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 چكیده

اي در راستاي  شاهد تغییرات ژرف و گستردهدر نیمۀ نخست سدۀ بیستم میالدی جوامع ايران و تركیه 
 .تركان را تحت تأثیر قرار دادهاي گوناگون حیات فردي و اجتماعي ايرانیان و  د كه جنبهننوسازي بود
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 دمهمق. 1

 تحت سیطرۀ مسلماناگرچه بر خالف بسیاري از جوامع  ،ايران قاجاري و تركیۀ عثماني
لیكن از همان بدو امر تفوق تمدن جديد را در  ،دگر قرار نگرفتناستعمارهای  دولت
نوزدهم به طور جدي درصدد نوسازي  ۀسد آغازو از  روشنی ديدند بههاي جنگ  جبهه

خود برآمدند. عباس میرزاي قاجار بناي اصالحات تصادی و اقنظامي  و ساختارهاي سیاسي
م( 1807-1789را در تبريز گذاشت و سلطان سلیم سوم )حك « نظام جديد»موسوم به 

را در استانبول آغاز كرد. روند كلی تاريخ ايران قاجاري و تركیۀ « نظام جديد»برقراري 
ون و خطا در مسیر نوسازي توان آزم بیستم مي ۀنوزدهم و اوايل سد ۀطي سدرا عثماني 

ديگر  در ادامه ،وسازي ارتش آغاز شدقلمداد نمود. اگرچه در بدو امر اصالحات با هدف ن
اي در برابر متفكران ايراني و  ها را نیز در بر گرفت. شرايط جديد مسائل مستحدثه حوزه

 انگیخت.  میرا به بازانديشي در وضع موجود برساخت و آنها  عثماني مطرح می
شاهد آن هستیم نیز ن در جوامع خاورمیانه نويهاي ادبیات  ر بررسي نخستین نمونهد

هاي جديد و انتقاد از نظم  ها و انديشه كه ادبیات پیش از هر چیز در خدمت بیان دغدغه
زايد. ادبیات نوين در پي  خواهد و زبان نو فكر نو مي گیرد. فكر نو زبان نو مي حاكم قرار مي

روشنفكر ايراني مقیم  ،بود. آخوندزاده ،و چه در محتوا صورتنو، چه در  در انداختن طرحي
گذشته است. امروز اين قبیل تصنیفات  زينت المجالسو  گلستان دور»قفقاز، معتقد بود كه 

آيد. امروز تصنیفي كه متضمن فوائد ملت و مرغوبِ طبايع خوانندگان است، فن  به كار نمي
شايد در هیچ كشوري » ،حسن كامشادنظر. به (17: 2ـ1386/1ني، )میرعابدي« دراما و رمان است

هاي اجتماعي و سیاسي پیوند نزديك  ايران تطور ادبیات در قرن حاضر  با نوسان ۀبه انداز
از همین رو است كه شناخت رويدادهاي سیاسي و اجتماعي ايران جهت  ،«نداشته است

. از سوي ديگر، كمال (58-59: 1384)كامشاد، فهم روندهاي ادبي معاصر ضرورت دارد 
ای، نیز ادبیات نوين تركیه را در پیوند با فرآيند نوسازي در اين  كارپات، پژوهشگر تركیه

 ،(198: 1364)كارپات، بیند  داند و ارتباط تنگاتنگي میان ادبیات و جامعه تركیه مي كشور مي
ناسي همچون ابراهیم شِ داران ادبیات نوين تركیه مضمون مشترك در آثار طاليه چنانكه

م( نقد وضع 1912-1844م( و احمد مدحت )1888-1840ق كمال )م(، نام1826-1871ِ)
 موجود و روايت سرگشتگي میان سبك زندگي كهنه و نو بوده است. 
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هاي نخبگان قاجاري و عثماني در جهت  ور شدن آتش جنگ جهاني اول كوشش شعله
اه حكومت قانون و دمكراسي را خاكستر ساخت. نوسازي دولت و جامعه و گام نهادن در ر
 تجزيهآمد و جنگ شده بود، به اشغال نظامي در امپراطوري عثماني، كه در كنار آلمان وارد

هاي متخاصم بدل گشت  زد و خورد ارتش ۀطرفي به صحن رغم اعالم بي شد. ايران نیز به
كستر جنگ جهاني اول، دو ي و هرج و مرج گريبانگیر ايرانیان شد. اما از میان خاطحو ق

نوسازي را به هر شكل ممكن در جوامع  طرحدولت تمركزگرا برخاستند و بر آن شدند تا 
كاربست تجدد آمرانه در تركیه و ايران پس از جنگ »الواقع  سازند. فياجرا ايران و تركیه 

 ،اه از باالخواه از پايین و خو، هاي اولیه براي ترويج نوسازي جهاني اول، از ناكامي تالش
هاي جديد به منظور اجتناب از  . دولت(13: 1385)اتابكی، « شد در دو كشور همسايه ناشي مي

كار را در گسست از نظام  ۀهاي قاجار و عثماني، چار ناكام نوسازي در دوره ۀتكرار تجرب
هاي سنتي قدرت )اعم از مادي و  هم شكستن و مطیع ساختن تمامي كانون قديم و در

ديدند. به اين ترتیب، قدرت به انحصار دولت درآمد. اكنون دولت در جايگاهي  ميمعنوي( 
د را توانست بدون برخورد با مقاومت جدي حتي رفتارهاي خصوصي اتباع خو بود كه مي

 1925 حكرضاشاه پهلوي ) ۀايراني در دور ۀگونه بود كه جامع نیز تحت انقیاد درآورد. اين
م( تغییرات اجتماعي 1938-1923حك: كمال آتاترك ) ۀورتركیه در د ۀم( و جامع1941-

 1.دهای گوناگون به خود دي در حوزهاي را  سابقه گسترده و بي

اثر » معتقد باشیم كه ،ای در نقد ادبی زندگینامهـ  تاريخي اگر به مانند قائالن به شیوۀ
« های آن اثر یتا زندگی و زمانۀ شخصادبی عمدتاً... بازتاب زندگی نويسنده و زمانۀ او ي

در مقطع زماني  ای و تركیه یبررسي آثار نويسندگان ايران ،(39: 1385)گرين و ديگران،  است
وين هويت مهم در تك یاركه دوراني بس ،میالدیبیستم  ۀنوزدهم و اوايل سد ۀاواخر سد

اثرات مستقیم و  راهگشای ما در شناسايیتواند  می ،است ايراني و ترك بوده جديد
 اين .دآن عصر باش شخصیت و نگاه نخبگان فرهنگیقیم تغییرات اجتماعي بر غیرمست
 كه شود می ناشی آنجا از فردی حیات روانی های جنبه و اجتماعی تغییرات میان ارتباط

