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 ته پوخ  چکیده 
، عنوان اولین رمان شیرزاد حسن، نویسندۀ های پدرمحصار و سگ

پرآوازه کرد است که از نظر منتقدان نقطۀ عطفی در ادبیات کردی 

نگاه نخستین درونمایۀ اصلی اثر »پدر کشی« رود. در  به شمار می

می نظر  خود به  قدرت،  روایت  آن،  ژرفنای  در  دقت  با  اما  رسد؛ 

سلطه پدر  توسط  حصار  اهالی  آزادی  سلب  و  است.  کامگی  جو 

نفس فضای حدیث  نامنتظم،  روایت  راوی،  گونۀ  هذیان  های 

خشم ها،  ها، تعارضات، عقدهآلود و ترسناک، وجود انواع ناکامیوهم

و امیال سرکوب شده و در نهایت واکنش تخریبی )حذف فیزیکی 

کند. پدر(، قابلیت بررسی این اثر را از دیدگاه روانکاوی فراهم می 

نگارندۀ مقاله با به کارگیری مفاهیم روانکاوانۀ اریک فروم، از جمله 

ماشینی،  همرنگی  مازوخیستیی،  شخصیت  سادیستی،  شخصیت 

اهیم مربوطه، جزئیات متن را به روش واکنش تخریبی و دیگر مف

روانکاوانه )تحلیل محتوای آشکار برای رسیدن به محتوای پنهان(  

های راوی و افراد حصار ها و علل اصلی واکنشتحلیل کرده، انگیزه

 .را در زمان حیات پدر و بعد از کشتن او، بیان کرده است 

باوکم،  سەگەکانی  و  ڕومانی  ناونیشانی  حەسار  حەسەن   یەکەمین  شێرزاد 
گران بە خاڵی وەرچەرخان نووسەری بەناوبانگی کوردە کە بە بیر و ڕای ڕەخنە 

لە یەکەم ڕوانیندا ناوەرۆکی   .ئەژمێردرێت  داکوردی  چیرۆکی  لە ئەدەبیاتی 
کوژی« بەرچاو دەکەوێت، بەاڵم بە سەرنجدان باوک »  بەرهەمەکە،  یسەرەک

و    نیخوانا   به  کردن  زەوت  سەرەڕۆیی،  هێز،  گێڕانەوەی  بەرهەمە،  ئەو 
وە. ستاندنی ئازادیی خەڵکی حەسار لە الیەن باوکی خۆسەپێن و دیکتاتۆرەئە 

وڕ گێڕە ێنه بەسەرهاتە  کەشی وەوارەکانی  و  بەستێن  شپرزە،  گێڕانەوەی   ،
جۆر چەندین  هەبوونی  ناکۆ  یترسێنەر،  خولیاکان، کیناهومێدی،  یەکان، 

ئ و  ڕووخێنەر تووڕەیی  دژکردەوەی  کۆتاییدا  لە  و  سەرکوتکراوەکان  اواتە 
لە  بەرهەمە  ئەم  هەڵسەنگاندنی  شیاویی  باوک(  فیزیکیی  )سڕینەوەی 

 گهنووسەری وتار بە بەکارهێنانی تێ  .شیکارانەوە پێک دێنێتڕوانگەی دەروون 
 ییسادیستی، کەسایەت  ییدەروونشیکارییەکانی ئێریک فروم وەک کەسایەت

ومازوخیستیی ڕووخێنەر  دژکردەوەی  ماشینی،  هاوڕەنگیی  هتد   ، 
دەروونناسانە   کەیهوردەکارییەکانی دەق ناوەرۆکی   بە شێوەی  )لێکدانەوەی 

هۆکارە   و  خواست  لێکداوەتەوە.  شاراوە(  ناوەرۆکی  بە  گەیشتن  بۆ  ئاشکرا 
سەرەکییەکانی دژکردەوەی گێڕەر و خەڵکی حەساری لە کاتی ژیانی باوک  

 .کی بەیان کردووەو دوای کوشتنی باو

تحلیل    ؛شیرزاد حسن  ؛های پدرمحصار و سگ  واژگان کلیدی:

 .اریک فروم ؛های گریز از آزادی مکانیسم ؛روانکاوانه

 ؛ شێرزاد حەسەن  ؛حەسار و سەگەکانی باوکم   کی:هر هلی س هگهوش 
 . مئێریک فرو ؛یمێکانیزمی هەاڵتن لە ئازاد  ؛شیکارانە دەروون  شیکاریی 

 مقدمه ـ ١
به زبان کردی چاپ و در سال    ١99٦عنوان اولین رمان شیرزاد حسن است که درسال    های پدرم،حصار و سگ 

آلود و ترسناک، در قالب حدیث ای به فارسی ترجمه شد. داستان در فضای وهمتوسط مریوان حلبچه  ١٣٨٤

گوننفس هذیان  می  ۀهای  بیان  خانواده  ارشد  خفقان، پسر  ظلم،  از  حصار  اهالی  و  خود  نجات  برای  که  شود 

اما نه تنها هیچ آزادی های پدر، او را میمحدودیت و محرومیت  بلکه به لعن و    ،شودنصیب آنها نمی  ای کشد. 

به قبر و جسد    نفرین ابدی پدر، اهالی حصار و حتی مظاهر طبیعت گرفتار شده و تنها راه نجاتش پناه بردن

( و کیخسروی در  ١١ی کتاب )همان:  ای در مقدمهمریوان حلبچه  (.٨٦:  ١٣9٧  شود )حسن،پدر می  ۀ آماسید
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      ن در جستجوی آزادی یا گریز از آ 

 

چنین به این اند. در نگاه اول ( تم اصلی داستان را »پدرکشی« دانسته5١: ١٣٨٤) فارسی اثر  ۀای بر ترجممقدمه

می مشخص    ؛رسدنظر  داستان،  ژرفنای  در  دقت  با  دفاعی  میامّا  مکانیسم  از  بخشی  فقط  عمل  این  که  شود 

پدر است که یکی از نیازهای اساسی   ۀشخصیت اصلی داستان در واکنش به رفتارهای زورگویانه و قدرت طلبان

ی طبیعی( را از ایشان حتی ارضای امیال و نیازها ها: آزادی بیان، عمل وجنبه   ۀ)آزادی در هم  آنها یعنی »آزادی« 

جاست، اهالی حصار با از بین بردن پدر  شود تا آزادی به دست آید. امّا مسأله این . پدر کشته میسلب کرده است

خواهند، بلکه دچار احساس گناه و پشیمانی شده، که سدی در برابر آزادی ایشان بود، نه تنها خود را آزاد نمی 

 . (٦٨)همان:  آرزومند بازگشت به شرایط اسارت، خفقان و استبداد زمان حیات پدر شدند 

فقدان   شود آدمی از آزادی گریزان شود و میل به جبر و اسارت داشته باشد؟ آیا آزادی صرفاًچگونه می

ست؟ چه عوامل فردی یا اجتماعی موجب کوشش برای آزادی افشار خارجی است یا وابسته به عوامل دیگری هم  

ها، ها، حسرت رنجور عقده های داستان که روانشخصیت شود؟ با توجه به  دادن به اسارت مراجع قدرت مییا تن 

ها هستند، نقد روانکاوانه ابزار مناسبی برای واکاوی و تحلیل این داستان و دستیابی به پاسخ تعارضات و ناکامی

مثاب های مذکور است.پرسش  به  این شیوه، متن  از طریق صحبت   ۀدر  باید  روانکاو است که  برابر  فرد در  های 

یافت.واکاوی   است، دست  پنهان  آن  در  آنچه  و  درونیات  به  مباحث مهم   ۀجا که مسألاز آن ظواهر  از  آزادی 

روانکاوی   ،ست با استفاده از نظریات اریک فروما  باشد، این پژوهش در پی آن شناسی میروانکاوی و نیز جامعه

 ن مذکور ارائه دهد. تحلیل مناسبی از داستا ،شناسی داشتهجامعه ۀکه مطالعات عمیقی هم در حوز

 ۀ پژوهشپیشین  - ١-١

های اخیر توجه منتقدان را به خود جلب کرده و آثار گوناگونی هایی است که در سال نقد روانکاوانه از جمله حوزه

هدایت   بوف کور  ۀاز دیدگاه یونگ به نقد روانکاوان  ،داستان یک روحشمیسا در کتاب    .اندرا به این شیوه نقد کرده

بهرام   ( آثار هدایت، چوبک،١٣9٤  )صنعتی:  های روانشناختی در هنر و ادبیاتتحلیل(. کتاب  ١٣٨٣)  پردازدمی

