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A new chapter of literary movements in Germany has started due to the development of pop 

literature. Pop literature is the outcome of the rebellious feelings of a younger generation 

towards the traditional social and political values. Christian Kracht is one of the 

contemporary writers in the German literature scene who was from early on considered as 

one of the main figures of German’s pop literature owing to his unconventional style in 

describing the concerns of newer generations in his first novel Faserland. However, the 

main reason that makes Faserland one of the highlights of the contemporary German pop 

literature world is its psychological aspects established in the escapisms of its protagonist. 

This study attempts to not only demonstrate pop literature’s vast potentials in manifesting 

deeper psychological concerns of a society, but also explore how Faserland’s protagonist 

can be read as an example of an adolescent, living in mid-90s Germany, who isn’t able to 

cope with the history and society of the country he is living in. 

Cite this article: Haddadi Mohammadd Hossein and Shojaeian Behrooz. "Christian Kracht and escapism in Faserland". Research in 

Contemporary World Literature, 27, 2, 2023, 723-743, -.DOI: http//doi.org doi: 10.22059/jor.2021.334074.2229. 

                               © The Author(s).                                               Publisher: University of Tehran Press. 
.                              DOI: http//doi.org/10.22059/jor.2021.334074.2229 

mailto:pajuhesh@ut.ac.ir


 724 743 تا 723از صفحه ، 1401پایيز و زمستان ، 2شماره ، 27دوره ، دبيات معاصر جهاناپژوهش 

   2588-7092: (e-ISSN)شاپاي الکرتونیکی      2588-4131: (p-ISSN)شاپاي چاپي 
 pajuhesh@ut.ac.ir، پست الكترونيك: http//jor.ut.ac.irنشاني اينترنتي مجله: 

 

 

  فازرلنددر رمان  تیکراخت و فرار از واقع انیستیکر

   2انیبهروز شجاع  1یحداد نیمحمدحس

 haddadi@ut.ac.ir .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا یخارج اتیها و ادبدانشکده زبان یآلمان اتیگروه زبان و ادب .1

 behrooz.shojaeian@ut.ac.ir. رانیهران، ادانشگاه تهران، ت یآلمان اتیزبان و ادب .گروه2
 

 

  چکیده اطالعات مقاله

 مقالة پژوهشیله: نوع مقا

 

 

 25/08/1400 :افتیدر خیتار

 20/09/1400: بازنگری خیتار

 27/09/1400: رشیپذ خیتار

 10/11/1401: انتشار خیتار

 

 

 

 

 

 

  ها:واژهکلید

روان  ت،یپاپ، فرار از واقع اتیادب

جامعه،  ،یساختارشکن ،یکاو

 استیس

معاصر آلمان گشوده شد.آنچه  یادب یهادر جنبش یدیجد ةزبان،صفحیآلمان یپاپ در کشورها اتیادب یریگبا شکل

اخبر، برجسته کرده است؛ نگاه  یهاپاپ در سال اتِیادب نیرتکویرا درس نیبرخاسته از نسل اقتصاد نو سندگانیسبک نو

ر حاکم د یسنت یهاآنان به ارزش ییاعتنایروز و ب یاجتماعو  یاسیس لیو پرخاشگرانه نسل جوان به مسا انگرانهیعص

آلمان است که در رمان خود فازرالند به  اتیادب نینسل نو سندگانیاز نو یکیکراخت  انیستیاست. کر یجوامع غرب

 یکیبه عنوان  نیاز منتقد یاریقشر از طرف بس نینسل جوان و زبان خاص ا یهاخود به دغدغه رمتعارفینگاه غ لیدل

 ةشناسانتر کرده است؛ ابعاد رواناثر را برجسته نیوجود آنچه ا نیاشده است. با  دهیپاپ نام اتیو رهروان ادب شروانیاز پ

و نه تنها  یشناختاثر ازبعد روان نیا یلیتحل یرقم خورده است. با بررس «تیفرار از واقع» ةباشد که با مؤلف یآن م

 یهایژگیشده؛ بلکه و نشان داده ،یو اجتماع یاسیس یهاسمیمقابله با آنتاگون رد ستیپروتاگون یو روان یحاالت روح

 .شودیم دهیکش ریبه تصو زیپاپ ن اتیخاص ادب

 .743-723, 1401, 2, 27معاصر جهان اتی. پژوهش ادب"فازرلنددر رمان  تیکراخت و فرار از واقع انیستیکر"بهروز.   انیشجاعو  نیمحمدحس یحداد  : استناد

DOI: http//doi.org/ 10.22059/jor.2021.334074.2229 
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   مقدمه.1

و  یپیه تل،یچون ب یمتعارف ریغ یهادهیدر پد دیپاپ را با اتیادب یریگشکل یهاشهیر نیاول
حاکم در جامعه و گذذر   یاخالق یارهایمع یکه با پا گذاشتن بر رو ییهادهیپانک جستجو کرد. پد

. نذد روز را رقذم زد  یو اجتماع یاسیدر نگاه به مسائل س یارشکنساخت یامور متعارف؛ نوع واریاز د
در  یدر روابذ  اجتمذاع   ریپاپ با توجه به تحذول چشذمگ   اتیادب یبرا ریو فراگ قیدق فیتعر انیب

 نیخود در اول یریگدر آغاز شکل یجنبش ادب نیاست. اگر ا یادهیچی،کار سخت و پ یجوامع غرب
 انیذ ( محذدود بذه ب  کذا یآمر ژهیذ )و بذه و  یجوامذع غربذ   دوم در یپذ  از جنذج جهذان    یهاسال

و پانذک   یپذ یه تذل، یمانند ب ییهاتوس  گروه یسنت یو شکستن باورها یاجتماع یهایناهنجار
کذرد کذه بسذتر الزم را     ادیمفهوم  نیدر ا یاتیپاپ به عنوان ادب اتیاز ادب توانیرو م نیبوده؛ از ا

 یاجتمذاع  یباورها هی( علرمتعارفیمخدر و پوشش غمواد  هیروی)چون مصرف ب یپرخاشگر یبرا
ها و دغدغه انیخود را به ب یجا اتیادب نیا جیاز جامعه فراهم کرده است.اما به تدر یتوس  بخش
 ریذ کذرد کذه نگذاه غ    ادیذ  یاتیذ از آن به عنوان ادب دینسل جوان داده و امروزه با یهایپرخاشگر

 است. دهیکش ریروز را به تصو یو اجتماع یاسیمتعارف نسل جوان به مسائل س
جسذتار از   نیذ ا سذندگان ینو دیذ از د توانیپاپ م اتیادب نییدر تب دهیوجود عدم وحدت عق با
مانذده   ادگاریکرد که با به سخره گرفتن هر آن چه از گذشته به  ادی یاتیپاپ به عنوان ادب اتیادب

در  یقشر جوان است. پ  اگذر حتذ   انیدر م ژهیدر جامعه و به و ینینظم نو جادیاست، به دنبال ا
حاکم بذه عنذوان پذاپ     یاجتماع ی( به باورهاتلی)چون نسل ب ینسل ةزمان، نگاه پرخاشگران کی

 دنیرپ )بذه سذخره کشذ    یقیچذون موسذ   یهذا دهیدر قالب پد زیقلمداد شود، آنچه را که امروز ن
وان پاپ قلمداد کذرده و  به عن دیبا م،یکنیبا دشنام( مشاهده م یاجتماع یو باورها یسنت یقیموس
 .میبنگر یسنت یهادهیدر برابر پد انیعص یعنوان نوع بهآن را 
و  یپذ یه تذل، یچون ب ییهادهیدفاع از پد یوجه به معنا چیجستار به ه نینکات فوق در ا ذکر

 نیذ بلکه ا ست،یدوم ن یپ  از جنج جهان یهاسال نیدر اول یغرب ةپانک به عنوان مظاهر جامع
 یو حتذ  یهمذراه بذا تحذول در روابذ  اجتمذاع      زیپاپ ن اتیاست که ادب نیا ۀدهند نشان تیواقع
را )نگاه ساختارشکنانه به هر آن چذه   یدیو تحول شده و نگاه جد رییغرب، دستخوش تغ یاسیس

خذاص   یهایو پرخاشگر هایناهنجار نیهم انیبه علت ب قاًیو دق طلبدیتاکنون متعارف است( م
کذه بذر بسذتر     رانیذ ماننذد ا  یپذاپ در جوامذع سذنت    اتیاست که ادب یبنسل جوان در جوامع غر
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اسذت،   جیذ که در غذرب را  یشکل نیحاکم شکل گرفته، به ا یو فرهنگ یمذهب ،ینید یهاارزش
 یسذع  یشذکن اند که با سنتبوده یسندگانیشعرا و نو زین رانینداشته است. البته که در ا یگاهیجا

