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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ارائه داده « فراخود»، و «خود»، «نهاد»فروید نظریج شخصیت را در سه ساحت  زمینه و هدف:

هایی ذهنی برای فهم بهتر و تشریح روان ناخودآداه انسان در ارتباط است كه هر سه بمنزلج انگاره

با خودآداه هستند. كاربست نظریج او در متون ادبی در بررسی اعمال و رفتار  شخصیتها، راهگشای 

شناخت زوایای پنهان آنها و سیر روانشناسی روایت داستانی است. در این پژوهش، با هدف تحلیل 

فریبا كلهر، با تکیه بر نظریج شخصیت فروید در سه ساحت  روع یک زنشروانشناسی، داستان 

 خود، فراخود، و من بررسی شده است.   

ه تحلیلی نوشت-ای انجام شده و به شیوۀ توصیفیاین پژوهش با مطالعج كتابخانه روش مطالعه:

 اثر فریبا كلهر میباشد. « شروع یک زن»شده است. جامعج آماری تحقیق كتاب 

ها و روابط عاطفی زنان است. هر یک از ، دغدغهشروع یک زنموضوع محوری داستان  ها:یافته

ساحتهای خود، فراخود و نهاد، در این داستان با اعمال و رفتار شخصیت اصلی و ارتباطش با 

شخصیتهای دیگر قابل تحلیل است. سفر پروین به ایران، برقراری ارتباط عاطفی با بهرام، انجام 

سانی، آزادی غرایز وی هستند كه تعادل میان نهاد و فراخود را برهم زده است. اما اعمال نف

سرانجام به یاری فراخود كه به صورت وجدان اخالقی با تداعی نیمکت امام زمان در متن تکرار 

اش را به دوستی اجتماعی تقلیل میدهد، با همسرش شده است، از بهرام دوری میکند و رابطه

اسم او و همکالسیش بوده است و انادا برمیگردد. در مقابلِ او دوستش، كه هممیماند و به ك

 همزمان با بهرام ارتباط دارد، از همسرش جدا میشود و در خانج بهرام میماند.     

است كه میان درایش به نهاد و توجه به « خود»شخصیت اصلی داستان در نقش  گیری:نتیجه

به تعادل نهاد و فراخود میرسد. او با اینکه همسرش را دوست فراخود در كشاكش است، و عاقبت 

دلیل به دنبال طالق است و در روابط عاطفی خود با بهرام به سوی نهاد درایش مییابد، دارد، بی

 اما سرانجام با وجدان اخالقی از نهاد دور میشود و زنددی با همسرش را ادامه میدهد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Freud presented the theory of personality in three 
areas: "institution", "self" and "superego", all three of which are mental concepts for 
better understanding and explaining the unconscious mind of man in relation to the 
conscious. The application of his theory in literary texts in examining the actions and 
behavior of the characters opens the way to know their hidden angles and the 
psychological course of the narrative. In this research, with the aim of psychological 
analysis, the story of the beginning of a woman, Fariba Kalhor, has been investigated, 
relying on Freud's theory of personality in the three areas of self, superego and me. 
METHODOLOGY: This research was conducted with a library study and was written 
in a descriptive and analytical way. The statistical population of the research of the 
book "The Beginning of a Woman" by Fariba Kalhor. 
FINDINGS: The central theme of the story of the beginning of a woman is women's 
concerns and emotional relationships. Each of the areas of self, superego and entity 
can be analyzed in this story by the actions and behavior of the main character and 
his relationship with other characters. Parveen's trip to Iran, establishing an 
emotional connection with Bahram, performing sensual acts, freedom of instincts 
are his instincts that have disturbed the balance between the entity and the 
superego. But finally, with the help of his self, which is repeated in the text in the 
form of moral conscience with the association of Imam Zaman's bench, he avoids 
Bahram and reduces his relationship to a social friendship, stays with his wife and 
returns to Canada, in front of him is his friend who has the same name He was with 
his classmate and at the same time they are in a relationship with Bahram, he 
separates from his wife and stays at Bahram's house. 
CONCLUSION: The main character of the story is in the role of "self" who is in a 
struggle between the inclination to the institution and attention to the superego, 
and the end comes to the balance of the institution and the superego. Although he 
loves his wife, Unreasonable is looking for a divorce, and in his emotional 
relationship with Bahram, he tends towards the institution, but in the end, with his 
moral conscience, he moves away from the institution and continues living with his 
wife. 

 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2023.16.7017 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 0 15 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 03 September 2022 
Reviewed: 06 October 2022 

Revised: 22 October 2022 
Accepted: 06 December 2022 
 
 
KEYWORDS 
Fariba Kalhor, the beginning of a  
woman, psychology, Freud,  
personality. 

 
 
*Corresponding Author 
 r-agayari@iau-ahar.ac.ir 
 (+98 41) 44239781 

https://www.bahareadab.com/


 64/ بررسی روانشناسی داستان شروع یک زن فریبا كلهر براساس نظریج شخصیت فروید

 

 مقدمه 
 «روان انسان ادبیات را میسازد و ادبیات روان را میپروراند»ارتباط روانشناسی و ادبیات یک ارتباط متقابل است.  

(. بررسی و تحلیل روانشناسی متون ادبی بطور دسترده از قرن بیستم آغاز شد. از قرن نوزدهم 464: 4395)امامی، 

نکاوی اعمال و رفتار انسانها از طریق مطالعج بیماریهای مرتبط با به بعد، روانشناسان به روان ناخودآداه انسان و روا

ترین روانشناسی بود كه به ضمیر ناخودآداه انسان ( برجسته4434ی  4954« )زیگموند فروید»روان، اهمیت دادند. 

 هسان به مثابج تکّاز دیدداه فروید، روان یا شخصیّت ان»توجه كرد و بعد از وی افراد دیگری مسیر او را ادامه دادند. 

 یخ قطبی بسیار بزردی است كه تنها قسمت كوچکی از آن آشکار است. این قسمت، سطح آداه را تشکیل میدهد.

ها، ای از خواستهبخش عمدۀ دیگر آن، زیر آب است كه ناخودآداه را تشکیل میدهد. بخش ناخودآداه، جهان دسترده

 كنندۀ اصلی رفتارهایكه انسان از آنها آداهی ندارد. در واقع تعیین شده استها و عقاید سركوبتمایالت، انگیزه

(. بر مبنای نظر فروید در بررسی متون ادبی از ظاهر 36: 4399)شاملو، « بشر، همین عوامل ناخودآداه او هستند

اس ن بر اسمتن و روایت عملکرد شخصیتها میتوان به روانکاوی اعمال شخصیتها پرداخت و بعد از وی، مطالعج متو

 نظریات وی درمورد ساختار ذهن انسان در ارتباط با خودآداه و ناخودآداه، آغاز شد و همچنان ادامه دارد. 

( تجزیه 4315اثر فریبا كلهر )متولد « شروع یک زن»در این مقاله با تکیه بر نظریج شخصیت فروید، كتاب داستان 

ت كودک و نوجوان است كه در كنار آن به نویسنددی و تحلیل شده است. وی جزو نویسنددان برجستج ادبیا

 «هاعاشقانه»، و «شوهر عزیز من»، «شروع یک زن»، «پایان یک مرد»بزردسال روی آورد و تا كنون آثار داستانی 

ها و مشکالت زنددی زناشویی ، به روابط عاطفی زنان، دغدغه«شروع یک زن»از وی چاپ شده است. او در داستان 

د، پریشی متعدته است. روایت داستان در هجده بخش آمده و جزو داستانهای رئالیسمی است؛ البته زمانآنها پرداخ

اد های هفتاد و هشتتشابه نام شخصیتها، و تکرار مکانها از نظر روانشناسی برجسته است. روایت داستانی در دهه

درمورد زنددی شخصیتی به نام پروین در ایران و كانادا میگذرد و زاویج دید اول شخص است. محتوای كتاب 

ستان آید. در ایران، با دوشایسته است كه بعد از پنج سال زنددی مشترک، برای طالق درفتن از كانادا به ایران می

دوران دانشجویی و دبیرستان ارتباط میگیرد و ناخواسته وارد انجمنهای فمینیستی میشود، سرانجام به قصد زنددی 