سه قطره  ( و  ١٣٨٨)  کند. پاینده نیز از شعر زمستان... را از دید روانشناختی بررسی می  صادقی، اخوان، سپهری و
تحلیل ١٣9١)  خون هم(  گیانچی  و  صالحی  است.  داده  ارائه  روانکاوانه  بیل (  ١٣95)  های  عزاداران    داستان 

خود، به   ۀ، سجادی در پژوهش نقادانهای پدرمحصار و سگاند. در مورد داستان  غالمحسین ساعدی را نقد کرده 

 بزدوده و امینی  .(١٣٨٠)مدار پرداخته است  و به مضامین پدر از منظر رویکرد خواننده  این اثر توجه کرده است

ها برای پیشرفت در شرایط اند آرزوهای شخصیتهای اصلی آن را بررسی کرده و نشان دادهوضعیت شخصیت   نیز

کرد فقط یک سراب    ۀرسد آرامش، انسجام و ادغام مجدد در جامعاجتماعی آنها شکل گرفته است و به نظر می

ادیپ و    ۀ عقد  ۀ از جنب  »ادیپ ما و ادیپ آنها« به تحلیل روانکاوانه  ۀصنعتی در مقال    (.١٣99)  برای افراد آن است

پرداخته مرگ  تحلیل   .(١٣9٠)  فرهنگ  در  هم  خندان  است   یرضا  معتقد  داشته،  داستان  این  بر  که  کلی 

است شخصیت  گرفته  فرویدی صورت  دیدگاه  اساس  بر  آن  پژوهش حاضر ١٣9٢)  پردازی  به    نیز   (.  دارد  قصد 

مقابل آن، قدرت و خودکامگی، از منظر    ۀهای داستان، نسبت به آزادی و نقطها و رفتارهای شخصیتاکنشو

پذیر شود و برای به دست شود فرد سلطه روانکاوی بپردازد و نشان دهد چه عوامل فردی یا خارجی موجب می 

 آوردن آزادی، یا تالش نکند یا بعد از کسب آزادی از آن گریزان شود. 

 مبانی نظری -2
هدفمند برای درمان اختالالت فکری و شناخت   یگذار روانکاوی زیگموند فروید بوده است. روانکاوی روشپایه 

  پذیرد ها در بخش ناخودآگاه ذهن صورت می عملکرد ذهنی است و بر این فرض استوار است که بیشتر فعالیت 
  ۀ شوند. غریزبرانگیخته می   زندگی و مرگ  ۀدو غریز  ۀکه بیشتر رفتارهای انسان به وسیل  بودباور  بر این  فروید  
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بردن مرتبط  تولید مثل و لذت  بقا و  برای  بنیادین  نیازهای  با  امیالی هستند که  لیبیدو  یا  ل  شام   و   اندزندگی 

به  چیزهایی مانند   نیاز  رابط  غذا،  ها  انسان  تمامگوید که  همچنین می    اوشود.  میجنسی      ۀ سرپناه، عشق و 

معتقد بود رفتارهای خودتخریبی بیانگر    وی گردد.  میمرگ بر  ۀله به غریزأین مسا  .دارند  ناهشیارانه آرزوی مردن

روانکاوی   ۀدر نظری.  شودزندگی تعدیل می  ۀمرگ توسط غریز   زۀاند. گرچه فروید معتقد بود که غری این غریزه 

شود. ذهن هشیار شامل تمام  بندی میفروید، ذهن انسان به دو بخش اصلی ذهن هشیار و ذهن ناهشیار سازمان

شوند. ذهن ناهشیار شامل تمام  موضوعاتی است که ما به آنها آگاه هستیم یا به راحتی به هشیاری آورده می

بیرون از هشیاری   ها و خاطراتی کهیالت، امیدها، انگیزه چیزهایی است که بیرون از هشیاری قرار دارد. آرزوها، تما

فروید ذهن را به یک کوه یخ تشبیه کرد. درست مانند یک کوه یخ شناور   گدارند.می ا بر رفتار تاثیر  امّ  ،قرار دارند

ل بینیم، هشیاری یا خودآگاه نیز تنها بخش بسیار کمی از کاقیانوس که ما تنها بخش کوچکی از آن را می  در

که حجم عظیمی از یخ در زیر آب پنهان است که نشانگر بخش بزرگتر و یا ناهشیار    ذهن انسان است. در حالی 

 (.5٦:  ١٣٧٧ است )پروین،

بیند چون ارسطو آدمی را جانوری اساساً اجتماعی می هم  که  کاوی با گرایش اجتماعی استروان  ،اریک فروم

دارد و معتقد است که تاریخ آدمی داستان تالش برای آزادی است و تحلیل  های دیگر نیاز  که به ارتباط با انسان

 آزادی جز از راه بررسی تأثیر متقابل عوامل روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی بر یکدیگر میسر نیست.

شناختی، انشناسی، روفرهنگ و شخصیت، در قلمرو علم انسان   ۀاو پایگاه جدیدی را در روانکاوی اجتماعی، حوز

و جامعه  ریشه فلسفه  و  انتقادی  زمین   ،ای شناسی  ویژه در  انسان  ۀبه  و ساخت جوامع  اجتماعی  گرای  تغییرات 

گرایی اوست و وجه خاص انسان   ۀ گرایاندیدگاه انسان  ،شاخص مهم این پایگاه.  است  کردهگذاری  آینده، بنیان 

گرایی هنجاری خود در  و تاریخ است. او در انسانفروم شناخت نقش و اهمیت انسان در فرآیند تشکیل جامعه  

ای برای انسان است تا در آن انسان به کشف راه تکامل و کشف معانی هستی پرداخته، تا  پی برپاسازی جامعه

اریک فروم    (.٦٨:  ١٣٨٨)فروم،    کمال را فراگیرد  بتواند با سوگیری بارورانه به سوی هستی بزرگ بشری، عشق و

آدلرمانند   هورنای و   آلفرد  انعطاف کارن  به صورت  ما  کرد،  اعالم  فروید  که  آنگونه  بود  معتقد  توسط ،  ناپذیر، 

ثیر نیروهای اجتماعی و فرهنگی أمعتقد بود که شخصیت تحت ت  وی گیریم.  نیروهای غریزی زیستی شکل نمی

اند، گذارند و نیروهای کلی که در طول تاریخ بر بشریت تاثیر گذاشتهثیر میأفرهنگ بر انسان ت  ۀکه در محدود

شناختی نیروهای زیست   ۀوسیله  عمده محتوای فکری فروم عدم باور بدان است که شخصیت انسان ب  د.قرار دار

شود. پذیری از سوی این نیروها هدایت میشکل داده شده است و به صورت انعطاف   ،اندرای ماهیت غریزی که دا

فروید  ،فروم با  نیروی شکل دهند  ،در مخالفت  عنوان  به  را  رنجور    ۀ عامل جنسی  روان  یا  بهنجار  رفتار  اصلی 

داند که هر دوی این عوامل در  داند، بلکه شخصیت انسان را تحت نفوذ نیروهای اجتماعی و فرهنگی مینمی

د. گذارن ر میی ثتأبر فرد    ،اندبشریت را تحت نفوذ داشته  ،ارچوب فرهنگ و نیروهای جهانی که در طول تاریخهچ

با این  ؛ای است در مورد عالئق مختلف انسانی که از شرایط وجودی انسان حاصل می شودهدف او ایجاد نظریه

کند که ما باید تاریخ نوع بشر را بررسی کنیم تا  آفریند. فروم احساس مییم  ماهیت خود راخودش  باور که فرد  

 . (٢٧: ١٣٧٠)فروم، این آفریدن را بفهمیم و بشناسیم

https://ravanrahnama.ir/adler/
https://ravanrahnama.ir/karen-horney/
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کاوی از روابط شاخص با اسااسای روان  ۀلأاول موجودی اجتماعی اسات و مسا   ۀانساان در درج ی و  دیگاهاز  

های اصالی انساان کرد کار اجتماع فقط سارکوبی ساائقهمی  گیرد. بر خالف فروید که تصاوردنیا و دیگران مایه می

ای  داناد و بادین ترتیاب برای هریاک قاائال باه وظیفاهاجتمااع می  ۀفرد و فرد را آفریاد  ۀاسااات، او اجتمااع را آفریاد

. اندنیمع  ی هامشاابه به محرک  ی هانشاان دادن واکنش ی برا  ی انهیزم  شاتری»ب  (.٣٠:  ١٣٧5  )فروم،اسات  خالق  

  یروان   اررفتا  یمعرف اشاااکاال موروث  لحاا    نیا   تعلق دارناد و از  زیغرا  ی هااتیا فعاال ی باه قلمرو هاانیا  ت،یا واقعدر 

 (.١٨٠هستند« )همان: 

ای کلی روابط شخص با دیگران و اجتماع است. فرد وقتی به مرحله   ۀلأفروم آزادی نیز جزئی از مس  به باور

