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 9جدال خودآگاه و ناخودآگاه در رمان اضطراب ابراهيم

 1كاووس رضایي

 واحد ارسنجان ،استاديار دانشگاه آزاد اسالمی

 3اكرم نعمت اللهي

 دانشگاه خوارزمی ،ات فارسیدانشجوی دکترای زبان و ادبیّ

 چكيده

دارد. هنجارهها و مهیرا به  دهدالی درونهی وا ، اوهاق امیال و لذّتيابی و تحقّرای دستتالش انسان مدرن ب

طله  ننهدان سهرکش تا گاه نهاد لذّامّ ؛ت بر عهده دارنددر حصول لذّ ایقوانین ادتماعی نقش بازدارنده

داستان برخورد دو سهاختار روانهی نههاد و فراخهود  اضطراب ابراهیمزند. ک  ب  هم  نیز پشت پا می شودمی

 است. 

ت را ب  خواننده نشان شکافی فرهنگی دامع  است تا تصويری از ودوه ناپیدای واقعیّهدف داستان کالبد

بها  اضهطراب ابهراهیمايهن رو از  ت دارد؛ت بیرونهی اولويّهت درونهی بهر واقعیّهواقعیّه ،بدهد. در رمان مهدرن

 شود.های شهريار ابراهیم آغاز میا و دغدغ هی داستان و بیان هراست اصلّکشمکش درونی شخصیّ

های انسان معاصر را در گیهرودار دو انقهالب به  تصهوير کشهیده ، امیال وخواست میرصادقی در اين رمان

، به  آن لی است ک  قبه  از تحلیه  و نقهد رمهاناز دمل  مسائ ديدگاه فرويد در ساختار دستگاه روانی است.

بررسهی  است.در اين دستار، با تکی  بر آرای فرويد ب  نقد شخصیّت اصلّی داستان پرداخت  شدهايم. پرداخت 

 ت وی با تکیه  بهر نیريه طلبی و تحلی  شخصیّد، انزوات اصلی داستان، تفرّت در ذهن شخصیّانعکاس واقعیّ

 است. ژوهش پی فرويد از مباحث اصلّ

 .، فراخودرمان، نقد روانکاوان ، میرصادقی، فرويد، نهاد: اههكليد واژ
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 مهمقدّ. 9

تأثیر بسیاری بر  ،د شد. آشنايی وی با بیژن مفید در دبیرستاندر تهران متولّ (1911دمال میرصادقی )

سهخن   مجلّ های کوتاه او درلین داستانی پیش روی اوگشود. اوّذهن دمال گذاشت و دنیای ديگر

ب  ناپ رسید و نهامزد دريافهت دهايزه شهد. در همهین زمهان بزرگهانی نهون مههرداد بههار و حمیهد 

اسهت  شاهزاده خانم سبز نشملین اثر وی ت داشتند. اوّمحامدی در زمین  نقد داستانِ میرصادقی فعالیّ

خهانلری به  د دکتر ب  پیشنها تغییر نام داد و تجديد ناپ شد. میرصادقی مسافرهای ش ک  بعدها ب  

د دعفر محجهوب کوب، سیروس پرهام، محمّعبدالحسین زرينسخن رفت و با بزرگانی نون:   مجلّ

را نوشهت.  درازنهای شه لهین رمهان خهود اوّ( 1933) دعلی اسهالمی آشهنا شهد. وی در سهالو محمّ

نه  (، 1911) ههای شهنوی ته هاين س(، 1911) هااين شکست  :خ همنتکوتاه های تانههموع  داسهمج

  ها نوشت. وی هم ننین موضهوعات ادتمهاعی در قالهوی در اين سال را (1911) آدمی ن  صدايی

آتهش از (، 1911) شه  نهرا رمان  ؛توان ب میاز دمل  ناپ رساند ک   پرداخت و ب نندين رمان 
 ایدختهری بها ريسهمان نقهره( و 1911) اضهطراب ابهراهیم(، 1961) هاها و آدمکال (، 1961) آتش

م ب  شمار آورد ک  در طول پهن  توان دزو نويسندگان نس  دوّ( اشاره کرد. میرصادقی را می1916)

 .(15: 1911نعمت اللهی، ر.ک: )از مردم و برای مردم نوشت  است ده  

تی به  همهراه بعهد از مهدّاو د شهد. ( در شهر فرينبرگ در موراويها متولّهم1116زيگموند فرويد )

ر ک نق  مکان کرد و بعدها در وين سکونت گزيد. فرويد نزديک ب  هشتاد سهال دخانواده ب  اليپزي

هیتلر ب  اتهريش به  انگلسهتان مههادرت کهرد و تها پايهان عمهر  پس از حمل  اين شهر زندگی کرد و

تی در بیمارسهتان پزشکی آغاز کرد. مدّ وی ابتدا تحصیالت خود را در رشت  ( در لندن ماند.م1393)

در همهین زمهان به  بیمارسهتانی در  مرتب  دانشیاری منصهوب شهد و درول ب  کار و عمومی وين مشغ

اختالالت عصبی بود رفت و ب  مطالع  و پژوهش پرداخهت. پهس از بازگشهت در  پاريس ک  مختصّ

زمان همکهاری علمهی بها فوزف بروئهر  بیمارستان اعصاب با عنوان مشاور ب  کار پرداخت. در همین

قهاالتی مشهترک گرديهد. در مجمهو  نهاد و منجر به  نهاپ م عمیقی بر فرويد ( تأثیر)فیزيولوفيست

 ادام  زندگی فرويد را ب  س  دورة زير تقسیم کرد: توانمی

 گیرد. بر میرا در(  م1131 -1133)خود ک  ازتحلی   دورة -1
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 دو کتهابادام  يافهت و (  م1313) شناسی بر اساس همان تحلی  خود ک  تا سالايجاد نیام روان -1

