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)استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه تهران(دكتر شهريار نيازي 

)ولؤ،نويسنده مس دانشگاه تهران زبان و ادبيات عربيدانشجوي دكتري( اويس محمدي 

زكريا تامر»  اسب سفيدشيهه«از كتاب » سياه زنگي«روانكاوانه از داستان تحليلي 

چكيده

دهـد  داستان سياه زنگي اثر زكريا تامر داستان نويس سوري است كه در  فضايي سوررئاليستي رخ مي                

ـاه       مي سيال ذهن روايت  و به شيوه   شود و به اين دليل، شخصيت ها و حوادث داستان برگرفتـه از ناخودآگ

ـتان و حـوادث آن از منظـر                    نيا. ويسنده اند ن ـاي داس  مقاله در تحليل داستان مذكور به تحليل شخصيت ه

نظريه هاي روانكاوي جديد پرداخته است و هريك از شخصيت هاي داستان را طبق تقسيم بندي فرويـد                  

ـتان،   » گيسياه زن «بدين ترتيب، شخصيت    . بخشي از ناخودآگاه انسان قرار داده است      ه  نماد و نمايند   در داس

اسـت و   » من«در بسياري مقاطع، نماينده   » راوي«در دستگاه رواني انسان و شخصيت       » نهاد«بخش  ه  نمايند

ـنجم   (» سركارگر«و  ) مقطع سوم (» دخترك«شخصيت هاي فرعي     در . هـستند » فـرامن «ه  نماينـد ) مقطـع پ

ـاق حوادث داستان  بايد گفت، اين حوادث در دو دوره از            تحليل روانكاوانه  حالت هاي رواني نويسنده اتف

حيات بر ذهن نويـسنده اسـت و قـسمت    قسمت هاي ابتدايي داستان مربوط به دوران غلبه غريزه : افتدمي

. اوستحيات در انديشهمرگ بر غريزهمربوط به چيرگي غريزه) مقطع ششم(پاياني داستان 

. مرگيزهحيات، غرتحليل روانكاوانه،زكريا تامر، غريزه: هاواژهكليد

مقدمه

يكي  غريزه:  فرضيه هاي روانشناختي فرويد در وجود آدمي دو نيرو و غريزه متضاد وجود دارد طبق

اين دو انگيزش ه روان هر فردي مركز كشاكش و مبارز«به نظر او    . 2مرگه   و ديگري غريز   1حيات يا اروس  
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يكي مثبت و ديگري منفـي،     : ضاد دارند متيا شور و غريزه است؛ دو غريزه اي كه در مقام سنجش دو جنبه             

دوام ). 82:1339جـونز، (».يكي سازنده و ديگري ويران كننده است و اين دو هميشه در ستيز و جـدال انـد             

غريزه حيات  .   است  1حيات در انسان مبتني بر فعاليت بخشي از دستگاه رواني انسان، موسوم به نهاد             ه  غريز

به هر نوع تـالش و  ) غريزه مرگ( تقابل و چيرگي بر تناتوس يا اروس كه شور زندگي و عشق است براي     

» .دهــد، ليبيــدو اســت مــييــازد و عــاملي كــه بــيش از هــر چيــز اروس را يــاري مــيتكــاپويي دســت

نهاد كارگزار غرايز و اصل لذت است و  همراه با بخش ديگري  . كه نهاد، مخزن آن است      )87:1339جونز،(

گيـرد و   مـي الهام گر فضايل و ارزشهاست ،در ناخودآگاه روان انـسان قـرار   كه 2از روان انسان به نام فرامن    

ـام      3»مـن «در اين بين عنصر ديگري نيز وجود دارد به نام           . پيوسته با آن در حال كشمكش است        كـه در مق

كند و توازن و تعادل را ميان آن دو  ايجاد برقـرار  ميكارگزار اصل واقعيت، ميان نهاد و فرامن ميانجي گري     

ـاه و                   ) . 23:1386ياوري،(» سازدمي ـاثير مـستقيم ناخودآگ ـاوي قائـل بـه ت ازآنجا كـه روانـشناسي و روانك

ـا               كشمكش هاي موجود در آن در آفرينش آثار ادبي است و اعتقاد دارد كه اين درگيري ها و كـشمكش ه

يم بر شخصيت پـردازي     الهام گر بسياري از مضامين ادبي است،  اين مقاله  در صدد  بررسي تاثير اين مفاه                 

.است» شيهه اسب سفيد«از كتاب » سياه زنگي«و آفرينش حوادث داستان 

زكريا تامر

ـاه تـشكيل                  ـاي كوت ـتان ه او . دهـد  مـي  زكريا تامر، داستان نويس سوري است كه اغلب آثارش را داس

ه سردبير روزنامتحصيالتش را به تنهايي و بدون شركت در موسسه هاي  آكادميك دنبال نمود و بعد از آن              

ـايش را            . در دمشق شد  » المعاريف«ادبي معروف    تامر يكي از اولين نويسندگاني است كه مضمون نوشته ه

او در داستان هايش از حـوادث       . از تاريخ عرب گرفته و  تالش داشته تا گذشته را با زمان حال  پيوند دهد                

آثار مهم او كه . عي كنوني را تصوير كند اجتما-و شخصيت هاي تاريخي بهره مي گيرد تا تجربيات سياسي     

بر اساس ويزگي هاي مكتب سوررئاليسم  نوشته شده است، از جمله كارهايي است كه الهام گر بسياري از       

)1960(» شيهه اسـب سـفيد  «داستاني زكريا تامر ه اولين مجموع.  داستان نويسان عرب بعد از او بوده است 
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ـامر  . پيشگام مـشهور شـود  محافل ادبي  آن زمان به عنوان نويسنده كه باعث شد تامر خيلي زود در      است ت

دمشقي از جنس   «،  )1970(» رعد«را منتشر كرد و سپس      ) 1963(» بهاري در خاكستر  «بعد از اين اثر، كتاب      

ـاند ) 1978(» ببرهاي روز دهم«، )1973(» آتش ـ  او هـم . را به چاپ رس ـين در زمين ـان  ه چن ـات كودك ادبي

)Jayyusi,2005:725(ف كرده است هايي تأليكتاب

ـتان            » شيهه اسب سفيد  « شد كتاب    چنان كه گفته   اولين اثر زكريا تامر است كه شامل مجموعه اي از داس

، يكي از داستان هاي كوتاه اين اثر با عنـوان  استداستاني كه اين مقاله در صدد تحليل آن      . هاي كوتاه است  

ـان از              تامر در اين اثر، روي    . است» سياه زنگي « كردي سورئاليستي دارد و مانند ديگـر نويـسندگان ايـن جري

ـ     . نظريه هاي روانكاوي جديد و آراي فرويد تاثير فراواني  پذيرفتـه اسـت              نويـسندگي ه  او در ابتـداي حرف

ـ             « ـاي فرويـد در زمين ـات و بررسـي ه ه توجه خود را به ناخودآگاه روان بـشر معطـوف نمـود و از تحقيق

ـام شـده بـود،                  روانكاوي كه اغلب به     منظور كشف تجربيات دوره كودكي و تحليل عقده هاي روانـي انج

ــود، وجهــاســتفاده كــرد، و سورئاليــسم را كــه متــاثر از انديــشه  ــد ب ــرار داده هــاي فروي .»كــار خــود ق

)31:2000الصمادي،(

مرگحيات و غريزهغريزه

حيات و غريزه  غريزهه  راساس دو نظري  داستان كوتاه ب  ه  از آنجاكه در اين مقاله در صدد تحليل روانكاوان        

مي توان، روانـشناسي  «به طور كلي . مرگ  هستيم، در ابتدا بايد اين دو غريزه را از لحاظ نظري معرفي كنيم     

پـردازد و اينكـه چگونـه سـركوب     ميقسمت اول به غرايز لذت: فرويد را به دو قسمت عمده تقسيم كرد      

 به ايـن  1919 تا سال  1889فرويد از سال    ... گردد مي انحراف در رفتار  يابد و يا دچار      مي شود و يا تعالي   مي

اين نظريه نقـش عمـده اي   . مرگ توجه دارده قسمت دوم  روانشناسي فرويد به غريز. نظريه پرداخته است 

اين مقطع در   ... در عقايد روانشناختي فرويد در تحليل گروه هاي اجتماعي و جوامع و ارزش هاي آن دارد               

ـال                1920رويد از سال    زندگي ف  .» ادامـه يافتـه اسـت      1939 شروع شده و تا  زمان مـرگ فرويـد يعنـي س

)Bocock,2002:53(
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بدون اينكه  «برند و    به سر مي   1بنا به نظر فرويد اين دو غريزه دائما در وجود انسان در حالت كشمكش             

 ما  اين دو، تنها در روياهاي    . گذارند مي ذهن هوشيار ما را درگير كنند، به صورت ناخودآگاه بر رفتار ما تاثير            

)Heller,2005:147 (.»يابند ميو با ظاهري متفاوت، نمود

حيات را در اواسط عمر خود مطرح كرد و چنين عنوان نمـود كـه هـر                 غريزهه  دانستيم كه فرويد نظري   

 را بـه سـه قـسمت    وي براي اثبات اين نظريه دستگاه رواني انـسان . انساني ذاتا ميل به زندگي و لذت دارد  

ـاثير بـسزايي در        را مطرح كرد  اصلي تقسيم كرد و به عبارتي سه عنصر اصلي شخصيت رواني انسان               كـه ت

  اسـت و     2غرايزه   سرچشم " نهاد "به نظر او،  . نهاد و من و فرامن است     : رفتار انسان دارند ، و آن سه عنصر       

اين قسمت از شخـصيت روانـي انـسان    . اندبه عبارت ديگر منبع  و محرك نيروهايي است كه در پي لذت    

ها است  و به عبارت ديگر        تحت سلطه اصل لذت قرار دارد و خواستار ارضاي مستقيم و بي واسطه لذت             «

) 1389،346هلر، (.»كند ميعمل» خواهم ميهمين حاال آن را«: بر اساس اصل

دهد كه دربردارنده   مي ا تشكيل  قرار دارد  و آن بخش از شخصيت انسان ر          » فرامن «در نقطه مقابل نهاد،   

ـارتي   ميارزش هاست و به عنوان سپري در برابر خواسته هاي نهاد و غرايز آن  قرار               ـانگر  « گيرد و به عب بي

ـا اصـل     است و اصول اخالقي و آرماني آن را هدايت ميهاي اخالقي و آرماني شخصيتجنبه كنـد كـه ب

 اين بخش از شخـصيت روانـي، هميـشه    ،)43:1389جي فيست،( » واقعيت خود مغاير استلذت و اصل

عنـصر تري كه در كنار ايـن دو        عنصر ديگر و مهم   . كند مي انسان را در هنگام تخطي از ارزش ها سرزنش        

ه نيروي خردورزي است كه به دنبال تعديل غرايز يا ليبيدو است، وظيف» من«. است» من«بايد از آن ياد كرد،   

هاي اخالقي فرامن و اوامر آن اسـت و بـه           و ارزش ) ليبيدو( ته ها و غرايز     ديگر من ايجاد تعادل بين خواس     

دانـم بايـد     مي خواهم ولي  مي اگر چه همين حاال آن را     «من نفساني با پيروي از اصل واقعيت گراي         «نوعي  

. دهـد و با توسل به تفكر عقالني و منطقي شخص را در بقايي توأم با امنيت در جهان ياري مـي                » صبر كرد 

)347:1389هلر،(

ـار آن          ه   بنا به نظر فرويد، اين سه عنصر در روان هم          ـاثير   انسان ها وجود دارد، بر تمام رفتار و گفت ـا ت ه