 افراد تك تك در تغییر نیازمند مردم ارتقاي يا توسعه دگرگوني، براي تالشي هرگونه»
 كارگر فردي سطح در اجتماعي تحوالت تیز ۀلب: است ساده واقعیت يك اين. است
 اجتماعی تغییراتروانیِ  اثرات پژوهش حاضر واكاویهدف  .(40: 1387 ترورز، و پايزر) «افتد مي
يعني صادق هدايت  ،نويسي نوين ايران و تركیه داستان مهم ۀدو چهر شخصیت بر
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دو  ن منظوراست و به اي، م(1954-1906يانیك ) م( و سعید فائق عباسي1903-1951)
 است.  هگرفتقرار  بررسيمورد از اين دو نويسنده داستان كوتاه 

 ،تغییرات اجتماعیبر هم كنشِ  ترين عرصۀ توان اصلی را میادبیات داستانی 
 هاي فرهنگ» يوسا تعبیر چنانكه به ،فردی دانست های های شخصی و خالقیت دغدغه
 هنر نويسي داستان. آفرينند مي اخصش هاي رمان ندرت به و نمايش و شعر غالباً مذهبي
پژوهش حاضر  .(Llosa, 2002: 22) «لرزد مي خويش ايمان سر بر كه است اي جامعه

بر تغییرات اجتماعی تأثیرات های اساسی است كه آيا  درصدد پاسخ به اين پرسش
جست؟ و با عنايت به  نويسنده در آثار اين دوتوان  را می های هدايت و فائق شخصیت

واكنش مشابهی آيا ه، انی تغییرات اجتماعی در ايران و تركیه و حیات اين دو نويسندهمزم
ن است كه ايفرضیۀ اصلی پژوهش حاضر  خورد؟ های هدايت و فائق به چشم می در نوشته
اين  در يكسانهای روانی  به بروز واكنشمنجر تركیه  و ايران جوامع در اجتماعی تغییرات

 د.ش، داشتندنیز مشابهی اجتماعی  استگاهخ عصر، كه هم دو نويسنده
  

 2سعید فائق ۀدربار .2
اي شاخص و صاحب سبك در  در تاريخ ادبیات تركیه از سعید فائق به عنوان نويسنده

 ،اي جامعه شود. وي با به تصوير كشیدن زندگي اقشار حاشیه داستان كوتاه ياد مي ۀعرص
هاي  مناظر طبیعي و بررسي پیچیدگي كارگران و بیكاران، توصیف و همچون ماهیگیران

سعید فائق » ،كارپات ۀگفتاي در ادبیات داستاني تركیه دمید. به  روان آدمي، جان تازه
اي به داستان كوتاه در تركیه داد و همو آن را به اوج  نخستین كسي بود كه جهت تازه

 . (227: 1364)كارپات، « هنري خود رساند
های سرشناس و  میالدي در يكی از خانواده 1906ال س در 1يانیك سعید فائق عباسي
او پس از اتمام دورۀ  3عثمانی چشم به جهان گشود. ۀدر تركی 2متمول شهر آداپازاري

وارد دانشكدۀ ادبیات دارالفنون استانبول شد. نخستین داستان او  1928دبیرستان در سال 
 Okay, 2008 Doğan)چاپ رسید به  ملیّتدر روزنامۀ  1929در سال  3ها بادبادکبا عنوان 

& Baştuğ, 2002;) چندی بعد سعید به اصرار پدر برای تحصیل اقتصاد رهسپار سويیس .

                                                           
1  . Sait Faik Abasıyanık 

2  . Adapazari 

3.Uçurtmalar 



 49/(اثر سعید فائق اي بر روي نقشه نقطهاثر صادق هدايت و  خانه تاريكو داستان كوتاه شناختی د تحلیل روان) خانه اي در تاريك نقطه  

هر چند تحصیل او در رشتۀ اقتصاد هم ديری نپايید و سعید جوان ترجیح داد تا چند  ،شد
سعید به درخواست پدر به استانبول  1934صباحی را در فرانسه سپری كند. در سال 

وی به  ،های تجاری مشغول شود ازگشت. در حالی كه پدر سعید مايل بود تا او به فعالیتب
داستان سعید فائق با  ۀنخستین مجموع 1936سراغ تدريس و خبرنگاری رفت. در سال 

  منتشر شد.  1سماورعنوان 
 ،ه صاحب ارثیۀ قابل توجهی شده بودسعید ك ، 1393در سال  اندكي پس از مرگ پدر،

همان در درياي مرمره رحل اقامت افكند. در  2بورگاز ۀبول را ترك گفت و در جزيراستان
شامل شانزده داستان منتشر شد. انتشار سومین مجموعه  3مخزنبا نام  اوسال  دومین اثر 

دردسرهايي را در پي داشت. يكي از  4شاهمردانبا عنوان  1940در سال  اوداستان 
موجب ناخشنودي سران ارتش و تشكیل پرونده  5لغزشن هاي اين مجموعه با عنوا داستان
براي شركت در جلسۀ دادگاه راهي  1940در دادگاه گشت و از اين رو در سپتامبر او علیه 

از بیم آنكه  شمادر ،از اتهامات وارده داد وآنكارا شد. با وجود آنكه دادگاه حكم به برائت 
نويسي را رها كند.  و را واداشت تا داستانا د در آينده دچار مشكل مشابهي شودمبادا فرزن

اگرچه سعید به ظاهر سر تسلیم در برابر خواست مادر فرود آورد و حتي چند صباحي هم در 
 نويسي  پربارترين دوران داستان ،ولي در عمل ،كسوت خبرنگار روزنامه به فعالیت پرداخت

است. وي در اين دوره با  ،1948تا  1940هاي  يعني سال ،زماني ۀمربوط به همین بره او
نیز حاصل  6موتورِ مدارِ معیشتكرد و نگارش رمان  نشريات ادبی گوناگونی همكاري مي

را منتشر ساخت. اما  7آدم زياديسعید مجموعه داستان  1948در سال  همین دوران است.
 به بیماري كبدي.  اواين سال آبستن خبر ناگواري هم بود: تشخیص ابتالي 

، 9ابري در آسمان، 8خانه قهوههاي  مانده از زندگي مجموعه داستان باقيطي پنج سال 
مجموعه شعر و همچنین  4در پي گمگشته، رمان 3آخرين پرندگانو  2لب استخر، 1كمپاني

                                                           
1  . Semaver 

2. Burgazada 

3  . Sarniç 

4  . Şahmerdan 

5  . Çelme 

6  . Medari Maişet Motoru 

7. Lüzumsuz Adam 

8. Mahalle Kahvesi 

9. Havada Bulut 
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 1953از وي منتشر شد. پس از مرگ سعید در سال  5پیشگي است عاشقاكنون وقت شعر 
و همچنین ترجمۀ  7كمي شیرينو  6؟داغ مار هست آيا در عالمهاي  نیز مجموعه داستان
های  ز ديگر آثار و نوشتها 4به چاپ رسیدند. 9ولعِ زيستنبا عنوان  8اثري از ژرژ سیمنون

