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Abstract 
Psychological critique of personality is one of the new researches in the field 
of storytelling. Ahmad Mahmood (1310-1381) in the novel “The Fig Tree of 
Temples” by addressing new writing styles including 1-Anti-heroic 
description 2- Difference in characterization 3- Flow of mind-body 4-
Uncertainty 5-Smooth Reality and imagination, and the description of the 
person's minds, has produced different effects and approached 
psychoanalytic novels. One of the new psychoanalytic theories for 
describing personality is Karen Horney's theory. He is one of the post-war 
psychoanalysts who emphasized the role of the community in influencing 
people's behavior by introducing the theory of "triple personality types" and 
"self-ideal", such as Adler. The analysis of the behavior of the characters of 
“The Fig Tree of Temples”, which is influenced by the community, and is 
subject to anxiety and internal stress, can be adapted to Horney's theory. 
Hence, in this article, after discussing various aspects of Horney's theory, the 
author explores the "current, real, and self-ideal triple virtues" component in 
one of the novel characters, "Faramarz", who played the most important role 
in the events of the story. Following the confrontation with the "present 
self", the mentioned character has suffered a fundamental conflict with 
destructive factors such as contempt, neglect, violence, and impunity, and is 
in ideological captivity of the ideal self and its consequences: i.e. nervous 
expectations, pride and nervous needs and his anxiety, anger, and depression 
increase more and more. 

Keywords: Self-Ideal, Superiority, Karen Horney, Ahmadmahamood, 
Fig Tree of Temples. 
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درخت »در رمان  «آليدهیو ا يخود فعل» يشناخت روان لیتحل

 یاحمدمحمود از منظر کارن هورنا« معابد ریانج

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  یمیآذر اکبرزاده ابراه
  

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب   فاطمه کوپا 
 

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش بدر  ینرگس محمد
 

 رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش  ییرزایپدرام م

 چکیده
اعطا( احمدمحمود )نویسي است. هاي جدید در حوزه داستان پژوهش ازجملهشناختي شخصيت  نقد روان

-6: ازجملهي سینو داستانهاي جدید با پرداختن به شيوه« درخت انجير معابد».ش( در رمان ه 6836-6868)
ي زيآم درهم-9 تيقطععدم -5ذهن جریان سيّال -8 يپرداز تيشخصتفاوت در -2قهرمان توصيف ضدّ 

هاي روانکاوانه نزدیک جاد کرده و به رمانواقعيت و خيال و توصيف ذهنيات اشخاص، اثري متفاوت ای
 ازجملهي از نظریات جدید روانکاوانه در تبيين شخصيت، نظریه کارن هورناي است. وي کی شده است.

، «آليخود ایده»و « گانه سههاي شخصيتي تيپ»نظریه  مطرح کردنروانکاوان پسافرویدي است که با 
درخت هاي رمان افراد تأکيد ورزید. واکاوي رفتار شخصيت همچون آدلر به نقش موثّر اجتماع بر رفتار

شوند قابليت تطبيق با نظریه هاي دروني ميکه تحت تأثير اجتماع، دچار اضطراب و تنش انجير معابد
هاي گوناگون نظریه هورناي، به نگارنده در این مقاله پس از پرداختن به جنبه رو نیازاهورناي را دارد. 

هاي اصلي رمان یعني در یکي از شخصيت« آليگانه فعلي، واقعي و خود ایدهودهاي سهخ» بررسي مؤلفه
 شدن مواجهیادشده پس از  که بيشترین نقش را در حوادث داستان داشته، پرداخته است. شخصيت« فرامرز»
شده  اعتنایي، خشونت و اجحاف، دچار تضاد اساسي، با عوامل مخرّبي همچون تحقير، بي«خود فعلي»با 

گيرد و آلي و تبعات آن: یعني توقعات عصبي، غرور و بایدهاي عصبي قرار مياست و در اسارت خود ایده
 گردد.بيش از پيش بر اضطراب، خشم و افسردگي وي افزوده مي

 .معابدریاحمدمحمود،درختانج،یکارنهورنا،یطلبیبرتر،آلی  دهیخودا:هاهکلیدواژ
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 مقدمه

اني که متأثّر از مکتب تحليل رواني فروید شناس روانپزشکان و  شمار روان از ميان تعداد بي

هایي مهم  ترین همکارش، کارل گوستاو یونگ بودند، تنها عدّۀ معدودي به نوآوري و مهم

پویایي فروید و یونگ  روان يها هیدست زدند. آن عدّه که باعث تغييرهاي اساسي در نظر

ي اجتماعي بودند. این افراد تحت تأثير علوم اجتماعي شناس روانمکتب شدند، پيروان 

شناسي به این نتيجه رسيدند که انسان محصول اجتماعي است که در  ویژه مردم جدید و به

وسيلة عوامل و  انسان بيشتر از عوامل بيولوژیک، به تيکند؛ یعني شخص آن زندگي مي

فروید و یونگ بيشتر به عوامل بيولوژیک  که يگيرد، درصورت نيروهاي اجتماعي شکل مي

دادند. آلفرد آدلر، کارن هورني، اریک فروم و هري استک ساليوان از جملة  مي تياهم

کساني بودند که سعي کردند از مفاهيم فيزیولوژیک و فيزیک قرن نوزدهم ـ که در 

ي اجتماعي را شناس روانفروید تأثير بسزایي داشتند ـ فاصله بگيرند و مفاهيم جدید  اتینظر

هورناي تأکيد بر تأثير شرایط  ازجملهخدمت اینان  نیتر مهم در روانکاوي وارد سازند.

بود شخصيت ما هم بازتاب فرهنگي است که  او معتقداجتماعي در رشد شخصيت است. 

 (.263: 6873الندین، ) يشخصکنيم و هم روابط خانوادگي در آن زندگي مي

داستاني به سبک رئال اجتماعي است که ضمن بيان « معابددرخت انجير »رمان 

احمد . ها، به سمت مضامين سورئال نيز کشيده شده است هاي دروني شخصيت ویژگي

افراد  اتيدرونمحمود در این رمان با پرداخت مناسب شخصيت عالوه بر نقل داستان به بيان 

ي نسل دوم ایران است که گرااحمدمحمود از نویسندگان واقع»نيز توجه داشته است. 

