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  دهيكچ
ل گرفت و سرآغاز نقـد  ك شيالدي پنجاه مةه در دهك است  يدر نقد ادب  نو   يرديك رو ي،نقد مضمون 

باشـالر   گاستون. دانند يالش مي خياين نوع نقد را گاستون باشالر و نقد دني ايبان. شود ينو محسوب م
بـه نظـر   . پـردازد  يانـد، مـ   ل گرفتـه ك ماده شيل بر رويه در متن با تخ  ك ير ناخودآگاه ياو تص يبه بررس 
ـ   .دهنـد  ي مـ   و بـال    پـر  ي آدم يها يالپردازيه به خ  ك اند  چهارگانهعناصر  اين  باشالر    بـا   ، حاضـر  ةدر مقال

 در  .پـردازيم   ميها   ستر چوب ك ار ة شبان ييهمنوا مضمون آب و آتش در رمان        يرد باشالر به بررس   يكرو
 ،ر مـرگ  يانگر تـصاو  يبنيز   آتش   . دارد يندگي و زا  ينيآفر  مرگ تضادن رمان دو نقش م    يه آب در ا   ك يحال

 يين بعد و همسو ي ا چيرگيز از   ي آب ن  ينيآفر  مربوط به مرگ   يها  مثال يول. ز مجازات است  ي و ن  يرانيو
ات در ي مرگ و حيها زهي غريبررس. ن رمان است، نشان دارد    ين غالب ا  يه از مضام  كف مرگ   يآن با موت  

 يرانگري مرگ و خـودو    گوياي كشش به سوي   اوانه  كق نقد روان  ين از طر  يح مضام ين و توض  يي تب يراستا
  . داردين آب و آتش همخواني مضامينيآفر  و با مرگداشته يراو

ات ي حةزي، باشالر، آب، آتش، مرگ، غري، نقد مضمونها ستر چوب ك ار ة شبان ييهمنوا: هاي كليدي  واژه
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  مقدمه
ـ ي ا ةسندي نو ين رمان رضا قاسم   ين و مهمتر  ي اول ها ستر چوب ك ار ة شبان ييهمنوا م ي مقـ  يران

 در 1380د و سـپس در  يا بـه چـاپ رسـ   يكدر آمر1996 بار در    نخستينن رمان   يا. فرانسه است 
ـ  ةزيجـا  نيچنـد  توانـست  و شد رو روبه يا گسترده استقبال ران منتشر و با  يا  جملـه  آن از ،يادب

 مطبوعـات،  منتقـدان  و سندگانيـ نو سـال  رمـان  نيبهتـر  زهيجـا  ،يريگلش اديبن اول مانر ةزيجا
 منتقـدان  و سندگانيـ نو ةزيجـا  و) اكـ پ (ادب مهرگـان  ةزيجـا  شـده  نيتحس رمان ةژيو سيتند

 دكتـري   ة در سال جاري نيـز رسـال       .ندك خود آن از  نود ةده رمان نيبهتررا به عنوان     مطبوعات
ها و ادبيـات      زبان ة در دانشكد  ،در چند رمان ايراني و فرانسوي زبان       تصوير شهر پاريس     ةدربار

  . است ها ستر چوبك ارة شبانييهمنواها  خارجي دانشگاه تهران دفاع شد كه يكي از اين رمان
ار تو در تو است و داستان در دو زمان قبل از مرگ و پـس از مـرگ    ين رمان بس  يساختار ا 

سـاختار  . ن رماننـد يـ ن غالب ا يد از مضام  ي و تبع  ييرگ، تنها بحران، فاجعه، م  . دهد ي رخ م  يراو
ن يـ  اةه دربـار كـ  ييار رفته در آن سبب شده اغلـب نقـدها     ك  ه ب ةاوانكم روان ي رمان و مفاه   ييروا

 ةه در آن به مقابلـ ك يال صادقياز جمله نقد ل. ن دست بپردازندي از اي به مسائل،رمان نوشته شده  
ن رمـان  ي را در اينامتني زمان و بة پرداخته و مسئل پنجة شمارةخان سالخ و وركبوف ن رمان با   يا

 و  يرد راو كاركـ  يه بـه بررسـ    ك كي و طاهره جوش   ياووس حسن ل  كتر  كا نقد د  يرده؛  ك يبررس
ـ   كـ ن رمان پرداخته است و نقد مونـا هـوروش           ي در ا  يگرــتي روا ةويــش  ة اثبـات جنبـ    يه در پ

ه در مجـالت و  كـ  ياري بـس يز نقـدها يـ ت و نن مطالعـا يدر ا . ن رمان است  يمدرنيسم درا  پست
 شـده   هـايي   هن رمـان همـواره اشـار      ين غالب ا  ي به مضام  ،ن رمان نوشته شده   ي ا ةها دربار  روزنامه

رده و كـ  ي بررسـ ين رمان را از منظر نقـد مـضمون  يم تا ابتدا ايآن  بر، حاضرة در مقال ي ول ،است
د در نگـاه    يه شا ك ينياز مضام . مييجو ب يارياوانه  كن مشاهدات خود از نقد روان     يي تب يسپس برا 

 يكير داشته و با ي چشمگي متن حضوريال ه در البي نداشته باشد ول ينخست به نظر نقش غالب    
ه ك اند » آتش«و » آب«ف ي تنگاتنگ دارند، دو موتيا رابطه» مرگ«ي عني ،ن غالب رمانياز مضام

 يايـ رد نقـد دن  يكـ رو. دهنـد  يل و پر م   ل آدم با  ي به تخ  ،دگاه باشالر ي د  بوده و در   از عناصر اربعه  
ن پـژوهش   يـ  ما در انجام ا    ي راهنما ،دي فرو زندگيز مرگ و    ي غرا نظريةال گاستون باشالر و     يخ

  . خواهد بود

  ها ستر چوبك ارة شبانيين رمان همنواي به داستان و مضامينگاه
ن  از همـا ،نين مـضام يـ  رمـان فاجعـه و بحـران اسـت و ا    ها ستر چوبكارة   شبان ييهمنوا
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 يا ش وقوع فاجعـه يشاپيه پك يمثل اسب« داستان  يراو. انندينما ين خطوط رمان خود را م     ينخست
 ي شومةشد و در انتظار حادث ك  يهه م يوبد و ش  ك  ين م ي، پا بر زم   )11ي  قاسم(» رده باشد كرا حس   

ن بـه   يـ ا .نـد ك  ي توقف فاجعه تالش مـ     ي باز برا  ،داند ي محتوم م  ير را امر  يه تقد ك نياست و با ا   
 ،ن فاجعـه  يع مربوط به ا   يوقا.  است ي راو يق زندگ ين دقا ي رمان در واقع شرح آخر     يظاهر ابتدا 

ر، يـ عِ مربـوط بـه زمـان اخ   ي بـه مـوازات شـرح وقـا        يراو. دهد يل م كين محور رمان را تش    ياول
دادها را بـه طـور      يـ  اشخاص و رو   ةش دربار ير و اظهارنظرها  ي دور خود و تفس    ةخاطرات گذشت 