دا برمیگردد. شخصیت او با توجه به امیال درونی و رفتارش در زنددی با همسر و دوستان، طبق با همسرش به كانا

نظریج فروید قابل تجزیه و تحلیل است. بر این مبنا مسئلج اصلی پژوهش حاضر این است كه شخصیت اصلی طبق 

ساحت بر روان او غلبه یافته نظریج فروید در سه ساحت خود، نهاد، و فراخود چه عملکردی داشته و سرانجام كدام 

 ای انجام درفته است. تحلیلی بوده و با مطالعات كتابخانه-است. این بررسی به شیوۀ توصیفی

 

 سابقۀ پژوهش
در تحقیقات ادبی، كمتر انجام شده است و در مجموع آثار داستانی بزردسال كلهر  شروع یک زنبررسی داستان 

( 4345نگرفته است. با توجه به پیشینج موجود، در بررسی این اثر، علیزاده )از منظر روانشناسی مورد بررسی قرار 

 را چاپ نموده كه در آن از« وجدان اخالقی انسانگرا یا قدرتگرا، نگاهی به شروع یک زن نوشتج فریبا كلهر»مقالج 

باره برای وجدان شروعی دو»( در مقالج 4344نویسی كلهر در محتوا و زبان انتقاد كرده است. محمدی )داستان

شناسانه خوانشی جامعه»( در مقالج 4344پردازی متناقض كلهر انتقاد نموده است. رنجبر )از شخصیت« اخالقی زنان

-در دوازدهمین همایش انجمن زبان و ادبیات فارسی، صرفاً محتوای جامعه« از رمان شروع یک زن اثر فریبا كلهر

بررسی شخصیت زنان در رمان او؛ یک »( رسالج 4155رساله، توان ) شناسی كتاب را بررسی كرده است. در حوزۀ
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پردازی بر اساس عناصر را دفاع كرده است كه به شخصیت« زن از چیستا یثربی و شروع یک زن از فریبا كلهر

داستانی توجه نموده و تحلیل روانشناسی ندارد. بنابراین با نبود پیشینج مشخص، در بررسی تحلیل روانشناسی 

ک فکری نویسنده در ارتباط با نظریج شخصیت، در این مقاله، رفتار و عملکرد شخصیت اصلی داستان بر اساس سب

 نظریج فروید بررسی شده است.

 

 بحث و بررسی

 نظریۀ شخصیت فروید و داستان شروع یک زن
داد. وی بیان كرد در فروید هنگامی كه درمورد منشأ روانی بیماریها تحقیق میکرد، نظریج ساختار ذهن را ارائه 

قلمرو ادراكات و دریافت حسی »مقابل ساحت خودآداه شخصیت كه حوزۀ عقالنی و قابل دسترس ذهن ماست و 

(، ضمیر ناخودآداه قرار دارد. هنگامی كه میل یا خواستج شخصی نتواند 414: 4395)مکاریک، « جهان بیرون است

ط منسجم برقرار كرده و خود را با آن وفق دهد، توسط شخص با شرایط فرهنگی و هنجارهای اجتماعی غالب ارتبا

سركوب شده و از دایرۀ خودآداه فرد به صورت موقت حذف و به ضمیر ناخودآداه رانده میشود. او بر این اساس 

ی 3ی خود )من(، 6ی  نهاد )او(، 4اذعان كرد ساختار ذهن انسان از سه قسمت تشکیل شده است كه عبارتند از: 

از نظر فروید، رفتار، روان یا شخصیت انسان، همیشه محصول ارتباط متقابل، متعامل و یا »)من برتر(. فراخود 

(. بنابراین در روانکاوی شخصیت، ذهنیت، اعمال و رفتار در ارتباط 36: 4399)شاملو، « متعارض این سه عامل است

تعبیر « او»و ناخودآداهی را « من»را  فروید جنبش خودآداهی»با ضمیر خودآداه و ناخودآداه بررسی میشود. 

را یافته، علیه او « من»ضعف پیوسته در جنبش است نقطه« او»نمایندۀ درستکاری است ولی « من»مینماید. 

و دنیای خارج تالش میکند. چنانچه « او»به دنیای خارج مربوط است و میان « من»بشورد و ایجاد كامجویی كند. 

، الحوائجی)باب« بازدردد، این نظم از هم پاشیده خواهد شد« او»ان برای تركتازی ضعیف شود و مید« من»نیروی 

(. در عبارتی كوتاه نهاد، تابع اصل لذت است، من با واقعیت سروكار دارد و منِ برتر جنبج اجتماعی 74: 4317

 (.4ی5 :4394شخصیت را میرساند و رفتار آدمی تقریباً همیشه نتیجج عمل هر سه آنهاست )سیاسی، 

با توجه به نظریج فروید، در تحلیل متون ادبی، رفتار شخصیتها در خودآداه و ناخودآداه قابل بررسی است. در 

نیز، نویسنده با تشابه اسمی شخصیت پروین شایسته و پروین اولیایی و ارتباط هر دو آنها با  شروع یک زنداستان 

و تفکر زنان به زنددی را توصیف كرده است كه در تحلیل دوست دوران دانشجوییشان بهرام، دو دروه زنان و د

روانشناسی شخصیت قابل تأمل است. این داستان در سیر روایت اصلی، سه شخصیت برجسته دارد كه هر سه در 

 همکالسی بودند و عبارتند از:  4345سال 

 . ستان، قصج زنددی اوستپروین شایسته: شخصیت اصلی است كه داستان از زبان او روایت میشود و محوریت دا

پروین اولیایی: دوست صمیمی پروین شایسته كه به دلیل ناسازداری با همسرش در زنددی مشترک، جزو فعاالن 

 حقوق زن بوده و قصد جدا شدن از همسرش را دارد. 

 د.  شبهرام: شخصیتی مهربان و خوشگذران كه با داشتن زن و بچه، مشتاق ارتباط دوستانه با دو پروین میبا

شخصیتهای دیگر: مهناز خواهر پروین شایسته، نسرین خواهر پروین اولیایی، بهمن همسر پروین شایسته، فیروزه 

دوست دوران دبیرستان پروین شایسته، سارینا دختر كوچک پروین شایسته، كه در سیر داستانی نقش دارند اما 

 ر دارند یا نامی از آنها آمده است. مابقی شخصیتهای جزئی هستند كه بنا به محتوای داستان، حضو

محوریت موضوع، طالق درفتن پروین شایسته از همسرش است كه دالیل منطقی و روشنی برای آن ذكر نشده 
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است. او بعد از پنج سال زنددی مشترک در كانادا، به ایران برمیگردد تا طالق بگیرد. در ایران با دوست دوران 

تباط میگیرد و با اینکه بهرام نیز ازدواج كرده و بچه دارد، ارتباط پنهانی دور از دانشجویی خود به نام بهرام ار

همسرانشان برقرار میکنند. از طرفی پروین دوستی به نام پروین اولیایی دارد كه دوست مشترک بهرام نیز میباشد. 

ت نبش فمینیسم عضو اسپروین هم به دلیل ناسازداری با همسرش قصد جدایی دارد و تحت تأثیر دوستانش در ج

و در احیای حقوق زنان فعالیت میکند. هر دو آنها با بهرام ارتباط دارند. سرانجام پروین شایسته به زنددی با 

همسرش برمیگردد اما پروین اولیایی از همسرش جدا میشود و با بهرام ارتباط بیشتری پیدا میکند. در پایان 

 یایی و بازدشت دوبارۀ پروین شایسته به كانادا و رها كردن بهرام هستیم. داستان نیز شاهد طالق درفتن پروین اول

« وینپر»نکتج روانشناسی داستان در این است كه نویسنده نام شخصیت اصلی داستان و دوست صمیمیش را 

، با ردذاشته است. هر دو آنها یک مشکل دارند اما سرانجام دو تصمیم متفاوت میگیرند. از این نظر، داستان كله

نظریج فروید همخوانی بیشتر دارد. دویی وی در طرح موضوع به دنبال مقایسج زنان در نگرش به زنددی مشترک، 

عواطف زنانه، رفتارهای اجتماعی و مقایسج دو جامعج ایران و كاناداست. این مباحث و تحلیل رفتار و عملکرد 

 شخصیت فروید تحلیل شده است. ابتدا به صورتشخصیت اصلی در ارتباط با شخصیتهای دیگر در ذیل سه ساحت 

جدادانه سه ساحت نهاد، فراخود، و خود در داستان بررسی شده و در بخش دیگر، روایت داستانی براساس سه 

 ساحت تحلیل شده است. 

