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خوانشي روانكاوانه از داستان كوتاه «گرگ» اثر هوشنگ گلشيري
دكتر ناصر ملكي
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چكيده
آنچه امروز به مثابۀ مكتب نقد روانكاوي در حوزۀ ادبيات مطرح است ريشه در تحقيقات و
كاوشهاي فرويد در زمينۀ ناخودآگاه انسان دارد .دستتاورد او در زمينتۀ شتناخت و نحتوۀ
كاركرد ذهن ،الگوهاي جديدي در زمينۀ تجزيه و تحليل آثتار ادبتم مفرفتم كترد .الگتوي
ساختاري از برجستهترين نظريات او در تبيين ماهيت ذهن و نحتوۀ كتاركرد آن استت .بتر
اساس اين الگو ،ذهن به سه بخش «نهاد»« ،من» و «فرامن» تقسيمبندي شده استت كته هتر
بخش كاركرد به خصوصم دارد .تحقيق حاضر ،كه جزو پژوهشهاي كتابخانتهاي و كيفتم
به شمار ممآيد ،خوانشم روانكاوانه از داستان «گرگ» اثر هوشنگ گلشيري استت كته بته
صورت مشخص با استفاده از الگوي ساختاري فرويد و انطباق آن با سه شخصيت محوري
داستان يفنم گرگ ،اختر و دكتر ،كنشهاي اين شخصيتها را تحليتل كترده و جنبتههتاي
جديدي از اين داستان را نمايان سازد .تحليل اين داستتان بتا رويكترد روانكاوانتۀ فرويتد،
سفري به جهان ذهن گلشيري در مقام مؤلف اثر است .رخدادهاي عجيب و بمپاسخم كته
در پيرنگ داستان از رهگذر تقابل و تفامل اختر با گرگ و دكتر پديد ممآيد ،جانمايتۀ اثتر
گلشيري است كته پرستشهايم را در ذهتن مخابتب ايجتاد متمكنتد و در ايتن پتژوهش
رمزگشايم ممشود.
كليدواژهها :گرگ ،گلشيري ،نهاد ،من ،فرامن.
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مقدمه
در باب فروید و اهميت روانكاوي

پايه و اساس آنچه امروز به عنوان نقد روانكاوانه 6شناخته ممشود ،در آراء و نظترات زيگمونتد فرويتد
( 6551-6393م ،).پزشك و روانشناس اتريشم ريشه دارد .فارغ از اين بحت كته برختم يافتتههتاي
فرويد ،امروزه ديگر در محافل علمم مطرح نيستت ،نبايتد اهميتت كتار و تتالش وي را در نمايانتدن
حوزۀ جديتدي در شتناخت ذهتن انستان ناديتده انگاشتت« .در عرصتۀ نقتد هنتر و ادبيتات از منظتر
روانشناسم ،گامهاي اوليه را افالبون و ارسطو برداشتند .اين دو متفكّر دربارۀ تتثثير و ماهيتت شتفر و
كيفيات روحم شاعر نظراتم عرضه كردند كه سنگ بناي نظريهپردازيهتاي بفتدي شتد .در دورههتاي
بفد نيز هگل ،نيچه ،شوپنهاور و ديگر فالسفه و متفكران در باب خاستگاههاي روحم و روانتم هنتر و
ابفاد انفسم آن ديدگاههاي اثرگذاري مطرح كردند ،اما تكتوين و تكامتل ايتن شتيوه از نقتد و مبتانم و
مباح گستردۀ آن بته ههتور فرويتد و آراي او بتازممگتردد» (روزبته و دانيتاري.)621-625 :6939 ،
تقسيمبنديهايم كه فرويد از ذهن انستان و همچنتين شترح كتاركرد هتر بختش مطترح كترد ،نقتش
بهسزايم نه تنها در پيشبرد علم روانكاوي ،بلكه در ديگر حوزههاي علوم انسانم ايفا كرد به بتوري كته
برخم از متفكران و نظريهپردازان برجستۀ علتوم مختلتف بتا تثستم از نظريتات وي ،و در متواردي بتا
تصحيح و نقد آن ،سفم در انطباق و تبيين مسائل حوزۀ تخصصم خود نمودند .حميدرضا شتايگانفتر
در كتاب نقد ادبم ،ريشۀ نقد روانشناستانه را در فلستفۀ يونتان باستتان و در آثتار افالبتون و ارستطو
ممداند اما استفادۀ هدفمند از الگوهاي روانكاوي جهت تجزيته و تحليتل يتك اثتر ادبتم يتا هنتري را
ممتوان با پيدايش مكتب نقد روانكاوانه همدوره دانست ( .)629-621 :6951ذكر اين نكتته نيتز حتائز
اهميت است كه فرويد برخم از يافتههاي خود را كه در قالب تئوري مطرح ممكند به صتورت تجربتم
و بر اساس بررسم و تحليل بيماران خود به دست آورده و لذا در بول زندگم علمم خود بارها آنهتا
را تصحيح و پااليش ممكند .بنابراين ممكن است پس از خواندن كتابهاي متقدم و كتابهتاي متتثخر
وي ،خواننده با تناقضاتم روبهرو شود كه ناشم از همين موضوع است.

1- Psychoanalysis Criticism
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مختصري پيرامون زندگي ادبي گلشيري