دهد و قسمت اعظم آثار و كلمات ادبي و غيـر ادبـي و               مي گذارد، خود را در كردار و گفتار آدمي نشان        مي
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كه پيش تر گفتيم، فرويـد      اما چنان . عنصر است اعمال و كردار انسان نشأت گرفته از كشمكش بين اين سه            

.كند ميدركنار نظريه غريزه حيات، نظريه ديگري را نيز با عنوان غريزه مرگ مطرح

انسان ها گرايشي دروني به نابودي و ويراني دارند كه همان ميل ذاتي آنان به مرگ   فرويد همه ه  به عقيد 

بازگـشت  «كند كه به نوعي ميل و گرايش به         مي ياد» مرگهغريز«او از اين گرايش، باعنوان      . و نيستي است  

اين غريزه در پي آن اسـت كـه         ) Frued,1961:46(.» به  حالت ايستا و اصلي انسان در قبل از تولد است           

ها و تناقـضات  ها و كشمكش هاي موجود در زندگي خالصي دهد و از تحمل سختي    انسان را از درگيري   

ـال         . گردد، رها سازد   مي رسايش قواي او  موجود ميان غرايز كه موجب ف      اين كشش و غريزه همـواره در ح

ـات بـراي دسـت        طور كه غريزه  همان. حيات است   كشمكش و درگيري با  اروس يا غريزه        زندگي و حي

ـابودي   كند، غريزه مييابي به شادي و لذت تالش     مرگ نيز آرامش را در رسيدن به حالت ايـستا و آرام و ن

توانـد بـه     مي گيرد و حتي تكامل تمدن ها نيز       مي تمام زندگي انسان را در بر     «ين درگيري   جويد، ا  مي مطلق

عالوه ) Frued,1962:82 (.»نوعي به عنوان كشمكش بر سر بقا از سوي گونه هاي انساني توصيف گردد             

ـار او            ـار فـردي انـسان و نيـز در گفت ـتاو  (بر اين، تاثير كشمكش اين دو غريزه را در رفت ردها و أعـم از دس

.كنيم ميمشاهده) هاي ادبي و يا گفتارهاي عاديآفرينش

روانكاوي و ادبيات

ـار و    كشمكش ها و درگيري- طبق نظر فرويد   -دانستيم   هاي موجود بين غرايز، تاثير به سـزايي در رفت

ـان                   انـسان از  كردار و گفتار انسان و حتي نحوه انديشيدن او دارد و آثار ادبي به عنوان محصول انديشه و زب

ـارزتر از ديگـر انـواع            . اين تأثير پذيري مستثنا نيستند     اين تأثير در ژانرهاي داستاني كه عنصر انديشه در آن ب

ـار، حـوادث و ديگـر                مي بنا براين . ادبي است، مشهودتر است    ـا، افك توان ادعا نمود كه تمامي شخصيت ه

ـين   عناصر يك داستان، برگرفته از احوالي است كه با تاثيرپذيري         ـاي ب  مستقيم از كشمكش ها و درگيري ه

ـات               . غرايز مختلف، درون نويسنده شكل گرفته است       به نظر فرويد، تاثير غرايز در زمينـه ابـداع هنـر و ادبي

اميالي به شمار مي رود كه به خاطر تضاد با فرامن،           حتي آفرينش ادبي نيز نوعي تخليه     . بسيار گسترده است  

ـاد      «به اعتقاد او    . عي وجود ندارد  امكان ارضاي آن در دنياي واق      ـلي ايج تعالي ليبيدوي ارضا نشده عامـل اص

 هنرمند ليبيدوي خود را با سرپوشـي  ،تمامي هنرها و آثار ادبي است و اين بدان معناست كه به گمان فرويد        
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 اثـر   به اين ترتيب به نظر فرويد، آفـرينش  )Storr,1989:92 (.»از اشكال و انواع غير غريزي تخليه مي كند        

.اطمينان براي رهايي از فشار غرايز استه ادبي و پناه بردن به دنياي خيال، به منزله دريچ

 در اعمال نظريات روانكاوي و روانشناختي در دنياي هنر          - صرف نظر از نقائصي كه دارد      - اين نظريه   

ادبـي از مجـراي نظريـه       ، فرويد خود به تحليل آثار       راستا   همين   در. رودعطفي به شمار مي   ه  و ادبيات نقط  

هاي روانكاوي پرداخت و به عبارت بهتر، اقدام به تحليل شخصيت آفرينندگان و مبدعان آثار ادبي و هنري       

پرداختن به شخصيت آفرينندگان آثار هنري و ادبي اندكي كار او را از نقد ادبي و ادبيات دور ساخت،                   . كرد

ـاي روانـي هنرمنـدان و        كه هم و غم او اثر و متن باش        چرا كه بيش از آن     د، گره گشايي و شناخت عقـده ه

بينيم كه فرويـد   ميآن را در تحليل فرويد از داوينچي    بارزترين نمونه . دادنويسندگان را مورد توجه قرار مي     

طور كـه گفتـه شـد، ايـن         همان. با بازگشت به دوران كودكي او به روانكاوي شخصيت وي پرداخته است           

ـاب              روش از متن و نقـد و تح        ـا او در تحليـل كت ـازوف  «ليـل ادبـي بـه دور اسـت، ام اثـر  » بـرادران كارام

او در  .داستايوفسكي، عالوه بر تحليل شخصيت نويسنده، اندكي به نقد و تحليل اثر هم توجه كـرده اسـت                 

ـا و   . خصوص جايگاه ادبي رمان اظهار نظر كرده و شخصيت هاي داستان را تحليل نموده است            ويژگـي ه

ـان  «. ر شخصيت هاي داستان به تعبير او، برگرفته از حالـت روانـي نويـسنده اسـت       صفات موجود د   او رم

را بهترين رمان دنيا شمرده و ادعا كرده كه تصوير داستايوفسكي از اين همه خـشونت                » برادران كارمازوف «

ـاره بـه گرايـشات مـشابه در خـود        ه و خودمركزي شخصيت ها و ارائ    شخصيت هاي قاتل، بـه نـوعي اش

)Storr,1989:98. (»سنده داردنوي

ليل داستان روش تح

روش اول «: آثار با دو روش متفاوت روبرو هـستيم     دانستيم كه در تحليل روانكاوانه       با ذكراين مقدمه  

و رويكرد دوم به دنبال ايجاد      ... پردازد   مي اثربه روانكاوي بحران هاي رواني حاد درون نويسنده و آفريننده         

ـاض،  (.»آثار ادبي استتحليل روانكاوانهنظريه اي براي     ـاوي     ) 141:2007مرت روش ابتـدايي كـه بـه روانك

ـاختار                  مي اثرآفريننده ـاختارگرايي و فرماليـسم و س پرداخت، با مطرح شدن مكاتب ادبي ديگري چـون س

بـه  دادند، به حاشيه رانده شد و هم اكنون يك روش سنتي             مي كار خود قرار  ه  شكني كه متن و فرم را وجه      

هـا سـروكار دارد،   آيد، اما روش دوم كه به نوعي با متن و شخـصيت هـاي آن و تحليـل آن       مي حساب
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به اين سبب اين مقاله در تحليل داستان كوتاه سياه زنگي، اين روش را اصـل قـرار   . ن معتبر است  همچنا

ختلـف  بـه عنـوان مراحـل م      (شخصيت هـاي داسـتان و حـوادث آن          داده است و بر تحليل روانكاوانه     

.تكيه دارد) زندگي شخصيت ها

داستانخالصه

روايت آن، به شكل جريان      به سبك داستان هاي سورئاليستي نوشته شده و شيوه         "سياه زنگي "داستان  

گيرد و محور داستان و حـوادث آن را،   ميدر اين داستان ذهن راوي در كانون توجه قرار        . سيال ذهن است  

. شاهد يك پيرنـگ منـسجم نيـستيم   » سياه زنگي «اين دليل در داستان     به  . كند مي حاالت ذهني او مشخص   

اين داستان شش مقطع دارد و هر مقطع، بيانگر يكي از حالت هاي ذهني نويسنده است و هر يـك حالـت          

روحي و مكان و فضاي خاص خود را دارد كه در توضيح هر مقطع به صـورت جداگانـه بـدان خـواهيم                  

» من«نماد  »  راوي«و  » نهاد«، نماينده » سياه زنگي «داستان بايد گفت    در خصوص شخصيت هاي     . پرداخت

ـازي و شـكل دهـي               ، دو شخصيت اصلي داستان را تشكيل مي        دهند و ديگر شخصيت ها يا براي فضا س

مثل سركارگر داخل كارگاه و (اند يا شخصيت هاي فرعي اند صحنه و انتقال افكار و انديشه ها تصوير شده        

ـا نيـست       مي و تنها در يك مقطع خود را نشان       )اباندخترك داخل خي   . دهند و در مقاطع بعدي خبري از آنه

تـوانيم   مي ها را گيرند؛ اين حالت   مي هاي رواني نويسنده محور داستان قرار     همان طور كه عنوان شد، حالت     

حالت و  ه  يطرابتدايي داستان، شاهد س   در مرحله . كلي تقسيم كنيم  ه  به لحاظ ساختاري به سه بخش و مرحل       

رئاليستي بر ذهن راوي هستيم، ذهن راوي در اين مرحله يك ذهن آگاه است و ايـن   وهگرايانفضاي آرمان 

در قسمت دوم داستان، فضاي عجيب و غريب سورئاليستي بر         . قسمت، مقطع اول داستان را در برمي گيرد       

ـين شخـصيت   . هددگردد و گسيختگي فكر نويسنده و راوي را نشان مي مي داستان حاكم  كشمكش هاي ب

ـتان اسـت           مي هاي داستان نيز در همين قسمت به وجود        در قـسمت   . آيد كه شامل مقطع دوم تا پنجم داس

ـيچ كشمكـشي                   سوم داستان نيز شاهد فضايي عجيب و غريب هستيم با اين تفاوت كه در ايـن قـسمت ه

.پردازيم ميداگانهاينك به بررسي هر يك از مقاطع داستان به صورت ج. مشاهده نمي شود

قدم زدن راوي در داخل يك خيابان فرعـي و بـه دور از سـرو            ه  گر صحن روايتاين مقطع : مقطع اول 

او در ذهـن    . شود كه در حال قـدم زدن هـستند         مي در اينجا راوي، با دختر و پسر جواني مواجه        . صداست
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دارد  مـي  بعد با اشتياق و سريع گام بر   پردازد و  مي پردازي  آرماني درباره آن زوج جوان      خود به نوعي خيال   

ـتان   . كند مي شود، دخترك مسخره اش    مي اما به محض اينكه از جلوي آنها رد       . تا آن دو را ببيند     فضاي داس

ـان          ـاه و آرم ـتان در ايـن               در اين مقطع صـورتي خودآگ ـبك روايـت داس گرايانـه دارد كـه باعـث شـده س

ـيف و معرفـي دقيـق    به داستان هاي رئا) برخالف ديگر بخش ها (بخش ليستي نزديك باشد؛ دقت در توص

كه در سطر ابتدايي داستان مشاهده شود، دليلي بر اين امر است، چـرا           ) شخصيت سياه زنگي  (شخصيت ها   

ـياء              «كه   ـان و رويـدادها و اش در سبك رئاليستي روايت، داستان اغلب با توصيفي مشروح و باورپذير از مك

هم چنين خودآگاهانه تر بـودن روايـت و انـسجام جمـالت و              ) 55:1389،پاينده(» .شود مي داخل آن آغاز  

ـيف و پـرداختن بـه             . سطرهاي داستان، خود دليل ديگري بر اين امر است         ـا دقـت در توص گويا نويسنده ب

