
 
 
 
 
 
 

  نقد روانكاوانه رمان سمفوني مردگان
 محبوبه اظهري 

 كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي

 سهيال صالحي مقدم 

  عضو هيئت علمي دانشگاه ا لزهرا (س)
  چكيده

عباس "اثر  "سمفوني مردگان"روانكاوي شخصيت هاي رمان ي بررسي اين مقاله جستاري تحقيقي درباره
در ادبيات انگليسي  اي كههاي روانشناختي نو است؛ قصهي داستاناست. عباس معروفي نويسنده "معروفي

شود. عباس معروفي با گريز به خاطرات خوانده مي "درونيتك گفتاري"يا  "ي جريان سيال ذهنقصه"نام به
چون يك روانكاو به بررسي مشكالت وتعارضات هاي داستانش همي شخصيتتهدوران كودكي وگذش

هاي داستان هاي روحي شخصيتپردازد. هدف اين مطالعه تحليل اختالالت وبيماريها ميدروني آن
و شاگردان اوست. درابتداي اين مقاله "زيگموند فرويد"براساس نظريات روانكاوي  "سمفوني مردگان"

بر   "سورملينا"و "اورهان"، "آيدين"هاي رمان آورده ودر ادامه به تحليل روانكاوانه شخصيتاي از خالصه
ي جنسي در منش فرد ها و تأثير غريزهي ذهن و ساختار شخصيت، انواع عقدهاساس نظريات فرويد درباره

  است. بخش پاياني اين مقاله به نتيجه گيري اختصاص دارد.پرداخته شده
  نقد روانكاوانه، فرويد، معروفي، سمفوني مردگان، روان شناسي شخصيت، عقده واژگان كليدي:

  
  مقدمه
ي تحريردرآمد. به رشته1368 - 1363هايودر فاصله سال "عباس معروفي"توسط  "سمفوني مردگان"رمان 
مهرباني با  هايي كامالً متفاوت است. تقابل علم با جهل،رمان، داستان تقابل دوبرادر با عقايد و شخصيت اين

اين معنا كه براساس اي شكل دارد. بهتنفر و عشق با شهوت. رمان سمفوني مردگان محوري گردشي و دايره
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ها (اورهان،آيدين است. داستان از زبان نويسنده ونيز از زبان شخصيتزمان نوشته نشدهتوالي منظم يك
گذشته  چنان مرز بيندر رمان  2يي ذهنيو تك گو 1حضور برجسته جريان سيال ذهن شود.وسورمه) بيان مي

در  ي روانشناختي نو كهقصه .شود روايت نمي 3و حال را در هم آميخته كه داستان به ترتيب رخداد وقايع
هاي شود بين   سالخوانده   مي "درونيگفتاريتك"يا  "ي جريان سيال ذهنقصه"نام ادبيات انگليسي به

تر قرن بيستم رو نواست كه دروني بودن ژرف). اين قصه از آن14:ص1374شد (ايدل، م، زاده1915 -1913
شود مي     اي ازگذشته بياد آوردهآميزندو ناگاه خاطرهوحال درهم ميتاباند، در ذهن، گذشتهرا باز مي

  ).  38-36(همان:ص 
شود  آغاز مي )1355سال( 4در موومان يكم، داستان از ميان وقايعسمفوني مردگان شامل پنج موومان است،  
. بيشتر مواقع با زاويه ديد اول شخص اورهان به كندمي طور متناوب به سمت گذشته و آينده حركتبه و

كشد و برخي مواقع با سرعتي بسيار آهسته از زاويه ديد سوم  خاطرات آشفته و پراكنده گذشته سرك مي
سرعت كم در حركت به سمت آينده حتي در دارد. همين  همراه اورهان به جلو گام برمي ،شخص محدود

(پس از دويست  2شود تا اينكه دوباره از موومان يكم  هاي دوم، سوم و چهارم كامالً متوقف مي موومان
اين گريزمكرر به خاطرات گذشته ودوران كودكي نشانگر اهميت شگرف اين مرحله در  يابد. صفحه) ادامه مي

هاي ي بسياري از اختالالت و   بيماريدوران كودكي ريشههاي داستان است. زندگي ومنش شخصيت
هاي ها ومكاندهد. آيدين و اورهان هردو خاطراتي را از زمانهاي داستان را درخود پرورش ميشخصيت

دهد.        نقد و بررسي آورندو اين بازگشت به ضميرناخودآگاه اساس رمان را تشكيل ميمختلف به يادمي
 5"زيگموندفرويد"ها اختصاص داشت. ي داستاني نويسندهادبي در ابتدا به تحليل روانكاوانه روانكاوانه آثار

(پدر علم روانكاوي) كه خود آغازگر اين راه بود به كاوش در زندگي و روان هنرمندان بزرگي همچون 
ه روانكاوي نويسندگان همين شيوه  بدهندگان راه او  به پرداخت. ادامه "داستايوسكي "و  "لئوناردو داوينچي"

همين طريق انجام هاي انجام گرفته برمتون ادبي فارسي نيز    بهزدند. بيشتر پژوهش و نقاشان بزرگ دست
بررسي شخصيت نويسندگان اين آثار جاي تحليل متون، به گرفته است. به اين معنا كه منتقدان آثار ادبي به

عباس "ي زندگي مورد دربارههاي بياز داورياست كه پردازند. اما دراين پژوهش سعي برآن بودهمي
هاي شخصي تحليل گردد. اين مقاله به بررسي روانكاوي ورزيخودداري و آثار او بدور از غرض "معروفي