هوشنگ گلشيري از شاخصترين داستاننويسان و منتقدان مفاصر ادبيات فارسم بته شتمار ممآيتد .او
يكم از اولين نويسندگان ايرانم است كه در نوشتار خود تكنيكهاي ادبم مدرن را به كار گرفته استت.
«با شروع جريان رمان نو كه تمايل نويسندگان به ستمت مستائل ذهنتم و روانتم قهرمانتان داستتانهتا
مفطوف شد ،عنصر شخصيت و چگونگم پردازش آن ،بتيش از پتيش متورد توجته نويستندگان قترار
گرفت .در ايران نيز در پم آشنايم داستاننويسان با آثار منتشرشتدۀ نويستندگان رربتم ،گترايشهتا بته
سوي جريان نگارش رمانهاي روانشناسانه افزايش يافت .يكم از نويسندگانم كته در ايتن زمينته گتام
نهاد ،هوشنگ گلشيري بود كه به امكانات تازهاي در داستاننويسم پم برد و تغييتري اساستم در مشتم
ادبم خود داد» (بتارانم و جففتري .)66 :6936 ،گلشتيري همچنتين از تثثيرگتذارترين نويستندگان در
پيشبرد ادبيات فارسم و پرورش نويسندگان جوان ايرانم به حساب ممآيد .وي كتار ختود را در ستال
 6993بتا پتژوهش در زمينتۀ ادبيتتات فولكلتور آرتاز كترد و پتتس از متدتم در حيطتۀ سترايش شتتفر
ففاليتهايم داشت اما توفيقم نيافت و بر ادبيات منثور و به بور مشخص داستان كوتتاه متمركتز شتد.
آشنايم او با بهرام صادقم (داستاننويس برجستۀ مفاصر) كمك شايانم به پختگم آثتار آتتم وي نمتود.
از ويژگمهاي بارز گلشيري تفهد و اعتقاد به كار گروهم بود .جُنگ اصفهان نام حلقۀ ادبم بتود كته بته
همراه چند تن از نويسندگان و روشنفكران همعصرش پايه گذارد .دامنۀ ففاليتهاي گلشتيري محتدود
به نويسندگم داستان و رمان نممشود .همكاري وي با نشريات و روزنامههاي مفتبر ماننتد پيتام نتوين،
كيهان هفته و فردوسم تنها بخشم از آن است .وي از اعضاي محتوري و اصتلم كتانون نويستندگان از
ابتداي ففاليت آن در سال  6911تا اتمام ففاليتش بود و حتتم پتس از تفطيلتم آن هتم از پيگيريهتاي
مجدّانه براي ففاليت مجددش كم نگذاشت .انگيزۀ باال و انرژي تمامنشدنم گلشتيري موجتب تشتكيل
كارگاههاي متفدد داستانخوانم و نقد داستان گشت كه خروجم آن تثثير بهستزايم در پترورش نستلم
از نويسندگان نوگرا داشت« .گلشيري از آنجا كه خود در كار داستاننويستم شخصتيتپردازي را اصتل
ممدانست و زنجيرۀ رويدادها را بر محور شناخت از ذهنيت شخصيتهاي داستان تنظيم ممكرد ،ببفتاً
توجهم به پرداخت صحنههاي عينم و گسترههاي آفاقم داستان نداشت .شايد به همين دليتل بتود كته
پيوسته بر كار نويسندگانم ماننتد دولتآبتادي و دانشتور كته بيشتتر گستترههاي عينتم و آفتاقم را در
داستانهاي خود ممپروردند خرده ممگرفت و كار ايشان را بتا نقتالم و حكايتتگويم ستنتم يكستان
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ممپنداشت» (كريممحكاک .)611 :6913 ،گلشتيري در  61خترداد  6913بته علتت بيمتاري مننژيتت
چشم از جهان فروبست .پس از درگذشت وي ،بنياد فرهنگم -مطالفاتم گلشيري به همتت عتدهاي از
ياران وي از جمله همسرش فرزانۀ باهري تثسيس شتد كته هتدف آن ادامتۀ راه گلشتيري در جهتت
آموزش و حمايت قشر جديد نويسندگان و اهداي جايزۀ ساالنه به آثار داستانم برتر بود و ايتن جتايزه
از سال  6952تا  6939در دو بخش بهترين رمان و بهترين مجموعه داستان ،به نويستندگان اعطتا شتد.

«هوشنگ گلشيري را بمترديد بايد در زمرۀ بارزترين چهرههتاي داستاننويستم ايتران در قترن بيستتم
شمرد .او در افقم تازه كار نويسندگانم چون صادق هتدايت و بهترام صتادقم را ادامته داد كته جهتان
رؤياها و اوهام آدمم را نيز بخشم جدايمناپذير از قلمترو داستتان ممداننتد و در كتار داستاننويستم از
واقفيت عينم درممگذرند تا بته اليتههاي نهفتتۀ ذهتن و ضتمير شخصتيتهاي ختود دستت يابنتد»
(كريممحكاک .)611-611 :6913 ،تثثير گلشيري بر نويسندگان هتمعصتر و جتوان بفتد از ختود بته
اعتقاد بسياري از منتقدان انكارناشدنم است .در وصف او همين بس كه رضا براهنتم در يادداشتتم بته
مناسبت مراسم يادبود وي چنين ممنويسد« :مرگ هوشنگ گلشيري ،مترگ هركستم نيستت .مترگ او
مرگ يگانهاي است از ميان سه يا چهار يگانۀ اين زمان ،ايتن زبتان ،و ايتن نثتر .در قصتۀ كوتتاه ،تتالم
نداشت ،ندارد .همقامتهايش هدايت و چوبكاند ،و شايد  -ممگوييم شايد  -بهرام صادقم و عاليتم
و ساعدي در قصۀ بلند كار بديع كردهاند .گلشيري نوع ادبم را به هم ريخته است .هتم از قصتۀ كوتتاه
بلند ،و هم از نوع رمان ،نوعزدايم كرده است  . ...در ايتن آثتار ،و قصتههتاي بتمشتمار كوتتاهش ،بتا
وسواس انسان و زبان سر و كار داريم ،و نيز بتا وسوستۀ مترگ و وسوستۀ شتهادت و مفصتوميت ،و
نقيضهاي رندانۀ اين دو .مرگ گلشيري مرگ هر كسم نيست» (براهنم.)16 :6913 ،
خالصۀ داستان

داستان كوتاه «گرگ» نخستين بار در مجموعه داستان نمازخانۀ كوچك متن در ستال  6951توست
نشر زمان به چاپ رسيد و نشر نيلوفر در سال  6952اين داستان را به همراه تفتدادي ديگتر از داستتان
كوتاههاي گلشيري در مجموعهاي تحت عنوان نيمۀ تاريك ماه روانه بازار كرد« .گترگ» حكايتت زنتم
است به نام اختر (شخصيت اصلم و محوري داستان) و همسرش دكتر (پزشتك آبتادي) ،كته زنتدگم
آنها با ههور گرگم عجيب و مرموز تحت تثثير قرار گرفته و حوادث داستان شتكل ممگيترد .داستتان
در روستايم بم نام و نشان اتفاق ممافتد و تاريخ وقوع حتوادث داستتان نيتز مشتخص نيستت .راوي
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داستان بمنام و به احتمال زياد مدير يا مفلم مدرسۀ روستاست .اختر زنتم الررانتدام و كوتتاه استت و
نوزده سال سن دارد و به همراه دكتر در منزل كوچكم در بهداري زندگم ممكننتد .بهتداري آن بترف
روستا و كنار قبرستان است .گهگاه كه هوا خوب باشد ،اختر براي گشت زدن در روستا بيرون ممآيتد.
پاراگراف دوم به توصيف اختر و روال زنتدگم او اختصتا

