
 

  بررسي اروس و تاناتوس در بوف كور و مسخ كافكا
   1ناصر عليزاده
   2ثريا آذربار

 :چكيده
ته بـه نـوع ظهـور و    آيد كه بسـ  مي از مهمترين عوامل در رشد شخصيتي هر فرد به شمار كانون ها و غرايز از اساسي ترين

 وي. انگيزشـي عضـوي هسـتند   هـاي   غرايز همان نيروها يا سايق بر اين باور بود كه فرويد .كند مي متفاوت عملتجلي درافراد 
بـر اسـاس ايـن نظريـه     .معتقد بود در آدمي دو دسته از غرايز وجود دارند كه عبارتند از غرايز زندگي و غرايـز مـرگ   همچنين

خـود كشـي    دارد انسـان را بسـوي مـرگ،   اروس بخش سازنده و نيروي زندگيست و در مقابـل آن تانـاتوس همـواره سـعي     
براي كشف رموز ناخودآگاه انسان مورد توجـه روان  و از ديرباز اين دو نير .سوق دهد... ،خودآزاري ، رفتارهاي پرخاشگرانه و

در بعضـي از رمانهـا   . خود نداشـته انـد  رواني هاي  كاوان بوده است باالخص براي كساني كه زباني آشكار براي بازگويي عقده
در اين مقالـه بـر   .روسا ات اين غرايز از طرف نويسنده است و در برخي ديگر تنها شاهد نيروي تاناتوس والتق مخاطب شاهد

آنيم تا چيستي و چگونگي تاثير دو نيروي اروس و تاناتوس از منظر رواني بر افكار دو نويسنده و همچنين بازتاب آن در رمان 
  .بوف كور و مسخ را مورد نقد و بررسي قرار دهيم

 اروس، تاناتوس، بوف كور، مسخ فرويد، :كليدي گانواژ

  :مقدمه
بـر اسـاس تعريفـي علمـي از     .زنده به سوي رفتارهاي مشخص اسـت هاي  اتي ارگانيسمغريزه گرايش دروني و ذ

توان گفت كه اين سايق قدرتمند،يك الگوي زنجيراي و پيچيده از رفتار است كه به طور ژنتيكي و محيطي  مي غريزه
و » eros«ايـن دو ركـن اثـر گـذار را فرويـد اروس      .تعيين كنندة سرنوشت انسان به سـوي مـرگ يـا زنـدگي اسـت     

بنا بر باور وي نيروي اروس بخش سازنده و معمار و تاناتوس بخش مخرب و ويرانگـر  .1نا م نهاد» tanatos«تاناتوس
  )1387،78ساعتچي،با تغيير و تلخيص،( .زنگي انسانيست

انتقـال داده  الزم به ذكر است از دير باز نيزانسانها با برگزاري آئينهاي مختلف اهميت اين موضوع را به آينده گـان  
گيرند و يا در اساطير يونان باورهـاي عجيبـي در مـورد     مي براي مثال روستائيان درة نيجر چرخة زندگي را جشن.اند

اين جابجايي و التقاط در زمـان هـا و ادوار    .)58،ص1387بورلند،با تغيير و تلخيص،( .2شود مي ي ديدهغريزة مرگ و زندگ
  .نيز شده است سخته و ستوار اتفاق نيافتاده است،بلكه چه بسا تر و سوده سادهنه تنها گونه گون اخير،

سپس در آثار وي چه به صورت نغز و نازك و چه به صورت  وشود مي اين انتقال گاهي ابتدا به ذهن نويسنده القا
سـازترين  بزرگ ترين شاهكار ادبي شان از هنگامـه   هدايت و كافكا در.كند مي شررخيزنمود و نمونه پيدا شورانگيز و

 .نيروي مرگ با مخاطب خود سخن گفته اند،اما رتبه و درجة هر يك در توصيف اين دو غريزه متفاوت بـوده اسـت  
 فقـط نيـروي تانـاتوس را    در بعضي از رمانها شاهد اختالط اين غرايز از طرف نويسنده هستيم و گاه در برخي ديگر

آميزش اروس و تاناتوس مانند داسـتان دلكـش    يا بعضاّيا كامو وبينيم مانند بسياري از داستانهاي هدايت يا كافكا  مي
  .اُديب در راه

