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 استاد زبان و ادبیات انگلیسي، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ايران
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 چکيده

زخددو و پیامدددهاي رن در داسددتان  ي بازنمددايي فراينددد روان هدددا ايددا م الدده بررسددي ن ددوه
ي هدداروکي موراکددامي اسددتظ از نظددر کددروت    نوشددته« اي بددا اتددوي چ دني    منظددره»کوتدداه 
زا يددك ل ظدده ديرتددر و  ددد  از در    دهددد کدده رويددداد رسددیب  زخددو زمدداني روي مددي روان

کنددد، امددا در   رويددداد را در ل ظدده تجربدده مدديشددودظ در ی ی ددت آهددا رن  رگاهاندده تجربدده 
هداي مکدرر    زا تنهدا در زمدان و مکدان ديگدر و پدت از ت مید        کندظ در  رويدداد رسدیب   نمي

ي آهددا را ن دد    زخددو سددازوکار تجربدده گددرددظ روان ي رن میسددر مددي و ناخودرگدداه خددا ره
ي  دد  از   مده کندد: نی  شدکافد و بده دو ندیو ت سدیو مدي      کند و گدويي خويشدتا  فدرد را مدي     مي
زخدو متاداوت اسدت، امدا بده       ي بعدد از رنظ واکدنا افدراد مفتلد  بده روان      زخو و نیمه روان

گدردد کده    ي وایددي منجدر مدي    زا بده نتیجده   زعو ژيژ  هر نوع رويارويي بدا رويدداد رسدیب   
ي جديددي اسدت کده     ي پسداترومايي سدوژه   ي پسداترومايي اسدتظ سدوژه    همانا خلد  سدوژه  

نده اسدتظ موراکدامي در داسدتان کوتداه مدذکور بدا اسدتااده از نمادهدا و          ي خدود بیگا  با گذشته
زخدو و پیامدد ف ددان انگید ه      جايي زمداني و مکداني بده بازنمدايي مهمتدريا فرايندد روان       جابه

 پردازدظ براي زندگي مي
 ي پساترومايي، نماد، هاروکي موراکاميظ   زخو، بازنمايي، سوژه : روانکليدی گانواژ
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 مقدمه -1
روري را  بددار و رندد  هدايي کدده رويدددادهاي خشددونت  دنیداي پیرامددون مددا پ ر اسددت از انسددان     

کنندددظ رويدددادهاي تیرمتر ددده و گري ناپددذيري کدده عدد وه بددر جسددو و    ت مدد  کددرده و مددي
کنندددظ  ربانیان/بازماندددگان در زمددان رويددارويي بددا   جددان، روو و روان ردمددي را تهديددد مددي 

توانندد واکنشدي    شدوند، بده  دوري کده نمدي      رمانددگي مدي  ايا نوع یدواد  دچدار عجد  و د   
شدددن يددا فددرار کددردن از خددود نشددان دهندددظ برخددي از ايددا     تیددر از ترسددیدن، میفکددو   

یددواد  م دد  سددی ، توفددان و زل لدده خددارن از کنتددرل انسددان هسددتند و ب يدداي  دیعددي      
کده ت دول   يدابیو   شوندظ اما اگر نگداهي گدذرا بده تداريخ جهدان بیانددازيو، درمدي        م سو  مي

رمید  م د  جندم همدراه بدوده        و دگرگوني اک در کشدورها همیشده بدا يدك رويدداد خشدونت       
بدار کده عامد  انسداني دارندد در تداريخ کدو         استظ ردپداي ايدا دسدت رويددادهاي خشدونت     

هدداي خددونیا فرانسدده،  هدداي جهدداني اول و دون، ان دد   هدداي یددلیدي، جنددم نیسددتظ جنددم
هددا و تیددره  کشددي ارمنددي انان سر بر نیتسددا، نسدد هولوکاسددت، جنددم بوسددني،  تدد  عددان مسددلم

رزاري، تجدداوز  هددا رد دادندددظ بايددد تصددادفات، کددود  فجددايعي هسددتند کدده بدده دسددت انسددان
بده زندان، خشددونت خدانگي و یمدد ت تروريسدتي را کده ديگددر جد ت عندداويا  ابدت اخدددار        

ادهاي ي رويددد روزانده هسددتند نیدد  بدده ايددا دسددته ایددافه کددردظ ايددا   سددو یددواد  در زمددره 
هدداي مرا دتددي را کدده بدده مددردن یددت  زا نظددان گیرندددظ رويدددادهاي رسددیب زا  ددرار مددي رسددیب

(ظ زمداني ايدا بداور وجدود     81 شدکنند )ه رما    دهندد در هدو مدي    کنتدرل، ارتدداو و معندا مدي    
هدا   ي عدادي انسدان   هدا  ي تجربده  داشت که ايا نوع رويددادها تیرعدادي و خدارن از م ددوده    

هسددتند، امددا ندده بدده ايددا دلیدد  کدده بدده ندددرت رد   زا تیرمعمددول هسددتندظ رويدددادهاي رسددیب
اش خلدد   هدداي معنددايي زندددگي دهنددد، بلکدده چددون در اناددداا عددادي  انسددان بددا سیسددتو مددي

کنندددظ هرچنددد، در جهددان کنددوني ايددا نددوع رويدددادها ديگددر نددادر نیسددتند و در    ايجدداد مددي
 اندظ شده ي مردن کشورهايي م   سودان و فلسایا بفشي از زندگي روزمره

شدودظ ترومدا    زا منجدر بده بدروز ترومدا مدي      ي مست یو يا تیرمست یو يك رويدداد رسدیب   تجربه
(traumaکلمدده )    ايددا کلمدده در  ددرن هادددهو وارد   «ظ زخددو»اي يوندداني اسددت بدده معندداي

مدایددپ پ شدددکي شددددظ اوايددد  ترومدددا را زخمددي جسدددماني ناشدددي از عددداملي بیروندددي   
ي  ت دول و تکامد  يافدت و امدروزه از ترومدا بده عندوان        دانستند، اما ايا تعري  بده تددر   مي

هدداي مفتلدد  تعدداري  متنددوعي بددراي   کنندددظ در رشددته زخددو يدداد مددي زخددو روان يددا روان
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گويندد کده ايدا زخدو تیرعدادي و خدا  اسدتظ        زخو ارائه شده، اما همگدي مدي   ماهون روان
زخددو  روان شددودظ زخددو شددکافي اسددت کدده در مددرز ارتدددا ي درون و بیددرون ايجدداد مددي  روان

کندد و ارتددا ي    هدايي را کده  دد   مجد ا بودندد بدا خشدونت بداز مدي          معدرهاي میدان سیسدتو  
(ظ 1شددود )هکهرسددت  کنددد کدده موجددب رندد  و م نددت فددرد مددي    میددان رنهددا بر ددرار مددي 

کدده « رمیدد  اسددت فرسددا از رويدددادهاي ناگهدداني و فاجعدده  ا ددت»اي بسددیار  زخددو تجربدده روان
مددت   کندد و تدعدات و پیامددهاي کوتداه     جهدان را ن د  مدي    در  فرد از زمدان، خويشدتا و  

شدود   (ظ زخمدي کده بدر روان ايجداد مدي     44: نشدده  ي ماالدده  تجربده و بلندمدتي دارد )کروت، 
فهددو  ي مددازاد و تیر ابدد  ي درونددي، يددك تجربدده فاجعدده»سدداده و  ابدد  درمددان نیسددت، بلکدده 

 (ظ44)گوررزيا « رورد است که فرد را به یورت نماديا و/يا فی يکي از پاي درمي
هدداي مفتلدد  علمددي و  گیددري جوامددر مدددرن بدده یددوزه زخددو همددراه بددا شددک  ماهددون روان

پژوهشددي وارد شدددظ ايددا ماهددون در چنددديا رشددته ريشدده دارد و ردپدداي رن در  ددرن         
سدداهري، ی ددوا، روانشناسددي،  شدددن، ديددوان نددوزدهو و در میددان مدایددپ پیرامددون یددنعتي 

ي مدرنیتدده  نشددانه»زخددو  خددوردظ روان لددت بدده چشددو مدديهدداي نظددامي و رفدداهي دو سیاسددت
« زخددو جدددا کددرد هدداي شددو  و روان بندددي ي مدددرن را از دسددته تددوان سددوژه اسددت و نمددي

شددود  زخدو ندوعي واکدنا بده عصدر مددرن و ج ئدي از رن م سدو  مدي          (ظ روان42)س لت  ر   
  (ظ در وا ددر، عصددر مدددرن بددا دگرگددوني در ارتدا ددات جوامددر سددنتي شددک  89)هکهرسددت 

هدداي ایددلي رن فندداوري بددودظ بسددیاري از پژوهشددگران بددر ايددا   گرفددت و يکددي از مشفصدده
اي  ون د  ريلدي رابادده   ي فنداوري یمد    زخدو بدا توسدعه    هداي ماهدون روان   باورندد کده ريشده   
(ظ تصددادفات مرگدددار  اارهددا سدداهنه جددان یدددها ناددر را گرفددت و     84ناگسسددتني دارد )

شددت ايدا تصدادفات بده  ددري بدود کده یتدي         روي خشا فناوري را بده مدردن نشدان دادظ    
هداي جسدماني برنداشدته بودندد هدو از تد  یرات سدوت ايدا          ها و کساني کده جرایدت   بازمانده

ي  پددردازي پ شددکي دربدداره رويدددادها بددر سیسددتو عصدددي خددود خدددر دادندددظ در وا ددر نظريدده
 2کسددونرتدداز شدددظ جددان اري 1«رهددا ي راه زائددده»زخددو بددا بررسددي  ماهددون روانشددناختي روان

براي تویدی  اخدت هت جسدماني متعددد در افدراد سدالمي کده اداهرا  از تصدادفات  اارهدا           
(ظ چنددد سددال بعددد  88ي جسددماني نديددده بودنددد از ايددا ایددا و اسددتااده کددرد )   یدددمه
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زخدو پرداخدت و رن را یدرفا      بده بررسدي اخدت هت کدارکردي ناشدي از روان      3هربرت پ ی   
زخددو و اخددت ل  (ظ بدده ايددا ترتیددب ماهددون روان88-81) ناشددي از علدد  روانددي  لمددداد کددرد

 تنا پساترومايي به مدایپ فی يولوژيکي، روانشناسي و ی وا وارد شدظ     
بدا بررسدي    4ي خدود از جملده شدارکوت و ژان ت      هداي دوره  فرويد همانندد سداير روانشدنا    

ون ي هیسددتري و اخددت هت عصدددي ناشددي از تصددادفات  اارهددا بدده بررسددي ماهدد     نشددانه
اي کدده ا ددرات  (ظ بدده اسددتدهل فرويددد و همکددارش هددر تجربدده18و  11زخددو پرداخددت ) روان

گددري از جملدده تددر ، تشددويا، خجلددت يددا درد جسددماني را فرابفوانددد، هماننددد    پريشددان
(ظ رنهدا معت دد   80: «ي هیسدتريا ماالعداتي دربداره  »کندد )  رهدا عمد  مدي    تروماي تصدادفات راه 

زخدو اسدتظ از نظدر فرويدد      رواندي دارد و ناشدي از روان  بودند کده بیمداري هیسدتري عامد      
برندد و در   ي خدود رند  مدي     افراد مدت  بده هیسدتري در اید  از يدادروري  خدا رات گذشدته      

زا موجدب دگرگدوني در    ت مد  بده رويددادهاي رسدیب     هداي هیجداني  تیر ابد     واکدنا »وا ر 
فرويدد معت دد بدود کده     (ظ 2)هدرما  « شدود  هداي هیسدتري مدي    ویعیت خودرگاه و بروز نشانه

ي ترومددايي کدد   از خا رشددان  و تددي بیمدداران در یالددت روانددي عددادي  ددرار دارنددد، خددا ره»
(ظ او در سددال 2)هکهرسددت « مانددد سدداکا مددي   ي خودرگدداه رود، ولددي در زيددر رسددتانه  مددي
زخددو مدددل ديگددري معرفددي کددردظ بنددا بددر ايددا مدددل خددا رات    بددراي تویددی  روان 4200

و پدت از يدك    5ز دوران کدودکي در سداختار ک نا بده تعويد  افتداده       ا   شدده  جنسي سدرکو  
بدا  « الد  »ي  تدر، فدرد در ل ظده    گردنددظ بده بیدان سداده     ي زماني در دوران بلدو  بداز مدي    و اه

شددود امددا بدده دلیدد  تددر  و ویشددت رن یاد دده را      زا مواجدده مددي  يددك رويددداد رسددیب 
روردظ  دوبداره بده يداد مدي    «  » ي رن تجربده را در ل ظده   6ي فهمد، تدا زمداني کده خدا ره     نمي

هددا و   مندددي عجیددب، یاد دده تنهددا پددت از رد دادن و از  ريدد  نشددانه      در ايددا زمددان 
زخدو را بده يداد     شدودظ بده بیدان ديگدر، مدا روان      هاي معوا بدراي در  رن، فهمیدده مدي    ت ش
روريددوظ ايددا  ي رن را بدده يدداد مددي  ي خدا ره  ي رن و سدد ت خددا ره  خددا ره  روريددو، بلکدده نمدي 
 زخو تددي  شدظ      هاي ایلي در ماهون روان ها و تنا   ختار زماني به يکي از پايهسا
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نظدر وجدود داشدت تدا اينکده بدا رتداز جندم          زخدو اخدت ا   در مورد عل  و پیامددهاي روان 
رنجددوري  جنددم جدداني تددازه گرفددتظ فرويددد نیدد       هددا پیرامددون روان  جهدداني اول ب ددپ 

شددده را کنددار گذاشددت و بددا بررسددي    هدداي هیسددتري و تجربیددات جنسددي سددرکو    مدددل
پدي بدردظ در وسدوا      7هاي سربازاني کده از جندم برگشدته بودندد بده وسدوا  تکدرار        نشانه