دارد .متاجرا بتا پتاراگراف ستوم شتروع

ممشود .با بارش اولين برف ،اختر ديگر از خانه بيرون نممرود و سر و كلۀ گترگ در ابتراف بهتداري
پيدا ممشود .صداي زوزۀ گرگ كه بلند ممشود ،اختر با وحشت بته كنتار پنجتره متمرود و بته بيابتان
خيره ممشود و اين به امري روزمره بدل ممشود .ابتدا اين قضتيه جتدي گرفتته نممشتود امتا پتس از
مدتم دكتر به صرافت افتاده و براي گرفتن گرگ شتروع بته تلتهگتذاري ممكنتد كته بمفايتده استت.
پيشنهاد ممشود كه اختر به مدرسه برود و به دانشآموزان نقاشتم تفلتيم دهتد .تنهتا نقشتم كته اختتر
ممكشد گرگ است كه از قضا بسيار به سگ گله شبيه استت .گترگ داستتان بستيار بتاهوش بته نظتر
ممرسد و با وجود اين كه تا كنار تله ممآيد ،دم به تلته نممدهتد .ايتن موضتوع وحشتت بيشتتري را
سبب ممشود تا جايم كه دكتر از ژاندارمها ممخواهد چند شب در خانۀ آنها بمانند و كشيك بدهنتد.
اختر اهل مطالفه است و مدام كنار بخاري مشغول مطالفه است .بفد مشخص ممشود كتابهاي جتك
لندن را ممخواند .به همين خابر ابالعات زيادي نسبت به گرگها و سگها پيدا كرده است .حضتور
گرگ و وحشت مدام اختر در بول داستان بيشتر و بيشتر شده تا آنجا كه دكتر تصتميم ممگيترد اختتر
را با خود به شهر ببرد .برف در تنگ جاده زياد شده و ماشين هاهراً خراب ممشود و بترفپتاکكتن از
كار ممافتد .اختر و دكتر ،گرگ را ممبينند كه كنار جاده به آنها خيره شده است .بفد از ترستيدن دكتتر
از پياده شدن ،اختر از ماشين بيرون ممرود و به همراه گرگ ناپديد ممشوند .يك رانندۀ بتاري دكتتر را
روز بفد در حالم كه بيهوش است به يك قهوهخانه ممبرد و بفد از به هتوش آمتدن ،داستتان را بتراي
ديگران تفريف ممكند.
پيشينۀ تحقيق

پژوهشهاي بسياري در قالب مقاله ،پايان نامه و رساله با استفاده از الگوي ساختار ذهتن فرويتد انچتام
پذيرفته است كه هر كدام با بهكارگيري رويكرد روانكاوانۀ فرويد زمينۀ تخصصم خود را متورد تجزيته
و تحليل قرار دادهاند .براي نمونه در زمينۀ فلسفه و عرفان ممتوان به پاياننامۀ گلشن صتادقم بتا عنتوان
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بررسم و مقايسۀ ساختار شخصيت انسان از ديدگاه عالمته بباببتايم و فرويتد و استتنتا داللتهتاي
تربيتم آنها اشاره كرد .نمونه ي ديگر ،تالش احسان مفزيپور در بررستم آثتار هنتري تحتت عنتوان

تحليل بازنمود ضمير ناخودآگاه در آثار نقاشم اكسپرسيونيسم مبتنتم بتر نظريتههتاي فرويتد ،يونتگ و
لكان است .اما در مطالفات ادبم دامنۀ پژوهشها وسيعتر است؛ مانند پژوهش محبوبه اههري بتا عنتوان
نقد روانكاوانۀ آثار عباس مفروفم يا نقتد و تحليتل روانشتناختم شخصتيتهاي شتاهنامه كته عنتوان
پاياننامۀ مجيد هوشنگم است.
بيشترين بررستمهايم كته از آثتار گلشتيري صتورت گرفتته متوجته ويژگمهتاي زبانشتناختم و
فرماليستم آثار وي بوده است كه شمار آن بسيار است و امكان ذكر همۀ آنهتا در ايتن بختش نيستت.
«شخصيتپردازي در داستان كوتاه گرگ از هوشنگ گلشيري» توس محمتد بتارانم و زهتره جففتري

يا پژوهش زهره جففري تحت عنوان بررسم عناصر داستانم در پنج داستان كوتتاه هوشتنگ گلشتيري
انجام شده كه البته يكم از داستانهاي بررسمشده در آن پژوهش ،داستان كوتاه «گرگ» استت .محبوبته

زارع پژوهشم در قالب پاياننامۀ كارشناسم ارشد بتا عنتوان مكتبهتاي روانشناستم و ادب داستتانم
(بررسم آثاري چند از گلشيري از ديدگاه روانشناسم) انجام داده است كته در آن بتهاختصتار بته آراء
نحلههاي روانشناسم و روانكاوي اشاره شده و سپس برخم از داستتانهاي گلشتيري متورد ارزيتابم
كلم قرار گرفتهاند.
پژوهش حاضر اولين تالش در خوانش داستان كوتاه «گرگ» اثر هوشتنگ گلشتيري بتا استتفاده از
رويكرد روانكاوي فرويد بتا تكيته بتر الگتوي ستاختار ذهتن استت .آنچته در داستتانهاي گلشتيري
خودنمايم ممكند ،رواب پيچيدۀ شخصيتهاست كه با هرافت خاصم در پيرنگ داستتان مفصتلبندي
شده است .پرداخت به جهان درونم شخصيتها نقطۀ قوت داستانهاي گلشيري است و گترگ نمونتۀ
بارز آن به شمار ممرود .به همين سبب رويكردي روانكاوانه در تحليل ناخودآگتاه شخصتيتها و نيتز
رمزگشايم از پيرنگ مفماگونۀ داستان ممتواند بسيار مفيد واقع شتود .بته نقتل از فرويتد« :متن ضتمير
ناخودآگاه را كشف نكردم .كاشفان حقيقم شتفرا و هنرمنتدان هستتند» (هتوف .)652 :6915 ،بتر ايتن
اساس ،تحليل اين داستان در بستر مكتب روانكاوي فرويد نه تنها در فهم داستان كمك ممكنتد ،بلكته
تفسيري بديع در بازنمايم هرافت هنر گلشيري ارائه ممدهد كه هم ممتواند متورد توجته پژوهشتگران
واقع شود و هم انگيزهاي جهت پژوهشهاي آتم باشتد« .روانكتاوي بتهستختم متمتوانتد بته مستثلۀ
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استفداد هنري پاسخ گويد ،ولم بدون ترديد ممتواند بر بترز كتاركرد نيتروي تخيتل هنرمنتد روشتنم
بيفكند» (هاوزر .)661 :6919 ،در اين پژوهش ابتدا مباح نظتري شترح و بست داده خواهتد شتد و
بهبور مشخص الگوي ذهن فرويد و اركان سهگانۀ آن توضيح داده ممشتود .افتزون بتر ايتن ،دو رانتۀ
تثثيرگذار بر ناخودآگاه ذهتن مفرفتم شتده و ستپس بتا استتناد بته نظريتات مطترحشتده ،حتوادث و
شخصيتهاي داستان تحليل ممشوند.
چارچوب نظري پژوهش
«خودآگاه»«/پيشخودآگاه»/ناخودآگاه»

