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دانشجوی دکتری زبان و ادبيّات فارسی ،دانشگاه مازندران

چكيده:
نقدد روانشدااتتی یکدی از شدات هدای نقدد ادبدی اسد کد تفسديرهایی از ایدم متدون بد دسد مدیدهدد .نقددد
روانشااتتی آثار ادبی در چهار حوزة تحليل متم ،تحليل شخصيّ های قصّ  ،تحليل شخصيّ

و ذهدم هارمادد و

تحليل ساتتمان صوری صورت میگيرد .ساعدی از جمل نویسدادگانی اسد کد در داستاننویسدی بد شديوهای
روانکاوان گرایش دارد؛ بدیم سبب آثارش قابليّ

بررسی بر اساس ایم نوع نقد را دارند .در ایدم نوشدت بدرآني

بر اساس گونة دوّم ب بررسی روانشااتتی شخصديّ دو شخصديّ داسدتان «دو بدرادر» از مجموعدة واهمد هدای
بینام و نشان بپردازی .
نتدای ژددشوهش نشددان داد کد سدداعدی در ایددم داسدتان ب د تل د شخصديّ هایی میژددردازد ک د تاسددتگاهی
روانشااتتی دارند؛ شخصيّ های روانژریشی ک بر اثر نابسامانیهای اجتماعی ،ب حداتتی نیيدر هدییانگویی و
توّه دچار میشوند .ساعدی حتّی نام شخصيّ ها را نيز در ارتباط با ایم بياش انتخاب میکادد .وابسدتگی فدردی
و اجتماعی و ناکامی در رسيدن ب قدرت و حاکميّ در شخصيّ هایش نيز از مه تریم دتیلی اسد کد سدبب
بروز اتتالتت روانی شده اس .

كليدواژهها :نقد روانشااتتی ،داستان معاصر ،شخصيّ  ،داستان «دو برادر» ،غالمحسم ساعدی.

 .1تاریخ دریاف 1312/3/11 :
 .2رایانامة نویسادة مسئولh.hasanpour@umz.ac.ir :
 .3رایانام e.ghafoori@stu.umz.ac.ir :

تاریخ ژییرش1312/7/12 :
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 .2مقدّمه:
جابش روانکاوی مکتبی اس

ک در درجة نخسد

بدر فرویدد و در درجدة دوّم بدر ژيدروان او ویوند

،

آدلر ،کارن هورنای و )...متمرکز اس  .ایم جابش از نیر هدف ،موضوع مطالع و روش از همدان ابتددا
از تطّ فکری روانشااسی دور شد .موضوع مورد مطالعدة آن رفتدار نابهاجدار اسد
سایر مکتبها مورد غفل

کد تدا انددازهای در

قرار گرفت بود .وشولتز و آلم شولتز )221 :1312 ،ایدم مکتدب در حوزههدای

مختلف اندیشة بشری تأثيرگیار بوده اس ؛ یکی از ایم حوزهها ادبيّات اس

ک در آن نقد روانکاواندة

آثار ادبی ،جایگاه مهمّی برای تود ژيدا کرده اس ؛ باابرایم روانکاوی و ادبيّات ،هر دو با تجربة زبدان،
گفتار و حوزة تيال سروکار دارند« .ادبيّات با غور در اقلي درون و کوشش در بيان ایم عدوال  ،کمد
شایانی ب ژيشرف

روانکاوی کرده و از رهگیر ِروانکاوی توانست اس

از مدرز آسيبشااسدی عصدبی

درگیرد و ب ژردازش نیریّ های آفریاش هاری برسدد ».وغيداثی )161 :1312 ،بدر ایدم اسداس روانکداو
تالش کرده اس

ک بگوید ایاجا در حوزة ادبيّات اصالً رابطة سدوهه و ابدشه مطدري نيسد ؛ بلکد رابطدة

روانکاو با ادبيّات رابط ای دو سوی اس

و ایم دو با ه دیالوگ دارند.

از دید فروید ،ارتبداط ميدان هادر و روانکداوی بسديار نزدید

اسد ؛ چراکد بد زعد او ،هارمادد و

روانکاو در کار تدود از مادابم مشداب و حتّدی یکسدانی اسدتفاده میکاادد و مفداهي اصدلی روانکداوی،
اشاراتی ب ادبيّات اس .و )1فلمم نيز بد ضدروری بدودن ارتبداط روانکداوی و ادبيّدات اشداره میکادد؛ از
دیدگاه او ادبيّات برای روانکاو ،زمياة کاربردی ایجداد میکادد و اصدول نیدری زیربادای اسلوبشااسدی
تحليلگران را ب دس

میدهد وگریم و لبيهان.)221 :1313 ،

نگدداه روانشددااتتی بددر تحليددل و تفسددير نمادهددا ،نشددان ها و عالم هاسد تددا آن د از احسدداسها و
ژيشداش های واژس زده یا سرکوب شده اس  ،از تفایا و زوایای ژاهانشده رها و از ناتودآگاه بيدرون
کشيده شود و آن آرزوها و انگيزهها و احساسهایی ک انسان از تود ژاهان کدرده اسد

و رابطدة آن بدا

واقعيّ هددای آشددکار ،یعاددی آن د در تودآگدداه اس د  ،یاف د شددوند .ب د تص دریح صدداعتی در تحليددل
روانشااتتی ،ن تاها ذهايّ

در جابة تودآگاه و ناتودآگاه مورد توجّ اس  ،بلک ب شدرایط محيطدی -

اجتماعی و تانوادگی نيز اهمّيّ

داده میشود .وصاعتی)12 :1311 ،

نقد ادبی روانکاوان را میتوان بست ب آنکد چد چيدز را مدورد توجّد قدرار میدهدد ،بد چهدار ندوع
تقسدي کدرد؛ ایددم نقدد میتواندد معطددوف بد مؤلّددف ،محتدوی ،سداتتمان صددوری و توانادده باشددد .در
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روانکاوی محتوایی ب انگيزههای شخصيّ هدا یدا رتددادهای مدتم ژرداتتد میشدود وایگلتدون:1313 ،
.)246
پيشينة پژوهش:
گرایش ب روانشااسی در ژشوهشهدای ادبدی بد دیریاگدی یوندان و ژدیدد آمددن نیریّدات ِدقيد

قدم

اندیشمادان یونانی دربدارة شدعر و شداعری برمیگدردد .رفت رفتد تحليدل و موشدکافی در متدون ادبدی بدا
بهرهگيدری از آرای روانشااسددی بيشددتر شددد و بددا نیریّددات کدولری کد بد تفسددير روانشااسددی از شددعر
ژردات

و فروید ک تحليل روانشااسان ای از آثار داستایوفسکی روسی ارائ کرد ،رو ب افدزایش نهداد.

