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Abstract 
Ambiguity is the most important array in spiritual novelty, which is also called 
imagination in the rhetorical book. An important feature of ambiguity is that it 
creates the ability to interpret two or more different meanings of the word in the 
mind of the reader ,so it is of great aesthetic value. Therefore,some scholars 
have considered ambiguity as a series of similes and metaphors from the set of 
imaginary images. This polysemous feature of the word, expands the field of 
association of the meanings of the word as well as the prominence of literary 
speech.Rhetoricians have considered different types for ambiguity. In this 
descriptive-analytical study, the types of ambiguity in Nasser Bukharaee's 
sonnets have been studied and analyzed. Nasser has experimented in various 
formats, including ode, composition, verse, mesmat,Masnavi, piece,quatrain and 
couplet,but what has received the most attention is his sonnet poems. Based on 
the findings of this research,it can be said that he has used different types of 
ambiguity,including ambiguity of appropriat, irony, variety of reading, 
contradiction, translation, origin, emphasis, and paradox. It should be said that 
Nasser Bukhara, in 4586 verses, used 838 cases of ambiguity,which shows the 
great approach of the poet in using this imaginary array. Even in some cases,one 
can find sonnet poems in which one of the types of ambiguity can be seen in all 
its verses. Among these, the ambiguity of proportion with 414 cases has been 
used more than other types of ambiguity. It has also created the most ambiguity 
between the names of musical instruments and terms. After the ambiguity of 
proportion, ambiguity and ironic ambiguity have more applications. By creating 
ambiguity between the terms of different sciences and tactics, he has greatly 
added to the imaginative and mature images of his poetry. This research seeks to 
answer the question of which type of ambiguity the poet used the most in order 
of frequency, As well as what words and combinations he had in mind in 
presenting different types of ambiguity. 
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In addition to the four expressions, namely simile, metaphor, metonymy, and 
irony, speakers have used other tricks to imagine and present their intended 
themes. One of these tricks discussed in modern science is ambiguity. 
Ambiguity occurs when a word has more than one possible meaning , Deep and 
surface, or has two meaning, far and near. Al-Taftazani, 1383: 271. Despite the 
hidden evidences, the speaker means the far meaning of the word. Almost all 
rhetoricians believe the same about ambiguity. The point to consider in this 
definition is that does the first and second meanings work the same in all minds? 
Do all readers, like the poet himself, first understand the near meaning and then 
the far meaning? One critic believes that in the ambiguity, both meanings of the 
word have the same rhetorical value. The truth is that both meanings  work 
together, and both meaning of ambiguity have the psychological and aesthetic 
effect in the reader's attention. Shamisa, 1390: 124. It can be said that Shamisa's 
opinion is closer to reality. There are at least some cases of ambiguity that can 
not be distinguished between the two present meanings and the ambiguous 
meaning of the word. In other words, it is not possible to say exactly which 
meaning of the word is close and which is the far and meaning of the poet. For 
example, in the following verse, the compound "curtain of lovers" is used in 
such a way that the two different meanings seem to be the same and equal. In  
the veil of lovers, a rabab said: don't miss the hidden eight heavens. A 
backgammon (game) and a book and an opponent and a position; a river and a 
hymn and wine and barbecue. 
The second verse of the first couplet can be interpreted in two ways. First, in the 
sense that Rabab said in the privacy of lovers.The other one,  the curtain of 
lovers should be understood in its musical meaning and interpreted the in this 
way, Rabab said with the song of lovers. Pardeh Ashagh is one of the traditional 
music songs. 
 This descriptive-analytical study, the types of ambiguity in Nasser Bukharaee's 
sonnets have been studied and analyzed. Nasser has experimented in various 
formats, including ode, composition, verse, mesmat, Masnavi, piece, quatrain 
and couplet, but what has received the most attention is his lyric poems. The 
main question of the research is which type of ambiguity Nasser Bukharai was 
more inclined to and also what words and combinations did he use in 
constructing more types of ambiguity? 
2.Discussion 
In Nasser's poetry ambiguity of proportion is used more than other types of 
ambiguity. In ambiguity of proportion , from the two meanings of the word, one 
meaning is present in the word, so, like ambiguity, two combined meanings 
cannot be considered for the axis of ambiguity. It creates the most ambiguity  
between the names of musical instruments and terms. 
My eyes and ears and the oud are on the harp; Because he is the old man of the 
way and the guide of the position 
In this couplet, "maqam or position" is used in its mystical meaning. 
In the term of seekers, the position to conquer the meme of the servant is 
achieved at the beginning to the degree to which he has resorted. Goharin, 1388: 
322. But in the sense of the song, it fits with the harp, the reed and the harp. In 
this way, the poet has provided various proportions with the terms of different 
sciences and tactics.Nasser is not innovative in expressing meaning. Eloquent 
poetry is completely eloquent. 
In this poem, "novel" means new and wonderful, "expression" means saying, 
and "meanings" also mean poetic concepts and themes. But all three words fit 
together in their literal sense, a set of rhetorical techniques. After the ambiguity 
of proportion, ambiguity itself has more applications.Wherever I see your body 
it is better than wherever, I do not know which part do i love.The meaning of the 
poet is that every part of your body that I look at is more beautiful and better 
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than the other part. The far meaning is that wherever I see you, it is better for me 
than anywhere else. After these two types of ambiguity, ironic ambiguity has 
been more of Nasser's interest.For example, in the following verse, "black heart" 
is an allusion to the sinner. 
My heart is like your mole, that's why it is black. 
My eyes are like your lips, that's why they are wet. 
But black in its analytical sense is also obscured by the color black.That is, a 
blank in which the color inside is black. In addition to these three types, the poet 
has used other types of ambiguity, such as reading, contradiction, translation, 
fluency, emphasis, and paradox. Even in some cases, one can find lyric poems in 
which one of the types of ambiguity can be seen in all its verses. 
3.Result 
It should be said that ambiguity is an array that its creation and application 
requires eloquent skills in choosing words and combining them. It can be 
claimed about Nasser Bukhara that he was proficient in this field. In 4586 
verses, he has used 838 cases of ambiguity. Through the use of ambiguity, he 
was able to establish a semantic connection between the second meanings and 
the absence of different words and combinations. As a result, it adds to the 
richness of the concepts and visual values of his words. Although many 
examples can be found for different types of ambiguity in Nasser's poetry, but 
the most frequent approach has been to proportion ambiguity, ambiguity and 
ironic ambiguity, respectively. Especially through the ambiguity of proportion, 
he has been able to establish a virtual semantic link between the terms of various 
sciences and tactics. In the meantime, it has created the most confusion between 
the names of musical instruments and terms and celestial elements. This method 
has largely highlighted the themes of his speech. 

Gholam Hossein Saedi is trying to portray the cold and empty world in 
the collection of stories of the grave and the cradle. A world in which a 
father has no mercy on his child and always takes advantage of him. 
"Garbage Story."A world that annoys the old father's children and competes 
for a husband's "Bee House Story".A story full of tension and anxiety, and 
ultimately the protagonist is a vagrant who fights for patriotic values. 4. 
4."Shadow to Shadow" 
Finally, Gholam Hossein Saedi in this series of stories brings the reader 
closer to the fact that human beings are doomed to failure and destruction. 
Following the philosophers of existence, Saedi touches everything to show 
the footprints of death and despair. In this series of stories, there is talk of 
fear, apprehension and inability to choose and lack of freedom in living and 
the emptiness of life. The characters of the Grave and Cradle story series live 
in so much misery that they can no longer find meaning in anything, and 
they are always trampled in the swamp of the sins they commit. In this 
horrible and closed world that Saedi creates in the collection of the story of 
the grave and cradle, there is no cry and all the characters of the story burn in 
fear and panic in the flames of their delusional fever and see life as a stream 
of empty events that bring tension and guilt to them.Although the collection 
of stories of the grave and the cradle is a manifestation of Saedi's personal 
beliefs, the doctrinal foundations of the existential philosophers 
"Kierkegaard and Jaspers" can also be found in it, and elements of the 
principles of this school can be found everywhere in the story. 
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 بر حسین ساعدیغالم گور و گهوارهداستان  تصویر اگزیستانس در مجموعه

 یاسپرس کگور وه کیراساس دیدگا
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 .، تهران، ایرانادبیات فارسی دانشگاه تهران دانشیار گروه زبان و

 نیلوفر انصاری

 .، سمنان، ایراندبیات فارسی دانشگاه سمناندکتری زبان وا هآموخت دانش

 30/09/1400 مقاله: پذیرش تاریخ ؛05/11/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی ـ علمی 

 چکیده
 اختیـار و «مـرزی ماننـد؛    هـای  موقعیتوشرط، در قید بی انسان است که با تصمیمی آزاد و خود بودن اصیلِ ،اگزیستانس

تـوان درک   های عادی نمی بخشد. اگزیستانس را با تجربه گیرد و به خود فعلیت می قرار می» تردید، رنج، ترس وگناه و...