بررسي كرده  مسخ و بوف كور را از جهت و سوي اين دو غريزههاي  در اين مقاله سعي بر آن شده است تاداستان
ر اين دو نويسنده گزنده و چندش آور و در عين حال رعب آوهاي  و خواننده را به اين باور رهنمون كنيم كه داستان

اين سايق بـه قـدري در   . باشد مي مملو ازغريزة تاناتوسي است كه بر گرفته از ذهن نوروز و مخرب خود نويسندگان
 ديـده  تيپيـك و اصـلي  هـاي   بـراي شخصـيت   3و بوف كور سايه انداخته كه ديگر روزنه يا كور سوي ليبيدويي مسخ
  .شود نمي
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شـود   مي اينگونه توصيف ان توسط خالق اثردر ابتداي داست، به عنوان برجسته ترين شخصيت داستان مسخ گرگور
اي بـزرگ شـده    خوابش تبـديل بـه حشـره    بيند كه در تخت وي يك روز صبح از خوابي آشفته به خود آمده و مي كه

خواب بيرون جهيده و به سرعت بـه   ختكند از ت بيند به همين سبب سعي مي كند، كابوس مي مي اناو ابتدا گم. است
ش را چند برابر كرده و ايـن  ددر ادامه او با شنيدن صداي پيشكار عزم و جه. اش نظم و ترتيب بخشد كارهاي معوقه
رسـد تنهـا كسـي     به نظر ميهاي خود،  او با همة اضطراب. دهد انسام ان خودسروسام كند به اوضاع بي بار تالش مي

و مضطرب است از اين كه پيشكار گـزارش بـدي را بـه     اناو با همة اينها نگر .كرده است است كه آرامشش را حفظ
  )10،ص1386.كافكا،( اش شود وادهانرئيس بدهد و او را از كار اخراج كنند و وي سبب سرافكندگي خ

ستن اينكه انه دعلم ب گور داراي نيروي علم و اراده است،شوند؛ ابتدا گر مسخ هدايت مي اننيروها اينگونه در داست
اخيـر ثابـت   هـاي   اما همان گونه كه پژوهش.دانرا به اتمام برس وقع بر سر كارش حاضر شده و تا شب آنهابايد سر م

نابغه قبل از اينكه به كاري دست بزند ابتدا هاي  گرگور همانند انسان پس 4.اند كه اراده اولي تر از عقالنيت است كرده
اما خوابي آشفته، وي را از چنين هدفي كمي دور كرده است و به حـتم عـالوه بـر     .رود مي سراغ ارادة وجودي خود

اما عالوه بر همـة اينهـا او   .اش شده است اين خواب آشفته، مسخ شدنش نيز عامل مهمي در عقب افتادگي او از اراده
با خـوانش  .رنج و درد بياندازدشود كه مبادا از كار بي كار شود و خانواده اش را به  مي فراگير هر روز داراي اظطرابي

برد كه گرگور نه تنهـا از كـار خـود     مي و تأمل ظريف در صفحات آغازين داستان به وضوح خواننده به اين نكته پي
  .به اجبار و اكراه و براي تأمين معاش خانواده تن به اين كار پر استرس داده است برد،بلكه نمي لذتي

وي .شود ان ناگزير به ارادة قدرت ميي، در ادامة داستانة قدرت به صور حيودن و اعادانگرگور در تعارض بين وام
شود  هاي خود با وجود اينكه تا حدودي به مسخ خود علم و يقين پيدا كرده است در مالء عام ظاهر مي بعد از تالش
شـود، نـوعي ارادة    طـوف مـي  مع آناي كه ذهن گرگـور بـه    اراده. ي را بروز دهدانسانكند از خود رفتاري  و سعي مي
خواهد  وي اگرچه نمي .هد قدرت ارادة خود را به رخ بكشدخوا گرگور چه خواسته و چه ناخواسته مي .قدرت است

خواهـد در ذهـن خـود     با اين كار خود نه چيزي را به دست آورد و يا حتي چيزي را تصاحب كند، امـا حقيقتـاً مـي   
ديشـة كافكـا در ايـن مـورد     ان. شكار و پدر را به خود جلب كنـد چيزي را بيافريند كه جلب توجه همه، مخصوصاً پي

گويد خواست قدرت نه ميل مفرط به داشتن و حتي گـرفتن، بلكـه ميـل بـه      نيچه خود مي«اي ايست؛  اي نيچه ديشهان
اصـلي   انگاه اين خواست به عنوانيم، انهاي مستقر برگرد آفريدن و دادن است، يعني اگر خواست قدرت را به ارزش