قطار و  12مرگ ماهیگیر، 11دروازۀ دادگاه، 10كودکِ داخل تونلتوان از  سعید فائق می
اسد  كوشش صبري بهاو هاي  ستانشماري از دا 1962نام برد. در سال  13انگیز هول

به 15اي بر روي نقشه نقطهبه زبان فرانسوي برگردانده شد و تحت عنوان  14گیل سیاوش
اي از  گزيده17در كتابي با عنوان مشابه16طلعت سعید هالمانطبع رسید. دو دهه بعد 

تازگی  زبان قرار داد. به نمود و در دسترس مخاطبان انگلیسيرا ترجمه او ها و اشعار  داستان
های  ای از گزيده داستان ترجمۀ انگلیسی تازه 18ورين فريلیساندر دِيو و م( الك2015ژانويۀ )

 اند. منتشر كرده 19ها آدم زيادی: گزيدۀ داستان با عنوان سعید فائق
 

 اي بر روي نقشه نقطهبررسي داستان  .3

هاي متأخر سعید فائق است كه در سال  جزو داستان اي بر روي نقشه نقطهداستان كوتاه 
داستان شخصي مأيوس و اين . در شدمنتشر  آخرين پرندگانجموعۀ ذيل م 1952

                                                                                                                                        
1. Kumpanya 

2. Havuz Başı 

3. Son Kuşlar 

4. Kayıp aranıyor 

5. Şimdi Sevişme Vakti 

6. Alemdağda var bir yılan? 

7. Az Şekerli 

8. Georges Simenon 

9. Yaşamak Hırsı 

10. Tüneldeki Çocuk 

11. Mahkeme Kapısı 

12. Balıkçının Ölümü 

13. Müthiş Bir Tren 

14. Sabri Esat Siyavuşgil 

15. Un point sur la Carte 

16  . Talât Sait Halman 

17. A Dot selected on the Map 

18. Alexander Dawe & Maureen Freely 

19. A Useless Man: Selected Stories 
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پردازد. او كه در پي آرامش، نیكي  سرخورده از مناسبات زندگي شهري به حديث نفس مي
ستايد و در وصف  موطن خويش بازگشته است، طبیعت جزيره را مي ۀو خوشبختي به جزير

ين آرامش و خوشبختي ديري گويد. اما ا جزيره سخن مي« هاي شريف انسان»زندگي 
يابد كه  مي نشینان در هجزيرصید توسط  ۀتقسیم ناعادالن ۀپايد. وي با ديدن صحن نمي

 واقعیت زندگي در جزيره چیزي متفاوت انتظار و پندار اوست.

كند، تأكید بر يك  داستان فوق جلب توجه مي ۀآنچه در نگاه نخست به هنگام مطالع
راوي نسبت به  غم غربتجزيره، ستايش از آن و بیان  موقعیت جغرافیايي خاص يعني

مانتالیستي در مذمت يك مانیفست سانتی اي بر روي نقشه نقطهجزيره است. با اين حال 
سنتي نیست. در حقیقت تمامي جزئیاتي  و تقديس زندگي روستايي جديد زندگي شهري

 گیرد. داستان ار ميتراژيك اثر قر ۀسرانجام در خدمت انگار آمدهكه در خالل داستان 
حكايتگر تعارض میان ذهنیت راوي )كه شخصیت اصلي و به نوعي تنها  خواهد می

 هاي جهان بیرون باشد.  شخصیت داستان است( و واقعیت
توان به دو بخش تقسیم نمود. در بخش نخست راوي از  ساختار داستان مزبور را مي

م جزيره در نزد او چیزي فراتر از يك گويد. مفهو مي« ها جزيره»دلبستگي ديرپاي خود به 
ها به جنب  ها و عشق ستيدر درونم دو ،بینم تا در نقشه جزيره مي»جغرافیايي است:  ۀپديد

« اي به نام جزيره نقطه»او كه در پي كشف حقیقت نهفته در مفهوم « آيد. مي و جوش در
جزيره را در « فِشري»هاي  اي بر روي نقشه، طبیعت و انسان به محض ديدن جزيره ،است

كند. بخش نخست داستان به وصف اين دو عنصر )طبیعت جزيره و  ذهن مجسم مي
جا بهتر از  هیچ»رسد كه  تاً به اين نتیجه ميهاي شريف جزيره( اختصاص دارد و نهاي انسان

گويد. خسته و سرخورده از زندگي در شهر، امید دارد  سپس راوي از خود مي«. جزيره نیست
انداخته، « جزيره»هاي عمرش به نیمه رسیده و دست تقدير او را به دامان  حال كه سال

 بازيابد:« محیط پاك»آنچه از كف داده است را در پناه اين 
بوري بودم، گذاشته و رفته بودم. يك قايق در چهارده سالگي، وقتي كه پسر موگويي 

هايم پر از  كرده بودم؛ جیب موتوري مرا با خود برداشته و به شهرهاي بزرگ برده بود. زندگي
پول شده بود؛ زن ديده بودم؛ شهوت را شناخته بودم؛ قمار كرده بودم؛ دزدي و زندان را 

برها و دزدها طرح دوستي ريخته بودم؛ باج  خانه ديده بودم؛ با جیب هتجربه كرده بودم؛ فاحش
ز كرده بودم؛ دوست گرفته و باج داده بودم؛ گرسنه خوابیده بودم؛ پول دزديده بودم؛ تجاو

باخته، باز با  داشته بودم و دوستم نداشته بودند. اكنون سرخورده، اكنون خسته، اكنون پاك
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يف كردن رسد كه اين تصوير خالي از اغراق نباشد. گويا راوي با رد به نظر مي
خويش است. جالب  هنمايي گذشت ز گناهان كبیره صرفاً در پي سیاهوار شماري ا مسلسل

بلكه آنچه  ،گويد قمار سخن نمي زن و يا ۀآنكه راوي در طول اقامت در جزيره از وسوس
آرزو كه نه، خوي بدِ  -اگر... آرزوي نوشتن »است: « نوشتن» ۀگريزد وسوس از آن مي تسخ

قلم و كاغذ به كوه خواهم  باز هم به سراغم بیايد، بي -زند  ه به سرم مينوشتن كه گاهگا
راوي اگرچه جزيره را بسان «. خواستم بنويسم به ماهیگیري خواهم رفت. ديگر نمي ،زد

اما  ،داند كند و آن را ملجأ و پناهي براي بازيابي خیر و نیكي مي بهشتي زمیني ترسیم مي
شوند: با بیان اين  آور ختم مي مقدمه به اعترافي تلخ و يأس بي يكباره و تمامي اين امیدها به

