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  مقدمه. 1
ر يـ تحر   ةبـه رشـت   1368 -  1363 يهـا   در فاصـلة سـال   يرا عباس معروف مردگان يسمفون
. كـامالً متفـاوت اسـت    ييها  تيد و شخصين رمان داستان تقابل دو برادر با عقايا. درآورد
 يگردشـ  يمحـور مردگان  يسمفون .شهوت با عشق و تنفر، با يمهربان جهل، با علم تقابل
داسـتان  . اسـت    زمان نوشته نشده   كيمنظم  يتوال بر اساسن معنا كه يا  دارد؛ به  يا  رهيو دا

. شـود   يان مـ يـ ب) و سـورمه  ،نيديـ آ ،اورهـان (هـا    تيز از زبان شخصيسنده و نياز زبان نو
گـويي ذهنـي    و تـك ) stream of consciousness(جريـان سـيال ذهـن     ةحضـور برجسـت  

)internal monologue (   در رمان چنان مرز بين گذشته و حال را درهم آميخته كـه داسـتان
در    نـو، كـه   يشـناخت  روان   ةقص. شود ايت نميرو) chronological(رخداد وقايع  ترتيب  به
ـ    يگفتـار   ال ذهن يـا تـك  يان سيجر   ةقص يسيات انگليادب ـ    يخوانـده مـ   يدرون ن يشـود، ب

رو نـو اسـت كـه     آن ن قصـه از يـ ا). 14: 1367دل، يـ ا(شـد     زاده 1915 -   1913 يهـا   سال
زنـد و  يآم  يو حال درهم مـ   گذشته تاباند؛ در ذهن،   يستم را بازميتر قرن ب  بودن ژرف يدرون

  ).38 -  36: همان(شود   ياد آورده مي بهاز گذشته  يا  ناگاه خاطره
وقـايع     شامل پنج موومـان اسـت؛ در موومـان يكـم، داسـتان از ميـان      مردگان  يسمفون

)media res ( گذشـته و آينـده    سـمت  بـه  طـور متنـاوب،     شود و بـه  آغاز مي 1355 سالدر
مواقع با زاوية ديد اول شخص، اورهـان بـه خـاطرات آشـفته و      تر بيش در .كند  يحركت م
 ةبا سرعتي بسـيار آهسـته از زاويـ    داستانكشد و برخي مواقع نيز  گذشته سرك مي ةپراكند

بـه  همـين سـرعت كـم در حركـت     . رود يمـ  جلو اورهان همراهديد سوم شخص محدود 
كـه   نيـ شـود تـا ا   و چهارم كامالً متوقـف مـي   ،سوم ،هاي دوم آينده حتي در موومان سمت 

ـ ن گريـ ا. يابـد  ادامه مي) صفحه 200پس از (دوباره از موومان يكم  ز مكـرر بـه خـاطرات    ي
 يهـا   تيو منش شخصـ  ين مرحله در زندگيت شگرف اياهمدهندة  نشان يگذشته و كودك
 يداسـتان در كـودك   يهـا   تيشخص يها  يمارياز اختالالت و ب ياريبس   ةشير. داستان است

. آورند  ياد مي  مختلف به يها  ها و مكان  از زمان يدو، خاطراتن و اورهان، هر يديآ. هاست آن
كاوانـة   روان ينقد و بررسـ . دهد  يل مير ناخودآگاه اساس رمان را تشكين بازگشت به ضميا

د، يگموند فرويز. داشتها اختصاص   داستان   ةسندينو   ةكاوان ل روانيبه تحل نخست يادبآثار 
و روان هنرمنـدان   ين راه بود بـه كـاوش در زنـدگ   ي، كه خود آغازگر ايكاو پدر علم روان

. پرداخت )F. Dostoevski( يسكفيو داستا )L. da Vinci( ينچيلئوناردو داو چون هم يبزرگ
. زدنـد  سندگان و نقاشان بزرگ دست ينو يكاو وه، به روانين شيهم  به  ،دهندگان راه او ادامه
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ن معنا كه يق انجام گرفته است؛ به ايطر   نيهم   ز بهين يفارس يها بر متون ادب  پژوهش تر بيش
 ؛پردازنـد   ين آثار مـ يسندگان ايت نويشخص يبررس  ل متون به يتحل يجا  به يمنتقدان آثار ادب

عبـاس   يزنـدگ    ةمورد دربـار   يب يها  ياز داور  بر آن بوده است كه  ين پژوهش سعياما در ا
 بـه  مقالـه  نيـ ا. ل شوديتحل يشخص يها  يورز  دور از غرض   و آثار او به يخوددار يمعروف
 اسـاس   بـر ) اورهان و نيديآ( مردگان يسمفون   رمان ياصل   تيشخص دو يكاو روان يبررس
  .دارد اختصاص ،الكان ژاك و آدلرآلفرد  او، شاگردان و ديفرو يكاو روان روش
 ي  هـا   حـوزه  تر در شياست كه ب   انجام گرفته ييها  پژوهش مردگان يسمفونرمان  بارةدر
ر يتصـو  يت در داسـتان، بررسـ  يعنصر شخصـ  يد رمان، بررسيد ةيه و زاويما درون يبررس

سـاختار داسـتان،    ره دريـ فـرم دا  يدر داستان، بررس يشوراب زمستان، پاپاخ و كالغ، برف و
 يها  زنان داستان يها  تيل شخصيدر ساختار رمان، تحل يكاو روان يها  روشل كاربرد يتحل

 ،)W. Faulkner( ام فالكنريليو ياهويخشم و هبا مردگان  يسمفون   يقيتطب ي، بررسيمعروف
آن شـدند تـا    گران بـر  پژوهش ،علت نيهم  به 1.ها در داستان است  رنگ يالگو  كاربرد كهن و

  . دنداستان انجام ده يها  تيشخص يكاو روان يبررس   ةنيدر زم يا  مطالعه
 يكــاو ل روانيــبـه تحل  در ادامــهاز رمـان آورده و   يا  خالصــه نخسـت  مقالــه،ن يـ ا در
  .شود يمداستان پرداخته  ياصل يها  تيشخص
  

  داستان   ةخالص. 2
دو بـرادر كـه   . هـاي آيـدين و اورهـان، اسـت      داستان تقابل دو برادر، به نامسمفوني مردگان 

مند به درس و كتاب است،  عالقه) آيدين(تر   برادر بزرگ. دو شخصيت متفاوت دارند هركدام
، برخالف آيدين، )اورهان(تر   برادر كوچك. دهد كه او اين راه را دنبال كند  اما پدر اجازه نمي

