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  گاوخوني  رماناز فرويدي خوانشي

*

  

يزدخواستي حامد
*   

  بهشتي شهيد دانشگاه درماني، خانواده ارشد كارشناس

مولودي ادؤف
  

  بهشتي شهيد دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي

  چكيده

ايم در   در اين مقاله كوشيده.اگونه دارديهايي است كه ساختاري رؤ  از داستانگاوخونيداستان 

دهي آن  معناة اين داستان و شيوة فرويد، ساختار رؤياگونةكاوانه بر اساس نظري خوانشي روان

 ة الي.2ة آشكار يا روساخت داستان؛  الي.1: گيرد مياين خوانش دو اليه را دربر. ي كنيمرا بررس

د كه داستان زماني ذهني دارد و شو  آشكار نشان داده ميةدر الي. پنهان يا زيرساخت داستان

د، شو رخدادهاي آن در پيرنگي نامنسجم كه اصل عليت و ترتيب زماني در آن رعايت نمي

. ايم عاري داستان را از هم تفكيك كرده پنهان، دو پيرنگ حذفي و استةدر الي. شود روايت مي

رود   زايندهةرودخانشناسي شده است و دو نماد نماد گاوخونيدر پيرنگ استعاري، متن روايي 

 جنس مادينه و بازگشت ةدهند عنوان دو نماد پركاركرد كه نشان و باتالق گاوخوني به

اي كه با اين  هاي متن بسته به رابطه بسياري از شخصيت. شود رحمي هستند، بررسي مي درون

 ةغريز( راوي با اصل لذت ةدر پيرنگِ حذفي، رابط. شوند كاوي مي دو نماد دارند، روان

  تا تعليقِ بي پايانِ راوي در فرايند جبر، تكرار و حركتشود  مرگ بررسي مية و غريز)زندگي

  .  تبيين شودسوي مرگ به

  .مرگ غريزة مادينه، رودخانه، رؤيا، ،گاوخوني كاوانه، روان نقد :هاي كليدي واژه
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  مقدمه

 مناسبات زاوية از ر،كا به ما نياز پيامدهاي در همداقّ با ماركس كارل اخير، سدة چند در

 ترين مهم از يكي توانست ها آن با مالزم سياسي اشكال و اجتماعي طبقات اجتماعي،

 فرايندهاي به عموماً بشر كه دهد نشان و كند وضع را معاصر جهان هاي روايت كالن

ايگلتون( ندارد آگاهي دهد مي شكل را او زندگي كه اي اجتماعي
1

 اين اما ؛)209: 1380 ،

 مقولة از بشر توانست برداشت معرفت، از نديم نظام حوزة نهادن بنياد با كه بود فرويد

ناخودآگاهي مانند بنياديني اصطالحات وضع با و شكند درهم يكسره را شناخت
2

، 

 تفكر تاريخ در عطفي نقطة خود، اين كه دهد ارائه او روان و انسان از متفاوت برداشتي

  .بود بشر

 داراي كه كرد مي قلمداد خودآگاه موجودي مثابة به را انسان مدرنيته فرويد، از پيش

 شعور با تواند مي كه شناساست فاعلي انسان منظر، اين از. است كپارچه يهويتي

. )52-51: 1373 احمدي،( كند وكاو كند را بيرون دنياي هايابژه و هاپديده تمام خودآگاه،

 معتقد و كردند نقد را كامل اهيِآگ از مطلق برداشت اين پديدارشناسان سو، يك از

 و شوند مي معنادار ما ذهني ادراك اساس بر فقط ذهن، از خارج دنياي هاي ابژه بودند

 فردي ذهنيت بر ها آن ترتيب، به اين. يابند مي ارتقا پديدار سطح به ادراك، عمل اين در

 أكيدت منفرد ذهن هر در جهان شدن فهميده گونه ديگر و شدن ديده ديگرگونه و

 ذهن ساختار دانستنِ دوپاره با فرويد سوي ديگر، از .)282-281: 1389 پاينده،( كردند مي

خودآگاهي (انسان
3

 و استعاليي خودِ روان، ناخودآگاه پارة بر تأكيد و) ناخودآگاهي و 

برسلر (كشيد چالش را به مدرن خرد گرايي مطلق
4

، 1386 :175.(  

 شخصيت پنداشت مي و داشت تمركز و تأكيد انسان خودآگاهي بر مدرن خرد

 در ما كه گيردمي بر در را هايي احساس و ها تجربه تمام كه است خودآگاهي ضمير همان

 محدود و كوچك وجه خودآگاه داد نشان فرويد اما. آگاهيم آن از خاص لحظة هر

 و هااحساس ها،انديشه از كوچكي بخش فقط زمان هر در زيرا است؛ انسان شخصيت

 در. كردمي تشبيه يخ كوه به را روان فرويد. است موجود فرد خودآگاهي در اتخاطر

 فرويد. يخ كوه نوك فقط يعني است؛ آب سطح از باالتر بخش خودآگاهي قياس، اين

 نامرئي ناخودآگاهيِ اين و دانستمي ناهشيار يا ناخودآگاه ضمير را روان ترمهم بخش
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 ضمير تاريك و سترگ ژرفاي. كردمي زيابيار خودآگاهي از تروسيع و ترژرف را

 را خودآگاهي و رفتار كه است اميالي و آرزوها ،هاغريزهگيرندة  بر در ناخودآگاه

 ايعمده محرك نيروي  دربرگيرندة ناخودآگاهي بنابراين،. كندمي مشخص و دار جهت

 و ديدن به قادر ما كه است نيروهايي مخزن و دارد وجود انسان رفتار پسِ در كه است

 را خودآگاهي نيمة فرويد آگاهي، ناخود و خودآگاهي سطح دو بين. نيستيم هاآن كنترل

 مشابهي چيزهاي و هاانديشه ها،ادراك خاطرات، جايگاه خودآگاه نيمة. كندمي مطرح

 هاآن تواندآساني مي به اما ندارد؛ هوشيارانه آگاهيِ هاآن به حاضر حال در فرد كه است

شولتز( بياورد ودآگاهيخ به را
5

، 1384 :58(.  

 روان، تشريح در و كرد بازنگري شديدگاه در اشزندگي آخر هايسال در فرويد

نهاد: كرد مطرح را بنيادين ساختار سه
6

خود ،
7

فراخود و 
8

 با نزديكي هماننديِ نهاد. 

 تمام مخزن يا جايگاه. است روان  ديرينة و آغازين سيستم و دارد ناخودآگاهي

 نهاد ساختار بنابراين،. دارد بر در را مايهزيست يا كل رواني انرژي و هاست هيزغر

 قسمت نهاد. كندمي تأمين نيز را ديگر ساختار دو نيروي كه است روان نيرومند

غريزه تابع و نامعقول
9

 اصل اساس بر نهاد. )176: 1386 برسلر،( است روان  ناشناختة و 

لذت
10

 را چيز ك يفقط »جوشان برانگيختگي از لبريز گيدي «مانند و كندمي عمل 

 خود .)59: 1384 شولتز،( نيست آگاه واقعيت از  به هيچ وجهو فوري يارضا: شناسد مي

 روش به و دارد آگاهي واقعيت به ؛است روان  خودآگاهانة و منطقي معقول، قسمت

واقعيت اصل اساس بر ؛است فرد محيط كاريدست و ادراك به قادر عملي
11

 عمل 

 نهاد شدن ارضا از كامل طور به خود. كندمي كنترل را نهاد هايتكانه و كند مي

 دارد آن جهت تغيير يا درنگ تأخير، در سعي واقعيت با مطابق بلكه كند؛نمي جلوگيري

 كندمي اتخاذ اخالقي هاي تصميم كه است دروني سانسورچيِ همان فراخود .)60 همان،(

 بازداري يا سركوب فراخود،  وظيفة. است اخالقي هاييتمحدود  همة  نمايندة و

 به جامعه، نظر از قبول قابل غير هاي جويي لذت راندن پس و كردن سد نهاد، هاي هتكان

گرين( است ناخودآگاهي سطح
12

 اما شود؛مي متولد كودك با نهاد .)132: 1385 ديگران، و 

 شميسا،( است مذهبي و اخالقي هايوزهآم  و نتيجة آيد مي وجود به تربيت اثر بر فراخود

1385 :255(.   
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. اند تعامل در همديگر با  پيوسته)فراخود و خود نهاد، (روان ساختار بخشِ سه اين

 پيوسته خود. است فراخود و نهاد متضادِ و مصر نيروهاي فشار خود زير ،ميان اين در

 خواستنِ با نهاد سو، يك از اما كوشد؛مي گرايانهواقع هايهدف به يابي دست براي

 در فراخود سو، ديگر از و كندمي تهديد را او ها،آن ارضاي و ها لذت شرط و قيد بي

 نهاد، سركوب و برداري فرمان بر پيگيرانه و نسنجيده پافشاري يعني هايشخواسته مورد

 يا كردن ارضا در نامعقولي و شدت نظر از فراخود و نهاد. پذيرد نمي را سازشي هيچ

 كوشند مي همواره مخالف نيروي دو عنوان به و ندارند هم با تفاوتي ها،لذت نكردن

 نوع دو ايجاد باعث خود، با فراخود و نهاد ميان  تقابل.زنند هم به را خود گراييواقع

.شود مي اخالقي و رنجوريروان ضطرابا
13

 ارضا براي نهاد هايتكانه برخي فشار 

 يا) فراخود (شخص اخالقي هايآموزش خالف هاتكانه اين كه  درحالي - شدن

 واپس اثر اُرگانيسم بر. شود مي ختم اضطراب به - هستند) خود (واقعيت هاي هخواست

راندنِ
14

اضطراب از ناشي تنش اضطراب،  منبع
15

 با را كار اين او. دهدمي كاهش  را

انكار
16

 خود بر نهاد يافتن استيال آنيِ خطر رو، اين از. دهدمي انجام آغازين ميل وجودِ 

 انواع تمام است ممكن كه جايي(ماند مي ناخودآگاه در اضطراب البته،. يابدمي كاهش

 به .)65-61: 1384 شولتز،( ندارد وجود ديگر خودآگاه تعارض اما ؛)كند متجلي را آسيب

 همچنان ناخودآگاهي نظام در بلكه رود؛نمي بين از شده رانده واپس ترتيب، تكانة  اين

 پويا و فرايندي و ماند نمي ايستا ناخودآگاه در تكانه اين. ماندمي باقي كنش به قادر

  تكانة اين روانيِ انرژي. برساند خودآگاهي سطح به را خود تا است تالش در پيوسته

ليبيدو آن منشأ كه شده رانده
17

 كه ايتكانه: كندمي وصل جانشين  تكانة به را ست، خود

ديگر  سوي از و  استشده فراخوانده ،شده رانده  تكانة با اشنزديكي سبب به سو يك از

 كه جانشيني(جانشين   تكانة اين. است نشده سركوب تكانه، آن از اشفاصله سبب به

 شكلي در شده رانده  تكانة شودمي سبب) است آمده جايي پيش جابه عمل توسط

 .)149-146: 1915 فرويد،( يابد نمود خودآگاهي در شده جانشين  تكانة قالب در تغييريافته