گددردد چددون امیدددوار اسددت کدده بددا  هدداي ناخوشددايند بددازمي آهددا دائمددا  بدده یدد نه»تکددرار 
ي تروماتیددك، رن چی هددايي کدده کددام   در  نکددرده  ي ل ظدده نمددايا مجدددد و چنددديا بدداره

(ظ 0« )زخدو چیدره شدود    عدا  باهمد و راهدي پیددا کندد کده بدا عاد  بده ماسدد  بدر روان         را ب
کندد، امددا  دادر بده درکدا نیسدت تدا زمداني کدده         زا را تجربده مدي   يعندي فدرد رويدداد رسدیب    

خددوابي،  هددا، رفتارهدداي وسواسددي، بددي    هددا، کددابو   ي رن را در شددماي  هددذيان  خددا ره
هدايي م د  افد ايا یدربان  لدب، فشدار خدون،         انهمیلي و ان وا و همدراه بدا نشد    فراموشي، بي

ي رويددارويي را در نظددر مجسددو کندددظ    ایددارا  و خشددو دوبدداره بدده يدداد رور د و ل ظدده   
کنددظ آهدا مانندد سدلول      اسدتااده مدي   8ي سدلول  فرويد براي تویدی  ايدا فرايندد از اسدتعاره    

بده برخدي مدواد     تشات بیروني دارد کده کدارکرد يدك فیلتدر را داردظ مانندد یدمیر ناخودرگداه،       
دهددد، ولددي سددمون را دور و بددديا ترتیددب يک ددارچگي سددلول را   ي ورود مددي مغددذي اجددازه

شدکافد و   سداب ه ايدا تشدات را مدي     ي بدي  ازا بده عندوان یاد ده    کندظ اما رويداد رسدیب  یاظ مي
انددازد و بده جددران ايدا یددمه       کنددظ رن را از تدوان مدي    ي خارجي بده سدلول وارد مدي    اماده

 دددر  ددوي باشددد کدده بتوانددد سدد ر هددر هیجددان بیرونددي کدده رن»دظ بدده ايددا ترتیددب، دار وامددي
زاسددتظ ايددا هیجددان مکددانی ن دفدداعي روان را     دفدداعي روان را بشددکند رويدددادي رسددیب  

توانددد جلددوي ورود ايددا یجددو بدداهي هیجددان را  کنددد و لددذا دسددتگاه روان نمددي مفتدد  مددي
 (ظ 194)فرويد « ريد یافي پیا ميبگیرد و بعدها مشک  تلده و کنترل ايا هیجانات ا

زخددو در علددون انسدداني بیشددتر مددورد توجدده  ددرار      مویددوع روان 4009ي  از اوايدد  دهدده 
زخدو اسدت کده     ي تئدوري روان  هداي مهدو در یدوزه    يکدي از شفصدیت   9گرفتظ کتي کروت

( 4000) 11نشددده ي ماالددده تجربدده( و 4008) 10زخددو: کاوشددي بددر یافظدده روانبددا دو کتددا  
ي فرهندددم، تددداريخ و ادبیدددات وارد کدددردظ از نظدددر وي  زخدددو را بددده یدددوزه ماهدددون روان
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ي فددرد بازمانددده از دوران مددا  فراتددر از بیمدداري اسددت و ويژگددي ایددلي تجربدده »زخددو  روان
(ظ کدروت معت دد اسدت کده     0 «:اي بدر روانکداوي، ترومدا و فرهندم    م دمده »« )شود  لمداد مي

هددا بدده روشددي تیرمعمددول     رهاي متنددا   اسددت کدده در رن  دددت خددا   زخددو تجربدده روان
شددودظ تنددا    ي و ددوع در  نمددي زا در ل ظدده گیددرد، چددون رويددداد رسددیب  یددورت مددي

بدار   ي رويدداد خشدونت   واسداه  ديددن مسدت یو و بدي   »زخدو در ايدا اسدت کده      ي روان تجربه
ي  تجربدده)کددروت، « دهددد بدده یددورت ندداتواني مالدد  در شددناخت و فهددو رن رد مددي     

زخددو ب ددران بازنمددايي، ی ی ددت، تدداريخ و زمددان    وت روان(ظ بددراي کددر4-8: نشددده ماالددده
روايددت اسددت، پددت روانکدداوي و ادبیددات را دو نددوع برتددر نوشددتار بددراي بررسددي تنا  ددات 

ي  هدداي خددود دربدداره   (ظ کددروت در تدددويا ديدددگاه  8دانددد )هکهرسددت   زخددو مددي  روان
ني ژا  ي ی دداي  بازداشددتگاه رشددويتت، ساختارشددک  زخددو از نظددرات ردورنددو دربدداره  روان

گیددري از ايددا سدده خدد  فکددري  دريدددا و روانکدداوي فرويددد بهددره گرفتدده اسددتظ او بددا بهددره 
 کندظ    بازنمايي معرفي مي  و امري تیر  اب  12زخو را تنا  ي هين   روان

ي روانکدداوي اسددت  پددردازان معایددر و مشددهور در یددوزه يکددي از نظريدده 13اسدد وي ژيددژ 
هداي   ندانسدته »نامدد، پدت    را ناخودرگداه مدي  « شدناخته هداي نا  دانسدته »گويد اگر فرويدد   که مي

زخددو  (ظ از نظددر او روان49: «دکددارت و امدر پسدداتروما »گیرنددد ) زخددو نددان مدي  روان« ناشدناخته 
بدار چید ي کدام   تیرمنتظدره، چید ي کده سدوژه بده هدید وجده رمدادگي             يعني ورود خشونت

زخددو ب رانددي اسددت کدده  نتوانددد رن را تلایدد  کندددظ روا رن را ندددارد و بدده هددید وجدده نمددي 
شددودظ در یدورتي کدده اخددت ل ناشددي   منشدات پیوسددتاري از اخددت هت جسدمي و رویددي مددي  

هداي رن بده یدورت گسسدت در شدناخت و هويدت نمايدان         زخو شددت يابدد نشدانه    از روان
زخددو ادرا  و اسددتنداو سددوژه را نسدددت بدده خويشددتا،   زا و روان شددودظ رويددداد رسددیب مددي

هدا   زخدو  (ظ ژيدژ  معت دد اسدت کده روان    48کندد )بلدون    رگدوني مدي  ديگران و دنیدا دچدار دگ  
معنددايي هسددتند کدده بافتددار نمدداديا هويددت سددوژه را تفريددب   هدداي ناخوشددايند و بددي و ادده»

زخددو دو جدد ت دارد: نفسددت،  (ظ از نظددر وي روان44: «دکددارت و امددر پسدداتروما)»« )کننددد مددي
معنداي    سدت  دون، تفريدب بدي   زا ریمانده کده همدان رويدداد رسدیب      هاي فی يکي  بي خشونت

تواندد شفصدیت سدوژه را بده کلدي تغییدر        هداي دروندي سدوژه کده مدي      مدناي ایلي وا عیدت 
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ي  ي جديددد موسددون بدده سددوژه  ادهددد و یتددي ويددران کندددظ ايددا ويرانددي بدده تولددد سددوژه   
انجامدد کده اگرچده از مدرم جسدماني نجدات يافتده ولدي هويدت نمداديا            مدي  14پساترومايي

 ه و دچار یت بیهودگي و ناکاررمدي شده استظ  خود را از دست داد
هددا، شدداهدان و نددااران رويدددادهاي    زخددو بددراي نويسددنده  ن همیشدده ب ددران بازنمددايي روا 

داننددد رن رخددداد را چگوندده بدده زبددان رورنددد و در  الددب   زا وجددود دارد، چددون نمددي رسددیب
بازنمددايي   ناپددذير و تیر ابدد ي ویدد  ا زخددو تجربدده کلمددات بگنجانندددظ بدده  ددور کلددي روان 

اسددت کدده بددراي یاددظ يک ددارچگي و سدد مت سددوژه بايددد یتمددا  بازنمددايي شددودظ منظددور از 
زخددو در روايددت اسددت، خددواه داسددتاني و خددواه      ي ابددراز و بیددان روان  بازنمددايي شددیوه 

زخددو و پیامدددهاي رن در   ي بازنمددايي ماهیددت روان  تیرداسددتانيظ در ايددا نوشددتار ن ددوه   
گیدردظ ايدا داسدتان يکدي از      مدورد بررسدي  درار مدي    « توي چ دني  اي با ا منظره»داستان کوتاه 

( 4010ي هدداروکي موراکددامي ) ( نوشددته8998) بعددد از زل لدده  شددا داسددتان کوتدداه مجموعدده
را 15ريشددتر شددهر کوبدده  0/0اي بدده ب رگددي   زل لدده 4008سددال   اسددتظ در هادددهو ژانويدده 
مي را بدده عنددوان يددك  ناددر را گرفددتظ ايددا رويددداد موراکددا   0199لرزانددد و جددان ت ريدددا   

نددويت و شددهروند ژاپنددي دچددار چالشددي جدددي کددرد و لددذا او بددراي گرامیداشددت يدداد  رمددان
ي ژاپندي از ايدا  دید  یدواد  دسدت بده  لدو ب ردظ            ربانیان ايا فاجعه و نی  عددرت جامعده  

زخدو ناشدي از    زا و روان ي يدك رويدداد رسدیب    اما نظدر بده تیر ابد  بازنمدايي بدودن تجربده      
اينجاسدت کده موراکدامي در گاتمدان ادبیدات و روانکداوي بدراي بیدان و بازنمدايي          رن، سؤال 
اي بددا اتددوي  منظددره»ي کوبدده در ايددا مجموعدده و بدده  ددور خددا  در داسددتان کوتدداه  فاجعدده
کندددد در پاسددخ بايددد گاددت کدده روايددت     از چدده اب ارهدداي روايددي اسددتااده مددي  « چدددني

رو پددت از مددروري  ر نوشددتار پددیازخددو اسددتظ پددت د موراکددامي ت لیدددي از فراينددد روان
زخددو و بازنمددايي رن بددا توجدده بدده تعددابیر  هدداي مددرتد ، فراينددد روان کوتدداه بددر سدداير نوشددته

هددا و سدداختار زمدداني  زخددو در کددابو  ي روان زخددو، خددا ره، تکددرار خددا ره کددروت از روان
يدت  بدار بدراي روا   شودظ موراکدامي بدا نمادهداي مفتلد ، اسدتااده از ل دا تدو        رن بررسي مي
پدردازدظ سد ت در    زخدو مدي   جدايي زمداني و مکداني بده بازنمدايي فرايندد روان       داستان و جابه

ي پسداترومايي  ژيدژ  کده بده  لدو موراکدامي        زخدو، سدوژه   بررسي بازنمدايي پیامددهاي روان  
گدردد کده موراکدامي بدا      گیدردظ در پايدان مشدفی مدي     ترسیو شدده مدورد بررسدي  درار مدي     
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پدردازد   ي کوبده بده بازنمدايي يدك رويدداد بددون شداهد مدي         لده روايت تیرمست یو رخداد زل 
 زخو استظ   و ايا تنها راه بازنمايي امر تیر اب  بازنمايي روان

 ی تحقيق   مروری بر پيشينه -7
رتدو سدادگي و یدرایت،     اش علدي  اي اسدت کده ر دار داسدتاني      هاروکي موراکدامي نويسدنده  

داننددد کدده در   مددي« جهددان و نددي »ي  برانگیدد  اسددتظ موراکددامي را يددك نويسددنده   چددالا
را بده چدالا   « هداي ادبدي، ت لید  ادبدي و ترجمده      هداي ادبدي، سدنت    گونه»هاي خود  داستان
بنددي کدرد )واکاتسدوکي     ي ادبدي دسدته   شدود ر دار او را در يدك گونده     کشد و معموه  نمي مي
اندددازها و تصدداوير خیددالي و جددادويي در دنیدداي      (ظ او بددا ترسددیو چشددو  ix  تومددا  4

هداي خدود، خوانندده را بدر سدر دوراهدي وا عیدت         هداي معمدولي داسدتان    ي شفصیت روزمره
(ظ ixدارد )تومددا  « دو نددوع ی ی ددت»هددايا  دهددد و بدده عدددارتي داسددتان و وهددو  ددرار مددي

گیدرد، تداريخ را    موراکامي در پدي کداوش روان ردمدي اسدت، دنیداي مداورات را بده بدازي مدي         
ي موسدی ي و بده ويدژه موسدی ي جداز       را در زمینده  کندد و داندا خدود    هايا مي چاشني  صه
تمرکد   »ي ایدلي دارندد:    کشدظ از نظدر تومدا  ر دار داسدتاني موراکدامي دو مؤلاده       به رد مي

شدود يدا مفدال  رن     بر يك موجود دروندي يدا یدمیري کده بدا خودرگداه فدرد هماهندم مدي         
ر رنجددا کنددد  و ی ددور ت ريدددا  همیشددگي يددك دنیدداي جددادويي کدده رن موجددود د  عمدد  مددي
تدر، همیشده بدیا يدك چید  مداورائي و جدادويي و يدك یالدت           کندظ به بیان وای  زندگي مي

ي موراکددامي يددك  (ظ يعنددي معلددون نیسددت کدده شفصددیت  صدده8« )روانددي تددنا وجددود دارد
کندد، يدا يدك فدرد عدادي       العداده اسدت کده در يدك جهدان ديگدر زنددگي مدي         موجود خدارا 

هدداي موراکددامي   شددده اسددتظ در داسددتان   اسددت کدده ع لددا را از دسددت داده و ديواندده   
 شودظ تکرار مي گربهم امیني م   تنهايي، ف دان، پوچي و ان وا و تصوير 

ي  در شددهر کوبدده متولددد شدددظ ت صددی ت خددود را تددا دوره       4010موراکددامي در سددال  
متوسدداه در همددیا شددهر گذرانددد و سدد ت بددراي دانشددگاه بدده توکیددو و بعددد از رن اروپددا     

زمدداني کدده زل لدده شددهر کوبدده را لرزانددد، موراکددامي در امريکددا بددود و   4008رفددتظ در سددال 
بده   16ي مدذهدي اون شدینريکیو   ي فر ده  ايا خدر را از تلوي يدون شدنیدظ ايدا رويدداد و یملده     