پاپ در غذرب متفذاوت    اتیادب انیتالش با جر نی؛اما جن  ااندداشته یافکار عموم یدر روشنگر
 مستقل دارد. یاز به پژوهشیها نتفاوت نیا یبوده و بررس
کراخذت   انیسذت یرمان فازلند که توس  کر یاست که با بررس نیجستار ا نیاز نگارش ا هدف

نگاشذته   زبانیآلمان یپاپ در کشورها اتیداران ادباز پرچم یکیو  یسیمطرح سوئ سندگانیاز نو
روز به چالش  یو اجتماع یاسیاثر را نسبت به مسائل س نیا ستیمتعارف پروتاگون ریشده، نگاه غ
پذاپ دارد و آن   اتیذ به عنذوان ادب  فازرلند یفراتر از از بررس یجستار نگاه نیحال ا نیبکشد. با ا

اسذت کذه بذا     یمقاالت علماز  یانیمقابله با جر زیآن ن لیاثر است. دل نیا ةشناسانروان یهاجنبه
و مذانع   سذته یپذاپ نگر  اتیذ را فق  بذر بسذتر ادب   فازرلندخود در تالش هستند که  ةنگاه عجوالن

به منظذور   دیکاوانه فروجستار ازابزار روان نیرمان شوند.در ا نیدر جوانب مختلف ا شتریب کنکاش
 یکذاو روان خیاسذت. در تذار   دهیذ ، استفاده گردفازرلند ستیپروتاگون یجوانب روان ترقیدق یبررس

 یکذه حتذ   یکاوانذه بذوده اسذت؛به طذور    روان میمفذاه  انیب یمناسب برا یبستر  اتیهمواره ادب
 . شودیبه آن اختصاص داده م یمجزا در نقد ادب یااخهش

موجذود در آن مملکذت گذره     تیبه فرهنذج روز و وعذع   یادیکشور تا حد ز کیپاپ  اتِیادب
مذورد   سذته یدر حذد شا  یپاپ موجذود در جوامذع غربذ    اتی،ادب رانیا وجود در نیخورده است. با ا

کذرد.از   ادیذ حوزه  نیدر ا یاثر ایبه جرأت از جستار و  توانیو نقد قرار نگرفته است و نم یبررس
بذه   سذت یدر آمده؛ کتذاب  ریتحر ةبه رشت فازرلندپاپ و رمان  اتیادب ۀکه در حوز یمهمجمله آثار 
در  ییگذو وارونذه  یاثر مهم به بررس نیوان پاپ و گواژه است. راون در اراوِن با عن ستوفیقلم کر

و  یشناسذ بیرا تحذت عنذوان آسذ    یکتاب فصذل  نی. اپردازدیپاپ م اتیادب 2000تا  80آثار دهه 
بذا   اتیذ رمان کراخت اختصاص داده است. عنوانِ پاپ عالوه بذر ادب  نیبه اول فازرلند یناسشنروا
 یپاپ سع اتیمحبوب و ادب یقیبا عنوان موس یدر کتاب لمانیو مارکوس ت گره خورده زین یقیموس

 یسذت یپاپ، مفهوم پاپ را دنبال کند و به چ یقیموس یعنیعنصر پاپ  نیترمهم قیکرده تا از طر
مختصذر از   یاخچذه یپاپ، تار اتیکوتاه با عنوان ادب یپاپ بپردازد. توماس ارنست در کتاب اتیادب
 سندگانیتا نو سمیو به طور خاص دادائ تهیکه در مدرن ییهاشهیکرده و از ر یپاپ را معرف اتیادب

بار وجود دارند، سذخن گفتذه اسذت. البتذه     -کراخت و اشتوکارد انیستیپاپ مثل کر اتیمعاصر ادب
پاپ ،امر  اتیآثار ادب یاصل یهاتیشخص ةکاوانبه ذکر است که پژوهش درمورد جوانب روان زمال



 727                                                                                  در رمان فازرلند  تيکراخت و فرار از واقع انيستیکر

 

 

 

هذا  جسذتار از آن  نیوجود دارد که در همذ  یآثار زین یدرمورد اثر مورد بررس ی. حتستین یدیجد
 یهذا تیشخصذ  یِوابستگ یبه بررس یاکالرک در مقاله دیویاستفاده شده است. به عنوان مثال د

 .پردازدیم یتجار یهاکراخت به برندها و مارک اتیروا
بذا اسذتفاده از ابذزار     یفیتوصذ اثر مورد استفاده قرار گرفتذه، روش   نیکه در ا یپژوهش روش

بذر بسذتر    فازرلنذد اثر  یلیتحل یجستار به دنبال آن است که با بررس نیبوده و ا دیکاوانه فروروان
 ناثذر را از درو  نیذ مهم ا یهایژگیو ،یجوامع غرب ریو سا زبانیآلمان یمنابع موجود در کشورها

بذا اتمذام اثذر     فازرلنذد  ۀخواننذد  یهد. بذرا خواننده قرار د اریآن استنباط و استخراج کرده و در اخت
رمذان بذه    یداستان در انتها یاصل تی: چرا شخصشوندیمطرح م تیدرمورد روا یاساس یسواالت

 نیذ برود؟ در ا  یبه سوئ ردیگیم میتصم کبارهیاصالً چرا او به  گردد؟یدنبال قبر توماس مان م
 یهذا پرسذش  نیذ ا یبذرا  یاحتمال یتا پاسخ دشونیبه کار گرفته م دیفرو ةکاوانجستار ابزار روان

 شود.  افتیو معنادار  یاساس
 یو بررس بحث.2

 دهیبه چاپ رس 1995که در سال  باشدیم یسیکراختِ سوئ انیستیاثر کر نیاول فازرلند  رمان
که بذه   یاتیفی(. ک13است )هِکِن  دهیپاپ شکل بخش اتِیکه به موج متأخرِ ادب ستیو از جمله آثار

 یهذا از مشخصذه  یکذ ی. ستندین یآشکار و قطع دهدیپاپ م اتیادب ةجواز حضور در دست اثر کی
 داریپد 2000 یدهه یکه حوال یپاپ اتِیخصوص آن ادبپاپ، به اتِیاست که ادب نیشده ا شنهادیپ

. شذود یمتمرکز م عیبر وقا شتریاول شخص دست شسته و ب یراو ةکاوانروان یهاگشته؛ از تکلّف
وارد  یذی گراکه بذه مصذرف   یبا انتقادات یسطح یآثار مخالفت نیدر ا توانیم زین یطرف )همان( از

 را جستجو کرد. )همان(  شودیم
کذه   نیذ از ا یکرده که اصذالً تصذور   انیبه صراحت ب  Zeit ةبا مجل  یادر مصاحبه کراخت

 فازرلندر زمان انتشارِ (. اگرچه د2 یپیلیباشد، نداشته است  )ف ییپاپ قرار است در چه معنا اتِیادب
 نتشذارِ امذا بذه مذرور و بذا ا     ردیگیپاپ قرار م اتیادب ۀکار در رد نیاتفاق نظر داشتند که ا یاریبس

کراخذت   گذر ید یکارهذا  یاثذر و حتذ   نیذ در مذورد ژانذر ا   نیشیپ تِیمختلف، قاطع یمقاالت علم
سطح توهم است اما عمق »ن با عنوا یادر مقاله ینلی(. به عنوان مثال، ف77تر شد )مِنکه کمرنج

آثار کراخت نشان دهد که آثار او برخالف وعع موجودِ بنذا   قیدق ةتالش کرده تا با مطالع «زهمین
 یِهستند بلکه در تالش هستند تا بذا حفذظ هذاهر سذطح     قیشده در مقاالت و نقدها، نه تنها عم

 اتِیذ ب شدنِ کراخت بذه ادب علت منسو افتنِی ی(. برا1 ینلیخود را هم برمال کنند )ف تیخود، جد
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نفذره تحذت   پذنج  یادر پذروژه  1999نخواهد بود. کراخت در سال  یاو کاف یهارمان یپاپ، بررس
 شناسذند یپذاپ مذ   اتیذ ( ادبینواز)پنج نتتیداشته که آن را به کوئ یاندوه شاهانه  همکار عنوان
 ایذ  میپاپ قرار دهذ  اتیدبا سندگانیکراخت را در شمار نو ایبحث که آ نیاز ا ی(. جدا461)لوت  

رسان بذوده اسذت؛ چذرا     یاری یکراخت از جهات یپاپ برا اتیتوجه کرد که برچسب ادب دیبا ر،یخ
را در  یرمان به اتفاقات واقعذ  عیباشد که ارجاعات وقا پرستانهییبایز ینقاب تواندیعنوان م نیا که
کذه بذا    دهذد یازرالند نشان مذ رمان ف قیدق ی. )همان( در عمن بررسداردیمبهم نگه م یتیوعع