، مطابقت زبان با پرتحرکنویسي و لحن عاميانه، زبان ساده و هایي همچون بوميشاخصه

ي، مهارت در شناس یيبایزجهان داستاني، تحول و بسط زبان روایي، ایجاز بر محور 

پردازي و پرداختن به مسائل اجتماعي و سياسي در طرح داستان از وجوه برجسته شخصيت

 (. 9: 6865توکلي،  و )کوپا« آیدندگي او به شمار مينویس

 بیان مسئله و سؤاالت پژوهش.2

مورد بازخواني قرارگرفته و ساختارهاي « درخت انجير معابد»رمان در این پژوهش، 
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ها و راهکارهاي مقابله با بيان اضطرابشده است.  بيانمختلف احساسي و منطقي آن 

این در این اثر است.  کاررفته بهمضامين  نیتر مهمها در شخصيت اصلي داستان از اضطراب

شخصيت اصلي « فرامرز»فردي و اجتماعي بر  هاياضطرابمقاله به بررسي تأثير رواني 

این اثر  شناختي رواندر پي آن است که با تحليل  نگارندهبدین ترتيب، . رمان پرداخته است

 ه سؤاالت زیر پاسخ دهد:ب بر اساس نظریه هورناي،

 هایي است؟شخصيت اصلي داستان مواجه با چه نوع اضطراب-6

ها از کدام شيوه از منظر هورناي، شخصيت اصلي داستان، براي فرار از اضطراب،-2

 گيرد؟بهره مي

 در شخصيت داستان چيست؟  « آليخود ایده»و « خود فعلي »هاي نشانه -8 

طلبي، قصد مقابله با گانه نظریه هورناي، وي با برتريهاي  سهاز ميان تاکتيک

و درگيرشدن با « آليخود ایده»هاي دروني را دارد و با انتخاب روش دفاعي اضطراب

 گيرد.فاصله مي« خود واقعي»غرورها و بایدهاي عصبي هر چه بيشتر از 

 پیشینه پژوهش.7

ها و  رمان درخت انجير معابد تاکنون کتاب ژهیو آثار داستاني احمدمحمود به يدر معرف

مقاالت فراواني منتشر شده است که اغلب به بررسي تطبيقي این اثر با آثار مشابه و یا جنبه 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: اند؛ ازجمله آن ميفراواقعي رمان پرداخته

 هاپایان نامه-الف

نقد ساختارگرایي رمان درخت انجير »عنوان اي با نامه؛ در پایان(6836رحماني، فاطمه )

از نظریه ژرار ژنت استفاده نموده است. در این اثر پس از بيان عناصر داستاني به « معابد

 ،بررسي آن در رمان و سه مبحث نظم، تداوم و بسامد که مربوط به زمان روایت است

ادبيات شگرف در هاي بررسي تطبيقي جلوه» (6868) نبیزنوروزي،  پرداخته شده است.

هاي شگرف بودن با مقایسه دو رمان، نشانه« دو رمان درخت انجير معابد و کوایيس بيروت

ي، تقابل، شک و شدگ يکانونادبيات این دو اثر را بررسي نموده و با بيان عناصري همچون 
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 ها اشاره کرده است. تردید و ترس به این نشانه

 هامقاله -ب
ضمن بيان رؤیاهاي « تحليل رؤیا در رمان درخت انجير معابد»( در 6866) يقاسممرتضي 

شده در این رمان، به زبان نویسنده و با کمک روش فروید در تفسير خواب و بر مطرح
 پردازد.اساس ساختگرایي تکویني به تحليل رؤیا مي

ري تحليل ساختا»اي با عنوان در زمينه روایت شناسي، فاطمه کوپا و صفيه توکلي در مقاله
( ضمن 6861) «ژنت شناسانه روایتزمان در رمان درخت انجير معابد با تأکيد بر نظریة 

اند عنصر زمان را بررسي نمایند. هاي روایت در این اثر، سعي نمودهپرداختن به مؤلفه

شناختي این رمان تاکنون اثر جامعي منتشر نشده است بنابراین پژوهش  درباره تحليل روان
هاي حقارت و سازوکار جبران این ها و نشانه واکاوي رفتار شخصيت حاضر در زمينه

 حقارت، نو و بدیع است. 

 مباني نظری .3

 نقد روانکاوی.3-2
ي و یا اخالقي داشته و آن نقدي که امروزه شناخت یيبایزنقدهاي پيشين بيشتر جنبه تاریخي، 

دهد، نقد روانکاوانه است. ي قرار موردبررسشده یک اثر ادبي را تواند جوانب فراموشمي

هاي روانکاوانه نيست و نظریه روانکاوي نيز  ادبيات، بيرون از حوزه روانکاوي و پژوهش»
: 6868 )پاینده، «شودچونان ابزاري از جنسي دیگر براي حالجي متون ادبي به کار برده نمي

235 .) 

ي، ابوهالل در قرون اوليه هجري نيز ادیبان گذشته ما همچون عبدالقاهر جرجان
در پيوند با شعر مطرح کردند.  انهشناس روانهایي عسگري و ابوالحسن جرجاني دیدگاه

 او. دارد نظراتي و مالحظات روان، بر شعر تأثير ە  عبدالقاهر جرجاني، دربار مثال عنوان به
داند؛ دو ميتبط مرتن را با پيچيدگي آن و دور شدن از ارتباطات انساني ملطافت  و مزّیت
 مهر،شایگانکند )مير را ایجاد عهاي اشتياق و رغبت به آن شزي که در روان، انگيزهچي

6865 :51).  
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 هورنای گانه سههای تاکتیک.3-7

م(  در ابتدا نظریات فروید را پذیرفت اما در ادامه  6339-6692)ي، هورنا کارن دانيلسين،

اجتماعي شد که به این گروه کار همچون اریک فروم و آدلر پيرو نظریه روانکاوي 

-به لحاظ ساختماني نظریه عمومي فروید را دنبال مي اگرچه ها آنگویند. نوفرویدیان مي

-مي« نوفرویدي» را خود هورناي که کارن» کنند ولي تغييراتي را در آن ایجاد کردند.

 زیستي عوامل سهم از اینکهازجمله  داد؛ فرویـد انجام يها هینظر در اصالحاتي دانست،

 (.83: 6836)برزگر،  «اجتمـاعي افـزود عوامـل نقـش بر و کاست

 درختي تنه حکم اضطراب من نظر به. »است «اضطراب» روي بر هورناي عمده توجه

هاي ایجاد یکي از انگيزه .رویدمي آن از فرعي مسئله و برگ و شاخها  ده که دارد را

 از عاطفي وضعيت یک اضطراب رنجور است.مکتب روانکاوي، درمان اضطراب روان

 فيزیولوژیکي هوشياري با مرتبط حوادث تهدید مورد در نگراني و بودن عصبي ترس،

 «است عضالني تنش و تمرکز در مشکالت خستگي، ي،قرار يب با همراه که است

Mekonnen, 2020: 3).) 