اعتباری در ارتباط  حاضر انسانی در موقعیت انضمامی و توان محقق ساخت. این وجودِ انتخاب آن را می کرد، با آزادی و

مکـان   فراتـر از زمـان و   ی، اصیل، قابـل اعتمـاد و  انتزاعی، کلّ ۀوار طرح با جهان قرار دارد، اما خود را با چندین شاکله و

اساساً غریـب بـا    استثنایی و های موقعیتکند، قرار گرفتن در  وجود انسان را آشکار می ۀسازد. آنچه ابعاد نهفت نمودار می

 وایـن پـژوهش بـا رویکـرد توصـیفی      سازد.  خود آشنا می های امکان و ها محدودیتساختار ذهنی است که انسان را به 

یاسـپرس   با توجه بـه آرای کیرکگـور و   گهواره گور وهای اگزیستانس در مجموع داستان  مؤلفه درصدد تحلیل ،اسنادی

وجود آدمـی نقـش مـؤثری دارد.     گیری شکل در ها موقعیت و ها ذهنیتغالمحسین ساعدی بر این باور است که  .است

یابیم کـه چنـدان    میدر ها موقعیتریم. اما با قرار گرفتن در پندا ها را قطعی می اساس اعتباراتی است که آن هستی ما بر

داستانش را در وضـعیتی   های شخصیتذهن آدمی، غالباً  اعتباری وجود و نان نیستند. ساعدی برای ترسیم بیقابل اطمی

منفـی آن دسـتخوش دگرگـونی     باطن نادرسـت و  وجودی، هدف و ۀتا با سنجش تجرب ،دهد بحرانی قرار می شکننده و

ناشی  ۀتجرب و )گناه و های مرزی (آزادی، رنج، ترس وقعیتم ،ست که به تعبیر یاسپرسا نتایج تحقیق حاکی از آن .شود

را  هـا  انسـان های قـالبی   داستان کوتاه، شاکله داستانی این سه مجموعه های شخصیتدر  ،ها موقعیتاز اضطراب در این 

 گور و گهوارهدهد. ساعدی در داستان  شکل می ها شخصیتدر این  را ها محدودیتفراسوی  ۀامکان تجرب ریزد و میفرو

بین رفتن تعـادل میـان ایـن دو،     در پیوند تنگاتنگ است. با از ها آدمفیزیکی با درون  دهد که محیط بیرونی و نشان می

بیعی، اغلب برای کامالً ط ای هزمین داستان، عناصر طبیعی در درون رود. در این مجموعه ناهنجاری می هنجارها به سوی

 .پذیرد بازتاب دادن به فرایندهای روانی انجام می

 یاسپرس. ،کگور، غالمحسن ساعدی، کیرگور و گهوارهاگزیستانس، : یکلید یها واژه

 مقدمه .1
 ،آن ۀنماینـدگان عمـد   کـه  روی دادغـرب   ۀفلسـف  درتحـولی اساسـی    ،نـوزدهم  قرن در

اگزیسـتانس   ۀبنیانگـذار فلسـف   را کیرکگـور  هسـتند. معمـوالً  » مارکس و نیچه کیرکگور،«

بـه  ، آیـد  میهای فکر در وجود به شکل ،دانند. تبدیل دیالکتیک مفهوم هگل که در آن می

های گوناگون اگزیستانس به خود  شکل که در آن فکر کگوردیالکتیک اگزیستانس در کیر

 هگـل از  جدید است. نسبت کیرکگور با ۀسیر تحول فلسف گیرد، یکی از نقاط عطف در می
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 1400/148 پاییز، 3 ۀشمار، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

 از سـوی  و هگل اسـت  ۀاز فلسف شدت متأثر او به ۀاندیش ،پهلو است. از یک طرفابتدا دو

شـود.   مـانع از قبـول مـی    و کنـد  در برابر تأثیر مقاومت مـی   اش همواره دینی ۀروحی ،دیگر

اگزیستانس نقـش   ۀگیری فلسف در شکل ،حاصل درگیری کیرکگور با سیستم فکری هگل

 یجملـه یاسـپرس، بـه انحنـا     شکال این جریان فلسفی، ازاَ در تمام و است بسزایی داشته

ایـن تفکـر    جمله کسانی اسـت کـه از   شود. بعد از کیرکگور، یاسپرس از مختلف دیده می

تـوان همچـون وجـود     نمی است و بر این باور است که اگزیستانس را فلسفی پرده برداشته

 همچون  کرد. یاسپرس الفاظیتوان به مدد آن نشانه، اشاره  تجربی مستدل ساخت، اما می

کـار   اصطالحات خاصی را کـه در فلسـفه بـه   سایر  و» آزادی« ،»بودن خود« ،»اگزیستانس«

کـه   اگزیسـتانس  ۀنفسه معنـای مسـتقل ندارنـد. فلسـف     که فی داند هایی می رود، نشانه می

منفـرد اسـت، یکـی از اشـکال      بلکه به عنوان خودِ ،نه در کلیت ذاتش ،موضوعش انسان

معنـایی کـه کیرکگـور از     ؛آلیسـم آلمـانی اسـت    در ایـده  »اندیشـه «العمل به مفهوم  عکس

 .آلیسم آلمانی پیوندی تنگاتنگ دارد با ایده ،اگزیستانس در نظر دارد
ادبیـات داسـتانی در کشـور     ۀاز نویسندگان برجست )1364ـ1314(غالمحسین ساعدی 

گرایی درآثـار او نمایـان اسـت.    دپای تفکر وجو در شمار نویسندگانی است که ردّ ماست و

  شکنندهوضعیتی  ،های اصلی ای است که شخصیت گونه های او به داستان بسیاری از ۀشاکل

 هستنیز ها  ت انسانسنجش نیّ کنند. این شرایط سخت که محکِ می تجربه را  بحرانی و

هـا   شخصیت انسان ۀازی ابعاد نهفتسبب بازس ،])141 /عمران  (آل  »وانُآمَ ینَذِالَّ هللاُاصَ حِّلِیُمَ وَ«[

در گرو واقع شدن در  گهواره گور و ۀهای داستانی مجموع شخصیت است. واکاوی ذهن و

است. » ، مرگ و...پیری ، گناه، ترس،رنج ،غم درد،«، مثلِ مانند غریب و  رخدادهای ناگهانی

ی سـبب  مـراد  بـرد، حـس ناامیـدی از بـی     های انسان راه به جایی نمی که هدف هنگامی

 .شود که وجود حقیقی انسان آشکار شود می

اگزیستانس درصدد پاسخگویی بـه ایـن    ۀاز فلسف تعریفی مختصر ۀاین پژوهش با ارائ

داستان  هچگونه در مجموع» گناه آزادی، رنج، ترس و«های مرزی  له است که موقعیتئمس

 است؟ ردهنمود پیدا ک گور و گهوارهکوتاه 
 انجام پژوهش ضرورت .1ـ1

 ،های درونی یک اثـر ارزشـمند هنـری    اعتبار پنهان در الیه یافتن یک مصداق از ارزش و

کشـف بخـش دیگـری از راز     ،پس از گذشت چند قـرن از آفـرینش آن اثـر، در حقیقـت    
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هنری اوسـت کـه    ۀتدوین کارنام پایان ازپس  های سال در اثرارجمندی و واالیی صاحب 

 ۀهایی است کـه کارنامـ   نی نتیجه دادن کوششبه مع ،یتیاز کشف چنین خالقلذت ناشی 

 .سازد وبار می شناخت آن هنرمند را پربرگ
 پژوهش روش .2ـ1

 منـابع  دروجـو   جسـت  طریق ازاطالعات  و ،تحلیلی ـ توصیفی ،این مقاله روش تحقیق در

شـامل سـه    گهواره گور وداستان  مجموعه ۀمطالع ۀاست. گستر ای گردآوری شده کتابخانه

 .سایه) است به سایه خانه، آشغالدونی و اه (زنبورکداستان کوت
 پژوهش ۀپیشین .3ـ1

 انجـام سـم بـا برخـی آثـار ادبـی      اگزیستانسیالی پیونـد اگزیسـتانس و   بارۀهایی در پژوهش

(انصـاری،  » بازتاب اگزیستانس در آثار صادق چوبـک «توان به  می ،است که از آن میان شده

اگزیستانسالیسـم  «)، 1399(انصـاری،  » مـن  آتماسـگ  داستان بازتاب اگزیستانس در«)، 1399

وجـودی،   ۀاندیشـ  چوبـک و « )،1388(موسوی، » ولگرد سگ دربست نوستالژی  بن و  هدایت

ــتان  ــل داس ــود  تحلی ــرده ب ــوطیش م ــه ل ــری ک ــایی،  (خجســته و» انت ــاهی « )،1394فس نگ

 مـرزی های  یتموقع معرفت و«، )1387(قوام،   »شاهنامههایی از  اگزیستانسیالیستی به بخش

هـای   فلسـفه  در  هـای مـرزی   موقعیـت «، )1397نکـویی،   بخـش و  (طلیعـه   »مولـوی  مثنوی در 

