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 چکیده 
رسند. اغلب نویسندگان نیز در تماعی و سیاسی خاصی ظهور کرده، به کمال میها در شرایط اجمکتب

گیرند. نویسندگانی که داراي نبوغ ناخواه تحت تأثیر مکتب حاکم قرار میهاي خود، خواهبیان اندیشه
بیشتري بوده، براي تحلیل مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... سبکی خاص در درون آن مکتب بر 

هاي شخصی نویسندگان، در آشنایی با اهداف د؛ از این رو، شناخت مکاتب فکري و سبکگزیننمی
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ت که اگر از شگردهاي آن در بیان تأثیر این مکتب ادبی بر این آثار چنان اس را در میان اجتماع بنا کند.
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 مقدمه  
 
 . درآمد 1
 

هایی است که به  ها و ویژگی نظریه ها، ها، هنجارها، اندیشه مکتب به معناي مجموعۀ سنت
اي خاص در ادبیات یک یا چند کشور نمود  دالیل اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی در دوره

نماید و باعث تمایز سبک  یابد. این مجموعه معموال  در آثار گروهی از صاحبان قلم رخ می می
 -اي ویژه دارد، دوره شود. هر مکتب با پیروانی که ها از شاعران و نویسندگان دیگر می آن

-هاي هر مکتب ادبی رفته ویژگی ایستد. دهد و بعد باز میبه خود اختصاص می -کوتاه یا بلند
ادبیات هر دوره محصول آن دوره به «یابد؛ از این رو،  رفته در آثار ادبی مربوط به آن نمود می

مکاتب ادبی در هر ترین دالیل بروز ). عمده13: 1385پور عمرانی، (مهدي» رودشمار می
هاي شان است. از نشانهبه زندگی و دنیاي اطرافاي، نوع نگرش ادیبان هر دوره دوره

برجستگی هر مکتب، شیوة متفاوت ارائۀ مضمون و نوع کاربرد واژگان است. ایجاد یا تغییر 
ه نیز ک 1سمبولیسممکاتب ادبی رابطۀ مستقیمی با اوضاع اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی دارد. 

 -رود، تحت تأثیر شرایط حاکم و متأثر از اوضاع سیاسییکی از مکاتب ادبی به شمار می
 اجتماعی دوران بروز پیدا کرد. 

رود (ثروت،  به کار می» رمز، عالمت و نشانه«در حالت اسمی به معناي  )symbol(سمبل    
-دارد؛ چنان که میبه عنوان یک اسم عام، مفهوم بسیار وسیعی «)، و در اصطالح 160: 1385

توان از آن براي توصیف هر شیوة بیانی استفاده کرد که به جاي اشارة مستقیم به موضوعی، آن 
را غیر مستقیم و به واسطلۀ موضوعی دیگر بیان می کند. در فرهنگ واژگان اصطالحات ادبی، 

تریزي و  (نظري» هاي سمبل ذکر شده استواژة نماد همراه با رمز و مظهر به عنوان معادل
). در حوزة ادبیات، سمبل یا نماد به چیزي 39: 1369؛ به نقل از حسینی، 62: 1397دیگران، 
هم مظهر مفاهیمی دیگر. در آثار ادبی، نماد دو گونه  شود که هم خودش باشد وگفته می

اثر الطیر عطار و گاه در آفریند؛ مثل منطقکاربرد دارد؛ گاهی هنرمند اثري کامال  سمبولیک می
 گیرد.خود از برخی عناصر به عنوان نماد بهره می

 __________________________________________________________________________  
1. symbolism 
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کند. در گذشتۀ نه پدید آمدن وجوه چندگانۀ اجتماعی و سیاسی، ادبیاتی متفاوت خلق می    
پسند و کوچه بازاري و براي دفاع اي مردمچندان دور، آثار ادبی با شیوة رایج زمانه و به گونه

شدند؛ اما با ظهور اندیشۀ آزادي و ترویج ته میهاي زندگانی کهن اجتماعی نوشاز روش
-گرایی و جامعهمکاتب فکري مدرن، ادبیات رویۀ جدیدي در پیش گرفت و به سمت واقع

محوري حرکت کرد. البته در شرایطی که بیان چنین مسایلی به دالیل مختلف امکان انتشار 
به سراغ بیان افکار و ابراز احساسات آمیز، یافت، شاعر یا نویسنده با زبانی نمادین و کنایهنمی

ها را تدریج این اندیشه به شکل مکتب مستقلی درآمد که بسیاري از اندیشهرفت. بهخود می
گرایانه و فضاي باز فکري را هاي اندیشۀ تعالیدر خود حل نمود و توانست با اصول خود پایه

 در میان اجتماع بنا کند. 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا رواج یافت. این مکتب ادبی، در اواخر     

گرایی بود. در عصري که واقع 1آلیستیاز نظر فکري، سمبولیسم بیشتر تحت تأثیر فلسفۀ ایده
اي به آن بخشید. هدف خواست رؤیا و تخیل را از ادبیات براند، سمبولیسم رونق تازهمی

ها معتقدند این ماییم که زندگی روحی انسان بود. آنها از این جریان، توجه به سمبولیست
شود. تمام طبیعت سمبول کنیم و نقش روح خود ما است که در اشیا منعکس میحس می

ها صورت وجود و زندگی خود انسان است. تشریح و تصویر اشیا و حوادث به وسیلۀ سمبول
ترتیب که تصویري عینی و )؛ به این 19-23: 1353گیرد (سیدحسینی، اي به خود میتازه

گیرد و با کمک آن شاعر یا نویسنده روابطی را ایجاد اي انتزاعی شکل میمحسوس از اندیشه
 کند تا جهان مادي و قابل درك را با جهان ذهنی و غیرقابل رویت بپیوندد.می
شناسی روان سمبولیسم مرزهاي سایر علوم را نیز در نوردید، تا راه براي ورود به عرصۀ    

که آثار داستانی داراي هستۀ تمثیلی، از سطح معمول آثار ادبی فراتر رفته، فراهم شد؛ چنان
به خود گرفتند؛ به همین دلیل سمبولیسم با اشتمال بر  3و فلسفی 2کاوانههاي روانجنبه

هاي فنی و شیوة جدید در بیان و تعبیر خود، اسلوبی مناسب براي توصیف حاالت ویژگی
 گنجید. احساسات تند و شدید و احیانا  نامفهوم شد که در قالب منطقی آشکار نمی روانی و

ها است؛ از این پردازش این نمادها وابسته به آشنایی نسبی نویسنده و مخاطب با کاربرد آن    
ها و در پشت ظاهر ها را از روي نوشتهرو، براي دریافت منظور اصلی نویسنده، باید نانوشته

 __________________________________________________________________________  
2.Idealistic  
3. Psychoanalytic 
4. Philosophic 
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ه دست آورد. انگیزة نویسنده از کتمان معنی و مقصود در این مکتب فکري، عناصري کلمات ب
چون ترس، ایجاد لذت، تأثیرگذاري بیشتر در مخاطب و بر انگیختن دقت و تأمل است؛ از 
این رو، خلق عناصر سمبولیستی براي کتمان اندیشه یا واقعیتی از پیش معلوم از طریق 

)؛ به همین 89: 1364گیرد (پورنامداریان، گونه صورت میتانرمزهاي اختیاري در طرحی داس
هایی که تفاوتکند؛ اما با خردهدلیل، گاه مکتب سمبولیستی در آثار ما با واژة تمثیل برابري می

 رفته بیشتر شدند، تا جایی که سمبولیسم اصولی را براي خود تعریف کرد. رفته
هایی براي تغییر قالب و شکل این فن بود کوشش ورود سمبولیسم به عرصۀ رمان، در پی    
آن را آغاز کرد. وي در تجدید بافت سنتی و قدیم رمان، به تکنیکی » 1هنري جیمز«که 