روايت آرام آرام رنگ  ،نشسته است« انتظار مرگ»در « دوهپران»حقیقت كه راوي با دلي 
تدريج به  و منظمي كه پیشتر شاهدش بوديم بهگیرد و آن جهان زيبا  ديگري به خود مي

كاري كه به ناگه  یت راوي به وجدان توبهيابیم تقلیل شخص مي . حال درگرايد تیرگي مي
هايش را وانهاده و در پي  حجاب ظلمت از برابر ديدگانش به كناري رفته، شهر و پلیدي

نگري و  جزيره شده، قضاوتي خالي از سطحي فالح و رستگاري رهسپار وادي ايمن
 زدگي نبوده است. شتاب

بلكه عدم  ،مت حاصل از گناهآزارد نه ندا به واقع آنچه كه روح و جان راوي را مي
دارد. راوي در  پذيرش او از سوي محیطي است كه چنین پرشور و مخلصانه دوستش مي

هايي كه از  هاي جزيره نزديك شود؛ همان انسان به انسان« يواش يواش»كوشد تا  ابتدا مي
است  او به اين واقعیت دردناك واقف ،هستند. با اين حال« تر خیلي بهتر و شريف»نظر وي 

مند نخواهند شد. او كه  ، عالقه«به آدمي كه مثل آنها نیست»كه اهالي جزيره به وي، يعني 
-اي وسیع تحت سرپرستي مادر خود پدري و زندگي مرفهي است و در خانه ۀصاحب ارثی

داند كه در چشم ديگران چیزي  كند، خوب مي زندگي مي -است « غرق كار و كوشش»كه 
، راوي از زيستن در جزيره احساس حال دست و پا نیست. با اين دار بي يهجز يك بچه ما
وارد « تماشاگر»كم وي در مقام  ولي دست ،كند. اگرچه محیط او را نپذيرفته خوشبختي مي

همه چیز همان »نشینان شده و عادت زندگي در شهر از سر او افتاده است:  هزندگي جزير
بندد، خود را  واع و اقسام گناهان را به خود مياينكه راوي ان «.طور بود كه خیال كرده بودم

را بر خود « طلبي جاه»گونه دهد و سپس نوشتن و هر در معرض مالمت و سرزنش قرار مي
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د و قهوه و سیگار برو« ماهیگیري»گیرد همچون ديگران به  دارد و تصمیم مي حرام مي
ود و مستحیل در حقیقت تالش نافرجامي است برای درهم شكستن خ ارزان مصرف كند

 ۀبقشدن در ديگران. ديديم كه راوي خود بدين نكته اشاره دارد كه تعلق وي به ط
 ۀله تنها به فاصلئاما مس .نشینان نسبت به اوست هفرادست موجب عدم همدلي جزير

دل خود را  ۀخواهد سفر شود. راوي در بخش نخست داستان آنگاه كه مي طبقاتي ختم نمي
برگرفته از داستانی در كتاب  -اصطالحي فرانسوي نقل ويش به باز كند، براي توصیف خ

وقتي آشنايي با  6.[كار فرزند اسراف] L'enfant Prodigueشود:  متوسل مي -مقدس 
 ،نوشتن ۀرمان و دغدغ ۀهمچون مطالع ،هاي راوي زبان فرنگي را در كنار ديگر ويژگي

فرهنگي ديگري تعلق دارد كه وي توانیم حدس بزنیم كه راوي به بافت  دهیم، مي قرار مي
 سازد. نشینان متمايز مي هرا از جزير

حال به يك  تصوير مینوي كه در ابتداي داستان از زندگي در جزيره ترسیم شده بود
گونه به  يابد. راوي هر روزِ خود را اين يانگاري خودآگاهانه تقلیل م نوع خودفريبي و ساده

از مادر زاده شده باشم، معصومانه در رختخواب  چنانكه گويي تازه»رساند:  پايان مي
دالن، قهرمانان،  راندم و با احساس لذت از تماشاي نیك ها را از مغزم مي رفتم؛ خاطره مي
ر و نیكي به همديگر نانشان را آزاران و كساني كه با عرق جبین و مبارزه با طبیعت قها بي
 ۀراوي حتي زماني كه چیزهايي دربار «.رفتم رؤيا مي بيآورند، در خوابي عمیق و  مي در

كوشد كه آنها را  شنود، مي تقسیم صید مي ۀلئري و اتفاقات ناخوشايند بر سر مسدرگی
بگیرد. اما در يك بامداد آنچه را كه وي سعي در نشنیده گرفتنش دارد، به تمامي « دهیننش»

خود تجسم « خیال» ها كه راوي پیشتر در شود. قايقي با همان ويژگي در برابرش ظاهر مي
 ،ودر او پیش مي« انتظار»ها طبق  گردد. روند حوادث و چینش صحنه كرد، از صید باز مي مي

و « چهرهزرد»، «ضعیف»ريزد. مرد غريبه كه  اما با حضور مردي غريبه همه چیز به هم مي
ه كند تا شايد از اين را ها به ماهیگیران كمك مي است در تمیز كردن قايق« بیمارگونه»

چه دوستانه و با »ببرد:  - دهايي كه در بازار هیچ ارزشي ندارن ماهي -ها  نصیبي از ماهي
كرد... آن مرد براي اينكه بتواند يك ماهي بگیرد و حق  اي كار مي چه محبت صمیمانه

در نهايت درخواست اما « .كرد گرفتن آن را داشته باشد، هر كاري از دستش ساخته بود مي
شود. راوي كه  دريافت ماهي با ممانعت و پرخاش ماهیگیران روبرو مي مرد غريبه برای

كم آنها به نفع مرد غريبه پا  دارد كه دست« انتظار»شناسد  دو نفر از ماهیگیران را مي یيك
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بلكه با  ،گیرند اما نه تنها آنها جانب غريبه را نمي .ر میاني كنند و چیزي به او بدهندد
هاي كوچكي  با قدم»شكسته  رانند. مرد غريبه مغموم و دل او را ميادبانه  عباراتي تند و بي

رهسپار  گرفت ی كه در ساحل جزيره پهلو ميا سوي كشتيه ب« نظیر چارلي چاپلین
اند  شود. حكايت مرد غريبه گويي حكايت خود راوي است: هر دو از بیرون جزيره آمده مي
ان شامیدهاينشینان، انتظارات و  هرجزيبا   «هصمیمان»و « دوستانه»غم همراهي ر بهو 
به نوشتن پناه  ،تنگ از بر باد رفتنِ اين بهشت واهي دل ،د. راويشو ميناپديد يكباره  به

 «. شدم نوشتم، ديوانه مي اگر نمي»چرا كه  ،برد مي
است. « جزيره»يعني « اي بر روي نقشه نقطه»اصلي در اين داستان همانا  ۀواژكلید

