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 .1مقدمه
ايران قاجاري و تركیۀ عثماني ،اگرچه بر خالف بسیاري از جوامع مسلمان تحت سیطرۀ
دولتهای استعمارگر قرار نگرفتند ،لیكن از همان بدو امر تفوق تمدن جديد را در
جبهههاي جنگ بهروشنی ديدند و از آغاز سدۀ نوزدهم به طور جدي درصدد نوسازي
ساختارهاي سیاسي و نظامي و اقتصادی خود برآمدند .عباس میرزاي قاجار بناي اصالحات
موسوم به «نظام جديد» را در تبريز گذاشت و سلطان سلیم سوم (حك 1807-1789م)
برقراري «نظام جديد» را در استانبول آغاز كرد .روند كلی تاريخ ايران قاجاري و تركیۀ
عثماني را طي سدۀ نوزدهم و اوايل سدۀ بیستم ميتوان آزمون و خطا در مسیر نوسازي
قلمداد نمود .اگرچه در بدو امر اصالحات با هدف نوسازي ارتش آغاز شد ،در ادامه ديگر
حوزهها را نیز در بر گرفت .شرايط جديد مسائل مستحدثهاي در برابر متفكران ايراني و
عثماني مطرح میساخت و آنها را به بازانديشي در وضع موجود برمیانگیخت.
در بررسي نخستین نمونههاي ادبیات نوين در جوامع خاورمیانه نیز شاهد آن هستیم
كه ادبیات پیش از هر چیز در خدمت بیان دغدغهها و انديشههاي جديد و انتقاد از نظم
حاكم قرار ميگیرد .فكر نو زبان نو ميخواهد و زبان نو فكر نو ميزايد .ادبیات نوين در پي
در انداختن طرحي نو ،چه در صورت و چه در محتوا ،بود .آخوندزاده ،روشنفكر ايراني مقیم
قفقاز ،معتقد بود كه «دور گلستان و زينت المجالس گذشته است .امروز اين قبیل تصنیفات
به كار نميآيد .امروز تصنیفي كه متضمن فوائد ملت و مرغوبِ طبايع خوانندگان است ،فن
دراما و رمان است» (میرعابديني1/1386 ،ـ .)17 :2به نظرحسن كامشاد« ،شايد در هیچ كشوري
به اندازۀ ايران تطور ادبیات در قرن حاضر با نوسانهاي اجتماعي و سیاسي پیوند نزديك
نداشته است» ،از همین رو است كه شناخت رويدادهاي سیاسي و اجتماعي ايران جهت
فهم روندهاي ادبي معاصر ضرورت دارد (كامشاد .)58-59 :1384 ،از سوي ديگر ،كمال
كارپات ،پژوهشگر تركیهای ،نیز ادبیات نوين تركیه را در پیوند با فرآيند نوسازي در اين
كشور ميداند و ارتباط تنگاتنگي میان ادبیات و جامعه تركیه ميبیند (كارپات،)198 :1364 ،
چنانكه مضمون مشترك در آثار طاليهداران ادبیات نوين تركیه همچون ابراهیم شِناسي
(1871-1826م) ،نامِق كمال (1888-1840م) و احمد مدحت (1912-1844م) نقد وضع
موجود و روايت سرگشتگي میان سبك زندگي كهنه و نو بوده است.
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شعلهور شدن آتش جنگ جهاني اول كوششهاي نخبگان قاجاري و عثماني در جهت
نوسازي دولت و جامعه و گام نهادن در راه حكومت قانون و دمكراسي را خاكستر ساخت.
امپراطوري عثماني ،كه در كنار آلمان وارد جنگ شده بود ،به اشغال نظامي درآمد و تجزيه
شد .ايران نیز بهرغم اعالم بيطرفي به صحنۀ زد و خورد ارتشهاي متخاصم بدل گشت
و قحطي و هرج و مرج گريبانگیر ايرانیان شد .اما از میان خاكستر جنگ جهاني اول ،دو
دولت تمركزگرا برخاستند و بر آن شدند تا طرح نوسازي را به هر شكل ممكن در جوامع
ايران و تركیه اجرا سازند .فيالواقع «كاربست تجدد آمرانه در تركیه و ايران پس از جنگ
جهاني اول ،از ناكامي تالشهاي اولیه براي ترويج نوسازي ،خواه از پايین و خواه از باال،
در دو كشور همسايه ناشي ميشد» (اتابكی .)13 :1385 ،دولتهاي جديد به منظور اجتناب از
تكرار تجربۀ ناكام نوسازي در دورههاي قاجار و عثماني ،چارۀ كار را در گسست از نظام
قديم و در هم شكستن و مطیع ساختن تمامي كانونهاي سنتي قدرت (اعم از مادي و
معنوي) مي ديدند .به اين ترتیب ،قدرت به انحصار دولت درآمد .اكنون دولت در جايگاهي
بود كه ميتوانست بدون برخورد با مقاومت جدي حتي رفتارهاي خصوصي اتباع خود را
نیز تحت انقیاد درآورد .اينگونه بود كه جامعۀ ايراني در دورۀ رضاشاه پهلوي (حك 1925
1941م) و جامعۀ تركیه در دورۀ كمال آتاترك (حك1938-1923 :م) تغییرات اجتماعي1
گسترده و بيسابقهاي را در حوزههای گوناگون به خود ديد.
اگر به مانند قائالن به شیوۀ تاريخيـزندگینامهای در نقد ادبی ،معتقد باشیم كه «اثر
ادبی عمدتاً ...بازتاب زندگی نويسنده و زمانۀ او يا زندگی و زمانۀ شخصیتهای آن اثر»
است (گرين و ديگران ،)39 :1385 ،بررسي آثار نويسندگان ايرانی و تركیهای در مقطع زماني
اواخر سدۀ نوزدهم و اوايل سدۀ بیستم میالدی ،كه دوراني بسیار مهم در تكوين هويت
جديد ايراني و ترك بوده است ،میتواند راهگشای ما در شناسايی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم تغییرات اجتماعي بر شخصیت و نگاه نخبگان فرهنگی آن عصر باشد .اين
ارتباط میان تغییرات اجتماعی و جنبههای روانی حیات فردی از آنجا ناشی میشود كه
«هرگونه تالشي براي دگرگوني ،توسعه يا ارتقاي مردم نیازمند تغییر در تكتك افراد
است .اين يك واقعیت ساده است :لبۀ تیز تحوالت اجتماعي در سطح فردي كارگر
ميافتد» (پايزر و ترورز .)40 :1387 ،هدف پژوهش حاضر واكاوی اثرات روانیِ تغییرات اجتماعی
بر شخصیت دو چهرۀ مهم داستاننويسي نوين ايران و تركیه ،يعني صادق هدايت
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(1951-1903م) و سعید فائق عباسييانیك (1954-1906م) ،است و به اين منظور دو
داستان كوتاه از اين دو نويسنده مورد بررسي قرار گرفته است.
