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  چكيده
 فرويـد . دانش روانكاوي بيش از يك سده مورد توجه همگـان واقـع شـده اسـت    

)Sigmund Freud ،1939 - 1856( هاي اين علـم    شناسي پايه  گذار مكتب روان  بنيان
ــد    ــدگي آن پرداختن ــالح و بالن ــه اص ــاگردانش ب ــت و ش ــاوي   روان. را برافراش ك

هـاي    ساعدي است كه در آن آمـوزه هاي   هاي بارز داستان  ها يكي از جنبه  شخصيت
 آدلـر و ) Carl Gustavo Jung ،1961 - 1875( يونـگ شناساني چون فرويـد،    روان

)Adler ،1937 - 1870(     كــاوي   هـاي روان   شـيوه . يابـد   بـيش از ديگـران نمـود مـي
ها در مجموعه داستان عزاداران بيل، گاهي به صورت فراگير و گاهي نيز   شخصيت

مايـة ايـن     به كار رفته است؛ فراگيـر از آن جهـت كـه بـر درون    به صورت نمادين 
واقعـي    نمادين از آن جهت كه گاهي خواستار معنايي فـرا . مجموعه اثر نهاده است

در اين پژوهش تالش بر آن است كه چگونگي تـأثير و بـه كـارگيري ايـن     . است
شـي تحليلـي   ، بـه رو »عـزاداران بيـل  «شناسي بر مجموعه داستان   هاي روان  انديشه

هاي رواني   ها و كنش  اين مقاله افزون بر بررسي عناصري چون منش. واكاوي گردد
هـاي عاميانـه و     ها كه در هماورزي بـا يكـديگر هسـتند، باورهـا، كـنش       شخصيت

كند؛ هرچند ايـن    شوند، تحليل مي  شناسي جمعي مطرح مي  خرافات را كه در روان
ـ    در برخي از داستان   كردهاي روانكاوانهمقاله به اين نتيجه رسيده كه روي ن هـاي اي

  .مجموعه بيش از ديگري بوده است
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كـاوي شخصـيت، باورهـا و      غالمحسين ساعدي، عزاداران بيل، روان :ها  واژه  كليد
  .هاي عاميانه  كنش

  
  مقدمه. 1

ها،   داستانتر بود و در بررسي   هاي رواني آثار ادبي كم رنگ  هاي پيشين توجه به جنبه  در دهه
شد تـا بـه تـأثير اجتمـاع،       ها و ساختار بيروني اثر توجه مي  تر به عناصر داستاني، شيوه  بيش
كـاوي در    هاي نو نقد روان  ؛ اما امروزه شيوه... ها، مفاهيم نوگرايانه و   شناسي شخصيت  روان

هاي   داستان و جنبه شود؛ در نتيجه آميختگي جهان واقعي  تر از گذشته، مطرح مي  ادبيات بيش
هـاي    ساعدي با بـه كـار بـردن شـيوه    . خيالي آن بيش از پيش بر خواننده آشكار شده است
هاي مـزمن در ادبيـات داسـتاني معاصـر       داستان پردازي و مفاهيمي نو چون هراس و ترس
. اي صـاحب سـبك مطـرح شـده اسـت       جايگاهي ويژه به دست آورد و به عنوان نويسنده

آور   هـاي هـراس    حال و هواي داسـتان . است) 50دهة (نة هراس   ادبيات زما ادبيات ساعدي
شود،   تر ديده مي  هاي شاخصي دارند كه در نويسندگان هم دوره يا پيش از او كم  وي ويژگي

هـاي درونـي مـردم      باشـد ماننـد نمـايش دادن دغدغـه      تـر مـي    هايش نمايـان   اما در داستان
هـا و    هاي رواني، اضطراب  شهرنشيني مدرن و فقر كه با آشفتگيبار   روستانشين، وضع اسف

شـيفتگان  «هـاي داسـتان سـاعدي همـان       بر نظر سپانلو شخصـيت   بنا. ها همراه است  ناآرامي
انـد كـه     پرسـت   زده و روشنفكران تلخ موهـوم   سان، روستاييان جن  هاي ديوانه  ها، وراج  سايه

و » عزاداران بيل«در مجموعه داستان ) 486: 1378سپانلو، ( ».اند  همواره در آثارش سرگردان
رسد و اين تـرس بـر كـل وجـود       هاي مرضي به اوج مي  وهم، خيال و ترس» ترس و لرز«

حالتي از راز آميزي و توهمات رؤياگونـه  ) Allen Poe(آلن پوزند و مانند   خواننده خيمه مي
  .كند  هاي اثر رخنه مي  مايه  ها به بن  حالت آفريند تا جايي كه اين  هايش مي  را در داستان

  
  ضرورت تحقيق .2

اي ديگر در داستان   بيل از مناطق ذهني و خودساختة ساعدي است كه اين آبادي نيز به گونه
به نـام   »هاي ورزيل  چوب به دست«اي ساحلي و در نمايش   به صورت منطقه» ترس و لرز«
ساعدي در هرسه اثر به نمايان سـاختن روحيـه و روان مـردم و    . نمود يافته است» ورزيل«

جامعة ورزيل و . سازد  پردازد و فضاهايي خيالي و توهمي مي  ها مي  مشكالت و معضالت آن
هـا و گزنـدهاي دچـار      انـد؛ بـه آسـيب     بيل نماد كوچكي از جوامع ستمديده و عقب مانـده 
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اين ساختگي . دهند  كه سرانجام هويت نخستين و كهن خود را از دست مي  ا اينگردند ت  مي
 ماركزو  Borges)(بورخسكند در آثار   ميودن مطلق مناطقي كه ساعدي توصيف و خيالي ب

) (Màrquezتلون، اوكبـار، اوربـيس ترتيـوس   «داستاني از بورخس به نام . نيز نمودار است« 
)Tlön, Uqbar, Orbis. Tertius (اي است كه در آن   گزارشي كامالً ساختگي از بناكردن ناحيه

سخن از ايجاد مناطق واقعي در آغاز جهان است كه اين داسـتان يكـي از منـابع اصـلي در     
: 1382وريـا،    اچـه ( .ماركز است» در صدسال تنهايي« ـ  سرزمين خيالي ـ» ماكوندو«آفرينش 

هاست؛ اما بيل   چهرة واقعي مردم و كردار آناين مناطق همچون بيل در پي ترسيم ) 36- 35
اي از   اي غيرواقعي يافته از آن جهت كـه سـاعدي آن را در سـايه     جداي از اين مورد، وجهه
. تر نمادي از جهان است  اي كلي  بيل نمادي از جوامع يا در گستره. ابهام توصيف كرده است

روانكـاوي ايـن   . يابد  است نظام ميتمام آن طبق طرحي كه در مركز فضايي وهمناك مستتر 
هاي عاميانه همسو بوده است   الگوها، باورها و كنش  مجموعه داستان در برخي موارد با كهن

  .اند  نگارندگان نيز داستان را با توجه به اين موارد تحليل كرده
  
  پيشينة تحقيق. 3

هـا    تـرين آن   از قديمي: ندا  هاي ساعدي پرداخته  هاي بسياري به نقد و تحليل داستان  پژوهش
عبدالعلي دستغيب است كه به صورت كلي آثار وي را تحليل » نقد آثار غالمحسين ساعدي«

عليرضا سيف الديني به بررسي شخصيت سـاعدي و بيـان   » بختك نگار قوم«ساخته است؛ 
اسـتان  تحليل د«نامة   نظرات نويسندگان ايراني و غيرايراني در مورد وي پرداخته است؛ پايان

نوشتة قادر طاليي تقي ديزج عناصر اين داستان و ) 1392(»عزاداران بيل غالمحسين ساعدي
هـاي رئاليسـم     بررسي گـزاره «پژوهش . هاي رئاليسم جادويي آن را تحليل كرده است  نشانه

نجيـب  » شـبهاي هـزار شـب   «غالمحسين سـاعدي و  » عزاداران بيل«هاي   جادويي در رمان
هاي آن در دو داستان عـزاداران    طبيقي عناصر رئاليسم جادويي و مؤلفهبر تحليل ت» محفوظ

نامـة    استخراج شده از پايـان ( اما پژوهش حاضر. بيل و شبهاي هزار شب تأكيد داشته است
بـه روانكـاوي   )) 1390(» شناسـي  نقد و بررسي آثار غالمحسين سـاعدي از ديـدگاه روان  «

هـاي    بر نظريات روانشناسان غربي و برخي از آسـيب مجموعه داستان عزاداران بيل با تكيه 
  .ي در اين زمينه صورت نگرفته استرواني و شخصيتي پرداخته كه پيش از تحقيق مستقل
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  مالحظات نظري. 4
شناسانه در مجموعه داستان عـزاداران بيـل بـا درهـم آميختگـي        هاي روان  مفاهيم و انديشه

و نـاگوار، خرافـات، باورهـاي عاميانـه و جـادويي      هاي خشن   توهمات بيمارگونه، واقعيت
بر اين مجموعه داستان، مشكالت رواني، اخـتالالت حـواس، دوگـانگي    . نمايان شده است

اند كه باورهاي عاميانه بـه ايـن     شخصيت و موارد ديگر حاكم است؛ اما برخي بر اين عقيده
بر اين بود كه باورهاي جـادويي و   فيلدشناسان به نام   يكي از روان. زنند  اختالالت دامن مي

توانـد بـا تخـيالت اسـكيزوفرنيايي       ها توجه كـرد، مـي    خرافاتي كه يونگ نخستين بار به آن
توان اين نظر را كـامالً    اما نمي) 109: 1371جاهودا، ( .هاي آغازين از يك ريشه باشند  انسان

نيايي در ارتبـاط نيسـتند و   پذيرفت؛ زيرا باورهاي جادويي همواره بـا توهمـات اسـكيزوفر   
  .ودآگاه جمعي سرچشمه گرفته باشندتوانند از ناخ  مي
  