دختر خـانواده، آيـدا،   . است) پيشگي تجارت(كردن راه او  زوي پدر و دنبالبرآوردن آر در پي
ـ   بردار است كه زندگي  حرف و فرمان او دختري كم. خواهر دوقلوي آيدين است    ةاش در خان

. زنـد   شود و چند سال پس از ازدواج دست به خودكشـي مـي    پدري به آشپزخانه محدود مي
اي گوشت بـدل    ها به تكه  روس   ةسف، بعدها در جريان حملويترين پسر اين خانواده،   بزرگ
جـابر، پـدر خـانواده، كـه مخـالف      . دهد  شود و در داستان به زندگي نباتي خود ادامه مي  مي

خواهـد پسـرش بـه      گيـرد و نمـي   مـدام از او ايـراد مـي    ،هاي آيدين است  سرسخت فعاليت
مـادر خـانواده نيـز تسـليم     . كنـد  ذار نمياز هيچ تالشي فروگ ،آرزوهايش برسد و در اين راه

هـوادار آيـدين و مخـالف رفتارهـاي      ،در جنگ ميان پـدر و آيـدين   ،هاي پدر است و  فرمان
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. شـود   مـي  تر بيششدن دو برادر، فاصلة آن دو از هم هر روز  تر با بزرگ. اورهان و پدر است
. بـرد   درون خـود پنـاه مـي    هـا و   شود آيدين به كتاب  به پدر نزديك مي تر بيشاورهان هرچه 

ها را تحمل كند، خانه را تـرك كـرده و     هاي آن  تواند زورگويي  درنهايت آيدين، كه ديگر نمي
شـود و    او پس از مدتي عاشق دختر زيباروي اين عمارت مـي . شود  در يك كليسا مخفي مي

كنـد و او    هنگام، پدر آيـدين فـوت مـي     اين  در. كند  پس از گذشت دو سال با او ازدواج مي
گـردد؛ امـا     به خانه بازمي ،علت  همين  به. موظف است كه طبق وصيت پدر راه او را ادامه دهد

داند، سعي در دوركردن بـرادر از    پدري مي ةاورهان، كه خود را صاحب واقعي حجره و ارثي
نور ) سورملينا(همسرش  كمك   بهها تحمل رنج و سختي،   آيدين، كه پس از سال. جا دارد آن

رود؛ اولين ضـربه مـرگ     اميدي در خود احساس كرده است ناگهان دوباره به تاريكي فرومي
گونه است كه آيدين ديگر اميـد    اين. اش، است  آيدا و ديگري مرگ سورمه، همسر و معشوقه

رزوهـاي دور  شود و دست از رؤياها و آ عصبي مي. دهد خود را در زندگي كامالً ازدست مي
كند   اي به آيدين دارد، او را مسموم مي  اورهان نيز، كه حسادت ديرينه. دارد  و دراز خود برمي

هـا و ذهـنش     و آيدين، كه ضربات شديد روحي را متحمل شده است، رفتارش مانند ديوانـه 
ر اورهـان، كـه قبـل از ايـن كـار بـراد      . كند  داند در چه زماني زندگي مي  مشوش است و نمي

گيرد آيدين را نيز بـه قتـل برسـاند و او را      دست خود كشته است، تصميم مي  ديگرشان را به
بـرف سـنگين و   . شود  كامالً از زندگي خود محو سازد، اما سرما و عذاب وجدان مانع او مي

گسيختگي شده، با مرور خـاطراتش و   او، كه دچار روان. گيرد  سرما امكان حركت را از او مي
كلي ارتباط خود را با واقعيت ازدسـت   كه در حق برادران و مادرش كرده است، به ييها ستم
شورابي كه زير بـرف   سمت به برداشتن خود آگاهي داشته باشد   كه از گام دهد و بدون آن  مي

  .شود  آب غرق ميكند و ناگهان در   فرورفته حركت مي
  

  يبررس و بحث. 3
  كاوي علم روان 1.3
افتن يـ    در پـي اين علم درآغاز . ناخودآگاه   ةپاي مشخص بر ياست با نظام كاوي دانشي روان

و  ،آرزوهـا  ،هـا   نيـت  ةكننـد  ها و كاركردهاي ذهن بود تا بتواند نقش تعيـين   گوناگوني پديده
هـاي اخـتالل رفتـار      گيري رفتارهاي فرد يا عالمت  برخاسته از ذهن را در شكل يها  اشتياق
ناپـذيركردن واقعيـات، افكـار، اميـال، و      سركوب با برگشت). 3 -  2 :1380صنعتي، (دريابد 

كاوانه نيز به شناخت فرايند  موفقيت فرايند نقد روان. آورد  وجود مي  ناخودآگاه را به خاطرات
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 نخسـت كاوي در نقد ادبي  روان). 226  -  223: 1383گرين و لبيهان، (سركوب بستگي دارد 
در نقـد  . كار را خـود فرويـد آغـاز كـرد       اين. كار رفت شناخت رواني نويسنده به منظور   به

درواقع، متن يـك اثـر ادبـي    . شود  بيماري نويسنده تلقي مي   ةكالسيك، متن نشان   ةكاوان روان
كـار   گشايي از رؤيا به اي را كه براي رمز  كاو همان شيوه حكم يك رؤيا را دارد و منتقد روان

فرويد ). 206: 1385پاينده، (داند   ناً براي فهم نابساماني روان نويسنده كاربردي ميبرد عي مي
كـافي  . انـد   كاو هر دو ضمير ناخودآگاه را خوب فهميده نويس و روان  كند كه رمان  اعالم مي

هـاي    است هنرمند توجه خود را بر ضمير ناخودآگاه خود متمركز كند و به همة موجوديت
ها را سركوب كند بياني هنـري    كه با نقد آگاهانه آن عوض آن  ش فرادهد و بهبالقوة خود گو
  ). 157 -  156: 1378ايوتاديه، (به آن بخشد 

شخصيت به آن اشاره كـرد مفهـوم ناخودآگـاه و     ةترين مفهومي كه فرويد در نظري مهم
فرويد ذهن را بـه سـه سـطح اصـلي     . آن بود تر بيشچه  تحقيق و بررسي براي شناخت هر

ــرد تقســيم ــدي ك ــاه : بن ــه ،)conscious(خودآگ ــاه   نيم ــاه ،)subliminal(خودآگ  و ناخودآگ
)unconscious .( زده شده است و  واپسهايي است كه   ها و ميل  غريزه همةناخودآگاه شامل