 

 تحلیل داستان براساس نظریه 

(. فروید در 474: 4343ت )برسلر، نهاد، قسمت نامعقول و تابع غریزه و ناشناختج ناخودآداه روان اسنهاد )او(: 

بندی آن از دو غریزۀ حیات و غریزۀ مرگ یا ویرانگر نام برده است. غریزۀ ویرانگر در این داستان دیده تقسیم

یا  «اروس»نمیشود، اما غریزۀ زنددی در شخصیت پروین )شخصیت اصلی( آشکار است. غریزۀ زنددی، كه عموماً 

با ارضا كردن نیاز غذا، آب، و میل جنسی در خدمت بقای فرد است. در واقع  نیز نامیده میشود،« میل جنسی»

(. غریزۀ اصلی نیز، كه فروید 15: 4399وظیفج نهاد فقط لذتجویی است و به اصل لذت خدمت میکند )فیست، 

ها ربرای شخص مهم دانسته، میل جنسی است. البته منظور او از میل جنسی صرفاً شهوت نیست، بلکه اغلب رفتا

و افکار لذتبخش را شامل میل جنسی میدانست؛ چنانچه در این مسیر خرد، شرم، شجاعت، هنجارها و وجدان 

 آدمی نادیده درفته میشود.
شدۀ خود بعد از ازدواج است. او آزادی و زنددی بدون شوهر را دوست در این ساحت، پروین به دنبال امیال سركوب

 شوهر آخرین چیزی بود كه بهش فکر»ردان، فقط لذتجویی است. به دفتج خودش اش از ارتباط با مداشته و انگیزه

(. دوستش پروین 47: 4345)كلهر،« میکردم. مردها را دوست داشتم و از مصاحبتشان كیف میکردم، فقط همین

بعد از  د؛سالگی مجرد میمانوسهاولیایی در دوران دانشجویی ازدواج میکند و صاحب فرزند میشود اما پروین تا سی

معرفی بهمن توسط دوستش پروانه، با او ازدواج میکند و به كانادا میرود؛ صاحب فرزند دختر میشود و بعد از پنج 

پنج سال بعد بردشتم ایران. نه اینکه دلم برای فامیل و دوست و آشنا تنگ »سال به قرار طالق به ایران برمیگردد: 

 (.44)همان: « جدا بشومشده باشد. بردشتم چون قرار بود از بهمن 

هرام اسمش ب»در بازدشت به ایران از سر ذوق و دلتنگی، دلش میخواهد با دوست دوران دانشجویی ارتباط بگیرد. 

 (. 4)همان: « بود اما من و پروین بین خودمان به او آبلوموف میگفتیم

خوشگذرانترین »خوشگذران است:  است، او معاشرت با زنان را دوست دارد و فردی« نهاد»بهرام در این داستان 
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)همانجا(. درایش پروین به بهرام نوعی غریزه است كه از طرف نهاد ایجاد شده است و « آدمی بود كه دیده بودم

وپنج میشناختم. یکی از سه پسر بهرام را از سال شصت»غلبج این جنبج شخصیت را بر روان پروین نشان میدهد: 

تربیتی بود. دو پسر دیگر ازدواج كرده بودند و فقط بهرام زن نداشت. بقیه ۀ علوم درایش كودكان استثنایی دانشکد

 (.4)همان: « دختر بودیم

اش میرسد، موبایل را برمیدارد و پیامکی برای بهرام میفرستد و ارتباط دوباره را ایجاد میکند. متن وقتی به خانه

ام. میشود روی لبتان كمی ام. خستهسفر آمدهمن یک بوس سردردان هستم و تازه از »پیامک چنین است: 

 )همانجا(.« استراحت كنم؟

همین كه دفتم شوهرم كاناداست. فوری به شام دعوتم »این ارتباط با دعوت بهرام از او برای شام ادامه مییابد: 

 (.64)همان: « كرد

ر این مدت صحبتی از طالق نیست. بعد پروین همراه او به شام میرود و در مدتی كه ایران است با او ارتباط دارد. د

(. بعد از یک ماه و نیم به 15از چهار ماه به كانادا برمیگردد. همچنان كه در كاناداست با بهرام چت میکند )همان: 

ای دوستانه است، اما ایران برمیگردد و ارتباطش را با بهرام ادامه میدهد. رابطج او با بهرام در عرف اجتماعی رابطه

تباط پنهانی و دور از چشم همسرانشان میباشد كه نشان میدهد هر دو میدانند نباید باشد ولی هست. حتی این ار

بهرام وقتی میفهمد همسر پروین با او نیست، او را به شام دعوت میکند یا وقتی میفهمد بهمن به ایران آمده است 

اش دعوت میکند اند، او را به خانهراز رفته(. وقتی كه همسر و فرزندانش به شی443به او زنگ نمیزند )همان: 

(. این 464)همان: « هر دو خندیدیم و بهرام دستم را فشار داد»(، دستش را میگیرد و فشار میدهد: 19)همان: 

ارتباط در عرف اخالقی، با توجه به ارزشهای دینی جامعه، برای زنی كه شوهر دارد و به دور از چشم همسر ارتباط 

اد، بنامیم. چنانچه از ویژدیهای نه« نهاد»به سوی « من»برانگیز است كه باید آن را درایش اطی سؤالمیگیرد، ارتب

 تعارض با ارزشهای دینی، عرفی، و اجتماعی است.

دختر خوب و »پروین حتی در كانادا در ارتباط با مردان، رابطج راحتی دارد. یک روز دوست بهمن از او میپرسد 

(. بهمن از جواب او ناراحت 34: 4345)كلهر، « خودم»پروین در جواب میگوید: « غ داری؟دار سرانجیب و خانه

رف مالحظه حرف میزنی، حخیلی بی»میشود و اخم میکند. بعد از آن دفتگو وقتی به خانه میرسند به او میگوید: 

انتقاد میکند كه نمیخواهد  (. این اتفاق باعث مشاجرۀ آنها میشود. پروین از او36)همان: « زدنت را دوست ندارم

 تو یک كنیز فرشته خصال میخواهی. البته»ای: رفتارش در انحصار او باشد و میگوید به تمامیت ارضیم تجاوز كرده

ی 33)همان: « ای آن وقت توقع داری...كه من فرشته خصالم اما كنیز؟ شرمنده تو به تمامیت ارضی من تجاوز كرده

31.) 

ایران نیامد تا طالق بگیرند، از او انتقاد میکند و میگوید مرا برای نخود سیاه به ایران فرستادی. او از اینکه بهمن به 

در تعادل خودآداه و ناخودآداه زنددی میکند و همین باعث « خود»بهمن شخصیتی منطقی دارد كه در ساحت 

شد بیایم. خیلی دلت طالق ن»میشود پروین در درایش به نهاد، وفادار به همسرش باشد. در جواب میگوید: 

 (.31)همان: « میخواهد؟ حرفی ندارم. ایران وكیل میگیرم طالقت میدهم. اینکه اینقدر اخم و تخم ندارد

بهمن این كار را میکند؛ وكیل میگیرد اما هردز مصمم به طالق نیست. وقتی پروین جواب وكیل او را نمیدهد، با 

هردز قصد طالق ندارد. هدفش از این مشاجره صرفاً تفریح است.  او درمورد طالق صحبت نمیکند. پروین نیز

و میخواهد به ایران بردردد تا طالق بگیرد و آن را از سردیری « الوعده وفا»چنانچه بعد از مدتی به بهمن میگوید 



 33/ بررسی روانشناسی داستان شروع یک زن فریبا كلهر براساس نظریج شخصیت فروید

 

تفریح  ودنده سر به سرش میگذاشتم با این حرفهای دنده»نیازهایی میداند كه مدتی ارضا نشدند. به دفتج خودش 

 (. 35)همان: « خودم را میکردم

ساس من اح»آید، بهمن وكیلش را سراغ او میفرستد. پروین از شنیدن اسم طالق ناراحت میشود: وقتی به ایران می

(. هیچوقت جواب وكیل را نمیدهد و سرانجام نیز بهمن 14)همان: « كردم كه دیگر نمیتوانم روی پاهایم بایستم

ا هم به كانادا برمیگردند. حضور نهاد در زنددی او حذف نمیشود، حتی هنگامی كه در سفری آید و ببه ایران می

بازدشت از ایران میرود، بهرام به صورت پنهانی در میان جمعیت فرودداه ظاهر میشود و پروین از او خداحافظی بی

و به زنددیش برمیگردد كه در ادامه  (. اما پروین سرانجام با یاری فراخود، نهاد را كنار میزند445میکند )همان: 

 توضیح داده میشود.

