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  چکیده

در این . گذرد که حدود یک قرن از عمر آن می کاوانه یکی از رویکردهاي نقد ادبی است نقد روان

که  هاي عربی نامهمایشنیکی از . شود شناسی نقد و تحلیل می ، اثر ادبی از منظر روانينقد رویکرد

ادیب  "عرسان عقلۀعلی "ي  نوشته "الخصوم عراضۀ"را دارد نمایشنامه  خوانشِ روانکاوانهقابلیت 

یابی به اهدافش،  جهت دست "سلیم ام"در این نمایشنامه شخصیت . است )م1940( سرشناس سوري

برخاسته از ناخودآگاه  دهد که بسیاري از این رفتارها هاي فراوانی از خود نشان می کُنش و واکنش

با تکیه بر  شخصیت، هايساختاربر اساس را  سلیم رفتار ام مقاله حاضر در پی آن است که. اوست

است که طبق  نامهاین نمایش سلیم شخصیت بنیادین ام. بررسی نماید ي ناخودآگاه فرویدنظریه

مرحله غیر عقالنی رسیده و فراخود او جهت رسیدن به اهدافش به . کند هاي فراخود رفتار می خواسته

ست ي این تعارض، چیرگی فراخود بر خود ا نتیجه .شود میباعث تعارض بین خود و فراخود او همین 

ز او همچنین در دو موقعیت براي رهایی ا. است در این نمایشنامه نماد فراخود سلیم و در حقیقت ام

  .است دهکار دفاعی بازگشت دست بر و فشار روانی و اضطراب به ساز
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  مقدمه

گردد؛ زمانی که قرن بیستم برمی هنر با علم روانشناسی به آغازادبیات و  پیوندي  پیشینه

 .ادبیات و هنر کرد هوند فروید نقد جدیدي را وارد عرصپدر علم روانکاوي، زیگم

ناپذیر او نسبت  و دلبستگی کاستی انگیزید به ادبیات و هنر و آثار خیالرویداشت فرو«

 خست فعالیت پژوهشی و اندیشمندانۀن ارد، واقعیتی است که از همان دورهبه این مو

ار برجاي مانده با نگاهی گذرا به آث .)24 :1390شریعت کاشانی، ( »دهدوي خود را نشان می

او بر ادبیات داستانی، نمایشنامه، شعر و هنرهاي  توان تسلط می از فروید به آسانی

-Sand( 2پاش، مرد شن)Gradiva( 1نقد او بر داستان گرادیوا .مشاهده کرد تجسمی را

Man(ي موسی اثر میکل آنژ و هاي شکسپیر، آثار لئونارد داوینچی، پیکره، نمایشنامه ...

او با گسترش علم  .دارد هنريو به کارهاي ادبی و ا يو عالقه همگی نشان از دلبستگی

ي میان آنها ایجاد کرد و زمینه پیوندي استوار ،ي ادبیات و هنرکاوي به حوزهروان

پیوند روانکاوي «. در روانکاوي براي دیگران فراهم کرتحلیل آثار ادبی ـ هنري را از منظ

ادیپ و اي چون  پرآوازه نامهاي ادبیو ادبیات از همان روزهایی آغاز شد که فروید 

 »تر کرد تر و ساده نرگس یا یوسف و ساد را به کمک بار معنایی آشناي این نامها روشن

هرکدام بر . ادبیات و روانشناسی را انکار کردتوان پیوند  بنابراین نمی .)17: 1388 ،یاوري(

 یک قرن است از این پیوند اند، بیش از دیگري تاثیر گذاشته و از یکدیگر تاثیر پذیرفته

  .شود تر می و منطقی آنها استوارتر گذرد ارتباط گذرد و هرچه زمان می سویه میدو

نات نقدي در حوزه ادبیات و هنر است ترین جریا یکی از مهم ادبی روانکاوانه نقد

یافته  و گسترش دهبالی هاي فروید ظهور اندیشه ، پساخیر یک سده که در درازناي

ـ از  ، نقدي است که بر مبناي روانشناسی جدیدامروزه مراد از نقد روانشناسانه« .است

آثار ادبی و هنري را  ،فروید از همان ابتدا .)251: 1388شمیسا، ( »باشد فروید به بعد ـ

از مفاهیم و اصطالحات  و شماري يِ خود قرار داد روانشناسانه هاي پژوهش ۀمای بن

هاي خود را به نقد  عالیتاقتباس کرد و همچنین قسمتی از ف از متون ادبی کاوي راروان

 توان به چندین روش از نگاه روانشناسیمتون ادبی را می .هنر اختصاص داد ادبیات و

به تحلیلِ  بیشتر نقدهایی که در این زمینه صورت گرفته است. قرار داد مورد واکاوي
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رد هاي آن خیلی مواند و دیگر جنبهي متن پرداختهامحتوکاوانه صاحب اثر ادبی یا روان

توان بسته به آن که چه چیز را مورد نقد ادبی روانکاونه را می« .توجه قرار نگرفته است

معطوف به مؤلف، محتوي،  دتواناین نقد می. هد به چهار نوع تقسیم کرددتوجه قرار می

اند اي روانکاوانه از انواع اول و دوم بودهبیشترِ نقده. ساختمان صوري، یا خواننده باشد

توان بنابراین می .)246: 1380ایگلتون، ( »ترندواقع از همه محدودتر و مشکوكکه در 

خالق اثر ادبی و هنري  ـ1: کاوانه قرار دادکارهاي ادبی را از دو جهت مورد تحلیل روان