نظر به اينكه آن بخش از نظريات فرويد كه مبتنم بر ساختار ذهن و شرح كاركرد بختشهتاي مختلتف
آن است دستمايۀ اين پژوهش است ،تمركز بح

به اين سو مفطوف ممشود .فرويد ذهن انسان را بتر

اساس الگوي تايپوگرافيك 6به سه بخش :خودآگتاه ،0پتيشخودآگتاه 9و ناخودآگتاه 1تقستيم متمكنتد.
«خودآگاه راب مستقيم انسان با جهان واقفيت است .پيشخودآگاه محل نگهداري ختابراتم استت كته
بخش خودآگاه به آن اجازۀ ورود ممدهتد بتم آن كته در ايتن ختابرات تغييتري ايجتاد كنتد .بختش
ناخودآگاه محل اشتياق ،تصاوير ،تفكرات ،و خواستههاي سركوبشدۀ ببع انستان استت» ( Bressler,

 .)1994: 145ما با بخش خودآگاه ذهتن بتا جهتان ارتبتاق برقترار متمكنتيم و آن را تجزيته و تحليتل
ممنماييم .بخش پيشخودآگاه را ممتوان حد فاصل خودآگاه و ناخودآگاه دانست .ايتن بختش مربتوق
به تفكراتم است كه به اذن خودآگاه فراخوانده ممشوند .هر آنچه كه اجازۀ ورود به ستطح خودآگتاه را
نداشته باشد سركوب شده و به بخش ناخودآگاه رانده ممشتود .ناخودآگتاه محتل حتسهتاي پنهتان،
تفكرات شرمآور ،اشتهاي سيريناپذير و خواستههاي ريرمفقول انسان است.
«نهاد»«/من»«/فرامن»

تمركز اصلم روانكاوي فرويد بر روي ناخودآگاه ،شناخت و تثثير آن بر بخش خودآگتاه ذهتن استت.
به زعم فرويد ،بخش اعظم ذهن انسان متفلق به ناخودآگاه است كه ما از وجتود و نفتوذ آن بته بختش
1- Typographical Model
2- Conscious
3- Preconscious
4- Unconscious
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خودآگاه رافليم .ناخودآگاه از ديدگاه فرويد در پس رفتارها و اعمال ما در جامفته قترار دارد و پيوستته
به صورت ريرمستقيم بر خودآگاه تثثير ممگذارد .اما بفدها فرويد الگوي ديگري مطرح كترد كته شتايد
بتوان آن را مشهورترين و مهمترين دستاورد وي برشمرد .الگوي سهگانته 6يتا الگتوي ستاختاري 0كته
ذهن انسان را به سه بخش «نهاد»« ،9من» ،1و «فرامن» 5تقسيمبندي ممكنتد«« .نهتاد» بختش ريرمفقتول،
رريزي ،ناشناخته و ناخودآگاه ذهن است كه شامل خواستههتاي پنهتانم ،اميتال تاريتك و تترسهتاي
شديد است« .نهاد» تنها به دنبال تثمين ضرورت اصل لذت است .فرويد دومتين بختش ذهتن را «متن»
نامگذاري كرد كه بخش مفقول ،منطقم و بيدار ذهن است .اگتر «نهتاد» بتر استاس اصتل لتذت عمتل
ممكند ،عملكرد «من» با اصل واقفيت هماهنگ است .بخش سوم ذهن« ،فرامن» ،همچون يك سنستور
داخلم عمل ممكند و سبب ممشود كه بر اساس فشارهاي اجتماعم ،قضاوتهتاي اخالقتم كنتيم .بتر
خالف «نهاد»« ،فرامن» بر اساس اصل اخالقيات عمل ممكنتد و اساستاً در ختدمت محافظتت از متا و
جامفه در برابر «نهاد» استت» (همتان« .)146 :نهتاد» هماننتد ناخودآگتاه اشتتهاي ستيريناپتذير اميتال
سركوبشده است كه پيوسته به دنبال كسب لذت و ابراز وجود استت .در بترف ديگتر« ،فترامن» در
مقام عنصر بازدارنده به مقابله با «نهاد» برممخيزد و او را باز به ناخودآگاه پتس متمزنتد .در ايتن ميتان
«من» كه با اصل واقفيت سر و كار دارد ،مسئول برقراري تفادل بين ايتن دو را بتر عهتده دارد .بته ايتن
مفنا كه با استفاده از اسلحۀ «فرامن» جلوي گسترش «نهاد» را ممگيرد و در مواقع ضتروري «فترامن» را
محدود ممسازد تا «نهاد» بيشتر جلوه كند .آنچته توجته فرويتد را بته ختود جلتب كترده بتود بختش
ناشناخته و پنهانم ذهن يفنم «نهاد» بود« .اقتدار نهاد بيانگر هدف واقفم زندگم نظاممند هر فترد استت»
( .)Freud, 1949: 19به ديگر سخن ،فرويد «نهاد» را موتور محركۀ زندگم انسان ممداند .موتتوري كته
بسيار سركش است و تنها ارضاي خود را ممبيند« .هدفم ماننتد تتالش بتراي زنتده مانتدن و دفتاع از
خويشتن در برابر خطر به واسطۀ نگرانم را نممتوان به نهاد نستبت داد .ايتن كتنش مربتوق بته شترح
وهايف «من» است و همچنين دردرۀ يافتن مطلوبترين و كمخطرترين راه كستب لتذت بتا در نظتر

1- Tripartite Model
2- Structural Model
3- Id
4- Ego
5- Superego
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گرفتن جهان بيرونم نيز از كارهاي «من» است« .فرامن» ممكن است خواستههتاي تتازهاي مطترح كنتد
اما كاركرد اصلم آن را ممتوان همان محدود كردن لذتها دانست» (همان).
«غریزۀ زندگي»«/غریزۀ ویرانگر»

در ادامۀ شرح و بررسم «نهاد» ،فرويد از «رريزه» نام ممبرد و تفريفم از آن ارائه ممدهد كته بته نتوعم
رريزه را عامل اصلم بروز «نهاد» ممداند .به عبارت ديگر ،اگر «نهاد» را موتتور محركته زنتدگم بنتاميم،
آنگاه رريزه را ممتوان موتور محركۀ «نهاد» فرض كرد .تفريفم كه فرويد مطرح متمكنتد تثمتلبرانگيتز
است« :آن نيروهايم كه بنا بر فرض ما در پس تنشهتاي ناشتم از نيتاز نهتاد قترار دارد ،ررايتز ناميتده
ممشوند .آنها بازنمود خواستههاي بدن از ذهن هستتند ،ررايتز بته ررتم ايتن كته علتت رتايم همتۀ
ففاليتهاي انسان هستند ،ماهيتم محافظهكارانه دارند .هر وضفيتم كه موجتود زنتده بته آن نائتل شتده
باشد ،به مجرد كنار گذاشتن آن وضفيت ،باع