 شود.( را شام  میم1351) تدنسیّ س  رسال  دربارةو  م(1355) تفسیر روياها

ب  خصوص ديهن  ،رهنگیهای ف  پديدهتنوّ ی، ب  ويژه در زمین ات اصلبسط و بازبینی نهايی نیريّ -9

 (11: 1911 دهگانپور،ر.ک: ) گیرد.را دربرمی (1313-1393)های ک  سال

تهأثیر بسهیار زيهادی بهر نقهد  ،گذشت  از کاربرد در روانکاوی و علوم تربیتی ات فرويدامروزه نیريّ   

ی ک  وی در سهاختار روانهی فهرد کشهو نمهود و آن را مهمّ آثار هنرمندان معاصر دارد. پديدة ادبی

ات ادبیّه نقهد شهمول دارد و در زمینه ی است ک  ساحتی دههاناز دمل  موارد مهمّ ،ناخودآگاه نامید

  بهر نیهام ی داسهتان بها تکیّهت اصهلّرود. در اين مقال  ب  تحلی  و بررسهی شخصهیّر میداستانی ب  کا

 ايم.تاری روان از منیر فرويد پرداخت ساخ

 دستگاه روان ساختار. 1
ز بندی ک  ااين تقسیم .دستگاه روان مطرح نمود  س  مفهوم اساسی زير را در های اولیّدر سالفرويد 

بررسهی ههای بعهدی وی را در تفعالیّه ( صهورت پهذيرفت، زمینه رانه نیر توپوگرافیک )مکهان نگا

 ت میسر ساخت:شخصیّ

 ،گیرد و هم ننین از نیر مکهانیات ذهن را در بر مییّبخش کونکی از کلّ :ضميرخودآگاه. 1-9 

تهرين واسهط شويم. اين قسهم بهیرو می دان  دنیای خارج با آن روب لین قسمت روان است ک  ازاوّ

ی که  از خهارج يها داخه  سهّ تی گهذرا دارد. تمهام ادراکهات حشهود و مهاهیّک را شام  مینو  ادرا

از ابتدا در ضمیرآگاه ما دای دارند. خودآگاهی فقط فهرد را از حهاالت شخصهی  ،شونددريافت می

اسهتنتادی که  مها از قیهاس  ،سهتندسازد و اين ک  ديگر مردمهان دارای ضهمیر آگهاه هر میخود باخب

ا بهرای خهويش ن رب  ايهن منیهور که  رفتارشها آوريم؛های مشهود آن ها ب  عم  میت ها و گفکنش

  .(11: 1935پور، وقفیر.ک: )قاب  فهم کنیم 

 ؛توان با آن در يک طبق  قرار گیهردنمیا قت بخشی ازخودآگاه است؛ امّدر حقی :پيشاآگاهي. 1-1

تواننهد به  کار پیشاآگاه میاف .(93: 1911 ،ويگران.ک: رر). شودنرا ک  عمدتاً از حافی  تشکی  می

 ناخودآگاه بروند.  ةحوز

اسهت که   ایگیرد و شهام  فراينهدهای ذهنهیاز دوران کودکی ما سرنشم  می :ناخودآگاه. 1-3

 شهود که  حیطه پنههان روان فهرد محسهوب مهی فت اليه توان گخبر است. در واقع میرد از آن بیف



 1939بهار ، 6فصلنام  ادبیّات داستانی، سال دوّم، شمارة  / 13

 

ای ای از خاطرات است ک  فهرد عالقه رد. اين قسم شام  مجموع گیای از ذهن را در بر میگسترده

توان آن را ب  يهاد ک  ب  وضوح نمیاست رسوب کرده وی در ذهن ب  يادآوری آن ندارد و يا ننان 

ارها هها، رفتهشود. اغل  ب  شک  نشان نیز ب  معناها و نمادها مربوط میآورد. ناخودآگاه بیش از هر 

ههای زبهانی، پقهچنین ناخودآگاه بها تهکند. همخن خودآگاه روزان  بروز میهر سی دکارراطهو يا اف

 شود. وارد زندگی ما می

متمرکهز  ،دههدک  دوبودگی فرد را نشان مهیبعدها فرويد اين نیري  را برخودآگاه و ناخودآگاه 

نهدة کندستگاه روان مطرح سهاخت که  تکمیه  بندی ديگری را در. نندی بعد فرويد تقسیمساخت

تقسهیم  فراخود نهاد، خود و ن را از منیر ساختاری ب  س  مرحل توپوگرافیک وی است. او ذه نیري 

 ط اين س  مرحل  تکمی  نمود. نمود. فرويد تمايز ساختاری خودآگاه و ناخودآگاه را توسّ

  خوشهی اسهت و از ناخوشهی منبع انرفی روانی و لیبیدو است ک  ناخودآگهاه در طله :9نهاد. 1-4

شهود. رفِ ارضای غرايز میه، صالتهق تمايهاد از طريق عم  بازتابی و تحقّهکند. انرفی نهپرهیز می

نی را ههی  قهانو ،شهوداز روان ک  بخش سرکش آن محسهوب مهی( اين قسمت 11 :1931)شهیدی، 

آن خصايصی است که  فهرد به  ار   کند. در واقع نهاد شام  تمامیعق  عم  می پذيرد و ضدّنمی

: 1935،)پاينهده او دای دارندد با او هستند و در سرشت تمامی آن خصايصی ک  در بدو تولّ ؛بردمی

هها ر روانهی آنگیهرد و تبلهومی ک  از سامان بدن سرنشم شود از نهاد محسوب می غرايز دزئی (.9

 .(9: )همان دهدرخ می ،ی ک  برای ما ناشناخت  استهايابتدا در نهاد ب  شک 

از ابتدا در فرد ودود ندارد و بايد ب  ودود آيد. اين سخن ب  مفهوم عدم استقالل خود  :1خود. 1-3