ن يماند و سوم يب نم ي نص يان ب ين م يز در ا  ينده ن يآ. ندك  يف م ي تعر ي نظم زمان  چيه ينده و ب  كپرا
 ير و بـه شـرح آنچـه پـس از مـرگ بـر راو              كـ ر و من  كي ن يي بازجو يها محور داستان به صحنه   

  .پردازد يگذرد، م يم
.  داردك دردنـا يا اش خاطره ي نوجوانيها ن ساليو از نخست ، ا ستيه ن بيگان با فاجعه    يراو
 سـرآغاز تمـام   يده، خبـر شـوم   يشك  ي محبوب را م   ةلو و نام  يه انتظار سم  ك داغ   يتابستاندر ظهر   

  :شود ياش م ي زندگيها وفانتع و يفجا

ـ خ درخـشش  همان و اش شده ديلك دهان همان« ـ  در گـرداب  مثـل  هكـ  يسي ـ ي  ن  ين
» نـد ك كدهـشتنا  يا زلزلـه  دسـتخوش  را وجـودم  تمام تا بود يافك ،ديچرخ يم چشمانش

  ).23همان (

د و يـ آ ي گران بر سـرش فـرود مـ      كي چون پت  ، محبوب در رودخانه   كخبر گم شدن دختر   
ن بـار  يـ شده، ا يرفته و ذره ذره محو م     يش فرو م  ير پاها يه همچون هر روز ظهر از ز      كاش   هيسا

 او را   يراند و جـا    يرون م ي را ب  يشد، راو كرون ب يها ب  ر ناخن يم از ز  ك مكه خود را    ك ني ا يبه جا 
  .ندك يبه ناحق غصب م

 ستيگر يم و ديدو يم. بود گشوده دهان آتشفشان مثل هك يبغض با خت،يگر لويسم«
 در ام هيسـا  هكـ  دميد شيخو چشم باشم، به  داشته ينشكوا توان هك آن يب زده، وفانت من و

  ).همان(» ردك رونيب پاها ناخن ريز از مرا و. ماند من

ه او مـدام بـه بخـت        ك يي لگدها .ستاش ا  هي با سا  يز راو ي، شروع ست  ك هولنا ةن لحظ يو ا 
  :زند ياش به او م هيه ساك است ييزند، در واقع لگدها يخود م

هـراس  . غِ آفتاب به فـرقِ سـر هـراس داشـتم          يدنِ ت ياز تاب . از نور روز هراس داشتم    «
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 چراغ را ،دميخواب يه مكصبح . شدكرِ ناخنِ پاها خودش را باال ب     ينم و از ز   كلت  ـداشتم غف 
ـ دانـستم ا   يمـ . وارِ مقابل ي د ينارم باشد، رو  كشه  يتا او هم  . جتابكشتم،  گذا ين م ـروش ن ي

  ).145(»  عاقبت از پا درم خواهد آورد،زند يه به من مكلگدها 

ـ ي راوي برا ي فراوان ي روان يها بي آس ه،ن فاجع ين نخست يا ه خـود بـه آنهـا    كـ  دارد ي در پ
ه در انتهـا مـرگ      كـ ا  يـ نـه، و پارانو   يي آ يمـار ي، ب يرانگري، خـودو  ي زمـان  يها وقفه: ندك  ياشاره م 

  . شوند ي را سبب مي راوةخودخواست
 رمـان بـه زمـان اقامـت     ي گذشته در وطن، محور اصـل   يوتاه به زندگ  كهاي   هن اشار يجز ا 

ر يران و سـا يـ گـر از ا ي ديديـ او به همـراه چنـد مهـاجر و تبع     . شود يس مربوط م  ي در پار  يراو
ه از  كـ ند  ك  ي م يس زندگ ي در پار  يمي قد ياختمان ششم س  ة اغلب انقالب زده، در طبق     يشورهاك

 ي برقـرار  يهـا مبـارزه بـرا      ه پس از سـال    ك است   يا هشتاد و نه ساله    ستيمونك يگرا آن آرمان 
 ياقتـدار  ةطيح تنها در را يآرمان جهانِ آن هك (...) ردهك خوش دل نيهم به«عدالت در جهان،    

ه پـس از    ك را   ي نسبتاً آرام راو   يرمنتظره زندگ ي غ يا واقعه). 21 (»ندك ادهيپ (...) مانده شيبرا هك
 بـا نـام     ي تنومند و متعصب   يرانيا: ندك  يد م يرده تهد كان  كن ساختمان نقل م   يمرگ همسرش به ا   

اش  هـت شبانيداند و مشغول   ياران م ك مجازات گناه  ي خدا برا  ةه خود را فرستاد   ك پروفت   يليتمث
گـذارد و   ير اتاقش است پا به سـاختمان مـ     وايان بر در و د    ي دوزخ ـةنجك ش يها م صحنه يــترس

  .ندك يد مي و دوستانش را تهدي راويزندگ
 نقـش   ،اش ي شخـص  ي زنـدگ  همانند ي،ز در رمان قاسم   يد و مهاجرت ن   ي تبع ةن مسئل يبنابرا

ـ ي مهاجران اي از زندگييها  دارد پارهياو سع . ندك  ي م ي باز يمهم  در غـرب، روابطـشان بـا    يران
 ه در كـ  ييهـا  آدم. شدكر ب يشان را به تصو    يتيهو ي ب يت متزلزل و حت   يوها و ه   ي با غرب  ،گريديك

 يهـا  يريـ درگ. انـد  نـه كيپـر از بغـض و   ، آنـان  آورنـد  ي تاب نمـ   يبه آسان را هم   نار هم بودن    ك
 نقـش   ي با باورها و اعتقادات غرب     ،ها ين شرق ي ا ة و تضاد باورها و اعتقادات گذشت      يكيدئولوژيا

 در تـار و پـود       ير مـذهب  يت سرنوشت و تقـد    ياعتقاد به قهار  . دننك  يفا م ين رمان ا  ي در ا  يپررنگ
توانـد او را از شـر        يز نمـ  يـ  در غـرب ن    يها زنـدگ   ده شده و سال   ي تن  شبانه ييهمنوا يذهن راو 

م ياش تنظـ   ين مادر ياش را با ساعت سرزم     يداري و ب  ي ساعت زندگ  ياو حت . ش برهاند يها ترس
 ير راو يتـسخ . رده اسـت  كـ اش را دشـوار      يفرانسو يها هي او با همسا   ين موضوع همجوار  يو ا 

ش را از دسـت داده، در اجتمـاع   ي خـو يت فـرد يـ هو«ه ك است ياش نشان از انسان هيتوسط سا 
 يتـ ي نباشـد، جمع يتـ يه تـا فرد كـ ست، چـرا  ين حال متعلق به اجتماع ن     يل شده، اما در ع    يمستح
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 ييهمنـوا هـا در     سانروابط ان  دربارة   اش ر از مقاله  ـگي د يـي در جا  يصادق). 46 يصادق(» ستين
  :سدينو ي مشبانه

