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  در نمایشنامه هاي ساعدي)) تمثیل و سیاست(( میان کنش 
  

                                                                  
  نوشته رضا سرور

  
  

  53فرود آمدن شمشیر دموکلس در سال  – 1
نامه هنري و زندگی ساعدي را بی رحمانه برش می زند و تصویري دوگانه از چهره ي ، مقطعی است که کار 1353اردیبهشت 

اولین تصویر متعلق به دوره اي است : مرور سریع این دو مقطع از طریق تصاویر چنین می تواند باشد. ساعدي ترسیم می کند
شروع می شود و امتداد ”  شب نشینی با شکوه “ و   ”کاربافک ها در سنگر“،  ”پیگمالیون“  که از اواسط دهه ي سی با نگارش 

آن در دهه ي چهل از ساعدي چهره اي برجسته می سازد، نویسنده اي خالق،تیزبین و پرکار که سالی دو سه کتاب منتشر می 
ستان کند؛نویسنده اي جامع االطراف که طیف فعالیت هایش از داستان کوتاه، رمان،نمایشنامه و فیلم نامه تا تک نگاري و دا

داستان هاي کوتاه به هم )) ترس و لرز(( و )) عزادارن بیل: (( بهترین آثار ساعدي متعلق به این دوره اند. کودکان گسترده است
پیوسته اي هستند که ساعدي با قلموي حساس هراس خویش، روایتی کابوس وار و وهم آلود از پریشان حالی و فقر مادي و 

این دو اثر اگر فضاي ده دقیق و ملموس و باور پذیر است از آن روست که ساعدي براي نگارش  در.ذهنی آنان ترسیم می سازد
به روستاهاي اطراف ایران سفر می کند )) اهل هوا(( و مهم تر از همه )) ایلخچی(( ، )) خیاو یا مشکین شهر(( تک نگاري هاي 

رس از ناشناخته را در آنان از نزدیک لمس کرده و و مانند آسیب شناسی حساس سلطه ي فقر، عفونت جهل ، خرافات و ت
در این سفرها ساعدي .ماحصل را با کابوس هاي شخصی اش در آمیخته و در قالب داستان هایی درخشان ثبت کرده است

حکایت از ))    ”سایه هاي خوش در حاشیه خلیج“ مثال در ( محققی بی طرف  یا ناظري خونسرد نیست، نثر متالطم ساعدي 
کاش می بودید و : (( آل احمد که خود از پیشگامان تک نگاري هایی از این دست است می نویسد. م درونی ساعدي داردخش

تاثیر این سفرها و تک ...)) و در چشم ها چه جرقه ها داشت. می دیدید که ساعدي از بوشهر که برگشته بود چه انبار باروتی بود
.. نمی شود ، فضاهاي درك شده از سفر به روستاهاي اطراف آذربایجان،مشکین شهر و نگاري ها ، تنها به این دو مجموعه ختم

نیز می توان دید و همچنین است تاثیر سفر به جنوب که عالوه بر )) چوب بدستهاي ورزیل(( را نه تنها در عزاداران بیل که در 
  .نیز دیده می شود....و)) عافیتگاه(( در )) ترس و لرز(( 

)) واهمه هاي بی نام و نشان(( وعات داستانی ساعدي فقط به مسائل و فضاهاي روستا منتهی نمی شود ،اما عرصه موض
مجموعه داستانی است درباره فضاهاي مالیخولیایی و هول آور شهري ؛ دکتر ساعدي با پشتوانه اش به عنوان یک روان پزشک 

ت هاي خشن زندگی قرار می دهد و روایتی فراگیر از شکست ، اوهام درونی شخصیت هاي داستان هایش را در تقابل با واقعی
به اعتقاد بسیاري از منتقدان یکی )) واهمه هاي بی نام و نشان . ((ها، تلخ کامی ها و سرکوب هاي اجتماعی به دست می دهد

داد داستان کمتر مجموعه داستانی را در دهه ي چهل می توان سراغ گرفت با این تع. از بهترین کارهاي ساعدي است 
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آرامش ((و)) دو برادر(( ،))سعادتنامه: ((درخشان، که بسیاري از آنها می توانند از بهترین داستان هاي کوتاه ادبیات فارسی باشند
دیگر نتوانست به  53هر یک نمایانگر قله هایی از نبوغ ساعدي در داستان نویسی هستند که او پس از سال )) در حضور دیگران

  .بدآن اوج دست یا
در کنار تصاویرهایی که به سرعت می گذرند و ساعدي را به عنوان داستان نویس،رمان نویس، فیلم نامه نویس و صاحب چند 

چوب (( هر یک از نمایشنامه هاي. تک نگاري معرفی می کنند، تصویر ساعدي به عنوان  نمایشنامه نویس قد بر افراشته است
پنج نمایشنامه از انقالب (( ،)) خانه روشنی((، )) پروار بندان(( ،)) ی کالهآ ي با کاله،آي ب((،))بدست هاي ورزیل

به تدریج جایگاه ساعدي را به عنوان نمایشنامه نویسی تثبیت می کنند که در ....و)) جانشین(( ،))واي بر مغلوب ((،))مشروطیت
می نویسد و )) گوهر مراد(( هایش را با نام  ساعدي نمایشنامه. نمایشنامه هایش به شکلی تمثیلی با مسائل روز درگیر است

آنها را در تئاتر سنگلج به روي صحنه می برند که همگی با استقبال فراوان ... جعفر والی،محمد علی جعفري، داود رشیدي  و
خیل  توفیق صحنه اي نمایش ها و شهرت ساعدي، زمینه ساز چاپ مکرر نمایشنامه ها می شود تا آنجا که. روبرو می شوند 

دانشجویان و کتاب خوانان حرفه اي که بیشتر رمان و کتابهاي جلد سفید می خواندند از این پس به نمایشنامه نیز روي می 
آورند،اسم گوهر مراد بر روي هر کتابی کافی است که عاصیان آن روزگار کتاب را از پیشخوان کتاب فروشی بردارند و در آن 

در اوج موفقیت هاي  –ي درباره شرایط نا بسامان آن روزگار بیابند، و درست در این دوران ردي از کنایات و تمثیل هاي ساعد
آن مقاله ي ))چوب بدست هاي ورزیل ((است که آل احمد پس از دیدن اجراي والی از  -ساعدي به عنوان نمایشنامه نویس 

من اگر خرقه : (( مگان تمام می کند که ، و دیگر حجت را بر ه))خرقه مرشد براي ساعدي: (( معروف اش را می نویسد
بخشیدن در عالم قلم رسم بود و اگر لیاقت و حق چنین بخششی را می داشتم خرقه ام را به دوش دکتر غالمحسین ساعدي 

  .)) می افکندم
اپ ساعدي هنرمندي منزوي نیست، یکی از چهره هاي مطرح فرهنگی در دهه چهل است که عالوه بر فعالیت هاي هنري و چ

نه فقط محل کار او بلکه محفل روشنفکران ، نویسندگان، )) مطب دلگشا((نشریه الفبا ،درگیر مسائل سیاسی نیز هست، 
شاعران، فیلم سازان،مبارزان سیاسی،زندانیان تازه آزاد گشته ، به جان آمده ها و از جان گذشته هاي آن دوره نیز هست و 

د در البالي دیدن بیماران نمایشنامه می نویسد،براي چریک ها اسلحه تهیه می ساعدي که خرقه مرشد بر او سنگینی می کن
کند،به دیوانه ها آرام بخش تزریق می کند، داستان هایش را غلط گیري می کند،در گیر بحث هاي بی پایان سیاسی ،تهیه 

ه و چه در نقش یک طبیب یا مبارز در تمام این تصاویر، ساعدي چه در نقش یک نویسند. اعالمیه و البته باده پیمایی است
سیاسی، با انرژي بی پایانی در همه عرصه هاي اجتماعی حضوري فعال دارد و در این میان می اندیشم که کدام یک از این 

  تصاویر را به عنوان معرف این دوره انتخاب کنم؟
که خدا می داند چند نفرشان ( دانشجویان عکسی هست از ساعدي که او را  در کنار آل احمد و در دانشگاه تبریز، در میان 