اتوران

 ،شارل بودوئم ،رني تفورگ ،آدلر و ...ک با رویکرد روانشااسی بد تحليدل اندواع آثدار ادبدی

وداستان ،فيل نام  ،افسان  ،شعر) ژرداتتاد ،ایم ژشوهشها را ادام و داماة ایمگون ژشوهشهدا را گسدترش
دادند وضيف.)131-121 :1376 ،
در ایران نيز ژشوهشهایی در حوزة روانشااسی و ادبيّات ماتشر شده اس  .صاعتی و یداوری و)1311
در ژشوهشی ب تحليل روانکاوی در ادبيّات و هار ژرداتتد اسد  .از ژدشوهشهدایی کد شخصديّ هدای
داستانی را از مایر مسائل روانشااسی تحليل کردهاند ،مدیتدوان بد ایدم مدوارد اشداره کدرد :تسدروی و
طغيددانی و )1311شخص ديّ سددوداب و روداب د ؛ مددرادی و امدديم و )1311شخص ديّ
همکدداران و )1311شخص ديّ هددای داسددتانی داسددتانهددای هوشددا

فریدددون؛ محرّمددی و

مددرادی کرمددانی را از مایددر مسددائل

روانشااتتی بررسی و تحليل کردهاند.
بررسی ژيشياة ژشوهش در ایم حوزه نشان میدهد ک تحليل شخصيّ داستانهای ساعدی بدا وجدود
بررسی بر اساس ایم نوع نقد ،چادان مورد توجّ ژشوهشگران ادبدی نبدوده اسد ؛ لدیا ایدم نوشدتار

قابليّ

عهدهدار تحليل شخصيّ های داستان «دو برادر» ساعدی بر اساس نقد روانکاوان اس .
 .1معرّفي ساعدي و علل گرایش به جنبههاي روانشناختي:
غالمحسيم ساعدی در سال  1314در تبریز ب دنيا آمد و در سدال  1364در ژداریس از دنيدا رفد  .دوران
تحصيل ابتدایی و عالی تود را در تبریدز گیراندد و از دانشدکدة ژزشدکی تبریدز فارغالتّحصديل شدد .وی
نویسادهای ژرکار بود و آثار متعدّدی در قالب نمایشاام  ،تلبازی ،فيل نام  ،داستان کوتاه و رمان نوشدت
اس .
دوران نوجوانی و جوانی ساعدی مقارن با دورهای ودهدة سدی و چهدل) بدود کد سداّ

و مدرنيتد در

تقابل ه بود .روابط کهم در حال نابودی بدود و زنددگی مددرن میتواسد جدایش را بگيدرد؛ البتّد بد
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صورت تقليدی و ن ب ضرورت .همديم امدر یعادی تجددّد سدطحی و وارداتدی همدراه بدا اسدتبداد ،باعد
تضادّی آشکار شد و ژریشانیهایی را ب همراه آورد؛ ایم ژریشانیها بر روی بسدياری از نویسدادگان ،بد
ویشه ساعدی تأثيری عمي داش  .آنان با بررسی تبعات ناشی از ایم تضدادها ،ژریشدانیهای ناشدی از آن
را برا ی انسان ایرانی بازگو کردند .ساعدی با هميم روحي و با توجّ ب ایاک روانژزش
ژردات

بود ،ب نوشدتم

و دغدغة اصلیاش را بر مبادای همديم تضدادها گیاشد ؛ از ایدم رو مدیتدوان گفد ضدرورت

دورهای ک در آن میزیس

او را ب سوی روانشااسی آدمها سوق داد.

زمياة گرایش ساعدی ب جاب های روانشااتتی آثارش را باید در دو علّ

عمده جس

و جدو کدرد.

نخستيم زمياة تأثيرگیار در نویسادگان ایم دوره ،ترجمة متون مختلف ب ویشه نوشت های داسدتاننویسدان
و ماتقدان اروژایی اسد  .از آنجدا کد بخشدی از ترجمدة متدون دارای ژشدتوان های فلسدفی و اجتمداعی و
روانشااتتی همزمان با روزگار ساعدی اس  ،او ک روانشااسی و روانژزشکی توانده اسد  ،بديش از
هرکس دیگری نبض زمان اش را میگيرد و دردشااسی را ژيشدة تدود میسدازد .دوّمديم دليدل ،توجّد بد
جاب های روانشااتتی شخصيّ های داستان و ب ویشه ترسي شخصيّ های روانژریشی اس
نابسامانیهای اجتماعی ،ب توهّ دچار میشوند .شداید بتدوان روانشااسدی اشدخا
تود شخصيّ

ک بدر اثدر

داسدتان را بهتدر از

نویساده بررسی کرد« .روانشااسی میتواند مطالعد کادد کد تصدویرها و نمادهدا در اثدر

ادبی ،معاای کامل تود را تا چ حد از ی

مابم روانشااتتی عمي  ،یعادی برتدی جابد های دائد ذهدم

بشری کسب میکاد ».ودی ز)211 :1371 ،
ساعدی بحران اجتماعی دوران تود را از طرید بد نمدایش گیاشدتم بحدران روحدی شخصديّ های
داستانی و بحران روابط ميان آنها توضيح میدهد .او شخصيّ هایی را در داستانهایش نمایش میدهدد
ک هر کدامشان ب نوعی بيمارند .بيماری آدمهای ساعدی از نوع جسدمی نيسد  ،از ندوع رواندی اسد .
بدیم سبب ب نیدر میرسدد آفدریاش شخصديّ هایی کد دچدار وهد و هییاناندد در داسدتانهای اوّليد
ساعدی تاستگاهی کامالً روانشدااتتی دارندد .وی چادان تدوجّهی بد دردشااسدی رواندی دارد کد گداه
روابط اجتماعی را در حدّ مسائل روانی تالص میکاد.
 .9بررسي داستان بر مبناي مؤلّفههاي روانشناختي:
یکی از آثار مه ّ داستانی ساعدی واهم های بینام و نشان اس