و شاگردان او  "فرويد"سمفوني مردگان(آيدين واورهان) براساس روش روانكاوي  اصلي رمان دو شخصيت
  اختصاص دارد.  7"ژاك الكان"و  6"آدلر"
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ي؛ بررسي است كه بيشتر درحوزههايي انجام گرفتهدر زمينه بررسي رمان سمفوني مردگان، پژوهش

كاوي در ساختار رمان، بررسي هاي روانتصاويروفضاي داستان سمفوني مردگان، تحليل كاربرد تكنيك
هاست. به همين خاطر الگوي رنگوكاربرد كهن "ويليام فالكنر"اثر  "خشم و هياهو"آن بارمان تطبيقي

  هاي داستان انجام دهد. ي بررسي روانكاوي شخصيتاي در زمينهپژوهشگر برآن بود تا مطالعه
هاي اصلي داستان ادامه به تحليل روانكاوي شخصيتاي از رمان آورده و در همين منظور ابتدا خالصهبه

  پرداخته شد. 
  ي داستانخالصه

است. دو برادر كه هر كدام نمادي از  "اورهان"و  "آيدين"هاي سمفوني مردگان داستان تقابل دو برادر به نام
، اما پدرش تر(آيدين) عالقمند به درس و كتاب خواندن استتقابل دو فرهنگ متفاوت هستند. برادر بزرگ

كردن تر(اورهان) برخالف آيدين به دنبال     برآوردهدهد كه او اين راه را دنبال كند. برادركوچكاجازه نمي
، خواهر دوقلوي آيدين  "آيدا"گي )است. دختر خانواده آرزوي پدر و دنبال كردن راه او ( تجارت پيشه

- ي پدري تنها به آشپزخانه محدود ميدر خانه اشبردار است كه زندگياست. او دختري كم حرف و فرمان

نام دارد  "يوسف"ترين پسر اين خانواده كه زند. بزرگشود و چند سال پس از ازدواج دست به خودكشي مي
شود و تنها به زندگي نباتي خود در داستان ادامه اي گوشت بدل ميها به تكهي روس، بعدها در جريان حمله

- گيرد و نمي هاي آيدين است، مدام از او ايراد مينام دارد مخالف سرسخت فعاليت  "جابر"دهد. پدر كه مي

كند. مادر خانواده نيز  چه كه آرزو دارد برسد و در اين راه از هيچ تالشي فروگذاري نميخواهد پسرش به آن
ورهان و پدر هاي پدر است و در جنگ ميان پدر و آيدين هوادار آيدين و مخالف رفتارهاي اتسليم فرمان

شود. اورهان هر چه بيشتر به پدر؛ و است. با بزرگتر شدن دو برادر فاصله آن دو از هم هر روز بيشتر مي
ها را تحمل هاي آنتواند   زورگوييبرد. درنهايت آيدين كه ديگر نميهاو درون خود پناه ميآيدين به كتاب

او پس از مدتي عاشق دختر زيباروي اين عمارت  شود.كند، خانه را ترك كرده و در يك كليسا مخفي مي
كند و او موظف اين هنگام، پدر آيدين فوت مي كند. درگردد و پس از گذشت دو سال بااو ازدواج ميمي

گردد. اما اورهان كه خود را است كه طبق وصيت پدر راه او را ادامه دهد. به همين خاطر به خانه باز مي
ها داند سعي در دوركردن برادر از آنجا دارد. آيدين كه پس از سالپدري ميصاحب واقعي حجره و ارثيه 

تحمل رنج و سختي، به كمك همسرش (سورملينا) نور اميدي را در خود احساس كرده است ناگهان دوباره 
-همسر و معشوقه "سورمه"رود؛ اولين ضربه مرگ آيدا، خواهر دوقلوي او و ديگري مرگ به تاريكي فرو مي
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دهد. عصبي است و  طوركامل در زندگي از دست ميگونه است كه آيدين ديگر اميد خود را بهاست. ايناش 
اي  نسبت به آيدين دارد. اما اورهان كه حسادت ديرينهدست از رؤياها و آرزوهاي دور و دراز خود برمي

داند كند، ذهنش مشوش است و نميها رفتار ميكند. آيدين از اين به بعد مانند ديوانهدارد، او را مسموم مي
را به دست خود كشته  "يوسف"كند. اورهان كه قبل از اين كار، برادر ديگرشان در چه زماني زندگي مي

گيرد آيدين را نيز به قتل برساند و او را كامالً از زندگي خود محو سازد اما دچار عذاب است، تصميم مي
-بار خود پايان ميبه دنيا و اموال  خود دارد به  زندگي محنت ي وافري كهشود وبرخالف عالقهوجدان مي

  كند.دهد و خود را در يك آبگير غرق مي
  

  بحث وبررسي
  علم روانكاوي

يافتن گوناگوني ي ناخودآگاه. اين علم درآغاز در پيروانكاوي دانشي است با يك نظام مشخص بر پايه
ها)ي برخاسته از ذهن ها، آرزوها و اشتياقي (نيتتعيين كننده ها و كاركردهاي ذهن بود تا  بتواند نقشپديده

). سركوب؛ با 3-2:ص 1380هاي اختالل رفتار دريابد(صنعتي ،گيري رفتارهاي فرد يا عالمترا درشكل
آورد. موفقيت فرايند نقد وجود ميغيرقابل برگشت كردن واقعيات، افكار، اميال و خاطرات ناخودآگاه را به