باید   شود،گسلد و سیر تعیین و تشخص شروع میکم میرسد که عالیق نخستین میان او و والدین کماز عمر می

ه پیش  رفته در برابر جهان و حوادث تنها بایستد، برای غلبه بر حالت غیرقابل تحمل ناتوانی و تنهایی دو رارفته 

خودانگیخته از راه عشق و کار و بیان حقیقی   ؛تواند به سوی »آزادی مثبت« پیش رودپا دارد: از یک راه می

که استقالل و تمامیت نفس  استعدادات عاطفی و حسی و فکری خود با دنیا پیوند یابد و بدین ترتیب، بدون آن

دوباره با آدمیان و طبیعت و خودش یکی شود. راه دیگر این است که از آزادی    ،فردی خویش را از دست بدهد

بر تنهایی چیره   ،ای که بین دنیا و نفس فردی وی ایجاد شده است بگذرد و بکوشد تا با از میان برداشتن فاصله 

نهایی، تجرد و ناایمنی بگریزد که موجب ت  آزادی   نوع   کند تا ازهایی استفاده میشود. برای این منظور از مکانیسم

کنند، خواهان  افراد بشر به زعم فروم در عین حال که برای آزادی و خودمختاری مبارزه می  (.١5٣  )همان:  است

خواهد آزاد باشد و هم  بر طرف کردن این تضاد که فرد هم می  ۀارتباط و وابستگی به دیگران نیز هستند. شیو

داری، سرمایه  ۀرد، وابسته به ساختار اقتصادی جامعه است. در یک جامعنیاز به ارتباط و وابستگی به دیگران دا 

کید أهای عمیق انزوا و تنهایی فرد تهای فردی به قیمت احساس ولیت ؤهای فردی، آزادی انتخاب، مسبر موقعیت

 ی. از سوزنندیگوناگون دست م  ی هاوه یمختلف و به ش  ی به کارها  یگانگیمردم در حالت از خود ب  می شود.

است، معاشرت مردم    داره یسرما  ۀفرد که محصول جامع   ی ریگو گوشه  ییبرطرف کردن تنها  ی هااز راه   یکی  گرید

 ن ی. در اشوندیمتشکل درآمده و در آن حل م  های است. در اثر معاشرت و تعامل، افراد به صورت گروه   گر یکدیبا  

مقتدر، افراد جامعه   ی رهبر  قیکه بتوانند از طر  دآی ی فراهم م  یفرصت مناسب  یحکومت  ی هاستمی س  ی صورت برا

مطرح   ی مسأله را به عنوان فرار از آزاد  نیرا وادار به اطاعت کنند و دستورات خود را به اجرا درآورند. فروم ا

 کرده است. 

تمام   انزوا می  تحقیقاتموضوع اصلی  و  این دنیا احساس تنهایی  از    ؛کندفروم این است که فرد در  زیرا 

شود. فروم این فرضیه را  گونه موجود زنده یا حیوانی دیده نمیاین انزوا در هیچ   و  طبیعت خود جدا گردیده است 

بدین .  کرددست آورند، احساس تنهایی بیشتری خواهند  ه  ها آزادی بیشتری بپرورش داد که هر چقدر انسان 

ن فرار کرد. به زعم فروم طبیعت حیوانی آترتیب که آزادی به یک خصوصیت منفی تبدیل می شود که باید از  

که انسان عالوه    شود، در حالیهای بقای جسمانی تعریف میشناختی و مکانیزم شیمیایی و روانبر مبنای زیست 

در مجموع ت.  تنها ارگانیزمی است که دارای طبیعت متمایز دیگری اس  ،که دارای یک طبیعت حیوانی استنآ  بر

با   است،  ن آفروم  اجتماعی  روانکاو  یک  یک  که  عنوان  میبه  تمدن روانکاو  و  باشد  هم  ایدئولوگ  یک  خواهد 

مدعی است که نظریاتش در    وی .  دهدنجات    ،ای را که با تمام وجود بدان وابسته و دلبسته استگرایانه انسان

های عملی تمدن جدید برای رهایی از بحران  حلگرا راهوص سوگیری ثمربخش و عشق بارور و اخالق انسانخص

 ۀ اجتماعی و سیاسی محقق شوند، جامع  - شناختی، اقتصادی  های اخالقی، روان ها در زمینهحلاست و اگر این راه 

دهد. او اعتقاد دارد که رسالت ادامه میصنعتی، شکوفایی و توانایی خود را بازیافته و به بسط و گسترش خود  
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فراگرفته   را  انساناست؛  روانکاوی، حل و فصل بحرانی است که جامعه  بیمار، محصول جامعزیرا  بیمار    ۀهای 

گستر  فروید،  با  مقایسه  در  او  میوسیع   ۀهستند.  قرار  بررسی  مورد  را  مسائل  از  عامل تری  نقش  بر  و  دهد 

 . (٢٠١٧  )سیلور، کندکید می أشناختی بسیار تجامعه

 های پدرم حصار و سگداستان   ۀخالص -٣

عراق،    ۀجامعدر  میالدی    ١9٨٠  ۀرد در دهسنتی و پدرساالر کُ  ۀاین داستان روایتی است از زندگی یک خانواد

بلکه شرایط اجتماعی را نیز به خوبی منعکس    ،کندها را بیان میکه نه تنها شرایط زندگی خانوادگی آن سال

باز  جو و مجنون قرار دارد که بسیار هوسای که در رأس آن پدری ساالر، مستبد، خشن، سلطهکند. خانواده می

ها و فرزندان آورد. تعداد زن به حصار خود می  خرد ومی به زور و زر او را    ،آیدهر جا از هر زنی خوشش می  و  است

گونه حیات فردی و زندگی شخصی ندارند. آنها حتی هویت فردی ندارند و به با این حال حق هیچ  ؛او زیاد است

توده می صورت  زندگی  هویت جمعی  با  و  هویت شخصی  طوری   .کنندای  هم  اشده   فاقد  نام  داشتن  از  که  ند 

عنوان کلی »اهالی حصار«    ها، دختران، پسران، مادران، خواهران و یا باچون: زنهم محرومند و تنها با عناوینی  

ها و تعارضات شبیه هم هستند و تفاوتی با هم  ها، ناکامیپذیری، حسرت در داستان حضور دارند. از نظر ظلم 

خو ندارند. آنها محکوم به زندگی اجباری در آن حصار و تحمل ظلم، استبداد و خشونت پدر هستند. پدری درنده 

موجود مذکری وارد  هیچ اجازه نمی دهد  حتی  مان او هستند. پدری کهگوش به فر  ،اهل خانه  تمامو وحشی که   

کنند  کار می   ؛خورندکند. دختران و پسران او همواره شالق می حصار او شود و حتی حیوانات نر را قطع عضو می

تمام مسائل مربوط به امور جنسی، خالف   .و اجازه عاشق شدن، ازدواج و حتی فکر کردن به این مسائل را ندارند

بینند. از  و به نوعی مغایر با قوانین حصار است و ساکنین حصار این مسائل را به صورت خواب و در تاریکی می

داشتن کوچترین حقی برای ارضای امیال طبیعی محرومند و این اسارت تا حدی است که برای خندیدن، عشق  

آرایش کردن، رؤیا دیدن و حتی فکر کردن به امیال طبیعی به شدت مجازات  ورزیدن و عاشق شدن، رقصیدن،  

های رنگ باخته،  این آرامش تلخ و پر از رؤیاهای تلخ، هذیان و حسرت  هشوند. امّا از روی ناچاری بو تنبیه می

نها حصار ویران  ترسد با ازدواج کردن آکنند. پدر میاند و هیچ تالشی برای تغییر یا بهبود اوضاع نمیخوگرفته

آیند و از که همه از ظلم به ستوه میتا این های او باشدشود و دیگر کسی در آنجا نماند که مراقب حصار و سگ 

در نهایت »رابی« یکی از عزیزترین و زیباترین   .کنندخواهند که پدر را بکشد و او را تحریک میپسر بزرگ می 

دروغین، او را مجبور به کشتن پدر    ۀشود، با وعداده به خود می دلدادگی پسر ارشد خانو  ۀزنان پدر که متوج

تواند رابی را تصاحب کند و نه خشنودی خود و اهالی را از به دست ولی نه می  ،کشدکند. پسر پدر را میمی

 آوردن آزادی و رهایی کسب کند.

