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   مقدمه 

شناختي اثر چندان توجهي ندارد، اهميت اين  هاي زيبايي شناختي به جنبه اگرچه نقد روان
نمايد و  ن از آن، فهم اثر ادبي ناممكن ميجست كرد تا حدي است كه گاه بدون ياريروي

 :گشاست تر آثار ادبي بسيار راه به اين رويكرد در شناخت هرچه ژرفتوسل 

ديد فرويد بنگرد، ارزش هنري آن را از  ةمنحصراً از زاويمنتقدي كه به شاهكاري 
كاوي را به اين  اي كه روش روان بيند، با اين وجود، خواننده اي مات مي پشت شيشه
نمايد، خود را  ربط و مهمل مي كند كه بيشتر علم تشريح اعصاب بوده و بي بهانه رد مي

 لكه سرشت بشر و همچنين خويشتناز ابزاري ارزشمند در راه شناخت نه تنها ادبيات، ب
  ). 168: 1373، گورين و همكاران(سازد  خويش محروم مي

  
زندگي پنهان « ر اين جستار نقد و بررسي داستاناتفاقاً دليل اصلي اينكه نگارنده د     

شناختي و  را برگزيد، اين است كه عمالً نشان دهد كه گاه بدون ياري نقد روان» والتر ميتي
نمايد و چه بسا  كه بايد چهره نمياثر، معنا و مفهوم اثر، چنان ةاي رواني نويسنده درك جنبه

از آنجا كه نقد داستان مورد . گير منتقد و خواننده گردد درك كامالً نادرستي از اثر، دامن
بنيان نهاده شده است، معرفي  - كارن هورناي -  شناس بزرگ بحث بر اساس ديدگاه روان

  .نمايد ضروري مي الي او و ديدگاهشاجم
تحصيالت خود را در پزشكي و  در آلمان زاده شد و 1885در سال  1كارن هورناي     
در امريكا به عنوان استاد دانشگاه در 1932در سال . پزشكي در همانجا به پايان رساند روان

كاوي  روان ةمؤسس«مشهوري موسوم به  ةكاوي مشغول به تدريس شد و مؤسس رشتة روان
  .در نيويورك تأسيس كرد كه هنوز نيز داير است» هورناي

جنسي  از نظريات فرويد از جمله نظرية معروف ليبيدو يا غريزة كارن هورناي بسياري     
هاي رواني را سركوب غرايز جنسي  او برخالف فرويد كه دليل اصلي بيماري. او را رد كرد

خشن و ناهنجار افراد با كودك  هاي رواني حاصل روابط دانست، معتقد بود كه بيماري مي
  . است

                                                 
1.Karen Hornew  
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شود و  از ديدگاه او شرايط ناهنجار دوران كودكي مانع پرورش استعدادهاي كودك مي     
 1»اضطراب اساسي«آورد كه به آن  راب و تشويشي در كودك به وجود ميچنان اضط

از كمند اي است كه خود را  راه چاره كودك در محيطي چنين ناامن، به دنبال .گويند مي
يازد از  هايي كه كودك به آن دست مي راه. كند تا كمتر دچار دلهره شودآزار ديگران رها 

توانست منحصراً  اگر كودك مي. طلبي و انزواطلبي سه حالت خارج نيست؛ مهرطلبي، برتري
ا مشكل اينجاست كه ام شد، پناه ببرد، دچار عذاب و رنج نمي به يكي از اين سه سپر دفاعي

كودك ناچار است از هر سه راه ياد شده استفاده كند و از آنجا  ،هاي مختلف ر موقعيتبنا ب
كه اين سه راه، با هم تضاد و مغايرت دارند، چنان كشكمش و تضادي در كودك ايجاد 

  .گويند مي 2»تضاد اساسي«شود كه به آن  مي
كودك ناچار  كننده است كه دردآور و مستأصل كشمكش حاصل از تضاد اساسي چنان     
از سه حالت ياد شده را پنهان  از اين رو، دو حالت. نوعي آن را حل و فصل كند شود به مي
از اين به بعد شخصيت  و رفتار . كند عوض حالت سوم را بيشتر برجسته ميكند و در  مي

به عنوان نمونه  كودك، بر اساس آن حالت تدافعي است كه او در خود برجسته كرده است،
طور كلي خوب  راه، متواضع و به ي روي آورده، آدمي سليم، رام، سربهطلبكه به مهركودكي 

  .شود گر مي جلوه
اش صرف  انرژي ةشود، چون هم ريك از سه حالت تدافعي متوسل ميكودكي كه به ه     

خود «روز از كند، روزبه شود و همواره با يك نقاب زندگي مي خنثي كردن آزار ديگران مي
شود؛ به عنوان مثال  تر مي گيرد و اعتماد به نفسش شكننده ود بيشتر فاصله ميخ 3»واقعي

ت، چون ابراز خشم در گاه قادر به ابراز خشم خود نيس طلبي پيشه كرده، هيچكسي كه مهر
 هكنند  شمگينهاي خ تضاد با مهرطلبي است، از اين رو كودك مهرطلب در مواجهه با موقعيت

  . طلبي او اثبات گرددلبخندي هم بر لب بياورد تا مهر تخودش نيست و حتي ممكن اس
وجه به هيچاز طرف ديگر كودكي كه به يكي از سه حالت تدافعي ياد شده پناه برده، به     

اند، بلكه دو حالت ديگر هم گاه  ت ديگر كامالً در او از بين رفتهاين معنا نيست كه دو حال
به عنوان مثال . چه كند ماند نهايت درماندگي مي نند و كودك درك سر از گريبان بيرون مي

                                                 
  1.Basic Anxiety  

2.Basic Conflict  
  3.Real Self  
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كند و آزار او را به ديدة  كودك مهرطلب در مواجهه با يك انسان سركش، فروتني پيشه مي
شود و كودك  طلبي نهفته در وجود او نمايان مي نگرد، اما در همان حال برتري اغماض مي
از . اند بايد چه واكنشي داشته باشدد شود و نمي اي كامالً متناقض، درمانده مي در دوسويه

  . شود ه و بدون اعتماد به نفس تبديل مياين رو كودك به موجودي حقير و عاجز و درماند
وزگار سياه را براي كودك ورزي و ميل به انتقام از كساني كه اين ر اين امر حس كينه     

ي عظيم در وجود كودك است، انتقام، مستلزم وجود نيرو و توان. كند ور مي اند شعله رقم زده
گرفتن از خود واقعي و اتالف همة توانش در راه  انكه گفته شد كودك به دليل فاصلهاما چن
كردن آزار ديگران، بسيار ضعيف و شكننده شده و اعتماد به نفس و تواني براي انتقام  خنثي

جويد، از اي ب ارهاند ساكت بنشيند و بايد راه چتو حال كودك نمي اما در هر. گرفتن ندارد
سازد و در  براي خود مي 1»آلي خود ايده«برد و در عالم خيال يك  اين رو به تخيل پناه مي