مسـخ،   انكافكـا نيـز در داسـت    )66، ص 1386توحيـدفام،  (» شـود  هاي جديد به درستي شناخته نمي راي آفرينش ارزشب
ـ  كند و وي را در تصاحب دوبارة شغلش بسـيار بـه زحمـت مـي     ش را در ابتدا با اراده توصيف ميانقهرم دازد، امـا  ان
اي به نرمي كاه و به پهناي مو و نـه از نـوع ارادة    رادهقدرتي از نو و ا اني به وي، خواهانجام با دادن قدرتي حيوانسر
تفـاوت بـودن بـه وضـعيت كنـوني خـود،        ، با بـي انگرگور نيز بنا به اقتضاي داست. شود ي، براي او خواستار ميانسان

هـاي جديـد و مقـاوم بـراي      ها، خلق كـردن اراده  از جمله اين آفرينش. آفريند مي انهاي جديدي را در داست موقعيت
امـا موضـوع   .شـود  مي او خود خالق نيروي تاناتوس براي خود و خالق نيروي اروس براي والدينش.اش است وادهناخ

قابل درك در ادامة داستان توجه به اين نكته است كه در فرجام ِاين محبت بي ادعاي گرگور ،خانواده اش با نيرنـگ  
كننـد وموتيـف وحشـت و دلهـره را جـايگزين       مـي  گو با نهايت گستاخي تنها نان آور سابق خود را دچار افيون مر

بعد از اينكه گرگـور را   آنها در اثبات اين نكته ذكر اين مطلب مكفي است كه؛. كنند مي خانوادگي حمايت و مهرباني
 آغاز كـرده و بعـد از گذشـت   با پشتكار و ارادة خود كار جديدي را  انگارند، بينند و يا اصالً او را ناديده مي مي انناتو

از جملـة ايـن    .پردازنـد  بيند، به سرخوشـي و شـادي مـي    ي كه ديگر گرگور را در آغوش مرگ ميانماه، زم تقريباً دو
افتنـد و زنـدگي    شاديها، رفتن به سفر و تغيير محل مسكوني خود و حتي به فكر شـوهر دادن تنهـا دختـر خـود مـي     

  .كنند جديدي را آغاز مي
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وادة خود شده و مرگ انهاي مخفي اعضاي خ ارادة مكفي گرگور باعث تجلي ارادهايي و انبه عبارت جامع، نبود تو
  .شود مي شان نيز، بلكه در زندگي آتي آنهاوي، آغازگر تحولي شگرف، نه تنها در وضع كنوني 

مسـخ   اندر داسـت  ،گرگور راد، برعكس انرس را به اوج مي آنهاي ديگر خود كه تا حدودي انهاكافكا برخالف داست
ـ يكـي از  ) Abasement(طلبـي   خواريالزم به ذكر است .كند ها مي وم به بدترين خواريها و حقارتمحك واع غرايـز  ان

هـا،   واع صدمات، سـرزنش ان، در برابر نيروهاي بيروني تسليم شده و اننهفته در سرشت بشري است كه فرد مبتال به 
شود و  ها را پذيرا مي ها يا شكست ها، خطاها، اشتباه تها و تسليم شدن در برابر سرنوشت، پذيرش حقار تقاد و تنبيهان

د كه اند گيرد و برخود واجب مي هاي خود قرار مي ها و خوارشماريها و يا ضايع كردن بارها مورد سرزنش انبه دنبال 
پي شولتز و الن ( .لذت ببرد انهاها را با تمام وجود حس كند و از  ها و بدبختي ها و بيماري ها را جستجو كرده، تنبيه رنج

  ).232، ص 1386شولتز، با تغيير و تلخيص، 
 شبود، اكنون بعد از مسخ اطرافيانش )Deference( تا حدودي مورد احترمگرگور نيز با وجود اينكه قبل از مسخ،

الت و با حم ي و پرتاب سيبانهاي ناگه پدر با حمله .يابد  انش بر خود محتمل ميواع خواريها را از عزيزترين كسان
هـا و مكرهـاي    با حمالت هيستريايي و خواهر با نقشـه كشـيدن   يمادر با وحشت كردن و به نوع 5پرخاشگرانة خود

