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 چكيده

تحقيقات و  ريشه درادبيات مطرح است  ۀكاوي در حوزمكتب نقد روان مثابۀآنچه امروز به 

 ۀشتناخت و نحتو ۀاو در زمينت دستتاورد. داردن انسا ناخودآگاه ۀفرويد در زمين هايكاوش

الگتوي . تجزيه و تحليل آثتار ادبتم مفرفتم كترد الگوهاي جديدي در زمينۀ، ذهن كاركرد

 بتر. كتاركرد آن استت ۀترين نظريات او در تبيين ماهيت ذهن و نحتوساختاري از برجسته

شده استت كته هتر  بنديتقسيم «فرامن»و  «من»، «نهاد»ذهن به سه بخش  ،اساس اين الگو

اي و كيفتم هاي كتابخانته، كه جزو پژوهشتحقيق حاضر. خصوصم دارد هبخش كاركرد ب

اثر هوشنگ گلشيري استت كته بته  «گرگ»از داستان  انهكاوروانخوانشم  آيد،به شمار مم

محوري  تاري فرويد و انطباق آن با سه شخصيتساخ الگوي با استفاده از صورت مشخص

هتاي جنبتهها را تحليتل كترده و شخصيتاين هاي كنش ،گ، اختر و دكتران يفنم گرداست

 فرويتد، انتۀكاورواناين داستتان بتا رويكترد  تحليل .دي از اين داستان را نمايان سازدجدي

پاسخم كته بم. رخدادهاي عجيب و است در مقام مؤلف اثر به جهان ذهن گلشيري يسفر

اثتر  مايتۀجان آيد،پديد مم اختر با گرگ و دكتر و تفامل تقابلدر پيرنگ داستان از رهگذر 

در ايتن پتژوهش  ود كنتهايم را در ذهتن مخابتب ايجتاد متمشگلشيري است كته پرست

 شود.رمزگشايم مم

 .فرامن نهاد، من، ،گلشيري ،گرگ :هاكليدواژه
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 مقدمه

 يكاورواندر باب فروید و اهميت 

نظترات زيگمونتد فرويتد ، در آراء و شودشناخته مم 6نهعنوان نقد روانكاواه پايه و اساس آنچه امروز ب

هتاي يافتته برختم بحت  كته فارغ از اين. اتريشم ريشه دارد شناسروان، پزشك و (م. 6393-6551)

در نمايانتدن را نبايتد اهميتت كتار و تتالش وي  ،ديگر در محافل علمم مطرح نيستت امروزه ،فرويد

 منظتر از ادبيتات و هنتر نقتد عرصتۀ در» .انگاشتتاديتده جديتدي در شتناخت ذهتن انستان ن ۀحوز

 و شتفر ماهيتت و تتثثير دربارۀ متفكّر دو اين. برداشتند ارسطو و افالبون را اوليه هايگام م،شناسروان

 هتايدوره در. شتد بفتدي هتايپردازينظريه بناي سنگ كه كردند عرضه نظراتم شاعر روحم كيفيات

 و هنتر روانتم و روحم هايخاستگاه باب در متفكران و فالسفه رديگ و شوپنهاور نيچه، هگل، نيز بفد

هاي اثرگذاري مطرح كردند، اما تكتوين و تكامتل ايتن شتيوه از نقتد و مبتانم و ديدگاه ابفاد انفسم آن

 .(621-625 :6939دانيتاري، )روزبته و  «گترددآن بته ههتور فرويتد و آراي او بتازمم ۀگسترد مباح 

نقتش  ،كرد هتر بختش مطترح كتردد از ذهن انستان و همچنتين شترح كتاريم كه فروهايبنديتقسيم

كته  بتوريه ب هاي علوم انسانم ايفا كردحوزه ديگربلكه در  ،يكاوروانپيشبرد علم سزايم نه تنها در هب

و در متواردي بتا  ستم از نظريتات وي،تثعلتوم مختلتف بتا  پردازان برجستۀبرخم از متفكران و نظريه

فتر شتايگان حميدرضا .تخصصم خود نمودند ۀمسائل حوز نسفم در انطباق و تبيي ،تصحيح و نقد آن

در آثتار افالبتون و ارستطو  يونتان باستتان و انه را در فلستفۀشناسترواننقد  ۀ، ريشنقد ادبمدر كتاب 

هدفمند از الگوهاي روانكاوي جهت تجزيته و تحليتل يتك اثتر ادبتم يتا هنتري را  ۀاستفاد داند امامم

ائز حت نيتز اين نكتته ذكر (.629-621: 6951)دوره دانست كاوانه همبا پيدايش مكتب نقد روانتوان مم

به صتورت تجربتم كند هاي خود را كه در قالب تئوري مطرح مميافتهبرخم از فرويد كه  اهميت است

هتا دست آورده و لذا در بول زندگم علمم خود بارها آنه اساس بررسم و تحليل بيماران خود ب برو 

خر تتثم هتايو كتاب متقدم هايبنابراين ممكن است پس از خواندن كتاب .كندرا تصحيح و پااليش مم

 .رو شود كه ناشم از همين موضوع استهخواننده با تناقضاتم روب ،وي

 

                                                           
1  - Psychoanalysis Criticism 
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 مختصري پيرامون زندگي ادبي گلشيري

او  آيتد.سم بته شتمار مممفاصر ادبيات فار انمنتقد ان ونويسداستان ترينصاز شاخ هوشنگ گلشيري

 استت. كار گرفته هب را هاي ادبم مدرنتكنيكيكم از اولين نويسندگان ايرانم است كه در نوشتار خود 

هتا با شروع جريان رمان نو كه تمايل نويسندگان به ستمت مستائل ذهنتم و روانتم قهرمانتان داستتان»

رد توجته نويستندگان قترار مفطوف شد، عنصر شخصيت و چگونگم پردازش آن، بتيش از پتيش متو

هتا بته نويستندگان رربتم، گترايش ۀنويسان با آثار منتشرشتدم داستانگرفت. در ايران نيز در پم آشناي

انه افزايش يافت. يكم از نويسندگانم كته در ايتن زمينته گتام شناسروانهاي سوي جريان نگارش رمان

تغييتري اساستم در مشتم نويسم پم برد و ناي در داستاكه به امكانات تازه بودنهاد، هوشنگ گلشيري 

گلشتيري همچنتين از تثثيرگتذارترين نويستندگان در  .(66: 6936)بتارانم و جففتري،  «دادبم خود دا

در ستال  كتار ختود را وي .آيدبه حساب ممپيشبرد ادبيات فارسم و پرورش نويسندگان جوان ايرانم 

 سترايش شتتفر و پتتس از متدتم در حيطتۀ آرتاز كترد ادبيتتات فولكلتور بتا پتژوهش در زمينتۀ 6993

شتد.  بور مشخص داستان كوتتاه متمركتز بههايم داشت اما توفيقم نيافت و بر ادبيات منثور و ففاليت