  رؤيا و خواب 1.4
كنـد و    ها را از نيروي عاطفيشان تهي مي  هنگامي كه انسان در زندگي خود بسياري از انگاره

خود بر دهد، رؤياها با نيروي نهفتة   اي نشان نمي  ها هيچ كنش، احساس و عاطفه  در برابر آن
چنـين    هـم ) 58: 1386يونـگ،  (كننـد    ها را دگرگون مي  نهند و آن  رفتار و كردارمان تأثير مي

در . دهنـد   هاي درست سوق مي  رؤيا و نمادهايش گاهي ما را به سوي هدف اصلي و انگاره
هـاي درونـي     كند تا از اين رنـج   داستان نخست، رؤياي پسرك نيرويي در درون او زنده مي

، در عالم رؤيـا  )ديدن دوبارة مادر(چه پيش از رؤيا در اشتياقش بوده   تهي كند و به آن قالب
برسد و رؤياي او بازماندة كنشي رواني است كه جداي از خودآگـاهي، در خـواب پديـدار    

گردد كـه كسـاني كـه دچـار       هنگامي محقق مي« رادستوكاين رخداد بنا به عقيدة . شود  مي
ها پنهـان    دهد كه واقعيت از آن  ها مي  شوند، رؤيا چيزي به آن  رواني ميگشتگي   دردها و گم

از سوي ديگـر رؤيـاي   ) 75: 1342فرويد، ( ».كرد و آن سعادت و سالمت رواني است  مي
پسرك نمودي از رهايي او از حالت بيـداري كـه تنهـا رنـج و درد را بـراي او دربرداشـته       

واسـطه در پـي فـراهم      اي بي  شدن در عالم رؤيا به گونه ور  باشد بنابراين با غوطه  است، مي
آوردن جهاني آرماني و فرهمند است تا اميـال و خـود واقعـيش را از سرگشـتگي نجـات      

اند و متعلّق به تمام نوع بشر كه   ناشي از هيجانات خاص آدمي« فرويدرؤياها از نظر . دهد
در داسـتان  ) 1/66: 1377آبراهـام،  (».ناميده اسـت  )Typique( رؤياي نوعيها را   فرويد آن
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اي با ناخودآگاه جمعي در ارتباط است كه از صور نـوعي آن    دوم نيز رؤياي دختر به گونه
  .گيرد  سرچشمه مي

  
  جادو و فضاي غيرواقعي 2.4

اي جادويي دارد و به اين معني كه   كنند، طبيعت جلوه  در محيطي كه اقوام بدوي زندگي مي
 )totem(» تـوتم «شوند و ارتباط فرد به   يك شبكه از ارتباطات مرموز ظاهر ميكلية اشياء در 

 Participation(» جـوهري مرمـوز    هم«توان آن را   نوعي ارتباط سحرآميزي است كه مي

Mystique( دانست) . ،گرايانه با زنـدگي    پس جادو و باورهاي فراواقع) 129: 1388شايگان
  . يوندي ناگسستني داشته استاقوام كهن و عناصر اطرافشان پ

در مـورد  ) Carl Rogers ،1987 - 1902 (كارل راجـرز از سوي ديگر با توجه به نظرية 
واكنش ارگانيسم در برابر ميداني كه در آن قرار گرفته است، موافـق و  «باورهاي غيرواقعي، 

آدمي بيانگر  اين ميدان براي. متناسب با تجربه و ادراك و اطالعي است كه از آن ميدان دارد
هاي خارجي يـا درونـي، آن چنـاني      بنابراين واكنش آدمي نسبت به محرك. است» واقعيت«

 ».هـا ممكـن اسـت واقعـاًً بـوده باشـند        داند، نه چنـان كـه آن    ها را واقعي مي  است كه او آن
هـا شـكل     هـاي آن   ها با توجه بـه تجربـه    پس واكنش افراد به محرك) 176: 1384سياسي، (

  .گيرد  مي
  
  شدگي  مسخ 3.4

را ) Depersonalization disorder( اختالل مسـخ شخصـيت  پزشكان آمريكا   انجمن روان«
تغيير مستمر و عود كنندة ادراك شخص از خود به طوري كه احساس واقعيت خود موقتـاً  

بيمار مبتال به مسـخ شخصـيت ممكـن اسـت خـود را در      . از بين برود، تعريف كرده است
پس از آن فرد، ) 327- 2/326: 1382سادوك، (».خواب يا گسسته از بدن خود احساس كند

كنـد و گمـان     اي احساس عدم تعلق به جسمش مي  و به گونهكم واقعيت خود را انكار   كم
مشدي حسن با گـاو شـدن و حيـوان انگـاري، در جهـاني دام      . كند جسم ديگري دارد  مي

موسـرخه نيـز در داسـتان هفـتم از ايـن      . آورد  روي مـي ... گونه به علوفه و نعره كشيدن و
  .برد  اختالل رنج مي
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  نيازها 4.4
از شاگردان فرويد مطـرح سـاخت كـه در ايـن     » هنري ماري«ين بار نظرية نيازها را نخست

. نياز به لذّت حسيو  نياز به خودنماييشويم؛   داستان با دو گونه از اين نيازها مواجه مي
كند خود را طـرف توجـه قـرار دهـد؛       تالش مي) Exhibition( »نياز به خودنمايي« فرد در

سياسـي،  . (ها را برانگيـزد   تحريك كند؛ كنجكاوي آنروي ديگران تأثير بگذارد؛ ديگران را 
اش   جـويي   كه اين نياز در شخصيت عباس براي نمايان سـاختن حـس سـلطه   ) 36: 1386

  .شود  ديده مي
نياز به ديگران براي برطرف سـاختن نيازهـاي   ) Sentience(»نياز به لذّت حسي«فرد در 

گيـرد و توقـع دارد     بـه خـود مـي    Getting Type)(»شخصيتي وابسـته «اش دارد پس او   اوليه
  .)151: 1389شولتز و الن شولتز، ( ديگران اسباب رضايتش را فراهم آورند

  
  جويي بيني و احساس برتري كم  عقدة خود 5.4

و احساس برتري جويي در تضاد با يكديگراند؛ چون كه آدلر ) حقارت(كم بيني   عقدة خود
در » عباس«عقدة خودكم بيني در شخصيت . برد  كار ميها به   ها را براي تفكيك شخصيت  آن

از نظـر  . شـود   در داستان ششم به وضوح ديده مـي » موسرخه«داستان پنجم و در شخصيت 
آدلر اصل حقارت مبتني بر اين است كه آدمي علي االصول بـا كمبـود و حقـارت بـه دنيـا      

احساس شدت زياده از حد پيدا  هرگاه اين. دارد  آيد؛ اين احساس او را به فعاليت وا مي  مي
- 84: 1384سياسـي،  .(خواهـد گرديـد  ) Inferiority Complex( »عقدة حقارت«كند، تبديل به 

و رفتار او در قبال مـردم بيـل آشـكار    » اسالم«احساس برتري جويي نيز در شخصيت ) 85
در راه كمال از نظر آدلر، يعني گام برداري « Striving for Superiority)( برتري جويي. است
  .)86: همان(».داند  برتري جويي را آدلر جزء سرشت آدمي بلكه عين زندگي مي. نفس

  
  اصل تضاد يا دو قطب مخالف 6.4

هـاي    تر شخصيت  فرويد در بيش )polarity principle( اصل تضاد يا اصل دو قطب مخالف
روستاي بيل نمود بـارزي  و اهالي » اسالم«داستاني و نمايشي ساعدي به ويژه در شخصيت 

شـوند؛    ها در آغاز يا پايان كار دچار سرگرداني در شناخت راه خود مي  يابد؛ زيرا همة آن    مي
چند اميد به زندگي دارند، اما رفتارهايي كه از   دانند كدام را بپذيرند؛ هر  زندگي يا مرگ؟ نمي
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آدمي در ايـن  « بنابر نظر فرويد . هدد  بينند، آنان را به خودكشي يا مرگ سوق مي  ديگران مي
خـوبي و بـدي،   : انـد امـوري چـون     شود؛ از آن جمله  اصل پيوسته با امور متضاد مواجه مي

  )11 - 10: همان(» ... .زندگي و مرگ و
  

  رنجوري اضطرابي و اضطراب اخالقي  روان 7.4
دانـد كـه     ميرا به تنش جسمي مربوط ) Neurotic Anxiety(فرويد روان رنجوري اضطرابي 

: 1385وانيـه،  . (يابـد   نتوانسته از نظر رواني برطرف شود و به صورت اضطراب تجلّـي مـي  
 Moral(تواند بـه مـرور بـه صـورت اضـطراب اخالقـي        روان رنجوري اضطرابي مي) 198

Anxiety ( نهاد«كه از تعارض ميان «)نيـاز بـه كمـال    (» فراخود«و ) ها و نيازهاي فرد  خواسته
  ).63: 1389شولتز و الن شولتز، .(دشو  گيرد، نمايان   سرچشمه مي) ديشمنديطلبي و ان

  
  چارچوب اصلي. 5

  تپيوند رؤيا و اسطوره در داستان نخس 1.5
شـود كـه     در اين داستان با گسترش بيماري واگيرداري در آبادي بيل، مادر پسركي بيمار مي

فرجام داستان، پسر در حالتي رؤياگونـه  . سپارد  اي ناگوار جان مي  در بيمارستان شهر به گونه
شـنود، مـادر در     پناه در شبي مهتابي و بادي، در اتاق دربان بيمارستان صـدايي مـي    تنها و بي

  .برد  گيرد و با خود مي  آستانة در دست پسرك را مي
ار ها را آشـك   شناسي بر آن است تا ناخودآگاه شخصيت  هاي روان  ساعدي با تكيه بر ايده

هايش، تأثير شـرايط اجتمـاعي را     نامه  ها و نمايش  ها در داستان  كاوي شخصيت  كند و با روان
هـا    هاي داستان  شخصيت. بر روانشان و بازتابي كه در رخدادهاي داستان دارند، نمايان سازد

