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 چکیده

آن است، یکیی ا  گذار اصلی درمانی اگزیستانسیال یا درمان وجودی، که اروین یالوم پایهمکتب روان

هیای اسیا  تاار  ،خالف نظیر فروییدنگر پسافرویدی است. این مکتب ترین رویکردهای پویهتا ه

مواجهه با غیرقابل اجتناب بیودن میرو و هیرا  ا  »ی: اصلی بشری را در چهار دلواپسی غایی بشر

حاصیل  هخاب، دلهرآ ادی و مسئولیت انت هبردن به تنهایی انسان در همه حال، دلهرآن، هرا  و پی

داند و در عیین اسیتداده ا  نظرییار فرویید مبنیی بیر می« مانایی  ندگیبردن به پوچی و بیا  پی

های درونی انسان، با نگاهی متداور بیه منشیاء ایین منشاء گرفتن اعمال و افکار مهم بشری ا  تنش

  مارفیی ایین نظرییه و نگیرد. در ایین جسیتار پی  ادانید، میها، که فروید آن را لیبییدو میتنش

سبب مضامین محیوری  صادق چوبک، به صبورسنگکاوی فروید، رمان روان ههای آن با نظریتداور

های همچنین با توجه به دییدگاه. دوشمیکاوی اگزیستانسیال با نگری فلسدی، ا  منظر روان -روانی

تخاب، کیه در داسیتان بیر یت انآ ادی و مسئول هفلسدی، بخصوص دلهر-کاویاصلی این مکتب روان

؛ بنابراین براسا  دستاورد این شودشود، جبر ناتورالیستی در این داستان مشاهده نمیکید میأآن ت

 ست.ناتورالیستی دانستن رمان مردود ا مقاله،
 

های غیایی، کیاوی اگزیستانسییال، دلواپسییروان ه، نظرییصبورسنگصادق چوبک،  واژگان کلیدی:

 .ناتورالیسم
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 مقدمه -1

 2نگیرتیرین رویکردهیای پوییهیکیی ا  تیا ه یا درمان وجودی، 1درمانی اگزیستانسیالمکتب روان

مییهای درونیی انسیان تنش منشاءِ بها  رویکرد فرویدی، با نگاهی متداور  کهپسافرویدی است 

هیای بشیری تمرکیز دارد و منظیور ا  تیرین نگرانیمهم کیه بیرروشی پویا است  نگرد. این روش،

 ترین کمکیی کیه فرویید بیهکاوی فرویدی است. مهمپویایی آن، پویایی در مدهوم تخصصی روان

هیای افکیار و کنش هکیه همیانسان بود. مدلی  نگر کارکرد روانیدرک انسان کرد طرح مدل پویه

شناسیی هیر فیرد شیامل نیروهیا، پویهپی  روان داند.نیروهای متاار  درون او می هفرد را نتیج

ایین تاریی   های ناخودآگاه و خودآگاهی است کیه درونیش در کینش هسیتند.ها و تر انگیزه

هیجانیار تدکرار،  گیریبه شکل اشاره به نیروهایی دارد که تاار  آنها در درون انسان، منتهی»

این نیروهای متضاد و متاار ، درسطوح متداوتی ا  آگاهی قرار دارنید  [...] شودو رفتارهای او می

اما محتیوای ایین کشیاکش درونیی  (.19ب: 1931)یالوم،  «و تادادی ا  آنها کامالً ناخودآگاه هستند

اگزیستانسییال ماتقید اسیت  درمانیهایی با هم درگیر هستند؟ روانچیست و چه نیروها و انگیزه

هیای های درونی هرگیز آسیان نیسیت و ایین دلواپسییترین تاار شناخت ماهیت دقیق عمیق

 ،9 نییهای دفاعی چون واپی اساسی در سطح و در دستر  روانکاو نیستند و ا  طریق مکانیسم

 (.23-22 ال :1936 یالوم،نک. )در ژرفا مدفونند  6و نمادسا ی 1جاییجابه ،4انکار

ناشیی » های درونی انسان، هیمکه تاار دهد آن قرار می اگزیستانسیال فر  را بر درمانیروان

شیده های خاطرار تروماتییک فراموششده یا ریزهشده یا افراد مهم درونیا  درگیری غرایز سرکوب

ت کیه در این باور اسی بر همچنین (.14 ب:1931 )یالوم، «است و هم حاصل مواجهه با مسلّمار هستی

هیای قیول پیل تیلییش، نگرانی ساختار ژرف هستی یا بیه در نهایت به» های بشربندی نگرانیطبقه

هیا اهمییت درمیانی نسیبت بیه سیایر نگرانیچهار نگرانی غایی در روان (11 )همان: «رسیم.غایی می

فیرد، ناشیی ا   های درونی یکبنابراین کشمکش مدهوم  ندگی و آ ادی. انزوا، بیشتری دارند: مرو،

 مهم هستی بشر و اضطراب ناشی ا  آن است: هلأاو با این چهار مس همواجه

 مواجهه با غیرقابل اجتناب بودن مرو و هرا  ا  آن 

                                                           
1. Existential Psychotherapy 
2  .  Psychodynamic Approach 
3. Repression 
4. Denial 
5. Displacement 
6. Symbolization 
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 بردن به تنهایی انسان در همه حال پی 

 آ ادی و مسئولیت انتخاب  هدلهر 

 مانایی  ندگی بردن به پوچی و بیحاصل ا  پی هدلهر 

ها توجیه درمانگری خود باید بر این دلواپسی در روند درمانگرتقد است که روانما اروین یالوم

 (.  15-91ال :  1936 یالوم، ک.ن) و تمرکز کند

درمیانگر بیر درمانگران است، منتقید ادبیی نییز هماننید روانکار منتقد ادبی بسیار شبیه روان

در ایین  دهید نیه درمیانی.جام میالبته او فقط کار تشخیصی ان کند،ها تمرکز میهمین دلواپسی

تشخیصیی در میورد رمیان  هتیالش شیده بیر ایین مرحلی جدید، هجستار ضمن مارفی این نظری

کیه چوبیک و  هییمنشیان د تیاتمرکیز شیود  عنوان یکی ا  آثار شاخص چوبیک، به ،صبورسنگ

اسیا  ان براند و کیردار و گدتیار و پندارشیها را داشتههای داستانی او نیز همین دغدغهشخصیت

 ها رقم خورده است.همین تنش

 

 های پژوهشله و پرسشأبیان مس -1-1

 بیه شناسانه در آن آشکار اسیت؛که تدوّق مضامین روانا  آن دسته متونی است  صبورسنگرمان 

کیاوی فروییدی بیه آن طیور خیاص روان کاوی و بیهنقد روان ههمین سبب اکثر منتقدان ا   اوی

کیه  ر بسییاری داشیته اسیت و در عیین حیالکاوی پ  ا  فروید تحوالروان اما اند،نزدیک شده

عنوان بخشیی  گاه اهمیت خود را ا  دست نداده و بهکاوی فرویدی هیچهای روانمضامین و بنیان

ا تمرکز بر مدیاهیمی سادگی فقط بل روانی انسان، بهئمسابه اند، دیگر کاوی باقی ماندها  علم روان

در نظیر اول بیرای صبور سنگدهند. رمان فرویدی پاسخ نمی ههای مطروحتاار  لیبیدو و چون

هیم و ربیط  نماید و کش  مضامین محوری آن و ربط این مضامین بیهخواننده مبهم و غریب می

سیادگی ممکین نیسیت و نقید ماموالً بیرای خواننیدگان غیرمتخصیص بیه آنها با عنوان داستان،

با مدروضار فروییدی درمیورد  ایحرفه هاست و خوانندا برمال نکردهفرویدی هم تمام  وایای آن ر

 شود.این داستان قانع نمی

توان ا  دییدگاهی متدیاور که آیا میستار پاسخ به این پرسش اولیه است نگارش این ج هانگیز    

نیو بیه مضیامین و  آییا گشیودن دییدگاهی عبارر دیگر، به نقد این رمان پرداخت؟ به ترو روشن

منجر به کش  مضامین جدید و درک بهتر این رمان خواهید شید؟ بیه دنبیال  محتوای این رمان

چیرا عنیوان ایین  شیوند:های دیگری مطرح مییپرسشپاسخ  و در جهت رسیدن به این پرسش
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 اربیط ایین عنیوان بی ترین مضامین محوری داسیتان کدامنید؟مهم است؟« صبورسنگ»داستان 

ای و بینارشیته هآیا مطالای شناسانه،با توجه به مضامین روان چیست؟مضامین و محتوای داستان 

   شود؟برای فهم بهتر متن مدید واقع می شناسینزدیک شدن به مقوالر روان

بیرای شناسیی های نقد مرتبط بیا علیم رواناستداده ا  شیوهبا توجه به دستاورد تحقیق حاضر     

تواننید در میی نقیدهای پسیافرویدیو  دید هستندنزدیک شدن به مضامین و محتوای این متن م

در بیین مکاتیب  با توجه بیه محورهیای اصیلی داسیتان، گشا باشند.تر متن بسیار راهدرک عمیق

 مناسب است. ،کاوی اگزیستانسیال برای واکاوی این متنمکتب روان شناسیمختل  روان

 

 پژوهش هپیشین -1-2

که این نظریه و کاربرد آن در نقد ادبی بسیار تیا گی مشخص شد  ،های موجودبا توجه به پژوهش

ا  بیین نقیدهای  هیچ پژوهشی ا  این  اویه وجیود نیدارد. طور خاص در مورد این رمان،دارد و به

تیوان عمیدتاً میی آثارش و شناسایی مکتب ادبی آنها هکاوانچوبک و نقد روان صادق هموجود دربار

 های  یر نام برد:ا  پژوهش

 ا  ،چوبیک شیناختی آثیار صیادقتحلییل روانها باید به این آثار اشاره کرد: نامهپایان ا  میان

آسییه  ا  فرویید اسیا  آراءِچوبیک برهای نقد روانشناختی قهرمانان داستان ؛(1988) طاهره بیانلو

دلکیش ارشیدی  ا  ا  دییدگاه روانشناسیی صیبورسنگبررسی و تحلییل رمیان  ؛(1988) علیخانی

بررسیی تیر  و  و انیدکاوی فروید بیه آثیار چوبیک پرداختیها  منظر روان؛ همگی (1936)قزقاپان

 آبیادیمحمیود دولت (، مین سوخته) احمد محمود (،صبورسنگ) چوبک اضطراب در آثار صادق

شناسیی و در رابطیه بیا ا  سیایر  واییای روان (1932)آبیادینج  باشییاعظم مغنیا  ( 1جکلیدر)

ها به ایین ترین پژوهشنزدیک پرداخته،صبور سنگتر  و اضطراب در رمان ل اجتماعی به ئمسا

 هیای صیادقهای ارشد بررسی مکتیب ناتورالیسیم در داسیتاننامههمچنین پایان جستار هستند.