راستي اين  اما به ،كند گرايانه سیر مي در بستري واقع اي بر روي نقشه نقطهاگرچه داستان 
و « خیال»، «خواب»هاي  چنانكه تكرار واژه ،نماياند مي ذهنیت راوي است كه واقعیت را باز

بر نقش محوري ذهنیت راوي در  دخالل داستان نیز شايد تأكیدي باشدر « انتظار»
نهفته در پس مفهوم  ۀگمان استعار . بيو محتواي روايت حاضر صورتدهي به  جهت

اي  ز آنكه نقطهبیش ا« جزيره»چیزي فراتر از يك مختصات جغرافیايي است. آيا « جزيره»
 اي در ذهن راوي نبوده است؟ نقطه بر روي نقشه باشد

 

  صادق هدايت اثر خانه تاريكبررسي داستان . 4

م.( واپسین 1942ش./ 1321)چاپ نخست: سگ ولگرد  ۀاز مجموع خانه تاريكداستان 
شباهت به  كه بي ،كند كه از جامعه گسسته و به اتاقي شب زندگي مردي را روايت مي

هايي كه هدايت آفريده  در میان آدم» ،ر محمد بهارلونظزهدان نیست، پناه آورده است. به 
ز ايت شباهت دارند. ابیش از ديگران به هد بوف كورو راوي  خانه تاريكاست، آدم اصلي 

را نوشت، خودكشي  خانه تاريكست كه آل احمد گفته است هدايت از وقتي كه همین رو
شود و در آن راوي  شخص بیان مي . داستان از نظرگاه اول(31: 1379)هدايت، « كرده بود

شرح را ماجراي آشنايي خود با مردي مرموز و غیرعادي طي سفري در مركز ايران 
كشد و راوي روز بعد با جسد  از يك شب به درازا نمي كه البته بیش ای آشنايي ؛دهد مي
 شود. جان همسفرش مواجه مي بي

از همان بدو امر با نحوۀ  انسار به جمع مسافران پیوسته بودمردي كه سر راه خو
كه خود را  ،وارد دهد. از ديد راوي، مرد تازه ر ميپوشش و رفتار خود راوي را تحت تأثیر قرا
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بلندش را تا روي پیشاني پايین كشیده بود، گويي  یچیده و كاله لبهاي پ راني سورمهدر با
از جريان دنیاي خارجي و تماس با اشخاص محفوظ و جدا »كرد تا به اين طريق  تالش مي

تكلف مرد از راوي براي  اتومبیل در خوانسار با دعوت بي ۀتوقف غیرمنتظر 7«.بماند
دربايستي و تعارف و رو ساده و بي لحن»گردد:  مراه ميگذراندن شب در منزل وي ه

در طول « .تكالیف او در من اثر كرد و فهمیدم كه با يك نفر آدم معمولي سروكار ندارم
« پرت»و « دورافتاده»گويد؛ از اينكه اين شهر  مسیر مرد از علت اقامت خود در خوانسار مي

شاگرد  ۀروحی»آهن و مخصوصاً اتومبیل و  يعني روزنامه، هواپیما، راه ،«بالياي اين قرن»از 
است. البته اين « يك دنیاي گمشدة قديمي»يادآور اينكه اين شهر در امان مانده و  ،«شوفر

بارات كه گاه با عفنون و علوم جديد، ستايش از محیط غیرشهري و حمله به دستاوردهاي 
 صنعتي با زندگيو  معناي محوريت تقابل زندگي شهريبه  8،شود اي نیز همراه مي كلیشه

يابیم كه شهر  مي در بخش دوم داستان در ، چونكشاورزي در داستان نیستو  روستايي
اي است از مناسبات حاكم بر اجتماع. بخش دوم داستان با ورود راوي به اتاق  استعاره

كه طاق و ديوارش به « كيداالن تنگ و تاري»شود. راوي پس از عبور از  میزبان آغاز مي
كه همه  ،شكل، بدون پنجره و زاويه از گلیم سرخ بود، با اتاقي بیضي رنگ اُخرا و كف آن

گردد. در چنین مكاني است كه میزبان  روبرو مي ن از مخمل عنابي پوشانده شده بودجاي آ
ن از خود سخ -« سرشار ۀخطاب»يا به قول راوي، يك  -در قالب يك تك گويي طوالني 

 گويد: مي
، خواستم ام... يه وقت بود داخل اونا شدم هاي ديگرون شريك نبوده من هیچ وقت در كِیف

كنن همه  چي رو كه لذت تصور ميام. هر م، ديدم خودمو مسخره كردهبیارتقلید سايرين رو در
كردم كه همیشه و  خوره. حس مي هاي ديگرون به درد من نمي رو امتحان كردم، ديدم كیف

گفتم: روزي از جامعه فرار خواهم كرد و در يه  جا خارجي هستم ... همیشه با خودم مي در هر
دوني  شهرت يا نون ۀخواستم انزوا رو وسیل اما نمي ،دهكده يا جاي دور منزوي خواهم شد

 . (135: 1379)هدايت، خودم بكنم 

یهودگي گويي نیست. او گاه پوچي و ب بلندباالي میزبان خالي از تناقض هاي صحبت
د و گاه از نوستالژي گذشته، از میراث گذشته كه بر دوش او كن گذشته را تخطئه مي

 وم داستان با آن روبرو هستیمآنچه در بخش د ،گويد. در واقع كند سخن مي سنگیني مي
شود.  انقطاع بر زبان میزبان جاري مي يكباره و بي یلي از جمالت و عبارات است كه بهس

بخش چنان مغفول مانده است كه هدايت به ناچار مكثي در میان حضور راوي در اين 
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درنگ در  كند تا راوي را به سخن درآورد. البته خود راوي بي مرد منزوي ايجاد مي ۀخطاب
بوده است. از سوي « تناسب بي»و « جا بي»، «معني بي»يابد كه سخن گفتن او اساساً  مي

گويا  ،اق عجیب و غريب میزبان ارائه شدرغم توصیف كاملي كه پیشتر از ات ديگر، علي
كه  ،راوي با زهدان را درنیابد. از اين رو هدايت بیم آن دارد كه مبادا مخاطب شباهت اتاق

يكباره در  مرد منزوي به ۀبا پايان خطاب ،ايم تا به اينجا شاهد غافلگیري و انفعال او بوده
كنین، حالت جنین  جستجو ميحالتي كه شما »شود:  گري موشكاف ظاهر مي مقام تحلیل

ايس كه در ته وجود هر بشري وجود  در رحم مادره ... اين همون نستالژي بهشت گمشده
 هدايت،) «كنه. شايد يه جور مرگ اختیاريس داره. آدم در خودش و تو خودش زندگي مي