 از يا  در جامعـه ي ارتباط و روابط انسانيتر چگونگ شي بييها در همنوا    انسان ةمسئل«
از دارند، اما قادر به ي نيردن به اجتماعك ي زندگيه براك ييها انسان.  شده استيهم متالش

 يزيدر واقع، چ. شود ي آنان م باعث مرگ ين اجتماع اجبار  يا. ستنديانتخاب اجتماع خود ن   
 ي است، موجـب انقطـاع از زنـدگ        ي داستان موجب تداوم زندگ    يها تيه به گمان شخص   ك
 ي اجتمـاع يهـا  يمـار ي و بي و از خـود بـاختگ  يه دچـار روزمرگـ    ك ييها شود و انسان   يم

  ).45(» رنديم يرند، ميه بمك ش از آنيدر واقع، پ. رنديم يز مياند، در مرگ خود ن شده

مـرگ  . ميشو يم، با مضمون مرگ روبرو م     ي بنگر  شبانه ييهمنواه به رمان    ك يا هير زاو از ه 
 از آن ي راه فـرار يه همـواره در جـستجو    كـ رده  كـ چنان ذهن انسان معاصر را به خود مشغول         

ر محتـومش را    يزنـد تـا تقـد      يثمر م  ي مذبوحانه و ب   يز دست به تالش   ين» ييهمنوا «يراو. است
  :ستيست نكجه جز شي نتي ول،ديائق آر داده و بر مرگ فييتغ

ـ بازنو را تـاب ك نيا ها شب شتريب« ـ ا نخـست : علـت  دو بـه . ردمكـ   يمـ  يسي  ه،كـ  ني
 هكـ  يوشـش ك (نمكـ  عـوض  ،بـود  انتظارم در هك را يسرنوشت ماجراها رييتغ با خواستم يم
» را ميزنـدگ  اي نمك عيضا را تابمك ديبا اي هك افتميدر زود يليخ چون بود جهينت يب سفانهمتأ
  ).132ي قاسم(

  رد گاستون باشالريك و روينقد مضمون -1
ه كـ  اسـت    ي در نقد ادب   يرديك رو ي،دار شناخت يا نقد پد  يال  ي خ يايا نقد دن  ي ينقد مضمون 

ان يـ  بان يها ييه نوگرا ك چرا   ،دانند يل گرفت و آن را سرآغاز نقد نو م        ك ش يالدي پنجاه م  ةدر ده 
ـ     ي متداول بود، راه را بر نوآور      يت سن يها وهيه متفاوت از ش   كن نوع نقد    يا  همـوار   ي در نقـد ادب

ه رنـگ و    كـ  اوسـت    1اليـ  خ يايـ ن نقد الهام گرفته از مطالعات گاستون باشالر و نقد دن          يا. ردك
 گاسـتون  سـت كـه  ن رويـ ز اا). 121پور و خطاط  كهنمويي(ز داراست ياوانه نك از نقد روان ييبو

 عهـد باسـتان بـه       ةشه و فلـسف   يباشالر با الهام از اند     «.دانند ين نوع نقد م   يگذار ا  انيباشالر را بن  
                                                           

1- L’imaginaire 
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 يايـ عت و دني عناصر طبةسندگان و شاعران درباريال نوي خياي و ساختار دن   ير ادب يل تصاو يتحل
  ).101 ،1378خطاط، (» د آوردي پدي نقد ادبةني در زميب انقالبين ترتيمحسوس پرداخت و بد

تمـام  . ديـ آ يد مـ  يـ ال پد يـ  و خلق اثر با خ     مشاهده. ال است يار باشالر بر تقدم خ    كاساس  
ر و اسـتعارات اثـر      ي نقد تصاو  ،چرخد و نقد او    ير م ي محور تصو  به دور ل باشالر   يمطالعه و تحل  

 يني مـضام ةه بـه مطالعـ  كـ  است يكالسك يفاوت از نقد مضمون   ـار مت ـيالر بس ـد باش ــنق. است
ق را يا سـال يـ د يـ خ عقاي تار،قي طرنيه آگاهانه در متن بسط داده شد بودند تا از ا   كپرداخت   يم

ال يـ  خةه رابطـ ك است ير ناخودآگاه روان يتبلور تصاو  «يباشالر در متن به جستجو    . ندكروشن  
  ) 110 و 11همان (» رده استكبا عناصر اربعه آنها را مشخص 

بــاد  و ك آب، آتــش، خــاةعناصــر چهارگانــبــر ايــن بــاور اســت كــه گاســتون باشــالر 
آتـش  «ن چهار عنصر را     يه قدما ا  ك ي در حال  ي ول ،آورند يرا به پرواز درم    ي آدم يها يپرداز اليخ

 بـه گفتـة جـالل    )20 يار، سـتار يبا(دند ينام يم» ندهي پاكنده و خايسوزنده، آب سازنده، باد پو   
 ي بعـد  ك واحـد و تـ     ي معنـا  يـك ن عناصر   ي از نظر باشالر ا    روانكاوي آتش، ستاري در مقدمة    

، تنهـا  يع ادبيل و بديآثار اص«به نظر او .  باشندير متعددي تصاو ةندنك يتوانند تداع  ينداشته و م  
 مربوط به عناصر اربعه، فـراهم آمـده و از           ي روان ةا چند عقد  ي يكه تار و پودش از      ك يلياز تخ 

). 5 و 6، 1378، يستار(» تراود يافته است، ميثرت، انسجام و وحدت     كن  يها، در ع   دولت عقده 
  :سدينو ي ماهايؤآب و رتاب ك ةاو در مقدم

 ما بـر آنهـا نـام        يينايب. م از ماده  ي مستق يري، تصاو (...) از ماده وجود دارد      يريتصاو«
ل ك پر جنـب و جـوش بـه آنهـا شـ            ي شاد ،شناسدشان يه م ك دست ماست    يگذارد، ول  يم
 ير ماده بـه صـورت     ين تصاو ي ا ةما دربار . اهدك  يدهد و از وزنشان م     يدهد، آنها را ورز م     يم

، ي فاسـد شـدن    يهـا  لكهـا، شـ    لكار شـ  كن  ي ا يم و برا  ينك  ي م يالپردازي خ يرون و د  يماد
  ).136برگز (» ميران يها را از خود م ون و فساد سطحكهوده، ير بيتصاو

رده و  كـ ف  يـ  ماده تعر  ة انسان را دربار   يالبافيه طرز خ  كن است   يبه واقع باشالر در صدد ا     
 يا ن، بـر نگـارش همچـون تجربـه     چطـور، بخـصوص در نـزد شـاعرا      يالبـاف يه خ كنشان دهد   

ل حـولِ  يـ  تخةبـه مطالعـ  » اهاؤيآب و ر«تاب كاو در  ). همان(راند  يم مكمحسوس از جهان ح
 روشـن،   يها آب( متفاوت آب    يها ر مختلف و چهره   ياو با اشاره به تصاو    . پردازد يعنصر آب م  