وجو در جریان آگاهی انسان و تجسم آن استوار بود. از این زمان، توجه فراخواند که به جست
اي اهی و شعور به صورت مسألهبه ضمیر ناخودآگاه در انسان مورد توجه قرار گرفت و آگ

محوري در آمد و حادثه در رمان جدید، از این زاویه ارائه گردید؛ یعنی برقراري ارتباط میان 
هاي انسانی با نمودهاي ذهن واقعۀ خارجی و واقعیت روانی؛ به این ترتیب رمان مظهر نمونه

از طریق جریان آگاهی  فروزان و رنج نگرانی و اضطراب شد. نویسنده همۀ این احساسات را
 ).178: 1387کند (رجائی، به نقل از لیون ایدل، اش به ما منتقل میو احساس قهرمان

شوند که معنایی را شفاف و تر، گاهی کلمات تنها به این خاطر انتخاب میبه زبان ساده    
کنند. این وجه اي ناخودآگاه را بیان میها احساس، میل یا رانهواضح بیان کنند و گاهی واژه

-ها بار عاطفی بیشتري دارند و کمتر منطقیاي نامید که در آن واژهتوان وجه نشانهدوم را می
توان وجه نمادین دانست؛ جایی که داللت براي بیان یک موقعیت به اند؛ اما وجه اول را می

وجه نمادین کند. معنادار بودن ثبات میاي این موقعیت را بیرود؛ ولی وجه نشانهکار می
 ).618: 1396گیرد (نجفی، اي میداللت، به سبب این است که نیروي خود را از وجه نشانه

 
 . پیشینۀ پژوهش2
 

-مکتب«هاي اي اشاره کرد؛ مانند کتابتوان به آثار مختلف ارزندهدربارة پیشینۀ موضوع، می
) 1385ز منصور ثروت (ا» هاي ادبیآشنایی با مکتب«)، 1353از رضا سیدحسینی (» هاي ادبی

» هاي عرفانی، فلسفی ابن سینا و سهروردي)هاي رمزي در ادب فارسی(داستانرمز و داستان«

 __________________________________________________________________________  
5. Henry James 
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سمبولیسم در فرانسه و شعر معاصر «هایی مانند ) و...، نیز مقاله1375از تقی پورنامداریان (
نکات عمدة زیادي در  ) و... ؛ اما هنوز این راه به پایان نرسیده،1390از مرضیه زارع (» ایران

آن وجود دارد که درخور تأمل و بررسی است، و به دلیل دگرگونی کاربرد مفاهیم و موازین 
ها محدود گاه حوزة پژوهش در آناي، هیچهر مکتب از سوي نویسندگان آن در هر دوره

 هايگشایند و شیوههاي جدیدي رو به متن میهاي تطبیقی نیز دریچهنخواهد شد. بررسی
اي در هیچ کدام از آثار مورد بررسی بخشند. چنین بررسی تطبیقیکاربرد متون را گسترش می

 از منظر مطالعات سمبولیستی صورت نگرفته است.
از  عزاداران بیلهاي دو اثر ایرانی و پرتغالی، یعنی در این پژوهش به تحلیل شاخصه    

ایم نحوة تأثیر و تأثر دو ه و کوشیدهپرداخت 2از ژوزه ساراماگو 1کوريغالمحسین ساعدي و 
نویسنده را از این مکتب فکري مورد بررسی قرار دهیم و در پایان به این سؤال پاسخ دهیم که 

-گونه که باید، جهان انتزاعی خود را از مفاهیمی که مد نظر داشتهاند آنآیا دو نویسنده توانسته
انتقال دهند؟ آیا دو نویسنده سبک خاصی را اند، با عناصر سمبولیسم بیان داشته، به مخاطب 

-اند، یا تنها مصرف کنندة این جریان فکري بودهدر نویسندگی خود در این مکتب ارائه داده
 اند تاثیر مفاهیم خود را از این نگرش ادبی به جا بگذارند؟اند؟ و در نهایت توانسته

ویسان چشم بیدار و زبان گویاي ندر پاسخ به این مباحث، نخست باید دانست که داستان    
نویسند، هایی که آنان میاند؛ چشمشان پنهان و زبانشان غیرمستقیم است. فضاي داستانزمانه

ها براي گذرد. آنشناسی میشناسی و جامعهدر بطن مسائل تاریخی، اجتماعی، فلسفی، روان
-را به صورت تمثیلی بیان می هایشانها، داستانماندگاري آثارشان و قابلیت تأویل و تفسیر آن

کند که  ها، حوادث و صحنۀ داستان را طوري انتخاب می کنند. در حقیقت نویسنده قهرمان
تر از روایت ظاهري داستان است، به خواننده انتقال  بتواند منظور خود را که معموال  عمیق

 دهد.
 
 . معرفی آثار3
 

ها و  ست که وجه بارز داستانغالمحسین ساعدي از جمله نویسندگان شاخص ایران ا
هاست. در اشاره به زمینۀ ایجاد این امر عالوه بر شرایط اختناق هاي او، تمثیلی بودن آن نمایش

 __________________________________________________________________________  
6. Blindness 
7. Jose Saramago 
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 هاي رئالیستی،اي از گرایشحاکم بر ایران، نبوغ خود ساعدي نیز مهم است.  سبک او، آمیزه
دارند؛ یعنی رنگ و بوي  سورئالیستی و سمبولیستی است. آثار او دو ویژگی بارز خیالی،

بینیم که شناختی. بناي کار ساعدي در واقعیت است؛ اما گاه میروستایی و رویکرد روان
 آمیزد. عناصر جهان فراواقعی را نیز با آن در هم می

در  افتد.اتفاق می» بیل«که در روستایی به نام  کوتاه است ۀشامل هشت قص عزاداران ب ی ل    
تاب است. عناصر شگفتی در ژانر اولین قصه ا می میرد و پسرش بسیار بیقصۀ اول، زن کدخد

پیدا شدن دو شده و نیز که در طول قصه تکرار  ايصداي زنگولهشود؛ عناصري چون دیده می
. در قصۀ دوم، برد گیرد و از شهر به بیل می موشی که یکی شمع سبز رنگی را به دهان می

روند تا در تشییع جنازة او حاضر باشد. در قصۀ رد دیگري میپیرمردي مرده، اهالی به دنبال م
به دلیل  حسنمش در قصۀ چهارم، .گیر می شود و مردم به دنبال غذا هستندسوم قحطی همه

له أتواند با این مس نمی و از دست دادن آن، -گاو -اشدلبستگی زیاد به تنها سرمایۀ زندگی
اي از در قصۀ پنجم، سگ از کار افتاده .شود ل میکم خودش به گاو تبدیکنار بیاید و کم

ها یک ها از او بیزارند. در داستان ششم، بیلیروستاهاي اطراف سراغ یک ب ی لی آمده، ولی بیلی
یکی از  -مو سرخهپندارند. در داستان هفتم، زاده میکنند و آن را یک امامگاوصندوق پیدا می
شود  خورد، سیر نمی شود که هرچه می ي عجیب بدل میدلیل به جانوربی -اهالی روستاي بیل

 ،در آخرین داستان این مجموعههد. د اش از دست می ش را جز غرایز اولیهاحواس ۀو هم
 ،هاي مردم هاي ناروا و بدگویی به خاطر تهمت ،اسالم که مغز متفکر روستاي بیل استمش

داناترین فرد روستاي خود را از  هاآنشود  باعث می این کار گردد وبه ترك روستا میمجبور 
 د. دست بدهن

ترین نویسندگان غرب است که توانایی خود را در زمینۀ ژوزه ساراماگو نیز از بزرگ    
و سپس بینایی نشان داد. ساراماگو در  کوريپرورش مفهوم با استفاده از سمبول در خلق رمان 

پردازد؛ اما در دنیاي غیر و روانی بشر میترین مسائل روحی به نوعی به بیان بزرگخود آثار 
گیري از عناصر این جهانی، به تفسیر مسائل ذهنی خود در جهانی او با بهره از جهان واقعیت.