:جزئيات در پي ايجاد فضايي است كه هرچيز در آن سرجاي خودش است

ر رگه هاي نورش چيزي مبهم و دوست داشتني    امروز، خورشيد مانند تكه ناني گرد و زرد است كه د          «

ـا حـرص اطـرافم را          . پراكند مي نهفته است و شمه اي از آرامش و سكون را بر اشياء            من در اين لحظات، ب

ـايي بـدون حركـت را                         مي ـاختمان ه ـاي داده اسـت، س پايم و زير آسماني كه چند ابر نازك را در خود ج

ـايين            بينيم كه گويي به خواب فرو رفته اند         مي ـاص  پ ـاري خ و در همان حال، خودرويي به آرامـي و باوق

.آيد و درختان سبز در گوشه و كنار پراكنده اندمي

»چه خوب است كه زنده شوم... واي« زند  ميشنوم كه فرياد ميو در اين لحظه صداي سياه زنگي را

ز يكـديگر جـدا نمـي    ما صادقانه است و يك لحظه هـم، ا دوستي. سياه زنگي يگانه دوست من است     

او درون من پنهان است و مانند كودكي كه دور از شهر به دنيا آمده، پاك و معصوم است، اما با همه                      . شويم

)15:1978تامر،(».آورد ميشود كه انسان را به تنگ مياين تفاصيل گاهي به حدي شلوغ

ت كه خود دليلـي بـر آرامـش    عالوه بر اين، مكان داستان يك خيابان فرعي و به دور از سر و صدا اس               

ـا   (ذهني نويسنده است و اگر مكان اين مقطع از داستان را با مقاطع بعدي      مثل قهوه خانه در مقطـع دوم و ي

مقايسه كنيم، بيشتر به تفاوت حال و هواي اين مقطع با بخش هاي ديگر داستان پي             ) كارگاه در مقطع پنجم   

:بريممي

ـاره مـي     مير آن چه را در آن خيابان فرعي و بي سر و صدا رفتم و ه   مي داشتم آرام آرام راه   « ديـدم، نظ

)16:1978تامر،(» ...كردم و 
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ـاني گـرد و زرد كـه در               « دهد كه   داستان نيز در روزي رخ مي     ه  به عالوه حادث   ـيد ماننـد تكـه ن خورش

ـتني نهفتـه دارد و شـمه اي از آرامـش و سـكون را بـر اشـ                         رگه ياءهاي نورش چيزي مبهم و دوست داش

ـين راوي در ايـن مقطـع از               اين توصيف بيان  )  15:1978تامر،(.»پراكندمي گر ذهن مثبت انديش و خوش ب

.داستان است

ـان گـراي                       جداي از اين امر، در اين مقطع از داستان تك گويي هاي دروني وجود دارد كـه ذهـن آرم

:دهد مينويسنده را نشان

ـاره    مـي را در آن خيابان فرعـي و بـي سـر و صـدا    چه رفتم و هرآن  مي داشتم آرام آرام راه   «  ديـدم، نظ

ـايي      . كردممي در مقابل من جواني درحال قدم زدن بود و شانه به شانه اش دختركي راه مي رفـت كـه موه

ـايد در  . آن دو با مهرباني و انسي خاص در حال صـحبت بودنـد        . زيبا و بلند شانه هايش را پوشانده بود        ش

: كردند مي ازدواج صحبتباره

.كنيم ميبه زودي ازدواج-

...  و خانه اي تهيه خواهيم كرد-

........كنيم ميوگاهي در آن خانه دعوا و مشاجره-

ــرده    - ــه ارث ب ــه زيبــايي شــان را از مادرشــان ب ــه دنيــا خــواهيم آورد ك  و كودكــاني بــاهوش ب

رآمده از ذهـن راوي اسـت       نشان دهنده اين است كه جمالت بعدي ب       » ...شايد«عبارت  ) 16:1978تامر،.(اند

ايـن جمـالت كـه در مـورد ازدواج و تـشكيل      . پـردازد  مي كه در خصوص آن دختر و پسر به گمانه زني         

.دهد ميخانواده و آينده است، دنياي آرماني ذهن راوي را نشان

افتـد و راوي كـه    مـي  اين مقطع بعد از مسخره شدن راوي توسط دختر و پسر جوان اتفاق      :مقطع دوم 

ـاره عـوض     مـي تي آرمان گرا داشت و همه چيز را در دنيا خوب و با عينك خوش بيني    ذهني ديـد، بـه يكب

:شودمي

در اين لحظه پوزخند آن دو جوان مانند خنجري سخت وجودم را شكافت و با آن همـه سـرزندگي        « 

)16:1978تامر،(» ...تبديل به جسدي سرد و بدبو شدم 

هاي راوي متزلزل شده و حالـت روانـي او          شويم كه آرمان   مي استانبنابراين، درحالي وارد مقطع دوم د     

ـتان،  قهـوه خانـه         ه  صحن. تغيير كرده است   ـيالن       مقطـع دوم داس ـان آن، شـب اسـت و س ـلوغ و زم  اي ش
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. آيـد  مـي هاي پراكنده بر ذهن راوي و عدم انسجام فكري، ويژگي هاي بارز ايـن مقطـع بـه شـمار              انديشه

:نگر پراكندگي فكري راوي در اين مقطع باشدتواند بيا ميسطرهاي زير

ـال اجـراي                ه  سياه زنگي ساكت شد و من به مشاهد       « دوستاني پـرداختم كـه داخـل قهـوه خانـه در ح

» كفش هايي با نام سر    «نمي دانم چرا دوست داشتم عنوان اين نمايشنامه         ... نمايشنامه اي بدون مولف بودند    

ـابي       «: گفتند مي شد گوش مي دادم،    مي به سخناني كه ميان آنان رد و بدل       . باشد ـام گوشـت خـوردم، كب ش

شام چقدر برايـت هزينـه      . خواست مرا فريب بدهد، اما نتوانست، چون من در اين مسائل استادم، استاد            مي

ـا پلـو خـوردم، دسـت               . چرا؟. داشت؟ يك ليره و نيم؟ زياد است       من رفتم پيش دوستم لوبيا خـوردم، لوبي

امروز يك برگه   . كي؟ احمد ديوانه؟ يك نخ سيگار بده بكشيم       .  هم كه نامزد كرد    احمد. پختش افتضاح بود  

خـواهم   مـي  . خواهم پولش را صرف يك كار خير كنم        مي .قرعه كشي خريدم كه قرار است جايزه را ببرد        

اگر يك بمـب   . كنم مي اگر بتوانم با همه شان ازدواج     ... كاري كنم كه ديگر هيچ دختري در دنيا عزب نماند         

. خواست سرم كاله بگـذارد و نتوانـست     مي انداختمش بر سر كبابي كه    كردي؟ مي  مي اتمي داشتي، چه كار   

. كند مي آخ كمرم درد  . من هم نديدم  . فيلمي را كه االن در سينما بلقيس روي پرده هست، ديدي؟ نديدمش           

)18:1978تامر،(» ...خب برو پيش دامپزشك

ـان        مي اني نامعلوم اتفاق   اين بخش از داستان در مك      :مقطع سوم  ـارت اسـت از كشمكـشي مي افتد و عب

كند،  مي راوي و سياه زنگي از يك طرف و دخترك زيبايي كه نويسنده، مقطع را با وصف زيبايي او شروع                  

كنـد و راوي كـه ابتـدا     مـي در اين مقطع سياه زنگي، راوي را به بوسيدن دختـرك تـشويق       . از طرف ديگر  

ـا               مي د، شروع به بهانه تراشي    آمادگي اين كار را ندار     كند كه بدون مقدمه نمي تواند اين كار را انجام دهد، ام

در ادامـه  . شود كند و با ممانعت دخترك مواجه مي ميبا اصرار سياه زنگي، قانع مي شود و به اين كار اقدام   

و راوي  اين وسوسـه را  شود  ميباز با اصرار سياه زنگي و با حيله گري و مظلوم نمايي راوي، دختر تسليم     

كه در تحليل بيان خواهد شد نـشانگر درگيـري و كـشمكش             اين صحنه از داستان چنان    . تحقق مي بخشد  

.است) نهاد، من، فرامن(ميان سه عنصر اصلي دستگاه رواني انسان 

ـان     اين مقطع : مقطع چهارم  ـاه مي كه كوتاه ترين مقطع داستان است، شامل درگيـري و كشمكـشي كوت

:و سياه زنگي است كه راوي در آن، موفق به اقناع سياه زنگي شودراوي 
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ـنم كـه خيلـي زود     ميدوست من، من خيلي پشيمانم، زيرا فكر«: صبح يك روز، به سياه زنگي گفتم       ك

.»هر انسان زنده اي بايد كار مشخص و هدف معيني داشته باشد. خودم را در جايگاه مردگان قرار دادم

سعي كن پشيماني را كنار بگذاري، چرا كه پشيماني براي انسان مثـل             . يمان نباش پش«: سياه زنگي گفت  

.»سل است

»از اين زندگي بي حاصلي كه داري خسته نشدي؟ نظرت چيست برگرديم سركار؟« : از او پرسيدم

.»برخواهيم گشت«: سياه زنگي بعد از اندكي تفكر پاسخ داد

ـته بـودم، گـشودم              و اين چنين شد كه دستم را دراز كردم و د           . ري را كه دير زماني بود، بسته نگـه داش

)21:1978تامر،(

ـار شـروع              اين بخش : مقطع پنجم  ـام ك . شـود  مـي  با وصف فضاي كارگاه و تالش راوي در حين انج

ـان و فـرار از                     مي فضاي سنگين كارگاه باعث    شود سياه زنگي از آنجا به تنگ آيد و راوي را به ترك آن مك

ـان               .  با سركارگر تشويق كند    كارگاه و درگيري   ـاهد كشمكـشي مي چنان كه گفتيم، در اين مقطع نيز ابتـدا ش

ـياه زنگـي و راوي از يـك طـرف و                          راوي و سياه زنگي هستيم و در ادامه نيز كشمكش ديگري را ميان س

ـ  ه به عنوان نمايند(راوي  ه  در اين مقطع، به دليل غلب     . كنيمسركارگر از طرف ديگر مشاهده مي      صر مـن و عن

او داراي  ه  ذهن نويسنده، ذهني آگاه و جمـالت و انديـش         ) نهاد و غرايز  ه  نمايند(بر سياه زنگي    ) خردورزي

ايـن فـضا را از البـالي وصـف          . نظم و انسجام است و به همين دليل جو رئاليستي بر داستان حاكم است             

:شناسيمدهد، ميدقيقي كه نويسنده از كارگاه ارائه مي

رفت و تا سوت كارگاه  انتهاي ساعت كار را اعالم كند، به  ميارگاه به كندي جلو  عقربه هاي ساعت ك   «

.داد ميشدم و به سياه زنگي هم حالت خفگي دست ميطرز عجيبي خسته

ـار هـم،    . كردم ميبا كف دستم عرق جاري از صورتم را پاك  تركيب صداي ابزار آالت مختلـف در كن

)22:1978تامر،(» ...گويي مرا در باتالقي عميق انداخته اندنواخت چنان كه  ميسرود وحشتناكي را

ـتان و                     اين مرحله از داستان نيز با موفقيت سياه زنگي در تحريك راوي براي درگيري با سـركارگر داس

.يابد ميتف انداختن بر صورت او پايان

ـته        : مقطع ششم  ـالي مقطع آخر داستان روايتي است كه نويسنده در حالـت خلـسه بـه رش ف درآورده ت

در اين مقطع، راوي در . عدم انسجام ساختاري و فضا سازي سورئاليستي، خود دليلي بر اين امر است     .است
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ـايي   بيند كه زيبايي اش، او را از خود بي خود مي   مي زني را ه  خود چهر ه  آلود خلس عالم وهم  سازد و بـه دني