ادبیات داستانی را میتوان اصلیترين عرصۀ بر هم كنشِ تغییرات اجتماعی،
دغدغههای شخصی و خالقیتهای فردی دانست ،چنانكه به تعبیر يوسا «فرهنگهاي
مذهبي غالباً شعر و نمايش و بهندرت رمانهاي شاخص ميآفرينند .داستاننويسي هنر
جامعهاي است كه بر سر ايمان خويش ميلرزد» ( .)Llosa, 2002: 22پژوهش حاضر
درصدد پاسخ به اين پرسشهای اساسی است كه آيا تأثیرات تغییرات اجتماعی بر
شخصیتهای هدايت و فائق را میتوان در آثار اين دو نويسنده جست؟ و با عنايت به
همزمانی تغییرات اجتماعی در ايران و تركیه و حیات اين دو نويسنده ،آيا واكنش مشابهی
در نوشتههای هدايت و فائق به چشم میخورد؟ فرضیۀ اصلی پژوهش حاضر اين است كه
تغییرات اجتماعی در جوامع ايران و تركیه منجر به بروز واكنشهای روانی يكسان در اين
دو نويسنده همعصر ،كه خاستگاه اجتماعی مشابهی نیز داشتند ،شد.
2

 .2دربارۀ سعید فائق
در تاريخ ادبیات تركیه از سعید فائق به عنوان نويسندهاي شاخص و صاحب سبك در
عرصۀ داستان كوتاه ياد ميشود .وي با به تصوير كشیدن زندگي اقشار حاشیهاي جامعه،
همچون ماهیگیران و كارگران و بیكاران ،توصیف مناظر طبیعي و بررسي پیچیدگيهاي
روان آدمي ،جان تازهاي در ادبیات داستاني تركیه دمید .به گفتۀ كارپات« ،سعید فائق
نخستین كسي بود كه جهت تازهاي به داستان كوتاه در تركیه داد و همو آن را به اوج
هنري خود رساند» (كارپات.)227 :1364 ،
سعید فائق عباسييانیك 1در سال  1906میالدي در يكی از خانوادههای سرشناس و
متمول شهر آداپازاري 2در تركیۀ عثمانی چشم به جهان گشود 3.او پس از اتمام دورۀ
دبیرستان در سال  1928وارد دانشكدۀ ادبیات دارالفنون استانبول شد .نخستین داستان او
3
با عنوان بادبادکها در سال  1929در روزنامۀ ملیّت به چاپ رسید (Doğan Okay, 2008
; .)& Baştuğ, 2002چندی بعد سعید به اصرار پدر برای تحصیل اقتصاد رهسپار سويیس
1. Sait Faik Abasıyanık
2. Adapazari
3.Uçurtmalar
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شد ،هر چند تحصیل او در رشتۀ اقتصاد هم ديری نپايید و سعید جوان ترجیح داد تا چند
صباحی را در فرانسه سپری كند .در سال  1934سعید به درخواست پدر به استانبول
بازگشت .در حالی كه پدر سعید مايل بود تا او به فعالیتهای تجاری مشغول شود ،وی به
سراغ تدريس و خبرنگاری رفت .در سال  1936نخستین مجموعۀ داستان سعید فائق با
عنوان سماور 1منتشر شد.
اندكي پس از مرگ پدر ،در سال  ،1393سعید كه صاحب ارثیۀ قابل توجهی شده بود،
استانبول را ترك گفت و در جزيرۀ بورگاز 2در درياي مرمره رحل اقامت افكند .در همان
سال دومین اثر او با نام مخزن 3شامل شانزده داستان منتشر شد .انتشار سومین مجموعه
داستان او در سال  1940با عنوان شاهمردان 4دردسرهايي را در پي داشت .يكي از
داستانهاي اين مجموعه با عنوان لغزش 5موجب ناخشنودي سران ارتش و تشكیل پرونده
علیه او در دادگاه گشت و از اين رو در سپتامبر  1940براي شركت در جلسۀ دادگاه راهي
آنكارا شد .با وجود آنكه دادگاه حكم به برائت و از اتهامات وارده داد ،مادرش از بیم آنكه
مبادا فرزند در آينده دچار مشكل مشابهي شود او را واداشت تا داستاننويسي را رها كند.
اگرچه سعید به ظاهر سر تسلیم در برابر خواست مادر فرود آورد و حتي چند صباحي هم در
كسوت خبرنگار روزنامه به فعالیت پرداخت ،ولي در عمل ،پربارترين دوران داستاننويسي
او مربوط به همین برهۀ زماني ،يعني سالهاي  1940تا  ،1948است .وي در اين دوره با
نشريات ادبی گوناگونی همكاري ميكرد و نگارش رمان موتورِ مدارِ معیشت 6نیز حاصل
همین دوران است .در سال  1948سعید مجموعه داستان آدم زيادي 7را منتشر ساخت .اما
اين سال آبستن خبر ناگواري هم بود :تشخیص ابتالي او به بیماري كبدي.
9
طي پنج سال باقيمانده از زندگي مجموعه داستانهاي قهوهخانه ،8ابري در آسمان ،
كمپاني ،1لب استخر 2و آخرين پرندگان ،3رمان در پي گمگشته 4و همچنین مجموعه شعر
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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شعر اكنون وقت عاشقپیشگي است 5از وي منتشر شد .پس از مرگ سعید در سال 1953
نیز مجموعه داستانهاي آيا در عالمداغ مار هست؟ 6و كمي شیرين 7و همچنین ترجمۀ
اثري از ژرژ سیمنون 8با عنوان ولعِ زيستن 9به چاپ رسیدند 4.از ديگر آثار و نوشتههای
سعید فائق میتوان از كودکِ داخل تونل ،10دروازۀ دادگاه ،11مرگ ماهیگیر 12و قطار
هولانگیز 13نام برد .در سال  1962شماري از داستانهاي او به كوشش صبري اسد
سیاوشگیل 14به زبان فرانسوي برگردانده شد و تحت عنوان نقطهاي بر روي نقشه15به
طبع رسید .دو دهه بعد طلعت سعید هالمان16در كتابي با عنوان مشابه17گزيدهاي از
داستانها و اشعار او را ترجمه نمود و در دسترس مخاطبان انگلیسيزبان قرار داد .بهتازگی
(ژانويۀ  )2015الكساندر دِيو و مورين فريلی 18ترجمۀ انگلیسی تازهای از گزيده داستانهای
سعید فائق با عنوان آدم زيادی :گزيدۀ داستانها 19منتشر كردهاند.

