
 نگاهي به زندگي و آثار غلامحسيנ ساعدی

 )۲۰۱۰ نوאمبر ۲۳منتشر شدה در وبسايت بي بي سي، ( 

 نيلوفر بيضايي

 

زندگي و آثار غلامحسيנ ساعدی، حكايت خلاقيت، نبوغ وآفرينש هنری ست در بستر يכ جامعه        

مصادف بود با      نوجوאني אو  .   در تبريز אست  ۱۳۱۴ ديماה سال  ۲۴ساعدی متولد   . ی אستبدאدزدה 

دورאني كه در آנ همچوנ אنقلاب       . ۳۲نهضت ملي شدנ نفت و سپس كودتای بيست و هشت مردאد        

 بسياری אز جوאناנ و نوجوאناנ אيرאني بسوی فعاليت سياسي كشيدה شدند و سركشي نوجوאني                 ۵۷

אما دورאנ خلاقيت هنری ساعدی پس אز شكست          . با طغياנ جنبש سرאسری و אعترאضي همسو شد      

در دورאني كه جنبש سياسي در نوعي رخوت به سر مي برد، ساعدی جوאנ       . نبש ملي آغاز شدج

كه تحصيلات خودر رא در رشته ی پزشكي آغاز كردה بود، אوليנ دאستانها و نمايشنامه هايש رא            

  1.  با نام مستعار گوهر مرאد نوشت   

نايي אو با بخشي אز      אيנ سفر سرآغاز آش    .   אز تبريز به تهرאנ رفت   ۱۳۴۱ساعدی در سال  

אو در هميנ دورאנ همرאה با برאدرש يכ مطب شبانه         . روشنفكرאנ و هنرمندאנ همدورה אש بود   

 . روزی אفتتاح كرد و همزماנ به همكاری با نشرياتي چوנ كتاب هفته و آرש پردאخت       

ل، بي در سال های بعد تכ نگاری אيلخچي ، خياو يا مشكيנ شهر، هشت دאستاנ پيوسته عزאدאرאנ            

دאستاנ بلند   نمايشنامه های چوب بدست های ورزيل، بهتريנ بابای دنيا، تכ نگاری אهل هوא،  

نام و نشاנ،     مقتل، پنج نمايشنامه אز אنقلاب مشروطيت، مجموعه دאستاנ وאهمه های بي        

 .نمايشنامه آی بي كلاה، آی باكلاה رא منتشر ساخت     

 .وנ نويسندگاנ אيرאנ بود كانيكي אز پايه گذאرאנ אصلي      ۱۳۴۶ساعدی در سال  

پروאربندאנ، جانشيנ، فيلمنامه      אو دאستاנ ترس و لرز، تכ نگاری قرאدאغ، رماנ توפ، نمايشنامه     

 .  نوشت۱۳۵۳ تا ۱۳۴۶گاو در سال های بيנ   

                                                 
 و داستان ) سخن در مجله(،  نمايشنامه ليالج ها ١٣٣٤داستان مرغ انجير و نمايشنامه ی پيگماليون در سال   1

 و سپس نمايشنامه های سايه های شبانه ، کاربافک ها در سنگر و سفر مرد خسته ١٣٣٦خانه های شهرری در سال 
 .١٣٤٠در سال 



در هميנ  .  رא منتشر كرد  با همكاری نويسندگاנ صاحب نام آנ زماנ، مجله אلفباء      ۱۳۵۳در سال 

دستگير و به زندאנ قزل قلعه و    ی شهرכ های نوبنياد توسط ساوאכ سال در حيנ تهيه تכ نگار

  .شد بعد אويנ منتقل شد و يכ سال در سلول אنفرאدی شكنجه    

دאستاנ كلاته ناנ، رא       پس אز آزאدی אز زندאנ سه دאستاנ گور و گهوאرה، فيلمنامه عافيتگاה ،           

شد كه سخنرאني های    ر به دعوت אنجمנ قلم אمريكا روאنه אيנ كشو    ۱۳۵۷نوشت و در سال  

 .אيرאנ بازگشت   در אوאيل زمستاנ سال אيנ سال به     . متعددی در אيנ كشور אنجام دאد  

و نه   (  پس אز אنقلاب אسلامي و برقرאری جمهوری אسلامي در אيرאנ  ساعدی به تبعيد ناخوאسته                

 :سدينو ي م مورد נيא  در אو خود . رאهي پاريس شد   ۱۳۶۰تנ دאد و در אوאخر سال    ! ) خودخوאسته 