شده از ای از روان آدمی است كه نگرشهای آموختهدر مفهوم ساده، حوزه فراخودفراخود )فرامن، من برتر(: 

منِ برتر عبارتست از مفاهیم و مقررات قراردادی »ها و ... را در خود جای میدهد. والدین، آموزش و پرورش، رسانه

تماع و خانواده یا به عبارت دیگر من برتر نمودار و معلول رویدادهای دوران اولیج زنددی است كه در آن تمام اج

« نهاد»(. این مفهوم در تقابل با 95: 4317الحوائجی، )باب« مقررات و رسوم اجتماعی به نحو اكمل مفهوم میگردد

آید. مطابق با وار آن به شمار میمقابل تمایالت غریزه مظهر ارزشها و اخالقیات انسانی و مذهبی است و مانعی در

(. بنابراین هر آنچه از 636: 4344قرار دارد )فروید، « اصل اخالق»نظریج روانکاوانج فروید، تحت سیطره و نفوذ 

ن من برتر همواره در صدد دفاع از م»منظر اخالقی، ستوده شود، از سوی من برتر به من )خود( القا میشود، زیرا 

 (.95: 4317الحوائجی، )باب« است و از من ایراد میگیرد

مهمترین عامل فراخود است كه در ذهنیت پروین « بیداری وجدان»بر اساس قرائن موجود در متن، در این داستان 

شایسته وجود دارد و پروین بوسیلج وجدان اخالقی، بر نهاد غلبه میکند. نمود آن در باوری است كه او به نیمکت 

زمان دارد كه آن را تعبیر به نیمکتی كرده است كه هر وقت در آن مینشیند از امام زمان )عج( میگوید. در سراسر 

ند. شدۀ غریزه دوری میکتکرار شده است كه پروین با نشستن بر روی آن از امیال سركوب« نیمکت امام زمان»متن 

یی كه در آن نهاد )بهرام( وجود ندارد، در میدانگاهی روی اولین بار در كانادا وقتی تازه به تورنتو آمده بود، جا

نیمکتی در پارک مینشیند. در آنجا با مردی آشنا میشود كه درمورد امام زمان صحبت میکند. او در پارک روی 

نیمکت نشسته بود و به بارداری و مسیری كه از ایران به كانادا آمده بود، فکر میکرد. در این فکرها بود كه دید 

كچل بود و شکم بزردی داشت. دو خط عمیق كنار دهانش، رنجکشیده نشانش میداد. به »آید. مردی نزد او می

 4345)كلهر،« ای؟میدانگاهی رسید و در تاریک روشن هوا من را دید و دو قدم مانده به من پرسید چرا اینجا نشسته

د به او میگوید چرا به سخنرانی نمیرود، سپس (. پروین از او میپرسد مگر اینجا نشستن ممنوع است اما مر53:

(. پروین فکر 51)همان: « ظهور آقا نزدیک است، همه میدانند»آدرس آنجا را به پروین میدهد و نادهان میگوید: 

میکند او دیوانه است، اما یک روز به آدرسی كه آن مرد به او داده بود میرود. در آنجا سالنی میبیند كه مردم ردیف 

 اند و دعا میکنند، صلوات میفرستند و آیج قرآن میخوانند. ف نشستهبه ردی

ش ابعد از آن روز پروین دوباره به آن پارک میرود و روی همان نیمکت مینشیند. همان موقع با زن باحجابی كه بچه

لویت انتخاب اسم برای كوچو»را برای بازی آورده است، آشنا میشود. زن با دیدن بارداری پروین از او میپرسد، 

(. زن به او میگوید به نظر نمیرسد كه پسر بزایی، پروین بالفاصله به او 59)همان: « ای؟ دفتم آره مهدیكرده

)همانجا(. آن زن « دستم را روی شکمم كشیدم و دفتم دختر است اما دوست دارم مهدی صدایش كنم»میگوید: 

آمد كنارم نشست و پرسید سایت »م زمان صحبت میکند: میفهمد كه پروین نیز اهل دین است، با او درمورد اما
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)همانجا(. دفتگوی آنها ادامه مییابد و « ای؟ ندیده بودم. دفت من هر جمعه میروم توی این سایتمنتظر را دیده

ای جمعه»در ادامه  به آن زن میگوید: «. صدایی در دوشم دفت: خبر آمد خبری در راه است»پروین میگوید: 

(. 54)همان:« م توی ایران نباشد. از خودم میپرسم امام زمان ظهور كرده یا نه. جدی جدی میپرسمهانیست كه دل

و پروین دلخور میشود كه چون موهای « برایت این چیزها مهم است؟»درچه آن زن تعجب میکند و میپرسد 

د. اما این حادثه را برای خود ام را همه میبینند نباید به این چیزها فکر كنم و دیگر با زن حرف نمیزنكردهمش

از خودم میپرسیدم چرا هر وقت روی این »تفسیر میکند و تصمیم میگیرد آن نیمکت را نیمکت امام زمان بنامد. 

آید. به خانمه كه داشت نگاهم میکرد، نیمکت مینشینم یا به امام زمان فکر میکنم یا حرف امام زمان پیش می

(. بار سومی كه روی 54)همان:« اسم این نیمکت را نیمکت امام زمان میگذارمدفتم ادر كار به بار سوم بکشد 

ام، باور خواب امام زمان را دیده»آید و به او میگوید نیمکت مینشیند، فروزان خواهر پروانه )دوستش( نزد او می

د به ایران بیاید بار (. بعد از آن، زمانهایی میرود و روی آن نیمکت مینشیند و وقتی میخواه75)همان: « میکنی؟

 (.76دیگر روی آن نیمکت امام زمان مینشیند )همان:

وجود این حادثه در داستان درچه سیر عقالنی مشخصی ندارد و به مثابه رؤیا قابل تفسیر است، آن را میتوان تجربج 

به  و را از درایشناخودآداه برای شخصیت اصلی دانست كه سرانجامِ داستان به صورت فرامن نمود پیدا میکند و ا

 نهاد برحذر میدارد.

نیمکت امام زمان در ایران نیز در اولین باری كه بهرام به او پیشنهاد میدهد به منزلش برود، پیدا میشود. وقتی به 

ایران برمیگردد با بهرام برای صرف شام به بیرون میروند. هنگام بردشتن، بهرام به او پیشنهاد میدهد كه چون 

یادم »ت: دف« یادت نرفته كه من شوهر دارم؟»اند به خانج او بروند. پروین میگوید: انش به شیراز رفتههمسر و فرزند

(. پروین دفتج بهرام را به شوخی میگیرد و میخواهد او را به 19)همان: « نرفته اما ارتباط مرتباط زناشویی یوخدو

ا در آنجا دذاشته بود، میرسد، دخترش به او میگوید اش بردرداند. وقتی به خانج مهناز كه دخترش )سارینا( رخانه

بود خود  خودش»در پارک نیمکت زمان را پیدا كرده است و پروین آن را بسیار شبیه نیمکت پارک تورنتو میبیند. 