ن عنصر در   ي ابعاد مختلف ا   يبه بررس ) ين، آب وحش  يق، آب سنگ  ي عم يها  عاشق، آب  يها آب
فـا  ي اياتيـ  حيعـت نقـش  يه در طب كـ دانـد    ينه م ي ماد ياو آب را عنصر   . پردازد يل م يرابطه با تخ  
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  .ز همسرير مادر و ني تصوةنندك ير مادر است و تداعيادآور شين رو يند و از اك يم
ارا كآشـ «ه  كـ  يا دهيپد. شود ي باشالر م  ةز، آتش موضوع مطالع   ي ن  آتش ياوكروانتاب  كدر  

سوزد،  يدرخشد، هم در دوزخ م يهم در بهشت م  «: ر و شر است   ي خ ةاد و گرد آورند   جامع اضد 
گـر  ي د ي لذت اسـت و از سـو       ية ما يي، از سو  ي و سخت  ي است و گاه درشت    ي و مهربان  يگاه نرم 

 دوگونه و دو پارچه،  ،ست يين حال راحت است و عذاب، خدا      يموجب عقوبت و محنت، در ع     
  ). 25 ،1378 ،يستار(» لت و رذالتيفساد، فض و ي روح و جسم، تقوةوند دهنديپ

 از  كيره حا يس، هوفمان و غ   ي چون ادگار آلن پو و نووال      ي باشالر از متون شاعران    يها مثال
ن عنـصر در  يـ  ايردن رد پا  ك در دنبال    ي ما سع  ،ن همه يبا ا . مطابقت روش نقد او بر شعر است      

  .مي داريات فارسي معاصر ادبيها  از رمانيكي

  ها ستر چوبك ارة شبانييآب در همنوامضمون  -2
 داسـتان در  گرچـه .  باشـد يه آب مضمون غـالب كرسد  ي به نظر نم    شبانه ييهمنوادر رمان   

 فرانـسوا   يـك  ار يمي ِسـاختمان قـد    يروانير شـ  يـ  ز يهـا   به جز اتاق   ي ول ،گذرد يس م يشهر پار 
ه ك» يياي در يها راغچ «ةافك است و    يرانير ا ي و غ  يرانيان ا يديگر تبع ي و د  ي راو خانةه  كت  ياشم

ع داسـتان نـدارد؛     ي در وقـا   يست، شـهر نمـود خاصـ      و و دوستان ا   ي راو يها مالقات محل قرار 
ن ن ة  ن از رودخان  يبنابرا گر خـود را    يال د ك عنصر آب به اش    ،ن همه يبا ا . شود ي برده نم  يز نام يسِ
 يري تـصاو  ران و فرانـسه، بـا     يـ اش در ا   ي از زنـدگ   ي راو يهـا  تيـ  و در روا   ها، سطر يال هاز الب 

ه دو  كـ توان بـه دو گـروه متـضاد          ين رمان م  ير مربوط به آب را در ا      يتصاو. اندينما يمتفاوت م 
ه كست  يي ا ها گروه اول شامل آن دسته از مثال      . ردكم  ي تقس ،دهند يل م كيقطب رو در رو را تش     

دوم،  ة مرگ اسـت و دسـت  ةنندك يا تداعيند ك يفا مين ايرانگر و مرگ آفري ويها آب نقش در آن 
نـده و   ي زا يهـا آب نقـش     ه در آن  كـ  هـستند    ييهـا  تر و معدودتر، شـامل مثـال       م رنگ كهر چند   

  .ن زنانه مربوط استيشتر به مضاميل بكدارد و در ) يكاروت(زاننده يبرانگ

 يرانگري و وينيآفر مرگ -2-1
 هك است يا ماده اليخ زيچ هر از شيپ ،آب 1الِيند، خ ك  يه باشالر خاطرنشان م   كهمانطور  

                                                           
1- l’imaginaire 
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 مهـاجم،  ايـ  اهويـ پره خوان، نغمه اي اليس يها آب. شود يم ي معرف 1هن الگو ك يا ماده غلظت در
 رو نيـ ا از. نندك يم مجسم را آن از مشتق ريتصاو و يثانو يها يالبافيخ زيانگ شهوت اي بندهيفر
 ياساس ي، به طور  جهان عنصر نيا ليتحل در و يازل يعنصر عنوان به آب بطن در را د مرگ يبا

 يمـاد  ريبه تـصو   آب ةماد در مرگ و يبدبخت لِي باشالر تخ  ةديبه عق ). 27ليبيس   (ردك جستجو
ر يهـا را بـه تـسخ        دوردسـت  .نـد ك يمـ  حمل خود در را مرگ آب« .انجامد يم يي يعيطب و يقو

 بـه  هكـ  اسـت  يعاملزيرا   ،است تام و تمام   يمرگ موطن آب. گذرد يم زمان مانند آورد و  يدرم
  ).10پيشون (» ندك يم رانيو و نابود ،نكمم لكش نيتر املك

، آب بيش از هر چيز، عنصري است تداعي كنندة مـرگ            ها  همنوايي شبانة اركستر چوب   در  
اش و خبـر غـرق        اي است كه راوي چهارده سالگي       بارزترين مثال رمان صحنه   . آفرين و نيز مرگ  

  :پيش زمينة فجايع ديگر استاش و  اين نخستين فاجعة زندگي. آورد شدن محبوبش را به ياد مي

ـ ه تكـ بـه عـدلِ ظهـر    .  ظهرِ گرم تابستانِ   يكبه  .  دور يناگهان پرت شدم به شهر    « غ ي
م . ه در رودخانه گم شده بود     ك يبه دختر . وبدك  يآفتاب به فرقِ سر م     ه دو قطـره    كلو  يبه س

  .)105 يقاسم(» ديچرخ ي چشمانش مي ني در ني مثلِ گردابكاش

 يرد، تـداع  يـ م يت و آرام در رودخانه مـ      كه سا كبا  ي جوان و ز   يترر دخ ي باشالر تصو  يبرا
 مـرگ در    يه برا كست  يا دهياو آفر .  زنانه است  يشك خود نماد ياوفل.  است 2ير اوفل ي تصو ةنندك

آب عامل مرگ دختر جوان     . است»  مخصوص او  ةماد«ر  ييسپك ش ةه به گفت  ك يآب خلق شده، آب   
ـ ،دهيـ  غـرق محبـوب در آب را بـه چـشم ند     ،ي رمان قاسم  ة چهارده سال  يراو. باستيو ز   ي ول

  .ماند ي ميشه در ذهن او باقي همين صحنه براير ايتصو
» يمه گرفته و بـاران     «يز در روز  ي ن ي راو ةلد، زن صاحبخان  ين مثال، اعدام شوهر مات    يجز ا 
). ديـ آ ي به نظر مـ    يا شهيلك يمك يرين تصو يه چن كهر چند   ( رخ داده است     1943ل  ياز ماه آور  

 بـه   ي بـه خـوب    ير مـشابه  يا نماد مرگ بودن آب در رمان با تصو        ي ينيآفر ها گذشته، مرگ   نياز ا 
پـس  . نه بودن آن است   ي و آ  يت بازتاب ي خاص ، آب يها يژگي از و  يكي: ده شده است  يشكر  يتصو