 بررسـی اگزیسـتانس و   بـارۀ انـد. در  شته شـده ون )1392(خردمند، » البالغه نهج اگزیستانس و

هـای   بررسـی مؤلفـه  « عنـوان  بـا مقـاالتی   ،حسین سـاعدی غالم آثارتفکرات وجودی در 

اسـاس   سـاعدی بـر   گـدای تحلیل داستان «، )1399(انصاری،   »اران بیلعزاداگزیستانس در 

 ءیافت شد. خـال  )1393زاده،  هاشمی (فشارکی و» های مکتب اگزیستانسیالیسم ویژگی و  اصول

 .رساند پژوهش در این زمینه، ضرورت ایجاب پژوهش را به اثبات می
 مبانی آن اگزیستانس و بر درآمدی .2

 ،است» من«شود، اگزیستانس است. اگزیستانس همان  ه آن اشاره میب» من« باآنچه را که 

 را  اگزیسـتانس  باشد.  نشده  تا وقتی که به صورت موجودی عینی همچون یک شیء تلقی

: انتخـاب آن را محقـق سـاخت    توان تجربه کرد، باید بـا آزادی و  های عادی نمی تجربه با

شدنی  زایل شود و ارج به من مربوط میاگزیستانس متفاوت از هر آن چیزی است که از خ«

هر تالشی «و  )199: 1379 (استراترن،» ام به شرایطی وابسته است که من آن را ننهاده است و

ـ  ،مفهـومی کـردن اگزیسـتانس    برای تعریـف و   .از دسـت دادن معنـای واقعـی آن اسـت     ۀتجرب

 .)16: 1394(مصلح،  »یموجودات عین ۀای است مشیر به ورای هم اگزیستانس مفهوم نیست، نشانه
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وجـود  : دازیـن ( موجـودی عنـوان   به را خودانسان در اولین مراحل آگاهی به خویشتن، 

 شـرایط  فـراهم سـاخته،   شرایطی که خود او در ،یابد بین دیگر موجودات می جسمانی) در

از این شـرایط فراتـر    ،نماید انتخاب و کندعمل  چون باید اما ،تاریخی فرهنگی، طبیعی و

 ،شـرایط  محـیط و  از ابتـدا خره اوست که باید تصمیم بگیرد که واقعاً چیسـت.  د. باألرو می

عدم امنیت در  و» شکست«ولی به نحوی احساس  ،پرسشی ندارد کند و احساس امنیت می

 :کند اگزیستانس خاص خود ملتفت می را به او ،اوضاع پیرامونش شرایط و

 ها مرزها، محدودیت متوجه رااو   که آید هایی در زندگی انسان به وجود می موقعیت«

ـ     مقدورات خـویش مـی   و  هـا  موقعیـت  و) Limit( نهایـت  ۀسـازد. ایـن تجربـه را تجرب

 .)99 :1390(یاسپرس،  »گویند می مرزی  های راموقعیت

هـای   این باورند که اعتبار بسیاری از شـناخت  بر یاسپرس و کیرکگور مانندفیلسوفانی 

 :یزندر میهای مرزی فرو موقعیت ویژه به ،ای گوناگونه موقعیت ۀکلی، در محک تجرب

تردیـد، حـاالت    آگاهی، کشمکش، یـأس و  زادی، مرگ، گناه، رنج کشیدن، ترسآ«

وار  عادت ریختن زندگی روزمره، یکنواخت و ، رخدادهایی هستند که موجب درهموجودی

 .)80: 1368(بالکهام، » دهند شناخت فرد را شکل می شوند و می

تدریج از وجود عمـومی بـه وجـودی     ها، به نوعی تغییر نگرش در این موقعیت انسان با

 .یابد تعالی دست می به امکان جهش و حقیقی در موقعیتی استثنایی تحول و
 ؛کنند واطف انسان را برانگیخته میع های مرزی، امنیت ذهنی انسان را سلب و موقعیت

ها نزد افـراد مختلـف    ). این موقعیتحس سقوط (هایدگر (کیرکگور) و هدلهر ترس و مانند

تا امکان اصیل زیستن. تشویش  ،از نوعی درک تراژیک از زندگی :دهای مختلفی دار تلفیق

گاه آگاهی است که نسـبت بـه بـدیهی بـودن      تکیه فروپاشی معنا و ۀپس از آگاهی، نتیج

عـی  در حالـت طبی  انسـان  اسـت. از طـرف دیگـر،    های شناختی خود دچار وقفه شده ارزش

تصـمیم   های ناشـی از مسـئولیت، اختیـار و    از دلشوره کند و های خود را محدود می امکان

ها تبـدیل   امکان ها را به قراردادها و ضرورت بدیهیات و ،های مرزی گریزد، اما موقعیت می

شـرط ادراک   یاسـپرس  گیرنـد. کیرکگـور و   نقاط اتکـای انسـان را هـدف مـی     کنند و می

 شامل ها موقعیتداند. این  ها می ن را درگیر شدن در این موقعیتهای وجودی انسا موقعیت

 شوند و می» گیری، مرگ و... ، فقر، گناه، تردید در تصمیمگرسنگی آزادی، بیماری، پیری،«

ینـی خـود (وجـود    ازنـدگی داز  در حالت طبیعی و ها هایی که انسان شکست ،در یک کالم
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را  هـای مـا   م عزیمـت ها هستند که توهّ ما همانا ،جسمانی) توانایی مواجه با آن را ندارند

 .کنند فسخ می
ها باعث به خـود آمـدن انسـان     پذیرش آن حال نهایت و ۀتجرب های مرزی و موقعیت

اسـاس خـویش را    های بـی  خوشی دلنیز  شرایط بیرونی و بنیانی محیط و ستسُ و شود می

 تابـد و  جهان، نـور حقیقـت مـی   نمایی این  دریافت، هستی یابد. با تداوم این تجربه و میدر

جهش  ۀاساسی به گون ۀشود. این تجرب ارتباط با امر متعالی حاصل می احساس وابستگی و

نیـل بـه سـطح     ینـی (وجـود جسـمانی) و   اگذشـتن از سـطح داز  «؛ چراکه آید به دست می

(یاسـپرس،   »به سویی که فراتر از اندیشـه اسـت   جهش ؛منوط به جهش است ،اگزیستانس

1390 :84(. 

ـ  تفکر و  عقل متعـالی   امـر  الفـت بـا   و  نـس ، بـه اُ انسـان  دراگزیسـتانس   ۀبدون تجرب

 .انجامد نمی
ود کلی دو نوع اگزیستانسیالیسم وجـ  به طور ،اوایل قرن بیستم در اواخر قرن نوزدهم و

 :داشت

ارسل، کارل یاسـپرس، سـورن   گابریل م ،انسیالیسم دینی که نمایندگان آناگزیست«

سارتر، نیچه، سیمون دو  ،که نمایندگان آن دینی ضدّ  اگزیستانسیالیسم هستند. کیرکگور

ها بیشتر ادیب  است که آن آنیکی از خصایص این افراد  پیروان اویند. آر، آلبر کامو وبو

از جملـه   ؛ها دارای ارزش هنری و ادبی اسـت  های ادبی آن هستند و نقاد اجتماع. نوشته

هـایی کـه    مقاالت انتقادی و رمـان  ،ها سروده و قصه شته و اشعاری کهتئاترهایی که نو

ای  یعنی جنبه ؛به فلسفه بخشندای ادبی و هنری  اند که جنبه ها سعی کرده اند. آن نگاشته

: 1354 (بارت، »کار دارداحساسات و عواطف انسان سرو ،که با حیات هر روزه و با زیبایی

98(. 
این اسـت کـه مارسـل و     دینی دریرغ تفاوت اساسی بین اگزیستانسیالیسم دینی و«

دیگـران و   ،است و روابط او بـا جهـان   "تنها"اشخاصی مانند او بر این باورند که انسان 

که بین ایـن   ردی استف انسانِ وجود ،گوییم که ما می وجودی و است خداوند قطع شده

آن انسان و آن وجود متعالی که خداوند باشد، خندق و شکافی هست که انسـان بایـد از   

ین پرش دهد، هم بجهد و آنچه به انسان به عنوان یک موجود قهرمان و زنده ارزش می

تـرین   درسـت  معتقدند که دیـن یگانـه راه و   ،در حقیقت .از یک سو به سوی دیگر است

 حرکت انسـان بـه سـمت پـاکی و     تالش و که دین بر شیوه برای زندگی است. از آنجا

 شــود، اســتعالی وجــود انســان مــی   باعــث  و س تأکیــد داردفْــشکســت دادن نَ

در  ،داننـد  رای سعادت انسان را دیـن مـی  راه مناسب ب های دینی یگانه اگزیستانسیالیست



 1400/152 پاییز، 3 ۀشمار، 10 سال، �و��نا� �قد اد�ی و بال�ت

(مـک  » اسـت  معتقدند کـه ارزش انسـان در تحمـل نیسـتی     حالی که سارتر و پیروانش