يجاي جابه مكانيسم اين
18

فوبيا بيماري مانند رنجوري روان هاينشانه در 
19

 ترس (

زباني هاي لغزش ،)مرضي
20

لطيفه ،
21

رؤيا در ويژهبه و 
22

  .شودمي ديده خوبي به 
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. اندمانده ناكام شدن  سركوب سبب به كه است هاييخواسته نمادين تحقق ياؤر

. هستند ممنوع زيرا شوند؛نمي بيان خودآگاه در مستقيم طور به هاخواست اين لبِاغ

 اغلب خواست كه اي گونه به يابند؛مي بروز رؤيا در غيرعادي هايشكل به بنابراين،

  اصلي كار و ساز دو. دهندمي تغيير يا كنندمي پنهان رؤيا پشت را ممنوع اما حقيقي،

ادغام ممنوع، هايستخوا كردن پنهان براي رؤيا
23

 فشرده ادغام. است جايي جابه و 

 در است ممكن يا است عبارت يك يا تصوير يك قالب در تصاوير از ايمجموعه شدن

 مانند ادغام. شود تبديل ترساده معنايي به و شود فشرده پيچيده، يا دشوار معنايي آن

 يك قالب در را خود معنا چند و شودمي فشرده مطلبي آن در كه است زبان در استعاره

كليگز( دده مي نشان چيز
24

  : است عقيده اين بر ادغام مورد در  فرويد.)97: 1388، 

 كمتري محتواي آشكار يايرؤ كه فهميممي را حقيقت اين] ادغام [= تلخيص در ما

 مواقعي در تلخيص. است آن  شدة ترجمة خالصه بنابراين و دارد پنهان يايرؤ از

 چشمگير آن وجود اغلب و دارد وجود قاعده، به بنا اما نگيرد؛ تصور تواند مي

 يايرؤ هرگز ما ديگر عبارت  به شود؛ نمي بدل خود اصل به هرگز ادغام. است

. باشد پنهان يايرؤ از تربزرگ محتوا ا يگستردگي در كه يابيمنمي را آشكاري

 .2 مشخص؛ پنهان عناصر كامل حذف با .1: شودمي حاصل راه چند از تلخيص

 با .3 آشكار؛ يايرؤ به پنهان يايرؤ از هامجموعه برخي از ايپاره انتقال با فقط

 واحدي قالب در آشكار يايرؤ در و دارند اشتراكاتي هم با كه پنهاني عناصر

   .)212: 1974 فرويد،( شوندمي ممزوج و تركيب كپارچهي

  :است  باوراين بر جايي جابه مورد در فرويد ،همچنين

 جزء با نه پنهاني عنصري اولي در: كندمي آشكار را خود راه دو از جايي جابه

 به مهم جزئي از فيزيكي تأكيد دومي در و كنايي چيزي با بلكه خود،  سازندة

 كه شودمي ظاهر چيزي قالب در يارؤ بنابراين شود؛مي منتقل غيرمهم جزئي

  .)215 همان، (دارد غريب و ديگرگون مركزي

 افراد ذهنيت شناسيِآسيب اساس بر بيشتر كه را فرويد  نظرية از مختصري ااينج تا

 در فقط كاوي روان ظهور نو علم تأثير اما. كرديم مرور است، يافته شكل رنجور روان

 جمله از ديگر هاي حوزه به نماند و محدود رنجور روان بيماران درمان و حوزة تحليل

 تاريك و آشنا نا پنهان، هايبخش بر كاوي روان تمركز.  كشيده شدنيز ادبي مطالعات
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 اين. گذاشت تأثير ادبي متون خوانشِ همچنين و گيري شكل نحوة بر انسان ذهن

 هايخوانش با همگام بود، نويسنده به معطوف كامالً آغاز در اگرچه گذاري تأثير

پيرنگ داستان، كلي ساختار به محور، متن
25

 يسرّت پردازي شخصيت و نحوة روايت ،

 هايداستان هايتفاوت در توانمي را هاگذاري تأثير اين نمودهاي از برخي. افتي

 .2 شخصيت؛ ذهن به بيرون دنياي از ها كشمكش انتقال .1: يافت مدرن و پيشامدرن

 تغيير .3 ؛...و راوي يك از بيش استفادة يا كل داناي راوي حذف شامل ديد زاوية تغيير

 زماني ريختگيِ هم  در به) انجام - ميانه -آغاز(خطي  يرنگپ و تقويمي روايت جريان

.استعاري و حذفي پيرنگ آمدن وجود به و روايت
26

 وجوه از هاويژگي اين  همة 

 عنوان به (يارؤ بازنمايي «،اين اساس  بر.است مدرن هايروايت با يارؤ اشتراك

 زبان ،واقعدر. است مشهود بسيار مدرنيستي ادبيات در) ناخودآگاه  چشمة پربارترين

 براي. )29: 1383 نجوميان،(» .دارد عميقي همگوني مدرنيستي ادبي زبان با يارؤ نمادين

  :گويدمي يارؤ واژگوني كاركرد توضيح در فرويد نمونه،

 با ما اينكه يا. كندمي شكار را شكارچي خرگوش كه ياهاسترؤ در اغلب

 بر مقدم علّي لحاظ به آنچه كه طوري به شويم؛مي رو روبه وقايع ترتيب با وارونگي

 درجه گروه ك ينمايشي محصول نظير آيد؛مي واقعه از بعد يارؤ در است، واقعه

  گوشة از كشد مي را او كه ايگلوله و ميردمي و افتدمي قهرمان آن در كه سيار سوم

 نظم كلِ ها آن در كه دارند وجود ياهاييرؤ يا. شودمي شليك بعد زماني اندك تئاتر

 از معنايي آنكه براي تفسير و تعبير هنگام به كه طوري به شودمي معكوس عناصر

 نظر در انتها در را اول عنصر و ابتدا در را آخر عنصر بايد ،كنيم استخراج آن

  .)220: 1974 فرويد،( بگيريم

 هايويژگي از نقطة پايان، از روايت شدن آغاز و معلولي - علّي روابط ريختن  هم به

 وجود مدرن، هاي روايت با يارؤ اشتراك وجوه ديگر از. است نيز مدرن هاي وايتر

 اميال و جايي، خاطرات جابه و ادغام مكانسيم دو يارؤ در. است استعاري پيرنگ

 و شود ها آن آوري اضطراب كاهش باعث تا پوشاندمي لمبد لباسي را شده سركوب

شده  سركوب اميال و خاطرات اين كند؛ رميس يارؤ جنبة آشكار به را آن  ورود نتيجه، در

  به شوند؛ نمي نمايان  آنآشكار بخش در و مانندمي باقي يارؤ پنهان بخش در همچنان
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 ادبيات، در مكانيسم دو اين(جايي  جابه و ادغام مكانيسم دو طريق از ها آن ديگر عبارت

 بخش در شده گرگوند و ياستعار ايگونه به را خود) كند مي مطابقت مجاز و استعاره با

 و تصاوير قالب در كه يارؤ آشكار بخش پوياييِ  پس،.دهندمي نشان يارؤ آشكار

 پنهان بخش محتواي برگرفته از دراصل شود، مي نمايان ناهمگون معموالً هاي كنش

 ها،داستان اين در. دارند ساختاري ويژگي چنين نيز مدرن هايداستان از برخي. است

 از ايمجموعه پيرنگ، در ساختاري تمهيدي عنوان به استعاره از استفاده با« نويسنده

 عين در كه سازدمي مطالبي و هارابطه ها،شخصيت رويدادها، جايگزين را هانشانه

 ).344: 1389 پاينده،( ».شود تبديل خواننده تفكر ابژة به بايستمي ماندن مسكوت

 بايد جايي جابه و ادغام هاي مكانيسم ،رؤيا پنهان مفاهيم دريافتن براي كه گونه همان

 روايت و دارند گونه رؤيا ساختاري كه اي ادبي متون در خوانش نوع اين شوند، شكافته

 به رسيدن و باشد ساز كار تواندمي نيز است نوسان در بيداري و خواب ميان ها آن

 پذير امكان آن در موجود نمادهاي و هااستعاره واكاويِ طريق از متن، پنهان هاي هالي

اگرچه . است نهفته رخدادهايي يا محتوا ها، داستان اين پنهان الية در معموالً. شود مي

 را ها آن مستقيم طور به خواننده و شوندنمي روايت روايي متن در رخدادها اين

 واقعي دهندة رخدادهاي معنا و مايه بن هاناشده روايت اين. هستند مهم بسيار ،خواند نمي

 محتواي تحليل و ناپيدا رويدادهاي اين كشف با. هستند روايي متن استعاري حتي و

 عبارتي  به. كرد پيدا را ها كنش دليل و دريافت بهتر را داستان روساخت توانمي ها، آن

 حضور متن در ها آن خود اما ديد؛ توانمي را هاناشده روايت اين اثر و بازتاب ديگر،

» حذفي پيرنگ «توان مي را هاناشده روايت اين گونه،رؤيا هاي تانداس و رؤيا در. ندارند

  .دانست

 در آن روايت كه رئاليستي غير است داستاني صادقي، مدرس جعفر اثر ،گاوخوني

 و ذهني نامتوالي زمان دوري، روايت. است گرفته شكل بيداري و خواب ميان فضايي

 فضايي چنين طبيعي ويژگي يي،روا متن نمادينِ و استعاري هايجنبه شدن رنگ پر

 سطح دو توانمي داستان اين آلود وهم و گونه خواب روايت براي كلي، نگاهي  در.است

 از ايمجموعه داستان) ساختي رو سطح (آشكار  الية: كرد تفكيك هم از را اليه دو يا

 ودشمي آن از مانع كه است پراكنده ظاهر به و ناهمگون تصاويري و رخدادها ها،كنش
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 سطح (پنهان  الية. كند درك ساختارمند و منظم معنادار، كليتي در را متن بتواند خواننده