  پس   .شودنابهنجارتر می  ،ع کند و فقط اوضامند دوا نمیده ترسو و در وار هم  ۀ کشتن پدر دردی از این جامع

  ،کندفرزند ارشد به هر کجا که فرار می  و  گرددنظمی میدچار بی   خورد و حصاراز مرگ او همه چیز به هم می

اهالی حصار و    و  شودکنند. به لعنت ابدی پدر گرفتار می های باوفای پدرش دنبال او هستند و او را رها نمیسگ

بردن  رساندن به او هستند. تنها راه نجات خود را پناه کنند و درصدد آسیب او را نفرین می  ،تمام مظاهر طبیعت

یکی و  پدر  او میبه جسد  با  در سای  .داندشدن  پدرشدن،  ابدی  لعنت  گرفتار  پذیرفتن  زندگی   ۀ با  به  او  جسد 

از گذشتهخفت ادامه میبارتر  به صورت بیاش  و  دارد  بر  انهرحمدهد. روح پدر هنوز حضور  را  ای حضور خود 

اند و بعد از مرگ  آنها به زندگی تحت سلطه عادت کرده  .شدنی نیستکند و از ذهن آنها پاک فرزندان تحمیل می
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اکنون   ،پدر را بکشد  تا کردند  آمده چه کنند. افرادی که قبالً پسر را تحریک میدسته دانند که با آزادی بپدر نمی

 اند! او امنیت داشته ۀ، حداقل در سایاست پدر را کشته  کنند که چرااو را مؤاخذه می

 بحث و بررسی  -٤

 گریز از آزادی  -١-٤

تواند امّا این پدرکشی نمی  ؛شودکنش اصلی داستان که همان کشتن پدر است، توسط پسر ارشد خانواده انجام می

در این داستان کشتن پدر آگاهانه   -١دو تفاوت عمده دارد:    ٢باشد و با پدرکشی ادیپ شهریار   ١ادیپ  ۀحاصل عقد

  ۀ انگیز  -٢شود.  ناخودآگاه موجب کشتن پدر می  به صورتدر حالی که ادیپ ناآگاهانه و    ،کامالً عامدانه است  و  

نه    ،کندبلکه ناخودآگاه و بنا بر قانون شهر تب، با ملکه ازدواج می  ؛مادر نیست    میل آگاهانه به  ادیپ      پدرکشی
ارضا  از آگاهی، به خاطر احساس گناه خود را کور    ی به خاطر  میل جنسی غیرقابل کنترل که در نهایت بعد 

داند زن زیبای پدر می  « رابی» اش را از کشتن پدر، نجات اهالی و تصاحب  امّا در این داستان راوی انگیزه  ؛کندمی

در آگاهی او هست و رسیدن به   مانعیهیچ  بلکه این تمایل بی  ،و از این بابت نه تنها هیچ احساس گناهی ندارد

رابی و تشویق پسر به کشتن پدر توسط او و سایر اهالی    ۀداند. همچنین ابراز تمایل فریبکارانرابی را حق خود می

ز  راوی از این کنش، رهاکردن خود و اهالی حصار ا  ۀانگیز  حصار، عاملی است که در داستان ادیپ وجود ندارد. 

است و    نیز های پدر برای خود  خواستار تصاحب آزادی   ،ظلم و خفقان پدر و دستیابی به آزادی است و در عمل

پروراند. در این داستان پسر که در زمان حیات پدر نه تنها اجازه،  به نوعی آرزوی جانشین پدرشدن را در سر می

صامت   ۀیابد و از یک سوژگفتن میسخن گویی بعد از کشتن او جرأت    است؛  بلکه جرأت صحبتکردن نداشته 

امّا اهالی حصار گویی هنوز از یوغ اسارت    ؛کندشود و روایت میسخنگو تبدیل می  ۀدوران پدرساالری به یک سوژ 

گویی درونی با وگفت  ،که روایتی برای غیر بگویدشنوند و او بیشتر از آنحرفهای او را نمی  که  اندپدر آزاد نشده

)حسن،   ام برومست تا هنگام پیری به دنبال سایها  اش: ممکنگویی با خودش یا با سایهوگفت  دهد،خود سر می

١٣9١٠١: ٧) . 

شود، از گورستان به حصار و از  پایان ختم میشاید چون روایت از پایان ماجرا شروع و به پایان بی  البته

ها  ها، مشقتروح یا شبح پدری باشد که تمام رنج گوی راوی با  وتواند گفتحصار به گورستان و کنار جسد پدر، می

شود. او نیز مانند  او بازگو می  ۀ، االن به مرداست  ای که در زمان حیاتش به او گفته نشدههای فروخوردهو بغض

(. ١١٢  )همان:  کندسایر افراد حصار پس از مرگ پدر، نزدیکی، نیاز و تقدس بیشتری در آن خودکامه احساس می 

شدن جسمی است: پناه بردن به هم یکی  ؛، فراتر از یک احساس استوی   پسر به پدر بعد از مرگ  اما نزدیکی

پسر    .او انداختن که یادآور پذیرفتن فنای اختیاری برای بقای ابدی است  ۀجسد پدر و دست در گردن جسد مرد

و مرگ نجات پیدا کند و  شود تا از تنهایی  بیند، پس با جسد پدر یکی میخود را در معرض خطر و نابودی می

)تنها حیوان نر در حصار(    دهد اسب عربیاز نظر شخصیتی شبیه و جایگزین پدر شود: مانند پدر دستور می  نیز

 شود کند که ماه موجودی مذکر است و نسبت به آن عصبانی می شبیه پدر فکر می   ؛ (٦٤  )همان:  را عقیم کنند 

  های پدر کند خواهد آنها را خوراک سگ کن خشمگین شده و مینسبت به روابط خواهرانش با گور  ؛(٦5)همان: 

هم    گور و همسایه. گاهی در گاه هم  ؛است! گاه قرینه و موازی یکدیگرند « رقیب-همزاد » انگار با پدر   .(٧٣)همان:

 
شود که حسی از رقابت با پدر را پدید عاطفی پسربچه برای ارتباط با مادرش گفته می  به تمایل حسی،(  Oedipus Complexعقدۀ ادیپ )  ١

 (.٢١: ١٣9٧آورد )فروید، می
 (. ١٣٨٦ای از سوفوکل است که فروید عنوان »عقدۀ ادیپ« را از این تراژدی گرفته است )سوفوکلس، نمایشنامه ادیپ شهریار  ٢
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 گوید: شوند. پس از کشتن پدر می انگار یکی هستند و گاهی به هم چسبیده و گاهی از هم جدا می  ؛شوندادغام می

  آمیخت ریخت و اینجا و آنجا زیر روشنایی لرزان ماه به هم می» دو جوی باریک خون، از من و از جسد پدرم می

با   …  من و جسد کرموی پدرم  …  »اینجا هستم  گوید:و یا در جای دیگر می  (٨٧  شد« )همان:. و یکی می..

رود  شدن تا آنجا پیش میو این نزدیکی و یکی در میان همان گور و گنبد و گورستان«   …  های باوفایشسگ

ام؟« و پدر یا خودم را کشته   …»من حصار یا خودم را ویران کردم؟ من    پرسد:که در انتهای قصه از خود می 

   .(١١٣ است« )همان:»ما، پدر و پسری هستیم که کرم به جانمان افتاده  گوید:باالخره در همان جا باز هم می

ها زندگی اجباری سرشار از حسرت   -١کنند:  در این داستان اهالی حصار دو نوع زندگی متفاوت را تجربه می

از مرگ پدر. در    پسزندگی آزاد    -٢  .گونه حق و آزادی پدر، بدون داشتن هیچ  ۀجباران  ۀتحت سلط  ی هاو ناکامی

 ،آوردن آزادی را داشتنددسته که آرزوی رهاشدن و ببار تن داده، با این اول که به اجبار به زندگی خفت  ۀمرحل

 نجاتشان دهد: ارشد که   از پسر    خواهش و التماس کردند جز نمی  آوردن آن دسته ب   تالشی برای   هیچ    ولی

ای داداش بی ارشد خانواده!  را می»فرزند  نه میآن م  کشی؟غیرت! کی آن دیو  نه ردی که  و   گذارد بخوابیم 

برادران کوتوله و ترسویم،    ۀ»هم  .(٣5ایم!« )همان:  گذارد خواب آن چیزهای خوش را ببینیم که تاکنون ندیدهمی

را در حالی که به   توانم او  تنها کسی هستم که می    گفتندکردند و میمیشان دعایم  ها، همهها، اخته خواجه

کردند. خود را به افتادند و التماس میگرفتند و روی پاهایم می دامانم را می   بکشم.    ،فرورفته    خوابی شیرین

فقط او بود که در ذهن خود همیشه رویای   .(٢٣)همان:  بوسیدند...« خنجرم را می  ۀ آویختند و دستشال کمرم می

مادران و خواهران و برادرانم   ۀکشم و همبایست او را بپروراند: »من میاز بین بردن پدر و رهاکردن اهالی را می

های اهالی حصار یعنی پدر، از میان برداشته شد، دوم که مانع اصلی کامیابی  ۀ(. در مرحل٤9  )همان:  آزاد شوند« 