عكس العمل گرگور . كنند ، او را آزرده خاطر كرده و هر يك به نوعي او را خوار ميبراي نابودي تنها برادر خودخود
 اگـر چـه  .شـود  مـي  ان، توأمانهاخريدن همة  انج به فرار و سپس باه با اندر برابر اين تحقيرها، ابتدا به صورتي ناباور

جويـد، امـا هـيچ     سود مي) Harm avoidance(گريزي  گرگور شايد در برابر حمالت جسمي و لفظي از غريزة آسيب
خـود اوضـاع را اداره   ) Dominance(اين پدر است كه با سلطه جـويي  . كند گاه از نيروي تحقير گريزي استفاده نمي

 ،اتوسانجام مغلوب گشته و به نيروي تانكند، اما سر كند، گرگور باز مقاومت مي گرد تشويق مي رده و او را به عقبك
را بـراي وي مهيـا    انواده، بستر انالزم به ذكر است كه گرگور از ابتدا به نيروي تحقيري كه خ. دهد پاسخي مثبت مي

يها و اميدهاي مبهم خود، بـا  انآمده است كه گرگور در اوج نگر در جايي از كتاب مسخ. دهد كنند پاسخ مثبت نمي مي
كشـد، امـا ديگـر     رنگ ابطـال مـي   داري، بر غرايز منفي خود خط كم و خويشتن) Defendance(پايي   صبر و خويشتن

ـ  اتوسي ميانيابد و خود را در قعر ت اتوس نمياناي جز تسليم در برابر مرگ و ت چاره را بـا   اناش  وادهاندازد كـه خـ  ان
  .هاي خود براي او حفر كرده بودند دست

خانه به احاطة خـود در آورده اسـت، غريـزة انـزوا و      همچنين يكي ديگر از غرايزي كه گرگور را در چهار چوب
اكنـون كـه گرگـور از جانـب عزيزتـرين هـايش طـرد شـده و مـورد تحقيـر و آزار واقـع شـده             .خود خوري اسـت 

حال تنها مأمن او گوشـة ديوارهـاي كثيـف و زيـر تخـت خـواب متعفـنش        .داردجز تنهايي و عزلت ناي  است،چاره
به طبع گرگور سابق پر كار با ديدن اين وضعيت سايق مرگ و بي حالي را بـه خـود جـذب كـرده و سـرانجام      .است

  .گردد مي دچار هرزگي مرگ

  غرايز در بوف كور
بـه تـالش   ...) سنگي، تشنگي، ايجاد ارتبـاط و  مانند گر(هاي خود  ترين غريزه انسان براي به دست آوردن سطحي

كنـد و ذهـن، ايـن     ها، حاالت تحرك فيزيولوژيكي يا انرژي را در انسان توليـد مـي   نياز به انواع غريزه. زند دست مي
غريـزه بـا نيـروي سـوق      -بازنمـايي ذهنـي نيـاز فيزيولـوژيكي     -اين ميل«كند و  انرژي جسماني را به ميل تبديل مي

براي مثال آدم گرسنه بـا  . كند با انگيزه مي -كه فرد را براي رفتار كردن به صورتي كه نياز را ارضا كند اي است دهنده
غريزه حالت جسماني نيست؛ بلكه نياز جسماني . شود جستجو كردن غذا براي ارضا كردن نياز خود، دست به كار مي

 به دنبال آن تعـادل حيـاتي   )56، ص 1386الن شولتز،  پي شولتز و(» .است كه به حالت ذهني، يعني ميل، تبديل شده است
كند، اگر به صورت كنترل شده و سركوب شده عمل كند، مثبت و اگر عنان بريـده عمـل    كه انسان را دچار تنش مي6

  .ماند هاي رواني در ضمير ناخودآگاه باقي مي كند به صورت عقده
كنـد، كـه نـام آنهـا را دردهـاي نـاعالج        اي اشاره مي راوي داستان بوف كور از سطر آغازين داستان به غرايز منفي
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مشكل او روح است، نه جسم، او از دردهاي روحـي  . خورد دردهايي كه مثل خوره روح او را در انزوا مي. گذارد مي
اش، از ظلم پـدر خنـزر پنـزرو     هاي سركوب شدة جنسي هاز عقد. نالد اند مي كه در اعماق ناخودآگاهش ماندگار شده

  .مادر فرشته خويش كه تبديل به لكاته شده است
هايش يكسان است؛ او يك درخت سرو كـه زيـرش    كند كه موضوع همة مجلس نقاشي راوي اذعان ميبراي مثال 