). روانكاوي در 226-223: صص 1383لبيهان،  -نه نيزبه شناخت فرايند سركوب بستگي دارد. (گرينروانكاوا
كار را خود فرويد آغاز كرد. در نقد نقد ادبي ابتدا به منظور شناختي رواني از نويسنده به كار رفت. اين

يك اثر ادبي، حكم يك رؤيا  شود. درواقع، متني بيماري نويسنده تلقي ميي كالسيك، متن نشانهروانكاوانه
رود، عيناً براي فهم نابساماني اي را كه براي رمز گشايي از رؤيا به كار ميرا دارد و منتقد روانكاو همان شيوه

نويس و روانكاو هردو كند كه  رمان). فرويد اعالم مي206:ص1385داند (پاينده، روان نويسنده كاربردي مي
اند. كافي بود هنرمند توجه خود را بر ضميرناخودآگاه خود متمركز كند و به دهضمير ناخودآگاه را خوب فهمي

ها را سركوب كند بياني هاي بالقوه خود گوش فرادهد و به عوض آن كه با نقد آگاهانه آنهمه موجوديت
  ). 157-156: ص 1378هنري به آن بخشد( ايوتاديه، 

اشاره كرد، مفهوم ناخودآگاه و تحقيق و بررسي براي  مهمترين مفهومي كه فرويد در نظريه شخصيت به آن
نيمه "   ، 8"خودآگاه"شناخت هر چه بيشتر آن بود. فرويد ذهن را به سه سطح اصلي تقسيم بندي كرد: 

هايي است كه واپس زده شده است و در ها و ميلشامل تمام غريزه ؛ناخودآگاه .10"ناخودآگاه "و 9"خودآگاه
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- مي       برانگيخته "ناخودآگاه"لي بيشتر اعمال و احساسات فرد توسط نيروهاي ي آگاهي نيست وحوزه

در تعريف ويژگي  "روانشناسي شخصيت"در كتاب  "الرنس پروين" ).181:ص 1350دالبي يز، -.(جونزشود
چيز ناخودآگاه غير منطقي است (رفتارهاي متضاد مي تواند بر يك «گويد: مي از ديد فرويد"ناخودآگاه"هاي 

هاي مختلف ممكن است با هم آورده هاي مربوط به زمانگيرد (حادثهداللت داشته باشد)، زمان را ناديده مي
كه اشياي بزرگ در درون طوريشود بهي مسافت و اندازه فراموش ميشود) و به مكان توجه نمي كند. (رابطه

  .)101-100:ص 1373گيرد). (پروين، ر ميهاي دور در كنار يكديگر قراگيرند و مكاناشياي كوچك جاي مي
  

  تحليل روانكاوي آيدين
  11ي اديپالف. عقده

هاي گذشته ها به عنوان خاطرهميالدي عقده1900ي عقده در معناي جديد است. از سال يونگ مبتكر واژه
اخالقي  اند. عقده؛ يك واكنش عاطفي وبراي رشد مستقل از عواطف و در عين حال ناهشيارانه، تعريف شده

هيجاني فشرده است.  -نسبت به يك نوع موقعيت و يك رفتار پاسخي است كه حاوي يك بار عاطفي
 )20:ص1371يلي (موكي

زده و در ناخودآگاه داند كه تمايالت ارضا نگردد و پيوسته پسفرويد علت پديد آمدن عقده را زماني مي
آيد. پيشگيري از تمايالت  كشمكش پديد مي "هناخودآگا"و  12"من"انباشته شود. در چنين حالتي ميان 

ها غريزي چه به سادگي و چه همراه برخي تهديدها، سبب سركوب شدن تمايالت غريزي و پديد آمدن عقده
  ).137ص : 1377شود (امامي ،مي

- م آندهد. او مفهومي ي او را تشكيلترين اصول نظريهاز آنِ فرويد است و يكي از مهم "ي اديپعقده"تعبير 

م مورد استفاده 1910ميالدي به كار گرفت. ولي اصطالح خاص آن را سال 1895را براي اولين بار سال 
ي اديپ محور اصلي دانشي است كه فرويد در باب ضميرناآگاه به كشف آن نايل آمد. اين عقده قرارداد. عقده

اي از تصورات و و به مجموعه گذاري شده، نام"سوفكل"ي نوشته 13ي اديپ شهرياربا توجه به افسانه
ي او نسبت به احوال قلبي داللت دارد كه مربوط به عواطف كودك نسبت به مادر و احساسات پرخاشگرانه

اي در احساسات شديد است؛ ي اديپ، بيش از هرچيز گره). عقده92: ص 1386شود (اسون ،پدر مي
حال اگر كودك نتواند از نظر روحي  از  ).25-23: صص1371سالگي (موكي يلي، 5-3احساسات كودك در 
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انگيزد كه سرچشمه اختالالت نفساني و ي اديپ رها شود، اين عقده در روانش كشاكشي بر ميقيوميت عقده
  ).22-20: صص 1377روان نژندي است (ستاري،

نيست كه  اش پيش بگيرد. او پسريي زندگي اورا درزندگيآيدين از پدر خود متنفر است و مايل نيست شيوه
گذارد. به هاي او احترام    ميكند و نه به  خواستههاي پدر رفتار ميپدر انتظارش را دارد، نه مطابق خواسته

ي پسرانش بيشتر دوست همين دليل پدر همواره سعي دارد او را مطيع خود سازد. اما مادر، آيدين را از همه
  گيرد.هاي پدر، او را درپناه خود ميابل اهانتگذارد و در مقهاي او احترام ميدارد، به خواسته