گر يا د ير انسان   يدن تصو يت بازتابان يه هر دو قابل   ك نماد آب باشد چرا      يتواند به نوع   يز م ينه ن يآ
 از عشق انسان به     ،سي نارس ةبا اشاره به اسطور   » اهاؤيآب و ر  «تاب  كباشالر در   . ندي دارا اء را ياش

                                                           
1- archétypal 

اثر شكسپيير كه پس از قتل پدرش به دست نامزدش، خـود           » هملت« نامزد هملت در نمايشنامة      ا،يا اوفل ي ياوفل -2
  .كند را در رودخانه غرق مي
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او . شـود  يس مـ  كه در آب آرام مـنع     كـ اش آنگونه    ر چهره يد؛ از تصو  يگو ير خود سخن م   يتصو
اس كـ انـسان بـا انع  . ست در جهت اغـوا يز ابزاريش از هر چي انسان پ ةبه واقع، چهر  «: سدينو يم

قل يدهـد و صـ   يند، جـال مـ  ك ي را آماده مين نگاه و تمام ابزار اغواگريچهره، ان يرش، ا يـتصو
  ).31با شالر (» اندازد يم

»  اسـت  يت تهـ  يه تـا ابـد    كـ «است  » ي محو اي  سطحِ نقره « شبانه،   يي همنوا ي راو ةني آ يول
 به زنده بـودن     يه راو كهر بار   ). 44همان  (» دهد يجان را نشان م   ي ب يايفقط اش «و  ) 41 يقاسم(

.  زنـده بـودنش  يشود بـرا  ي م ينير تضم ينه رفته و عدم وجود تصو     ي آ ي جلو ،ندك  ي م كخود ش 
. دهـد  يرت را نـشان نمـ     ي؟ تصو ينيب يم: گفتم يبه خود م  «: نامد ينه م ي آ يماريه آن را ب   ك يزيچ

  ).67(» يا ل نشدهيجان تبديء بيپس هنوز به ش
. »مرگ«: رود يش م ي پ يگري مضمون غالب د   ين رمان در راستا   يبه واقع مضمون آب در ا     

 يا فاجعـه . ده شـده ين مضمون در تار و پود رمان تن   ينوازد و ا   ي ساز مرگ م   يي در همنوا  يقاسم
اش به نواختن ساز ادامـه داده و         يش درآمد آن است و در طول زندگ       ي پ يه مرگ محبوب راو   ك

 . رديگ ياش با مرگ او اوج م نغمه
ه كـ  اسـت    ين، ارتباط عنصر آب با مفهوم زنـانگ       ن رما يگردر ا ي قابل توجه و تعمق د     ةتكن

ن يـ  اينـ يآفر شود و با توجه به مـرگ  ينه دانسته مي ماديآب عنصر. ميردكز بدان اشاره  يشتر ن يپ
 از مـرگ در رمـان     ي اسـتعار  يريته تصو كن ن يشاهد ا . شود يد م كيز تأ ي مرگ ن  يعنصر بر زنانگ  

 يـك ه پكـ نـد  ك يت مـ يروارا ام خاتون  به ني داستان زن،داستان خودجاي جاي   در   يراو. است
 يهـا  هيـ ن ثان يه از بدو تولد قدمش قدم مرگ بوده و در نخست          ك است   ياو زن . حامل مرگ است  

ن يـ بـا ا  . انـد  ردهك  يه از او مراقبت م    ك يسانكش آمده و پس از آن تمام        ياتش مرگ مادرش پ   يح
ت و  يـ ند و مظلوم  ك  ي م ينيه بر وجودش سنگ   ك يوت و غم  كر خاتون و آرامش و س     ي تصو ،همه

» ينـ يمكحـالوت در    «اهد و مـرگ همـان       ك  ير م ين تصو ي ا كي از بار دهشتنا   يي،هراسش از تنها  
ـ ك ي فرشتگان مرگ گمان ميش از بازپرسي در ابتدا و پ يه راو كشود   يم) 22( ن يـ ش از ايرد و پ

  .رده بودك پر ستاره حسش يانيايوت بك بلوچ در سياگري ساز خنةبا نغم
ن عنـصر   يـ ه در آنهـا ا    ك مربوط به آب     يها  دوم مثال  ة در دست  يو زنانگ ارتباط عنصر آب    

  .ديآ يشتر به چشم مي ب،دارد) يكاروت(زاننده ينده و برانگي زاينقش

 يزانندگي و برانگيندگيزا -2-2
آب نمـاد مـادر   . ز باشدي ن ي آزاد ي، جستجو ييوفاك، ش يندگي زا ةنندك يتواند تداع  يآب م 
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او . پـردازد  ي به آب مادران و زنانـه مـ  اهاؤيآب و رتاب كصل پنجم باشالر در ف  . ا همسر است  ي
اش بـا    آب در رابطه ين معنا ي، به دوم  ياتي ح ي آب به عنوان عنصر    ةپس از اشاره به وجه مادران     

ـ يا رابطـه . )144باشـالر  (نـد   ك  يا همسر است، اشاره مـ     ير معشوقه   يه تصو ك يزنانگ ن آب و ي ب
 خود بـا  يي آشناين روزهاي اوليه راوكشود  ي مي تداعيا نه در صح  شبانه ييهمنواسم در   ياروت

حوض سـالن   ر  ناك برهنه در    ير با پاها  ي سف يه در مهمان  كآورد   ياد م يرا به   . ر.الف. به نام م   يزن
 يمـ كو ) 117 يقاسـم (» داد يعت خودش پاسـخ مـ  يبه طب «ي راوة نشسته بود و به گفت  ييرايپذ

  :ابدي ير م در استخي او را در حال آبتنيبعد راو

انِ خواب  يداشت و هوش را م     يوارِ استخر موج برم   ي د ي آب ةنيرش در زم  يراهن حر يپ«
ـ  دوردست بـه ا    يها ه از آب  كدم  يد ي را م  كيوچك يياي در يپر. ردك  ي معلق م  يداريو ب  ن ي

  .)118(» داد ي سر مه گم شده آواز اندويايد شده بود و در حسرت دري تبعياستخرِ خال

 بـا   ي راو ي ول ،ان و زمان است   ك م ةشياند يسپارد و ب   يعت خود م  ي طب زن خود را به دست    
 يرويـ  خـود پ يرامن خود بوده و از اصـول اخالقـ  ـع ف ي مط ،ندك  ين م يه او را در دل تحس     كن  يا
اش   و عاشـقانه ي در روابط احساسي راويامكست و ناك است از شيرين صحنه تصو  يا. ندك يم
ن صحنه بـه  ين در ا ينماداي    ه گونه ه ب ك ي حس آزاد  يقاالنيز   و   ،ز بدان معترف است   يه خود ن  ك

ن خود آواز اندوه سـر      يه در حسرت سرزم   كر زن شناگردر آب     يتصو. ده شده است  يشكر  يتصو
شـائبه از گنـاه،    ي بيبرهنگ«ه نماد  كشود   يادآور م ي را   ييبايد ز ي سپ ير قو ي تصو يا  به گونه  ،داده