چرخ بر هم زند ار «كند كه قادر است  يك شخصيت ممتاز و برجسته تصور ميخيال خود را 
  . »غير مرادش گردد

ساس حقارت او تسكين بيند و اح يق، هم خود را برتر از ديگران ميكودك به اين طر     
اما خود . كند رنگ مي اي حاصل از سه حالت تدافعي را كميابد و هم در تخيل تضاده مي
ك بود، از اين به بعد خود، هايي عميق در شخصيت كود آلي كه معلول ناهنجاري ايده

جاي اينكه در جهت  كودك به. شود جنبان مشكالت زيادي در ذهن كودك مي سلسله
هايش صرف رسيدن به خود  ها و توانايي عي خود بكوشد، همة انرژيپرورش خود واق

كند، باز  آلي بسيار آرماني است، كودك هرچه تالش مي شود و چون خود آيده آلي مي ايده
هاي زيادي  گرا حتي به موفقيت از اين رو چه بسا شخص كمال. برسدتواند به آن  هم نمي

تواند اعتماد  رسد، چراكه هيچ موفقيتي نمي نمي د، اما اصالً به آرامش و لذتنيز دست ياب
روز در  شود؛ از يك سو روزبه و شخص در يك دور باطل گرفتار مي به نفس او را تقويت كند

شود و شخصيتش مدام ضعيف  اش دورتر مي آلي، از خود واقعي جهت رسيدن به خود آيده
كند، چراكه خود  ك نميخوشبختي را در گاه از سوي ديگر هيچ گردد و تر مي هو شكنند

  . كند تر از جايگاهي است كه شخص كسب ميآلي او بسيار فرا ايده

                                                 
1.Idealized Self  
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گرا اينكه او درواقع هيچ تالش واقعي در جهت  آل اما نكتة مهم دربارة شخص ايده     
ترين شاخصة چنين فردي  دهد، بلكه بزرگ سيدن به يك زندگي بهتر انجام نمير

كند و به  تخيل همة احتياجات خود را برآورده مي پروري است، چراكه شخص در خيال
 به عنوان مثال، كودك ترسو و. محض اينكه اراده كند، زمين و زمان در تسخير اوست

از . كند كودك كودن، خود را نابغه تصور ميپندارد و  خجالتي خود را شجاع و قهرمان مي
م شود و به دليل عد تر مي و توانايي واقعي چنين فردي، ضعيفروز تمركز  اين رو روزبه

شخص همواره در عالم بچگي سير  گردد و اش متوقف مي توجه به خود واقعي، رشد عقالني
لذا شخصي كه . كند، ولو اينكه با تالش زياد به باالترين مراتب اجتماعي نيز دست يابد مي

عرضه،  يبرد، در عالم واقع شخصي ب آلي پناه مي ي است و به خود ايدهدچار اضطراب اساس
آيد و  وپاچلفتي است كه از عهدة هيچ كاري برنميدست حقير، داراي تجارب محدود و

   ). 92- 17: 1386، همان؛ 79- 9: 1387، هورناي( برد ميشه در تشويش و اضطراب به سر ميه
  

  )با اندكي تلخيص( زندگي پنهان والتر ميتي
 پرداز بزرگ امريكا و جهان، يكي از نويسندگان و طراحان طنز)1961- 1894( جيمز تربر

توان به مهمترين آنها زندگي و روزگار  جاي گذاشت كه مي بود كه آثار ماندگاري از خود به
هاي زمان ما  سخت من، سرگل تربر، به دنياي من خوش آمديد، كارناوال تربر و افسانه

او را بعد از  .ادبيات معاصر امريكاست ةهاي برجسته و قابل مطالع از چهره«تربر. اشاره كرد
 منتقدان،. )9: 1345، تربر(» اند ترين طنزنويس امريكايي شناخته مارك تواين، بزرگ

اي كه  صفحه دانند؛ داستاني پنج را بهترين داستان كوتاه او مي» زندگي پنهان والتر ميتي«
 تربر پيش از چاپ، پانزده بار آن را بازنويسي كرد و پس از چاپ، فيلمي بر اساس آن و با

    .)17: 1973، برتون( همين عنوان در هاليوود ساخته شد كه بسيار مورد توجه قرار گرفت
اونيفرم . ، مثل صداي شكستن يخ نازكي بود)والتر ميتي( صداي فرمانده. زنيم نمي جا«

 ري روي يك چشمب اش را يك ي شدهدوز ش تنش بود و كاله سفيد قيطانا رسمي
پرسم  فرمانده گفت از تو نمي. يم قربانتوان نمي. بود حالتش پايين كشيده خاكستري بي
بعد فرياد زد . زنيم نمي جا. 8500دورش را برسان به . ها را روشن كن نورافكن. ستوان بِرگ

ه فرياد فرماند. روي هشت كمكي: ستوان برگ هم تكرار كرد! روي هشت كمكيبزن 
 موتورة ريانشين هشتخدمه كه در هواپيماي د. زد همة قدرت در برجك شمارة سه
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پيرمرد از معركه درِمان : تندآساي نيروي دريايي، هركدام مشغول كاري بودند، گف غول
  .ترسد پيرمرد از هيچ چيز نمي. برد مي
چي؟  :والتر ميتي گفت !تر آهسته روي؟ فرياد زد براي چه اينقدر تند مي خانم ميتي   

اي  مثل زن غريبه. آمد ناآشنا به نظر مي زنش. نگاه كرد زده و غافلگير شده، به زنش حيرت
والتر ميتي ساكت به سمت واتربري راند و . كه از وسط جمعيتي سرش داد كشيده باشد

، در بدترين طوفان بيست سال پرواز در نيروي دريايي 202ان .صداي غرش هواپيماي اس
. وش آورديانگار بازم ج: تخانم ميتي گف. در خطوط هوايي دور و آشناي مغزش محو شد

زنش . والتر ميتي، ماشين را جلو آرايشگاه نگه داشت. گذاشتي دكتر رنشا ببيندت كاش مي
: ميتي گفت. را بگيريها  تا من موهايم را درست كنم، گالش پياده شد و گفت يادتان نرود

ديگر جوان نيستي ها؟ راستي زن فرياد زد مگر تمامش نكرديم؟ تو . خواهم من گالش نمي
ها را از جيب بيرون آورد  از گمشان كردي؟ والتر ميتي دستكشايت كجاست؟ به دستكش

چراغ سبز شد و . آوردش رفت، پشت چراغ قرمز آنها را دركه زن و دستش كرد، اما همين
جلو بيمارستاني  ها گشت و بعد از ابانهدف، دور خي مدتي بي! آقا سريع: سباني داد زدپا

  .گاه برود گذشت تا به توقف
والتر ميتي در حالي . ستدار ميليونر و دوست روزولت ا مك ميالن، بانك: پرستار گفت    

دكتر رنشا و : كار دست كيست؟ پرستار گفت. بله: آورد، گفت هايش را درمي كه دستكش
 دكتر بنبو، ولي دو متخصص هم اينجا هستند؛ دكتر رمينگتون از نيويورك و دكتر