 .3بررسي داستان نقطهاي بر روي نقشه
داستان كوتاه نقطهاي بر روي نقشه جزو داستانهاي متأخر سعید فائق است كه در سال
 1952ذيل مجموعۀ آخرين پرندگان منتشر شد .در اين داستان شخصي مأيوس و
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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سرخورده از مناسبات زندگي شهري به حديث نفس ميپردازد .او كه در پي آرامش ،نیكي
و خوشبختي به جزيرۀ موطن خويش بازگشته است ،طبیعت جزيره را ميستايد و در وصف
زندگي «انسانهاي شريف» جزيره سخن ميگويد .اما اين آرامش و خوشبختي ديري
نميپايد .وي با ديدن صحنۀ تقسیم ناعادالنۀ صید توسط جزيرهنشینان درمييابد كه
واقعیت زندگي در جزيره چیزي متفاوت انتظار و پندار اوست.
آنچه در نگاه نخست به هنگام مطالعۀ داستان فوق جلب توجه ميكند ،تأكید بر يك
موقعیت جغرافیايي خاص يعني جزيره ،ستايش از آن و بیان غم غربت راوي نسبت به
جزيره است .با اين حال نقطهاي بر روي نقشه يك مانیفست سانتیمانتالیستي در مذمت
زندگي شهري جديد و تقديس زندگي روستايي سنتي نیست .در حقیقت تمامي جزئیاتي
كه در خالل داستان آمده سرانجام در خدمت انگارۀ تراژيك اثر قرار ميگیرد .داستان
میخواهد حكايتگر تعارض میان ذهنیت راوي (كه شخصیت اصلي و به نوعي تنها
شخصیت داستان است) و واقعیتهاي جهان بیرون باشد.
ساختار داستان مزبور را ميتوان به دو بخش تقسیم نمود .در بخش نخست راوي از
دلبستگي ديرپاي خود به «جزيرهها» ميگويد .مفهوم جزيره در نزد او چیزي فراتر از يك
پديدۀ جغرافیايي است« :تا در نقشه جزيره ميبینم ،در درونم دوستيها و عشقها به جنب
و جوش درميآيد ».او كه در پي كشف حقیقت نهفته در مفهوم «نقطهاي به نام جزيره»
است ،به محض ديدن جزيرهاي بر روي نقشه ،طبیعت و انسانهاي «شريفِ» جزيره را در
ذهن مجسم ميكند .بخش نخست داستان به وصف اين دو عنصر (طبیعت جزيره و
انسانهاي شريف جزيره) اختصاص دارد و نهايتاً به اين نتیجه ميرسد كه «هیچجا بهتر از
جزيره نیست» .سپس راوي از خود ميگويد .خسته و سرخورده از زندگي در شهر ،امید دارد
حال كه سالهاي عمرش به نیمه رسیده و دست تقدير او را به دامان «جزيره» انداخته،
آنچه از كف داده است را در پناه اين «محیط پاك» بازيابد:
گويي در چهارده سالگي ،وقتي كه پسر موبوري بودم ،گذاشته و رفته بودم .يك قايق
موتوري مرا با خود برداشته و به شهرهاي بزرگ برده بود .زندگي كرده بودم؛ جیبهايم پر از
پول شده بود؛ زن ديده بودم؛ شهوت را شناخته بودم؛ قمار كرده بودم؛ دزدي و زندان را
تجربه كرده بودم؛ فاحشهخانه ديده بودم؛ با جیببرها و دزدها طرح دوستي ريخته بودم؛ باج
گرفته و باج داده بودم؛ گرسنه خوابیده بودم؛ پول دزديده بودم؛ تجاوز كرده بودم؛ دوست
داشته بودم و دوستم نداشته بودند .اكنون سرخورده ،اكنون خسته ،اكنون پاكباخته ،باز با
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همان قايق موتوري كه مرا برده بود بازگشته بودم (فائق16 :1358 ،؛ Abasıyanık: 2009:
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به نظر ميرسد كه اين تصوير خالي از اغراق نباشد .گويا راوي با رديف كردن
مسلسلوار شماري از گناهان كبیره صرفاً در پي سیاهنمايي گذشته خويش است .جالب
آنكه راوي در طول اقامت در جزيره از وسوسۀ زن و يا قمار سخن نميگويد ،بلكه آنچه
سخت از آن ميگريزد وسوسۀ «نوشتن» است« :اگر ...آرزوي نوشتن  -آرزو كه نه ،خوي بدِ
نوشتن كه گاهگاه به سرم ميزند  -باز هم به سراغم بیايد ،بيقلم و كاغذ به كوه خواهم
زد ،به ماهیگیري خواهم رفت .ديگر نميخواستم بنويسم» .راوي اگرچه جزيره را بسان
بهشتي زمیني ترسیم ميكند و آن را ملجأ و پناهي براي بازيابي خیر و نیكي ميداند ،اما
تمامي اين امیدها بهيكباره و بيمقدمه به اعترافي تلخ و يأسآور ختم ميشوند :با بیان اين
حقیقت كه راوي با دلي «پراندوه» در «انتظار مرگ» نشسته است ،روايت آرام آرام رنگ
ديگري به خود ميگیرد و آن جهان زيبا و منظمي كه پیشتر شاهدش بوديم بهتدريج به
تیرگي ميگرايد .حال درمييابیم تقلیل شخصیت راوي به وجدان توبهكاري كه به ناگه
حجاب ظلمت از برابر ديدگانش به كناري رفته ،شهر و پلیديهايش را وانهاده و در پي
فالح و رستگاري رهسپار وادي ايمن جزيره شده ،قضاوتي خالي از سطحينگري و
شتابزدگي نبوده است.