ها شود. تواند مانع آنكند اما نميها و شعرهاي آيدين مقاومت ميكشيدن كتابمادر، در جريان به آتش
هاي پدر رحميافتاد، مادر در مقابل بيها كوچك بودند و پدر به جان آيدين ميطور وقتي كه بچههمين

  كرد.  مقاومت مي
هاي بچه زد كه قدر به كپلي درخت كاج بست و با كمربند آنآيدين را به حياط برد و با طناب به تنه پدر« 

اش برساند، پدر با شالق اش تا آمد خود را به عزيز دردانهنفس افتاد. مادر با آن نفس تنگيخودش به نفس
معروفي، »(بازكرد و با خود برد ريخت آيدين را از درختكبودش كرده بود ... مادر همان طور كه اشك مي

  ).84-83: ص 1388
يك  برند، بيشتر از همه آيدين زيرا هيچپدر خانواده، مردي عبوس و بداخالق است و همه از او حساب مي

هايي كه درحق مادر و خواهرش از كارهاي او خوشايند پدرش نبود. آيدين به همين دليل و هم به خاطر ستم
  متنفر است.روا داشته بود از او 

داشت. اخمو بود و آيدين درطول پدر مردي بود ساكت و خشك كه كارش را بيش از هر چيز دوست مي« 
همان: ص »(شناخته از پدر درخود داشت كرد و هميشه تا آخرين لحظه ترسي نازندگي با وحشت سالمش مي

117.(  
گذشت، او را د كه وقتي پدر از كنارش ميديآيدين عادت كرده بود كه پدر را اخمو ببيند.گاه به وضوح مي« 

  ).150همان: ص »(توانست تحمل كند...گرفت. اما مادر ذله شده بود. نميديد و يا ناديده مينمي
ام بگوييد. پدر غريد: تا چشم تو رگ است. مادر: حق نداريد اين چيزها را به بچهرگ، بيپدر گفت: آدم بي« 

  ).151 همان: ص»(كور كه ازش دفاع نكني
ها پيش درمراسم خداحافظي حج، اول يك سيلي كوچك به صورتش آورد كه پدرش سالآيدين به ياد مي« 

  ).247همان: ص »(بود و بعد بوسش كرده بودنواخته
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آورد و حتي حس گنهكاري را به سبب خواست نابودي و  ي اديپ در روان كودك كشاكشي پديد ميعقده
شود. زده و فراموش ميانگيزد و متعارفاً    واپسرس از اخته شدن را برمينيست كردن پدر و نيز تسر به

پسر با پدر است. اما اگر عقده به داليلي چون حضور مادري  "همانندشدن"شرط اساسي بازشدن اين گره  
كه چسبد و يا مادري كه فقط به شوهر وابسته است، يا حضور پدري خودكامه نارواكام كه طبيعتاً به پسر مي

دارد حل نشود،  امكان همانندسازي كه شرط اساسي حل و فصل شدن عقده است ناممكن پسر را خوار مي
كند، او  14"همانندسازي"تواند با پدر گونه است كه آيدين نمي). اين19-18:  ص 1377شود (ستاري، مي
زيرا هنوز به ان درجه از بلوغ  گريزدي مستحكمي برقرار كند و همواره از آنان ميتواند با زنان رابطهنمي

- زمان به مادر عشق    ميجنسي نرسيده است. آيدين كه در دوران كودكي مورد ظلم پدر واقع شده و هم

  تواند در دوران بزرگسالي نفرت خود را از پدر از بين ببرد.ورزيده است نمي
و سالگي مورد توجه زنان و دختران قدركه در بيست و دي آيدين در تمام شهر پيچيد، آنرفته آوازهرفته«

زيادي قرار گرفت. ولي همه در تعحب بودند كه چرا در زندگي اين جوان خوش قدوباال زني وجود ندارد. 
  ).158: ص 1388(معروفي، »گويد آسايش دو گيتيآوري، فوراً ميمادر گفت: تا اسم زن را مي

- تر از آن وقتي دختري ميگرفت، و بيشلش ميحقيقت اين بود كه از آن همه هياهوي افسارگسيخته د« 
  ).141همان: ص »(رقصيد او احساس دلتنگي مي كرد

كه گرفتار تو بشوم بايد بروم. بايد شوق خورم. سورمه باوركن... پيش از آنآيدين گفت: من به درد تو نمي« 
  ).216(همان: ص  »را توي دلم بكشم بايد عشق را توي قلبم سر ببرم

ي پدري و فراركردن از موقعيت است. اما آيدين، كسي كه تا وقتي قدرت آيدين، رفتن ازخانه تنها ابراز
كند. پس از مرگ پدر، خود را ملزم به شود و از اين كار دوري ميي او وارد نميپدرش زنده است به حجره

وي مرگ پدر را داشته داند گويي در دل آرزداند، زيرا در مرگ او، خود را مقصر ميانجام دادن وصيتش مي
  است. 