شـود و بـه     مـي   به تصوير كردن اين دنيا     داستان، معطوف ه  تالش نويسنده در ادام   . راند مي عجيب و غريب  

هايي كه در مقاطع قبلـي   در اين مقطع از كشمكش    . همين دليل، فضاي داستان، فضايي مبهم و غريب است        

رنـگ مشاهده كرديم، خبري نيست و نقش سياه زنگي به عنوان عامل اصلي كشمكش و محرك راوي كم                

ـاه خـود            شود و تالش نويسنده بيشتر معطوف به تصوير فضا        مي ي عجيب و غريبي است كـه در ناخودآگ

:كند ميتجربه

زني كه يك بار در يكي از خيابان ها ديده بـودم، در مخيلـه ام پديـدار شـد و از                      در اين حالت چهره   «

جادوي مبهم و پنهان در زيبايي اش از خود بي خود شدم، به طوري كه خلسه و لرزشي طوالني و سخت                     

به يك باره كوه هاي بلند و مهيب و شهرهاي آرام و درياهاي بي ساحل و بر من عارض گشت ، گويي كه       

.....دشت هاي بكر و پوشيده از نور خورشيد سرخ گون را در برابرم مشاهده كردم

در آن لحظه آرزو كردم كه كاش رگباري شروع به باريدن كند و جسم مرا در خود تحليل برد و تبديل                     

ـتيا       ـاب دود و      . ق فـراوان آن را در خـود ببلعـد   به مايعي كند كه زمين با اش ـايم در تـب و ت گـويي ريـه ه

ابردودهاي سيگار بود، دستم را داخل جيبم بردم و سيگاري برداشتم و وقتي كه چوب كبريـت برافروختـه        

ـا بينـي                        در تاريكي نمايان شد، صدايي احساس كردم و  در نور اندك كبريت، موشي را ديدم كه خاك را ب

سياه زنگي بدون اينكه حرفي بزند، در خود فرو رفت و گويي در خونم برفي زردرنگ و                 . دزن مي اش كنار 

يكباره ازجا  برخاستم، دشت در برابرم چونان وصله اي سياه و بـزرگ    ... مسخره شروع به باريدن كرده بود     

 تلو خوردن   شده بود كه در گوشه و كنار آن تنهايي گورستان هاي قديمي و مهجور به مانند مستي در حال                  

....آيد ميدانستم از كجانمود، هوا بسيار سنگين و سرشار از بوي گندي بود كه نميمي

برف زرد رنـگ ديگـر در       . »كجا برويم «: سيگار دوم را روشن كردم، و با تعجب از سياه زنگي پرسيدم           

 وحشي برمي خاست    باريد، اكنون وارد دنياي آرامي شده بودم كه از غارهاي آن آواي حزني            رگ هايم نمي  

) .23:1978تامر،(» ...

كـشد، نـشان    مـي اين چند سطر از مقطع آخر داستان جو عجيب و غريبي را كه نويـسنده بـه تـصوير         

ـتن غريـزه     طور كه در تحليل داستان خواهيم ديـد، مرحلـه         اين مرحله همان  . دهدمي ـات و   تحليـل رف حي

.مرگ بر شخص استحاكميت غريزه



189...»سياه زنگي«استان تحليلي روانكاوانه از دچهارمسال 

داستانه تحليل روانكاوان

سياه زنگي

ـلي آن نيـز                 » سياه زنگي «از آنجا كه     ـاي اص عالوه بر اينكه عنوان داستان است، نام يكي از شخصيت ه

ـيم                        ـاز كن ـام و مـدلول آن آغ در . هست، تصميم گرفتيم تحليل داستان را با تحليلي نشانه شناختي از ايـن ن

ـتان نماينـده       خالصه اي كه از داستان ذكر شد، عنوان كرديم كه سياه زنگي در             بخـش   مقاطع مختلـف داس

، مخـزن غرايـز و      »نهاد«چنين در قسمت طرح مسائل نظري گفتيم كه         هم. در ناخودآگاه انسان است   » نهاد«

ـياه زنگـي  «با در نظر گرفتن اين فرضيه، انتخاب عنوان     . حيات و لذت است   ه  محرك اصلي غريز   بـراي  » س

ـام         توان ادعا  مي .شخصيت مذكور خالي از حكمت نيست      ـامر در ن گـذاري ايـن شخـصيت از        كـرد كـه ت

ـاثير پذيرفتـه اسـت                نظريه ـات   . هاي روانشناختي و همچنين تكامل انواع و گونه هاي نژاد بشري ت در نظري

 داللـت دارد و ايـن       -اليه اميال شديد  -تصوير يك سياه پوست همواره بر بخش فروتر انسان        «روانشناختي  

اما در خصوص نظريه   ) 506:1388سرلو، (.»طور تجربي تاييد كرده اند    واقعيت روانشناختي را روانكاوان به      

ـاي                    تكامل بايد گفت كه اين نظريه، قائل به موروثي بودن بسياري از عادات و خصلت ها در انسان و نژاده

ـاي مط       مختلف بشري است و اين امر خود مقدمه        ـار نظره لـق  اي شده تا نظريـه پـردازان بـسياري بـه اظه

. صوص انواع مختلف بشري و جايگاه آن در ميان گونه هاي ديگر بپردازند، در خانگارانه

ـته ، توجـه                   ه  نظري تكامل انواع، عالوه بر اينكه تاثير به سزايي بر دانشمندان علوم مختلف انـساني گذاش

ـاوي  . نويسندگان و ادباي بسياري را هم به خود معطوف كرده است          تاثير اين نظريه در روانشناسي و روانك

ـام     «خورد، به عنوان مثال      مي ديد نيز به چشم   ج فرويد خود پيرو داروين بود و به نقش قاطع ژنتيك اعتقاد ت

براي روشن تر شدن مطلب ) 48:1382ايستوپ، (.»كند ميداشت، نظري كه عقل امروزي نيز از آن پشتيباني   

ـتان     تكامل داروين داشته باشيم و در ادامه، چبهتر است ابتدا مروري بر نظريه      ـا داس ـاط آن را ب گـونگي ارتب

تكامل انواع بر اين عقيده بود كـه        داروين در نظريه  . مذكور و شخصيت سياه زنگي مورد بررسي قرار دهيم        

اصل و منشأ نژادهاي مختلف بشري و گونه هاي مختلف حيواني يكي است و اين موجـودات بـه مـرور                     

ـبيه            او در همين  . زمان تبديل به گونه هاي مختلفي شده اند        ـاتي ش  راستا انسان را موجودي مـشتق از حيوان

ه اند و تبديل به انسان هايي ميمون نما شـده انـد و در ادامـ               دانست كه در طول زمان تكامل يافته       مي ميمون

بنا بر اين نظريه، تكامل نژادهاي مختلـف انـساني و   . روند تكامل ، نژادهاي مختلف بشري را شكل داده اند 
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ـيط و             « حيط اتفاق افتاده و به اين ترتيب        حيواني تحت تاثير م    ـته از مح اين تغيير و تكامـل هميـشه برخاس

به زعم داروين، علت اصلي تكامل اين بـوده كـه   . تغييرات آن و ايجاد تفاوت در شرايط زندگي بوده است         

اي شده با محيط خود سازگار شود و اين تغيير در چگونگي زندگي، در محيط ه               مي حيوان، پيوسته مجبور  

)23:1964باشميل، (.»مختلف نقش تاثير گذاري در تغيير شكل ظاهري و ويژگي هاي حيوان داشته است

 بنابراين نظريه، آن دسته از موجوداتي كه توانايي سازگاري با محيط خود را داشته اند، تغييـر و تكامـل              

فته اند و بنا به تعبير خود دارويـن،        يافته اند و آن دسته كه نتوانسته اند با محيط خود سازگار شوند، از بين ر               

ـا و      .  آن دسته از انواعي كه قوي تر بوده اند باقي مانده اند            ـاس بق داروين معتقد است كه اين اصـل، بـر اس

او بر اساس همين اصل، معتقد به وجود انواع اصلح و برتـر            . ماندگاري اصلح است و كماكان نيز ادامه دارد       

 عقيده دارد كه نژادهاي كنوني نيز در مراتب مختلفي از تكامل قرار دارنـد و  در ميان نژادهاي انساني است و   

ـاي                       عده اي مانند اروپايي هاي سفيد پوست در اعلي مراتب تكامل و متمدن تر و برترند و برخـي از نژاده

 كه برخي كند ميگذارد و ادعا  مي بشري، در مراتب وسط و پايين تر قرار دارند و حتي پا را از اين نيز فراتر                

ـا     (از نژادهاي بشري، هنوز ويژگي هاي اجداد ميمون و يا شبه ميمون              خـود را دارا    ) ميمون هاي انـسان نم

ـياهان  . هستند و به اندازه كافي، تكامل نيافته اند و به تعبير خود او اين نژادها، ميمون هاي انسان نمايند                   او س

دهد و عقيده دارد كه از لحاظ هوشي نيز در مرتبه            مي رقرا) يعني پايين ترين مرحله تكامل    (را در اين مرتبه     

در قرن هاي آينده و نه « : گويد ميوي در اين خصوص. گيرند مياي پايين تر از ديگر نژادهاي بشري قرار   

خيلي دور نسل هاي متمدن بشري بر ديگران فائق خواهند آمد و در سراسر دنيا جاي نسل هاي وحشي را       

 زماني اتفاق خواهد افتاد كه ميمون هاي انسان نما بدون شك از بين خواهند رفت و و اين،. خواهند گرفت 

حيواني به انسان بيشتر خواهد شد و از اين به بعـد، ايـن   شكاف بين انسان و نزديكترين و شبيه ترين گونه        

ـتراليا              ـا  و گوريـل ) از يـك طـرف  (شكاف به جاي اينكه به مانند امروزه بين سياهان و بومي هاي اس از ( ه

.»باشد، بين انسان در يك جايگاه تمدني بسيار باالتر و ميمون هايي به پستي بابون خواهد بود                ) طرف ديگر 

)Darwin,1874:178 (

شود كه تئوري تكامل داروين قائل به وجود سلسله مراتبي در تكامل نژادهاي              مي به اين بيان، مشخص   

 و بومي هاي استراليا در پايين ترين مرتبه از ايـن تكامـل          بشري است و در اين سلسله مراتب، سياه پوستان        

بنابر ايـن نظريـه،  . بسيار كم است) گوريل(قرار دارند و با وجود چنين نژادهايي فاصله بين انسان و حيوان             
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توان ادعا نمود سياهان از لحاظ تكامل و خرد و هوش در پايين ترين مرتبه قرار دارنـد و بـه نـوعي،           مي

ه بـه عنـوان نمـاد و نماينـد    » سـياه زنگـي  «رسد نـام   ميبه نظر . بشري به حيوان هستند   ه  ونشبيه ترين گ  

انتخـاب شـده باشـد، چراكـه از يـك      ) تكامـل (از اين نظريـه   ) مستقيم يا غير مستقيم   (نيز با تاثير    » نهاد«

عنصر نهاد است كه عامل و محرك اصلي ارضـاي غرايـز اسـت كـه خـود                  ه  نمايند» سياه زنگي «طرف  

داسـتان   مشترك ميان انسان و حيوان است و از طرف ديگر اين شخصيت، چنان كـه در خالصـه                  وجه

مقابـل شخـصيت هـايي قـرار    ذكر شد، در جاي جاي داستان و در كشمكش هاي مختلف آن در نقطه           

.هستند» فرامن«گيرد كه نماينده عنصر خردورز مي

)نهاد (زش ها بر سياه زنگيآرمان ها و ارابتدايي، غلبهه مرحل

ابتدايي، فضايي واقع گرايانه است و سبك نگارش نويسنده         داستان ديديم كه فضاي مرحله    در خالصه 