كنـار پيرمـرد   . اسـت  يك پيرمرد قوزي نشسته و انگشت سبابة دست چپ خود را به حالت تعجب بر لبش گذاشـته 
اين موضوع نقاشـي زمـاني   . كند نهري آب كه آن سوي اين جو، دختري با لباس سياه بلند به او گل نيلوفر تعارف مي

هاي بوف كور را تسهيل  اما چه چيزي سبب تحليل. ها و تفسيرهايي را به همراه دارد  گيرد، با خود تحليل كه جان مي
  .كنندة تفسير و تحليل بوف كور استكند؟ تنها مبحث غرايز تسهيل  مي

درست مانند شخصيت رمـان  .كه فردي منزوي و تنهاست كند مي ن، راوي اينگونه خود را معرفيدر بخش اول رما
كند كه به زندگي افسردة او حيـات   اي را بيان مي او خاطره .كند مي مسخ كه بعد از مسخ شدنش اين انزوا او را احاطه

ازتاناتوسـي مـبهم بـه عروسـي زيبـا سـوق        ر اين خاطره بوده است كـه او را چه چيزي د. تدوباره بخشيده بوده اس
گيري در خانـه   شود، هيچ چيز دندان ي پيرش مهمان خانة فقير او ميدر ابتداي داستان، زماني كه عمو دهد؟ راوي مي

به نيازهـاي روزمـرة   اي  اشارهراوي هيچ  .او از همة نيازهاي غريزي خود در خانه فقط مشروب و ترياك دارد. ندارد
وي شايد خواسته تا به خوانندة خود القا كنـد كـه موجـودي فـرا     .نكرده است... يك انسان عادي مانند غذا،اب،نان و

پوشـيده   خـورده و نمـي   گويي راوي حتي غذا و آبي هم نمـي . اند حال آنها هم تمام شدهبا همة اينها اما  .زميني است
آن هـم فقـط بـه خـاطر ايـن آنهـا را در خانـه ماننـد         . كرده است گذران زندگي مي ،رياكاست و تنها با مشروب و ت

ناخودآگـاه خـود بـه عنـوان     داشته است كه در فرار از تـنش و تنگنـاي فشـار روحـي خـاطرات و       اي نگه مي آذوقه
خواهد از اين خـاطرة   مياما چرا راوي . و اين آالت او را به عالم خلسه و تهي ببرند واهي او را كمك كنداي  پشتوانه

  ناخودآگاه فرار كند؟
نويسد كه احساسـاتش   اي كه از سوراخ باالي رف ديده بود، مي زماني كه راوي از احساسات خود از ديدن صحنه

كنـد،   در توضيح اين نكته بايد خاطرنشان كرد كه كيفي كـه راوي از ديـدار يـك زن مـي    . حاصل كيف و ترس است
ترسد، احساس اضـطرابي اسـت كـه در اعمـاق      وي دارد و از اين كه از صداي پيرمرد ميهاي جنسي  ريشه در عقده

شود و تا اواخر داسـتان بـه آن مبتالسـت، اضـطرابي      اضطرابي كه راوي دچار آن مي. آيند ناخودآگاهش به صدا درمي
به همين دليل اسـت  . تاو اين اضطراب را از كودكي خود به وام گرفته اس. است) Neurotic anxiety( 7روان رنجور

. شـود  دچـار هـول و تـرس مـي     ،خنـدة پيرمـرد   كند امـا از  تر اثيري احساس كيف ميكه در هنگام نگاه كردن به دخ
  .شود هايي كه حتي بعدها سبب ديوانگي و جنون وي مي هراس

عقـدة ادييـي   خواهد اولين جرقة  راوي با ديدن زن اثيري كه نمادي از مادر فرشته سيرت اوست، در بخش اول مي
. كشـد  تواند و به ظاهر او را مي خواهد با زن اثيري تنها بماند و متحد شود اما نمي در بخش اول او مي. را روشن كند

تنها چيز مشتركي كه هم در بخش اول و هم در بخش دوم شاهد آن هستيم، صـداي خنـدة    به ياد داشته باشيم كه اما
ين خنده از همان ابتداي داستان هم در گوش راوي و هم در گوش خواننـده  ا. ترساند پيرمرد قوزي است كه او را مي