به واقع آنچه كه روح و جان راوي را ميآزارد نه ندامت حاصل از گناه ،بلكه عدم
پذيرش او از سوي محیطي است كه چنین پرشور و مخلصانه دوستش ميدارد .راوي در
ابتدا ميكوشد تا «يواش يواش» به انسانهاي جزيره نزديك شود؛ همان انسانهايي كه از
نظر وي «خیلي بهتر و شريفتر» هستند .با اين حال ،او به اين واقعیت دردناك واقف است
كه اهالي جزيره به وي ،يعني «به آدمي كه مثل آنها نیست» ،عالقهمند نخواهند شد .او كه
صاحب ارثیۀ پدري و زندگي مرفهي است و در خانهاي وسیع تحت سرپرستي مادر خود-
كه «غرق كار و كوشش» است  -زندگي ميكند ،خوب ميداند كه در چشم ديگران چیزي
جز يك بچه مايهدار بيدست و پا نیست .با اين حال ،راوي از زيستن در جزيره احساس
خوشبختي ميكند .اگرچه محیط او را نپذيرفته ،ولي دستكم وي در مقام «تماشاگر» وارد
زندگي جزيرهنشینان شده و عادت زندگي در شهر از سر او افتاده است« :همه چیز همان
طور بود كه خیال كرده بودم ».اينكه راوي انواع و اقسام گناهان را به خود ميبندد ،خود را
در معرض مالمت و سرزنش قرار ميدهد و سپس نوشتن و هرگونه «جاهطلبي» را بر خود
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حرام ميدارد و تصمیم ميگیرد همچون ديگران به «ماهیگیري» برود و قهوه و سیگار
ارزان مصرف كند در حقیقت تالش نافرجامي است برای درهم شكستن خود و مستحیل
شدن در ديگران .ديديم كه راوي خود بدين نكته اشاره دارد كه تعلق وي به طبقۀ
فرادست موجب عدم همدلي جزيرهنشینان نسبت به اوست .اما مسئله تنها به فاصلۀ
طبقاتي ختم نميشود .راوي در بخش نخست داستان آنگاه كه ميخواهد سفرۀ دل خود را
باز كند ،براي توصیف خويش به نقل اصطالحي فرانسوي  -برگرفته از داستانی در كتاب
مقدس  -متوسل ميشود[ L'enfant Prodigue :فرزند اسرافكار] 6.وقتي آشنايي با
زبان فرنگي را در كنار ديگر ويژگيهاي راوي ،همچون مطالعۀ رمان و دغدغۀ نوشتن،
قرار ميدهیم ،ميتوانیم حدس بزنیم كه راوي به بافت فرهنگي ديگري تعلق دارد كه وي
را از جزيرهنشینان متمايز ميسازد.
تصوير مینوي كه در ابتداي داستان از زندگي در جزيره ترسیم شده بود حال به يك
نوع خودفريبي و سادهانگاري خودآگاهانه تقلیل مييابد .راوي هر روزِ خود را اين گونه به
پايان ميرساند« :چنانكه گويي تازه از مادر زاده شده باشم ،معصومانه در رختخواب
ميرفتم؛ خاطرهها را از مغزم ميراندم و با احساس لذت از تماشاي نیكدالن ،قهرمانان،
بيآزاران و كساني كه با عرق جبین و مبارزه با طبیعت قهار و نیكي به همديگر نانشان را
درميآورند ،در خوابي عمیق و بيرؤيا ميرفتم ».راوي حتي زماني كه چیزهايي دربارۀ
درگیري و اتفاقات ناخوشايند بر سر مسئلۀ تقسیم صید ميشنود ،ميكوشد كه آنها را
«نشنیده» بگیرد .اما در يك بامداد آنچه را كه وي سعي در نشنیده گرفتنش دارد ،به تمامي
در برابرش ظاهر ميشود .قايقي با همان ويژگيها كه راوي پیشتر در «خیال» خود تجسم
ميكرد ،از صید باز ميگردد .روند حوادث و چینش صحنهها طبق «انتظار» او پیش ميرود،
اما با حضور مردي غريبه همه چیز به هم ميريزد .مرد غريبه كه «ضعیف»« ،زردچهره» و
«بیمارگونه» است در تمیز كردن قايقها به ماهیگیران كمك ميكند تا شايد از اين راه
نصیبي از ماهيها  -ماهيهايي كه در بازار هیچ ارزشي ندارند  -ببرد« :چه دوستانه و با
چه محبت صمیمانهاي كار ميكرد ...آن مرد براي اينكه بتواند يك ماهي بگیرد و حق
گرفتن آن را داشته باشد ،هر كاري از دستش ساخته بود ميكرد ».اما در نهايت درخواست
مرد غريبه برای دريافت ماهي با ممانعت و پرخاش ماهیگیران روبرو ميشود .راوي كه
يكی دو نفر از ماهیگیران را ميشناسد «انتظار» دارد كه دستكم آنها به نفع مرد غريبه پا
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در میاني كنند و چیزي به او بدهند .اما نه تنها آنها جانب غريبه را نميگیرند ،بلكه با
عباراتي تند و بيادبانه او را ميرانند .مرد غريبه مغموم و دلشكسته «با قدمهاي كوچكي
نظیر چارلي چاپلین» به سوي كشتيای كه در ساحل جزيره پهلو ميگرفت رهسپار
مي شود .حكايت مرد غريبه گويي حكايت خود راوي است :هر دو از بیرون جزيره آمدهاند
و بهرغم همراهي «دوستانه» و «صمیمانه» با جزيرهنشینان ،انتظارات و امیدهايشان
بهيكباره ناپديد ميشود .راوي ،دلتنگ از بر باد رفتنِ اين بهشت واهي ،به نوشتن پناه
ميبرد ،چرا كه «اگر نمينوشتم ،ديوانه ميشدم».
كلیدواژۀ اصلي در اين داستان همانا «نقطهاي بر روي نقشه» يعني «جزيره» است.