 با اما بودکاررفته  به پيشين انشناس روان نظریه در هورناي از قبل 6اساسي اضطراب

 شبيه اضطراب این. گرفت خود به اجتماعي رنگ هورناي، و آدلر نظریهشدن  مطرح

 اضطراب منشأ مورد در شناس روان دو نظر که تفاوت این با است« آدلر حقارت احساس»

 دیگران به نسبت کودک بودن کوچک نتيجه را حقارت احساس آدلر. »است گوناگون

 ،)رأس «دارد تأکيد اضطراب ایجاد در بيرون دنياي تأثير به هورناي کهدرحالي داند،مي

6878 :688.)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Anxietym 
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 . اضطراب از منظر روانکاوان2نمودار 

 در خودشان از حفاظت براي یافته توسعه 6دفاعي هاي مکانيزم از ناخودآگاهطور  به افراد

 راه سر بر مانعي توانند مي اوقات گاهي سنگرها این. کنند مي استفاده و اضطراب تغيير برابر

آدلر اولين واکنش در برابر  ازنظر Bovey, 2001: 534) .) باشند تغيير با تطبيق از فرد یک

ي و طلب يبرترافراد با اعتراض مردانه،  ازآن پساست.  2احساس حقارت، سائق پرخاشگري

خود را بپوشانند.  8کنند حقارتتالش براي رسيدن به کمال مطلوب و جبران، سعي مي

آدلر یک فرد، سه نوع راه جبران نقص ممکن است در پيش بگيرد: جبران درهمان  ازنظر

ي(. جبران افراطي یا عقده برتري طلب ي)برتر يافراطاي دیگر، جبران ناحيه، جبران در ناحيه

مشکل خود را حل کند بلکه سعي کند بهتر و  تنها نهي کوش سختفرد با »آدلر یعني  ازنظر

گونه نيستند بلکه گاهي با  هاي درماني هميشه این ن قرار گيرد البته مکانيزمباالتر از دیگرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Defense Mechanisms 

2. Aggression 

3. Inferiority  



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 741

 (.93: 6831)ناصحي،  «توسل به دروغ یا با استفاده از موارد مخدر قصد جبران دارند

هورناي، هر شخص مضطربي ابتدا براي فرار از هيجان و تسکين اضطراب، از  ازنظر   

مشبّک ساختن »، «کنترل اتوماتيک»، «تعکيس»، «بيگانگي از خویش»ي همچون لیوسا

 گيرد.حل کردن مسائل با عقل و هوش بهره مي» و 6«ذهن

هاي شخصيتي نظریات قبل از هورناي، آدلر و پس از او فروم هریک در تبيين تيپ

تالش براي  -6از:  اند عبارتآدلر سه عامل اصلي رفتار انسان  ازنظراند. خاصي مطرح کرده

هورناي شخص  ازنظر(. 231: 6873الندین، ) تيفعالدرجات -8قه اجتماعي؛ عال-2برتري؛ 

دارد که با اتخاذ هرکدام از آن  2مضطرب براي مقابله با اضطراب سه راهکار در پيش رو

مردم؛ حرکت  دوراز بهي مردم؛ حرکت سو بهتواند بر مشکالت فائق آید: حرکت موارد مي

البته کودک براي درامان بودن از شرّ اذیت و آزار و خشونت اطرافيان منحصراً  عليه مردم.

کند. منتهي از توأماً استفاده مي ها آنبرد. بلکه از هر سه به یکي از این سه طریق پناه نمي

هاي مختلف از کند و بنابر موقعيتاستفاده مي ميرمستقيغ صورت بهبعضي صریح و بعضي 

: 6868فر، بهنامشود )گيرد که این خود باعث تضادّ اساسي ميکمک ميهر سه راه یادشده 

677.) 

 آلي. خودواقعي، فعلي و ایده3-3

کردن ساختار شخصيت بر اساس سه اصل نهاد، خود و فراخود به تبيين ابتدا فروید با مطرح

ت فروید، نهاد بخشي از شخصي ازنظراین ساختار در وجود انسان پرداخته است.  تياهم

-شود و برگرفته از غرایزي است که زندگي انسان را ممکن مياست که با انسان زاده مي

 یابد. سازد. در مقابل نهاد، خود، جنبه واقعي مي

کند. ابتدایي بوده و در هر فرصتي به دنبال لذّت آني نهاد در سطح ناهشيار عمل مي» 

 «فروید این عملکرد اصل لذت نام دارد ازنظرو رهایي فوري از هرگونه تنش است که 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Compartmentalization  

طلب، کننده که در نظریه هورناي به ترتيب برتريگر، گيرنده و اجتنابمضطرب سلطههاي بر طبق این نظر همه تيپ .2

که فرد سودمند اجتماع عالقه اجتماعي زیاد مهرطلب و انزواطلب هستند، داراي عالقه اجتماعي کم بوده در حالي

 (.235: 6873، الندیناست )دارد. تالش براي قدرتمند بودن به عنوان جبراني براي احساس ضعف و حقارت 
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کند و در سه سطح بر اساس واقعيت عمل مي« خود»فروید  ازنظر(. 69: 6878، رأس)

در حقيقت داور و قاضي رفتارهایمان است. « فراخود»هشيار، نيمه هشيار و ناهشيار است و 

کننده در درون آل درواقع مرکز قضاوتفراخود دسترسي به دنياي بيرون ندارد و خود ایده

 (.63همان: است )خود است. بایدها، نبایدها و اجبارها از گنجينه لغات فراخود 

در « خود فعلي»در تبيين شخصيت افراد است: « خود»کارن هورناي نيز معتقد به سه 

هایي که شخص از ها و عذابنظریه کارن هورناي، موقعيت کنوني فرد است. ناراحتي

خود فعلي یا عملي »اي بر پيکر خود فعلي است. شود ضربهمي ملمتحخانواده و اجتماع 

 «یعني آن شخصيتي که فرد تحت تأثير تضادها و اضطراب ناشي از آن در حال حاضر دارد

 (.83: 6836آبادي، )یحيي

 غرور و بایدهای عصبي.3-0

اي براي او یک امتياز و استثناء خاصي شخص عصبي، ناآگاهانه انتظار دارد در هر زمينه

ظاهراً شبيه هم هستند. اولي بر اساس صفات و  2و غرور عصبي 6نفس اعتمادبهقائل شوند. 