در روزهای אول אنقلاب אيرאנ بيشتر אز دאستاנ      . אبتدא با تهديدهای تلفني شروع شدה بود       
نويسي و نمايشنامه نويسي كه كار אصلي مנ אست، مجبور بودم كه برאی سه روزنامه ی               

وليت  “ آزאدی“يכ هفته نامه هم به نام . معتبر و عمدה ی كشور هر روز مقاله بنويسم مس
پيש אز   . در تכ تכ مقاله ها، مנ رو در رو با رژيم אيستادה بودم. ש با مנ بودعمدה א

قلع و قمع و نابود كردנ روزنامه ها ، بعد אز نشر هر مقاله، تلفنهای تهديدآميزی مي شد        
تا آنجا كه مجبور شدم אز خانه فرאر كنم و مدت يכ سال در يכ אتاق زير شيروאني       

 بيشتر אعضای אپوزيسيوנ كه در خطر بودند אغلب پيש         .زندگي نيمه مخفي دאشته باشم   
و باز مامورאנ رژيم در     . نشريات مخفي دאشتيم   . ماها ساكت ننشسته بوديم  . مנ مي آمدند

אبتدא پدر پيرم رא אحضار كردند و گفتند به نفع אوست كه خودש      . به در دنبال مנ بودند
.  ي كردند و אز مנ مي پرسيدندرא معرفي كند، و به برאدرم كه جرאح אست مدאم تلفנ م   

يكي אز دوستاנ نزديכ مנ رא كه بيشتر عمرש رא به خاطر مبارزה با رژيم شاה در زندאנ       
گذرאندה بود دستگير و بعد אعدאم كردند و يכ شب به אتاق زير شيروאني مנ ريختند ولي    

 پشت   تمام شب رא . زנ همسايه قبلا مנ رא خبر كرد و مנ אز رאה پشت بام فرאر كردم 
دكورهای يכ אستوديوی فيلم سازی قايم شدم و صبح روز بعد چند نفری אز دوستانم           
آمدند و موهای سرم رא زدند و سبيلهايم رא ترאشيدند و با تغيير قيافه و لباس به مخفي            

-۶حدود . مدتي با عدה אی زندگي جمعي دאشتم ولي مدאم جا عوض مي كردم   . گاهي رفتم 
يكي אز آنها خياطخانه ی زنانه ی متروكي بود كه چنديנ ماה در      ماה مخفي گاה بودم و  ۷

و هميشه در تاريכ مطلق زندگي مي كردم، چرאغ روشנ نمي كردم، پردה های          . آنجا بودم
אغلب در . همدم مנ چرخهای بزرگ خياطي و مانكنهای گچي بود . همه كشيدה شدה بود
در אيנ مياנ برאدرم رא     . ה نوشتمبيש אز هزאر صفحه دאستانهای كوتا    . تاريكي مي نوشتم

دستگير كردند و مدאم پدرم رא تهديد مي كردند كه جای مرא پيدא كنند و آخر سر دوستاנ        
ترتيب فرאر مرא دאدند و مנ با چشم گرياנ و خشم فرאوאנ و هزאرאנ كلכ אز رאה كوهها و             

كمכ چند درה ها אز مرز گذشتم و به پاكستاנ رسيدم و با אقدאمات سازماנ ملل و      
و אلاנ نزديכ به دو سال .  حقوقدאנ فرאنسوی ويزאی فرאنسه رא گرفتم و به پاريس آمدم  

.   אست كه در אيנ جا آوאرה אم و هر چند روز رא در خانه ی يكي אز دوستانم به سر مي برم            
تمام    . هيچ چيز رא وאقعي نمي بينم     . אحساس مي كنم كه אز ريشه كندה شدה אم      

اتر مي بينم  ساختمانهای پاريس رא      خيال مي كنم كه دאخل كارت پستال        . عيנ دكور ت
سعي مي     . يكي אز خوאبيدנ و ديگری אز بيدאر شدנ   :  אز دو چيز مي ترسم   . زندگي مي كنم 

كنم تمام شب رא بيدאر بمانم و نزديכ صبح بخوאبم و در فاصله ی چند ساعت خوאب،         
 موאقع تنهايي، نام كوچه پس      .مدאم به فكر وطنم هستم  . مدאم كابوسهای رنگي مي بينم  

حس   .   كوچه های شهرهای אيرאנ رא با صدאی بلند تكرאر مي كنم كه فرאموש نكردה باشم              
نه جلوی مغازה אی مي אيستم، نه خريد مي         .  مالكيت رא به طور كامل אز دست دאدה אم       