دو نویسنده ي جامع االطراف در کنار هم ، هر دو  محبوب دانشجویان و گروه هاي مبارز، با : نشان می دهد)تیربارن شده اند 
( در آن زمان که هر دو به دوربین می نگریستند، چه کسی می دانست که هر دو در تبعید خود خواسته . گرایش هایی همسو

  خواهند مرد؟چه کسی می دانست؟) یکی در اسالم و آن دیگري در پاریس
اینها تصاویري هستند از ساعدي که ظهور و ثبوت آنها در تاریک خانه دهه ي چهل انجام می گیرد، دهه اي که ساواك در آن  

بی اندام قدرت می گیرد یکی  و به محض آن که این موجود ژله اي و))  یک موجودي آمورفی بود، عین ژله((به قول ساعدي 
دستگیر و زندانی می شود ، در خرداد ماه به اوین منتقل  53ساعدي در اردیبهشت سال .از اولین شکارهایش می شود ساعدي

ساعدي را روبروي خود می ایستاند و از ) که گویا از این به بعد داناي کل است( می شود و این جاست که دیگر عکاس زندان 
،این ))53-3-5: ((و تاریخ عکس ثبت است 2117در پالکی که به سینه ساعدي آویخته شده شماره زندانی : گیرداو عکس می 

تصویري است که درست پس از فرود آمدن شمشیر دموکلس گرفته شده است و می تواند معرف دوره دوم زندگی و آثار 
ساعدي که یک سال را در .ر ساعدي نویسنده سایه می افکندساعدي باشد، دوره اي که تصویر ساعديِ مبارز  به تدریج بر تصوی

زندان، زیر شکنجه هاي ساواك می گذراند پس از آزادي از اوین، هرچه بیشتر درگیر مبارزات سیاسی و روزنامه نگاري می شود 



 3

اه شاملو نشریه با اوج گیري مبارزات، ساعدي به لندن می رود و همر.و کمتر به نوشتن داستان و نمایشنامه می پردازد
را منتشر می سازند که مجالی است براي ساعدي تا آنچه  که تا کنون به کنایه و تمثیل می گفته را اینک در قالب )) ایرانشهر((

شاملو که بارها نبوغ ساعدي را ستوده بود و او را به خاطر .مقاالت متعددش،در صریح ترین حد بیانی اش منتشر سازد
پیشگام گابریل گارسیا مارکز می دانست ، درباره دوران پس از آزادي ساعدي از زندان و علل دور شدن ) )عزاداران بیل((نوشتن

در مورد ساعدي باید بگویم آنچه از او زندان شاه را ترك گفت جنازه نیمه : (( او از خالقیت دوران نخست اش چنین می گوید
کنجه هاي جسمی و بیشتر روحیِ زندان اوین دیگر مطلقا زندگی آن مرد با آن خالقیت جوشانش پس از ش.جانی بیشتر نبود

ما در لندن با هم زندگی می کردیم و من و همسرم شهود عینی این مرگ .آهسته آهسته در خود تپید و تپید تا مرد.نکرد
ي  براي ادامه ساعد. ”دخالت ساواك در موضوع خالقیت ساعدي“البته اسم این کار را نمی توانیم بگذاریم .دردناك بودیم

شما با . درختی دارد می بالد و شما می آیید و آن را اره می کنید. کارش نیاز به روحیات خود داشت و این روحیات را از او گرفتند
اگر این قتل عمد انجام نمی شد هیچ چیز  نمی ” .او را کشته اید“ این کار در نیروي بالندگی او دست نبرده اید بلکه خیلی ساده

من شاهد کوشش .وقتی نابود شد البته دیگر نمی بالد،و رژیم، ساعدي را خیلی ساده نابود کرد.ت جلوي بالیدن آن را بگیردتوانس
  .))او را اره کرده بودند. مسائل را درك می کرد و می کوشید عکس العمل نشان بدهد، اما دیگر نمی توانست.هاي او بودم

مقاالت متعدداو .د تا ادامه فعالیت هاي سیاسی و مطبوعاتی خود را در ایران دنبال کند، ساعدي به ایران باز می گرد 57در سال 
ابتدا اخطار، : در کیهان ، اطالعات، تهران مصور ، آیندگان و سایر نشریات نگاه خشماگین نوآمدگان را متوجه ساعدي می سازد

ساعدي در پاریس لحظه اي از .ریختن به غربت غربو عاقبت گ)) دخمه((بعد احضار و سپس تعقیب و گریز و پنهان شدن در 
واکنش نشان دادن فارغ نیست، گویی تمامی جریانات و حوادث همسو می گردند تا ساعدي دیگر از دنیاي درونش، از سرچشمه 

در . ندهاي جوشان خالقیتش  و از اوهام و کابوس هایش ننویسد و انرژي خود را به کلی صرف جواب دادن به دنیا و مافیها ک
اتللو در : (( این دوران ساعدي به فراخور فضاي آزاد ، دیگر براي نوشتن نمایشنامه هایش کمتر از قالب تمثیل استفاده می کند

(( شاید در این میان تنها فیلم نامه حیرت برانگیز . آشکارا به قلب هدف می زنند...و)) در راسته قاب باالن((، ))سرزمین عجایب
  .باشد که هنوز نشانه اي از اوهام حیرت زا و جذاب ساعدي را در خود دارد)) مولوس کورپوس

ساعدي .ساعدي در غربت روز به روز بیشتر تحلیل می رود،کابوس هاي ساعدي در برابر چشمانش نمودي عینی یافته اند
پیمایی هاي غمگینانه اش را  تنهاست،در فاصله دیدار با اندك دوستان باقی مانده اش، در مجال میان نوشتن و گریستن ،باده

با صد : (( پی می گیرد و زیر لب شعر محبوبش از رودکی را  زمزمه می کند ، شعري که اینک مبدل به سرنوشت او گشته است 
انتشار نشریه الفبا و بر روي صحنه آمدن چند نمایش از او تنها دلخوشی هایش  )) بی صد هزار مردم تنهایی/ هزار مردم تنهایی

د،هنوز اندکی امید وار است، زبان فرانسه یاد نمی گیرد زیرا هنوز هم امید بازگشت به ایران را در سر می پرورد و روزگار هستن
بر سرمزار هدایت در پرالشرز خطابه اي درباره او و  1362هنگامی که ساعدي در بیستم فروردین : چه بازي تلخی با او می کند

می خواند ، چه کسی می دانست که ساعدي نیز به زودي ، تنها چند ) ود او نیز هستکه به شدت وصف حال خ( غم غربتش 
  گام آن طرف تر از جایی که ایستاده براي ابد خواهد خفت؟ 

  ساعدي و منتقدانش -2
ساعدي ریشه هاي اجتماعی .می نویسد از ماهیتی تمثیلی برخوردارند 53بیشتر نمایشنامه هایی که ساعدي پیش از سال 

سانسور در رژیم قبل یک کمکی به ما کرد، چون او صراحت را می چسبید، : (( ...ش خود به تمثیل را چنین بیان می کند گرای
مثال شعر حافظ به همین اعتبار باقی مانده .به نظر من یکی از جنبه هاي قوي ادبیات ما در تمثیل است. لذا به تمثیل پناه بردیم

در میان کسانی که نقدهایی بر  .)) رژیم تمثیل را نمی فهمید...ه زبان تمثیل حرف بزنیمما چاره اي نداشتیم جز آن که ب. 
یک )) ورزیل(( نمایشنامه هاي ساعدي نوشتند آل احمد اولین کسی بود که به تمثیلی بودن آثار ساعدي اشاره کرد، از دیدگاه او 

که در آن باید به شکارچی ها در ” استعمار زده هرکجا آبادي در سراسر عالم“است، ” پروتوتیپ“، یک ”مثال نمونه“
اش نگریست،آل احمد تمثیلی بودن نمایشنامه را پوششی می بیند بر اغراق آمیز بودن شخصیت ها و ” کنگویی“معناي