ک در سال  1346بد چدار رسديد .ایدم

اثر شامل شش داستان کوتاه اسد  .ایدم مجموعد نمایشدگر آشدفتگی و هدراسهدای زنددگانی مدادّی و
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شهرهاس  .ایم هم هراس نشانة مشکل روشافکران در رویارویی با جامعة سرمای داری و شهری اسد .
ساعدی در ایم مجموع ایم آشفتگی و هراس را در هال ای از اغتشاشات رواندی ارائد میدهدد .داسدتان
«دو بددرادر» از مجموعددة واهمدد های بینددام و نشددان از آثدداری اسدد

کدد میتددوان آن را بددا رویکددرد

روانشااتتی مورد بررسی قرار داد .در ایم داستان ،دو بدرادر بدا زنددگی یکاواتد

و بحدران روزمرّگدی

حسداس ،بيکدار و تابدل اسد ؛ امّدا در عديم حدال
رو ب رو هستاد .بدرادر بزرگتدر ،روشدافکری بددبيمّ ،
کتابتوان اسد  .بدرادر کوچد

 ،بسديار ماضدبط و مرتّدب اسد  .دو شخصديّ  ،زنددگی مالل بدار و

رند آوری را سدپری میکاادد« .هدر دو بیریشد و سدرگرداناد .بدرادر بزرگتدر آدم عجيدب و بیهددفی
اس ؛ برادر کوچد

تر هد آنقددر درگيدر هددفهدای ژدوا اسد

نمیکاد ».وجمشيدی )321 :1311 ،تاهایی و انزوای روحی آنان باع
رقّ انگيز دس

کد مسدائل بدرادر بدزرگ را در
شده اس

کد در دنيدایی بسدت و

و ژا بزناد و ماناد مردههای متحرّ  ،هيچ تالشی برای بهتر کردن اوضاع زنددگی تدود

انجام ندهاد .ایم تاهایی باع

نوعی بيماری روحی روانی در شخصيّ ها شده اس  .توصديفهدایی کد

در ایم داستان صورت گرفت اس  ،ه ب کم

عوامدل عيادی و هد بد کمد

عوامدل ذهادی اسد

و

عاملی ک باع میشود بُعد روانشااتتی اثر غالب شود ،همدان نيروهدا و عوامدل ذهادی اسد  .از همدان
ابتدا توصيف اجتماع در ایم داستان نيس

و تاها توصيف دو برادر اس

ک نویساده بدان ژرداتت اسد

و تصوصيّات روانی و شخصيّتی دو برادر مشهود اس « .سداعدی بدا نشدان دادن تدأثير غيدر قابدل تحمّدل
زنددگی بددر روشدافکرانی حسّداس و واتددورده ،تصدویری روانشددااتتی از تحقيرشددگان جامعد ترسددي
میکاد ».وميرعابدیای)321 :1316 ،
داستان بدیم صورت اس
ک برادر کوچ

ک دو برادر در جایی در تان ای اجدارهای بدا یکددیگر زنددگی میکاادد

از برادر بزرگ ب شددّت نفدرت دارد .بيکداری بدرادر بدزرگ و سدربار بدودن او سدبب

کشدمکش ميدان دو بدرادر میشدود .کشدمکش ایدم دو بدرادر مبادای کشدمکش و حرکد حادثد قددرار
میگيرد .ایم کشمکش از قدی تریم کشمکشهدا ميدان بدرادران اسد

کد بد شدکلهای گونداگون در

زندگی انسانها ب وقوع ژيوست اس  « .کشمکش در ابتدای داستان کشمکش آدمی بدا آدمدی اسد  .در
ژایان داستان ،برادر بزرگ در اثر درگيری با تود و روابط حاک بر محيط زندگیاش ،ناگزیر ب حدیف
تود میشود .کشمکش دو برادر کد ممکدم اسد

بد "برادرکشدی" تدت شدود ،در اثدر تغييدر در ندوع

درگيری وکشمکش آدمی با درون تدود) بد "تودکشدی" ماجدر میشدود ».ومهددیژدور-111 :1311 ،
)211
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حضور ساگيم نيروهای مرموز از بدو ورود دکتر بد داسدتان احسداس میشدود .ژزشدکی کد ژيدرزن،
باتی سر برادر بزرگ میآورد تا معایا اش کاد ،از همان ابتدا شخصيّتی ژي يده دارد .او مدأموری اسد
ک از دنيایی مرموز گسيل شده تا ژروندة برادر بدزرگ را بررسدی کادد و سدرانجام حکد تزم را صدادر
کاد .دکتر مأموریّ

تود را با ترغيب نمودن برادر بزرگ برای اسبابکشی بد تاندة شدماره  ،41کدوی

مبار آباد آغاز میکاد؛ تان ای ک نزدی

قبرستان اسد

و آهیدر آمبوتنسدی نعشکدش هدر از چادد

گاهی در آنجا ب گوش میرسد.
در ایدم داسدتان محديط یدا زمياد بدا درون شخصديّ هدا همداهاگی کامدل دارد .ایدم انطبداق انسدان و
ژيرامونش در نیر اوّل بسديار طبيعدی و اتّفداقی مدینمایدد و حتّدی تواناددة عدادی متوجّد ایدم همداهاگی
نمیشود .حسّ برادر بزرگ از طری فضدای وهمادا

تاند  ،گلهدای آفتدابگردان و نامد ای کد دکتدر

همراه گلها برای برادر بدزرگ میفرسدتد  -و در آن وعدده میدهدد کد بد زودی مدشدة بزرگدی بد او
تواهد داد  -القا میشود و رفت رفت در وجود او جا باز میکاد و وی را آمادة سفر ابدی میسازد.
 .2-9نامگزیني در پيوند با بينش روانشناختي:

) اسد  .نویسداده متااسدب بدا طدري و

سادهتریم شيوة شخصيّ ژردازی ،استفاده از اسد وعدام یدا تدا

ساتتار داستانش اسمی برای شخصيّ های اثر انتخاب میکاد .ایم اس ب طدور معمدول تایدی و اتّفداقی
نيس  ،بلک دارای بار عاطفی و اجتماعی و نشان دهادة تاستگاه فکری نویساده اس .
در داستان ،نامگیاری نقش مهمّی ب عهده دارد .اس برچسب سادهای ک نویساده بر شخصيّتی بزندد
و بتوان آن را با شمارهای عوض کرد ،نيس  .نویساده برای شخصيّ