 ا  چوبیک و تحلیل عناصر ناتورالیستی در آثیار داسیتانی صیادق (1934) غالمرضا طیب ا  چوبک

دیگر که همگی در جهت اثبار مکتیب ناتورالیسیم بیر  هنامن پایانچندیو  (1932) نرگ  استادی

 اند.آثار چوبک نگاشته شده

 رضیا براهنیی نویسییقصهکتیاب  هایی که نقدی بر آثار چوبک و این رمان دارنید،ا  میان کتاب

میرور کلیی آثیار چوبیک و  بیه (1861-1141همیان: ) براهنی در صدحاتی بسیار طوالنی است. (1939)

او در نقید مدصیل خیود بیر  .(1389-1861همیان: ) پردا دمیصبور سنگرمان  طور خاص بهبهسپ  
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همچنیین ل اجتمیاعی و  بیان داسیتانی چوبیک و ئمضامین داستان و ربط آن با مسیا هدربار رمان،

کیه رمیان گویید و علییرغم اینتدصیل سیخن میشده در داستان بهگرفتهکارهای داستانی بهتکنیک

حسین میرعابیدینی  شمرد.هایی نیز برمیوکاستیبرای آن کم داند،می را درخشان و  یباصبور سنگ

چوبیک را در ایین  هامیا او تجربی اسیت،هپرداختیبه بررسی و تحلیل این رمان اختصاص  نیز( 1936)

دهید و فضای داستانی را شیرح می ها وشخصیت اختصاراو به .(689/ 2: همیان) دانداستان موفق نمید

ا  نظر او هیم بخیش نمایشینامه و  داند.شده میبر فرویدیسمی ساده ستان را ناتورالیستی و مبتنیدا

ا  نظیر او چوبیک کوشییده رمیانی  هنیی بیافرینید و  انید.داسیتان لطمیه  ده مباحث نامربوط بیه

 (1939) علی تسیلیمی .(446-444 )همان: او ناقص و ناموفق است ولی کار گرفته، کار شگردهایی نو به

 بحث این پژوهش نیستند. هیک در  مینکه هیچ اشاراتی به این داستان داردخود  هم در کتاب

که بسییار بیا موضیوی ایین ثار چوبک و این داستان موجود است در مورد آ همچنین مقاالتی نیز

در جنیگ اصیدهان و آ ر  «نویسییسیال رمانسی» در هوشینگ گلشییریجستار متداور هستند. 

کمابیش مباحثی را در مورد  بان این رمان و نقید « صبورسنگ  بان داستانی چوبک در» در ندیسی

 اگزیستانسییال ندارنید. کیاوییک ا  این مباحث ربطی بیه رواناند که هیچو تحلیل آن مطرح کرده

نیز ا  دییدگاه نشیانه ،«صبورگونگی غیاب در صورر و مانای رمان سنگشمایل» لیال صادقی، همقال

 است. اسی نگاشته شدهشن

 

 بحث و بررسی -2

 معرفی مختصر داستان و عناصر مهم آن -2-1

و چییاد دوم آن را در  1941صییبور را بییرای اولییین بییار در دی مییاه چوبییک رمییان سنگ صییادق

دیگر فرصیت چیاد آن را  به سبب فضای اروتیک داستان، ،پ  ا  آن هم ؛منتشر کرد 1912فروردین

آن را بیه میردم  ،نویسیندههای آغا ین قرن حاضیر اسیت و شیرا  دهه استان،نیافت. مکان و  مان د

که پین  شخصییت اصیلی  با نام راویان هر فصل شش فصل کتاب، بیست و .استبوشهر تقدیم کرده

  ری،کاکیل بلقیی ، آقا شخصییت محیوری داسیتان،اسیت: احمیدگیذاری شدهنام داستان هستند،

فصلی نیدارد و تنهیا  های مهم و اصلی داستان است،ا  شخصیت گوهر که القلم.سلطان و سی جهان

در بخشیی ا  داسیتان، ا   بیان صدا و غاییب داسیتان اسیت و شیرح  نیدگیش فقیط شخصیت بی

البتیه او در دیگیر فصیل شود.شخص روایت میصورر راوی اولبه درون داستان، هآقا، نویسنداحمد

صدایی و رواییت شیدن ا  شود و این غیبت و بیوایت میهای این داستان نیز مدام ا   بان دیگران ر
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 ظاهر با گمشدن گوهر در فضای داستانی مرتبط است و ا  طیرف دیگیر بیها  طرفی به  بان دیگران،

فیروش و همچنیین بیا موقاییت  ن در فضیای مثابه  نی تیننحو ماناداری با جایگاه اجتماعی او به

 اجتماعی ایران آن  مان ارتباط دارد.

 هعنیوان همسیایگان ییک خانی بیه وقایع داستان حیول  نیدگی ایین مردمیان فقییر و محیروم،

هرچنید احمید  ا  احمد محمیود اسیت.ها همسایهگیرد و تا حدی یادآور رمان شکل می جر،أپرمست

پایان رسیانده بیود و  آن را به 1941اما در سال  موفق به چاد رمان خود نشد، 1919محمود تا سال 

 هایی ا  آن را در برخیی نشیریار منتشیر کیرده بیود.چوبک بخش صبورسنگتشار رمان پیش ا  ان

 ثیرگذاری ناخودآگاه آثار ادبی بر یکدیگر دانست.أتوان چیزی بیش ا  تها را نمیالبته این شباهت

مالمی فقیر اسیت و بیا  های کتاب )ده فصل( به او اختصاص دارد،آقا که بیشترین فصلاحمد

 هواگویی نامید،گونه مدام با همزاد خود و با عنکبوتی که او را آسید ملوچ مییو بیمار افکاری آشدته

که تنها فر ند حیاجی را بیرای ار جوان و چهارمین همسر حاجی است گوهر  نی بسی درونی دارد.

سبب خرافیار میردم و به دماغ شده،چراغ خونولی چون فر ندش در  یارر شاه دنیا آورده، او به

و  ، ریکاکیل همراه با فر نیدش، دگی فر ند،ا خیانت و حرام هبا شائب ی  نان قبلی حاجی،بدخواه

ناچیار بیرای شوهر پیر و ثروتمندش رانده شده و بیه ها  خان داری کردهخدمتکاری که ا  او جانب

آقا او بیا احمید .اسیتدادهتن  ،های مکررشدنیانی صیغه فروشی شرعی،نوعی تن امرار مااش به

هرگیز در ایین میورد  آقا علیرغم تمایل به نجار او ا  این  نیدگی،اما احمد ای دارد،وابط عاشقانهر

 دارد.قدمی برنمی

داری ا  گیوهر و خیاطر جانیب خدمتکاری است که بیه راوی چهار فصل ا  کتاب، سلطان،جهان

-شیدهوهر رانده همراه گ گیر،توسط حاجی مضروب شده و با کمر شکسته و افلی  و  مین فر ندش،

دهد و او را نظافیت و نگهیداری مییگوهر به او غذا می کند.و در  یر مین این خانه  ندگی می است

در گرسینگی و عدونیت  گیذارد ومییبدنش کرم  است.حال خود رها شده او در غیاب گوهر به کند.

 فرستد.جستجوی گوهر می آقا را بهدر آخرین رو های عمرش احمد امایرد ممی

روابیط  ،اعتماد شش فصیل ا  داسیتانراوی غیرقابل  گوهر، هکودک چهار پن  سال ، ریکاکل

دادها و اغلب رویی کند.دید عینی توصی  میبا  اویه های دیگر را با یکدیگر و با خودش،شخصیت

رواییت مییدیید ایین کیودک  ها   اوی ند،اساالن پنهانکه ا  چشم بزرو تصاویر اروتیک داستان

: 1941 )چوبیک، شیودسیبب کیودکی چییزی ا  او پنهیان نمیی جا حضور دارد و بیهکه همه شوند

 های کار چوبیک اسیت.ترین بخشا  بهترین و موفق ،اوپردا ی انتخاب و شخصیت (.83،121-123
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اسیتداده آنیان اسیت و های دیگران سیرگردان و میورد سوءِبین اتاق  ری هم در غیاب مادرکاکل

 میرد.افتد و میه میعاقبت در حو  خان

بیا میردی ترییاکی و ، رو و بدطینت نی جوان و آبله بلقی  راوی پن  فصل دیگر این داستان،

خاطر  یبیایی و روابیط به او به گوهر ناتوان جنسی ا دواج کرده و پ  ا  دو سال هنو  باکره است.