 يانم به پختگم آثتار آتتم وي نمتود.كمك شا مفاصر( نويس برجستۀهرام صادقم )داستانآشنايم او با ب

ادبم بتود كته بته  ۀار گروهم بود. جُنگ اصفهان نام حلقهاي بارز گلشيري تفهد و اعتقاد به كاز ويژگم

هاي گلشتيري محتدود ففاليت عصرش پايه گذارد. دامنۀنفكران همهمراه چند تن از نويسندگان و روش

، پيتام نتوينهاي مفتبر ماننتد شود. همكاري وي با نشريات و روزنامهبه نويسندگم داستان و رمان نمم

وي از اعضاي محتوري و اصتلم كتانون نويستندگان از خشم از آن است. تنها ب فردوسمو  كيهان هفته

هتاي تا اتمام ففاليتش بود و حتتم پتس از تفطيلتم آن هتم از پيگيري 6911ابتداي ففاليت آن در سال 

نشدنم گلشتيري موجتب تشتكيل باال و انرژي تمام انگيزۀانه براي ففاليت مجددش كم نگذاشت. مجدّ

 ستزايم در پترورش نستلمتثثير به خوانم و نقد داستان گشت كه خروجم آننداستامتفدد هاي كارگاه

پردازي را اصتل نويستم شخصتيتگلشيري از آنجا كه خود در كار داستان» از نويسندگان نوگرا داشت.

 كرد، ببفتاًهاي داستان تنظيم ممرويدادها را بر محور شناخت از ذهنيت شخصيت دانست و زنجيرۀمم

هاي آفاقم داستان نداشت. شايد به همين دليتل بتود كته هاي عينم و گسترهت صحنهاختوجهم به پرد

هاي عينتم و آفتاقم را در آبتادي و دانشتور كته بيشتتر گستترهپيوسته بر كار نويسندگانم ماننتد دولت

گويم ستنتم يكستان كايتتگرفت و كار ايشان را بتا نقتالم و حپروردند خرده مممم خود هايداستان
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بته علتت بيمتاري مننژيتت  6913خترداد  61در  گلشتيري .(611: 6913حكاک، )كريمم «داشتپنمم

از اي مطالفاتم گلشيري به همتت عتده -پس از درگذشت وي، بنياد فرهنگم از جهان فروبست.چشم 

گلشتيري در جهتت  راه ۀيس شتد كته هتدف آن ادامتباهري تثس ۀياران وي از جمله همسرش فرزان

و ايتن جتايزه  بودساالنه به آثار داستانم برتر  ۀجديد نويسندگان و اهداي جايز قشرآموزش و حمايت 

 .در دو بخش بهترين رمان و بهترين مجموعه داستان، به نويستندگان اعطتا شتد 6939تا  6952از سال 

نويستم ايتران در قترن بيستتم هتاي داستانبارزترين چهره ترديد بايد در زمرۀگلشيري را بم هوشنگ»

ام صتادقم را ادامته داد كته جهتان او در افقم تازه كار نويسندگانم چون صادق هتدايت و بهتر شمرد.

نويستم از داننتد و در كتار داستانناپذير از قلمترو داستتان مميمياها و اوهام آدمم را نيز بخشم جدارؤ

 «هاي ختود دستت يابنتدذهتن و ضتمير شخصتيت هاي نهفتتۀگذرند تا بته اليتهممواقفيت عينم در

 عصتر و جتوان بفتد از ختود بتهتثثير گلشيري بر نويسندگان هتم .(611-611: 6913حكاک، كريمم)

يادداشتتم بته ست. در وصف او همين بس كه رضا براهنتم در ا ناشدنماعتقاد بسياري از منتقدان انكار

مترگ او  .مرگ هوشنگ گلشيري، مترگ هركستم نيستت» :نويسدمناسبت مراسم يادبود وي چنين مم

كوتتاه، تتالم  ۀن، ايتن زبتان، و ايتن نثتر. در قصتاين زما ۀست از ميان سه يا چهار يگانا ايرگ يگانهم

بهرام صادقم و عاليتم  - گوييم شايدمم -اند، و شايد هايش هدايت و چوبكقامتنداشت، ندارد. هم

كوتتاه   ۀهتم از قصت. اند. گلشيري نوع ادبم را به هم ريخته استبلند كار بديع كرده ۀو ساعدي در قص

شتمار كوتتاهش، بتا هتاي بتمدر ايتن آثتار، و قصته. . .. زدايم كرده استبلند، و هم از نوع  رمان، نوع

شتهادت و مفصتوميت، و  ۀو وسوستمترگ  ۀن سر و كار داريم، و نيز بتا وسوستوسواس انسان و زبا

 (.16 :6913 براهنم،) «تمرگ گلشيري مرگ هر كسم نيس. اين دو ۀهاي رنداننقيض

 داستان خالصۀ

توست   6951 در ستالكوچك متن  ۀنمازخاننخستين بار در مجموعه داستان « گرگ»داستان كوتاه 

اين داستان را به همراه تفتدادي ديگتر از داستتان  6952نشر نيلوفر در سال  نشر زمان به چاپ رسيد و

حكايتت زنتم « گترگ»زار كرد. روانه با تاريك ماه ۀنيماي تحت عنوان هاي گلشيري در مجموعهكوتاه

زنتدگم است به نام اختر )شخصيت اصلم و محوري داستان( و همسرش دكتر )پزشتك آبتادي(، كته 

گيترد. داستتان با ههور گرگم عجيب و مرموز تحت تثثير قرار گرفته و حوادث داستان شتكل ممها آن

ن نيتز مشتخص نيستت. راوي افتد و تاريخ وقوع حتوادث داستتادر روستايم بم نام و نشان اتفاق مم
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ست. اختر زنتم الررانتدام و كوتتاه استت و يا مفلم مدرسۀ روستا نام و به احتمال زياد مديرداستان بم

كننتد. بهتداري آن بترف نوزده سال سن دارد و به همراه دكتر در منزل كوچكم در بهداري زندگم مم

آيتد. راي گشت زدن در روستا بيرون مماختر ب ،روستا و كنار قبرستان است. گهگاه كه هوا خوب باشد

دارد. متاجرا بتا پتاراگراف ستوم شتروع اختصتا  پاراگراف دوم به توصيف اختر و روال زنتدگم او 

بهتداري  گترگ در ابتراف رود و سر و كلۀخانه بيرون نمم اختر ديگر از ،شود. با بارش اولين برفمم

رود و بته بيابتان با وحشت بته كنتار پنجتره متماختر  ،شودگرگ كه بلند مم شود. صداي زوزۀپيدا مم

شتود امتا پتس از شود. ابتدا اين قضتيه جتدي گرفتته نممشود و اين به امري روزمره بدل ممخيره مم

فايتده استت. كنتد كته بمگتذاري ممده و براي گرفتن گرگ شتروع بته تلتهمدتم دكتر به صرافت افتا