از زندگی شوند  ۀ وارد مرحل  ،رفت اهالی نسبت به این آزادشدن خوشحال شدهانتظار می امّا نه تنها    ،جدیدی 

کردن پسر ارشد، خواستار و آرزومند بازگشت بلکه با لعن و نفرین  ،ییری در آنها ایجاد نشدرضایت، خشنودی یا تغ

کار کردی؟ ه  طلب ... تو با ما و خودت چ... ای فرزند جسور و فرصت   به زمان حیات پدر شدند: »ای برادر ناپاک ما 

؛ ما همگی دلتنگش هستیم  ...  ندهبختت، همیشه باز... به داد خواهران و مادران همیشه سیاه   به دادمان برس

در   .( ٦٨  چه بر سر شوهر بزرگوارمان آوردی؟...« )همان:  کجاست؟... چه بر سر پدر شجاع و دلیرمان آوردی؟

های این واکنش را با واکاوی  آورده را نداشتند و از آن گریزان شدند. علت و زمینه حقیقت آنها تاب آزادی به دست

 اساس نظریات اریک فروم بیان خواهیم کرد. های داستان بر شخصیت 

 ٤گریز از آزادی  ٣های مکانیسم -2-٤

 5گرایی قدرت -١-2-٤

نخستین مکانیسم گریز این است که فرد استقالل نفس خود را از دست بدهد و خود را به خاطر کسب نیرویی  

صورت روشن آن تسلیم یا تسلط و   که فاقد آن است در کسی دیگر یا چیز دیگری خارج از خود مستحیل کند. 

 
3 Scape from freedom mechanism 

  با  که  کرده  بررسی«  نوروتیک   تمایالت » نام  با  دیگری  منظر  از  را    موضوع (  ١٣95)  روانکاوی  در   نو   هایراه   عنوان   با   خود  کتاب  در   هورنای   کارن ٤

 نوروتیک  افراد   محرکۀ   قوای  نوروتیک   تمایالت  کهآن   اول :  دارند  یگدیگر  با  اختالف  دو  فقط  و   است   مشابه  فروم   اریک «  گریز   هایمکانیسم»  مفهوم 

 تأکید   و   اضطراب   بر   هورنای  اصلی   تکیۀ  کهاین  دوم .  شوندمی  محسوب  عادی  افراد   محرکۀ  قوای  گریز   هایمکانیسم  که   حالی  در   روند، می   شمار  به

 است. فرد تجرد بر  فروم
5 Authoritarrianism 
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های ناشی از مازوخیسم و سادیسم است که هر کدام راهی برای گریز از تنهایی و خالصی به عبارت دیگرتالش

 رود.از بار آزادی به شمار می

آید. ترین مظاهر ناشی از مازوخیسم به شمار میاحساس حقارت و ناتوانی و ناچیزی رایج   6:مازوخیسم  الف(

وابستگی به دیگران و   .شوند که مستعد آنند خود را خوار بگیرند و ناتوان کنندخیسم افرادی را شامل میمازو

(. افراد درون حصار همگی دارای تمایالت مازوخیستی ١5٤  )همان:  های بارز آنها استهای بیرونی از ویژگیقدرت 

خواهند از  نالند و میکه هوشیارانه از این امر میبینند و با آن آنها خود را موجوداتی حقیر و ناتوان می  .هستند

دهد که خویشتن را فاقد هرگونه شایستگی بدانند. آن خالص شوند، نیرویی ناهشیار به جانبی سوقشان می  شرّ

یابند و وابستگی زیادی به قدرتِ جبارانآنها نمی امور تسلط  بر  یا   ۀخواهند  پدر دارند و تسلیم فرامین واقعی 

تازیانه و صدای عصای خیزران و برق خنجر و   ۀتصوری او هستند: »ما یاد گرفته بودیم صبح و غروب را با زوز

برسانیم...« )حسن، پایان  به  و  اخته کردن شروع کنیم  و  نفرین و دشنام  و  این آن  .( ٦٨:  ١٣9٦  تف  به  چنان 

از مرگ پدر هم خواهان بازگشت او و تکرار رفتارهایش هستند: »ای کاش مردی    اند که بعدحقیرشدن خو گرفته

اش نوک گیوه ؛هایش بیندازیم و او ما را با لگد بزندخود را به روی کفش  ؛ارزش کندبی  ؛دشنام دهدمردانه ما را  

آن    ؛ شبیه فریاد پدر باشدزیر چانه و بین پاهایمان گیر کند. دیوآسا عربده بکشد و آسمان را بلرزاند. فریادی که  

  مردی نمانده بر ما تف کند   کجاست؟ ...  ...  ها را خیس کند فریادی که نه تنها زیرشلوار، بلکه زیرپیراهن و کفش 

... هزار افسوس و دریغ بعد از آن شیرمرد کسی نمانده تا    ... بر ما تف کند و نگذارد با دستمال آن را پاک کنیم

خودکامگی .  (٦9  پناه....« )همان:کس،...بیبخت، بیوای بر ما بدبختان، اندوهگین، سیاه های نر را اخته کند،  گربه

پدر      حذف  با    چنانچه    ؛هستند    طالب این خشونت و خودکامگی    حصار خود    و خشونت پدر تقدس یافته و اهل

 او هستند. ۀدوبار   وجود   حضور و خواهان 

قطب مخالف تمایالت مازوخیستی، سادیستی است. سه نوع استعداد ناشی از سادیسم وجود    ٧: سادیسمب(  

استثمار مادی و معنوی   -٢.  دیگران را به خود وابسته کردن و بر آنها تسلط مطلق و نامحدود یافتن  -١  دارد:

مظهر تمام عیار شخصیت سادیستی   ،(. پدر خانواده١5٦  :١٣٧5  )فروم،  آزردن و رنجاندن دیگران  -٣.  دیگران

کشی هم از آنها بهره  ،و بر آنها قدرت و تسلط مطلق دارداست  او هم اهالی حصار را در خدمت گرفته    .است

هایش خدمت برد: اهالی حصار آنقدر به اسب، قاطر، سگ، گوسفند و بزغاله کند و هم از آزاردادن آنها لذت میمی

هر کسی   .(٢٦:  ١٣9٦  )حسن،  اندهایش بر باد دادهم عمر و جوانیشان را در طویلهاند، از پا درآمده و تماکرده

وظیفؤم است  انجام دهد  ۀظف  را درست  اخته   .خود  و  برگرداند مستحق سربریدن  روی  است کسی که   شدن 

م پرسو اگر چیزی هم می   ...  زنم... من دارم حرف می  ... کسی جیکش درنیاید  »هیس!  گوید:می  .(٢٧  )همان:

ای را  شما الزم است مسأله  ...  الی نپرسدؤ... کسی از من س  دانم... چون جوابش را می  کسی جوابش را ندهد

بدانید، صبح زود از خواب بلند شوید و با تاریک شدن هوا درهای حصار را ببندید، اینجا باشم یا نه، هرگز فریب  

گردد. من شما را از شهرها و روستاهای دیگر  صار میابر بر سر ح ۀ نخورید من هر کجا که بروم، روحم مانند سای

خواهم. در انتظار چیزی نباشید، ملک و مال پیش من  ام تا اخالق و رفتارتان همانی باشد که من میدور کرده

کنم« نوح پیغمبر زندگی می  ۀام به انداز میرم. خواب دیده ها میام و به این زودی است. کسی فکر نکند که پیر شده

سیلی  گیرد.جویی پرخاشگرانه بهره می مانند ابزاری برای لذت ههای اطرافش  (. از همه حیوانات و آدم ٢٨  ان:)هم

های گربه هایش خایه دهد. وقتی با دندانزدن، لگدزدن و تازیانه تا به بند کشیدن و کشتن، همه به او لذت می 

 
6 Masochism 
7 Sadism 
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     ١٤٠٠ بهار و تابستان ، ١١ پیاپی، ١ ش.،  ٧ س.                                 وهشنامه ادبیات کردیپژ

 
 

را دو پاره    شیرشوند و یا بچه و دخترانش اخته می برد که به خواست اکند، احتماالً همان قدر لذت می نر را می

»غیر از خودم و اسبم، هیچ نیرویی در دیگران باقی   :زیرا در حصار فقط یک شیر وجود دارد که اوست  ؛کندمی

  ۀ کردن و نگهداری از احشام نبود، همپارس     کنم. اگر به خاطراگر بتوانم مگس ها را هم اخته می  .گذارمنمی

 (.٤٧ کردم« )همان:ها مبتال میو کورم را به درد گربههای کر سگ

دهند و برای پدرساالر دردی زیرا به مردان بیگانه کام می  ؛داندمی  آبروریزی و سرشکستگی   ۀدختران را مای

 .عشق بورزند  ،از باغبانان چشم آبی تا جوان مغنی  ،پایهبارتر نیست که به مردان دون بارتر و شرم از این حقارت 

مانندب یا  نروند.  به دنبال هوی و هوس  اخته شوند و هرگز  که شب چهاردهم سودازده ماه و شب  « زیبا»  اید 

خبر از خود، از دنیا و از غضب پدر، در چهارسوی ولی بی   ،رودمهتابی و روشن تابستان دزدکی به پشت بام می

رساند تا حین ارتکاب را در پشت بام به او میزند و پدر سه پله یکی خود  کند و قهقهه میرقصد، شادی میبام می

آورد و مانند  ها به زیر می کشان بدن نیمه لختش را از پله گیرد و کشان موهایش را می  به گناه دستگیرش کند.