عالوه بر اين، زمان داستان نيز روز است كه         . بر خالف ديگر مقاطع، از خودآگاهي بيشتري برخوردار است        

هني پريشان و نگارشي ناخودآگاه     در مقابل در مقاطع ديگر كه با ذ       . تواند رمزي از خودآگاهي باشد     مي خود

چنين گفتيم كه دو شخصيت اصلي داستان، سياه زنگي         هم. افتد مي مواجهيم، حوادث داستان در شب اتفاق     

.است» من«و راوي نيز نماد » نهاد«ه سياه زنگي از ابتداي داستان نمايند. و راوي اند

 كه ارزش هاي جامعه و خانواده در ذهـن او  كند مي اين مقطع از داستان حالتي از زندگي راوي را بيان      

ورود ه  ريشه دوانده و باعث رانده شدن غرايز و اميال  به ذهن ناخودآگاه او شده است و به آن اميال ، اجاز                     

در جامعـه و زنـدگي جمعـي،        «براي تبيين بيشتر مطلب بايد گفت كـه         . به مرحله خودآگاهي را نمي دهد     

ايـن رسـوم و   . سنن، همراه با يك سلسله قوانين كلي حاكميـت دارنـد     مقررات، آداب، ارزش ها، رسوم و       

ـاي بيـرون نقـش     . كنند ميارزش ها يا آداب اجتماعي، آزادي طبيعي فرد را محدود      اميال آدمـي كـه در دني

ـاز                   مي ـاعي، اج ـاي اجتم ه گيرند، بايد با آزادي و بدون هيچ مانعي كامياب شـوند، ولـي قـوانين و ارزش ه

ـال    كامياب شدن بسي   اري از آن اميال را نمي دهد و فرد براي هماهنگي با آن و حفظ اخالق و سنن، اين امي

ـين     ) 47،  1329جونز، (.»زند مي و آرزوها را واپس    سياه زنگي نيز به عنوان نماينده نهاد و مخزن غرايزدر چن

ـ        ـتان   موقعيتي قرار دارد، او تاكنون گرفتار ارزش هاي جامعه و خانواده بـوده اسـت و در اي ن مقطـع از داس

توان ادعا كرد كه  ميبر اساس اين تفسير،. خواهد به هر طريق ممكن خود را از بند اين ارزش ها برهاند            مي
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در آن لحظه صداي سياه     «: كند چيست  مي مقصود  راوي از عبارتي كه در سطر اول از زبان سياه زنگي نقل             

با توجه به ديگر    ) 15:1978تامر،(»!كه آدم زنده باشد   چه خوب است    ... واي: زد مي زنگي را شنيدم كه فرياد    

گويد، به معناي غلبـه   ميشواهدي كه در اين مقطع ذكر خواهد شد، زنده بودني كه سياه زنگي از آن سخن       

. ها به دنياي واقع و خوآگاه استاميال و غرايز بر ارزش ها و راهيابي آن

هنوز  راوي را در كشمكش با ايـن         ) ليبيدو و اميال و غرايز انساني     (در اين مقطع از داستان، سياه زنگي        

ـين دليـل در سـطر دوم                            آرمان ها و ارزش ها قرار نداده و به عبارت بهتر اين مجال را نيافته اسـت، بـه هم

دارد و حتـي    مي  صادقانه دوست  سياه زنگي تنها دوست من است، او مرا       «: خوانيمداستان،از زبان راوي، مي   

بسيار پاك و معصوم و به سان كـودكي         . او در درون من پنهان است     . براي يك لحظه از من جدا نمي شود       

شود تاحدي كـه     مي ها هم بدجنس  است كه به دور از شهر پرورش يافته ، البته بايد بگويم كه بعضي وقت              

آورد،  مـي  راوي در خصوص سياه زنگي در ايـن سـطر         جمالتي كه   ) 15:1978تامر،(» .آورد مي مرا به تنگ  

ـا بـه                       حاكي از فقدان هرگونه كشمكشي است كه امكان دارد سياه زنگي در تعارض با آرمان ها و ارزش ه

يكي از اصلي ترين عوامل اين سركوب، وجود ارزش هايي است كه خانواده و جامعه بـه آن                  . وجود آورد 

ـال                دهند و اين ارزش ها باعث شده       مي بها  است سياه زنگي از خودآگاه ذهن نويـسنده طـرد گـردد و مج

نويسنده در سطر سوم داستان تعارض اميال و خواسته هاي غريزي ذهن راوي را با ارزش            . ظهور پيدا نكند  

ـا او       « : كند مي گونه بيان هاي اخالقي خانواده اين    ـاق نشـسته بـودم و ب ـياه زنگـي  (چند روز پيش در ات ) س

ـا  :  مادرم به آرامي وارد شد و من متوجه نشدم و با خنده به من گفت   كردم كه  مي صحبت ديوانه شده اي؟ ب

ـار       خودت حرف مي   ـا او درب دوسـت جديـدي كـه    ه زني؟ من يك كلمه هم جوابش را ندادم چون اگـر ب

ـامر، (» .حاصل اوقات تنهايي من است، سخن بگويم، مرا درك نخواهد كرد           ـارت،     )  16:1978ت در ايـن عب

ـارض انـد و                 مادر نما  ـال انـسان در تع د خانواده و ارزش هاي آن است، ارزش هايي كه با خواسته ها و امي

ـا در سـطح       . ها نمي دهندهيچ گونه ظهوري به آن خواستهه  اجاز ـا تنه ـال و ارزش ه ـين امي ـارض ب اين تع

 سـركوب   دهد و همين امر باعـث      مي خانواده نمود ندارد، بلكه ارزش هايي هم هست كه جامعه به آن بها            

ـايي و در قالـب يـك      . گردد   مي اميال و خواسته هاي نهاد در روابط اجتماعي انسان         نويسنده به صورت كن

ـان  كند، ارزش مي تك گويي دروني به اين ارزش هاي اجتماعي اشاره         بينـي  هايي كه باعث تسلط يـك جه

:گرا بر ذهن نويسنده شده استارزشي و آرمان
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ـاره                م و هر آن   رفت مي داشتم آرام آرام راه   « چه را در آن خيابان فرعي و بي سر و صدا وجود داشـت، نظ

ـايي                     . كردممي در مقابل من، جواني در حال قدم زدن بود و شانه به شانه اش دختركي راه مي رفت كه موه

ـا  . (آن دو با مهرباني و انسي خاص در حال صحبت بودنـد        . بلند و زيبايي شانه هايش را پوشانده بود        آن ه

.»كنيم ميبه زودي ازدواج: گفت ميشايد كه پسر جوان به دخترك)... كردند ميه موردي صحبتدر چ

و گاهي دعوا..... و خانه اي براي خود خواهيم داشت« : و دختر جوان نيز با شور فراوان جواب مي داد   

 ارث بــرده آوريــم كــه زيبــايي شــان را از مادرشــان بــه مــيكودكــاني بــاهوش بــه دنيــا....... كنــيم ومــي

)16:1978تامر،(».اند

ه بيانگر اين است كه ديالوگ هاي بعدي حدس و زاييد         » ...گفت مي شايد كه جوان به دخترك    «عبارت  

ـاثر از    حدس و خيال هايي كه نشان از ذهن آرمان     ...خيال و ذهن راوي است     گراي راوي دارد كـه خـود مت

.ارزش هاي اجتماعي است

)ليبيدو(بيداري سياه زنگي 

شـود و   مـي آيد كه باعث ايجاد تغييري كلي در راوي        مي ر انتهاي مقطع اول از داستان حادثه اي پيش        د

افتد كـه راوي   مياين حادثه در صحنه اي اتفاق   . دهد مي همين امر فضاي داستان را به جهت ديگري سوق        

كه آن ها، راوي را مشاهده    گيرد كه آن دو را ببيند، اما به محض اين          مي مشتاقانه از دختر و پسر جوان سبقت      

:گيرند ميكنند، او را به مسخرهمي

گام هايم را سريع برداشتم تا از آن دو سبقت بگيرم، با لبخندي سرشار از مهرباني و عطوفـت كـه بـر                       «

ـايي اش             لبانم نقش بسته بود، به آن دو نگريستم، پسرك چهره اي زيبا و ظريف داشت و دختـرك نيـز زيب

ـاهرش  ! كـرد  ميديدي اين عقب مانده چطور به ما نگاه       : دخترك به پسر جوان گفت    . دلربا و جذاب بود    ظ

ـا آن همـه                        . خنده دار بود   در اين لحظـه پوزخنـد آن دو ماننـد خنجـري سـخت وجـودم را شـكافت و ب

)16:1978تامر،(».سرزندگي، تبديل به جسدي سرد و متعفن شدم

ـياه    در اين نقطه شاهد ظهور اولين كشمكش ميان سياه ز    نگي و راوي هستيم و با وقوع ايـن حادثـه، س

:كند ميگيرد و اعتراض خود را نسبت به او اعالم ميزنگي در برابر راوي موضع
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. مسخره... مسخره  : نمود مي سياه زنگي با شنيدن اين حرف شروع به شيون كرد و اين جمله را تكرار              «

يت كهنه و قديمي است و موهاي سرت ژوليده و          هالباس. تو موجود مضحكي هستي   . بيا به خانه برگرديم   

)16:1978تامر،(».مدت زمان درازي است كه آرايش به خود نديده است

اي كه در آن، اعتقادات سياه زنگي كه رمز و نماد اميال سركوب شده راوي است به يكباره و طي حادثه               

 است كه 1شده بازگشت امر سركوباين حادثه بيانگر. شود، دوباره بازمي گردد ميراوي به چالش كشيده

فرويد معتقـد اسـت كـه       . فرويد ضمن بحث هاي روانكاوي خود در بخشي جداگانه به آن پرداخته است            

ـاد او        ،)49:1370شاريه،(» هميشه احتمال بازگشت امور سركوب شده وجود دارد       « سـركوب  « و باز به اعتق

ست داده باشند، دوباره آن را به دست خواهنـد آورد           غريزه پايان كار نيست و غرايز اگر توانشان را هم از د           

ـاره بيـدار خواهـد شـد               ـين بـراي   او هـم  )Frued,1939:201 (.»و در يك موقعيت تازه آن غريزه دوب چن

ـاثير  (تقويت فشار غرايز«توان به  ميكند كه از آن جمله  غرايز، شرايطي را مطرح مي    ه  بازگشت دوبار  تحت ت

. »كننـد   مـي  حوادث احتمالي اشاره كرد كه اميال سركوب شـده را تحريـك    و وقوع ) عوامل بيولوژي بلوغ  

)374:1997بونتاليس،-البالنس(

ـتان هـستيم      پريـشاني  . با وقوع اين حادثه شاهد تغيير جريان فكري راوي و به تبع آن، تغيير فضاي داس

از آن را ذكـر كـرديم،       داستان، از آن سخن گفتيم و نمونه هايي         ذهن نويسنده در مقطع دوم كه در خالصه       

ـبب آن                       ـاي راوي س خود دليلي بر يك حالت خأل و بالتكليفي است كه متزلزل شدن آرمان ها و ارزش ه

ـاس                 ـايد لب شده است، ارزش هايي كه ديالوگ بين دختر و پسر در ذهنيت راوي ،تصويرگر آن اسـت و ش

. كند ميطع تغييرهاي كهنه و ژنده راوي نيز نمادي از اين ارزش ها باشد كه در اين مق

 درست بعد از وقوع همين حادثه است كه سياه زنگي از قيد و بند ارزش ها رها شده، مجال بيـشتري                     