آقا لب توجیه احمیدجهمچنین به فحشا و  ؤیاهای خودکند و در رمتاددش با مردان حسادر می

دسیت  جنسی با احمیدآقا( هؤیای خود )رابطهرچند بلقی  در اواخر داستان به این ر دارد.تمایل 

او  .شیودمیبا مرو آر و روبرو  اما این بسیار  ودگذر است و در پایان علیرغم  نده ماندن، یابد،می

کنید کیه اگیر شیاهد افتیادن حتی مرو فر ند گوهر را آر و دارد و بارها فکیر میی با تندر فراوان،

 شود.نیز چنین میعاقبت  و کاری برای نجار او نخواهد کرد کودک در حو  و مرو او باشد،

کیه  ، اسیتسییدی هنیدی القلیم،های اصلی و راوی دیگر این داسیتان سیی یکی ا  شخصیت

بیا  هید.دپوشد و همیشه بوی عطر میخوب لبا  می  ند،غلیظ هندی حرف می هقلم و با لهجلدظ

آقا هیم خواند و به احمیداو کتاب راسپوتین را می گویند.مردم خودمانی است و به او دکتر هندی می

کردن راسیپوتین در ایین بخیش چوبک با مطرح  که کاربرد  هرها را ا  آن بیامو د. دهدپیشنهاد می

اسیپوتین راهیب و ر کنید.القلم و راسپوتین برقرار مییموا ی تشبیهی بین سی  هنوعی رابط داستان

 گیر،فیردی حیلیه اند،دادهگویی و کرامار میکه به او نسبت پیش کشیش مرمو  دربار تزار رومانوف،

فقیط  نیان  کنندگان خودا  بین مراجاهو  روسیه بوده هنما و بسیار مورد توجه ملکمقد  ماجراجو،

ین بیرای تشیبیه سیی خصوصیار راسیپوت هچوبک ا  مجموع است.پذیرفته را برای شدابخشی می

شخصییت  اسیت.اسیتداده کیرده که گویا او نیز در شیرا  شخصیتی واقای و قاتل  نیان بیوده، القلم،

قتیل  که  نیان روسیپی را بیه ، استساید حنایی ای مشهد،القلم همچنین یادآور قاتل  نجیرهسی 

 شود.و دستگیر می باالخره شناخته القلم پ  ا  کشتن گوهر و نُه ندر دیگر،سی  رساند.می

ییادآور راوی    سیوی دیگیر،دش ابرای همزانوشتن و آقا القلم و چمدانش ا  سویی و احمدسی 

گیوهر و بلقیی  هیم تیا حیدی  کشیند.که  ن اثیری را می و پیرمرد خنزرپنزری هستند،  کوربوف

ییب او نییز بییآقا و احیوال غرافسردگی و با خود حرف  دن احمد یادآور  ن اثیری و لکاته هستند.

آقا و آییا احمید کیه آییدپرسش پیش مییاین با این بررسی تطبیقی،  ربط به داستان هدایت نیست.

هیای ییک شخصییت پیارههیایش، و سایر شخصیت کوربوفهمچون راوی توانند القلم نیز میسی 

 های وجود انسان مااصر باشند؟ یافته و درواقع پارهانشقاق
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 ،سیلطان ری و جهیانکاکیل سه شخصیت: گوهر، ،صبورسنگ انا  شش شخصیت اصلی داست 

بلقیی   آقا با میرده فرقیی نیدارد.لقلم در انتظار اعدام است و احمداسی  میرند،میدر پایان داستان 

میی .اسیتخیاک سیپرده  ندگی و آر وهایش را بهگویی  اما در کنار چنان شوهری، هم  نده است،

هیا در ایین راوی ه یرا هم های اصلی این داستان دانست،  شخصیترا نیز یکی ا «صبورسنگ» توان

 ییرا  صبور خود اسیت،درواقع هر ک  سنگ گویند؛خود با خود و یا با او سخن می فصول مربوط به

 صبور هم سرنوشتی جز ترکیدن ندارد.اما سنگ است؛ در جهان خود محصور و تنها

 

 یا درمان وجودی الدرمانی اگزیستانسیروان همعرفی نظری -0

فلسیدی بیرای درمیان اسیت و  -درمانی اگزیستانسیال نیوعی روش روانییدرمان وجودی یا روان

شود که ا  نظیر آغا  می 1فروید با سائق هتداور اصلی آن با روانکاوی فروید در این است که  نجیر

ر مکتیب روانکیه دحیالیدر فروید امری درونی و جسمی و مرتبط به غرایز و کودکی فرد اسیت،

چهار دلواپسی غیایی بشیر قیرار دارنید کیه ربطیی بیه  میان  جای سائق،درمانی اگزیستانسیال به

 اضیطراب و سیپ  سیا وکارهای دفیاعی هسیتند. هگذشته و کودکی فرد ندارند و آغا گر  نجییر

 دهند:های  یر تداور این دو نظریه را نشان میفرمول

 کار دفاعیسا و اضطراب  فرمول فرویدی: سائق 

   سا وکار دفاعی اضطراب  فرمول اگزیستانسیال: دلواپسی غایی 
نئوفروییدی و  بیر سیه دییدگاه فروییدی، الی (1936) درمانی اگزیستانسیالرواندر یالوم 

   .دهدها را بهتر نشان های این دیدگاهتا تداور کند،اگزیستانسیال مروری می

 

 شناسی فرویدیپویهروان -0-1

 هتیدری  در چرخی اد و سرشتی هستند و بیهروید نیروهای غریزی حاکم بر کودک درونا  نظر ف

اش او در ابتدا ایگو در برابر غرایز لیبییدویی و در دومیین نظرییه شوند.تکامل جنسی گسترده می

 (.96-21: 1988 فروید، ک.ن) کندارو  در برابر تاناتو  را مطرح می

 

 

 

                                                           
1  . Drive 
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 فردی( دی )بینشناسی نئوفرویپویهروان -0-2

به محییط   اد،های درونهایی چون کارن هورنای و اریش فروم بیش ا  غرایز و ویژگینئوفرویدی

کنند و نیا  به امنیت و پذیرفته شدن ا  جانیب بیالغین مهیم را در فرهنگی و بین فردی توجه می

طبیایی رشید ا   هیایا  نظر آنها تاار  اصلی میان گرایش دانند.ساختار شخصیت فرد مؤثر می

 (.64-23: 1969 هورنای، ک.ن) یک سو و نیا  کودک به امنیت و تأیید ا  سوی دیگر است

 

 شناسی اگزیستانسیالپویهروان -0-0

شیده و نیه نیه تایار  بیا غراییز سیرکوب»های اساسی متداوتی تاکیید دارد: این دیدگاه بر تاار 

 ک.نی) «1صلِ روییارویی فیرد بیا مسیلّمار هسیتیبلکه تاارضی حا شده،تاار  با بالغین مهم درونی

یانی مرو، آ ادی، تنهایی و پیوچی را بدین ترتیب یالوم این مسلّمار اصلی  (.28-29: الی 1936 یالوم،

 داند.های درونی هر بشری میعامل اصلی تنشآنها را دهد و مرکز توجه قرار می

 و نزدییک اسیتنظرییار ارویین ییالوم  هب درمانی اگزیستانسیالا  منظر روان ،صبورسنگ تحلیل

 بیه ی داستانهادر وجود شخصیت های اساسی بشری را،ها و دلواپسیاین دغدغه چوبک توانسته

 ییرا در  میان  اسیت،ننوشیته   نظریار اروین یالومبا آگاهی ارمان خود را او مسلماً  .بکشدتصویر 

نویسندگان با نبوغ هنری خود ظرایی  روان اما  هنو  نظریار یالوم منتشر نشده بودند، نگارش آن

در  د.سیا نکاوند و سپ  ناخودآگاه بر قلمشان جیاری مییمی کنند،میو درک بشری را احسا  

 هد واگوییهای داستان است و خواننده شاهمرو و تنهایی وجه اشتراک اغلب شخصیت این رمان،

آ ادی انتخیاب و مسیئولیت  هدغدغی همچنیین بار ی ا  تنهایی است. هنشان د بهدائمی آنان با خو

تیرین اصیلی آقا،هیای احمیدتوان در واگوییهخوبی میمانایی  ندگی را بهپوچی و بی هآن و دلهر

در ادامیه بیه  گزیند.عملی را برمیهرچند او در این کشمکش بی مشاهده کرد؛ ،شخصیت داستان

 .   شودمیطور جداگانه و مستند پرداخته ها بهاین ویژگی

 
 هراس از مرگ -0-0-1

تیرین دلواپسیی تیرین و قابیل درکمرو واضح». داندترین دلواپسی بشری میمرو را مهم یالوم 

مرو خواهد آمید و گرییزی  رسد که دیگر نیستیم.ولی رو ی می اکنون وجود داریم، غایی است.

ول اسیپینو ا قی به دهیم.آن پاسخ می حقیقت هولناکی است و ما با وحشت مرو به ا  آن نیست.