بيدارشدن   ي بلوغ باشود و در دورهي قبل از بلوغ) خاموش مي(دوره"كمون جنسي"ي اين عقده در دوره
هاي گذشته كه ناشي از همين عقده ها و اضطرابرو تشويششود، از همينغرايز، اين عقده نيز جوشان مي

شود. طرد تصاوير والدين او را تاحدي از به ترك والدين مييابد كه نوجوان مجبور چنان شدت ميبود، آن
با  "همانندسازي"خاطر اين جاي خالي را از طريق يافتن الگوهاي جديد كند. به همينهويتش دور مي

تواند جواب ). آيدين هم كه نمي145-144: ص 1372چهر محسني، نيك -كند(احديديگران جبران مي
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برد و او پناه مي "استاد دلخون"گريزد، به درون خانواده بيابد و از پدرش نيز مي ها و مشكالت خود رادلتنگي
- برد، كه چندانمي "فروزان"هايش را براي زني به نام دهد. يا اينكه دلتنگيرا الگوي خود در زندگي قرار مي

  هم خوشنام نيست.
  

  و ماليخوليا 15ب. سوگواري
: 1368كاپالن،«(شودميواني بازماندگان يك فقدان بزرگ اطالق  هاي رسوگواري و داغديدگي؛ به واكنش«

شود، تنها وجود سورمه است تر از قبل مي). آيدين، بعد از خودكشي خواهر دوقلويش آيدا افسرده184ص 
- گذارد. آسيب سختي كه مرگ دراين هنگام به او وارد ميبخشد، اما او نيز آيدين را تنها ميكه به او اميد مي

شوند. ذهنش بسيار ها همواره در ذهن او مجسم ميبسيار بزرگ است. پس ازمرگ آيداو سورمه آن كند،
گويد. او آيدا را بسيار دوست داشته وهميشه در مقابل بيند و هذيان ميهاي آشفته ميمشوش است، خواب

شود كه تازه متوجه ميرسد كه خبر خودكشي آيدا به او مياست. اما زمانيفشارهاي پدر از او حمايت كرده
كه نتوانست زندگي خواهرش را نجات دهد و به او ازدواج نيز نتوانست زندگي آيدا را متحول كند. او از اين

سوگ طبيعي از گسستن ليبيدو «گونه بيان كرد: گونه را ايناست. فرويد سوگ بيماركمك كند در عذاب دائمي
بيمارگونه شخص از دست رفته، فقدانش احساس از شخص از دست رفته ناشي است. اما در سوگ 

است. احساسات منفي  "عشق و تنفر"شود، بلكه جزيي از ساختمان رواني فرد شده و آماج احساسات  نمي
سازد. هرچه نقش ناخودآگاه شود، شخص دچار افسردگي مي گردد و خود را متهم ميي خود فرد ميمتوجه

كه آيدين دچار اين ). زماني192همان: ص »(غيرطبيعي بيشتراستبيشتر باشد احتمال پيدايش واكنش سوگ 
شود. زيرزمين و پايين رفتن اش (زيرزمين خانه) تصوير ميسوگ ماليخوليايي است در همان اتاق هميشگي

  نمادي از ناخودآگاه است.
اهر احساس وجود شخص از دست رفته ممكن است چنان شديد باشد كه به صورت اشتباه حسي يا توهم ظ

  ).186دهد(همان: ص  شود. هرچند در سوگ طبيعي، شخص غير واقعي بودن آن را تشخيص مي
  شود:ي خودكشي آيدا در نظرش مجسم ميآيدين همواره صحنه

توانست راحت ها نميكرد. شببود. احساس دلتنگي و تنهايي  ميي شديدي به روحش زدهمرگ آيدا لطمه« 
 1388معروفي،»(كردهاي مختلف گريه ميگفت و به بهانهكرد، هذيان  ميديد، عرق ميبخوابد. كابوس مي

  ). 226:ص 
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اي. هنوز هم حاضر نيستي دست برداري. گفت: حاال ديگر گفتم: تو بعد از مرگ آيدا خودت را دار زده«

كرده بود و به ام آب مرا ببرد... آدمي شده بود كه حال و     آينده اش را رها فرقي ندارد، خودم را رهاكرده
   ).248همان: ص »(گذشته ها چسبيده بود

اش لرزد. ياد آيدا افتاده بود. چرا همههاش دارد ميكشد و دستهاش تير ميآيدين احساس كرد شقيقه« 
ديد كه از سراسر بدن آيدا سوزي خواهرش را ديده است. به وضوح آتش را ميي آتشكند صحنهخيال مي
  ). 253(همان: ص »دويدسوخت و ميمي كشيد... آيداشعله مي

  
  گويد: اي ميمعروفي در مصاحبه

شود. تسليم سرنوشت و حتي تسليم مرگ، اما رسد كه تسليم ميآيدين در يك برش از زمان به جايي مي« 
: 1372معروفي،»(كند.ي سورمه و رفتار اورهان خردش ميشود. مرگ آيدا، پدر، مسألهميرد و ويران مينمي
  ).277ص 

انداز فرويد، در پس اندوه سوگواران و ماليخوليان، هردو غم هجراني هست و افسوسي بر چيز از از چشم 
اي، چيزي كه ماليخوليان از آن ناآگاهند و سوگواران از آن آگاه. سوگواران ازين جهان خالي به دست رفته

اي در ديروز گمشده زندگي شوند؛ نيمهنيمه ميبرند اما خود نيز از درون به دو  درون خود و يادها پناه مي
هاي گذشته از ميان هاي پنهاني در پس يادهاي جهان امروز. درسوگواري، تنشاي باواقعيتكند و نيمهمي
  ).72- 68: صص 1384شود براي جداشدن از گذشته (ياوري، اي ميرود، بلكه دست مايهنمي

شد من پر زده بودم و ديد و وقتي بيدار ميها مرا (سورمه) ميترسيد بخوابد، چون بعضي وقتها ميشب« 
كند نشيند، به اطراف نگاه مي شود، ميدانست وسط خواب ناگهان پا ميترسيد بخوابد، چون ميرفته بودم. مي
  )250:ص 1388(معروفي،»هاي پدرمرده در آن اتاق سيماني سرد، گريه مي كند...و بعد مثل بچه