 (.14)همان: « خودش كه نه، اما به قدری شبیه و همرنگ كه میشد یکی حسابشان كرد

دوست دوران دبیرستان پروین، است كه پروین از ترس دستگیر شدن به  ،«فیروزه»نمونج فرامن دیگر، شخصیت 

اش پناه میبرد. او شخصیتی دارد كه پروین او را از دیگر زنان متمایز میبیند: خاطر فعالیت در حقوق زنان به خانه

فیروزه یک  همج زنهایی كه میشناختم از پم و فروزان و امی و پروانه درفته تا مهناز و پروین همه یک طرف،»

 (.419)همان: « طرف

فیروزه تأثیر مستقیمی بر پروین ندارد، اما ویژدیهایی دارد كه بر وجدان اخالقی پروین تأثیر دذاشته است. در  

دوران دبیرستان با پسران متعدد دوست میشده اما اكنون زنی مؤمن و همسر شهید است. با اینکه بیوه است با 

آید. اهل نماز است و همیشه سر قاد دارد همسرش شبها وقتی همه خوابند نزدش میهیچ مردی ارتباط ندارد، اعت

یرود آقا منماز با همسرش حرف میزند و دریه میکند. از همه مهمتر اینکه پروین با معرفی فیروزه به كالسهای حاج

امام زمان صحبت آقا درس عرفان میدهد و درمورد (. حاج439كه عکسش همیشه در خانج فیروزه است )همان: 

 (.44میکند )همان: 

از زبان پروین بارها تکرار شده است. برای نمونه در ابتدای ورود به ایران، با شنیدن صدای « آقاحاج»در داستان نام 

آقا میفتد. همانگونه كه ساحت فراخود بر اثر تربیت به وجود اذان، تحت تأثیر صدا، اذان میگوید و به یاد دفتج حاج

(، این یادآوری و اذانگویی تحت تأثیر 655: 4395های اخالقی و مذهبی است )شمیسا، و نتیجج آموزهآید می
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آقا شکل درفته است و در مواقع الزم به كمک او جقراردادهای مذهبی جامعه است كه با رفتن به كالسهای حا

با او اذان میگفتم تا اذان را نه در كوچه حسینعلی شریف دفت: اهلل اكبر. من هم دفتم. همراه با او همصدا »آید: می

ا آقا همه این كار رو خیابان و محله و كره زمین بلکه در خانج نود متری خودم حکایت كرده باشم كه به دفتج حاج

 (.44: 4345)كلهر،« ایستد و در كره زمین میچرخدبکنند. اذان یکجا نمی

خود، همان شخصیتی است كه در واقعیت دیده میشود و با من یا خود، حد واسط و واصل نهاد و فرامن )خود(: 

قرار دارد و مظهر خِرد است؛ به این جهت « اصل واقعیت»خود تحت سیطرۀ  جهان اطراف در ارتباط است. درواقع

من »(. وظیفج او ایجاد توازن میان نهاد و فراخود است. 645: 4344كه تحریکات غریزی را تعدیل میکند )فروید، 

: 4391فر، )شایگان« اچار است میان دو نظام احساس و بدون منطق، یعنی نهاد و فرامن تعادل برقرار سازدهمیشه ن

 ای است كه میتواند در عدم(.  اصلیترین نقش آن، دفاع از موجودیت خویشتنِ آدمی در برابر آسیبهای بالقوه444

با توسل به تفکر »دی سوق دهد. بنابراین خود تعادل میان نیازهای درونی و الزامات محیط، او را به سمت نابو

: 4394)هلر، « عقالنی و منطقی در مورد عواقب اعمال، برای بقای همراه با امنیت در جهان، به فرد كمک میکند

317 .) 

میان نهاد و فراخود قرار درفته است. در واقعیت « من»پروین شایسته، شخصیت اصلی داستان است كه بعنوان  

وهشت سال، متأهل، و صاحب فرزندی دختر است. او فردی منطقی، اجتماعی و با روابط بازتر است یزنی حدود س

دار هم شده بود. مادرم مرده بود و وسه سالم شده بود، خواهر كوچکترم بچهسی»و خود را چنین معرفی میکند: 

اما آنی دارد. در كشوری كه تنها من هنوز شوهر نکرده بودم. دختری كه همه میگفتند اصالً ذره قشنگی ندارد، 

زنددی كردن دخترها زیاد به دور از مشکالت نیست، تنها زنددی میکرد و برای این روزنامه و آن روزنامه، نقد ادبی 

با بهمن آشنا میشود. با ازدواج  4374(. در یکی از روزهای بهمن ماه 45: 4345)كلهر،« و معرفی كتاب مینوشت

ود و بعد از پنج سال زنددی با قرار طالق به ایران بازمیگردد. او با اینکه فردی منطقی است، با بهمن به كانادا میر

هردز احساساتش را نکشته است؛ برای همین  امیال و آرزوهایش بعد از بازدشت به ایران بار دیگر ظهور میکنندو 

ن امیال در واقعیت بروز میکنند. او با بهرام هرچند در كانادا نیز درایش فکری به آن دارد، اما با بازدشت به ایران ای

 و پروین و دیگر شخصیتها ارتباط میگیرد كه كشاكش خود با نهاد و فراخود ایجاد میشود.  

ت و اسم اوساز شخصیتهای بسیار نزدیک به او، دوستش، پروین اولیایی است. شخصیت پروین اولیایی كه هم 

كه نویسنده برای نشان دادن زنددی دو زن در دو جامعه و دو تفکر زنانه  زنددیش به او شباهت دارد، انتخابی است

در داستان دنجانده است كه سرانجام در كشاكش نهاد و فراخود، تفاوت آنها مشخص میشود. آنها فقط در ظاهر 

ر از او (. پروین اولیایی زودت465)همان: « ما دو تا شبیه هم هستیم مثل دو تا پاچج شلوار»شبیه هم هستند: 

آید و با او میماند و مشاجرۀ ازدواج كرده و اكنون با همسرش سازدار نیست. پی در پی قهر میکند و نزد پروین می

بین من و مجید دیگر احترامی باقی »(. به دفتج خودش 79زن و شوهری آنها حتی به كتک كشیده است )همان: 

اینکه بعد از جدایی حقوق او چه میشود و چطور میتواند (. قصد طالق دارد، اما میترسد از 96)همان: « نمانده

بدون حمایت مردی زنددی كند. در مقابل پروین طبق قوانین كانادا در اموال همسرش شریک است و ادر طالق 

(. حتی بعد از طالق میتواند از دولت حقوق بگیرد و از مزایای 97بگیرد، دخترش سارینا به او میرسد )همان: 

ظاهر « نهاد»(. هر دو شخصیت با بهرام، كه در داستان به مثابه 31در آنجا استفاده كند )همان:  سینگل مادری

اش را تا جایی كه رفتار آنها چگونه باشد، كنترل میکند. هدف او دوستی است، شده است، ارتباط دارند. بهرام غریزه

گی زنها به مردها سخن میگوید، زنددی بهرام ولی تمایل به رابطج نزدیکتر هم دارد. یک جا پروین در مورد وابست
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را تفسیر میکند كه چرا با داشتن زن و بچه به سراغ هر دو آنها آمده است و نتیجه میگیرد كه بیشک به دنبال 

نیازهای عاطفی خودش است و از زنددی زناشوییش راضی نیست، اما هردز به دنبال طالق نمیگردد. سپس خطاب 

آید سراغ من، تو و البته كسان دیگری شاید، كه ما بیخبریم. و بهرام چکار میکند؟ می»وید: به پروین اولیایی میگ

آید، ادر شد نوكی هم بزند و این دیگر فرمان غریزه است. ادر دربارۀ ما فکرهای بد نمیکند هرچند كه بدش نمی

اصل برایش چیز دیگری است. اش نرسید ارتباط را قطع نمیکند، قهر نمیکند، كج نمیشود چون هم به خواسته

 (.94)همان: « دوستی... همزبان داشتن كه لزوماً نباید همسر آدم باشد، اما ادر باشد خانه بهشت میشود

شاید تفاوت حقوق زنان در دو جامعه است كه پروین شایسته نگاه فمینسیتی به مردان ندارد و مردان را حامی 

ش فمینیسم شده و پروین را نیز به جلسات آن میبرد و چند بار هم زنان میداند، اما پروین اولیایی عضو جنب

جلسات در خانج پروین بردزار میشود تا اینکه قرار دردهمایی برای حقوق زنان میگذارند. در روز دردهمایی، پروین 

ای را هم هرفتم. جسارت انقالبی نداشتم. شالود»نیز نه بر حسب اعتقاد، بلکه بر حسب عالقه برای تماشا میرود. 