 اپپذ  اتیذ بذه ادب  یاثر در چذه ابعذاد   نیکه ا نیاثر و ا نیبه ا نیمتفاوت منتقد یهاوجود نگرش
 یو روانذ  یکذه حذاالت روحذ    دیبرداشذت و اسذتنباط رسذ    نیحداقل به ا توانیم شود،یم کینزد

روز، در ارتباط  یاجتماعو  یاسیبه مسائل س یو ةمتعارف و ساختارشکنان ریو نگاه غ ستیپروتاگون
 پاپ قرار دارد.   اتیادب یهایژگیبا و میمستق

 یسذفر راو  تیذ رمذان روا  نیذ داشذته باشذد. ا   یو خمذ  چیپر پ تِیکه روا ستین یرمان فازرلند
 سذت یاسذت. پروتاگون   یسذوئ  تیآلمان تا جنوبِ آن و در نها ةنقط نیتری)شخص اول( از شمال
و در  شذود یخذود روبذرو مذ    یمی، بذا دوسذتان قذد   90 ةدهذ  سذفر در آلمذان   نیداستان در طول ا

است که نذام او   ی. او جوانابدییندارند؛ حضور م یکه معموالً سرانجام خوش یمختلف یهایمهمان
( 166 نداراینگرانِ نان شبش باشد. )ب ستیو هاهراً الزم ن شودیدر طول رمان مطرح نم چوقتیه
کذه او را از کسذالت و    ییهذا ییاسذت، مذاجراجو   یدیذ جد یهاییکراخت به دنبال ماجراجو یراو
بذه   یذی از نظر آوا زی. )همان( عنوان رمان نبخشندیو به آن معنا م رهاندیم اشیزندگ یکنواختی
اسذت، و   افیذ ال یبذه معنذا   Faser ی. واژهسذت ین شباهتی( بیپدر نی)سرزم Vaterland ۀواژ

 یطذورکل رو بذه  نیو از ا نیگزیجا یزبان فارسبا پوسته پوسته شدن در  توانیرا م fasernمصدر 
 ینه تنها در شهرها فازرلند ستیکه پروتاگون یایکرد. فرسودگ رجمهفرسوده ت نیرا سرزم فازرلند

برخورد  نیدر اول Faserland ۀ. واژکندیحمل م زیسفر ن یبلکه همراه خود در ط ندیبیمختلف م
شذده   نیگزیجذا  ۀواژ یرو یلکه در دل خود تمرکذز ب کند،یم یرا تداع Vaterland ۀنه تنها واژ

 یخذال  یجذا  نیاما همذ  ست،یپدر خال ۀواژ ی. اگرچه در عنوانِ اثر جاگذاردی)پدر( م Vater یعنی
تحکم، فرمان و  ادآوریعنصر پدر که  اندازد؛یب هیحضور عنصر پدر بر تمام داستان سا شیباعث م
 یپدر در زنذدگ  ابِیباشد به غ یااشاره تواندیستان مپدر در عنوان دا ۀواژ ابی. غستیمدارقانون
او. نذام او   یباشد به نقش محذور  یااشاره تواندیم زیاز آوردن نامِ پدر ن جتنابو تالش بر ا ،یراو

 . زهاستیآغاز تمام گر ةچراکه او نقط شودیآورده نم
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کذرد   ادیذ  یتوان از اثرافکنده است که به ندرت ب هیسا یآنچنان بر آثار ادب یروانشناس امروزه
(. نقذد  222 یی)دانا دیاین انیسخن به م هاتیدر شناخت شخص یکه در آن از نقش مهم روانشناس

 تیناخودآگاه شخص ریاز شناخت عم یترقیبه فرد درک عم یروانشناخت یکردیبا رو یهر اثر ادب
 یآغذاز بررسذ   یارمان بذر  ةنقط نی(. بهتر473 یرزاحسابی)م بخشدیاثر م کی یهاتیشخص ایو 

. اسذت یدر وس  در یقیقا یداستان رو یاصل تیکه شخص ییداستان است، جا یروانکاوانه، انتها
و  نیباز انتخاب کرده، اما خواننده با مرور قرا یانیرمان مهمش پا نیاول یدر نگاه اول کراخت برا

کتذاب،  . در بخذش هفذت   سذت ین یکذامالً بذاز و خنثذ    انیذ پا نیذ کذه ا  شذود یمتوجه مذ  قاتاتفا
کذرده   رییذ تغ اری. اما رالو بسشودیبه اسم رالو مواجه م اشیمیاز دوستان قد یکیبا  ستیپروتاگون

که اصالً دوستش  کندیمعاشرت م ییهاو با آدم خوردیاست؛ مرتب اعطراب دارد؛ قرص خواب م
را  تیذ موقع سذت یبذا رالذو، پروتاگون   سذت یپروتاگون ةمواجهذ  یهذا بخش نیاز آخر یکیندارند. در 

 :کندیم فیتوص طورنیا
در مذورد   یزیذ چ زنمی. حدس مدیگویچه م شومی. متوجه نمدیگویرا ناالن م یزیلب چ ریز

 نطوریو ا رندیگیتنش را م ةرعش یها چطور جلوقرص نیکه ا نیدرمورد ا د؛یگویقرص خواب م
و را درسذت متوجذه   اصذالً منظذور ا   ایکه آ ستمیها خوابش ببرد. مطمئن نکه شب شوندیباعث م
راحت حرفم را باور کنذد   الیبا خ تواندیکه م میگویوجود در پاسخ به او م نیاما با ا ه،ن ایام شده
 (169.  )کراخت کنندیم دتریو شد شتریها را بها فق  رعشهقرص نیکه ا

لذو از  اما برخورد او با را رسند؛یبه نظر م احساسیمعموالً سرد و ب ستیپروتاگون یهافیتوص
به او  کندیم یو سع ربودهیدوستش دلگ یعصب یِفرد است. او از ناراحتمنحصر به  یکم ثیح نیا

 کمک کند. 
 :ندیبیدر روزنامه اسم رالو را م  ،یاز گذر از مرز و ورود به سوئ پ 
 دایذ [ِ رالو را هشت صبح کنذار آب پ کری. ]پخوردیصفحه اسم رالو به چشمم م نیا یمدام رو 
کرده بود. رالو، همان که  ریدرخت گ کی یهاشاخه انیکه لباس شبش در م یودند؛ در حالکرده ب

 ةداده بذود و همذ   یشده بود. رالو، همان که مهمان دایو الکل پ ومیوال یادیاش مقدار زداخل معده
پدرش که در  یاردیلیبود که به مهمانان خوش بگذرد. رالو، همان وارث ثروت م نیو غمش ا هم
 (175)کراخت « .کردیم یاشتوتگارت زندگ یکیدر نزد یود و مادرش که در نهادهند ب
(. در 3است )ص  یوجود دارد، و آن خودکش یفلسف یجد ةمسال کینظر آلبرت کامو تنها  از

 یجذد  ةتنهذا مسذال  »کذه کذامو آن را    شودیمواجه م یزیدر روزنامه با آن چ ست،یپروتاگون نجایا
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 یادهیذ تنهذا بذه عنذوان پد    یکامو در ادامه معتقد است کذه بذا خودکشذ   . هرچند نامدیم «یفلسف
 ریذ اتخاذ کند، و آن درگ« متضاد» یکردیرو کندیم ی(، اما او سع4)ص  شودیم خوردبر یاجتماع

است که نقش  نیکه در آن فرض بر ا یکردیرو ست،یو خودکش یتفکر فرد نیشدن با ارتباط ب
کمرنج اسذت   ،«ستیکه درون قلبِ آدم یکرم» نیا ،یودکشخ یةاول ۀدیا یریگاجتماع در شکل
 رنذد یگیمذ  میکه تصذم  یکرد که کسان یپوشنکته چشم نیاز ا توانینم جودو نی)همان(. اما با ا
 اشیفلسذف  یهذا یبررسذ  ةقرار دارند. کامو در ادام تیبخشند در اقل انیخود پا یعامدانه به زندگ

 یکذه همگذ   افتیمحدود کنم، درخواهم  یستیالیستانسیاگز یهااگر خود را به فلسفه» سدینویم
در طذول داسذتان در    زیذ ن فازرلند ستِی(. پروتاگون32)ص  «دهندیم شنهادیپبدون استثناء فرار را 
آن و سذپ    نِیتذر یآلمذان تذا جنذوب    ةنقط نیتریسفر از شمال نیا یاصل یةماحال فرار است. بن

 سذت یادهیذ پد تی(. فرار از واقع209)شفر  شودیم دهینام  تیکه فرار از واقع ستیزیآن چ  ،یسوئ
 کرد. ی( بررسایرو ریدر کتاب تعب دیفرو اتِی) با توجه به نظر یکاومنظرِ روان زآن را ا توانیکه م