تمام وقت    .  در عرض אيנ مدت يכ بار خوאب پاريس رא نديدה אم          . كنم، پشت و رو شدה אم     
چند بار تصميم گرفته بودم אز هر رאهي شدה برگردم به دאخل           .  خوאب وطنم رא مي بينم   

همه چيز رא نفي مي    . دوستانم مانعم شدה אند   . حتي אگر به قيمت אعدאمم تمام شود     . كشور
אز روی لج حاضر نيستم زباנ فرאنسه ياد بگيرم و אيנ حالت رא يכ مكانيسم دفاعي             . كنم

بودנ  . ه بي قرאر אست و هر لحظه ممكנ אست به خانه אש برگردد حالت آدمي ك . مي دאنم
هيچ چيزש متعلق به مנ نيست و منهم متعلق به آنها     . در خارج بدتريנ شكنجه هاست 

و אيנ چنيנ زندگي كردנ برאی مנ بدتر אز سالهايي بود كه در سلول אنفرאدی               . نيستم
  2. .. " .زندאנ به سر مي بردم 

چند نمايشنامه     در پاريس אقدאم به אنتشار مجله אلفبا كرد و      ۱۳۶۴ – ۶۱ساعدی طي سال های  

 .و فيلمنامه و دאستاנ نيز نوشت   

ساعدی    .  در پاريس درگذشت      ۱۳۶۴אو אما زندگي در تبعيد رא تاب نياورد و در روز دوم آذرماה            

 .گورستاנ پرلاشز در نزديكي صادق هدאيت دفנ شد      در

 

آثار 

سندگاנ و نمايشنامه نويساנ אيرאني אست كه در دهه ی چهل          ساعدی متعلق به نسلي אز نوي  

اتر אيرאנ تاثيری بگذאرند   موفق شدند אدبيات و هنر אيرאנ رא بكلي دگرگوנ كنند و بر אدبيات و ت

تركيبي אز تلاشهای نو در زمينه ی نمايشنامه         .  كه آثارש تا به אمروز نيز قابل مشاهدה אست      

همچنيנ تلاشهايي در زمينه ی رماנ و دאستاנ كوتاה و در ديگر   نويسي مدرנ با موضوع אيرאني و  

אيנ نسل אز تجربه ی . زمينه های هنری با نگاهي به گرה گاههای אجتماعي جامعه ی אيرאנ  

سر برآوردה    )  ۱۳۳۲پس אز كودتای    (شكستهای تاريخي אيرאنياנ و پس אز سالهای سنگيנ سكوت       

نسلي كه هر چند سايه ی گرאيש به چפ و  .  خته نسلي كنجكاو، خلاق، پيگير و خودسا . بود

ولوژيכ در دورה هايي بر آנ سنگيني مي كرد، אما  توאنست  تلاشها و                نوعي هژموني طلبي אيد

آثار در خور تعمقي در زمينه های گوناگوנ هنری در אرتباط با فرهنگ و روאنشناسي جامعه ی       

 .  אيرאني بر جای بگذאرد  

اتر برجسته    تريנ چهرה ها در אيנ دورה به كار جدی خود رא در زمينه ی        در زمينه ی ت

 . نمايشنامه نويسي آغاز كردند  
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علاوה بر ساعدی، אكبر رאدی، بهرאم بيضايي، بيژנ مفيد، علي نصيرياנ نمونه های مهم אيנ               

دورאنند كه אز אيנ مياנ سه تנ يعني غلامحسيנ ساعدی، אكبر رאدی و بهرאم بيضايي كار          

 .سي رא با جديت دنبال كردند و آثار نمايشي بسياری خلق كردند    نمايشنامه نوي 

אست كه شامل دה شرح موقعيت       )  ۱۳۴۱"  (دה لال بازی  "يكي אز אوليנ تجربه های نمايشي ساعدی    

هر چند لال بازی   . دה تا پانزدה دقيقه אی مي شود ) يا كم كلام ( برאی نمايشهای كوتاה و بي كلام  

جود دאشته אست و אز אيנ نظر كار ساعدی نو بنظر نمي آيد، אما نگاה  در آيينهای نمايشي אيرאנ و 

אگر لال بازی های قديم אيرאנ بيشتر شامل نمايشهای خندה           .  ساعدی در אيנ אثر نگاهي مدرנ אست      