ات تـرين موضـوع    تر افراد معمولي هستند، پـيش پاافتـاده    هاي ساعدي كه بيش  نامه  و نمايش
كند، افرادي سرخورده و تنها هستند كه از فقر و نداري رنج   ها را به خود جلب مي  توجه آن

هويت ساخته كـه دليلـي بـراي      ديده، هراسان و بي  ها را افرادي رنج  برند و همين فقر آن  مي
  .ها گشته است  چيره شدن شك و سوء ظن بر روان آن

را  فرويـد  Complex (Oedipus 1( اوديـپ  عقـده اي   ساعدي در اين داستان بـه گونـه  
وي در اين داستان تعـديلي در عقـدة اوديـپ انجـام داده و آن را بـه      . بازآفريني كرده است

وي با تكيه بر اين عقـده، عالقـه و   . و نياز به محبت او ارائه داده است» عقدة مادر«صورت 
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دهد كه پسرك در اثر   نشان مي) مادر(محبت پسرك را به مادر بيمارش حتي پس از مرگش 
در اين داستان پسر، دنيا و مردمانش را كـه سـبب مـرگ مـادر     . ميرد  اين محبت افراطي مي

بيند كه مادر او را در كام خود فرو برده و سبب محروم   اند به صورت پدري ستمگر مي  شده
 .است   شدن او از مادري دلسوز و مهربان شده

د، رؤياي پسرك است كه پس از مرگ مادر بـه مـرگ او   اي كه بايد به آن اشاره كر  نكته
ترين مفاهيم و مسائلي است كه آدمي از دوران كهن با آن   رؤيا همواره از رازناك. انجامد  مي

شناساني چون فرويـد و يونـگ بـه      از طريق همين رؤياها بود كه روان. برخورد كرده است
آن پـي بردنـد و بـراي انسـان قائـل بـه        هاي ناآگـاه   هاي متفاوت روان انسان و جنبه  بخش

ناخودآگاه فردي و جمعي شدند، بنابراين رؤيا نه تنها به شناخت روان فردي شخص كمك 
رؤيـا دروازة  «. دارد  برمـي  هاي نخستين پـرده   هاي ژرف رؤياهاي انسان  كند، بلكه از اليه  مي

اي   شود؛ دروازه  اك گشوده مياي است كه بر جهان پيچ در پيچ و تاريك و رازن  رازها، دروازه
) 78: 1387كـزازي،  (».چنان رازآلود و ناشناخته در فراسو  هاي ديگر هم  است به سوي جهان

  . ها دارند  اند و پيوندي ناگسستني با آن  يافته چنين در اساطير نيز نمود  اين رؤياها هم
او با اين رؤيـا بـه   . رؤياي نوعي پسرك، يادآور تعالي يافتن و عروج پس از مرگ است

از سـوي  . بـرد   عمق هيجان و درد رواني خود و درمان آن كه رسيدن به مادر است پـي مـي  
سـير  «. آورد  ديگر بشر با سير در عالم خواب و رؤيا به جهان رمز و زبـان رمـزي روي مـي   

در ) از روية خودآگاهي به پستوي تاريك ناخوآگاهي(قهقرايي روان يا نفس در عالم خواب 
اي بدوي از لحاظ صورت   م بازگشت به نحوة انديشگي رمزي است كه نحوة انديشگيحك

ي انديشگي دوران كودكي كه خود به عوالم بشريت ابتـدايي نزديـك     فكر است و نيز نحوه
زبان رمزي رؤياي پسرك چون ميراثي كهن يادآور اعتقاد اديان ) Bastide, 1950: 52(» .است

اي مـادر اربـاب انـواع اسـت و       مادر اعظم به گونه«. ارجمندي اوستكهن به مادر اعظم و 
هاي   دارترين انديشه  كه ريشه) 17: 1368يونگ، ( ».ترين سيرتش مادري جهان است  برجسته

ي پسرك، مـادر او نمـودي از مـادر اعظـم       بنابر انديشه. انساني را در نوع بشر دوانده است
مندي را   ه در اين جهان و چه در آن جهان كمال و فرّهاست كه رسيدن به او چ) مادر نوعي(

  .آورد  مي براي او به ارمغان
نيز اشتياق به مرگ را براي رسيدن بـه مـادر و   » دختر كبريت فروش«در داستان مشهور 

هـا همـواره در حـال      هـا و افسـانه    گونه داستان  توان ديد كه اين  مند شدن از عشق او مي  بهره
. گيرند  زي هستند؛ زيرا از ناخودآگاه جمعي و سرگذشتي ديرينه سرچشمه ميتكرار و بازسا
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چـون    درخور عشق به موجودي برتـر هـم    مرگ اين دو نشاني از رهايي از جهاني تنگ و نا
با تولـد و پـرورش بـه آدميـان زنـدگي دوبـاره        2»مادرِ نيك«الگوها،   مادر است كه در كهن

  . بخشيد  مي
  :پردازيم  ار به نقل رؤياي پسرك ميبراي تكميل اين جست

صـداي  . آمـد   صـداي آشـنايي مـي   . آمد  صدا مي. بيدار شد) پسرك(هاي شب بود كه   نصفه
  .آمد  زنگوله از توي باد مي

اش را   در را كه باز كرد ننـه . آمد  رمضان جلو رفت؛ صداي نفس نفس كسي از پشت در مي
. هاي نـو نـواري پوشـيده     كه لباس) كرده بود اش را پيش از اين كدخدا دفن  جسد ننه( ديد

بـاد بـا   . هر دو با عجله دور شدند. اش را گرفت  رمضان خوشحال رفت بيرون و دست ننه
  . راند  ها را جلو مي  وزيد و آن  شدت زيادي مي

  »كجا ميريم ننه؟ ميريم بيل؟«: رمضان گفت
  .)26 :1388ساعدي، ( ».ميريم بنفشه زار. بيل نميريم«: ننه گفت

  
  انه و نمادهاي كهن در داستان دومواكاوي باورهاي عامي 2.5

ساعدي در اين داستان به گسترش بيماري، قحطي و مرگ روستاييان و باورهاي عاميانه و 
مردم بيل علت اين بالها را نفـرين ارواح گذشـتگان و رواج   . اي آنان پرداخته است  خرافه

ماية فرود آمـدن بـال يـا مصـيبت بـر        اين درون. دانند  يايماني در ميان خود م  ديني و بي  بي
آلن پو آفريده شده كه در آن سرنوشت شوم مردم بيـل بازتـاب   » نقاب مرگ سرخ«الگوي 

  .يافته است
اي،   كنند براي هر اتفاق يا حادثـه   اند كه تالش مي  مردم بيل نمايندة بشر بدوي و نخستين

در زندگي مدرن توجه به نظام علي و معلولي از اولويات كه   علتي فراواقعي بتراشند در حالي
كنند و علت را ناشي از موجـودات و    اقوام بدوي فقط به معلول توجه مي«. آيد  به شمار مي

پندارند و   واسطه مي  دانند و ارتباط بين علت مرموز و معلول مشهود را بي  نفوس مرموزي مي
به ) Lévy, 1960: 85(» .كنند  پيوندد اعتنايي نمي  معلول مياي كه علت را به   هاي ميانه  به حلقه

داننـد    ها زندگي خود را انباشته از اوهام و ارواح مرموز و نيروهاي ماورائي مي  عبارتي بيلي
هاي بدوي خـود    و با اين توجيهات سعي به واداشتن ديگران به پذيرش تفكرات و انديشه

   .كنند  مي
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از وحدت و يكرنگي در باور افراد در مورد ناماليمات طبيعـي و   اي  در اين داستان گونه
يابند و در پي آنند تـا بـه     همة مردم بيل ساية بيماري و مرگ را درمي. اجتماعي وجود دارد

ها متحد   پس در مبارزه و رد كردن اين باليا و نارسايي. هر صورتي آن را از خود دور سازند
كـه از  » اسـالم «و » كدخـدا «دهنـد؛ هرچنـد     شـكيل مـي  شوند و يك كـل يكپارچـه را ت    مي

هاي پيشوا و رهبر هستند در سامان دادن روحية افراد و ايجاد هماهنگي و وحدت   شخصيت
تاريخ نيـز نشـان داده كـه وحـدت و يگـانگي و      «در اين باره . كنند  بيش از پيش تالش مي

آموزه و سرنوشتي مشترك  يكپارچگي هر قوم، مرهون وجود سرپرست و پيشوا و رهبر و يا
  ).107: 1387ستاري، ( ».بوده است
تر نزديك به نـوعي قصـة     شود بيش  گونه كه از رويدادهاي اين داستان دريافت مي  همان

بومي كهن در مورد بيماري، قحطي و مرگ است؛ هرچند شيوة بيان آن بسيار ساده و بدون 
ي گنجانده تا به اين روش ديد انتقادي و ابهام است، اما ساعدي در درون آن محتوايي سياس

گرا داشـته اسـت و     ها ديدي چپ  تر داستان  ساعدي در بيش. گرانة خود را آشكار كند  ستيزه
شده است، به   هاي گذشتة ايران وارد مي  هايي را كه بر جامعة عقب ماندة دهه  بر آن بوده ستم

يري خود را از نظام سياسي گذشته گ  جبههدر روستاي بيل نشان دهد و  صورت محدودتري
گونـه    بـار آنـان ايـن     هاي آن، به صورت قحطي، مرگ روستاييان و فرجام اسف  و بيدادگري
جمال زاده، هدايت، به بعد مانند  20اين عقايد و باورها دغدغة نويسندگان دهة . نشان دهد

ار ايـن توهمـات   بوده كه بر زندگي مردم جامعة ايران آن زمان كـه گرفتـ   چوبك و ساعدي
ساعدي پيرو هدايت، علوي و آل . بيمارگونه، خرافات و جهل خود ساخته بودند، چيره شد