ترین عنصري است که در ها، نمایانهاي واقعی نبودن آنزند که واقعی نیست. نشانهدست می
 هاي او قابل توجه است.داستان

شود و به فاصلۀ ادثه با کور شدن ناگهانی رانندة اتوموبیلی آغاز می، حکوريدر رمان     
شوند. پزشک در پی  اند، کور می پزشک اندکی، افراد دیگري نیز که همگی از بیماران یک چشم

یابد که چشم این افراد کامال  سالم است. از طرف دولت، تمامی افراد نابینا  معاینه در می
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یابند. همسر پزشک که نابینا نشده، شاهد تمامی این ی اسکان میآسایشگاهآوري و در  جمع
کم خوي  شوند و کم مسائل است. در آسایشگاه نابینایان براي تقسیم غذا با هم درگیر می

کند و کثافت و فحشا آسایشگاه را فرا  بار بروز می راد در این وضعیت فالکتحیوانی  اف
شوند که تمامی اهالی  ریزند و متوجه می گیرد؛ افراد به بیرون می گیرد. آسایشگاه آتش می می

است. در پایان، تعدادي از  ها و کثافت شهر را فراگرفته اند. مرده شهر و کشور نابینا شده
ها ملحق و متوجه اند تا بر ترس خود غلبه کنند. زن دکتر به آن سا جمع شدهنابینایان در کلی

است و  با دستمال سفید بسته شده کلیساهاي قدیسین داخل  شود که چشم تمامی مجسمه می
است. او دستمال را از چشم  بینایی جامعۀ انسانی از کلیسا نشأت گرفتهبرد که مشکل ناپی می

 شوند.  مرور مردم بینا می دارد و بهقدیسین بر می
، مباحث مرتبط هر اثر را با کوريو  عزاداران بیلگیري عناصر سمبولیسمی اینک براي پی    

 دهیم.هاي مکتب سمبولیسم مورد بررسی قرار میمؤلفه
 
 بر اساس اصول مکتب سمبولیسم کوريو  عزاداران بیل. بررسی 4
 
 زاي طبیعت و حوادثبار و ماتم. بیان حالت اندوه1-4

زندگی و آثار ساعدي، حکایت خالقیت، نبوغ و آفرینش هنري در یک جامعۀ استبدادزده 
شوند روستایی است که در آن کسانی توصیف و معر فی می -بیل -هااست. مکان این داستان

انگیز  فقر و خرافه و جهل و وحشت هستند. همۀ  در زمانۀ خود غرق در دنیاي غم که
اي از ایران ، استعارهعزاداران بیلبرند. داستان در انزوا و تنهایی به سر می هاي داستانشخصیت

ها و مایۀ آن تنهایی، خرافه، ترس، مسخ، تکرار تاریخ، سنتعصر پهلوي است که درون
ها و عوامل اجتماعی و سیاسی و ق و مرگ و ویرانی، بررسی شخصیتفرهنگ بومی، عش

گیري از ترین خصوصیات ساعدي در بهرهتوجه به عوامل واقعی و فراواقعی است. از مهم
هاي روانی حاصل از آن هاي ترسناك زندگی و ناراحتیهایش، کاربرد جلوهنمادها در داستان
کند... صداي شود و در تاریکی شب حرکت میده میها دیهایی که از دریچهاست؛ پنجۀ علم

-اند... موشهایی که تمام بیابان را پر کردهها و اهالی بیل در نصف شب... موشنوحۀ پیرزن
کشند.. دست پیرزن گدایی که از داخل شکافی هاي گاري له شده، جیغ میهایی که زیر چرخ
اي که از دور ریزند. صداي غریبهش بیرون میآید و بعد از جاي آن، چند مواز بیابان بیرون می

 هايهاي بیل... بسیاري از شخصیتها... صداي زوزة سگگوید... صداي زنگولهاذان می
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نما هستند که ساعدي بدون تصریح به این مطلب با در واقع موجوداتی انسانعزاداران بیل 
ه هیچ جایی مانند نیست. با ها، فضایی خوفناك و موهوم ایجاد کرده که بآفریدن غریب آن

دهد، جلوة چه بیش از هر چیز خود را نشان میرمزگشایی و شناسایی نمادها در این اثر، آن
هاي از خودبیگانه و مردمی جاهل، ناتوان و خرافاتی است. این فضاهاي ترسناك زندگی انسان

خیالی و رمز و  تواند داستان را سراسرآمیز است که میموهوم و ترسناك به حدي اغراق
-ها گاهی دچار اختالف و آشفتگی میمانندي داستانحقیقت«رازگونه نشان دهد؛ از این رو، 

 ). 194: 1378الدینی، (سیف» شود
فضاي غالب داستان، آمیخته با مرگ و تعفن است؛ براي مثال در داستان سوم، این فضا با     
راکند، به خوبی قابل لمس است. بیل و پهایی که باد به این سو و آن سو میکفنپاره

اند تا آباد رو آوردهها از تمام روستاها به خاتونشده و ارابه روستاهاي اطراف آن، دچار قحطی
هاي حامل کنند و ارابهها را در چاه پنهان میها سیب زمینیآباديسیب زمینی بخرند. خاتون

گیرند. شب است و آباد را میدور خاتونهاي سیاه زده با علمروستاییان، گرسنه و وحشت
-ها له میهایشان سرك کشیده، زیر چرخ ارابهها با چشمان درشت و منتظر، از سوراخموش

-هاي قحطیکفن بر سر و روي بیل و بیلیوزد و پارهکشند. باد تند کثیفی میشوند و جیغ می
 پاشد. زده می

آقا که رسید، ننه گردید. کنار تپۀ نبیتر میپهنتر و شد، بزرگتر میسیاهی هرچه نزدیک    
آقا آورد. [...] باد داشت دور نبیفاطمه باد سیاه و چرکینی را دید که چیز سفیدي را با خود می

چرخاند. [...] بوي کثیف و تندي همه جا پیچید و بعد زد و سفیدي را نیز با خود میچرخ می
[...] ها پاشید. ه با خود آورده بود، به کوچه ها و بامباد داخل ده شد و مقدار زیادي کهنه ک

هاي پوسیدة کهنه را که باد با خود آورده، و همه جا پاشیده بود، نشان خانوم خم شد و تکهننه
فاطمه مثل اینکه از یه قبرستون رد شده و اینارو با خود آورده. [....] ننه«فاطمه گفت: داد. ننه
نور فانوس توي کوچه » [...] ه شد. اول قحطی و بعدشم این.فاتحه همه چی خوند«گفت: 

خوردند، روشن کرد تکان میها را که به در و دیوارها چسبیده بودند و تکانافتاد و کهنه
 ).67-64: 1377(ساعدي، 

یکی دیگر از فضاهایی که ساعدي هوشمندانه براي ایجاد حالت یأس و اندوه به کار     
ترین ندگی و جهل مردم در برابر قدرت استعمار در ایران است. روشنماگرفته، ترسیم عقب

شود. ها به بیل دیده مینمود این حالت، در داستان ششم مجموعه با ورود کامیون آمریکایی
داناي  -دانند این شئ چیست. اسالماي در حوالی بیل پیدا شده، اما اهالی نمیصندوقچه
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کشند؛ برند و اطراف آن دیواري میپس آن را به بیل میداند. سآن را یک ضریح می -روستا
برند. در پایان داستان، آیند و صندوقچه را با خود میمدتی بعد دو کامیون آمریکایی به بیل می

 کنند: ها همگی براي ضریح از دست رفته، گریه و زاري میبیلی
. صندوق را بلند کردند و آمریکایی نعره کشید. سربازها ریختند و دیوارها را خراب کردند