 هايكنش و تصاوير  دهندة معنا را آن توانمي كه است دارندة محتوايي بر در) ساختي زير

 خوانشي  باكوشيم مي مقاله اين در. دانست آشكار  الية معنايبي و نامنسجم ظاهر به

 كنيم بررسي را آن ساختار عناصرگوناگون و گاوخوني روايت آشكار سطح ه،كاوان روان

 آن دهي معنا كار و ساز و كنيم تبيين پنهان سطح با را ساختار اين عناصر ارتباط بتوانيم تا

  . دهيم نشان را

  غيررئاليستي و نامنسجم  روايتي:گاوخوني آشكار  الية

 كه رئاليستي غير روايتي. دش استخو زندگي ساله از 24 جواني روايت گاوخوني

 از روايتي  اين داستان.خوانيممي هانامه سرگذشت در معموالً كه آنچه با است متفاوت

 با متفاوت كامالً رخدادهاي از ايسلسله اش در زندگي كه است كسي هستي

 و خواب در كه است آلود وهم رخدادها اين فضاي. يابدمي معنا روزمره رويدادهاي

 و خواب ساحت تفكيك و تشخيص گاه كه جايي تا شودمي ترسيم راوي يبيدار

 نمادين و استعاري بيان، كه است فضايي چنين  در.شودمي ممكن  ناراوي بيداري

 كند؛مي جلوه ربط بي و نامنسجم ناهمگون، نخستين، خوانش در متن  وشود مي

 تحليل از متن، گذار تأثير و پيچيده دروني، فضاي  تجربة عين در خواننده كه اي گونه به

  الية خوانش در. ماند درمي آن غيرعادي و ناهمخوان هاينشانه كردن ساختارمند و

 نشان متن هايكنش و تصاوير رخدادها، در موجود هاينشانه و نمادها داستان، آشكارِ

  :كنند تفسير را هاآن نگارندگان اينكه بدون شوند؛مي داده

 خواب است، رمتأخّ رخدادهاي از كي يزماني نظر از كه وايير متن رخداد اولين - 

 و) راوي چهارم كالس معلم (گلچين آقاي پدر، با بيندمي خواب راوي. است راوي

 شب ماه و است صاف آسمان. دكنمي شنا اصفهان رود زاينده در ديگر ناشناس نفر چند

 نه آب. كندمي شنا رآبيزي و داندمي خود آن از را رودخانه پدر. درخشدمي چهارده

 نيامده بيرون آب زير از پدر هنوز. دارد راوي بدن  اندازة به دمايي گرم و نه و است سرد

 با و چادر بدون آشفته، موهايي با: شودمي ظاهر رودخانه كنار در راوي مادر ناگاه كه

 و شودمي بيدار راوي. باشد آمده آنجا به بستر از مستقيم گويي گشاد؛ شلواري
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 يرؤيا گيردمي تصميم مضطرب، و كرده عرق او. است كرده خيس را خود پندارد مي

 .نويسدمي و بنويسد را خود

 هاي خانه هم خشايار و حميد. كندمي زندگي مجردي ايخانه در تهران در راوي - 

 شوهرِ گويدمي  همخشايار و كند ازدواج خواهدمي و است كارمند حميد. هستند راوي

 .است شعر

با پدرش  سرما و گرما در زود صبح روز هر او. آوردمي ياد به را اش كودكي راوي - 

 دور از كودك راوي و كردهمي شنا آب پدر در. است رفتهمي رود زاينده به تنيآب براي

 فهمدمي آنكه از پس. روندمي حمام به هاآن كردمي فكر مادر. است نگريستهمي را او

 شنيده بچگي از كه گويدمي راوي. كندمي دعوا او با رود،مي انهرودخ به روز هر پدر

 . استبوده شهر خياط بهترين پدرش كه

 راوي. بيندمي رودخانه كنار در را گلچين آقاي و پدرش راوي صبح، روز يك - 

 يك در هميشه پدر. آيدمي رودخانه به تني آب براي صبح هر هم گلچين كه بردمي پي

 انتخاب را ايتازه جاي روز هر گويدمي گلچين اما كند؛مي شنا هرودخان ثابت جاي

. داندمي رودخانه جاهاي بهترين از كند، مي شنا آن در راوي پدر كه را جايي و كند مي

 را راوي اصالً روز آن اما است؛ بوده راوي چهارم كالس معلم پارسال گلچين

  گلچين نيز باراين كندمي مسال گلچين به راوي مدرسه، در روز همان. شناسد نمي

 . شناسدنمي را او

 اش زندگي از خواهدمي دوباره راوي داستان، آغازين يرؤيا نوشتن از پس شب - 

 و شعر  دربارة را آنان مشاجرات ، راويانهناگ .اند خواب او هايخانه هم. بنويسد

 وجو جست را چيزي خود بزرگ  منظومة در خشايار گويدمي و آورد ياد مي به شاعري

 .چيست چيز آن داندنمي راوي. بود خواهد و بوده ايران در هميشه كه كند مي

 زمان ميرد؛مي اش خياطي دكان ميز پشت او. است نشده غرق آب در راوي پدر - 

 راوي مادر. است داستان آغاز يرؤيا از سال، پيش يك به مانده روز  هفت هم او مرگ

 كه ندارد قبول پدر. است شده كُشدق مادر. است ردهم پدر از پيش نيم و سال يك نيز

 براي راوي. كرد كُشدق را خودش ،خودش: گويدمي او. است كرده كُشدق را مادر

 مغازه پدر، از جامانده به دارايي تنها. ماندمي پدر هفتم تا و رودمي اصفهان به پدر ختم



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   162

 راوي براي را دشخو روز هفت اين در سابق، خالف بر راوي  دخترعمة. است

 را او هميشه بوده، دور دخترعمه از كه اش زندگي طول در گويد مي راوي. گيرد نمي

 .است داشتهمي دوست

 كه خود كار از اي،هفته يك غيبت دليل به اما گردد؛برمي تهران به راوي - 

 بود گفته راوي اگر گويدمي فروشيكتاب رئيس. شودمي اخراج است، فروشي كتاب

 او به رئيس. كردنمي او جايگزين را ديگري كس ،رفته اصفهان به پدرش مرگ براي

 ديگران براي ميرد،مي پدرش كه آدمي «كندمي فكر خود با راوي و گزاردمي احترام

 .»كند مي پيدا اهميتي

 او از و نويسدمي نامه او به دخترعمه تهران، به راوي برگشتن از پس هفته سه - 

 به پدر چهلم مراسم براي راوي. كند معلوم را تكليفش دارد، تشدوس اگر خواهدمي

 راوي و بوده مخالف مرده ختم مراسم با هميشه راوي پدر هرچند رود؛مي اصفهان

 روز هفتاد. كند رفتار - است مرده كه حاال ويژه به - او ميل برخالف خواهد نمي دلش

 به ايهفته يك عسلِ ماه يبرا و كندمي ازدواج دخترعمه با راوي پدر، مرگ از پس

 دنيا زن بهترين را او بود، دور او از دخترعمه كه زماني تا راوي. آيدمي تهران

. نيست گذشته زيبايي و خوبي به برايش ديگر شود،مي او مال كه زماني اما دانست؛ مي

 .است خوبي خياط راوي زن

 پدر خياطي. كنديم راه به رو را مغازة پدر برادرزنش و زن همكاري با راوي - 

 هميشه پدرش گويدمي راوي. ويترين اي وشيشه ميزي با شود؛ مي»رود زاينده «خرازي

 او. خنددنمي بلند بلند كند،مي را عروسش  مالحظة چون و است حاضر مغازه در

 تا صبح او. رودمي مغازه به كمتر سبب به اين و داندمي حاضر مغازه در را پدر هميشه

 .گرددمي اصفهان هايخيابان در خانه، كردن اجاره  بهانة به و ستا كاربي شب

 ولي دهد؛مي آزارش اصفهان اما دارد؛ دوست تهران از بيشتر را اصفهان راوي - 

 به را او اصفهان كاهگلي و قديمي هايمحله در چرخيدن. ندارد كارش به كاري تهران

 افتاده حاال تا بيفتد بود قرار اتفاقي هر كه «كندمي فكر راوي. اندازدمي اش كودكي ياد

. »افتادنمي ديگر پس بود، نيفتاده اگر و بود افتاد حاال تا بيفتد بايد كه ديواري هر بود،

 بوده اش كودكي بازيهم زماني كه بيندمي را زني اش كودكي دوران  محلة در راوي
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 كنار به گيريماهي  نةبها به را دختر كودكي، زمان در كه آوردمي ياد به راوي. است

 راوي  خانة به دختر. است انداخته آب در را او گيريماهي حين در و برده رودخانه

 چيزي منتظر ديگر راوي. است زده الس او با راوي كه گفته او مادر به و است آمده

 .نيست

 رودخانه به پدرش با صبح روز ك يكودكي دوران در كه آوردمي ياد به راوي - 

 سرد آب در را راوي پدر هميشه، برخالف روز آن. كند تني آب پدر تا ت اسرفته

 از قبل و گريزدمي راوي. خنددمي پدر اما آيد؛مي بند راوي نفس. اندازدمي رودخانه

 مادر براي را چيز همه خانه در او. اندازدمي آب در را پدر ساك ،خانه به بازگشت

 پدر رفتند،مي آب لب ها صبح رفتن، حمام جاي به پدر با كه گويدمي و كندمي تعريف

 مادر آيد،مي خانه به پدر.  استكردهمي خيس را سرش ش همخود و كردهمي تني آب

 به تني آب براي پدر با وقتهيچ ديگر راوي. كندمي نفرين و ناله و دهدمي فحش

  .رودنمي رودخانه

 يك كه بيندمي اصفهان رد را خود بيهوده، هايچرخيدن حين درراوي  روز كي - 

 قايق رودزاينده روي روز آن تا او. است انداخته لنگر خواجو پل از موتوري بعد قايق

 آب و بود زاينده و زنده رودزاينده پيشتر، كه بود گفته راوي به قبالً پدر. است نديده

 فراوان آب او براي و است نديده را اين هرگز خود راوي، . استداشته فراواني

 راوي. »بوده سرشناسي خياط روزگاري پدر گفتندمي كه بود همان مثل «رود ايندهز

 .شودمي منصرف اما شود؛ قايق سوار خواهد مي

 پارو گلچين آقاي و است قايق در پدر با كه بيندمي خواب شب همان راوي - 

 راوي اب عجيبي جور پدر. روندمي پيش رودزاينده مسير در ماه نور زير ها  آن.زند مي

 انتهاي كه ترسدمي گاوخوني باتالق از خواب در او. ترسدمي راوي. زندمي حرف

 و دار ما، نيست و هست. باتالقه اين تو ما زندگيِ  همة«: گويدمي پدر. است رودخانه

 .»تو اين رفته ماليده ما تن به كه هاييآب  همة. تو اين ريخته ما، ندار

 گلچين چشمان از را كارش  تأييدية و بيندازد بآّ در را پدر خواهدمي راوي - 

 مانند و خوردنمي تكان پدر دهد،مي هل را پدرش و زندمي زور هرچه او. گيرد مي
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 هالب دادن تكان بدون پدر. زنندنمي پلك گلچين و پدر. ماندمي خود جاي بر سنگ