آموزان نقاشتم تفلتيم دهتد. تنهتا نقشتم كته اختتر دانششود كه اختر به مدرسه برود و به پيشنهاد مم

كشد گرگ است كه از قضا بسيار به سگ گله شبيه استت. گترگ داستتان بستيار بتاهوش بته نظتر مم

دهتد. ايتن موضتوع وحشتت بيشتتري را دم به تلته نمم ،آيدكه تا كنار تله مم رسد و با وجود اينمم

ها بمانند و كشيك بدهنتد. آن خواهد چند شب در خانۀمم هاندارمشود تا جايم كه دكتر از ژاسبب مم

هاي جتك شود كتاباختر اهل مطالفه است و مدام كنار بخاري مشغول مطالفه است. بفد مشخص مم

ها پيدا كرده است. حضتور ها و سگخواند. به همين خابر ابالعات زيادي نسبت به گرگلندن را مم

گيترد اختتر ان بيشتر و بيشتر شده تا آنجا كه دكتر تصتميم ممگرگ و وحشت مدام اختر در بول داست

ن از كتپتاکشود و بترفهاهراً خراب مم رف در تنگ جاده زياد شده و ماشينرا با خود به شهر ببرد. ب

ها خيره شده است. بفد از ترستيدن دكتتر جاده به آنبينند كه كنار و دكتر، گرگ را ممافتد. اختر كار مم

بتاري دكتتر را  شوند. يك رانندۀاه گرگ ناپديد ممرود و به همر، اختر از ماشين بيرون مماز پياده شدن

داستتان را بتراي  ،برد و بفد از به هتوش آمتدنممخانه م كه بيهوش است به يك قهوهروز بفد در حال

 كند.ديگران تفريف مم

 تحقيق پيشينۀ

با استفاده از الگوي ساختار ذهتن فرويتد انچتام  پايان نامه و رسالهمقاله، در قالب هاي بسياري پژوهش

را متورد تجزيته  تخصصم خود انۀ فرويد زمينۀكاورواند رويكركارگيري بهپذيرفته است كه هر كدام با 

گلشن صتادقم بتا عنتوان  نامۀتوان به پايانو عرفان مم فلسفه نمونه در زمينۀ براياند. و تحليل قرار داده
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 هتايداللت استتنتا  و فرويتد و بباببتايم عالمته ديدگاه از انسان شخصيت ساختار مقايسۀ و بررسم
تحتت عنتوان  آثتار هنتري در بررستم پوريمفزاحسان تالش  نمونه ي ديگر، اشاره كرد. هاآن تربيتم

 و يونتگ فرويتد،هتاي نظريته بتر مبتنتم اكسپرسيونيسم نقاشم آثار در ناخودآگاه ضمير بازنمود تحليل
پژوهش محبوبه اههري بتا عنتوان  تر است؛ مانندها وسيعدر مطالفات ادبم دامنۀ پژوهش اما است. لكان

كته عنتوان  هاي شتاهنامهنقتد و تحليتل روانشتناختم شخصتيتيا  آثار عباس مفروفم انۀكاورواننقد 

 .است مجيد هوشنگم نامۀپايان

شتناختم و زبان هتايهايم كته از آثتار گلشتيري صتورت گرفتته متوجته ويژگمبيشترين بررستم

هتا در ايتن بختش نيستت. آن ر آن بسيار است و امكان ذكر همۀفرماليستم آثار وي بوده است كه شما

توس  محمتد بتارانم و زهتره جففتري  «پردازي در داستان كوتاه گرگ از هوشنگ گلشيريشخصيت»

نگ گلشتيري بررسم عناصر داستانم در پنج داستان كوتتاه هوشتتحت عنوان  جففرييا پژوهش زهره 

محبوبته استت. « گرگ»ن پژوهش، داستان كوتاه شده در آهاي بررسمانجام شده كه البته يكم از داستان

 داستتانم ادب و مشناستروان هتايمكتب كارشناسم ارشد بتا عنتوان نامۀپژوهشم در قالب پايان زارع

اختصتار بته آراء در آن بته انجام داده است كته (مشناسروان ديدگاه از گلشيري از چند آثاري بررسم)

هاي گلشتيري متورد ارزيتابم ي اشاره شده و سپس برخم از داستتانكاوروانو  مشناسروانهاي نحله

 اند.كلم قرار گرفته

اثر هوشتنگ گلشتيري بتا استتفاده از  «گرگ»پژوهش حاضر اولين تالش در خوانش داستان كوتاه 

هاي گلشتيري . آنچته در داستتاناستتتار ذهتن ي فرويد بتا تكيته بتر الگتوي ستاخكاوروانرويكرد 

بندي هاست كه با هرافت خاصم در پيرنگ داستتان مفصتلشخصيت ، رواب  پيچيدۀكندخودنمايم مم

 است و گترگ نمونتۀ هاي گلشيريقوت داستان ها نقطۀداخت به جهان درونم شخصيتشده است. پر

و نيتز ها شخصتيت ناخودآگتاهانه در تحليل كاوروانرود. به همين سبب رويكردي شمار مم بارز آن به

متن ضتمير »بته نقتل از فرويتد: تواند بسيار مفيد واقع شتود. داستان مم رمزگشايم از پيرنگ مفماگونۀ

بتر ايتن  .(652 :6915)هتوف، « هنرمنتدان هستتند ناخودآگاه را كشف نكردم. كاشفان حقيقم شتفرا و

بلكته  ،كنتدي فرويد نه تنها در فهم داستان كمك ممكاورواناساس، تحليل اين داستان در بستر مكتب 

گران تواند متورد توجته پژوهشتكه هم مم دهدتفسيري بديع در بازنمايم هرافت هنر گلشيري ارائه مم

 ۀتوانتد بته مستثلستختم متمكتاوي بتهروان» هاي آتم باشتد.اي جهت پژوهشيزهانگ همواقع شود و 
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تواند بر بترز كتاركرد نيتروي تخيتل هنرمنتد روشتنم ون ترديد مماستفداد هنري پاسخ گويد، ولم بد

در اين پژوهش ابتدا مباح  نظتري شترح و بست  داده خواهتد شتد و  .(661: 6919)هاوزر، « بيفكند

 شتود. افتزون بتر ايتن، دو رانتۀمم آن توضيح داده گانۀبور مشخص الگوي ذهن فرويد و اركان سهبه

حتوادث و  ،شتدهفرفتم شتده و ستپس بتا استتناد بته نظريتات مطترحتثثيرگذار بر ناخودآگاه ذهتن م

 شوند.هاي داستان تحليل ممشخصيت

 چارچوب نظري پژوهش

 «ناخودآگاه«/خودآگاهپيش«/»خودآگاه»

هتاي مختلتف كاركرد بختششرح آن بخش از نظريات فرويد كه مبتنم بر ساختار ذهن و  كهنظر به اين

 فرويد ذهن انسان را بتر .شودمفطوف مم سوركز بح  به اين تم ،اين پژوهش است آن است دستمايۀ