جبار را گرفتند و بردند طرف کامیون. آمریکایی گذاشتند توي کامیون. سربازها رفتند و مشدي
ها ترسیدند جبار را هم سوار کردند. سربازها فحش دادند و سوار شدند. بیلیسوار شد. مشدي

دند، موسرخه به عبداهللا ها که راه افتاعقب رفتند و پشت دیوارها پنهان شدند. کامیونو عقب
ها به خاطر جبار که از شهر نرسیده دوباره برگشت به شهر. بیلیگفت: خوش به حال مشدي

 ).200-199ضریح از دست رفته زار زار گریه کردند (همان: 
 -، تصویرگر شهري است که دچار اپیدمی وحشتناك کوريکوريساراماگو نیز در داستان     

شده است؛ شهري که درست مانند سبک  -که کوري سفید و تابناكنه کوري سیاه و تاریک 
تواند هر جایی باشد. هاي ساراماگو ناشناخته است و با نگاه نمادین به اجزاي آن، میداستان
هاي بعدي رخ هاي رمان نیز، اسم ندارند. عمدة گیرایی داستان، در بخشها و شخصیتخیابان

ترین ترین و حتی ترسناكر کابوس شهر کورها، از فجیعنفره ددهد؛ سرگردانی گروه هفتمی
هاي ترسناك نیست؛ با این حال، به هیچ وجه از دستۀ داستان کوريهاي داستان هستند. صحنه

هاي کور سرگردان، که براي زنده ماندن خود و یافتن غذا هاي گروهساراماگو با خلق صحنه
زد که تصورش بسیار دشوار و همچنین ترسناك انگیکنند، چنان وحشتی در ما بر میتالش می

است؛ از تنها ماندن زن پزشک در میان شهر کورها، گیر افتادن افراد در آسایشگاه و قتل و 
ها در گوشه و کنار شهر و بوي متعفن و گندي که در سراسر جنایت بر سر غذا، تصاویر مرده

اهتمام ها... . ها و سوپرمارکتشگاهآوري آذوقه از فرورسد، تا دزدي و جمعشهر به مشام می
او آلود، از خصوصیات سبک داستانی اوست. ساراماگو به ایجاد این فضاهاي تیره و وهم

دهد و با استفاده از فضاي عوامل ذهنی و فراواقعی را در کنار عوامل واقعی در داستان قرار می
. یکی از دهدناك نشان میذهنی، جوي تیره در داستان ایجاد کرده، فضاي داستان را وهم

هاي دهد، زمانی است که یکی از شخصیتفضاهایی که حالت یأس و ناامیدي را انتقال می
 یابد:اش را خالی از سکنه میداستان خانه

دختري که عینک دودي داشت، به یاري حافظه به آپارتمانش آمد، همانطور که پیرزن طبقۀ 
نه از خود تزلزلی نشان داد، رختخواب پدر و مادر  پایین به یاري حافظه نه سکندري رفت و

دختر جمع نشده بود، البد صبح زود دنبالشان آمده بودند، نشست و گریه سر داد، زن دکتر 
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معنی است، توانست بگوید، وقتی دنیا بیکنار او نشست و گفت گریه نکن، چه چیز دیگر می
-دختر گلهاي خشکیده در گلدان شیشه تواند داشته باشد؟ روي کمد اتاقاشک چه معنایی می

کرد، هاي کور دختر آنجا را تجسس میاي قرار داشت، آب گلدان تبخیر شده بود، دست
-هایش به گلبرگهاي خشکیده خورد، زندگی وقتی به حال خود رها شود، چقدر بیانگشت

 ).172: 1391(ساراماگو،  دوام است
 
 ین  پذیرفتۀ احساسات، نه عقل و منطق ها و قوانها، آهنگ. پرداختن به سمبل2-4
 

ها، ها و ناشناختهاست. ندانسته عزاداران بیلهاي ترین مشخ صهخرافات یکی از برجسته
-گویی سوق داده است. در واقع تلخیهاي سطحی و خرافههاي داستان را به نگرششخصیت

جمله مسائلی که به کند؛ اما از ها را دچار وهم و تخی ل میهاي شدید اجتماع، شخصیت
هاي ها مشاهده کرد، اموري است که در بخشتوان آن را از میان این نگرشروشنی می

ماند. این ها براي مخاطب نیز ناشناخته باقی میآورد و دلیل آنمختلف داستان سر بر می
-هقوانینی که تنها احساسات در درك آن سهیم هستند، سبب شده تا فضایی نمادین براي ناگفت

هاي جهان ذهنی نویسنده در داستان شکل گیرد. دلیل انتخاب روستا در این کتاب، روابط 
توان می ترشوند و ملموستر میهاي کمتر است؛ بنابراین نمادها برجستهآشکار و پیچیدگی

هاي نویسنده و توجه او گرایی اندیشهآلمسائل عمیق انسانی را در آن گنجاند. این امر به ایده
اولین داستان این مجموعه، به دلیل دارا بودن عناصري گردد. زندگی روحی انسان باز میبه 

شود، از جمله  ناسازگار با تجربۀ زیستی ما، مانند صداي زنگوله که در طول داستان تکرار می
گذارد. این صدا هایی است که ظاهرا  بدون ارتباط با عواملی دیگر، بر احساسات تأثیر مینشانه

تواند دال  بر  رسد و به نوعی می می رمضان)اسالم و پسر کدخدا(مشگوش کدخدا، مشبه 
حضور مرگ باشد. از دیگر عناصر شگفت این مجموعه، پیدا شدن دو موشی است که یکی از 

ها  برد؛ شمعی که در یکی از صحنه ها شمع سبز رنگی را به دهان گرفته، از شهر به بیل میآن
-افتد. صحنۀ شگفت آخر، آمدن مادر مش قبرستان در شهر به زمین می اي نزدیک از کالسکه

آید و با هم به سمت قبرستان  رمضان بعد از مرگ است، که با لباسی نو به دنبال پسرش می
ماندگی و روند، یا مثال  در داستان گاو عناصر گریز از واقعیت، از خودبیگانگی، عقب می

حسن سرش را از توي مشدي«ن به خوبی قابل درك است؛ آور و فقیرانۀ روستاییازندگی رنج
 چرخید.اش در حدقه میهاي خسته و آشفتهصورتش خونی بود و چشم کاهدان آورد بیرون.
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کرد. توي گلو غرید و دوباره سرش را مردها را نگاه می جوید.دهانش پر بود از علف که می
 ).124و  123: 1377(ساعدي، » برد توي کاهدان

شود و خواننده در همراهی اثر، چه بسا براي هایی مشاهده مینیز چنین صحنه کورير د    
گونه نیست و گویا سوزاند، که البته در داستان ساعدي اینهاي داستان دل میشخصیت

جا، مسأله چیز دیگري خواننده به این درك رسیده که نباید براي نادانی ترحم کرد؛ اما این
ها انجامد و شخصیتشود که به نوعی تراژدي مین وارد زندگی مردمی میاي پنهااست. حادثه

در پایان داستان، شاهد نجات کنند که گویا راهی جز آن نیست. اي عمل میدر داستان به گونه
ها نیستیم؛ چرا که ناآگاه نیستند و از ابتدا به خود آمده ها از طریق به خود آمدن آنشخصیت

شود تا بتواند دیگران را است که کور نمی پزشکهمسر چشمداستان، بودند. قهرمان اصلی 
  نجات دهد.