                                                           
1. Givens of Existence 
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و تاار  اگزیستانسیال اصلی تنشیی اسیت کیه مییان  .چیز در تقالی بقا و  نده ماندن استهمه

او همچنیین در  (.24)همیان:  « نیدگی وجیود دارد هناپذیری مرو و آر وی ادامآگاهی ا  اجتناب

 گوید:چنین می درمانگریموهبت روانکتاب 
رهیا « رو مرگیی»تجیاربی حییاتی کیه میا را ا   - ننیدحرف میی« تجارب مر ی»فیلسوفان غالباً ا  

مر ی رویارویی فیرد اسیت  هقدرتمندترین تجرب فکر کنیم.« بودن»شوند که به کنند و سبب میمی

کند تا هیر ییک نباید این حقیقت را نادیده بگیریم که مرو دیگری به ما کمک می [...] با مرو خود

 همیرو و فناپیذیری افیق همی [...] مرو خودمان رودررو کندناک با ای سخت و دردشیوه ا  ما را به

هیای  نیدگی را مراحل  ندگی و بسیاری دیگر ا  نشانه تغییرار بدنی، های مربوط به پیر شدن،بحث

: ب1936 )ییالوم، شیودچرای میرو دییده مییوچیوندر هر کابوسی رد پای بی [...] دهدتشکیل می

142-149    .) 

خیاطر  خواهد بیها  ما می»گوید: میهای شوپنهاور در مورد هرا  ا  مرو یالوم در نقد استااره

 داشته باشیم که  ندگی هم رن  است و هم شر. بنابراین چگونه امکان دارد ا  دست دادن ییک شیر،

امیان حسیاب آورد و آن را رهیایی ا  رنی  بییگوید که مرو را باید نامتی بیهخودش شر باشد؟ می

 ورشیوپنهاهیای اسیتاارهکنید کیه  اما یالوم کش  می(. 416: ال 1931 )یالوم، «میدهستی افراد دوپا نا

هیا های مواجهه با مرو،در آثار او فیراوان اسیت: انسیاناستااره»حاکی ا  هرا  او ا  مرو هستند: 

نوبیت برمییکیه آنهیا را بیه  یر نگاه قصیابی، شوند که در کشتزار،همچون گوسدندانی محسوب می

در تماشیاخانه  عنوان کودکیانی مشیتاق در انتظیار آغیا  نمیایش، ما به کنند.وخیز میتجس گزیند،

میا درییانوردانی محسیوب  دانیم چه مصیبتی قرار است بر ما نا ل شود.ایم و خوشبختانه نمینشسته

کنیم که ا  برخورد بیا صیخره و ای هدایت میگونههای خود را با شور و شوق بهشویم که کشتیمی

بیار سوی کشتی شکسیتگی و غیرق مصییبت به ولی مستقیم و بدون اشتباه، اجتناب کنیم، داب،گر

 (.    411)همان:  «رویمپیش می نهایی،

بیشیتر  ماییه اسیت و پی  ا  پاییان داسیتان،تیرین دروننیز میرو اصیلیصبور سنگدر رمان 

ییز تیر  ا  میرو بیر در طیول داسیتان ن های داستان مرده و یا در انتظار مرو هسیتند.شخصیت

 فضای آن حاکم است:
 گمونم دیگیه تیر  ا یین بیاالتر نباشیه. میره.دونه داره میاصلِ کار تر ِ همون آنیه که آدم می

دون  که مرگی هم وجیود کاشکی اصالً آدم نمی شد آدم تو فراموشی و بیهوشی بمیره.کاش می

فکر ایین میرو ییک عمیر مثیه  میریم.میدونیم تر نی  که میبرای ما بدبختی ا  این سیاه داره.

کنم که ساعت مرگم چه جوریه و چیه حیالتی وختی فکر می  نه.موریونه تو مغز سرمون وول می
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شاید این تنها وختییه کیه دلیم  خواد دلم وایسه.کنم رگای دسّام و با وام کش میاد و میپیدا می

 (.  191-195: 1941 بک،)چو خوام تو عزای خودم گریه کنمسو ه و میبرای خودم می

 گوید:در جای دیگری در هرا  ا  مرو چنین می
آدم مثه خرخاکی اون  یر ندسش بِبُره و هی بدونه که راه پ  و پییش نیداره و [ ....] همش دلهره

آدم و خر و گاو بچیرن و  میره و کاری ا ش ساخته نباشه و باد هی اون باال،هی بدونه که داره می

 (.15)همان:  جگر آدم کود بگیره درخت ا  دل و ریشه

 هدهید و سلسیلمرو را مورد توجه قرار می هاین محوریت ویژنویسی قصهبراهنی نیز در کتاب     

کیه بیدون این دانید،یکدیگر و به امیر جنسییت میرتبط میهای داستانی را بههای شخصیتمرو

گیویی  کنید.بکیارر می ها النخورده احمدآقا ا  بلقی   شت دست»تدسیری برای آن ارائه دهد: 

بکیارر  هسلطان و ا الگویی بین مرو جهان نوایی برسد. باید پیر نی کثی  بمیرد تا  نی  شت به

 افتید؛اتدیاق می ، ریسلطان و کاکلجهان این اتداق بین دو مرو، [....] ای هست؛ها  بلقی  رابط

شید و اگیر ایین آغیوش نمیهم احمیدآقا بیا بلقیی  مرد،سلطان نمیطوری که گویی اگر جهان

 (.1326-1321: 1939 )براهنی، «شد ری در حو  غرق نمیکاکل گرفت،آغوشی صورر نمیهم

 گویید:چنیین می تداور نظر خود با فروید در میورد هیرا  ا  میرو و جنسییت، هیالوم دربار    

شیخص فیراهم  جنسی هشناسی روانی ا  امیال سرکوفتفروید عقیده داشت بیشتر ثمرار آسیب»

 ام که میا نیهاین درک رسیده من در کار بالینی خود به ماتقدم این نظر بسیار تنگ است. آید.می

پذیر خود را سیرکوب ویژه سرشت پایانخویش و به هبلکه کل خویشتن آفرید فقط امیال جنسی،

ی را دارنید کیه های بیمیارافسیردگی و سیایر نشیانه تاداد  یادی ا  مردم اضطراب، [....] کنیممی

میرتبط  هفروید مرو و جنسیت را دو غرییز .(22-21: 1934)یالوم،  «محرکشان تر  ا  مرو است

تداور مهیم  شود.حضور دیگری را موجب می داند که ا  نظر او فقدان این یکی،با هم دوسویه می

رتیر قیرار فرویید جنسییت را ب یالوم و فروید در اهمیت دادن به هر ییک ا  ایین دو اسیت. هنظری

کیاو روان محمید صیناتی، دانید.های بشیری میدهد و یالوم هرا  ا  مرو را مادر اضیطرابمی

 صیناتی، ک.نی) پیردا دله میأبیه همیین مسی صادق هدایت و هرا  ا  میروایرانی نیز در کتاب 

1932.) 
ر است و همان طیوگیرترین محورهای مهم داستان خود را جنسیت قرار دادهچوبک یکی ا  مهم

ها را میرتبط بیا امیر جنسییت طراحیی میرو شخصییت کنید،درستی مطیرح میکه براهنی نیز به

کیه همیواره جنسییت  رود،پیش میی ل جنسی،ئاما داستان چوبک طوری حول محور مسا کند،می

سیایر  گیرد و در واقع این مرو است که محور داستان است نه جنسییت.الشاای مرو قرار میتحت
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 شخصییت اصیلی داسیتان، مراتب اهمیت باالتری دارنید. صبورسنگنیز در  های وجودیکشمکش

 بیرد.فلسدی خود است و در کنار آن به آغوش  نیان نییز پنیاه می -های  هنیهمواره گرفتار دغدغه

واقع آن را وسیله و دلییل  االسالم نیز جنسیت را با مرو در یک ترا و قرار داده و درشخصیت سی 

میرو » گویید:چنیین می های بشری به ایین اضیطراب،وم در مورد انوای واکنشیال است.مرو کرده

تصور مرو که تغییر  [....]  نددری در درون ما چنگ می آگاهی به هدرست  یر الی پیوسته با ماست،

دهد و منبیع بسییاری ا  اشکال گوناگون عالیم بیماری نشان می خود را به شکل داده و پنهان شده،

ای ا  مردم، اضطراب مرو موسیقی متن  ندگی است و هیچ فایالیتی موجیب برای دسته ها،نگرانی

تر و دیگر این اضطراب جنجالی هبرای دست [....] گرددخاصی دوباره برمی هه لحظشود کاین فکر نمی

 ای هیمعیده [....] انیدا د دن می ندی ند  را به کند و آنهاصبح برو  می هساعت س تر است،آشدته

 (.91-28: 1934 )یالوم، «شوند که مرگشان نزدیک استمی اسیر وهم خاصی

 کنید؛ها بیا  همیین مضیمون را تکیرار میچوبک با استداده ا  اسطوره پایانی نیز، هنامدر نمایش

پیش ا  » شمرد:ترین نقص داستان و اشتباه چوبک میهرچند براهنی این استداده ا  اسطوره را بزرو

دو اشتباه بیزرو  خواهم بهمی بپردا م، صبورسنگشمار های بیتجزیه و تحلیل  یبایی که عمالً بهآن

احمیدآقا پیانزده  صیبورسنگدر [ ....] اشاره کنم است،مرتکب شده صبورسنگکه چوبک در تکنیک 

 است که اوالً صبورسنگآخر  هنامموضوی دوم این نمایش [....] خواندفردوسی را می هصدحه ا  شاهنام

ربط است و اصوالً دلیلی ندارد که هدتاد سخت غیرمنتظره و طوالنی است و ثانیاً سخت سطحی و بی

کیدام ا  در آن هدتیاد صیدحه هییچ [....] خود اختصاص دهید این استواری را به ای بهصدحه ا  قصه