شـايد او در  .ز اين ماجرا خوشحال و مسـرور اسـت،  كند و ا اي تاريك نگاه مي كند؛ او به مادر خود از دريچه صدا مي
زاي خنـدة   سهـاي اسـتر   هاي جنسي نداشته است اما فشارها و تـنش  بخش اول به اين زن اثيري نگاهي از نوع تكانه

  .كشاند ها مي هاي رواني راوي است، او را به سمت اين تكانه پيرمرد كه منشاء همة اضطراب
كند، اين بدين معني است  شود، اما هيچ رابطة جنسي با او برقرار نمي راوي در بخش اول با زن اثيري هم بستر مي

ن عالئم چشمان زن اثيري است كه تـأثيري عجيـب در   يكي از اي. كند اي او را از اين كار منع مي كه عالئم هشدارنده
داند كه ارتباط با محارم حرام است،  او مي. آگاه است 6راوي در بخش اول از قوانين تابووتوتمي. راوي گذاشته است

رار كند، نيـروي ارضـا   برق و عاطفي اي جسمي تواند با او رابطه پس زماني كه متوجه اين نكته است به هيچ وجه نمي
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تر از آگاهي او از اين قوانين نيز وجـود دارد كـه مبنـاي     اي ظريف كند، اما نكته به شكل اضطراب بروز مينشدة نهاد 
ني است به هر شكل ممكـن  خواهد با اين زن اثيري كه دست نزد او مي. شود تمام روان رنجوريهاي وي محسوب مي

خواهد به هر نحوي يا او را ببيند و يا او را لمس كند، صداي پيرمرد و يـا حتـي    يبرقرار كند، اما هر وقت كه م رابطه
هاي روان رنجور بـه   هاي شخصيت اين خنده همان تنبيهي است كه در اضطراب. اندازد نگاهش در جسم او طنين مي

ش اول رمان بـوف  به همين دليل است كه در بخ. كند صورت ناهشيار و در اعماق ناخودآگاه فرد مضطرب، جلوه مي
رسـاند، چـرا كـه     كور بعد از صحنة قتل دختر اثيري، پيرمرد قوزي او را تا آخرين مراحل انجام كفن و دفن ياري مي

كنند كه باعث و باني قتل مادر و زن اثيري پدري بوده اسـت كـه    هدايت و راوي در اعماق ناخودآگاه خود تصور مي
  .هاي جنسي وي را سركوب كرده است سابق
اوي در بخش دوم رمان بوف كور، براي اينكه به آرزوهاي فرو خوردة خود تحقق بخشد، زن اثيري را تبديل بـه  ر

در بخـش اول  «. گويا تنها راه موجود براي تبديل و مسخ يك زن فرشته سيرت به لكاته همين راه است. كند لكاته مي
شده بود و در بخـش دوم بـا   ) هاي زن اثيري چشم(ح با جنبة مثبت و خالق آنيما موجه بوديم كه منجر به نقاشي رو

شود و راوي را تبديل به پيرمـرد خنـزر    جنبة منفي و مخرب و زميني آنيما مواجهيم كه منجر به بدبختي و فالكت مي
  ).232، ص 1383شميسا، (» كند مي) انسان نوعي، انسان تاريخي(پنزري 

كرده بود و او را داخل چمداني دفن كرده بود نيـز، همـين بـوده    شايد يكي از داليلي كه زن اثيري را قطعه قطعه .
اصوالً مادر به عنوان الهة بـاروري و نيكـي   . خواسته، دربياورد است تا او را به آن شكل كه در اميال و غرايز خود مي

راوي و از به يـاد داريـم كـه زن اثيـري در ذهـن      . تواند در سرشت و غرايز خود با پسر خود آميزش داشته باشد نمي
هدايت و راوي در اعماق ناخودآگـاه  . دهد نه به راوي را كه نماد تجاوز بود به پيرمرد هديه مي7هاي نيلوفر روزنه، گل

خواهند مادر با پدر  د و در ذهن خود و بنابر آرزويي كه نمينكن خود از پدر به عنوان نمونة بارز يك تجاوزگر ياد مي
خواهند اين رابطه  دختر اثيري و پيرمرد از منظر يك رابطة نامشروع نگاه كرده و مي به رابطة ند،روابط جنسي ايجاد ك
كشند تا به زنـدگي مـادري    براي تحقق اين آرزو، هدايت و راوي زن اثيري را در ذهن خود مي. از آن خود آنها شود