 .)89: 1377 کواری،
دیگـری  گـاه بـا     انسان باید این موضوع را تحمل کند که موجودی تنهاسـت و هـیچ  

 ؛های بشری است ارزش حفظ چیزی که ارزش دارد، تماسی حاصل نخواهد کرد. پس تنها

هـای   بسیاری از اگزیستانسیالیست ،عدالتی و مانند آن. به همین جهت بی هایی مانند ارزش

ها از لحاظ سیاسی مارکسیسـت، و   چپی و مارکسیستی دارند. برخی از آن ۀپیرو سارتر جنب

 .زیستانسیالیست هستنداگ ،از لحاظ فلسفی
 بررسی و بحث .3
 اختیار و آزادی. 1ـ3

 :این باور است که نظام جهان عقالنی نیست بر کیرکگور

قابـل فهـم بـودن    آزادی انسان برای او دقیقاً غیرعقالنی بودن یا الاقـل غیر  شرط«

رف بـه خـود اسـت کـه بـا      دهی صِ را کشف آزادی به معنای امکان شکلزی ؛استعالم 

 ،کنـیم  گیرد. آنجا که خود را انتخاب مـی  نسبتی که خود با عالم دارد، شکل می برداشتن

گیریم. برتری انسان در همین آزادی  فردی را در دست می ۀاراد آگاهانه و ۀاراد ،در واقع

است. آزادی حرکت اگزیستانس است که قادر اسـت بـه خـود فعلیـت بخشـد. حرکـت       

اتخـاذ تصـمیم جریـان پیـدا      ۀکـه در لحظـ  اگزیستانس نیز به صورت مستمر نیست، بل

اگزیستانس  "یا این یا آن"به هنگام رویارویی  گیری و تصمیم ۀکند. در اینِ آن لحظ می

 .)5: 1391 (پازوکی، »بخشد به آزادی خود تحقق می
زی اسـت. اختیـار، انسـان را از    هـای مـر   تـرین موقعیـت   از مهم ، آزادی در کنار اختیار

 :کشاند مسئولیت می را به وادی تکلیف و او رهاند و یشی میاند ضرورت گرایی وجبر

 انتخـابِ  ،انتخـاب  اگـر  .داند قبول اختیار را مالزم هم می یاسپرس هستی انسان و«

شـود،   هرگـز بـه آن نائـل نمـی     آهنگ به سوی نامتناهی دارد و اگر اختیارِ خود است و

هایی به شکست منجر  آید و ممکن است در موقعیت خالف عرف عام دیگری حاصل می

 .)174: 1372(ورنو، » طریق وصول هست به تعالی ،شود، اما شکست
دارد؛ زمـانی کـه انسـان     بحران معنـا  موقعیت و ساعدی به اخالقی معتقد است که در

را  هـای متفـاوتی کــه او   انتخــاب هـا و  میـان راه  از داشــته باشـد و  اخالقـی را  اختیـار بـی  

هـراس،   تردیـد، هـول و   هـای شـک و   از دوراهه و زند خوانند، دست به گزینش می میفرا

ا انسان گزیندکه محکوم به شکست است؛ زیر برمی های درونی راهی را ها و وسواس دلی دو

از سـوی   ضروری اسـت و  یابدکه وجود عینی او محدود و میخود در وضعیت متناقضی در
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پـای اگزیسـتانس را در    تـوان ردّ  اینجاست که مـی  .آزاد است دیگر نامحدود، غیر زمانی و

نویسـنده قصـد نمـایش     ،»سـایه  بـه  سایه«که در داستان  چنان ؛افکار ساعدی مشاهده نمود

سـایه، داسـتان    بـه  اسـت. سـایه   قاب بـزرگ شاهنشـاهی آن را پوشـانده   زخمی را دارد که ن

مپن در یک قلعه اسـت کـه تنهـا    های یک ولگرد لُ کاری شیرین ها و خوریها، ولگردی عرق

کنـد. در ایـن    فروشی زنـدگی مـی  است که از راه دوا »خانمدلبر«زنی به نام  ،اه اوپشت وپن

از دست ساواک به قلعه پنـاه   ،قتل دلیل ه میان، این شخص ولگرد با دو مبارز فراری که ب

سـازگاری   طی مسـیر  ،نهایت در و شود می متعهد بیند و شود، محبت می اند، آشنا می آورده

گیرنـد، شـورش را    یر او قرار میهای معتبر جوانمردی که در مس شورش به اعتبار ارزشیا 

 .بودن فرد در جهان است این گزینش به معنای همان الزام آزادی و که گزیند برمی
از راه گدایی زندگی  و ،ستها زندگی در خرابه مقهورِ »علی«که  »آشغالدونی«در داستان 

دسـت بـه    ،گیـرد  مـی  ر مسیری که قـرار اما د ،ستاگونه رذایل اخالقی مبر هر از کند، می

به ازای  بیچاره و از خونگیری مردم فقیر و ،با انجام کارهایی چون داللی زند و گزینش می

غذاهای بیمارستان در مناطق پـایین   ۀماند فروختن باقی پولی دریافت کردن و ،خون افراد

زارش پزشکان ضـد  هایشان و گ نقش رابط داشتن در ارتباط پرستاران با معشوقه شهری و

ارتباط نامشروع با زهرا در مسجد بیمارسـتان، در   ،حکومت را به ساواک دادن و در نهایت

 .دلهره است ر از تنش وگیرد که پُ مسیری قرار می
آورد کـه   مییچارگی خود را به صورت شالّقی درعلی با آزادی ناشی از انتخاب خود، ب

کیفیـت روحـی او    و کنـد  مجبور به تسلیم می های خود در مقابل خواستهآن  بادیگران را 

بـه  توانا  داند. پدر علی که پدری مقتدر و طوری است که دیگران را بیشتر بدهکار خود می

تواند پاسخگوی بایدهای  نمی بیمار است و است، اما نقص عضو دارد و ه شدهکشید تصویر

کشـی   رهاز فرزندش به خود باشد، در انحراف مسیر زندگی علی بسیار مؤثر است. پدر علی

هـایش را   تمـام پـول   و ند که تمـام کارهـایش را انجـام دهـد    دا ظف میواو را م کند و می

 :ندارد یهبه نیازهای علی توج گیرد و می
منو گرفت وگفـت: پولـو رد    بابام پرسید: دردت اومد؟ من گفتم: نه. یک مرتبه مُچِ«

اید منـو ببـری   رسیدیم، گفت: حاال ب کوچه که کن بیاد. بیست تومنی رو اَزَم گرفت. سَرِ

خونه. کاغذی رو که دستش بود، نشونم داد. من گفتم گشنمه. گفـت: خـاک بـر     مریض

 ).115: 1345(ساعدی،  »از بابات دوس داری؟! سرت کنن؛ یعنی تو شکمتو بیشتر
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 د. از نظر او، زندگی کشمکش همهشو یک سیستم بیمار می وارددر روند داستان، علی 

به دیگران کاری ندارند. این خصوصـیت   همه به فکر خودشان هستند و ه است وهم علیه

 .شود نیز مشاهده می »خانه زنبورک«مکش با دیگران) در داستان رفتاری علی (کش
مـادر پیـری در خانـه اسـت.      و پـدر  خانه که داستان زندگی سه دختر مجرد و زنبورک

خانـه   اجبـار پـدر بـه    خواستگاری که بـه  اند، با دیدن دهبزرگسالی رسی دختران که به سنّ

، بـا  »ملیحـه «دختر کوچک خانـه،   ،در نهایت کنند و نزاع می است، با یکدیگر رقابت و آمده

ایـن   کوچکتر در حتی دختریا  ،ربابه) کند. دو دختر بزرگتر (حمیده و ازدواج می »ابوالقاسم«

مجبور به انتخـاب   ،بزرگسالی وشرایط فقر  در از آزادی انتخاب برخوردار نیستند و ،داستان

ای  مرد پـرده واج دختر کوچک با ابوالقاسم، پیربا ازد سرانجام، ل هستند وجُ ولگردی آسمان

گویند که اگر برای هر  دختران به شوخی می کشد و داماد در وسط خانه می برای عروس و

 !آید میخانه در خانه بکشند، خانه به شکل زنبورک دختری یک پرده وسط
 )خانـه  آشغالدونی، زنبـورک سایه،  به سایه( گور و گهواره ۀهای داستان مجموع یتشخص

ها نیست  آن گریزی از ها اجباری است و شده در زندگی آن بر این باورند که امکانات ساخته

صورت یک تحمیل دایمی ه بیشتر ب ها در انتخاب یک الزام همیشگی نیست و و قدرت آن

ای جـز تنظـیم ایـن     ا چـاره کنند، امـ  ها زندگی می یان این الزاماست. اگرچه این افراد در م

ها برای سـامان بخشـیدن بـه     آن .متناسب با زندگی خود ندارند ها به صورت جدید و الزام