خود   ، رشد و بالندگیتنها پس از تقويت و دريافت انرفی از نهاد، ب  عنوان يک نیام مستق است و

منهد  دارد که  عالقهنیاز  از روانگیری اين بخش ب  شک  ،کند. تعام  بین انسان و محیطمی را آغاز

ننین ؛ هم(9: همان) کندو دنیای بیرون عم  می نهادای بین نون واسط است و هم 9تب  اص  واقعیّ

ات فرد است و ب  عبارت حاص  تجربیّخود برعهده دارد.  نقش تعادل و توازن میان نهاد و فراخود را

ايهن بخهش از  .(1: همهان) کنهدزمان حاضر محتوای آن را تعیهین مهیفاقی و در ديگر رخدادهای اتّ

و  شهود  میهای دفاعی متوسّسازوکاررابر فروپاشی و تحقیر ب  روان ب  منیور محافیت از خود در ب

                                                           
1. Id 

2. ego 
3. Reality principle 
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و کارههای  کنهد. از مهمتهرين سهازسازگاری و تعدي  ايجاد مهی ،متعارضها و هیجانات میان انگیزه

 است. (1)سازیالعم  سازی و عکسی، فرافکنی، واکنش وارون ، معقولخودسرکوب

ک  هدين در فهرد شههدا از طريهق والهابته ،هاد قرار داردهاب  نهمق ط هنقدر ک   فراخود :9فراخود .1-6

رهای خهود و نههاد به  مخالفهت بهر کاوگیرد. ب  تعبیری وددان همان فراخودِ فرد است ک  با سازمی

ياهها و رؤ فراخهود ههم ننهین درت اسهت. واقعیّه ت وات اصه  لهذّخیزد و در صدد تعلیهق عملیّهمی

کند. افهرادی که  دارای ودهدان کننده عم  میحذردارنده و سرزنشنماد بر های ما ب  عنوانخواب

شهود های غیراخالقی هستند. همین امر باعث میگیری در برابر تکان در حال دبه مدام  ،ی هستندقوّ

سهودمند و ارضهاکننده و از انجام کارهای کند  نهادک  وی تمام انرفی خود را صرف دفا  در برابر 

در مجمهو  نیريه   شهود.و در زنهدگی محهدود اسهیر مهی ماندمیدر نتیج  او از حرکت باز باز مانَد؛

 :توان در نمودار زير مشاهده کردبندی دستگاه روان میفرويد را در تقسیم

 دستگاه روان
                                                 ___________________________________     

                                   

                        

 از ديدگاه ساختاری           یک )مکان نگاران (        از ديدگاه توپوگراف                   
                _____________________                __________________                                                                               

            

             

 فراخود     خود                        نهاد       خودآگاه        پیشاآگاه             ناخودآگاه                  

 

 داستان خالصة. 3

قهد فهیلم اسهت شود. شهريار نويسنده و منت  دوستش گلی خارج میراهیم از خانصبح زود شهريار اب

شود. اين دوستی باعهث های بازاری و تبلیغاتی آشنا میفیلم ها با گلی هنرپیش ک  در يکی از مهمانی

 هههايی دنجههال ،کنههد. ارتبههاط ايههن دوراهنمههايی ،هههايشتهها ابههراهیم او را در انتخههاب فههیلمشههود مههی

ی و خستگی شهريار را در پی دارد. همین امر باعث تصمیم شهريار ب  دهدايی انگیزد ک  دلزدگبرمی

شهود. در دوران و صهدای خهود مهی زنهدگی آرام و بهی سهربرای بازگشت به   ،و قطع رابط  با گلی

                                                           
1. Super ego 
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ه است. ههر دو بها ههم به  دانشهگابودهمند عالق  -دوست و همبازی خود  -فرزان  شهريار ب   ،دوانی

ا در سهال آخهر امّه ؛ار قصهد ازدواج بها فرزانه  را داشهتشدن داشتند. شهرييسندهرفتند و قصد نومی

به   کند. شهريار برای فراموش کردن ايهن خهاطرهبا دوانی ب  نام سهراب ازدواج میفرزان   ،دانشگاه

پردازد. پس از بازگشهت سینما و نقد ب  تحصی  می در رشت رود و آمريکا نزد خواهرش شهرزاد می

با شهره زياد است.  ی اوسنّ کند. فاصل ازدواج می –دختر يکی از آشنايان  –اد مادر با شهره ب  پیشنه

 و به  پیشهنهاد شههره از ههم دهدا  شهود  بیمهاری روانهی همسهرش مهیشهريار متودّه ،بعد از ازدواج

 میهرد. آشهنايی ابهراهیم بها فرزانه  و همسهرش باعهثت بیماری مهیشهره ب  علّ ،شوند. نندی بعدمی

شود. شهريار در همان روز بعهد از رسهیدن به  و در نهايت اخرادش از دانشگاه میزندانی شدن وی 

ا کمهی امّ ؛روی خان  در خیابان ايستاده است بیند ک  روبمردی را شبی  خود می ،اتاق پنجرة از ،خان 

بها صهدای  سرود و سپ  دلی  خستگی و کسالت ب  خواب میکند. در همین حین بگم میبعد او را 

نیامی خبهر تعطیلهی های کامیون از بلندگوی .شودبیدار می ،ان هستنده  در خیابهردم کهای مهشعاره

 گیهرد و از او ش بههروز بها او تمههاس مهیشنود. دوسهتها و تهديدهای دولت را میمدارس، دانشگاه

 ، برود.شوندبا دوستهانش در آن دمع می معهموالًای ک  وی خهواهد ک  ب  کافه می

 داوود در خانه  رود. او تها ننهد سهال پهیش به  همهراه پسهرشبی مهیروز بعد شهريار ب  ديدن بی -

ی . داوود دانشهجوی فنّهرفته  بهودنهزد دختهرش  ز فوت مادر شهريارکرده و بعد اابراهیم زندگی می