در  دیذ جد یاشاخه یمنتشر شد و سنج بنا یالدیم 1900در سال  دیاثر فرو ایرو ریتعب کتاب
اسذت   نیا ایرو ری(. اصل بحث مطرح شده در کتاب تعب397 انیاو ر نیوکیرا نهاد )ر یدانش بشر
به اسم ناخودآگاه  ییبلکه در جا دهند،یما در خودآگاه رخ نم یهاآرزوها و خواسته نیترقیکه عم
 دایذ پ زیذ خودآگذاه را ن  ریعذم  یمجالِ مطرح شدن برا ایکه در عالم رو شوندیو پرداخته م ساخته

خودآگذاه   ةمانع از مواجه کندیم یسع خودآگاهمهین ان،یم نی(. در ا397 انیو را نیوکی)ر کنندیم
 درکذه بذالقوه    شذود یاطذالق مذ   یبذه امذور   خودآگاهمهیناخودآگاه بشود. ن یگزاروان یبا محتوا

که بالفعل نزد ذهن حاعر هستند )کذوهن   شوندیم یشامل امور یدسترس ذهن بوده و خودآگاه
مذدل   نیذ ا یهذا مختلذف، متوجذه نقذص    مارانیبا ب شترین و برخورد ببا گذر زما دی(. البته فرو45
در  نیذ و ا کنذد یم فیتوص رونیفق  انسان را از درون به ب ،یمدل نی. چنشودیخود م یاطبقهسه
 ةمقابلذ  ةقذ یبذر درون و طر  رونیب  یمح راتِیاز تاث دیاحساس کرده بود که با دیبود که فرو یحال

که  یساختار یة(. سه جزء نظر34و هولمز  تمنیصحبت کرد )ب زین ینرویب یدهایناخودآگاه با تهد
 میسه عنصذر، مفذاه   نیاند. اشده نیگزیبا نهاد ، من  و فرامن  جا یشده است در زبان فارس هیارا

متمرکذز اسذت )همذان     زین یرونیب تِیسه عنصر قبل را در دل خود دارند، اما عالوه بر آن بر واقع
35.) 

بذا   کنذد یدست گذاشته و تذالش مذ   خودآگاهمهین یرو قاًیجامعه دق د،یفرو یهاگفته براساس
احساس کرد کذه سذه عنصذر     دیرا در کنج انزوا نگه دارد. فرو ختهیآن، ناخودآگاهِ افسارگس تِیتقو
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بذه   کهچرا ستند،ین یرونیب راتیتاث نیقادر به نشان دادنِ ا گریو ناخودآگاه د خودآگاهمهیخودآگاه، ن
خواهذد بذود )همذان(. بذه طذور       رممکنیذ مثل وجذدان غ  ییهادهیپد هیتوج یبندستهد نیکمک ا

و پرخاشذگرانه اشذاره    یجنسذ  یهذا و محرک یدرون یهابه رانه»گفت که نهاد  توانیمختصر م
که نه تنها شخص از خذودش   یآلدهیاست؛ آن ا آلدهیمنِ ا کی قتی)همان( فرامن در حق« دارد.

به سمتِ آن حرکذت کنذد )همذان(. مذن،      دیکه با کندیه جامعه به او القا متا باشد بلک اردانتظار د
خودآگاه  یدو فضا انِیدر م خودآگاه،مهیبه ن هیکرده و شب فیرا توص تیشخص تریمنطق یهاجنبه

 (.   36و ناخودآگاه معلق است )همان 
در  یزیذ ن چگشتن آ داریپد یِبر فرامن خواهد بود، چون اوست که مسئول اصل یتمرکز اصل 
گفذت کذه    تذوان یمذ  یشده است. به طور مقدمات دهینام تیفرار از واقع ترشیکه پ گرددیم یآدم

آن  یریذ دارد که شکل گ ییهاتفاوت یقیبا والدِ حق یوالدِ درون نیشده است. ا یفرامن، والدِ درون
ها در ادامه آن(  که علت و شکل 35است.)همان یرونیب اتیو واقع یدرون یها یاز فانتز یندیبرا

مطلذوب فذرامن و    انی. علتِ نسبت دادن صفاتِ والد به فرامن، تضادِ مردیگیقرار م یمورد بررس
 یِختگیگسذ تا مذانع از لجذام   کندیوعع م انهیجوسلطه یکه فرامن قانون ییمطلوبِ نهاد است، گو

سذرکوب   یبذرا  توسذ  اجتمذاع   خودآگذاه مهین تیاست که از تقو یفیبه توص هیشب نیشود. ا نهاد
کذه   کنذد یم شنهادیدو اصل پ دیفرو ،یریدرگ نیدرکِ بهتر ا یناخودآگاه مشاهده شده است. برا

به  یکیاست.  تیاصل واقع یگریو د ییجواصل لذت یکیسه عنصر مذکور خواهند بود.  یربنایز
 یدر حذال  اسذت؛  ندهیو بدون توجه به آ یاو لحظه یبصورتِ آن یکردن  آمال درون آوردهدنبالِ بر
 تذوان یرو مذ  نی(. از ا37)همان  اندازدیب قیرا به تعو یآن ییجولذت نیا کندیم یسع یگریکه د
)همذان(  « کذودکِ درون و والذدِ درون.   انِیدانست م یریدرگ کیبه زبانِ ساده، »را  یریدرگ نیا

. امذا  دانذد یم مسیالیستانسیاگز ةاول و آخر فلسف شنهادِیرا پ« فرار»که ذکر شد، کامو  ونههمان گ
پاسذخ نوشذتارِ    یهمان فرامن دانست؟ بذرا  ایاز دستوراتِ والدِ درون،  یکیفرار را  نیا توانیم ایآ
 قرار خواهد گرفت: یمورد بررس دیاز فرو ریز

 رایذ ز د،یشذو یکه من از خود دسذت مذ   نیدارد: ا حیتوع کیتنها  ایخولیاز مرگ در مال ترس
 ین به او عشق بورزد، از او متنفر و درصذدد آزار اوسذت. بذرا   آن که فرام یبه جا کندیاحساس م

 ۀنذد یبه عنوان نما زین جانیمن، زنده بودن معادل محبوب بودن است، محبوب فرامن بودن، که ا
که عبارت است از محافظت از آنچذه   کندیرا دنبال م فهیوه نیهم زی. فرامن نکندیم اهرنهاد تظ

مذن خذود را در    یسرنوشت به دست آمده است. اما وقت تیّ  مشدر گذشته توس  پدر و بعداً توس
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ملذزم   د،یذ اش برآاز عهذده  تواندیو باور دارد که نم ندیبیم یاکنندهو منکوب یمعرض خطر واقع
و خذود را وا   نذد یبیمحافظ م یروهایمشابه برسد. او خود را محروم از تمام ن یاجهیبه نت شودیم
تولد و اعذطراب   دیاعطراب شد نیبا آنچه در پ  اول تیدوباره موقع جانی. در اردیتا بم گذاردیم

 شذود؛ یاز مادر مراقب( مشاهده مذ  یی)اعطراب جدا بیغا یشخص یبرا یتابیاز ب یناش یکودک
 (   87، 86 د،یو ا گویا د،یاست. )فرو ابهمش
 ی. او حتپردازدیبه طور مبسوط به آن نم دیاست که فرو ییهادگاهیاز آن دست د دگاهید نیا

(. تذا  163)شذفر   انذدازد یو گذرا به آن م یسطح ینگاه زیاعطراب ن ةچون مسئل گرشیدر آثار د
 نتقادنظر دارد، از او ا ریفرامن، من را ز»سرکوبگر و متنبه از فرامن داده شد.  یریتصو ن،یقبل از ا
 فازرلنذد  ِلیذ در تحل شودیث مباع کطرفهی ریتصو نیا یة(. اما ارا167)همان  «کندیم هیو او را تنب
 حیتوعذ  رقابذل یغ فازرلند ستیموجود در پروتاگون یایخولیصورت مال نیچراکه در ا م؛یگمراه شو

. فرامن، عالوه کندینهاد و فرامن، احساس گناه م نیب انهینقش م یفایخواهد بود. من عالوه بر ا
محبت  نیو ا کند،یمن محبت م نسبت به من، به یشگیهم یهایریپدرانه و سختگ یهاهیبر تنب
زنده بذودن  » دیفرو ةکه به گفت کندیم یباز یمحور یمن نقش یدر بقا یفرامن به قدر یاز سو

 گذر است کذه : ا  نیشود ؛ ا یکه مطرح م یا ستهیاکنون پرسش شا« معادل محبوب بودن است.
احساسِ طرد شدن  مقابله با یسر شخص خواهد آمد؟ من برا ییفرامن از من متنفر شود، چه بال

 یسرنخ خذوب  تواندیآمده که م تمنیدر کتابِ ب یاتخاذ خواهد کرد؟ مثال یتوس ِ فرامن چه راه حل
 شده باشد:مناسب به پرسش مطرح یپاسخ افتنِی یبرا