 .پردمي خواب از راوي. اندازدمي آب در را خود سر با راوي. گويدمي سخن

 باتالق خواب معموالً. بيندمي را پدر خواب راوي مرتب بعد، به شب اين از - 

 كه بيندمي را وسيعي  درياچة گاوخوني، باتالق جاي به گاه اما شود؛مي تكرار او براي

 در معموالً هم گلچين. اند گرفته هم  اندازة و هم شبيه بلند درختان را دورش تا دور

 گاه افتادند، مي آب در پدر ا يراوي گاه هاخواب اين در. دارد رحضو راوي هايخواب

 .افتادندمي آب در نفر سه اين و شدمي چپه قايق نيز

 را گلچين تا برود مدرسه به گيردمي تصميم است، اصفهان در راوي كه زماني - 

 تحصيلش محل دبيرستان به سپس و دبستان به ابتدا گلچين ديدن براي راوي. ببيند

 غرق رودخانه در گلچين پيش سال دو كه گويدمي راوي به دبيرستان دفتردار. رود يم

 به دفتردار چون كند؛مي حيرت راوي. است شده پيدا »ورزنه «نزديك جسدش و شده

 . است بوده شنا قهرمان گلچين گويدمي او

 ليحا در (بيندمي مغازه در را پدرش هميشه او. است سرگردان اصفهان در راوي - 

 در راوي. است فراري مغازه از دليل اين به و) است مرده پيش سال پدرش كه

 و خواب در رودخانه. رسدمي رودخانه به هميشه اما زند؛مي پرسه اصفهان هاي خيابان

 راوي. كند فرار رودخانه از كه ندارد اين جز ايچاره او و دارد حضور راوي بيداري در

 راوي. برسد زنش به بيشتر خواهدمي او از پدر. گويدمي سخن خواب در پدرش با باز

 پيشخوان پشت پدر كه حالي در. رودمي مغازه به شود ومي بيدار خوابش، از خشمگين

 پدر به  خبرچيني او راخواهد مي او از و كند مي مشاجره زنش با راوي است، ايستاده

 .ودر مي تهران به اتوبوس با راوي روز، همان ظهر بعداز. نكند

 براي. است نزده دست او به بوده، زنش شوهر كه مدتي تمام در گويد مي راوي - 

 او با خواستهنمي و است داشتهمي دوستش كه بوده اياالهه مثل دور از دخترعمه او

 سابقش  دخترعمة و او  بچة شود، داربچه باشد قرار اگر است مطمئن راوي. بكند كاري

 همواره گويدمي و نويسدمي نامه او براي راوي پدرزن. آيدمي در آب از پدرش عين

 آرزوي تنها كندمي فكر راوي. باشد داشته اينوه دخترش از كه است داشته آرزو
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 پدرزن. نداشت آرزويي بود، مرده او كه حاال و بميرد پدرش كه بوده اين شا زندگي

 . دهد طالق را شدختر خواهدمي راوي از محترمانه و نويسدمي اينامه باز راوي

) فروشي  كتاب (سابقش كار محل تهران، به به بازگشتش از بعد هفته ك يراوي - 

 را راوي و آيدمي خوشش رئيس. است كرده ازدواج گويدمي رئيس به. رودمي

 اما رود؛مي فروشي كتاب به باز راوي پدرزن،  نامة رسيدن از پس. كندمي نصيحت

 به مغازه. دهدمي طالق را زنش و رودمي اصفهان به راوي. گيردنمي تحويلش رئيس

 .گيرد مي تعلق زن

 براي راوي كه كندمي يادآوري و رسدمي دستش به راوي زنِ  خانوادة از اينامه - 

 تواندنمي و است ناخوش راوي. رودنمي او اما برود؛ اصفهان به پدر مرگ سالروزِ

 .بخوابد احتر و كند خالي را ذهنش خواهدمي او. بنويسد

 در را پدرش سرد شب يك در راوي است، گذشته پدر مرگ از سال يك اينكه با - 

 تا بپوشاند را خودش خواهدمي او از پدر و دارد تب راوي. يابدمي تهران در اشخانه

. اندشده آشنا پدر با خشايار و حميد كه يابد درمي ناباوري كمال در راوي. نخورد سرما

 متهم آلودگيخواب و ناهشياري به را راوي و خندندمي و زنندمي حرف هم با هاآن

 پدر با حميد. است آنان مهمان  كهاست روز چهار سه پدر كه گويدمي خشايار. كنندمي

 . كنندمي مرور را اصفهانشان پيش سال دو خاطرات

  ةخان در را اشمنظومه خشايار است قرار. يابدمي خانه در را پدر هنوز راوي - 

  راوي.بيايد خانه به زنش با حميد تا بروند اصفهان به راوي و پدر و بسرايد خودشان

 و خشايار پدر،. كنندمي متهم پرتي حواس به را او ديگران و است خبربي قرارها اين از

 از مادر آيا« :پرسدمي پدر از راوي. كنندمي گو و گفت خانه هايسوسك  دربارة حميد

. »كردم دق مادرت دست از من. نه«: گويدمي جواب در پدر .»است؟ كرده دق او دست

 نيز راوي. است ديدهمي را او خواب شب هر زنش مرگ از پس گويدمي راوي به پدر

 و نويسدمي را هاحرف اين خشايار. است ديده را او خواب شب هر گويدمي پدر به

. خوردمي بلندش  ومةمنظ درد به وگو گفت اين گويدمي راوي اعتراض جواب در

 :خواندمي است، نخوانده آنان براي حال به تا كه را بلندش  منظومة از بخشي خشايار

 آب، راهيان با آنجاست، گاوخوني - رود انتهاي تا -خواجو پل، سه و پل، سي تا پل از«
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  قصة منظور گويد خشايار نيز مي و فهمد نمي را خشايار منظور راوي. »پريشان و آبستن

 .دارد خبر راوي  شبانة نوشتن پنهان از خشايار. فهمدنمي را اوير

 ممكن كه انديشدمي. بيدار يا است خواب داندنمي و بنددمي را چشمانش راوي - 

 آب لب به خواهدمي راوي از تهران در پدر. هست پدر. ببيند خواب خواب، در است

 كه است يا تاكسي  رانندة اكنون فروشي كتاب رئيس. روندمي بيرون پدر و راوي. بروند

 . بردمي منوچهري خيابان به جنوب، سمت به را آنان

 شودمي تمام خيابان. اندزنده دو هر كه كندمي مطمئن را راوي پدر منوچهري، در - 

 راوي. استهدرخت پشت صفه تيزنوك و بلند  كوه.رسندآب مي لب به آنان و

 از سمت خورشيد. داندمي زار الله و كنت  چهارراه را آنپدر اما بيندمي را رود زاينده

 به روند؛مي پايين قدم چند راست سمت از آنان و آيدمي باال باتالق طرف از چپ

 لهستاني خواني آوازه ،دوم جهاني جنگ زمان در گويدمي  پدر.بود كافه زماني كه جايي

  رودخانة كه ورشو هلا  زني.است داشتهمي دوستش او كه خواندهمي كافه اين در

 راوي. شودمي خياط اصفهان در پدر و گرددمي باز لهستان به زن. گذردمي آن از ويسال

 رود؛مي فرو آب در او. پردمي پايين و باال كرده، خيس را خود او. شود بيدار تواندنمي

 ايينِپ آن و شودمي ترگرم آب رود،مي ترپايين هرچه. رسدنمي زمين به پاهايش اما

: شنود مي را زني آواز آب اعماق در راوي. است گرم انسان بدن  اندازة به آب پايين،

 .دور از غريبي آواز صداي

 به (گاوخوني داستان هايبخش از است مختصري كه هااين بخش به نگاهي با

  : كرد استنباط توانمي را مهم  نكتة چند ،)است آمده روايي متن در كه ترتيبي همان

 روايت خود زماني و تقويمي ترتيب در رخدادها. است ذهني داستان، اين مانز - 

 از پس سال يك تقريباً را رؤيا اين راوي .شودمي آغاز راوي رؤيايِ با متن. شوندنمي

 ،رؤيا اين روايت از پس). پدر مرگ سالروز به مانده هفته يك البته (بيندمي پدر مرگ

 را اش زندگي رخدادهاي و گرددمي بر اش كودكي هب گذشته، به بازگشت فن با راوي

 مرگ از پس سال يك هاآن زمان كه شودمي تمام رخداد چند با گاوخوني. گويدمي باز

 و غيررئال داستان، زمان پس ؛داستان اول رؤياي بر متأخر زماني، نظر از و است پدر

 لحظات از ايرشته هناخودآگا زمان. دارد ارتباط راوي ناخودآگاهي با كه است ذهني
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 در دائمي جرياني بلكه برود؛ پيش تقويمي و ساعتي زمان ترتيب به كه نيست متوالي

 سرازير حال زمان به پيوسته آينده بينيپيش و گذشته وقايع آن، در كه است ذهن

 توانمي فرضيِ تقويمي، زمان با قياس در اساس اين، بر. )117: 1389 پاينده،( شوند مي

 ها آن تقويمي زمان اند،نيافته نظم زمانمند ايشيوه به ناخودآگاه ذهنيِ دهايفراين گفت

 .)46: 1984 فرويد،( شوند بسته كار به ها آن بر تواندنمي زمان اين  ايدة و دهدنمي تغيير را