پرداخت، با روش ابتدائی که به روانکاوي آفریننده اثر می« .ي آناخود اثر و محتو ـ2

گري چون ساختارگرایی و فرمالیسم و ساختارشکنی که مطرح شدن مکاتب ادبی دی

دادند، به حاشیه رانده شد و هم اکنون یک روش متن و فرم را وجهه کار خود قرار می

هاي آن و تحلیل آید، اما روش دوم که به نوعی با متن و شخصیتسنتی به حساب می

 ن جستار نیز برآن است تاای .)182: 1391نیازي، ( »آنها سروکار دارد، همچنان معتبر است

 را براساس دیدگاه فروید "الخصوم عراضۀ" امهناصلی نمایش شخصیت ،"سلیمام"

شود به سواالت زیر در این پژوهش سعی می. بررسی قرار دهدمورد ) آگاهضمیر ناخود(

کرده  رفتار نابهنجارادار به سلیم را وکدامیک از سطوح شخصیت، ام ـ1. پاسخ داده شود

ـ نقش 3؟ یم با خود او چگونه نمود پیدا کرده استسلفراخود ام تعارض بین ـ2ت؟ اس

و  رهایی از فشارِ روانیِ ناشی از اضطراب سلیم برايـ ام4 نهاد در این میان چیست؟

  است؟ دست بردههاي دفاعی کار و سازبه کدام یک از  ناکامی

در عرب است که نویسنده  هاي جامعهبازتاب یکی از واقعیت امه یادشدهننمایش

شخصیت اصلی و قهرمان نمایش پیرزنی به نام . به آن پرداخته است قالب نمایش

. دهداست که رفتارهاي بسیار متفاوتی نسبت به سن و جنس خود نشان می "سلیم ام"

ست که ریشه در ناخودآگاه او ی نهفته اهداف فراوانرفتارهایی که در پس آنها معانی و ا

هاي ناخودآگاه او را این رو شایسته است تا با استفاده از دیدگاه روانکاوانه الیهاز  .دارد

  .ارهاي او دست یافتتشکافت و به شناختی درست از عوامل و انگیزه رف
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  هشوي پژ پیشینه

به  "عرسانعلی عقله "ي شخصیت در آثار ادبی کاوانهي نقد رواندر زمینه اکنونت

، اما در برخی موضوعات دیگر بر روي است رفتهصورت خاص پژوهشی صورت نگ

توان به موارد زیر اشاره انجام شده که مییا پایان نامه آثار او کارهاي به صورت مقاله 

   : کرد

و اعظم  دکتر شهریار نیازي ينوشته "عرسان عقلۀاالتجاه القومی فی مسرح علی  "مقاله  ـ

. 1391سال  )15(ي شماره معاصري دراسات األدب البیگدلی و شیما فرجی، مجله

 عراضۀالغرباء، الفلسطینیات، (هاي عرسان امهنبه سه مورد از نمایشدر این مقاله  انمؤلف

سوري را در این سه  امه نویسِنو گرایش قومیت گرایی این نمایش پرداخته) الخصوم

  . دنکنبررسی می اثر ادبی ـ هنري

دکتر  ينوشته »عرسان عقلۀ لعلی "زوار اللیل"سرحیۀ الم التوظیف الداللی للرموز فی« مقالهـ 

هدف این مقاله رمزگشایی  .1393سال  )1(ي  شماره ادب عربیي مجله ،جواد اصغري

نویسنده . ي زوار اللیل به کار برده استامهعرسان در نمایشن عقلۀرموزي است که علی 

شود را در ان مرتکب میروانی ناشی از اشتباهات و گناهانی که انس تنش امهننمایش

   .دهدقالب رمز نشان می

علی : دانشجو ،"بررسی مضامین رمان صخرة الجوالن، اثر علی عقله عرسان"نامه  پایان  -

از عنوان پایان نامه پیداست که  .95الیقی، راهنما علی بیانلو، دانشگاه یزد، بهمن 

 .نویسنده به رمان علی عقله عرسان پرداخته است

، "بررسی عناصر ساختاري و محتوایی نمایشنامه الغرباء، اثر علی عقله عرسان"نامه  پایان -

نامه  این پایان  .95فرشته شیخ حسینی، راهنما علی بیانلو، دانشگاه یزد، اسفند : دانشجو

و بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی » الغرباء« نامه بررسی عناصر ساختاري نمایشبه 

  .است رداختهپ آن به روش توصیفی و تحلیلی

واکاوي با  در رابطه ها هیچکدام از این پژوهش با توجه به توضیحاتی که داده شد

 آثارِ کاويِي تحلیل رواننیست، اما در زمینه الخصومعراضۀنمایشنامه هاي شخصیت

   .چندان مناسب نیستآنها  ذکر که هایی صورت گرفتهدیگر نویسندگان پژوهش
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  الخصوم ضۀعرا امهنو نمایش عرسان عقلۀعلی 