گفت . در يك داالن خنك باز شد و دكتر رنشا بيرون آمد .او پرواز داشت. ميتفورد از لندن
كاش يك . را درآوردهدار ميليونر و دوست روزولت، عرقمان  مك ميالن، بانك. سالم ميتي

دكتر . ها صورت گرفت فيدر اتاق عمل معر. ياد ميتي گفت بدم نمي. انداختي نگاه بهش مي
. »ام، شاهكار است قربان لنفاوي خواندهكتابتان را دربارة انسداد مجراي « : تفورد گفتمي

  .والتر ميتي گفت سپاسگزارم
كار  هاي زيادي به تخت عمل وصل بود، از ها و سيم اي كه با لوله دستگاه بزرگ پيچيده     
كس نيست  در شرق امريكا، هيچ. افتد د از كار ميبر نو دار هوش«: پرستاري فرياد زد. افتاد

والتر ميتي با ظرافت » !ساكت شو مرد«: ا خونسردي گفتميتي ب» .تش كندبتواند درس
يك پيستون . نويس به من بدهيك خود: ف پيچ براق كرد و صدا زدشروع به كار با يك ردي

حاال ده دقيقة : گفتنويس را جايش گذاشت و ب را از دستگاه بيرون كشيد و خودخرا
بان آمد و زير گوش دكتر رنشا ناگهان پرستاري شتا. عمل را ادامه دهيد. كند ديگر كار مي
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شود  كورئوپسي كرده، مي: دستپاچه گفت رنشا. ميتي ديد كه رنگ او پريد. چيزي گفت
بنبو و دو متخصص بزرگ نگاه  بدهي ميتي؟ ميتي به او و قيافة بزدالنة اش را تو ادامه بقيه

  . هرطور مايليد و دست به كار شد: كرد و گفت
گاه گفت تو  متصدي توقف. تي محكم روي ترمز زدوالتر مي. پابيوك را ب! عقب مك دنده     

هان و بعد بااحتياط شروع به عقب رفتن و . اه: ميتي زير لب گفت! خط اشتباه رفتي مك
متصدي گفت بگذار همانجا . وجخارج شدن از خطي شد كه رويش نوشته بود فقط خر

داخل ماشين پريد و با  همتصدي ب. ميتي از ماشين بيرون آمد. كشمش كنار باشد، مي
  .اي آن را سر جايش پارك كرد العاده مهارت فوق

كنند  خيال مي. ها چقدر مغرورند لعنتي: طور با خودش فكر كرد والتر ميتي همان     
ها را باز كند، ولي  از شهر سعي كرده بود زنجير چرخيك بار خارج . دانند چيز را مي همه

تعميرات آمده بود و زنجير را اجباراً مردي با ماشين . زنجير دور محور چرخ پيچيده بود
كرد كه براي باز كردن زنجيرها،  بعد، هميشه خانم ميتي وادارش مي از آن به. كرده بودباز

دفعة ديگر دست راستم را نوارپيچي : دش گفتوالتر ميتي با خو. گاه برود به يك تعمير
ميتي، به برف . كنمتوانم زنجيرها را باز مين نخندند و فكر كنند كه خودم نكنم تا به م مي

  .در حال ذوب پيادو رو لگدي پراند و زير لب گفت گالش
گالش برگشت، با خودش فكر كرد چيز ديگري كه زنش  وقتي والتر ميتي با جعبة     

. كرد فروشي رد شد و محاكمة واتربري را اعالم مي بود بگيرد چه بود؟ روزنامهگفته 
تي گرفت و گفت اين را ناگهان تفنگ خودكار سنگيني را زير دماغ والتر ميدادستان ناحيه 

. ادگاه به وجود آمداي در د همهمه. من است 50/80ويلي ويكرز  ايد؟ ميتي گفت قبالً ديده
طور اين ،اي مهارت داريد ا در تير اندازي با هر نوع اسلحهگرانه گفت شم دادستان حيله

ما ثابت كرديم كه متهم در شب چهاردهم . عتراض دارمنيست؟ وكيل ميتي فرياد زد ا
والتر ميتي . توانسته است شليك كند استش نوارپيچي شده بوده و او نميژوئيه دست ر

من با هر جور : تبعد آرام گف. دستش را كمي باال برد و طرفين دست از بگومگو برداشتند
دادگاه شلوغ . ست چپم بزنمتوانستم فيتس هرست را با د سالحي از فاصلة سيصدپايي مي

ر مشكي دلربايي خودش را ديان هياهو به گوش رسيد و دختر موصداي جيغ زني از م. شد
از جا بلند  ميتي هم بدون اينكه. اي به او زد رحمانه ضربه دادستان بي. دامان ميتي انداخت
  !مرد زد و گفت سگ كثيف شود، مشتي زير چانة
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گفـت  «شت، بـه والتـر ميتـي خنديـد و گفـت      گذ جا ميزني كه از آن! بيسكويت سگ     
تي به فروشنده گفت يـك  مي» اين مردك با خودش گفت بيسكويت سگ. بيسكويت سگ
سگ و بعد به هتل رفت، جايي كه با زنش قرار گذاشته بود  خواهم براي توله بيسكويت مي

شوهرش مثل  خواست مي. ست نداشت اول او به هتل برسدزنش دو. آنجا يكديگر را ببينند
در البـي هتـل پيـدا     والتر ميتي صندلي چرمي بزرگي را. هميشه مدتي انتظارش را بكشد

  »تواند دنيا را از هوا فتح كند؟ آيا آلمان مي«ا برداشت و ورق زد اي قديمي ر كرد و روزنامه
رمانـده ميتـي از زيـر موهـاي     ف! اند قربان ها رالي جوان را ترسانده گروهبان گفت توپ     

وهبـان بـا   گر. برم هواپيما را تنها مي. بر بخوابانشاش سرباال به او نگاه كرد و گفت ب ژوليده
. افكـن بـه دو نفـر احتيـاج دارد     بـردن آن بمـب  . توانيـد قربـان   نگراني گفت آخر شما نمي

با يك پيـك برنـدي   . ميتي گفت من بايد بروم. اند هواپيماها هم آسمان را جهنم كردهضد
ند گفـت  فرمانده ميتي با لبخ. اند مان كرده گفت با آتشبارشان محاصره چطوري؟ گروهبان

ي ريخـت و سـر   پيـك ديگـري از برانـد    !نـه  ،كند گروهبان آدم فقط يك دفعه زندگي مي
. شـما دسـتش بگيـرد قربـان     ام كسي بتواند برندي را مثـل  نديده«گروهبان گفت . كشيد

افكن شـد و   كرد سوار بمب را زمزمه مي تي در حالي كه آوازيوالتر مي! خوام ها معذرت مي
  ! بدرود :گفت