هاي جامعـه را حـس و     يابي اجتماع است و با تمام وجود، مصايب و سختي  احمد در كمال
هـاي    در داسـتان . كـرد   هـا بـا چيرگـي بسـياري عمـل مـي        ها در داسـتان   پرداخت آن  در باز

» چشـم در برابـر چشـم   «و » مار در معبد«هاي   نامه  و نمايش» ها  خاكسترنشين«، »آشغالدوني«
كـرد    رحم مردمي كه آلوده به فساد و تبـاهي شـده ترسـيم مـي      آور و بي  اوج زندگي مشقّت
ها را در قالب افراد   آمده از اين نابساماني  هاي پيش  پريش  هاي رواني و روان  همچنين نارسايي

  . داد  بردند، نشان مي  بيماري كه از مشكالت رواني رنج مي
كند كه   را نقل مي) دختر مير ابراهيم(ساعدي در پايان اين داستان نيز رؤياي دختر بيمار 

 :دهد  مي) پدر مير نصير(خبر از مرگ آقا

و يك عده اند   ديد كه به پاي مردة آقا طنابي بسته  درخوابش مي) دختر(شبي كه آقا مرد، او 
اند   اند و جمع شده  ها آمده  كالغ. خواهند ته چاه بزرگي سرازيرش بكنند  اند و مي  جمع شده

دهند و گاري اسالم ايستاده سركوچه، مشدي جبار و   هايشان را تكان مي  پشت بام آقا و بال
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اسه اي بدست دارد و توي ك  پسر مشدي صفر كاسه. اند توي گاري  پسر مشدي صفر ايستاده
 ).37- 36: 1388ساعدي، .(چرخد  ماهي قرمز كوچكي دور خودش مي

اي از مرگي كـه بـه دنبـال آن      رؤياي صادقه. ست»آقا«اين رؤياي دختر نمودي از مرگ 
نمـاد بـاروري و   «اي در جهاني ديگر به همراه دارد، با توجه به ماهي قرمزي كه   تولد دوباره
پيش از رؤياي دختر، هنگامي كـه كدخـدا و   ) 140: 1378شواليه و گربران، (».زندگي است

اي لعابيي را كه ماهي قرمز كـوچكي    مشدي بابا در حال كندن گوري براي آقا هستند، كوزه
بينـيم كـه     مـي  بـوف كـور  يابند، چنين كوزة لعابي را در داستان   روي آن نقاشي شده بود مي

اين كوزه نمادي . يابد  ، مي»اثيري دختر«آن را در حال گور كندن براي » پيرمرد خنزرپنزري«
در اين داستان كوزه ) 162: 1381غياثي، (» .خاك پدران و يادگار گرانبهاي نياكان ماست«از 

 :يابد  با نقش ماهي قرمز كوچك رمزي از زندگي دوباره است كه در رؤياي دختر نمود مي

را بيـرون آورده   ريخت يك دفعه خم شد و كوزة لعابي كـوچكي   كدخدا خاك را برون مي
كوزه لعاب آبـي داشـت و مـاهي قرمـز     . همه رفتند جلو. خاكش را پاك كرد و گرفت باال

  .)36: 1388ساعدي، .(كوچكي را روي لعاب نقاشي كرده بودند

  
  اي در داستان سوم  گري نيروهاي جادويي و اسطوره  جلوه 3.5

يز را با خود آورده اسـت،  ساعدي در اين داستان باد سياهي كه گرد و خاك و موجودات ر
هاي بيل كه نماد خرافات مردم هستند، اين باد   پيرزن. داند  هاي آبادي مي  نمودي از نابساماني

زخمي نرسـد، هـر     كه به بيل چشم  دانند و براي اين  سياه را دليل نفرين ارواح و اهريمنان مي
  . كنند  پا مي  هايي بر  خوانند و مراسم و آيين  روز دعا مي

هاي دورافتاده كه اطالعي   ساعدي در اين داستان بر باورهاي جادويي و غلط مردم آبادي
يونگ و هاي   اين خرافات بر اساس ايده. كند  از امور طبيعي و واقعي جامعه ندارند، تأكيد مي

متأثر از ترس و فضاي وهمناك ذهني خود ساختة افراد اسـت كـه بـا احساسـات و      فرويد
سازند و اين باورها را بـه    آميزند و از آن باورهاي واقعي و غيرخرافاتي مي  عواطف خود مي

ها، انديشه و جان افراد را پليد   هاي نادرست و خرافه  اين پنداشت. دهند  كل جامعه تسري مي
هـا در ايـن داسـتان نمـودي از       خرافـه . سازد  ها را از واقعيت دور مي  كند و آن  و چركين مي

  .پليدي و مرگ استتاريكي و 
هاي عاميانـة خـود روي     اساس و كنش  ها براي رهايي از مشكالت به باورهاي بي  پيرزن

در . هاي طبيعت و ماورائي توجيه كننـد   هاي فهم خود را در برابر پديده  آورند تا نارسايي  مي
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ديـده   يونـگ هـاي    هايي از انديشـه   مندي از اصول عقيدتي و مذهبي، سايه  واقع در اين بهره
اساس و اين چيزها بيش از آن كه به صورت مستقيم   شود كه بنابر نظر او اين باورهاي بي  مي

يونـگ،  ( .به اوضاع اجتماعي و جسمي مربوط باشند، به نحوة برخورد رواني مربوط هستند
تـري از اعتقـادات     وي با روشن كردن اين مطلب بر آن بـود تـا تعريـف دقيـق    ) 27: 1367

هاي   نقش اين باورهاي نادرست يا برداشت. ها ارائه دهد  ي به كارگيري آن  و نحوهنادرست 
هاست، با توجـه بـه     نادرست از مذهب در دو داستان سوم و ششم آشكارتر از ديگر داستان

هدف مذهب ايجاد تعادل رواني است؛ زيـرا انسـان فطـري از ايـن واقعيـت      « يونگنظرية 
ه عملكردهاي آگاه وي همواره ممكن است با رخـدادهاي  فطري يكساني دارد ك» شناخت«

هـاي بيـل كـه      به همين دليـل پيـرزن  ) 33: همان(؛ »نشدني دروني و بيروني خنثي شود  مهار
پريشـان را بـا اوراد و ادعيـه و جـادو بـر عهـده         وظيفة دعا خواني و درمان بيماران و روان

كردند و با ايـن اعمـال     نفرين ارواح دور ميداشتند، مردم و بيماران را با اقدامات مذهبي از 
  .آوردند  مي ها به وجود  احساس ايمني را براي آن

 :دهند از اين قرار است  هاي بيل انجام مي  هايي كه پيرزن  ايي از مراسم و آيين  نمونه

. خـونيم   كنـيم، نوحـه مـي     بنديم، گريه مي  دخيل مي. كنيم  فردا عزاداري مي: ننه خانوم گفت
 )64: 1388ساعدي، .(شايد حضرت دلش رحم بياد و مارو ببخشه و بال رو از بيل دور بكنه

) علم خانه(هاي بعدي داستان ننه خانوم و ننه فاطمه به مكان مقدس  چنين در قسمت  هم
 :كنند  روند و دعا مي  مي

برد تـو، داالن  ننه خانوم فانوس را . ننه خانوم و ننه فاطمه در سنگي علم خانه را هل دادند
ي آب تربت و جارو را   كه كاسه  پشت سرش ننه فاطمه درحالي. كوتاه و تاريك را نگاه كرد

هاي كوچك و بزرگ ديوارها   همة رف. رفتند  آرام آرام جلو مي. فشرد و وارد شد  به سينه مي
را زد بـه آب   ننه خانوم شروع كرد به دعا و ننه خانوم جارو... هاي قرآن   پر بود از تكه پاره
  . ...و پاشيد روي در
يـا فاطمـه   «: بست گفـت   كه به ضريح مي  حالي  روسريش را پاره كرد و در   ننه خانوم، گوشة

 .)70- 69: همان(».بندم كه بال را از جان بيل دور كني  زهرا دخيلتم، اينو مي

بيعـي  روستاييان بيل در تفسير مذهب و باورهاي حاكم بر روستا بـه قـدرت مـاوراي ط   
هاي نخستين   براي مذهب قائل بودند كه اين قدرت ماورائي نمودي از باورهاي كهن انسان

، ديـن  )Mart(»مـارت «و  )Vierkandt(»وير كانت«، )Preuss(»پروس«هاي   بنابر نظريه. است
چون مذهب با ادراك حسي كامالً منسجمي كه قائـل بـه نيـروي جـادويي و       ابتدايي نيز هم
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در واقع تالش مردم بيل ) 165: 1373بيدني، .(گردد  ذاتي اشياء است آغاز ميفوق طبيعي كه 
هاي نخستين براي زنده نگهداشـتن باورهـاي مربـوط بـه       نيز همانند تالشي است كه انسان

  .كنند  واقعي مي  جهان مقدس و غير
گونة باشند كه نشاني از   مي) Complaint(هاي بيل مدام در حال شكوه و شكايت   پيرزن
اين افراد بـه  «. هاي طوالني مدت است  ها، به دليل ماتم و سوگواري  هاي رواني آن  نابساماني

دهند بلكه با اوراد و ايجاد   هيچ وجه نگرشي فروتنانه نسبت به اطرافيان و خويش نشان نمي
 هاي پياپي قصد دارند ديگران را ارشاد كنند اما بـا ايـن كـار سـبب نارضايتيشـان       مزاحمت

 Melancholia(3(» ماليخوليـا «شـوند و بـه     شوند و بعدها دچار غم و انـدوه شـديد مـي     مي
  ).90: 1382فرويد، (» .رسند  مي

اي بيـزاري نسـبت     ماليخوليا را با گونه) فرويد، ابراهام و كالين(روانكاوي كالسيك 
خواسـت تملـك و مـرگ بـا     . بينـد   همـراه مـي  ) موضوع گمشـده (به موضوع عشق 