گرايشم به استقرار مجدد آن ممگردد» (فرويتد:6932 ،

 .)1در واقع عطش رريزۀ سيريناپذير است و مدام به اشكال مختلتف ستفم در مطترح كتردن نيتازي
جديد دارد .فرويد به وجود دو نوع «رريزۀ» اصلم در «نهاد» مفتقد است؛ «اروس»( 6كلمهاي يونتانم بته
مفناي عشق) و «رريزۀ ويرانگر»« .0اروس به دنبال يكپارچگم بيشتر و حفت آن استت و بته صتورت
خالصه به دنبال پيوند است؛ در حالم كه «رريزۀ ويرانگر» به دنبال بتر هتم زدن رابت و نتابودي همته
چيز است» ( .)Freud, 1949: 20اروس يا «رريزۀ جنسم» 9كه بفدها فرويد عنوان «ليبيدو» 1را بتراي آن
انتخاب كرد به عقيدۀ او مهمترين و قدرتمندترين رريتزۀ آدمتم استت كته در «نهتاد» جتاي دارد .ايتن
رريزۀ پرانرژي در «نهاد» آدمم است كه او را به موفقيت و برتري سوق ممدهد و ستيريناپتذير استت.
رريزۀ ويرانگر يا «رريزۀ متخاصم» 5به دنبال نابودي و تبتاهم ختود و ديگتران استت« .از نظتر فرويتد،
ليبيدو عاملم است رريزي و پرانرژي در درون نهاد كه تمايل به تسل  ،بقا و فاعليت دارد؛ نيرويتم كته
در مبارزه با مرگ ممكوشد انسان را در هر زمينه بته پيتروزي و برتتري برستاند» (شتايگانفتر:6951 ،
 .)669از آنجا كه اروس در پم سازندگم ،خلق زيبايم و در يك كالم زندگم است ،فرويد بتراي آن از
1- Eros
2- Destructive Instinct
3- Sexual Instinct
4- Libido
5- Aggressive Instinct
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اصطالح «رريزۀ زندگم» 6نيز استفاده كرده است .از سوي ديگر به سبب آن كه رريتزۀ ويرانگتر در پتم
نابودي ،نيستم و تباهم اقدام ممكند ،آن را «تاناتوس»( 0كلمۀ يونتانم بته مفنتاي مترگ) متمنامتد و از
اصطالح «رانۀ مرگ» 9براي اشاره به آن استتفاده ممكنتد ( .)Barry, 2009: 93علتمررتم آنچته ارلتب
تصور ممشود كه اين دو عامل رريزي درون «نهاد» همواره با هتم در تقابتلانتد ،گهگتاه متمتواننتد در
تفامل نيز باشند« .از لحاظ كاركرد زيستشناختم ،اين دو رريزۀ اساسم يا در تقابتل بتا يكتديگر يتا در
كنار يكديگرند .بنابراين عمل خوردن ،نابودي چيزي است (رذا) با هدف نهايم وحدت بتا آن (جتذب
رذا) و عمل جنسم نوعم كنش متخاصمانه است با نيت ايجاد صميمانهترين وحدت (بين دو عاشتق).
كنش اين دو رريزۀ اصلم در كنار هم و در تقابل با هم سبب به وجود آمتدن انتواع گونتاگونم در امتر
زندگم ممشود» (.)Freud, 1949: 21
بحث و بررسي

چنانچه داستان «گرگ» بر پايۀ الگوي ساختار ذهن فرويد مطالفته شتود ،آنگتاه شخصتيتهاي اصتلم
داستان يفنم اختر ،دكتر و گرگ را به ترتيب ممتوان نمتودي از «متن»« ،فترامن» و «نهتاد» بته حستاب
آورد .در واقع كشمكش ،حضور و يا عدم حضور اين سه شخصيت است كه پيرنتگ داستتان را پتيش
ممبرد .در ادامه چگونگم انطباق شخصيتها با الگوي ساختاري فرويد ،نقش و تثثير آنها بتر يكتديگر
كه منجر به تفامل و تقابلهاي اساسم داستان شده است و ممتوان گفت جانمايۀ اين داستان گلشتيري
است مورد بررسم قرار ممگيرد .نقد ادبم روانكاوانه بسته به اين كه چته چيتزي را متورد توجته قترار
دهد ،ممتواند مفطوف به مؤلف ،محتوا ،ساختمان صوري ،يتا خواننتده باشتد (ايگلتتون.)065 :6915 ،
در بول بح

بايد اين نكته مد نظر باشد كه به سبب آن كه اختر شخصيت محتوري و اصتلم داستتان

است ،تحليل هويت و عملكرد دو شخصيت ديگر (گرگ و دكتر) ،در قياس با اختر به دست متمآيتد.
به بيان ديگر ،اين سه شخصيت در كنار هم شخصيتم واحد را تشكيل متمدهنتد كته در وجتود اختتر
شكل ممگيرد.

1- Life Instinct
2- Thanatos
3- Death Drive
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اختر«/من»

فرويد «من» را بخش منطقم و استداللگر ذهن ممداند كه با جهان ابراف در ارتباق است« .متن» محتل
برخورد و درگيري «نهاد» و «فرامن» است .با اين تفريف ،اختر از ميان شخصيتهاي داستتان بتا «متن»
انطباق بيشتري دارد« .من هميشه ناچار است ميان دو نظتام احساستم و بتدون منطتق ،يفنتتم نهتتاد و
فرامن تفادل برقرار سازد» (شايگانفر .)666 :6951 ،يكم از نكتات جالتب داستتان ستير تحتول اختتر
است .در ابتداي داستان علمررم اين كه اختر در اين روستا يك رريبه است ،روزهاي آفتابم به گشتت
و گذار در ده ممپردازد .با زنهاي آبادي خوشوبش ممكند و به واسطۀ عالقهاي كه بته بچتههتا دارد،
پاكت آبنبات يا شكالت با خود همراه دارد .نكتۀ ديگر اين كه در ابتتداي داستتان ،اختتر بتر ختالف
هاهر ضفيف و عجيبش ،شخصيتم عادي نشان ممدهد .اما همه چيز با بارش اولين برف و خانهنشتين
شدن اختر شروع ممشود .تنهايم و انزواي اختر او را بهآهستگم در مسير ديگري قرار متمدهتد .ببتق
ابالعاتم كه داستان به دست ممدهد ،همسر اختر پزشك است و بته ضترورت شتغل ،مجبتور استت
همواره به روستاهاي ابراف سركشم كند .افزون بر اين ،منزل دكتتر و اختتر تتوي بهتداري آن بترف
قبرستان است و اين جداافتادگم عامل مهمم در تنهايم اختر است.
دكتر«/فرامن»