برانگيختـه   رااعمال و احساسـات فـرد    تر بيشنيروهاي ناخودآگاه . آگاهي نيست   ةدر حوز
 شناسـي  رواندر كتـاب   )L. Parvin( الرنس پـروين ). 181: 1350ز، ي بيلدا وجونز ( كند مي

  : گويد  ناخودآگاه از ديد فرويد، مي يها در تعريف ويژگي ،نظريه و تحقيق: شخصيت
، زمان )داشته باشدتواند بر يك چيز داللت   رفتارهاي متضاد مي(منطقي است  ناخودآگاه غير
و ) هاي مختلف ممكن است با هم آورده شود  هاي مربوط به زمان  حادثه(گيرد   را ناديده مي

كه اشياي بـزرگ     طوري  به ،شود  مسافت و اندازه فراموش مي   ةرابط(كند   به مكان توجه نمي
پروين، ) (دنگير قرار مي ديگر يكهاي دور كنار   گيرند و مكان  درون اشياي كوچك جاي مي

1373 :100  - 101.(  
  

  نيديآ يكاو روان ليتحل. 4
  )oedipus complex(اديپ    ةعقد 1.4

هاي گذشـته    خاطرهرا ها   عقده 1900از سال . عقده در معناي جديد است   ةونگ مبتكر واژي
 يعقـده واكنشـ  . انـد   كـرده براي رشد مستقل از عواطف و درعين حال ناهشيارانه تعريـف  

هيجـاني    ـ  عاطفيپاسخي كه حاوي بار  يو رفتار است موقعيت يعاطفي و اخالقي به نوع
 ).20 :1371لي، ي  موكي( است اي فشرده
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داند كه تمايالت ارضـا نشـود و پيوسـته      آمدن عقده را زماني مي فرويد علت پديد
و ناخودآگـاه  ) ego(» من«در چنين حالتي، ميان . زده و در ناخودآگاه انباشته شود  پس

سـادگي و چـه همـراه     از تمايالت غريزي، چـه بـه   گيري پيش. آيد كشمكش پديد مي
شـود    هـا مـي    آمدن عقـده  شدن تمايالت غريزي و پديد برخي تهديدها، سبب سركوب

  ).137: 1377امامي، (
  او را تشـكيل    ةتـرين اصـول نظريـ     كي از مهـم ياديپ از آنِِِ فرويد است و    ةتعبير عقد

كار گرفت، ولي از اصطالح خـاص آن   به 1895را در    او براي اولين بار مفهوم آن. دهد  مي
ضـمير   در بـاب اديپ محور اصلي دانشي اسـت كـه فرويـد       ةعقد. استفاده كرد 1910در 

   ة، نوشـت 2»اديـپ شـهريار  »   ةاين عقده با توجه بـه افسـان  . ناخودآگاه به كشف آن نائل آمد
اي از تصورات و احوال قلبي داللت   گذاري شده و به مجموعه  ، نام)Sophocles( سوفوكل

شـود    او بـه پـدر مـي      ةانگر پرخاشدارد كه مربوط به عواطف كودك به مادر و احساسات 
اي در احساسـات شـديد اسـت؛      اديپ، بـيش از هرچيـز، گـره      ةعقد). 92: 1385اسون، (

حال اگر كودك نتواند ). 25 -  23: 1371لي، ي موكي(سالگي  احساسات كودك در سه تا پنج
انگيـزد    اديپ رها شود، اين عقده در روانش كشاكشي برمي   ةت عقديومياز نظر روحي از ق

  ).22 -  20: 1377ستاري، (نژندي است  كه سرچشمة اختالالت نفساني و روان
او پسـري  . زندگي او را پيش بگيرد   ةآيدين از پدر خود متنفر است و مايل نيست شيو
كنـد و نـه بـه      هـاي پـدر رفتـار مـي      نيست كه پدر انتظارش را دارد؛ نـه مطـابق خواسـته   

، پدر همـواره سـعي دارد او را مطيـع خـود     علت همين به. گذارد  هاي او احترام مي  خواسته
هـاي او احتـرام     تهدوست دارد؛ بـه خواسـ   تر بيشپسرانش    ةاما مادر آيدين را از هم. سازد
  .گيرد  هاي پدر او را در پناه خود مي  اهانت مقابل  درگذارد و   مي

تواند   كند، اما نمي  ها و شعرهاي آيدين مقاومت مي  كشيدن كتاب  آتش  مادر در جريان به
افتـاد    ها كوچك بودند و پدر به جـان آيـدين مـي     طور وقتي كه بچه  همين. ها شود  مانع آن

  .كرد  هاي پدر مقاومت مي  رحمي  بي مقابل درمادر 
قـدر بـه     درخت كـاج بسـت و بـا كمربنـد آن       ةپدر آيدين را به حياط برد و با طناب به تن

اش تا آمد خـود را بـه     تنگي  مادر با آن نفس. نفس افتاد  هاي بچه زد كه خودش به نفس  كپل
اشـك   طـور كـه   همـان مـادر  ... اش برساند، پدر با شالق كبـودش كـرده بـود      عزيز دردانه

  ).84 -  83: 1388معروفي، (را از درخت باز كرد و با خود برد  ريخت آيدين  مي

از همه  تر بيش ؛برند  پدر خانواده مردي عبوس و بداخالق است و همه از او حساب مي
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و هـم   علـت ن يـ ابـه  هـم  آيدين . رش نبودك از كارهاي او خوشايند پدي   زيرا هيچ ،آيدين
  .حق مادر و خواهرش روا داشته بود از او متنفر است هايي كه در  ستم علت  به

ديد كه وقتي پدر از كنـارش    وضوح مي گاه به .آيدين عادت كرده بود كه پدر را اخمو ببيند
توانسـت تحمـل     نمي. بوداما مادر ذله شده  ،گرفت  ديد و يا ناديده مي  گذشت، او را نمي  مي
  ).150: همان( ... كند

مراسم خداحافظي حج، اول يك سيلي  در ،ها پيش  آورد كه پدرش سال  اد ميي  آيدين به
  ).247: همان( بود و بعد بوسش كرده بود   كوچك به صورتش نواخته

 سـبب   به ،كاري را هاآورد و حتي حس گن اديپ در روان كودك كشاكشي پديد مي   ةعقد
و  انگيزانـد  برمـي در او  ،شـدن  كردن پدر و نيز ترس از اختـه   نيست  خواست نابودي و سربه