  
  تي اورهانبررسي روانشناخ

  الف. عقده ي قابيل 
اش ترين ريشهي دخول به ناحق نيز نام دارد.   متعارفعقده "الكان"ي ي رقابت برادرانه كه به گفتهعقده

حسادت به برادر يا خواهر است، كه در بزرگسالي از راه حسادت تهاجمي نسبت به هركسي كه بتواند 
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مدايح و ... نشان دهد، ابراز و رقابتي براي جلب محبت و ستايش احساس برتري براي به دست آوردن مزايا، 
) اورهان نسبت به آيدين برسر 71-69صص:1371شود.(موكي يلي ها در نظر گرفته ميي موقعيتدر همه

ورزد. به همين جهت سعي در جلب توجه پدر دارد تا ازين راه كمبود تصاحب محبت مادر حسادت مي
كند، و از آن پس اين ي اين تضاد عصبي دركودك را محيط ناهنجار ايجاد مي. هستهمحبت مادر را جبران كند

هاي پدر و مادر، بي توجهي آورد. زورگوييشود و صدها عوارض عصبي را به دنبال ميتضاد شديدتر مي
نسبت به كودك، رفتار تحقيرآميز و تبعيض بين كودكان، يك حالت خشم و اضطراب دايمي دراو به وجود 

گيرد، خود را تابع هايي را براي دفع شر و مداوا با اطرافيانش در پيش ميآورد. در اين حالت كودك روشمي
  ). 32 -29: صص 1382كند (هورناي، سازد و محبت ديگران را جلب ميديگران مي

در حسرت  شود و تا زمان بزرگسالي نيز اورهانگاه توجه پدر به اورهان جايگزين مهر مادري نمياما هيچ
  سوزد. عشق مادر مي

هاي قالي يا شايد به هيچ چيز، من هم اورهان او مادر گفت: آيدين من كجاست؟ من پلك زدم، خيره به گل« 
).                                        20: ص 1388معروفي، »(بودم كه نباشمشد كرد. قبول كردهبودم و نبودم. و هيچ كاريش هم نمي

ي محبتش را شش دانگ به اسم آيدين انگشت زده بود، حتي يك بار هم نگفت: آن مادر مهربان كه همه« 
  ).24همان: ص »(اورهان من

رفت و ي فكر كردنش ميي من است. همه يك طرف، اين يك طرف. قربان صدقهر گفت: آيدين دردانهماد« 
).                                                                                88همان: ص »(هايش و حتي گريه هايشخوابيدنش و شيطنت

خواهد مادر را عذاب بدهد و دانستم كه ميفتيم با ديدن مادر شروع كرد به اشك ريختن. ميوقتي به خانه ر« 
مادر براي اين كه مرا عذاب بدهد، دست انداخت گردنش و بوسيدش، موهاش را شانه زد، پيراهنش را 

همان: ص »(مدانستم چه كار كنرفت، نميبودم و دلم مالش    ميعوض كرد و من كه بر درگاه اتاق ايستاده
315.(  

گيرد. شود و تصميم به مسموم كردنش ميرسد كه تحمل آيدين برايش مشكل مياين حسادت به جايي مي
  است، قدرت تحملش را ندارد و بودن با او را تحمل نمي كند.حتي زماني كه آيدين را ديوانه كرده

هاي ايوان باال شدم  اورا به نردهه ناچار ميام كديد كه من از دست اين بشر چنان به ستوه آمدهاگر مادر مي« 
  ).78همان: ص »(كردزنجيركنم به حال من گريه مي

  تالش براي جلب توجه پدر در جبران كمبود محبت مادر:
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- از چرخ من بيا پايين. من به حياط رفتم، يك گوشه نشستم و آن قدر سرم را به "اورهان"از ايوان دادزدم« 

را به زمين بكوبم از جايش تكان نخورد، اما بعد كه كه سرمافتادم. پدر پيش از آن حالزمين كوبيدم كه بي
توانست سرش را تكان خون صورتم را پوشاند آن قدر به پس گردن آيدين زد كه تا سه روز نمي

  ).24همان: ص »(بدهد
-گفت: درس مي گذاشت. گفت: آيدين چرا نمازت قضا شد؟پدر خاصه آيدين را در فشارهاي اخالقي مي« 

همان: ص »(خواندم آقاجان. پدر غريد، من تند دويدم وضو گرفتم، يك نماز بلند باال در اتاق پدر خواندم
36.(  
  

  16ي احساس كهتريب. عقده
شود و آگاهي به داشتن است. معموالً ازين عقده، شرم از خويشتن استنباط مي "آدلر"ي حقارت مبتكر عقده

ذهني)، احساس ناراحتي از عدم لياقت خود همراه با اعتقاد به در  –اجتماعي  –ني اي نقص(از لحاظ بدگونه
سالگي  7-6، احساس كهتري در معرض قضاوت يا تمسخر و تحقير ديگران بودن. منشأ اين عقده

  )27:ص1371است.(موكي يلي
مادر است حسادت  تر، مورد توجهاورهان در مقابل آيدين كه از هوش خوبي برخوردار است و از همه مهم

اش نيز به ي ظاهري اورهان؛ هم چنين قدرت بدني و مردانگيبيند. قيافهتر ازاو ميورزد و خود را پايينمي
اي نيست كه مورد توجه زنان واقع شود به همين دليل او از ظاهر خود ناراضي است. اما آيدين با قامت گونه