چند ايستگاه مترو توکیدو در مداه مدار ، هدر دو، مصدادا بدود بدا زمداني کده موراکدامي بده            
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: یملده  ایرزميد زپدا افتداده بدود )موراکدامي،     تدر کشدور و مدردن ژا    فکر شناخت بهتر و عمی 
(ظ او همدددان سدددال بددده توکیدددو بازگشدددتظ برخدددي از   891: يو روان ژاپنددد ویدددگددداز توک

کنندد: ر دار مربدوو بده پدان ده سددال       پژوهشدگران ر دار موراکدامي را بده دو دسدته ت سدیو مددي      
بدده  اي اسددت کدده ع  دده اعتنددا و بددي ي افددراد بددي اول دوران نويسددندگي وي کدده بیشددتر  صدده

نوشدته شدد و مربدوو بده      4009ي  دهندد  ر داري کده از اواسد  دهده      هید چید  اهمیدت نمدي   
زماني اسدت کده او خدودش را بده عندوان يدك ژاپندي مسدئول نسددت بده مدردن و کشدورش             

ي  یددت تعهددد بدده مددردن ژاپددا و وایادده»(ظ در وا ددر ايددا دو رويددداد 48شددناخت )اسددترچر 
(ظ او 41ر موراکددامي ت ويددت و ت يیددد کددرد ) را د« ايادداي ن ددا در جهددت بهدددود رن جامعدده 

چدداپ شدددظ ايددا  17شددین وي  چنددديا داسددتان کوتدداه نوشددت کدده در مجلدده  4000در سددال 
بدده  بعددد از زل لددهبددا نددان  8999در سددال « شددیريني عسددلي»ي داسددتان  هددا بدده عدد وه داسددتان

 چاپ رسیدظ       

یرکددت وموراکددامي  »ه بعددد از زل لددهدداي  از نظددر بسددیاري از پژوهشددگران مجموعدده داسددتان
هداي ايدا    (ظ بیشدتر م داهت  راجدر بده داسدتان     418اسدت )ب یدتت   « به سوي تعهدات اجتماعي

 18ر دی بدا گوسداندها   زخدو اجتمداعي تمرکد  دارنددظ اسدترچر در کتدا         مجموعه بدر روان 
زخدو پنهدان رند      ندوعي روان »هداي ايدا مجموعده داسدتان از      دهد کده شفصدیت   تویی  مي

(ظ از نظددر وي موراکددامي در ايددا مجموعدده سددعي کددرده  411از بیددتت  )بدده ن دد « برنددد مددي
ب عدد انسداني رن کده در انددوه     »ي ديگدري روايدت کندد تدا بده       ي کوبه را از زاويه رويداد زل له
(ظ بسددیاري از پژوهشددگران بددراي 411« )هدداي خدددري گددو شددد، جدداني تددازه بدفشددد گدد ارش

رونددظ در يددك   مجموعده داسددتان مدي  زخدو و ابعدداد مفتلد  رن بده سددرا  ايدا      تویدی  روان 
ي گسسدددت ناشدددي از  ( بازنمدددايي تجربددده8948ي روانکاونددده ويلیدددان روزبدددرو )  م الددده
« در کوشددیرو  بشدد ا  پرنددده»زخددو و بهدددود پددت از رن را در تصدداوير بدددير داسددتان    روان

بررسددي کددرده اسددتظ از نظددر او تفیدد  و رويدداپردازي در  ابلیددت فددرد بددراي ت مدد          
دهددد کدده در  (ظ او تویددی  مددي848هدداي زندددگي اهمیددت دارد ) ندددگانگيهددا و چ پی یدددگي
شدود و بعدد در شدراي      زخدو ابتددا جدذ  مدي     همانندد زنددگي وا عدي، روان   »هدا   ايا داستان

هداي ترومدايي را    شدودظ در زنددگي وا عدي، فدرد تجربده      مناسب با امید به تغییر بازنمدايي مدي  
زمداني کده فریدتي دسدت بدهدد و بتواندد در       دارد تدا   ک شد و در درونا نگده مدي   با خود مي

 __________________________________________________________________________  
17 Shinchō 
18 Dances with Sheep  
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(ظ امددا 840« )مددو بدده دنیدداي وا عددي بیدداورد بدده تعامدد  بددا يددك فددرد ديگددر ايددا تجربدده را مددو
بشد ا   »ي ايدا مجموعده و بده  دور ويدژه دو داسدتان        کاوانده دربداره   تريا ت لی  روان جامر

( 8990ي بدولتر )  در م الده « توانندد بر صدند   ي فرزنددان خددا مدي    همده »و « پرنده در کوشدیرو 
بددا یددت گندداه  بعددد از زل لددهي  هدداي مجموعدده رمددده اسددتظ بددولتر معت ددد اسددت کدده داسددتان

توانندد رن ترومدا را در  و بدرايا     هدا نمدي   رسدند، چدون شفصدیت    مالیفولیايي به پايان مدي 
آهنددي و فددردي امددا تیددرممکا      19شددهادت بعددد از زل لدده سددوگواري کنندددظ از نظددر او   

شدود کده ايدا رويدداد در ا در ترجمده و تدددي  بده          است و باعدپ مدي   موراکامي از رن فاجعه
زخدو و بازنمدايي رن    اي ديگدر ماهیدت روان   زخدو شدودظ در م الده    روايدت دوبداره دچدار روان   

از همدیا مجموعدده داسددتان  « دهددد ي عظددیو توکیددو را نجدات مددي   ورباتده »در داسدتان کوتدداه  
زخددو  راکددامي ماهیدت متنددا   روان بررسدي شددده اسدتظ از نظددر نويسددندگان ايدا م الدده، مو   

هداي مدذکور    بده  دور کلدي در پدژوها     20کشددظ  را در کالدد رئالیسو جادويي به تصدوير مدي  
هداي مفتلد  بررسدي شدده اسدت کده        هداي  صده   زخو ناشي از زل له بدر شفصدیت   ا ر روان

 شودظ   هاي خود مي تالدا  منجر به رگاهي رنها از دردها و ف دان
ي کوبده   هدا بدا زل لده    ي داسدتان  هدايي وجدود داردظ همده    جموعده راباده  هاي ايا م میان داستان

هاسددت  ي شفصددیت ي همدده ي  صدده زمیندده ي سددا ي دارنددد و ايددا فاجعدده در پددت  ارابادده
(ظ 418)بیدتت  « کندد  شدان جلدب مدي    فاجعه توجده رنهدا را بده کمددودي در زنددگي     »چنان که 

هداي بید ار از    دگي، شفصدیت در وا ر م دامیا متدداول ر دار موراکدامي از جملده پدوچي زند       
هددا هددو بدده چشددو  انددد، در ايددا داسددتان خويشددتا و زندددگي کدده هويددت خددود را گددو کددرده

( جايگدداه م ددی   دیعددي و مسددائ  مددرتد  را در ايددا مجموعدده   8942خددوردظ بیددتت ) مددي
هدا زل لده    مشدهودتريا پیوندد میدان داسدتان    »شدود کده    کنددظ او يدادرور مدي    داستان بررسي مي

در داسددتان  21(ظ بددراي م ددال میدداکي411ي ویدد  رنهددا نیسددت ) تنهددا ن اددهامددا ايددا « اسددت
هددر دو از  ددرار گددرفتا « شددیريني عسددلي»در داسددتان  22و سدداه« اي بددا اتددوي چدددني منظددره»

هدداي  (ظ يددا در داسددتان411ترسددند ) در چیدد ي یددندوا ماننددد م دد  تددابوت يددا يف ددال مددي 
 __________________________________________________________________________  

19 testimony 
20 تویی ات کاملي  «دهد مي نجات را توکیو عظیو ي  ورباته» داستان در رن بازنمايي و زخو روان»در ايا م اله ت ت عنوان  

زخو از ديدگاه هکان و ژيژ  و امر وا ر و نماديا ارائه شده استظ  ماهیت روان در خصو   

21 Miayke 
22 Sala 
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شدودظ   تصدوير خدر  تکدرار مدي    « شدیريني عسدلي  »و « تايلندد »، «بش ا  پرندده در کوشدیرو  »
هدداي ایددلي از داسددتان اول تددا داسددتان رخددر مجموعدده بدده نددوعي تکامدد  پیدددا     شفصددیت

هداي   بده تددري  و توسد  شفصدیت      ي فاجعده  کنند، گدويي دوران بازيدابي بعدد از تجربده     مي
ي نسد    شدود تدا در داسدتان رخدر بده سداه، دختدر خردسدالي کده نمايندده           مفتل  س ري مي

هداي مفتلد  بده ايدا      امدا مسدئله اينجاسدت کده واکدنا شفصدیت       ت د  شدودظ   بعد است، من
هدداي ايددا  کنددد و همددیا ويژگددي باعددپ شددده اسددت داسددتان   زا فددرا مددي رويددداد رسددیب

 زخو و ا رات رن شودظ  مجموعه بستري مناسب براي م اهت راجر به مویوع روان
    چارچوب نظری -5

اي  ربانیددان، بازماندددگان و شدداهدان رن زخددو بددر زا و روان شددرو و تویددی  رويددداد رسددیب
اي اسدت، چدون اگرچده در فرايندد سد متي ايشدان مدؤ ر اسدت، ولدي رند             کار بسیار پی ده

شدود   زخدو مدي   رور دظ فدردي کده دچدار روان    اندد را بده يداد رنهدا مدي      و م نتي که ت م  کرده
سدوي ديگدر   ي تلدخ خدود بگويدد، امدا از      از يك سو بايد لب بده سدفا بگشدايد و از تجربده    

زخدو و بیدان رن باعدپ شدده کده اتلدب        بدیا علدو بده روان     تواندظ ايدا ایدارار دوگانده    نمي
تصدور  لمدداد کننددظ بده      ناشددني يدا تیر ابد     زخدو را وید    هداي روان  پردازان تجربده  نظريه

زخدو شدده در درمدان و ادرا  رن اهمیدت زيددادي      ن زبدان روردن رويددادي کده منجدر بدده روا    
 دارد:

از رگدداهي بدده زبددان بسددتگي دارد وظظظ  بدده دلیدد  گسددیفتگي اساسددي بددیا     بفددا اعظمددي
هدايي   هداي خدود دسدته    توانندد بدراي تجربده    زخو و فرهنم، اتلب او دات  ربانیدان نمدي    روان

از افکار يا کلمات پیدا کننددظ ايدا يعندي، چدون نده فرهندم و نده تجربده سداختارهايي بدراي           
زخدو را یتددي   تواننددد روان هددا نمدي  بازماندده  کننددد، بیدان اعمدال تهدداجمي شدديد فددراهو نمدي    

 (ظ 822براي خود هو بازگو کنند )هو  

ناپددذيري و  زخددو منجددر بدده ویدد    پددت، ندددود  سدداختاري زبدداني بددراي بازنمددايي روان   
  شدود، و بده همدیا دلید  اسدت کده بده یدورت ف ددان تجربده           بازنمايي بودن رن مدي  تیر اب 

ناپدددذيري رويددددادهايي م ددد   ( ویددد 8994(ظ تومدددا  تدددر زيت )12ريدددد )ل یددد  مددديدر
ي چددارچو   دانددد، کمدددودي کدده بدده رابادده داشددت زبددان مربددوو مدديهولوکاسددت را بدده کددو

گسسدت دروندي   »گیدرد ارتددا ي نددارد، بلکده      زبان با چی ي که کام   بیدرون از رن  درار مدي   
(ظ 18کندد )  را مدنعکت مدي  « ايا چدارچو  توسد  ی ی تدي کده فراتدر از مرزهداي رن اسدت       

زندد، بده زبدان نید       زا بده روان یددمه مدي     دور کده رويدداد رسدیب    تدر، همدان   به بیان واید  
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زخددو را بدده  دددر  توانددد روان گسددلد و نمددي زندددظ زبددان و گاتمددان از درون مددي  رسددیب مددي
(ظ پدت زبدان   12دهندد )ل ید     کاايت بازنمايي کندد چدون کلمدات ديگدر معنداي سداب  را نمدي       

تواندد رن را چندان کده بايدد و شدايد بازنمدايي کندد و از         يزخو را نددارد و نمد   گنجايا روان
کشمکشددي بنیدداديا بددیا و ادده و جريددان، انسددداد و یرکددت، بیددان و سددکوت، ی ی ددت و    

 بردظ خیال رن  مي
کندد و از ايدا  ريد  مدانر      زخو در استنداو فدرد از زمدان و خدا ره گسسدت ايجداد مدي       روان

شددودظ خددا رات ترومددايي مهدداجو و  خلدد  يددك روايددت و لددذا يددك هويددت  ابددت در رن مددي
زننددظ از رن   مدي  ي فدرد از زمدان و زنددگي را بدرهو      چندپاره هسدتند و همدواره تدداون تجربده    

ي فدرد خدارن اسدتظ کتدي کدروت در کتدا         گذشته، دسترسي به ايدا خدا رات نید  از اراده   
 نويسد:   مي نشده ي ماالده تجربه

م دد  زخددو جسددماني  –خددويا و جهددان ي آهددا از زمددان،  رخندده در تجربدده –زخددو  روان 
درمددان نیسددت، بلکدده رويدددادي اسددت کدده ظظظ خیلددي زود، خیلددي    يددك اتادداا سدداده و  ابدد 
شددود تددا بدده  ددور کامدد  شددناخته شددود و لددذا در دسددتر  آهددا     تیرمنتظددره، تجربدده مددي

هددا و کارهدداي  خودرگدداه نیسددت تددا زمدداني کدده خددود را دوبدداره، بدده  ددور مکددرر، در کددابو 
 (ظ   1-1رد بازمانده ت می  کند )تکراري به ف
کندددظ از نظددر وي رويددداد  ي رن تعريدد  مددي  زخددو را بددر مدندداي سدداختار تجربدده کددروت روان

شدود، بلکده ف د  پدت از يدك       ي و وع به  دور کامد  تجربده و در  نمدي     زا در ل ظه رسیب
ا  ي ادر در دايدره « کندد  مدي   درپدي  فدردي کده رن را تجربده     تسدفیر پدي  »و اه و بده یدورت   