مورد نیر نامی انتخاب میکاد وو

یا نمیکاد) .تواناده بدا ایدم اسد و توصديفهای نویسداده ،مجموعد ای از مشخّصد هدای معادایی را در
ذهاش مجسّ میکاد و ب تدری کد داسدتان شدکل میگيدرد ،شخصديّ هویّد مییابدد .نویسداده بد
راحتی میتواند برای القای هددف تدود ،در شخصديّ ژردازی از ندام اسدتفاده کادد .اسد تدا

باعد

میشود ک شخصيّ  ،بيرون از مشخّص های معااییاش وجود داشت باشد؛ مشخّصد هدایی کد مجموعدة
آنها کلّ شخصيّ

را میسازد .تواناده ب کم

میکاد« .هاژس» در تفاوت انتخاب اس تا

اس تدا

بد هسدتی شخصديّ داسدتان دسد ژيددا

و اس عام در داستان گفت اس « :اسد تدا

تاهدا ید

چيز را ب ذهم متبادر میکاد و اس عام چيزهای بسياری را ».واتوت)166 :1371 ،
نامگزیای برای آدمهای داستان یکی از کارهای ظریف در شخصيّ ژردازی اسد ؛ بد ویدشه در ایدم
داسدتان سداعدی کد از ژيرند

شخصديّتی برتدوردار اسد  .سداعدی بدا انتخداب ندام داسدتان کد بددا دو
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شخصيّ

اصلی داستان ژيوند تورده اس  ،ب نوعی کارکرد نام را در تدم بياش روانشدااتتی اثدرش

قرار داده اس  .نامگدیاری بدر مبادای سدم و سدال وبدرادر بدزرگ و بدرادر کوچد
روانشااتتی نمایادة تصوصيّات دو شخصيّ

اسد

) ،بدر اسداس مسدائل

و ژيشداژيش و در طدول مداجرا همدواره آنهدا را بد

تواناده القا میکاد و در سير روای بيشتر ماجر ب تأیيد و تیبي آن مفاهي در ذهم مخاطدب میگدردد.
ایم نامها ژس از ژایان داستان در حک کليدواهههایی برای تداعی واقعيّ های داستانی در یادها ب شمار
میروند .شاید بتوان یکی از دتیل نامگیاری شخصيّ
بیهویّ

و وابست ای دانس

اصلی بر مباای سم و سدال را نمدایش شخصديّ

ک در ایم داستان ب توبی قابل مشاهده اس .

 .1-9قدرت و غلبه بر حقارت:

«آدلر» یکی از نیریّ ژردازان روانکاوی ب نيدروی ژویدای کشدانادهای اعتقداد داشد
شخصيّ

کد مادابم مختلدف

را در جه هدفی مه هدای میکاد .آدلر برتالف فروید ،عااصر کاترل قدرت و انگيدزش

را عامل نيروی ژيشران در ژس رفتارهای ما میدانس ؛ ن تکان های جاسی را .وی بدرتالف یوند

کد

صورتهای ازلی را رهبر انسان میدانسد  ،بدر جابدة اجتمداعی بدودن انسدان تأکيدد داشد  .او هم اديم
عمددهتریم نيدروی ژيشددران در زنددگی را فددائ آمددن بددر احسداس ناامایهددا ،فرودسدتیها ،کهتریهددا و
کاستیها برمیشمرد و آن را روی ه رفت «ارادة معطوف ب قدرت» میناميد .وی اعتقداد داشد

انسدان

در دوران نوزادی و کودکی دچار عقدة حقارت گردیده اس ؛ از ایم رو ژيوسدت میکوشدد تمدام عمدر
تود را صرف جبران آن فقدان قدرت کاد و ب کمال برسد.
آدلر انسان را ذاتاً موجودی اجتماعی ،تالّق و هدفدار میداند ک احساس حقارت زیربادای رشدد
روانی او را فراه میآورد و همواره وی را ب سوی تفوّق و برتری سوق میدهدد؛ بد عبدارت دیگدر هدر
انسانی با توجّ ب ایدم هددف بد جلدو راندده میشدود و بد فعّاليّ هدایی میژدردازد کد در نهاید  ،ایدم
فعّاليّ ها شيوة زندگی او را مشخّص میسازد؛ از ایم رو رفتار فرد را در درون زندگیاش قابدل بررسدی
میداند .وشولتز و آلم شولتز)143-131 :1311 ،
آدلر ب رابطة بيم شخصيّ

و ترتيب تولّد عالق ماد بود .او معتقد بود کد فرزندد اوّل ،ميدانی و آتدر،

ب دليل موقعيّتشان در تانواده ،تجدارب اجتمداعی متفداوتی دارندد کد بد شخصديّ های متفداوت ماجدر
میشود .وی فرزند دوّم را فوقالعادّه جاهطلب ،عصيانگر و حسود یاف
از فرزند اوّل سبق

ک ب طور مدداوم میکوشدد تدا

بگيرد .وهمان )141-146 :ایم نیریّد ژرداز ترتيدب تولّدد را در سدب

میداند و عقدة حقارتی را ک بر ایم امر مترتّب اس نيز مه میداند.

زنددگی مدؤثّر
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گرچ در ایم داستان ،برادر کوچ

با ویشگیهایی ک جاب های میب آن ژررن

شده اس  ،ولی با توجّ ب نیریة آدلر و با د ّق
چادان موجّهی از برادر کوچ

اساسی بدر تید های داسدتان میتدوان بد ویشگیهدای ند

دس ژيدا کرد و بدیم رسيد ک برادر کوچ

رابطة رقاب طلبان ای دارد و در ژی ایم اس

تر اسد توصديف

نسب بد بدرادر بدزرگ

ک احساس حقارت تود را بدا رفتداری کد نشدان میدهدد،

رفم کاد:

«برادر بزرگ از نامهربانی برادر کوچ
«برادر کوچ
نمیگرف

ژيش تود گل میکرد ».وساعدی)11 :1311 ،

تا با مش بيای برادر بزرگ را ب صورتش ژهم نمیکدرد و تدون راه نمیانددات  ،آرام

و نمیتوابيد ».وهمان)

در ایاجا قدرتطلبی برادر کوچ

ب عاوان آزارگری جلوه میکاد .او از ایم ابزار استفاده مدیکادد

تا برادر بزرگ را مهار و وی را وابستة ب تود کاد و ب بيانی دیگر برادر بزرگ را اسدتیمار کادد و سدبب
رن او شود.
نشان های کاذب قدرت برادر کوچ