(. این 464)همان: « قرار نبود با حضور یکی دو ساعته در میدان هفت تیر بشکنم. رفتم تا ببینم چه خبر است

(. هر دو آنها از ترس دستگیری 435ی  431دردهمایی منحل میشود و پلیس معترضان را دستگیر میکند )همان: 

د روزی بمانند. پروین اولیایی زودتر از پروین شایسته نزد مخفی میشوند و از بهرام كمک میگیرند تا در خانج او چن

بهرام میرود و در خانج او میماند. وقتی پروین به او زنگ میزند و كمک میخواهد، جواب رد میدهد و میگوید نگران 

وین (. پروین نیز نزد فیروزه میرود كه به نوعی فراخودِ اوست، اما پر411نباشد و به خانج خودش برود )همان: 

 اولیایی نزد نهاد میرود. بعد از این مسیر زنددی دو شخصیت جدا میشود كه در ادامه تحلیل شده است. 

 تحلیل سیر روایت بر اساس سه ساحت 
سیر روایت براساس زنددی شخصیت اصلی، بر مبنای نظریج شخصیت فروید، درایش پروین به نهاد است كه با  

زنددی پروین مشابه زنددی پروین اولیایی است كه هر دو با « من»احت سرزنش منِ برتر روبرو میشود. در س

ریشی، پدردیر هستند.  نویسنده هدفمند، شخصیتها را بردزیده و در روایت داستانی با زمان« من برتر»و « نهاد»

یتها خصپس و پیش آوردن وقایع داستان و تشابه اسمی شخصیتها، همانند روانکاوی، دردیری امیال ناخودآداه ش

را با خودآداه بازدو كرده است. هر شخصیتی به دنبال خواستج خود میگردد و در كشاكش نهاد و فراخود، راهی را 

برمیگزیند. پروین شخصیت اصلی است و زنددی او با شخصیتهای دیگر دره خورده است و هركدام در درایش او 

ددی جدید در كانادا را انتخاب میکند. كلهر این مسئله را اند و سرانجام پروین زنبه نهاد و فراخود بازخورد داشته

ن ساختج فعالیت بسیار پیچیدۀ ذه»به صورت رؤیا در شخصیت پروین توصیف كرده است. رؤیاها به دفتج فروید 

ش ا(. پروین در شبی كه خود نمیداند كی بود، خواب میبیند چهل تکه شده و هر تکه435: 4396)فروید، « هستند

ها شخصیتهای داستان هستند كه با او ارتباط دارند و برخی شخصیتهای ت است. برخی از این تکهیک شخصی

ه نمیدانم كی بود ك»مشهوری هستند كه نامشان در داستان تکرار میشود؛ اما هویت تکج چهلمی مشخص نیست: 

ام جان دیویی. یک ود و یک تکهآقا بام حاجام سودای خود را دارد. یک تکهام و هر تکهخواب دیدم چهل تکه شده

ای امی بود و مردی كه در یک غروب غریب غربت در تاریکی سیگار كشید ام نیچه بود و آلپورت و بهرام. تکهتکه

ام بهمن بود و پروانه و امام محمد غزالی. یک ای از چهل تکهو مرا به محفلی فرستاد كه سخنرانش خودم بودم. تکه

ود را ام سودای خای دیگر پریسا و زیبا و لیال. من زنی چهل تکه بودم كه هر تکهبود و تکهام پروین اولیایی تکه

داشت و با این همه كنار هم یکپارچگی و وحدت را به وجود آورده بودند كه اسمش پروین شایسته بود. ... هر كس 

بود. لوح سفیدی كه منتظر بود تا ای از من شده بود. چهل تکه شده بودم اما تکج چهلم من خالی بود. سفید تکه
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 «هویت بگیرد. سی و نه تکه بودم و تکج چهلمم منتظر بود و من در خواب میدانستم كه افضل االعمال االنتظار

 (.463ی 466: 4345)كلهر،

 ندر تفسیر رؤیا، آنچه در خواب دیده است، در زنددی او اتفاق افتاده و ارتباط با شخصیتها و سرنوشت آنها را نشا

(. پروین در خواب هم 44: 4317الحوائجی، تعبیر رؤیا در نظر فروید كشف آرزوهای برآورده نشده بود )بابمیدهد. 

به دنبال تکج چهلم است و میداند بهترین در انتظار اوست و همین هم در واقعیت زنددی سر راهش قرار میگیرد. 

آید. او در فراخود در سرانجام داستان به دست میای كه منتظرش بود و هویت نداشت، در كشاكش نهاد و تکه

 بازدشت همراه همسرش به كانادا میرود. سفری بی

داستان را بر مبنای نظریج فروید از ابتدای ورود به ایران تا سفر همیشگی به كانادا بررسی میکنیم. پروین كه از 

آید و با د از صدای اذان مسجد محله خوشش میآیهمان ابتدا میان نهاد و فراخود دردیر است، وقتی به ایران می

اذان »مؤذن اذان میگوید، اما بعد از آن به بهرام میندیشد. به  او زنگ میزند و به این ترتیب به سمت نهاد میرود: 

تمام شد و فکرهای من هم تمام شد. بیکار بودم، اما كسل نبودم. بعد از آن تجربج دینی احساس انرهی میکردم و 

اشتم با كسی حرف بزنم كه نه از جنس خودم، بلکه از سنخ خودم باشد. دفتر تلفنم را الکی ورق زدم و دوست د

 (.65: 4345)كلهر،« رسیدم به اسم بهرام

( تا آنجا ادامه 13)همان: « میدانستم فقط دنبال سردرمی است و دلش برای من غنج نمیزند»ارتباط او با بهرام كه 

هد اش را به او میدرابطج غیراخالقی به خانج او برود. بهرام طی دیدارهای متعدد، كلید خانهمییابد كه میخواهد برای 

و پیشنهاد میدهد دهگاهی برای نوشیدن قهوه به آنجا بروند، یک روز پروین میپذیرد. آراسته و به قصد معاشرت 

وئیت بهرام، تنم را با شامپوی معطری كیفم را روی دوشم انداخته بودم و داشتم میرفتم به س»راهی خانج او میشود: 

شسته بودم. به سلمانی سر ولنجک رفته بودم تا موهای صافم را كمی تابدار كند. بلوز آستین كوتاه و یقه هفت 

 (.467: )همان« مشکی و كوتاهی پوشیده بودم از آنهایی كه با یک حركت كوچک، نصف شکم  و كمر بیرون میفتد

چون وقتی آدم به خانج »آورد، لبانش را براق میکند؛ به دفتج خودش: و روسری را درمیبه خانج او میرسد، مانتو 

(. 469)همان: « مردی میرود معلوم است كه برای چی میرود و باید بداند هر وجب بدنش چه بو و طعمی میدهد

چند دقیقه به آمدن بهرام  آماده منتظر میماند تا بهرام بیاید. در خیالش با بهرام به معاشقه میپردازد، اما وقتی

آید. همانگونه كه مانده است، دویی فراخود به صورت وجدان اخالقی و با تداعی نیمکت امام زمان به كمک او می

های نهاد، سد كردن و پس راندن لذتجوییهای غیر قابل قبول از نظر جامعه نقش فراخود، سركوب یا بازداری تکانه

 (. 436: 4395و دیگران، به سطح ناخودآداهی است )درین 

او نادهان از پنجره بیرون را نگاه میکند. در پشت ساختمان پاركی میبیند، دقت میکند، نیمکتی نظیر نیمکت امام 

(. به 434)همان: « بیشتر نگاه كردم. بیشتر فکر كردم. آیا همان نیمکت میدانگاهی نورتان نبود؟»زمان میبیند: 

ت از پشت پنجره عقب میرود و بار دیگر برمیگردد نگاه میکند. باز همان نیمکت خیال اینکه شاید توهمی شده اس

نیمکتی كه از آن ور دنیا دنبالت بیاید و هی توی پاركهای سر راهت بنشیند و تو را به فکر وادارد كه »را میبیند: 

ت ربطی به آن نیمکاز خودت بپرسی، آیا این همان نیمکت است كه تکثیر شده یا از اساس چیز دیگری است و 

 (. 434)همان: « ندارد

اختیار لباس میپوشد و از خانج بهرام خارج میشود و شرم میکند: در همینجا وقتی بار دیگر نیمکت را میبیند، بی

ام، روسری را كمی محکمتر به طرف مانتو و روسریم رفتم. مانتوام را پوشیدم و بیخیالِ موهای میزان پیلی شده»
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ها را دو تا دو تا پایین میرفتم و دهانم طعم انگور درفته زدم. ... كیفم را برداشتم و در حالیکه پلهاز همیشه دره 

 (.434)همان: « بود، از خودم پرسیدم چه غلطی میخواستی بکنی عنتر

. به پشت ساختمان دویدم»بعد از خارج شدن از ساختمان به پشت آن میرود ولی آنجا پارک و نیمکتی نمیبیند. 