یدن آنها بیرای تابیر و تدسیر چوبک ا  عناصر اساطیری و کنار هم چ [....] ندعناصر قصه شرکت ندار

 (.1832-1832: 1939 )براهنی، «خود قصه ندارد های دنیا ربطی بهتوجیه  شتی

کیه ا  روی ها در میان داسیتان ا دادن اسطوره حمت جاین نظر براهنی درست است و این به

هیر روی در اینجیا نییز اهیریمن و  اما بیه است،داستان لطمه  ده بسیار به بوده، غیره عرق ملی و

محیور »بیر  پردا ی در مورد مشیی و مشییانه،روان اسیر غرایز جنسی هستند و چوبک با نقیضه 

چیون دییدار و  الشیاای میرو قیرار دارد،که البتیه بیا  هیم تحت کند،کید میأت «جنسیت انسان

هیا چوبک بیا  بیان اسیطوره کند.کشد و اهریمن را پیرو  میمی  روان را نزدیکی مشی و مشیانه،

تدیوق هیرا  ا  میرو بیر »نظر یالوم در مورد  بیند.را هم بر محور جنسیت انسان میمرو خدا 

درخیت دانیش کیه همیان  نقیضیه،»در ایین  کند.به درک بهتر این شرایط کمک می ،«جنسیت

 نیز همسو با همین نظریه است: است، «آگاهی انسان ا  مرو و تنهایی خویش
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افتند و یکی پ  ا  دیگیری ریشیهدرختان در ولوله میتمام  رود.هوا می شود و به روان دود می

 افتنید. میین میی شوند و بیهلر د و ستارگان خرد می مین می ریزند.شوند و بر  مین میکن می

مانید و جیا مییتنها درخت دانش سرسبز و شیاداب بیه [....] مشیا و مشیانه در آغوش همدیگرند

خیونین آن ا  پشیت درخیت دانیش بیر مشییا و گیرم  هخورد و شالخورشید ا   مین جوش می

 .  (455: 1941)چوبک،  تابدمشیانه می

    

 آزادی و مسئولیت انتخاب هدلهر -0-0-2

مدهیومی کیامالً مثبیت و خیالی ا    یرا مدهوم آ ادی، داند،یالوم این دلواپسی را کمتر قابل درک می

آییا انسیان در سراسیر تیاریخ » گوید:او برای روشن کردن این تناقض چنین می شود.ابهام تصور می

وقتیی آ ادی را ا  منظیر  است؟ با وجیود ایین،اش در حسرر آ ادی و ستیز برای آن نبودهشدهثبت

فقیدان  در مدهیوم اگزیستانسییالش،« آ ادی» ماند.ها با هرا  خیره میچشم نگریم،غایی می هانگیز

دیگیر بیه جهیانی میو ون و  ار رو میره،این ترتیب فیرد بیرخالف تجربیی به ساختار خارجی است.

 عیو  فیرد بیه در کند.شود و حتی آن را ترک میساختاریافته که پردا شی سرشتی دارد وارد نمی

« آ ادی» ها و اعمال خویش است.انتخاب الگوی  ندگی، دنیا، -عبارتی مؤل یا به-طور کامل مسئول 

هیچ نیست جز  ست که  یر پایمان  مینی نیست،کننده دارد: به این ماناا  این دید مدهومی مرعوب

مان با همان برخورد میان رویارویی پ  پویایی کلیدی اگزیستانسیال، و گودالی ژرف. 1ای تهیحدره

 (.21ال :  1936 )یالوم، «پایگیِ همه چیز و آر ویمان برای جای پایی محکم و ساختاریافته استبی
داند که بایید چیه کنید و نمی های خود با خود،م در واگویهمدا شخصیت اصلی داستان، آقا،احمد    

حال خود بگذارد؟ داسیتانش را بنویسید ییا ننویسید؟  گوهر را نجار بدهد یا به چه تصمیمی بگیرد.

وار همه چییز را رهیا کنید؟ موجهی داشته باشد یا الابالی هرو ه بگیرد یا پرخوری کند؟  ندگی عاقالن

آقا فصول مربیوط بیه احمیدر نسبت به آ ادی و مسئولیت انتخاب نیست؟ آیا این همان دلواپسی بش

واقیع  های مختل  وجود انسیان و دربه پاره این ا دحام صداها، سرشار ا  هیاهوی درون انسان است.

که ا  کودکی بیا  نام آسید ملوچ، همزادش و عنکبوتی به گردد.های او نیز برمیها و دغدغهکشمکش

کیه او ا  انجامشیان  کننیدهایی میی نند و او را وادار به کنشدر تقابل با او حرف میهمواره  او بوده،

بدین طریق بر آ ادی و حق انتخیاب خیود و در عیین حیال بیی  ند.با  می ناتوان است یا ا  آنها سر

 کند: تصمیمی و عدم قدرر خود برای انتخاب تأکید می

                                                           
1. Groundlessness 
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رو  اینهمه که اومیدن و نوشیتن کجیا ه تُکش کجه.خورمرغی که انجیر می شم.منم نویسنده نمی

خیال داشتم ا  رو  ندگی گوهر و این چنید تیا  یه وخت خیال داشتم نویسنده بشم. [....]گرفتن؟

 [....] نویسیمآخرشیم میی [....] کنن چیزایی بنویسمنشین که تو این خونه با من  ندگی میاجاره
 (.  12: 1941 )چوبک، کنمکاری می آخرش یه ها تموم بشه.اما حاال بذار  لزله

سرکشیی  خواهد او را به کاری وادار کنید،دیگر وجودش که مدام می هپار او در برابر آسید ملوچ،

 گوید: کند و میو بر حق انتخاب و آ ادی خود تأکید می
من عقل و منطیق سیرم  تو چه لیاقت داری که برابر من اظهار وجود کنی. من آدمم تو عنکبوتی.

 (.18)همان:  کنممن هر کاری که دلم بخواد می کنم.من فکر می شه.می

 دن میون انگشتام بچلونمیت همیک چشمتونم بهدونی که جونت د ّ منه و اگه بخوام میتو می

 طور خواسته بود کیه احمید آقیا بکشیدشگن قضا و قدر ایناگه من بکشمت می تا ریقت دربیاد.

 (.21)همان: 

 آقا و همیزاد و عنکبیوتش،احمید های اصیلی ایین داسیتان،شخصیت هکه هم شاید بتوان گدت

و بلقیی  و جهیان گیوهر بیند،آقا آشکارا او را چون کودکی خود می ری که احمدکاکل القلم،سی 

 :های در تضاد و کشمکش وجود انسان هستندهمگی یکی و پاره سلطان،
 حیرف  دم مینم مثیه آسیید ملیوچ شیدم.ا  بسکه بش نگاه کردم و بیاش  منم آسید ملوچ شدم.

ریسه و با همونا مگی  رو مثه آسید ملوچ که  یر شکمش دوک داره دایم می نشسّم گوشیه اتاق،

دیگیه  [....] بر اتاق خودم رو کنتره ریسییدممنم مثه آسید ملوچ دور و  پیچه،مثه بچه قنداقی می

 کینم.ش مییاغ ملی بییاد تیو خدیهچی پای صندوق پست باگه نظمیه ر نداره بیاد تو.أکسی جر

کنم ولیو چپش می هکی بیاد تو سرک بکشه لقمهر کشم پایین تا کسی نبیندم.چراغ رو می هفتیل

رو اگه آبلیه خورن بتور آسید ملوچ،مگه مگسای که می مثه بلقی  با صورر پر چاله چولش باشه.

 (.   234: 1941 )چوبک، طورهمیکنه برن؟ منم باشن ولشون می

هیا را مییچی و تشبیه خودش به عنکبوتی کیه مگی آقا ا  نظمیههایی چون تر  احمدنشانه

کشید و مسیموم خیود میی هخانیها را با نیرنگ بهاندا د که  نالقلم مییاد سی  خواننده را به کشد،

 د.شوها تقویت مییکی بودن این شخصیت هفرضی ترتیباینهب ترسد.چی میکند و ا  نظمیهمی

نیابودی کامیل که با مردنش او را بیهماصوم وجود احمدآقا است  هیی کودکی و پار ری گوکاکل

نام داستان نیز ا  همیین بخیش وجیود  کند.صبور است و مدام نصیحت میسنگ 1«من» رساند.می

صبور سرانجامی جیز ترکییدن کند؟ آیا سنگکدام بخش در پایان بر دیگری غلبه می او گرفته شده.

                                                           
1. Ego 
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ماند؟ با  هیم میرو اسیت کیه در عنیوان چه ا  انسان باقی می بترکد و نابود شود،« من»اگر  دارد؟

بینیی مییاما پیش نرسیده، مرگی که هنو  فرا کند.داستان و در البالی بیشتر سطور خودنمایی می

   شود.