ابهراهیم به   های سیاسی ب  همراه نند تن از دانشهجويان اخهراج شهده اسهت.تالیّاست ک  ب  دلی  فعّ

دوستش به   ،شنود. بهنامگیری دو تن از دوستان خويش را میرود و خبر دستدن دوستان خود میدي

  هی از شههشود و تها پاسهزده و مضطرب میاش تحت نیر است. وی وحشتگويد ک  خان وی می

 .گذراندطراب میهبی را در اضهرود و شرگردان است. باالخره ب  خان  میهسیابان هدر خ

   کافه  ه  داخههوقتهی به .دهبینهههای ارتشهی را مهیکهامیون ،اه رفتن به  کافه روز بعد شهريار در ر -

کنهد و بها او فی میخود را کاوه اسماعی  معرّ ،بیند. مردمنتیر می آنجاشک  خود را مرد هم ،رودمی

شهود. کهاوه مهیسهتان باعهث خهروج آن دو از کافه  نشیند.انتیار طهوالنی و نیامهدن دوب  گفتگو می

از پهذيرش  ا شههريارامّه ؛رگیهری اسهتک  آنجا دنرا ؛کند ک  ب  دانشگاه بروندیاسماعی  پیشنهاد م

 کند.کاوه را گم می ،ین پرس  در خیابانکند و در حامتنا  می اين پیشنهاد
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و شههره با فرزان  ذشت  هرات گهامی خاطهرود و تمها ب  کوه میتدّهصبح روز بعد شهريار بعد از م -

يابهد. مهیها را در کافه  درحضور آن دا خبر دستگیری دوستان و عدمشود. در آنبرايش تداعی می

ب  سرا  همسهر بهنهام بهرود و او را  ،بیند ک  از وی خواست ياداشت گلی را می ،رسدوقتی ب  خان  می

است. در همهین حهین خبهر د در رفتن مردّ ،ا شهريار ب  دلی  ترسی ک  داردامّ ؛از نگرانی بیرون آورد

از  دهادر آن رسهاند و. شهريار خود را به  بیمارسهتان مهیدهندال  میبی را تلفنی ب  وی اطّگ بیمر

کنهد زه را سريع از بیمارستان خهارج مهیب  پیشنهاد پزشک هر دو دنا .شودلع میمرگ داوود نیز مطّ

، بهار ديگهر کهاوه را در گشهت به  خانه تا دسد داوود ب  دست عوام  رفيم نیفتد. شهريار در راه باز

کند و پاسی از شه  فتگو با او بار ديگر او را گم میزدن و گها پرس بیند و پس از ساعتخیابان می

 رود.مازده و خیس از باران ب  خان  میسر

 بیند. گلی ب  همراه شههرياررود و او را بیمار و ت  آلود میشهريار می ح روز بعد گلی ب  خان صب -

ا تیاهرکننهدگان خیابهان هها را رونهد؛ امّهبی و داوود ب  بهشت زههرا مهیة بیبرای مراسم تشییع دناز

 کند.. گلی نند روزی از او پرستاری میگرددراه ب  خان  بر می هريار در نیم اند. شمسدود کرده

زانه  و دختهرش ادفی بها فررود و ب  طهور تصهبرای ديدن فیلمی ب  خیابان می دشهريار پس از بهبو -

شود. فرزان  قصد دارد ب  همراه مادر و دخترش ب  خارج برود و رمانی در شهرح زنهدگی رو می روب

راه بازگشهت ا در امّه ؛دهد ک  او را ب  فرودگاه برساندسرش بنويسد. شهريار ب  او قول میخود و هم

يابنهد که  شهدگان در مهییرههای شه  دستگشهود. نیمه ای از مردم دستگیر میهب  خان  ب  همراه عدّ

آيد. شههر ها میار ب  همراه ديگر مردم ب  خیاباناند. شهريقرارگاه خالی است و سربازها از آنجا رفت 

بینهد. در دنه  شههری مهی يار خود را در میانه اند. شهرح شدهمردم مسلّ ی است؛الت غیر عادّدر ح

درگیهری  که  شهههريار از صهحن د. هنگهامی بینمی ،  را ک  در حال تیراندازی استهمین حین فرزان

ن برسهانند. وقتهی به  بیمارسهتان کسی از او می خواهد تا مرد مجروحی را به  بیمارسهتا شود،دور می

اسهماعی  کهاوه اسهت. بها  ،بیند که  مهرداست. شهريار در کمال ناباوری می مجروح مرده ،رسندمی

ر کودتای ارتهش کند. خبماشینی کراي  می يزد وگرمی کند؛شهريار دنازه را رها می ،سربازها حمل 

او بهاز   شود و دوباره ب  خانگلی پیاده می  افتد. دلوی خانشنود و ب  گري  میو شکست مردم را می

 .(1911 میرصادقی،ر.ک: )ردد گمی
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 نقد رمان. 4

يهن گهردد. اصخامکهان زود مشهّ  ايجهاد کشهمکش اسهت که  بايهد در حهدّ ،م داسهتاناز عناصر مهّه

وی ناسازگار درونی در فهرد شهک  ها گاه بین دو نیروی ناسازگار بیرونی و گاه بین دو نیرکشمکش

. در شودددا می های اطرافشاز طريق بیان همین کشمکش از آدم ت اصلی داستانگیرد. شخصیّمی

 ويشهتن به ت اصلی داستان در واقع بها خکشمکش اغل  از نو  درونی است. شخصیّ ،داستان مدرن

دانهد آورد و نمهیوی را در دو راهی گرفتار می ،زگارپردازد. ودود دو می  ناسات و مقابل  میضديّ

کنهد. در   راهی متفاوت از ديگهری ترغیه  مهیاو را ب ،ک  هر دو نیروق سازد؛ نراکدامیک را محقّ

خواههد قب  از آن که  ب دو پارگی درونی اوست. وی ،ی رمانِ مدرنت اصلّشخصیّ ص هر حال مشخّ

ز دمله  نخست بايد تکلیفش را با خويشهتن خهود روشهن کنهد. ا ،با دهان پیرامونش ب  سازش برسد

عنصر کشمکش  ،گیرد  منتقد ادبی قرار میآغازين رمان مورد تودّ موضوعاتی ک  در تحلی  صحن 

 و شهودهايی است که  در همهان ابتهدا بها کشهمکش آغهاز مهیاز دمل  رمان اضطراب ابراهیماست. 