اگرچه داستان نقطهاي بر روي نقشه در بستري واقعگرايانه سیر ميكند ،اما بهراستي اين
ذهنیت راوي است كه واقعیت را بازمينماياند ،چنانكه تكرار واژههاي «خواب»« ،خیال» و
«انتظار» در خالل داستان نیز شايد تأكیدي باشد بر نقش محوري ذهنیت راوي در
جهتدهي به صورت و محتواي روايت حاضر .بيگمان استعارۀ نهفته در پس مفهوم
«جزيره» چیزي فراتر از يك مختصات جغرافیايي است .آيا «جزيره» بیش از آنكه نقطهاي
بر روي نقشه باشد نقطهاي در ذهن راوي نبوده است؟
 .4بررسي داستان تاريكخانه اثر صادق هدايت
داستان تاريكخانه از مجموعۀ سگ ولگرد (چاپ نخست1321 :ش1942 /.م ).واپسین
شب زندگي مردي را روايت ميكند كه از جامعه گسسته و به اتاقي ،كه بيشباهت به
زهدان نیست ،پناه آورده است .به نظر محمد بهارلو« ،در میان آدمهايي كه هدايت آفريده
است ،آدم اصلي تاريكخانه و راوي بوف كور بیش از ديگران به هدايت شباهت دارند .از
همین روست كه آل احمد گفته است هدايت از وقتي كه تاريكخانه را نوشت ،خودكشي
كرده بود» (هدايت .)31 :1379 ،داستان از نظرگاه اولشخص بیان ميشود و در آن راوي
ماجراي آشنايي خود با مردي مرموز و غیرعادي طي سفري در مركز ايران را شرح
ميدهد؛ آشناييای كه البته بیش از يك شب به درازا نميكشد و راوي روز بعد با جسد
بيجان همسفرش مواجه ميشود.
مردي كه سر راه خوانسار به جمع مسافران پیوسته بود از همان بدو امر با نحوۀ
پوشش و رفتار خود راوي را تحت تأثیر قرار ميدهد .از ديد راوي ،مرد تازهوارد ،كه خود را
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در باراني سورمهاي پیچیده و كاله لبهبلندش را تا روي پیشاني پايین كشیده بود ،گويي
تالش ميكرد تا به اين طريق «از جريان دنیاي خارجي و تماس با اشخاص محفوظ و جدا
بماند» 7.توقف غیرمنتظرۀ اتومبیل در خوانسار با دعوت بيتكلف مرد از راوي براي
گذراندن شب در منزل وي همراه ميگردد« :لحن ساده و بيرودربايستي و تعارف و
تكالیف او در من اثر كرد و فهمیدم كه با يك نفر آدم معمولي سروكار ندارم ».در طول
مسیر مرد از علت اقامت خود در خوانسار ميگويد؛ از اينكه اين شهر «دورافتاده» و «پرت»
از «بالياي اين قرن» ،يعني روزنامه ،هواپیما ،راهآهن و مخصوصاً اتومبیل و «روحیۀ شاگرد
شوفر» ،در امان مانده و اينكه اين شهر يادآور «يك دنیاي گمشدة قديمي» است .البته اين
ستايش از محیط غیرشهري و حمله به دستاوردهاي فنون و علوم جديد ،كه گاه با عبارات
كلیشهاي نیز همراه ميشود 8،به معناي محوريت تقابل زندگي شهري و صنعتي با زندگي
روستايي و كشاورزي در داستان نیست ،چون در بخش دوم داستان درمييابیم كه شهر
استعارهاي است از مناسبات حاكم بر اجتماع .بخش دوم داستان با ورود راوي به اتاق
میزبان آغاز ميشود .راوي پس از عبور از «داالن تنگ و تاريكي» كه طاق و ديوارش به
رنگ اُخرا و كف آن از گلیم سرخ بود ،با اتاقي بیضيشكل ،بدون پنجره و زاويه ،كه همه
جاي آن از مخمل عنابي پوشانده شده بود روبرو ميگردد .در چنین مكاني است كه میزبان
در قالب يك تك گويي طوالني  -يا به قول راوي ،يك «خطابۀ سرشار»  -از خود سخن
ميگويد:
من هیچ وقت در كِیفهاي ديگرون شريك نبودهام ...يه وقت بود داخل اونا شدم ،خواستم
تقلید سايرين رو دربیارم ،ديدم خودمو مسخره كردهام .هرچي رو كه لذت تصور ميكنن همه
رو امتحان كردم ،ديدم كیفهاي ديگرون به درد من نميخوره .حس ميكردم كه همیشه و
در هر جا خارجي هستم  ...همیشه با خودم ميگفتم :روزي از جامعه فرار خواهم كرد و در يه
دهكده يا جاي دور منزوي خواهم شد ،اما نميخواستم انزوا رو وسیلۀ شهرت يا نوندوني
خودم بكنم (هدايت.)135 :1379 ،

صحبتهاي بلندباالي میزبان خالي از تناقضگويي نیست .او گاه پوچي و بیهودگي
گذشته را تخطئه ميكند و گاه از نوستالژي گذشته ،از میراث گذشته كه بر دوش او
سنگیني ميكند سخن ميگويد .در واقع ،آنچه در بخش دوم داستان با آن روبرو هستیم
سیلي از جمالت و عبارات است كه بهيكباره و بيانقطاع بر زبان میزبان جاري ميشود.
حضور راوي در اين بخش چنان مغفول مانده است كه هدايت به ناچار مكثي در میان
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خطابۀ مرد منزوي ايجاد ميكند تا راوي را به سخن درآورد .البته خود راوي بيدرنگ در
مييابد كه سخن گفتن او اساساً «بيمعني»« ،بيجا» و «بيتناسب» بوده است .از سوي
ديگر ،عليرغم توصیف كاملي كه پیشتر از اتاق عجیب و غريب میزبان ارائه شد ،گويا
هدايت بیم آن دارد كه مبادا مخاطب شباهت اتاق با زهدان را درنیابد .از اين رو راوي ،كه
تا به اينجا شاهد غافلگیري و انفعال او بودهايم ،با پايان خطابۀ مرد منزوي بهيكباره در
مقام تحلیلگري موشكاف ظاهر ميشود« :حالتي كه شما جستجو ميكنین ،حالت جنین
در رحم مادره  ...اين همون نستالژي بهشت گمشدهايس كه در ته وجود هر بشري وجود
داره .آدم در خودش و تو خودش زندگي ميكنه .شايد يه جور مرگ اختیاريس» (هدايت،
139ـ.)140
همايون كاتوزيان در نقد خود بر تاريكخانه ،با اشاره به آن دسته از داستانهاي
هدايت كه وي آنها را «روانداستان» 9مينامد ،از تقلیل آثار ادبي به مقوالت روانشناختي،
سیاسي و اجتماعي انتقاد ميكند (كاتوزيان .)119 :1384 ،با اين حال ،به نظر میرسد كه
داستان تاريكخانه چیزي بیش از يك روايت داستاني است .هیجان نهفته در پشت كلمات
و جمالت چنان است كه حتي جنبههاي منطقي داستان را تحتالشعاع قرار ميدهد .مثالً
در ابتداي داستان شاهد آن هستیم كه راننده زمان حركت از خوانسار را «فردا كلۀ سحر»
اعالم ميكند ،اما در بخش پاياني داستان ،راوي كه شب را خانۀ مرد منزوي گذرانده است
«دو ساعت به ظهر» از خواب بیدار ميشود و سپس براي خداحافظي به اتاق میزبان ميرود
و در آنجاست كه با جسد بيجان او روبرو ميگردد .جالب آنكه با اين وجود ،راوي هراسان
و شتابان راه گاراژ را در پیش ميگیرد« :چون نميخواستم اتومبیل را از دست بدهم»!