امه نیکی از نویسندگانی است که در حرکت و جهش نمایش )م1940( عرسان هعلی عقل

این روشنفکر و هنرمند با آگاهی باالي سیاسی به  .نددر سوریه نقش مهمی ایفا کرد

با آن  پاسخ داده و به عنوان تراژدي جهان عرب و اسالمخوبی به بحران فلسطین 

اي براي سرگرمی هنري تنها دستمایهامه نزد عرسان ننمایشین، بنابرا. برخورد کرده است

جامعه عرب به مشکالت پرداختن او  و کامجویی زیبایی شناسیک نیست هدف بنیادین

شده  ه در پی نبود وحدت گریبانگیر تازیان و مسلماناني فلسطین است کقضیه ویژه

  .)252ـ  251: 1986البرادعی، ( است

یکی از کارهاي واقع گرایانه علی عقله  )م1975("صومالخ عراضۀ"نمایشنامه 

ها و چالش هاي جامعه عرب  قعیتهنري به وااو در این اثر ادبی ـ . است عرسان

و  پردازدمی امه به موضوعی قومیت گرایانه و میهنیننویسنده در این نمایش« .پردازد می

این واقعه همان . کندانتخاب میبراي آن با مسائل میهنی را  سیاسی مرتبطرویدادي 

در پی  باراست که نتایجی فاجعه )پیمان کمپ دیوید( توافق کشور مصر با اسرائیل

  .)338: 2002بلبل، ( »استداشته 

. توان از نگاه روانشناسی مورد تحلیل قرار دادنمایشنامه مذکور را به دو دلیل می

هاي موجود در آن با یترو شخصیکی به این سبب که با واقعیت سروکار دارد، از این

و خیلی از واقعیت دور نیستند و دلیل دیگر آن  فراد بیرون داستان قابل مطابقت هستندا

در این نمایشنامه . افتدهاي داستان اتفاق میکشمکشی است که بین شخصیت

هاي متفاوت آنها در هاي گوناگونی وجود دارد که به جهت اهداف و انگیزهشخصیت

بنابراین، نقد و تحلیل . دهندهاي فراوانی از خود نشان میش و واکنشطول داستان کُن

  .استمناسب  کاوي بسیاراین داستان از زاویه روان

  

   سلیم شخصیت ام

، آیدهر داستان به شمار می هاي سازمایهترین  شخصیت و شخصیت پردازي یکی از مهم

هاي شخصیت خلق شیوه نویسنده در و مهارت قیت داستان مدیون هنرکه موف تا جایی
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. تقسیم بندي کرد هاي مختلفتوان از جنبهمی هاي داستان راشخصیت .داستانش است

هاي فرعی هاي اصلی و گروه شخصیتها، گروه شخصیتاز جمله این تقسیم بندي

، ایشقهرمان نم« .نامنداست که گاه شخصیت اصلی را شخصیت قهرمان نیز می

هاي چرخد، بیش از شخصیتاو می پیرامون داستان همم يرویدادهاشخصیتی است که 

 هستی و زندگی .شودثر میأگذارد و متداستان تاثیر می رویدادهانامه بر دیگر نمایش

: 1998القط، ( »آنها با قهرمان داستان است چون پیوندو در گرو چند هاي بزرگشخصیت

ریزد بحران ی را به هم میکند، روند عادي زندگکسی است که محیط را آشفته می« .)20

بدون او همه چیز در جاي خود قرار . آوردزند و کشمکش را به وجود میرا دامن می

همه کس نقش و موقعیت خود را قبول کرده است و زندگی، خوب یا بد، به هر . دارد

: 1389فردین، ( »اندحال، در روال خود و بدون حادثه جریان دارد و همه به آن تن در داده

90(.   

 خوریم کهسلیم برمیبه شخصیت پیرزنی به نام ام "الخصوم عراضۀ"نامه در نمایش

وي  .ن نیز هستقهرمان داستا کشد،نقش اصلی داستان را به دوش می بر اینکه افزون

در او  .اي نیستو بزرگ است که دست یافتن به آن کار ساده ی ارزشمنددنبال آرمان

و جهت رسیدن به هدفش باید با شخصیت  شودجه میبا موانع زیادي موا مسیر خود

آرام و قرار ندارد و جنب و  ايظهلح ،بنابراین .مبارزه کند داستان )ضد قهرمان(مخالف 

برد و آن را پیش می رویدادهااوست که داستان و  .دهدجوش فروانی از خود نشان می

   .شودبر رقیب خود پیروز میدر نهایت با تالش فراوان 

 ،در برگیرنده تمام غرایز و رفتارهاي اولیه انسان است )id( نهاد :کنترل شده نهاد

 "دیگی لبریز از برانگیختگی جوشان"نهاد براساس اصل لذت عمل می کند و مانند «

شولتز، (» به هیچ وجه از واقعیت آگاه نیست ارضاي فوري و: شناسدفقط یک چیز را می

آغاز کودکی همراه انسان است و همواره با فراخود  به عقیدة فروید از همان .)59: 1378

هاي شخص نهاد مرکب از غرائز، تمایالت، و خواسته«. باشدیا منِ برتر در تضاد می

به عبارت . وشرط این غرائز و تمایالت استاصرار نهاد بر ارضاي بدون قید .است

یم کنترل شده و حتی سلنهاد ام .)64: 1389، کریمی( »دیگر، نهاد تابع اصل لذّت است
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سلیم گونه رفتاري از ام چرا که در طول داستان هیچ ؛توان گفت سرکوب شده است می

پیرزنی که با پشت سر گذاشتن . شود که آن را به نهاد او نسبت دهیممشاهده نمی

کند و پسر خود را نیز در جنگ از هاي فراوان اواخر عمر خود را سپري میسختی

امه ننمایش هنویسند .هاي آن براي او لذت نداردیا و خوشیدست داده، دیگر دن

ترتدي السواد،  ةامرأ مشعال ترفعهی ال نلبث أن نر  :کندسلیم را چنین وصف میشخصیت ام

و نتبني يف املرأة . والناس حيفون �ا من کل جانب، و بينهم بعض الصبية، ومعها بعض النساء