ـاي   ميگر راوي قرارشود، خود را در حكم مرشد و الهام        مي كند، نقشش پررنگ تر    مي پيدا دهد، خواسته ه

در اولين سطر از مقطع دوم داستان كـه  . گيردي م كند و راوي نيز تحت تاثير او قرار       خود را بر او تحميل مي     

ـاهري                 مي افتد، مشاهده  مي در يك قهوه خانه اتفاق     ـا و ظ كنيم كه راوي با ظاهر و لباس هايي مرتـب و زيب

:آراسته روي صندلي نشسته است

1- Return of Repressed
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ـ                   «  ـلوغ  ه من در آن لحظه، با سر و وضعي مرتب روي يك صندلي خالي در وسـط يـك قهـوه خان ش

ـا و     ه باس هايم مرتب و يق  نشسته بودم؛ ل   ـا رنگـي زيب پيراهنم سفيد و محكم بود و در باالي آن، كراواتـي ب

بي شك اين   ) 17:1978تامر،(» .متناسب با رنگ كت و شلوارم آويخته بود و موهايم را با دقت آراسته بودم              

ـاي                  مقطـع قبـل   تغيير در ظاهر نويسنده، تحت تاثير خواسته هاي سياه زنگـي بـوده اسـت؛ چراكـه در انته

خوانديم كه بعد از مسخره شدن راوي توسط دختر و پسر جوان، سياه زنگي نيز در برابراو موضع گرفت و 

ـنجم        . او اعتراض كرد  به ظاهر و لباس هاي قديمي و موهاي ژوليده         ـارم و پ اين تاثير را در مقطع سوم، چه

.كنيمميداستان كه توأم با كشمكش ميان شخصيت هاست، بيشتر از قبل احساس

)من(آن بر راوي و غلبه) نهاد(لجام گسيختگي سياه زنگي 

ـياه زنگـي را بـه وجـد آورده            شود كه زيبايي   مي اين مقطع از داستان با وصف دختركي شروع        اش ، س

داستان بيان كرديم، شاهد كشمكشي ميان سياه زنگي و راوي و           ه  كه در خالص  در  اين قسمت، چنان    . است

ـيدن او تـشويق       .دخترك زيبا هستيم    سياه زنگي مجذوب زيبايي دختـرك شـده اسـت و راوي را بـه بوس

ـا ممانعـت           مي اوه  ورزد ولي بعد تسليم خواست     مي كند، راوي در ابتدا امتناع    مي گردد و هرچند كه در ابتدا ب

ايـن  . شود او را مطيع خود گرداند ميدخترك روبروست اما در ادامه و با اصرارهاي پياپي سياه زنگي موفق           

. كشمكش ميان سه شخصيت باعث شده است كه نقش نمادين هر يك در اين مقطع برجـسته تـر گـردد                    

شود، بيداري اش محسوب مي   ه  گذشته، مرحل ه  سياه زنگي كه نماد اميال و خواسته هاي نهاد است و مرحل           

ـال و   گردد و اين لجام گسيختگي شخصيت او را به عنوان نماد         مي در اين مرحله، لجام گسيخته     ـاد و امي  نه

ـارت              . كند مي خواسته ها، برجسته تر    ـا تكـرار عب ـا "نويسنده اين افسار گسيختگي نفـساني را ب ـا    "قبله  و ب

)1978:19تامر،.(كلمات دوباره و سه باره كه خود حامل معني تكرار است ، به تصوير مي كشد

ان دهنده يكي از صفات نهاد      اين تاكيد و پافشاري سياه زنگي بر اجابت خواسته اش  توسط راوي، نش             

در پي ارضاي بي چون و چـراي        ) 347:1389هلر،(» خواهم مي همين حاال آن را   «است كه با تاكيد بر اصل       

به صورت خشن و «از ويژگي هاي بخش نهاد در دستگاه رواني اين است كه اغلب        . آيد   مي غرايز خود بر  

ـات،     . رجنين قابل مشاهده است   بي تفاوت است، همچنان كه قبل از تولد اين ويژگي د             مخـزن انـرژي حي

نهاد از منطـق و ضـرورت عقلـي كـه از            . قدرت زندگي حيواني و همراه بوده و با قويترين تمايالت است          



هفتمه   شمار)   سابقادبيات و علوم انساني مجله ( زبان و ادبيات عربيه    مجل196

ـا نمـي        الزامات اجتماعي تشكيل شده پيروي نمي كند و جز با رفتاري پرخاش            گرانه و ضد اجتماعي، ارض

:شود مي ها در تصوير راوي از سياه زنگي به وضوح ديدهاين ويژگيه و هم) 40:1370شاريه،(» گردد

ـاني شـگفت        : ....زد مـي  سياه زنگي آواي انساني اش را از دست داده بود، مدام فرياد           « مـشتاقم كـه عري

ـان موجـودي      . ... انگيزش را ببينم  در آن لحظه من به كلي از بين رفتم و اين تنها سياه زنگـي بـود كـه چون

ـاماليم و سـخت در آن حكـم               وحشي و سرگردان، در      ـاآوايي ن دشتي كه خورشيد تابستاني ديوانه وار و ب

)21:1978تامر،(» .زد ميراند، قدممي

از آنجاكه در بخش هاي پيشين      . كند مي اين كشمكش در ضمن، شخصيت راوي را از سياه زنگي جدا          

ـين ايـن دو    بين شخصيت راوي و سياه زنگي، كشمكش قابل مالحظه اي به وجود نيامده بـود            ، شـكاف ب

راوي » من«شخصيت نيز چندان معلوم نبود؛ اما در اين مقطع با عصيان و لجام گسيختگي سياه زنگي، نقش  

گيـرد؛ از طرفـي       مي راوي در اين مقطع، به عنوان واسط بين سياه زنگي و دخترك قرار            .شود مي برجسته تر 

ـان          سياه زنگي او را به كاري تشويق مي كند و از طرف ديگر               دخترك  امتناع مي ورزد و به اين ترتيـب، مي

اسـت  » من«اين نوع از واسطه گري، خود يكي از خصوصيات          . گيرد مي متفاوت و متضاد قرار   دو خواسته 

ـال، فراگيـري و          مي از طرفي، بين اميال شخص و دنياي خارج ميانجي گري         «كه   كند، چراكه نگهـداري امي

رف ديگر، سازگاري شخص با هيجانات نيز بر عهده اوست، كـه        من است و از ط    ضبط خاطره ها به عهده    

اما من، وظيفه ديگري نيز دارد و آن اينكه         . دهد تا از كشش هاي خيلي شديد دوري گزيند         مي اين امكان را  

)43:1370شاريه، (.»سازد ميبا ايجاد كنترل، تمايالت را مرتب و محدود

شـود كـه در آن، راوي        بين سياه زنگي و راوي روايت مي       عالوه بر اين، در ابتداي اين مقطع، ديالوگي       

:كند ميلزوم فراهم نمودن شرايط و زمينه چيني براي انجام آن، رده درخواست سياه زنگي را با بهان

ــراهم كــنم: مــن آهــسته در گــوش او گفــتم... .. پرحرفــي بــس اســت« ــه آن را ف ــد  اول زمين ... باي

)18:1978تامر،(»

ـان تعـديل   » من«به يكي از ويژگي هاي     » آن را فراهم كنم   ه  ل  زمين  بايد كه او  «عبارت   اشاره دارد كه هم

ـان  «بين خواسته هاي نهاد و ارزش هاي فرامن است كه         از راه موكول كردن اجابت خواسته هاي نهاد به زم

).4:1382پاينده،. (» و اوضاع مساعد در دنياي بيروني، در پي آرام نمودن فشار ليبيدو است
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ـاد   يت سوم اين مقطع از داستان، دخترك زيبا است كه در نقطه       شخص مقابل سياه زنگي قـرار دارد و نم

ـاي          ـته ه ـا خواس ارزش هاي اخالقي و اجتماعي است كه در ذهن راوي ريشه دوانده و او را در تعارض ب

 دو نيـرو  سياه زنگي قرار داده است و راوي، خود در جمله اي از اين مقطع به كشمكش و جدال بين ايـن               

:كند مياشاره

جواب نداد و همچنان ساكت بود و دانستم عـزم بـر            ) اوبعد از امتناع از پذيرش خواسته     (آن دخترك   «

)19:1978تامر،(» ...اين دارد كه سياه زنگي را شكست دهد 

اشاره به درگيري و تعارضي     » دانستم دخترك عزم بر اين دارد كه سياه زنگي را شكست بدهد           «عبارت  

يا خودآگاهي » او«، پيوسته در مقابل     »من برتر « «رد كه پيوسته ميان نهاد و فرامن در جريان است ، چرا كه              دا

)89:1339جونز، (.»روند ميسوييقرار دارد و هر كدام از اين نيروها همواره به

ـياه ز   كه در تحليل اين قسمت نيز بيان شد، اين مقطع از داستان مرحله            چنان ـام گـسيختگي س نگـي  لج

.تر بنمايداست و طبيعي است كه بازيگر اول اين مقطع، سياه زنگي باشد و نقش راوي و دخترك كمرنگ

)نهاد(بر سياه زنگي ) من(ه راوي غلب

ـيش            . سياه زنگي بر راوي بوديم    ه  قبل، شاهد غلب  ه  در مرحل  اما در اين مقطع، ماجرا بـه شـكلي ديگـر پ

ـاهد     مياقبت انديشي بر سياه زنگي غلبه پيدارود و راوي با تكيه بر خردگرايي و ع       مي ـا، ش كند؛ در ايـن ج

::اظهار پشيماني راوي به خاطر اهمال در امور زندگي هستيم كه ناشي از طرز فكر واقع گراي او است

ـاه           ! من پشيمانم دوست من   : صبح يك روز به سياه زنگي گفتم      « چراكـه خيلـي زود خـود را در جايگ

)21:1978تامر،(» .دم ها كار مشخص و حداقل هدفي براي خود دارندآهمه. مردگان قرار دادم

:دهد ميو باز به همين دليل به سياه زنگي پيشنهاد بازگشت به كار و فعاليت را

.... از اين زندگي بي حاصلي كه داري، خسته نـشدي؟ نظـرت چيـست    : سپس از سياه زنگي پرسيدم «

)21:1978تامر،(» برگرديم سركار ؟

شود، و در ادامه، سياه زنگي مطيع خواسته         مي نهاد با مقاومت اندكي از سوي سياه زنگي مواجه        اين پيش 

ـاد             چنان. گردد مي راوي ـار در ايـن مقطـع از آن ي شـود، ناشـي از    مـي كه گفتيم، پشيماني راوي كه چنـد ب

اسـت و در  در دستگاه روانـي انـسان   » من«خردگرايي و عاقبت انديشي اوست و اين يكي از ويژگي هاي  
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راي بقاي همراه با امنيـت در  با توسل به تفكر عقالني و منطقي در مورد عواقب اعمال ، ب         « واقع من انساني    

)347:1389هلر، (.»كند، به فرد كمك ميجهان

رنـگ  هم«جويد، استناد به اصل      مي استدالل ديگري كه راوي در هنگام مجادله با سياه زنگي از آن بهره            

همـه « : گويـد  مي در ابتداي اين مقطع راوي به منظور اقناع سياه زنگي به او           . است» جمع و جماعت شدن   

 فرويـد  1»اصـل واقعيـت  «و شايد اين عبارت بيانگر » آدم ها كار مشخص و حداقل هدفي براي خود دارند    

تجربه قبل از هر چيز، . انسان مجبور است خود را با حقايق دنياي خارج سازش دهد      « بنا براين اصل    . باشد

ـاخير بيانـدازيم                         . ما را وامي دارد تا جلوي بعضي از اميال خويش را بگيريم و ارضاي برخي ديگـر را بـه ت