ها با شـرایط زنـدگی    تطبیق آن قبول شرایط و برایزندگی خود، ناچار باید زندگی خود را 

اشتراک با تفکـر   ۀکه این امر از نقط گیرند کار هها ب نظام بخشیدن به آن نظم ونیز  خود و

 .هاست اگزیستانس
 رنج .2ـ3

 :هایی همچون یاسپرس اگزیستانس ۀاندیش بر بنا

تر از هنگامی اسـت   ت باشد، خود بودن سختلذّ اگر زندگی آدمی سراسر شادی و«

از  ،تلـذّ  که اصوالً انسان در مواقع خوشـی و چرا ؛برد سر می همحنت ب که وی در رنج و

ـ      سختی و ۀخویشتن غافل است، حال آنکه در هنگام کـار   هرنـج تمـام تـالش خـود را ب

های درونی خویش را  مهارت کنند تا خود و ها تالش می در شرایط دشوار، انسان .برد می

با موقعیـت دردنـاکی    ،ها به فعلیت رساندن آن مهارت از طریق تقویت و بهتر بشناسند و

نت، هستی انسـان را  مح محدودیت و نظر،مبارزه کنند. از این برند،  سر می هکه در آن ب

 .)99: 1390(یاسپرس، » شناساند حقیقی را به وی می منِ، متعالی ساخته
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هایی از  ، شاید به دلیل پرداختن به جلوهگور و گهواره ۀهای مجموع ساعدی در داستان

های دیگرش، از  داستان ۀندازاست به ا نتوانسته ،داشته اما پنهان ،غریزی رفتارهای طبیعی و

تـر پُلـی بزنـد.     درونـی  تر و های ژرف طبیعی به سوی کشمکش های شخصی و کشمکش

در  تیـز سـاعدی را   پنهانی، قلمِ منتقد و رفتارهای غریزی و سازی بعضی از نعریا ۀوسوس

 .است های ناتورالیستی تنزل داده حدّ توصیف
جرد کـه همـه بـه    ه در آن سه دختر میک اتاق است ک ،»خانه زنبورک«فضای داستان 

کنند.  زندگی می وارد یک مرد جوان تازه یک پیر زن و با یک پیرمرد و د،ان سن بلوغ رسیده

جوان مجـرد را در خانـه    مسدودی را که دختران مجرد، بعد از اینکه مرد آور و ی شرمفضا

 :آورند به وجود می، بینند می

ریسـه   دختـر وسـطی: غـش و    بگیری؟ دختر بزرگتر گفت: زن چی؟ زن نمیخوای«

ـ   دختر بزرگ و بدت میاد؟گفت:  رفت و گفـت:   خـواهر وسـطی و   رِتر با مشت زد تـو سَ

 شـم و  خواسـتم بلنـد   هتم زده بـود. مـی  دانستم چه کار بکنم. پاک بُ من نمی! مرده ذلیل

 شان برهِمن که فکر کردم ممکن است بِ آن دو همچی رفته بودند تو نخِ اما ،بیرون برم

 ).16ـ15: 1345 (ساعدی،» بخورد

ی انسان را به ترین سلوک مادّ ناگفتنی ترین رفتارها و پنهانی ،خشی از فضای داستانب

 .کشد تصویر می
را تا حد پُرنوگرافی پـیش بـرده،     رئالیزم عریان ،که نویسنده »خانه زنبورک« داستان در

جـدال بـین    بـرد.  پـیش مـی  تصاحب شـوهر، مـاجرا را بـه     رِدرگیری بین سه خواهر بر سَ

این داسـتان وجـود دارد، در    هایی که در پذیر است. رنجباور نما و خواهران، طبیعی، حقیقت

 .بررسی است زیر درخورِچند سطح 
 تنگدستی رنج پیرمرد از فقر والف. 

 آید. دختران نفرت خود را بـا فحـش و   میصورت نفرت دختران از پدر در هاین رنج گاهی ب

از  آخر اتاق پهـن کـرد و   ای را پوره ربابه، لحاف پاره«: دهند نشان می ن به پدرنفری ناسزا و

(ساعدی،  »رزاری؟ پیرمرد گفت: همین جا پای دَ مرگتو می ۀپیرمرد (پدر) پرسید: تو کجا کپ

کـه گفـتم: هـیس!    حسابی ترسـیده بـودم   « گوید: خواستگار می ،در جایی دیگر .)22: 1345

 .)23(همان:  »!ه میخوره بیدار بشهبابه گفت: گُها! ر پدرتون بیدار میشه

 رنج دختران از رقابت با یکدیگرب. 
چشـمی   تنـگ  خانـه مانـدن باعـث نـوعی حسـادت و      در ترشیدگی و، ازدواج عبور از سن

 ۀفرهنـگ بسـت   است. خواهران به دلیل شناخت محـدود و  نسبت به یکدیگر شدهخواهران 
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رویارویی  به علت بیکاری، قدرت برخورد و، تر مه مهماز ه سوادی و بی احتماالً خانوادگی و

رو  وقتی با یک خواستگارِ پدرخواسته روبه ،بنابراین .منطقی را در مقابل مشکل خود ندارند

 ۀهـا بـه ریشـ    گیری کنند. آن منطقی تصمیم سالم و توانند سالم بیندیشند و شوند، نمی می

 ،سـت کـه در مواجهـه بـا خواسـتگار     بـرای همـین ا   .اندیشند خود نمی ۀاصلی مشکل ویژ

 .مشکل فوری خود را برطرف سازند دیگر را زیر پا بگذارند، تا نیاز ویک کوشند می
، رنـج  اسـت  ناتورالیزم نوشته شـده  رئالیزم سیاه و ۀکه به شیو »سایه به سایه«در داستان 

مرتـاض)  دلبـر، رمضـان،    شوهرِ  ها (دلبرخانم، ابول صورت درگیری بین آدم هها ب شخصیت

فساد اخالقی بیشـتر در  دهد که  نشان می ،»سایه به سایه«شود. ساعدی در داستان  ده میدی

تهیدستان رواج دارد، در حالی که باید بیشتر در میان طبقـات دارای   نشینان و میان حاشیه

که ناشی از فقـر  هستیم شاهد رنجی  ،»سایه به سایه«که در داستان  چنان ؛دجامعه دیده شو

فروشـی   مجبـور بـه عـرق    ،گذراندن امورات زندگی ه دلیلدر این داستان ب مخاندلبر. است

دهـد. از طرفـی    نشان مـی ل، جُ آسمان فروشی را به رمضان، ولگردِ کاسبی عرق شود و می

ـ  ؛کشد رنج می، »ابول«خانم همیشه از دست شوهرش، دیگر، دلبر فقـر   سـبب  هرنجی که ب

 های در حال انجام شـهرها نـدارد و   ام با نوسازیسازگاری تم فرهنگی و اقتصادی است و

فرهنگـی سـبب    که همین ناهمسنگی رفتـاری و  نشین است بیشتر مختص مناطق حاشیه

فروشی کریم رفـت   رمضان به عرق«شود:  فردی می های اجتماعی و یرفتار ها وکج کژروی

بـا رمضـان    خانمباهم شراب خوردند. دلبر برگشت و مخانخرید. پیش دلبر پنج سیر عرق و

 .)95: 1345(ساعدی،  »دهد خانم را دلداری میاو دلبر نالد و کند، از ابول می دل می درد و
کفـرم از دسـت بابـام    «: شاهد رنج کشیدن پسر از پدر هستیم ،»آشغالدونی«در داستان 

بدنشـو   تـن و  حرصشـو در بیـارم و   دراومده بود. ویرم گرفته بود که سر به سرش بزارم و

ی بود. انصاف نداشت. حساب هیچی رو نداشت. همیشه بـه فکـر   شق ابام آدم کلهب !بلرزونم

 .)همان( »خودش بود...
ها را  شب و پردازد تی پرخاشگر دارد. او با تنها پسرش به گدایی میپدر علی نیز شخصی

آنچـه را کـه    هـر  اسـت. او  سـخت بیمـار   و لنگـد  یک پایش مـی  ،خوابند ها می در خیابان

آورد. به همین دلیل، همیشـه گرسـنه اسـت. او     صله با درد شدیدی باال میخورد، بالفا می

رو، تمام  اینبرد. از از بیماری هم رنج می ای ندارد و کاشانه تنهاست، همسری ندارد، خانه و

ـ   رونی خود را از این اوضاع ناراحتخشم د فکنـی   ه علـی بـرون  کننده به صورت فحاشـی ب
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گرفت که چرا بیدارش کـردم. چـرا دردش    شد، منو به باد فحش می بیدار که می« کند: می

مـن هـیچ وقـت هـیچ چـی       گرفته؟ چرا سردش شده؟ گرمش شده؟ دلش مالش میره؟ و

رفتار پدر علی با علـی   .)96(همان: » گفتم که من کاری نکردم، گناهی ندارم گفتم. نمی نمی

کند. پیوسته پسرش را تحقیـر،   رش تجاوز میراحتی به حقوق پس به بسیار خصمانه است و

 :خواهد دیگر مایحتاج خود را می دهد. پدر علی از او پول، غذا و رنج می مالمت و
 ۀمانـد  گـه تـه  اَقرار نداشتیم،  هیچ جا آرام و .و گشته بودیمر تمام همه جا ۀیه هفت«

هی به  آورده بود وبعدش باال  غذایی به دستمون رسیده بود، بیشترشو بابام بلعیده بود و

دنیا فحش داده بود که چرا باال میاره! چرا هیچ چی تو دلـش بنـد نمیشـه! انگـار      من و

ای، چنـد   گه رهگـذری، پیرزنـی، یـا حتّـی بچّـه     اَ !یا تقصیر دنیا بوده ،همش تقصیر من

برای خودش سیگار، قرص  ای به من یا ما داده بود، همه را از چنگم درآورده بود و سکّه

(ساعدی،  »م نداده بودهِهیچ وقت بِ یا نبات خریده بود. همه رو خودش بلعیده بود ونعنا 

1345 :96(. 