اساس است. تخيلي و بي اصوالًدومي  که يدرحالها و استعدادهاي واقعي است شایستگي

و فاقد داند هایي که از آن خود ميتصوراتي که شخص از خود دارد و شایستگي

 ، همان غرورهاي عصبي است.هاست آن

آلي از خودش، دیگران، طبيعت و جامعه شخص براي تحقق بخشيدن به خود ایده

در تمامي افراد وجود دارد با « باید»کند. امر و انتظارات افراطي و عصبي پيدا مي توقعات

در  که يلدرحااست « خود واقعي و اصلي»این تفاوت که در شخص طبيعي عامل و محرک 

 است. « اليخودایده»شخص عصبي عامل 
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 شخصیت فرامرز در رمان درخت انجیر معابد 2آليخود فعلي و  ایده.0

 نمود خود فعلي در رمان درخت انجیر معابد.0-2

هاي رمان درخت انجير معابد با توصيف دوران نوجواني فرامرز و درگيرشدن او با اضطراب

توان با است. نمود خود فعلي این شخصيت را مي فراوان به مدت بيست سال همراه

اي که در ابتدا با رفاه و خانواده و گرفتاري او در اسارت دو دسته اضطراب بيان کرد. دوره

خانه مناسب همراه بود ولي با روي دادن اتفاقاتي به زمين خورد و راه اشتباهي براي 

 پيشرفت انتخاب کرد که بر مشکالتش افزوده شد.

 مشکالت خانوادگي.0-2-2

 شدن خانواده دهیپاش ازهم-

. آور در نظر هورناي دچار شدن کودک به اضطراب اساسي استیکي از عوامل اضطراب

پناه بودن کودک در جهاني خصمانه احساس تنها ماندن و بي عنوان بهاو این مفهوم را »

 (. 688: 6878، رأس) «تعریف کرده است

سازد در ساختمان اساسي آن را مشروط ميتمایل به ایمني که یک اضطراب 

شخصيت نقش بسيار مهمي دارد. این اضطراب به احساس خصومت واپس شده ظاهر 

خود در اثر تجارب دوره کودکي مبني بر طرد شدن و مورد تنقيد قرار  نوبه بهگردد که  مي

 (.268: 6818بلوم، شود )گرفتن ایجاد مي

توان فوت پدر دانست که باعث ایجاد را ميها در رمان، نقطه شروع این اضطراب

شود. آه پدر با این روزگار غدار تنهام گذاشتي. اي بحران و نقص در زندگي فرامرز مي

از روز اول قسمت ما این بود که (.  »226: 6، ج6876دنياي دون از این تنهایي )محمود، 

کنيم و تا چشم باز کنيم و چند سال زیر سایه پدر و مادر در ناز و نعمت و نوازش زندگي 

: 6، ج)همان «بفهميم کي هستيم و چي هستيم ناغافل ستون و خيمه و خرگاهمان بشکند

666.) 

از دست دادن تدریجي اعضاي خانواده: فوت اسفندیار، خودکشي فرزانه، از دست 
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فرسا بر زندگي فرامرز بود. شخص اي طاقتدادن مادر و روانه شدن کيوان به خارج، ضربه

عصبي ممکن است براي فرار از اضطراب از تاکتيک اجتناب استفاده کند. به تعویق 

انداختن کارها، نرفتن به دندانپزشکي، طفره رفتن از یک مالقات، همه طرق مختلف 

احساسات در سالمت و روان و جسم انسان نقش مهمي دارد.  اصوالًاجتناب هستند. 

، انکارکردن واقعيت، بدبيني، حسادت، منفي ي، ازخودبيگانگيریپذ بيآسپذیري، تحریک

فکر کردن، مستحيل کردن شخصيت در مواد مخدر یا کارهاي غيرسالم از اثرات واضح 

 (. 288: 6836آبادي، یحيياست )هاي عصبي تنش

 بازماندن از تحصیل-

 پرورده، نازکودکان  به فرزندان است. ازحد شيبیکي از عوامل ایجاد اضطراب توجه        

ها  و چيزي از آن شود يها برآورده م نياز آن یا درخواست هر. هستند خانواده توجهکانون 

مهم هستند و دیگران باید  کنند يشود. این کودکان تحت چنين شرایطي، فکر مدریز نمي

صبر کنند و  خواهند ياند براي چيزي که مها هرگز یاد نگرفته ها شوند. آن هميشه تسليم آن

 اند بر مشکالت غلبه کنند یا با نيازهاي دیگران سازگار شوند. یاد نگرفته

 باره نیدرارسد زیرا تالشي عالقه به درس در این کار به نتيجه نمي باوجودفرامرز 

 شود: کند دوباره از نو شروع کند، موفق نميهم قصد مي هر بارندارد و 

، ام. )همانام  بد گرفتهام هميشه خوب ول کردهبوده طور نيهممن هميشه تو زندگي 

 (. 811: 6ج

 تحقیر و شکست عشقي-

تلنگر بر درد و رنجش  نیتر کوچکشخص عصبي مانند جسمي زخم خورده است که با 

داند. با ضعيف شدن هایش خود را مطرود ميپاسخ ماندن خواستهگردد. با بيافزوده مي

در رابطه با دیگران نيز قدرت خود  جیتدر بهروحيه شخص در مواجهه با خشونت اطرافيان، 

در مقابل نامالیمات اجتماع تبدیل به موجودي ناتوان، حقير، حساس »دهد. را از دست مي

کند موجودي است مطرود، ناخواستني، گردد؛ احساس ميپذیر ميو زودرنج و آسيب
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 (. 66: 6819)هورناي،  «پناهکس و بي بي

ي خودش و ها تالشنازک را داشت؛ اما عليرغم  فرامرز قصد ازدواج با دختري به نام

کند، خانوادگي را با خانواده نازک باز مي وآمد رفتباب »فرزانه این امر ميسّر نشد. 