زخدو   نگدر روان  (ظ کدروت بدر ماهیدت پدت    1: زخدو: کاوشدي بدر یافظده     روانگیدرد )   رار مدي 
ي فرويدد اسدتظ در    افتداده  بده تعويد      دار ماهدون ک نا    ت کید داردظ الدته او در ايدا زمینده وان  

ي ک نا      مندددي ويددژهاسددت و همددیا امددر زمددان  ي اول ناشددناخته زخددو در ل ظدده وا ددر، روان
  زخددو از دو ل ظدده تشددکی  شددده   ه را در پددي داردظ سدداختار زمدداني روان بدده تعويدد  افتدداد 
ي دون،  زا بددددون در  رن  ل ظددده ي اول، رويدددارويي بدددا رويدددداد رسدددیب اسدددت  ل ظددده

ي اول  بدده عدددارت ديگددر، در ل ظدده   ي رنظ ي اول و در  خددا ره ي دوبدداره ل ظدده  تجربدده
تواندد شدناخت و    رسدد کده نمدي   ت  ددر مدي  شدود امدا رن   زا به فرد وارد مي شو  رويداد رسیب

شددود تددا اينکدده در   در  مع ددولي از رن پیدددا کنددد و رن تجربدده در آهددنا سددرکو  مددي   
شددود  ي اول ادرا  مددي ي مربددوو بدده ل ظدده ي دوبدداره، خددا ره ي دون و در ا ددر تجربدده ل ظدده
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ي دون اسددت کدده رويددداد اولیدده بدده    گیددردظ در ی ی ددت در ل ظدده  زخددو شددک  مددي  و روان
ي ب راندي   هدا  (ظ در ل ظده 028شدود )بیسدتون    و يداد رن در آهدا زندده مدي     زخو تدددي   روان

گردنددد و دوبدداره بدده کددار گرفتدده يددا  شددده ادداهر مدي  ديگدر اندددوه روانددي خددا رات فرامددوش 
هدداي  گردندد تددا متناسدب بدا رويدددادهاي بعددي درريندد و بده ايددا ترتیدب نشدانه         تاسدیر مدي  
شددودظ يددادروري و ادرا   ادداهر مدديي اولیدده بددر روان فددرد  هدداي ناشددي از یاد دده جرایددت

 زا ترتیب زماني ندارد و یرکت رن از معلول به علت استظ     خا ره رويداد رسیب
ي تکددرار خددا  و گاهددا  مرمددوز رويدددادهاي ویشددتنا   کددروت در تعريدد  خددود بدده ن ددوه

زخددو ت کیددد داردظ او معت ددد اسددت   ي روان نگددر خددا ره کنددد و بددر ماهیددت پددت  اشدداره مددي
شددودظ ايددا ديدددگاه وي متدد  ر از    زخددو خددارن از نظددان آهددا،  دددت مددي    ني روا خددا ره

بددر آهددا اسددت « زخددو بندددي روان ن ددا»ي  د رکلددك در زمیندده شناسددي و ن ت  ی ددات عصددب
هدا در مغد  در موا در     درکلدك بدا بررسدي رهاسدازي هورمدون      (ظ ون2: نشدده  ي ماالدده  تجربه)

خدا رات ترومدايي و مکدان     استر  شدديد در پدي يدافتا علدت فی يولدوژيکي شدديد بدودن       
ي او ايددا بددود کدده رهاسددازي  رنهددا در جددايي بیددرون از بفددا خودرگدداه مغدد  بددودظ فریددیه 

هدداي  کنددد )کدده بعدددا  بدده یددورت بازگشددت   هددا یدداهت عددا اي را تشددديد مددي  هورمددون
شددود(، امددا مددانر از پددردازش  ي ناخوشددايند اولیدده دوبدداره تجربدده مددي ویشددتنا  بدده یدد نه

(ظ 41ي معمددولي نیسددت )هکهرسددت    لددذا در دسددتر  یافظدده   شددود و شددناختي رن مددي 
شدوند کده    اي سد رده مدي    هداي بده هدو پیوسدته     بده شددکه  »خا رات معمولي در شراي  عادي 

انددظ بدرخ ا رن،    به عوا  ، ایساسدات و تمداي ت همايندد و نید  سداير خدا رات متصد        
وت در تعريدد  (ظ کددر88)يانددم « خددا رات ترومددايي مجدد ا يددا بدده عدددارتي گسسددته هسددتند

زا ت کیدد دارد و معت دد اسدت کده ناگهداني بدودن ايدا رويدداد مدانر از           خود بر رويداد رسیب
کنددظ ايدا    شدود و لدذا ايدا تجربده را از دسدتر  آهدا خودرگداه دور مدي         در  کام  رن مدي 

هدا و   شدود تدا اينکده بداهخره زمداني راه خدود را بده کدابو          تجربه در ناخودرگاه مدفون مدي 
شدود دوبداره    ي اول در  نمدي  زخدو بده دلید  اينکده آاتدا  در ل ظده       بداز کنددظ روان  هدا   هذيان
 (ظ  2شود )الکساندر  گردد و مدان براي سوژه تداعي مي برمي

زخدو از   شدودظ روان  زخدو نید  اشداره مدي     در تعري  کروت به سداختار زمداني و مکداني روان   
زنددد و مدددان بدده یددورت  يگريدد د و در  فددرد از زمددان و مکددان را بددر هددو مدد خودرگدداه مددي

زا کده بده  دور     ي رويدداد رسدیب    گدرددظ تجربده   رفتارهاي اجداري و تصداوير ناخواندده برمدي   
گسددیفته  کامد  در آهددا  دددت نشددده، ديرتددر و در زمددان و مکدان ديگددري و بدده شددک  ازهددو  
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شددودظ در  افکددار مدد ایو و کارهداي تکددراري دوبدداره ادداهر مددي  23نماهددا، هددا، پددت در کدابو  
زا بدده جدداي اينکدده سیسددتو شددناخت مسددت یو و در  ع  نددي را فعددال  داد رسددیبوا ددر، رويدد

دهددد  رد مدي  24«جدايي  جابده »شدود و   ي سدوژه دچدار ت ريدد  مدي    کندد، در تفید  و یافظده   
تنهدا در ارتدداو بدا يدك زمدان و يدك مکدان ديگدر بده          »(ظ از نظر کروت رويدداد  8)الکساندر 

ي رويددداد  (ظ خددا ره0: بددر یافظدده زخددو: کاوشددي روان« )شددود در  مددي  ددور کامدد   ابدد  
اي کدده در گذشددته رد داده بدده يدداد رورده شددود، بدده  زا بدده جدداي اينکدده م دد  تجربدده  رسددیب

ريدد،   اختیدار در زمدان یدال بده نمدايا درمدي       شدود و بدي   بفشي از هويدت فدرد تدددي  مدي    
(ظ 10: «ي هیسددترياماالعدداتي دربدداره»دهددد )فرويددد،  گددويي کدده دارد در همددان ل ظدده رد مددي
هداي میدان    مکداني و از بدیا رفدتا فایدله     زمداني و بدي   کروت معت د است که د ی ا  همیا بدي 

 سازدظ   زخو را مي گذشته و یال، اينجا و رنجا است که روان
شدود، آهدا خودرگداه و بفدا      زخدو دنیداي درون بده دو بفدا ت سدیو مدي       در تئوري روان

هدداي گذشددته وجددود دارد،  گسسددته از آهدداظ در آهددا خودرگدداه امکددان دسترسددي بدده تجربدده
زخددو وجددود ندددارد )ر دسددتون  هدداي روان امددا در بفددا گسسددته امکددان دسترسددي بدده تجربدده

هسددتند کدده توسدد  « اي ر ددار بدددون نشددانه»(ظ خددا رات موجددود در بفددا گسسددته م دد  40
توانددد  شددوند، هرچنددد بددا بدده يدداد روردن رنهددا سددوژه بدداز هددو نمددي  خودرگدداه سددرکو  مددي

(ظ از نظددر کددروت  1: نشددده ي ماالددده تجربددهبازيابددد )کددروت،   يک ددارچگي  دلددي خددود را 
هدداي دفدداعي روان و فرايندددهاي عددادي  دددت خددا ره را بددرهو  زا کدده مکددانی ن رويددداد رسددیب

فرسدا کده بدا     ي  ا دت  یدرفا  يدك تجربده   »گدردد   نماهدا برمدي   هدا و پدت   زند و در کدابو   مي
تددا »ادي اسددت کدده بلکدده رويددد« سددرکو  يددا فراموشددي جلددوي رن گرفتدده شددده، نیسددت  

(ظ و تددي 488« )یدددودي بدده دلیدد  عدددن تلایدد  در خودرگدداه، خددودش سدداخته شددده اسددت  
کنددد و از خويشددتا خددود  اش را تیرداو لداندده تکددرار مددي ي ترومددايي گذشددته سددوژه تجربدده
اش نیدد  تهديددد   شددود و ديگددر کنترلددي بددر رن ندددارد، اسددت  ل و خودمفتدداري    جدددا مددي 

ي سدداز کار  هدداي خددود دربدداره  فرويددد در اولددیا نوشددته (ظ 41: 8992شددود )ردسددتون،   مددي
ناپددذير و تیددر  ابدد   دددول را  ممکددا اسددت خودرگدداه رويددداد م اومددت»زخددو نوشددت،  روان

هدداي جسددمي و وسواسددي و رفتارهدداي  ي رن بدده یددورت نشددانه فرامددوش کنددد ولددي خددا ره

 __________________________________________________________________________  
23 Flashback 
24 displacement 
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هدداي تکددراري و مددرور مجدددد     (ظ ت میدد  کددابو  829)برگددر « گددردد تکددراري بددازمي 
اسدت  « بدار  ي رويددادهاي خشدونت   واسداه  و دوع بدي  »هاي ترومدايي در آهدا نشدانگر     ربهتج

ي فددرد  زا از اراده (ظ روياهدداي ناشددي از رويددداد رسددیب 89: نشددده ي ماالددده تجربدده)کددروت، 
بیندي و تیدر  ابد  کنتدرل      ترومدايي تیدر  ابد  پدیا     هداي پسدا   خارن هستند و لذا ج ت اخت ل

 (ظ4کلك  در ونفارلا و  شوند )مك م سو  مي
ي تیرمعمددول  دددت خددا ره، رن دده کدده در  ي رويددداد و شددیوه نشددده بدده دلیدد  ماهیددت تجربدده

شدودظ کدروت معت دد اسدت کده       زخدو تدددي  مدي    کندد بده روان   ي خودرگاه بدروز نمدي   یافظه
( 4زخددو دو تنددا   دارد:  زخددو متنددا   هسددتندظ ماهددون روان  هدداي از جددنت روان تجربدده

( 8هدو تجربده شدود، آهدا  اعدا  از در  کامد  رن عداج  اسدت،         یتي اگر به  دور مسدت یو   
منددي رويدداد تنهدا پدت از رد دادن     زخدوظ در ايدا زمدان    ي روان منددي عجیدب خدا ره   زمان

نماهددا، و  هددا، پددت شددود، رن هددو از روي نشددانه زخددو شددناخته مددي ي روان بدده عنددوان تجربدده
(ظ از نظددر کددروت 1 هدداي مدد ایو )هکهرسددت  هدداي معددو ا بددراي در  ايددا نشددانه   تدد ش

تنا  ددي هين دد  اسددت، زيددرا  « زخددو سدداختار زمدداني عجیددب و تريددب و ديرگدداهي  روان »
شددود، بلکدده در ارتددداو بددا مکدداني ديگددر و   زا در زمددان و ددوع تجربدده نمددي رويددداد رسددیب»

: «اي بدر روانکداوي، ترومدا و فرهندم    م دمده )»« )گدردد  زماني ديگر به  ور کامد  ماهدون مدي   
ي  زخددو از دو مؤلادده علددو بدده روان»دهددد کدده  ( نیدد  تویددی  مددي4008ما )(ظ ج اددري هددارت2

زا بده جداي اينکده تجربده شدود،       متنا   تشکی  شدده اسدتظ نفسدت اينکده رويدداد رسدیب      
شددودظ  شددودظ گددويي کدده رگدداهي ادرا  را دور زده و مسددت یما  وارد روان مددي       دددت مددي 

ي رن را بدده و گسددیفتهي رن رويددداد اسددت کدده آهددا  شددديدا  از هدد   ديگددري نددوع خددا ره 
 (ظ   812« )دهد هايي دائمي از رويداد نشان مي یورت استعاره

زخددو و  نظیددري بددراي بازنمددايي روان  ي بددي دارد کدده ادبیددات گسددتره کددروت اآعددان مددي 
هدداي بهدددود افددرادي کدده از    تنا  ددات آاتددي رن اسددتظ از نظددر وي يکددي از بهتددريا راه    

دگدذاري اسدتعاري و نمداديا  زبدان، خدود را از      برندد ايدا اسدت کده بدا ک      زخو رن  مدي  روان
ي خددود را در يددك  تواننددد تجربدده زا دور کنندددظ بددا ايددا کدگددذاري رنهددا مددي  رويددداد رسددیب

(ظ خددود  کددروت بددراي شددرو ماهیددت   2: نشددده ي ماالددده تجربددهچددارچو   ددرار دهنددد ) 
نددظ تنکدرد   ک اسدتااده مدي   26اش کرولینددا  و معشدو ه  25هاي ترومدايي از داسدتان ت نکدر د    تجربه

 __________________________________________________________________________  
25 Tancred 
26 Carolinda 
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رود و در  کشدد بده جنگلدي سد ررمی  مدي      اش را بده  دور تصدادفي مدي     پت از اينکه معشو ه
بیندد و از رن زخدو    زندد امدا در تفید  خدود زخمدي مدي       رنجا بدا شمشدیرش بده درختدي مدي     

تنکددرد کدده زخددو را « دوبدداره مددا را کشددتيظ»گويددد  شددنود کدده مددي یددداي کرولیندددا را مددي
شدنود رويدداد اول، يعندي  تد ، را      معشدوا خدود را مدي    بیند و بده جداي درخدت یدداي     مي