پسـر بـا    »همانندشدن«شرط اساسي بازشدن اين گره . شود  زده و فراموش مي  متعارفاً واپس
 ،چسـبد   اما اگر عقده به داليلي چون حضور مادري نارواكام كه طبيعتاً به پسر مي. پدر است

يا حضور پـدري خودكامـه كـه پسـر را خـوار       ،و يا مادري كه فقط به شوهر وابسته است
شدن   فصل  و   كه شرط اساسي حل ،)identification( حل نشود، امكان همانندسازي ،دارد  مي

توانـد    گونه است كه آيدين نمـي   اين). 19 -  18: 1377ستاري، (شود   ناممكن مي ،عقده است
مستحكمي برقرار كند و همواره از آنـان     ةتواند با زنان رابط  او نمي .كند يبا پدر همانندساز

از پدر كه در كودكي  ،آيدين. ن درجه از بلوغ جنسي نرسيده استآزيرا هنوز به  ،گريزد  مي
ي نفرت خـود را  سال بزرگتواند در   نمي ،ورزيده است  زمان به مادر عشق مي  و هم ديدهظلم 

  .ببرداز پدر ازبين 
ودو سالگي مورد توجه زنان و  كه در بيست قدر  آيدين در تمام شهر پيچيد آن   ةرفته آواز  رفته

 ب بودند كه چرا در زندگي اين جوان خوشجولي همه در تع. دختران زيادي قرار گرفت
گويـد آسـايش دو     آوري، فـوراً مـي    تا اسم زن را مي: مادر گفت. باال زني وجود ندارد  و  قد  
  ).158: 1388معروفي، ( يتيگ

از آن  تـر  بـيش گرفت و   حقيقت اين بود كه از آن همه هياهوي افسارگسيخته دلش مي
  ).141: همان( كرد ي ميتنگ دلرقصيد او احساس   وقتي دختري مي
كه گرفتار تو بشوم   پيش از آن...  سورمه باوركن. خورم  من به درد تو نمي: آيدين گفت

  ).216: همان(بايد عشق را توي قلبم سر ببرم  ،شوق را توي دلم بكشمبايد . بايد بروم

 ؛پدري و فراركردن از اين موقعيت دشوار اسـت    ةخان قدرت آيدين رفتن از رازاب يگانه
پس از مـرگ پـدر خـود را     ،شود  او وارد نمي   ةاما آيدين، كه تا زمان حيات پدرش به حجر
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و در دل آرزوي مرگ پدر را داشته است هميشه ، چراكه داند  دادن وصيتش مي ملزم به انجام
  .داند  در مرگ او خود را مقصر مي علت  همين  به

 ،بلوغ   ةشود و در دور  خاموش مي) قبل از بلوغ   ةدور(» كمون جنسي«   ةاين عقده در دور
هـاي    اضـطراب ها و   تشويش ،رو  همين از ؛شود  بيدارشدن غرايز، اين عقده نيز جوشان مي  با

ابد كـه نوجـوان مجبـور بـه تـرك      ي  چنان شدت مي  كه ناشي از همين عقده بود، آن ،گذشته
اين  ،علت  همين  به. كند  طرد تصاوير والدين او را تاحدي از هويتش دور مي. شود  والدين مي

 احـدي ( كند  يافتن الگوهاي جديد همانندسازي با ديگران جبران مي از طريقجاي خالي را 
ها و مشكالت خود   يتنگ دلتواند جواب   كه نمي ،آيدين هم). 145 -  144: 1372محسني،  و

برد و او را الگوي   پناه مي »استاد دلخون«گريزد، به   را درون خانواده بيابد و از پدرش نيز مي
برد كـه    هايش را براي زني به نام فروزان مي  يتنگ دلكه  يا اين. دهد  خود در زندگي قرار مي

  .نيست نام خوشهم    چندان
  
  ايخوليمال و) lamentation( يسوگوار 2.4

» شـود   ميبازماندگان يك فقدان بزرگ اطالق هاي رواني   ديدگي به واكنش سوگواري و داغ«
تـر    افسرده ،آيدين، بعد از خودكشي خواهر دوقلويش آيدا). 184: 1369 ،و سادوك كاپالن(

بخشد، امـا او نيـز آيـدين را تنهـا       وجود سورمه است كه به او اميد مي فقط .شود  از قبل مي
كنـد بسـيار بـزرگ      اين هنگام به او وارد مـي  آسيب سختي كه مرگ عزيزانش در. گذارد  مي

ذهنش بسـيار  . شوند  دو همواره در ذهن او مجسم مي   آن ،و سورمه مرگ آيدا پس از. است
او آيـدا را بسـيار دوسـت    . گويـد   بينـد و هـذيان مـي     هاي آشفته مـي   خوابمشوش است، 

كـه خبـر     امـا زمـاني   ،كـرد  مـي فشـارهاي پـدر از او حمايـت     در مقابلهميشه  داشت و مي
شود كه ازدواج نيـز نتوانسـت زنـدگي آيـدا را       رسد تازه متوجه مي  خودكشي آيدا به او مي

در  ،هد و بـه او كمـك كنـد   كه نتوانست زندگي خواهرش را نجات د  او از اين. متحول كند
  :گونه بيان كرد  گونه را اين  فرويد سوگ بيمار. است   عذاب دائمي

 ،اما در سوگ بيمارگونه ،رفته ناشي است سوگ طبيعي از گسستن ليبيدو از شخص ازدست
از ساختمان رواني فرد شده و  يوشود، بلكه جز رفته فقدانش احساس نمي شخصِ ازدست

شـود، شـخص     خود فـرد مـي     هاحساسات منفي متوج. تنفر استو  عشقآماج احساسات 
باشـد   تـر  بـيش هرچه نقـش ناخودآگـاه   . سازد  گردد و خود را متهم مي دچار افسردگي مي

  ).192: همان( است تر بيشطبيعي   احتمال پيدايش واكنش سوگ غير
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زيـرزمين  (اش   آيدين دچار اين سوگ ماليخوليايي است در همان اتـاق هميشـگي   كه زماني
  .رفتن نمادي از ناخودآگاه است زيرزمين و پايين. شود  تصوير مي) خانه

صورت اشتباه   ان شديد باشد كه بهدرفته ممكن است چن  احساس وجود شخص ازدست
بودن آن را تشخيص  واقعي   هرچند در سوگ طبيعي، شخص غير. حسي يا توهم ظاهر شود

ارتبـاطش را بـا      ةآخرين سرپناه و مايـ  ،دادن سورمه دست آيدين، با از). 186: همان( دهد مي
شـدند ديگـر     گذشته باعث آرامـش خيـالش مـي    چيزهايي كه در. دهد  واقعيت ازدست مي