 .كنتدتقستيم متم 1ناخودآگتاهو  9آگتاهخودپتيش ،0آگتاهبه سه بخش: خود 6اساس الگوي تايپوگرافيك

استت كته  ممحل نگهداري ختابرات آگاهخودپيش .آگاه راب  مستقيم انسان با جهان واقفيت استخود»

غييتري ايجتاد كنتد. بختش كته در ايتن ختابرات ت دهتد بتم آنمم ورود ۀآگاه به آن اجازبخش خود

 ,Bressler) «انستان استت ببع شدۀهاي سركوبهو خواست، آگاه محل اشتياق، تصاوير، تفكراتناخود

يته و تحليتل كنتيم و آن را تجزآگاه ذهتن بتا جهتان ارتبتاق برقترار متمما با بخش خود (.145 :1994

وق مربت . ايتن بختشآگاه دانستتوان حد فاصل خودآگاه و ناخودمم خودآگاه را. بخش پيشنماييممم

آگتاه را ح خودورود به ستط ۀهر آنچه كه اجاز. شوندآگاه فراخوانده ممبه تفكراتم است كه به اذن خود

، هتاي پنهتانناخودآگتاه محتل حتس .شتودرانده مم ناخودآگاهو به بخش  شدهنداشته باشد سركوب 

 هاي ريرمفقول انسان است.ناپذير و خواستهسيري آور، اشتهايتفكرات شرم

 «فرامن«/»من«/»نهاد»

ذهتن استت.  خودآگتاهآن بر بخش  تثثيرو شناخت  ،گاهخودآكاوي فرويد بر روي ناز اصلم روانتمرك

ذ آن بته بختش است كه ما از وجتود و نفتو ناخودآگاهبخش اعظم ذهن انسان متفلق به به زعم فرويد، 

                                                           
1- Typographical Model 

2- Conscious 

3- Preconscious 

4- Unconscious 
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 پيوستتهو  قترار دارد پس رفتارها و اعمال ما در جامفته خودآگاه از ديدگاه فرويد درارافليم. ن خودآگاه

ايد اما بفدها فرويد الگوي ديگري مطرح كترد كته شت. گذاردتثثير ممآگاه صورت ريرمستقيم بر خوده ب

 كته 0يتا الگتوي ستاختاري 6گانتهالگوي سه. برشمرد وي ترين دستاوردمهم بتوان آن را مشهورترين و

 ،بختش ريرمفقتول «نهتاد»» .كنتدبندي ممتقسيم 5«فرامن»و  ،1«من»، 9«نهاد»ذهن انسان را به سه بخش 

هتاي اميتال تاريتك و تترس، هتاي پنهتانمذهن است كه شامل خواسته ناخودآگاهناشناخته و  ،رريزي

 «متن»دومتين بختش ذهتن را فرويد  مين ضرورت اصل لذت است.ثدنبال ته تنها ب «نهاد». استشديد 

استاس اصتل لتذت عمتل  بتر «نهتاد»اگتر  .بيدار ذهن است و منطقم، گذاري كرد كه بخش مفقولنام

يك سنستور همچون  ،«فرامن» ،بخش سوم ذهن .با اصل واقفيت هماهنگ است «من»عملكرد ، كندمم

 بتركنتيم. هتاي اخالقتم ، قضاوتاساس فشارهاي اجتماعم شود كه برمم كند و سببداخلم عمل مم

در ختدمت محافظتت از متا و  و اساستاً دكنتل مماساس اصل اخالقيات عم بر «فرامن» ،«نهاد»ف خال

ناپتذير اميتال ياشتتهاي ستير خودآگتاههماننتد نا «نهتاد» .(146همتان: ) «استت «نهاد»در برابر  جامفه

در  «فترامن» ،. در بترف ديگتراستته دنبال كسب لذت و ابراز وجود كه پيوسته بشده است سركوب

ايتن ميتان  در .زنتدآگاه پتس متمباز به ناخودخيزد و او را ممبر «نهاد»عنصر بازدارنده به مقابله با  اممق

يتن ل بين ايتن دو را بتر عهتده دارد. بته امسئول برقراري تفاد ،و كار دارد كه با اصل واقفيت سر «من»

را  «فترامن» يدر مواقع ضترورگيرد و را مم «نهاد»جلوي گسترش  «فرامن» ۀمفنا كه با استفاده از اسلح

د بختش آنچته توجته فرويتد را بته ختود جلتب كترده بتو .بيشتر جلوه كند «نهاد»تا  سازدمممحدود 

 «مند هر فترد استتمف واقفم زندگم نظااقتدار نهاد بيانگر هد». بود «نهاد»شناخته و پنهانم ذهن يفنم نا

(Freud, 1949: 19). ،موتتوري كته  .داندزندگم انسان مم ۀور محركرا موت «نهاد»فرويد  به ديگر سخن

هدفم ماننتد تتالش بتراي زنتده مانتدن و دفتاع از » .بيندخود را ممارضاي بسيار سركش است و تنها 

شترح  داد. ايتن كتنش مربتوق بته نستبت نهادبه  تواننگرانم را نمم واسطۀه تن در برابر خطر بشخوي

خطرترين راه كستب لتذت بتا در نظتر ترين و كممطلوبيافتن  ۀاست و همچنين دردر «من»وهايف 

                                                           
1- Tripartite Model  

2- Structural Model 

3- Id 

4- Ego 

5- Superego 
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اي مطترح كنتد هتاي تتازهممكن است خواسته «فرامن» .است «من»گرفتن جهان بيرونم نيز از كارهاي 

 .(همان)« ها دانستن همان محدود كردن لذتتوااما كاركرد اصلم آن را مم

 «ویرانگر ۀغریز»/«زندگي ۀغریز»

دهد كته بته نتوعم برد و تفريفم از آن ارائه ممنام مم «رريزه»ويد از فر ،«نهاد»شرح و بررسم  ۀدر ادام

 ،را موتتور محركته زنتدگم بنتاميم «نهاد»اگر  ،به عبارت ديگر .داندمم «نهاد»رريزه را عامل اصلم بروز 

انگيتز برمتلثكنتد تتفريفم كه فرويد مطرح متم .فرض كرد «نهاد» توان موتور محركۀاه رريزه را ممگآن

ررايتز ناميتده  ،ناشتم از نيتاز نهتاد قترار دارد هتايتنشروهايم كه بنا بر فرض ما در پس آن ني»: است

 يم همتۀكته علتت رتا ايتن ررتم ررايتز بته ،هاي بدن از ذهن هستتندها بازنمود خواستهآن .شوندمم

نائتل شتده ضفيتم كه موجتود زنتده بته آن هر و .كارانه دارندماهيتم محافظه، هاي انسان هستندففاليت

: 6932فرويتد، ) «گرددن ممباع  گرايشم به استقرار مجدد آ ،وضفيت كنار گذاشتن آن به مجرد ،باشد