گورين به نقل از فرويد ممنويسد« :فرامن نمايندۀ تمامم نبايدهاي اخالقم است ،ياري دهنتدۀ انگيتزش
به سوي تكامل ،و به صورت خالصه ،تا به آن اندازه كه ما قتادر بتودهايم در حيطتۀ روانشناستم درک
كنيم ،آنچه كه مردم بر آن مراتب عالم در زندگم بشتر نتام ممنهنتد» ( .)Guerin, 2011: 205همستر
اختر در داستان نام ندارد و او را به نام دكتر صدا ممزنند .وجه تستميۀ ايتن شخصتيت ،او را از لحتاظ
وجهۀ اجتماعم در مرتبهاي باالتر از ديگر شخصيتهاي داستان قرار ممدهد .وجود او در كنار اختتر و
تبلور آن به صورت رابطهاي عاشقانه ،نمودي از «فرامن» است؛ يك پزشك متنظم و وهيفتهشتناس كته
دردرۀ همسرش را دارد و كسم نشنيده كه صدايش را براي او بلنتد كنتد .امتا پرداختت گلشتيري بته
شخصيت دكتر ،به مانند اسم او ،به صورتم تفمدي ،ناقص است .تناقض حضور و عدم حضتور دكتتر
در داستان نكتهاي بسيار مهم است .او به عنوان «فرامن» حضوري بسيار كمرنتگ در كنتار «متن» /اختتر
دارد :يا او را تنها ممگذارد يا هنگام حضورش تثثيري بر اختر نتدارد .در ايتن شتراي استت كته ختأ

جستارهاي نوين ادبم (ادبيات و علوم انسانم سابق)

12

شمارۀ چهارم

حضور همسري قابل اتكتا را موجتودي درنتده ،حتريص ،خستتگمناپذير و در يتك كتالم رريتزهاي
سيريناپذير و ويرانگر پر ممكند.
گرگ«/نهاد»

«تفريفم كه فرويد از نهاد ارائه ممدهد بسيار شبيه به آن چيزي است كه دينداران نتام شتيطان را بتر آن
ممنهند» ( .)Guerin, 2011: 205توصيف نهاد توس شميسا نيز جالب است« :اگتر تمثيتل قتدما را
در باب اين كه آدمم دو سر دارد ،سري كه به فرشته ممرسد و سري كته بته شتيطان متمرستد ... ،در
نظر آوريم ،نهاد جنبۀ شيطانم و فرامن جنبۀ ملَكم اوست» (شميسا .)002 ،6915 ،بتا ايتن تفاصتيل ،در
ميتتان حيوانتتات ،گتترگ شتتايد بيشتتترين تشتتابه را بتتا «نهتتاد» داشتتته باشتتد و ويژگمهتتاي رفت تاري و
زيستشناسم اين موجود به صورتم عجيب منطبق بر ويژگمهتاي «نهتاد» استت« .نهتاد» ببتق آنچته
فرويد ممگويد پيوسته به دنبال كسب لذت و شكستن هنجارهاست و در اين مستير از هتيك كوششتم
دريغ نممكند .خوي وحشم و حريص گرگ نيز به مثابۀ «نهاد» است.
تقابل اختر و گرگ

زنم نوزدهساله و تنها با اندامم الرر ،قامتم كوتاه و رنگم پريده كنار پنجره در برابر گرگتم عظتيمالجثته
با دو چشم زرالگونه و براق كه خستگمناپذير ساعتهتا بتمحركتت بته دو دستتش تكيته داده و بته
پنجرۀ اتاق اختر خيره ممشود .اين شاهكار گلشيري در به تصوير كشيدن تقابل گرگ« /نهتاد» و اختتر/
«من» است« :بفد هم تفريف كرد كه اول ترسيده ،يفنم يك شب كه صتداي زوزهاش را شتنيده حتس
كرده كه بايست از نرده آمده باشد اين برف و حاال مثالً پشت پنجره است ،يا در .چراغ را كته روشتن
كرده سياهماش را ديده كه از روي نرده پريده و بفد هم دو چشتم بتراق را ديتده .گفتت :درستت دو
زرال افروخته بود .بفد هم گفت :خودم هم نممدانم چرا وقتم ميبينمش چشتمهايش را ،يتا آن حالتت
سكون ...ممدانيد درست مثل يك سگ گله به دو دستش تكيه ممدهد و ساعتها به پنجرهي اتتاق متا
خيره ممشود» (گلشيري .)099 :6950 ،مهمترين چالش داستان ،چالش درونم اختر است كته متشتكل
از تقابل گرگ به عنوان عامل نابودي در برابر عشق و عالقه به دكتر و زندگم اجتماعم استت .در ايتن
ميان هر كفۀ ترازو سنگينتر شود ،اختر به آن سمت كشيده ممشود.
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پيشتر گفته شد كه اختر در ابتداي داستان رفتاري ببيفم دارد .بفد از خانهنشين شتدنش و حضتور
گرگ ،ترس و ترديد دو عنصر اساسم در توصيف حال اختر هستند .راوي در يكم از نوبتهتايم كته
دكتر براي سركشم رفته و صديقه نزد اختر مانده بود چنين ممگويد« :اما صديقه دو چشم بتراق گترگ
را ديده بود و ديده بود كه زن دكتر چطور خيره به چشمهاي گرگ نگاه متمكنتد .وقتتم صتديقه هتم
صدايش زده نشنيده است» (همان .)090 :يا در جاي ديگر ،به نقل از دكتر ممگويد« :بفد هم گفتت كته
زنش سر نترسم دارد ،و تفريف كرد كه يك شب ،نصف شب كه از خواب پريتده ديتده كنتار پنجتره
نشسته ،روي يك صندلم .دكتر كه صداش زده زن گفته :نممدانتم چترا ايتن گترگ همتهاش متمآيتد
روبهروي اين پنجره» (همان.)099 :
«نهاد» به عنوان محل انباشتن افكار و نيازهاي سركوبشتده پيوستته بته دنبتال راهتم بتراي اعتالم
موجوديت است .در اين داستان زوزۀ گرگ چنين كاركردي دارد و گلشيري هنرمندانه از اين بتنمايته