 و نتيجة التمرس باحلياةاأليام  وجهها مرارة یلبنية تبدو علا سليم و هي يف العقد اخلامس، قويةأم

   .)353 :1989 عرسان،(

که در  بینیم و مردمپوش میکه مشعلی را در دست یک زن سیاه دکشمیطولی ن(

چند زن نیز او را  .اندکرده اشاحاطه شوند از هر طرفمیانشان چند دختر دیده می

رنج  تنومند،. دارد سلیم است، پنجاه سالام این زن که شویممتوجه می. کنندهمراهی می

   .)زندگی بر چهره او نمایان است روزگار و تجربه

 نهاد اما .ارضاي غرائز و تمایالت در شخص است پی نهاد نیرویی است که در

 او را به ارضاي تمایالتش و کسب لذت ترغیب سلیم دیگر قدرت آن را ندارد که ام

سلیم در پی آن رزه با فراخود شکست می خورد؛ تنها هدفی را که امنهاد او در مبا. کند

بلکه این فراخود اوست که دارد حکمرانی  ،به هیچ وجه برخاسته از نهاد او نیست است

هاي نامقبول و غیرمعقول نیز دارد، اما در هاي منفی و خواستهالبته نهاد جنبه«. کندمی

ها قرار است و عمدتاً تحت کنترل آنن برتر در تعامل ها نهاد غالباً با من و ماین زمینه

قرار  او سلیم کامال تحت کنترل خود و فراخودبنابراین نهاد ام .)64: 1389کریمی، ( »دارد

گیرد هرگونه لذتی را در این سن رد اي که بین او و ظافر صورت میدر مشاجره. دارد

  .گویددف آرمانی خود سخن میکند و از هکند؛ خودش را مادر شهید معرفی می می

   !يف هذه السن؟ أما ختجلني؟ماذا تريدين من الرجل و أنت : أقول). بصوت مرتفع: (ظافر

خواهی؟ خجالت مرد چه می با این سن و سال از: گویممی). با صداي بلند: (ظافر(

  )!کشی؟ نمی
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مر، من أجل من أجل الفراش و هي يف أرذل العبحث عن الرجل كأمك تَ   لستُ : سليم ما

.. أنا أم شهيد .الرجال، ال شكلهم فحسب ةإمنا أحبث عن رجال هلم مروء. دنسغرض �يمي 

   )355 :1989 عرسان،( ...ولست

نیتی  هم خوابگی ومردي جهت مثل مادرت نیستم که در پیري دنبال  :سلیمام(

مرد  يقیافه تنها کسی که نه مردان مرد هستمفقط در پی من . حیوانی و کثیف است

     )...من مادر شهیدم و نه. داشته باشد

کند و به صراحت نشان سلیم همین موضوع را تکرار میمااي دیگر در صحنه

کنترل شده  "فرامن"و  "من"دهد که نهاد او کامال توسط دو نیروي دیگر یعنی  می

  .است

   ..وأ.... للمرأه حياء ودين: ظافر

  ...و...زن باید دین و حیا داشته باشد: ظافر

ملا رأيتم املرأة فيه دابة للشغل .. لدينآه لو عرفت أنت و أمثالك ا )تقاطعه: (سليمأم

 ،همان( ...ولكن نسي أمثالك أصلهم ودينهم.. ومراغة لعيونكم الشرهة.. وضجيعة يف الفراش

363(   

شما زن  ..دانیدمی از دین چه تو و امثال تو آه کاش) دمیان حرفش می پر: (سلیم أم(

اي بر و لذتی.. همبستر شدن و یا براي خواهیدبراي کار کردن می مثل حیوان را فقط

   )...اندخود را فراموش کرده و تبار مذهبامثال تو .. چشمان حریصتان

در پی اعمال تاثیر دنیاي خارج در نهاد و  )ego( خود«: فراخودتعارض بین خود و 

دارد، اصل ل لذّت که بر نهاد سیطره تمایالت آن است و در تالش است تا به جاي اص

شمکش بین نهاد و همیشه منتظر ک "خود" .)42: 1982فروید، (» واقعیت را جایگزین کند

خود عالوه بر این دو دیکتاتور، «. کوشد تا تناقض بین آنها را بزدایدفراخود است و می

کند  اً سعی میبنابراین، خود مرتب. دنیاي بیرونی: باید به ارباب سومی هم خدمت کند

ول دنیاي هاي کورکورانه و نامعقول نهاد و فراخود با درخواستهاي معق بین درخواست

 "نهاد"در این است که با  "فرامن"ل تمای .)42: 1393فیست، (» بیرونی سازش برقرار کند

مخالفت کند و خواستار ساخت دنیایی است که فراتر از تصور این دو فرایند  "من"و 
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سلیم نیز در پی آرمانی است که از ام .)297: 1380حوزه و دانشگاه،  ژوهشکدهپ( باشدمی