دهد و آنها را مطابق با مقررات گروه        عالوه در مورد انسان، زندگي اجتماعي رفتارهاي طبيعي را تغيير مي          به

مي كند و به تدريج كه انسان اجتماعي تر        سازمان دهي   ) از لحاظ اخالقي، مذهبي و آداب و رسوم و غيره         (

تاخير اندازد يا از آن صرف نظر نمايد، تا در واقع از رنج ديگـري               گيرد خشنودي خود را به     مي شود، ياد مي

كند هم در نظـر  ميچنين خشنودي خانواده و جامعه اي را كه در آن زندگياما اين انسان هم   . دوري گزيند 

است و در واقع من     » من«سازگار كردن انسان با واقعيت خارجي از وظايف         ) 32: 1370شاريه،   (.»گيردمي

گردد كـه   ميآن بخش از نهاد است كه تحت تاثير مستقيم دنياي خارج قرار دارد و تجلي من وقتي عملي  « 

)43:1370شاريه،  (.»تاثير دنياي خارجي احساس شده باشد

ـار كـردن راوي          . شود مي ياين چنين، سياه زنگي مطيع خواسته و فرمان راو         ـا ك ـتان ب مقطع بعدي داس

در . شود مي تابي سياه زنگي از محيط كارگاه شروع      داخل يك كارگاه و تصوير خستگي و سختي كار و بي          

سياه زنگي كه از فضاي     . اين مقطع نيز شاهد كشمكشي ميان سياه زنگي و راوي و سركارگر كارگاه هستيم             

:كند ميا به ترك كار و كارگاه تشويقكارگاه به تنگ آمده است راوي ر

بايد قبل از اينكه فرصـت      . شوم، بايد از اين كارگاه برويم بيرون       مي دارم خفه : سياه زنگي آهسته گفت   «

ـيدم         . كجا فرار كنيم؟  ... از دست برود، از اينجا برويم      ـا فـرار    : سياه زنگي جواب نداد و دوباره از او پرس كج

)22:1978تامر،(».خيابان ها مسدودنده ، همكنيم؟ جايي براي رفتن نداريم

:كار وامي دارده درحالي كه راوي و سياه زنگي در حال جروبحث هستند، سركارگر، راوي را به ادام

1- Reality Principle
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سياه زنگي غرولندي كرد و قبل از اينكه شروع به صحبت كند، فرياد يكي از سركارگرهاي كارگاه بـه                   «

.»كار كن...  از كار كشيده اي؟ كار كن چه شده؟  چرا دست: گفت ميگوشم رسيد كه

و با ورود سركارگر به صحنه، شاهد شكل گيري كشمكشي ميان سياه زنگي و سركارگر هـستيم، هـر                   

در ايـن   . كدام از اين دو شخصيت سعي دارند راوي را به سمت خود بكشند و او را مطيع خـود گرداننـد                    

 به سخنان سركارگر و تف انداختن بـر صـورت او            صحنه سياه زنگي، راوي را به ترك كار و گوش ندادن          

كند كه اگر به سخنان سركارگر گوش دهـد، راوي را تـرك خواهـد                مي كند و حتي او را تهديد      مي تشويق

ـارش را از دسـت خواهـد داد در اجـراي                   گفت و از طرفي راوي نيز با استناد به اينكه با انجام اين عمل، ك

اين درحالي است كه سركارگر نيز پي در پي . سعي در آرام كردن او داردكند و  مي دستور سياه زنگي ترديد   

ـته             . كند مي را تكرار » كار كن «جمله ـين دو خواس ـامال  عبارات زير بيانگر اين كشمكش و ترديـد راوي ب ك

:استمتضاد

كنم، گوش دادن به  ميرهايت... اگر به حرفش گوش بدهي: سياه زنگي با عصبانيت غرغر كرد و گفت

...رف او ننگ استح

...كار كن... كار كن 

...بر صورتش تف بنداز

شوم  مياز كار اخراج

تو با اين كار انسانيت از دسـت رفتـه         . اين تنها مجازاتي است كه در اختيار دارند       . از كار اخراج ميشوي   

)23:1978تامر،(» .ات را دوباره به دست خواهي آورد و سد داخل خيابان ها را از بين خواهي برد

در اين جا نيز سياه زنگي مانند مقاطع قبلي داستان نقش نهاد و اميال و خواسته هاي آن را ايفا مي كنـد                       

سركارگر، نماد باورها و ارزش هايي است كـه  . فرامن استه  گيرد كه نمايند   مي و در تضاد با سركارگر قرار     

در اين بين راوي نيـز بـه ماننـد          . ذاشته است انساني سايه افكنده و هيچ راه گريزي براي انسان نگ         بر جامعه 

.است كه با استفاده از آگاهي و خردورزي در پي آرام كردن سياه زنگي است» من«ه مقطع قبل نمايند

فرويد معتقد  « است،   " نهاد و فرامن   "در برخورد با    » من«سه گانه، بيانگر كشمكش دوسويه    ه  اين مجادل 

مـن  . اولين كشمكش من در ارتباط با نهاد اسـت        . ه قرار دارد  است كه من پيوسته در يك كشمكش دوسوي       
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شود كه خواسته هاي فـرد       مي   برخوردار است، مجبور    1كه از ويژگي هايي چون آگاهي و واقعيت آزمايي        

ـا                       ـان بيـرون، ارض را با وجود موانع و محدوديت هايي چون باورهاي جدي و سخت انسان در مـورد جه

ـا        " فرامن " در برخورد با   »من«و دومين كشمكش    .. نمايد  است، زيرا فرامن هرگاه متوجـه شـود كـه مـن ب

)Lear,2005:185 (.»كند ميخواسته هاي نهاد همراه شده، با آن مقابله

. اندازد ميدهد و به صورت سركارگر تف ميسياه زنگي تنو در نهايت، راوي به خواسته

حياتمرگ بر غريزهغريزهغلبه

بيند كـه   ميزني را در عالم خيال   خود چهره  آلودني داستان، راوي در حالت  خلسه      در ابتداي مقطع پايا   

تالش نويسنده در سطرهاي . زيبايي اش، او را مسحور ساخته و به دنيايي عجيب و غريب وارد كرده است      

ـبهم و             مي ناآشنابعدي معطوف به تصوير كشيدن اين دنيا       شود و به همين جهت فضاي داستان، فـضايي م

بارزترين نكته اي كه . نگارش ناخودآگاه و اتوماتيك توصيف شده است    ه  عجيب است كه با استفاده از شيو      

ـين  ه رنگ تر شدن نقش سياه زنگي است؛ در هم       در خصوص اين مقطع بايد يادآور شد، كم        مقاطع قبلي، ب

اي نيستيم، سياه زنگي    اي جدلي وجود داشت، اما در اين مقطع شاهد چنين پديده          سياه زنگي و راوي رابطه    

ـان       ميرنگدر ابتداي اين مقطع حضور پررنگي ندارد و به تدريج نقش او كم   شـود، بـه نحـوي كـه در پاي

از آنجا كه بيداري سياه زنگي و لجام گسيختگي او در مراحل قبل،             . ميرد مي گردد و داستان به كلي محو مي    

كه كمرنگ شدن نقـش و حـذف او نيـز فـضاي     فضاي داستان را وارد مرحله جديدي نمود، طبيعي است    

نهاد و مخـزن ليبيـدو   ه ضعيف شدن نقش سياه زنگي به عنوان نمايند    . جديدي نمايد ه  داستان را وارد مرحل   

توان ادعا كرد حضور موثر سياه زنگي  ميحاكي از فرسايش توان اين بخش از دستگاه رواني انسان است و           

ت و زندگي بر ذهن راوي است، اما در اين مرحله اين غريزه رنگ            حياه  غريزه  در مراحل قبل حاكي از غلب     

آن گونه كه در بخش نظري مقاله شرح داده شد، به اعتقاد فرويـد              .  شود مي مرگه  بازد و تبديل به غريز    مي

ـال كـشمكش انـد و           ه  درون هر انسان دو غريز     ـامي  « اصلي مرگ و حيات وجود دارد كه پيوسته در ح تم

حيات اين است كه وحدت و ه هدف غريز«)  Frued,1962:82 (.»گيرند مين را در برمراحل زندگي انسا

واحد هاي بزرگتري ايجاد و از آن ) از واحد هاي كوچك(پيوستگي ايجاد كند و هميشه درپي آن است كه    

1- Reality  Testing
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بستگي را از بين ببرد     حيات اين است كه ارتباط و هم      مرگ برخالف غريزه  ه  محافظت كند، اما هدف غريز    

ـايي آن سـوق دادن هـر         ويرانگر مي ه  در خصوص اين غريز   . و اشياء را ويران كند     توان گفت كه هـدف نه

ـايش   ) Storr,1989:67 (.»است) قبل از تولد  (موجود زنده به سوي حالت ايستاي        با سست شـدن و فرس

ا عـالوه بـر اينكـه    آنهـ « غرايز ه يابد، چرا كه بنا به نظري      مي توان يكي از اين دو غريزه، ديگري مجال ظهور        

در ) 6:1386پاينده، (.»توانند جانشين يكديگر شوند ميقادرند هدف خود را از طريق جابجايي عوض كنند،      

مرگ هستيم و به عبارت     حيات و تبديل و جابه جايي آن به غريزه        مقطع مذكور شاهد سست شدن غريزه     

اول در فضايي كـه نويـسنده   ه  امر در وهلاين. مرگ بر ذهن نويسنده تسلط دارده  ديگر در اين مرحله غريز    

به استثناي  (كنيم تمامي آن مقاطع      مي با نگاهي به مقاطع قبلي، مشاهده     . شود مي كشد مشخص  مي به تصوير 

بينيم كه حوادث در زمان      مي در يك زمان يا مكان مشخص اتفاق افتاده است، اما در اين مقطع            ) مقطع سوم 

زني كه قبال ديده، فضاهاي ه عالوه بر اين، راوي بعد از تصور چهر. يابد مي و مكاني مجهول و مبهم جريان     

:كشد ميگردد، پي در پي به تصوير ميعجيب و غريب و مبهم بيشتري را كه در ذهنش تداعي

ـا ديـده بـودم، در مخيلـه ام پديـدار شـد و از               ه  در اين حال چهر   « زني كه يك بار در يكي از خيابان ه

در زيبايي اش از خود بي خود شدم، به نحوي كه خلسه و لرزشي طوالني و سخت                 جادوي مبهم و پنهان     

ـاحل و           ببر من عارض گشت، گويي به يك       ـاي بـي س اره كوه هاي بلند و مهيـب و شـهرهاي آرام و درياه

)23:1978تامر،(» ...دشت هاي بكر و پوشيده از نور خورشيد سرخ گون را در برابرم مشاهده كردم

ـين بـه   شـود، ايـن   ميداستان، فضاي جديدي را كه در برابرش نمايان      ه  ري در ادام  راوي در بند ديگ    چن

: كشد ميتصوير

با يك حركت ناگهاني، ايستادم و دشت در برابرم بسان وصله اي سياه و بـزرگ جلـوه گـر شـد؛ در                       «

د و بـوي  زد، هوا غير قابل تحمـل شـده بـو    ميگوشه كنار آن تنهايي گورستان هاي قديمي و متروكه موج     

)24:1978تامر،(» .بدي را در خود داشت كه معلوم نبود از كجا آمده است

برف زرد رنگ ديگـر در      . »كجا برويم «: سيگار دوم را روشن كردم، و با تعجب از سياه زنگي پرسيدم           «

ـاي آن آواي حزنـي وحـشي برمـي            رگ هايم نمي باريد،  اكنون وارد دنياي آرامي شده بـودم كـه از غاره