  كند.ي خود مهر همه را به خود جلب ميبرافراشته
  قدرت بدني كمتر او نسبت به آيدين؛ 

  ).25-24همان: صص »(رسيدمدويدم اما به آيدين نميمن خيلي گرمم بود و تند مي«
اي نكرد. وحاال هم كه چهل  ناگاه با سر غلتيدم و بعد روي زمين پهن شدم. روز بعد پدر دكتر آورد اما فايده« 

  ).25همان: ص »(است ام دو برابر طرف ديگرسالم است يك طرف بيني
رفتند سراغ اخوي... و بدترآن  دانستند من دوازده سال سابقه دارم اما يكراست ميهاي ما با آن كه ميمشتري« 
كنند؟  ها نگاهم نميشد..گفتم:  چرا زنديدند بند دلشان پاره مياش را ميهاي نكبتي بودند كه وقتي قيافهزن

  ).28همان: ص »(ادرم شده؟ترين دختر دنيا شيداي برچرا قشنگ
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گيرد، به به همين دليل است كه او براي جبران اين احساس در دعواهاي ميان پدر و آيدين جانب پدر را مي
ي اين عقده؛ اعتالي كند. شكل جبران يافتهرود و با تمام منش و خط فكري آيدين مخالفت ميراه پدر مي

 "من"ي آن از احساس كهتري است. و در شكل تالفي يافته ي متأثراي به جز زمينهارزش شخصي در زمينه
آيد(موكي يلي،  طلبي برميبه منظور نفي احساس كهتري خود در برابر ديگران و خود به جستجوي برتري

  ).91-87: صص 1371
كني رگ.گفت: اگر خيال مي گذاشت بيدانست كه تو چه جانوري هستي. بيخود اسمت را نميگفتم: پدر مي« 
  ).27همان: ص »(كني از دور بروم بيرون كور خوانده ايها وادارم ميبا اين توهين كه

پردازد، هم برتري در مقام وموقعيت اورهان براي نفي اين احساس به تالش براي مسلط شدن بر آيدين مي
ناشي از ي كينه، دزدي، جنايت و اعمال انتقامي سرچشمه«كردن و تالش براي كشتن او. شغلي، هم ديوانه

  ).28(همان:ص» استجوييي برتريعقده  "فراجبراني"يك قدرت طلبي بدون حس اجتماعي  شكل
ترش هم بايد از من فرمان  آيدين گفت: مگر من چوب الفم كه براي تو شاگردي كنم؟ گفتم: از تو بزرگ« 

  ).26همان: ص »(ببرد، بچه نجار
خواست جوري رفتاركنم كه استم اين كار را بكنم. دلم ميخوپدر نتوانسته بود او رابه عجز آورد و من مي«

هام بچرخد و شب همراه من به خانه ي در حجره را ماچ كند و بيايد تو، مثل موم در دستها پاشنهصبح
  ).326همان: ص »(بيايد

ه خواست كه شب هنگام بازگشت رابود كه آبرو و اعتبار جمع كند... مياورهان تمام عمر تالش كرده« 
كنند بي آن كه نگاهشان كند، بگويد:  رفتنش با ديگران متفاوت باشد. جوري راه برود كه وقتي سالمش مي

  ).287همان: ص »(عليك
  

   17ج. منش نشيمنگاهي
است. وي عقيده  ي تمايالت جنسي قايلهاي جنسي و مناطق برانگيزانندهي نزديكي بين سايقهفرويد رابطه

ي ي اول زندگي، مرحلهآيند. در مرحله با تحريك اين مناطق به حركت درميهاي جنسي دارد كه سايقه
ي شير خوارگي اين مركز ميل جنسي است. اما پس از مرحله "گرفتن و گازمكيدن "دهاني و كاركردهاي آن

منتقل مي شود و از  "تخليه يا حبس مدفوع"ي نشيمن و عملكردهاي آن سالگي به منطقه3-2ميل  در سن 
  ).229:صص 1385شود(فروم،آغاز       مي 18"ي تناسليمرحله"سالگي به بعد  5-3سن 
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ي ي تثبيت شدن او درمرحلهاست اما هنوز در انجام عمل دفع مشكل دارد. اين ضعف نشانهاورهان شش ساله

  است:مقعدي
خر شش ساله، نرهي    اورهان كه تو بغل پدر نشسته بود، همان جا شاشيد. پدر عصباني شد. گفت: بچه«  

  ).260: ص 1388معروفي، »(هنوز هم توي شلوارش...
در صورتي كه تعارض كودك مبني بر تمايل طبيعي به دفع در هر زمان و هر مكان و پافشاري والدين بر، 

). 102: ص 1381كند(روزنهان، عكس اين عمل حل نشود، نامرتب بودن و سركش بودن را ايجاد          مي
داند: نظم، خست، لجاجت و حرص(تيزابي،  ويژگي شخصيتي مياز سهفرويد تلفيق منظمي اين سنخ را

  ). 223-222:ص 1357
  هاست. آوري اموال خود و افزودن برآناورهان بسيار خسيس و حريص است. اوهمواره در فكر جمع

كنيد.گفتم: براي چي؟ ... را هم  نصفكنند با جمشيد دست به يقه شديم. آيدين گفت: سر پول كه دعوا نمي« 
  ).67(همان: ص »دهمبهش نمي