6

چندين بار استفاده كرده است« :صديقه گفته بود :صداي زوزۀ گرگ كته بلنتد متمشتود متمرود كنتار
پنجره» (همان« .)090 :دكتر ديده بود كه گرگ درست آن برف نردهها نشسته ،توي تاريكروشتن متاه
و گاه گداري رو به ماه زوزه ممكشد» (همان .)099 :اما اختر تسليم نمتمشتود و بتراي فترار از گترگ
تصميم ممگيرد به مدرسه برود و درخواست تدريس نقاشم بكند« .آري اگتر متن صتاحب قتدرت و
كفايت الزم باشد ... ،متمتوانتد بتر روي نهتاد اعمتال نفوذ كند ... ،ولتم از آنجتا كته ضتفيف بتوده و
فاقد قدرت كافم است ،قادر به كنترل نهاد نمتمگتردد» (فرويتد .)026-029 :6919 ،در واقتع اختتر در
جايگاه «من» ممپندارد با ناديده انگاشتن «نهاد» و رفتن به سمت «فرامن» (اختر در نقش همستر دكتتر و
زنم اجتماعم) ممتواند بر مشكل فائق آيد حال آن كه ببق نظريات فرويتد« ،نهتاد» پيوستته در تتالش
است تا كسب لذت كند و چنانچه در جايم سركوب شود ،از مسيري ديگري نقب ممزنتد .برحهتايم
كه اختر در كالس با بچهها كار ممكند يا در خانه در تنهايم خود ممكشد تنها يك چيتز استت .گترگ.
«خانم نشسته بود كنار بخاري و انگار چيزي ممكشتيد .صتداي در را شتنيد .وقتتم هتم مترا ديتد اول
كارذهايش را وارو كرد .نقاشمهاي خانم تفريفم ندارد .فقت همتان گترگ را كشتيده بتود .دو چشتم
سرخ درخشان توي يك صفحۀ سياه ،يك برح سياهقلم از گرگ نشسته ،و ديگتري هتم وقتتم گترگ
دارد رو به ماه زوزه ممكشد» (گلشيري .)091 :6950 ،در جايم ديگتر نمونتهاي از استيصتال اختتر در
1- Motif
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رهايم از حضور گرگ« :سر ساعت آمد به بچهها نقاشم تفليم داد .يكم از همتان بترحهتاش را روي
تخته سياه كشيده بود .خودش گفت .وقتم هم ازش پرسيدم :آخر چرا گترگ؟ گفتت هرچته خواستتم
چيز ديگري بكشم يادم نيامد ،يفنم گك را گذاشتم روي تخته خود به خود كشيدمش» (همان.)091 :
تصویر «تاناتوس» و «اروس» در گرگ

در تقسيمبندي «نهاد» از دو بخش كلم رريزۀ ويرانگر ( )Thanatosو رريزۀ زندگم ( )Erosنتام بترده
شد كه هر كدام مشمول بخشم از صفات گرگ هستند .گرگ را ممتوان نماينتدۀ تتام رريتزۀ ويرانگتر
دانست« :از گرگها هم انگار حرف زديم و من برايش تفريف كتردم كته گتاهم كته گترگهتا خيلتم
گرسنه ممشوند حلقهوار ممنشينند و به هم خيره ممشوند ،يك ساعت ،دو ساعت ،يفنتم آن قتدر كته
يكم از ضفف بغلتد ،آن وقت حمله ممكنند و ممخورندش» (همتان .)091 :حتال آن كته گرگتم كته
گلشيري خلق كرده از رريزۀ زندگم نيز بمبهره نيست .گترگ در جايگتاه ويرانگتري بته دنبتال انتزوا،
تسليم ،مرگ و نابودي اختر است .به ديگر سخن ،به دنبال قطع رابطۀ اختر بتا متردم ابترافش استت و
اين در حالم است كه نوع نشستن و خيره شدنش به اختر منجر به برقراري نوعم ارتبتاق روحتم بتين
او و اختر ممشود« .اميال وافر جنسم اكثراً ماهيتم منحصراً شهوانم ندارنتد؛ بلكتته از رريتتزۀ شتتهوت
بتا بخشهايم از رريزۀ ويرانگري نشئت گرفتهانتد» (فرويتد .)052 :6951 ،گترگ بته دنبتال تستل و
تصاحب اختر پرانترژي و خستتگمناپتذير در ابتراف او حضتور دارد و از ايتن منظتر متمتتوان او را
همچنين تجسمم از رريزۀ زندگم به حساب آورد هر چنتد متنتاقض .ايتن دو نيتروي «نهتاد» اختتر را
آشفته و مشوش كردهاند و او خود را هر روز تسليمتر ممبيند.
سيطرۀ گرگ بر اختر

حال اختر روز به روز بدتر ممشود و در ايتن ميتان حضتور گترگ محستوستتر و تالشهتاي دكتتر
بماثرتر« .من» در وجود اختر هر لحظه نااميد از «فرامن» و تسليم در برابر «نهتاد» متمشتود .در يكتم از
نقاشمهاي اختر سايۀ گرگ به صورتم ارراقآميز كشيده ممشود« :سايۀ گرگ خيلتم ارتراقآميتز شتده
است؛ بوري كه تمام بهداري و قبرستان را ممپوشاند» (گلشتيري .)091 :6950 ،ايتن توصتيفم زيبتا از
حال و روز «من» اختر است كه چگونه سايۀ شوم «نهاد» بر او چيره شده استت .رونتد چتالش درونتم
اختر در بخشهاي پايانم داستان تغيير ممكند .اگر در ابتدا ،اختر از حضور گترگ مضتطرب و پريشتان
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ممشود ،از نيمۀ داستان به بفد اين ترس به نوعم حس كنجكاوي و آرامتش تبتديل متمشتود .وجهتۀ
سلطهگر و كامران گرگ توانسته اختر را مسحور خود كند و اين نمودي از رريزۀ زندگم وجتود گترگ
است كه با برقراري نوعم ارتباق روحم ،اعتماد اختر را جلتب كترده استت .ايتن دوگتانگم گترگ را
ممتوان در نقاشمهاي اختر ديد .اختر مدام گرگ ممكشد و هرچه بيشتر ممكشد بيشتر سگ متمكشتد
آن هم سگ گله .سگ و گرگ وراي تفاوتهاي فيزيكم از لحاظ شخصيتم نيز متفاوتاند .اگتر گترگ
نماد درندگم ،سختكوشم ،حر

 ،زيادهخواهم و خونخواري است ،سگها نمتاد امنيتت ،آرامتش،

وفا و دوستم با انسان هستند .در اين ميان سگ گله ،كه چند بار در متن بدان اشاره شده استت ،نستبت
به سگهاي مفمولم باوفاتر ،باابهتتر و مسئوليتپذيرتر است« .يكم دو تا هم برح پوزۀ گرگ استت،
كه بيشتر شبيه پوزۀ سگهاست ،دندانهاش بهخصو