لی ساختمان اصالً پشتی نداشت. پشت ساختمان یک خانج ویالیی بود همین. پاركی وجود نداشت. نیمکتی وجود و

 (.436ی 434)همان: « نداشت

در مقابلِ او كه همواره با وجدان اخالقی و منطق درست به زنددی نگریسته و طرف مقابلش )بهمن( نیز چنین 

وجود دارند. آنها با هم سازداری ندارند. پروین اولیایی مدام از خانه  است، پروین اولیایی و طرف مقابلش )مجید(

آید و هر دو با بهرام ارتباط دارند و داه با هم نزد او میروند. بهرام نیز صرف قهر میکند و به خانج پروین می

در داستان ظاهر  خوشگذرانی با هر دو آنها با محبت رفتار میکند، در مقابل بهمن، همسر پروین، همانند فراخود

میشود. او قصد طالق دادن پروین یا اذیت كردن او را ندارد، حتی وقتی پروین جواب وكیل او را نمیدهد پرسشی 

آید و با خودش به كانادا میبرد، ولی همسر پروین اولیایی سند در اینباره نمیکند و سرانجام به دنبال او می

ای تقاضای طالق استفاده كند و حاضر به طالق توافقی میشود. مجید ازدواجشان را به خواهر پروین میدهد تا بر

نیز كه در داستان فقط اسمی از او وجود دارد درفتار نهاد است و نمیتواند با پروین به سازداری برسد و حاضر به 

یکرد؛ مپروین اولیایی در یک شکاف زنددی »طالق میشود اما بهمن رفتار برعکس دارد. به دفتج پروین شایسته 

(. سرانجام هم سمت بهرام 99)همان: « در شکاف كوچکی بین قلب و عقل؛ در شکافی به كوچکی ترک روی دیوار

 )نهاد( میرود، اما پروین شایسته سمت بهمن )فراخود( میرود.  

روین پبعد از دردهمایی زنان كه با دخالت و دستگیری پلیس منحل میشود، هر دو آنها فرار میکنند. پروین وقتی  

 اش بردردد. او از بهرام كمکاولیایی را پیدا نمیکند، به خیال اینکه دستگیر شده، میترسد و نمیخواهد به خانه

میگیرد كه در آپارتمان او بماند اما نمیپذیرد. پروین از رفتار بهرام تعجب میکند و ناراحت میشود. به خانج فیروزه 

آید. در این مدت پروین اولیایی تلفن همراهش را خاموش كرده هناز میمیرود و بعد از آرام شدن اوضاع به خانج م

آید و میگوید در خانج یک دوست بوده و كلید خانج بهرام را به او نشان میدهد است اما  بعد از چند روز نزدش می

ر خانج لیایی دكلید متوجه میشود پروین او( ولی به او نمیگوید كه آن دوست كی بود. پروین از دسته454)همان: 

اش دعوت نکرده است. همین مسئله او را ناراحت میکند كه بهرام بهرام بوده است و به این دلیل بهرام او را به خانه

در انتخابش، پروین اولیایی را به او ترجیح داده و در حرمسرایش برای دو زن جا نبوده و فقط او را انتخاب كرده 

نباید دلخور میبودم. ارتباط او و بهرام به من ربطی نداشت. شاید پروین »ودش: (. اما  به دفتج خ457است )همان: 

 (.459)همان: « رت باتلر واقعیش را پیدا كرده بوده و دیگر به خیالبافی احتیاجی نداشت

ر داش راه داده است، برای اینکه بهرام چرا پروین اولیایی را به پروین شایسته ترجیح داده و فقط او را در خانه

بررسی است. پروین شایسته با داستان دلیلی ذكر نشده است، اما این موضوع در درایش به نهاد و فراخود قابل 

وجدان اخالقی كه با نماد نیمکت امام زمان در سراسر داستان آمده است، در روابط با بهرام جانب احتیاط را نگه 

سعی میکند تعادل را حفظ كند؛ زیرا « من»در ساحت داشته است، بطور مطلق به نهاد درایش ندارد و همواره 

(. او حتی وقتی از دست بهرام 99)همان: « من و بهمن عاشق همیم»بهمن را دوست دارد و با هم مشکلی ندارند: 

(. اما در مقابلِ او، پروین اولیایی 457و پروین ناراحت است، با نگاه كردن به نیمکت امام زمان آرام میشود )همان: 

با همسرش ناسازدار است، مورد مناسبی برای خوشگذرانی بهرام میتواند باشد. طالقش با مجید نیز به نتیجه كه 

رسیده است. در دیداری كه بعد از آمدن از خانج بهرام با پروین دارد به او میگوید، همسرش راضی به طالق توافقی 
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(. او نگران آیندۀ بعد از جدایی هم 454همان: شده و قرار است بزودی كمتر از یک هفتج دیگر طالق بگیرند )

 نیست و میگوید اوضاعش خوب است )همانجا(.

ماندن پروین اولیایی در خانج بهرام، خوشحالی از طالق، و عدم نگرانی در مورد آیندۀ بعد از جدایی، با تفکر پروین 

ه الق راضی نیست و از اینکه بهمن را نداشتشایسته متفاوت است. او با اینکه روابط عاطفی با بهرام دارد، هردز به ط

باشد، نگران است. او در ارتباطش با بهرام هم بارها دوشزد میکند كه زنی شوهردار است و حد اخالقی را رعایت 

پروین در جواب میگوید خوشبخت است و بیشتر از اینکه «. خوشبختی پروین؟»میکند. یک بار بهرام از او میپرسد: 

شکر برای اینکه در چشم بهمن آنقدر خوبم »اكر است و بابت داشتن بهمن شکردزاری میکند: خوشبخت باشد، ش

هیچ كه میخواست مادر تنها دخترش من باشم. شکر برای اینکه مردی از آن طرف دنیا آمد، مرا پسندید و بی 

ای اینکه بهمن را دارم  وچرایی عقدم كرد و نپرسید پدرت كو و دیر نداد چرا تنها زنددی میکنی... شکر برچون

(. رفاقت آنها تا پایان ادامه مییابد، اما صرفاً بعنوان یک 464)همان: « درست در مواقعی كه بهش احتیاج دارم.