آن جنبه از شخصیت را که متمایل  "خود"«. دور استبه "خود"هاي واقعیت و خواسته

یابی است تمایالت و آنچه به واقع قابل دستکوشد بین نماید و میبه واقعیت است می

متحد  .)28: 1381ناي، .دي( »کندعیت رهبري میرا اصل واق "خود". تفاوت قایل شود

اي نیست چرا که از یک سو، کار ساده ي علیه دشمنان وانتقام خون شهدااکردن جامعه

همین جامعه پر از افراد خائن و مزدور است و از سوي دیگر، مسولیت چنین کاري 

دنیایی  ساخت این یعنی فراخود او خواستار .ي یک پیرزن کاري بس دشوار استبرا

  .اشدت که فراتر از تصور نهاد و خود باس

هاي نامند در پی آن است تا خواستهخردمند شخصیت می خود که آن را اربابِ

 بنابراین، قصد سرکوب کردن. ل کندنامعقول نهاد و همچنین فراخود را کنتر

ي هاد تا این تمایالت را متناسب با ارزشکوشبلکه می اي آنها را ندارده خواسته

خود از آنجا که به واقعیت آگاه «. اجتماعی در زمان و مکانی مناسب جامه عمل بپوشاند

توانند به بهترین شکل اي غرایز میگیرد که چه زمانی و به چه شیوه است، تصمیم می

رضاي بی چون و چراي غرایزش قدر که نهاد بر ا همان .)60: 1990شولتز، ( »ارضا شوند

. کندهایش پافشاري میبه همان مقدار در رسیدن به خواسته د فراخود نیزفشرپا می

... ها، آرمانگرایی، بایدها و نبایدهاي اخالقی و پیرو ارزش« )superego( فراخود

هاي را به دلیل تسلیم شدن در برابر خواسته "خود"فراخود نیروئی است که . باشد می

  .)34: 1388شاملو، (» دهدد و شخص را به سوي کماالت سوق میکنسرزنش می "نهاد"

جویی دایمی براي کمال فراخود در نقش داور اخالقی و به منظور حفظ پی«

فراخود از نظر شدت، نامعقولی، و پافشاري . رحم استاخالقی، مصمم و حتی بی

با توجه به  .)61: همان( »گیرانه بر فرمانبرداري، تفاوتی با نهاد نداردنسنجیده و پی

فتار خود و تا از نحوه ر کاویممیسلیم را رفتار ام خود و فراخود بیان شدتعاریفی که از 

کند و در راه رسیدن به اهدافش تازي می یکه فراخود او در واقع. فراخود او مطلع شویم

او دست به  تا کشاندمیسلیم را به جایی این اصرار فراخود، ام .کندمصرانه پافشاري می

راخود او تعارض اینجاست که بین خود و ف. هنجارهاي اجتماعی بزند اعمالی به دور از
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سلیم در میان مردم کوچه و بازار با صداي بلند خودش را معرفی ام زیرا. شودایجاد می

و حیرت  خواند که این اقدام او مایه شگفتیخود فرا می کند و مردم را به سويمی

. أم شهيد.. امسعوين أنا أم سليم.. يا شباب األمة.. يا ناس... يا أهل البلد. شود حاضران می

 یالساحة فيجتمع الناس وتغص الساحة �م وينهض من كان يف املقه یيصل موكب إل. (امسعوين

 :1989 عرسان،( )و يتجمهر اجلميع حوهلا وهم يف حرية من أمرها، يستمر لغط الناس وجتمهرهم

353(.   

 گوش کنید. مادر شهید.. سلیمممن ام.. لتاي جوانان م.. اي مردم... اي هموطنان(

کسانی که در . کنندمی رسند و میدان را کامال پررسد مردم از راه میدسته به میدان می(

 دور او حلقهسلیم متحیر از کار ام همه شوند و خانه هستند از جاي خود بلند میقهوه

   .)مردم همچنان ادامه دارد صدا و تجمع و سر. زنندمی

د و آنها را به همراهی با خود به پا کن یست که پیرزنی در میان مردم هیاهوی نمنطق

کند و سلیم او را وادار به هنجارشکنی میمافراخود . دبراي رسیدن به اهدافش برانگیزان

در واقع، « .شودزند که باعث شگفتی همه میبرخالف عرف جامعه دست به عملی می

د که انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهایی کننهنجارهاي اجتماعی تعیین می

باید چگونه بیندیشد و چگونه رفتار کند، چه اعمالی را انجام دهد و از . اجتناب ورزد

کوشد تا رفتار خود را با انجام کدام اعمال دوري گزیند و به همین دلیل هرکس می

: 1380ستوده، ( »بپذیردهنجارهاي اجتماعی سازگار کند تا جامعه او را به عضویت خود 

25(.   

این هنجار  .ي خویش استها و هنجارهاي جامعهسلیم مغایر ارزشاین رفتار ام

. هاي مخالف اصلی او یعنی ظافر به راحتی برداشت کرد توان از حرفشکنی را می

وتتهمني من ال  یتروجني االشاعات وتنشرين الفوض. أنت عجوز جمنونة دون شك: ظافر

 عرسان،( مثلك هكذا جتوال امرأة یوإال فما معن. أنت مأجورة دون شك. لناسيعجبك من ا

1989: 355(.  