نگاهي دوباره بیندازيم به بخش دوم داستان .صاحب تاريكخانه ،اگرچه مخاطبي را در
پیش خود نشانده است ،اما قصد گفتوگو ندارد .او كه مقدر است ساعاتي ديگر از دنیا برود
در واقع مجالي يافته تا واپسین دفاعیات خود را در برابر يك موجود بشري و عضوي از
اجتماع بر زبان آورد .وي قصد آن دارد تا سازوكاري كه او را واپس زده ،تحقیر كرده،
تحمیق نموده و حق زندگي مطلوب را از وي سلب كرده است ،رسوا نمايد .در پس عبارات
میزبان ،كه مملو از آزردگي ،استیصال ،عصبانیت و سردرگمي است ،تقاليي سخت انساني
به چشم ميخورد .او در اين كنج تنهايي ،در اين آخرين شب زندگي ،ميكوشد تا به شیوۀ
خود جهان را مغلوب سازد.
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از منظر روانشناختي ،اظهارات بلندباالي میزبان سرشار از توسل به «مكانیسمهاي
دفاعي» 10است .تاريكخانه فيالواقع حكايت كشمكش انسان و جهان است .شخصیتي كه
در طي داستان با او روبرو ميشويم فردي است كه براي رهايي از هیجانها و فشارهاي
ناخوشايند زندگي اجتماعي به گوشهاي واپس نشسته و جالب آنكه واپسین ملجأ و پناهگاه
او نیز اتاقي است به شكل زهدان.
 .5بازگشت به زهدان /جزيره
در فهم دو داستان صادق هدايت و سعید فائق ناگزير از پرداختن به استعارۀ نهفته در
مفاهیم «زهدان» و «جزيره» هستیم .در واقع اين دو مفهوم ،نماد توسل شخصیت راوي در
نقطهاي بر روي نقشه و شخصیت مرد منزوي در تاريكخانه به مكانیسم دفاعي
واپسروي 1است .واپسروي بر عقبنشیني يا بازگشت به يك موقعیت اولیه داللت دارد.
زماني كه فرد با اضطراب روبرو ميشود ،میل دارد به زماني بازگردد كه حمايت و امنیت
كامل را احساس ميكرده است :دوران طفولیت .به نظر فرانتس الكساندر« ،واپسروي
همواره به معناي ترك كوششهاي واقعي براي به دست آوردن اقناع مناسب است.
واپسروي معموالً يك عقب نشیني از واقعیت است به سوي تخیالت» (الكساندر.)89 :1377 ،
در اين میان ،مفهوم «زهدان» در تمايالت مربوط به واپسروي و به طور كلي در
نمادپردازيهاي فرهنگي و روانشناختي داراي جايگاه ويژهاي است .جا دارد به اين نكته
اشاره شود كه زن در آثار زيگموند فرويد چنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت .در
حالي كه در نظريات فرويد توجه خاصي به آلت رجولیت شده بود ،كارن هورناي ، 2يكي از
مهمترين روانشناسان فمینیست و از نخستین كساني كه آراي فرويد دربارۀ زنان را به
چالش گرفت ،در برابر نظريۀ غبطۀ قضیبِ 3فرويد ،نظريۀ غبطۀ زهدان 4را مطرح ساخت.
به باور هورناي« ،مادر بودن» امتیاز روانشناختي غیرقابل انكاري براي زنان فراهم
ميآورد.

1. Regression
2. Karen Horney
3. penis envy
4. womb envy
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نظريات هورناي تأثیر عمیقي بر برونو بتلهايم گذاشت .وي با بررسي اسطورهها و
مناسك فرهنگي در سراسر جهان ،اهمیت مفهوم زهدان و تمايل مردان به داشتن اين
اندام را مورد اشاره قرار داد .به گفتۀ بتلهايم ،در مناسك پاگشايي 2شاهد آن هستیم كه
پسران تازهبالغ از طريق اختیار كردن مهبل نمادين فرصت مييافتند كه توأمان واجد
مردانگي و زنانگي شوند و به اين ترتیب با نیروي آفرينندۀ مادرـزمین مرتبط گردند
( .)Adams, 2009در نمونههايي از اين دست ،شاريس و جفري مككافرتي با بررسي
شواهد باستانشناختي ،اهمیت نمادين زهدان را در مناسك مذهبي آمريكاي باستان مورد
بحث قرار دادهاند .در كیهانشناسي تمدنهاي آمريكاي باستان ،زمین را مؤنث
ميپنداشتند و غارها و چشمههاي آب گرم را استعارهاي از مهبل و زهدان مادرـ زمین
ميدانستند .جالب آنكه مناسك مذهبي مربوط به اين پديدههاي طبیعي نیز با وظايف زنانه
يا مادري گره خورده بودند ( .)McCafferty & McCafferty, 2008: 26در مثالي ديگر،
هلن هارديكر در بررسي شعائر مربوط به زيارت غارهاي مقدس ارتفاعات اُمینهسان 3در
ژاپن ،تحلیلي روانشناختي ارائه داده و پیوند آن را با مفهوم «بازگشت به زهدان» تشريح
نموده است (.)Hardacre, 1983: 149-176