گفت. او متوجه شذد کذه بذه کذل      اشیاز فوت مادرش در دورانِ کودک یزد وقت هیگر ری... ز
 نیذ کذه بذا ا   یقرص بوده اسذت. تنهذا زمذان    ۀاز انداز شیصرف بفراموش کرده که علتِ فوت، م

عبذور   انداختذه قیذ تعومواجه شد که او ]مادرش[ خودش را کشته، موفق شد تا از سوگِ به تیواقع
 (88اش را درمان کند. ) یکند و افسردگ

. سذرکوب از  دهنذد یسرکوب قذرار مذ   ۀکه آن را در رد میمواجه هست یادهیمثال با پد نیدر ا
 ینکردنذ تحمل یهستند که به قدر ییگزاست. فکرهامقابله با امرِ روان یهاراه نیو اول نیترجیرا
از آن رو که ساختن سد درمقابذل   ند؛یبیها نمجز ساختنِ سد درمقابل آن یکه ذهن راه شوندیم

 تیهذدا » دیذ فرو ریذ که بذه تعب  شودیجا ماست؛ کانون ذهن جابه رممکنیافکار غ گونهنیهجوم ا
 (. 37است )کوهن  «گرید یبه جا   یکردنِ کاتکس
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 یدارا فازرلنذد  ستِیپروتاگون یاست که رفتارها نیا ردیگیجستار صورت م نیکه در ا ییادعا
 یکه بذا زبذان   یزیهمان چ یعنیجا کردن کانون توجه هستند، جابه یمشابه با تالش برا یاتیفیک
 ینقذاط  یتمرکذز بذر رو   بیذ ترت نیروش پژوهش بذد  شده است. دهینام تیفرار از واقع ترانهیعام

تر را انکذار کنذد.   مهم یدارد با پرت کردن حواس خود، موعوع یسع ستیکه پروتاگون بودخواهد 
 کرده است: شنهادیبه صراحت پ دیکه فرو ستیهمان کار قتیروش در حق نیا

که انکار شود.  یشرط به ابد،یراه ب یبه خودآگاه تواندیزده مفکرِ واپ  ایتصور  کی یمحتوا
 تذوان یدرواقع م شود،یزده ماست که واپ  یقتیبه شناخت حق افتنیدست یهااز راه یکیانکار، 

 رفتنیپذذ  یهرچنذد البتذه بذه معنذا     ،یزنبرداشتن واپ  انیاز م یاست برا یگفت، انکار نقداً راه
 (235، 19 د،ی. )فروستین شودیزده مچه واپ آن

. زنذد یدست به انکذار مذ   فازرلند ستیخواهد بود که پروتاگون ییجاها ،یآغاز بررس ةنقط پ 
کذه دارد   سذت ین انیدر جر زیاول شخص داستان خود ن یچراکه راو ستین یانکار کارِ راحت افتنِی
 یِدرون یهاییگوصورت گرفته از تک ریممکن است تفاس ی. از طرفدهدیانجام م یچه کار قاًیدق
 دیفرو یِدرمقابل روانکاو ترعیانتقاد البته در ابعادِ وس نیدار باشند. او جهت طرفهکی ستیتاگونپرو

 یو در برابذرِ ادعاهذا   دیدهان بگشذا  ستیمطرح شده است. ممکن است پروتاگون زین یبه طور کل
کذه   یهسذت  یتذو کذ   ؟یکنذ  حیکه حرف مذن را تصذح   یهست یآخه تو ک» دیما بگو ةطرفانکی
هذا و  منظورم از حذرف  میکه خودم بگو نای حق – یریرا از من بگحق م نیترباارزش یخواهیم

 ( 88)کوهن  «آورم؟یکه بر زبان م ینسبت به کلمات تمیاقتدار و مرجع ست،یچ میکارها
 فذا یا ینقذش مهمذ   ستیپروتاگون یِدرون یهاو جنبه اتیروح ةموعوع، مطالع نیدرک ا یبرا

 سذتِ ی. امذا پروتاگون شودیتمام م ایاخت در وس ِ درکر فازرلندِ. همانطور که ذکر شد رمان کندیم
 لیذ دل چیبدون ه ستیپروتاگون ،ییانتها ةصحن نیقبل از ا آورد؟یدر م قیداستان چگونه سر از قا

 :گرددیبه دنبالِ قبر توماس مان م خیدر قبرستانِ زور یشنرو
 دیذ کجذا رو با  یدونیکه اصالً نم یدرحال یمشخص باش یقبرستون به دنبال قبر یتو سخته

]آنطذور کذه در    دیکه به دنبالش هستم[ با یاز قبرِ مورد نظرم. ]قبر دمید یبار عکس کی. یبگرد
نوشته توماس مان، و البتذه در کنذارش    شیو بزرگ باشد که رو شکلیمکعب یذهنم مانده[ سنگ

 (182خانواده هم هست. )کراخت  یاز اعضا گرید یکیو  انم اینامِ کت
نشسذته و   یاگرفت به قبرستان بذرود؟ او در کافذه   میتصم ستیشد که پروتاگوناصالً چه  اما
 یکذ یکه قبر توماس مذان در نزد  دیآیم ادشی نیو در همان ح دهدیم گرید یخود سفارش یبرا
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( در سذت یپرتاگون یمیرالو )دوست صذم  یبعد از خواندنِ خبر خودکش یاتفاق کم نیاست. ا خیزور
رخ  یادیذ شده اسذت؛ اتفاقذاتِ ز   لیرمان که از هشت بخش )فصل( تشک نیافتد. در ایروزنامه م

 کیذ  ی. جذا کنذد ینمذ  یرا بررسذ  عیوقا نیبازنگرانه ا یکردیهرگز با رو ستیاما پروتاگون دهدیم
بدان معناسذت کذه او    نیا ای. اما آستیبه رالو خال ستیدرمورد احساس پروتاگون یدرون ییگوتک
 ةمقدمذ یو بذ  یآنذ  یِادآوریدرحال رخ دادن است.  یانکار قتیحق ندارد؟ در الوبه ر یاحساس چیه

دوسذت   یِخودکشذ  ةبرهنذ  تِیذ تذا بذا واقع   کنذد یکذه بذه او کمذک مذ     ستیقبرِ توماس مان ابزار
 مواجه نشود.   اشیمیصم

 گاهچی. فکر اوهکندیمشابه م یاز اتفاقات، برخورد یاریدر مواجهه با بس فازرلند ستِیپروتاگون
 یشامل سذاختنِ قصذه و سرگذشذت بذرا     شتریاو ب یهاییگوو تک ستین ریدرگ ینیع با اتفاقات

 در عتذاً یطب سذت یپروتاگون تیذ . حالتِ فرار از واقعشودیها مواجه مست که با آنا یمختلف یهاآدم
هسذتند   یکه گذرگاهِ سفرِ بلنذد راو  ییاز شهرها کی. در هر ستیثابت ن ۀانداز کیطول رمان به 

 یرو هر قدر که به انتها نی. از اکنندیم شتریرا ب تیاو به انکارِ واقع لِیکه تما دهدیم رخ یاتفاقات
خواهذد   تذر احذت هذا ر و رصدِ آن افتهیشدت  ستیها در پروتاگونحالت نیا م،یشویم کیرمان نزد
سذفرِ   یگذزا تنهذا اتفاقذاتِ روان   نیذ نمونه گشتن به دنبالِ قبر توماس مان اسذت. امذا ا   کیبود. 
شذده اسذت.    تیاو به سمتِ ابزارِ انکار و فرار از واقع دنِیازیاند که باعثِ دست نبوده ستیروتاگونپ

به دقذت   ازیآن ن صیتشخ هدر حالِ رخ دادن است که البت یانکار زین فازرلندرمان  ةجمل نیدر اول
 : شودیگزاره آغاز م نی. رمان با اطلبدیرا م یشتریو تعمق ب
 هیو  ستادمیا لتیز ستِیگوش واقع در ل-شیف یکه من تو شهیشروع م نجایماجرا از ا خب،

 (7. )کراخت خورمیم اششهیاز ش فری
صذورت گرفتذه اسذت.     یبرداشت را کرد که حتماً سذرکوب  نیا توانیگزاره نم نیکه از ا البته
مرتبذاً   لنذد فازر سذت ی. پروتاگوندهدیگزاره افتاده است بارها در طول رمان رخ م نیکه در ا یاتفاق
 نیتذر ییدر ابتذدا  یکذه حتذ   یطوربه کند،یم دیتأک یهاهر یهایژگیها و وها، پوششبرند یرو
 یلذ یجملذه خ  نیذ که از ا ستیامر ن نیبه ا یازیاست. ن فری دنیداستان هم او مشغول نوش خشب