- كند، به مقدار پولي كه از ديگران طلبخواهد خودرا غرق كند بازهم به اموالش فكر ميحتي هنگامي كه مي

دانند كه بعضي اوقات ترس ي عادت نگهداري در مدفوع   ميجويي را دنبالهدارد و بايد پرداخت كنند. صرفه
  ).201: ص 1352بلوم، دست دادن چيزي و گاهي لذت جنسي محرك آن است   (اس از
هاش را هاي شهر طلب دارد. خيلي هم طلب دارد و بايد برگردد. طلبفروشناگاه يادش آمد كه از آجيل« 

  ).349همان: ص »(روندخورند و ميوصول كند. مي
 

  گيريجمع بندي و نتيجه
شوند. گسيختگي ميهاي متعدد ودر موارد بحراني دچار روانروان رنجوريآيدين و اورهان هردو، دچار 

سالگي)است. اين مرحله در تعيين  7شان (تولدتا ها در دوران كودكيها و اختالالت آني بيشتر بيماريريشه
د. اني بزرگسالي نقش بسزايي دارد. هردو برادر در محيط نامناسب عاطفي رشد كردهرفتارها و منش دوره
ي اديپ خود را دردوران كودكي به دليل وجود پدر خودكامه و مادر تحت ستم حل آيدين نتوانسته عقده

تواند با كند. او نميمادر و همزمان تنفر او از پدر تادوران بزرگسالي اورا رها نميكند. دلبستگي شديد او به
برد. همانند او، ميرهمواره به مادر پناهخاطپدر همانندسازي و نقش اورا در بزرگسالي كسب كند. به همين

شود. آيدين كه در تمام عمرتحت فشارهاي هاي شوهر به پسر خود متوسل ميمادر نيز در مقابل زورگويي
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دور دارد بهبردو   سعيهايش پناه ميكتابگردد. بهكم دچار افسردگي ودرماندگي ميپدر جبار خود بوده، كم
دگي كند. اما مرگ خواهر ودرنهايت همسرش باعث افسردگي شديد ودر نهايت از دنياي پدرو برادرش زن

  شود. روان گسيختگي (قطع كامل ارتباط باواقعيات) او مي
دوران رشد  هاي متعدد است. او نتوانستهاما اورهان نيز همانندبرادر بزرگتر خود آيدين دچار روان رنجوري

است. اين رشد ناسالم مقعدي) تثبيت شدهي دوم آن (مرحلهجنسي خود رابه سالمتي طي كندو در مرحله
نيروي جنسي در منش او در دوران بزرگسالي تأثير فراوان داشته وصفات خساست وفرمانبرداري از پدر را 

ي كودكي محروم مانده، نسبت به برادر از محبت مادر در دورهچنين او كهدراو پرورانده است. هم
ي شديدي دارد. اواز آيدين متنفر است زيرا همواره تحت حمايت مادر بوده  كينهبزررگترش(آيدين) كه 

تري نسبت به اودارد و نظر و هم ازاو زيباتراست. آيدين ظاهري مردانه آيدين هم مادر (ابژه) را تصاحب كرده
همواره در هدارد ككند. اين احساس حقارت نسبت به آيدين اورا برآن ميزنان را بيشتر به خود جلب مي

كند وهمانند زندگيش به دنبال كسب موفقيت و اثبات برتري برديگران باشد. او هميشه آيدين را تحقير مي
دارد ها در دل خودپرورانده اورا برآن ميرا سالپدر سعي در كوچك كردن او دارد. اين كينه كه اورهان آن

شود و دست ا در نهايت از تصميم خود منصرف ميتاآيدين را مسموم كند وحتي تصميم به قتل او بگيرد. ام
 زند.به خود كشي مي

  هاپانوشت
1 .Stream of consciousness 

2 .Internal monologue  

3 .Chronological 

4 .Res media 

5 .Sigmond Freud 

6.Alfred Adler 

7 .Jacqus Lacan  

8 .Conscious  
9 .Subliminal 

10 .UnConscious. 
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11 .Complex Odipe  

12 .Ego  

ي اديپ شهريار نوشته ي سوفوكل را اي قديمي است كه شالوده ي طرح نمايشنامه. اشاره فرويد به افسانه13
- دهد. طبق اين افسانه هيواليي به نام ابوالهول سر راه شهر تبس نشسته است و از كساني كه از آنتشكيل مي

كشد و مردم هم او را به پادشاهي پس از حل معما ابوالهول را مي پرسد. اديپگذرند معمايي را ميجا    مي
شود. غيبگوي كند. پس از چندسال تبس دچار خشكسالي ميگزينند. وي سپس با ملكه شهر ازدواج ميبرمي

گويد كه خشكسالي به علت خشم خدايان از مجازات نشدن قاتل الئيوس(همسر قبلي ملكه) رخ شهر به اومي
ديپ با كمال تعجب در مي يابد كه اوخود پسر پادشاه قبلي تبس است كه چون هاتفان گقته داده است. ا

ها رهاشد تا بميرد. اما شباني اورا نجات داد .. بودند مقدر است پس از بزرگ شدن پدر خود را بكشد دركوه
ايشنامه با كور كردن يابد كه همسر فعلي او در واقع مادر خود اوست و در پايان نمبدين ترتيب اديپ در مي
 ارغنون چ دوم) 1382دهد. (پاينده، رئوس نظريه روانكاوي،چشمانش خودرا كيفر مي

14. Identification 

15 .Lamentation 

16 .Inferiority Complex 

17 .Caracter Anal 

18 .Genital Level 
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