  .است) 34 ،1378، يستار(» اني نمايدي و سپك پايبرهنگ

 ها ستر چوبك ارة شبانييمضمون آتش در همنوا -3
 آتش  ي ول ، شده ير مختلف تداع  ي عنصر آتش با تصاو    ،ها ستر چوب ك ار ة شبان ييهمنوادر  

 ي راو ي بـرا  ،شـود  ياش مـ   يواري د يدون در بخار  ي فر يها ه باعث برشته شدن نان    كحتي آنگاه   
). 174 يقاسـم (ست  ي آرام بخش ن   يتشچ عنوان آ  ي ندارد و به ه    يامديجز اضطراب و وحشت پ    

ـ يآتش نـشان مـرگ و و      : ندك  يفا م ي ا ي قطب ك ت ي آتش نقش  ،ن رو ياز ا  ز يـ ا و نيـ ن دن يـ  در ا  يران
د ي شب شـا   يكي از نور و پناه بردن به تار       يهراس راو . شود يعقوبت و مجازات پس از مرگ م      
  . ندكه يترس ناخودآگاه او از آتش را توج
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 نگرراين و ويآفر آتش مرگ -3-1
ـ ي آرامـش اسـت و هـم و   يةه هم ما ك است   ي دو وجه  يآتش عنصر  نقـش  . ي و تبـاه يران

ر مثبـت   ي از تـأث   ،به واقع ترس از آتش    . رانگر آتش با نقش سازنده و مثبت آن در تضاد است          يو
ه سازنده باشـد    كش از آن    ي آتش ب  يي،همنوادر  . شود ي م يد انسان بدان ناش   ي شد يآن و وابستگ  

همان «دهد؛ سر ظهر،  ي روز رخ مةاني در آب در ميمرگ محبوب راو. تآور اس  ب و هراس  يمه
آب و آتـش در  گونـه   نيو بـد ) 105(» وبـد ك يغ آفتاب درست به فرقِ سر م      يه ت ك يا چند لحظه 

  .زنند ي را رقم مي راوي زندگةن فاجعي نخست، شوميتبانيك 
 يهـا  ق جنـگ  نيـ ج من يهـا  غِ آفتـاب، و گلولـه     يـ ، آتش فقط ت   ي مدرن رمان قاسم   يايدر دن 

ه انسان  كن است   ي آتش يها ز مدرن شده و جنگ و بمب      ي آتش ن  ، مدرن يايدر دن . ستي ن يباستان
 ي را از ابتـدا يه راوكن است يمك و در يالوقوع، ناگهان بي قريانتظار مرگ . هراساند يمدرن را م  

  :رده استكرمان وحشت زده 

 يكيه در تارك بمباران يها ثل شبم.  محتومةار، هر دو به انتظارِ لحظ ـانگ. ميا نشسته«
  ).118(» دام سوك خواهد آمد و از كيچ روشن نبود يه هكم به انتظارِ مرگ ينشست يم

ـ   ين عنصر ح  ين جز آب نبوده و جهان به مدد ا        ي زم ي رو ،اگر در آغاز   وجـود  ه  ات بخش ب
ار كت به ياده و باز در نه ي بخش ي انسان نور و گرما و راحت      يه بعدها به زندگ   كآمده، آتش است    

 يهـان كي ي انفجارهـا ةجـ يا و فـردا را نت يـ ان دنيـ ، پا شبانهييهمنوا يراو. ان خواهد داد يجهان پا 
  :داند ي ميميعظ

ـ يب شيتر پ ي ژوپ ةاري را در س   يمي عظ يشناسان انفجارها  ش، ستاره ي پ ياز مدت « رده كـ  ين
رد، لغـت   كـ  ين اصابت مـ   ياش به زم    رها شده  يها  از سنگ  يكيه اگر   ك ييانفجارها. بودند

» ردكـ   ي مـ  ك پـا  يقه از فرهنگ بشر   يرا از همان دق   » شهيهم«شه و لغت    ي هم يرا برا » فردا«
)172.(  

 و شـتاب زمـان و   1رورتصـي شگر يآتش نما«سد ينو ي آتش م  ياوك روان ة در مقدم  يستار
مـال  ك تمام و ي مرگ،سوختن در آتش). 26 ستاري(»  و رسيدن از فنا به بقاست جهان يداريناپا

  .گذارد ي نمي از خود بر جايچ اثريه هك يگاست؛ مر
                                                           

 .گردش. شدن. گرديدن. گشتن: صيرورت -1
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  آتش مجازاتگر -3-2
 يونـان ي يهـا  در اسـطوره  . ان داشـته و دارد    يـ ن و اد  يـي ر، آ ي در اساط  يا آتش نقش گسترده  

 ، زيـرا  انسان بـه ارمغـان آورد  يوه المپ ربود و برا ك زئوس بود، آتش را از       ةه عموزاد كپرومته  
ان و  يـ  از اد  ياريدر بس ). 42برن  (گرفتند   يع آن بهره م   ان از مناف  يه فقط خدا  ك بود   يآتش عنصر 

در . ن آنهاست، ارزش آتش تا حد تقدس باال رفته اسـت          يتر  ما شناخته  يه زرتشت برا  كها   نييآ
 ةز هست و همينده نيننده و زداك كم خطر و شر است، پا    ي از ب  ينگهدار آدم « آتش   يانين اد يچن
  ).41 يتفالح(» ندك ي بد و شوم را نابود ميزهايچ

در .  زاده شـده اسـت  يه از آن شر و بد  ك است   يا دهي آتش پد  ي،د اسالم ي بر طبق عقا   يول
) شك سرينوران(ه مرا از آتش كمن از او بهترم، «: طان گفتيش: طان آمده ي خلقت ش  ةقرآن دربار 

گـر  يز از ديـ اجنـه ن ). 76 يـة ، آص ةسـور : قـرآن ( »يا ردهكـ خلقت )  پستةريت(و او را از گل 
 سـوره : همـان (» ردكـ  آتـش خلـق      ةان را از رخشنده شعل    يو جن «:  آتشند ة و زاد  يدي پل قيمصاد

  ).15 هيآ الرحمن،
افران، كـ  ي عذاب جسمان  ةلي وس يلكطور  ه  ت مسلمانان، آتش ب   ي حد هاي باتكدر قرآن و    

ده يشكـ ه سر از اطاعت خلق      كو اما آنان    «: 1گر است ي د ياران در سرا  كان، منافقان و گناه   كمشر
ه از آن آتـش    كـ وشـند و خواهنـد      ك منزلگاهشان در آتش دوزخ است و هر چه          ،شدندو فاسق   

در (ه كـ  را يعـذاب آتـش   : نديبدان دوزخ برگردانندشان و گو    ) فرشتگان عذاب ( باز   ،نديرون آ يب
  ).20 يةآ السجده، ةسور: همان(» دي بچشكني ا،ديردك يب ميذكت) ايدن