حتیی در  انتخیاب و آ ادی، ههیای وجیود انسیان و ایین دغدغیاین تضاد و کشمکش بین پیاره

 القلم که باید با قلمیش بجنگید،سی  ها نیز مشهود است.گذاری این شخصیتموجود در نام 1نیآیرو

فروشیی در مینجالب تین کشد و گوهر که باید چون نامش پرار ش باشد،قربانیان خود را با  هر می

 ای نیدارد وبلکه بر جهان خود نیز سلطه سلطان نه فقط سلطانِ جهان نیست،جهان خورد.غوطه می

 ری کاکیل که برای غذاخوردن و قضای حاجت نیز محتاج دیگران است. گیر است نی افلی  و  مین

بلکیه اکنیون بیا   ری نیسیت،نه تنها نیا پرورده و کاکیل هم که تنها فر ند مورد آر وی پدرش بوده،

 است.خور همگان شدهتوسری در و تنها، ادگی دربهحرام هشبه

اجتمیاعی خیود نییز آیرونیی غیم 2واقع با پرسیونایها و درماسکهای داستانی با این شخصیت

گیوهر کیه ا   ولی در باطن یک فاحشه اسیت. بلقی   نی محترم و شوهردار و نجیب، انگیزی دارند؛

بنید اسیت و بیرای سییر اخالق پای خو و به نی پاکیزه کند،فروشیِ شرعی امرار مااش میطریق تن

سیی  شیود.مردان متادد می هصیغ کار او بوده،ه  مانی خدمتکردن شکم کودکش و  ن افلیجی ک

  نیدا  قتل مسلمانان به دسیت کیافران هنیدو بیا آژان حیرف میی سو ،القلم قاتل هم با ظاهری دل
 (.262 -265 )همان:

 

 هراس از تنهایی -0-0-0

فیردی بیا بییننه انیزوای »تنهایی اگزیستانسیال است:  یالوم ماتقد است که سومین دلواپسی غایی،

بلکیه بیا  )جدایی ا  بخشیی ا  وجیود خیویش(، فردیتنهایی مال مش مطرح است و نه انزوای درون

 میواجهیم ورای سیایر انیوای تنهیایی. -جدا افتادن هیم ا  مخلوقیار و هیم ا  دنییا-انزوایی بنیادین 

هیر ییک  ور؛شکافی قطای و غیرقابل عبی ای هست،همیشه فاصله یکدیگر نزدیک شویم، چقدر بههر

پی  تایار  اگزیستانسییال تنشیی  تنهایی ترکش کنیم.گذاریم و باید بها  ما تنها به هستی پا می

محافظیت شیدن و بخشیی ا   است میان آگاهی ا  تنهایی مطلق و آر ویمان برای برقیراری ارتبیاط،

 (.   21ال : 1936 )یالوم، «یک کل بودن

                                                           
1. Irony 
2. Persona 
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مثابیه براعیت اسیتهاللی به ی را بر پیشانی کتاب،چوبک نوشتن دو شار ا  رودکی و عرفی شیرا 

 کار گرفته است:به یانی تنهایی سرشتی انسان، برای پروراندن این مضمون اصلی مورد نظرش،
 هزار میییییردم تنهیییییاییبیییییا صییییید

 

 هم افتادهر جای که چشم من و عرفی به

هزار میییییردم تنهیییییاییبیییییی صییییید   

«رودکی»  

تیمبر هیم نگرسیتیم و گرسیتیم و گذشی  

«شیرا یعرفی »  
(.8-2: 1941)چوبک،  

بلکیه  نه تنهیایی ییک آدم، تنهایی،» نویسد:براهنی نیز به این موضوی توجه کرده و این طور می

 صیبورسنگتکنیک  بلکه به است، صبورسنگفقط موضوی و مضمون اساسی  ها، نهتنهایی تمام آدم

ان هیم پییش خیود حیرف حتیی بیا دیگیر  نند،ها همیشه پیش خود حرف میآدم دهد.جهت می

 [....] این شار رودکیی کنیم که چوبک،مضمون اصلی و جهت تکنیک درک می ه نند و ا  مطالامی

در  [....] اسییت و حتییی اییین شییار عرفییی شیییرا یجهییت در اول کتییاب نگذاشییتهخییود و بیرا بی

هیای چارچوب قالبته براهنی این امر را طبی (.1392: 1939 )براهنی، «مصداق کامل دارد صبورسنگ

محییط  هکیه دربیاردلیل این به» گوید:دهد و میل سیاسی ربط میئبه مسافکری خود در آن  مان 

یکدیگر بنگرند و بگوینید و بگذرنید و  توانستند بهکه در آن یگانگان فقط می 1919وحشتناک سال 

ط و ییا در هیر محییط در آن محیی صادق اسیت. دم برنیاورند و با یکدیگر مثل بیگانگان رفتار کنند،

 همیین دلییل بیا شیود و بیهاعماق ضمیر ناخودآگاه خیود رانیده می به درون، انسان به  ده،وحشت

کنید و بیا نگیاه دیگران فقیط نگیاه می بیند و یا بهصدهزار مردم خود را تنها می صدهزار مردم یا بی

 (.    1399-1392ن: )هما «هماند و باد گریه سر دهد و بگذردکند چیزی را بدسای می

 رود.در سراسر داستان دیالوو بسیار کم است و پیرنگ داسیتان اغلیب بیا مونولیوو پییش میی

 هیای داسیتان،شخصییت یید این بحث است.أت موفق و در تکنیک مونولوو بسیار همین استداده ا 

هیای حبتصیتنهیا هیم  نند.حتی در جمع و در کنار دیگران تنها هستند و بیشتر با خود حرف می

نام آسید ملوچ هستند که ا  کودکی با او همراهند و شیاید پیاره آقا همزادش و نیز عنکبوتی بهاحمد

آقا هنگامی کیه احمید اند؛تنهایی در او پیدا شده ههایی ا  وجودش هستند که در روبرو شدن با دلهر

پیدری بیه  هخیانواد اسیت وخیاطر  نیی دیگیر رهیا کیردهبرد که پدرش آنها را بهمیدر کودکی پی

 گوید:می اند، یر مین خانه تبایدشان کرده
یواشکی با خودم برده بودم تو رختخواب و عیرقش  داد،من یه پیرهن چرک بابام که بو عرقش می

یواش مثه بادکنکی کیه سیوراش شیده باشیه فسّیی گرییه ا  گلیوم بییرون کردم و یواشرو بو می
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انباری پر ا  میوش  [....] رآوردیم بردیم تو اتاق انباریاُرُسی دباد دیگه اسبابامون رو ا   ریخت.می

من تو همین انبار بیود کیه بیار  ش چادر  ده بودن.های سیاه و پشمالو تو هر گوشهبود و عنکبور

نینم همیش گرییه تیو  اول با آسید ملوچ آشنا شدم و دیگه تموم عمر همرام اومد و همزادم شید.

 (.254: 1941 چوبک،) دیدیمنمی اما ما اشکاش رو چشماش بود،

 گوید:در جای دیگر به همزادش می و
چیی هر صبور منی.تو آخه ناسالمتی سنگ تونم بزنم. نم به هیچکه نمیکه به تو می یمن حرفای

 (.258-252)همان:  آخرش یا تو باید بترکی یا من گم.دارم بتو می

میرو و تنهیایی دو » در این صیحنه نییز ست.اش اگور شدهبهقبر برادر  نده صبور دیگر اوسنگ

 این شخصیت هستند: «دلهره و دو همراه همیشگی
اهلل تو گردنش و النگوی فوالدی که برای کرم با دیلم قبر کوچکی کند و حمید رو با رخت و چل بسم

خودم دیدم که تیو چشیماش نگیاه  گدت.ننم را  می نظرقربونی تو مچ دستش بود گذوشت تو قبر.

من همیشه سر  [....] اونوخت کرم خاک روش ریخت گمونم دیدم که یه خنده کوچکی هم کرد. بود.

هام رفتم سر قبرش و تمام غصهمی صبور من شده بود.قبر حمید سنگ [....] کردمقبر حمید با ی می

حیرف تونسّم صیاف و رورا ّ برای اینکه با هیچکه بغیر ا  حمید نمی [....] گدتمهام براش میو قصه

 (. 292-291)همان: داد بزنم و هیچکه مثه حمید به حرفام گوش نمی

وضیوح ایین به صبور او هم هست،که سنگ ای ا  وجودش،واقع پارهدر جایی همزاد احمدآقا و در

 کند:او یادآوری می تر  ا  تنهایی و انزوا را به
تو که هیچکیه رو تیو ایین دنییا  .بذار بار حرف بزنم کنی.اگه من نباشم که تو ا  تنهایی وحشت می

گیذرونی اگه من نباشم تیو  نیدگی سیگ می شی.اگه من رو هم نداشته باشی که بیچاره می نداری.
 (.14)همان: 

ایین بیار ا   بیان  چوبک با  هم این هرا  بشری ا  میرو و تنهیایی را، بالاک  در جایی دیگر،

 کند:بیان می ،آقا به همزادشخود احمد
 کیرده؟خوا ّ خوب بدونم آدمیزاد عصر حجر چه جوری بوده و چه جوری  ندگی میچقده دلم می

گمیون کینم  [....] الاملی برابر مرو داشته؟تر  چه جور روحشو تو چنگ گرفته؟ چه عک  [....]

باضی  تو که همیشه با من دو ّ نیسّی. آخه منم تنهام. آدم ا  همون اولش ا  تنهایی وحشت داشته.

 (.   44-41)همان:  القلم هم تنها سی  من تنهام. و درمیاری.وختها اشکم ر

سیراغ  کنید و بیرای گرییز ا  آن بیهاما تنهایی را ح  میی  ری هم با اینکه کودک است،کاکل

 شود: رود و عاقبت غرق میماهیان می
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 (.82)همان:  «یهئه! چقده ماهی تو حوضه تهنای تهنا. من تهنام. کاکا هم ندارم. اما من خواهر ندارم.»