اسـت؛   منفی اخالق استفاده کرده ۀساعدی برای تعمیق معنای اخالقی از تأکید بر سوی

حساسـیت   انجامـد و  کـه بـه بیـانی نمـادین مـی      تکرار آن اخالق و یعنی نمایش امر ضدّ

جای ه ب کند. او میل به امر اخالقی را زنده می و انگیزد میشتی آن بربه ز مخاطب را نسبت

دهد کـه ظهـور    اینکه بگوید کسب محاسن اخالقی به چه عواملی محتاج است، نشان می

های ساعدی  این ویژگی در داستان پذیرد و اخالقی با بیان زشتی اخالق صورت می رذایل

 ۀهـای مجموعـ   های میـان آدم  از رنج بخشی .ستها از خصوصیات مشترک با اگزیستانس

پس از مدتی بـه   شود و یا به آن ختم می ریشه در تمایالت جنسی دارد و» گور و گهواره«

 بـه دلیـل هماننـدی در    ،»گـور و گهـواره  « ۀهای مجموع داستان .شود سازگاری تبدیل می

در طول یکـدیگر  ها،  وگوها، جدال ها، گفت کنش ها، لحن، نثر، زبان، مایه، آدم زمینه، درون

» آشـغالدونی  سـایه و  بـه  خانـه، سـایه   زنبورک« ۀهای این مجموع گیرند. شخصیت قرار می

 چـه مقهـور اوهـام و   ها اگر مشترک دارند. این آدم اما سرگذشتی همانند و ،تندسییکسان ن

نشینان جنوب نیستند، اما مغلوب جهل  ساحل افتاده وهای تاریک روستاهای دور اشباح شب

های در حال انجام شهرها ندارند  تمام با نوسازی هنگی هستند که سازگاری تام وفقر فر و

فردی  های اجتماعی و رفتاری کج ها و فرهنگی سبب کژروی همین ناهمسنگی رفتاری و و

 .دشو می
 ترس .3ـ3

 نوعی سئولیت ناشی از انتخاب همواره بهم ۀها بر این باورند که انسان به واسط اگزیستانس

کیرکگـور  « ،رو بـرد، ازایـن   سر مـی  هنتایج انتخاب خود ب ۀتشویش دربار دلشوره و در حالت
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از  ،همچنـین  .برد کار می هگیجه یا سرگشتگی را برای دلشوره بتعابیر متفاوتی همچون سر

 .)25ـ24 :1391کگور، (کیر »فرضی برای گناه نخستین است نظر او، دلشوره پیش
های کوتـاه سـاعدی    داستان زیستانس در مجموعهاگ هایی که باعث ایجاد یکی ازمؤلفه

 است:آلود  غم زا، دردآلود و لخ، تیره، وهمناک، هولناک، استرسرنگ ت ، فضا و شده

 تعهدی نـدارد کـه چگونـه و    ،نویسد ساعدی بر این معتقد بود که انسان وقتی می«

 و کشـاند  ینویسنده را به دنبال خود م ،چطور بنویسد. فضایی که بر نویسنده حاکم است

مشخصی است. اینکه داستان در چه  ۀناچار منطق به ،کند فضایی که نویسنده انتخاب می

 .)60: 1381پور،  (مهدی »مؤثر است ها اسم انتخاب در گذرد، ای می منطقه

ـ ای در قبرستان وجـود دارد کـه نَ   ، صحنه»خانه زنبورک«در داستان  ننـده را در  س خوافَ

تا  ،روند ودامادش (راوی) به قبرستان می زن، ه همراه دخترانکند. پیرمرد ب سینه حبس می

ای  احمد در حال نماز خواندن بر جنازه مالّراوی را بخواند.  عقد ملیحه و ۀصیغ »احمد مالّ«

شود که نسبت بسـیار   معلوم می کند و شود، پسری که گریه می ایستد. نماز که تمام می می

 :دهنده است نگذارد که تکا راوی داستان در میان مینزدیکی با جنازه دارد، رازی را با 
شستنش، بدنش گرم بود  به من گفت: وقتی می کرد، برگشت و پسری که گریه می«

هر دو  .پیرمرد دست مرا کشید !چه کار کنم؟ !شد. چه کار کنم؟ بسته می دهنش باز و و

گفـت: االن   مالّ. مالّگفت: اومدیم ببریمت  مرد سالم علیک کرد و. پیرمالّرفتیم پیش 

بعد به من گفت: چه کار کنیم؟ بـریم   پیرمرد رفت تو فکر و !جنازه رو دستمه .که نمیشه

گفت: یه دقیقه صبر کنین. فـوری دسـت بـه     دستپاچه شد و مالّسراغ یه آخوند دیگه؟ 

 .)30: 1345(ساعدی،  »میام کنم و سرش می

مسـتقیم بیـان   ر، بـا آنکـه از راه غیر  های پسـ  گریه ها و گور کردن جنازه در ناله به زنده

لرزانـد.   ست که تن آدم را مـی ای ا به اندازه رویداد سنگینی این رفتار و اما وزن و، شود می

زنـدگی را   ی داسـتان، مـرگ و  کـه مـالّ   شـود  مـی  زمانی بیشتر رویداد دهندگی این تکان

 .کند سر می به گویی همه را دست گیرد و سرسری می
دارد. پیـرزن بـا    مخاطب را بـه شـک وامـی    ،»خانه زنبورک«ستان دا کارهای پیرزن در

حالتی نگران همیشه  . ویزند به خلق فضاهای وهمناک دامن می، طبیعی خودغیرحرکات 

نشسـته بـود تـو     رفتـه و  زنه زده بود به سرش وشب پیر« ناراحتی دارد: همراه با زاری و و

عـین اسـب پیـری شـیهه      ؛ه زار بزنـد زد، نه کـ  خود زار می رو یکی از سکوها، بی حیاط و

 .)36: 1345(ساعدی،» کند کشید. معلوم هم نبود که واسه چی این کار را می می
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رد کـه مربـوط بـه    گـذ  اتاقی می تک ۀدر محیط بیرون از خان ،یک بخش دیگر داستان

 :شود خیالی و وهمناک می ،جایی که فضای داستان ؛محیط قبرستان است
کـه صـدای پـارس سـگی کـه همـدیگر را دنبـال         زدیـم  ما در قبرستان قدم مـی «

رفت پشت بام  ما رد شد و رِسَبه هیکل گوسفند از باالغریبی  ۀبلند شد و پرند ،کردند می

شـبح حیـوانی را جلـو در دیـدیم کـه نگـاهی بـه         ،خونه نشست. بعد که برگشتیم غسال

 هـا و  لـب امـام   غیر از پیرزن که مرتب زیر ،همه ساکت بودیم .دور شد قبرستان کرد و

 .)29(همان:  »خواست کمک می زد و آقاها را صدا می

های دلبرخـانم   با کمک مپن یک قلعه سکونت ودر لُ ،»سایه به سایه«رمضان در داستان 

هـا   فروشی عرق ها و عطاری که چگونه در دهد خانم به رمضان یاد میکند. دلبر زندگی می

روزگـار   ،امنینـا  رد، دائـم در تـرس و  کاسبی کند. رمضان که شـرایط زنـدگی سـختی دا   

دهد که  می به رمضان این قدرت را ،گذراند. آشنایی با دو مبارز فراری در پایان داستان می

اند. ترس  شورش کرده به مردمی بپیوندد که خشمگین هستند و و بر ترس خود چیره شود

بـا تفکـر    اشـتراک  ۀنقطـ  قـدرت رمضـان اسـت. و    ۀکننـد  تثبیت ضامن و ،این داستان در

 :هاست اگزیستان

ـ   احساساتی مانند دلشوره، مالل و این باورند که فیلسوفان اگزیستانس بر« ی یـا حتّ

تاریـک وجـود    هـای درونـی و   توانند جنبـه  شناسانه است که می تهوع، احساسات هستی

لق یا تع ها احساساتی چون سرور، امید و انسان را آشکار کنند. برخی دیگر از اگزیستانس