اُتو رانك 4در كتاب آسیب تولد 5به بسط نظريۀ «اضطراب تولد» فرويد پرداخت و تولد
را نمونۀ نخستین اضطرابهاي بعدي دانست .اين نظريه بر مالني كالين ،6روانكاو
بريتانیايي كه باور داشت تمامي اضطرابها ناشي از هراس از مرگ است ،و ارنست بِكِر،7
انسانشناس آمريكايي ،تأثیر عمیقي نهاد .بكِر ناراحتيهاي جامعۀ بشري را حاصل میل به
جاودانگي ميدانست كه همانا برآمده از هراس از مرگ است .در حقیقت ،زيستن در
زهدان يك تجربۀ منحصر به فرد است :در زهدان است كه تمامي نیازهاي بشر ،اگرچه
توسط قدرتي بیروني ،به گونهاي خودبسنده و مستقل فراهم ميگردد .بر خالف دورۀ پیش
از تولد كه طي آن از كودك حمايت ميشود و نیازهاي بیولوژيك او توسط ارگانیسم مادر
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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ارضا ميگردد ،از هنگام تولد ،وي در معرض محركهاي دائمي خارجي و داخلي قرار
ميگیرد (الكساندر .)61 :1377 ،از همین رو ،آسیب تولد چیزي بیش از نخستین تجربۀ درد از
سوي كودك است .اين تجربه خاستگاه تمامي ايدههاي بعدي راجع به اتوپیا ،زندگي در
جهان ديگر و رانده شدن از بهشت است .كارل ساگان 1تجربۀ تولد را با تجربۀ افراد رو به
موت مقايسه ميكند :تشبیه تصور مرگ به صورت باال رفتن در تونلي تاريك و به سوي
تصويري خداگونه كه در میان نوري شديد و خیرهكننده قرار دارد شبیه تجربۀ كودك در
عبور از مجراي تولد و نخستین درك او از نور و ديگر آدمیان است (.)Adams, 2009
ساندور فِرِنتزي 2كوشید تا اضطراب تولد ،اضطراب مرگ و نمادپردازي قضیبي را با
میل بازگشت به زهدان پیوند زند .فرنتزي ضمن اشاره به اهمیت پل در رؤياها ،به تشريح
مفهوم دوگانۀ پل به عنوان «وسیله پیونددهندۀ والدين» (مقاربت جنسي) و «پیوند میان
زندگي و نیستي» (ترس از مرگ ،میل به زندگي/زندگي پس از مرگ) پرداخت .به اعتقاد
وي ،انگیزۀ اصلي در مقاربت جنسي ،میل مرد به بازگشت به زهدان مادر است .فرنتزي در
نمادپردازي پل و افسانۀ دون ژوان 3مينويسد:
آدمي قادر نیست تا مرگ يا زندگي پس از مرگ را تصور كند مگر بهواسطۀ تصويري كه از
گذشته براي او به جا مانده است ،و اين يعني بازگشت به زهدان .روانكاوي شماري از رؤياها
و تنگناهراسيهاي روانپريشانه 11ارتباط میان ترس از زنده به گور شدن و وحشت از میل
بازگشت به زهدان را آشكار ميسازد .افزون بر اين از منظر نارسیسیستي ،هرگونه عمل
جنسي ،هرگونه ازخودگذشتگي در راه جنس مؤنث يك شكست است .چه بسا واكنش من
صدمهديده به اين شكست هراس از مرگ باشد (.)Ibid

مفهوم زهدان را ميتوان در قالب نمادهاي همچون غار ،دريا و تخممرغ پیگیري كرد.
از همین منظر« ،جزيره» نیز شايان تأمل است :پهنهاي كه آب (نماد زنانه يا مادرانه) آن را
از هر سو در بر گرفته است 12.افزون بر اين ،جا دارد اشاره نمايیم كه در سطور آغازين
داستان نقطهاي بر روي نقشه ،راوي اين گونه جزيرۀ دلخواه خود را توصیف ميكند« :و
بیش از همه جزيرههاي بيشكلي كه فقط به صورت يك نقطهاند نظر مرا جلب ميكنند».
او سپس از حضور خود در «جزيرۀ نقطهاي نقشه كه چراغهاي آن به سرخي پرتقالهاي
1. Carl Sagan
2. Sandor Ferenczi
3. Bridge Symbolism and the Don Juan Legend
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سرخ است» ميگويد .تأكید بر بيشكلي و نقطهاي بودن جزيره كه پیش از هر چیز
محیطي دايرهگون را به ذهن متبادر ميسازد و همچنین اشاره به رنگ سرخ يادآور
توصیف هدايت از اتاق مرد منزوي است .كاركرد جزيره در داستان نقطهاي بر روي نقشه
نیز به مانند كاركرد اتاق مرموز داستان تاريكخانه است :تالش براي يافتن پناهگاهي در
برابر ناخرسنديهاي حاصل از زندگي اجتماعي كه عمالً به بر ساختن زهدانهاي نمادين
ميانجامد .بيگمان مرد منزوي در داستان تاريكخانه بسي بختیارتر از راوي داستان
نقطهاي بر روي نقشه است :در حالي كه او در آرامشي كودكانه در زهدان دستسازش
چشم از جهان فرو میبندد ،آن ديگري محكوم است تا شاهد در هم شكستن زهداني باشد
كه در ذهن پرورانده بود.