خوبی داسیتان بیه هرچند خیلیی بیا بافیت  ند،ها میچوبک در گریزی هم که به جهان اسطوره

مشیی و مشییانه   روان، چیون اهیریمن، های آغا  آفرینش،همین تنهایی را در اسطوره تنیده نشده،

 ناکام دارند: هر یک ا  اینان نیز تنهایند و برای گریز ا  این تنهایی تالشی کشد.تصویر می به
ی مانایبخوانیم بی] هدفی،بی : آخر چه غم و دردی؟ اهریمن: تنهایی،[پرسددر مورد مشیا می] روان 

خیرده کمکیش واال ییه [....]: [خطیاب بیه  روان]اهیریمن  [....]بیچیارگی و تیر  [و پوچی  ندگی

ل فکیر کیردن بیش ای مجیاترسونیش؟ این ترسی که تو دلش کاشتهآخر چرا اینقده می کردی.می

ناچاره که بیا اهیریمن خلیور  خواد،صحبت میشه یه همطاوو :  روان دلش تنگ می [....] دهنمی

خطیاب بیه ]درخیت دانیش  [....] اما ناچیاره خواد که پیش او باشه.اهریمن خودش دلش نمی بکنه.

 حالیت سیوخت بیهاهریمن تنهایی تو را که دید دلیش  جدت و تنها آفریده شده بودی.: تو بی[مشیا
 (.911و 948، 992 ،995 )همان:

هیای وجیود امیا بیا پیاره آنها نیز تنها هستند،  نند.ها هم بیشتر با خود حرف میسایر شخصیت

 القلمِ قاتل با خود کامالً موافقت دارد و بلقی  حسود نییز همچنیین.سی  اند؛ظاهر در تداهمخود به

دیگیر  شکل قانونی و موجیه گرفتیه، اش با کمک شری،فروشیشده نیز ا  آنجا که تن مالگوهر لجن

ایین را گنیاه  آقا نزدییک شیود،خواهد با عشق به احمیدبالاک  آنجا که می کند؛احسا  گناه نمی

ثر دفیاعی در ایین افیراد کیامالً مشیهود ؤعنوان یکی ا  سا وکارهای می کارکرد مذهب به پندارد.می

مشیروی و قابیل قبیول  ،با توسیل بیه همیین سیا وکار دفیاعی القلم قتل  نان فاحشه راسی  است.

شیوپنهاور بیا تراشییدن  هشییو او درسیت بیه همین دلیل تنشی در درون خود ندارد. پندارد و بهمی

جیان بیی حیوانار و حتیی اشییاءِ در این داستان، است.به آرامش رسیده توجیهی شرعی برای خود،

هرگز جیوابی شینیده  صداهای تنها، هچون در این همهم ،خود اما با  هم گویی با  نند،نیز حرف می

ای و خیر درخت دانش در عالم اسیطوره های خردشده در  یرپا،شیشه ها،عنکبور ها،کرم شود.نمی

اما دیالوگی در کار نیست و هر کی  فقیط   نند،آورده به بارگاه انوشیروان صدا دارند و حرف می پناه

 :شنودخود صدای خود را می
م کجاسیت؟ بیرو کو این مال [به بلقی ]ما هم میاییم. آژان:  ما هم اینجاییم، ها: ما هم اینجاییم،کرم

همیشه او میومد ما رو تروخشیک  شناسیمش.ها: ما هم گوهر خانم رو میکرم [....] بگو بیادش ببینم

 (.955 ،233)همان:  ما هم میاییم کرد.می
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 یی زندگیمعناهراس از پوچی و بی -0-0-4

در ایین میورد ایین دانید.مانایی مییالوم چهارمین امر مسلّم هستی یا دلواپسی غایی را پوچی و بی

اگیر هیر ییک در جهیانی  اگر خود باید دنیایمان را بنا کنیم، اگر باید بمیریم،» دهد:طور توضیح می

کنییم؟ چطیور بایید مییپ   ندگی چه مانیایی دارد؟ چیرا  نیدگی  ما مطلقاً تنهاییم، تداور بهبی

پی  هیر ییک ا  میا بایید مانیای  شده وجود ندارد،پیش تایین  ندگی کنیم؟ اگر هدفی مقدّر و ا 

ال م بیرای  هبنیی آفیرینیم،ولی آیا مانایی که برای خویشتن می  ندگی خویش را در  ندگی بسا یم.

مامیای مخلیوقی در  تاب آوردن این  ندگی را دارد؟ ایین تایار  پوییای اگزیستانسییال ریشیه در

او  (.21الی : 1936 )ییالوم، «استوجوی مانا دارد که به درون جهانی خالی ا  مانا افکنده شدهجست

 گروهی خود را وق  ثیرور، کند برای  ندگی خود مانایی خلق کند؛ماتقد است هر ک  سای می

دنبیال  بیه برخیی کنند و گروهی دیگر در جستجویی بیرای حقیقیت هسیتند.موفقیت و قدرر می

آرامش هستند و باضی دیگر مانای  ندگی را در مدیید بیودن بیرای دیگیران و شیکوفایی فیردی و 

 ها را بدون قضیاور کیردن بپیذیرد،کند این راه حلگوید گرچه سای مییالوم می بیند.خالقیت می

آنکیه متوجیه  میا بیدون هاین کار منحصر به یالوم نیست و همی کند.بندی میاما نهانی آنها را درجه

هیای متدیاوتی را چنین است که هر یک ا  ما راه حلاین هایی هستیم.مشغول چنین قضاور باشیم،

ییک هیرا   و ا  میان این گوناگونی مایانی  نیدگی،غیره؛ اخالقی و  ماناهای مذهبی، پسندیم؛می

در تیالش بیرای  آورد:  ندگی مانای مطلق و قطای و  اتی ندارد و این ما هستیم کهبرمی بزرو سر

ای مضیاع  ما با وظیده [....] گراییبرای اجتناب ا  پوچ» :به عقیده یالوم مانا بخشیدن بدان هستیم.

طرحی با چنان قیدرتی کیه  اول اینکه طرحی بزرو برای مانای  ندگی ابدای کنیم، رو هستیم.روبه

ان را فراموش کنییم و خیود را باد کاری کنیم که نقش ابداعی خودم بتواند ا   ندگی پشتیبانی کند.

« در بییرون»یانی ایین مانیا -  ایمقانع سا یم که ما طرح مانای  ندگی را نه ابدای بلکه کش  کرده

 (.11ج: 1936 )یالوم، «-وجود خارجی و مستقل دارد

 مانیای  نیدگی دارد، ههایی دربارهای خود پرسشآقای داستان چوبک نیز مدام در واگویهداحم

ارا موفق به خلق مانایی برای  نیدگی خیود نشیده و چنیین هراسیی او را درگییر تنشیی اما او آشک

 است: ا کردهبیماری

اصالً رخت برای چی خوبه؟ اگیه آدم  [....]   رو تل علّافا خریدم تن کردماین بارونی کوفتیم که دارم ا

ل پی  و پییش گشت چه عیبی داشت؟ کی بیود کیه آدمییزاد دفیه اومثه حیوونا ا  اولش لخت می

خودشو یه تکّه پو ّ حیوون آویزون کرد؟ چرا کرد؟ چی وادارش کرد؟ اصالً تاریخ آدمیزاد کو؟ میا ا  

هزار تیاریخ د ّ و پیا اونوخت فقط شش یا ده این کهنگی، دونیم؟ دنیا و آدمیزاد بهخودمون چی می
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چه جیوری  نیدگی  خوب بدونم آدمیزاد عصر حجر چه جوری بوده و خوا شکسّه؟ چقده دلم می

میرد و  ن و بچیه هراسیون بهیم نزّییک  [....] کرده؟ چه جوری پرستش تو روحش رخنه کرده؟می

 (.49-41: 1941 )چوبک، دونیمافسو  که هیچ ا  خودمون نمی جورن.همه پناه می شن.می

 بشیم. خیوام جیوکیمیی [....] خوام رو ه بگیرماینم شد کار که آدم هی بخوره هی خال پر کنه؟ می

 (.19)همان:  خوردن مال آدمای احمقه ا  خوردن بدم میاد. خوام خوراک بخورم.نمی

 کیه آن را نیافتیه اسیت، مانای  نیدگی، هدربار آسید ملوچ، دیگر وجودش، هوگو با پاراو در گدت

  ند:حرف می

ا مالومیه کیه ا  کج - [....] اما هیچ غلطی نکردی خوام نویسنده بشم،ا  اول  ندگیت هی گدتی می-

چقیده نوشیته ا  بیین  هام با خودم  یر آوار نره؟ ا  اول دنیا تا حاال چقده چیز رفته  یر خیاک.نوشته

 (.11)همان:  رفته؟ عرب و مغول چقدرشو سو وند و نابود کرد؟

لق  دی و چند تیا گیونی بیرن  و گنیدم و ده بیسیتا گیاو و گیرم چند سال دیگه هم تو این دنیا لق-

 (.    11همان: آخرش که چی؟ ) خوردی و بغل گوهر خوابیدی،گوسدندم 

 ا بیودنش کاوی اگزیستانسیال بیر آن و تینشروان هاین همان پرسش هراسناکی است که نظری

کیه همگیی بیر توان در متن یافیت های  یادی برای این مورد و سه مورد دیگر مینمونه تأکید دارد.