و  کنیمی و آشوب به پا پراکنیمی شایعه. ايشک یک پیرزن دیوانه یتو ب: افرظ( 

تو بدون شک مزدوري وگرنه معناي . کنیمتهم میهرکس را که خوشایندت نباشد 

   .)پرسه زدن زنی مثل تو چیست
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هاي او نمایان است این  کند و همانطور که از حرفر او را دیوانه خطاب میظاف

اي دیگر در صحنه. هاي موجود در جامعه سازگار نیستسلیم با فرهنگ و ارزشماعمل 

للنساء حياء وخجل وخدور حيفظن كرامتهن : ظافر. کندرا تکرار می ها نیز ظافر همین حرف

   .)355 ،همان( ما هكذا النساء... ساءما هكذا تطوف وتتكلم الن.. فيها

.. دنکنرا حفظ می کرامتشانکه با آن  دارند ايو پوشیدگی زنان شرم و حیا: ظافر(

   .)نیستند زنان اصال اینجور..زنندحرف نمی هم طورگردند و ایننمی طورزنان این

غایر بودن سلیم به معناي مکه این هنجار شکنیِ ام البته باید این نکته توجه داشت

ي نامعقول رسیده است و رفتار او با اهداف فراخود نیست، بلکه فراخود او به مرحله

سري  کاز ی است به خاطر رسیدن به هدفی واالشدت آن به حدي است که حاضر 

بدون در نظر گرفتن  سلیمفراخود ام .دیگر چشم پوشی کند اخالقیِ هايِارزش

 ر راهش، فقط در پی ارضاي نیازهایشس بر وجودو موانع م "خود"هاي منطقی  خواسته

دهد، بلکه کورکورانه و به صورت فراخود به خشنودي خود اهمیتی نمی«. است

فهمد فراخود به این علت نامعقول است که نمی. کندمی تالش نامعقول در راه کمال

 فیست،( »روستدستورات آن با چه مشکالت و امور محالی روبهخود در اجرا کردن 

   .)43ـ44: 1393

خود که نماینده خرد و منطق است در این وضعیت باید به مقابله با فراخود بپردازد 

هاي اي مناسب با ارزشگونه به زمان و یا ن را درتا آ و او را تحت کنترل خود درآورد

توانایی  "خود" است،سلیم افسار گسیخته اما از آنجا که فراخود ام ،دکن اجتماعی ارضا

کند و به سلیم تنها به هدف آرمانی خود فکر میبنابراین فراخود ام. له با آن را نداردمقاب

توجهی آن به و بی این پافشاري فراخود. آیدهایش کوتاه نمی هیچ وجه از خواسته

احترامی سلیم در ادامه به سبب رفتارش مورد بیشود تا امباعث می "خود"رهنمودهاي 

  .نش قرار گیردو مضحکه برخی از مخالفا

- مث يكلم أم.. يضحك ..(يبدو أ�ا خرفة مثلك ... عها م مَ فاهَ تَ ... أباعلي ... يقينا محقاء: ظافر

�دئني كما هدأت ..عندها .. رتكو تنتهي ثو ). مشريًا أليب علي(ما رأيك يف أن تتزوجي ). سليم

من آخرين، صرخة  ضحك من بعضهم واحتجاج. مههمات بني الناس.. يضحك! (اح مع مسيلمة؟سج

  .)364 :1989 عرسان،( )سليمالنساء اللوايت يرافقن أم یاستنكار من إحد



    نقد ادب معاصر عربی  38

سلیم نیز مثل تو ام انگار... بزنتو باهاش حرف ... اباعلی... استقطعا احمق : ظافر(

به (نظرت چیست زن این شوي . )گویدسلیم میسپس به ام.. خندد می..(خرفت است

شوي همانطور که آرام می.. آنوقت .. انقالبت را تمام کنی و ).کنداباعلی اشاره می

بعضی . رسدهمهمه مردم به گوش می..خندد می! (سجاح با مسیلمه به آرامش رسید؟

سلیم معترضانه فریاد کنند، یکی از زنان همراه امخندند و بعضی اعتراض میمی

  .)کشد می

گمان  بی. گیردو او را به سخره میکند سلیم توهین میظافر چگونه به امبینیم که می

سلیم دست به چنین داد تا امسلیم توان کنترل فراخود او را داشت اجازه نمیخود ام اگر

ي این تعارض میان خود و فراخود به شکست خود در نهایت نتیجه. اقدامی بزند

  .داردانجامد و این فراخود اوست که با قدرت تمام به سمت آرمانش گام برمی می

به دنبال  تنها زیرا .این داستان نماینده تام فراخود استسلیم در ام :زي فراخودتا یکه

خود را  همه کوششاو در این نمایش . باشدفراخود  اهداف که هماهنگ با هدفی است

 .کندصرف می... و  تحقق معانی واالیی چون آزادي، عدالت، وطن، ادامه راه شهدا براي

 کند تقدیم می داند که شهداي بسیاريسلیم را نماد وطنی میام شفرحان بلبل در کتاب

کند و از مردم داستان بارها خود را مادر شهید معرفی می رویدادهادر طول  .)364: 2002(

أوالدنا ماتوا من أجل هدف للوطن كله، وينبغي أن . خواهد تا راه شهدا را ادامه دهندمی

   .)396 :1989 عرسان،( اإلطالق یله عل یال معن إن مو�موإال ف... يتحقق هذا اهلدف

وگرنه مرگ آنان ... بدفرزندان ما در راه وطن کشته شدند، باید این هدف تحقق یا(

   .)بیهوده است

کند که زند و چنان سخنوري میدم می ارزشمند آرمانیهمواره در سخنانش از او 

و  شونداو همراه و هم صدا میمردم با  همه زنداي که از زبان سلیم حرف میصحنه در

يرتدد ..(ال تدنسوا مراقد ذكرانا.. ارفعوا أرجلكم عن أعناقنا :اجلميع. کنندسخن او را تکرار می