صورت گرفته توسـط راوي و   جابجايي. كه پاك و ممنوع بود خاتمه دهند و لكاته را جايگزين اين موجود پاك كنند
هدايت صرفاً جهت اين بوده است كه هر دوي آنها به دليل اينكه زن اثيري در بخش اول تكانـة نهـاد آنهـا را ارضـا     

شـود،   كند و با وجود اينكه در دسترس است، اما قابل دست زدن نيست، با تكانة ديگري به نام لكاته عوض مـي  نمي
او از شوهر خود فراري است و بيشـتر بـه مـردان ديگـر متمايـل      . كند اوي تمكين نمياما اين بار لكاته است كه از ر

لكاتـه  . اي ديگر از پيرمرد قوز كرده كه همان پدر راوي است مردان ديگري كه همه با هم همزاد هستند و گونه. است
و همان پدري است كـه در  كند، چرا كه در حقيقت شوهر واقعي ا شود و با آنها سازگاري مي جور و افت مي،با همه 
  . شود شود و اين راويست كه باز در نقش پسر و در قالب راوي، ظاهر مي هاي ديگر ظاهر مي نقش

يابـد و نيـروي تانـاتوس بـر      تا اواخر داستان ادامـه مـي  ) اديب(عقدة پدر شدن و نابود كردن حرفي همچون پدر 
گيرد شـب هنگـام در وجـود لكاتـه      كند، تصميم مي اب ميسرانجام راوي راه حل سوم را انتخ. شود داستان حاكم مي

شـود كـه    اين هنگـامي محقـق مـي   . وارد شود، اما تنها راه حل ممكن در خياالت اين است كه به شكل پدرش درآيد
خواهد شال  گونه از راوي مي او به حالتي خواب. گويد لكاته با ديدن و حس كردن راوي چيزي را در خواب به او مي

آميزد و فريـاد و اضـطرابي شـادي     بيند و سرانجام با او درمي پس او را در هيبت پيرمرد قوزي مي. باز كند گردنش را
اين فرياد اضطراب و شادي، همان هيجان جنسي است كه در يك رابطـة عاشـقانه بـه    «. شود آفرين از هر دو بلند مي
و بـه ايـن ترتيـب     )143، ص 1384مقـدادي،  ( »گردد هاي نفساني مي رسد و باعث تشفي خواهش آخرين درجة خود مي

يكي از غرايز تأثيرگـذاري   .كند ها نزول پيدا مي ها و قوانين هاي رواني جنسي راوي تا حدودي با جنايت حرمت عقده
اين غريزه تـاثير جـذب و   . باشد مي) Exhibition(ي تأثير بگذارد، غريزة نمايش انسانو روح هر  اند بر روآنتو كه مي

  ).232، ص 1386پي شولتز و الن شولتز، با تغيير و تلخيص، (كند  تداعي مي انردن رفتاري را براي ديگرمجذوب ك
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  :گيري نتيجه
گمنـام   فرويد به عنوان پدر دانش روانكاوي و با تجزيه و تحليل فرضيه ها يش خدمت بزرگي به روان و انديشـة 

در  ،يعني مسخ و بوف كور از رموزهاي ذهني گنگ خـود هدايت و كافكا در شاهكارترين اثر خود .بشري كرده است
 اين دو نويسنده با مهارتي شگرف شخصيتها را اعم از زن ومرد ،كوچـك و بـزرگ بيمـار    .پرده بسيار سخن گفته اند

غافل از اينكه در ضمير ناخوداگاهشـان نيـروي تاناتوسـي    . كنند تا شايد تا حدودي از تنشهاي رواني خود بكاهند مي
 كافكا اگرچه مانند هـدايت بـا قاطعيـت از ايـن غريـزه اسـتقبال      .تار آنها را تحت كنترل خود در آورده است همة رف

قهرمان داستان مسخ در پايان دچار سردرگمي هـراس آور  . شود  مي كند اما او را در اعماق ناخوداگاه خود پذيرا نمي
هـدايت قهرمـان    اما در داسـتان بـوف كـور   . كند مي شده ودر آخر مرگي را كه خانواده اش برايش رقم زده اند قبول

هـر   آنان اسطورة ميرايي را.كند مي كشد و سپس خود را در قرباني مرگ مي او همه را. داستان، خود ايزد مرگ است 
  .گيرد مي كنند و به اين ترتيب داستان هايشان رنگ مرگ و تاناتوس به خود مي آن در نهان ناخوداگاه خود تجربه