: بر اين نكتـه تأكيـد كـرد    )(Jacques Lacanژاك لكان . شود  وليا نيز همراه ميماليخ
اشدني ن  اي ماليخوليا همراه است، تملك از آرزوي ويرانگري جدا  همواره نياز با گونه

  ).337: 1388احمدي، . (است

ح دينـي مـردم بيـل و نفـرين اروا      و نيروهاي زميني به بي» باد«بنابر نظر مردم بيل خشمِ 
آنـان از بـاد بـه    . گردند  نسبت داده شده است؛ هرچند در اين باره دچار توهم و خياالت مي

هر قوم در دوران پيش از تاريخ حيـاتش،  «كنند به همين دليل   عنوان نيرويي جادويي ياد مي
سازد كه در دوران تـاريخي بـه صـورت اسـطوره،       از آرزوهايش، چيزهاي توهم آميزي مي

  )1/145: 1377آبراهام، (».گردند  نمايان مي
هـاي    پيـرزن . اي جادويي مطرح كرده است  ساعدي در اين داستان نيروي باد را به گونه

ها و باورهاي غلط خود تالش بـر    بيل، نمادي از وابستگي به زندگي كهن، با تكيه بر خرافه
دارتر كنند، زنده   ريشه اين دارند تا غيرطبيعي و ماورائي بودن نيروي باد را در ذهن مردم بيل

ها در حكم احياي واقعيتي كهن در قالب روايت اسـت    كردن اين باورهاي غلط در ذهن آن
هاي عميق ديني و حوايج اخالقي و مطالبات اجتماعي و حتي   كه هدفش، ارضاي نيازمندي

  )1/157: 1377مالينوفسكي، . (كمك به تحقّق واجبات در زندگي است
ها قابل لمـس هسـتند و خواننـده را بـه       وصيف شده در برخي صحنهگويا اين اشياي ت

بايد افـزود  . كنند  كشانند و عواملي فراتر از مرز واقعيت را در داستان ايجاد مي  ژرفاي اثر مي
فضا خفه و گرفته است، . گذرد  اي از جنون و هول مي  بناي سه داستان نخست بر زمينه«كه 
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كننـدة حراميـان     هـاي نگـران    هاي مبهم در تيرگي شب، سايه  و درهها   انداز كوه  بر فراز چشم
اي كه   به گونه) 2/512و1: 1386مير عابديني، (».افزايند  هاي بيل مي  پوروسي بر وحشت شب

فقط با خوانندن اين صفحات از داستان، ترس و دلهـرة مـردم بيـل بـه خواننـدگان منتقـل       
گيرد، گويا اين فضاي بـه    ها را در برمي  شت آنشود و فضايي سرشار از اضطراب و وح  مي

  .وجود آمده واقعي و جاندار است
  
  مشدي حسن در داستان چهارم» شدگي مسخ«واكاوي پديدة  4.5

در روزگـار  » گاو«نامة آن به نام   هاي ساعدي است كه فيلم  ترين داستان  اين داستان از پرمايه
  . هاي سينماي ايران شناخته شده است  نامه  خود به عنوان يكي از بهترين فيلم

با مردن گاو، ضربة روحي جانكاهي . اين داستان در مورد مردن گاو مشدي حسن است
. پنـدارد   كند؛ به طوري كه خود را يك گاو مي  شود و او را دچار دگرگوني مي  به او وارد مي

كند   اي سقوط مي  در دره نهد و در پايان داستان  مشدي حسن با اين ديوانگي سر به بيابان مي
  . ميرد  و مي

در اين داستان سخن از وابستگي بيش از حد به موجوديست كه نماد باروري و گـذران  
اي جانـدار اسـت كـه از زمـان گذشـته بـه مـردم و جامعـة           چنين اسطوره  زندگي است هم

و از  شـوند   مـي  معتقد است خاطرات خوب فرامـوش  فرويد. رسيده است» بيل«گراي   كهنه
ريـزي شـده     شوند، بينش فرويد به اين شيوه پي  خودآگاه محو و در ناخودآگاه بازخواني مي

شـوند، يـاد و     است كه حافظة ما بيش از مقدار تأثرات و انفعالتي كه معموالً يـادآوري مـي  
از اين جهت خاطرات خـوش در  ) 101- 1/100: 1377آبراهام، .(كنند  احساس نگهداري مي

كنـد؛    ها احساس لذّت و خشـنودي مـي    مانند و فرد با يادآوري آن  گاه باقي ميضمير ناخودآ
چنان كه گويا در اين داستان پس از مردن گاو، مشدي حسن با نگهـداري احساسـات و     هم

اي خواستار رسيدن به آرامـش اسـت،     ها به گونه  خاطرات خوش گذشته با گاو و احياي آن
اش بـه مـرز     هاي هيجاني و افسـار گسـيخته    شكار شدن احساسباره و آ  اما با يادآوري يك

  .دهد  خويشتني جان خود را از دست مي  رسد كه در نهايت ِاين بي  ديوانگي و مدهوشي مي
كند تا پـس    مشدي حسن در ناخودآگاهش حركات و رفتارهاي گاو را ثبت و ضبط مي

يابنـد و بـا مسـخ شـدگي در       از مرگ گاو به صورت ناخودآگاه در درونش امكان ظهور مي
گونـه رفتارهـا دسـت      ارادي به بازخواني و بازانديشـي ايـن    اي غير  وجود آن جاندار به گونه

شـود    يابد؛ گويا خودآگاه ذهنش پس از پريشيدگي، مسـخ شـدگي و جنـون نـابود مـي       مي
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و وادار به راند   ي اوست كه وي را پس از مسخ شدگي به پيش مي  چنين ناخودآگاه آشفته  هم
  .كند  آميز مي  هاي جنون  العمل  عكس

شـود و ايـن     شدن گاوش، از حالت طبيعي خارج مـي   مشدي حسن پس از اطالع از گم
  :شدگيش در وجود گاو است  ذات پنداري و مسخ  حالت او آغازي براي هم

. كرده بودخواب   همه را بي. گشت  هاي بيل مي  تمام شب، نعرة گاو تازه نفسي كه در كوچه
 .آورد  دويد و صداي گاو درمي  ها مي  سياهي بزرگي كه توي كوچه... 

هوا كه روشن شد، مشدي حسن عرق ريزان و نعره كشان دوان دوان از صحرا آمد طـرف  
 .اش و يك راست دويد طرف طويله و خود را رساند دم آغل و لبة كاهدان را چسبيد  خانه

 )103: 1388ساعدي، (

چون گاو   كند رفتاري هم  شود و تالش مي  تر شبيه گاو مي  ز به روز بيشمشدي حسن رو
كه اسالم و ديگر مردها قصـد    شدگي كامل برسد و پس از اين  از خود نشان دهد و به مسخ

  :كند  دارند با او صحبت كنند و او را متوجه حال و روزش كنند، شروع به نعره كشيدن مي
تر، هرچـه    دويدن دور طويله، اين دفعه تندتر و عصباني مشدي حسن دوباره شروع كرد به

آهاي مشد حسن، آهاي مشد «: كه توي دهنش بود تف كرد بيرون و دست گذاشت به نعره
خـوان منـو     ن ايـن تـو و مـي     ها ريختـه   جا، پوروسي  بيا اين. آهاي آهاي مشد حسن. حسن

و بياندازن تو چاه، آهـاي مشـدي   خوان سرمو ببرن   مي. ن منو ببرن پوروسخوا  بدزدن، مي
  )107: همان!(آهاي مشدي حسن! حسن

پـردازد كـه     ساعدي در اين داستان به مسخ شدن مشدي حسن در وجود چهارپايي مـي 
ي   ايـن پديـده  » كرگـدن « در )Ionesco( يونسـكو و » مسـخ «در ) Kafka( كافكـا پيش از او 

ها آورده بودند، اما ساعدي پديدة مسخ را بـه شـكل ديگـري بيـان       داستاني نو را در داستان
در سراسر ايـن  . است (Samsa) گوارسامسا  گرهدر داستان مسخ، كاركتر كافكا، «. كرده است

هاي انگل، سست عنصر   اي كه سمبل آدم  حشره ـ  داستان با حشره سبليكي رو به رو هستيم
هـاي    داسـتان  هـاي داسـتاني كافكـا در     ايـن ويژگـي  ) 116]: تا  بي[داود،   ني( ».و سربار است

كم بـه جـانور تبـديل      گاومشدي حسن و موسرخه نمودار است كه اين دو مانند سامسا كم
دهد و مانند چارپايان   شوند، موسرخه به سبب آز و خوردن بيش از اندازه تغيير شكل مي  مي

شـود و    گونـه بـدل مـي     مسـخ مشدي حسن در پي مردن گاوش، به موجودي . كند  عمل مي
كـه بـا مسـخ در وجـود      سامسـا يابد، ماننـد كـاركتر     وجودي جداي از گاو براي خود نمي

سازي كرده اما اين ايماژها تيره و تار   در اين اثر ايماژ كافكااي، تبديل به سوسك شد؛   حشره
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بـا ديـدگاه    كافكـا . بينـيم   چنين اين تصاوير را نيز در اين دو داستان ساعدي مـي   هستند هم
رسـد و در آثـار پسـين خـود ماننـد        اگزيستانسياليستي خود به بيهودگي و نابودي اميد مي

كه آثار تكامل يافته و ارزشمند او هستند ايـن بيهـودگي و نااميـدي را    » محاكمه«و » قصر«
رز نيز شاهد نمود بـا » قدرت تازه«سازد چنان كه در آثار بعدي ساعدي مانند   نيرومندتر مي

  .اين ديدگاه هستيم
هماني با گاو، خود را رها يافته از آبادي و مـردم    مشدي حسن پس از مسخ شدن و اين

او . اش را با گاو رؤياييش همسان سـازد   ها جدا شود و زندگي  بيند و قصد دارد از آن  آن مي
هـا    آرماني دامخواهد به جهان   بيند و مي  مي... گاوش را در چمن، آب، علوفه، كاه، آخور و 