 معلولي و علّي ارتباط اساس بر رئاليستي پيرنگي روايي، متن اين رخدادهاي - 

 اين از. است ملموسنا و دروني معموالً هم، با تصاوير و ادهارخد اين  رابطة. ندارند

 رئاليستي، خوانش در مثال، براي. دارد تفاوت كامالً رئاليستي متون با گاوخوني ،نظر

 تهرانِ  خانة در مرگش از پس راوي پدر حضور زنش، با راوي جنسي ارتباط نداشتن

 .نيست منطقي اصالً درآوردن رود يندهزا از سر اما زارالله به پدر و راوي رفتن و راوي

 بردمي پيش »من «ضمير با را روايت او. است مفرد شخص اول داستان اين راوي - 

 زبان و ذهن  دريچة از بيداري، در چه خواب در چه روايي، متن رخدادهاي تمام و

 خود منظر از را شخص جهان اول راوي اين درنتيجه،. شوندمي گفته و نگريسته راوي

 هايگوييشنوندة تك طور مستقيم به خواننده شيوه، اين در. كندمي تفسير و بينديم

 القا پيرامونش دنياي به كه را راوي گراييِذهنيت خواننده فقط پس. است راوي دروني

 گيريشكل چگونگي به متن، هاينشانه به توجه با است ناچار و خواندمي كند،مي

 . دقت كندراوي نگاه و ذهنيت

 اشدخترعمه و مادر در برابر او لحن. نيست يكسان جا همه متن در راوي لحن - 

به اين  راوي. است آشكار  اوبيان در كرختي اين و دارد كرختي) ازدواج از پس البته(

 آقاي به اما. هستند معمولي هاي آدم او براي گويي. دهد نمي نشان تمايلي و  اشتياقدو

 به را خود مدرسه در او. است آشكار لحن او در  اين و دارد شيفتگي و اشتياق گلچين

 عشق بين تعليق در در برابر پدر، راوي. كندمي سالم بلند صداي با و رساندمي گلچين

 ديگر سوي از و است داشته را پدر مرگ آرزوي گويدمي سو يك از. است نفرت و

 .تاوس كنار در بيداري و خواب در و است همراه او با خواستهخود

 رودخانه، آب،. دارند نمادين  جنبة و اند نامعمول طبيعت عناصر داستان اين در - 

 راوي بيداريِ و خواب در كه هستند ايطبيعي عناصر پل، و كوه حتي و باتالق
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 متن تصاوير و رخدادها در فراوان تكرار دليل  به عناصر اين. دارند برجسته حضوري

 ممكن عناصر اين  برجستة حضور كه يابد مي رد خواننده و شوندمي روايي، پررنگ

 ذهن ها،آن با او درگيري و عناصر اين با راوي كنشِ  رابطة. بپروراند را معناهايي است

 در را عناصر اين كاركرد و نمادين  صبغة است ناگزير او و كشدمي چالش به را خواننده

. است تهران و فهاناص شهر روايي، متن اصلي مكان  دو.كند جوو جست روايي متن

 راوي، تصريح به بنا كه كاهگلي ديوارهاي و قديمي هاي محله با است شهري اصفهان

 در. جديد هايخيابان و مغازه از پر و مدرن است شهري تهران اما است؛ درگير او با

  كافة ويژه به تهران است و شهر قديمي بخش كه  آن حوالي و زارالله داستان، پايان

 . آميزدمي درهم گاوخوني و رود زاينده اصفهان، قديمي با

  ناگفته رخدادهاي و معنادار نمادهاي از ظرفي :پنهان  الية

 همراه  بهنامرتبط رويدادهاي از كتاب و حساببي شرحي ،اول نگاه در گاوخوني

 عنصري روايي  انسجام،متن اين در. رسدمي نظر به هم از جدا هاييشخصيت پردازش

 از بازتابي ريختگي هم به اين. كنندنمي پيروي علّي منطقي از رخدادها و است غايب

 و رخدادها در تأمل با اول، قدم در پنهان،  الية بررسي براي. است راوي ذهن آشفتگي

 عناصر و رخدادها كه رسيم مي نتيجه اين به روايت، ظاهري سطح در نامرتبط تصاوير

 كه دريافت توان مي فرض اين پذيرش با. باشد نمادين است ممكن هاآن پديدآورندة

 كه دارد استعاري پيرنگي داستان. نيست معنابي و تصادفي ديگر داستان اجزاي چيدمان

 عرض هم و متناظر درواقع كه است ظاهر نامرتبط به رخدادهاي و ايماژها از ايمجموعه

 و نامنتظر رويدادهاي. هستند داستان واقعي پيرنگ در كه است ايماژهايي و وقايع

 و شده حذف عناصر جايگزين خوانش، از ديگري سطح استعاري در پيرنگ ناساز

. است حذفي پيرنگ همان شده حذف بخش اين. شده است روايي متن  ماندة مسكوت

 معموالً استعاري پيرنگ عناصر كه دارد خود در را محتواهايي و رخدادها حذفي پيرنگ

  . گيرندمي مايه ها آن از ،تر ير دقيقاند يا به تعب  شده هاآن جايگزين

 هاآن هايكنش و هاشخصيت و طبيعي عناصر واكاوي و شناسي نماد با آغاز، در

 با ادامه، در و كنيممي بازسازي - خود منظر از البته - را داستان استعاري پيرنگ
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 گونهچ استعاري پيرنگ دهيم مي نشان حذفي، پيرنگ  ناگفتة كامالً رخدادهاي استخراج

  .شده است حذفي محتواهاي و رخدادها اين جايگزين

 گاوخوني استعاري پيرنگ. 1

 خواب اين توضيح آيد،مي ادامه در آنچه تمام و شودمي آغاز خواب يك با گاوخوني

 معاني و هانشانه از بسياري خواب اين ديگر، عبارت به .چرخدمي آن حول و است

 كه آغازين، عنصري خواب اين در. دارد خود در فشرده صورت به را روايي متن

 رودخانه و آب دارد، ادامه داستان پايان تا حضور اين و دارد غالب و برجسته حضور

 اين خواننده ذهن در ،هست عنصر دو اين و راوي ميان كه اي رابطه و كنش. است

 راوي ذهن در رودخانه و آب مفهوم و معنا كه آوردمي پديد را چالش يا پرسش

 برخي مفاهيم و ها شخصيت با عنصر دو كه اين شودمي معلوم متن واكاوي در. تچيس

  : دارند موازي ايرابطه

 ديده،مي  راآب خواب او وقت هر و است سرد راوي كودكيِ هايخواب در آب - 

 آب. است گرم خواب اين در رودخانه آب اما. است كردهمي خيس را شرختخواب

 كردن خيس از و نيست سرد خواب اين در آب. است رمگ آدم بدن  اندازة به درست

 .نيست خبري هم رختخواب

 راوي. آوردبرنمي سر آب از فوري اما كند؛مي شنا زيرآبي راوي خواب در پدر - 

 را آب درون آرامش پدر كه  حالي در و اضطراب اين تعليقِ حين در و شودمي مضطرب

 گشاد شلوار با چادر، بدون: شودمي پيدايش رودخانه كنار مادر است، كرده آشفته

 .پريده خواب از تازه و آشفته موي و خواب

 معمــولي آب ،»آب «ايـن  كــه دريافـت  تــوانمـي  يادشــده هـاي نــشانه در دقـت  بـا 

ــست ــايي اســت ممكــن و ني ــادين معن ــته نم ــد داش ــاي. باش ــه آب گرم ــه ك ــدازة ب   ان

. اسـت  آدم تـن  انهمـ  آب كـه  كنـد مـي  تـداعي  ذهـن  در را اين است، آدم تن گرماي

ــتن ــدر رف ــه پ ــق ب ــرهم و آب عم ــش زدن ب ــاهر و آن درون ســكون و آرام  شــدن ظ

 باشــد، آمــده آنجـا  بــه بـستر  از كــه گــويي آشـفته  حــالتي در رودخانـه  كنــار در مـادر 

 در. باشــد مادينــه تــن آب همــان شــايد كــه كنــد ســو رهنمــون مــي ايــن بــه را ذهــن
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 هـا ملـت  بيـشتر  .اسـت  بـاروري  نمـاد آب   ،جهـان  ملـل  اساطير بيشتر و ايراني اساطير

ــات  سرچــشمة را آب ــسته حي ــا را آن و دان ــزن ب ــه ا ي ــر ب ــق تعبي ــر،دقي ــا ت  جــنس ب

. )1388 ارژنــه، دشــت رضـايي  ؛»آب« مــدخل: 1378 بــرآن، گـر  و شــواليه( انــد داده  پيونــدمادينـه 

ــاهر ــا آرام ظ ــتالطم، درون ام ــشندگي، م ــدگي كِ ــه، و فريبن ــي جاذب ــوه از همگ  وج

 و مختلـف  هـاي   ملـت  فرهنـگ  در كـه  اسـت  مادينـه  جـنس  بـا  رودخانـه  آب مشترك

ــون ــي مت ــاگون ادب ــا گون ــه باره ــت  آن ب ــده اس ــاره ش ــغري(  اش ــزي، اص . )1380 تبري

ــزون ــر اف ــة ب ــادين  جنب ــه، آب نم ــي رودخان ــوانم ــت ت ــن گف ــصر اي ــتاندر عن   داس

ـ  گاوخوني  پايـان  تـا  آغـاز  از عنـصر  ايـن  تكـرار . اسـت  نيـز  مهـم  شخـصي  نمـاد  ك ي

ــتن ــير م ــه و واي ــه ايزمين ــتن آن، در ك ــن م ــاد اي ــار در را نم ــده اختي ــرار خوانن  ق

تايــسن( آن نمــادين معنــاي اثبــات بــراي اســت دليلــي دهــد مــي
27

  رابطــة .)219: 1387 ،

/ دفـع  ميـان  كـه  دوگانـه  ايرابطـه . اسـت  برانگيـز  چـالش  و عجيـب  رودخانه، با راوي

ــه اينكــه عــين در. اســت اشــتياق/ تــرس و جــذب ــژ رودخان  راوي زنــدگي مهــم  ةاب

ــشه اســت، ــه همي ــي ســخن آن از دارد و گــرايش آن ب ــد؛م ــا گوي ــك هنگــام ام  نزدي

 بيـداري  در راوي. كنـد مـي  فـرار  آن از و شـود مـي  دلهـره  و تـرس  دچـار  آن به شدن

ــه هميــشه ــه ب ــه شــدن داخــل تــوان امــا شــود؛مــي نزديــك رودخان ــدارد را آن ب  و ن

 بـراي . دارد دلهـره  و تـرس  گيـرد، يمـ  قـرار  آب در هـايش خـواب  در كـه  هـم  زماني