بندد و تا زنده  ل و زنجیر میغُکند و به  آهویی سر و گردن شکسته در زیرزمین تاریک حصار پنهانش میبچه

اسب عربی پدر او را از    ۀو یا خواهر دیگر راوی، زهره، که شبی شیه  کند!ماه محرومش می  است از دیدن نور

اندازد و پدر با یک لگد  رود و دست به گردن او میشیطانی پرانده و به سراغ اسب می  های یا خواب   خواب شیرین

کشد و در حیاط حصار  را می  سروصدا زهرهبیند و همان شب بیدر طویله را باز کرده و زهره را در آن حال می

 ۀپدر مانند هم  (.٣٠  )همان:  کند تا دیگر دخترهایش تنبیه شوند و چیزهای حرام در خواب نبینندخاک می

کند که چون آنها ها پنهان میای از عذر و بهانهخود را در پس پرده  ۀهای سادیستی تمایالت دگر آزارانشخصیت

 کند:را دوست دارد، چنین می

نبودم این حصار خیلی پیشتر از این بر سر شما خراب شده بود. هنوز مانده تا دنیا را   »اگر من

هایم چه حکمتی تف و فحش   ۀام و هم... تا بفهمید من چقدر شماها را دوست داشته  بشناسید

دانم خیر و صالح شما در چیست. بنده حق ندارد  ... من پدرتان هستم. فقط من می  داشته است

طور، حق ندارد از دستور پدرش سرپیچی کند« ... بچه هم همین  خودش سؤال بپرسد خدای    از

 (. ٣٤ )همان:

گوید حکمت اوست که نگذاشته تا االن حصار ویران شود و چنان مشقتی در این راه کشیده است که  می

صار و دور از  حق دارد هر کسی را که زبان درازی کند، زبانش را از حلقومش بیرون بکشد و بیرون از این ح 

امّا در این میان نباید از وابستگی پدر به اهالی حصار    (.٢٧)همان:    تواند زندگی کندچشمان او هیچ کس نمی

رسد وابستگی در میان چنان چیره و قدرتمند است و اهالی ضعیف و مطیع، به نظر نمیاو که آن  .غفلت کرد

نیاز دارد آن هم نیازی شدید،    ،ی که در فرمان او هستندشود که پدر به اهالامّا با کمی دقت مشخص می  ؛باشد

او    برداین حقیقت مبتنی است که کسی در تسلط اوست و حس تجرد و تنها ماندن او را از بین می   ۀچون بر پای
ماندن و تنها گذاشته شدن است: »همین مانده که پسرها    خودکامکی و قدرتی که دارد همیشه نگران تنها  ۀبا هم

دنبال زنهایشان راه بیفتند و دختران دنبال مرد دلخواهشان بروند و این حصار نازنین مثل کف دست لخت و عور  

شما مرا تنها بگذارید    ۀبفرمایید، هم ... ... من امیدوار بودم شماها مرا فراموش نکنید و اینجا را حفظ کنید بماند

(. ترس از تنهایی اوست که او را حتی به ٤٨رند« )همان:  هایم مرا بخوتا من تنها در این حصار بمیرم و گربه

ممکن است   .آنها روح من هستند  ؛سگ نیستند هایش هم وابسته کرده است: آنها مشتی سگ و تازی و تولهسگ

 )سگ همواره نماد حیوان وفادار است(. .(٦٢ )همان: هایم، هرگز...شماها سفله باشید، امّا سگ 
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  ت اصلی داستان که هم تمایالت سادیستی و هم مازوخیستی در او جمع شده پسر ارشد، راوی یا شخصی

ریزد.  الی هر واژه و عبارتی برون میبا خشم و فریاد و فغان، نفرت، حقارت و میل به خشونت خود را از البه  .است

رعاب، تازیانه، ، تهدید و ااست  او که  مانند سایر اهالی حصار توسط پدر خودکامه و خشن، تحقیر و سرکوب شده

افکند  های جنسی خود را به خواهران و برادران فرامی با خشم، ناکامی   .زنجیر، زندان و اختگی را تجربه کرده است

شود که باید ایثارگرانه به خاطر رهایی خواهران و مادران و برادران  ای ظاهر می « ناجی اخته» و خود در نقش  

قفس پدر خودکامه، این همه درد و رنج را تحمل کند و در فکر آن  خود، حتی چهارپایان دربند و پرندگان در  

را از سر حصار کم  « شر این دیو» ها از او انتظار دارند که  خالص شود. چون آن«  پدر رقیب » است که از شر این  

نهانی در مقابل، بارها هم به تماشای پ .  کشی؟« غیرت! کی آن دیو را می کند: »فرزند ارشد خانواده! ای داداش بی 

خواب دیدن  حین  یا  خواب  هنگام  به  خود  استخواهران  شیطانی  همه  او  گمان  به  که           پردازد. می  ،هایی 

ایستد. یا پشت دیوار و درها کمین  خود می « تک خواهران پیردختر غریبهای همیشه بسته تک کنار پنجره »  یا

همه چیز تحت کنترلش باشد. از این که خواهرانش  کشد تا کند، درست مانند پدرش، که به همه جا سر میمی

های یاها و فانتزی ؤهای جنسی راحساس حسادت به ابژه   .شودهای حرام ببینند، غضبناک میاند خوابت کرده أجر

های راوی است. ها و گوش ایستادنکردنکمین   ۀخواهران، غیرت مردساالرانه و میل به سرکوب دختران، انگیز 

بندد و با خنجر حمله ست که به فکر کشتن پدر افتاده است و گاه در اطاق را به روی خود میظاهراً یک سال ا

 گیرد. های خنجر می زیر ضربه  ،کند و آدمکی را که شبیه پدرش درست کردهرا تمرین می 

راوی می  به کمر  بسته  را روی خنجر  بار پدر دستش  بیرون می سه  از غالف  را  او  گذارد، آن  به  و  کشد 

  د؛تواند خنجر به کمر ببندمی  ،خواهی چه کار؟« ولی از آنجا که پسر ارشد است و مرد است»خنجر می   :ویدگمی

مرجع قدرتمند    « رابی» که  ضعیف و ناتوان است تا این   ؛انجام این کار را ندارد  ۀ کاری به او ندارد. او به تنهایی اراد

می ظاهر  کناردیگری  در  رابی،  جنسی  جذابیت  نیروی  و  نفرتخشم  شود  حقارت ها،  فروخوردها،  و    ۀ های  او 

امّا با کشته شدن پدر، هر    .دهدشود و به پسر توان کشتن پدر را میهای اهالی، بر قدرت پدر چیره میالتماس 

می  بین  از  قدرتش  مرجع  چشم دو  باغبان  با  رابی  و  شده  کشته  پدر  میرود:  فرار  هراسآبی  پسر  در    انکند. 