داند، برسد و به عبارتي بـه فراتـرين مرتبـة همسـاني بـا        كه آن را برتر از زندگي انساني مي
همـاني، خـود را در ديگـري      ي ايـن   اعلـي مرتبـه  . اي و نماد باروري برسـد   موجود اسطوره

فراموش كردن و از حيث افكار، عواطف، تمايالت و جز آن خـود را بـا او يكـي دانسـتن     
همـاني   تعويـض و اين. تواند به آدم بهنجار دست دهد  اين حالتي است كه البته نمي. است

 .گيـرد   هـا صــورت مـي     هـا و ناكـامي    غالباً به طور ناخودآگـاه و براي مقابلـه با نـاراحتي 
  ).26 - 25: 1384سياسي، (

يـن آيـين   است كه در ا» آيين هندوان«در » تناسخ«شدگي او به نوعي تداعي كنندة   مسخ
شود كه انسان پس از مرگ در صورتي كه بدكار باشد بـه صـورت حيـوان زنـده       تصور مي

گيرد و اگر نيكوكار باشد در حيات مجدد از مرتبة انساني فراتر   مي  شود و زندگاني از سر  مي
: 1352دسـتغيب،  . (شـود   ديده مي هدايت» بوف كور«انعكاسي از اين عقيده نيز در . رود  مي
در بوف كور، قهرمان اصلي داستان را كه نمودي از خود نويسنده است در وجـود  ) 49- 48

بيند و فقط خفقـان حـاكم بـر جامعـه را       بينيم كه هيچ چيزي را در روشنايي نمي  جغدي مي
گرايي آميخته به پوچي است، اما سـاعدي    واقع    يابد؛ هر چند اين اثر هدايت بر پايه فرا  درمي

او، قصــد داشــته اوضـاع نــامطلوب و نابســمان اجتمــاعي و اقتصــادي را در  در داسـتان گــ 
چهارچوب داستاني بنماياند كه مشدي حسن در اثر اوضـاع نامناسـب اجتمـاعي، عاليـق     
شخصي، خرافات و باورهاي غلط دچار مسخ شخصيت شده است؛ هرچند تا حدي ايـن  

ا  ايده سازي ساعدي با واقعيت ناهمساز است كه بر اثر مردن  گاوي، فردي ديوانه شود امـ
» رئاليسـم جـادويي  «با توجه به وضعيت رواني نابهنجـار حـاكم بـر آن روسـتا و فضـاي      

)Magic Realism(4 رئاليسم جادويي كه سـاعدي بـه   . آن، چنين امري شگفت انگيز نيست
ك ها اين سـب   است؛ زيرا آن ماركزو  )Asturias( آستورياسكار برده مانند رئاليسم جادويي 

ها، فقر و ستم سلطنت حاكمه پديد آورده بودند و ساعدي نيز اين   را با توجه به ديكتاتوري
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بـر   50- 30هـاي   گري كه در دهـه   سبك را با توجه به نظام مستبد سلطنتي، فقر، فساد و ستم
و فضـاي حـاكم بـر آن    » عـزادارن بيـل  «چنان كه داستان . ايران حاكم بود به كار برده است

هـا و    هـا خرافـه    را دارد؛ چـرا كـه هـر دوي آن    مـاركز » صد سال تنهايي«مشابه هاي   صحنه
اي،   باورهاي عاميانة مردم را در ارتبـاط بـا سـتم حاكمـه بـا توجيهـاتي، فراواقعـي، افسـانه        

پيشگامي ساعدي بر ماركز متـأثر  . اي و به صورتي خيالي به تصوير در آورده بودند  اسطوره
وري و اجتماعي حاكم بر روزگار ساعدي بود كه عين اين شـرايط  از اوضاع سياسي، ديكتات

توان ديد، اما ساعدي با   مي...) آرژانتين، كلمبيا و (و ديكتاتوري حاكمه را در آمريكاي التين
اش را در ميان نويسـندگان    جايگاه» چوب به دستهاي ورزيل«و » عزاداران بيل«آثاري چون 

» گاو«فيلم اش را با   كر روشي منحصر به خود شد و آوازهاش استوار ساخت و مبت  هم دوره
  .جهاني كرد

  
  نياز به خودنمايي در داستان پنجمچيرگي عقدة خودكم بيني و  5.5

هـاي داسـتان     يكـي از شخصـيت  . كنـد   ها با حيوانات حكايت مي  اين داستان از رابطة انسان
كنند و در پايان تنها دلخوشي   سرزنش ميكند، اما ديگران او را   از سگي مراقبت مي) عباس(

  .كشند  او را مي
گيري از ديگران، محبت خود را نثار حيواني   گرايي و كناره  در اين داستان عباس با درون

نمايد تا احساس خالء، تنهايي و پوچي خود را به نوعي جبران كند و با ابراز محبت بـه    مي
ا نسبت به ديگران نشان دهد و خود را متمـايز  حيواني مريض و پير، احساس برتري خود ر
اش را بـه    رود، اما عباس توانسـت خـود نهفتـه     سازد؛ هرچند اين حيوان در پايان از بين مي

او به دليل از بين رفتن روابط انساني در روستاي بيل به اين سگ وابسته . ديگران نشان دهد
سـتا او را بـه دوسـتي بـا جـانوران      شود و رواج پليدي و كوتـه انديشـي بـين مـردم رو      مي
هاي اين مجموعه شخصـيت و فعاليـت مردمـان بيـل در سـاية        در بيشتر داستان. كشاند  مي

نيـز در ارتبـاط بـاديگران و    » پسر مشدي حسن«شخصيت . گيرد  زندگي اجتماعي شكل مي
يطي از آزار تنها كار او شرارت و بدخويي است و در هر شرا. يابد  ها مفهوم مي  آزار دادن آن
دسـتي    او با كشتن سگ عباس احساس آرامـش روانـي و چيـره   . گردان نيست  ديگران روي

  .كند  بيني خود را جبران مي  كم  اي احساس خود  گونه  كند تا به  مي
و ابـراز سـلطه جـويي خـود بـر      » نياز به خودنمايي«اهالي بيل در اين داستان، به نوعي 

خواهنـد عبـاس را بـه هـر       آنان مـي . رسانند  ا به اوج خود ميآورند و آن ر  ديگران روي مي
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صورتي زير نظر خود قرار دهند، رفتارهاي او را محدود كننـد و خـود را برتـر از او نشـان     
در پي اين نياز همواره در حال جدال و كشـمكش  . دهند تا نياز به خودنماييشان ارضا شود

شوند؛ تقابل   هاي مختلفي نشان داده مي  داستان به صورتها در اين   ها و تقابل  جدال«. هستند
ها؛ تقابل روستا و شهر؛ تقابل آدمي با بيماري و گرسنگي و بالياي ديگر،   ها و پوروسي  بيلي

سـعيدزاده،  (».تقابل آدمي با درون خود، تقابل سنت و مدرنيته، تقابل ميان خـودي و بيگانـه  
هـا را    زنـد و آن   ناباوري هرچه بيشتر مردم بيل دامن مي ها در پايان به  اين جدال) 13: 1387

  .دهد  در حالتي از ركود و خمول شخصيتي قرار مي
  
  ها و پيامدهاي آن در داستان ششم  واكاوي خرافه 6.5

اين داستان با آمدن چيزي شگفت در اطراف روستا كـه فلـز ماننـد اسـت و زيـر نـور مـاه        
اثر به چگونگي برخورد مردم روسـتا بـا صـنعت       ر اينساعدي د. شود  درخشد، آغاز مي  مي

آورند و آن را   مردم بيل اين فلز را به روستا مي. پردازد  جديد كه براي آنان ناشناس است، مي
هـاي    پنجـه هـاي سـبز، شـمعدان،      كشند و علـم   پندارند، بر گرد آن ديوار مي  زيارتگاهي مي

ها بر اين صندوق كـه دينـاموي بـرق يـا تانـك        ن بيليدر پايا. آويزند  به آن مي... حسيني و 
  . دهند  آيد، گريه سر مي  جنگي از آب درمي

ساعدي در اين داستان از اعتقادات و خرافات كه شكافي در واقع بيني مردم بيل ايجـاد  
ها، درماندگي و عقب ماندگي مردمان   چنين كوشيده است تا دشواري  هم. كند  كرده، انتقاد مي

ها و   پديد آمدن ديناموي برق در روستا، نمودي از رواج خرافات، تعصب. را نشان دهدبيل 
گرا   هاي گذشته است كه اين داستان را از داستاني واقع  باورهاي نادرست مذهبي مردم دوره

  .به داستاني نمادين دگرگون ساخته است
پديده است كـه آن  هاي داستان به خرافات، در اصل وحشت آنان از يك   باور شخصيت

هـاي    باشد؛ اما اين افراد با فرورفتن در شـك، ترديـد و عـادت     پديده مرموز يا ناشناخته مي
يابند، پس براي همين در صدد توجيه آن بـه وسـيلة     ها مي  ناپسند، خود را اسير اين نارسايي

باشند   سنتي ميدين، مذهب، پيشينة تاريخي، نژاد و قوميت، كسب اعتبار، باورهاي عاميانه و 
كـه    هاست و اين  دار شدن ترس، توهم و ناداني در وجود آن  كه اين توجيهات به سبب ريشه
  . اند  از زندگي روز و مدرن دور مانده

هـا،    مردمان بيل با پافشاري و اصرار بر دور ماندن و گسستگي از ديگر جوامع و آبـادي 
دار نسازند؛ اما   وجه خدشه  يدان كنند و به هيچها و باورهاي خود را جاو  كنند سنت  تالش مي
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ها و باورهاي نادرست خود را بهسازي كننـد و در    ها بايد با ديد منطقي و عقالني، سنت  آن
جهت كمال آن گام بردارند بنابراين با پيروي از عقالنيت سنت و باورهاي درسـت جامعـة   