-تدریج بیشتر میاز در سرسرا که به حیاط بیرونی مشرف است، نوري ساطع است که به    
کم داراي حجم و شکل و ویژگی و شود. پیکرهاي روي زمین، دو تا مرده و بقیه زنده، کم

برد که تظاهر به کوري اگر شوند. بعد زن دکتر پی میته میریخت و سنگینی وحشتی ناشناخ
توان معنی است، واضح است که در این جا کسی را نمیزمانی معنایی داشت، اکنون دیگر بی

نجات داد، کوري به همین معنا نیز هست، زندگی در دنیایی که امیدي باقی نمانده است 
رسد، صدایی که بیشتر از همه به گوش میدر این مجموعه، تنها ) 146: 1378(ساراماگو، 

ها را به اي دردناك است و مرگ او مرگ همۀ انسانصداي زنی تنها در اوج نامالیمات زمانه
بینایی زن براي او  کند.کور شدن می گوید که گاه آرزويجاي داستان میدر جايدنبال دارد؛ 

پس  ق براي او درد بزرگی است؛مسؤولیت بزرگی به همراه دارد و از طرف دیگر دیدن حقای
 است. نماد احساس مسؤولیت، عشق و آگاهی زن دکتر، بینایی او باري گران بر دوش اوست. 

 
 . فهم اثر ادبی به میزان درك و احساس خود براي هر فرد 3-4

اي است که همه آن را به طور عادي و مشابه درك سمبولیست به گونه گانآثار نویسند
اي بنا به وضع روحی و میزان ادراك خویش، معنی دیگري از که هر خوانندهنخواهند کرد؛ بل

شود. دوپیرزن از داستان سوم این مجموعه دریافت می عزاداران بیلعنوان کتاب  . آن در یابد
فاطمه فهمند که آن شبح، حسنی پسر ننهترسند و بعد میخانوم) از شبحی میفاطمه و ننه(ننه

بیند حسنی مرغی از پورروس دزدیده جبار که میآورده است. مشدياي است و مرغ کشته
شان، به پوروس براي کند که با هم براي انتقام گوسفندهاي از دست رفتهاش میبود، راضی
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هاي سربریده کنند؛ ولی به مرغها رد یابی میها عالیم گوسفندان را در چاهدزدي بروند. آن
ها براي دور هاي داستان است. آناي حواس و تصورات آدمرسند! که در مجموع نشانۀ خطمی

ها، براي رفع بال و بندند؛ سپس اسالم و دیگر بیلیشدن بال از بیل، به یک ضریح دخیل می
  گیرند.کنند و عزاداران آرام میها الشۀ االغی پیدا میپردازند. آنقحطی به عزاداري می

-هاي بیکنند، حرفدور هم جمع شده، عزاداري می هایی است کهداستان متشک ل از آدم    
زنند و هر آن منتظر پدید آمدن چیزي هستند که آن را تقدیس کنند. در عین ربط می

کنند. گرچه گرسنه نیستند، اي بعد فراموش میهمبستگی، طالب مرگ هم هستند؛ اگرچه لحظه
چه در روند؛ چنانستقبال مرگ نمیاند؛ اما به ااندیشاما توهم بیماري و گرسنگی دارند. مرگ

-ها معرفی کرده، خود را کنار میجبار را به آمریکاییها، همه مشديصحنۀ آمدن آمریکایی
اي  هاي سنتی جامعۀ ایران هستند، که نقش عمده ها، نمونۀ نوعی زنهاي این داستان . زنکشند

ها  که جامعۀ مردساالر به عهدة آناند  ها ندارند و نقشی را پذیرفتهدر روند رویدادهاي داستان
شود  ها است، باعث می پراکنی مردم که نشان جهل و فقر فرهنگی آنشایعه .گذاشته است

اسالم، داناترین فرد روستاي خود را از دست بدهند و پس از آن در حل مشکالت خود مش
 تنها بمانند.

هاي دهاي متعددي از ویژگیهاي این مجموعه، بازآفرین نموخوانش هر بخش از داستان    
ها گوناگون عناصر آن است و درك و دریافت آن نیز، بسته به نوع خوانش مخاطب و پیرامتن

 هاي ذهنی و عینی اوست، تا بتواند تجربۀ ادراك دیگري از متن داشته باشد.انگاشتو پیش
-ر عهده میپزشک رهبري گروه کوچکی از کوران را بدر داستان ساراماگو، همسر چشم    

پزشک، مرد کور اولی، همسر مرد کور اولی، دختر با عینک دودي، پسر لوچ و گیرد؛ چشم
ها، در افتند و پس از سر زدن به خانۀ چند نفر از آنها در شهر به راه میچشم. آنپیرمرد یک

سامان است؛ کوران براي شوند. اوضاع شهر بسیار نابهپزشک ساکن مینهایت در خانۀ چشم
زنند؛ اما با گذشت زمان، در حال کنار آمدن با زنده ماندن، همگی با هم دست و پا می

رسد. بحران هایی براي سازماندهی مجدد شهر به گوش میوضعیت تازه هستند. حتی زمزمه
یابند. این آبی نجات میآبی در حال جدي شدن است که شبی با بارش آسمان، کوران از بیبی

 کنند. سپارند و خود را تمیز مین را به آب جمع شده از باران میگروه هفت نفره، ت
کتاب، بیانگر تراژدي دردناك زندگی انسانی است؛ جایی که انسان دیگر همدرد انسان     

-نویسنده در جاي کند.کشد و با زن دکتر همدردي مینیست و یک سگ عاطفه را به رخ می
ز را در دنیا نشان دهد و بگوید هر کار و رفتاري جاي داستان سعی کرده نسبی بودن همه چی
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موقعیت و شرایط دیگر متفاوت است. دستۀ اراذل در تیمارستان، به عنوان  در هر موقعیتی با
سمبلی از افرادي که در همۀ ادوار تاریخی حضور دارند، به نوعی نشانگر دیکتاتوري هستند؛ 

ساراماگو بر این حقیقت  گردند.نابود می اما این افراد همیشه مغلوب جامعه شده، باالخره
شود و مالك مطلقی براي قضاوت وجود  معنا می» موقعیت«تأکید دارد که اعمال انسانی در 

ندارد؛ زیرا موقعیت انسان ثابت نیست و در تحول دایمی است. مسألۀ سرگشتگی انسان 
-ها بررسی میاي شخصیتهکه از خالل ابعاد داستان و واکنش» 1انسان در موقعیت«معاصر یا 

هاي گوناگون تواند داشته باشد. الیههایی است که مخاطب می، تنها یکی از دریافتشود
ها و خواند و از سمبولهاي متعدد را به خود فرا میشماري از اندیشهداستان، حضور بی

 جوید.ها در بازنمود خود سود مینشانه
 
و نزدیک شدن به واقعیت  )Concert(. دور شدن از واقعیت عینی4-4

 )Abstrait(ذهنی
 
توصیف جامعۀ ایران است، و تنها ناکجاآباد ساخته شدة ذهن خل اق ساعدي نیست؛ نماد » ب ی ل«

به توصیف، معرفی و بیان  دقیقاي است که با نگاهی منتقدانه و  اجتماع پیرامون نویسنده
ردازد. او چهرة عریان جامعه را در کنار پ ها و آرزوهاي آن می ها، واکنش ها، دردها، ترس چالش

ساعدي  دهد.یابد، نشان میاي پنهان که در توصیفاتش نمود میخشم و خروشی توأم با کینه
پردازد هایی میگرایی در آثارش، به تحلیل سرشت و اندیشۀ شخصیتبا استفاده از نوعی درون

هاي روانی رش، با پرداختن به اختاللکه در حال زوال و نابودي هستند. اگرچه او در بیشتر آثا
گذاشت، اما گاه نیز به این منظور، هاي عصبی، حقایق زندگی را به نمایش میو بیماري
 دهد. ها را در موقعیت حاد زندگی امروز قرار میشخصیت

حسن در نبود هاي این مجموعه، داستان چهارم است؛ گاو مشديترین داستان یکی از موفق    
حسن به گاوش خبر یرد و زن وي و اهالی روستا که از دلبستگی بسیار زیاد مشديم او می

گویند که گاوش در رفته و  اندازند و به دروغ به او می دارند، جنازة گاو را پنهانی در چاهی می
کم خودش تبدیل به گاو تواند با این مسأله کنار بیاید و کم حسن نمیگم شده است. مشدي

مردها رفتند و جمع شدند جلو دربچۀ «کرد.  دهد که گاوش مییی را انجام میشود و کارها می