 (آل احمد که خود آثاري تمثیلی . رفتارهایشان؛ و ساعدي را  استادي چیره دست در تصویرکردن فضاهایی از این دست می داند
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نجف دریابندري و اکبر رادي . را در کارنامه داشت، این شیوه ي نگاه و تفسیر را سخت می پسندید) ”سرگذشت کندوها“ مثال 
. از دیگر منتقدان و نویسندگانی بودند که پس از آل احمد جنبه هاي تمثیلی نمایشنامه هاي ساعدي را مورد بررسی قرار دادند

را ستود و آن را در قیاس با ” چوب بدستهاي ورزیل“) تمثیلی( حسین جنبه هاي الگوریکرادي در مقاله اي سراسر شور و ت
دریا بندري نیز به رغم ایرادتی که به . گامی به جلو قلمداد کرده و آن را طلیعه اي نو در تئاتر ایران می بیند” سرگذشت کندوها“

می گیرد اما باز در برابر نیروي شگفت آور ساعدي در ” الهآي بی کاله ، آي باک“ و” چوب بدست هاي ورزیل“ ساختار دوگانه 
محمد علی سپانلو و دکتر جواد مجابی . خلق شخصیت ها و بکار گیري بیان کنایی و موثر صحنه اي زبان به تحسین می گشاید

ه معرفی بیشتر در نشریات و عبدالعلی دستغیب ، هوشنگ حسامی و دکتر رضا براهنی هر یک به تفاریق در بررسی هایشان ب
  .وجوه تمثیلی آثار ساعدي پرداختند

در میان نقدهایی که بر نمایشنامه هاي ساعدي نوشته شده چند نقد وجود دارد که به دور از فضاي سیاست زده آن روزگار، به 
لقی نکنند و نقد تکنیکی آثار ساعدي می پردازند  و سعی می کنند که اهمیت سیاسی موضوعات را یگانه اهمیت نمایشنامه ت

شیوه ها ، ساختارها  و فرم هایی که ساعدي براي بیان موضوعاتش برمی گزیند را مورد سنجش قرار دهند و در این میان دو 
می نویسد و نیز بخشی از )) آي بی کاله ، آي با کاله(( و )) چوب بدستهاي ورزیل(( نقدي که دریابندري بر نمایشنامه هاي 

اگر . از دکتر براهنی از مهم ترین نمونه هاي این گونه نقدها است ))  انتقادي بر ادبیات معاصر در ایران نگرشی (( مقاله ي بلند 
و این بیشتر در مورد دکتر براهنی ( چه هر دو منتقد  به واسطه تسلط کامل بر زبان انگلیسی، به تئوري هاي ادبی مسلط هستند

اما با این حال برخی از ایرادت آنها نشانگر ) دست یافته” زبان نقد”یران به است که به اعتقاد من تنها منتقدي است که در ا
بررسی بخش به بخش این نقد ها ، نه . خلط مباحث ادبی و شناختی تک ساحتی از تاریخ نمایش و سبک هاي دراماتیک است

ه هاي بعد ثابت کردند از سرآمدان به خاطر خرده گیري بر نقدهاي آن روزگار این دو نویسنده ي ارزشمند ، که هر یک در ده
ترجمه، نقد، رمان و شعر هستند، بلکه بر عکس به خاطر آن است که پتانسیل ذاتی تئوري هاي مطرح شده توسط آنان ، توان 
آن را دارد تا در اصطکاك با سایر تئوري ها ، ما را به شناختی صحیح و دقیق تر از کنش هاي تمثیلی در آثار ساعدي رهنمون 

  . زدسا
در ))  آي بی کاله،آي با کاله“ درباره قوت و ضعف نمایشنامه (( و )) نقد چوب بدستهاي ورزیل(( دریا بندري در دو مقاله ي 

او معتقد است که هر یک از این نمایشنامه ها .واقع انتقادات یکسانی را بر شیوه ي نمایشنامه نویسی ساعدي وارد می آورد
حد که هر یک از دو بخش نمایشنامه می توانند خود نمایشنامه اي مستقل باشند و در توضیح این  ساختاري دوگانه دارند تا آن

مثل محرم یا ( تا آنجا که هر شب با هجوم گرازها یکی از ورزیلی ها )) چوب بدستهاي ورزیل(( مسئله می گوید که مثال در 
و جذاب روبرو هستیم اما از آنجا که ورزیلی ها دست به دامان خرابه نشین می شوند ما با داستانی رئالیستی ، سر راست ) نعمت

یا به قول ( می شوند تا شکارچی هایش را به ورزیل بفرستد نمایش تغییر ماهیت می دهد و به صورت بیان کنایی )) موسیو((
ت و بخش دوم را اغراق او بخش اول نمایش را در پرداخت واقع گرایانه اش موفق و یک دس. در می آید) دریا بندري سمبولیک

آمیز و بی منطق می داند و معتقد است که اگر این اغراق ها از باب تمثیل هم باشد هر کنایه و تمثیلی باید ابتدا در صورت 
دریابندري درباره نمایشنامه بعدي ساعدي نیز مشابها . واقعی اش درست باشد تا بتوان معانی دیگري از آن را انتظار داشت

  را ) آي بی کاله( به وجود آمده  در پرده اول موقعیت هاي 
را در تناقض با قراردادهاي نمایشی ) آي  با کاله(واقعی و داراي ساختاري قوي دانسته  اما  حضور حرامیان در ابتداي پرده دوم 

ن احتمالی آینده می رباید پرده اول می داند و در ادامه ، از آنجا که دریابندري مقاله نویس زبردستی است دست پیش را از منتقدا
و پاسخ پرسش هاي هنوز بر زبان نیامده را نیز می دهد و پس از آن که درباره کج فهمی هاي رایج در  فهم آثار و تفاسیر 

آي بی کاله،  “این جواب تقدیري کسی است که بخواهد نقص ساختمانی : (( سمبولیستی سخن می گوید، در ادامه می نویسد
به نظر من این نقص در این نمایشنامه نقص اساسی و ماهوي است و از .به زبان سمبولیسم حکمی توجیه کندرا ” آي با کاله

  .))آن نمی توان گذشت
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)) تمثیلی(( دریابندري در دو نقدي که بر نمایشنامه هاي ساعدي می نویسد به رغم هشدارهایی که می دهد، خود دو اصطالح 
او در بخش هایی از نقد خود نمایشنامه را نمونه وار . زي و به تواتر به جاي هم به کار می بردرا بی هیچ تمای)) سمبولیستی (( و 

و تمثیلی می بیند و در بخش هاي دیگر ، هنگامی که قصد دارد دوپارگی ، گسیختگی و عدم ارتباط ارگانیک میان عناصر متن 
اشد پیش از بررسی نظر او درباره ي دوپارگی نمایشنامه هاي پس شاید الزم ب.را اثبات کند از واژه سمبولیک استفاده می کند

تمثیل ، به مثابه نظامی دوگانه ،  عبارت است از روایت یا توصیفی که در .ساعدي ، ویژگی هاي تمثیل را از سمبول جدا سازیم
در این موارد گرچه روایت در  معنایی ثانویه دارد و) که آن را در سطح نخستین روایت آشکار می سازد( وراي معناي اولیه خود 

به گفته گئورگ لوکاچ ،تمثیل به لحاظ تاریخی . سطح اولیه ، معنا و نقش خاص خود را دارد اما مراد نویسنده معناي ثانویه است
دین و عرف ، که به این اعتبار یکی از مهم ترین نمونه هاي نوع دینی آن می تواند همان داستان مشهور : دو سرچشمه دارد

جیلی باشد که در آن فرعون خواب می بیند که هفت گاو الغر ، هفت گاو چاق را می درند و می بلعند، این روایت در اصل ان
ارزش واقعی خود را نمی یابد تا وقتی که یوسف معناي تمثیلی آن را به دست می دهد و آن اینکه مصر هفت سال نعمت ، وفور 

(( از دیگر نمونه هاي ارزش مند این نوع تمثیل . هفت سال قحطی خواهد شد و سعادت خواهد داشت و به دنبال آن دچار
از نمونه . دانته است که در هر لحظه ي  روایت از  سفر به دوزخ ، برزخ و بهشت ؛ معناهایی دوگانه  القا می شود)) کمدي الهی