)24:1978تامر،(» ...خاست 
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ياكند كه انگيزه   مي انسان به اين دليل آرزوي مرگ     «شود كه    مي مرگ عنوان ه  غريزه  از آنجا كه در نظري    

ـاني     )Frued,1961:45 (.»دارد) قبـل از تولـد    (دروني براي بازگشتي دوباره به حالت ايستاي         ، تـصوير زم

و جامد قبل مرگ است، زنـدگي اي كـه بـه قـول              نامعلوم و مكاني مبهم و غريب، تداعي گر حيات ايستا           

است و مشخص نبودن زمان خود دليلي بر دنيايي نامتناهي است، چراكه معموال » ال زمان «و  » ال مكان «عرفا  

ـاني متجلـي                  « ـان و بـي زم شـود و ايـن    مـي آركي تايپ هاي بي مرگي و جاودانگي به صورت فرار از زم

ـت         ـين فـرض را    ) 45:1376شميـسا،  (.»ه اسـت  وضعيتي است كه انسان قبل از هبوط داش تـوان در    مـي  هم

خصوص مكان تصور نمود ، به اين بيان كه تصوير فضايي عجيب و غريب كه مشخص ترين ويژگـي آن              

.كند ميآرامش و سكون و حزن است، حالت و مكان ايستاي قبل از تولد را تداعي

زن در ابتداي ايـن مقطـع از        ه  اعي  چهر  توان بدان استناد كرد، تد     مي ديگري كه در اين خصوص    ه   نكت

نكتـه  . شود مي زيبايي او به جهاني ديگر و متفاوت منتقل       ه  داستان در ذهن راوي است كه طي آن با مشاهد         

اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد، ارتباط عميق زن و عنصر زنانگي، با مرگ در اساطير ملل باستان است؛   

ايندگي و زندگي مربوط است با مرگ و ويراني نيز همراه اسـت و مـرگ و          اصل تانيث همان طور كه با ز      «

) 61:1376شميسا، (.»نابودي در كتاب بوف كور نيز در ارتباط با همين اصل تانيث است

ـاد     ميبه عنصر زنانگي» هاي اوانسان و سمبول  «يونگ در بخشي از كتاب       پردازد و از آن بـه عنـوان نم

ـاي مخـرب و           » زن دروني : انيما« او در فصلي تحت عنوان       كند، مي مرگ و ويراني ياد    ـان نـوعي انيم بـه بي

ـا     ميپردازد كه انسان را به مرگ و نيستي سوق  مي ويرانگر وي . كنـد  مـي دهد و فـرار از لـذت را بـر او الق

هايي از اين نوع آنيما را در شخصيت هاي برخي فيلم ها و آثار هنري مثال مي آورد و معتقـد اسـت                       نمونه

ـين  ممكن اسـت او را بـه خودكـشي تـشويق كنـد، در               «يابد  كه وقتي اين نوع انيما بر انسان تسلط مي         چن

ـيلم    ايـن . گيرد ميمرگ را به خود   شرايطي آنيما نقش الهه    ـايي را در  ف ـين انيم 2 از كوكتـو  1»ارفيـوس «چن

ـا   اي معتدلسخهچنين نهم. نامند  مي»زن مهلك«فرانسوي هاي اين آنيما را   . كنيم مي مشاهده تر از ايـن آنيم

.   مجسم شده اسـت     4»فلوت سحرآميز «  تحت عنوان  3در يكي از آثار موتسارت    » ملكه شب «در شخصيت   

1- Orpheus
2- Cocteau
3- Mozart
4- Magic Flute
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ـاد ايـن جنبـه         )2(2»لورالي«در اسطوره هاي يوناني و      )1(1»سايرن«زنان موسوم به     ـاني نيـز نم در اساطير آلم

)Jung,1988:178 (.»ويرانگرندچنين اشكالي نماد تصوري خطرناك آنيما هستندودر 

ـاي        . گذارد مي اساطير ملل مختلف بر اين ادعا صحه      ه  مطالع در اساطير ملل مختلـف،زن يكـي از نماده

حوا و در مورد زن با قراين فراطبيعـي         مطالبي درباره » در سفْر پيدايش  «ويراني و مرگ است، به عنوان مثال        

ـيف شـرارت، ظلمـت،         آمده است، توصيفاتي فراتر از خوارمايگي انف       عالي و شرارت، اما در عين حال توص

ـا      «هم چنين   ) 38:1386وارنر،. (خورد مي خطر و مرگ در همه جا مدام به چشم         در اساطير يونان مرگ غالب

ه  در داستان تامر، در واقع آن زن به مثاب)Cirlot,1971:78 (.»شود ميبه عنوان دختر شب به تصوير كشيده   

كند كه از  ميبرد و سياه زنگي نيز در آن دنيا ادعا         مي ت كه راوي را به دنياي ديگري      مرگ اس ه  مرگ يا غريز  

رسد كه قبـل   ميآلود چنين به نظرش   شناخته است و خود راوي نيز در آن لحظات خلسه          مي قبل آن زن را   

.از تولد، زندگي عجيبي داشته و در آن دنيا سخت عاشق آن زن بوده است

ـين بـه       . »شناسم مي من او را  « : خواب آلود زير لب تكرار كرد     سياه زنگي با صدايي     « در آن لحظات چن

ذهنم رسيد كه قبل از تولد زندگي عجيب و غريبي داشتم،با عشقي شديد به آن زن كه با يـك تـراژدي بـه     

). 24:1978تامر،(» .پايان رسيد

ـته ،    و يادآوري راوي از دنيا) مرگه نماد غريز(آشنايي سياه زنگي با آن زن     يي كه قبـل از تولـدش داش

اشاره به غريزه و ميل انسان به بازگشت به دنياي ايستا و جامد قبل از تولد دارد؛ دنيايي كه آرزوي بازگشت         

.يابد ميبه آن در نهاد و سرشت انسان وجود دارد و تنها با مرگ تحقق

:شود ميمرگه يل به غريزگردد و تبد ميدچار جابه جايي) سياه زنگي(حيات ه در اين شرايط غريز

. در آن لحظه آواي نسيم لحن خشني بـه خـود گرفـت              . خراميد   مي سياه زنگي خوشحال و شادمان    « 

و در اين حالت سياه زنگـي       ... زنانگي را دارد  ه  هوس كردم كاش صورتم را به خاك خشني بمالم كه رايح          

).24:1978تامر،(» !چقدر آن را دوست دارم... آه زمين«زد  مينيز فرياد

عنصر زنانگي بر ذهـن راوي هـستيم، چراكـه از طرفـي راوي ميـل دارد      ه در اين عبارت نيز شاهد غلب 

رسد و از طرف ديگر، سياه زنگي نيز زنانگي از آن به مشام ميه صورتش را به خاك خشني بكشد كه رايح    

1- Siren
2- Lorelei
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ف در اساطير ملت هاي مختلـف،  ؛ زمين از يك طر»!چقدر آن را دوست دارم    ... آه، زمين   « زند   مي فرياد بر 

ـازين اسـت             «نماد تانيث اسـت و         ـادر تـصور شـده اسـت و  عنـصر آغ ـاطير بـسياري از ملـل، م » در اس

؛ و از طرف ديگر در بسياري از احاديث اسالمي، هم به عنوان مبـدأ انـسان و هـم بـه              )414:1388ياحقي،(

ايد و آدم نيز از خاك اسـت و همگـي بـه             عنوان مرجع او ياد شده و گفته شده كه همگي شما از نسل آدم             

ـاتنگي دارد         «به عالوه در اساطير ملت هاي مختلف        . گرديد مي خاك باز  ـاط تنگ ـين ارتب .»مرگ با عنصر زم

)Cirlo,1971:78(

ـاد            مي حيات از ذهن راوي محو    ه  از اين مقطع به بعد است كه غريز        ـياه زنگـي بـه عنـوان نه شود و س

:گردد كه ويژگي بارز آن، آرامش و حزن استميميرد و راوي وارد دنياييمي

ـاي آن              برف زرد رنگ، ديگر در رگ هايم نمي باريد، اكنون وارد دنياي آرامي شـده بـودم كـه از غاره

ـياه   : آواي حزني وحشي برمي خاست و در حالي كه دستم را در جيب شلوارم فرو مي بردم، پرسيدم                  آيا س

ـين انـداز             و آواي حزني تنها   !... زنگي مرده است؟   ـياه طن » ...شـد و     مـي   در جنگل زنبق هاي خـشك و س

)25:1978تامر،(

نتيجه

احساس » سياه زنگي«تاثير پذيري از آراء و نظريات فرويد و مكتب سورئاليسم در تمام عناصر داستاني           

 به  و زمان داستان  ) مكان(توان اين تاثير پذيري را در روايت و شخصيت پردازي و فضا سازي              مي. شودمي

بك نگارش آن روايـت     روايت داستان در بسياري از مقاطع آن سورئاليستي است و س          . خوبي مشاهده كرد  

اين ويژگي در وصف قهوه خانه در مقطع دوم داستان و فضاسازي هاي مقطع شـشم بـه                  . ناخودآگاه است 

دهنـد   ميدسترسد، به گونه اي كه در دو مقطع ياد شده جمالت تسلسل منطقي خود را از                  مي اوج خود 

جداي از روايت و سبك نگارش، شخصيت هاي داستان نيز در         . گردند مي جريان سيال ذهن القا   و به شيوه  

ي »كـشمكش «جدلي شخصيت ها خود بيانگر ه اي جدلي دارند، اين رابطتمامي مقاطع، با يكديگر رابطه

ـاد فرويـد       است كه ميان غريزه هاي مختلف دستگاه رواني انسان وجود دارد كه بنا             زنـدگي  ه   همـ  ، به اعتق

. انسان را در برمي گيرد و حتي مسائل مهم تري چون شكوفايي و انحطاط تمدن ها نيز حاصـل آن اسـت                     

ـان راوي و    (و مقطـع سـوم      ) ميان سياه زنگي و راوي    (نشانه هاي اين كشمكش را در انتهاي مقطع اول           مي
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ميان سياه زنگي و راوي و    (و مقطع پنجم    )  راوي ميان سياه زنگي و   (و مقطع چهارم    ) سياه زنگي و دخترك   

ـاوي فرويـد و                      . بينيم مي )سركارگر ـات روانك ـامر از نظري ـانگر تاثيرپـذيري ت ـتان نيـز بي ـان داس مكان و زم

ـتثناي مقطـع اول كـه در آن ذهـن راوي در          (سورئاليسم است، چراكه مكان داستان در اغلب مقاطع          بـه اس

رابت خاصي دارد و اين ابهام در مقطع دوم و سوم و ششم به اوج مبهم است و غ  ) حالت خودآگاهي است  

ـاهي ذهـن               . رسد مي خود به عالوه زمان حوادث در مقطع اول داستان روز است و روز در آن نماد خودآگ

كنـد و   مـي آلود هستيم، زمان داستان تغيير  نويسنده است و در ديگر مقاطع كه شاهد ذهني پريشان و خلسه           

.شايد شب در اين جا رمزي از ناخودآگاه ذهن راوي باشد. افتد مياقحوادث در شب اتف

هايادداشت

در اسطوره هاي يوناني موجودي است كه نيمـي از آن زن و نيمـي ديگـر پرنـده                   ) Siren( سايرن   -1

خواند تا كشتي آنان را منحـرف        مي اين موجود به هدف گمراه كردن ناخدايان كشتي ها پيوسته آواز          . است

.و باعث هالكت و نابودي آنان شودكند 

افسانه زن ماهي ژرمن هاست كه با آواز خود موجب گمراهي ناخدايان كشتي             ) Lorelei( لورالي   -2

.شود ميها و سرنشينان آن و در هم شكستن كشتي

                                                           كتابنامه
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