 ).163: 1377 کواری، (مک» کنند شناختی معرفی می ن را از سنخ احساسات هستیداشت
ها  تنها با پدر پیرش در خیابان است که مادر ندارد و علی در داستان آشغالدونی، پسری

کند. علی کودکی  ل میهایش تحم کند. او پدر پیرش را با وجود تمام پرخاشگری گدایی می

مهـری   پیوسته از سوی پدر پرخاشگرش مورد بـی  است و هرا در شرایط سختی گذراند خود

دلهره  همیشه در ترس و است و روزها را شب کرده ،پناهیبدون هیچ سر است و قرار گرفته

آلـود اسـت،    ار گرفتن از سوی زهرا که زنی هـوس است. او با مورد توجه قر روزگار گذرانده

انبار بیمارستان بخوابد که این آشنایی در  سرعت در بیمارستان کاری پیدا کند و تواند به می

موتـوری بـرای    ،شود. او بعـد از دو مـاه   می »آقا اسماعیل« با آشپز و های دیگر کلید آشنای

هـای   از طرفـی دیگـر، کـنش   . کنـد  اجاره مـی برای پدرش ای  خانه قهوه خرد و خودش می

فضـا واکـنش    شوند که خـود آن  زهرا در فضاهایی واقع می نامشروع علی و غیراخالقی و

 ؛شـود  سبب ایجاد دلهره مـی  انگیزد و میرا نسبت به نادرستی کنش شخصیت برمخاطب 

کنـد، ایـن رویـداد در مسـجد      وقتی علی با پرستار بیمارستان رابطه برقرار می ،برای مثال

مذهب اسـت   دین و روشنی نمادِ افتد. مسجد که به در میان مردگان اتفاق می بیمارستان و
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هـا و وسـایل    ست، به انبـار مـرده  امید ا طلب شفا و بیمارستان، محلّ خشی ازعنوان ب به و

 .است شدهروابط نامشروع  در نهایت، جایگاه بروز رذایل اخالقی و و ،استفاده تبدیل بی
 هـا، بـدون توصـیف جزئیـات بـه تجسـم عینـی و        کنش شخصیت ساعدی از مکان و

 :است پردازی پرداخته صحنه
کمک کـن   !ت اینجا پیدا بشهکلّ کردم سر و : هیچ خیال نمیگفت زهرا لبخند زد و«

 هـای نمـوری پـایین رفتـیم و     از پلـه  مو برسونیم مسجد، ببینیم چی میشـه.... این مرحو

 شکسته رو هم و ۀچند تک .پرتو خرت رِتاریکی بود، پُ دیم به تاریکی... زیرزمین نیمهرسی

رو  ها چنـد تـابوت و   کنار تخت نی، وهای آه میله پایه و سه ها چند بخاری و باالی تخت

 .)146: 1345 (ساعدی،» ای که نمدی روش کشیده بودند... ها، مرده یکی از تابوت

هـا اسـتاد اسـت.     ها و ترسیم فضاهای ذهنی آن سازگاری زندگی شخصیت ساعدی در

 امیدی، وهـم و ترس، دلهره، نا ها، مهارت این نویسنده در ترسیم فضاهایی است که در آن

 هویـت و  هـای بـی   افتـادن آدم  علمی، خرافـات روزمرگـی، شکسـت و   ال، باورهای غیرخی

کـه  ؛ چراسـت ها هدف وجود دارد که از وجوه مشـترک تفکـر سـاعدی بـا اگزیسـتانس      یب

یــا تهــوع را بــه عنــوان احســاس  هــا، احساســاتی ماننــد دلشــوره، تــرس و اگزیســتانس

تاریـک وجـود انسـان را     درونـی و  های تواند جنبه گیرند که می شناختی در نظر می هستی

 امـر،  همـین  های خود، چند عامل خاص را در نظـر دارد و  آشکار کند. ساعدی در داستان

کـه واقعیـت    چنـان  خیال، کند. ایجاد فضایی در مرکز واقعیت و های او را متمایز می نوشته

ها، آشنا و  آدم ط وبرد. با اینکه محی میبه همراه  را خیال او آورد و خواننده را به هیجان می

رسد، همه چیز از رئالیسـم جـادویی    واقعی به نظر نمی آنان اعمال واقعی هستند، سخن و

درون زده  ۀناشناخت حرفی از دنیای تاریک و ،های ساعدی گیرد. در بیشتر داستان ریشه می

 .کند آن را بیان می ،تمثیلی شود، بلکه با ایجاد فضاهای رئالیسم جادویی و نمی
 گناه .4ـ3

 :گناه است ۀگزارشی از اید در اگزیستانس، هر تفسیری از وجود انسانی، مشروط به شرح و

از سوی دیگـر در   حالت یا شرط پایدار طبیعت بشری است و ،به این معنا که گناه«

شـده بـه    پرتاب انسانِ یکی از امکانات فرد است و ،افق نگاه برخی از پیروان این فلسفه

بایـد   زمان خود است و مسئول سرنوشت، جامعه و کوم به آزادی ومح ،درون این جهان

 (کیرکگور،» شود اعمالش مرتکب می ۀکه به واسطبپذیرد را  گناه مسئولیت این آزادی و

 .)111ـ107: 1391
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 :این باور است که یاسپرس بر

گنـاه   ناگزیر احسـاس تقصـیر و   بودگی و مستلزم خروج از واقع ،داری انسان هستی«

تـا   ،حقیقت وجود، خلوص روان است، اما یک وجود اگزیستانسیال باید خطر کنـد است. 

(یاسـپرس،   »نامحدود خالص کردن خود در کشمکش وجـود زمـانی پـی بـرد     ۀبه وظیف

 ).216: م.1970

 تِشـجاع  ،در حقیقـت  احساس گناه اساساً بیانگر شجاعت پذیرش مسئولیت انسـان و 

ناپذیر اسـت، بایـد مسـئولیت آن را بـر عهـده       اجتناب رغم اینکه گناه  به ،انسان است بودنِ

 .گرفت
آگـاهی را از طریـق موقعیـت     ،گهـواره  گور و ۀهای داستان مجموع برخی از شخصیت

 از فقر و را آور دشچن روایتی دردناک و ه،مجموعاین کنند. ساعدی در  مرزی گناه طی می

بنا  ش را با شرایطی بسیار ساده ونیکی از دخترا ،پدر و در واقع، کند روابط جنسی ارائه می

البتـه  ! کـه کـارگر راهسـازی اسـت    دهد  قرار می نییشنهاد خودش، در اختیار مرد جوابه پ

 .آورد میدرنیز آن دو را به عقد شرعی یکدیگر  ی آبادی،خوانی مالّ فردای آن روز با خطبه
گر استفاده کـرده،  دی بختِ مِوجود دو دختر دَ هیچ مردی در آن خانه و نویسنده از نبودِ

تنهـا کـار    است. این گونه فضاسازی، نه نثر داستان آفریده کننده در لحن و فضایی تحریک

 کامل هم انجام بگیرد، به دلیل نژندی زبـان و  دشواری نیست، بلکه در صورتی که تمام و

زبـان سـقوط    شیطنتِ طغیان قلم و بیشتر در حدّ آیدو ها، هنر به حساب نمی پلشتی صحنه

پذیرفته اسـت،   پسندیده و ،در عرف هرچند شوهر دادن دختر، رفتاری اجتماعی و. کند می

اجبار بـه ازدواج، بـدون اینکـه     یابی ووهرویژه ایران، این گونه ش به، اما در فرهنگ شرقی

ای از  این داستان که نمونه شود. در حتی نظر دختر پرسیده شود، نوعی کشتن محسوب می

 ۀدختری به وسـیل  ،با لحنی بسیار اندک ،رود تی ساعدی به شمار میهای ناتورالیس داستان

 .شود ل داده میجُ آسمان پدر به یک ولگردِ
 رو گناهی که ناشی از فرزندکشی اسـت، روبـه   از یک نظر با ،»خانه زنبورک« در داستانِ

ا بـا  مـ  ،»خانه زنبورک« درکشی در داستان آشغالدونی تفاوت دارد. هستیم که البته با فرزند

خودکامـه کـه فعـال مایشـاء اسـت،       گرا وهستیم که در راستای راوی اقتدار رو متنی روبه

خانـه بـا    گذارد. پدر (پیرمرد) زنبورک به نمایش می خود معنایی ۀگستر ۀرا با هم» فردیت«

 بنـابراین، خواننـدگان هوشـمند و    .کارکرد تمثیلی که دارد، یک نفر است نمادینگی و ۀهم

سیمای یک جامعه را از ورای رفتار این پـدر، ترسـیم    و را تعمیم خواهند دادگر، آن  تحلیل

کنـد،   تنها پدر نیست که فرزند خود را اذیـت مـی   ،»آشغالدونی«اما در داستان  ،خواهد کرد
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شهری باشد، در آزار وکشتن فرزند، دستشان  ۀتواند نماد یک جامع بلکه تمام اهالی که می