تمثیل در واقع . خودمان نام برد” یله و دمنهکل“و یا همین ” ازوپ“ هاي عرفی و قراردادي تمثیل نیز می توان از داستان هاي
است که در آن ارتباط میان دال و مدلول بر اساس مشابهت ها و ) metaphore  cotinuee(” استعاره دنباله دار “ نوعی

در عالم نمایش ، بر . همانندي ها، کامال مشخص و واضح است و  این ارتباطی است که در گستره اي افقی روي می دهد
( دو سرچشمه مذهبی و عرفی که لوکاچ از آن یاد می کند می توان به نمایشنامه هاي میستري در قرون وسطی  اساس

اشاره ” صعود ممانعت پذیر آرتورو اوئی“ مثل ) سرنمون عرفی( و در روزگار خود به آثار برشت ) سرنمون شکل مذهبی
د ، که آن را راهی براي تعمق و تفکر در مسائل روز می دانست برشت که بارها در مقاالت خویش به وجوه تمثیلی آثار خو.کرد

به شکلی تمثیلی و با ایجاد تقارن و توازي  با رشد باند هیتلر در ” صعود ممانعت پذیر آرتور اوئی“ اشاره کرده بود، در نمایشنامه 
ور که طرفداران هیتلر با توسل بر همان ط. آلمان،رشد سرطانی تراست هاي کلم فروش در شیکاگو را به نمایش  در می آورد

تبهکاري ها  و ارعاب ، قدرت را در آلمان در انحصار خود در می آورند، کلم فروشان نیز به اتکاي روساي خود و دسیسه هاي 
 آنان ،که همانندي هاي بی شماري به شیوه قدرت یافتن نازي ها در آلمان دارد؛خرید،فروش و توزیع کلم را در انحصار خود در

و با بکارگیري دال هایی آشنا و نزدیک به ) آموزشی: یا چنان که خود صراحتا می گوید (برشت به شیوه اي تمثیلی . می آورند
از نظر برشت تمثیل فاصله اي را ایجاد می کند .ذهن تماشاگر ، دائما منظور ثانویه خود را به شکلی دیالکتیکی نمایان می سازد

،که به واسطه آن تماشاگر می تواند به شکلی فعال، انتقادي و خردورزانه درباره معناي ثانویه ي میان تماشاگر و تم داستانی 
  .نمایش به تفکر بپردازد

سرچشمه هاي درام سوگناك “ بعدها دوست نزدیک برشت،والتر بنیامین که خود از بزرگترین متفکران قرن بیستم بود در کتاب 
ل نوشت، به عقیده بنیامین در نمایشنامه هاي تمثیلی، شخصیت ها به دو دسته ي قربانی به تفصیل درباره ماهیت تمثی” آلمانی

در این جهان ملموس و آشنا که تناقضات . و ستمگر تقسیم می شوند و هردو تابع سرنوشتی از دیدگاه تاریخی متعین هستند
. کامل تنها از طریق تمثیل امکان پذیر استزندگی زمینی و مختصات آشناي اجتماعی بر آن حاکم است ، قیاس با نمونه اي 

تمثیل در سوگنامه .) چرا که تمثیل بر خالف سمبول منشی زمینی دارد( همین تبار زمینی تمثیل هاست که یاد آور مرگ است
ر وجود تمثیل از آگاهی جدا نیست،و از آنجا که به نظر بنیامین حقیقت هیچ گاه د.ها چونان ضرورتی اجتناب ناپذیر نهفته است

عریان و آشکار چیزي به چشم نمی آید پس تمثیل در اینجا به کار می آید تا سویه هایی از خود بیگانگی ، شی شدگی و 
مناسبات غیر انسانی را به دقت نمایان سازد، یا چنان که سوزان سونتاگ گفته تمثیل همچون فراشدي است که مفهوم را از 

است،چنان که تمثیالت بودلر و وردزورث در دوران ))مکاشفه زمینی (( ه گشاي تمثیل را. اشیاي متحجر بیرون می کشد
رمانتیک ها و در آغاز راه، پیشگام این خصلت زمینی و جدا شدن از سرچشمه مذهبی و حرکت به سوي سرچشمه ي عرفی و 

ناك در زندگی همیشگی و در نهایت سیاسی آن شدند، و این مکاشفه ي تمثیلی به معناي حضور و کشف چیزي مرموز و هول
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یکنواختی است که برشت همواره از ما خواسته که دوباره و این بار با دقت به آن بنگریم، دقتی که محصول نگریستن در فاصله 
  .است،  فاصله ایی که یکی از راه هاي ایجاد آن،می تواند از طریق  آشنایی زدایی به وسیله تمثیل باشد

در سمبول رابطه دال و مدلول . ر اساس مختصات ذاتی اش تفاوت هایی بنیادین با تمثیل داردو دیگر واضح است که سمبول ب
هیچ گاه متعین نیست چرا به قول آندره الالند مدلول در سمبول غیر شفاف،متکثر و مبهم است و رازآمیزي آن نیز منبعث از 

“ است در عوض سمبول از استعاره ” تعاره دنباله داراس“همچنین اگر رابطه دال و مدلول در تمثیل مبتنی بر .این امر است
تشکیل شده و بر عکس تمثیل که در گستره افقی حرکت می کند در سمبول نسبت تماثل   (anaphore)“  استعاره باالرونده

از تعقل تمثیل به قول هانري کربن تالشی عقالنی است در گذر . که معناي اول را به معناي دوم مربوط می سازد عمودي است
به ژرفاي نوین ذهن در مرتبه اي ثابت و الیتغییر، در حالی که سمبول فراخوان مرتبه اي از ناخودآگاه و ذهن است که با مرتبه 

در عالم نمایش آثار .بداهت عقالنی تفاوت داشته و هرگز به یکباره واضح و الیح نمی شود، بلکه هر بار باید از نو رازش را گشود
برجسته ترین نمایشنامه هاي سمبولیستی اي هستند که با مبهم باقی گذاشته شدن مدلول .... ترلینگ، ادان و کلودل،پالدان،م

هر چه تمثیل مبتنی . هاي سمبول هاي شان ،همچنان گستره تاویل هاي متافیزیکی و ذهنی این آثار گشوده باقی مانده است
حضور،انسجام و یکدستی تاکید می گذارد و شاید همین خصلت متاخر بر فاصله و تفاوت و تکرار است ، در مقابل  سمبول بر 

که دوران احیاي ( تا دوران بنیامین و برشت و ارنست تولر ) که دوران اوج تمثیل گرایی بود( باشد که پس از دوران رمانتیک ها 
اما تحوالت اجتماعی قرن اخیر  طرفداران سمبولیسم ، ستایش هاي بی دریغ خود را نثار این سبک می سازند،) مجدد آن است

منجر به تحوالتی در فلسفی گشت که با مطرح شدن نظریه ي گسست،تاکیدي دوباره بر ناهمسازگی ها، آنتروپی ها و مرکز 
گریزي گذاشته شد و از همین مقطع بود که  تمثیل دوباره مورد توجه نویسندگانی چون توماس مان، کافکا و برشت  قرار می 

ن  بعدها با توجه به تحوالتی که در نگرش به تاریخ، فلسفه و تاویل هاي گوناگونی که از آنها صورت گرفت، درباره بنیامی.گیرد
  .آثار تمثیلی آنها که هریک متمایز دیگري است، به تفصیل نوشته است

رسد که اطالق اصطالح با این توضیحات و نیز تاکیدي که منتقدان و خود ساعدي بر تمثیلی بودن آثارش داشته به نظر می 
سمبولیستی به نمایشنامه هاي ساعدي  از طرف آقاي دریابندري ، احتماال از همان اشتباهات سهوي اي است که خود دیگران 

ساعدي به عنوان نمایشنامه نویسی تمثیل گرا، اگر چه سابقه ي تمثیل در ادبیات ایران را از نظر دور .را از آن برحذر می دارند
ه نمایشنامه نویسانی مانند برشت پایه گذار آن ما به   لحاظ شکل بکارگیري تمثیل بیشتر متعلق به سنتی است کنمی دارد ا