فهمدد کده ايدا رويدداد در گذشدته رد داده اسدت، چدون کده بده           دهد و نمدي  دوباره انجان مي
ي یددال رسددود کددرده اسددتظ در اينجددا زخددو نمدداد جرایددت جسددماني      ی ی ددت  ل ظدده 

را « ندد ک زخمدي کده دهدان بداز مدي     »زخدو تنکدرد اسدتظ کدروت تصدوير       کرولیندا و نی  روان
تدوان از  ريد  زبدان ادبدي يدا نمداديا        زخدو را ف د  مدي    برد تا نشان دهد کده روان  به کار مي

ادبیددات »زخددو آاتددا  وابسددته بدده ادبیددات اسددت، زيددرا    فهمیدددظ بدده اسددتدهل وي زبددان روان 
(ظ از نظددر 0« )ي میددان دانسددتا و ندانسددتا اسددت ي روابدد  پی یددده هماننددد روانکدداوي شددیاته

زخددو اسددت، زيددرا  یدد  ممکددا بددراي بازنمددايي روان یددات داسددتاني يددك راههددارتما نیدد  ادب
تواندد جدددايي بدیا تجربده )پديددداري يدا تجربددي( و در  )يدك نامگددذاري       زبدان ادبدي مددي  »

« نشددینند( را بیددان و کشدد  کنددد  د یدد ، کدده در رن کلمددات جدداي چی هددا و تصددويرها مددي  
و بازنمددايي اسددت، روايددت زخدد ي روان (ظ هکهرسددت نیدد  معت ددد اسددت کدده اگددر مسددئله819)

هداي داندا روايدت را بده چدالا       زخدو ارفیدت   کنددظ در وا در، روان   امکان رن را فراهو مدي 
اي دارد یدددروايت اسددت ولددي   کننددده زخددو از ايددا نظددر کدده ا ددر شددوکه   کشدددظ روان مددي
(ظ 20دهندد )هکهرسدت    زخدو را تویدی  مدي    کندد کده روان   نگدري تولیدد مدي    هاي پت روايت
زخددو اتلددب پیرامددون زمددان  هدداي داسددتاني مددرتد  بددا روان ت در نوشددتههدداي روايدد تکنیددك

ي مع ددول علددت و معلددول، بددر هددو زدن   زدن سددیر خاددي، وارونگددي رابادده روايددت، بددرهو
زاي ایدلي و بدازي بدا افشداي      توالي زماني، بازگشت بده ع دب و رسدیدن بده رويدداد رسدیب      

تدوان   زخدو مدي   ي روان جربده هداي داسدتاني از ت   (ظ در روايدت 29ديرگاه بع دي چی هاسدت )   
رونددها،  »زخدو را بده عندوان م دمون نشدان داد، بلکده        با استااده از نمادگرايي نده تنهدا روان  

(ظ از 41را در سدداختار ا ددر گنجانددد )ويکددروي  « زخددو هدداي روان فرايندددها و عدددن  اعیددت 
    کندظ زخو است که از فرايند رن ت لید مي اي براي شرو روان  ايا روي نمادگرايي شیوه

دهددد و ا ددرات جدداندي م منددي از   زخددو شددديد اخددت ل تددنا پسدداترومايي رد مددي  در روان
خدوابي و یتدي در برخدي مدوارد خودکشدي       هاي تکدراري، تدر  از شدب، بدي     جمله کابو 

گیرندددظ در  زخددو در يددك پیوسددتار  ددرار مددي  هدداي گوندداگون بدده روان  در پددي داردظ واکددنا
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ي  سراسدددیمگي و در انتهددداي رن تولدددد سدددوژهایسدددا  عجددد  و  ابتدددداي ايدددا پیوسدددتار 
ناپددذير  بینددي رشددتي شناسددي و جهدان  بددا خويشددتا»زخدو   پسداترومايي اسددتظ در ی ی ددت روان 

سددازد )بیسددتون و  اي جديددد مددي و انسددجان و تددداون سددوژه را بددر هددو زده و سددوژه « اسددت
معنددايي  هدداي شددديد و بددي هددا گسسددت زخددو روان»(ظ ژيددژ  معت ددد اسددت کدده 022سددايريا 

زا نیدد   ، رويدددادهاي رسددیب«کننددد تند کدده بافتددار نمدداديا هويددت سددوژه را نددابود مددي  هسدد
دکدارت و  )»« )برندد  دهندد و یتدي رن را از بدیا مدي     شفصیت  رباني را بده کلدي تغییدر مدي    »

زخددو  روان»شددود چددون   زخددو سددوژه دگرگددون مددي   (ظ پددت از روان8-1: «امددر پسدداتروما 
زخددو، امددري اسددت نشددئت  دنیدداي پددت از رواني دهلددت را در پددي داردظ  فروپاشددي زنجیددره

(ظ از نظددر ژيددژ  فددردي کدده دچددار   800)برگددر « گرفتدده از هددیدظ يددك امددر ديگددر اسددت  
بددار، ديگددر خددود   دلددي نیسددتظ    ي رويددداد خشددونت شددود بعددد از تجربدده  زخددو مددي روان
اي کده در رن   هاي پساترومايي افدرادي هسدتند کده ديگدر بده سداختار اجتمداعي جامعده         سوژه
نده، امدا فرديدت      رورندد و بع دي   کنندد، ا میندان ندارنددظ بع دي از رنهدا دوان مدي       مي زندگي

هدا و شدراي  رواندي دوران  دد  از مواجهده       شدود و ديگدر نگدرش    هر دو دسته دگرگدون مدي  
بعدد از شدو  وا عدا     »ي ژيدژ ،   زا را نفواهندد داشدتظ بده گاتده     با خشونت و رويداد رسدیب 

ايددا سددوژه مددرم را بدده یددورت شددکلي از زندددگي، شددودظ  ي جديددد متولددد مددي يددك سددوژه
(ظ يدك ایدارا  و تشدويا یدرفا  نارگاهانده موجدب ويراندي        00: رخدداد « )کندد  تجربه مدي 

معندا، کده همدان امدر وا در هکدان اسدت،         ايا سدوژه نشدده، بلکده يدك شدو  بیروندي و بدي       
واسدداه درونیددات سددوژه را نددابود کددرده و هددید راهددي بددراي درسددت کددردن و تلایدد      بددي
ي پسداترومايي را از   ي مداهبو، کده ژيدژ  ماهدون سدوژه      هاي وجدود او نیسدتظ بده گاتده     کهت

بیندي کنددظ و تدي چندیا      ديددگي خدود را پدیا    تواندد امکدان رسدیب    نمدي »او وان گرفته، مغد   
شود، ايا يك خدود  ديگدر اسدت کده ت دت تد  یر  درار گرفتده، يدك           اي به رن وارد مي یدمه
ي جديدد کده    (ظ میدان سدوژه  818: 8948« )بازشناسدي اسدت   که مدتندي بدر عددن   « جديد»خود 

گیددرد و هويددت  دلددي وي هددید پیوسددتگي وجددود نددداردظ ايددا  زخددو شددک  مددي پددت از روان
اسدت  « تاداوتي م د  و گسدلا    عددن مشدارکت عدا اي، بدي    »ي پسداترومايي دچدار    سدوژه 

(ظ 48: «دکددارت و امددر پسدداتروما)»اسددت )ژيددژ ، « ي مددرم تجسددمي از راندده»اش  و زندددگي
عداري از زنددگي   »دهدد و بده تددري  بده موجدودي       ايا سوژه اشدتیاا خدود را از دسدت مدي    

ي ايددا سددوژه  (ظ روان گسددلیده48« )کنددد فعددال کدده یددرفا  خددور و خددوا  دارد افددول مددي  
اي  (ظ مداهبو در تویدی  سدوژه   181تاداوت اسدت )مداهبو     و کدام   بدي  « وراي عش  و تنادر »
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از بدیا رفدتا بافتدار هويدت نمداديا خدود بده زنددگي ادامده           که پت از رويارويي با مدرم و 
پدذيري مفدر  يعندي     کنددظ انعاداا   اسدتااده مدي   27پدذيري مفدر    دهد از ماهون انعااا مي
(ظ بده بیدان ديگدر، اگدر     09« ) ابلیت خل  يك هويدت از  ريد  از دسدت دادن هويدت  دلدي     »

خلدد  شددود، ايددا زخددو هويددت جديدددي  ي روان واسدداهديدددگي آهددا و روان بدده از رسددیب
(ظ بده ايدا ترتیدب،    42گیدرد )  رفرينا تنها از  ري  تفريب شدک  هويدت  دلدي یدورت مدي     

گیدردظ بیمداري مددت  بده رل ايمدر را در نظدر        تفريب  شدک  يدك شدک  جديدد بده خدود مدي       
ي  بگیريدددظ ايددا فددرد تنهددا بفشددي از رگدداهي خددود را از دسددت نددداده، بلکدده م دددوده       

زخددو  ي ايددا ردن، رن ردن  دلددي نیسددتظ بعددد از روانخويشددتا او کوچددك شددده اسددت، يعندد
(ظ 81: رخدداد شدود )ژيدژ ،    ريدد، کده بیگانده  لمدداد مدي      ي ديگدر پديدد مدي    نی  يدك سدوژه  
اي اسدت کده م تدوايي نددارد      اي از مدرم خدويا نجدات يافتده و م د  پوسدته       چنیا سدوژه 

 (ظ  81)
 

 بررسی -0
هداي میداکي، جونکدو و     ه دوسدت بده ندان   ي سد  اي با اتدوي چ دني دربداره      داستان کوتاه منظره

کنندددظ میدداکي مددرد  شدددي سددرد را در کنددار رتددا سدد ري مددي  اسددت کدده نیمدده 82سددوکه ک ي  
اش را رهددا کددرده و بدده شددهر سددایلي ايددداراکي رمددده اسددتظ    میانسددالي اسددت کدده خددانواده 

فددرار کددرده، سددوار بددر   و مدرسدده  جونکددو نیدد  دختددر جددواني اسددت کدده از خاندده و خددانواده
در ايسددتگاه ايددا شددهر کوچددك پیدداده شددده و   ريدد ي  دلددي ده و بدددون هددید برنامدده اددار شدد

اينجددا را بددراي زندددگي انتفددا  کددرده اسددتظ او پددت از يددك هاتدده در فروشددگاهي          
کندددظ  سددوکه دوسددت شددده اسددت و بددا او زندددگي مددي روزي کددار پیدددا کددرده و بددا ک ي   شدددانه
گدذراني نددداردظ او   خددوش سدوکه دانشددجويي خوشددل اسددت و اداهرا  هدید هدددفي جد       ک ي  

نیدد  بدده عشدد  اسددکیت روي ر  بدده ايددا سددای  رمددده و بددا دوسددتانا گددروه را  تشددکی   
ي میدداکي و جونکددو بدده برپددايي رتددا   داده و در ايددا سددای  ماندددگار شددده اسددتظ ع  دده 

ي دوسدتي و اتصدال ايدا سده نادر اسدتظ شددي سدرد از مداه فوريده            در سای  یل ه 29ب رم

 __________________________________________________________________________  
27 Destructive plasticity  
28 Junko and Keisuke 
29 Bonfire 
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خواهدد در سدای     زندد و او را بده تماشداي رتدا ب رگدي کده مدي        میاکي به جونکو زنم مدي 
ي کوتداه  دد و هتدري اسدت کده       کندظ میداکي ن داش چهد  و چندد سداله      بر پا کند دعوت مي

ريندد بده ايدداراکي رمدده اسدتظ       بازي بدا الوارهداي شدناوري کده بده سدای  مدي        به عش  رتا
ايددا  بعددد از زل لددهي  وعددههدداي مجم ي جالددب توجدده در ايددا داسددتان و سدداير داسددتان نکتدده

هدا در مداه    ي داسدتان  هدا شدهر کوبده نیسدت و زمدان همده       است که مکان هید يك از داسدتان 
اسددت، يعنددي مدددت کوتدداهي بددیا و ددوع زل لدده در مدداه ژانويدده و       4008ي سددال  فوريدده
هداي   ي تروريستي گروه اون بده متدروي توکیدو در مداه مدار ظ هدید يدك از شفصدیت         یمله

ي  ي رابادده انددد ولددي همگددي بدده واسدداه  ي کوبدده ی ددور نداشددته ل لددهايددا مجموعدده در ز
ي  خويشاوندي بدا افدرادي در شدهر کوبده يدا یتدي ت دت تد  یر  درار گدرفتا از ايدا فاجعده            

هدا   ي روايدت  ايدا فاجعده در همده   »شدود کده    اندظ بدولتر يدادرور مدي    شده  زخو ملي دچار روان
(ظ بدده 480« )هاسددت کدد  داسددتاندر یاشددیه اسددت، امددا بدده  ددرز عجیددب و متنا  ددي مرکدد   

ي کوبدده زندددگي  ي تیرمسددت یو زل لدده هدداي ايددا مجموعدده تجربدده   ددور کلددي، در داسددتان 
 ها را به  ور اسراررمی  و بنیاديني دگرگون کرده استظ   شفصیت

ي  هددر دو رويددداد وزل لدده و یملدده »نويسددد:  ( مددي8991) ايسددتگاه زيرزمیندديموراکددامي در 
ي  کدده همدده –از زيددر زمیا  –اکي از زيددر پاهايمددان بودنددد هدداي ویشددتن تروريسددتي  فددوران

ي ژاپدا  ابدت کدرد کده      مدان را نمايدان کردنددظ جامعده      تنا  ات و ن او یع  پنهدان جامعده  
(ظ در وا ددر موراکددامي خددود و  890« )دفدداع اسددت هدداي ناگهدداني بسددیار بددي  بددراي يددورش

نا وي بدده دو گندداه دانددد و ايددا مجموعدده داسددتان واکدد   ي ژاپنددي را گناهکددار مددي  جامعدده
زخدو ناشدي از رن،    شدود  يکدي نداتواني در تصدور ایتمدال و دوع زل لده و روان        م سو  مي