ها در روزهاي خوش بهار، دعوت فرامرز و فرزانه از ي خانوادهجمع دستههاي گردش

نازک، شيدا و گردش و خنده و شوخي در باغچه و انداختن سفره ناهار کنار جوي آب و 

گذرد تا جایي که نفهميد چه وقت و چگونه آشفته و درهم خيلي زود مي ها نیاهمه 

نازک در دلش پينه  خانواده نازک به شهر دیگر منتقل شد و حسرت نامزدي و ازدواج با

 (.887: 6876)محمود،  «بست

هورناي عنادآميز است و اساس واقعي ندارد. اگر  ازنظرتوقعات شخص عصبي 

کند. منشأ این توقعات، ارزشي ميخوردگي و بيتوقعاتش برآورده نشود احساس شکست

و ملتفت انتظار دارد فالن شخص عشق او را قبول کند  مثالًاحتياجات عصبي دروني اوست. 

-یحييباشد )توان و استعداد مهرورزي نداشته  اصوالًنيست که آن شخص ممکن است 

 (.58: 6836آبادي، 

 مشکالت اجتماعي.0-2-7

  دام خرافات و جهل مردم-

در این رمان اعتقاد به معجزات درخت، باورهاي خرافي مردم و پرداختن به مسائل سنّتي 

ازدواج از مظاهر سنّت گرایي بوده و از سوي دیگر موضوعات آزادي زنان، تجرّد، 

طلبي از طریق ، کتابخانه و دانشگاه، روي آوردن به شهرنشيني و ثروتوپرورش آموزش

ها و باورهاي قدیمي آید. درخت که از مظاهر سنّتر مينفت از مضامين مدرنيته به شما

-که حکایت پررمزورازاست در تضاد یا مدرنيته نقش اساسي تا پایان داستان دارد. وجود 

مردم براي آن یکي از اعتقادات خرافي در این  ازينذرونهاي غریب از آن نقل شده بود و 

 رمان است. 
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 در رمان  تهیو مدرن. مظاهر سنت 7نمودار 

تعریف کرد که پس  زندگي از تلقي طرز نوعي و تفکر منش، عهتوان مجمورا ميمدرنيته 

و  يوسط از نهضت عظيم فکري فرهنگي رنسانس در غرب پدید آمده است. پس از قرون

واسطه تأليفات و آثار  هاي مختلف زندگي در اروپا، بهجانبه کليسا بر جنبه تسلط همه

هاي مختلف ذهن و اي در عرصهدگان، تحول شگرف و همه جانبهاندیشمندان و نویسن

وجود آن زندگي مردم اروپا پدید آمد و مفاهيمي جدید و تازه شکل گرفت که تا قبل از 

نداشت. مفاهيمي مثل: تغيير و دگردیسي، تعقل گرایي، دموکراسي، آزادي و برابري و 

  (.58: 6863مناجاتي، ) یيگرا -انسان

پرستي مردم بلکه با جهالت آنان مخالف است. با خرافه تنها نهشخصيت اصلي رمان 

یکي از این خرافات نذر و دل بستن مردم به وجود درختي است که حوادث داستان حول 

آن محور است: فرامرز برخالف پدر، عمه تاجي و کساني که به درخت انجير معابد 

دانست و منتظر فرصت بود تا نيرنگ نمياي بيش اعتقادي داشتند، آن را خرافه

زیـادي تـابع محيط جغرافيایي یا  خرافه تا حدّمردم را به خودشان برگرداند.  دهندگان بیفر

اقليمي مناطق زیست انساني است و پيدایش آن نيز ناشي از کيفيت بينش آدمي نسبت به 

 (3: 6869شریلو، هاست ) مسائل حيات و رویدادهاي متنوع آن
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 طلباناف قدرتاجح-

 اشفعلي خود و آلي ایده خود بين موجود فاصله  علّت طلب يبرتر تيپ هورناي، نظریه در

تریـن دليلي که رمـان را قادر سـاخته اسـت شـاید مهم .داندمي دیگران اجحاف و ظلم  را

حالتـش  و عادات انعـکاس ە بازتـاب داده و از عهـد يخوب تـا واقعيـات زندگـي انسـان را به

جز سـينما،  هنرها، شـاید به بقيهرمان ازنظر شـکل و محتوا نسـبت بـه  برآیـد، ایـن باشـد که

 (.298: 6861مصلحي، ) رديگاجتماعـي مایـه مي يها دهیتري از پدطور مسـتقيم به

هاي اجتماعي که زمينه به هاي گوناگون رمان به ناروایيشخصيت اصلي در بخش 

 تبعيض در اجتماع شده است معترض است. با فوت اسفندیار، مهران، وجودآمدن فقر و

هاي انتقامي فرامرز مربوط به مهران کند. بيشترین نقشهمدافع او، با افسانه ازدواج مي ليوک

است که حاال نقش ناپدري او را به عهده دارد. او براي مبارزه با مهران حتي اولين بار با 

برد. کند و مدتي را در زندان به سر مين شليک مياسلحه به سمت مادرش و مهرا

مهران شهرکي بزرگ »دارد: سودجویي مهران و فریبکاري او را با صداي بلند اعالم مي

 (. 261: 6876/6محمود، «)سي روزه جوجهداران دنياس، آلکاپون پيشش قالتاق

 آلي در شخصیت فرامرزنمود خود ایده.0-7

طلبي، مهرطلبي هاي برتريحقير و اضطراب به سمت تاکتيکشخصي که به علت اجبار و ت

اش فاصله گرفته و با غرورها و کند درواقع از خود واقعيو انزواطلبي گرایش پيدا مي

این امر مسير زندگي و »آلي دارد. توقعات نادرست سعي در نزدیک شدن به خود ایده

دهد و او را در یک خطّ منفي و مضر به حرکت و تالش هدفش را به کلّي تغيير مي

کند به (. شخص عصبي در رویارویي با اضطراب سعي مي66: 6819)هورناي،  «دارد يم وا

آلي نزدیک شود بدین منظور با سه اصل غرورها، توقعات و بایدهاي عصبي به خود ایده

 گرداند. این جایگاه خود را نزدیک مي

ي است هرچند او همچون هر جوان دیگر طلب يبرترنماینده  فرامرز در این رمان

هاي ذهني که مرتباً با آن روبروست عمالً از ور در آرزوهاست  ولي با درگيريغوطه

آلي قصد جبران مافات را و با روي آوردن به خود ایده ماند يبازمهایش رسيدن به خواسته
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هنگ رشد کرده است، ولي رفتارهایي و با فر کرده لياي تحصفرامرز در خانواده دارد.