 .(140ـ139

هاي  انبا اشاره به آن دسته از داست ،خانه تاريكهمايون كاتوزيان در نقد خود بر 
، شناختي تقلیل آثار ادبي به مقوالت روان نامد، از مي 9«داستان روان»هدايت كه وي آنها را 

رسد كه  به نظر می ،با اين حال .(119: 1384)كاتوزيان،  كند سیاسي و اجتماعي انتقاد مي
 كلمات چیزي بیش از يك روايت داستاني است. هیجان نهفته در پشت خانه تاريكداستان 

 مثالً .دهد الشعاع قرار مي استان را تحتهاي منطقي د الت چنان است كه حتي جنبهو جم
« سحر ۀفردا كل»را  در ابتداي داستان شاهد آن هستیم كه راننده زمان حركت از خوانسار

مرد منزوي گذرانده است  ۀاما در بخش پاياني داستان، راوي كه شب را خان ،كند اعالم مي
رود  شود و سپس براي خداحافظي به اتاق میزبان مي خواب بیدار مياز « دو ساعت به ظهر»

گردد. جالب آنكه با اين وجود، راوي هراسان  جان او روبرو مي و در آنجاست كه با جسد بي
 «!خواستم اتومبیل را از دست بدهم چون نمي»گیرد:  و شتابان راه گاراژ را در پیش مي

رچه مخاطبي را در اگ ،خانه تاريكستان. صاحب ندازيم به بخش دوم دانگاهي دوباره بی
گو ندارد. او كه مقدر است ساعاتي ديگر از دنیا برود و اما قصد گفت ،است پیش خود نشانده

در واقع مجالي يافته تا واپسین دفاعیات خود را در برابر يك موجود بشري و عضوي از 
را واپس زده، تحقیر كرده،  او اجتماع بر زبان آورد. وي قصد آن دارد تا سازوكاري كه

، رسوا نمايد. در پس عبارات است یق نموده و حق زندگي مطلوب را از وي سلب كردهمتح
تقاليي سخت انساني  ،استیصال، عصبانیت و سردرگمي است كه مملو از آزردگي، ،میزبان

 ۀیوكوشد تا به ش خورد. او در اين كنج تنهايي، در اين آخرين شب زندگي، مي به چشم مي
 خود جهان را مغلوب سازد. 
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هاي  مكانیسم»شناختي، اظهارات بلندباالي میزبان سرشار از توسل به  از منظر روان
الواقع حكايت كشمكش انسان و جهان است. شخصیتي كه  في خانه تاريكاست.  10«دفاعي

 ها و فشارهاي فردي است كه براي رهايي از هیجان شويم ر طي داستان با او روبرو ميد
اي واپس نشسته و جالب آنكه واپسین ملجأ و پناهگاه  ناخوشايند زندگي اجتماعي به گوشه

 او نیز اتاقي است به شكل زهدان.

 

 بازگشت به زهدان/ جزيره. 5

نهفته در  ۀدر فهم دو داستان صادق هدايت و سعید فائق ناگزير از پرداختن به استعار
نماد توسل شخصیت راوي در  ،اين دو مفهوم هستیم. در واقع« جزيره»و « زهدان»مفاهیم 

به مكانیسم دفاعي  خانه تاريكو شخصیت مرد منزوي در  اي بر روي نقشه نقطه
نشیني يا بازگشت به يك موقعیت اولیه داللت دارد.  روي بر عقب است. واپس 1روي واپس

ت و امنیت میل دارد به زماني بازگردد كه حماي ،شود زماني كه فرد با اضطراب روبرو مي
روي  واپس» ،ر فرانتس الكساندرنظ. به كرده است: دوران طفولیت كامل را احساس مي

هاي واقعي براي به دست آوردن اقناع مناسب است.  همواره به معناي ترك كوشش
 . (89: 1377)الكساندر، « روي معموالً يك عقب نشیني از واقعیت است به سوي تخیالت واپس

روي و به طور كلي در  در تمايالت مربوط به واپس« زهدان»مفهوم  ،در اين میان
اي است. جا دارد به اين نكته  شناختي داراي جايگاه ويژه هاي فرهنگي و روان نمادپردازي

اشاره شود كه زن در آثار زيگموند فرويد چنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت. در 
يكي از ،  2لت رجولیت شده بود، كارن هورنايحالي كه در نظريات فرويد توجه خاصي به آ

ا به شناسان فمینیست و از نخستین كساني كه آراي فرويد دربارۀ زنان ر ين روانتر مهم
را مطرح ساخت.  4زهدان ۀغبط ۀ، نظريفرويد 3قضیبِ ۀغبط ۀچالش گرفت، در برابر نظري

ري براي زنان فراهم شناختي غیرقابل انكا امتیاز روان« مادر بودن»به باور هورناي، 
 آورد. مي

                                                           
1  . Regression 

2  . Karen Horney 

3  . penis envy 

4. womb envy 
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ها و  گذاشت. وي با بررسي اسطوره 1نظريات هورناي تأثیر عمیقي بر برونو بتلهايم
اين مناسك فرهنگي در سراسر جهان، اهمیت مفهوم زهدان و تمايل مردان به داشتن 

ه شاهد آن هستیم ك 2در مناسك پاگشايي ،بتلهايم ۀرا مورد اشاره قرار داد. به گفت اندام
يافتند كه توأمان واجد  بالغ از طريق اختیار كردن مهبل نمادين فرصت مي هپسران تاز

زمین مرتبط گردند  ـ مادر ۀين ترتیب با نیروي آفرينندمردانگي و زنانگي شوند و به ا
(Adams, 2009). كافرتي با بررسي  هايي از اين دست، شاريس و جفري مك در نمونه

یت نمادين زهدان را در مناسك مذهبي آمريكاي باستان مورد شناختي، اهم شواهد باستان
نث ؤهاي آمريكاي باستان، زمین را م شناسي تمدن اند. در كیهان بحث قرار داده

زمین  ـ راي از مهبل و زهدان ماد ستعارههاي آب گرم را ا پنداشتند و غارها و چشمه مي
 هاي طبیعي نیز با وظايف زنانه هددانستند. جالب آنكه مناسك مذهبي مربوط به اين پدي مي
. در مثالي ديگر، (McCafferty & McCafferty, 2008: 26)مادري گره خورده بودند يا 

در  3سان به زيارت غارهاي مقدس ارتفاعات اُمینه كر در بررسي شعائر مربوطيهلن هارد
تشريح « زهدان بازگشت به»شناختي ارائه داده و پیوند آن را با مفهوم  تحلیلي روان ،ژاپن

 . (Hardacre, 1983: 149-176)نموده است 

فرويد پرداخت و تولد « اضطراب تولد» ۀبه بسط نظري 5آسیب تولددر كتاب  4اُتو رانك
، روانكاو 6هاي بعدي دانست. اين نظريه بر مالني كالين نخستین اضطراب ۀرا نمون