زا بدده منظددور  ديگددري، ندداتواني در بدده کددارگیري اب ارهددايي بددراي بازنمددايي رويددداد رسددیب  
واکنشدي بده   »(ظ بندا بدر تعريد  فرويدد سدوگواري      480سوگواري شايسدته و درخدور )بدولتر    

« ك ع يد  يدا ف ددان يدك امدر انت اعدي م د  مدو ا، رزادي، ررمدان و تیددره         از دسدت دادن يد  
دهدددظ سددوگواري موراکددامي   (ظ ايددا واکددنا رگاهاندده يددا نارگاهاندده رد مددي   119اسددت ) 

هدداي داسددتانا نارگاهاندده اسددتظ جوديددت هددرما معت ددد   رگاهاندده امددا سددوگواري شفصددیت
(ظ 401ف دددان اسددت ) و تنهددا راه ب رگداشددت  « سددوگواري  دددرت تددرمیو دارد »اسددت کدده  

بفشي از فرايند سوگواري ايا اسدت کده انددوه ناشدي از م ندت و ف دداني کده فدرد ت مد           
فراينددد رگدداهي و ابددراز »گیددري از  دددرت روايددت کدده  کددرده بیددان شددودظ موراکددامي بددا بهددره

(ظ در ايددا داسددتان فراينددد  412پددردازد )بددولتر   بدده گرامیداشددت ايددا فاجعدده مددي   « اسددت
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هددا، اسددتااده از   ي کوبدده و شفصددیت  جددايي زمدداني و مکدداني فاجعدده   زخددو بددا جابدده  روان
بدار   شدودظ ل دا تدو    نمادهاي مفتل  از جمله رتدا، دريدا، الوارهدا و يف دال بازنمدايي مدي      

اف ايددظ بدا ايدا وجدود، خدود        هداي مدذکور مدي    و روايت سون شفی نید  بدر تد  یر تکنیدك    
ا دد  اسددتظ تمددر د و م اومددت زخددو و بازنمددايي بددودن ی ی ددت روان موراکددامي بدده تیر ابدد 

شدودظ موراکدامي هدو در     ايا فاجعه در برابر بازنمدايي، بدراي نويسدنده بده فاجعده تدددي  مدي       
زخدو ایدلي رويدداد زل لده نیسدت، بلکده        کندد کده روان    ور تیرمست یو اشداره مدي  داستان به

ا شدودظ بده همدی    زخدو نويسدنده تدددي  مدي     ناتواني در بازنمايي رن اسدت کده خدود بده روان    
پدردازد، چدون    کندد و بده شدرو ج ئیدات رن نمدي      ي کوبه اکتادا مدي   دلی  تنها به نامي از زل له

گددواه تد ش موراکدامي بددراي    بعدد از زل لده  گنجدددظ  داندد کده تویددی  رن در زبدان نمدي     مدي 
 بازنمايي امر تیر اب  بازنمايي استظ     

جددا  تدداريفي را جابددهاي اسددت کدده رويدددادهاي  از نظددر موراکددامي سدداز کار یافظدده بدده گوندده
هدا بده فدرن     خدا رات مدا از تجربده   »کندد،   زخو را به روايتدي ديگدر تدددي  مدي     کند و روان مي

 وید : یملده گداز توک  ایرزميد زظظظ« )شدودظ ايدا کدارکرد  دیعدي یافظده اسدت        روايت ارائه مدي 
بايددد ايددا نکتدده را بدده  بعددد از زل لددهي  (ظ در ت لیدد  و بررسددي مجموعدده891 :يو روان ژاپندد

ريددد،  د بسدد اريو کدده در سدداز کار یافظدده، يددك رويددداد همیشده بدده يددك فددرن ديگددر درمددي يدا 
اي بدا اتدوي چ دني نید         شدودظ داسدتان منظدره    يعني رويدداد بده یدورت ديگدري تدددي  مدي      

ي کوبدده اسددتظ در ايددا داسددتان و سدداير    ي رويددداد زل لدده جددايي يددا ترجمدده  نددوعي جابدده
ي کوبده، يعندي    زخدو زل لده   شدود کده روان   يهاي ايا مجموعه بده ویدوو تصددي  مد     داستان

بازنمددايي نیسددتظ همددیا کدده در عنددوان ايددا مجموعدده داسددتان از  ی ی ددت راسددتیا رن،  ابدد 
نده تنهدا علددت اسدت، بلکدده    »زخددو  اسددتااده شدده نشدانگر رن اسددت کده روان   « بعدد »ي  کلمده 

اد زخدو هدو ايدا اسدت کده رويدد       (ظ اید  اساسدي تئدوري روان   482)بدولتر  « پیامد هو هست
شددود و  ي زمدداني در  مددي  زخددو در دو ن ادده  گريدد د و روان ي ادرا  مددي اولیدده از دايددره 

ي داسدتانهاي ايدا مجموعده بیدانگر ا درات       علت و معلدول رن در خدودش اسدتظ پدت، همده     
زخدو   هداي ا درات بعددي روان    ي کوبده هسدتندظ بده اعت داد فرويدد نشدانه       بعدي شدو  زل لده  

رنهدا را بدا توجده بده شدو  اولیده بررسدي کدرد: جسدو          هاي جسماني هستند که بايدد   واکنا
کندد   ي خدود را در رن بیدان مدي    جاشدده  هداي جابده   زخدو روايدت    رباني متني اسدت کده روان  

جاشددده کدده خددود از  بايددد ماننددد روايتددي جابدده بعددد از زل لدده(ظ 824: «فراتددر از ایدد  لددذت»)
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و از رن وا عیددت زخددجددايي روان اش خدددر دارد، خوانددده بشددودظ ايددا جابدده    جددايي جابدده
ي  گددذاردظ در ايددا داسددتان کدده ادداهرا  دربدداره   تیر ابدد  تصددور/ روايددت ردي بدده جددا مددي  

ردپددايي از ی ی ددت ترومددايي رن اسددتظ از ايددا روي     ي کوبدده اسددت، خددود  زل لدده   زل لدده
تدوان رن را   زخمدي اسدت کده نمدي     شدود: روايدت روان   زخدو تدددي  مدي    جدايي بده روان   جابه»

روايددت تنددا   هين لددي وجددود دارد، چددرا کدده نوشددته هددو      روايددت کددردظ لددذا در هددر  
يدا   تواندد یدرفا  ترجمده    جدايي مدي   (ظ جابده 482)بدولتر  « زخو اولیه هسدت و هدو نیسدت    روان

جدايي از رويدداد    زخدو يدك جابده    هداي روان  ي اولیده باشددظ خدود  نشدانه     اي از تجربهاستعاره
جدايي یدورت    و از نظدر زمداني جابده   ، هدو از نظدر مکداني و هد      اولیه هستندظ در ايا داسدتان 

اندد و در   هدا از مکدان ديگدري بده شدهر سدایلي ايدداراکي رمدده         ي شفصیت گرفته استظ همه
اي از گذشدته دارندد کده رن     شدده  انددظ میداکي و جونکدو خدا رات سدرکو       اينجا جمدر شدده  

 کنندددظ بنددابرايا، عدد وه بددر اينکدده کدد  داسددتان نددوعي  را در شدددي از مدداه فوريدده مددرور مددي 
جدايي   اندد کده جابده    اي  رایدي شدده   ها نید  بده گونده    شود، شفصیت جايي م سو  مي جابه

 زخو است را بازنمايي کنندظ    که ج ت هيناك فرايند روان

تدر از سدايريا اسدتظ در     هداي ترومدايي میداکي پررندم     در میان سه شفصدیت داسدتان نشدانه   
اسدت و همسدر و فرزنددانا    شدود کده میداکي ایدالتا  اهد  کوبده        اواس  داستان مشفی مي

اش را در ايدا زل لده از    کردندد، امدا اينکده میداکي خدانواده      در بفا هیگاشي نادا زنددگي مدي  
بعدد از  هداي   هداي مجموعده داسدتان    شدودظ يکدي از ويژگدي    دست داده يا خیر مشدفی نمدي  

انددد، امددا  هددا زل لدده کوبدده را مسددت یما  تجربدده نکددرده ايددا اسددت کدده اگرچدده شفصددیت زل لدده
شدان را بده شددت تکدان داده اسدتظ در ايدا داسدتان زبدان م لدي و           هاي رن زنددگي  زهلر پت

ي داسددتاني اسددت کدده در رن   اولددیا شناسدده و نشددانه »ي کانسدداي  بدده  ددور خددا  لهجدده 
هدا را رشدکار و بده يکدديگر مدرتد        ي کوبده،  لمدرو ناخودرگداه شفصدیت     هاي زل لده  خرابي
سدوکه بدراي    کنندد کده کدي     زخدو نمدود پیددا مدي     (ظ زماني ت  یرات روان88)رتکینت « سازد مي

ي کوبدده  ي زل لدده کنددد و از او دربدداره ي کانسددايي میدداکي را مسددفره مددي  اولددیا بددار لهجدده 
پرسدددظ میدداکي بددا وجددود اينکدده ا ددوان و خويشدداونداني در کوبدده دارد در جددوا    سددؤال مددي

بعدد از  اکدامي،  )مور« مامئا نیسدتو، سالهاسدت کده ديگده تماسدي بدا کوبده نددارن        »گويد:  مي
سدوکه هدر سده     (ظ پت از ايدا مکالمده و ب دپ لاظدي کوچدك میدان میداکي و ک ي         11: زل له

نوشدندظ یدرا    اندد ندوبتي از يدك ف سدك فلد ي شدرا  مدي        در یالي که گرد رتدا نشسدته  
انددازدظ بده    ي کوبده جونکدو را بده فکدر خانده و خدانواده و سرگذشدت خدودش مدي          از زل له
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ي دون، ايددا وا عیددت را بدده  ي کوبدده در ل ظدده و رويددداد زل لددهي تیرمسددت ی عدددارتي تجربدده
 اي ندارد:  رورد که خانواده ياد جونکو مي

هددا در سددکوت همدده چیدد  را پذيرفتنددد،   جونکددو در ی ددور رتددا زيدداد یددرا ندد د و یرکتددي نکددردظ شددعله 

ه، يددك هددا را شددنیدند، منظددور را فهمیدنددد و بدداور کردنددد و بفشددیدندظ او تصددور کددرد يددك خددانواد     یددرا

 (ظ18ي وا عي، ایتماه  چنیا باشد ) خانواده

هدداي دنیدداي   موراکددامي بددا اسددتااده از راوي سددون شددفی افکددار درونددي و کشددمکا     
گدذاردظ و تدي ید دت از زل لده بده       ناخودرگاه جونکدو و میداکي را بدا خوانندده در میدان مدي      

اا در ريدد، خدا رات جونکدو از پددرش، مدرسده و مسدفره شددن و نمدرات یدعی          میان مي
بده دلید  اينکده از مدرسده وا عدا  خسدته شدده         شدودظ جونکدو    مدرسه در آهدنا تدداعي مدي   

توانسددت ی ددور پدددرش را ت مدد  کنددد از خاندده فددرار کددرده بددودظ در اواسدد    بددود و نمددي
شدود زنددگي میداکي نید  ت دت       داستان و در گاتگويي میدان میداکي و جونکدو مشدفی مدي     

مدرم در يف دال دوبداره      ه و مددتي اسدت کده کدابو     ت  یر و وع زل له در کوبده  درار گرفتد   
هدايا از ک ي شدروع شدد و       پرسدد کده کدابو     به سرا  او رمده استظ جونکو از میداکي مدي  

 گويد:    او در پاسخ مي
هددا بدده سددراتو نیومدددظ يددك سددال ظظظ ندده، دو سددال شدددظ   ردظ مدددت خیلددي و ددت پددیا، اون دددر کدده يددادن نمددي 

شده، امدا نشددظ کدابو  دوبداره برگشدتظ درسدت و تدي فکدر کدردن            اه مدي ر ایسا  کردن همه چید  داره روبده  

همه چی  بده یالدت عدادي برگشدته دوبداره همده چید  از ندو شدروع شدد و و تدي ادامده پیددا میکنده کداري از                

 (ظ 11دستو ساخته نیست )

شدود   زخدو م سدو  مدي    ي روان ي دون چرخده  ي کوبده بدراي میداکي و جونکدو ل ظده      زل له
بدار   ي م ندت  کسدي کده  دد   از يدك خدا ره     »دارد، يعندي در ايدا ل ظده     19يکه ا ر دومیندوي 

زاي ديگدر، خدا رات رن    ب رد، ممکدا اسدت در ا در مواجهده بدا يدك رويدداد رسدیب         رن  نمي
اي (ظ هددر دوي رنهددا نشددانه0-49درکلددك  فددارلا و ون )مددك« ي  دلددي را بدده يدداد رورد تجربدده

گیدرد و دوبداره بده     ي کوبده جداني تدازه مدي     هي زل لد  ي خود دارندد کده بده واسداه     از گذشته
هدا   ي کوبده توجده رنهدا را بده کمدودهدا و ف ددان       گدرددظ در ی ی دت زل لده    شدان برمدي   زندگي

 (ظ   418کند )ب یتت  شان معاوا مي در زندگي

 __________________________________________________________________________  
30 Domino effect 
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نگدر داردظ مددتي    زخدو ماهیدت پدت    ي روان به استناد ااهدارات کدروت دريدافتیو کده خدا ره     
و هددذيان   مانددد و سدد ت در شددماي  کددابو  شددود و نهاتدده مددي در ناخودرگدداه سددرکو  مددي

سددازي و بددا انددواع  نماديندده»زخددو  ددي فراينددد  هدداي روان گددرددظ از نظددر فرويددد نشددانه برمددي
: «ي هیسددترياماالعداتي دربدداره »« )گیرنددد شددک  مدي  31هداي اسددتعاري و دگرندامي   جددايي جابده 
یددات رن بدده شددکلي ديگددر در  زا يددا ج ئ رسددیب  ي رويددارويي بددا یاد دده  (ظ يعنددي یدد نه81

ريددظ بدراي م دال بیمدار يدك روان  شدك همیشده در آهدنا یدداي           کابو  به سرا  فرد مدي 
يددابي کددرد و  شددنیدظ روان  شددك ايددا اخددت ل را ريشدده  کوبیدددن چکددا بدده سدد   را مددي 