تناقض فرامرز مو قتل از رفتارهاي دوگانه و  يبیفر دزدي، کالهبرداري، کلّاشي، عوام ن:چو

در  که نیقهرمان است؛ اما شگفت ا که یک قهرمان باشد، یک ضدّ او بيش از آن .است

سبز  ساحتي دیگر و براي مخاطباني دیگر قهرماني صاحب کرامت و بصيرت است مرد

 (.558: 6868نوروزي، ) .چشم

 غرورهای عصبي.0-7-2

کند دارد، هایي که شخص در تصورش فکر ميغرورهاي عصبي یعني صفات و شایستگي

عبارت غرور دارد  ها آن. چيزهایي که شخص عصبي نسبت به هاست آناما حقيقتاً فاقد 

بودن، بخشنده  ریاپذن شکستمثل  فرد منحصربهاز: عقل و هوش، استعداد، امتيازات  است

 (. 56: 6836آبادي، یحيينبودن )پذیر بودن، مردخدا بودن، مریض نشدن و آسيب

براي اینکه ببينيم عطش قدرت، پرستيژ و ثروت چه وقت »هورناي معتقد است: 

هاي اجتماعي را ماهيت عصبي دارد و چه وقت ماهيت سالم، باید عوامل فرهنگي و سنّت

را عطش کسب این امتيازات ممکن است به حکم سنّت اجتماعي هم در نظر بگيریم، زی

ي براي ا لهيوس ها نیاطلبي و نظایر باشد، نه به خاطر ضعف روحي شخص. هرگاه قدرت

 ازجمله(. 679: 6819)هورناي،  «پوشاندن یا جبران احساس حقارت باشند عصبي است

 کرد: توان اشارهمصادیق غرورهاي عصبي در رمان به موارد زیر مي

 تظاهر به استعداد و هوش-

ها به دنبال کسب عظمت بوده و نتيجه آن  شخص عصبي براي سرکوب کردن اضطراب

انتقام گرفتن از شرایط نامناسب زندگي شخص است. یکي از وسایلي که اشخاص 

کسي که براي جبران »طلبي است. گيرند پرستيژطلبي یا حيثيتمضطرب در پيش مي

شود، سخت محتاج متوسّل مي« پرستيژطلبي»ناچيزي خود به تاکتيک ارزشي و احساس بي

 (. 635: 6819)هورناي،  «شوددیگران مي توجه جلبتحسين و تمجيد و 

 کند: معرفي مي گونه نیافرامرز در ماجراي فيصله دادن به مجادله مردم، خود را -
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)محمود،  «نگاه کنام. چکار به سن و سالم داري علمم دادگستري کی هیپامن وکيل »

کند: (.  پس از شکست در تحصيل مدتي بعد تظاهر به شغل پزشکي مي226: 6، ج6876

ي داخلي از دانشگاه آکسفورد و عضو ها يماريبدکتر منوچهر آذرشناس، متخصص »

ي پژوهش و تحقيق الملل نيبآکادمي تحقيقاتي بریتيش رویال کالج لندن و عضو کنفرانس 

 (. 555: 6، ج)همان «مستقل آینده

شوند محرّک و انرژي شخص براي الي ساخته ميغرورها که در کارگاه خود ایده»

خودش یا شخص دیگري  لهيوس بهگردند. حال اگر این غرورها کسب جالل و عظمت مي

کند و  ميل انتقام منجر دار شوند، نسبت به خود و یا آن شخص عناد و کينه پيدا ميجریحه

 (.91: 6836آبادي، )یحيي «گرددجدید ميبه ایجاد غرورهاي 

 2انتقام-

اش را که تمامي جوانب زندگيشدید است  يريگ عطش انتقام يقدر به طلب يبرترتيپ در 

ترس و منافع شخصي و دوستي دیگران مانع  ازجملهبعضي مسائل  وجود نیبااگيرد در برمي

هاي شخص عصبي براي جبران شود. انتقام گرفتن یکي از روشبروز این انتقام شدید مي

 اش است. غرورهاي شکسته

فرامرز از ابتدا تا بخش پایاني داستان قصد انتقام دارد: اول از مهران شهرکي که با 

ازدواج با مادرش و مصادره اموال پدر هميشه مورد خشم خانواده آذرپاد بوده است؛ سپس 

دروغ و تزویر سعي در به دست از علمداران همان متوليان درخت که نسل اندر نسل با 

 «علمدار عجب بساطي راه انداخته، عقل آدم حيرون ميشه»اند: آوردن موقعيت داشته

کاش پول ميدادین به من عمه تاجي! من از این علمدار (. »239: 6، ج6876)محمود، 

 (886: 6، ج)همان «باز بيشتر احتياج دارم حقه

او را  تیکه گریبانگير اوست، درنها انتقام، سردرگمي، مشکالت و معضالتي حسّ

خواننده با شناختي که از فرامرز  .کند يدر شهرک و سوختن درخت م يسوز وادار به آتش

حاصلي درخت ندارد، اما رفتارهایش به که او تردیدي در بي داند يآورد، مبه دسـت مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Reprisel  
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ر ذهن س آن شک کند و این سؤال دتقدّکند تا نسبت به درخت و خواننده کمک مي

شود، حقيقت دارد یا بافتة خيال آنچه در مورد درخت گفته مي :خواننده شکل بگيرد آیا

اش باعث اتفاقات شگرف بازانهمردم است؟ در بخشي از رمان، فرامرز با رفتارهاي حقّه

شود مرد سبز چشم رمان درخت انجير معابد، رهبري فرزانه نيست، اما نقش یک رهبر مي

نوروزي و ) رديگذهنيّت سنّتي را به بازي ميکند، او جامعة جدید و ميفرزانه را بازي 

  (.585: 6868هاشمي، 

 الدعوه بودنمستجاب-

کارهایش اخالقي نيست.  درواقعداند ولي شخص عصبي ظاهراً خود را تابع مذهب مي

و افراطي انجام  ازحد شيبممکن است خودش را مذهبي بداند و واجبات دین را هم حتي »