در اغلب مدوارد بدا جملد های امدری مافدی و ژرسشدی کد بدا

مفهوم انکار و سرزنش همراه اس  ،ب برادر بزرگ تحميل میشود:

«ب تو چ مربوط مردکة اتغ! مگ تو کارهای هستی ک مهل بخدوای هدر چدی میکشد از دسد تدو
میکش  .تو ب چ حقّی تودتو قاطی ایم قضایا میکای مگد هدزار دفعد نگفدت کد شدبها مسد بد
تون نيا ...ایم هم تخم نشکم !» وهمان)13 :
ساعدی قدرت حاک در فضای داستان را عالوه بر شخصيّ ها ،در نمادهدایی کد بدرای نشدان دادن
روابط ژي يده و سامانماد حوادثی ک از بات بر انسان فرومیبارند ،نيز ب کار میبرد .میالً دو کرم مدوازی
تصویری اس

از هماهاگی دو نیام بشری و غير بشری ک انسان را ميان تود گرفتار میسدازند؛ چاانکد

چاد لحی قبل از مرگ برادر بزرگ ،تأکيد میشود کرمهدای مدوازی بد مقصدشدان نزدید

میشدوند

وهمان )31 :یا گل ژشمردهای ک قبدل از حلد آویدز شددن بدرادر بدزرگ ژرژدر شدد و از ایدوان بد حيداط
میریزد ،همان گل ليمویی کوچکی اس
زن جوان آن را همراه با تول س

ک چاد روز ژيش او چيده و داتل جعبة س

تولد انداتتد و

بات کشيده اس .

 .9-9وابستگي:

آن

در کلّ داستان سای افکاده اس « ،وابستگی» اس  .وابستگی دو بدرادر بد یکددیگر و نداتوانی ایدم

دو شخصيّ

در رسيدن ب استقالل در هر زميا ای از همان ابتدای داسدتان بد وضدوي قابدل در

اسد .
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برادر بزرگ سربار برادر کوچ

اس

و در اغلب امدور زنددگی وابسدت بد اوسد  .حتّدی در قسدمتی از

توسدط صداحبتاندة
داستان -جایی ک ژس از دعوای دو برادر و مورد تمسخر قرار گرفتم برادر بزرگ ّ
تود و مستأجر طبقة ژایيم ،احساس ترسی ک ایم دو بعد از مواج شدن با برادر بدزرگ نشدان میدهادد،
سبب ایجاد احساس رضایتمادی در برادر بزرگ میشود  -روزن ای بدرای تدروب بدرادر بدزرگ از ایدم
رفتار میتوان دید ،ولی در واقم سای ای از احساس رسيدن ب استقالل دیده میشود ک تاهدا بدا تاددهای
بر لبان برادر بزرگ حاصل ،ولی فوراً محو میشود:

« برادر کوچ

جلو آمد و مشتش را گره کدرد و عدوض جدواب محکد تدو صدورت بدرادر بدزرگ

تواباند ،برادر بزرگ نعرهای کشيد و روی زميم غلتيد و تون از دماغش بيرون زد .ژيدرزن صداحبتان
و مستأجر طبقة ژایيم آمدند بات و از شکاف در نگاه کردند .ژيرزن با توشحالی گفد  :هدر چدی بخدوره
حقّش ذليل مرده ،برادر بزرگ حرفهای ژيرزن را ک شايد بلاد شد و در را بداز کدرد .ژيدرزن و مسدتأجر
طبقة ژایيم ترسيدند و عقبعقب رفتاد و برادر بزرگ ی

دفع زد زیر تاده ».وهمان)11-14 :

ب تصریح صاعتی کودکی ک در «رابط با ابشه» تود از مرحلة «جددایی -فردشدوندگی»و )2نگیشدت و
آن را ب درستی تجرب نکرده اسد  ،مادابم سدازندة دروندی تدود را نخواهدد شداات

و نمیتواندد از آن

بهرهبرداری کاد؛ باابرایم وابست باقی میماند؛ میالً اگر مادرانشان در مرحلة «ه زیسدتاری» همانقددر بد
آنها یاری دادهاند تا تاها نيازهای مادران تود را ارضا کاادد ،محبّد
کردهاند تا کود

هميش کود

و ژرسدتاری را بد آنگوند عرضد

بماند وصاعتی.)111 :1312 ،

در چاد مورد عادت روزمرّة برادر بزرگ را  -حتّی در نوع تغیی و سيگاری ک بدان وابست اسد

-

میتوان ب ایم نياز ارضا نشده مرتبط دانس :

«برادر بزرگ ک چش هایش را بست بود ،در ذهم آشفتة تود جز سيگار و کالباس و ندان بيدات و تخمد
چيزی نمیدید ».وساعدی)11 :1311 ،

نيز ب نقل از برادر بزرگ« :تيل توب مم ایم گوش میافت و میتواب  .فقط ی مقددار تخمد و سديگار
و چاد تا رمان تزم دارم ک از جام ،جُ نخورم ».وهمان)11:
نيز اکتفا کردن ب دو تا نان و صد گرم کالباس عادت هر روز برادر بدزرگ اسد
دیگری فکر نمی کاد؛
«دو تا نون سفيد و صد گرم کالباس برام کافي  ».وهمان)24:

و غيدر از ایدم بد چيدز
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اسد  ،بدا توجّد بد ایاکد «در تحليدل

اگرچ ب نیدر میرسدد بدرادر بدزرگ وابسدتة بدرادر کوچد

روانکاوی جزئيات را نباید از یاد برد» وغياثی ،)14 :1312 ،در بخشهایی از ایم داستان بددیم میرسدي
ک وابست کااده ،تود گرفتار هميم کاستی اس .
در بخشی از گف

و گوی دو برادر بعد از ایاک بدرادر کوچد

 ،بدرادر بدزرگ را بد تداطر داشدتم

رفقایی ک سربار او بودند سرزنش میکاد ،برادر بزرگ میگوید« :تيلی توب ژس چدرا نمدیگدی کد
عوضش هزار بار بيشتر ماو دنبال کارات میفرستادی؛ هاوز ه کد هادوزه ژيرهاداتو میشدورم و هدر روز
کفشاتو واکس میزن !» وساعدی)14 :1311 ،
حتّی وابستگی برادر کوچ

را بعد از تمام شدن مهل تخلية تان میبياي :