   .)358 ،همان( )صوت سليم للظهور وحدهيعود بعدها . النداء عدة مرات

.. نیدشهیدان بی حرمتی نک به خاك.. بردارید هامانردنهایتان را از روي گقدم: همه(

   .)دهددوباره به تنهایی ادامه میصداي سلیم . شودصدا چندبار تکرار می
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که مخالفان او  اندازه دهد و هربا سخنان خود بسیاري از مردم را تحت تاثیر قرار می

، مردم را از اطراف او پراکنده کنند گوناگونتا با ترفندهاي  کوشندمیبه خصوص ظافر 

هاي  حرف با ،شجاعت و سماجت خود و از سویی دیگر با ،از یک سو سلیمام اما

تمام این رفتارهایی که ام سلیم انجام  ،بنابراین. دهدبه راه خود ادامه می مانندشخطابه 

  .است که برخاسته از فراخود اوستدهد همه در جهت اهدافی می

اوست در واقع این فراخود  .گیرد سلیم شکل می ام "فراخود"یش از همان ابتداي نما

هر . کندبعدي داستان را فراهم می رویدادهاي  کشد و زمینهها می که او را به خیابان

برانگیزنده دارد که موضوع اصلی نمایش از آن لحظه به بعد شروع  نشِنمایشی یک کُ

کنش اصلی کل  رویدادي است که جرقه )inciting action(کنش برانگیزنده «. شودمی

رسد که شخصیت اصلی از نظر عملی برانگیخته اي سر میحظهل. زندنمایشنامه را می

تامس، ( »شود شده است یا حسی در شخصیت به وجود آمده که باعث تحریک کنش می

ام سلیم، شخصیت اصلی  "فراخود"در این نمایشنامه کنش اصلی توسط  .)121: 1395

از  بینداب میاو پسر شهیدش سلیم را در خو که پس از این. افتدداستان اتفاق می

او  "خود"و  "نهاد"او بر  "فراخود"شود و اینجاست که هاي او بسیار آزرده می حرف

م در گا و لذات آن بکند و در پی هدفی ارزشمندسلیم دل از دنیا تا ام چیره می شود

 او کند و وقتی ظافر شخصیت منفی نمایش نامه به او توهین می .بگذارد کوچه و خیابان

از اینکه از  پیشالبته  .دهدلیم دلیل کار خود را توضیح میسام خواندرا مزدور می

داند تا مردم اي بس واالتر میانگیزه خواب خود تعریف کند دلیل این حرکت خود را

مل أستطع البقاء حلظه يف البيت : سليمام :ه او به دنبال انتقام خون پسرش استنکنند ک گمان

لقد هبوا من قبورهم هناك وما . فوق أرض الشهداء.. يف القدس. ءبعد مساع خرب الصفقه يف سينا

النور، لكي أحبث عن  یمن الظالم إل.. الشارع یو شعرت �م يدفعونين من البيت إل.. األرضوسعتهم 

   .)355ـ356 :1989، عرسان( الرجال، بعد أن يبستم ومل حترك فيكم أعظم األمور عرقاً واحداً 

در صحراي سینا، دیگر نتوانستم حتی یک لحظه در  3لهبعد از شنیدن خبر معام(

، شهدا از قبرهاي شهیدان اتفاق افتاد در سرزمین ،اي که در قدسمعامله. خانه بمانم

را از خانه به ن آنها م کردماحساس  ،...اند و زمین گنجایش آنها را نداردخود برخاسته
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عد از اینکه شما خشکیدید و از تاریکی به سمت روشنایی، تا ب.. ندکشانمیخیابان 

   .)، به دنبال مردان واقعی بگردمکرددر شما اثر ن رویدادهابزرگترین 

 به سوي حرکتی است از سوي تاریکی و گمراهی این اقدام او سلیمام به عقیده

 "فراخود"ها و تمایالت که او دقیقا طبق خواسته ،این بدین معناست  .و کمال روشنایی

با  .)65: 1389کریمی، ( »جه فراخود به کمال است نه لذّت و خوشیتو«. کندعمل می

شنیدن این خبر مبنی بر اینکه سران کشورش بر سر جزیره سینا با دشمن به توافق 

ی از خاك در حسرت از دست رفتن بخش. دیگر تحمل خانه نشینی را ندارداند رسیده

او را وادار به جنبش  هرا سلیم بی توجه به موانع و مشکالت ام "فراخود"وطنش 

خواهد تا نسبت می راستینکند و از مردان مردم را بخاطر این توافق سرزنش می .کند می

سلیم پس از اینکه انگیزه حرکت خود را براي مردم  ام. ت نباشندبه این قضیه بی تفاو

 که در آن را خوابیهایش و تحت تأثیر قرار دادن مردم  تأیید حرف براي دهد،شرح می

.. مل أستطع البقاء يف البيت بعد أن مسعت منه ما مسعت: کندتعریف می زندبا پسرش حرف می

ليل أمس و كان لقد زارين ). تبدو وكأ�ا يف غيبويه. (من سليم.. من ابين الشهيد. مسعت منه.. نعم

.. أن يوقظ يفَ  إن اجلنود من رفاقه خلفه يريدون منعه من ختطي احلدود إّيل خيشون: قال.. خائفًا يلهث

   .)356: 1989 عرسان،( خيشون أن جيرح ستار النسيان الذي أسدلوه بيننا و بينهم. شيئاً ما.. فيكم