ه پـس از مـرگ و در        كـ  يجتابكنور  . استب  يآور و مه   ز آتش هراس  ي ن  شبانه ييهمنوادر  
  شـبانه ييهمنـوا  ي راوةبـه چهـر  ) ركر و منكين(ده ـننك بازخواست  ة دو فرشت  ييوـازجـن ب يـح
اران كـ  به مجازات گناه   هايي  ه شاهد اشار  يدر رمان قاسم  .  عذاب است  يها ن نشانه يل، او تابد يم

وار اتاقش يه پروفت بر دك يريدر تصاو . مي هست ي مذهب يامت و جهنم بر طبق باورها     يدر روز ق  
  :اران استك عقوبت و مجازات گناهةلي آتش وس،شدك يم

 سـر بـه     يهـا  ان شعله يبِ آتش بود و م    يسره، له يكوارِ سمت چپ تا سقف،      يتمام د «
  .)91 يقاسم(» ده بوديرون جهيه از وحشت عذاب بك بود يده چشميشك كفل

                                                           
النمل قرآن و يـا    سوره 8 و   7مانند آيات   . برخي از آيات نيز به آتش گرما دهنده و محافظ اشاره شده است            در   -1

  . از سورة طه10آية 
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 است و از    ي راو ي مذهب يها ت و آموزه   بر اعتقادا  يشتر مبن ي آتش ب  ة دربار يالپردازيپس خ 
  .  نشان داردي ويدتي و عقي ذهنيها يريدرگ

   آب و آتشياوكروان -4
 بـه  يا ن مطالعه شده را به گونـه يا مضاميه اگر بتوان مضمون كرد كته اشاره  كن ن يد به ا  يبا

ج و يرد، نتـا كـ  مربـوط  يشـناخت  ا جامعـه ياوانه ك همچون نقد روان   ي، در نقد ادب   يگريرد د يكرو
، ي، در مطالعـات مـضمون  )1987(نز  ك اسـم  ةبه گفتـ  .  به دست خواهد آمد    يتر قي عم يرهايتفس

ح ين قـدرت توضـ  ي مضامنيه اكند، چرا  كتفا  كن متن ا  يردن مضام كد تنها به مشخص     يمحقق نبا 
ل يـ ن سـطح تحل   يـ  مانـدن در ا    يدر صورت باق  «ه  كند  ك يد م كي تأ يو.  دارند ي محدود يدهندگ

» ريح و تفـس يان پرداختـه تـا بـه توضـ    يـ شتر بـه شـرح و ب  يه بكم داشت ياه خو يدرون ماندگار 
 از  يكي سود جسته و عنوان      ياوك از روان  ،قاتشيز در تحق  يگاستون باشالر خود ن   ). 99نز  كاسم(
تـاب  كن  يــ  ا ي فارسـ  ة ترجم ة در مقدم  يه ستار كهمانطور  .  است  آتش ياوكروانش  يـها تابك
افتن يــ  بهتـر خوانـدن اثـر و         يت خواننـده بـرا    يـ ز ترب يـ  باشـالر ن   يهدف نقد ادب  «: سدينو ـيم

ـ    يـ از ا ). 15 يسـتار (» 1ات است يل در ادب  ي و تخ  ي علم و روانشناس   يها ييهمگرا ة ن رو در مقال
ات و  ي ح ةزي دو غر  ةد دربار يفرونظرية  ن آب وآتش و     ي مضام يم تا به ارتباط احتمال    يحاضر برآن 

  . مي بپرداز،دنناخودآگاه انسان متضاد در ةزيه دو غرك) اروس و تاناتوس(مرگ 

  2ا تاناتوسي مرگ ةزيغر -4-1
 ةزيـ  از وجـود غر ، منتـشر شـد   1920ه در سـال     ك خود   3 اصل لذت  يوراتاب  كد در   يفرو

دانست و   يم) 48مورل  (» يز هدف زندگ  ي درست و ن   ةجينت«او مرگ را    . مرگ سخن گفته است   
ـ  ،شـود  يافـت مـ   يها    انسان مةهه در   ك است   يل ناخودآگاه يل به مرگ تما   يده داشت م  يعق  ي ول

                                                           
روانكــاوي آتـش     ستاري در مقدمـه كتـاب        .د متفاوت است  ينش باشالر با فرو   يه ب كان داشت   ـد اذع ياـته ب ـالب -1
پوشـاند و   يگر را مـ ي ديزيه چ ك است   يزي چ يعنيست،  يزياو، پوشش و استتار چ    كل از لحاظ روان   يتخ«: نويسد يم

روانكـاو، جويـاي واقعيتـي      گـر   ي د يانيـ به ب .  است ي ثانو ينشكرد و   كاركا  يپس پوشش و سرپوش     . دارد يپنهان م 
تـر و   تصوير كاركرد فعـال . ر چيز ديگريستاما به اعتقاد باشالر، تصوي(...) است كه در پس هر تصوير نهفته است  

اسـت   بـه خيـالپردازي  ) يعني سازنده و نـه ويرانكـار   (پوياتري دارد و سرچشمة حيات يا زادگاه تصوير، نياز مثبت           
  ).22، 1378ستاري، (

2- Pulsion de vie ou Thanatos 

3- Au-delà du principe de plaisir 
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 اند يرانگريز خود و  ي مرگ، غرا  يها زهيغر« او،   ةديبه عق . ندك  يل م يل را تعد  ين م يات ا ي ح ةزيغر
 ةق و بـه مـاد     ـن، حالت آرامش مطلـ    يشي پ يده را به بازگشت به حالت     ـوجودات زن ـ م يامـه تم ك
ـ  اند، يز صامت يآنها غرا .  اند يز زندگ ير با غرا  ي مغا ،زين غرا يا. دارند ي وا م  كتحر يب  خـود را    ي ول

 پـس از سـانحه و       ي، احساس گناه ناخودآگاه، روان رنجـور      ي روان كيتحر يرار، ب كل به ت  يدر م 
 بـا   ي فاعل خود دارند، بعـد از مـدت        يه در ابتدا رو به سو     كز  ين غرا يا. دهند يسرنوشت نشان م  

ز يـ ل غرا كد و بـه شـ     شـون  يت م ي خارج هدا  ي به سو  يز زندگ ير غرا يدخالت جسم و تحت تأث    
  ).102 پير ترامپ -ژان( ».شوند يار مكره آشي، تهاجم و غيرانگريو

 ي از انـرژ   يانيـ د ب يـ ه به نظر فرو   ك متهم است    يرانگريز به خود و   ي ن  شبانه ييهمنوا يراو
 در او اشـاره  يمـار ين بيـ ، برنار به وجـود ا يدوست راو.  مرگ استةزيـ توسط غر  ،جاد شده يا
» رانگري خود و  ي هست يه آدم كدهد   ي اعمال و رفتارت نشان م     ةه مجموع كم  يد بگو يبا«: ند  ك  يم
ن اخـتالل  ي همـ ةجي است در نتيه قتل راوك داستان ي از موضوعات محور   يكي). 144 يقاسم(