 .گذارندیالوم صحه می هدرستی نظری

 

 برمبنای روانکاوی اگزیستانسیال صبورسنگبحثی در رد ناتورالیسم در رمان  -4

طور کیه اغلیب چوبیک را آیا آن ال م است که به مکتب ادبی این رمان نیز توجه شود. در ادامه بحث

کیه ناتورالیسیم بیر مبنیای دانییم یک اثر ناتورالیستی است؟ مییصبور سنگ اند،ناتورالیست دانسته

ایین  اسیت.کیار بسیته آن را مدوّن کرده و به رمان تجربیعقایدی بنا شده که امیل  وال در اصول و 

 هیای تجربیی علیوم دارد.گرایانیه و روشیا اثبار 1مکتب بستگی کامل به نگاه فلسدی پو یتیویستی

 بیه دادهای رمیان،وییهیا و راسا  کار خود را بر پرورانیدن شخصییت  وال در نگارش ناتورالیستی،

بیه امیر وراثیت و جبیر  نحوی علمی و آ مایشگاهی گذاشته بود و جیز جبیر اجتمیاعی و محیطیی،

داننید و حتیی ناتورالیسم را ختم به خود  وال می نظران ادبی،اغلب صاحب کید داشت.أطبیات هم ت

پی   دانسیت،مدان بود و  وال او را ناتورالیست میی هکسانی چون گوستاو فلوبر که جزو اعضای حلق

بایید  انید.خوانیده« کتاب مقد  رئالیسم»او را هم مادام بوواری رمان   وال خود را رئالیست نامید. ا 

                                                           
1. Positivism 
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رسید نظیر میی است که چوبک با چنین دیدگاه علمی و فلسدی آثار خود را پدید آورده باشید و بیه

ه شید کیه  ییرا مالحظی شباهت آثار چوبک به آثار ناتورالیستی بیشتر شباهت در بنا باشد نیه مبنیا.

 هیر حیال چوبیک در به کید دارد.أانگیز تچوبک در داستان خود بر آ ادی انتخاب و اختیاری هرا 

هیای حتی ا  این شباهت ظاهری به ناتورالیسم نیز عبور کرده و عالوه بر برخیی مؤلدیه صبور،سنگ

صیبور سنگکنید. های پسامدرن هم استداده میرود و ا  تکنیکا  آن نیز جلوتر می مدرنیسم، هدور
کیه ناشیی ا  شیرایط آن دوره ا   هیاجز  شتی ناگزیر اجتمای و آدم ا  جهت سبک و مکتب نگارش،

خیود چوبیک  ها نیدارد.ها و حتی رئالیستهیچ شباهت دیگری به آثار ناتورالیست تاریخ ایران است،

 کند:این نکته اشاره می در جایی به
چن ساله ا  تو جاش تکون نخورده و  یرش ا  شیاش و گیه و گیره و سلطون افلی  و  میناگه جهان

آغیوش آیا باید بنویسی در بستری ا  گل سرش خوابیده و بیا فرشیتگان آسیمانی هیم  نه،کرم لپّر می

جور که ه ّ نشونشون باید همین [....] بهم بخوره کتابتو بیندا ه دوراست؟ بدرک که خواننده دلش 

 (.86)همان:  ن بذاری بون خودشونو تو دهنشوبدی و 

آقا ا   بیان احمید اثری ا  جبر ناتورالیستی در این داستان چوبک نیست و بیالاک  او در سیطوری،

گویید بیر اختییار و گونه کیه ییالوم مییکشد و آننقد هم می جبرگرایی را به خطاب به آسید ملوچ،

 گذارد:آ ادی انتخاب صحه می
 دن میون انگشتام بچلونمت تا همیک چشم تونم بهخوام میدونی که جونت د ّ منه و اگه بتو می 

اگه ولت  آقا بکشدش.قدر این طور خواسّه بود که احمد گن قضا وریقت دربیاد؟ اگه من بکشمت می

چیون خیدا  گن اگه هزار لشکر دوروبرش گرفته بود که بکشدش،اونوخت می کنم خودر ندله بشی،

هر  اما فایده نداره. خوام.من رفیق نمی کشمت.همین حاال می نتونسّن کاریش بکنن. خودش نخوا ّ،

من  وجود مام اتداقیه. چیز رو اتداقه.همه  .مسخره گن خدا اینجور خواسّه بود.کاری بسرر بیاد می

ممکین  آقایی وجود نداشت. یر لحاف بهم نچسبیده بودن احمد اگه دو ندر ممکن بود باشم یا نباشم.

 (.   22-21)همان:  خودشونم نباشن که برن  یر لحاف بود که اونا اصالً

باید میورد  هنویسیی کیه دو سیه دهیهیای داسیتانعالوه چوبک در استداده ا  باضی تکنیکبه

نامیه و نییز عنوان مثال او ژانیر نمیایش به پیشگام است. گیرد،نویسندگان پسامدرن قرار می هاستداد

های مختل  قدیمی و ادبی را همیراه بیا یا سبک، (24-13مان: ه ک.ن)آمیزد شار و داستان را با هم می

درسیت  بیه بینامتنیت هم دارد. بسیاری داستان با متونِ گیرد.کار می ای مردم شیرا  به بان محاوره

فردوسیی اختصیاص  هشاهناماو یک فصل کامل ا  داستان خود را به نقل نبرد قادسیه ا   یا نادرست،

های  روان و مشی و مشییانه و اهیریمن نقیضیهو در جایی دیگر ا  اسطوره (114-33)همیان: دهد می
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و  (162-198)همیان: در بخشی ا  داسیتان ا  انوشییروان و بیو رجمهر  (.455-926)همان:  پردا دای می

ا  دیگیر  .(952-952)همیان:  گوییددر بخش دیگری ا  یاقوب لیث و وقایع تاریخی آن دوره سخن می

انسیجام  او همچنیین یوس  و  لیخا و شیرین و فرهاد هسیتند. های شیخ صناان،تاناشارار او داس

گدتگیوی دو پیاره ا   هین بیرهم  هبهانی بیه متن خود را با استداده ا  دو فونت و دو لحین مختلی ،

)همیان:   نیدنویسی خود نیز حرف میداستان هروند و شیو هدربار فراداستانی، هشیو او حتی به  ند.می

میثالً بیا حضیور و سیخن  کند؛شناسانه را با ترفندهایی مخدوش میحتی گاهی مر های هستی (.86

و ییا حیرف  دن  (955-238)همیان: سیلطانِ میرده ییا جهیان ،(166)همان: است گدتن گوهر که مرده

پیردا ی ییادآور دونالید بیارتلمی و سیایر داسیتان هایین شییو .(169،163)همیان:  های شکستهشیشه

 میان  هیای خیود اسیتداده کردنید.هیا در داسیتانن پسامدرن است که بادها ا  این روشنویسندگا

 رود.ها انسجام میتن ا  بیین مییاستداده ا  این روش هداستان نیز مستقیم و خطی نیست و در نتیج

 های روشن رئالیستی و ناتورالیستی دارای پیچیدگی و ابهام و دیرییاب اسیت.پیرنگ برخالف داستان

 بیوف کیورصادق هدایت بیا انتشیار  خاطر داشت که سه دهه پیش ا  انتشار این کتاب، باید به البته

چوبیک نییز بیا  اسیت.مدرنیسم بوده های داستانی را خلق کرده و آغا گرترین پیرنگیکی ا  پیچیده

هیای عرصیهگیذرد و بیا خالقییت خیود بیهاین رمان ا  مر های رئالیسم و مدرنیسم  مان خود میی

 شود.دتری وارد میجدی

 

 گیرینتیجه -5

کیه منجیر بیه نقیدهای  یکی ا  نتای  مهم این پژوهش این بود که علیرغم ظاهر اروتیک این رمیان،

لیبییدو و  اول مسیبب نگیارش آن، ههای روانی درجها و تنشانگیزه است،فرویدی فراوانی بدان شده

بلکه مطابق نظیر ییالوم دلواپسیی نیستند گوید،طور که فروید میآن غرایز سرشتی و درونی بشری،

اصیلی بیشیتر  هالبته این چهار دلهیر کنند.های غایی بشری در البالی سطور داستان خودنمایی می

محورییت ایین شخصییت و  علت ایین امیر، خورد.چشم می به آقا،احمد در شخصیت اصلی داستان،

دا ی بیشیتر بیر او ماطیوف پیر بان حال نویسینده بیودن او اسیت و تمرکیز چوبیک در شخصییت

 شود.کمابیش مالحظه می ها،ها هم این دلهرهدر سایر شخصیت است.بوده

هییچ روی بیا که ایین رمیان بیه د مکتب ادبی چوبک بود و این نکتهدیگر پژوهش در مور هنتیج

 کیه جبرگراییی و نگیاه فلسیدی پو یتیویسیتی اسیت، های محتوایی بنییادین ناتورالیسیم،مشخصه

 ههای مکاتب پ  ا  مدرنیسم و مشخصیاً چنید مؤلدیاینکه بسیاری ا  مؤلده هعالوبه ی ندارد؛همخوان
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ا  بین بردن انسجام متن بیا اسیتداده ا   شناسانه،هم  دن مر های هستی ا  جمله بر پسامدرنیستی،

هیای مختلی  و همچنیین آمیخیتن ها و لحنچندصدایی کردن و استداده ا  فونت های  مانی،پرش

وگیو ا  های فراداسیتانی و گدیتاستداده ا  تکنیک پردا ی و طنز،نقیضه بینامتنیت، نرهای مختل ،ژا

اسیتداده ا  ایین  خیورد.چشیم میی نویسی درون خود داستان در آن بیههای داستانداستان و شیوه

ار خالقانیه و نیز در آن  میان بسیی صبورسنگدر آنها کاربرد ها در ناتورالیسم اصالً باب نبوده و شیوه

 است.بدیع بوده

کاوی و مدید بیودنش در کیاوش روح شود با توجه به تا گی این نظریه رواندر پایان پیشنهاد می

 یرا ایین روش انسیان را  در مورد اشاار و آثار کهن فارسی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد، انسان،

در هیر  میانی جوابگیوی ماضیالر  توانیدمی دهد و الجرمورای تاریخ و گذشته مورد توجه قرار می

 روانی انسان باشد.    
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