 __________________________________________________________________________  
8. Man in position 
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حسن را نگاه کردند که ایستاده بود روي چاه و سرش را برده بود توي کاهدان طویله و مشدي
چنان بر گاو حسن هم)، و تا آخر داستان، مشدي123: 1377(ساعدي، » کرد و زمین را لگد می

شود و کم به مسخ روحی دچار میحسن کم. در داستان گاو، مشديورزد شدن خود اصرار می
در جایی به حسن است! حس  عاطفی همراه با اندوه غریب، پندارد که خودش، گاو مشديمی

آهاي «زند که گران فریاد میحسن در میان انبوه نصیحتدهد که مشديخواننده دست می
خوان منو بدزدن. میخوان سرمو ببرن و بیندازن ین این تو و مها ریختهحسن... پوروسیمشدي

اعتنایی، سرنوشت شوم و نیز ) گاو شدن و رسیدن به جنون بی127(همان: » داخل چاه...
اند. در این داستان، انسان بیمار راهی براي نجات کسانی است که از منجی و رهایی ناامید شده
 جات و آرامش اوست.  درمان ندارد. مسخ، جنون و مرگ تنها راه درمان، ن

هاي سیاسی است که آشفتگی اجتماع و انسان -نیز رمان معترضانۀ اجتماعی کوريرمان     
در این  کند. حلقۀ واسطسردرگم را در دایرة افکار خویش و مناسبات اجتماعی بیان می

غریزي ها در فضایی است که افراد به دلیل نیازهاي داستان، کور شدن همگانی و گردآمدن آن
شوند. نویسنده با قرار دادن این افراد در این آسایشگاه و توصیف حوادث با یکدیگر درگیر می

هایی که به شود تمام پلاحساس می«پردازد. ها میهاي روح انسانآن، در حقیقت به ناصافی
 رهاي انسانی و عاطفی و مرزهایی که ما به عنوان قراردادهاي اجتماعی داریم، دعنوان پل

شود. این برهنگی بشري که شود. در جاهایی، این بشر برهنه نشان داده میشکسته می کوري
(زنوزي جاللی و سرشار، » کند، در نوع خودش بد نیستواقعا  از حد حیوانیت هم سقوط می

هاي تک شخصیتساراماگو کالم پیچیده و چندپهلوي خود را در دهان تک). 15-16: 1392
کنم ما کور شدیم،  فکر نمی«پایان آن، در دهان زن دکتر گذاشته است:  خصوص درکتاب، به
(ساراماگو، » بینند توانند ببینند اما نمی کنم ما کور هستیم، کور اما بینا، کورهایی که می فکر می

خود به نوعی آغاز بینایی  در این اثر،  مندي و رفتار عاقالنه). سازماندهی، قانون222: 1378
ها نیز تمثیلی از عالم درون هاي زمانی به گذشته و آینده در خیال شخصیتگشتدر باز است.

دوگانگی و تضادهاي موجود با  دزد ماشین، در شخصیتو بیرون خود ما است. براي مثال، 
گوید، در ابتدا فقط قصد کمک به مرد گونه که خودش میها مواجه هستیم. هماندرون انسان

ایستند. ساراماگو با چنین درونی انسان از کار باز نمی کور را داشت؛ اما تضادهاي
 سازد. اعتماد می به چشم ظاهر بی ما را به بصیرت درونی دعوت نموده، نسبتبازنمودهایی، 

 
 . اسارت انسان در دست نیروهاي ناپیدا و مشؤوم5-4
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یدا در آور نیروهاي ناپبار و وحشتشود حالت مرگهاي سمبولیستی، سعی میدر داستان

ابعاد زمانی و  ،عزاداران بیلهاي اي از رؤیا و افسانه بیان شود. ساعدي در مجموعه داستانهاله
کند که چارچوب داستان را قوام بخشیده، بر هاي خود را طوري نمایان میمکانی داستان

از در  هایش بگذارد و توصیفیهاي داستانکه حرف در دهان آدماو بدون آن زیبایی آن بیفزاید.
-کند؛ داالنآشنا می» بیل«ما را حتی با معماري خاص روستاهاي اطراف  و دیوار روستا بیاورد،

هایی تودرتو و هاي فراوان، اتاقچهسمبهها و سوراخمصرف، تاقچههاي دراز و تاریک و بی
-يگاه سرهاها گاه و بیگاهی باالي هم، دریچه به کوچه و یک سوراخ در پشت بام، که بیلی

کنند، وسط اتاق تنور است و شان را از این سوراخ بیرون آورده، آسمان و مردم را تماشا می
یک طرف اتاق تل هیزم و پشت آن باز جایی براي خوابیدن. چنین توصیفاتی ذهن را با 

کشد که مربوط به این محیط کند. گویی خواننده انتظار اتفاقاتی را میحاالتی موهوم مواجه می
س و اضطراب از اتفاقی که ممکن است بیفتد و گویی همه از حل آن ناتوان هستند، است. تر
 براي مثال، زنند. آویزي چنگ می اي را شکل داده که در انفعال محض، به هر دست جامعه

تواند به نوعی گویاي حسن و  پناه بردن او به ماه که میداستان مرگ گاو و گاو شدن مش
در «اشد، گویاي حضور نیروهاي فراطبیعی است. ناگفته نماند که ها بجنبۀ نمادین اسطوره

آیین زردشتی ماه پاسدار ستوران است و حامل نژاد آنان. به نقل بندهشن کرة ماه حافظ 
 )28: 1387(رجائی، به نقل از یاحقی، » ستوران و جانوران است

به جانوري عجیب دلیل از دیگر نکات قابل توجه در داستان، شخصیت موسرخه است که بی
شود و همۀ حواسش جز غرایز اولیه را از دست  خورد، سیر نمی شود که هرچه می بدل می

جانور عجیبی آمده بود به بیل و زده بود به «شود؛ دهد؛ بدین ترتیب از روستا رانده می می
هایش مثل گوش گاو  اش مثل پوزة موش دراز بود. گوش خرمن. شبیه هیچ حیوانی نبود. پوزه

(ساعدي،  .اش آویزان بود راست ایستاده بود، اما دست و پایش سم داشت. دم کوتاه و مثلثی
دلیل بودن بسیاري از قضایا در داستان، نشان دهندة احاطۀ نیرویی برتر در ). بی206: 1377

اي مخوف همه چیز را تحت سلطه در آورده، اما مشخص نیست که جامعه است که به گونه
 چیست. 

نیز با همین حالت مواجه هستیم؛ ماجراي سگ اشکی، که حاالت انسانی به  کوريرمان در     
 زند.او دست داده است، فضاي غیرعادي را در متن رمان رقم می
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ترساند. دو رود؛ اما مرگ او را میگرداند. سگ اشکی نزدیک میزن دکتر سرش را بر می    
خراشی از حلقومش شوند، زوزة گوشیگذارد. ناگهان موهاي بدنش سیخ مقدم جلو می

ها نزدیک شده و مانند آنها زجر آید، مشکل این سگ این است که زیادي به انسانبیرون می
 ). 211: 1378کشد (ساراماگو، می
 کنند تمام آن تصاویر مقدس هم درشوند، احساس میها وارد کلیسا میگاه که شخصیتآن    
از ماجرا از داخل یک خودرو است؛ سپس به چند نفر دیگر جا چشمانشان بسته است. آغآن

است  گیر آدمیاین کوري تنها گریبانشوند. یابد و در نهایت راهی آسایشگاه مینیز تعمیم می
مانند؛ بنابراین با شیوع این کوري مسري، تاریخ بشریت  و انواع حیوانات از آن در امان می

کنند به زندگی مألوف به  شوند، سعی می ورها قرنطینه میشود؛ وقتی هزاران نفر از ک تکرار می
برند؛ زیرا مقهور قدرتی مافوق  شکلی دیگر نظم ببخشند و قدرت سازگاري خود را باال 

 قدرت خود هستند و باید زندگی کنند.
 