در تمثیل هایشان، در راستاي اهداف اجتماعی ...بودند و می کوشیدند تا به کار گیري تکنیک هاي چون تکرار،آشنایی زدایی و
فه هاي ساخت دوگانه، که از نظر دریابندري نقصی اساسی و ماهوي است ، اتفاقا یکی از ارکان و مول. مشخصی حرکت کنند

سرود آن کس که گفت آري، آن کس که “ اصلی نمایش هاي تمثیلی است و از همین منظر است که مثال برشت در نمایشنامه 
در ساختاري دوپاره، مسئله اي یکتا را در دو موقعیت قرار می دهد تا وجوه مختلف مسئله را در این دو موقعیت با هم ” گفت نه

در ساختارهایی دوگانه، تصمیمات اتخاذ شده در موقعیت هایی متضاد را در ” قدامات انجام شدها“ قیاس کند، نیز در نمایشنامه
برشت در تکامل شیوه هاي دوگانه اش در به کار گیري قیاس و تکرار در نمایشنامه هاي تمثیلی .قیاس با یکدیگر قرار می دهد

( که نزاع میان افراد دو کالخوز است ،داستانی تمثیلی براي فهم بهتر قصه اصلی ” دایره گچی قفقازي“اش، در نمایشنامه 
و آیا به این .را در میان داستان می آورد تا در سایه این روایت تمثیلی ، مسئله نزاع از بعد دیگري سنجیده شود) داستان گروشه 

ا می تواند نمایشنامه اي اعتبار می توان نمایشنامه ي برشت را متهم به ساختار دوگانه کرد و گفت هر یک از این صحنه ه
مجزا باشند؟ آیا اگر هریک از این دو قسمت را از هم جدا سازیم،این داستان هاي مجزا، جذابیت و معناهاي خود را خواهند 

هر کدام از . داشت؟ و دست آخر این که این دو بخش اساسا باید در کنار هم بیایند تا قیاس، که اساس تمثیل است ، میسر گردد
بدون آن دیگري بی معنا است و تنها در قیاس با )) سرود آن کس که گفت آري، آن کس که گفت نه(( اي دو گانه اپیزوده

آیا داستان نزاع افراد آن دو کالخوز بدون  ماجراهاي آزداك و گروشه تمام سطوح .یکدیگرند که معناهاي خود را عیان می سازند
نیز هریک از دو پرده، مسئله اي واحد را در دو موقعیت )) اله، آي با کالهآي بی ک(( معنایی خود را آشکار می سازد؟ در 
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به نمایش می گذارد و آشکار است که هریک از این پرده ها بدون ) ”حرامیان“و خطر واقعی”پیرزن “خطر غیر واقعی ( متفاوت
  .آن دیگري نمی تواند رابطه دیالکتیکی که منجر به سنتز آگاهی می شود را بازنمایاند

آن را یکی از ایرادات نمایش می داند این است که )) چوب بدست هاي ورزیل(( مسئله بعدي که آقاي دریابندري درنقد خود بر
بخش اول نمایش حرکتی منطقی دارد و وقایع سیر طبیعی خود را طی می کنند، اما حضور  شکارچیان در ورزیل به درخواست 

و )کدام قرار داد؟چه کسی این قراردادها را استنتاج می کند؟( قرار دادهاي نمایش می بیندروستاییان را انحراف از مسیر و منافی 
جالب این که آقاي دریابندري از اصطالح پرده استفاده می کند ، در حالی که .( ورود آنها را جز مکمل نمایشنامه نمی داند

خب، حال باید دید که آیا ورود شکارچیان می تواند جز بسیار .) نمایش اپیزودیک است و تقسیم بندي آن بر اساس پرده نیست
  مکمل نمایشنامه ساعدي باشد یا خیر؟

متوجه می شویم که تمام ) یا به قول دریابندري پرده اول( با نگاهی دقیق تر به زمینه سازي هاي ساعدي در اپیزودهاي اولیه 
می آیند، در رابطه اي دیالکتیکی با هم می کوشند تا زمینه  اپیزود هاي که تا پیش از ورود شکارچیان به ورزیل به دنبال هم

آیا درخواست روستاییان براي آمدن شکارچیان به ورزیل نمی تواند نتیجه منطقی تصمیمات آن .ساز ورود شکارچیان باشند
ادن راه حل هاي نا امید شده اند؟ آیا الگو قرار د)) رفع بحران((جماعت خسته و منفعلی باشد که از راه حل هاي سنتی 

که دقیقا با مشکل هجوم گرازها روبرو بوده اند اولین راه حلی ممکنی نیست که به ذهن این ) مثال کخالو( روستاهاي مجاور 
جماعت منفعل، مقلد و گریزان از تفکر می رسد؟و مگر ساعدي تمام صحنه هاي ماقبل را صرف تشریح این موقعیت و ترسیم 

ان نکرده بود تا چنین تصمیمی واقعی به نظر برسد؟ یادمان می آید آن عبداله  را؟یا آن صحنه شخصیت هاي منفعل روستایی
هایی را که اولی حرفی می زند و دومی همان را به صورت سئوالی از سومی می پرسد و سومی همان گفته را تایید یا به شک 

من چه می دونم،هر چی شما : (( و نظر می خواهند می گویدمشد ستار را چطور که هر دفعه که از ا. به نفر اول باز می گرداند
کخالویی ها بهتر می دونن که چه جوري باید از پس : اسداله: ((و یا .)) شما وکیل من،من هر چی شما بگین قبول دارم...بگین

این چنین جماعتی که فاقد   ...))یعنی خب،تا حاال که ندیده بودیم که بدونیم...ما که عقل مون بجایی قد نداد...اونها بر اومد
آیا الزم است هزاران مثال از . هستند) استفاده از شکارچیان( توانایی تولید فکر هستند ناچار از متوسل شدن به الگوهاي دیگران 

همین آسیا و آن هم فقط از همین دهه شاهد بیاورم تا واقعیتی تلخ و بس بدیهی که نه فقط مختص ورزیلی ها که مربوط به 
  است را دوباره به یاد آوریم؟) یا اگر مایلید عقب نگه داشته شده( ام جوامع عقب مانده تم

اما به لحاظ قواعد دراماتیک آیا جز این است که در این نمایشنامه هر موقعیتی بر آمده از موقعیت هاي پیشین خود است؟ این 
عطف اول : مه هاي همسانش داراي دو نقطه عطف استدیگر از بدیهیات است که این نمایشنامه نیز مانند همه ي نمایشنا

آیا نقطه عطف . هجوم گراز ها و برهم خوردن وضعیت ساکن ابتدایی است و عطف دوم ورود شکارچیان و توسل به آنان  است 
که دوم باعث می شود که نمایشنامه دوپاره شود و هریک نمایشنامه مستقلی گردد؟ پس در این صورت بدا به حال شکسپیر 

  .تمام آثارش تکه پاره اند
نوشته اي است از منتقد ، نویسنده و شاعر نامدار ایران ، دکتر رضا براهنی )) نگرشی انتقادي بر ادبیات معاصر در ایران(( مقاله 

روز که به حق در میان منتقدان معاصر از معدود کسانی است که با استفاده از تئوري هاي معاصر ادبی به نقد جدي ادبیات ام
در این مقاله دکتر براهنی پس از بررسی ادبیات دهه ي چهل ، دو ایرادعمده بر نمایشنامه هاي ساعدي می .ایران پرداخته است

گیرد؛ اول آن که او درباره شیوه ي شخصیت پردازي ساعدي بر این عقیده است که ساعدي بسیاري از شخصیت هایش را قبل 
در ذهن خود به صورت نماینده افکار طبقات مختلف می سازد و این تیپ ها در طی روند از آن که بر روي کاغذ آورده شوند، 

براهنی مثال می آورد که مثال روشنفکري که در ذهن ساعدي پرورده شده، موقعی که وارد صحنه .نمایش متحول نمی شوند
روستایی بی سواد .، در پایان نیز روشنفکر استروشنفکر آغاز نمایش: ((می شود از ابتدا تا انتهاي نمایش روشنفکر باقی می ماند