روان بهرای کنهد. ايهن حهوزه از ا کشمکش درونی ابراهیم دريافت مهیرا ب «صدای فراخود»خواننده 

گیری دو و با ب  کهار شودگذشت  را يادآور میها و سبک زندگی تالیّ، فعّگلی باقطع ارتباطِ ابراهیم 

ار ابراهیم بهر ايهن پردازد. اصرت میابل  با نهاد و تعلیق اص  لذّب  مق «وددانو  من آرمانی» کارسازو

بهر  دالّ ،ک  از معیارهای من آرمانی ددا افتاده و دنار خالی شدن و نوعی از خود بیگانگی گرديهده

تی شک  گرفت  و مفهاهیم ای سنّت ابراهیم در خانوادهت اين حوزه از دستگاه روان است. شخصیّالیّفعّ

با رفتارها و زندگی دديد او در تعارض است. همین امر باعث اِعمهال فشهار و  ،شده ب  ویذهنی القا

ی به  هاعههکارهای دفوسهاز ،شهود. در ايهن مرحله می فراخودمحدود کردن زندگی ابراهیم از طريق 

زمهانی که   ،شهوند. ايهن عوامه ابر فروپاشهی و تحهقیر وارد عم  میدر بر خودیت از هور محافهمنی

و امیهال متعهارض سهازگاری ايجهاد میان هیجانهات  ،گیردفرد مورد تهديد قرار می تارزش و انسانیّ

از دمله  ايهن  ،شهوند. سهرکوببه  طهوری که  سهب  تسهکین اضهطراب و هیجانهات مهی ؛کننهدمی

ی روانهی اسهت. ايهن فراينهد بها ههاتالیّههای دفاعی است ک  در حقیقت آغازگر تمهامی فعّسازوکار

             :  سعی در آرام کردن تنش مودود دارد ،دهندهراندن افکار آزارپس

 کنهد وکنهارش بخهاری را بیشهتر مهی  سرد شده. درده. هوای اتاق شودآهست  از کنار گلی بلند می»
بايهد از زنهدگی  کنم؛زند. هوا هنوز تاريک است. بايد خودم را خالص نشیند. سیگاری آتش میمی
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 اين زندگی شلو  و دوست ندارم. اين زندگی من نیست؛ اگلی خودم را بکشم بیرون. اين زندگی ر

ههايم، نبهود، نیهم و قاعهده داشهت. کتهاب «باربنهدوبی»ا امّ ؛بار. زندگی من سرد و سخت بودبندوبی

کهرده. همهراه « باربنهدوبهی»هايم... اين زندگی، من را غلتانده و از خودم خالی و بیگان  کرده، نوشت 
ام هسهتم، درو  اسهت. ام و همانی ک  بوده ، گفتن اين ک  من عوض نشدهوم. نراين دريان دارم می

کهنم. بايهد خهودم را از زنهدگی گی را ندارم. دارم از آن فهرار مهیرو شدن با زند ديگر شهامت روب
 (6 :1913 )میرصادقی، «ت زندگی من اين نیست.گلی بکشم کنار، واقعیّ

نه  ا گرامّه ،کنهدخهواهش مهیدر فراموشهی میه  دلابراهیم برای بازگشت ب  زندگی گذشت  سهعی »

 ا حقیقهتامّه ؛رودو از بهین مهیاست ت فراموشی سپرده شدهشود می  سرکوب شده ب  دسر میتصوّ

و در ضهمیر ناخودآگهاه  ت کوتاه فراموشبلک  تنها برای مدّ ،روندآن است ک  اين امیال از بین نمی

 شوند:محبوس می

به  راه ديگهری  ،ک  خودش بخواهد، او راآندريس شده، بی، ممنو  التّداندادن را از اوگرفت درس»

ت زنهدگی مهن نیسهت. اند، با گلی ب  راه ديگری کشیده شده. اين زندگی من نیسهت. واقعیّهانداخت 
 (6 )همان: «هايم، سرگرمی هايم، آرزوهايم...کتاب هايم، نوشت  

ماند. ؛ ديگر وقتی نمیس ، عصهر، گلیمؤسّح بهگذرد، صبايد تمامش کنم، هم  وقتم با گلی می» 
را س  هفت  گلهی  –بايد خودم را خالص کنم، ن  روزهايی، ن  روزهای عبثی، فقط کافی است دو 

 (1: )همان «س  هفت  ... - بینم، فقط دون

به  همهین دلیه  در  ا بپهردازد؛شود تا راوی ب  بیان صريح رويهدادهضمیر ناخودآگاه مانع آن می

ال ذهن و تهداعی تی از طريق دريان سیّياهای شخصیّنیستی عموماً با نمايش اوهام و رؤی مدرهارمان

و از طريق کند د. ابراههیم مهدام در گذشت  سیر میپردازنت داسهتان میب  بیان زوايای درونی شخصیّ

به  توان ب  زوايای تاريهک ذههن او پهی بهرد. در دوران دهوانی شههريار همین گردش در گذشت  می

نهايهت ا در امّ ؛است و تصمیم ب  ازدواج با او دارد مند عالق ،دوست و همبازی کودکی خود ،فرزان 

بهرای او شهود. شديد بهر شههريار مهی (1)ضرب ؛ همین امر باعث روانکندفرزان  با سهراب ازدواج می