 (. 56: 6836آبادي، )یحيي «ي و غيرقانوني هم از او سر بزندراخالقيغدهد؛ اما کارهاي 

اند و هرکس را که سر راهشان آمده چماق برداشته سبز چشمگروه کثيري از مریدان -

 هي پاالاند و صدها نفر هم آهنگ با فریاد اند. مجسمه مهران را طناب انداختهکوبيده

 (. 6886: 2، ج6876)محمود،  «اندمجسمه را کشيده

شود تا تصویر کاذبي از شخصيت براي انسان حاصل شود. آلي باعث ميخود ایده

براي کساني که در شهرک مهران هستند او یک رهبر فرزانه است و یک احياگر و ناجي و 

 (. 16: 6838سليماني، ) ماريببراي ما او یک متظاهر و 

 عصبي 2ایبایده.0-7-7

تفاوت بایدهاي عصبي با بایدهاي اخالقي این است که بایدهاي اخالقي ناشي از اضطراب 

شود. نيست بلکه منطقي و پسندیده است و براي انجام امري اخالقي به کار گرفته مي

ي رمنطقيغي ا شهیر درواقعشود و بایدهاي عصبي تحت تأثير اضطراب ایجاد مي که يدرحال

خودش و دیگران توقع و  ازجملهآلي از همه براي رسيدن به خود ایده دارد. شخص عصبي

محرّک و موتور « بایدها»شود. تبدیل مي« باید»انتظار دارد و این انتظارات براي او به یک 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nervous Must 
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آلي هستند. تمایالت بایدها اصالت نداشته و خودخواهانه است، ممکن ماشين خود ایده

 (. 51: 6836آبادي، یحييباشند )است خالف اصول اخالقي هم 

 فریبکاری و دروغ-

در اجتماعات امروز »طلبي است. هاي جبران احساس حقارت گرایش به ثروتیکي از راه

 ازنظر(. 631: 6819 )هورناي، «بودنثروت، هم دليل قدرتمندي است و هم دليل باارزش

هورناي تمایل به ثروت یک نوع عارضه اجتماعي و یکي از مظاهر عصبيت است و او با 

شان از هاي عصبيها با فروکش شدن حالتبررسي بيمارانش به این نتيجه رسيد که بعضي

 شود. عطش به ثروتشان نيز کاسته مي

د با توجه به سه تاکتيک دفاعي شخص در برابر اضطراب، بایدهاي گوناگون ایجا

دهند که مخالف اصول اخالقي دستوراتي مي« بایدها»حتي در بعضي موارد »گردد. مي

طلب این است که تو هميشه باید سر دیگران کاله است. مثالً یکي از بایدهاي تيپ برتري

 «ي خدعه و تزویر کني، باید در هر رقابتي دیگران را شکست دهيسادگ بهبگذاري، باید 

فرامرز براي تظاهر به چهره جدید خود یعني دکتر آذرپاد به گفته (. 18:  6878)هورناي، 

 کند:مقدّمات کار را آماده مي گونه نیاراوي، 

درصد تخفيف.  وپنج يسفروشد نقد با ها را ميرود فروشگاه سليم و الستيکمي» 

(. دزدي، 586: 6، ج6876محمود، ) «خردسنج ميدستگاه فشارخون، گوشي و حرارت

آید و او براي رساندن مي حساب بهرشوه گرفتن و فریب دیگران در منطق فرامرز عدالت 

معتقدم در دنياي امروز دزدي اجراي عدالت »داند. حقّ مظلومان این کارها را ناشایست نمي

 (. 252: 6، ج)همان «است

یاد باشد. شخص ز« خود واقعي»و « خود تصوري»یعني « خود»وقتي فاصله ميان دو 

قدرت و انرژي خود را باید براي پر کردن این فاصله صرف کند و تالش  ي عصبي، همه

تا خود را به کمال برساند، در این حالت که بيش از هر چيز کلمه  برد يدائمي به کار م

شوند که فرد کند. من باید شجاع باشم، من باید فالن باشم. باعث ميرا تکرار مي« باید»

 :طور که هستند، نبيند خود را آن صیا و نقاه ضعف
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-کند و آن را خالف هم نمياو با عنوان بازرس بهداشت اقدام به رشوه گرفتن مي 

. حقّ حساب، حق کس همهگيري؟ نه هميشه و نه از تو با این کارت حقّ حساب نمي»داند: 

 «روزه کجوجه ی حساب چه از زید چه از عمرو. گوشت رو باید از گاو پروار برید نه از

 (.237: 6، ج)همان

 اعتیاد-

ها و استعمال درازمدت مواد مخدّر معموالً عادتي است که به گرفتاري ثانوي افسردگي

شود. ابتدا ممکن است این امر براي تسکين درد باشد ولي هاي منشي کسب ميپریشيروان

هدفش تسکين آشفتگي کند و اعتياد در آمد انگيزه آن تغيير مي صورت به که يهنگام

 (.676: 6877الکساندر، شود )دروني مي

عطفي در سقوط و انحراف فرامرز است .  ي زندان نقطهدر رمان درخت انجير معابد، 

 رممکنيبراي او که جواني نازپرورده و سختي نکشيده است تحمل زندان بسيار دشوار و غ

اي با دسيسه و احتماالً برد يناه مبه همين دليل براي فراموشي رنج زندان به تریاک پ است

که براي  شود ياز طرف مهران گرفتار اعتيادي سياه و تباه گرداننده م شده يدقت طراح به

 . کنداش ميو از درون پوک و پوسيده سازد يهميشه او را به خود آلوده م

د بعضي افرا»هاي کنارآمدن با اضطراب، تخدیر آن است. هورناي، یکي از راه ازنظر

-که نيش اضطراب را در خود حس نکنند، به الکل و مواد مخدر پناه ميعصبي براي این

 (.  53: 6819)هورناي،  «برند

ها و مهمي در روي آوردن به اعتياد است. محروميت لوضعيت رواني فرد، عام

فرد را  تواند يشده، م هاي سرکوبعقده طور نيها، فشارهاي رواني ایجادشده و همناکامي

هاي م خود بکشاند. امروزه ارتباط ميان برخي بيماريالبه دنبال پناهگاهي براي تسکين آ

طور مثال فردي که از بيماري افسردگي شدید رنج  رواني و اعتياد مشخص شده است. به

: 6865)اسعدي،  دارد، در معرض خطر اعتياد است يبرد یا شخصي که رفتار ضداجتماعمي

66 .) 

شود و هرچند به این امر ر این رمان با دسيسه مهران گرفتار دام اعتياد ميفرامرز د



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 711

هاي فراوان تالشي براي نجات خود ندارد و آگاهي دارد به دليل درگيربودن با اضطراب

هاي واهي همچون شرکت با وعده هر بارکند. هزینه اعتياد را با یاري عمه تاجي تأمين مي

 کندهایش وادار مي.،  عمه را به پرداخت هزینهدر کنکور، ادامه تحصيل و ..