«ژيرزن گف " :س روز مهل تموم شده ،مم اومدم ایاجا رو قفل بزن  ".بدرادر بدزرگ گفد " :سد روز
مهل تموم شده ،حرفی نداری  .فردا اسبابکشی میکاي  .ایدم جدارم حدات قفدل ندزن کد بتدوني بدری
بيرون ".ژيرزن چيزی نگف و ژلّ ها را ژایيم رف  .برادر بزرگ گف " :چ کدارکاي " بدرادر کوچد
گف " :مم چ می دون  ".برادر بزرگ گف " :ی فکری کم ".برادر کوچ

گف " :مدم فکدر بکدا

تودت بکم ،با اون مغز معيوب و عليل هر غلطی میتوای بکم!"» وهمان)11 :
 .4-9ساز و كارهاي دفاعي:

طب مبانی روانشااتتی ،هر چ سازگاری با عوامدل محيطدی کداهش یابدد ،بدر شددّت تاشهدای رواندی
افزوده میشود  .برقراری روابط سال و سازگار بدا محديط تاهدا بدا از بديم بدردن تاشهدای رواندی ممکدم
تواهد بود .فروید روشهایی را ک آدمی برای مقابل با تاشهای روانی تدود بد کدار میگيدرد ،سداز و
کارهای دفاعی ناميده اس

وشاژوریان.)11 :1311 ،

ضمير ناتودآگاه در افکار ،احساسات و اعمال آگاهانة فرد تأثيرگدیار اسد  .سداز و کدار دفداعی و
سازشی افراد ،در ضمير ناتودآگاه ب مایور ایجاد تعادل روحی و روانیشان شدکل میگيرندد و از آندان
در مقابل احساسات ،افکار و تجربيّات رن آورشان کد باعد
واقعيّ ها باع

اضدطراب میشدود ،دفداع میکادد .تغييدر

ایجاد تعادل در حسّ غرور و عزّت نفس میشود و شرایط نامسداعد و رند آور را قابدل

تحمّل میکاد .ساز و کارهای دفاعی بيشتر ب عاوان راهبردهایی برای دفداع در برابدر اضدطراب ناشدی از
تعارضهای زندگی روزمره ب کار میروند و مستلزم انکار یا تحریف واقعيّتاد.
فدرد بددرای دوری از تاشهدا و ژریشددانیهای روانددی بد طددور گسددترده از سداز و کارهددای دفدداعی در
موقعيّ هدای مختلدف بهددره میگيدرد .سداز و کارهددا بد دو دسدتة عمدددة بلدوغیافتد یددا سدال ژيشبياددی،
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نوعدوستی ،تصعيد یا واتیدش و ...و سداز و کارهدای معتددل یدا ژي يدده مانادد رویگرداندی ،فرافکادی،
جاب جایی ،جبران ،انزوا و ...تقسي میشوند ک اگر از حددّ اعتددال تدارب شدوند یدا بديش از حدد مدورد
استفاده قرار گيرند ،آسيبزا تواهاد شد وآریانژور.)113 :1317 ،
 .2-4-9انزوا و گوشهنشيني (:)Isolation

انزوا و گوش گيری یکی از ساز و کارهای دفاعی اس
بزرگ عالوه بر وابستگی ب برادر کوچ
در ژتو میژي د و کتاب ب دس

ک در شخصيّ برادر بدزرگ نمدود دارد .بدرادر

 ،ترجيح میدهد ک در گوش ای در انزوا باشدد .او تدودش را

میگيرد و میرود توی عوال تودش وساعدی.)11 :1311 ،

 .1-4-9دروغپردازي (:)pseudo

برادر بزرگ ک از طرف برادر کوچ
او هميش ب چش ی

مأمور ژيدا کردن تان ای اجارهای بود ،از آنجدایی کد از طدرف

انگل نگریست شده بود با متوسل شدن بد دروغژدردازی و داسدتانهای سداتتگی

تسکيم موقتی برای تویش حاصل میکاد؛ و نياز ب تأیيد طلبیتود را با ایم مکانيس جبران میکادد .او
در ژددی تدع د و فریددب بددرادر کوچ د
بيمارگون ،تودش را مطلوب برادر کوچ

اسد

و میتواهددد تاهددا بددا رن د

آميددزی شخص ديّ

وابسددت و

سدازد تدا نیدر او را جلدب کادد و بدر ضدعف و ناتوانیهدای

درونی تود سرژوش گیارد.
برادر بزرگ برای ژيدا کردن تان بيرون میرفد
ک از برادر کوچ

و گاجشد

کش رفت بود ،دود میکرد و تخم میشکس

ک ساتت بود ،ب تان برمیگش

ها را تماشدا میکدرد و سديگارهایی را
و ظهر با قصّ های عجيب و غریبدی

و گزارشی از کارهایش را بيان میکرد ک چقدر دونددگی کدرده تدا

کجا رفت و چقدر ژول اتوبوس و معامالتی داده ،بددبختی کشديده و بد جدایی نرسديده اسد وسداعدی،
.)17 :1311
 .9-4-9تمارض و بيمارنمایي (:)Simulation

راهکاری ک برادر بزرگ ژيشاهاد میدهد ایم اس

کد تدود را بد بيمداری بزندد .تمدارض را مدیتدوان

تقليد جعلی و فریبکارانة بيماریای فيزیکی یا روانی برای دستيابی ب هدفی مشخّص دانس وقلع باددی،
)142 :1371

«برادر بزرگ ک چش هایش را بست بود در ذهم آشفتة تود جز سيگار و کالباس و نان بيدات و تخمد و
بطری تالی چيزی نمیدید ...برادر کوچ

داد زد" :دِ یااهلل ...زود بداش ".بدرادر بدزرگ گفد " :تيلد

توب مم مریض میش و ایم گوش ميافت و میتواب "  ...ژيرزن کد ژلّد ها را بدات آمدد ،صددای زاری
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برادر بزرگ را شايد ک میگف " :دارم میميرم .قلب داره از جا کاده ميش  ،ژاهام ورم کرده ،نفس بدات
نمياد"  »...وساعدی)21-11 :1311 ،
«متمارضها در ایجاد عالئ  ،هددفی آشدکار و قابدل شااسدایی محيطدی دارندد .ممکدم اسد بدرای اتدی
مادّی ،فرار از دس ژليس ،اجتااب از کار یا ب دسد آوردن غدیا و مکدانی مجدانی و ...بد ایدم

غرام
کار دس

بزناد؛ امّا هميش نتيجة آشکار برای رفتار تود دارند ،ب عالوه معموتً وقتی نيداز بيشدتری بدرای