است و مدام به اشكال مختلتف ستفم در مطترح كتردن نيتازي  پذيرانسيري در واقع عطش رريزۀ .(1

اي يونتانم بته كلمه) 6«اروس» ؛استمفتقد  «نهاد»اصلم در  «رريزۀ»د دو نوع جديد دارد. فرويد به وجو

صتورت ه بيشتر و حفت  آن استت و بت اروس به دنبال يكپارچگم» .0«ويرانگر رريزۀ»( و مفناي عشق

به دنبال بتر هتم زدن رابت  و نتابودي همته  «ويرانگر رريزۀ»كه  در حالم ؛خالصه به دنبال پيوند است

را بتراي آن  1«ليبيدو»يد عنوان كه بفدها فرو 9«جنسم ۀرريز»اروس يا  .(20Freud :1949 ,) «چيز است

ايتن  .جتاي دارد «نهتاد»ستت كته در ا آدمتم ۀترين و قدرتمندترين رريتزاو مهم به عقيدۀ انتخاب كرد

 .ناپتذير استتدهد و ستيريست كه او را به موفقيت و برتري سوق مما آدمم «نهاد»انرژي در پر ۀرريز

 ،از نظتر فرويتد»د و ديگتران استت. و تبتاهم ختو به دنبال نابودي 5«متخاصم ۀرريز»ويرانگر يا  ۀزرري

نيرويتم كته  ؛بقا و فاعليت دارد ،كه تمايل به تسل  نهاديبيدو عاملم است رريزي و پرانرژي در درون ل

: 6951، فتر)شتايگان« زمينه بته پيتروزي و برتتري برستاند ا در هرركوشد انسان در مبارزه با مرگ مم

از  فرويد بتراي آن، خلق زيبايم و در يك كالم زندگم است ،ندگماز آنجا كه اروس در پم ساز .(669

                                                           
1- Eros 

2- Destructive Instinct 

3- Sexual Instinct 

4- Libido 

5- Aggressive Instinct 
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پتم  رويرانگتر د ۀرريتز كه از سوي ديگر به سبب آن. نيز استفاده كرده است 6«زندگم ۀرريز»اصطالح 

نامتد و از يونتانم بته مفنتاي مترگ( متم ۀ)كلم 0«تاناتوس»آن را ، كندنيستم و تباهم اقدام مم ،نابودي

ررتم آنچته ارلتب لتمع .(Barry, 2009: 93) دكنتبراي اشاره به آن استتفاده مم 9«گمر ۀران»اصطالح 

نتد در توانگهگتاه متم، دنتادر تقابتل همواره با هتم «نهاد»شود كه اين دو عامل رريزي درون تصور مم

 اساسم يا در تقابتل بتا يكتديگر يتا در ۀاين دو رريز، شناختمكرد زيستاز لحاظ كار» .تفامل نيز باشند

ا هدف نهايم وحدت بتا آن )جتذب ( بنابودي چيزي است )رذا ،كنار يكديگرند. بنابراين عمل خوردن

 .ترين وحدت )بين دو عاشتق(اصمانه است با نيت ايجاد صميمانه( و عمل جنسم نوعم كنش متخرذا

امتر  گونتاگونم در اصلم در كنار هم و در تقابل با هم سبب به وجود آمتدن انتواع ۀكنش اين دو رريز

 .(Freud, 1949: 21)« شودزندگم مم

 بحث و بررسي

اصتلم  هايگتاه شخصتيتآن، شتودالگوي ساختار ذهن فرويد مطالفته  بر پايۀ «گرگ»چنانچه داستان 

بته حستاب « نهتاد»و « فترامن»، «متن» توان نمتودي ازدكتر و گرگ را به ترتيب مم، داستان يفنم اختر

، حضور و يا عدم حضور اين سه شخصيت است كه پيرنتگ داستتان را پتيش در واقع كشمكش .آورد

ها بتر يكتديگر آن تثثيرنقش و  ،ها با الگوي ساختاري فرويدد. در ادامه چگونگم انطباق شخصيتبرمم

ي اين داستان گلشتير مايۀتوان گفت جانهاي اساسم داستان شده است و ممامل و تقابلفكه منجر به ت

كه چته چيتزي را متورد توجته قترار  انه بسته به اينكاورواننقد ادبم  .گيردسم قرار مماست مورد برر

 .(065: 6915)ايگلتتون،  ساختمان صوري، يتا خواننتده باشتد تواند مفطوف به مؤلف، محتوا،مم دهد،

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

آيتد. تحليل هويت و عملكرد دو شخصيت ديگر )گرگ و دكتر(، در قياس با اختر به دست متماست، 

هنتد كته در وجتود اختتر دمتمتشكيل به بيان ديگر، اين سه شخصيت در كنار هم شخصيتم واحد را 

  .گيردشكل مم
 

                                                           
1- Life Instinct 

2- Thanatos 

3- Death Drive 
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 «من»اختر/

محتل  «متن» .ارتباق استداند كه با جهان ابراف در منطقم و استداللگر ذهن ممرا بخش « من»فرويد 

 «متن»داستتان بتا  هاير از ميان شخصيتاخت ،تفريف است. با اين «فرامن»و  «نهاد»ي گيربرخورد و در

و  من هميشه ناچار است ميان دو نظتام احساستم و بتدون منطتق، يفنتتم نهتتاد» .انطباق بيشتري دارد

ير تحتول اختتر ات جالتب داستتان ستيكم از نكت .(666 :6951فر، )شايگان« فرامن تفادل برقرار سازد

ي آفتابم به گشتت روزها ،كه اختر در اين روستا يك رريبه است ررم اينم. در ابتداي داستان علاست

 ،هتا دارداي كه بته بچتهعالقه واسطۀه كند و بوبش ممهاي آبادي خوشزن با. پردازدو گذار در ده مم

اختتر بتر ختالف  ،در ابتتداي داستتان كه ديگر اين ۀتنك .با خود همراه دارد نبات يا شكالتپاكت آب

نشتين و خانهبرف  اولين اما همه چيز با بارش .دهدشخصيتم عادي نشان مم ،هاهر ضفيف و عجيبش

دهتد. ببتق آهستگم در مسير ديگري قرار متم. تنهايم و انزواي اختر او را بهشودشدن اختر شروع مم

مجبتور استت ، شتغل ضترورتهمسر اختر پزشك است و بته  ،دهدبه دست مم ابالعاتم كه داستان

بترف  تتوي بهتداري آن منزل دكتتر و اختتر ،بر اين افزون .به روستاهاي ابراف سركشم كند همواره

 .م در تنهايم اختر استمهم افتادگم عاملداقبرستان است و اين ج

 «فرامن»دكتر/

انگيتزش  ست، ياري دهنتدۀا بايدهاي اخالقمتمامم ن فرامن نمايندۀ»نويسد: فرويد ممگورين به نقل از 