هـا    ها در كوچـه   مانند ديوانه گذارد و  را كنار مي ها روزنامه ها و  كتاب. برايش جذابيتي ندارند
  .گيرند  ره ميكه كودكان او را به سختاحدي زند   پرسه مي
  :شود  همواره در نظرش مجسم مينيز خودكشي آيدا    ةصحن

هـا    شـب . كـرد   ي و تنهايي ميتنگ دلاحساس . بود   شديدي به روحش زده   ةمرگ آيدا لطم
هـاي    گفت و به بهانـه   كرد، هذيان مي  ديد، عرق مي  كابوس مي. توانست راحت بخوابد  نمي

  ).226: 1388 معروفي،( كرد  مختلف گريه مي
. هنوز هم حاضر نيستي دست برداري. اي  تو بعد از مرگ آيدا خودت را دار زده: گفتم

آدمي شده بود كه حال و ...  ام آب مرا ببرد  كرده حاال ديگر فرقي ندارد، خودم را رها: گفت
  ).248: همان( چسبيده بود ها اش را رها كرده بود و به گذشته آينده

ياد آيدا افتـاده  . لرزد  هاش دارد مي  كشد و دست  هاش تير مي  قيقهآيدين احساس كرد ش
وضوح آتـش   به. سوزي خواهرش را ديده است  آتش   ةكند صحن  اش خيال مي  چرا همه. بود

  ). 253: همان( دويد  سوخت و مي  آيدا مي...  كشيد  ديد كه از سراسر بدن آيدا شعله مي  را مي

  : گويد  اي مي  معروفي در مصاحبه
تسليم سرنوشـت و حتـي   . شود  رسد كه تسليم مي  يك برش از زمان به جايي مي در نيديآ

و رفتـار اورهـان    ،سورمه   ةلئمرگ آيدا، پدر، مس. شود  ميرد و ويران مي  تسليم مرگ، اما نمي
  ).277: 1369 معروفي،( كند  خردش مي

هجراني هسـت و   دو غمِ وليان هرانداز فرويد، در پس اندوه سوگواران و ماليخ  از چشم
. ند و سوگواران از آن آگاها اي، چيزي كه ماليخوليان از آن ناآگاه  رفته افسوسي بر چيز ازدست

 اما خود نيز از درون به دو ،برند ن جهان خالي به درون خود و يادها پناه مييا سوگواران از
هـاي جهـان     اي بـا واقعيـت    كند و نيمـه   گمشده زندگي مي اي در ديروزِ  شوند؛ نيمه  نيمه مي
رود، بلكـه    هـاي گذشـته ازميـان نمـي      هـاي پنهـاني در پـس يـاد      سوگواري تنش در. امروز
  ).72 -  68: 1384ياوري، (شود براي جداشدن از گذشته   اي مي  مايه دست
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من  ،شد  ديد و وقتي بيدار مي  مي) سورمه(ها مرا   ترسيد بخوابد، چون بعضي وقت  ها مي  شب
شود،   دانست وسط خواب ناگهان پا مي  ترسيد بخوابد، چون مي  مي. پر زده بودم و رفته بودم

هاي پدرمرده در آن اتاق سيماني سرد گريه   و بعد مثل بچه ،كند  نشيند، به اطراف نگاه مي مي
  .)250: 1388 معروفي،( ... كند مي

  
  اورهان يشناخت روان يبررس. 5

  قابيل ةعقد 1.5
تـرين    دخول به ناحق نيـز نـام دارد، متعـارف      ةالكان عقد   ةرقابت برادرانه، كه به گفت   ةعقد
ي از راه حسادت تهـاجمي بـه   سال بزرگاش حسادت به برادر يا خواهر است كه در   ريشه

نشان دهد ابراز و ... و  ،آوردن مزايا، مدايح دست هركسي كه بتواند احساس برتري براي به
لـي،  ي مـوكي (شود   ها درنظر گرفته مي  موقعيت   ةرقابتي براي جلب محبت و ستايش در هم

 همين   به. ورزد  اورهان به آيدين بر سر تصاحب محبت مادر حسادت مي). 71 -  69: 1371
   ةهسـت . دن راه كمبود محبت مادر را جبران كنيسعي در جلب توجه پدر دارد تا از ا ،علت 

كند و از آن پس اين تضاد شـديدتر    اين تضاد عصبي در كودك را محيط ناهنجار ايجاد مي
تـوجهي بـه    هاي پـدر، بـي    زورگويي. آورد  دنبال مي شود و صدها عوارض عصبي را به  مي

رفتار تحقيرآميز و تبعيض بين كودكان حالـت خشـم و اضـطراب دائمـي در او      و كودك،
 انشيـ اطراف باا رو مداهايي را براي دفع شر   كودك روش ،در اين حالت«. آورد  وجود مي به

» كنـد   سـازد و محبـت ديگـران را جلـب مـي       گيرد، خود را تابع ديگـران مـي    در پيش مي
  ).32 -  29: 1382هورناي، (

ي نيـز  سـال  بـزرگ شـود و تـا     مهر مادري نمـي  نشينجاگاه توجه پدر به اورهان   اما هيچ
  .سوزد  اورهان در حسرت عشق مادر مي

چيـز،   هاي قالي يا شايد به هـيچ   آيدين من كجاست؟ من پلك زدم، خيره به گل: مادر گفت
 بودم كه نباشـم    قبول كرده. شد كرد  و هيچ كاريش هم نمي ؛من هم اورهان او بودم و نبودم

  ).20: 1388معروفي، (
دانگ به اسم آيدين انگشت زده بود، حتي يك  محبتش را شش   ةكه هم ،آن مادر مهربان

  ).24: همان( اورهانِ من: بار هم نگفت
   ةصـدق  قربـان . همه يك طـرف، ايـن يـك طـرف    . من است   ةردانآيدين د: مادر گفت
  ).88: همان( شيها ايش و حتي گريهه  رفت و خوابيدنش و شيطنت  فكركردنش مي
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خواهـد    دانستم كه مي  مي. ريختن با ديدن مادر شروع كرد به اشك ،وقتي به خانه رفتيم
كـه مـرا عـذاب بدهـد، دسـت انـداخت گـردنش و         مادر را عذاب بدهد و مادر براي اين

بودم    كه بر درگاه اتاق ايستاده ،بوسيدش، موهاش را شانه زد، پيراهنش را عوض كرد و من
  ).315: همان(دانستم چه كار كنم   رفت، نمي  و دلم مالش مي