زده رهايي يابند و تصديق كننـد كـه سـنت      ها و باورهاي بحران  توانند، از اين سنت  خود مي
: 1378اينتـاير،  .(ي سازمند از نظر عقالنيت و دعاوي صدق، برتر از سنت آنان اسـت   بيگانه
هايشان و گزينش بهترين روش در چيره ساختن آن بـر ديگـر     كه با تطبيق آن با سنت) 119
هاي منطقـي حاصـل شـده      گرايي و انديشه  ها، به سرنوشت و فرجامي نيك كه با عقل  سنت

 .است، دست يابند

شـود و مجـال نمـود      گـر مـي    ها جلـوه   ها و قصه  تخيل قوم در افسانه فرويدبنابر نظرية 
پردازي مردم بيـل    از همين روست كه ديناموي برق با خيال) 1/64: 1377آبراهام، . (يابد  مي

هاي ملل را   ته تأكيد دارد كه قصهتحقيقات فرويد بر اين نك. اي مقدس تبديل شود  به امامزاده
كننـدة ايـن مسـأله همـين       اي از تخيالت فردي مردم تلقي كرد كـه نمونـة تأييـد     بايد گونه

هـاي جادوانـة خـود را ديـن،       مردمان بيل آيـين . باورهاي ديني از يك ديناموي برق است
تعويذ نهـادن، توسـل   : پندارند و با اجراي مراسم آييني از قبيل  مذهب و باورهاي كهن مي

هاي نخستين و باورهايشـان    به امامان و اوليا، طلسم و افسونگري كه از مراسم آييني انسان
نادرسـت خـود را   كنند دين، مذهب، خرافات و باورهـاي    گرفت، تالش مي  سرچشمه مي
  .زنده نگه دارند

شد، بايد گفت  كه پيش از اين شرح داده كارل راجرزبا توجه به نظرية واكنش ارگانيسم 
كه ديناموي برق براي مردم سنتي و خرافاتي بيل نمونة شيئي نامفهوم و مبهمي بـود كـه بـا    

ها ممكن است هر چيزي باشد، اما اين اصل بر اين تأكيد   هاي شخصي آن  توجه به برداشت
ن شئ به ها از اي  ها در برابر يك شئ رفتار متفاوتي دارند؟ و چرا دريافت آن  دارد كه چرا آن

ت        باورها و ذهنيات پيشين از آن پديده بستگي دارد؟ كه آن هـا حتـي پـس از كشـف ماهيـ
كردنـد بـه باورهـاي      واقعي ديناموي برق حاضر به باور اين واقعيت نبودند بلكه تالش مـي 

  .خود جامة عمل بپوشانند
  
  در شخصيت موسرخه در داستان هفتم انگاري  آشكارگي جاندار 7.5

شود   به گرسنگي مفرطي دچار مي) هاي داستان  يكي از شخصيت(» موسرخه«استان در اين د
  . شود  دهد؛ چندي بعد نيز ديوانه مي  مي) شبيه چهارپايان(و در اثر پرخوري تغيير شكل 
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اي ترس نابهنجار بر شخصيت موسرخه چيره اسـت؛    داستان، گونه   در كلّ اين مجموعه
هـا بـه ايـن مسـأله       ترسد و ساعدي در البـالي ايـن داسـتان     او از همه چيز و همه كس مي

او علت روشني ندارد و او را به صورت فردي روان پريش، نـاتوان و   5اين ترس. پردازد  مي
اش دچـار    هـا و نيازهـاي گذشـته     موسرخه بـا سـركوبي خواسـته   . دهد  شبه ديوانه نشان مي

گـردد كـه     چنان عميـق و نابهنجـار مـي   شود و گاهي ترس او   هاي رواني نابهنجار مي  ترس
دارد كـه حتـي از حركـت، تفكـر و انديشـه بـاز         مي  ترس او را وا. آورد  هراس را در پي مي

زنـد و سـربار     به سبب هراس از همه چيز، از انجام كارهاي شخصيش نيز سرباز مي. ايستد
اين تـرس  . دهد  شود و به خود جرأت حركت يا تكاپوي ذهني و جسمي را نمي  ديگران مي

هاي ناشـناخته را بـراي او     پس از تبديل به هراس، اضطراب و ترس شديد از اشيا و محيط
  .آورد    در پي مي

هـاي پيشـين داراي     تـر داسـتان    كس در بـيش   چيز و همه  موسرخه به دليل ترس از همه
اما پس از گير است؛   و گوشه) Avoidant Personality Disorder( 6»دوري گزين«شخصيتي 

او ناشـي  » نياز به لذّت حسـي «چيرگي گرسنگي و ميل به پرخوري و سيري ناپذيري كه از 
ا چـون پـس از مـدتي او را رهـا         مي ا سـازند؛ امـشود، توقع دارد ديگران نيازهاي او را مهي
گيـري و پنـاه بـردن بـه دنيـاي خـود روي         افكنند، دوباره به گوشـه   كنند و به صحرا مي  مي
  .آورد  مي

اين داستان از . ساعدي در اين داستان به مسخ شخصيت و ديوانگي افراد نگريسته است
اسـت كـه بـه ديـوانگي و دگرگـوني      » گـاو مشـدي حسـن   «مايه، مانند داستان   لحاظ درون
ت . كند  ها اشاره مي  شخصيت مات بيمارگونه، واقعيـهـاي    هـاي خشـن و بحـران     وي به توه

موسرخه با از دست دادن احساس واقعيت به اختالل مسخ شخصـيت   .كند  ناگوار اشاره مي
رسد؛ احساس لذّتي كه براي موسرخه از خـوردن و عمـل بـه غرايـز حيـواني حاصـل         مي
بندي فرويد براي ناخودآگاه انسان و سرآغاز   ردة نخست بخش«كه  Id)( نهادشود تنها به   مي

كه رشـد و چيرگـي آن بـر    ) 60- 59: 1389ز، شولتز و آلن شولت(» .گردد  لذّت است، باز مي
  . كند  كشد و نابود مي  ناخودآگاه فرد او را از پاية انسان بودن به قعر مي

خوردن خس و خاشاك، يونجه، (موسرخه پس از اين دوري گزيني، رفتارهاي نابهنجار
ريشـي او  پ  روان رنجـوري و   دهد كه ايـن رفتارهـا بـه روان     از خود نشان مي) علوفه و زباله

موسرخه، بـا پديـد آوردن دنيـاي وهمـي      Psychosis(7(» پريش  روان«شخصيت . انجامد  مي
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ات و       هاي دروني و اطراف خود را نـابود مـي    خاص خود، واقعيت سـازد و بـا ايـن توهمـ
  .شود  ها دور مي  ها و رفتارهاي بهنجار آن  خياالت ويژة خويش از دنياي انسان

و دگرگوني شخصيت، ظاهري عجيب و شگفت بـه خـود   موسرخه پس از مسخ شدن 
  :پردازد  گونه به توصيف او مي  گيرد و در اين باره، ساعدي اين  مي

. كشـيد   خزيد و طناب را هم به دنبـال خـود روي زمـين مـي      موسرخه چهار دست و پا مي
موهاي موسرخه بهم چسـبيده، چشـمهايش   . ها آمدند و خم شدند و نگاهش كردند  پيرزن

انگشتانش پيـدا  . دست و پايش تغيير شكل داده عوض شده بود. رم كرده به هم آمده بودو
دادند موسرخه همه را تند   ها نان و پياز صدقه مي  پيرزن. خورد  آمد مي  هرچه گيرش مي. نبود

  .)175: 1388ساعدي، ( بلعيد  تند مي

كنـد كـه     موش پيدا ميچنين در صفحات پسين داستان، موسرخه شباهت به گراز يا   هم
  :حتي اهالي بيل قادر به شناسايي او نيستند

اش مثـل    پـوزه . شبيه هيچ حيواني نبـود . جانور عجيبي آمده بود به بيل و زده بود به خرمن
اما دسـت و پـايش   . هايش مثل گوش گاو راست ايستاده بود  گوش. ي موش دراز بود  پوزه

  .)176: همان( سم داشت

» عقدة حقارت«كه بايد دربارة شخصيت موسرخه به آن پرداخت، چيرگي اي ديگر   نكته
اين احسـاس  . هاي پيشين آشكارتر بود  بر انديشه و روان اين شخصيت است كه در داستان

هـاي انسـانيش     بيني ممكن است او را به مسخ شدن و نـابودي دريافـت    حقارت و خودكم
هـاي عجيـب و غيرعـادي خلقـي و       گـي عقدة حقارت موسرخه به دليل ويژ. كشانده باشد

گرايي و دوري از همـه سـوق     تر به درون  شود، او را هرچه بيش  رفتاري اوست كه سبب مي
شـود و او را    هاي غيرعـادي مـانع پيشـرفت آدمـي مـي       در بسياري مواقع اين ويژگي. دهد

  . سازد  انگشت نماي ديگران مي
  
  رمان در داستان هشتمالگوي قه  بررسي تضادهاي رواني و كهن 8.5

در اين داستان مـورد هجـوم شـايعه از سـوي روسـتاييان قـرار       ) مغز متفكر آبادي(» اسالم«
  .شود  گيرد و در پايان، راهش به تيمارستان و ديوانگي ختم مي  مي

هاي ساعدي با توجه به اصل تضاد يا اصل دو قطب مخالف افرادي   در برخي از داستان
در » اسـالم «. شـوند   برند، ناگهان در پايان داستان ديوانـه مـي    ه سر ميكه در سالمتي رواني ب

هـاي    نامـه   هـا و نمـايش    در داسـتان . شـود   تهران يافت مي   پايان داستان هشتم در تيمارستان
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» برادر كوچـك «: مانند(شود   هاي دروني افراد فراوان ديده مي  ساعدي از اين دست تعارض
اي در رشـد    اما گاهي تضاد و دوگانگي نقـش عمـده  ). »باالي دستدست «ي   نامه  درنمايش