  
   :ها تنوش پي

تاناتوس همواره سـعي دارد انسـان را   «گونه كه گفته شد بر اساس اين نظريه اروس بخش سازنده و نيروي زندگيست و در مقابل آن  همان
  )362،ص1385پروچاسكا و نوركراس،. (»بسوي مرگ بكشاند و او را به سوي خود كشي ،خودآزاري و رفتارهاي پرخاشگرانه سوق دهد

 )58،ص1387بورلند،. (سازد اسطوره استكوس است يعني رودي كه مرگ و زندگي را از هم جدا مييكي از اين باورها 

وي معتقـد بـود كـه افـراد در     .دانسـت   ن را براي شخصيت بسيار مهم ميآاست كه فرويد  )جنسي(زندگي ةاين حس جزء مهمي از غريز
 )58-57، ص 1386، با تغيير و تلخيص، و الن شولتزشولتزپي (. ي اول موجوداتي لذت جو هستند درجه

 )64-45،ص1387سالح ورزي،: (براي اطالعات بيشتر در اين باره رجوع كنيد به

اما جامع تـرين  ) 45، ص 1369سخاوت، ( ».كند كه به كسي خسارت يا زيان جسمي يا رواني وارد شود پرخاشگري زماني وقوع پيدا مي«
» شود كه تمايل به حمله كردن و مبارزه طلبي دارد پرخاشگر به افرادي اطالق مي«: تواند اين گونه باشد كه تعريف از يك فرد پرخاشگر مي

 ).41، ص 1389، بشارت(

ژيكي است كه قبالً در اثـر فشـار و تـنش بـر انسـان      ،برگرداندن و حفظ كردن تعادل فيزيولو«تعادل حياتي از نظر دانش روان كاوي فرويد
 )56،ص1387ك به الن وپي شولتز،.ر» شود عارض مي

هـاي   اضطراب رواني رنجور در كودكي ريشه دارد، يعني در تعارض ارضاي غريزي با واقعيت، معموالً كودكان به خاطر ابراز كردن تكانه«
ايـن اضـطراب روانـي    . شـود  هاي نهاد، موجب اضـطراب مـي   ارضا كردن برخي تكانه بنابراين ميل به. شوند جنسي و پرخاشگري تنبيه مي

بايد توجـه داشـت كـه ايـن تـرس از غرايـز       . ناهشيار از تنبيه شدن به خاطر نشان دادن تكانشي رفتار تحت سلطه نهاد است  رنجور ترس
ين حالت، بين نهاد و خود تعارض وجـود داشـته و مبنـاي    در ا. نيست، بلكه از آنچه ممكن است در نتيجة ارضاي غرايز اتفاق افتد، است

 ).63، ص 1386همان، (» واقعي دارد

شود كـه يـا واجـد خصيصـة اسـرارآميزند ويـا وسـيله و منيـع آن بـه شـمار            تابو به اشخاص ،اماكن، اشيا،و به همة حاالتي اطالق مي
توتم نيـز در ميـان قبايـل بيشـتر مرسـوم بـوده       .ناخوداگاهانه است اين ممنوعيت ناشي از يك ميل يا آرزوي شديد بر مال نشده و.روند مي

آنها عقيده دارند نبايد حيوان مورد پرستش خود را شكار كنند ويا آن را بخورند واگر توتم غير حيـوان باشـد بـه هـيچ وجـه مـورد       .است
  )90-111،صص1362فرويد،. (استعمال نبايد قرار گيرد
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abstract 
 
instincts of the most basic clubs and of the most important factors in the development of each 
individual personality that depending on the type of and some peopledifferently. FREUD believed that 
the instincts of the same forces or former member of the " incitementHe also believed in a two 
instincts there are instincts of life and death. According to the theory of Eros productive sectors and 
Waste and in front of the always trying to death, the man himself, , aggressive behaviour and... The 
two forces to decipher human psyche unconscious attention has been particularly for those who are 
clear language to their mental nodes removed. In some romance audienc witnessed the instincts of the 
writer and in some other only and Eros forc..In this paper on what to do and how the two Eros and 
from the perspective of psychological thoughts on two writer and also in the novel and the blind 
metamorphism and cash.                                                 keyword: freud,eros,tnatos,metamorphism,owl 
blind 