ش پـشت پـا     يــ ها رصتـها و فـ     بخت ي آن چنان به تمام    يراو. رديگ يل م ك ش ي راو يتيشخص
حـسن  (شد  كـ   ي قتل خودش را م    ةز نقش يت ن يهار ن د با خودش دشمن است و       ييه گو كزند   يم
 ).5كي  و جوشيل

  1ا اروسيات ي حةزيغر -4-2
 تـا  ،نامنـد  يات مـ  يـ ز ح يـ را غرا ) دويبيل (يز جنس يو غرا ) 2 من ةزيا غر ي( حفظ خود    ةزيغر

 هـاي   نظريـه ن  يد در آخـر   يـ فرو). 50مـورل   (ز مـرگ نـشان داده باشـند         يرت آنها را با غرا    يمغا
ز يـ  و هـدف را در گـروه غرا        يفتگي خودشـ  يبـدو ي و حفظ خـود و ل      يز جنس يش، غرا يزهايغرا

ز مرگ هستند و وحدت و انسجام هـر آنچـه   ير با غرايز مغا ين دسته غرا  يا«. دهد يات قرار م  يح
ردن آن با ادغـام تعـداد   كده يچي پيو حت اتينند و هدفشان حفظ حك ين ميات دارد را تضميح

  .)102 پير ترامپ -ژان(» تر است ه بزرگ هموارين در واحدهاك ممة زندةشمار ذر يب

  ات و مرگيز حيآب و آتش و غرا
آب . زه مطابقـت دارنـد  يـ ن دو غر  ي با ا   شبانه ييهمنوادو بعد متضاد مضمون آب در رمان        

                                                           
1- Pulsions de vie ou Eros 

2- Pulsions du Moi 
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 ةزي از غريني عيريتوان تصو يند را مك يدا مي نمود پيه در رابطه با زنانگ كزاننده  ينده و برانگ  يزا
 مرگ را مجـسم     ةزيرانگر غر ي و اروس در ارتباط است و آب و        يجنسل  يه با م  كات دانست   يح
 يسكـ  قتل ة شوم صحنيا مانند باراني شده   يسك يشكا خود يه آب مسبب مرگ     كآنگاه  . ندك  يم

د، يـ در پرتو نظرات فرو   . رانگر انسان است  ي وجه خودآزاردهنده و و    ةنديند، نما ك  ي م يرا همراه 
 را روشـن    يز مرگ و زنـدگ    يان غرا يش م كشمك ، آب ن مخالف يه مضام كرسد   ين م يبه نظر چن  

سنده ياحتمال نوبه  و ناخودآگاهند و     يد در نزد انسان درون    ي فرو ةديه به عق  ك يزيغرا. سازند يم
ه بـا   كـ د گفـت    ي با يول. ر مربوط به آب پرداخته است     ي تصاو ين دوگانگ يطور ناخودآگاه به ا    هب
ت ي بعد غالب است و در نها      ، آب ينيآفر  مرگ ها ستر چوب ك ار ة شبان يي همنوا ن همه در رمان   يا

  . شود ي ميگر غالب شده  و منجر به مرگ راويبر بعد د
ن يه به دنبال دارد، بهتـر     ك ي متضاد لذت و الم    يژگيل دو و  ي به دل  يلكعنصر آتش به طور     

ن يبا ا. ندك ي ميات و مرگ را در وجود انسان تداعي حةزي غريختگيه به هم آم   ك است   يا دهيپد
ن يـ ه اكرانگر آتش است ي وي با بعد منفيم، غلبه و برتر   يديه د ك، آنطور    شبانه ييهمنواه در   هم

ت يـ اك مـرگ ح   ة و دغدغه و هراس مـدام او دربـار         ي مرگ در وجود راو    ةزي غر ةز به غلب  يبار ن 
  .دارد

  جهينت
. انـد   آنها سخن گفته   ةم دربار يما از قد  كه ح كاند   آب و آتش دو عنصر از عناصر چهارگانه       

ن عناصـر  يـ ل اي تحل،دانند يال مي خيايا نقد دن  ي يانگذار نقد مضمون  يه او را بن   كگاستون باشالر   
 ييهمنـوا در رمان . داند يسندگان ميال نوي و ساختار خير ادبيل تصاويد تحليلك را   يدر متن ادب  

ان تـو  ي مـ ي ول،نديآ يه دو مضمون آب و آتش در نگاه نخست برجسته به نظر نم         ك ني با ا  ،شبانه
ر قابـل  يـ ن حـال غ ين حضور نامحسوس و در ع يد ا ياـافت و ش  يـان را   ـ ردش ،نـ مت يال در البه 

دن ي رسـ ي بـرا ياربرد آنها و راه   كسنده به هنگام    ي نو ي باشد بر عدم آگاه    يليشان دل  يپوش چشم
  . ي پنهان ناخودآگاه ويها هيبه ال

 آب  نـة  شـبا  ييهمنوار   د ي ول ،ر گوناگون است  يعنصر آب طبق نظرات باشالر خالق تصاو      
 يبررس. زانندهينده و برانگ  يا زا يرانگر است و    ين و و  يآفر ا مرگ يآب  : ندك  يفا م يدو نقش عمده ا   

ن رمـان  يـ ن آب در ايآفـر   نشان از برجـسته بـودن نقـش مـرگ          ،رماناين  داشده در   ي پ يها مثال
 اسـت،  نه شـبا ييهمنـوا  ين اصلي از مضاميكيه كبه واقع مضمون آب با مضمون مرگ      . داشت

 آن  ي و مجـازاتگر   يرانگـر يز بر وجه و   ي مربوط به آتش ن    يها مثال. ندك  يدا م ي پ ي تنگاتنگ ةرابط
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. شـود  ي مـ  ي به مضمون مـرگ منتهـ      ،تر  پر رنگ  يلكه باز مانند آب و حتي به ش       كنند  ك  يد م ييتأ
ن ايـ ند، بـه ب   ك  يت م يش و پس از مرگ خود را روا       يع پ يه داستان وقا  كن رمان همانطور    ي ا يراو

  .اند ن مسئلهين آب و آتش همسو با ايپردازد و مضام ي از مرگ منوين انسان ةهراس و دغدغ
 ينـدگ يزا. اند د در ارتباط  يات فرو ي مرگ و ح   يها زهي غر نظريةن با   ين دو مضمون همچن   يا
 آب و آتـش همـسو بـا    يرانگـر ي و وينيآفر ات و مرگي حةزي آب همسو با غريزانندگيو برانگ 

 از كي نـدارد و حـا     ي نقش سـازنده و آرامـش بخـش         شبانه ييهمنوا آتش در    . مرگ است  ةزيغر
ز يـ  ن ي و يرانگـر يل به خـود و    يه م ك است   يات نزد راو  ي ح ةزيزه مرگ نسبت به غر    ي غر يبرتر

  .د آن بوديمو
 ،رسيم  به مطالب جالب ديگري نيز ميها ستر چوب ك ار ة شبان يي همنوا البته در تحليل رمان   

تواند مورد جالبي براي بررسي و نقد باشد كـه           دويي در رمان كه مي    از جمله حضور رآليسم جا    
  .كنيم در اين مقاله فقط به اشاره به آن اكتفا مي
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