 چرا خودت. ام تمام هتل را دنبالت گشته«: خانم ميتي گفت. اش خورد چيزي به شانه     
پيدايت كنم؟ والتر ميتي با  اي؟ چطور انتظار داشتي را تو اين صندلي كهنه قايم كرده

گرفتي؟ بيسكويت سگ؟  چيز خانم ميتي گفت چي؟. محاصره است: پرتي گفت حواس
تي توانستي تو فروشگاه پايت كني؟ والتر مي نمي. ي جعبه چيست؟ ميتي گفت گالشتو

كنم؟ او نگاهش كرد و گفت  اي من هم گاهي فكر مي هيچ فهميده. تو فكر بودم: گفت
يك . جلو داروخانه سر پيچ، زن گفت صبركن. گذارم وقتي رسيديم خانه، برايت درجه مي

به ديوار . والتر ميتي سيگاري روشن كرد. كشد يك دقيقه هم طول نمي. تز يادم رفچي
م به سيگار زد و پك آخر را ه! لعنت به دستمال: آلود گفت داروخانه چسپيد و سرزنش

حركت،  آتش ايستاد، صاف و بي همان لبخند زودگذر جلو جوخة وقت با آن. دورش انداخت
: 1376استون و همكاران، ( ، مرموز تا آخرناپذير متفرعن و مغرور، والتر ميتي شكست

355 -360(.  
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  نقد و بررسي
هاي شگفت  و خواننده در ميان خويشكاري آيدشايد فضاي داستان در ابتدا پيچيده به نظر 

شخصيت اصلي داستان سرگردان و مبهوت بماند، اما اين داستان يك داستان  ةو غيرمنتظر
ن نشينا والتر ميتي كه از حاشيه. شود مي دنبالبسيار ساده است كه در يك خط مستقيم 

برد و سپس با زن خود به خانه  آيد و او را به آرايشگاه مي امريكاست، با زن خود به شهر مي
ورد ياد شده، در داستان اتفاق آنچه غير از م. كل داستان همين است و بس. گردد برمي
يك دنياي خيالي و وهمي  و مدام دردهد، چراكه ا والتر ميتي رخ مي افتد، همه در ذهن مي

  .شود بافي متوسل مي ترين فرصتي، به خيال كند و به محض پيش آمدن كوچك زندگي مي
ابتداي داستان، والتر ميتي، در . يابد آغاز و با رؤيايي ديگر پايان مي داستان با يك رؤيا     

ي دريايي است كه با آساي نيرو موتورة غول يانشين هشتهواپيماي در فرمانده خلبان يك
در رؤياي . دهد دمه را از يك طوفان مهيب نجات ميمهارت و شجاعت تمام، هواپيما و خ

و دوست روزولت را از مرگ بعدي، يكي از بهترين پزشكان دنياست كه يك ميليونر مشهور 
 ن رؤيا،در هميكه جالب است  .برد مي دهد و با آرامش تمام جراحي او را به پايان نجات مي

يك خودنويس آن را دوباره راه افتد و والتر با مهارتي خاص، با  دستگاه اكسيژن از كار مي
انداز ماهر در گام بعدي، ميتي يك تير. بيفتدگذارد عمل جراحي عقب  اندازد و نمي مي

سي به هيچ تراي را مورد هدف قرار دهد و بي ست كه قادر است با دست چپ، نشانها
افكن است كه  در رؤياي بعدي، او خلبان يك بمب .كند اف ميكشتن فيتس هرست، اعتر

سماني كه جهنم شده است، بيرون تنهايي و با كمال آرامش و مهارت، هواپيما را از آ به
بندي  ه ترسي به خود راه دهد و حتي چشمبرد و باالخره در پايان داستان، او بدون اينك مي

  .رود ايستد و به استقبال مرگ مي ة آتش ميد، مغرور و قهرمانانه، جلو جوخبر چشم ببند
 بر چه هدفي را از اين داستانراستي اين داستان در پي گفتن چيست و تر به     
زندگي پنهان « كند؟ داستان ار آن را بازنويسي كرد، دنبال مياي كه پانزده ب صفحه پنج

از اين رو ، مقارن با جنگ جهاني دوم نوشته شده است، 1939در سال » والتر ميتي
 را دال بر سرگشتگي ن، در عالم رؤيا سير كردن والتر ميتي و بشوليدگي اوابرخي از منتقد
اسكار كارل  ).56: 1973، برتون(. دانند جنگ جهاني دوم مي ةها در بحبوح و تحير انسان
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صنعتي، والتر ميتي را وادار به  ةهاي شهري و جامع معتقد است كه پيچيدگي 1اليندر
ي كرده است، چراكه در جوامع صنعتي ديگر جايي براي بروز رفتارهاي قهرمانانه باف خيال
در تأييد ديدگاه اليندر نيز  2روبرت مارسبرگر) Scribd.com: 1388، كارل اليندر( .نيست

آن از نيروهاي مخرب جامعه  تواند به وسيلة هايي كه انسان مي كند كه يكي از راه تأكيد مي
 بردن به خيال است، كاري كه والتر ميتي بدان توسل جسته استدر امان باشد، پناه 

 ةنيز معتقد است كه والتر ميتي، نمون 3تردي رينگ .)Scribd.com: 1388مارسبرگر، (
هاي  ليتوهايي كه در دنيايي ماالمال از مسؤ هاي مدرن است؛ انسان اي از انسان برجسته
توانايي آن را دارند كه از پس اين  كننده گرفتار شده و تنها افراد كمي خسته شاق و
  .) Scribd.com:1388رينگ، ( ها برآيند ليتومسؤ

 ها راه نيست، اما ريشة اين شوليدگي يدگاه منتقدان ياد شده، هرچند بيبه نظر نگارنده د     
برين و در يك حتي اگر جيمز تربر اين داستان را در بهشت . را بايد در جاي ديگري جست

كرد،  ن بار ديگر هم آن را بازنويسي ميجاي پانزده بار، هزارا نوشت و اگر به مي دنياي آرماني
شد و والتر  ن پيش روي خواننده است، نوشته ميباز هم داستان به همين صورتي كه اكنو

بود كه اكنون است، چراكه درواقع والتر ميتي در اين داستان، خود جيمز  ميتي، همان مي
رون و جنگ جهاني و مشكلي دروني است و ارتباطي با دنياي بي تربر است و مشكل تربر،

  . مدرن ندارد زندگي پيچيدة
 اي خوبي نمايانگر اين امر باشد كه چطور نويسنده تواند به شناختي مي رويكرد روان     
 به عنوان نمونه در نقد. هاي آثارش ظاهر شود تواند در هيأت يكي از شخصيت مي

بيماري نويسنده  ةپردازي و نشان نويسنده، متن ادبي نوعي خيال معطوف به شناختي روان
: گردد و منتقد در پي آن است كه از متن به روان و ناخودآگاه نويسنده، نقب بزند تلقي مي