» (همان .)091 :در جاي ديگتر ترديتد راوي از

برح گرگم كه اختر براي بچهها كشيده بود اين گونه بيان ممشود« :حيف كه بچههتا در زنتگ تفتريح
پاكش كرده بودند .بفد از ههر هم كه نقاشم يكم دو تاشان را ديدم فكر كردم شايد بچههتا نتوانستتهاند
درست بكشند .آخر ،برح بچهها ،همه ،درست شبيه سگ گله شده بود ،با گوشهاي آويختته و دمتم
كه گرد كفلش حلقه زده بود» (همان .)091 :او اين ترديدها و ابهام در نقاشمهاي گرگ /ستگ اختتر
را ممتوان در پاراگراف پايانم داستان مشاهده كرد« :من كه نممفهمم .تازه وقتم هم صتديقه نقاشتمهتا
را برايم آورد بيشتر گيج شدم .يك يادداشت سر دستم به آنها سنجاق شتده بتود كته متثالً تقتديم بته
دبستان ما .وقتم ممخواسته برود سپرده به صديقه كه اگر حالش بهتتر نشتد و يتا چهارشتنبه نتوانستت
بيايد ،نقاشمها را بدهد به من تا به جاي مدل ازشان استفاده كنيم .به صديقه كه نممتوانستم بگتويم ،بته
دكتر هم حتم ،اما آخر برح سگ ،آن هم سگهاي مفمولم ،براي بچتههتاي دهتاتم چته لطفتم دارد»
(همان.)095 :
گرگ و سگ از لحاظ هاهري به هم شباهت دارند اما به همان انتدازه از يكتديگر متمايزنتد و ايتن
تمايز را اختر به عنوان مفلم نقاشم ممداند ،تا آنجا كه راوي در توصيف برح روي تختته متمنويستد:
«دمم كه گرد كلفش حلقه زده بود» (همان .)091 :اين يكم از ويژگمهاي منحصر به فرد ستگهاستت
و هيك گرگم دم سرباال ندارد .گلشيري اين نكته را هوشمندانه در توصتيف راوي قترار داده استت تتا
مشخص شود كه تصوير گرگ در ذهن اختر در حال تبديل شدن به سگ است تا جايم كته در بختش
پايانم رويارويم اختر ،دكتر و گرگ ،اختر چنين ممگويد« :بفتد هتم انگتار موتتور ختاموش ممشتود.
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اختر هم كه چراغ قوهاش را انداخته ديده كه گرگ درست كنتار جتاده نشستته استت .گفتته :ختودش
است .باور كن خيلم بمآزار است .شايد هم اصالً گرگ نباشد ،سگ گله باشد يا يك سگ ديگتر .بترو
بيرون ببين ممتوانم درستش كنم» (همان.)091 :
رویارویي نهایي

فصل پايانم داستان «گرگ» ،زمان رويارويم اختر« /من» ،گرگ« /نهاد» و دكتر« /فرامن» استت .هنگتامم
كه در تنگ برف زياد ممشود ماشين به برزي عجيب خراب ممشود و برفپاکكنها از كار ممافتنتد.
دكتر و اختر هم گرگ را ممبينند كه كنار جاده به آنها خيره شده است .دكتر دستتپاچه و مستثصتل ،از
ترس گرگ از ماشين بيرون نممرود .اين در حالم است كه هراسم در رفتار اختر مشتاهده نمتمشتود.
اختر گرگ را بر خالف دكتر ،بمآزار ممپندارد .دكتر را مجبور به بربرف كردن مشكل ماشين متمكنتد
اما دكتر از ترس گرگ نممپذيرد .بار ديگر حضور دكتر در كنار گرگ بمفايتده و بتماثتر استت .اختتر
گرگ را پذيرفته است و «من» را تسليم «نهاد» كرده است و در اين ميتان تتالش «فترامن» در ستركوب
«نهاد» راه به جايم نممبرد .در نتيجه «فرامن» شكست ممخورد و «نهاد» بر «من» تسل متميابتد .اختتر
از ماشين پياده شده ،به سوي گرگ ممرود و در برف و كوالک ناپديد ممشود.
نتيجهگيري

تمركز فرويد در بول ففاليتهاي علمم خود حول محور ناخودآگاه بود؛ اين كته ناخودآگتاه چيستت،
چگونه عمل ممكند و تثثيرش بر بخش خودآگاه بته چته صتورت استت .در ايتن راستتا بتراي تبيتين
كاركرد ذهن انسان در بخش خودآگاه و ناخودآگاه ،فرويد الگوهايم مفرفم كرد كه بر استاس آن ذهتن
به سه بخش «نهاد»« ،من» و «فرامن» تقسيمبندي متمشتود« .نهتاد» مركتز تجمتع افكتار ،احساستات و
ميلهاي واپسزده و سركوبشده است كه دائماً در پم بروز در سطح خودآگاه ذهتن يتا «متن» استت.
«من» بخش منطقم و استداللگر ذهن است كه با جهان ابتراف در ارتبتاق استت .بتراي جلتوگيري از
جوالن لجامگسيخته و بارم «نهاد» بخشم الزم است بته نتام «فترامن» كته وهيفتهاش رام كتردن و در
صورت نياز سركوب «نهاد» است« .فرامن» را ممتتوان منبتع اخالقيتات و آمتوزههتاي مفرفتتم انستان
دانست كه در جامفه از برق مختلف ساخته و كسب ممشود .همچنتين «نهتاد» از دو نيتروي محركتۀ
قدرتمند كه فرويد آنها را رريزي ممناميتد بهتره متمجويتد« .رريتزۀ زنتدگم» يتا «اروس» و «رريتزۀ
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ويرانگر» يا «تاناتوس» .اروس به دنبال برتري فرد بر ديگتران و نتوعم شتهوت ستلطهگتري و كاميتابم
است .رريزۀ ويرانگر به دنبال نابودي فرد و جامفه است و كاركرد آن قطع رابطۀ فرد با جامفته ،نتابودي
درونم فرد و به بور كلم در پم ويرانم و تباهم زندگم اجتماعم است .اين دو يتا در كنتار هتم يتا در
تقابل هم عمل ممكنند و پيش ممروند .بر اساس اين نظريات فرويد ،خوانشتم روانكاوانته از داستتان
«گرگ» صورت گرفت و در آن سه شخصيت اصلم يفنم گرگ ،اختتر و دكتتر بته ترتيتب بتا «نهتاد»،
«من» و «فرامن» مقايسه شدند و رابطۀ آنها با استفاده از كاركرد الگوي ساختاري فرويتد متورد بررستم
قرار گرفت .گرگ آينۀ تمامنماي «نهاد» آدمم است كه پيوسته به دنبال نابودي ،زيتادهختواهم و كستب
لذت است .گرگ گلشيري هر دو نيروي رريزي «نهاد» (اروس -تاناتوس) را نمايندگم متمكنتد .اختتر
در مقام شخصيت محوري داستان نمايندۀ «من» است كه هدف مورد نظر گرگ براي ستلطه و چيرگتم
است .دكتر نيز به عنوان عامل بازدارندۀ گرگ نقش «فرامن» را بر عهده دارد .جانمايتۀ داستتان «گترگ»
كشمكش اين سه شخصيت يفنم سه بخش ذهن است .تقابل عشق و دلبستتگم بته دكتتر بتا كشتش
رريزي و مرموز به گرگ ،زندگم اختر را دچتار بحتران متمكنتد و سترانجام بته نتابودي و نيستتم او
ممانجامد.
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