 .6نتیجه
صادق هدايت و سعید فائق با اختالف سه سال از پي يكديگر آمدند و رفتند :در عهد نظم
كهنه (قاجاري و عثماني) چشم به جهان گشودند ،در میان امیدها و هیجانهاي نظم جديد
(پهلوي و جمهوري كمالیستي) بالیدند ،سر برآوردن دولت مطلقۀ مدرن را به چشم ديدند و
سرانجام در دورۀ حكومت مستعجل دموكراسي بر كشورهايشان چشم از جهان فرو
بستند 13.خطوط كلي زندگي هدايت و فائق چندان بيشباهت به يكديگر نبود :هر دو ريشه
در خانوادههای فرادست جامعه داشتند؛ هر دو نماد نسل تازهاي از روشنفكران و
تحصیلكردگان ايراني و تركیهای بودند كه يكسر در مدارس جديد آموزش ديدند و
تحصیل در مدارس و مراكز سنتي را تجربه نكردند؛ هر دو پیوندي ديرپا با زبان فرهنگ
و محیط فرانسه يافتند؛ هر دو تحصیالت دانشگاهي را به سامان نرساندند و میانهاي هم با
كسب و كار و مشاغل دولتي و غیردولتي پیدا نكردند؛ و از همه مهمتر ،هر دو در عین
آنكه از جامعۀ خود ميگفتند ،دچار نوعي انزوا و بیگانگي در وطن بودند .اگرچه دو داستان
كوتاه نقطهاي بر روي نقشه و تاريكخانه را نمیتوان يكسر زندگینامۀ خودنوشت صادق
هدايت و سعید فائق تعبیر نمود ،اما بيگمان وجوهي از شرايط روحی و دغدغههاي دروني
اين دو نفر در داستانهاي مزبور بازتاب يافته است .سخن جالل آل احمد دربارۀ اهمیت
تاريكخانه در بین نوشتههاي هدايت در سطور پیشین نقل شد .راجع به سعید فائق نیز جا
دارد به اين نكته اشاره شود كه وي نهتنها «آدالي» (به معناي اهل جزيره؛ منسوب به
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جزيره) تخلص ميكرد ،بلكه چنانكه پیشتر هم ذكر شد ،سالیاني چند از عمر خود را در
جزيرهاي در درياي مرمره گذراند و نهايتاً در همان جا نیز درگذشت .بررسي زندگي صادق
هدايت و سعید فائق مؤيد اين مطلب است كه آنان همانگونه نوشتند كه زيستند .نوشتن
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
شخصیتها را كه در نقطهاي بر روي نقشه و تاريكخانه شاهد آن هستیم ميتوان بخشي
از تجربۀ زندگي دو انسان دردمند در زمینه و زمانهاي مشابه ديد.
يادداشتها
 .1آنچه كه در اينجا از مفهوم «تغییر اجتماعی» مدّ نظر داريم عبارت است از «تغییر قابل رؤيت در طول زمان به
صورتي كه موقتي يا كمدوام نباشد ،بر روي ساخت يا وظايف سازمان اجتماعي يك جامعه اثر گذارد و جريان تاريخ
را دگرگون نمايد» (روشه .)24 :1368 ،برای بررسی تطبیقی روند نوسازی در ايران و تركیه رجوع شود به :اتابكی،
1385و همو ،دولت و فرودستان :فراز و فرود تجدد آمرانه در تركیه و ايران ،ترجمۀ آرش عزيزی ،ققنوس ،تهران،
.1390
 .2پیش از بررسی داستانها ،به منظور آشنايی خوانندگان ايرانی شرح حال مختصری از سعید فائق آوريم.
 .3نام خانوادگی سعید فائق برگرفته از شهرت خاندان او در دورۀ عثمانی به «عباسیزاده» بود.
 .4عنوان اصلي اثر ژرژ سیمنون  L’homee qui Regarde Passe les Trainsاست.
 .5عبارات نقلشده از متن داستان بر اساس ترجمۀ مرحوم رضا سیدحسیني در كتاب برگزيدۀ داستانهاي امروز
ترك ( )1358است .در معدود مواردي ،با نگاه به متن اصلی چاپشده در مجموعۀ ( Son Kuşlarچاپ بیست و
يكم )2009 :تغییراتي در ترجمۀ فارسي داده شده است.
 .6نگاه كنید به انجیل لوقا11 :15 ،ـ .32اين داستان دستمايۀ خلق آثار گوناگونی در تاريخ هنر غرب شده است.
 .7نقل قولها مجموعۀ سگ ولگرد چاپ انتشارات قطره ( )1379است و با چاپ انتشارات جاويدان در سال 1356
نیز مقابله شده است.
[« .8اينجا] آدم بوي زمینو حس میكنه؛ بوي يونجۀ درو از شده ،بوي كثافت زندگي رو حس ميكنه».
 .9كاتوزيان اصطالح «روانداستان» ( )psycho-fictionرا بر آن دسته از داستانهاي هدايت اطالق ميكند كه
مسائل فلسفي ،هستيشناختي ،روانشناختي و بعضاً جامعهشناختي در آنها محوريت دارند .به نظر وي ،ويژگي مهم
داستانهاي مزبور جهانشمول بودن موضوع آنها و عدم محدوديتشان به زمان و مكان خاص است (كاتوزيان،
.)83 :1384
« .10مكانیسمهاي دفاعي» ( )defense mechanismsاستراتژيهاي ناهشیاري هستند كه «من» ( )egoبه
مدد آنها خويشتن را از جنبههاي بيرحمانۀ واقعیت حفظ ميكند (فرانك .)237 :1370 ،مكانیسمهاي دفاعي با
فراهم نمودن شرايط بهینۀ رواني به «من» كمك ميكنند تا با اضطراب و اختالل رواني مواجه شود و از آنها پرهیز
نمايد .اگرچه مكانیسمهاي دفاعي در جهت مقابله با تعارضهاي رواني هستند ،ولي اگر به میزان مفرط برسند،
رشد رواني را به مخاطره مياندازند .آنا فرويد ضمن تشريح اين بحث ،به ده نوع مكانیسم دفاعي اشاره نمود:
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واپسروي ،سركوبي ،واكنش وارونه ،انزوا ،عملزدايي ،فرافكني ،درونفكني ،برگرداندن به خود ،وارونگي و وااليش
(.)Elsa Schmid- Kitsikis, 2005, 376-377
 .11به باور فرويد ،پارهاي از مشكالت رواني زنان برآمده از حس فقدان آلت رجولیت است .امروزه گروه اندكي از
روانشناسان با اين نظريه موافق هستند.
 .12تنگناهراسي) :(claustrophobiaاحساس هراس از قرار گرفتن در مكانهاي بسته.
« .13معموالً روانكاوان آب را به هر شكلش نمادي مادينه يا به عبارت دقیقتر نمادي مادرانه تعبیر ميكنند» (گرين
و ديگران.)140 :1385 ،
 .14با حملۀ متفقین به ايران در اوت  1941و سرنگوني ديكتاتوري رضاشاه ،فضاي باز سیاسي در ايران ايجاد شد و
اين دوره تا زمان كودتاي اوت  1953كه منجر به سقوط دولت ملي محمد مصدق گشت ،تداوم يافت .از سوي
ديگر ،حكومت تركیه پس از پايان جنگ جهاني دوم سیاست تحزب سیاسي را در پیش گرفت و اين امر منجر به
قدرتگیري حزب مخالف دولت در سال  1950شد .در پي كودتاي می ،1960حكومت منتخب ساقط و
نخستوزير ،عدنان مِندِرِس ،اعدام شد.
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