هاي ژرف معناي آثار  اليهافشاني بر كوششي است در جهت پرتو كاوانه، اين نوع نقد روان«
شده به آنچه در كودكي بر پديدآورندگان آثار ياد  يع آن،ادبي از طريق مرتبط كردن وقا

نقد، هدف منتقد اين نوع  به عبارت ديگر، در اين. )225: 1373 پاينده،(» گذشته است
هاي غيرطبيعي را در آثار نويسندگان پيدا كند تا  هاي بيماري يا حالت است كه نشانه

                                                 
1.Eskar Karel Lainder  
2.Robert Morseberger  
3.Trady Ring  
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 1نگاري حاً به اين كار، آسيبرد كه اصطالبب ن طريق، به بيماري نويسنده پيبتواند از اي
  ).79: 1382 پاينده،( گويند مي

، اثر داستايوسكي، برادران كارامازوفبه عنوان مثال فرويد با نقد و بررسي رمان معروف      
رمان،  يسندةكاوي نو ، نوشت كه در آن با روان»داستايوسكي و پدركشي«اي با عنوان  مقاله

هاي نقد ادبي فرويدي است كه امروزه  ز بهترين نمونهيكي ا«: به تحليل رمان پرداخت كه
: 1373 پاينده،( »گيرد ن هوادار نقد روانكاوانه قرار ميهم مورد استناد بسياري از منتقدا

نقاش معروف، لئوناردو داوينچي بود، به  ةنگاري فرويد، دربار ديگر اين نقد، تك ةنمون ).225
نگاري  نامة او، نوعي آسيب نقاشي داوينچي و زندگيتابلوهاي  اين ترتيب كه فرويد با بررسي

، هملت ةعالوه بر اين، فرويد با نقد نمايشنام ).80:1382پاينده، ( رواني از داوينچي ارائه داد
شناختي  هاي ديگري از نقد روان ، نمونه3هافمن .اَ .ت .از ا 2آقا شني اثر شكسپير و رمان

ترين نقد اما بيشتر منتقدان معتقدند مهم. منتقدان قرار داد ةمعطوف به نويسنده را دستماي
آثار  ي بناپارت، شاگرد فرويد، دربارةشناختي معطوف به نويسنده، نقدي است كه مر روان

نامه  ه كرد و با بررسي زندگينويس معروف امريكايي، ارائكوتاهادگار آلن پو، شاعر و داستان
عني پسري داشته، ي) Mother fixation(كه او بيماري  و آثار آلن پو، به اين نتيجه رسيد

ش، همگون كند، از اين رو تواند هويت خود را با پدر ماند و نمي كه در رقابت با پدرش مي
: 1382پاينده، ( ل بداندآ تواند زني ايده جز از سنخ مادرش، نمي ،هيچ زني راسالي  در بزرگ

  ). 99: 1373، يترا؛ 162:گورين؛ 143- 142: 1385مكاريك، ؛ 80
طور كه فرويد و مري بناپارت توانستند از طريق بررسي آثار داستايوسكي،  پس همان     

يز در اين جستار بر آن ببرند، نگارنده ن ر و آلن پو به بيماري نويسنده پيداوينچي، شكسپي
دگاه ديهاي كوتاه تربر و توسل به  ترين داستان بررسي يكي از معروف توان با است كه مي

ژندي او را نمايان ساخت؛ ن جيمز تربر، روان 4نگاري شناختي كارن هورناي و آسيب روان
اي كه كوشيده است با نمايش خود در هيأت والتر ميتي به نوعي تداعي آزاد دست  نويسنده

  .يازد و اندكي آرام يابد

                                                 
  1.Psychopatography  

2.The Sandman  
3.E.T.A.Haffman  
4.Psychopatography  
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ندگي واقعي خود در زكه جيمز تربر است  مهمي كه در اينجا بايد يادآور شد، اين ةنكت     
هاي شگرفش، همواره با خود درگير بود و  رنجور داشت كه با وجود كاميابي شخصيتي روان

آورد و با  خورد، اما دم برنمي ن عمر چون خوره از درون او را ميرنجي عظيم تا پايا
آوردن به طنز، تا آخر عمر با نقابي زندگي كرد كه با خود واقعيش بسيار فاصله داشت  روي

حال اگر با توجه به . بخش، وجود او را مترنم نكرد گاه آرامشي دروني و لذت از اين رو هيچو 
هرچه بيشتر  والتر ميتي با هماني ديدگاه كارن هورناي، به زندگي تربر بنگريم، متوجه اين

  .شويم او مي
 هاي ها و حقارت در محيطي ناآرام بزرگ شد و كشمكشجيمز تربر در دوران كودكي      

 لي براي جبرانآ رنجوري او و پناه بردن به خود ايده ساز روان دوران كودكي، زمينه
  : اين باره معتقد است در 1ديويد ريچتر. هايش شد حقارت

تربر كودكي . چشم نابينا شد ةتر خود، از ناحي برادر بزرگ ةوسيل سالگي به تربر در شش«
داد و  گرافي كه تربر نمايش ميهاي اتوبيو گرا و عصبي بود و طرح خجالتي و درون

 شخصيت بسياري از كاراكترهاي مشهورش مانند والتر ميتي، ممكن است متأثر از
  . )31: 1998، ريچتر(» شخصيت خود او باشد

هايش  ي و خالقيتطلب بود كه تمام انرژرت ديگر، جيمز تربر يك شخصيت مهربه عبا     
گاه به خود  صومت آنها شد و از اين رو هيچتن ديگران و جلوگيري از خداش صرف راضي نگه

كرد و تنها با  واقعيش توجهي نكرد و در زندگي واقعي، بسيار حقيرانه و نابالغانه عمل مي
  .آمد هايش برمي آلي خود، در جهت جبران كاستي تكيه بر خود ايده

ساسي شود، دچار تضادي ا دكي كه در محيطي ناهنجار بزرگ ميچنانكه گفته شد، كو     
خصومت آنها اش صرف جلب رضايت ديگران و دفع  شده و در رنجي جانكاه، همة انرژي

شود و  آلي متوسل مي به آرامش خاطر برسد، به خود ايدهتواند  اما چون باز هم نمي. شود مي
در روز  چنين، روزبهاز اين رو كودكي اين. كند ه ميهايش را از طريق تخيل، برآورد ناكامي

عرضه و ناكارآمد زندگي را پيش  ماند و همواره حقير و بي ي از ديگران عقب ميزندگي واقع
. يابد ماند و امكان بروز نمي به دليل مشكالت رواني، در بند ميهايش  خالقيت ةبرد و هم مي

هايش در  به ناتواني جاي گذاشته، صراحتاً از خود به حالي كهجيمز تربر نيز در شرح

                                                 
1.David Richter  
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رغم شهرت چشمگيرش،  هايي كه تا آخر عمر علي كند؛ ناتواني دوران كودكي اشاره مي
  :داشت ره او را در حالتي نابالغانه نگهبردن او از زندگي شد و هموامانع لذت 