شـود و تصـميم بـه      رسد كه تحمل آيدين بـرايش مشـكل مـي     جايي مي بهاين حسادت 
است، قدرت تحملش را ندارد و   آيدين را ديوانه كرده كه  زمانيحتي . گيرد  كردنش مي مسموم

 ام  ديد كه من از دست اين بشر چنان به ستوه آمـده   اگر مادر مي« .كند ا تحمل نميبودن با او ر
 ).78: همان( »كرد  هاي ايوان باال زنجير كنم، به حال من گريه مي  شدم او را به نرده  كه ناچار مي

اورهان در تالش براي جلب توجه پـدر و جبـران كمبـود محبـت مـادر دسـت بـه        
  :زند  كارهايي مي

من به حياط رفتم، يـك گوشـه نشسـتم و    . از چرخ من بيا پايين "اورهان" ايوان داد زدماز 
قدر  آن ،پدر بعد كه خون صورتم را پوشاند. حال افتادم  زمين كوبيدم كه بي   قدر سرم را به  آن

  ).24: همان( توانست سرش را تكان بدهد  به پس گردن آيدين زد كه تا سه روز نمي
چرا نمازت قضـا   ،آيدين: گفت. گذاشت  را در فشارهاي اخالقي ميپدر خاصه آيدين 

پدر غريد، من تند دويدم وضـو گـرفتم، يـك نمـاز     . خواندم آقاجان  درس مي: گفت !شد؟
  ).36: همان( بلندباال در اتاق پدر خواندم

  
  )inferiority complex( احساس كهتري   ةعقد 2.5

شـود و    ن عقده شرم از خويشـتن اسـتنباط مـي   يا معموالً از. حقارت آدلر است   ةمبتكر عقد
، احسـاس نـاراحتي از   )ذهنـي و ، اجتمـاعي ، از لحاظ بدني( اي نقص  آگاهي به داشتن گونه

منشـأ  . همراه با اعتقاد به در معرض قضاوت يا تمسخر و تحقير ديگران بودن نداشتن لياقت
  .)27: 1371، ليي موكي( سالگي است  ـ هفت ششاحساس كهتري در    اين عقده

حسادت  ،تر مورد توجه مادر است  و از همه مهم داردكه هوش خوبي  ،آيدين بهاورهان 
قـدرت بـدني و    چنـين  هـم  ،ظاهري اورهـان    ةقياف. بيند  او مي تر از  ورزد و خود را پايين  مي

از ظـاهر خـود    ،علت همين به ؛واقع شوداي نيست كه مورد توجه زنان   گونه   به ،اش  مردانگي
  .كند  خود مهر همه را به خود جلب مي   ةاما آيدين با قامت برافراشت ،ناراضي است

مـن خيلـي   « .نيز علت ديگر عقدة حقارت اورهان اسـت  آيدين ازاو  تر كمقدرت بدني 
  ).25 -  24: 1388معروفي، ( »رسيدم  اما به آيدين نمي ،دويدم  گرمم بود و تند مي
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و . اي نكـرد  روز بعد پدر دكتر آورد، اما فايـده . ناگاه با سر غلتيدم و بعد روي زمين پهن شدم
  ).25: همان(ام دو برابر طرف ديگر است   حاال هم، كه چهل سالم است، يك طرف بيني

رفتند سراغ  راست مي دانستند من دوازده سال سابقه دارم، اما يك  كه مي هاي ما با آن  مشتري
 .شد  ديدند، بند دلشان پاره مي  اش را مي  هاي نكبتي بودند كه وقتي قيافه  و بدتر آن زن... اخوي 
  ).28: همان(ترين دختر دنيا شيداي برادرم شده؟   كنند؟ چرا قشنگ ها نگاهم نمي  چرا زن: گفتم

انب در دعواهاي ميان پدر و آيدين ج ،براي جبران اين احساس ،است كه او علت همين به
شكل . كند  منش و خط فكري آيدين مخالفت مي همةرود و با   به راه پدر مي ؛گيرد  پدر را مي

متأثر از احساس كهتـري     ةجز زمين اي به  اين عقده اعتالي ارزش شخصي در زمينه   ةافتي جبران
ديگران و  در برابرمنظور نفي احساس كهتري خود   به» من« ،آن   ةافتي و در شكل تالفي. است
  ).91 -  87: 1371لي، ي موكي(آيد  طلبي برمي  وجوي برتري به جست ،خود

: گفت .رگ گذاشت بي  بيخود اسمت را نمي. دانست كه تو چه جانوري هستي  پدر مي: گفتم
 اي كـور خوانـده   ،كنـي از دور بـروم بيـرون     ها وادارم مي  كني كه با اين توهين  اگر خيال مي

  ).27: 1388معروفي، (
پردازد، هم برتري   شدن بر آيدين مي اورهان براي نفي اين احساس به تالش براي مسلط

كينـه، دزدي،     ةسرچشـم «. كردن و تالش براي كشتن او  موقعيت شغلي هم ديوانه در مقام و
فراجبرانـي   طلبي بدون حس اجتمـاعي شـكل   و اعمال انتقامي ناشي از يك قدرت ،جنايت
  ).28: 1371لي، ي موكي(» است   جويي  برتري   ةعقد

ترش هم بايد از  از تو بزرگ: مگر من چوب الفم كه براي تو شاگردي كنم؟ گفتم: آيدين گفت
  ).26: 1388معروفي، (نجار              من فرمان ببرد، بچه

خواست جوري   دلم مي. خواستم اين كار را بكنم  پدر نتوانسته بود او را به عجز آورد و من مي
هام بچرخـد و    در حجره را ماچ كند و بيايد تو، مثل موم در دست   ةها پاشن  فتار كنم كه صبحر

  ).326: همان(شب همراه من به خانه بيايد 
 خواسـت كـه شـب     مـي ... بود كه آبرو و اعتبار جمع كنـد    اورهان تمام عمر تالش كرده 

راه بـرود كـه وقتـي سـالمش     جـوري  . هنگام بازگشت، راه رفتنش با ديگران متفاوت باشـد  
  ).287: همان(عليك : كه نگاهشان كند، بگويد آن كنند، بي مي

  
  )caracter anal(ي گاه نشيمنمنش  3.5

گانـة   سالگي، شامل منـاطق سـه   ـ پنج سهاز تولد تا  ،رشد ميل جنسي انسان از ديدگاه فرويد
  :جنسي استـ  رشد رواني
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  ؛دهاني ةمرحل. 1
  ؛مقعدي ةمرحل. 2
  .)46 -  45: 1365 ،يآباد عيشف(تناسلي  ةمرحل. 3