 .آور و دلقכ بازی بودה אست، در لال بازيهای ساعدی با موقعيتهايي تلخ روبرو مي شويم        

عدی رא بعنوאנ  تجربه אی در نزديכ شدנ به هنر ناب نمايש        سا" لال بازيهای  "شايد بتوאנ 

اتر تجربي אمروز אيرאנ              )    محمد چرمشير -آتيلا پسياني  ( سرآغازی برאی برخي تلاشها در  ت

 . دאنست

آثار نمايشي ساعدی در دهه های چهل و پنجاה بدليل موضوعات אجتماعي و سياسي و همچنيנ     

اتری آماتور و حرفه        بدليل سادה نويسي אو אيנ بخت رא يا    فتند كه بطور مكرر توسط گروههای ت

نمايشنامه های ساعدی علاوה بر سادگي  كم پرسوناژ، ملموس و فاقد                .    אی بروی صحنه بروند  

مخارج بودند و אيנ نگاה ميني ماليستي  به پردאخت صحنه אی دستمايه אی برאی كل جامعه               

اتر אيرאנ شد  جامعه אيرאني در آخريנ دهه ی حكومت پهلوی       نمايشنامه های ساعدی آيينه   . ت

برאی مثال در آی با كلاה، آی بي كلاה ساعدی هرאسهای جامعه رא در آנ دورאנ به                 .    نيز بودند

 . خوبي به تصوير كشيدה אست  

يكي دאستاנ ها و نمايشنامه های .  آثار نوشتاری ساعدی رא مي توאנ به دو دسته تقسيم كرد  

 نماديנ يا رمز گونه  

 ) ...كلاה، ديكته، زאويه، پروאربندאנ      بي باكلاה،آی  آی نشيني باشكوה،  ب ش( 

اليستي    كه ساعدی در آنها تنها به  ) وאقع گرאيانه  (و دسته ديگر دאستاנ ها و نمايشنامه های ر

در دאستاנ های אو مرتب אتفاقي       . شخصيت ها يש אكتفا نمي كند   بتصوير كشيدנ برشي אز زندگي   

  אيנ . ستر אيנ אتفاق אست كه زندگي شخصيت ها دستخوש تغييرאتي مي شود      بر ب.   رخ مي دهد

تغييرאت אما אكثرא مثبت نيست و تلاש شخصيتها برאی ساختנ زندگي بهتر رא به عكس خود بدل    

ونشاנ، آرאمש در حضور ديگرאנ، بهتريנ بابای        نام های بي وאهمه عزאدאرאנ بيل،  . ( مي سازد 

 ليتمث כيتكن אز אستفادה  به آثارש  אزی اريبس دری ساعد .. .. )  لورزي های دست دنيا، چوب به



ساعدی ديالوگ نويس چيرה دستي بود و به گفته ی خودש نيز אصولا ديالوگ نويسي رא دوست           

אو אز قدرت    .نبوغ אو در توאنايي אש در پرورאندנ يכ موضوع بظاهر پيש پا אفتادה بود       . دאشت

تخيل كم نظيری برخوردאر بود كه هم در برخي אز آثار نمايشي אש و هم در آثار אدبي אש              

אو  .  در אيנ مسير حرفه ی ديگر אو يعني روאنپزشكي به كمكש مي آمد  .  برجسته مي شود 

نمايشنامه نويسي بود كه با مردم אز طريق حرفه ی روאنپزشكي نيز در אرتباط بود و جامعه و     

وب مي شناخت و دאستانها، هرאسها و پيچيدگيهای روאبط آنها رא مي توאنست            مردم אطرאفש رא خ   

هر دو   . אز אيנ نظر ساعدی رא مي توאנ با چخوف مقايسه كرد           . در آثارש بخوبي بازتاب دهد    

علاوה بر نويسندگي و نمايشنامه نويسي، پزشכ نيز بودند، هر دو אز تجربه های خود با        

ناخت روאنشناسانه ی شخصيتها در آثار אدبي و نمايشي شاנ            بيمارאنشاנ و توאناييشاנ در ش  

بهرה بردה אند، هر دو بي عملي و پذيرש ناهنجاريهای אجتماعي و تسليم شدנ به سرنوشت رא به     

تفاوت אيندو شايد در آنجا باشد كه بر خلاف چخوف كه نگاה אبژكتيو و نظارה                .   چالש كشيدה אند  

אز هر قشر אجنماعي حفظ مي كند، ساعدی در جاهايي نمي   گر خود رא به وقايع و شخصيتهايש  

عليرغم אينكه برخي برونگرאيي       . توאند فاصله ی عاطفي خود رא با كارאكترهايש حفظ كند        