عالئ نباشد یا وقتی نفعی از عالئ حاصل نشود یا تطر جدّیتر شده و زندگی یا عضوی از بددن آنهدا
در معرض تهدید قرار بگيرد ،ایجاد عالئ نيز متوقف میشود ».وسادو )311-211 :1311 ،
از انگيزههای مربدوط بد ایدم اتدتالل اسدتفاده از کاتدرل اسد ؛ چدون بيمداران ،بدا کاتدرل نشدان های
بيماری ،واکاش دیگران را ب بازی میگيرند .برادر بزرگ بدرای دسدتيابی بد تواسدتة تدود و درند
دفم الوق

کردن در تخلية تان ب طور موقّتی ب ایم ساز و کار روی آورده اس

و

و بدیم گون واکداش

صاحبتان اش را ب بازی میگيرد .ژشوهشگران معتقدندد کد ایدم دسدت از بيمداران در اغلدب مدوارد از
حمای

اجتماعی چادانی برتوردار نيستاد .یکی از شاتصهایی ک در ایدم دسدت از افدراد بسديار دیدده

میشود ،تمایل ب اندزوای اجتمداعی اسد

و ایدم شاتصد در رفتارهدای بدرادر بدزرگ بد وضدوي قابدل

مشاهده اس  .فکری ک ب ذهم برادر بزرگ  -برای رهایی از اصدرار صداحبتان بابد تخليدة تاند -
میرسد و هم ايم تمارض کردن او تغييدری در روندد روزمرّگدی دو بدرادر ایجداد نمیکادد و بد ندوعی
استمرار حال

قبلی اس .

 .5-9رؤیاي برادر كوچک:

بُعد وه انگيز ایم داستان کد گدره در روابدط ژي يددة دنيدای ناشدااتت دارد و جابدة روانشدااتتی اثدر را
ژررن

«ی

میکاد ،واقع ای اس

شب برادر کوچ

ک ب صورت رؤیا بر برادر کوچ

ظاهر میشود:

تواب میبياد ک برادر بزرگ با بست ای کتاب ژلّ ها را بات آمده؛ وسدط اتداق

ژهم شده؛ دور تا دورش را با قوطی سيگار و ژاک تخم ژر کرده . ...برادر بزرگ ک رویش بداز شدده،
مچ ژای او را میگيرد و با فریاد میگوید" :چ کار میکای قاتل ،برو کادار!" بدرادر کوچد

ناراحد

میشود و توبرة تخم را برمیدارد و بد کلّدة بدرادر بدزرگ میکوبدد و بدرادر بدزرگ میافتدد و از تدود
بیتود میشود .برادر کوچ

ت میشود و چش های برادر بزرگ را نگاه میکاد ک باز شده ،بد مداه

تيره مانده اس ؛ دس ژاچ بلاد میشود و میتواهد جادازه را گوشد ای قدای کادد؛ امّدا جدایی را ژيددا
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نمیکاد و چاره را در ایم میبياد ک جاازه را زیر کتابها و تل تخم ها ژاهان کاد؛ امّا هر کدار میکادد
ژاهای برادر بزرگ بيرون میماند و ژيرزن صداحبتان ژيددا میشدود و دسد بد فریداد میگدیارد کد :
"آهای قاتل ،نمیتونی قایمش بکای »".وساعدی)12-11 :1311 ،
در دیدگاه روانشااتتی ،رؤیا نتيجة بخش ناهشيار روان انسان اس

و ارتبداط تاگداتاگی بدا وضدعيّ

روحی  -روانی و ميزان دانایی و آگاهی بيااددة تدواب دارد .در روانشااسدی فصدل تدا
روانشااسی تواب یا همان رؤیا اتتصا

و مهمّدی بد

یافت اس  .اميال سرکوفت از تازهتریم آنهدا تدا اميدال دوران

کودکی ک شعور ناآگداه مدا هرگدز آنهدا را از یداد نمیبدرد ،هميشد سرچشدمة اکیدر رؤیاهدا بد شدمار
میروندد .چددون تدواب از تددوان مميّدزی میکاهددد ،اميدال از بخددش ناآگداه سرمیکشدداد و بد اصددطالي
تودمختار میشوند .زیگموند فروید برای نخسدتيم بدار نیریّد ای را دربدارة نقدش ضدمير ناتودآگداه در
زندگی انسان شري داد .در نیر فروید ی

ميل آگاه ،میالً مسئل ای کد حدل نشدده ماندده اسد

جانکاه روز ژيشيم ،نمیتواند رؤیایی را برانگيزد؛ مگر هاگامیک ایم ميل آگاه با ید
رؤیا آن را برانگيخت اس

یدا غد

ميدل ناآگداه کد

و او رؤیا را تقوی میکاد ،همگام شود .چون تاها ميل ناآگاه اس

ک رؤیدا

را برمیانگيزد؛ بدیم ترتيب «رؤیای بیمعاا» وجود ندارد وغياثی.)67-66 :1312 ،
طب نیریّة فروید رؤیاها در دو سطح کار میکااد؛ سطحی روشم و صدریح کد نشدان دهاددة سدطح
ظاهر اس

یا بيانگر حوادثی اس

ک ب تاطر سپردهای و در سطح نهان یا نهفت ک اشيا و اعمدال در آن

ب صورت احساسات ژرتاشجویان  ،اندیش ها و آرزوهایی فردی درمیآیاد و ب طدور عدادی سدرکوب
میشوند .از نیدر فرویدد رؤیاهدا ،شدخص تدواببياادده را در برابدر آثدار ناراح کااددهای کد از در
مستقي ایم اميال حاصل میشوند ،محافی میکااد وفروید .)76 :1311 ،در کاار نیریّدة فرویدد ،نیریّدة
آلفرد آدلر قرار دارد .ب عقيدة آدلر رؤیاها راهی برای مطري ساتتم ناامایها هستاد .بد عقيددة او رفتدار
و کردار ما تح حکمرانی ناتودآگاه قرار ندارد؛ بلک کوشش در جه

کمال و نيداز بد کاتدرل علّد

عملکرد ماس  .وی رؤیاها را جبران بيش از حدّ کاستیها و نقاط ضعف ما در بيداری میدانسد ؛ مدیالً
شخصی ک از رئيس تود هراس دارد ،در رؤیا جسور میشود و بر سر رئيس تدود فریداد میکشدد .وی
اعتقاد داش