گیهری ايی در شهک ين فرايند تأثیر به  سهزگیرد. ال  و فراموشی آن تصمیم ب  سفر میدبران اين مسئ

 ت ابراهیم دارد. زندگی و شخصیّ
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 رسهوب شوی به  فرزانه  در ناخودآگهاه ا عالق امّ ،کندگرن  ابراهیم با شهره ازدواج می بعدها

ا میه  سهرکوب امّ ؛ال  استاطّاو گرن  خود از اين امر بی. استشدهکرده و باعث ارتباط وی با او 

، محهدودة ارتبهاطی وی را وسهعت مهرگ او ،ه و در نهايهتگردد. ددايی از شههرشده دوباره بازمی

ا ابهراهیم تنهاسهت و در پهی امّ ؛شوددهد. دوباره رفت وآمد با دوستان و از دمل ، فرزان  آغاز میمی

  ب  گلهی است. ب  همین دلی  در نهايت متوسّ فرزان ، خود دست رفت زينی برای عشق از يافتن دايگ

، نهو  آن اسهت. ابهراهیم از م در اين ارتبهاطبیند. نکت  مهّی خويش میآرمان او را گمشدةشود و می

الی  کنهد. در البهلی آن را ب  وقت مناسبی موکول مهیولی گ ،خواهد تا با هم ازدواج کنندگلی می

 و لههذّت امیههال نهفتهه  را يههادآور پههردازدبهه  ترغیهه  شهههريار مههی« نهههاد»مههدام  ،ات دههاریاتفاقّهه

 شود.می

بهر ابهراهیم  ،، به  شهک ِ فهردی«فراخود» شود تادست آوردن لذّت باعث می ب رایب «نهاد» تالش

ههای وه نهام دارد. در خهالل تمهامی تهالشظاهر شود. فردی ک  ظاهراً شبی  وی است و اسماعی  کها

در ايهن  «فراخهود» کشاند. تصوير کام رد و ابراهیم را ب  دنبال خود میگیاين تصوير شک  می ،نهاد

هها و و وی را ترغیه  به  پهرداختن ارزش آرمانی ابراهیم اسهت، بُعد کاوهشود. ر میتبلوت مشخصیّ

ذهن ابراهیم را ب  خهويش شود و دا کشمکش بیرونی نیز آغاز میند. از اينکنیام فکری گذشت  می

تالشهی  ،بنهد بهودههايی ک  روزی شهريار به  آن پهایسازد. يادآوری خاطرات و آرمانمعطوف می

ای ههای اخالقهیکند تها شههريار را در دههت ارزشتالش می گشت ب  خويشتن است.کاوهبازبرای 

انرفی خود را دههت پیشهبرد ههدف  «خود و فراخود» دا، هدايت کند. در اينک  در ودود او هست

گون  ک  ابهراهیم ههر ؤيار یکنند. تصويرصرف می ،تنش و ادهتناب از درد استک  همانا آزادی از 

   :شودو هنگام بروز تنش درونی ظاهر می شود، در زمان تداعی خاطراتمواد  می ار با آنب

معنها شهده، رهايم مانده، زندگیم بینماندم. کار را بايد يکسره کرد، تمام کرد. کا ،کار خوبی کردم»

پوشهد. نهواری تهوی ضهبط صهوت ا مهیآيد بیرون. روبدوشامبرش رام. از وان میعاط  و باط  شده
 ،وسهیقیزنهد. آهنه  مايستد و سیگاری آتش مهیزند و دلو پنجره میو پرده را کنار می گذاردمی

در بهالکن وزد. خیابهان خلهوت اسهت. آفتهاب پههن شهده. پیرمهردی مث  نسیم خوشی توی اتاق مهی
بهاران شه  کشهد. ن ديگر زن دهوانی نشسهت ، سهیگار مهیخواند. در بالکرو نشست  روزنام  می روب

بهرف نشسهت . سهوز بهرف به  صهورتش  هوا را کم کرده، کوه پیدا شده. روی کوه ، آلودگیگذشت 
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ت؟ نهرا ايسهتاده و به  مهن آشنايی دارد، اين ديگر کیس گذرد. ن  قیاف رو می. مردی از پیادهزندمی
، ابهرو پیوسهت  اشو قواره نده. ن  شبی  من است، قدّحرکت ماکند. مرد ب  او خیره شده و بینگاه می

تهوی  آيهد ورن  بهارانی مهن. اتوبوسهی مهییش همو سال من است و باران سنّاش. هم  گندهو دما
افتهد. از شهوند. اتوبهوس دوبهاره راه مهیگیرد. مسافرها پیاده میايستد و دلو نگاه او را میخیابان می

  (91-91همان: ) .«رود. اثری از او نیستمی مرد ديگر خبری نیست. نگاهش تا ت  خیابان

 دارد تها او بتوانهد خهودِ قبلههی را درمههیرا به  تهالش وا «دفراخهو»ازگشهت امهر سهرکوب شههده، ب

انهرفی خهود را  «فراخهود»کنهد. ر بار او را در میهان هیهاهو گهم مهیا هامّ ؛ت فردیِ کاوه بیابدشخصیّ

و  «نیروگهذار روانههی» کننهده راسههازد. فرويهد نیروههای ترغیه ل رفتهار و سهلوک مهیصهرف کنتهر

 «نههاد» نامهد. در ايهن میهان تنههامهی «نیروهای بازداشتی» را «کنندهوارسی»يا  «ای مقابل  کنندهنیروه»

 بازداشتی هستند. دارای نیروگذاری «خود و فراخود» دارای نیروگذاری روانی است،

م بهرای اعتهراض به  بیند. مردپوش را میمدام مردِ بارانی ،ؤياهای خويشها و رابراهیم در خواب

کننهدگان ارند هم  نیز ب  ههم ريخته ، تیاهراند و پالکاردهايی در دست دها ريخت در خیاباندولت 