ت وحشتناكي در كلمبيا متولد شد و در آنجا اتفاقا 1894جيمز تربر در هشت دسامبر 
مشي واضحي در  خطنوع  هيچ ...سالگي قادر به هضم غذا نبود تا هفت. برايش رخ داد

تن به خودش آيد كه مهارت خاصي در پشت پا گرف فقط يادم مي. شود زندگيش ديده نمي
هاي  لباس... مرتباً محتاج تعمير بود شا طاليي خورد و عينك دسته داشت، دايماً زمين مي

ندازه كه به همان ا. بيابدتواند كالهش را  پوشد و هرگز نمي العاده بد مي لي را فوقبسيار عا
گيرد، تنها  وقتي خشم مي. باشد ش آسان است، آرام نمودنش مشكل ميكردن  خشمگين

كنند، مطلقاً توجهي  هنگامي كه ديگران صحبت مي... وستراه چاره، دوري جستن از ا
چيز فكر نكند تا نوبت حرف زدن  ها به هيچاتمة سخن آندهد كه تا خ كند و ترجيح مي نمي

ي ني تربر به علت فقدان نقش و نگار، كسي را كه قصد نوشتن اتوبيوگرافزندگا... به او برسد
  ). 17- 14: 1345، تربر( ...آورد دهد و به شگفت مي او را داشته باشد، سخت آزار مي

رنجوري و  از تربر ارائه كرده است، بر رواننيز در اتوبيوگرافي كه  1برتون برنستين     
  : كشمكش دروني تربر صحه گذاشته است

كننده كه كفر  تربر چگونه آدمي است؛ عجيب، پيچيده، متناقض، زجركشيده و كالفه
هاي  در سال... تربر انساني است كه با خودش در جنگ و جدال است. آورد ميآدم را در

كرد و اغلب دچار بدمستي و  روي مي نوشيدن شراب زيادهزندگي نابينا شد، در  ةاولي
تربر بسيار . بسيار نامنظم و درهم و سردرگمي داشت تربر زندگي. شد كشي مي عربده

  .)مقدمه: 1973برنستين،(مزاج بود  رو و دمدمي حساس، بداخالق، ترش
  

توان چنين گفت كه تربر در دوران كودكي در  س با توجه به مطالب گفته شده، ميپ     
ن فضاي تنش بزرگ شد و بينايي يكي از چشمان خود را نيز در ايرمحيطي ناامن و پ

چه منِ او در جهت تعادل شدت سركوب شد و هر درواقع نهاد تربر به. ز دست دادمتالطم ا
جايي نرسيد و فرامن در وجود تربر بسيار برجسته و  ان نهاد و فرامن كوشيد، تالشش بهمي

پررنگ شد، تا حدي كه هيچ ارزش و اهميتي براي خود قايل نبود و براي جلب رضايت 
  .بود جانش را نيز بر كف گذارد ديگران حتي حاضر

                                                 
1.Bernstien, Burton  
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الت انزواطلبي، برتري طلبي و مهرطلبي به سپر دفاعي از اين رو، تربر از سه ح     
گاه دو حالت ديگر نيز  طلبي پناه برد و دو حالت ديگر را در خود فرونهفت، هرچند هيچمهر

آوردند و  برمي هاي مقتضي سر از گريبان فضول و از بين نرفتند و هريك در زماندر وجود ا
 هاي تربر براي جبران كمبودها و حقارت. ساختند اساسي را در وجود تربر پديدار ميتضادي 
آلي كه  ت، لذا با پناه بردن به خود ايدهآلي نداش ش، راهي جز توسل به خود ايدها دروني
پردازي است، كوشيد به آرامش دست يابد و شخصيتي  اصلي آن، تخيل و خيال ةجوهر
گاه  هاي بزرگش، هيچ رغم موفقيت از خود بروز دهد؛ آرزويي كه علي ه و قابل احترامبرجست

آلي است، به هيچ جايگاهي راضي نيست و  د، چراكه شخصي كه اسير خود ايدهبرآورده نش
تربر همواره در رنج و جويد و از اين رو  اي باالتر را مي بيشتر، مرتبهنهاد، مدام در پي لذت 

پاره و  ر درگيري بين نهاد و فرامن، پارها و دهشتناك زيست و وجودش دفرس عذابي طاقت
ينكه از هم گسيخته شد و عمري زيست و به روي ديگران لبخند زد و طنز نوشت، بدون ا

  .         آيدها از درون او بر ين خندهاي از ا خودش باشد و بدون اينكه ذره
تواند از روح  ست چنين فردي نيز نميبديهي است آثار ادبي پديد آمده از زير د     

  : تأثير بماند او بي ةديد رنجور و شخصيت آسيب
. كند هايش را تعديل مي بودن داستان ار تربر غمي جريان دارد كه مسخرهدر آث

هاي  جبي هستند كه با ثباتي منطقي طرحزده و متع هايش موجودات وحشت شخصيت
ر آثار تربر مرز بين طنز و تراژدي بسيار د. كنند منطقي را دنبال مي هاي بي زندگي

هاي اجتماعي و عيوب انساني را با لطف و  در بسياري از آثارش، عقده. ك استناز
ز غرور و بخل و حسد ظرافت به زباني عاميانه و در عين حال شاعرانه پرورانده است و ا

ي خانوادگي ها هايش پر از تراژدي قصه. گويد راني مردم سخن مي طلبي و شهوت و جاه
 تربر،( هاي عجيب است ني و وحشت از وسايل مدرن و ماشينهاي جها و جنون جنگ

1345: 9-10 .(  
بار و دهشتناك است؛ هرچند  ثار تربر نيز چون وجود خود او غمچنانكه مشاهده شد آ     

طم و خطا چنين تصور كرده كه تال شخصيت دروني تربر آشنا نبوده، بهمنتقدي كه با 
ير جنگ جهاني و تكنولوژي تربر، تحت تأث هاي پروريدة نهفته در وجود شخصيت اضطراب
خيزد تا  ها بيشتر از درون تربر برمي ب است، در حالي كه اين ناماليمتيهاي عجي و ماشين

راني كه  طلبي و شهوت ها و غرور و بخل و حسد و جاه ف ديگر تراژدياز طر. محيط بيرون
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لب طهاي مهر هاي بارز شخصيت زند، يكي از ويژگي بر موج ميبه عقيدة منتقد در آثار تر
پندارد كه زمين و  چنين مي 1طلب با تعكيس منفياست؛ به اين ترتيب كه شخص مهر

از همين  .)212- 204: 1387، هورناي(اند  زمان دشمن او هستند و او را به تمسخر گرفته
  . طلبي و حسد و عناد هستند اهي آثار تربر لبريز از غرور و جها روست كه بيشتر شخصيت

پردازي تنها محدود به شخصيت اصلي  وري اين نكته ضروري است كه خيالآياد     
نيست، بلكه در بيشتر آثار تربر، اين امر مشهود است و » داستان زندگي پنهان والتر ميتي«