 :نمونه

 داخل گاههيچ رود،مي رودخانه به پدر با هميشه اينكه با كودكي دوران در راوي - 

 .كندمي نظاره را پدر تنيِآب دور از فقط و شودنمي آب

 رودخانه آب در را راوي سرد صبح يك در او، كودكي زمان در راوي پدر - 

 . دودمي خانه تا و روددرمي پدر دست زير از اضطراب و دلهره با راوي. اندازد مي

  :گويدمي اصفهان در هايشزدن پرسه دخترعمه، هنگام با ازدواج از پس راوي - 

 رودخانه از دانستم مي كه رفتممي هاييخيابان از. بود رودخانه خود بدتر همه از

 ديگر  رودخانة يك كردممي خيال گاهي.رودخانه به رسيدممي باز اما شد، مي دور

 اما بود، مادي كردممي خيال يا. نبود شهر اين توي ديگري  رودخانة اما بود،

  .رود خودمانزاينده. بود خودش خود. نه ديدممي و پيش رفتم مي
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 با راوي  رابطة در رودخانه با يراو دفع/ رابطة جذب  يعني ،رفتاري الگوي اين

 جنس و رودخانه با راوي كسان يفتارير الگوي. شودمي ديده نيز مخالف جنس

 مادينه تن نماد رودخانه كه است اين پذيرش براي متن داللت آشكارترين مادينه،

  :كنيم مي بسنده آشكارنمونة  دو اين آوردن به متن، فراوان هاي نمونه ميان از. است

 رودخانه، در همسايه دختر انداختن ماجراي كردن روايت از پس راوي - 

  :كندمي اشاره رفتاري الگوي چنين به تصراح به

 نه آب، لب رفتيم هم با نه ديگر] همسايه دختر و راوي [تا دو ما بعد به آن از

 ديگر دخترهاي دنبال و كردم ولش... بودم او عاشق زمان آن تا من. زديم الس

 كه ديگري دخترهاي دست از نه و بودم دلخور او دست از نه ديگر حاال اما. افتادم

 .)كردم ولشان يا (كردند ولم و كردند كنفتم كيي يكي او از عدب

 از«: گويدمي راوي. است اثيري دختري ازدواجشان، از پيش راوي براي دخترعمه - 

 باشد اياالهه اينكه مثل و دور از هميشه«. »باشد من مال خواستمي دلم بچگي

  همة در«: گويد مي جازدوا از پس اما ».باشد زنم خواستمي دلم و داشتم دوستش

 و نزديك از وقتهيچ من... نزدم او به دست هم بار يك بودم، زنم شوهر من كه مدتي

 را او ابد،ي مي دست دخترعمه به چون راوي. »نداشتم دوستش معمولي دختر يك مثل

  .دهدمي طالق و كندمي دفع خود از

. است خونيگاو اصلي هايشخصيت از يكي راوي، چهارم كالس معلم گلچين،

. است مرتبط آب مادينگيِ با كه است مواردي از ديگر يكي رودخانه با گلچين ارتباط

. شناست قهرمان و نيرومند مردي او. است كامل جذب و اشتياق آب، با گلچين  رابطة

 گلچين بخش گويي. كندمي شنا آن در تسلط با و رودمي رودخانه جاي همه به گلچين

 مسلط آن بر و دارد ميل رودخانه آب به كه بخشي ت؛اس راوي شخصيت  گمشدة

 مختلف هايبخش شناخت و كشف قصد گويي آزادانه، گذار و گشت با گلچين. است

 همان ايدئال، منِ اين. است راوي  ايدئال مردانة »منِ« گلچين درواقع،. دارد را مادينه تن

 ابتكار، داراي بتمث عنصر اين. نامدمي »نرينه مثبت عنصر «يونگ كه است چيزي

 .)293: 1386ونگ، ي( است روحي وسعت شكل ترينعالي و است شرافتمندي و شجاعت

 توجه،  درخور نكتة. دارد اجتماعي جذابيت و نيرومندي شهرت، شجاعت، نيز گلچين
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 راوي اشتياق با تقابل در كامالً اين، و است راوي به گلچين شناختيِ و حسي كرختيِ

 راوي كه صبحي آن در گلچين اما است؛ بوده گلچين آموز دانش راوي. است گلچين به

 همان اين است كه ترعجيب و شناسدنمي اصالً را او بيند،مي رودخانه كنار پدرش با را

 معموالً راوي كه است درحالي اين. آوردنمي ياد به را راوي اصًال مدرسه، در روز

: رودمي او سراغ به اشتياق با نيز مدرسه در حتي و كندمي توصيف را او مشتاقانه

 آن و كرد نگاهم خوب و برگرداند را  سرش.شنيد كه بودم گفته] سالم[بلند  قدر آن«

 نه. داد تحويلم -آب لب لبخند آن مثل - معناييبي لبخند و داد تكان را سرش وقت

  لةفاص و راوي به گلچين كرختي شناخت و عدم  اين».حاال نه بود، شناخته را من صبح

 آشكار را ايدئال راوي منِ و واقعي منِ فاصلة ميان يا شكاف يكديگر، از دو اين

  .كند مي

 رودخانه با پدر  رابطة. دارد دارمعنا و خاص ايرابطه رودخانه با پدر راوي هم

 رودخانه تنِ از گويي نيز پدر. است مشتاقانه پيوندي رودخانه، با گلچين  رابطة مانند

 خالف به پدر، كه است اين رودخانه در با گلچين و پدر  رابطة وتتفا. بردمي لذت

 از بخشي در فقط نيست؛ رودخانه مختلف هايبخش شناسايي و كشف پي در گلچين،

 از دور صبح، پدر هر روز. بردمي لذت هم بخش يك همان از و كندمي شنا رودخانه

. است گرنظاره راوي و كندمي شنا خودش. بردمي رودخانه كنار به  راوي رامادر چشم

 نشان پسر به رودخانه تن بر را خود تسلط و قدرت خواهدمي كار اين با پدر گويي

 شبراي پدر تنيآب ديدن كند،مي حفظ آب با را خود  فاصلة همواره  اگرچه راوي.دهد

 پنهان مادر از رودخانه را در خود يتنآب پسر، هماهنگي با پدر اينكه. است بخشلذت

 به رودخانه به را مادر رقابت حس و حسادت احتماالً و حساسيت نارضايتي، كند،يم

  .است فحاشي و ناله و نفرين رودخانه، در پدر تنيآب به مادر واكنش. آورد مي ذهن

 مشتاقانه راوي ،سو يك از: است نفرت و عشق از ايپدر آميزه  برابر در راوي لحن

 اشـتياق . گويـد مـي  سـخن  او از هميـشه  و است رپد همراه و همپا بيداري و خواب در

  از .شـود مي برجسته بيشتر مادر، به او عاطفي و حسي كرختي با تقابل در پدر، به راوي

 و ابهـام  رودخانـه،  بـه  پـدر   ويـژة   عالقـة . كنـد مـي  آرزو نيـز  را پدر مرگ ،ي ديگر سو
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. اسـت  ابهـام  ايـن  كـشف  پي  در داستان پايان تا آغاز او از  و است راوي ذهن كشمكش

  .است رودخانه به پدر ميل با همانندسازي بيانگرِ رودخانه، به راوي گرايش واقع، در

 در مرگ، از پس پدر. نيست  محدودپدر حيات  دورة به فقط پدر با راوي ارتباط

 .دارد يقاطع و پررنگ حضور او بيداريِ و خواب بين حاالت در نيز و راوي هايرؤيا

 راوي اما شود؛تبديل مي »رود زاينده «خرازي به او خياطي  مغازة پدر، مرگ از پس

  مغازة در پدر هميشگي حضور با. دارد حضور مغازه در هميشه پدرش گويد مي

 داستان طول در روند  اين.گيردمي شتاب تدريج واقعيت به از راوي گُسست خرازي،

  : يابدمي ادامه

 در فصل واقعيت از راوي تگسس گرفتن شتاب و مغازه در پدر حضور از پس - 

 خاطرنشان را زمانمند واقعيتِ از بريدن و زمان ايستادن يازدهم فصل در راوي دهم،

  :كند مي

 كاهگليِ ديوار همان. بود كه بود طورهمان. بود هامحله همان از يكي ما خود محلة

 شدم،مي رد زيرش از كه وقتي -پيش سال دوازده ده مثالً -روزگاري كه خميده

 آنكه بي شدم، رد زيرش از باز و بود پا سرِ هنوز بيفتد، لحظه همان بودم نتظرم

 هر بود، افتاده حاال تا بيفتد بود قرار اتفاقي هر اينكه  مثل.باشم چيزي منتظر

 . افتاد نمي ديگر پس بود، نيفتاده اگر و بود افتاد حاال تا بيفتد بايد كه ديواري

 در دليل همين به و است فهم قابل مكاني  رةاستعا  بازمان فقط گويدمي كانت

 مكاني بازنمايي، روند گر،هايد تعبير به. دارد نياز فضايي - مكاني هايقياس به بازنمايي

  محلة در حضور باال از داستان، بند در .)23-22: 1383 نجوميان،( است زمان وجود كردنِ

 بازنماييِ بر همه نبودن، چيز چهي ريختنِ فرو منتظر و خميده كاهگليِ ديوارهاي قديمي،

 بيان به. است سكون و حركتيبي بيانگر فضا، توصيف نوع و تأكيد دارد زمان مكانيِ

 .است ناخودآگاه ساحت در زمانيبينشانة  ايستايي اين فرويد،

 عالم از راوي گسست. يابدمي نمود تريعريان صورت به هارؤيا در گسست اين -

 كـه  -گاوخوني باتالق به رفتن با او، هايخواب در ذهني حتسا به او ورود و واقعيت

 ايـن  ديگـر،  عبـارت   بـه . شـود  مي موازي -آيدمي شمار به هستي مبدأ به بازگشت فرايند

 نشان گاوخوني باتالق طرف به پدر و گلچين با راوي نمادين سفر صورت به بازگشت
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 سالم و گاوخوني جانب به قايق با آن در نفر سه اين سفر رودخانه، آبيِ  پر. شودمي داده

 تفـاوت  و گذشـته  زمـان  بـه  بـر بازگـشت    دارند آشكار داللتي همه شهرستان پل بودن

 روايـتِ  از قبـل  بخـش  در راوي. اكنـون   ائسة ي  رودخانة  با رؤيا پرآبِ و بارور  رودخانة  

 گفـت مـي  پـدرم «: كنـد  مـي  اشاره دور يها گذشته در رودخانه بودن پرآب به خوابش،

  نيمة تا و رودخانه بستر  همة آب و بوده زاينده و زنده راستي راستي رود زاينده تيوق يك

 آب) پـيش  سـال  سيصد ها،پل ساختن زمان كمدست (روزگاري ...گرفتهمي را بندسيل

 واقعيتِ از گرفتن فاصله و گذشته به بازگشت پس .»بوده حاال از زيادتر خيلي رودخانه

 رونـد  شـدت  .اسـت  شـده    داده نـشان  گذشـته  زمـان  در نـه رودخا پرآبي با حال، زمان