، 7و ارنست بِكِر ،از مرگ استها ناشي از هراس  بريتانیايي كه باور داشت تمامي اضطراب
بشري را حاصل میل به  ۀهاي جامع شناس آمريكايي، تأثیر عمیقي نهاد. بكِر ناراحتي انسان

در حقیقت، زيستن در  .دانست كه همانا برآمده از هراس از مرگ است جاودانگي مي
 اگرچه ،منحصر به فرد است: در زهدان است كه تمامي نیازهاي بشر ۀزهدان يك تجرب

پیش  ۀگردد. بر خالف دور اي خودبسنده و مستقل فراهم مي به گونه ،توسط قدرتي بیروني
شود و نیازهاي بیولوژيك او توسط ارگانیسم مادر  از تولد كه طي آن از كودك حمايت مي

                                                           
1  . Bruno Bettelheim 

2  . initiation 

3  . Omine-san 

4  . Otto Rank 

5  . The Trauma of Birth 

6  . Melanie Klein 

7. Ernest Becker 
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داخلي قرار هاي دائمي خارجي و  گردد، از هنگام تولد، وي در معرض محرك ارضا مي
درد از  ۀاز همین رو، آسیب تولد چیزي بیش از نخستین تجرب. (61: 1377)الكساندر،  گیرد مي

هاي بعدي راجع به اتوپیا، زندگي در  سوي كودك است. اين تجربه خاستگاه تمامي ايده
افراد رو به  ۀتولد را با تجرب ۀتجرب 1جهان ديگر و رانده شدن از بهشت است. كارل ساگان

صورت باال رفتن در تونلي تاريك و به سوي  كند: تشبیه تصور مرگ به موت مقايسه مي
كودك در  ۀكننده قرار دارد شبیه تجرب هونه كه در میان نوري شديد و خیرتصويري خداگ

 . (Adams, 2009)عبور از مجراي تولد و نخستین درك او از نور و ديگر آدمیان است 

قضیبي را با  كوشید تا اضطراب تولد، اضطراب مرگ و نمادپردازي 2ساندور فِرِنتزي
میل بازگشت به زهدان پیوند زند. فرنتزي ضمن اشاره به اهمیت پل در رؤياها، به تشريح 

پیوند میان »)مقاربت جنسي( و « والدين ۀدهندپیوند هوسیل»پل به عنوان  ۀمفهوم دوگان
زندگي پس از مرگ( پرداخت. به اعتقاد )ترس از مرگ، میل به زندگي/« ستيزندگي و نی

اصلي در مقاربت جنسي، میل مرد به بازگشت به زهدان مادر است. فرنتزي در  ۀزانگی ،وي
 نويسد: مي 3دون ژوان ۀنمادپردازي پل و افسان

تصويري كه از  ۀواسط گي پس از مرگ را تصور كند مگر بهزند يا آدمي قادر نیست تا مرگ
از رؤياها كاوي شماري و اين يعني بازگشت به زهدان. روان ،گذشته براي او به جا مانده است

ارتباط میان ترس از زنده به گور شدن و وحشت از میل  11پريشانه هاي روان و تنگناهراسي
ستي، هرگونه عمل سازد. افزون بر اين از منظر نارسیسی بازگشت به زهدان را آشكار مي

 مننث يك شكست است. چه بسا واكنش ؤگذشتگي در راه جنس مجنسي، هرگونه ازخود
 . (Ibid)ده به اين شكست هراس از مرگ باشد دي صدمه

د. كرمرغ پیگیري  توان در قالب نمادهاي همچون غار، دريا و تخم مفهوم زهدان را مي
مادرانه( آن را  يا اي كه آب )نماد زنانه است: پهنهنیز شايان تأمل « جزيره»از همین منظر، 

ره نمايیم كه در سطور آغازين افزون بر اين، جا دارد اشا 12بر گرفته است. از هر سو در
و »كند:  را توصیف مي دلخواه خودۀ راوي اين گونه جزير، اي بر روي نقشه نقطهداستان 

« .كنند اند نظر مرا جلب مي شكلي كه فقط به صورت يك نقطه هاي بي جزيره بیش از همه
هاي  هاي آن به سرخي پرتقال اي نقشه كه چراغ نقطه ۀجزير»در  او سپس از حضور خود

                                                           
1  . Carl Sagan 

2  . Sandor Ferenczi 

3. Bridge Symbolism and the Don Juan Legend 
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اي بودن جزيره كه پیش از هر چیز  شكلي و نقطه گويد. تأكید بر بي مي« سرخ است
يادآور  سازد و همچنین اشاره به رنگ سرخ گون را به ذهن متبادر مي محیطي دايره

 اي بر روي نقشه نقطهتوصیف هدايت از اتاق مرد منزوي است. كاركرد جزيره در داستان 
است: تالش براي يافتن پناهگاهي در  خانه تاريكرموز داستان نیز به مانند كاركرد اتاق م

هاي نمادين  ساختن زهدان هاي حاصل از زندگي اجتماعي كه عمالً به بر برابر ناخرسندي
بسي بختیارتر از راوي داستان  خانه تاريكگمان مرد منزوي در داستان  انجامد. بي مي

 سازش امشي كودكانه در زهدان دستراست: در حالي كه او در آ اي بر روي نقشه نقطه
هم شكستن زهداني باشد  بندد، آن ديگري محكوم است تا شاهد در چشم از جهان فرو می

 كه در ذهن پرورانده بود.

 

 نتیجه. 6

صادق هدايت و سعید فائق با اختالف سه سال از پي يكديگر آمدند و رفتند: در عهد نظم 
هاي نظم جديد  گشودند، در میان امیدها و هیجانعثماني( چشم به جهان  و كهنه )قاجاري

مدرن را به چشم ديدند و  ۀبرآوردن دولت مطلق جمهوري كمالیستي( بالیدند، سر و )پهلوي
ان چشم از جهان فرو شكشورهايحكومت مستعجل دموكراسي بر  ۀسرانجام در دور

هر دو ريشه د: شباهت به يكديگر نبو خطوط كلي زندگي هدايت و فائق چندان بي 13بستند.
اي از روشنفكران و  هر دو نماد نسل تازههای فرادست جامعه داشتند؛  در خانواده

ای بودند كه يكسر در مدارس جديد آموزش ديدند و  كردگان ايراني و تركیه تحصیل
فرهنگ   پیوندي ديرپا با زبان  تحصیل در مدارس و مراكز سنتي را تجربه نكردند؛ هر دو

اي هم با  افتند؛ هر دو تحصیالت دانشگاهي را به سامان نرساندند و میانهو محیط فرانسه ي
عین  تر، هر دو در كسب و كار و مشاغل دولتي و غیردولتي پیدا نكردند؛ و از همه مهم