تكامـل جنسـي ميـل    . شـود   تحريك دهاني آغاز مي دورةنقش تحريك نشيمني پس از 
  :شود  نشيمني كودك در دو جهت حاصل مي

ي، دار نگـه  در يتواننـا عملكردهاي اوليه كه منجر به احساس خوشي يـا   استمرار در. 1
 ،شناسـي  وقت ،تر از آن منتهي به رعايت نظم و ترتيب شود و يا مهم  يا توليد مي ،آوري  جمع

  ؛شود  ت ميسخ و
ـ  ،عشق اوليه به مدفوع، كه مظهر آن عشـق بـه مالكيـت اسـت       ةادام در. 2 خصـوص   هب

 ).237: 1385 ،فروم(ابد ي  احساس و وظيفه، كه طي اين مرحله گسترش مي

ـ تمايالت جنسـي قا    ةهاي جنسي و مناطق برانگيزانند  هنزديكي بين سائق   ةفرويد رابط  لئ
در . آينـد  حركت درمـي  بههاي جنسي با تحريك اين مناطق   هكه سائق بر آن استوي . است 

گرفتن مركز ميـل جنسـي    و گاز  مكيدن ، دهاني و كاركردهاي آن   ةاول زندگي، مرحل   ةمرحل
نشـيمن و     ةسـالگي بـه منطقـ    سـه  ــ  دوشيرخوارگي ايـن ميـل در      ةاما پس از مرحل ،است

   ةسالگي به بعـد مرحلـ   ـ پنج سهشود و از  منتقل مي ،تخليه يا حبس مدفوع ،عملكردهاي آن
  ).229: همان( شود  آغاز مي) genital stage( تناسلي

او  مانـدن    ةاين ضعف نشـان . اما هنوز در عمل دفع مشكل دارد ،است   ساله  اورهان شش
پدر عصـباني  . جا شاشيد اورهان كه تو بغل پدر نشسته بود، همان« .است   مقعدي   ةمرحل در
  ).260: 1388معروفي، ( »... ساله، هنوز هم توي شلوارش خر شش  نره ةبچ: گفت. شد

و  ،بر تمايل طبيعي به دفع در هر زمـان و هـر مكـان     تعارض كودك مبني كه   درصورتي
شـود   مـي بـودن   نامرتـب و سـركش  باعـث  پافشاري والدين بر عكس اين عمل حل نشود 

 ؛دانـد  ويژگي شخصيتي مـي    از سه   سنخ را فرويد تلفيق منظمي اين). 102: 1381روزنهان، (
 ،كـاوي فرويـد   روان از نظـر ). 223 -  222: 1337تيزابي، ( لجاجت و حرص و نظم، خست،

، يآبـاد  عيشـف (شـود    مـي كودكي باعث تشكيل اين شخصـيت  مقعدي در    ةتثبيت در مرحل
ها نقـش    آن يروده در كودك يةكه احساس لذت از تخل ي، در افرادفرويد). 46 -  45: 1365

وي . خودداري و برداري، خست، فرمان :بيند  بزرگي داشته است، سه خصوصيت از منش مي
هـا، خرافـات،     نژند، اسـطوره  كه در اشخاص روان دارد مدفوع و پول   ةتأكيد زيادي به معادل

  ).228 :1385فروم، ( شود  هاي پريان ديده مي  داستان و ،رؤياها
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آوري امـوال خـود و     همـواره در فكـر جمـع    او. اورهان بسيار خسيس و حريص است
امتنـاع   ،خـود را در امـوال پـدري سـهيم كنـد      ةكه خانواد حتي از اين. هاست  آن افزودن بر

. ي جمع كندتر بيشپول  بازار بگيرد و اين فكر است كه جاي پدر را در هميشه در. ورزد  مي
شـدت   به ،از اموال بهره داشته باشند اندازهبرادرش به يك  پدرش وصيت كرد او وكه  زماني

  .افتد  آن موقع به فكر كشتن برادرش مي از شود و  عصباني مي
 .كنيـد   نصـف  ؛كننـد   سر پول كه دعوا نمي: آيدين گفت. با جمشيد دست به يقه شديم«
  ).67: 1388معروفي، ( »دهم  را هم بهش نمي... براي چي؟ : گفتم

بـه مقـدار    ؛كنـد   هم به اموالش فكر مي را غرق كند باز خواهد خود  ميكه  هنگاميحتي 
ي در دار نگهعادت    ةجويي را دنبال  صرفه. دارد و بايد پرداخت كنند   پولي كه از ديگران طلب

دادن چيزي و گاهي لذت جنسي محـرك آن   دست دانند كه بعضي اوقات ترس از  مدفوع مي
  .)201: 1352بلوم،   اس( است
خيلي هـم طلـب دارد و بايـد    . هاي شهر طلب دارد  فروش  ناگاه يادش آمد كه از آجيل«

  .)349 :1388معروفي، ( »روند  خورند و مي  مي. هاش را وصول كند  طلب. برگردد
  

  يريگ  جهينت. 6
گسـيختگي    در موارد بحراني دچار روان هاي متعددند و  رنجوري آيدين و اورهان دچار روان

 )سـالگي  هفـت تـا   تولد(شان   ها در كودكي  ها و اختالالت آن  بيماري تر بيش   ةريش. شوند  مي
دو برادر  هر. بسزايي داردي نقش سال بزرگ   ةاين مرحله در تعيين رفتارها و منش دور. است

 ،كـودكي  اديـپ خـود را در     ةآيدين نتوانسته عقـد . اند  در محيط نامناسب عاطفي رشد كرده
مـادر و    شـديد او بـه    بسـتگي  دل. حل كنـد  ،وجود پدر خودكامه و مادر تحت ستم علت   به
ا پـدر همانندسـازي و   تواند ب  او نمي. كند  را رها نمي ي اوسال بزرگ تنفر او از پدر تا زمان هم

هماننـد او،  . بـرد   مي  همواره به مادر پناه  علت، همين  به ؛ي كسب كندسال بزرگرا در  نقش او
 عمر همةكه در  ،آيدين. شود  هاي شوهر به پسر خود متوسل مي  زورگويي در مقابلمادر نيز 

 بـه . شـود  درمانـدگي مـي   كـم دچـار افسـردگي و     تحت فشارهاي پدر جبار خود بوده، كم
امـا مـرگ    ،برادرش زندگي كند دور از دنياي پدر و   دارد به   برد و سعي  هايش پناه مي  كتاب  