 د: مواجه ش یو پوشش یهاهر اتِیدر جزئ ستیپروتاگون یِرعادیجلوتر رفته تا با دقتِ نظرِ غ
 ی. البتذه بذرا  رسهینظر م به پیتخوش یلیبلوندش خ یمدل قارچ یبا موها نیکار قتشیحق
 رنگذش یآبذ  هیذ ژاکت بذاربور تذنش داره،    هی]...[ اون  ادهیهاش زناخن یطال یکم هیمن  ةقیسل
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باربور بود، گفت که قصد نداره سذبزرنگش رو بخذره، چذون     یهاکه صحبت از ژاکت نطوریرو.هم
 (8. )کراخت رسنینظر متر بهقشنج شنیم کهنه یقتو هاشیآب

 :دهدیگزارش م طورنیا اشیذهن یِریاز درگ ستیپروتاگون گرید یدر بخش ای
کذه خذوب    کذنم یفکر م نی. به ازنمیرا باال م میهانیو آست آورمیباربور و کت را در م ژاکت
هذا را  آن یروشذن دارم و وقتذ   یاقهذوه  یسرم موهذا  یهمراهم دارم. ]...[ جلو یآفتاب نکیشد ع
 یژاکذت بذاربور کمذ    بیکه داخل ج افتدیم ادمیلحظه  نی. در ارسندیام متا چانه اندازمیم نییپا

 یعیعذا  ۀاز آن استفاده کنم تا جلو یکه چه موقع کنمیفکر م نیژل مو مانده است و با خود به ا
 (12نداشته باشد. )کراخت 

 یهذا و برنذدها  بذه لبذاس   یتحت عنوان توجه افراطذ  توانیم از متن را که ییهابخش تعداد
و  فازرلنذد مذذکور در   ةصذ یخص نیذ ا یکالرک در نوشذتار  دیوی. دستیکم ن دیکش رونیب یمصرف

 قرار داده و نوشته است: یمورد بررس  یپوشکیکراخت را تحت عنوان ش یهانوشته گرید
ختصاص داده شذده بذود و حذال مرتبذاً     ثروتمند ا ةبه طبق ترشیپ شیکه کاالها یاجامعه در

. سذت یمتک ژهیو یازهایبه امت پوشکیفرد ش گاهِیجا شوند،یتوس  عامّه مصرف م شیاز پ شیب
بلکه فق  بذه آن   ست،ین یاندوزخودِ مال رِیدرگ کند،یخاطرنشان م اریآنطور که بودر پوش،کیش

ساختن او از عامّذه اسذت    زیقادر به متما که یتریمتیق یتا بتواند به کاال خواهدیپول م یااندازه
 (39)کالرک « کند. دایپ یدسترس
 یدسذته جذا   نیذ در ا زیذ ن فازرلنذد  ستِیکالرک پروتاگون یکه به ادعا پوش،کیفردِ ش یبرا 
از دوسذتان   یکیبا  ستیاز داستان پروتاگون ییدارد. جا بخشتیهو یپوشش و برند نقش رد،یگیم
 :گذردیاز ذهنش م رحمانهیو ب یطوالن یاییگوو تک ودشیروبرو م جلینا اشیمیقد

لبذاس   کذالس یب یکم هی شهیانداختم و دوباره متوجه شدم که انگار هم جلیبه نا ینگاه هی
نخذواهم گفذت،    شیذ رو یتذو  وقتچییرو ه نیباشه، البته که ا کالسی. نه که صراحتاً بپوشهیم

سوراخ  شیورهای. پولپوشدیدرهم و برهم م ییراجو کی میبگو خواهمیچراکه دوستم است، اما م
بپوشذد.   راهنیاند، البته اگر پهرگز اتو نشده شیهاراهنیهم هستند، و پ یدرشت یهاراخدارند، سو

انذد. )کراخذت   زده یزیذ چ یاکارخانه کی یلوگو شیبر تن دارد که رو شرتیچون اکثر اوقات ت
29) 

رمذان   ستِیپروتاگون یِتمرکزِ افراط ایکه آ نستیشود  ا یمطرح م نجایکه در ا یپرسش 
 تیو در نها تیانکار، فرار از واقع یشده توس  افراد، نوع استفاده یپوشش و برندها یکراخت رو
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پوشذش   یرو بیِ عجدقت نیا توانیم ایمنِ طرد شده توس  فرامن است؟ آ ةهمان روش مواجه
با گشتن به دنبال قبر  ستیر داد؟ اگر پروتاگونرده قرا کیرا با گشتن به دنبال قبر توماس مان در 

را انکار کنذد،   گرید زیرالو و هزاران چ یکشورِ آلمان و خودکش تِیتوماس مان تالش کرده تا واقع
را انکذار   یزیذ مختلذف چذه چ   یهادر مورد پوشش آدم یلیتفص فاتِیبه توص دنیازیپ  با دست 

   کند؟یم
کذه بذاالخره    سذت یخواننذده بگذذارد، وقتذ    یپذا  شیپذ  یریمسذ  تواندیکه م یاز نقاط یکی

را  نیرخ نداده، ا یهرگز جنگ نجای. اباستیز خیزور». کندیموفق را تجربه م یفرار ستیپروتاگون
 تذوان یعبارتِ سذاده مذ   نی(. در هم171)کراخت « داد صیشهر تشخ دنِیبه سرعت با د توانیم

 ییدر جذا  سذت یپروتاگون یشاهده کرد. حترا م یخیتنش تار کیاز  ستیپروتاگون ییِاحساسِ رها
 کیذ و  گاریپاکذت سذ   کیذ »... : شودیخود م یِذهن یهاو پرش یرعادیغ یخود متوجه رفتارها

چذه   یبرا دانمیکه اصالً عادت ندارم روزنامه بخوانم. خودم هم نم نیبا ا خرم،یم یآلمان ةروزنام
از  یاریبسذ  ی( در جاهذا 173کراخذت  )« .سذت یدر کذار ن  یآلمان گهید، چون دی. شاخرمیآن را م

که بذا فذرارش از    یی. گودیگویخود م ییاز احساسِ رها ستی، پروتاگونفازرلندبخش هشتم رمان 
 نیدوش او برداشته شده که خودِ او هم تا قبل از آن به آن بذارِ سذنگ   یاز رو نیسنگ یآلمان بار

حذد   نیذ از آلمذان تذا ا   یزیذ متوجذه آن نبذود. چذه چ    دیذ کذه با  طذور آن گذر یعادت کرده بود و د
 گونذه نیذ خذود علذت آن را ا   سذت، یکذه پروتاگون  گذردینم یریرا آزار داده است؟ د ستیپروتاگون
 :  دهدیم حیتوع
تکذه از آلمذان کذه در آن     کیذ بخش است، کشورِ تعادل کی  یکه سوئ کنمیفکر م نیا به
هذا  کذنم. آدم  یزندگ نجایر باشد ااصالً بهت دیکه شا کنمی. با خود فکر مستیقدر بد نآن زیچهمه

بر تن دارنذد   ییهادارند و لباس یبیعج یسرباال یهاینیها بترند. خانمجذاب یهم تا حد ملموس
تذر بذه   خصوص ملمذوس تر و بهتر و شفافصادقانه میبرا زیچهمه نجای. ارسدیبه نظر م یکه ژاپن
 (176. )کراخت باشد زیچهمه یبرا یراهِ حل  یسوئ دی. شارسدینظر م
در ادامذه احساسذاتش را    ستیپروتاگون ؟یزیچه چ یباشد اما برا« راه حل» تواندیم  یسوئ

 :کندیم انیب نطوریدرمورد آلمان ا
بزرگ که خذودش   نیاز آلمان خواهم گفت، از کشورِ بزرگِ واقع در شمال، از آن ماش شانیبرا

 نیذ کذه داخذلِ ا   ییهذا دهیگفت، از آن برگزخواهم  شیها. و از آدمسازدیها مخودش را در دشت
و  کشذند یخوب سوار شوند و مذوادِ خذوب مذ    یهانیماش دیکه با یکسان کنند،یم یزندگ نیماش
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که اطرافشان همذه مشذغول همذان     یکه بشنود، در حال دیو آهنج خوب با نوشندیمالکل خوب 
که  ییهاستیالیسوسونالیاز ناسخواهم گفت،  جماعتیبدتر. ]...[ از آلمان یکارها هستند فق  کم
بذدلباس خذواهم گفذت، از     یهذا یاز ]...[ بذازار  شانیاند ]...[ براکرده زیتم غیپ  گردنشان را با ت

، 178داشته باشذد. )کراخذت    یریکه انگار تأث یجور دهند،یم یرأ SPDبه  شهیکه هم یکارگران
179) 
احساسذاتِ او نسذبت بذه     ۀکننذد ک مذنع  یادیذ تا حذدِ ز  ستیپرشور پروتاگون ییِگوتک نیا 
 یهذا «سذت یالیسوسونالیناسذ »به آنجاست. او هم از   یدادنِ سوئ حیآلمان و علتِ ترج تِیوعع