 خواهان تغییر اوضا  هستند:

آيهد. آيند. مردی از تهوی صهو بیهرون مهیدهند و پیش میزنند و شعار میها فرياد میکنندهتیاهر»
هها ز دلو پنجره او گذشت . تیاهرکنندهک  اپوش است نقدر شبی  من . همان مردِ بارانی ببین اين يارو

 اندازد. آيند.گلی سیگارش را از پنجره بیرون میب  کندی پیش می
 ؟ نی -

 رود. ها میشود و از باالی سر تیاهرکنندهماشین بلند می
 «های ... های ... های ...» - 
  «کنی ؟نی کار داری می» -

 ندد. خدارد و میرا از روی فرمان بر میگلی دستش 
 «تونن کم بکنن.؟ روی منو نمیبینیمگ  نمی» -

 « بیارش پايین زود باش...» -
بیهرون آمهده، نیهزی تهوی  پوش از میهان صهوبارانی شوند. مردِنندگان ريز و ريزتر میکتیاهر

، فضها را   آتشهیتکّه ؛کنهدآيد و آن را ب  طرفشهان پرتهاب مهیور است. دستش باال میدستش شعل 
 زند ... آيد و داد می، میوری ب  طرف آنهاشعل  نرخد و مث  گلول و می کندروشن می
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تیهاهرات در نشهمش  روی صورتش افتاده. صحن  ،کند. رشت  نوری از کنار پنجرهمی نشم باز
 «آيد.شود و دلو پنهجره میخورد و از دا بلند میهر و صهداها در گوش اوست. تکانی میمانده و س

 (31-39 :همان)

شهريار را ترغی  ب  ارتباط دوبهاره  ،با بردست  نمودن آن «نهاد» هايی از دمل  عواملی است ک تن

خبهر مهرگ او و پسهرش  ،دبعه ؛ ننهد روزرودبی و دختهرش مهیبراهیم ب  ديدن بیکند. الی میبا گ

ازد پهردها و اهدافش مهیب  ايدئولوفی سوگیر است. از يک شنود. ذهن شهريار مدام درداوود را می

نهون گذشهت  به  ا ههمامّه؛ کنهدرمهیش را بها خهاطرات گلهی پُان زنهدگیديگر خالی بودسوی و از 

زنهدان  شهود. تجربه زندان باعث فرار او از اعتراض میباورهايش معتقد نیست. ترس از دستگیری و 

دای نها بهاز بها امّه ؛آن حادثه  شهود کر گريز و دلوگیری از بروز دوبهارةک  وی ب  فاست باعث شده

 آيد:ب  خود می «فراخود»

لزده است. برای نی اين هم  دلهره ورم داشت  بود؟ برای نهی ايهن رخت و دِرسد،کِب  خان  ک  می»

شهد؟ مگهر توانستند بکننهد؟ نهی مهیگرفتند، ن  کارم میب  فرض آن ک  مرا می رسیده بودم؛قدر ت
 کننهد. فريهد و سیههما را دانی مهیگیرنهد و زنهدسهت  مهیتر از ديگهران اسهت؟ دسهت خون من رنگین

خواسهتند از ن که  مهیابان انداختند. حتمهاً بهرای ايههاش را توی بیاند. پرويز را کشتند و دنازهگرفت 

 «گیرنهد، ايهن همه  آدم را...کنند. اين همه  دهوان را دارنهد مهی دلوگیری ،هايشانها و عکسمقال 
 (11 :)همان

شهود. ايهن کهاوه مهی ه شده باعث ديدار دوبارةک  واپس زد فکر ب  گذشت  و می  ب  انجام عملی

خود شههريار  پذيرد و در واقع بازنمودی از نیم  پنهان و طردشدةگون  بیشتر در ش  صورت میؤيار

آيهد، خیابهان روشهن اسهت و کند. دلهو پنجهره مهیگذارد. احساس آرامش میگوشی را می» است:
 ،ر نور نرا روند. زيآيند و میها روی پرده میاست. ساي مهمانی سوت و کور. در آپارتمان روبرو 

کنهد و به  او ايستد سهرش را بلنهد مهیگذرد. میبیند ک  آهست  از پیاده رو میمرد بارانی پوش را می

زنهد. و قواره، هیک ، مهو نمهی ن است. قدّکند. باز پیدايش شد. خودش است، نقدر شبی  منگاه می
ن. نگهاهش دوبهاره به  ش  آرامی است و آسهمان پهر سهتاره و مهاه روشه اين از کجا پیدايش شده؟

شهکند و به  دنبهالش یهری خاموشهی شه  را مهیگردد. مرد رفت  است. از دور صدای تخیابان بر می
 (11 :)همان .«نشیندسکوت سنگینی می
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ثبهت ت وی و بازگشت ب  آمهال مها نندان در تغییر شخصیّوز با خود بیگان  است و اين ددالهن

گن  و تاريهک   ابراهیم را در پی دارد. يک احساس تنها تعجّ ،پوشبارانی ر نیست. ديدار مردِثّؤم

رود و اين بهار به  يار برای ديدن دوستان ب  کاف  میتواند آن را برای خود واکاوی کند. شهرک  نمی

بهرای سهرکوب امیهال  «خودفرا»پردازد. بیند و ب  گفتگو با وی میپوش را میبارانیطور مستقیم مرد ِ 

  :شودر مستقیم با خود شهريار روبرو میزند و ب  طومی «عکس العم »ب  دست ناخودآگاه و متضاد 

کشهد. مهرد از بیند ک  سر میز نشست ، سیگار مهیپوش را میبارانی گردد. مردِنگاهش توی کاف  می»

 آورد:کند. دستش را پیش میمی روی خود را ب  او تعارف لی روبشود و صندلی خادا بلند می

 اوه اسماعی ک -»