دوست. حتی روزی كه از ایران میرود، بهرام برای بدرقه به فرودداه میرود و او پنهانی با اشارۀ سر از او خداحافظی 

 (.445میکند )همان: 

شاكش خود و فراخود، او شخصیتی متعادل است و با پیشینج اعتقادی كه با وجدان اخالقی نمود یافته است، در ك

با بهمن زنددی میکند. بهمن نیز همانند اوست و هردز درمورد طالق سخن نمیگوید و او هم نیمکت امام زمان را 

آید، ام خودش به دنبال پروین به ایران می(. سرانج466)همان: « چیزی كه خیلی از مردها نمیدانند»میشناسند: 

(. سپس آمادۀ سفر میشوند، 444دو هفته در ایران میماند، سفر میروند و همه جای تهران را میبینند )همان: 

پروین خانه را مرتب میکند، مالفه روی میزها و مبلها میندازد، و این بار پروین دیگر قصد بردشتن از كانادا ندارد: 

(. در آنجا برنامه دارد تحصیل كند یا مادر بشود )همانجا(. 443)همان: « بازدشت بوداكی از سفری بیهمه چیز ح»

 (.447در پایان داستان، پروین در كانادا بار دیگر روی همان نیمکت مینشیند )همان: 

 

 گیرینتیجه

« من»(، )او« نهاد»سه ساحت ، نوشتج فریبا كلهر براساس نظریج روانشناسی شخصیت فروید در شروع یک زنرمان 

)فراخود( بررسی شد. نتایج بررسی نشان داد رمان كلهر در سیر روایت داستانی، انتخاب « منِ برتر»)خود( و 

پریشی و تداخل زمانی وقایع داستان، و توجه به خوابهای رؤیادونه، قابلیت خوانشی روانکاوانه دارد. شخصیت، زمان

و روابط عاطفی پروین است كه با تحلیل نظریج فروید، عملکرد شخصیت او در ها اصل روایت، پیگیری دغدغه

داستان مشخص میشود. او زنی مستقل است كه از دوران دانشجویی با همکالسی پسر خود )بهرام( دوست است. 

میگیرد.  ا بهرام ارتباطبعد از ازدواج با بهمن به كانادا میرود، اما به دالیلی برای طالق به ایران بازمیگردد و بار دیگر ب

است كه پروین و دوستش پروین اولیایی با او ارتباط دارند. پروین در ارتباط با وی « نهاد»بهرام در داستان نمایندۀ 

كه به « فراخود»امیال غریزی خود را دنبال میکند تا جایی كه برای معاشرت غیراخالقی به خانج او میرود، اما 

ین همراه است، او را از ارتباط نزدیک با بهرام منع میکند. وجدان اخالقی پروین با صورت وجدان اخالقی با پرو

اعتقادش به نیمکت امام زمان در داستان تکرار شده است. او در ایران و كانادا نیمکتی را میبیند كه آن را به این 

مان مینامد. سرانجام داستان دلیل كه هر وقت روی آن نشسته درمورد امام زمان صحبت كرده است، نیمکت امام ز

نیز تعادل میان نهاد و فراخود در شخصیت او ایجاد میشود. او با تقلیل رابطج بهرام به دوستی اجتماعی، همراه 

همسرش )بهمن( برای زنددی جدید به كانادا برمیگردد. در مقابلِ او دوستش پروین اولیایی قرار دارد كه شخصیت 
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به تعادل نرسیده است. با تشابه اسمی او با شخصیت اصلی، مقایسج شخصیت او با او در كشاكش نهاد و فراخود 

شخصیت اصلی در ساختار ذهن قابل تفسیر است. او همانند شخصیت اصلی عمل نمیکند؛ زیرا همسر او نیز قصد 

 طالق دارد ولی سرانجام با درایش بیشتر به بهرام، از همسرش جدا میشود.    

  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییرضا آقایاری زاهد آقای دكتر   است.شده استخراج اهر

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان فاطمه پورخلخالیاند. سركار خانم بوده مطالعه

 رداند. این رساله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشتهنژاد بعنوان مشاور آقای رامین صادقیاند. نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت

  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه اهرآزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.

REFERENCES 
Bab al-Havaeji, Nasrallah. (1968). What Freud Says, Tehran: Darya. 
Bressler, Charles. (2013). An introduction to the theories and methods of literary criticism. 

Translated by Mustafa Abedini Fard. Editor: Hossein Payandeh. Tehran: Niloofar. 
Emami, Nasrullah. (2006). Basics and Methods of Literary Criticism, Tehran: Jami. 
Feist, Jess and Gregory J. Feist. (2009). Personality theories. (5th edition). Translated by 

Yahya Seyed Mohammadi. Tehran: Ravan. 
Freud, Sigmund. (7003). “Beyond the principle of pleasure”. Translated by Yusuf Abazari. 

Organon Quarterly. No. 21. pp. 81-25. 
Freud, Sigmund. (2015). Dream interpretation. Translated by Shiva Roygarian. Tehran: 

Markaz 
Freud, Sigmund. (2019). The use of psychoanalysis in literary criticism, seven works of Freud 

on literature, translated by Hossein Payandeh. Tehran: Morvarid. 
Greene, Wilfred and others. (2006). Basics of Literary Criticism. Translated by Farzaneh 

Taheri. Tehran: Nilofar. 
Heller, Sharon. (2010). Freud encyclopedia. Translated by Mustafa Pardel. Mashhad: 

Taraneh. 
Kalhor, Fariba. (2011). The beginning of a woman, Tehran: Ghoghnoos. 
Makarik, Irnarima. (2006). Encyclopaedia of contemporary literary theories, translated by 

Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi. Tehran: Agah. 
Shamisa, Cyrus. (2006). Literary criticism. Tehran: Mitra. 
Shamlou, Saeed. (2008). Schools and theories in personality psychology, Tehran: Rushd. 



 14/ بررسی روانشناسی داستان شروع یک زن فریبا كلهر براساس نظریج شخصیت فروید

 

Shayganfar, Hamidreza. (2005). Literary criticism. Tehran: Dastan. 
Siasi, Ali Akbar. (2010). Personality theories or schools of psychology, Tehran: University of 

Tehran. 

 فارسی منابعفهرست 
 جامی. تهران: ادبی، نقد روشهای و ( مبانی4395نصراهلل ) امامی،

 میگوید، تهران: دریا.( فروید چه 4317الحوائجی، نصراهلل )باب

 فرد. تهران: نیلوفر.ها و روشهای نقد ادبی. ترجمج مصطفی عابدینی( درآمدی بر نظریه4343برسلر، چارلز. )

 های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.( نظریه4394اكبر )سیاسی، علی

 تهران: رشد. اسی شخصیت،ها در روانشنمکتبها و نظریه( 4399شاملو، سعید )

 ( نقد ادبی. تهران: دستان.4391شایگان فر، حمیدرضا. )

 ( نقد ادبی. تهران: میترا.4395شمیسا، سیروس. )

 ادبیات، ترجمج حسین پاینده. تهران: مروارید. ( كاربرد روانکاوی در نقد ادبی، هفت اثر از فروید دربارۀ4344فروید، زیگموند )

 .65-94. صص64ترجمج یوسف اباذری. فصلنامج ارغنون. شمارۀ «. ورای اصل لذت( »4396فروید، زیگموند. )

 ( تفسیر خواب. ترجمج شیوا رویگریان. تهران: نشر مركز.4345فروید، زیگموند. )

های شخصیت. )ویراست پنجم(. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: (. نظریه4399فیست، جس و دریگوری جی فیست. )

 روان.

 ( شروع یک زن، تهران: ققنوس.4345فاطمه ) كلهر،

 ( مبانی نقد ادبی. ترجمج فرزانه طاهری. تهران: نیلوفر.4395درین، ویلفرد و دیگران. )

 های ادبی معاصر، ترجمج مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آده.( دانشنامج نظریه4395مکاریک، ایرنا ریما. )

 . ترجمج مصطفی پردل. مشهد: ترانه.(. دانشنامج فروید4394هلر، شارون. )
 

 معرفی نویسندگان

 ان.، ایراهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهرزبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دروه دانشجوی دكتری : فاطمه پورخلخالی

(Email: fatemehpouri@yahoo.com) 
 ، ایران.اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهرزبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دروه  استادیار: رضا آقایاری زاهد

(Email: r-agayari@iau-ahar.ac.ir نویسنده مسئول:   ) 

 زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر، ایران.دروه  استادیار :نژادرامین صادقی

(Email: sadeghinezhad@iau-ac.ir) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original 
authors and source are cited. no permission is required from the authors or the publishers. 

 

Introducing the authors 
Fatemeh Pourkhalkhali: Ph.D. student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Humanities, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 
(Email: fatemehpouri@yahoo.com) 
Reza Aghayari Zahed: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty 
of Humanities, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 
(Email: r-agayari@iau-ahar.ac.ir : Responsible author) 
Ramin Sadeghinezhad: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, 
Faculty of Humanities, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran. 
(Email: sadeghinezhad@iau-ac.ir) 