 یبذه احذزاب چذپ رأ    رییذ تغ دیذ که به ام یاز کارگران نیچناست و هم یفرار ستیفاش یراستگرا
 کیذ ثابت است،  زیچ کیش در آلمان وجود ندارد. تمام یاسیس یامسأله گرید او ی. برادهندیم
در دلش بذر افذراد    زیاو قبل از خروجش از آلمان ن. «کندیم دیبزرگ که خودش را بازتول نیماش»

)کراخذت  « SPDخذوکِ   نیذ ا»دشنام فرستاده بود.  شانیاسیس یهایریگمختلف براساسِ جهت
 جذل یبذاس نا ل یدر مواجهذه بذا طذرح رو    یوقتذ  ای)همان( .« PD یِناز یدهنت رو ببند ا»(، 56
« داشذته باشذد.   نجذا یدر ا گونذه یبارِ نازنکبت یِبه آلمان و زندگ یربط دیکه با دانمیم» دیگویم

 (.  76)کراخت 
 یبه احوال درونذ  یاز هر کس شیشخص نوشته شده، ما را ب-صورت اول که به فازرلند رمان
 وجذه چیبه ه فازرلند ستِیبر ما آشکار است که پروتاگون قتیحق نی. اکندیم کینزد ستیپروتاگون
وجود در  نیندارد. اما با ا یاسیبه مسائل س یاعالقه نیکوچکتر ی. او حتستین یاسیس یتیشخص
و  یاسیخاطر مسائل ساز تنفرِ او از آلمان به یکه بخش مینیبیپ  از فرارش از آلمان م ِییوگ تک
آلمذان   کیذ  شیبرا  یست که سوئا نیهم قاًیاو دق یبرا  یسوئ ییِبایآن است. علتِ ز یخیتار

 بدونِ گذشته است.  
چذه کذه تذاکنون    آن شذود یموفق م اش،یزندگ  یدر مح یاساس رییبه لطفِ تغ ستیپروتاگون

نفرتِ او از آلمان  توانیداستان م یجا یرا مطرح کند. البته که در جا آوردهیبه زبان نم ماًیمستق
که در بخذش هشذتم رمذان     ی. به لطفِ سرنخدایپسرکوب شده و نا یرا احساس کرد؛ اما به شکل

را بهتذر   دهذد یانجام م یرعادیغ ییهاپرش ستیها پروتاگونکه در آن ینقاط توانیم دارد؛وجود 
 یآن مرد رشیکه کارمندِ بخشِ پذ رودیم یرصد کرد. به عنوان مثال، او در بخش پنجم به هتل

 عاًیتذا سذر   سذت یساده کاف ةصحن نیبا همست که دستِ چپش دو انگشت کم دارد. مواجه شدن ا
 قطع شدن دو انگشت ببافد: یماجرا یطنز برا یةمابا درون یداستان
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 شذتر یهفده سذال ب  یاند. وقتزده خی یشرق ةکه دو انگشتش حتماً در جبه کنمیفکر م نیا به
 یه قفقازها بکه عمالً جنج تمام شده بود، همان موقع ییهانداشته، تازه جذب شده، همان موقع

 شیهاانگشت گریبازگشت د نیسرد، و در ح یهمچنان مثل چ ی. قطعا بهار بوده ولرسدیم ییجا
 (98نکرده. )کراخت  حساسرا ا

 یدوم و لشکرکشذ  یجنج جهان ادِیهتل هم او را به  رشِیکارمندِ پذ کی ۀشدانگشت قطع دو
خذود از آن   یآلمان و ناراحت خِیبه تار اًمی. البته که او مستقاندازدیآنجا م دِیشد یو سرما هیبه روس
 یِزردگذ باعذث آ  قتذاً یکذه حق  یزیآن چ یبرا یانکار سرنخ نیدر دل ا توانیاما م کند،یاشاره نم
 :دیسینویم دی. کوهن درمورد انکار از منظرِ فروافتیشده را  ستیپروتاگون
مهذم   یتذداع  نیذ ا خواهذد ینم یدل»که  کندیم یسیصورت بازنو نیرا بد ماریانکارِ ب دیفرو 

 یرا آفتذاب  یتداع یو حدگذاشتن بر آزاد شیمعطوف به سانسور کردنِ خو ۀاراد نیتا ا« جلوه کند
 ( 94کند. )کوهن 

 هذا یتذداع  نیهمذ  ینوشتار از ابتدا، تمرکز و بررس نیدارند والبته هدفِ ا تیاهم هایتداع نیا
نامِ تومذاس مذان آنقذدرها هذم کذه       یِتداعمتوجه شد که  توانیم هیروح نیا یةبوده است. در سا

 ودبذ  یسندگانینبوده است. توماس مان هم از نو ارتباطیو ب ینوشتار اشاره شد؛ تصادف نیا یابتدا
تومذاس مذان    سذت، یپروتاگون یمجبور به ترکِ آلمان شد. بذرا  یستیکه به علتِ نظراتِ عد فاش

 یخذودش پشذت کذرده و سذع     اهِیسذ  خِیکه به تذار  یآلمان کیاست،   یکشور سوئ یِانسان یِتجل
بود،  تیفرار از واقع کیاول  ة. گشتن به دنبالِ قبر توماس مان در درجدیاز آن دست بشو کندیم
(  گشتن بذه دنبذالِ قبذر    49. )کالرک کندیرا حمل م تیاز واقع یکه در دلِ خود بخش کاران کی

و  سذت یپروتاگون نیبذ  قیذ عم یتباطتر از ار نیریز یةکه در ال ستیانکار ،یکیتوماس مان در تار
 را از گرفتذارِ تذک   فازرلنذد صذحنه،   نیذ ا دنیکشذ  ری. کراخت با به تصذو دهدیتوماس مان ،خبرم

 یفذرار  یزیذ از همذان چ  فازرلند ستِی. پروتاگوندهدیشدن نجات م یو طوالن یارشع یهاییگو
آلمذان   کِیتار خِیبارتِ تارعامل در ع نیخالصه کردنِ ا ایبود. آ یست که توماس مان از آن فرارا

به توماس مان مراجعه کذرد. تومذاس مذان در     دینکته با نیبردن به ا یپ یخواهد بود؟ برا یکاف
 :سدینویم نطوریاش اپراکنده یهااز نوشته یکی

 سذت یسذ یسوئ خِیآخرِ شب در زور ةبوس یبه معنا ایلفظ اصالً به چه معناست؟ آ نیخانه، ا به
 ةدر آن مهمان هستم تا در خان کنمیاحساس م شتریو ب کنمیم ین زندگسال است در آ کیکه 

 یبذه خانذه بذه معنذا     ایآ نم؟یمناسب بب ینجات قِیآن را به عنوانِ قا دینبا ییکه گو یخود؟ بطور
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را در آنجا به سر کنم  میروزها ةاست که قرار بود هم خیام در پارک هرتسوگ مونبه خانه تنبرگش
عبذارت   نایذ  از منظذور  حتمذاً  –به خانه  رسد؟یمقدر به نظر م ینها چون سقفمن ت یو امروز برا

 ایخانذه  همذان  –در لوبکر  نمیوالد ةکه در آن بزرگ شدم و خان ینیاست، سرزم تریمیقد یزیچ
جالذب   قرانیقذا  کیذ حال غرقِ در گذشته اسذت.   نیو در ع ستادهیا شیحال حاعر سر جا درکه 

)مذان،  « ات.نامشذخص  ةو به خان نیآست یرو ییمثلث طال ت،نکینجات همراه ع قیتوجه و غر
 (440جلد چهارم، 
 سذتِ یمطابقذت دارد. پروتاگون  فازرلنذد  انِیذ بذا پا  دهدیم  یکه توماس مان از سوئ یریتصو
برسد.  یبه مقصدِ خاص ستیکه قرار ن ابدییم  ینجاتِ سوئ قِیخود را بر قا کبارهیهم به  فازرلند
  یبذه سذوئ   دنیخود را از دست داده است. او بذا رسذ   یخانه معنا زین فازرلند تسیپروتاگون یبرا
نداشذته   یاهم خانه نیاز ا شیخانه، بلکه پ دیبگو تواندینم  یکه نه تنها به سوئ شودیم توجهم

 میشعر تقسذ  ادآورِیتوماس مان امتدادِ مفهومِ وطن و  ةاست. او مدام در حالِ فرار بوده است. نوشت
 ییجا تیو در نها رسدیم رید نیزم میشعر شاعر موقع تقس نی( در ا278است. )لنرت  لریش نیزم
 نیاز همذ  سذت یتومذاس مذان و پروتاگون   یِوطنی. احساسِ مشترکِ بماندینم نیزم یاو رو یبرا