 اساطير ملـل   در .شود مي بازنمايي باتالق سوي به حركت با زمانمند، واقعيت از گسست

 تـصوير  كـه  است جايي. است زنانه و منفعل شكل، بي ايپيكره باتالق معموالً مختلف،

  برآشـوبد   آن را  نـد توانمـي  چيـز  هـيچ  كه است آرامشي و دهد  نشان مي  را جنسي لذايذ

گيبلـت  رود .)»بـاتالق « مـدخل : 1378 برآن،  گر و شواليه(
28

 مـرداب، «: اسـت  معتقـد ) 1996 (

 اسـت  مكـاني  تـر دقيـق  بيـان  بـه  شايد يا كننده،  پنهان... است مكاني باتالق، كلي طور  به

 بـاتالق  شوند،مي محو آن در مادر بدن به مربوط مختلف هايهراس و اميال كه مادري

 بـاتالق  به سفر ،اساس اين  بر. )194: 1387 برتنس،( ».است اديپي  پيشا ،معنا تمام به مكاني

 دارد معنـا  فرضـي  زمانِ نه آن در كه بازگشتي دانست؛ رحميدرون بازگشتي توانمي را

  . عيني جهان رمتكثّ هاي واقعيت نه

 بازنمايي گاوخوني باتالق سوي به راوي نمادين سفر با كه واقعيت از گسست

 نماد كه گلچين. شنودمي را گلچين مرگ خبر يراو كه شود مي كامل زماني  بود، شده

 غرق آب در است، مسلط آب  مادينة تنِ تمام بر پيروزمندانه و است ايدئال راوي منِ

 بلعيده رودخانه  مادينة عنصر در راوي  نرينة مثبت  جنبة تر، دقيق عبارتي  به. شودمي

 در كامل گسست اين. شودمي واقعيت از راوي كامل ستگس سبب اين، و شود مي

  مغازة و زن راوي. شودمي داده نشان تهران به اصفهان از راوي استعاري سفر با داستان

 خود  خانة به و گذاردمي جا اصفهان در هستند، واقعيت به او اتصال زنجير كه را خود

  ).1974 كوپر،( است راوي شتنخوي و درون نماد كه ايخانه: برد مي پناه تهران در
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 سالن ك يفقط وجود جاتنگي، شلوغي،. است راوي دروني دنياي از تصويري خانه

 و ريختگيدرهم نيز و است پذيرايي اتاق هم و مطالعه اتاق هم خواب، اتاق هم كه

  ويژة مكان. است راوي رواني پريشاني و ذهني آشفتگيِ  دهندةنشان مكاني تفكيك عدم

 حميد چشم از دور و مخفيانه را خود هايخواب راوي. است آشپزخانه خانه، در راوي

 روي بر - دهدمي ايمني راوي به و است زنانه فضايي كه -آشپزخانه در خشايار، و

به  توجه  با.هستند خانه اين ساكنان ديگر خشايار و حميد. نويسدمي لهستاني صندلي

 ذهن ديگر هايپاره نيز آن ساكنان است، راوي دروني دنياي از  تصويريخانه اينكه 

 مرد يك نماد او. است راويوجود  عادي و بينانهواقع  جنبة حميد: هستند راوي

 داستان، در. دارد خاصي توجه روزمره زندگي و زن كار، به كه است اصفهاني معمولي

 كه گونههمان شود؛نمي آن جذب راوي و است تمسخرآميز حميد راوي در برابر لحن

 او. است راوي ذهن  روشنفكرانة  جنبة خشايار. شودنمي روزمره زندگي و زن جذب

 احترام او به اينكه با راوي. دارد اجتماعي و فرهنگي هايدغدغه و است شاعر

 .گيردنمي جدي را او گزارد، مي

 تهران در راوي  خانة به شدهفوت پدر ورود هنگام خشايار و حميد بودن ذهني

 راوي  خانة در سرد شبي در ناگهان مرگش، از پس سال ك يپدر. ودشمي برجسته

 و خانه  پنجرة شدن باز با است زمانهم تهران  خانة در پدر شدن پيدا. شودمي ظاهر

 آشكار است اينشانه درون به سرد باد هجوم و پنجره شدن باز .درون به سرد باد شوز

. است آمده مردگان دنياي از پدر زيرا ؛راوي روي به مردگان دنياي  دريچة شدن باز از

 خانه در پدر كه است روز گويند چندمي راوي به شناسند ومي را پدر خشايار و حميد

 از راوي تعجب جواب در و خندندمي و گويندمي سخن ها با پدر آن .است آنان با

  قرينة نيز آشنايي اين. كنندمي متهم پرتي حواس به را راوي شده،فوت پدرِ حضور

 ديگر  از.كندمي خشايار و حميد بودنِ ذهني متوجه را خواننده كه است ديگري

 از خشايار كه است اين نخست دارد، داللت دو اين ذهني وجود بر كه هايي قرينه

 خشايار. است خشايار بلند  منظومة ديگري، و است باخبر كامالً راوي  شبانة هاينوشتن

 ا ينزديكي راوي هاينوشته با بخش اين. خواندمي راوي براي را منظومه اين از بخشي

 و رودخانه آبستني گاوخوني، رود، انتهاي از آشكارا خشايار: دارد دقيقي همساني

 چنان - كند مي اشاره ها آن به خشايار كه هايينشانه اين تمام. گويدمي سخن آب راهيانِ
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 بيداري و خواب در داستان تمام در كه هستند راوي ذهني هايچالش -شد گفته كه

  .شوندمي تكرار

ــازة و زن ــدري  مغ ــشانه پ ــاين ــدگي ه ــي زن ــاط و راوي واقع ــا او ارتب ــدگي ب  زن

ــره ــصادي و روزم ــستند اقت ــا راوي. ه ــالق ب ــ دادن ط ــت از و شزن ــازة دادن دس   مغ

 پــدر داســتان، پايــاني بخــش در. كنــدمــي قطــع واقعيــت بــا را خــود ارتبــاط پــدري،

. بـرد مـي  خـود  بـا  را او و شـود مـي  وارد راوي  گونـة خـواب  حتسا اين به شدهفوت

 تهـران  شـهر  قـديمي  هـاي بخـش  از يكـي  رونـد، مـي  آن بـه  پـدر  و راوي كـه  مكاني

 ايـن  كـه  اسـت  مـشهود  مـتن  در. كنـت  راه  چهـار  و منـوچهري  خيابـان  زار،  الله: است

ــامكــان ــي اصــالً ه ــستند؛ واقع ــن در ني ــان راوي ذه ــان ناگه ــه خياب ــهرود زارالل  خان

 از خورشــيد. آوردبرمــي ســر هــا درخــت پــشت از اصــفهان  صــفة كــوه و شــود مــي

 پـدر  و راوي ناگهـان  و آيـد مـي  بـاال  بـاتالق  طـرف  از رودخانـه  آخـر  از چپ، سمت

. اسـت  داسـتان  مهـم  هـاي مكـان  از يكـي  كـه  شـوند مـي  ايكافه وارد راست سمت از

 پــدر دارد، وجــود راوي بــراي نيــز اكنــون و داشــته وجــود زمــاني كــه كافــه ايــن در

 بـوده كـه    لهـستاني  زنـي  عاشـق  جـواني  در پـدر : كنـد مـي  بـازگو  راوي براي را رازي

  رودخانـة  كـه  شـهري  گـردد؛ مـي بر ورشـو  بـه  زن. اسـت  خوانـده مي آواز كافه اين در

 كـه  شـهري  گـردد؛ بـازمي  اصـفهان  بـه  ناچـار  بـه  نيـز  پـدر . گذردمي آن ميان از ويسال

ــده ــان از رودزاين ــي آن مي ــذردم ــده . گ ــابراين، زاين ــراي رود بن ــدر ب ــادآورپ ــهر   ي  ش

 از نمــادي همــواره پــدر در نظــر رودزاينــده دليــل ايــن بــه و بــوده معــشوق

  صــفحة در. معــشوقه بـا  بــازي عـشق  ماننــد آن در تنــيآب اسـت و  بــوده اش معـشوقه 

 در و رودفرومــي اســت گــرم انــسان بــدن  انــدازة بــه كــه آّبــي در راوي داســتان، آخــر

 مادينـه  بـا  آب همـاني   ايـن  بخـش، اوج   ايـن . شـنود مـي  را زنـي  غريب آواز آن عماقا

ــد. اســت ــرو فراين ــتن ف ــتعاره آب در رف ــشت از اس ــرگِ رحمــيدرون بازگ  راوي و م

  .است

  متن هاي گفته نا: حذفي پيرنگ .2

 راوي ذهن اساسي پرسش. كنيممي آغاز مادر كردن دق با را حذفي پيرنگ  دربارة بحث

 اين براي روايي پاسخي متن جاي هيچ در راوي .كندمي دق مادر چرا كه است اين

  ناگفتة اين. داد دق را خودش خودش، مادر: گويدمي او به پدر حتي يابد،نمي پرسش
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. يمپرداز مي آن به بخش اين در كه است حذفي پيرنگ رخدادهاي نخسر روايي متن

 عاشق مادر، با ازدواج از پيش او. كرد جوو جست پدر  گذشتة در بايد را مادر كردن دق

 و لهستاني زن از جدايي از پس گفته شد، پيشتر  كه چنان و بوده است لهستاني يزن

. كند مي اش رفته ازدست معشوق جايگزين را رودزاينده  رودخانة اصفهان، به آمدن

 از را محبتش پدر زيرا همين موضوع است؛ رودخانه به مادر حسادت  علت،درواقع

. كرده است افسرده را او مادر به پدر توجهي بي. داده است رودخانه به و گرفته مادر

 ندارد، حساسيت چندان بيرون جهان به است، سرزنشگر متن در پيوسته افسرده مادرِ

 راوي به نسبت تر، دقيق عبارتي  به و كرده است دريغ) پسر كودك (راوي از را محبتش

 به نسبت راوي در را حسي چنين مادر عاطفي كرختي ، در مقابل.دارد عاطفي كرختي

 به را خود اشتياق راوي اي، طوالني زمان مدت در كه است واضح. است پرورانده مادر

 مكرر شدن طرد. است رانده را او اش، افسردگي سبب به پيوسته مادر و كرده ابراز مادر

 رفتاري الگوي چنين. ستا برده بين از مادر از عاطفي كاميابي به را او اميد راوي

  رودخانة و) اش عمه دختر براي مثال (ديگر دختران با راوي  رابطة در) دفع -جذب(

 را ديگر دختران  همة راوي زيرا شود؛مي ديده نيز - است زنانگي نماد كه -رود زاينده

  غريزة يا لذت به ميل راوي ناكامي اين. )104: 1388 كليگز،( است كرده مادر جايگزين

كرده  نيرومند او در مرگ را  غريزة مقابل، در و كرده ضعيف او وجود در را زندگي

  .است

 ا يارگانيكي غير دوران به ميل زنده، موجود در غريزه نخستين است معتقد فرويد

. مرگ سمت به حركت و خود هستي نابودي به ميل ديگر عبارت به است؛ حياتيپيش

 دمقي بيرون دنياي از جوييكام و لذت اصل  وسيلة هب را آن بايد ميل، اين كنترل براي

 و شودمي نيرومند مرگ  غريزة كرد، كنترل جوييلذت با را مرگ به ميل نتوان اگر. كرد

 را مرگ  غريزة تواندمي كه لذتي ترينمهم. كشدمي خود درون به را فرد هستي سراسر

1984 فرويد،( است) مادر ويژه به (مخالف جنس  عاطفة و تن از جوييكام كند، دمقي(. 