هنگام  ضمیر انسان، نیروهاي . بیان حاالت غیر عادي مربوط به معلومات نابه6-4

 هافکري آن مغناطیسی و انتقال
شود. گاه مخوف و مبهم و گاه هایی قاطع و صریح وصف میچنین صحنه عزاداران بیل،در 

 صریح. 
-هایی که به خاتوننفس گرسنهچرخیدند، صداي نفسهایی که تند و تند میصداي چرخ    

-زدند... مشديهایی که تهدیدکنان دور آبادي چرخ میشدند و صداي زنگولهآباد نزدیک می
رود. طنابی به کمرش بسته دید که در پوروس توي چاه بزرگی پایین میجبار خواب می

بودند؛ اما کسی باالي چاه نبود که طناب را بگیرد. طناب از پارگی ابرها آمده بود. او از ماه 
سال پیش آویزان بود. ته چاه که رسید بوي بیل را شنید. بوي گوسفندهایش را که سه

ل برده بودند. چشمهایش که به تاریکی عادت کرد، جلوتر رفت (ساعدي، ها از بیپوروسی
1377 :97.( 

هایی با الهامات غیبی همراه است. گویی نویسنده براي نیز چنین صحنه کوريدر رمان     
-بخش است، نمیآویز به الهام و وهمیات که خود نجاتاي جز دستعبور از مهلکه، راه چاره

پزشک روي تراس ایستاده و با تماشاي بارد، همسر چشمشبی که باران می بیند. براي مثال، در
 شود:دخد و متوجه الهاماتی میباران، ناگهان احساس عجیبی به او دست می
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داد اما هنوز اي بخوابد، ناگهان از خواب پرید، باید کاري انجام میبه زحمت توانست لحظه
بلند شو، باران با او چه کار داشت، آهسته به طوري گفت دانست چه کاري، باران به او مینمی

 ).188: 1378که شوهرش را بیدار نکند، از اتاق خواب بیرون رفت (ساراماگو، 
 گوید: شان پوشانده شده بود، میجا که زن پس از دیدن تصاویر کلیسا که چشمهايیا آن    

م را از دست ندهم بیشتر و بیشتر ابینم ولو اینکه بیناییگذرد کمتر و کمتر میمن هرچه می
کنم که از سرزمین کورها به شوم چون کسی نیست که مرا ببیند... آن مرد را مجسم میکور می

گردد که خودش هم کور شود، درهاي آید، فقط براي اینکه به آن سرزمین بر میاین جا می
بینم را، آن مرد را می ها و نقاشیکنم و کلیساي خالی را، سکوت و مجسمهبسته را مجسم می

زند تا شب ها دوبار رنگ سفید میرود... روي نقاشیکه از یک نقاشی سراغ نقاشی دیگر می
 ).217و  216سفیدي را که در آن غرق هستند سفیدتر کند (همان: 

 
 . ترسیم حاالت روحی در فضاي داستان7-4

و رنج را با موسیقی کلماتی که از بینیم که نویسنده درد می عزاداران بیلجاي داستان در جاي
تر در متن زند تا سوز حاصل از غم و مصیبت را عمیقگیرد، پیوند میدرون او سرچشمه می

اي را به سخره گرفته تا مخاطب را متوجه داستان نهادینه کند. اگرچه ظاهرا  ساعدي جامعه
تیم. همان قدر که از نادانی هاي اجتماعی خود کند، اما گاه متوجه ابراز همدردي او هساندیشه

ها اندوهگین است. او این آن ها و دردهايبرد، همان اندازه هم براي مصیبتمردم رنج می
دهد؛ براي مثال، زمانی که کدخدا هزینۀ اندوه را با ترسیم احساسات و تخیالت خود نشان می

پردازد که ار و سوزناك میوگردد، به ترسیم جهانی پريرمضان را نداده، بر میبیمارستان ننه
وزید و آنها را جلو باد با شدت زیادي می«شود؛ در آن رمضان نیز با مادرش در گردباد گم می

رویم ننه؟ شد. رمضان گفت: کجا میهاي دیگر شنیده میراند. از دوردست صداي زنگولهمی
). در قصۀ دوم، 28: 1377(ساعدي، » زاررویم بنفشهرویم، میرویم بیل؟ ننه گفت: بیل نمیمی

آیند و اهل محل و کدخدا و رمضان) در فضایی کابوسناك به بیل میآن دو(رمضان و ننه
 خوانند.ها به دیوار فاتحه میها را باز شناخته، با دیدن آنخواننده به آسانی آن

از هرگونه اي از هم گسیخته، منفعل، و به دور  ، جامعهعزاداران ب ی لجامعۀ توصیف شده در     
اش به جاي تالش اي که ترس و سیاهی و مرگ آن را احاطه کرده و مردم عشق است؛ جامعه

شوند. در این جامعه، هرگز  و مبارزه براي حل مشکالت، به البه و زاري و خرافه متوسل می
شود و آنان ناگزیر به مهاجرت هستند؛  بهایی به نظرات روشنفکران و اهل فکر داده نمی
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نوعی در خود حل نموده، یا از  کنند، آنان را به  اي نیز که به آن مهاجرت می امعههرچند ج
کند. چنین فضایی پر است از صداهاي اندوه و نالۀ کسانی که این حس را در  خود طرد می
 نماید. اند؛ اما ساعدي آن را در متن تصاویر و کلمات به خواننده منتقل میخود خفه کرده

همسر دکتر پس از اسکان در منزل خود به همراه شود؛ نیز تکرار می کوري این اتفاق در    
 گوید: ها میآن هفت نفر، به آن

توانید بدانید در جایی که همه کورند داشتن چشم یعنی چه، من ملکۀ مملکت دانید، نمینمی
آن را  ام، شماکورها نیستم، نه، صرفا  کسی هستم که براي دیدن این کابوس به دنیا آمده

 ).186: 1378بینم (ساراماگو، کنم و هم میکنید اما من، من هم احساس میاحساس می
شان در صداي هیاهوي مردم نابینا در همه جاي آسایشگاه، سکوت مردگان و بوي تعفن    

وار که در تمام شهر پیچیده، ها را پوشانده، وحشتی کابوسها، رنگ سفیدي که چشمخیابان
ی و خودخواهانه و در نهایت بهت و اندوهی که در کلیسا است، همگی آواهایی افکار شیطان

 رسند.الي کلمات به گوش میهستند که در سرتاسر کتاب از البه
 
 . بررسی تشابهات و تفاوت هاي دو اثر5
 

اي از هم پاشیده و بدون امید است؛ اما ژوزه ساراماگو در ، معر ف جامعهکوريو  عزادارن بیل
کند؛ ولی ساعدي همچنان بر این پاشد و شهر را بار دیگر بینا مینور امیدي به اثر می نهایت

مایۀ گاه رنگ بیداري به خود نخواهد گرفت. دروناش هیچاندوه است که جامعۀ دردکشیده
هاي روحی آثار و نگرش شاعران و نویسندگان سمبولیست ایران و اروپا به دلیل سرخوردگی

پر از تضاد و داراي دو فضاي  رو به سقوط و تباهی، اجتماع منحط و و فلسفی ناشی از
آل و آرمانی که به کمک رؤیا و تخیل وجوي دنیاي ایدهمتناقض است؛ یکی فضایی در جست

آلود و سیاه که بیشتر به فضاي آثار شود و دیگري فضایی یأسفرا رونده تصویر می
که از ابتدا دچار مصائب همیشگی تاریخ است  اي استنزدیک است. بیل جامعه 1ناتورالیستی

خیزد و این مصیبت تا پایان اثر در جریان است و پس از آن نیز ادامه که از نادانی بر می
اي گریند که در آن مردهخواهد داشت. اهالی بیل عزادارانی هستند که بر سر قبري می

ي صندوقچه -دن ضریح خیالینیست.این عزاداري تنها موسم آرامش آنان است که با پیدا ش

 __________________________________________________________________________  
9. Naturalistic 
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اي از دهند. این امر نشانهآرام گرفته، با از دست دادن آن به شیون و زاري ادامه می -آمریکایی
اي، راهی تأثیرپذیري ساعدي از سبک یأس اجتماعی متون غربی است که در آن هیچ روزنه

ان جامعۀ اروپایی ست، که ارمغ کوريهاي متن نخواهد یافت؛ اما در رمان براي رسوخ در الیه
هاي مقطعی و سراسر مأیوس کننده، رسد و پس از گذر از رنججامعه به یکباره به انحطاط می

کند تا جامعه را نجات دهد. تزریق امید به این جامعه، نشانۀ عصر هاي امید راهی باز میافق
 بیداري و آگاهی است.