یعنی براي ساعدي وضع موجود، همان وضع موجود است ، شخصیت ها، شهید،قهرمان .در پایان همان روستایی بی سواد است
و  یا جالد ، از همان آغاز تا آخر نمایشنامه به همان شکل می مانند،و در وسط نمایش ، به علل درونی و روانی وفکري،شهید

ایراد دومی که .)) قهرمان نمی شوند، جالد شمشیرش را به پایین نمی افکند و روستایی بر علیه جالد اسلحه به دست نمی گیرد
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زبان ساعدي در نمایشنامه هایش بسیار (( دکتر براهنی در نمایشنامه هاي ساعدي می بیندمسئله زبان او است که به زعم او 
  .))بریده و در نتیجه براي ارائه فکر ، نارسا هستند تنک،جمالت کوتاه کوتاه، بریده 

با توجه به تاریخ انتشار مقاله  در . حال باید دید ایرادات براهنی درباره کدام نمایش ها است و تا چد حد درباره آنها مصداق دارد
روستاییان بی سواد ،  مجله فردوسی و اشاراتی که در سرتاسر مقاله موجود است بی درنگ متوجه می شویم که منظور از

و منظور از جالد، ” آي بی کاله، آي باکاله “و  روشنفکر، آن مرد روي بالکن در ” چوب بدست هاي ورزیل“ شخصیت هاي 
با نگاهی دقیق تر به این .در پنج نمایشنامه از انقالب مشروطیت است” ننه انسی“ مثال یکی از شخصیت هاي نمایش 

ه بر خالف نظر براهنی مبنی بر ایستایی و سنگوارگی شخصیت ها در جریان نمایش، آنها به فراخور نمایشنامه ها در می یابیم ک
به عنوان مثال در چوب بدستهاش ورزیل، محرم  .تغییر در موقعیت هاي نمایشی ، عکس العمل هایی متفاوت نشان می دهند

محرم خود را از فعالیت هاي . شده است” رابه نشینخ“یکی از همان روستاییان بی سوادي است که با هجوم گراز به زمینش 
روستاییان براي مقابله با هجوم گرازها کنار کشیده چرا که می بیند آب از سر او گذشته و نابودي گرازها دیگر به حال او فرقی 

ین می شوند شاد می ندارد و نوشدارو پس از مرگ سهراب است؛ او حتی از این که ببیند دیگران هم با هجوم گرازها خرابه نش
اما همین محرم وقتی با ورود شکارچیان و ایجاد .شود زیرا که هم دردهایی پیدا می کند و دیگر در تحمل فاجعه تنها نمی ماند

مشکالت جدید در ده روبرو می شود به فراخور تغییر موقعیت نمایشی، تغییر روش می دهد، به میدان می آید و در میان بهت 
ی شود تا با اسداله به دنبال موسیو بروند و خانه را براي ورود شکارچیان جدید آماده کند و اینها همه به دلیل همگان داوطلب م

در دلش روشن شده است، پس پا به آن میدان نمونه وار می گذارد و  -هر چند مثل همیشه  واهی –آن است که امیدي 
که به تشویق خود محرم در خرابه کناره گرفته او را مسخره می کند  هنگامی که در صحنه پانزدهم  نعمت ، دیگر خرابه نشینی

و حرف هاي قبلی محرم را به او گوشزد می کند و  می گوید مگر یادت رفته که امور ده دیگر به ما دخلی ندارد ، محرم صراحتا 
ین نیست،  از آن زمان که شکارچیان تغییر محرم محرز است، او دیگر کناره گیر و حاشیه نش)) آره یادم رفته: ((جواب می دهد

  .بر او آتش گشودند ، او با آستین خونین  در صف اول چوب بدستهاي ورزیل قرار می گیرد
او به عنوان یک . نیز به چشم می خورد ” آي بی کاله ،آي با کاله “این تحول دراماتیک در مرد روي بالکن در نمایشنامه 

عیت اش، در بلندي جاي گرفته و دیدي واضح تر از دیگران به موقعیت دارد، اما با این روشنفکر،در پرده اول به اقتضاي موق
حال ابتدا حاضر نیست از برج عاج خویش پایین بیاید  و همراه مردم در شناسایی خطر بکوشد، اگرچه که در این تصمیم ، اطالع 

اما در پرده دوم ، هنگامی که ما به .مودن مردم اکتفا می کنداو از غیر واقعی بودن خطر نیز موثر است و تنها به هشدار دادن و آز
را می بینیم و حس می کنیم، او نیز در برابر این موقعیت جدید و خطرناك ) حرامیان(همراه او و پیرمرد حضور خطر واقعی 

این تغییر موقعیت . اه کندپایین می آید و می کوشد تا مردم را از خطر آگ) برج عاج خویش( عکس العمل نشان داده و از بالکن
به تغییر در منش و انگیزه شخصیت روشنفکرمنجر شده و اگر این تحول نیست، تحول چه می تواند باشد؟ مرد روي بالکن خود 

پس .)می بینین که خودمم اومدم پایین،اومدم تو شماها،چون می دونم تنهایی نمیشه کاري از پیش برد: (... تصریح می کند
روشنفکر آغاز نمایش همان روشنفکر انتهاي نمایش باشد و این تحوالت درباره آن شخصیت دیگري که چنین نیست که 

شخصیت جالدي که به نظر براهنی در وسط نمایش سالح خود را بر زمین نمی گذارد و : براهنی مثال می زند هم صادق است
ز مجموعه ي پنج نمایشنامه از انقالب مشروطیت، اسماعیل ، ا” ننه انسی“اتفاقا در نمایشنامه مورد بحث، . به مردم نمی پیوندد

پسر ننه انسی ، که کسب خود را رها کرده و به عنوان جالد پیش میر غضب کار می کند و باعث گیر افتادن محمد مجاهد 
هاي ننه انسی توسط افراد بیگلر بیگی شده است،پس از اتفاقات پی در پی اي که در نمایش رخ می دهد و پس از عکس العمل 

اینها حداقلِ .، سفره و ساطور جالدي را بر زمین می افکند و پس از آزاد کردن محمد مجاهد به مشروطه خواهان می پیوندد
که می توان آورد تا نشان دهیم ساعدي به عنوان یک نمایشنامه ) به تعداد مثال هایی که در نقد آمده( مثال هاي خلفی است

یکی آن که گفته شده : می ماند دو نکته دیگر.، آن قدر ها هم که گمان می رود ساده دل نیستنویس زبر دست و کم ادعا
وضع موجود براي ساعدي همان وضع موجود است، و این دیگر از جمله غرایبی است که می توان بی هیچ دلیلی گفت و 

در نمایشنامه ها و زندگی سراسر پر !) عديآنهم  سا( آیا براي نویسنده اي با سویه هاي آشکارا سیاسی  مثل ساعدي !گذشت
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آشوب اش،وضع موجود همان وضع موجود است؟آیا اساسا میتوان نمایشنامه هایی که تا این حد داراي وجوه سیاسی محرز است 
نوشت و  وضع موجود را همان گونه که هست پذیرفت؟کمی متناقض نیست آقاي براهنی؟و شما که بهتر از من می دانید که 

که شاید در معناي برشتی اش به نوعی آموزشی هم ( و هم شهري شما چه دیدگاهی هایی را در نمایشنامه هایش  دوست
و البته از آنجایی که براهنی خود در مقاله اي دیگر ، این نظر گاه را تعدیل کرده این گفته را در همین . به کار می گرفت) بودند

یا ( هنی گفته شخصیت هاي ساعدي از پیش در ذهن او به عنوان نمایندگان طبقات دیگر آن که برا.حد به حال خود وامی نهیم
ساخته می شوند و بعد وارد صحنه می شوند؛ و صلبیت و سنگوارگی آنها نیز از همین مسئله منشا می ) مثال تیپ هاي اجتماعی

د و دچار تحول میگردند، اما فقط از این اگرچه پیشتر نشان دادیم که شخصیت هاي نمایشنامه هاي ساعدي صلبیت ندارن. گیرد
. لحاظ این نظر را در زیر ذره بین قرار می دهم تا نشان دهم که این مسئله نیز نمی تواند ایراد باشد بلکه تنها یک ویژگی است