 قطع كامل ارتباط بـا (گسيختگي   درنهايت روان خواهر و همسرش باعث افسردگي شديد و
  .شود  او مي) واقعيات
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او . هـاي متعـدد اسـت     رنجـوري   تر خـود دچـار روان   اما اورهان نيز همانند برادر بزرگ
دوم آن    ةبگـذارد و در مرحلـ   رشد رواني جنسي خود را بـه سـالمت پشـت سـر       نتوانسته

ايـن رشـد ناسـالم نيـروي جنسـي در مـنش او در       . اسـت    تثبيـت شـده  ) مقعـدي  ةمرحل(
. از پدر را در او پرورانـده اسـت   يبردار فرمان تأثير فراوان داشته و خساست و ،يسال بزرگ
، كـه همـواره   تـرش  برادر بـزرگ  ازاز محبت مادر در كودكي محروم مانده،    كه ،او چنين هم

زيرا آيـدين هـم مـادر     ،از آيدين متنفر است او. شديدي دارد   ةكينتحت حمايت مادر بوده، 
و نظر زنـان   ستاواز تر   آيدين مردانهظاهر . است او زيباتر و هم از   را تصاحب كرده) ابژه(

 دارد كه  آن مي را بر آيدين او در مقابلاين احساس حقارت . كند  خود جلب ميبه  تر بيشرا 
). كهتري ةعقد( ديگران باشد كسب موفقيت و اثبات برتري بردنبال  بهش ا همواره در زندگي

كه  ،اين كينه. كردن او دارد سعي در كوچك ،همانند پدر كند و  او هميشه آيدين را تحقير مي
 دارد تا آيـدين را مسـموم كنـد و     آن مي را بر او ،پرورانده ها در دل خود  لرا سا   اورهان آن

  .حتي تصميم به قتل او بگيرد
  

  نوشت يپ
  :به منابع زير رجوع شود تر  كامل ةبراي مطالع. 1

  .)ها  الگوي رنگ داستان و كهن ةماي بررسي درون( 153 ،73 :1372 ،انيمهويز - 
  .)بررسي عنصر شخصيت در داستان( 70 ،57 :همان -
  .)داستان ديد در ةبررسي زاوي( 55: همان - 
  .)و زمستان در رمان ،برف ،بررسي تصوير كالغ( 109 -  102: همان - 
  .)بررسي تصوير پاپاخ و شورابي در داستان( 110 -  109: همان - 
  .)داستان در تيعنصر شخص يبررس( 70، 57: همان ؛1385 نژاد، يعل - 
  . 80: تا بي ،ينيحس - 
  .)بررسي فرم دايره در ساختار داستان( 145 :1370 بهبهاني، - 
كـاوي در   هـاي روان   تحليل كاربرد تكنيـك ( 175 -  165 ،16: 1372، مهويزاني ؛1384، ياوري - 

 .)ساختار رمان

  .78 :1382 ياوري، - 
 ).هاي معروفي  بررسي زنان در داستان( 14 :1383 ،مهويزاني - 

را تشـكيل   اديـپ شـهريار     ةنامـ  طـرح نمـايش   ةاي قديمي است كه شالود  فرويد به افسانه ةاشار. 2
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  1391پاييز و زمستان سال دوم، شمارة دوم، ادبيات پارسي معاصر، 

هيواليي به نام ابوالهول سر راه شهر تبس نشسته است و از كساني كه  ،طبق اين افسانه. دهد  مي
كشد و مردم هم او را   اديپ پس از حل معما ابوالهول را مي. پرسد  گذرند معمايي مي  جا مي  از آن

تـبس دچـار    ،سـال  پس از چند. كند  شهر ازدواج مي ةبا ملك او سپس. گزينند  به پادشاهي برمي
علـت خشـم خـدايان از      بهسالي  گويد كه خشك  مي گوي شهر به او غيب. شود  سالي مي خشك
ابـد  ي اديپ با كمال تعجب درمي. رخ داده است) همسر قبلي ملكه(نشدن قاتل الئيوس  مجازات
تـه بودنـد مقـدر اسـت پـس از      فخود پسر پادشاه قبلي تبس است كـه چـون هاتفـان گ    كه او
... را نجـات داد   امـا شـباني او   ،رهـا شـد تـا بميـرد    هـا    در كوه ،شدن پدر خود را بكشد بزرگ
 ،نامـه  واقع مادر خود اوست و در پايان نمايش ابد كه همسر فعلي او دري  ترتيب اديپ درمي بدين
  ).52: 1382 ،فرويد(دهد   يرا كيفر م خود ،كردن چشمانش با كور
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شناسـي نوجـواني و    بنيـادي در روان  مفـاهيم : رشـد  شناسي روان. )1372( چهر محسني نيك ، حسن واحدي

  .بنياد: ، تهرانجواني
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  .فيروزه: اكبر تبريزي، تهرانترجمة ، يكاو روانبحران  .)1385(فروم، اريك 
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اهللا پورافكـاري،   تترجمـة نصـر  ، نوروزها و اختالالت شخصـيت  .)1369(سادوك  هرولد و بنيامين ،كاپالن
 .رسالت: تبريز

 .روزنگار: ، تهرانمحمدي ليال بهرانيترجمة ، نظريه و نقد ادبي ةنام درس .)1383(لبيهان جيل  كيت و، گرين

 .12و  11 ، شكلك، »نويسي امروز ميزگرد داستان: وگو گفت« .)1369( معروفي، عباس

 .ققنوس: ، تهرانسمفوني مردگان .)1388( معروفي، عباس

  .روشنگران: ، تهران ي روف ع م  اس ب ع  ان ردگ م  ي ون ف م س  ان رم  ي ررس د و ب ق ن:  گ رن  رگ م ).1372(الهام ، مهويزاني
  .57 ، شنافه ةنام ، ماه»؟نويسم آيا زنانه«. )1383( الهام، مهويزاني

 .آستان قدس رضوي: رضوي، تهران محمدرضا شجاعترجمة ، روانيهاي   عقده .)1371( لي، روژهي موكي

 .ققنوس: سهيل سمي، تهرانترجمة ، زنان شناسي روان .)1382(هورناي، كارن 

: ترجمـة پيمـان متـين، تهـران     ،كـا يرانيا نامـة  دانش در، »زمين ايران ادبيات داستاني در« .)1382(حورا  ياوري،
 .اميركبير

  .نيلوفر: ، تهرانگفتارهايي در نقد ادبي: زندگي در آينه .)1384(اوري، حورا ي
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