از .. بله.. توانم در خانه بمانمهایی که از او شنیدم دیگر نمی بعد از آن حرف(

ه اش را از دست دادد هوشیاريرسبه نظر می( از سلیم.. از پسر شهیدم.. خودش شنیدم

رزمانش دنبالش هم: گفت.. )زده بودنفس زنان و وحشت. دیشب به خوابم آمد. )است

بیدار .. در شما.. ترسند چیزي را در منکه می هستند تا مانع عبور او از مرز بشوند، چرا

   .)اند کنار رودما و خودشان افکنده ن پرده فراموشی که میانآترسند می. کند

یک لحظه در این راهی که  حتی کند کهسلیم را بیدار میفراخود ام چناناین اتفاق 

هاي ي رسیدن به آن سختیدارد و برا باورش آرمانبه  .دکنقدم گذاشته است شک نمی

  .شودزیادي را متحمل می
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  نتیجه

 آرمانش بسیاررسیدن به  براي الخصوم عراضۀنامه سلیم شخصیت اصلی نمایش ام

ي این رفتارها بر همه گمانبی. دهد از خود نشان می هاي فراوانی و واکنشکوشد  می

فروید، باور او به  هاياین رفتار بیشتر. سطح هوشیار و آگاه او صورت نگرفته است پایه

سه زیر مجموعه ناخودآگاه . مثل هر شخص دیگري برخاسته از ضمیر ناخودآگاه اوست

 "فراخود"عهده دارند که نقش یعنی نهاد، خود و فراخود هر کدام در این میان نقشی بر 

حرکت و جنبش  سرچشمهسلیم فراخود ام .است ترآشکارتر و پر رنگ سلیمدر رفتار ام

فشار قرار  یر عقالنی رسیده و چنان او را زیري غهاي فراخود به مرحلهتکانه. اوست

ف و عر خالف ،رفتارهاییناگزیر دست به  ،هاي آنارضاي نیاز برايسلیم دهد که اممی

هاي ظافر  و همچنین حرف سلیماز رفتار ام تعجب و تحیر مردم .زندسنت جامعه می

سلیم باعث از سوي دیگر فراخود ام .سلیم استییدي بر هنجارشکنی امأ، تخطاب به او

هاي بسیاري را تحمل کند و بارها مورد توهین شود تا او در مسیر هدفش سختیمی

خردمند و منطقی باید مقابل فراخود  "خود"وضعیتی در چنین  .مخالفانش قرار گیرد

در . پاسخ دهد اي مناسب با فرهنگ جامعهبایستد و نیازهاي آن را در زمان و به گونه

شود، اما فراخود او به حدي این موقعیت بین خود و فراخود او تعارض ایجاد می

ض به شکست خود قدرتمند شده که خود توانایی کنترل آن را ندارد، نتیجه این تعار

  .داردانجامد و فراخود مقتدرانه در مسیر خود گام بر میمی

کند، چراکه توسط فراخود گونه نقشی ایفا نمی سلیم در این میان هیچي امنهاد خفته

تنها هدف . کندطلبی پیدا نمیی و لذتال مهار شده و مجالی براي خودنمایاو کام

سلیم را نهاد نیست، بلکه این فراخود اوست که امهاي سلیم به هیچ وجه طبق خواسته ام

سلیم در این نمایش بنابراین ام. داردو او را به ارضاي نیازهایش وامی نهدزیر فشار می

   .استنماد فراخود 

  

  ها نوشت پی

 .اثر نویسنده و شاعر آلمانی ویلهلم ینسن است -1
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دراسة شخصية و  "عراضة الخصوم"في مسرحية سيطرة األنا األعلی علی األنا 

  على ضوء منهج التحليل النفسي "أم سليم"

  

  1قاسمی ناصر

   2یداهللا مالیري

  3محمد طهماسبی

  

  الملخص

دراسة شخصية أم سليم يف مسرحية عراضة اخلصوم لعلي عقلة عرسان على ضوء "ا وعنوا� ،حتاول هذه الدراسة

إلقاء الضوء على شخصية أم سليم وهي الشخصية احملورية للمسرحية، ومنطلق هذه  ،"منهج التحليل النفسي

أفعال  ردودتصدر عن هذه الشخصية أفعال و أم سليم للخضوع ملنهج التحليل النفسي، فالدراسة أهلية شخصية 

األنا  األنا، و اهلو، و(مکونات الشخصية  إلی دراسةهذا املقال  هدفوي. أهدافهالبلوغ صادرة عن ال وعيها 

وعی لفرويد لدراسة هذه و قد استمّدت املقالة من نظرية الال ،دفعت أم سليم إلی القيام بتصرفا�االيت ) األعلى

  .الشخصية

عقالنية من أجل يبلغ املرحلة الاللرغبات األنا األعلی، وأن األنا األعلی يف هذه الشخصية اً تثور أم سليم انصياع

الوصول إلی أهدافها ويسّبب هذا األمُر التعارَض ما بني األنا واألنا األعلی إذ يؤّدي هذا التعارض إلی سيطرة 

وقد جلأت أيضًا هذه . األنا األعلی يف هذه املسرحيةعلی األنا، و يف احلقيقة أن أم سليم متّثل األنا األعلی 

يف موقفني من هذه املسرحية إلی حيلة العودة وهي من احليل الدفاعية الفرويدية للتخلص من الضغط الشخصية 

  .والقلق النفسيني

  

   .، األنا، األنا األعلینقد النفسي، العراضة اخلصوم علي عقلة عرسان، :الکلمات الرئيسية
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