فتر چه لزومی ندارد که همه نویسندگان شخصیت هاي خودشان را در حین نوشتن و به مرور خلق کنند، کافی است نگاهی به د
یادداشت هاي هنریک ایبسن بیاندازیم تا ببینیم که او چگونه به شکلی هندسی و دقیق، تمامی زوایا و مشخصات شخصیت 
هایش مثل هداگابلر، تسمان و نورا را در طی یک سال طراحی کرده کرده و پس از آن که تمامی جنبه هاي شخصیت هایش 

نه فقط در مورد کارکترهاي اصلی بلکه در مورد تمام تیپ ها، استرئو تیپ ها و مشخص گشت آنها را می نویسد و این  کار را 
که )”دشمن مردم”در ( در دفتر یادداشت ایبسن حتی شخصیت هایی مانند هاوستاد و بی لینگ .آرکی تیپ ها انجام می دهد

از پیش . پس بر روي کاغذ آورده استتیپ هایی ساده هستند را ابتدا بر اساس کارکرد نمایشی و طبقاتی شان طراحی کرده و س
طراحی شدن شخصیت ها نقطه ضعف یا قوت ایبسن یا هیچ نویسنده ي دیگري نیست بلکه تنها بیانگر ویژگی هاي نگارشی 

: آرتور میلر درباره شیوه کار ایبسن  می گوید. اوست، مسئله این نیست که چه کسی چه جور می نویسد ،مسئله نتیجه کار است
هنر ایبسن این نبود که شخصیت هایی حیرت انگیز خلق کند بلکه تمامی هنر و چیره دستی او در این بود که موقعیت تمام (( 

مهم این است که شخصیت ها هم خوان با .)) هایی خلق کند که در آن شخصیت ها مراحل رشد واقعی خود را طی کنند
در مورد .  نه آن که پیش از نگارش یا در حین آن طراحی شوند موقعیت ها و عملکرد آنها و بر آمده از موقعیت ها باشند،

ساعدي نیز نکته ي دیگري نیز مطرح است، نمایشنامه هاي او، نمایش نامه هایی استوار بر شخصیت نیستند ، بلکه نمایشنامه 
دیگر و تازه می  هاي او درام موقعیت هستند،تغییرات مدام در موقعیت ها و غرابت آنها است که به شخصیت ها نمودي

  .نمی توان شخصیت ها را از موقعیت هایشان جدا کرد و درباره آنها به داوري پرداخت.بخشد
براهنی در بخش دیگر انتقادات خود می گوید که اگرچه ساعدي داراي تفکر است، و از قضا تفکر او براي براهنی هم جالب 

این دیگر چه جور . بریده و کوتاه نمی توان به ایجاد تفکر رسید است،اما زبان ساعدي زبان تفکر نیست و با جمالت بریده
حکمی است؟چگونه می توان به حکمی این گونه که نه تئوري آن مشخص است و نه دالیل متقنی به دست می دهد پاسخ 

یشی تنها از دیالوگ گفت؟ و تازه گذشته از این که آقاي براهنی با تصوري کامال ادبی در باره نمایش صحبت می کنند، زبان نما
تشکیل نشده که بتوان درباره بریده بریده بودن با نبودنش صحبت کرد، زبان نمایش در اصطالحات دراماتیک به تمامی 

و دیالوگ نیز تنها یکی از ....عناصري گفته می شود که در خدمت ارائه معنا قرار گیرند و از آن جمله است دکور،نور و
بخشی از زبان نمایشی ساعدي )) آي بی کاله ، آي باکاله((و )) چوب بدست هاي ورزیل((در  ترتیب چیدمان صحنه.آنهاست

ترکیب تمثیلی مکان ها در کنار یکدیگر و کاربرد هاي نمایشی آن ها، یکی از بهترین نمونه ) به گفته اکبر رادي( است و از قضا
اما .ار یکدیگر به انسجام کنش نمایشی منجر شده استهاي موجود  است وگزینش دقیق و قرار گیري مناسب مکان ها در کن

چه کسی گفته که . حکم آقاي براهنی درباره ي زبان ساعدي  حتی در حد تلقی ادبی از زبان نمایش هم دچار مشکل است 
ستم چه کسی تواناتر دیالوگ هاي کوتاه و بریده بریده، زبان تفکر نیست و توانایی بیان اندیشه در تئاتر را ندارد؟ در تئاتر قرن بی

از هارولد پینتر است که با بکارگیري دیالوگ هاي کوتاه، پر از مکث و بریده بریده توانسته عمیق ترین اندیشه ها  را بر روي 
و آیا .صحنه به نمایش بگذارد؟ کاري که  دیگران با هزاران صفحه قلم فرسایی و با زبانی پر طمطراق نتوانسته اند انجام دهند

نمی رسد که این دیالوگ هاي کوتاه، پر از مکث و بریده بریده، کم و بیش یکی از مشخصات بارز درام مدرن شده اند؟  به نظر
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آیا زبان نمایشی دیوید ممت که آکنده از دیالوگ هاي کوتاه ، پر مکث و بریده بریده است زبان تفکر نیست؟ زبان بکت چطور؟ 
  یا آداموف؟

ایشنامه هاي ساعدي نیست بلکه تنها می خواستم احکام جزمی موجود در نقد براهنی را به چالش قصد من دفاع متعصبانه از نم
بکشم، وگرنه براهنی به رغم جزمیت هایی که گاهی در نقدهایش نهفته است تا کنون بهترین حرف ها را درباره ادبیات معاصر 

)) ”توپ“ مثال در رمان(مواجهه ي ساعدي با مسئله تاریخ  درباره)) کیمیا و خاك((من با نقدي که براهنی در کتاب . زده است
دارد موافقم و نیز حرف هایی که درباره شتابزدگی ساعدي در نوشتن و ارائه آثارش می زند را کامال دقیق می دانم و البته باید 

یکی از دقیق .)) یردوقتی روح ساعدي از مرگ مرخصی می گ(( همین جا بگویم عاقبت این خود براهنی است که در مقاله 
  .ترین تصاویر را  از سیماي ساعدي و جایگاه او در ادبیات ایران  ترسیم می سازد

در بررسی هایی که سایر منتقدان درباره آثار ساعدي انجام داده اند بیشتر به جنبه هاي سیاسی نمایشنامه هاي ساعدي پرداخته 
، می بینیم که اگر چه تمثیل در آثار ساعدي ،چنان که خود تاکید می کند، شده است،اما امروزکه از آن دوران فاصله گرفته ایم

اجتماعی خود بپردازد اما دامنه آن  –مفري بود که می توانست از طریق آن، بی آنکه گرفتار سانسور شود به بیان افکار سیاسی 
دست باالي “ ،” دعوت“: نمایشنامه هاي: دتنها به کنایات سیاسی محدود نمی شود و ابعاد تازه ي دیگري به آثار او می بخش

به خاطر هسته تمثیلی که در مرکز داستان هاي شان نهفته است از سطح معمول ....و” خوشا به حال بردباران“ ، ” دست
 ))دعوت(( نمایشنامه تک پرده اي .نمایشنامه هاي رئالیستی فراتر می روند و جنبه هاي روانکاوانه و فلسفی به خود می گیرند

که بیشتر از دیگر نمایشنامه هاي ساعدي به فضاهاي کابوس وار داستان هایش نزدیک است به شکلی تمثیلی سرگردانی 
انسان را در جستجوي بی پایانش براي دست یابی به حقیقت و در نهایت سرخورگی ناشی از مواجهه اش با حقیقت اوهام  را در 

ن نمایشنامه  از لحظات نابی سرچشمه گرفته که ماحصل تالقی ساعدي نمایشنامه ای. پرتوي روان شناسانه به نمایش می گذارد
است و آنچه که این سویه هاي متفاوت را در خود با ) یا ساعدي سیاسی با ساعدي روان کاو( نویس با ساعدي داستان نویس

  .هم گرد می آورد قالب تمثیل  است که آلیاژي چنین در آن ساخته می شود
  اد سربیظهور اعد -3