كودكان دارد، و رفتاري چون طور كه خود تربر به دليل موانع رواني نابالغ باقي مانده  همان
  : اند گر شده چنين جلوهبا خصوصياتي كمابيش اينهاي آثارش نيز  شخصيت
و  شخصيت والتر ميتي نمونه. اند پرداز و رؤيايي هايي خيال هاي تربر عموماً انسان شخصيت«

هايي  شود، چنانكه به شخصيت پرداز در ادبيات محسوب مي حتي نماد يك شخصيت خيال
» ديدار بابانوئل«شخصيت اصلي داستان . شود نيز گفته مي »وار يتيوالتر م«از اين نوع 

كنيم كه او هم  كند كه در اوايل داستان فكر مي است كه تربر او را طوري معرفي ميپدري 
پدر اين . خواند هايش، مامان مي راكه او نيز همسرش را مانند بچهست، چا ها يكي از بچه

اش  پردازانه به دليل تفكر كودكانه و خيال، بلكه ها ندارد ستان نه تنها تفاوت زيادي با بچهدا
بيند و  اكه فقط اوست كه بابانوئل را ميچر. هايش خواند تر از بچه توان حتي او را كودك مي

 :1388بدوين، (» شود هاي بابانوئل از جا بلند مي داي سورتمة گوزناوست كه با ص

.(fam.blogfa.com.  
توان اين پندار را ارائه كرد كه جيمز تربر در داستان  فته شده ميبا توجه به مطالب گ     

بند خود برداشته و آن را در واقع پرده از شخصيت واقعي در زندگي پنهان والتر ميتي،
اكه رنجور بسيار مشكل است؛ چر است؛ كاري كه براي يك شخصيت رواننمايان ساخته 

خصيت واقعي مفلوك و ناتوان او ران به شبرد كه مبادا ديگ همواره در اين ترس به سر مي
كوشد مدام با يك نقاب زندگي كند و  ببرند و او را به ديدة تمسخر بنگرند، از اين رو مي پي

آلي، در پي آرامش دروني  ريق توسل به تخيل و خود ايدهوقت خودش نباشد و از طهيچ
د تا جايي كه احساس شو تر مي گذرد عرصة زندگي بر او تنگ اما هر روز كه مي. برآيد
 از اين رو با تداعي آزاد و تواند زندگي را با اين وضع پيش ببرد، كند ديگر نمي مي
ني را از اين طريق از يازد و بار سنگي ست ميرواني د داشتن از اسرار دروني، به تخليةبر پرده

                                                 
1.Passive Externelization  
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د از دارد، كاري كه جيمز تربر در داستان مورد بحث انجام داده و شاي دوش خود برمي
 .اي را بازنويسي كرده است صفحه ده كه پانزده بار اين داستان پنجهمين رو بو

اش را  از خود واقعيبرداشتن  ر مردد بوده كه آيا توانايي پردهترب ،به عبارت ديگر     
دارد يا نه و آيا در اين صورت دوستان او با پي بردن به شخصيت ضعيف و روان رنجور 

حقارت به او نخواهند نگريست؟ همين تعارض  د گفت و به ديدةو را ترك نخواهناو، ا
باعث شده او بارها داستان مورد بحث را نوشته و باز از خير چاپ آن بگذرد تا اينكه در 

اين طريق با تداعي آزاد پانزدهمين بار دل به دريا زده و آن را براي چاپ فرستاده و از 
اش را اندكي فروغ و روشنايي بخشيده  خط رسيدهود، زندگي تار و به آخر رواني خ و تخلية

پس به زعم نگارنده، والتر ميتي در داستان مورد بحث كسي جز خود واقعي جيمز . است
  .تربر نيست

داز بود كه به محض پيش پر د والتر ميتر شخصيتي كامالً خيالچنانكه گفته ش     
هاي خود را از اين طريق ودبرد و كمب رين فرصتي، به عالم خيال پناه ميت آمدن كوچك

 سته از خود به وجود آورد كه مايةكرد؛ چنانكه در رؤيا شخصيتي چنان برج جبران مي
مفلوك بود كه  عرضه و گي عادي، يك انسان بيتحسين و بهت همگان بود، اما در زند

تا يك همسر، كرد  و مثل يك پسر بچه با او رفتار ميآمد و زن ا هيچ كاري از او برنمي
 »كنم؟ اي من هم گاهي فكر مي هيچ فهميده. تو فكر بودم«:گويد حدي كه به زنش مي تا
  .)360: 1376استون و همكاران، (

 رغم تنفرش از دستكش و گالش، از ترس زنش، گالش بخرد و او مجبور بود علي     
دستكش را حداقل جلو زنش بپوشد و سرعت خود را در رانندگي مطابق ميل زنش تنظيم 

ته و چون يك كودك با او رفتار البته اگر زن ميتي زمام اختيار او را در دست گرف .كند
  : دادن هيچ كاري را نداردانجام  ر نيست، چراكه والتر ميتي عرضةكند، چندان مقص مي

اي حتي  ست، چراكه هيچ منتقد يا خوانندهخانم ميتي در رفتارش با والتر كامالً محق ا«
 :1388، فرگوسن(» ا چنين مردي را به ذهن خود راه دهدتواند تصور زندگي ب نمي

Scribd.com(.   
جالب است حتي تخيالت والتر ميتي نيز با زندگي جيمز تربر سخت در پيوند است؛      

كند كه با مهارت تمام،  در تخيل، دو بار خود را در صحنة جنگ تصور مياگر والتر ميتي 
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بخشد و چشم اميد همه به اوست، به خاطر  ميزير دستانش را از مخمصه رهايي خود و 
جبران اين حقارت در زندگي تربر است كه به دليلي نابينا شدن يك چشمش، او را به 

ناچار در وزارت امور خارجه خدمت كرد و پس از پايان خدمت به ارتش راه ندادند و به
تخيل خود را يكي از  ميتي دراگر  والتر  ).353: 1376، استون و همكاران( دانشگاه بازگشت

سپارند و كتاب پزشكي  ها را به او مي داند كه مهمترين جراحي ماهرترين پزشكان جهان مي
درمان  خاطر اين است كه پزشكان از عهدةاو يكي از شاهكارهاي علم پزشكي است، به 

 حقارت تا پايان عمر او را نايي يك چشم او به صورت يك عقدةچشم تربر برنيامدند و نابي
ها احتياج پيدا ها تشنة آنند كه ديگران به وجود آن داد و از طرف ديگر مهرطلب رنج مي

   ).212: 1387، هورناي( كنند، وجودش را مثمر ثمر بدانند و از او كمك بخواهند
كند كه با يك خودنويس  اگر والتر ميتي در تخيل خود را چنان ماهر و فني تصور مي     

كه در زندگي واقعي، به اندازد، به خاطر جبران اين حقارت است  يدستگاه اكسيژن را راه م
ه بود و با تجارب ماند مهايش عقي تضاد اساسي، استعدادها و خالقيت رنجوري و دليل روان