درک  شناستمروان در حيطتۀايم به سوي تكامل، و به صورت خالصه، تا به آن اندازه كه ما قتادر بتوده

همستر  .(Guerin, 2011: 205« )نهنتدآن مراتب عالم در زندگم بشتر نتام مم كنيم، آنچه كه مردم بر

، او را از لحتاظ ايتن شخصتيت ۀزنند. وجه تستميم دكتر صدا مماختر در داستان نام ندارد و او را به نا

. وجود او در كنار اختتر و دهدهاي داستان قرار ممتر از ديگر شخصيتباال يااجتماعم در مرتبه وجهۀ

شتناس كته يك پزشك متنظم و وهيفته است؛ «فرامن»نمودي از  اي عاشقانه،تبلور آن به صورت رابطه

 امتا پرداختت گلشتيري بته .كسم نشنيده كه صدايش را براي او بلنتد كنتدهمسرش را دارد و  دردرۀ

حضور و عدم حضتور دكتتر  تناقض ناقص است. ،ديتم تفمبه صور ،به مانند اسم او ،شخصيت دكتر

 اختتر «/متن»حضوري بسيار كمرنتگ در كنتار  «فرامن»او به عنوان  .اي بسيار مهم استنكتهدر داستان 

 در ايتن شتراي  استت كته ختأ .نتداردي بر اختر تثثيرهنگام حضورش  گذارد يايا او را تنها مم :دارد
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اي ناپذير و در يتك كتالم رريتزهحتريص، خستتگم، حضور همسري قابل اتكتا را موجتودي درنتده

 .كندناپذير و ويرانگر پر ممسيري

 «نهاد»گرگ/

بتر آن  را شتيطان داران نتامكه دينست ا دهد بسيار شبيه به آن چيزيويد از نهاد ارائه ممتفريفم كه فر»

اگتر تمثيتل قتدما را »توصيف نهاد توس  شميسا نيز جالب است:  .(Guerin, 2011: 205« )نهندمم

رستد، ... در بته شتيطان متم رسد و سري كتهكه آدمم دو سر دارد، سري كه به فرشته مم در باب اين

در  بتا ايتن تفاصتيل، .(002، 6915)شميسا، « تسشيطانم و فرامن جنبۀ ملَكم او ۀنظر آوريم، نهاد جنب

اري و رفتتت هتتايداشتتته باشتتد و ويژگم «نهتتاد»را بتتا  د بيشتتترين تشتتابهگتترگ شتتاي ،ميتتان حيوانتتات

ببتق آنچته  «نهتاد»استت.  «نهتاد» هتايويژگم منطبق بربه صورتم عجيب اين موجود شناسم زيست

است و در اين مستير از هتيك كوششتم گويد پيوسته به دنبال كسب لذت و شكستن هنجارهفرويد مم

 است. «نهاد» ۀ. خوي وحشم و حريص گرگ نيز به مثابكنددريغ نمم

 تقابل اختر و گرگ

 هثتالجپريده كنار پنجره در برابر گرگتم عظتيم مقامتم كوتاه و رنگ، ساله و تنها با اندامم الررزنم نوزده

بته دو دستتش تكيته داده و بته  حركتتبتم هتاناپذير ساعتگونه و براق كه خستگمبا دو چشم زرال

 و اختتر/ «نهتاد» يري در به تصوير كشيدن تقابل گرگ/اين شاهكار گلش .شودماتاق اختر خيره م پنجرۀ

اش را شتنيده حتس بفد هم تفريف كرد كه اول ترسيده، يفنم يك شب كه صتداي زوزه» :است «من»

پشت پنجره است، يا در. چراغ را كته روشتن  ثالًكرده كه بايست از نرده آمده باشد اين برف و حاال م

اش را ديده كه از روي نرده پريده و بفد هم دو چشتم بتراق را ديتده. گفتت: درستت دو كرده سياهم

ش را، يتا آن حالتت هايدانم چرا وقتم ميبينمش چشتمافروخته بود. بفد هم گفت: خودم هم نمم زرال 

اتتاق متا ي هبه پنجر هادهد و ساعتدو دستش تكيه مم دانيد درست مثل يك سگ گله به.. مم.سكون

چالش درونم اختر است كته متشتكل  ،ترين چالش داستانمهم .(099: 6950)گلشيري،  «شودخيره مم

عنوان عامل نابودي در برابر عشق و عالقه به دكتر و زندگم اجتماعم استت. در ايتن ه از تقابل گرگ ب

 .شوداختر به آن سمت كشيده مم ،تر شودترازو سنگين ۀميان هر كف



    16...                              خوانشم روانكاوانه از داستان كوتاه                       سال  چهل و نهم               

نشين شتدنش و حضتور بفد از خانه .پيشتر گفته شد كه اختر در ابتداي داستان رفتاري ببيفم دارد

م كته هتاينوبت از راوي در يكم .ترس و ترديد دو عنصر اساسم در توصيف حال اختر هستند ،گرگ

اما صديقه دو چشم بتراق گترگ » گويد:ممصديقه نزد اختر مانده بود چنين  دكتر براي سركشم رفته و

كنتد. وقتتم صتديقه هتم هاي گرگ نگاه متمبود كه زن دكتر چطور خيره به چشمرا ديده بود و ديده 

بفد هم گفتت كته » :گويد، به نقل از دكتر مميا در جاي ديگر .(090)همان:  «ه نشنيده استصدايش زد

كه از خواب پريتده ديتده كنتار پنجتره  ف شبنترسم دارد، و تفريف كرد كه يك شب، نص زنش سر 

آيتد اش متمهمته دانتم چترا ايتن گترگنشسته، روي يك صندلم. دكتر كه صداش زده زن گفته: نمم

 .(099)همان:  «روي اين پنجرههروب

شتده پيوستته بته دنبتال راهتم بتراي اعتالم ل انباشتن افكار و نيازهاي سركوببه عنوان مح «نهاد»

 6مايتهمندانه از اين بتنهنردارد و گلشيري  گرگ چنين كاركردي ۀين داستان زوزموجوديت است. در ا

رود كنتار شتود متمه بلنتد متمگرگ كت ۀصديقه گفته بود: صداي زوز» چندين بار استفاده كرده است:

روشتن متاه نشسته، توي تاريكها دكتر ديده بود كه گرگ درست آن برف نرده» .(090)همان:  «پنجره

شتود و بتراي فترار از گترگ اما اختر تسليم نمتم .(099)همان:  «كشدي رو به ماه زوزه ممگاه گدارو 

صتاحب قتدرت و  متنآري اگتر » .گيرد به مدرسه برود و درخواست تدريس نقاشم بكندتصميم مم

نفوذ كند، ... ولتم از آنجتا كته ضتفيف بتوده و  توانتد بتر روي نهتاد اعمتالباشد، ... متم كفايت الزم

در واقتع اختتر در  .(026-029: 6919فرويتد، « )گترددقد قدرت كافم است، قادر به كنترل نهاد نمتمفا