اش کده يهدودي بودندد در يکدي از      دريافت کده ايدا بیمدار در دوران کدودکي همدراه خدانواده      
کردندد و عصدرهاي جمعده کده بدراي نیدايا مغدازه را تعاید           زنددگي مدي  شهرهاي لهسدتان  

شکسدتندظ بده همدیا دلید  یدداي       زدندد و رنهدا را مدي    هدا سدنم مدي    کردند مردن به شیشه مي
هداي چکدا تدددي  شدده بدود )هو        هدا در آهدا بیمدار بده یدداي یدربه       شکستا شیشده 

کدده در يف ددال گیددر بینددد  (ظ میدداکي نیدد  در کددابو  عجیددب خددود همددواره خددوا  مددي 801
شددود و او در تدداريکي م دد  و ف دداي تنددم يف ددال بدده تدددري    کنددد و در بسددته مددي مددي

 میرد:   شود و مي خاه مي
میدرن، امدا یتدي و تدي بیددار       بیدنو کده رهسدته در تداريکي المدات مدي       بیندیو ظظظ خدوا  مدي    مرتب خدوا  مدي  

کدنوظ   رشد  خونه در يف دالو بداز مدي     رن تدو  تدريا بفششده ظظظ مدي    شدهظ ايدا ویشدتنا     میشو کابو  تمان نمدي 

کدنوظ   بیدنو، امدا هندوز متوجده نیسدتو ظظظ در رو بداز مدي        فهمدو کده دارن خدوا  مدي     الدته يف ال ندارن، پدت مدي  

هدا   گیدرهظ دسدت   رد و گردنمدو مدي   داخ  يف ال تاريدك الماتده ظظظ يکدداره دو تدا دسدت از تداريکي بیدرون مدي        

ک شداظ فريداد بلنددي      دوي هسدتا و مدرا بده درون يف دال مدي       هاي مرده بده  دور بداور نکردندي     سردنظ دست

شددوظ ايددا کددابو  مندده و همیشدده همینددهظ بددا کددوچکتريا   کشددو امددا ايددا بددار وا عددا  از خددوا  بیدددار مددي  مددي

 (ظ     11: بعد از زل لهتر از گذشته است )موراکامي،  رد ویشتنا  ج ئیاتا و هر و ت به سراتو مي

کنتدرل هسدتند و بدا وجدود اينکده میداکي از تدر   مدرم در          هاي ترومدايي تیدر  ابد     کابو 
هدا مددان بدرايا تکدرار      اش يف دال نددارد بداز هدو ايدا کدابو        يف ال، سالهاست در خانه

يدابي علدت کدابو  يف دال وجدود نددارد، امدا ايدا          شوندظ در ايدا داسدتان امکدان ريشده     مي
ي مدازاد اسدت    يدك تجربده  زخدو   زخدو اسدتظ روان   ي بارزي از ابدت ي میداکي بده روان    نشانه

معندا دوبداره بده آهدا      گنجدد و لدذا در سداختارهاي بدي     که در ساختارهاي معنادار زباني نمدي 
کنددد و يکددي از پرکدداربردتريا  گددرددظ يف ددال ماهددون سددرما را بدده آهددا متدددادر مددي   برمددي

 __________________________________________________________________________  
31 Metonymic 
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هداي میداکي يف دال یکدو گدور سدرد و تاريدك را دارد         وساي  خانه اسدتظ امدا در کدابو    
کشدددظ در ايددا داسددتان يف ددال نمدداد مددرم و سددرما نمدداد  را بدده درون خددود مددي کدده میدداکي

کننددظ میداکي    تنهايي و اند واي میداکي اسدتظ نمادهدا رازهداي پنهدان ناخودرگداه را فداش مدي         
 –کدده خیلددي عجیددب و بعیددد اسددت     –از مددرم و بدده  ددور خددا  مددرم در يف ددال    

کده یتدي خوانندده ایتمدال     کندد بده  دوري     ترسد، با ايا یدال مددان بده مدرم فکدر مدي       مي
ي پسداترومايي ماداب  تعريد  ژيدژ       دهدد خودکشدي کنددظ در وا در میداکي يدك سدوژه        مي

میدرد، چراکده    زخدو سدوژه مدي    اش فرن مرم بده خدود گرفتده اسدتظ بدا روان      است که زندگي
کندد و گداهي    زخدو یملده مدي    ک شددظ روان  امیدال پرشدور و خويشدتا  فدرد را مدي     »زخو  روان

زخددو اسددت مجدددور  اي کدده دچددار روان (ظ سددوژه08)شددوا  « ک شددد هددو مددي او ددات زبددان را
خدود را از  »کندد تدا    ي مت در  زنددگي کندد، م د  کسدي کده ت د  مدي         است م   يك مدرده 

 (ظ      00« )کنند پنهان شوند، دررو ر د هايي که سعي مي گیر  مرده
و را بده فکدر   بینددظ همدیا مسدئله ا    هداي تکدراري مدي    مدت مديدي است کده میداکي کدابو    

سددازي  زخددو خددويا کنددار بیايدددظ میدداکي بددراي درونددي    انداختدده کدده بدده نددوعي بددا روان  
هدداي کوچددك و الوارهدداي  روي رورده اسددتظ او چددو  بددازي زخددو خددويا بدده رتددا  روان

دهدد و از رنهدا رتدا ب رگدي      رسدند را بدا د دت روي هدو  درار مدي       شناوري که به سای  مي
کدده باعددپ شددده میدداکي در ايددا شددهر بدددون امکانددات   کندددظ در وا ددر تنهددا دلیلددي برپددا مددي

شناسدو   اي کده مدي   اينجدا الدوار بیشدتري نسددت بده سدای  ديگده       »زندگي کند ايا اسدت کده   
بدازي کدنوظ بیهدوده اسدتظ      هستظ علتا ف   همینهظ ايدا همده راه رو اومددن کده ف د  رتدا      

ت و ندوعي سدوگواري   (ظ امدا ايدا کدار عمد   بیهدوده نیسد      10: بعد از زل لده )موراکامي، « ررهد
ريددد کدده از رن  ريدد  اندددوها را بیددان  هدداي او بدده یسددا  مددي هددا و م نددت بددراي ف دددان

هددايا بددا  و رندد   زخددو  ددادر نیسددت از تجربدده کندددظ گدداهي او ددات فددرد مدددت  بدده روان مددي
اي بددراي سددوگواري از نمودهدداي تیرک مددي  ديگددري یددرا ب ندددظ در چنددیا شددراياي عددده

نويسددي،  هنددر، موسددی ي، ر ددی، نمايشددنامه   »کننددد، از جملدده   و خ  اندده اسددتااده مددي  
(ظ سددوگواري موراکددامي 81)يددودر « هدداي فرهنگددي نويسددندگي، نمدداز و دعددا، مرا ددده و ريددیا

هداي بد رم    بدازيظ سداخت رتدا    در  الب داستان است و سدوگواري میداکي در  الدب رتدا    
کنددظ میداکي ايدا     ي میاکي است کده جونکدو را نید  جلدب خدود مدي       ريیا سوگواري خ  انه

 کند: دهد و سعي مي کار را با د ت بسیار و ردا  خایي انجان مي
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هدداي کوچددك را  ددوري روي هددو بگددذارد و بدندددد کدده م دد  يددك مجسددمه باشدددظ او چنددد  دددن ع ددب  چددو 

کدرد ايدا بدود کده      رفت و شکلي را که ساخته بود ج ت به ج ت امت دان کدرد ظظظ یداه تنهدا کداري کده بايدد مدي        

ي رتدا تصدداوير را در   ه ترکیددب  اعدات چددو  بیانددازد تددا هنگدان سدوختا یرکددت اريد  شددعله     نگداهي بد  

تواندد یالدت یدورتي را کده در يدك سدنم مفادي ماندده          سداز مدي    ور که يك مجسدمه  آها ايجاد کند، همان

  (ظ19: بعد از زل لهزنده کند )موراکامي، 
شدودظ   زخدو مدي   بده روان سوگواري موجب سهولت در روابد  فدردي و اجتمداعي فدرد مددت       

میدداکي مددرد تنهددايي اسددت کدده تددا  ددد  از رشددنايي بددا جونکددو در ايددا شددهر هددید دوسددتي   
نداشتظ او اه  معاشرت نیسدتظ ن داش تنهدايي اسدت کده هدر از گداهي بدراي خريدد لدوازن           

رود و اک در موا در در سدای  مشددغول درسدت کدردن رتدا اسددتظ او        ن اشدي بده توکیدو مددي   
هددا  اش یرفددي ب نددد، گددويي کدده واژه و گذشددته  ي خددانواده ربددارههددید تمددايلي ندددارد کدده د

از واژگددان   تواننددد بددار تجربدده و ایساسدداتا را بدده دوش بکشددند و انتفددا  و اسددتااده نمددي
کندد کده    براي بیان ایساساتا کار دشدواري اسدتظ میداکي بدا بدر پدا کدردن رتدا سدعي مدي          

زخددو  رن بسددازدظ ایدد   روان ف دددان و رندد  درونددي خددويا را گرامددي بدددارد و يددادبودي از 
ي ف دددان اسددتظ از دسددت دادن يددك ع يدد ، تمامیددت فددردي، خويشددتا  دلددي و       زايیددده
هداي   شدودظ شفصدیت   هداي مد ما مدي    زخدو  هاي  دلي هست که منجدر بده بدروز روان    ديدگاه

اي از یددمیر خودشددان  مؤلادده« چیدد  گمشددده»ايددا داسددتان يددك چیدد  گمشددده دارنددد، ايددا  
جدا هدو    زخدو جابده   ي روان تویدی  اسدت کده تدازه بده واسداه       یر اب است که ناشناخته و ت

 (ظ 419شده است )بولتر 
هددا  ددد  از  روردظ شفصددیت میدداکي از سددرماي مددرم در يف ددال بدده گرمدداي رتددا پندداه مددي 

گیدرد   زنندد، امدا و تدي کده رتدا مدي       روشا شدن و بعد از خداموش شددن رتدا یدرا مدي     
هدداي رتددا اسددت، گددويي در   شددعلهشددان روي ر ددی  ي توجدده کننددد و همدده سددکوت مددي

شدودظ میداکي و جونکدو سداکت      شدان مدرور مدي    بینند و خدا راتي در آهدا   ها چی ي مي شعله
عاشد  ايدا کدار اسدت و و تدي رتدا       »شدوند، همدیا اسدت کده میداکي       به رتدا خیدره مدي   

(ظ 12: بعددد از زل لدده)موراکددامي، « کنددد نگدداها شددور و یددرارت خایددي دارد  درسددت مددي
رسددندظ بدده  ارد و جونکددو و میدداکي در ی ددور رتددا بدده ررامددا مددي رتددا  دددرت تددرمیو د

تونده هدر شدکلي کده      رتدا مدي  »اعت اد میاکي ايدا یدت ررامدا بده خدا ر ايدا اسدت کده         
توندده م دد  همدده چیدد  باشددهظ بسددتگي داره درون     دوسددت داره باشددهظ رزادهظ بنددابرايا مددي  

 ي نمدداد هدداي شددر (ظ رتددا در فرهنددم10« )  کندده چددي باشدده شفصددي کدده بهددا نگدداه مددي
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سد ارند و   تاهیر و پاکسازي استظ جونکدو و میداکي خدا رات خدود را بده دسدت رتدا مدي        
کنددظ جونکدو و    کننددظ گرمداي رتدا دل رنهدا را گدرن مدي       خودشان را رایدت و سددکدال مدي   

شددان ت مدد   هددايي کدده در زندددگي میدداکي بددا نگدداه کددردن بدده رتددا و ب رگداشددت ف دددان  
ا هسدتندظ سداز  کدار سدوگواري هدو جد  ايدا نیسدت         اند دریدد رسیدن به نوعي ررامد  کرده

سددکون و گیددر افتددادن در  »و « هدداي ترومددايي تشددديد واکددنا»و انجددان ندددادن رن موجددب 
تواندد   (ظ هرچندد گداهي او دات سدوگواري هدو نمدي      89شدود )هدرما    مدي « زخدو  فرايند روان

ا را تددوان رتدد زا را التیددان دهددظ مددي  ي يدك رويددداد رسددیب  جرایدت عمیدد  ناشددي از تجربدده 
نید  در نظدر گرفدت )سدیرلوت     « ک شدي و بده پايدان رسداندن هدر چید ي       تماي  به و دت »نماد 
ي پسداترومايي ديگدر تدا  زنددگي کدردن ندداردظ        ( چراکه میاکي بده عندوان يدك سدوژه    490

گري د ولي آهدنا مددان درگیدر مدرم و پدوچي زنددگي اسدتظ رتشدي کده در           او از مرم مي
نددداردظ رنهددا بددراي گددرن کددردن خددود بدده سددای    شددود هددید کدداربردي  اينجددا روشددا مددي

هداي رتدا را بدیننددظ رنهدا رتدا را       اندد کده سدوختا الوارهدا و شدعله      اندد، ف د  رمدده    نیامده
  هداي میداکي هدو م د  رتدا      گدر رن باشدندظ ن اشدي    کنندد تنهدا بدراي اينکده نظداره      روشا مدي 

کددردن ادامدده  خددردظ امددا او بدده ن اشددي هدداي او را نمددي کددت ن اشددي کدداربردي نیسددت و هددید
نامیدده تصدوير اتدويي در    « اي بدا اتدوي چددني    منظدره »او کده رن را    دهددظ رخدريا ن اشدي    مي

اتاا استظ ايا ن اشدي روايدت همدیا داسدتان بده زبدان تصدوير اسدت  اتدوي چددني کده بدا             
ي وسدیر يدك    کندد و منشدات گرمدا در گسدتره     هداي گدرن و با یماندده از رتدا کدار مدي       زتال

کندددظ میدداکي رتددا را بدده  نمدداد رتددا در ايددا داسددتان را مددنعکت مددياتداا اسددت، مرک يددت  
اش جدا داده اسدتظ ايدا داسدتان هدید افدت و خید ي نددارد و ل دا            ور یدمني در ن اشدي  