از کار  ظاهر بهکند. شخص عصبي به طرق مختلف احساسات خود را تخدیر مي

ي رو ادهیزاندازد تا اضطراب خود را تسکين دهد. الکل، مواد مخدر، خواب، کار زیاد،  مي

 (. 38: 6836آبادي، یحييهستند )هاي مختلف تخدیر اضطراب در امور، طریقه

 یریگ جهینتبحث و 

آخرین رمان احمدمحمود است که به سبک رئال اجتماعي بوده و « درخت انجير معابد»

 ازآنجاکههاي روانکاوانه نزدیک گردیده است. نویسنده با بيان ذهنيات اشخاص به رمان

توان ميشوند، ها در این اثر تحت تأثير اجتماع دچار اضطراب و نگراني مي شخصيت

ي قرار داد. از منظر موردبررسهاي آنان را با نظریه روانکاوي اجتماعي هورناي  ویژگي

دو مقوله ایست که در واکاوي رفتار شخصيت اصلي « آليایده»و « خود فعلي»روانکاوانه 

گيرد. در پي پاسخ دادن یه این سؤال پژوهش که قرار مي موردتوجهداستان یعني فرامرز 

توان دو گروه اضطراب هایي مواجه بوده است؟ ميرمان با چه اضطرابشخصيت اصلي 

قرار داد.  مصادیق نمود  موردتوجهاساسي ناشي از مشکالت خانوادگي و اجتماعي را 

هاي فردي همچون از هم در شخصيت اصلي رمان درگيري با اضطراب« خود فعلي»

مادر، خودکشي خواهر، عزیمت شدن خانواده، از دست دادن پدر، ازدواج مجدد پاشيده

اعتقادات خرافي،  ازجملههاي اجتماعي برادر به خارج و شکست عشقي و اضطراب

هاي دفاعي که شخصيت اصلي از آن و فقر و بيکاري است. مکانيزم طلبان يبرتراجحاف 

طلبي است. وي سعي دارد بر گيرد  روي آوردن به برتريها بهره ميبراي مبارزه با اضطراب

« خود واقعي»با دورشدن از  تیدرنهاهاي دروني خود فائق آید و ها و تعارضضطرابا

در شخصيت فرامرز با « آليخود ایده»گيرد. اش فاصله ميهرچه بيشتر از شخصيت اصلي

الدعوه اسارت او در دام غرورهاي عصبي همچون: تظاهر به استعداد و هوش، مستجاب

 گردد.مانند: فریبکاري، دروغ و اعتياد پدیدار ميبودن و انتقام و بایدهاي عصبي ه
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 منابع

شناختي رمان (، بررسي جامعه6865) .احمدطحاني،  و الساداتمیمر اسعدي فيروزآبادي،

 .22-7 ،(8)8، دوفصلنامه تخصصي مطالعات داستاني .پریچهر

؛ از کودکي تا شاه نیناصرالدي سياسي شناس رواننظریه هورناي و  .(6836) .برزگر، ابراهيم

 .78-89 ،(6)1، پژوهشنامه علوم سياسي .عزل نوري

 .نویسترجمه هوشنگ حق .ي روانکاوي شخصيتها هینظر .(6818) .بلوم، جرالد اس

 .تهران: چاپخانه سپهر

شناختي شخصيت در رمان سالمرگي بر  نقد روان .(6868) .زینبطالیي، فر، محمد و بهنام

 .668-671، (12)63، پژوهي ادبيمتن .مبناي نظریه کارن هورناي

 .نيلوفر انتشارات: تهران .ادبي نقد در مقاالتي: نقد گفتمان .(6868) .حسين پاینده،

(. 6865) مقدم، صفيه، کوپا، فاطمه، گرجي، مصطفي و درودگریان، فرهاد.توکلي

فصلنامه تخصصي شگردهاي طنزپردازي در رمان مدار صفر درجه احمدمحمود. 

 . 28-9(، 8)2، مطالعات داستاني

تهران: انتشارات  .ترجمه سياوش جمالفر .شناسي شخصيت روان .(6878) .، اُ. آلنرأس

 بعثت.

-17(، 2)56، کتاب ماه ادبيات و فلسفه .این یک درخت نيست .(6838) .سليماني، بلقيس

16. 
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 .16-58(، 6)8 .بالغت و ادبي نقد پژوهشنامه .(اسرارالبالغه

-ي عاميانه در داستانها کنشعناصر فرهنگ و  .(6869) .عبدالحسينفرزاد، شریلو، مليحه و 

 .22-6(، 6)3، زنان در فرهنگ و هنرنشریه  .نویسان زن معاصر

تهران:  .جواهر کالممترجم فرید  .مباني روانکاوي .(6877) .گابریل فرانتس الکساندر،

 شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

 .ترجمه یحيي سيدمحمدي .شناسي هاي روانو نظام ها هینظر .(6873) .الندین، رابرت

 تهران: نشر ویرایش.

 .معين انتشارات: تهران .2-6 جلد .معابد انجير درخت .(6876) .احمد محمود،

بررسي و تحليل  .(6861) الحاجيه.مصلحي، صفورا، کازروني، سيد احمد و اردالني، شمس

، فصلنامه بهار ادب .شمسي 6868تا  6878ایراني از  يها مضامين اجتماعي در رمان

68(8) ،296-215. 

تحليل عناصر  .(6863) الحاجيه.اردالني، شمس، کازروني، سيد احمد و مناجاتي، عليرضا

علمي تفسير و تحليل متون  فصلنامه .يآباد دولتمدرنيته در رمان کليدر محمود 

 .18-56، (58)62، دهخدازبان و ادبيات فارسي 

ي ها تازهفصلنامه  .مروري بر نظریات آدلر(، 6831) .فيروزهي، سيرئناصحي، عباسعلي و 

 .11-99، (88) علوم شناختي،

هاي ادبيات شگرف در دو بررسي تطبيقي جلوه .(6868) .محدثههاشمي، نوروزي، زینب و 

نشریه ادبيات تطبيقي دانشگاه  .رمان درخت انجير معابد و کوایيس بيروت

 .559-525، (66)1، شهيدباهنرکرمان

 نشر: تهران .مصفا محمدجعفر ترجمه .ما زمان عصبي شخصيت .(6819) .کارن ،يهورنا

 .گفتار

 انتشارات: تهران .مصفامحمدجعفر  ترجمه .آدمي رشد و عصبيت .(6878) .ــــــــــــــــــــ

 .بهجت

 دانشگاهي جهاد انتشارات: اصفهان .طالست من درون .(6836) .هوشنگ آبادي،یحيي

 .اصفهان
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