ساعدي که عمري با کابوس مرگ زیسته بود و در زیر سایه .دوم آذرماه امسال  بیستمین سالگرد مرگ ساعدي در غربت است
در این سال ها بسیار بوده اند .هول آور آن نوشته بود، اینک آثارش بخش مهمی از ادبیات معاصر ایران را تشکیل می دهند

له اي از چاپ و اجراي آثار ساعدي جلوگیري کنند تا تاثیر ماندگار آثار او را کم رنگ جلوه کسانی که کوشیده اند تا به هر وسی
آنان .اما هر بار که آثار او در مجالی در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد، بیهودگی تمام آن کارشکنی ها نمایان می گردد.دهند

از هیچ ناسزایی دریغ نورزیده اند و خواسته اند تا با توسل به هر که با قلم فرسایی هاي مداوم در مقاالت و کتاب هاي شان 
اقدام موهنی تصویر ساعدي را مخدوش سازند  و به قول خوشان نیمه ي پنهانی را عیان سازند ، تنها به عیان ساختن نیمه ي 

قلم به مزد می گویند؛ البته  پنهان خود پرداخته اند و البد این سرنوشت مضحکی است براي آنانی که به همه و جز به خود،
کتمان نمی کنم که این قلم فرسایی هاي مداوم ، قطور و آماتوري اندکی با نمک هستند، دست شان درد نکند، شاید هم مچ 

به هرحال ،علی رغم تمام کارشکنی هایی که در هر دو دوره وجود داشته، آثار ساعدي هیچ گاه از دید مخاطبان ادبیات .شان
ن نمانده، چرا که ادبیات ساعدي ادبیات گریز نیست، ادبیات درگیر است، ادبیات ساعدي در دوره اي خوانده می شود پیشرو پنها

که شب و روز  گفته می شود  ادبیات سیاسی تاریخ مصرف دارد،ادبیات متعهد سطحی است یا ماندگار نیست و این مدح اختگی 
فریاد می کنند و من بیشتر از این متاسفم که عده اي را نیز با خود ) دش می زنندکه از سر گشا( ادبیات را از بوق هاي تبلیغاتی

اگرچه با دیوار سخن گفتن است ،اما می توان دست کم گفت آن چه که تاریخ مصرف دارد ادبیات بد است، نه .هم صدا کرده اند
این ادبیات بد و تبلیغاتی است که نمی ماند و سطحی  ادبیات ماندگار می تواندسیاسی باشد یا نباشد، اما. ادبیات سیاسی یا متعهد

و گذشته از این ها، .است) و یا سفارشی؟(است؛ و فرق است میان ادبیات سیاسی و ادبیات تبلیغاتی که مروج دیدگاه هاي خاص
طئه و اعدام شکسپیر که در دوره تو)) ریچارد سوم(( حال که بحث بر سر تاریخ مصرف ادبیات سیاسی است من می پرسم مگر 

.... راسین که ژوزئیت ها را بر آشفت ویا)) فدر(( مولیر که بر علیه خشکه مقدسان درباري بود،یا )) تارتوف(( اسکس ها بوده،یا 



 11

مگر در دوره خود آثار سیاسی نبوده اند و پس چگونه است که امروز همچنان به عنوان  آثارش برجسته باقی مانده اند؟ و در 
ر غیر سیاسی از هر دوره اي که مایلید نام ببرم که امروز اثري از آن نیست و سطري از آن نمی توان خواند؟ مقابل چقدر آثا

سیاسی بودن یا نبودن ادبیات ربطی به تاریخ مصرف داشتن یا ماندگاري آثار ندارد،تارتوف چه سیاسی باشد و چه نه،امروز 
از دیگر سو به .ناب است چرا که به انسان،روابط و مسائل اش می پردازدخوانده می شود چرا که ادبیات ناب است،فدر ادبیات 

راحتی می توان دید که بسیاري از آثاري که در دوره خود جزو  ادبیات سیاسی محسوب می شدند امروز به دالیل غیر سیاسی 
اللت هاي امروز به دلیل منعکس ماندگار شده اند و چه بسیار آثاري که در دوره خود سیاسی محسوب نمی شدند اینک در افق د

چوب بدستهاي . ((معیار نه سیاسی بودن یا نبودن، بلکه ادبیت ادبیات است.ساختن مسائل حادسیاسی، معاصر ما گشته اند
نیست که امروز می ماند و بارها خوانده می شود بلکه به ) و یا به خاطر پیشگویی انتهاي آن( تنها به دالیل سیاسی)) ورزیل

سعی و تالش آن کسانی .ضور ادبیت  محض وناب در سرتاسر صحنه هاي آن است که ما را هر بار به تامل وامی داردخاطر  ح
فارغ از ارزش ( که در نفی مدام ساعدي می کوشند مشکور،اما من آهسته می پرسم که به راستی انکار ادبیات متعهد یا سیاسی

را عاشقانه ) که زبانم الل، مثبت و سازنده ( سی یا کسانی ادبیات خنثیدر این روزها به نفع کیست؟چه ک) هاي احتمالی آن
تبلیغ می کند؟آنها چه منافعی در این انکار دارند و یا در چه منصب هایی کار، کارشکنی و یاشاید هم اضافه کار می کنند؟ این 

  !است گند عالم گیر بعضی قضایا
ز سر دلسوزي گفته شده است دریغ از ساعدي که عمر بر سر کار سیاست در مقاالتی که درباره ساعدي خوانده ام مکرر و ا

شکی نیست که بازي هاي کثیف . گذاشت و استعدادش را به هدر داد و این که شاید اگر می ماند می توانست آثارش را بنویسد
،این مقاله در بزرگ داشت  و رقت بار سیاسی ، دام چاله اي بود که ساعدي را در خود فرومکید و شاید اگر زنده می ماند

هفتادمین سال تولدش بود نه در یادبود بیستمین سالمرگش و این خود حسرتی است چنان که افتد و دانی، اما مسئله این است 
که متاسفانه  نویسنده ش جهان سومی ، بر خالف نویسندگان سایر نقاط عالم،ناگزیر از آلودن دست ها خویش در سیاست است 

بله، غم انگیز . نویسنده اسپانیایی، در کشورهایی که هنوز از جباریت جدا نشده اند، نویسنده چریک به دنیا می آید و به قول آن
است،بسیار غم انگیز است،و اي کاش ساعدي می توانست به دور از هیابانگ موحش سیاست بازان ،گوشه اي بنشیند و داستان 

اما در این زاد بوم نخجیران،در این پایتخت مصایب، که در آن از نویسنده . تخاب کندهایش را بنویسد و تنها نویسنده  بودن را ان
و روشنفکر،  چریک می سازند ؛انتقاد اجتماعی می خواهند یا هزاران انتظار عجیبی که نگفتنی است دارند، چاره اي جز آنچه 

می داشتم تا ساعدي بود و کتاب هایی دیگر ساعدي ،آل احمد یا شاملو برگزید هست؟ حقیقت این است که گرچه من دوست 
می نوشت، اما با این حال دیگر دانسته ام که نباید حسرت ساعديِ غیر )) واهمه هاي بی نام ونشان(( یا)) ترس و لرز(( از جنس 

افیا است، سیاسی را خورد، چرا که آثار و شیوه زندگی ساعدي آیینه تمام نماي زیستن در این قتلگاه تاریخی و در این جغر
زندگی ساعدي سر نمون زندگی تراژیک نویسنده اي خالق در جامعه اي سیاه و سیاست زده است، این زندگی ،تبلور تاریخ 

ساعدي نویسنده اي است . کابوس وار ماست و هم از این روست اگر زندگی و آثار ساعدي براي من معنایی شگرف یافته است
ساعدي ،این پسر تبریز، این دکتر .متبلور ساخت 2117را در قالب شماره هاي سربی  با سرنوشتی تراژیک، سرنوشتی که خود

،این باده گسار قهار، این راوي کابوس هاي مدور عمر بر سر مبارزه با این عدد موحش گذاشت، عددي که از بدو تولد ها دیوانه
  .بر سینه اش حک شده بود، عددي که او را به اوین و عاقبت به پرالشرز برد

 