بده بازنمدايي انددوه نويسدنده      –هداي موراکدامي رايد  اسدت      کده الدتده در نوشدته    –بار رن  تو
 –خلد  داسدتاني کده از نیمده شدب      چندیا، نويسدنده بدا     کنددظ هدو   ي کوبه کمك مدي  از فاجعه

سددازد کدده  روري مددي انگیدد  و وهددو شددود، داسددتان خیددال شددروع مددي –مو ددر خددوا  و رويددا 
 زخو استظ      هاي مرتد  با روان ها و هذيان مناسب بازنمايي رن 

رورد و چی هدايي را بدا خدودش     کدران اسدت کده چی هدايي را بده سدای  مدي        دريا وسعتي بي
ي زندددگي اسددتظ در فرهنددم نمادهددا دريددا معددادل  و ادده ريددان بدديبددردظ دريددا نشددانگر ج مددي
نی  هسدتظ در ايدا داسدتان دريدا همیشده بدا خدود الوارهدايي بده سدای            « ناخودرگاه جمعي»
ريدد، کده ایتمداه  بده خدا ر       روردظ اما چند روزي است الوارهداي بیشدتري بده سدای  مدي      مي
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هداي مدردن     هداي خانده   ي از ويرانده  ندده هداي رن اسدتظ الوارهداي با یما    ي کوبه و ويراني زل له
ريندد، نمداد خدا رات     ندادا اسدت کده توسد  دريدا بده سدای  ايدداراکي مدي          کوبده و هیگاشدي  

ي  هداي زل لده   ي کوبده اسدتظ بده عددارت ديگدر، خدا رات و م ندت        زده ترومايي مردن زل لده 
دظ شدو  ماندد و در زمدان مناسدب بده جداي ديگدري منت د  مدي         کوبه در ناخودرگاه جمعدي مدي  

ي ترومدايي هدو بده  دور کامد  در مکدان        روردظ تجربده  دريا الوارهدا را از جداي ديگدري مدي    
شدود، رن هدو بده     شود، بلکده بعددا  و در يدك جداي ديگدر اداهر و ادرا  مدي        اولیه  دت نمي
گسدیفته م د  الوارهداظ میداکي بدا د دت و ارافدت بسدیار، م د  يدك هنرمندد،             یدورت ازهدو  

سددازدظ ايددا  زده کوبدده مددي ینددد و يددادبودي بددراي مددردن زل لددهچ ايدا الوارهددا را روي هددو مددي 
هداي خودشدان اسدت، بلکده بده       نوع سوگواري جونکو و میداکي نده تنهدا پاسدفي بده ف ددان      

 ي کوبه نی  هستظ     ي ناشي از زل له ف دان گسترده
ي  ي تجربدده زخمددي کدده ريشدده در يددك زمددان و مکددان دارد، بدده واسدداه در ايددا داسددتان روان

شدودظ در زنددگي وا عدي نید       ي کوبده در زمداني ديگدر دوبداره پديددار مدي       و زل لده تیرمست ی
مانندد تدا زمداني کده فریدتي       شدوند و در دروندا مدي    هاي ترومايي با فدرد یمد  مدي    تجربه

دسددت بدهددد و بشددود ايددا تجربدده را از  ريدد  گاتگددو، بددا فددرد ديگددري در میددان بگددذاردظ   
رورد و درون رنهددا  يدداد جونکددو و میدداکي مدديي کوبدده خددا رات گذشددته را بدده  ب ددران زل لدده

زنددظ جونکدو و    کنددظ در وا در ب دران بیروندي بده ب دران دروندي دامدا مدي          رشو  به پا مدي 
انددد و بدده ايددا شددهر سددایلي پندداه   شددان فددرار کددرده میدداکي، هددر دو، از چیدد ي در گذشددته 

وني بدده ايددا رسدد  »دارد و  انددد، تافدد  از اينکدده گذشددته دسددت از سددر رنهددا برنمددي      رورده
(ظ گاتگدوي جونکدو و میداکي بده شددت      10: بعدد از زل لده  )موراکدامي،  « بشدو نیسدت   درست

چرخدددظ در  هدداي رنهددا یددول م ددور رن مددي ي یدد دت ي مددرم اسددت و همدده درگیددر م ولدده
، بددا مددرفیا 18ي رمريکددايي، جددك لندددن  بفشددي از گاتگددو میدداکي بدده خودکشددي نويسددنده  

زندددظ هددر دوي رنهددا بدده  ي یددرا مدديکنددد و در ادامدده جونکددو از ایسددا  پددوچ اشدداره مددي
کننددد و ررزوي مددرم دارنددد تددا یدددي کدده خواننددده بدده ترديددد  شدددت ایسددا  پددوچي مددي

 افتد شايد خودکشي کنند: مي
منتظدر باشدیو کده رتددا خداموش بشدهظ خودمدون سدداختیما و بايدد تدا رخدر باهدداش همدراه باشدیوظ و تددي            » -

 ظ«تونیو بمیريو خاموش و کام   تاريك شد، اونو ت مي

 «خوبهظ اما چاوريد» -
 __________________________________________________________________________  

32 Jack London 
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 (ظ12« )کنو دارن بها فکر مي» -

الشدعاع  درار داده اسدتظ و تدي      ي ندامعلون کد  ايدا داسدتان را ت دت      م مون مرم و ريندده 
خدود    روو زنددگي  رتا خداموش بشدود رنهدا مجدورندد کده دوبداره بدا وا عیدت سدرد و بدي          

نمداديا اسدت    روبرو شدوندظ بده خدوا  رفدتا جونکدو پدت از خداموش شددن رتدا مدرم          
هدداي  ي رسددتا از دنیدداي وا عددي و پیوسددتا بدده دنیدداي اوهددان اسددتظ از یدد دت   کدده نشددانه

ي کوبدده بدده  شددود کدده زل لدده ي مددرم چنددیا اسددتنداو مددي جونکددو و میدداکي پیرامددون م ولدده
داندد کده   ت    ديددگاه پدوچي اساسدي زنددگي منجدر شدده اسدتظ هرچندد، موراکدامي مدي          

ي مسددت یمي ايجدداد کندددظ امددا در نهايددت  هددا رابادده صددیتندايددد بددیا زل لدده و رفتارهدداي شف
اي  اي وجددودي دارد، و فاجعدده لددرزه هددا یکايددت از پددت شددويو کدده ايددا یددرامتوجدده مددي

 جا شده استظ   ها جابه جمعي با تنهايي مارو شفصیت
زخددو بددراي جونکددو و میدداکي ايددا اسددت کدده هددر دو امیددد بدده   در وا ددر پیامددد ایددلي روان

کننددظ   کنندد بده زنددگي فکدر نمدي       در که بده م ردن فکدر مدي     اند و رن دهزندگي را از دست دا
ور کددرده و بددر   ي کوبدده ب رانددي را در وجددود رنهددا شددعله     ي تیرمسددت یو زل لدده  تجربدده

هداي جديددي تدددي      ديدگاهشان نسدت به دنیا و زندگي ا در گذاشدته اسدتظ رنهدا بده سدوژه      
اندددظ ژيددژ  در تویددی  دلیدد   دادهي خددود بددراي زندددگي را از دسددت  انددد کدده انگیدد ه شددده
کنددظ از نظدر هکدان     اشداره مدي   11ترومدايي بده مدرم  رانده     ي پسدا  تااوتي و گسدلا سدوژه   بي
 صد و نیت رانده رسدیدن بده يدك هددا مشدفی نیسدت، بلکده دنددال کدردن و جسدتجو            »

)اسدد مي « کدردن هدددا اسدت، خددود  مسدیر اسددت، يعندي گشددتا و چرخیددن پیرامددون ابدژه      
تددر از  بفدا  اسددت، يعندي اشدتیاا رسددیدن بده ررزو، لددذت    11خدذ ایددلي کید   (ظ رانده م  120

(ظ ژيددژ  معت ددد اسددت 48: «دکددارت و امددر پسدداتروما)»رسددیدن بدده رن ررزو اسددت )ژيددژ ، 
 شود: اي جديد مي گیري سوژه که از بیا رفتا ايا اشتیاا موجب شک 

، شفصدیت  دلدي نده دچددار    تاداوت و بددون مشدارکت عدا اي(     )در خدود ماندده، بدي    18در فدرن جديدد آهنیدت   

تفريدب بده خدودش     –تغییر شک  شده و نه با يك فرن ترمیمدي عدوش شدده، بلکده کدام   ندابود شدده اسدت         

 __________________________________________________________________________  
33 Death of  drive 
34 Jouissance 
35 Subjectivity 
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تدر، فدرن جديدد، فدرن زنددگي نیسدت، بلکده         شدود ظظظ بده بیدان د ید      گیرد و به يك فرن زندگي تددي  مي فرن مي

 (ظ  2رانه است ) ي مرم فرويدي، بلکه مرم اي از رانه فرن مرم است، نه شمه

هدداي زندددگي جونکددو و میدداکي را بدده      تادداوتي و از دسددت دادن انگیدد ه   بنددابرايا، بددي 
رنهددا    ي ویدد  و عامدد  دوسددتي کنددد کدده تنهددا ن ادده ترومددايي تددددي  مددي هدداي پسددا سددوژه
هدا و فکدر کدردن همیشدگي بده مدرم اسدتظ         و به عدارتي سدوگواري بدراي ف ددان     بازي رتا

زخددو نوسدداني بددیا ب ددران مددرم و زندددگي وجددود داردظ      انهدداي رو ي روايددت در همدده
چیدد ي کدده »ي م ابدد  میدداکي و جونکددو  ددرار دارد و معت ددد اسددت کدده:  سددوکه در ن ادده ک ي  

« تونده بده ريندده فکدر کندهد      دونده دنیدا ک ي تمدون میشدهد کدي مدي         مدي   مهمه یاهسدتظ کدي  
جديددد از زندددگي، (ظ جونکددو و میدداکي بددراي سدداختا شددکلي 80: بعددد از زل لدده)موراکددامي، 

انددد، امددا شددکافي کدده رن  و ایتمدداه  تجربیددات تلددخ خددود فددرار کددرده   از گذشددته و خددانواده
شدود کده    ي نمداديا و هويدت رنهدا بده وجدود رورده باعدپ مدي        هاي عمید  در زنجیدره   زخو

 ايا شک  جديد بیشتر به مرم شدیه باشدظ 
 گيری نتيجه -0

اي بددا  زخددو در داسددتان کوتدداه منظددره  اي رواندر ايددا نوشددتار بازنمددايي فراينددد و پیامددده  
زخدو ابتددا    اتوي چ دني مدورد بررسدي  درار گرفدتظ در ايدا داسدتان، همانندد زنددگي، روان        

شددود، سدد ت در زمدداني ديگددر و در شددراي  مناسددب بدده امیددد تغییددر و تددددي     جددذ  مددي
زا را بدا   هداي ناشدي از رويدداد رسدیب     شدودظ در زنددگي وا عدي نید  فدرد تجربده       بازنمايي مي
دارد تدا زمداني کده فریدتي دسدت بدهدد و بشدود ايدا          ک ش د و در دروندا نگده مدي    خود مي

تجربه را منت   و بدا ديگدري در میدان گذاشدتظ امدا گداهي او دات ايدا فرايندد بده یدورت            
هدداي  گیددردظ ايددا داسددتان میدداکي بددراي بیددان تددو و اندددوه خددود رتددا ناخودرگدداه انجددان مددي

ي سددوگواري وي بددراي   شددیوه  نددد و ايددا ريددیا مدتکراندده  ک ب رگددي در سددای  برپددا مددي  
ي تددو ب رگددي کدده در درون  چی هددايي اسددت کدده از دسددت داده اسددتظ جونکددو نیدد  بواسدداه

زخدو   هداي میداکي اسدتظ پیامدد ایدلي روان      بدازي  کندد عمددتا  نداار رتدا     خود ایسا  مدي 
سدداترومايي ي پ در ايددا داسددتان تددددي  ب رانددي بیرونددي بدده ب رانددي درونددي و تولددد سددوژه  

هدا و ديددگاه رنهدا نسددت بده خويشدتا و دنیدا ا در          استظ ايا ب ران دروني بر هويدت سدوژه  
هدداي  کندددظ بدده زعددو ژيددژ  سددوژه هدداي جديدددي تددددي  مددي گددذارد و رنهددا را بدده سددوژه مدي 
تادداوتي هسددتند کدده یددت مشددارکت عددا اي و اشددتیاا خددود را از   ترومددايي افددراد بددي پسددا

شدوند کده بده پدوچي      ترومدايي م سدو  مدي    هداي پسدا   کي سدوژه اندظ جونکو و میا دست داده
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کنندد در پدي  زنددگي کدردن نیسدتندظ موراکدامي         ددر کده بده مدرم فکدر مدي      اندد و رن  رسیده
ي خدود   کندد کده از مدو ا و خدانواده     هدايي خلد  مدي    براي بازنمدايي ايدا فرايندد شفصدیت    

زخددو  هدداي روان انهاندددظ پددت از رشددکار شدددن نشدد گريفتدده و بدده شددهري سددایلي پندداه رورده
زخددو  ي ادرا  روان جددايي نشددانگر چرخدده  يددابیو کدده ايددا جابدده  جونکددو و میدداکي، درمددي 

ي اول رويددارويي، بلکدده تنهددا در زمددان و   زا ندده در ل ظدده اسددت، چددرا کدده رويددداد رسددیب 
شدودظ موراکدامي بدا اسدتااده از نمادهدا یداهت دروندي         مکاني ديگر به  ور کامد  ادرا  مدي  

هدداي  ي ت ئینددي ندارنددد، بلکدده پايدده  کندددظ نمادهددا یددرفا  جنددده  يدددا مدديهددا را هو شفصددیت
زخددو ت کیددد دارندددظ ايددا داسددتان گددواه تدد ش   ي روايددت هسددتند و بددر روان دهنددده تشددکی 

 ي کوبه استظ ي زل له موراکامي براي يافتا اب ارهاي روايي مناسب براي بیان فاجعه
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