هاي  پردازي رغم خيال آمد؛ چنانكه والتر ميتي نيز علي محدودش از عهدة هيچ كاري برنمي
ري كه وقتي خياباني را كند، طو سيار ضعيف عمل مير زندگي واقعي باش، د گرايانه آرمان

مسؤول عقب، ماشين را هدايت كند و از اين رو،  رود، خودش قادر نيست دنده اشتباه مي
از طرف ديگر والتر حتي . آورد گاه مي آميز ماشين را به توقف پاركينگ، با ريشخندي اهانت

ي، عرضگ ينكه به خاطر اين همه بيو براي اقادر نيست زنجير چرخ ماشين خود را باز كند 
پيچي كند تا عذر او را در عدم شود دست راستش را نوار او را دست نيندازند، مجبور مي

هني او نيز بسيار پايين است و توانايي ذ. ش در باز كردن زنجير چرخ، موجه بدانندا توانايي
ام شود و در فرج خواسته، موفق نمي كه به ياد آورد زن او چه چيزي ميكوشد  هرچه مي

  !خرد جاي دستمال، بيسكويت سگ ميبه
 ةبندي بر چشم بزند، عيارانه جلو جوخميتي در تخيل بدون اينكه حتي چشماگر والتر      

كند، اگر  ن هيچ ترسي به جرم خود اعتراف ميكند، اگر در دادگاه بدو آتش سينه سپر مي
كند،  كوبد و او را سگ كثيف خطاب مي چ ترسي دادستان را با مشت فروميهي در دادگاه بي
او  بر لب دارد و هيچ ترسي در چهرة باكانه خنده هاي هولناك جنگ، بي اگر در صحنه

و و پديدار نسيت، همه به خاطر اين است كه تربر در زندگي واقعي خود بسيار ترس



٢٠٤     
  

  
 

  حمود رضايي دشت ارژنهدكتر م                            
  
 1388 زمستان ، 10 شمارة             

 هاي كاستي را جبران كند، چراكه شخصتخواهد اين  مضطرب است و از طريق تخيل مي
  : برند د و هميشه در ترس و بيم به سر ميطلب، اساساً مبارزان خوبي نيستنرنجور مهر روان

طلب اصوالً جنگنده و مبارز خوبي نيست، اعم از اينكه  تريطلب برخالف برتيپ مهر«
. شها و عوامل دروني خود و عناصر خارجي باشد يا با عفريت جنگ و مبارزه با عوامل
خود  كارهاي زندگي و كارهاي تواند از عهدة تنهايي مي خودش بهمهرطلب باور ندارد كه 

داند،  صانه را دليل بر پز و خونمايي ميكند، ابراز وجود متشخ برآيد، از فكر خود دفاع نمي
تواند دستور و فرمان دهد، بلكه  ين و محكم حتي به مستخدم خود نميبا آهنگ مت

ب اگر از شخص يا عقيده يا طلمهر. استايش ملتمسانه و عاجزانه ه ها و درخواست حرف
محدود او خصوصي خوشش نيايد، جرأت ابراز ندارد و ترس از مسخره شدن زندگي  چيز به

  .)208- 196: 1378، هورناي(» كند را محدودتر مي
هاي ياد شده به اين معنا نيست كه شخص مهرطلب با توسل به تخيل و  البته مثال     

باشد، بلكه شخص  هاي خاص زندگي خود مي جبران حقارتآلي فقط در جهت  ايده خود
ه ديگران قرار دهد، در هر خواهد به هر ترتيب شده خودش را مورد توج مهرطلب چون مي

  .نكه توانايي آن را دارد يا نهاي دوست دارد نفر اول باشد، فارغ از اي زمينه
و توجه ديگران به شدتي كه ماهي احتياج حياتي به آب دارد، مهرطلب به محبت « 

كند او را  اش، به هر وسيله كه فكر مي نظر از عالقة واقعي مهرطلب صرف. دارد احتياج
تر خواهد بر شود؛ امروز در امور قهرماني مي رساند، متوسل مي تر و زودتر به بزرگي مي آسان

و  نويسندگي و روز ديگر در نقاشي و غيره فردا در زمينة باشد، فردا در امور سياسي، پس
   ).211- 21: همان( »غيره

اي نداشت و تمام و كمال در اختيار زنش  از طرف ديگر، والتر ميتي از خود هيچ اراده     
باطني خود، گالش رغم ميل  ، جلو زنش دستكشش را پوشيد و عليبود تا حدي كه از ترس

ادا تا مبشد  از موعد مقرر در قرارگاه حاضر ميبايست ربع ساعتي پيش  خريد و هميشه مي
هاي  ديگران قرار گرفتن نيز از ويژگي گي و آلت دستاراد اين بي. خشم زنش را برانگيزد

   :است كه تربر نيز از اين لون بود طلبشخصيت مهربارز 
اي كه به ديگران  شده يا نشده هاي درخواست ها و خدمت مهرطلب بر اساس كمك«

خواهد كه اختيار خوب و بد و  ن مياش از ديگرا ند و براساس ساير احتياجات عصبيك مي
برايش زن انتخاب . اش كنند اش را در دست گيرند و اداره وليت زندگيؤطور كلي مس به
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انساني است ضعيف،  خالصه چون. ند، شغلش را عوض كنندكنند، پول به او قرض بده
، هورناي(» ش را بچرخانندا خواهد كه زندگي حقير و غير مسئول، از ديگران مي منفي،
1387 :212.(  

  
  گيري نتيجه

 ةرنجور و داراي عقد جيمز تربر يكي از نويسندگان طنزپرداز و معروف امريكا، شخصي روان
 هايش بجنگد و شخصيتي برجسته توانست در عالم واقع، با حقارت حقارت بود كه چون نمي

جهت جبران  آلي و تخيل، در و قابل احترام از خود بر جاي گذارد، با توسل به خود ايده
ل آمد و هرآنچه كه عمالً نتوانسته بود به آن دست يازد، در عالم خياهايش بر همة كاستي

روز از شخصيت واقعي خود بيشتر فاصله گرفت و همين  از اين رو روزبه. به آن دست يافت
طوري كه و شد، ساز عدم رشد فكري و بلوغ اجتماعي افاصله گرفتن از خود واقعي، زمينه

زيست و  هايش، همواره در اضطراب و تشويش و حقارت گراييرغم كمال م واقع، عليدر عال
شناختي كارن هورناي و  ر اين جستار بر اساس ديدگاه رواند. عمري را با نقاب زندگي كرد

رسيد پرداز والتر ميتي، نگارنده به اين نتيجه  جه به شخصيت حقير، متزلزل و خيالبا تو
بار  ، عمالً پرده از زندگي واقعي و حقارت»ي پنهان والتر ميتيدگزن« كه تربر در داستان

التر اش را بازنمايانده است و لذا و ت والتر ميتي، خود واقعيخود برداشته و در هيأ پنهان
  . تواند مصداق خود جيمز تربر باشد ميتي در داستان ياد شده، مي
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