دچار نوعي انزوا و بیگانگي در وطن بودند. اگرچه دو داستان  ،گفتند خود مي ۀآنكه از جامع
صادق  نوشتزندگینامۀ خوديكسر توان  را نمی خانه تاريكو  اي بر روي نقشه نقطهكوتاه 

ي درونهاي  و دغدغه شرايط روحیگمان وجوهي از  اما بي ،هدايت و سعید فائق تعبیر نمود
اهمیت  ۀهاي مزبور بازتاب يافته است. سخن جالل آل احمد دربار اين دو نفر در داستان

. راجع به سعید فائق نیز جا دشنقل  ینشپیدر سطور هاي هدايت  ن نوشتهبیدر  خانه تاريك
)به معناي اهل جزيره؛ منسوب به « آدالي»تنها  كه وي نه شوددارد به اين نكته اشاره 
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سالیاني چند از عمر خود را در  ،بلكه چنانكه پیشتر هم ذكر شد ،كرد جزيره( تخلص مي
بررسي زندگي صادق  .اي در درياي مرمره گذراند و نهايتاً در همان جا نیز درگذشت جزيره

گونه نوشتند كه زيستند. نوشتن  هدايت و سعید فائق مؤيد اين مطلب است كه آنان همان
براي اين دو چیزي فراتر از حرفه، تفنن هنري يا محملي براي ابراز عقايد ايدئولوژيك بود. 
 از همین رو، حس عمیق انزوا و بركنار ماندن از اجتماع، يأس، سرخوردگي و سرگشتگي

توان بخشي  شاهد آن هستیم مي خانه تاريكو  اي بر روي نقشه نقطهكه در را ها  شخصیت
 .اي مشابه ديد زندگي دو انسان دردمند در زمینه و زمانه ۀاز تجرب

 

 ها شتياددا
 به زمان طول در رؤيت قابل تغییر» از است عبارت داريم نظر مدّ «اجتماعی تغییر» مفهوم از اينجا در كه آنچه .1

 تاريخ جريان و گذارد اثر جامعه يك اجتماعي سازمان وظايف يا ساخت روي بر نباشد، دوام كم يا موقتي كه صورتي
به: اتابكی، رجوع شود . برای بررسی تطبیقی روند نوسازی در ايران و تركیه (24: 1368 روشه،) «نمايد دگرگون را

، ، ترجمۀ آرش عزيزی، ققنوس، تهرانه در تركیه و ايراندولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمران همو،و 1385
1390 . 

 .آوريمها، به منظور آشنايی خوانندگان ايرانی شرح حال مختصری از سعید فائق  پیش از بررسی داستان .2

 بود.« عباسیزاده»نام خانوادگی سعید فائق برگرفته از شهرت خاندان او در دورۀ عثمانی به  .3

 .است L’homee qui Regarde Passe les Trains سیمنون ژرژ راث اصلي عنوان .4

 امروز هاي داستان ۀبرگزيد كتاب در سیدحسیني رضا مرحوم ۀترجم اساس بر داستان متن از شده نقل عبارات .5
 و بیست چاپ) Son Kuşlar مجموعۀ در شده چاپ اصلی متن به نگاه با مواردي، معدود در. است( 1358) ترك
 .است شده داده فارسي ۀترجم در تغییراتي( 2009: يكم

 .است هشد غرب هنر تاريخ در گوناگونی آثار خلق دستمايۀ داستان اين. 32ـ11: 15 لوقا، انجیل به كنید نگاه .6

 1356 سال در جاويدان انتشارات چاپ با واست ( 1379) قطره انتشارات چاپ ولگرد سگ ۀمجموع ها قول نقل .7
 .تاس شده مقابله نیز

 «.كنه مي حس رو زندگي كثافت بوي شده،از   درو ۀيونج بوي كنه؛ می حس  زمینو بوي آدم[ اينجا»] .8

 كه كند مي اطالق هدايت هاي داستان از دسته آن بر را (psycho-fiction) «داستان روان» اصطالح كاتوزيان .9
 مهم ويژگي وي، رنظ به. دارند محوريت آنها در شناختي جامعه بعضاً و شناختي روان شناختي، هستي فلسفي، مسائل
 كاتوزيان،) است خاص مكان و زمان به محدوديتشان عدم و آنها موضوع بودن شمول جهان مزبور هاي  داستان
1384 :83). 

 به( ego) «من» كه هستند ناهشیاري هاي استراتژي (defense mechanisms) «دفاعي هاي مكانیسم» .10
 با دفاعي هاي مكانیسم(. 237: 1370 فرانك،) كند مي حفظ واقعیت ۀرحمان بي هاي جنبه از را خويشتن آنها مدد

 پرهیز آنها از و شود مواجه رواني اختالل و اضطراب با تا كنند مي كمك «من» به رواني ۀبهین شرايط نمودن فراهم
 ،برسند مفرط میزان به اگر ولي ،هستند رواني هاي تعارض با مقابله جهت در دفاعي هاي مكانیسم اگرچه. نمايد
: نمود اشاره دفاعي مكانیسم نوع ده به بحث، اين تشريح ضمن فرويد آنا. اندازند مي مخاطره به را رواني رشد



 1393، پايیز و زمستان 2شمارۀ  ،4سال شناسی،  های ايران پژوهش /62

 وااليش و وارونگي خود، به برگرداندن فكني، درون فرافكني، زدايي، عمل انزوا، وارونه، واكنش سركوبي، روي، واپس
(Elsa Schmid- Kitsikis, 2005, 376-377.) 

 از اندكي گروه امروزه. است رجولیت آلت فقدان حس از برآمده زنان رواني مشكالت از اي پاره فرويد، باور به .11
 .هستند موافق نظريه اين با روانشناسان

 .بسته هاي مكان در گرفتن قرار از هراس احساس :(claustrophobia)تنگناهراسي .12

 گرين) «كنند مي تعبیر مادرانه نمادي تر دقیق عبارت به يا مادينه نمادي شكلش هر به را آب روانكاوان معموالً» .13
 (.140: 1385 ديگران، و

 و شد ايجاد ايران در سیاسي باز فضاي رضاشاه، ديكتاتوري سرنگوني و 1941 اوت در ايران به متفقین  ۀحمل با .14
 سوي از. يافت تداوم گشت، مصدق محمد ملي دولت سقوط به منجر كه 1953 اوت كودتاي زمان تا دوره اين

 به منجر امر اين و گرفت پیش در را سیاسي تحزب سیاست دوم جهاني جنگ پايان از پس تركیه حكومت ديگر،
 و ساقط منتخب حكومت ،1960می كودتاي پي در. شد 1950 سال در دولت مخالف حزب گیري قدرت

 .شد اعدام وزير، عدنان مِندِرِس، نخست
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