همستر دكتتر و  در نقش )اختر «فرامن»ت و رفتن به سم «نهاد»پندارد با ناديده انگاشتن مم «من»جايگاه 

يوستته در تتالش پ «نهتاد» ،كه ببق نظريات فرويتد تواند بر مشكل فائق آيد حال آن( ممزنم اجتماعم

هتايم زنتد. برحاز مسيري ديگري نقب مم ،است تا كسب لذت كند و چنانچه در جايم سركوب شود

 گترگ. .كشد تنها يك چيتز استتكند يا در خانه در تنهايم خود ممها كار ممكه اختر در كالس با بچه

تتم هتم مترا ديتد اول . صتداي در را شتنيد. وقكشتيدسته بود كنار بخاري و انگار چيزي ممشخانم ن»

هاي خانم تفريفم ندارد. فقت  همتان گترگ را كشتيده بتود. دو چشتم كارذهايش را وارو كرد. نقاشم

گترگ  ي هتم وقتتمديگترنشسته، و  قلم از گرگ سياه، يك برح سياه سرخ درخشان توي يك صفحۀ

استيصتال اختتر در  اي ازدر جايم ديگتر نمونته .(091: 6950گلشيري، « )كشددارد رو به ماه زوزه مم

                                                           
1- Motif 
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هتاش را روي قاشم تفليم داد. يكم از همتان بترحها نسر ساعت آمد به بچه» رهايم از حضور گرگ:

چته خواستتم ؟ گفتت هروقتم هم ازش پرسيدم: آخر چرا گترگتخته سياه كشيده بود. خودش گفت. 

 .(091)همان: « اشتم روي تخته خود به خود كشيدمشچيز ديگري بكشم يادم نيامد، يفنم گك را گذ

 در گرگ« اروس»و « تاناتوس»تصویر 

نتام بترده  (Erosزندگم ) ۀو رريز (Thanatosويرانگر ) ۀدو بخش كلم رريز از «نهاد»بندي در تقسيم

ويرانگتر  ۀرريتز تتام توان نماينتدۀگرگ را مم .هستند گرگهر كدام مشمول بخشم از صفات  شد كه

هتا خيلتم فريف كتردم كته گتاهم كته گترگبرايش تو من ها هم انگار حرف زديم از گرگ» :دانست

شوند، يك ساعت، دو ساعت، يفنتم آن قتدر كته نشينند و به هم خيره مموار ممشوند حلقهگرسنه مم

كته گرگتم كته  حتال آن .(091)همتان: « خورندشكنند و ممآن وقت حمله مميكم از ضفف بغلتد، 

ه نيست. گترگ در جايگتاه ويرانگتري بته دنبتال انتزوا، بهرزندگم نيز بم ۀگلشيري خلق كرده از رريز

و  اختر بتا متردم ابترافش استت ع رابطۀبه دنبال قط ،به ديگر سخن .نابودي اختر است مرگ و ،تسليم

ارتبتاق روحتم بتين  نش به اختر منجر به برقراري نوعمست كه نوع نشستن و خيره شدا اين در حالم

شتتهوت  ۀاكثراً ماهيتم منحصراً شهوانم ندارنتد؛ بلكتته از رريتتز اميال وافر جنسم» .شودمماو و اختر 

تستل  و  بته دنبتال گترگ .(052 :6951)فرويتد، « انتدت گرفتهئويرانگري نش ۀهايم از رريزبخش بتا

تتوان او را نظتر متممناپتذير در ابتراف او حضتور دارد و از ايتن و خستتگمانترژي تصاحب اختر پر

اختتر را  «نهتاد» ورد هر چنتد متنتاقض. ايتن دو نيترويدگم به حساب آزن همچنين تجسمم از رريزۀ

 .بيندتر مماند و او خود را هر روز تسليمآشفته و مشوش كرده

 گرگ بر اختر سيطرۀ

دكتتر  هتايتتر و تالشمحستوس در ايتن ميتان حضتور گترگ شود وحال اختر روز به روز بدتر مم

شتود. در يكتم از متم« نهتاد»و تسليم در برابر « فرامن»ميد از ادر وجود اختر هر لحظه نا« من»ر. تاثربم

آميتز شتده گرگ خيلتم ارتراق سايۀ»شود: آميز كشيده ممگرگ به صورتم ارراق اختر سايۀ هاينقاشم

(. ايتن توصتيفم زيبتا از 091 :6950گلشتيري، « )پوشاندبوري كه تمام بهداري و قبرستان را مم ؛است

رونتد چتالش درونتم  استت. بر او چيره شده« نهاد» شوم  ست كه چگونه سايۀاختر ا« من »روز  حال و

اختر از حضور گترگ مضتطرب و پريشتان  ،اگر در ابتدا .كندهاي پايانم داستان تغيير مماختر در بخش
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 ۀوجهت شتود.متمتبتديل داستان به بفد اين ترس به نوعم حس كنجكاوي و آرامتش  از نيمۀ ،دوشمم

زندگم وجتود گترگ  از رريزۀ و اين نمودي اختر را مسحور خود كندانسته گرگ تو گر و كامرانسلطه

گتانگم گترگ را ايتن دو .را جلتب كترده استت برقراري نوعم ارتباق روحم، اعتماد اختر بااست كه 

كشتد كشد بيشتر سگ متمچه بيشتر ممكشد و هرر ديد. اختر مدام گرگ ممهاي اختتوان در نقاشممم

ند. اگتر گترگ اهاي فيزيكم از لحاظ شخصيتم نيز متفاوتسگ و گرگ وراي تفاوت سگ گله.آن هم 

ها نمتاد امنيتت، آرامتش، خواري است، سگخواهم و خون ، زيادهكوشم، حرنماد درندگم، سخت

وفا و دوستم با انسان هستند. در اين ميان سگ گله، كه چند بار در متن بدان اشاره شده استت، نستبت 

گرگ استت،  تا هم برح پوزۀ يكم دو» .استتر پذيرتر و مسئوليتابهتفاتر، باومولم بامف هايبه سگ

در جاي ديگتر ترديتد راوي از  .(091)همان: « خصو ههاش بهاست، دندانسگ ه پوزۀكه بيشتر شبي

هتا در زنتگ تفتريح حيف كه بچه» شود:گونه بيان مم كشيده بود اينها برح گرگم كه اختر براي بچه

اند هتا نتوانستتهش كرده بودند. بفد از ههر هم كه نقاشم يكم دو تاشان را ديدم فكر كردم شايد بچهپاك

آويختته و دمتم  هايها، همه، درست شبيه سگ گله شده بود، با گوشدرست بكشند. آخر، برح بچه

ستگ اختتر  هاي گرگ/او  اين ترديدها و ابهام در نقاشم .(091)همان: « رد كفلش حلقه زده بودكه گ

هتا فهمم. تازه وقتم هم صتديقه نقاشتممن كه نمم»داستان مشاهده كرد:  توان در پاراگراف پايانمرا مم