) 91: 1388مورنو، .(گردد  كند و شرط الزم هرگونه رشد و تحول مي  شخصيت انسان ايفا مي
يابد بلكه اين تضادهاي رواني او را گرفتـارتر و    اين امر تحقّق نمي» اسالم«اما در شخصيت 

  . سازند  دردمندتر مي
اي در شهر در حال ساز زدن است گويي با اين   لباس سياه پوسيده و پاره پاره با» اسالم«

به جز اسالم بيشتر مردمـان بيـل لبـاس    . كند  بيني مي  لباس، جنون و مرگ را براي خود پيش
همچنين اين سياهي و تاريكي . اند  سياه به تن دارند و مدام در حال گريه و زاري و عزاداري

هـاي    هـا و نمايشـنامه    سياهي شاخصة بيشـتر داسـتان  . سايه افكنده استبر تمام فضاي بيل 
گـر مـرز     نمايان«رنگ سياه . سازد  ساعدي است كه آن را از ديگر آثار نويسندگان متمايز مي

گـر فكـر پـوچي و نـابودي       گردد و لذا بيان  مطلقي است كه فراسوي آن زندگي متوقف مي
گر ترك عالقه، تسليم يا انصـراف نهـايي بـوده      د، نشانسياه، به عنوان نفي كنندة خو. است
كشـد و    پوشي خود از عشقش دسـت مـي    اسالم با تأكيد بر سياه) 97: 1378لوشر، ( ».است

  . كند  شود و در نهايت به قصد رفتن به شهر، بيل را ترك مي  تسليم تنهايي و جنون مي
كنـد و    هاي پيشين اشاره مـي   تاندر داس» اسالم«ساعدي در اين داستان به برتري جويي 

هـا سـخنان و رفتارهـاي او را تأييـد       كه همواره مورد ستايش كدخدا بوده و همـة بيلـي    اين
هاي پيشين به صورت فرد چاره انديش و دانـا بـه     برتري جويي اسالم در داستان. كردند  مي

ساعدي » ترس و لرز«در مجموعه داستان » زكريا«چون   مشكالت بيل نشان داده شده كه هم
زكريـا در داسـتان   . از لحاظ فكر، منطق، گفتار و انديشه برتر از مردم روستاي خـود اسـت  

پاياني مجموعة ترس و لرز، حس برتري خود را مانند ديگر افراد روستا بـا روي آوردن بـه   
دهد، اما برتري اسالم به دليل عشق به ديگري كـه از ديـد مردمـان بيـل       دزدي از دست مي

  .رود  ناشايست است، از بين مي
آنان » بالگردان«داند و در اين داستان   را قهرمان بيل مي» اسالم«ساعدي در اين مجموعه 

با توجه بـه باورهـاي   . گردد كه براي از بين رفتن گناهان مردم بيل بايد مجازات شود  نيز مي
بالگـردان قبيلـه يـا ملـت     گاهي به صورت ) الگوي تحول و رستگاري  كهن( قهرمان«كهن، 

گردد كه سعادت و رستگاري جامعه وابسته به اوست، بايد بميرد تا كفـارة گناهـان     خود مي
اسالم كه ماية اميدواري و قهرمان بيل اسـت  ) 166: 1376گرين و ديگران، (».مردم را بدهد
بيل بدست آيد با اين در شود و يا روانة تيمارستان گردد تا رستگاري براي   به    بايد آواره و در
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ماندگي مردم، باورهـا و    ميرد، بلكه هرج و مرج، عقب  تفاوت كه در اين داستان قهرمان نمي
  . كند  اش او را ديوانه مي  هاي غلط جامعه  سنت

كند   شود بنابراين تالش    مي  دچار روان رنجوري اضطرابي مي» اسالم«در داستان هشتم 
خواهـد از ايـن     گرا وسنتي دوري كنـد؛ هرچنـد در شـهر مـي      ني كه  از مردم بيل و جامعه

روان . گـردد   مي تر  احساس رهايي يابد اما اين احساس روز به روز بر روح و روان او چيره
از . شـود   رنجوري اضطرابي اسالم با گذشت زمان به صورت اضطراب اخالقي نمايـان مـي  

شخصـيت  ) Super ego( »فراخـود «اشـد،  سويي اگر نيازهاي نهاد با اصول اخالقي مغـاير ب 
بـراي مجـازات خـود و    » اسالم«شود در پايان اين داستان نيز   دچار احساس شرم و گناه مي

  .كند  هايش روستاي بيل را ترك مي  خواسته
  

  گيري نتيجه. 6
ساعدي از ارتباط كلـي  » ترس و لرز«مانند مجموعه داستان » عزاداران بيل«مجموعه داستان 

ها و فضاهاي واحدي دارند و تنهـا    ها، شخصيت  ها برخوردار است و همگي آن  تانميان داس
هـا ارائـه     تصـاويري كـه سـاعدي از داسـتان    . ماية هر داستان با ديگري متفاوت است  درون
است كه به » چوب به دستهاي ورزيل«و » ترس و لرز«هاي   تصاوير داستان: دهد، همانند  مي

پردازد و بدترين و   ي زيست روستاييان مي  ها و شيوه  خشكسالي، بيماريوصف دلخراشي از 
ساعدي در اين مجموعه نيز بر آن . كند  ترين اعتقادات و باورهاي خرافي را ارائه مي  ناآگاهانه

بوده كه توصيفي از زندگي مردم بيل، مردمي كه خود را در آبادي مملـو از سـياهي، مـرگ،    
هـا،    پريشـي   ها، رؤياها، روان  ها و هراس  اضطراب. بينند، ارائه دهد  جنون و قحطي گرفتار مي

هـاي    هـاي رفتـاري و خلقـي از اخـتالل      گرايي و ناهنجاري  درون هويتي،  مسخ شدگي و بي
هاي داستاني ساعدي و به ويـژه مـردم بيـل از آن رنـج       تر شخصيت  روانيي هستند كه بيش

هـا قابـل     ها به صـورت ملمـوس و يكپارچـه در تمـام داسـتان       برند؛ اما همة اين اختالل  مي
  .ها به كار برده است  ها را متناسب با محتواي داستان  مشاهده نيستند و نويسنده آن

شـود؛ بلكـه گـاهي مفـاهيم       شناسي فردي ديده نمـي   ها مفاهيم روان  در همة اين داستان
مفـاهيم جمعـي   . شـود   يختـه مـي  شناسي جمعي با باورهاي كهن و نخسـتين مـردم آم    روان
الگوي مادر نيك، اسطورة قهرمان و نيروهاي جادويي و فراواقعي بخش قابـل    چون كهن  هم

هـا جـو     چنين بـر سراسـر داسـتان     هم. اند  ها را به خود اختصاص داده  توجهي از اين داستان
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پررنگ كردن خرافات و وي با . هاي عاميانه سايه افكنده است  خرافات، باورها بومي و كنش
  .كشاند  برخي باورهاي ناروا و پوچ، اجتماع را به خردگرايي و پژوهش در رويدادها مي

  
  ها  نوشت  پي

با پدر خود و اشتياق شديد و نهادينه بـه مـادر   ) مذّكر(از رقابت ناخوآگاه كودك » اوديپ«عقدة  .1
  )39): تا بي(فرويد، . (گيرد  سرچشمه مي

هـاي نيـك     سبب فراواني عشق و محبت و دستيابي ديگران بـه جلـوه   »مادر نيك«صورت مثالي  .2
گر اصل حيات، تولد، پرورش، بـاروري،    الگوي مادر نيك تداعي  شود به عبارتي كهن  انديشي مي

بنابراين رؤياي پسـرك در سـاية پيونـد بـا     ) 164: 1376گرين و ديگران، .(رشد و فراواني است
الگو همـواره    مادر به عنوان يك كهن. شود  وي مادر نيك و يافتن حياتي دوباره محقّق  ميالگ  كهن

به خاستگاه، به طبيعت و نيز به عنصر، ماده و زهدان داللـت دارد كـه در نهايـت شـامل حيـات      
پنهـان و محبـوس در طبيعـت جسـم اسـت       نماد مادر به مثابة حيـات . طبيعي و غريزي ماست

 .)136- 135: 1390يونگ، (

حس عميق و دردناك اندوه، قطع عالقه و : اند از  هاي ذهني خاص بيماري ماخوليا عبارت  ويژگي .3
توجه به جهان خارج و تنزّل احساسات معطوف به احترام به نفس تا حد بيان سرزنش و توهين 

 ).84: 1382فرويد، .(رسد  كه نهايتاً در انتظاري خيالي براي مجازات شدن به اوج خود مي

هاي   فرض  رئاليسم جادويي تالشي بود براي بيان جهان به صورتي نامعقول، با اين تصور كه پيش .4
  .)37: 1382وريا،   اچه(توان كنار نهاد و با نگاهي تازه نگاه كرد   جامعة بورژوايي غرب را مي

تـرس اخالقـي و   «و » تـرس نابهنجـار  «، »تـرس منطقـي  «ترس از نظر فرويد بر سه گونه است؛  .5
. شـود   ترس نابهنجار كه منشاء آن روشـن نيسـت در شخصـيت موسـرخه ديـده مـي      . »وجداني
هاي غريضي انسان هستند و بـه عنـوان نـدايي از      هاي نابهنجار، زادة به خطر افتادن محرك  ترس

  .)186: 1385راه رخشان، ( آورند  سر برمي) »ضمير«يا » او«(ان ضمير ناخودآگاه انس
مندي، عدم ميل به زندگي و حساسـيت زيـادي بـه      اين شخصيت داراي نيروي كم و عدم عالقه .6

  .)121: 1388شاملو، ( استرس است
ن هـاي هيجـاني و بـا تـوهم و هـذيا       نظمي  يك اختالل رواني شديد كه با از هم پاشيده شدن بي .7

  .)88: 2536منصور و ديگران، (مشخص شده است 
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