 فرايند در را او جبري، بستري در مرگ، سوي به او حركت و لذت اصل از راوي دوري

 راوي  رابطة در تكرار: يابدمي معنا تكرار در بودن راوي، در نظر. كندمي گرفتار تكرار

 در طبيعت عناصر و هاپديده تكرار مخالف، جنس با  راوي رابطة در تكرار رودخانه، با
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 و جمالت تكرار حتي و راوي هايرؤيا و رخدادها تكرار او، بينيجهان چارچوب

  . دارند داللت مرگ سوي به حركت در راوي بودن مجبور بر همگي راوي زبان در افعال

 جبر فرايند راوي از پيش پدر: است پدر بازتوليد راوي گفت توانمي منظر، اين از

 لهـستاني،  زن بـه  بـاختن  دل و تهـران  بـه  آمـدن  بـا  پـدر . است كرده تجربه را تكرار و

 كنـد؛  خالص بوده است،  پدرش  پيشة كه خياطي شغل و اصفهان از را خود خواسته مي

 اصـفهان  بـه  دهـد، مـي  دسـت  از را معشوقش پدر. آمده است  مي بدش دو اين از چون

 تـن  آن بـه  وارفرزانـه  و پـذيرد مـي  را جبـر  اين آگاهانه او. شودمي خياط و گرددميبر

 محروميت حتي و است پدر شبيه تكرار، و جبر در بودن گرفتار حيث از راوي. دهد مي

 گرفتار به ،پدر خالفبر او اما .دارد شباهت لهستاني زن از پدر محروميت به مادر، از او

 آرامـش  بـه  پـدر  مانند تواندنمي راوي. ندارد آگاهي تكرار و جبر فرايند در خود بودن

  .پايان بي تعليقي در نافرجام است زدني پا و دست او زندگي واقع،در و برسد

  گيري نتيجه

  مطالعة براي. بود رؤيا  باگاوخوني داستان ارتباط دادن نشان مقاله، اين اصلي هدف

 بر متكي كاوانه روان خوانشي رؤيا، ساختار با آن شباهت و گاوخوني دروني كار و ساز

 دو و دارد پنهان و آشكار  الية دو رؤيا است معتقد فرويد. دش بسته كار به فرويد  نظرية

 ساختاري كه گاوخوني در. دارد اساسي كاركردي رؤيا در جاييجابه و ادغام ميسمكان

 از اي مجموعهآشكار  الية. شد تفكيك هم از پنهان و آشكار  الية دو دارد، رؤياگونه

 منطقي و علّي  زنجيرة و تقويمي مانز بستر در كه بود هاييخواب و تصاوير رخدادها،

 براي. شودمي خواننده ابهام و سردرگمي سبب نامنسجم ساختار اين. شدندنمي ارائه

 حذفي و استعاري پيرنگ دو پنهان  الية. شود تحليل متن پنهان  الية بايد ابهام، اين رفع

 با كه است هايينشانه و نمادها از سرشار گاوخوني استعاريِ پيرنگ. گيرددربرمي را

 .شدند تفسير و تحليل) مجاز (جاييجابه و) استعاره (ادغام ميسمكان دو از استفاده

 كه بود داستان آغاز در راوي خواب ادغام، مكانيسم دادن نشان براي نمونه بارزترين

 خواب، اين واكاوي با. فشرده بود خود در را روايي متن ايماژهاي و رخدادها تمام

رودخانه،  به مادر تشويش و حسادت رودخانه، به كودك  دلهرة رودخانه،  زنانة ماهيت
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 با كه ديگر يادينبن  مقولة دو. داده شد نشان رودخانه به پدر ويژهبه و گلچين  عالقة و

 اين نخست ،داده شد نشان گاوخوني استعاري پيرنگ در جاييجابه مكانيسم از استفاده

 گاوخوني باتالق اينكه ديگر و شودمي نهمادي جنس جايگزين رودخانه كه بود

 سوي به سفر و رحميدرون بازگشت آن، سوي به سفر و شودمي مادر رحم جايگزين

 پرسش استعاري اين پيرنگ محتواي كشف و نمادها واكاوي. كندمي بازنمايي را مرگ

 متن هايتهناگف. اندگرفته مايه كجا از محتواها و نمادها اين كه انگيختبرمي ذهن در را

 مادر كردن دق نتيجه در و افسردگي: شدند تحليل و شناسايي حذفي پيرنگ در روايي

 كامروا افسردگي، دليل  به راوي به مادر عاطفي كرختيِ او، به پدر توجهيبي سبب به

 به راوي عاطفي كرختي و دفع/ جذب ميان تعليق مادر،  عاطفة و تن از راوي نشدن

  .مرگ به گرايش تكرار و و جبر فرايند در راوي نبود اسير مادينه، جنس

  ها نوشت پي

1. Eagleton 
2. unconscious  
3. conscious 
4. Bressler 
5. Schultz 
6. id 
7. ego 
8. super ego 
9. instict 
10. pleasure principle 
11. reality principle 
12. Guerin 

 اضطراب. گيردمي شكل واقعيت و غريزي اسازيكامرو ميان تعارض در رنجوري،ناور اضطراب. 13

 .)64: 1384 شولتز،( شودمي ناشي فراخود و نهاد ميان تعارض از اخالقي

 رانيواپس. است هشياري از چيزي غيرارادي حذف فرويد، بيان به ،)repression(راني واپس. 14

 ).جا همان( اردد همراه به درد ا يناراحتي ما براي كه است چيزي وجود انكار اساساً

15. anxiety 
16. denial 
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 عبـارت  بـه  شـود؛ مي نمايان زندگي غرايز سوي از كه است رواني انرژي از شكلي )libido(دو  يليب. 17

   .است حيات اصل كه است رواني نيروي يا مايهزيست همان ديگر

18. displacement 
19. phobia 
20. parapraxis 
21. jokes 
22. dream 
23. codensation 
24. Klages 
25. plot 

 نگارندگان .291 -285/ 2: 1389پاينده،  ك.ر حذفي و ياستعار پيرنگ دربارة بيشتر  مطالعة براي. 26
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27. Tyson 
28. Rod Giblett 

  منابع

  . نشرمركز :تهران. انتقادي هاي انديشه و مدرنيته). 1373 (بابك ،احمدي -

 دانشكدة نشرية. »موپاسان دو گي آثار در "آبكي" و آب نماد «.)1380 (اكبر تبريزي، اصغري -

  .44-31صص .44ش .اناصفه شگاهدان انساني علوم و ادبيات

 نشر: تهران .4چ .مخبر عباسة ترجم .ادبية نظري بر درآمدي پيش ).1380 (تري ايگلتون، -

  .مركز

 :تهران .2چ .لقاسمياابو محمدرضا  ترجمة. ادبي ةنظري مباني). 1387 (ويلم يوهانس برتنس، -

  .ماهي

 مصطفي ةترجم .ادبي نقد يهاروش و هانظريه بر درآمدي ).1386 (چارلز برسلر، -

  .نيلوفر :تهران .پاينده حسين ويراستار .فرد عابديني

 .نيلوفر: تهران .2ج ).مدرن هاي داستان( ايران در كوتاه داستان). 1389 (حسين پاينده، -

. حسيني فاطمه و زادهحسين مازيار ةترجم. معاصر ادبي نقد هاينظريه ).1387 (لُيس تايسن، -

  .نوين قلم حكايت امروز، نگاه: تهران. پاينده حسين ويراستار

 ادبيات فصلنامة. »اساطير در آب نمادين بازتاب«. )1388 (محمود ارژنه، دشت رضايي -

  .136-111صص. 16ش. 5س. شناختي اسطوره و عرفاني



 181                              وخونيگاخوانشي فرويدي از رمان                       18ة شمار/ 5سال 

  .ميترا :تهران. ادبي نقد). 1385( سيروس شميسا، -

: تهران. ج4 .فضايلي سودابه  ترجمة .ادهانم فرهنگ. )1378 (گربرآن  آلنو ژان شواليه، -

  .جيحون

 و كريمي وسف ي ترجمة .شخصيت هاينظريه). 1384 (شولتز  سيدني النو پي دوان شولتز، -

  .ارسباران :تهران .12چ .ديگران

 21ش .ارغنون  فصلنامة. ابازي وسف ي ترجمة. »لذت اصل وراي«). 1984 (زيگموند فرويد، -

  .)1382 بهار(

 21ش .ارغنون  فصلنامة. پور وقفي شهريار ةترجم. »ناخودآگاه ضمير«). 1915 (ـــــــــــــ -

  .)1382 بهار(

 بهار (21ش .ارغنون  فصلنامة. امامي حيي يةترجم. »رؤيا كاركرد«). 1974 (ـــــــــــ -

1382(.  

  .اختران :تهران .ديگران و سخنور جالل ةترجم .ادبي ةنظري ةدرسنام ).1388 (مري كليگز، -

 كاراد شناختي  روانو فلسفي مباني در »خود از نمادي همچون خانه «.)1974 (كلير كوپر، -

  .1379 خاك، نشر: اصفهان. جلفايي ارباب آرش  ترجمة و گزيده. فضا

  .نيلوفر :تهران .4چ .طاهري فرزانه ةترجم .ادبي نقد مباني ).1385 (ديگران و ويلفرد گرين، -

  .رسش  نشر:اهواز .ادبيات در مدرنيسم بر درآمدي). 1383 (ياميرعل نجوميان، -

  .جامي: تهران. سلطانيه محمود ةترجم .هايش ولبسم و انسان). 1386 (گوستاو كارل يونگ، -

  