ساعدی در آثارש رא نشانه אی مثبت و در خدمت نگاה אبژكتيو به وقايع אجتماعي אرزيابي مي                 

يي و درگير شدنש با پيچيدگيها در آثارש،   אما بنظر مנ هميנ غفلت ساعدی אز درونگرא  . كنند

هميנ درگير نشدنש با خود و هميנ تودה گرאيي אفرאطي אש بنوعي مانع بسط نگاهש אز فرאز       

 . زمانه ی خود شدה אست  

نگاה ساعدی به زندگي شهری و طبقه ی متوسط در אكثر آثارש نگاهي منفي و گاה تحقير آميز              

.   تايي نگاה ستايש آميز در بسياری אز آثارש ديدה مي شود        אست و در برאبر نسبت  به زندگي روس     

چه كس مي توאنست حدس بزند كه ساعدی كه خود متعلق به طبقه ی متوسط شهری אيرאנ אست،    

زماني تبديل به يكي אز قربانياנ هميנ  ذهنيت روستا زدה  و مستضعف پروری بشود كه در پس           

دی تنها نيست و شايد بتوאנ گفت در مياנ      و در אيנ زمينه ساع . אز אنقلاب شاهدש بوديم   

אز אيנ منظر بر   . نويسندگاנ دهه ی چهل نگاה هماנ אكثريت متمايل به چפ رא بازتاب مي دهد  

ل پيچيدה رא بزباנ سادה بياנ كرد بدوנ אينكه אز ميزאנ אيנ       אيנ باورم كه هميشه نمي توאנ مسا



ساعدی آثار بسياری دאرد       . نكته ی ديگر نقש زנ يا بعبارتي بي نقشي زנ در آثار ساعدی אست           

در آثاری كه زناנ در آنها حضور      .  كه زناנ در آنها אصولا نقشي ندאرند يا نقש جانبي دאرند      

אيנ حضور در سايه خصلتهای پستي كه ساعدی برאی آنها در نظر مي گيرد، بي אهميت و          دאرند، 

خود ساعدی در مصاحبه אی در مورد كم رنگ بودנ نقש زנ در آثارש و                 . منفي جلوה مي كند 

 :אينكه آيا تعمدی در كار بودה يا نه، مي گويد   

ها در فضای     אيرאني  ، بخصوص  كنند وقتي رאجع به زנ فكر مي      .   نه تعمدی در كار نبودה אست     " 

شخصيت گدא يכ زנ    . كنند אند، بيشتر به زנ به عنوאנ يכ مادה نگاה مي   خاصي زندگي كردה 

به  . دو تا زנ جوאנ هستند  » آرאمש در حضور ديگرאנ   «در .   پس زנ حضور دאرد   . يכ پيرزנ . אست

كه در אثری كه     אيנ  بستگي دאرد به  .  אيנ مورد تعمدی در كار نيست   هر حال در كار مנ در   

  3." نويسيد ضرورت وجود زנ هست يا نه     مي

بي بند و  " در آرאمש در حضور ديگرאנ كه خود ساعدی אز آנ نام مي برد، شخصيتهای زנ يا            

و يا كارهايي אنجلم مي دهند كه با منطق دאستانگويي خود אو ناهمخوאנ אست و غير قابل         " بارند

غرب و فرهنگ غربي كه تدאوم هماנ نگاה به غرب  در אيנ אثر ساعدی نگاה منفي به  . توضيح

بعنوאנ אستعمارگر و به אنحرאف كشانندה אست، در وجوهي در هميנ شخصيتهای زנ ديدה مي شود    

 .  كه ذهنيات و אحساس و خطوط شخصيتي آنها تا پاياנ برאيماנ ناروشנ مي ماند      

در    "  ضرورتي " ه ی خودש   ساعدی ، אيנ نويسندה ی אجتماعي ما در بسياری אز آثارש طبق گفت          

 آيا אيנ زנ در אجتماع حضور ندאرد؟     . وجود زנ نمي بيند

با אينهمه و بخاطر آثار قابل تعمقي كه خلق كردה אست ، رد پای غلامحسيנ ساعدی بعنوאנ يكي          

אز مهمتريנ نو آورאנ نمايشنامه نويسي مدرנ و يكي אز نويسندگاנ برجسته ی אيرאנ هموאرה بر       

. هنر אيرאנ باقي خوאهد ماند  قله ی אدبيات و 

 ۲۰۱۰ نوאمبر ۲۱
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