کتب سمبولیسم اروپا تأثیرهایی ساعدي در خلق سمبولیسم خاص خود، اگرچه از م    
پذیرفته بود، اما صاحب سبک است. شرایط اجتماعی او، به شرایط اجتماعی نویسندگان 

هایش، توصیف دوباره ها و رماننامهها و نمایشسمبولیست بسیار نزدیک بوده است؛ اما نوشته
-ن سمبولیست دیده میاي نیست که در آثار نویسندگاو کنایی از اشیا و مفاهیم ذهنی به گونه

توان در قالب چند کلمه گنجاند؛ رئالیسم، وهم، جادو، بومی شود. سبک برگزیدة او را می
شناس شناس اجتماعی و یک روانکه ساعدي در مقام یک آسیببودن، نادانی و بالهت. با آن

زند و رایی گره میآمیزد و تمثیل را به نمادگگرایی در هم میگرایی را با فرا واقعدردآگاه، واقع
ها دهد، اما در برخی از داستانهاي خود راه میهاي آشفته را به فضاهاي داستانوهم و خیال

مطابق اندیشۀ رایج در  کوريدر پی نمایاندن ابعاد مختلف محور اندیشه است؛ اما در رمان 
ال پیش برود؛ کند که جریان به سمت رئغرب، طی اتفاقاتی ترسناك، نویسنده به این فکر نمی

آفریند تا به کمک آن حوادثی خارق عادت را وارد داستان می 1بلکه همواره شرایطی فراواقعی
هاي کند. یکی از این حوادث، عدم کوري همسر دکتر است که تقریبا  شبیه سایر داستان

ر آید که داست؛ به این ترتیب که ناگهان فردي با قدرتی برتر، به کمک مردمی میاروپایی 
یابند. این فرا واقعی زنند و سرانجام به کمک او نجات میمنجالب بدبختی دست و پا می

-اي داستان تخیلی میآورد، فرق دارد و گونههاي خود میچه ساعدي در داستانبودن با آن
 آفریند.

، نابینایی با رنگ سفید جلوي چشمان کوريدر هر دو اثر، مردم کور و نابینا هستند؛ در     
اي از کوري روي ، نادانی با رنگ تباهی و سیاهی، هالهعزاداران بیلکند و در مردم جلوه می

چشمان و بصیرت مردم انداخته است. در واقع، ساعدي و ساراماگو براي بیان یک موضوع 

 __________________________________________________________________________  
10. Surreal 
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ها در تمام فضاي اثر جویند که این سمبلهایی بهره میدردناك اجتماعی، از نمادها و سمبل
 گذارد. ه، جامعۀ متزلزل و هراسناك خود را به نمایش میپراکنده شد

وجود عناصري چون مسخ، درد، رنج، فضاي تلخ، انسان تنها و مصیبت زندگانی در میان     
تمام آالم روحی با محیطی دیوانه کننده، در عین تلنگر زدن به انسان معاصر، هر دو اثر را 

دهد که او را نیایی پیش روي خواننده قرار می، ساعدي دعزاداران بیلشاخص کرده است. در 
دهد. از جمله مشهورترین شخصیت در باورپذیري استحالۀ روحی افراد داستان یاري می

-حسن است که از نظر روحی در گاو خویش ذوب میداستان چهارم از این مجموعه، مشدي
اش را از دست داده، ییگاه اقتصادي و اعتبار روستاحسن تکیهشود. در این داستان که مشدي

انگارد. در رسد و طی یک استحالۀ روانی، خود را گاو میبر اثر فشارهاي روانی به جنون می
گونه سالحی براي مبارزه با شوند و هیچنیز، وقتی کورها از غذاها محروم می کوريداستان 

دهند که جایعی میشوند و ناخواسته تن به فاي میشناسند، دچار چنین استحالهبدکاران نمی
، در بعد عزاداران بیلو  کوري کردند. زمان نیز درگاه چنین نمیاگر آن شرایط بغرنج نبود، هیچ

هاي مکتبشود؛ یعنی نقش نامعلومی دارد. رضا سیدحسینی در کتاب سمبولیستی بررسی می
ادث را به انگیز، حوچه نویسندة سمبولیست بتواند به طور ابهاممعتقد است که چنان ادبی

آل خواننده را از محدودة زمان و توالی خواننده نشان دهد، توانسته است به شکلی ایده
کند شود و سعی میحرکات خارج کند؛ بنابراین، مخاطب درگیر رازگشایی فاعل حرکات می

تمام وقایعی را که در نگاه اول ریشه در واقعیت داشتند، سمبلیک و نمادین تصور کند تا 
به کمک آگاهی از ماهیت فاعل، گفتار و کردار او را بازسازي نمادین کند و به ماهیت بتواند 

 ).86: 1353ها پی برد (سیدحسینی، آن
 
 . نتیجۀ سخن6
 

دهد که هر دو نویسنده از نگاه سمبولیستی، نشان می» کوري«و » عزاداران بیل«برآیند بررسی 
اند، به ود را از مفاهیمی که مد نظر داشتهبا استفاده از عناصر سمبولیک، جهان انتزاعی خ

کند هاي خود فضاي مخوفی را تصویر میبه دنبال آرمان کورياند. تصویر کشیده و ارائه داده
-آلود و تیره؛ اما در نقاط مختلفی ماهیت این آثار به هم پیوند میفضایی یأس عزاداران بیلو 

 شوند.خورند و یکی می



 97سمیژوزه ساراماگو از منظر سمبول »يکور«و  يساعد نیغالمحس »لیعزاداران ب« یقیتطب لیتحل

ن افکاري مبهم یا ناآشنا در میان مخاطبانی را دارد که یا قادر به درك آن اثري که قابلیت بیا    
تواند همگانی و مردمی شود که اند، تنها زمانی مینیستند، یا به دالیلی از درك آن سر باز زده

گیري از شیوة تمثیل که از تر بیان گردد. این آثار نیز به واسطۀ بهرهبا زبانی روشن و عامی
اند. مردم اغلب با آن آشنا است، چنین موفقیتی را در میان مخاطبان خود یافته دیرباز ذهن

اند که بدین منظور، هر کدام از دو نویسنده، به شیوة خاص خود از این مکتب فکري بهره برده
-توان گفت سمبولیسم و مؤلفهاین امر نشانگر ظرفیت باالي سمبولیسم است؛ از این رو، می

ش به اندازة ابعاد اندیشگانی نویسندگان و نیازهاي فکري، اجتماعی، هایش قابلیت گستر
شناسی آنان را داشته، همواره قادر است عناصر جدیدي سیاسی، تاریخی، فلسفی و حتی روان

دهد. تأثیر این مکتب ادبی، بر این دو اثر چنان است که اگر از شگردهاي آن را در خود جاي 
اي که طیف بسا چنین آثار بزرگ و ارزندهشد، چهره گرفته نمیهاي نهفته بهدر بیان اندیشه

 رسید. وسیعی از خوانندگان را به خود مجذوب کرده، به ثمر نمی
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