زند  وار به هر دری میی است که خود را در او مستحیل کند تا او را نجات دهد. دیوانه جوی کسی یا چیزوجست 

که دوباره احساس ایمنی کند و از    به این امید .تا بار نفس منفرد خویش را بر زمین بگذارد و از آن خالصی یابد

 که بیرون از خودش است  کرده، خالصی یابد. او که نتوانست جزئی شود از کل نیرومندتری بار آزادی ِ کسب

می  پناه  پدر  جسد  به  می)رابی(،  فکر  اگربرد.  پدر  جزئی  کند  قدرتِ  اجزای  عین  باشد  شاز  در  گی، مرد   که 

کند  ایمنی تازه کسب می  امّا   ،دهدکه تمامیت نفس و آزادی خود را از دست میبا این  است،  ناپذیر و ابدی تزلزل 

  . تواند از آن بهره ببردنمی  است، امایابد. او آزادی را کسب کرده  امنی می  پناه  و در برابر لعن و نفرین همگان

داند با جسد پدر  که میبا آن  .بردهایش راه به جایی نمیکوشش  است و   گرفتار اضطراب و احساس ناتوانی شده

شخصیت    کند.او می  ۀبرد  کند و دوباره خود را اسیر واز درون بر آزادشدن خود غلبه می  امّا  ،شودهرگز یکی نمی

راوی   گورکن» مقابل  است  « مرد  سادیستی  دارای شخصیتی  که  این  .است  با  نگهبان او  و  را سلطان  که خود 

اش  پدری که او را مجبور به نگهبانی از اسب مرده  ؛مانند راوی، اسیر قدرت پدرش است  امّا  ،داندگورستان می 

قدرت سرباززدن و رهاکردن خودش را ندارد.    ،نگهبان چه چیزی استداند در آن گنبد  که میکرده و او هم با این

 هایش به تمامی جنسی است: او بر عکس راوی حسرت جنسی ندارد و کنش

ام شاد. ناجوانمردانه با نگاهی  شاکساتهران هم اولین عاشاق دلدادۀ خواهران دل»گورکن شاهوت

کشاید  یک پایش را به دنبال خود می شاان را برانداز کرد.خریدارانه در میان آنها گشات و همه
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را دیاد می پروپااچاۀ آنهاا  یاکو  نیشاااگون مییاکزد. گوناه  را  ببیناد  شااااان  تاا  گرفات 

تر است و کدامشان شل زد تا بداند کدامشان سفتترند. چنگ در رانشان میپرخون کدامشان  

 .(٤١)همان:  و افتاده ...« 

 گیرد:گذارد و جهان مردگان را نیز در بر میسر میدرجات عادی و انسان زنده را پشت    « گورکن» شهوت جنسی  

...    کرد آورد ... بو میمیدخترهای تازه مرده را از گور در   ...  دیدم»من آن چالق شهوانی را می

... ... بی  چون دیو   ...   بوسیدشانمی   مثل سگ  کرد و سیرتشان می... سرانجام آن کافر پدر 

 .(٤٢...« )همان:  خواباندشاندوباره با عجله توی گور می

صفت، چشمانش  دیدم آدمی شیطان .. اولین بار بود که می.گوید: » تا آنجا که راوی در وصف چشمانش می

(. رنگ سرخ رنگ آتش، رنگ نمادین ٣9رنگ بدرخشد« )همان:  در میان انبوه تاریکی، با دو خط نورانی سرخ 

گورکن هم مانند پدر در فکر   گر چشم گرگ است و گرگ نماد درندگی و مرگ.های سرخ تداعیشهوت و چشم

کند. به شدت به گورستان و گنبد و جهان مردگان وابسته  کردن است و اوست که اسب عربی پدر را اخته میاخته 

 دهد.است و این اسارت را بر آزادبودن ترجیح می

 8تخریب  -2-2-٤

آمیزد، باید میان های ناشی از سادیسم و مازوخیسم با حس تخریب به هم میبیشتر موارد تالشدر حالی که در  

قائل شد تمییز  تأثّ  ؛آنها  یا  تأثیر  با  توأم  تخریب همزیستی  نیستبدین سبب که هدف حس  میان   ؛ر  از  بلکه 

فرد است. این تنهایی    حس تخریب هم، در حالت غیرقابل تحمل ناتوانی و تجرد  ۀبرداشتن طرف مقابل است. ریش

در این .  (١٨9  :١٣٧5  )فروم،  و احساس ناتوانی در فرد از نتایج اضطراب و ایجاد سد در برابر تمایالت اوست

حصار افراد  حیاتی  منافع  قراردادن  تهدید  مورد  با  پدر  اضطرابی   داستان  عاطفی(  و  احساسی  مادی،  از  )اعم 

بر مسدودکردن راه تحقق قوای حسی، هیجانی و فکری آزاد آنها همیشگی را در درون آنها ایجاد کرده و عالوه  

با اعمال زور، خشونت و تهدید، با قبیح و محدودکردن لذات و تمنیّات از طریق تابوهای فرهنگی یا دینی بر 

افزوده و موجب بروز هرچه بیشتر حس تخریب در اهالی حصار شده است. هر چند   ضخامت این سدّ درونی 

به   زیرا   ؛زندکار می  امّا فقط پسر ارشد دست به این  ،ر تمایل به حذف و از بین بردن پدر دارندتمامی اهل حصا

شدت    ،زاری آنهاو  ها و انتظارات اهالی حصار از او و فشارهای ناشی از تحمل خفت و گریه  تهدیدها، تشویق  سبب

های مادی، حسی و برابر خواستهپدر در  وجود  غیر از سدهایی که  .  اضطراب در وجود او بیش از دیگران است

 ،تا پدر نابود نشود  رود؛ بنابراینبه شمار می  نیز  « رابی» عاطفی او ایجاد کرده، بزرگترین سد در برابر رسیدن او به  

این حس ناتوانی پسر برای رسیدن به رابی و نجات اهالی از بین نخواهد رفت. پسر بارها در ذهن خود و یا در  

داشتن ، به واقعیت « رابی» گاه دست به اقدام نزده بود تا با تأیید  هیچ   اما  ؛مرین کرده بودخلوت، کشتن پدر را ت

گویی منتظر چنین تأییدی بود. با از بین رفتن پدر    .هایش برای کشتن پدر مطمئن شد و دست به عمل زد دلیل 

هم گرفت، تا جایی که ت  ، حس ناتوانی در وجود پسر از بین نرفت که شدّ« رابی» و مشخص شدن فریبکاری  

)زندگی در کنار جسد پدر( آزادی   تصمیم به تخریب و از میان برداشتن خود گرفت و با پذیرفتن مرگ نمادین

 دادن به حس ناتوانی و تجرد خود کرد. خود را فدای پایان ۀشدکسب
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      ن در جستجوی آزادی یا گریز از آ 

 

 9همرنگی ماشینی -٣-2-٤

 ؛. بدین صورت که شخص دیگر خودش نیستمکانیسمی است که اکثر افراد عادی جامعه به آن روی می آورند

ای داشته باشد، عقیده و تفکر دیگران  که از خود تفکر یا عقیده بلکه شخصیتی است همرنگ دیگران. بدون این

 ؛ مرجع قدرت به ظاهر معتبر است   ۀگوید تکرارِ عقید آنچه می  که  متوجه نیست  کند و گاهی اصالًرا تکرار می 

اهالی حصار همه شبیه هم هستند و   (.١95  )همان:  استتفکر خود بدان رسیده  ۀکند در نتیجبلکه گمان می 

 اند وهمه مثل هم تن به ظلم و استبداد پدر داده   .دارند   « اهالی حصار» ای و جمعی به نام  فقط یک هویت توده

و مانند    شوندمی هر روز صبح از خواب بلند    ؛کندهیچ کس اقدامی نمی  اما   ؛ندهمه ناراضی هست  . آورنددم بر نمی 

تا شب همه مشغول انجام وظایف هستند و شب همه مثل هم در    .دهدخود را انجام می   ۀماشین هر کس وظیف

قدر  را آن   های پدر تلقین   گذارند. از خود عقیده و تفکری ندارند و صرفاً نهایت حسرت و ناکامی، سر بر بالین می

تکرار کرده  پذیرفتهاست  که  به صورت یک اصل  تکرار می  ،  گوسفندواری است که    ۀ این همان جامعکنند.  و 

ای نابالغ و گوسفندوار که نه ای وابسته، جامعه اش به آن اشاره کرده است: جامعهدر سخنرانی  …حصار نویسنده  

بر   ؛دهدای به زندگی خود ادامه می بلکه در سطح غریزی و نیازهای پایه   ،بینیبا اصالت اندیشه و خرد و واقع
نظر  ای است که از آزادی خود صرفکند و مانند بردهگیرد و عمل میاش تصمیم می های غریزی اساس خواست

ارباب قدرتی میمی   ی جماعت :  دیگویطور که در متن مهمان   ای  .(٨٨  )همان:  شود تا زنده بماندکند و تسلیم 

 (.٣٤پدر آدم بشوند )همان:  ی از رفتارها  دیو تقل ی با الگوبردار  دیهستند که با

مرجع قدرت  » پدر به عنوان مرجع اصلی قدرت در خانواده، هم از قدرت آشکار و بیرونی خود به عنوان  

آورد  می خود در  ۀیطرها افراد را تحت سها و شکنجه ، محدودیت هامانانواع فر  ۀوسیله  کند و باستفاده می  « آشکار

فرهنگی   -ظاهر دینی، اخالقی یا تابوهای شرعیبه  های مان از طریق فر  « نیزقدرت پنهان و درونی» و با استفاده از  

ها و اهداف خود کرده است. این تابوهای دینی و فرهنگی و اخالقی در برابر خواسته   سپردگیآنها را وادار به سر

شئون زندگی اهالی    ۀارتباطی با دین و شریعت ندارد و فقط به خاطر تلقین او در کلیگاهی هیچ وجود خارجی یا  