تقتديم بته  ها سنجاق شتده بتود كته متثالًرا برايم آورد بيشتر گيج شدم. يك يادداشت سر دستم به آن

شتنبه نتوانستت شتد و يتا چهاركه اگر حالش بهتتر ن خواسته برود سپرده به صديقهدبستان ما. وقتم مم

توانستم بگتويم، بته ها را بدهد به من تا به جاي مدل ازشان استفاده كنيم. به صديقه كه نممنقاشم ،بيايد

« هتاي دهتاتم چته لطفتم داردهاي مفمولم، براي بچتهدكتر هم حتم، اما آخر برح سگ، آن هم سگ

 (.095)همان: 

رند اما به همان انتدازه از يكتديگر متمايزنتد و ايتن گرگ و سگ از لحاظ هاهري به هم شباهت دا

نويستد: در توصيف برح روي تختته متم تا آنجا كه راوي ،داندتمايز را اختر به عنوان مفلم نقاشم مم

هاستت منحصر به فرد ستگ هاياين يكم از ويژگم .(091همان: )« دمم كه گرد كلفش حلقه زده بود»

يري اين نكته را هوشمندانه در توصتيف راوي قترار داده استت تتا . گلشدم سرباال ندارد مو هيك گرگ

تا جايم كته در بختش  به سگ استشدن مشخص شود كه تصوير گرگ در ذهن اختر در حال تبديل 

شتود. بفتد هتم انگتار موتتور ختاموش مم» گويد:اختر چنين مم، و گرگ دكتر، پايانم رويارويم اختر
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ديده كه گرگ درست كنتار جتاده نشستته استت. گفتته: ختودش  اش را انداختهاختر هم كه چراغ قوه

و گرگ نباشد، سگ گله باشد يا يك سگ ديگتر. بتر آزار است. شايد هم اصالًاست. باور كن خيلم بم

 .(091)همان: « توانم درستش كنمبيرون ببين مم

 رویارویي نهایي

 استت. هنگتامم «فرامن» و دكتر/ «دنها» گرگ/ ،«من» زمان رويارويم اختر/، «گرگ»داستان فصل پايانم 

 .دنتافتها از كار ممكنپاکو برفشود خراب ممبه برزي عجيب ماشين شود كه در تنگ برف زياد مم

از  ،صتلپاچه و مستثدكتر دستت. ها خيره شده استبينند كه كنار جاده به آندكتر و اختر هم گرگ را مم

 .شتودهراسم در رفتار اختر مشتاهده نمتم ست كها مدر حال اين .رودترس گرگ از ماشين بيرون نمم

كنتد ماشين متم دارد. دكتر را مجبور به بربرف كردن مشكلپنار ممزآبم ،اختر گرگ را بر خالف دكتر

اختتر  .اثتر استتفايتده و بتمبار ديگر حضور دكتر در كنار گرگ بم پذيرد.دكتر از ترس گرگ نمم اما

در ستركوب  «فترامن»تتالش كرده است و در اين ميتان  «نهاد»سليم را ت «من»است و  رفتهگرگ را پذي

اختتر  .يابتدتسل  متم «من»بر  «نهاد»خورد و شكست مم «فرامن»در نتيجه . بردراه به جايم نمم« نهاد»

 .شودو در برف و كوالک ناپديد مم رودبه سوي گرگ مماز ماشين پياده شده، 

 گيرينتيجه

چيستت،  ناخودآگتاهاين كته  ؛آگاه بودهاي علمم خود حول محور ناخودتليتمركز فرويد در بول ففا

در ايتن راستتا بتراي تبيتين  .بته چته صتورت استت خودآگاهبر بخش  شتثثير كند وچگونه عمل مم

استاس آن ذهتن  فرويد الگوهايم مفرفم كرد كه بر، ناخودآگاهو  خودآگاهكرد ذهن انسان در بخش كار

و ، احساستات مركتز تجمتع افكتار «نهتاد»شتود. بندي متمتقسيم «فرامن»و  «من»، «نهاد»به سه بخش 

. استت «متن»در پم بروز در سطح خودآگاه ذهتن يتا  شده است كه دائماًزده و سركوبهاي واپسميل

بتراي جلتوگيري از  .گر ذهن است كه با جهان ابتراف در ارتبتاق استتبخش منطقم و استدالل «من»

در  ش رام كتردن واكته وهيفته «فترامن» بته نتام بخشم الزم است «نهاد» گسيخته و بارملجام جوالن

هتاي مفرفتتم انستان تتوان منبتع اخالقيتات و آمتوزهرا مم «فرامن» .است «نهاد»صورت نياز سركوب 

 ۀاز دو نيتروي محركت «نهتاد»همچنتين  شود.دانست كه در جامفه از برق مختلف ساخته و كسب مم

 ۀرريتز»و  «اروس»يتا  «زنتدگم رريتزۀ» .جويتدناميتد بهتره متمرريزي ممها را قدرتمند كه فرويد آن
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گتري و كاميتابم و نتوعم شتهوت ستلطهن اروس به دنبال برتري فرد بر ديگترا .«تاناتوس»يا  «ويرانگر

نتابودي ، ا جامفتهفرد ب ۀكرد آن قطع رابطت و كارفرد و جامفه اس به دنبال نابودي ويرانگر رريزۀ. است

اين دو يتا در كنتار هتم يتا در  .بور كلم در پم ويرانم و تباهم زندگم اجتماعم استه بدرونم فرد و 

داستتان كاوانته از خوانشتم روان ،اساس اين نظريات فرويد بر. روندكنند و پيش ممتقابل هم عمل مم

 ،«نهتاد»اختتر و دكتتر بته ترتيتب بتا  ،صورت گرفت و در آن سه شخصيت اصلم يفنم گرگ «گرگ»

ها با استفاده از كاركرد الگوي ساختاري فرويتد متورد بررستم آن ۀمقايسه شدند و رابط «فرامن»و  «من»

ختواهم و كستب ادهزيت، دنبال نابوديه ست كه پيوسته با آدمم «نهاد»نماي تمام گرگ آينۀ .قرار گرفت

اختتر . كنتدرا نمايندگم متم تاناتوس( -)اروس «ادنه»گرگ گلشيري هر دو نيروي رريزي . لذت است

و چيرگتم مورد نظر گرگ براي ستلطه هدف  است كه «من» ۀدر مقام شخصيت محوري داستان نمايند

 «گترگ»داستتان  ۀمايتجان .را بر عهده دارد «فرامن»گرگ نقش  ۀدكتر نيز به عنوان عامل بازدارند .ستا

ش بستتگم بته دكتتر بتا كشتتقابل عشق و دل .سه بخش ذهن است كشمكش اين سه شخصيت يفنم

بته نتابودي و نيستتم او  كنتد و سترانجامرا دچتار بحتران متم زندگم اختر ،گرگ به رريزي و مرموز
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