 یدائمذ  یگشذت و گذذارها و فرارهذا    ایذ : آکنذد یباز مذ  یینها یاچهیدر دگاهید نیجن  است و ا
سذفرِ   کیذ  ایذ کذرد   ریتفسذ  یدیذ فرو میبذا مفذاه   دیذ کذه با  ستیروان یماریب کی ستیپروتاگون
   نه؟خودشناسا
 رِیذ معترض شود و او را به سوء تعب دیبه فرو تواندیم ماریجستار ذکر شد که ب نیاز ا ییجا در
 یبیعج یِذهن یهااگرچه مدام در فرار است، پرش زین فازرلند ستِیمتهم کند. پروتاگون شیحرفها
 نی. ساما به لطذفِ همذ  کندیاز کشور فرار م تیبر پوشش و برندها دارد و در نها یکز افراطبا تمر
  ی. او تازه در سوئدهدیابرازِ خود را م یتنف ِ الزم برا یبه ناخودآگاه خود فضا یدائم یفرارها

مذان   تومذاس  ادِیذ است که ناخودآگاهاً   یکه چقدر از آلمان متنفر بوده، در سوئ آوردیبه زبان م
هرگذز بذه    ازرلنذد ف سذتِ ی. اگذر پروتاگون ندینشذ ینامعلوم م یبه مقصد یقیو چون او بر قا افتدیم

حاعر و متمرکذز داشذته باشذد، بذه      یذهن کردیو تالش م کردیبه فرار توجه نم ازشیاحساسِ ن
را بذه   فازرلنذد  تذوان یمذ  یکرده بود، مواجه شود. به عبارتکه با آنچه انکارش  دیرسینم یانقطه
 یسذفر  ن. بذه عنذوا  دیذ شذد؛ فهم  ینوشذتار معرفذ   نیذ کذه درا  یریتفس ۀویمتفاوت از ش یاوهیش

او  ةپدرانذ  نِیو بذه فذرام   انذدازد یخودشناسانه که در آن شخص خود را در آغوشِ نفرتِ فرامن مذ 
به سذر برسذد و موعذوعِ انکذار شذده مجذالِ        زیکه طاقتِ خودِ فرامن ن یاتا نقطه دهدیگوش م
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 همشذاب  یسذفر  زیتوماس مان ن یبرا م،یدیتوماس مان د ةطور که در نوشت. همانابدیب ییخودنما
 گذر یو د کندیبه مفهومِ وطن و خانه شک م  یدر سوئ یکه: او پ  از زندگ نگونهیدهد؛ایرخ م
 . داندیخود نم ةکرده خان یدر آنجا زندگ یادیز انیسال نکهیرا به صرف ا خیمون یحت

تجربه آن قدر جذاب هست که شخص بخواهد داوطلبانه آن را بچشد؟  نین ااز سر گذراند ایآ
 میآلمذان تعمذ   یهاحاکم بر جوانان آن سال یةرا به روح فازرلند ستیپروتاگون یةروح توانینم ایآ

فذرامن   یفرامن از من، نه بخاطر گناهِ من بلکذه بخذاطر بدسذگال    یگردانیکه علتِ رو ییداد؟ گو
با نشان دادنِ توجه به انکارها و  فازرلند ستِیکه پروتاگون میریبپذ دیناچاراً با میکن نیاست. اگر چن

بشناسذد.   یاست  را به خوب دادهیها او را آزار مرا که مدت شودآنچهیموفق م اشیدرون یفرارها
. شذند یاندیو توماس مان به مفهوم آلمان و وطن و خانه م ستیاست که پروتاگون  یتنها در سوئ

بذوده   یتودسذت  یِشذ  کیذ  ،یدگریذ ها رِیبه تعب شان،یوطن برا ،ییو جابجا رییتغ ةاز تجرب شیتا پ
 است.  

 یریگجهینت .3
 یتیرمان در هر بخش خذود را در مذوقع   ستِیاست. پروتاگون یفرارِ طوالن کیداستانِ  فازرلند

 کنذد یجربذه مذ  کذه ت  ییفرار کند. اتفاقذات و ماجراهذا   عاًیکه ناچار است از آن سر ابدییم بیعج
 کیذ او را وس ِ  جلیست،؛ناین نیاند. او قادر به ارتباط گرفتن با کارخوردهناقص و شکست یهمگ
و رالو را کنار  کندیو از او مرتباً فرار م دهدینم ییبه الکساندر آشنا رود،یو م کندیرها م یمهمان
رمان راهگشا  یکه در انتها ید. فرارتا تصادفاً خبر مرگِ او را در روزنامه بخوان کندیرها م اچهیدر

کذه تذا هفذت بخذش قبذل انکذار        ییگزاروان قتِیمجالِ ابرازِ حق ستیبود و باعث شد تا پروتاگون
 یکذ یاسذت: نزد  نیذ کذار ا  یدر انتهذا  فازرلنذد  ةروانکاوانذ  یحذل معمذا   دیذ . کلابذد یرا ؛ ب کردیم

اما در انتهذا مشذخص    د؛یرسیر مبه نظ یتصادف یکار امر یبا توماس مان در ابتدا ستیپروتاگون
آن را  یمشذترکات در آنچذه کذه در آلمذان     نیذ دارنذد. ا  گریکذد یبذا   یدو مشذترکات  نیذ شد کذه ا 

Heimatslosigkeit  شودیابراز م یبه خوب خوانندیم . 
دقت  ی. با کمدهدیرخ م ستیپروتاگون یاست که برا یاتفاقات تگرِیروا ییخود به تنها فازرلند
 یکه بخواهد اتفاقذات را طذ   ییهاییگو به تک یاشد که او عالقه میت متوجه خواهدر قلمِ کراخ

. سذت یدانسذت کذه خذودنگر ن    یاثذر  تذوان یرا مذ  فازرلنذد رو  نیذ ها شذرح دهذد  ؛نذدارد. از ا   آن
خذود   یفق  خود را با حوادث و اتفاقات همراه کرده اسذت و بذه نذدرت بذه کارهذا      ستیگونپروتا
از شذعار و بذه    یدور یمناسذب بذرا   یاثر نه تنها بسذتر  یِژگیو نی. همازداندیبازنگرانه م ینگاه
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که در برابر اثر منفعذل نمانذد.    کندیبلکه خواننده را ملزم م د،یگشایم عیوقا ینیع دنِیکش ریتصو
را  ایاو قرار دهد و دن یهاخود را در کفش ستیدرکِ بهتر پروتاگون یناچاراست برا فازرلند ۀنندخوا

 یگذزارشِ مسذتند تفذاوت    کیذ صورت اثرِ کراخذت بذا    نیا ریشمانِ او نظاره کند، در غاز پشتِ چ
 یِدرمذورد حذاالت روانذ    یادیذ ز یهذا تا ناگفتذه  شودیباعث م فازرلند یژگیو نینخواهد داشت. ا

 یکذ ی ةروانکاوان لینوشتار انجام شد، تنها استفاده و تحل نیبماند. آنچه که در ا یباق ستیوتاگونپر
 یاچذه یاز در تذوان یرا مذ  سذت یپروتاگون یهذا ییسذرا و داستان یذهن یهاها بود. پرشاز سر نخ

از  یریفست نیچن یةکرد. ارا ریآلمان تفس خِیو تار نیکرد و به عنوانِ فرار از سرزم یبررس یدیفرو
 از یکیاتفاقات داستان نباشد، اما  ریتفس یموجود در اثر ممکن است تنها راه ممکن برا یهانشانه

 یااثردر نظر گرفت؛بلکذه بهانذه   ییبه عنوانِ رمزگشا دینبا ررایتفس نیا یةحاالتِ ممکن است. ارا
. همذانطور کذه   شذد با یمذ  یوطنیو ب یزیگرتیمثل واقع تریانتزاع ییهاگرفتنِ بحث شیپ یبرا
 یبذرا  یرا بذه عنذوانِ تالشذ    فازرلند ستیحاالتِ پروتاگون توانیپرسش مطرح شد، م نیا ترشیپ
کذه در   یدیذ فرو مذارِ یب کیاو  گریصورت د نیدانست. در ا شیالزم جهتِ ابرازِ خو ییرها افتنِی

 یِمذار یب بذه کذه مبذتال    سذت یاعضذو از جامعذه   کیبلکه  ست،یگزا نروان تیواقع کیحالِ انکارِ 
ار از فذر  نیهمذ  قاًیدارد. و دق یزیگرتیبر ابرازِ آن با واقع یشده و سع اهیس خیبه اسمِ تار یمشترک
 لینسذبت بذه مسذا    سذت یپروتاگون ةانگرانیمتعذارف و پرخاشذگرانه و عصذ    ریذ و نگرش غ تیواقع

 نیکه ا ستا کند،یخود با آن برخورد م ۀروزمر یدر زندگ یو هر آن چه که و یاسیو س یاجتماع
 تایذ پاپ وجذود دارد، بذه ادب   اتیکه در باب انتساب آن به ادب ییاما و اگرها یاثر را با وجود تمام

 کرده است.  کیپاپ نزد
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