   فشارد:زند و دست او را میشهريار لبخند می

 شهريار ابراهیم -

ههايش را تکهان مث  او دست و قوارة او؛ هفت سال  و هم قدّ سی و شش، و سال اوست؛ مرد هم سنّ

روی  ا هنوز کسی نیامده. روبهه کاف  شلو  است و از بچّ .زنددهد و با هیجان، تند تند حرف میمی
ی با کجا او را ديده؟ توی کاف ؟ نقدر شبی  من است. طور کنجکاو شده. نشیند؛پوش میبارانی مردِ

 ( 131 :همان) .«شناسدها، من را میمن حرف می زند ک  انگار سال

فهايی ايهدئولو در حین صحبت با شههريار به  بیهان چون ابراهیم منتیر دوستان است.اسماعی  هم

دارد تها کمتهر مهیت کهاوه، ابهراهیم را واکرد. قطعیّپردازد ک  زمانی خود ابراهیم آنها را بیان میمی

رونهد. یشهوند به  خیابهان مهامی ک  از آمدن دوستان ناامید مهیحرف بزند و بیشتر گوش بدهد. هنگ

 کشهاند. کهاوه زمهین تنهه  و تاريهک مهی کاوه را به  کونهه  ،هابا ديدن سهربازها و تانهک ابراهیم

. ابهراهیم گهام شهوندیان دن  شهری برونهد و بها مهردم ههمخواهد تا ب  مخورد. او از ابراهیم میمی

خورد دهدال چ  در اين داستان ب  نشم می. آنکندر همین حین دوباره کاوه را گم میپذيرد و دنمی

و نهاتوانی امکهان مقابله  بها و که  به  دلیه  ضهع «فراخودی»دائم امیال و هنجارهای ادتماعی است. 

باعهث روان  ،آورنی در از بهین بهردن خهاطرات اضهطرابهای درونی و بیرونهی را نهدارد. نهاتواتنش

باعث بیمهاری رانده ناخودآگاه برای بازگشت امر واپس تالششود. و دلزدگی شهريار میرنجوری 

توانهد به  مراسهم ی نمهیک  حتّای ون کشاند ب  گشود و او را ب  بستر بیماری میروان تنی ابراهیم می

رای به ابراهیم بعد از بهبهودکند. ت گلی از او مراقبت میبی و داوود برود. در اين مدّتشییع دنازة بی
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بیند ک  قصد دارد بعد از کشت  شدن سهراب به  ا در راه فرزان  را می؛ امّرودديدن فیلمی ب  سینما می

 رهری وارد و دستگیههه  شههه  در دنههراهیم ناخواستهه. ابهرودههمهراه مهادر و دختهرش به  خهارج بهه

رزان  هآيهد و فهنیم  ش  از قرار گاه بیرون می د؛انجامنندان ب  طول نمیدستگیری او ا هامّ ؛ودهشمی

گیهرد. مهردی از وی پس تصمیم ب  فرار از آن معرک  می بیند؛دازی ب  سربازان میهرانهال تیهر حرا د

اسهت. مجروح مرده  ،رسندا ب  بیمارستان منتق  کنند. نون ب  بیمارستان میخواهد تا مجروحی رمی

دوبهاره کند و ماعی  کاوه است. ماشینی اداره میمجروح همان اس ،بیندابراهیم در کمال ناباوری می

کنهد. میرصهادقی به  خهوبی و بها های ادتماعی غلب  میتمامی آرمانبر  «نهاد» رود وگلی می ب  خان 

ت بر شخصهیّ دالّ ،هاانتخاب نام پردازد؛های داستان میته از استعاره و نماد ب  بررسی شخصیّاستفاد

 ست. ا هادرونی آن

شهود. اسهماعی  می «نهاد»نهايت قربانی  شهريار ابراهیم است ک  در «فراخود»اسماعی  کاوه نماد 

ر شهريار تثبیت شده ک  در نهايهت های درونی ننان دتا امیال و لذّامّ ؛ابراهیم است «من برتر»همان 

 راهی دز قربانی اسماعی  ندارد. 

 گيرينتيجه. 3

که  « نههاد و فراخهود»پردازد. کشمکش میان بیان عملکرد درونی روان انسان میب  اضطراب ابراهیم 

طله  ت  بر ديگهری دارد. ناخودآگهاهِ لهذّهسعی در غلب ،ودههای خسازوکارکارگیری   هر يک با ب

ق کنهد. عهدم تفهوّود را در امیال و خیهاالت، بیهان مهیت دارد ب  سهولت خاز اندکی ب  واقعیّنون نی

 اخودآگهاه، سهب  بهروز تهنش درونهی های درونیِ ناشی از دهدال خودآگهاه و نشهريار بر اضطراب

کارهای دفهاعی ه از سهازوهها بها اسهتفاددهت تسکین اين دغدغه خود شود. در اين هنگام تالش می

سهت  و دلهزده از و تأثیر عمیق آن بر شهريار او را شهکننده، خ ضرب روان ا ودود؛ امّپذيردصورت می

ونهی تشهديد ههای درکاست. اين امر با ودهود محهرّکردههای اخالقی ها و ارزشپايبندی ب  آرمان

 دارد. میوا «نهاد» شود و ابراهیم را ب  تسلیم و سر سپردن در برابر امیالمی
 

 هانوشتپي
(1) Reaction formation: 

آمیهز اسهت. ايهن سهازوکار سهازی امیهال ناپسهند و مخهاطرهنوعی سرکوب ت.های دفاعی اسسازی يکی از ساز و کارالعم عکس

 گیرد.های درونی شخص قرار میآورد ک  در نقط  مقاب  امیال و انگیزهخصوصیّات اخالقی خاصّی در فرد ب  ودود می
(2) Trauma:  

 فتد؛ بلک  معموالً رخدادی روانی است.از منیر روانکاوی لزوماً رخدادی نیست ک  در واقعیّت برای فرد اتّفاق بی :تروما
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