ک ن تاها رؤیاها با نشان دادن ترسهای درونی ما و راهبردهدای مدرجّح در کادار آمددن بدا

مشکالت ب ما یاری میرساناد ،بلک آنها نوع شخصيّ

و سب

زندگی ما را نيز بازگو میکاادد .آدلدر

معتقد بود تحليل رؤیا ب مازلة «کارتانة عواطف» عمل میکاد و چايم تعبيدری را بدرای رسداندن مایدور

 /14فصلاامة ادبيّات داستانی ،سال اوّل ،شمارة  ،4ژایيز 1312

تود از تواب ابداع کرد؛ با ایم تفاوت ک وی رؤیا را فعّاليّتی میدانس برای حلّ مسائل آیادده ،یعادی
رؤیاها ب سادگی و ب صورت آمادگی عاطفی فرد برای آیادة نزدی

قابل فه و درکاد .آدلدر از رؤیدا

وتواب دیدن) برای حلّ مسائل آیاده استفاده کرد؛ ب ایم صورت ک از طری رؤیا و تواب احساساتی
در ما بد وجدود میآیدد کد مدا را در مواجهد بدا مسدائل و مشدکالت آیادده مددد میرسداند یدا مدا را از
موقعيّ های مخاطرهآميز آگاه میکاد و ب ما هشدار میدهد وجباری)11 :1311 ،
رؤیا نقش بزرگی را در ب ثمر رساندن تطّ فکری نویساده ایفا میکاد .از ی
کوچ

طدرف رؤیدای بدرادر

 ،ژرده از تمایالت درونی او ک آرزوی مرگ برادر بزرگ در آن مسدتتر اسد  ،برمدیدارد و از

طرف دیگر ضمير ناتودآگاه میکوشد تا او را از ایم کار بر حیر دارد و در ایم راستا احساس وحشد
و ژشيمانی از جاای
کوچ

را توأمان در تواب ب او القا میکاد .ایدم القائدات آنچادان قدوی اسد

کد بدرادر

وحش زده از تواب میژرد .نویساده غير از بد تجربد درآوردن اندیشد های روانشدااتتی ،بدا

ایم رؤیا در واقم باف

نمادیم کارش را نيز محک تر میکاد؛ زیرا سرنوشد بدرادر بدزرگ را ژيشداژيش

تعييم میکاد و وی را از همان آغاز ،ب مرگی ک ب سرع ب وقوع میژيوندد ،محکوم میکاد.
نتيجهگيري:
ایم ژشوهش ما را بدیم رهامون میسازد ک هراس ،توهّ  ،اسدارت در روزمرّگدی و بيهدودگی مه تدریم
ویشگیهای تشکيل دهادة فضای روانی شخصيّ های داستان «دو برادر» ساعدی اسد

و میتدوان آن را

نمودی از جوّ حاک بر دوران نگارش داستان  -ک مملو از ظل و اسدتبداد و وحشد بدود  -بد حسداب
آورد .وی قدرت حاک بر فضای داستان را عدالوه بدر شخصديّ ها ،در نمادهدایی کد بدرای نشدان دادن
روابط ژي يده و سامانماد حوادثی ک از بات بر انسان فرومیبارند ،نيز بد کدار میبدرد .بدر اسداس الگدوی
آدلر ک مصداق آن در ایم داستان ب توبی مشهود اس  ،احسداس حقدارت بدرادر کوچد

 ،کاسدتی و

بیهویّتی هر دو بدرادر و وابسدتگیهای بديش از انددازة آن دو ،موجدب تفدویض و تکیيدر تحقيدر در ایدم
شخصيّ ها شده اس  .ایم دو شخصيّ

ک تدود را در تاگادای ایدم کاسدتیها گرفتدار مییابادد ،بدرای

جبران ب ساز و کارهای دفاعی گوش نشيای ،دروغژردازی و تمارض روی میآورند؛ ولی در نهاید بد
دليل عدم تعادل در ب کارداش

ایم ساز و کارها و نداشدتم الگدویی بدرای رفدم رفتدار نابهاجدار ،فاجعدة

تودکشی اتّفاق میافتد و بدیم گوند آرزوی بدرادر کوچد
سرژوش گیاشت میشود.

تحقّد مییابدد و بدر احسداس حقدارت او
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پينوشتها:
و )1مفاهي اصلی روانکاوی از نامهای "تا ّ" ادبدی از قبيدل ندام شخصديّ های داسدتانی وعقددة ادیدن ،نارسيسد ) یدا
نویسادگان کهم ومازوتيس  ،سادیس ) استفاده میکااد؛ باابرایم ادبيّات ،زبانی اس کد روانکداوی بدرای نامگدیاری و
توصيف تودش از آن استفاده میکاد .ور . .گریم)1313 :
و :Sumbiosis )2مارگارت ماهلر معتقد اس

ک رشد رابطة کود

بره را توداندری و )Autistic phaseمیداند .در ایم بره کود

با آبشک

ومادر) از س بره یا فاز میگیرد .اوّليم

نمیتواند رابط ای با آبشک

برقرار کادد .برهدة دوّم

ه زیستاری و )Sumbiosisاس  .ه زیستاری ک مفهومی زیس شااتتی اس  ،رابط ای اس ک ب سود طدرفيم باشدد؛
یعای ه کود

نيازهای کودکانة تود را از طری مادر مرتفدم میسدازد و هد مدادر نيازهدای مادراندة تدود را از طرید

تأميم میکاد وه زیستاری را نباید با همزیستی و )Co-existanceو یا انگلیزیستی و )Parasitismاشتباه کدرد).

کود

برهة سوّم جددایی  -فردشدوندگی و )Separation individuationاسد  .در مرحلدة جددایی کدود

بد چادان رشددی

می رسد ک بتواند بيم فرانمودهای تود و فرانمودهای مادر فرق بگیارد و بد تددری مرزهدای تدود را از مرزهدای مدادر
بازشااسد؛ از وی جدا شود و ب کشف دیگر بخشهای واقعيّ

بپردازد .مرحلة فردشوندگی در ژی میآید ک در آن نوزاد

از وابستگی تود ب مادر میکاهد و تود ب ارضای تواس هایش میژردازد.

منابع:
آریان ژور ،اميرحسيم و ،)1317فرویدیسم با اشاراتي به ادبيّات و عرفان ،تهران :کتابهای جيبی.
اتوت ،احمد و ،)1371دستور زبان داستان ،اوّل ،اصفهان :فردا.
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