وجود ندارد،  »خانه زنبورک« داستانِ »فردیت« چندهر ،ن داستانتا آرنج در خون است. در ای

رویـداد را   گـویی روایـت و   مستقیم کار رفته در آن، زهرِ زبان استعاری به ا لحن کنایی وام

 .دهد کاهش می
فاقـد رذایـل اخالقـی اسـت و در      ،علی که در ابتدای داستان ،»آشغالدونی«در داستان 

شود  گر منفعل است، به فردی که واجد رذایل اخالقی می یک مشاهده ،شهری ۀبرابر جامع

تدریج در فرایند  شود، ذهن را به پروا تبدیل می بی خود به یک شخص فعال و ،در نهایت و

هایی مانند ایجـاد   تجسم صحنه ،همچنین .دهد دالیل آن قرار می اخالقی شدن فرد وغیر

غـذاهای بیمـاران در    هماند فروش ته یا ،نامشروع در میان مردگان و وسایل متروکه ۀرابط

هـای   نشـینی کـنش  حکومـت بـه سـاواک، هم    نشین، معرفـی پزشـکان ضـدّ   مناطق فقیر

شخصـیت علـی    ،در حقیقـت . کند فضاهای تیره را به حس مخاطب القا می اخالقی وغیر

نیـز متحیّـر    آقـا، دوسـتش   شود کـه اسـماعیل   یل میتی ضدّ اجتماعی تبدچنان به شخصی

برای  رسیده که حتّی حاضر استای  فهمد که علی به درجه آقا وقتی می یلد. اسماعشو می

 ۀعلـی جـزو یـک مجموعـ     ،کند. در رونـد داسـتان   را سرزنش می او ،فروشی کند پول آدم

که بـرای پیشـرفت خـود، منـافع دیگـران را بـه خطـر         چنان ؛شود بیمارگونه محسوب می

ـ   که چنان ؛شود مرتکب گناه خیانت می اندازد و می اهـداف   رِوقتی اسماعیل را مانعی بـر سَ

ن جای پای خـود در  کردپس از محکم  دهد و ها می را به ساواکی یابد، گزارش او خود می

ی با کارکنان بیمارستان شده، توجه آشنایی وی بیمارستان، دیگر به زهرا که موجب ورود و

 :ندارد
: کار دارم. پرسید: چـه  گفت: کجا داری میری؟ گفتم دام کرد ور صِسَ زهرا از پشتِ«

من شاخ  ۀواس ،هللا! هنوز دو ماه نشدها گفت: بارک .داری؟ گفتم: به تو چه؟! کار دارمکار 

گفت: چرا! از وقتی دور  ...شونه نیستیم هللا! ما اهل شاخ واکشی؟! گفتم: نه و شونه می و

 .)171: 1345 (ساعدی،» سنگین شدی!کی، خیلی با من سرلِپِ های بخش می و وَرِ خانم
هـای موهـوم    تـرس  تنهایی و حلّنیز  اضطراب بنیادی خود و واقع، علی برای حلّ در

 ،داسـتان طـول  در  شود و گناه می ۀآلود آورد و خود، به کسب ثروت از راه نامشروع رو می

ناآگـاهی   داستان در غفلت و دهد و دست نمی به علی ،احساسی که ناشی از گناهان است

 .یابد دلهره پایان می در ترس و نیز وعلی از گناهان خود 
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، »رمضـان «که شخصیت  »سایه به سایه«در قیاس با داستان  ،»آشغالدونی«پایان داستان 

 ،به هـیچ گنـاهی دریـغ نکـرده بـود      ارتکاباز  ل بود وجُ آسمان خور، ولگرد و فردی عرق

شود که در راه  میبه مبارزی تبدیل رمضان  ،»سایه به سایه«متفاوت است. در پایان داستان 

 .دکن ساالر، جوانمردی، وفاداری، از هیچ کوششی دریغ نمی های جامعه رسیدن به ارزش
 زیـادی هسـتیم؛ مثـل    شاهد گناهـان  ،گهواره گور وداستان  به طور کلی، در مجموعه

، مـد، روی آوردن بـه فسـاد   آفروشی برای کسـب در  ناموس فروشی وگدایی، خود دزدی و

 محبـت، عاطفـه و   هـای جنسـیتی، از بـین رفـتن مهـر و      هرزگـی دلخوشی به  هرزگی و

 .کشیپایمال کردن عدالت و گناه فرزند دوستی، ظلم به دیگران و انسان

 نتیجه. 4
این فلسفه  .های انسان از بین برود گاه از تکیهای است تا ارزش بسیاری  اگزیستانس، مقدمه

مـرگ، رنـج،   « شـمارِ  های مرزی بـی  موقعیت این باور است که انسان با قرار گرفتن در بر

در  و گیـرد  شناختی قرار مـی  در سیر تحول عاطفی و ،»، آزادی، اختیار، سفر، گناه و...ترس

ها را از بین  پذیری انساننا یتمسئول ها و تحول عاطفی، دلهره، ترس، اختیار، تردید، جزمیت

هـش بـه فراسـوی    هـا فرصـت ج   واره های طـرح  آگاهی از محدودیت با ،نتیجه در .برد می

بعـد از او یاسـپرس را    دهد. کیرکگور و هستی را به انسان می یعنی تعالی و ،ها محدودیت

ـ   اگزیستانس می ۀگذار فلسف بنیان  دینـی ایـن دو فیلسـوف در روشـنگری و     ۀداننـد. روحی

ایـن باورنـد کـه     اسـت. ایـن دو فیلسـوف بـر     اگزیستانس بسیار مـؤثر  ۀگیری فلسف شکل

اقعیت موجود نیست، بلکه ساختارش چنان است که از یک طرف رو بـه  اگزیستانس تنها و

دو رویکـرد   و معطوف به وجود متعالی اسـت  ،از طرف دیگر موجودات دارد و سوی عالم و

 .وجود متعالی معنای خاص دارند عالم و
 اسـت و  از این جریان فکری تأثیر پذیرفتهغالمحسین ساعدی از نویسندگانی است که 

 گهــواره و گـور داســتان  ایــن فیلسـوفان بــزرگ را در مجموعـه   پــای افکـار  تـوان ردّ  مـی 

اسـاس ایـن اصـول،     ترتیب بـر  به خانه و آشغالدونی) مشاهده کرد و سایه، زنبورک به (سایه

 .است ان خویش را جلو بردهداست» گناه و بیچارگی، دلهره، رنج انتخاب، ترس و آزادی و«
پوچ  صدد تصویر دنیای سرد ودر گهواره و گورداستان  مجموعه در  ساعدی  غالمحسین

 کنـد  می  کشی بهره او از  همیشه وکند  دنیایی که در آن پدری به فرزندش رحم نمی ؛است

تصاحب شوهر بـا هـم    رِبر سَ سازند و فرزندان پدر پیر را رنجیده می ) وآشغالدونی  داستان(

اضـطراب   ر از تنش وداستانی که پُ، ) و در پایانخانه داستان زنبورک(پردازند  رقابت میبه 
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ـ  رمان داستان، فردی ولگرد و آسمانقه است و هـای میهنـی    ل اسـت کـه در راه ارزش  جُ

 ).سایه به سایه( جنگد می
داسـتان، خواننـده را بـه ایـن حقیقـت       غالمحسین ساعدی در این مجموعـه سرانجام، 

 بـه پیـروی از  نـابودی اسـت. سـاعدی     رساند که بشر محکـوم بـه شکسـت و    نزدیک می

 ناامیدی را در تا جای پای مرگ و ،گذارد روی هر چیزی دست می ،فیلسوفان اگزیستانس

دلهره و ناتوانی در انتخاب و عدم  داستان، سخن از ترس و این مجموعه آن نشان دهد. در

 گـور و داسـتان   جموعـه هـای م  هستی است. شخصیت آزادی در زیستن و پوچی زندگی و

در هیچ چیـز  معنایی توانند  کنند که دیگر نمی بیچارگی زندگی می رنج وقدر در  آن گهواره

زننـد. در ایـن    وپـا مـی   دست ،شوند باتالق گناهانی که خود مرتکب می همواره در و بیابند

 ،کنـد  خلـق مـی   گهواره گور وداستان  ای که ساعدی در مجموعه بسته جهان وحشتناک و

در  ،هذیانشـان  های تـب  ای داستان در شعلهه شخصیت ۀهیچ فریادرسی وجود ندارد و هم

گناه را  نگرند که تنش و جریانی از رخدادهای پوچ می را  زندگی و سوزند دلهره می ترس و

 .آورد برای آنان به ارمغان می
اما مبانی  ،اگرچه تجلی اعتقادات شخصی ساعدی است ،گهواره و گورداستان  مجموعه

 و شـود  آن یافت می نیز در» یاسپرس« و »کیرکگور« ی ماننداگزیستانساعتقادی فیلسوفان 

 .توان یافت جای داستان می اصول این مکتب را در جای عناصر و
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