خود را    .کنددهد: دستورات خداگونه صادر میهای مقدس میحصار رخنه کرده است. وقتی پدر به خود نسبت

ان مانند اسماعیل  کند و انتظار دارد فرزندداند و با حضرت نوح، سلیمان و ابراهیم مقایسه میپیامبر حصار می

ای شرعی، آسمانی و ههبه خود وج  .های او را ببوسندگردن زیر تیغ او بنهند و حتی برای تبرک هر روز دست 

او را تکرار می   هیچ تفکری صرفاً  دوندهد و مردم حصار بتقدسی می با عقاید  با تصور مخالفت  کنند و حتی 

گناه  های مانفر احساس  و  وجدان  عذاب  ترس،  دچار  ختنمی  او  هنگام  مادران  که  توجیهاتی  مانند    ۀ شوند، 

دستوری که هیچ کس از آنها   ؛دانندآورند و این خشونت جسمی در حق آنان را دستور شرع میدخترانشان می

یا پسر ارشد از این   .( ٢٤  )همان:  شود!آورد و اگر دختران ختنه نشوند، حتی آب دستشان نیز حرام می سر درنمی 

این .  (٧٤  )همان:  هایش باشد!قضاشدن نماز و روزه  ۀدر نتیج  ،آیدهایی که سرش میدا مصیبت مبا   که  دترسمی

نقد یا اعتراض    ۀشرع، چنان نفوذ و تأثیر درونی بر روی اهالی حصار دارد که  به خود اجاز  ۀ قدرت پنهانی در پوست

جا که  گورکن می گوید: آن   .ندکنحضور و قدرت او را حس می  ۀدهند و حتی بعد از مرگ پدر همه جا سای نمی

با صدای جیغش از خواب شیرین بلند   پدرغضبناک شما سه شب پیش به خواب دخترش آمد و او را کشت ...

هایش  کند که او را از دست سگ کند، التماس میو یا وقتی پسر ارشد از جسد پدر خواهش می  ؛(٨٢  شدم )همان:

  نیز دانند که  پدر در مردن  دنیا می  ۀ اه او درگذرد، چون اینک همخودش را نشان بدهد، ازگن   ۀ نجات دهد، معجز

 . داردقدرت نفوذ درونی  ،تر است. پدر بر اهالیاز بقیه زنده 
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به شمار می نماد مکان مقدس  اهالی گمان   ،رودگنبد که همواره  پدر،  در زمان حیات  داستان،  این  در 

امّا بعد از مرگ پدر، گورگن   ؛های معروف در آنجا دفن شده و مکان مقدسی استکردند که یکی از صحابهمی

با    که  اسب پدر خود را در آنجا دفن کرده و به دروغ آنجا را مکان مقدسی معرفی کرده  ۀکند که الشفاش می

تواند نمادِ عقایدِ دینیِ ظاهری، دروغین با تکرار، تبدیل به حقیقت شده است. این گنبد می گذشت زمان و البته

گیرد تا اهداف خود را پیش برند مراجع قدرت قرار می  ۀو به همان اندازه توخالی باشد که فقط ظاهر آن دستمای

د، پذیرش و رواج چنین عقاید دروغ را  خود را ثبات بخشند و سایر افراد هم با تکرارِ بدون تفکر این عقای  ۀو سلط

به عنوان میراثی در این گنبد    ،کنند. اسب که نماد قدرت و نرینگی استبه صورت حقیقت تسهیل و تحکیم  می

میراثی که تبدیل به الشه شده و جز در گنبدی دروغین و ظاهری غیرحقیقی اثری از آن نمانده    است.  قرار گرفته

  ۀ ساالری سلطجهان مرگ، فنا و تاریخ مردگان، نمایانگر این است که تاریخ نرینه  و همجواری آن با گورستان،

)گورکن لنگ(،    هر چند معیوب و ناقص ،تقدسی حفظ کرده و تا زمانی که نگهبانی  ۀ خود را فقط در قالب پوست

قراردادن   نیز ان  داست  پایانآنند. در    ۀکند، دیگران تحت سلطدرون گنبد محافظت می  ۀرفت  از این میراث بر فنا

(  ٨٤جسد پدری خودکامه و بعد پسری قاتل در آن گنبد و آمدن اهالی برای دعا و طلب حاجت از آنها )همان:  

تثبیت    نیزبخشی به خود، نفوذ خود را حتی در زمان نبودن  این است که مراجع قدرت با تقدس  ۀکنند دتأیی

افراد دنبالهمی برافتادن حجاب ها وابسته میقدرت   چنان به اینتفکر آنرو و بیکنند و  با  ها و شوند که حتی 

دهند  نمای مراجع قدرت میپذیرند و همچنان تن به اسارت دروِغ حقیقتشدن واقعیت، واقعیت را نمیمشخص 

 و به دنبال کسب آزادی نیستند.

 گیرینتیجه -5

را مورد تحلیل قرار    های پدرمحصار و سگشناسی روانکاوی اریک فروم، داستان  حاضر با مفاهیم و روش   ۀمقال

را واکاوی نماید. در بررسی متن از این    « آزادی » های واکنش اشخاص داستان نسبت به  ها و علت داد تا ریشه

-شخصیت  .هم فردی است و هم اجتماعی  ،پدر  ۀجباران  ۀدادن اهالی حصار به سلطدالیل تنکه  منظر مشخص شد  

در داستان حضور داشتند، از نظر فردی، به دلیل تمایالت    « اهالی حصار»   ای های این روایت که با هویت توده

سطل به  تن  شمرده،  ناچیز  و  حقیر  را  خود  داده  ۀ مازوخیستی،  ظالم  و  خشن  این  .اندپدری  وضعیت با  از  که 

خو   ،جبار  هرچند   ،به چنین مرجع قدرتی  زیرا  ؛در به ترک یا تغییر اوضاع نبودندبودند، قا  پذیری خود ناراضی ظلم

  و  ند اسیر و دربند باشندهدترجیح می  اند.سرپوش گذاشته حقارت خود    و از این طریق بر حس ناتوانی و  گرفته

کدام از اشخاص    به یک مرجع قدرت وابسته باشند تا حس امنیت داشته باشند. هیچ  امّا  ،از آزادی خود بگذرند

ای داشته باشند، عقیده  که از خود تفکر یا عقیدهبلکه شخصیتی همرنگ دیگران بودند. بدون این  ،خودشان نبوده

مرجع قدرت به ظاهر   ۀ گویند تکرارِ عقیدمتوجه نبودند، آنچه می  کردند و گاهی اصالًو تفکر دیگران را تکرار می

اند. در مقابل، پدر خانواده هم به دلیل شخصیت تفکر خود بدان رسیده  ۀجکردند در نتی بلکه گمان می  ،معتبر است

خود از    ۀمستکبران  ۀبرد و برای تداوم سلط از این همه خشونت، ظلم و استبداد لذت می  ،سادیستی که داشت

انواع تابوهای    انواع ابزار خشونت، تازیانه و تنبیه، خفقان، آزار جسمی و روانی به عنوان قدرت بیرونی و نیز تلقین

کرد  درونی استفاده می  ۀسلط  )به عنوان عوامل اجتماعی(، به منظور   خود ساخته و دروغ   یگاه  ،شرعی یا فرهنگی

اهالی را تحت قدرت و نفوذ خود بگیرد. او به اهالی حصار وابسته بود و همواره ترس از دست دادن آنها   تا کامالً

د و تنهایی بود. با حذف فیزیکی پدر توسط پسر ارشد، مرجع  هایش ترس از تجررا داشت و علت تمام کنش 

های شخصیتی، خاطر ویژگیه  که آزاد شدند، به دلیل وابستگی به قدرت پدر ببا این  .قدرت اهالی از بین رفت
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خواهان   و  ندخود پشیمان شد  ۀوجود آمد، از کرده  با رنج و هرج و مرجی که ب  و  مند شوندنتوانستند از آن بهره

هایش راه به جایی نبرد و نتوانست از  دوران اسارت قبلی خود شدند. پسر ارشد نیز وقتی کوششبه  بازگشت  

  ۀ بردن به جسد پدر، دوباره خود را اسیر و بردبا پناه   و  آزادی خود ایمنی کسب کند، بر این آزادشدن غلبه کرد

هایی استفاده کردند از تجرد و تنهایی، از مکانیسم های این داستان به دلیل ترس  او کرد. در حقیقیت شخصیت 

 «آزادی » آزادی برای آنها برابر با تفرد و تنهایی هراسناک و غیرقابل تحمل بود. در نهایت،    زیرا  ؛تا از آزادی بگریزند

 فقدان فشار یا نیروی بیرونی نیست، مادامی که فرد از درون نتواند به سوی آزادی پیش برود.  صرفاً
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