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این نوشتار، به بررسی و تحلیل رمان فرانی و زویی، اثر جی. دی. سالینجر از بعد : چکیده

های عرفانی داستان و بررسی و پردازد. هدف از این پژوهش یافتن مؤلفهشناسی میمعرفت

نگرش متن به عرفان است. همچنین سعی شده است تا شگردهای نقد و به چالش تحلیل 

در این نوشتار، نشان داده شده است  المقدور، بیان و تحلیل شود.کشیدن نگرش عرفانی، حتی

های عرفانی پرداخته و با شواهد درون متنی استناد شده که این اثر ادبی به بیان و نقد آموزه

تواند نگرش عرفانی دیگر را نقد و رد کند. همچنین داستان، نی میاست که یک نگرش عرفا

ای ایجاد نموده که لزوم نگاهی نو و خوانشی متفاوت میان عرفان و نابهنجاری رفتاری رابطه

پردازیِ کند. داستان با شخصیتهای دینی و عرفانی را ایجاب مینسبت به متون و شخصیت

تواند انسان را به تعادل و است که نگرش عرفانی به تنهایی نمی ای که دارد، بیانگر این نکتهقوی

ریکی است که در نوعی یادآور ماجرای فیل در تاکمال مطلوب او برساند. از این منظر داستان به

 مثنوی آمده است. 

 گرایی، شخصیت، نقد، نگرش عرفانی، فرانی و زوییعرفانها: کلیدواژه

 

 مقدمه -1

ترین و مشهورترین نویسندگان پس از جنگ آمریکاست. او از سال سلینجر یکی از برجسته

 91انتشار آثارش را ادامه داد. بعد از آن حدود  0491شروع به نوشتن کرد و تا سال  0491

به سر برد. با کسی در ارتباط نبود و از مصاحبه با خبرنگاران پرهیز  سال در انزوا و سکوت جدی

 0490زویی مهمترین آثار او هستند. فرانی و زویی در سال کرد. ناطور دشت و فرانی و می

شناسانه، منتشر شد. برای ورود به جهان داستان سلینجر بهتر است با سه رویکردِ شخصیت

محور های سلینجر، شخصیتشناسانه، به داستان توجه شود. داستانمعناشناسانه و سبک
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: 0131های داستان باشد. )مستور،شخصیتهستند. بنابراین طبیعی است که عنوان فصلها، نام 

های نیز شامل دو بخش و هر بخش به نام یکی از شخصیت "فرانی و زویی"( داستان 011و019

زدگی جسمی اصلی داستان است. فرانی شخصیتی بسیار مذهبی و صوفیانه دارد که دچار مالل

ه و عرفان عملی را تجربه و روحی شده است. زویی، برادر بزرگتر او که عرفان نظری را آموخت

شناسانۀ کشاند. هستۀ مرکزی بعد معرفتکرده است، دیدگاه فرانی را به نقد و چالش می

دهد و با گذاشتن نابهنجاری طرفانه انجام میداستان، نگرش عرفانی است. داستان این نقد را بی

گری و بددهنی حظهمالو نقص رفتاریِ جدی مانند خودکشی در سیمور، انزواطلبی در بادی، بی

کند و ها اجتناب میدر زویی و افسردگی در فرانی، به نوعی از قضاوت و گزینش کردن نگرش

گیرانۀ داستان، گذارد. پایان نسبتاً باز اما جهتراه داوری و تحلیل را برای مخاطب باز می

در نگاه و  تواند تغییر مثبتیآید. سخنانی که میامتیازی برای سخنان زویی به شمار می

وضعیت روحی فرانی ایجاد کرده و مخاطب را نیز اقناع کند. اما با این حال بیشترین نقد 

من "دربرابرِ "ما قال"نوعی تأییدی بر عبارت  توان گرفت. شاید این بهرفتاری را هم به زویی می

این  توان گفت دردهد. در مجموع، میباشد، که به سخن، بیش از گوینده اهمیت می "قال

کشاند و خوانشی متفاوت و عرفانی دیگر را به چالش می داستان یک نگرش عرفانی، نگرش

 دهد. خوانشی که برای زندگی مدرن و شهری کارائی دارد.های دینی ارائه میذوقی از آموزه

 اهمیت و ضرورت پژوهش -2

ر، است. این اثر فرانی و زویی، از بهترین آثار نویسندۀ توانمند و مشهور آمریکایی، سالینج

ای به درک های تازهتواند افقمطالب ارزنده و نگاهی ژرف به عرفان و پیامدهای آن دارد که می

و تحلیل مسائل عرفانی در ادبیات و فرهنگ مدرن، به خوانندگان عرضه کند. بنابراین، در این 

وه بر معرفی آن محور، عالپژوهش سعی شده است تا با بررسی و تحلیل اثر، به شیوۀ خواننده

 نشان داده شود که:

 نگرش متن به عرفان و مسائل پیرامون آن چیست؟  -الف 

 گرایی و رفتارهای نابهنجار از نگاه متن چگونه است؟رابطۀ میان عرفان -ب 

 نگرش ذوقی و عرفانیِ تأیید شدۀ داستان نسبت به متون دینی چیست؟   -ج 

 پیشینۀ پژوهش -3

ای در میان پژوهشگران ایرانی ثار سالینجر کار پژوهشی جدیدر زمینۀ معرفی و نقد آ

صورت نگرفته. به ویژه در حوزۀ عرفان پژوهی در اثر مذکور، کاری انجام نشده است. 

، ساختۀ داریوش مهرجویی، محصول سال "پری"توان از فیلم در حوزۀ سینما، می

 باشد. ، نام برد که برگرفته از رمان مذکور می0131



 69-18، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

36 
 

 رمانطرح  -4

فرزندان نابغۀ خانوادۀ گالس که زمانی نبوغ و دامنۀ اطالعاتی بسیار وسیعشان، مورد تحسین و 

اند. پسران ارشد و توجه مردم و روانشناسان بوده است، حاال به مرز فروپاشی روانی رسیده

بسیار اند. سیمور که نابغه است و دوقلوی این خانواده، سیمور و بادی، سرنوشت تلخی پیدا کرده

تحت تاثیر عرفان شرق، خودکشی کرده. بادی، استاد ذن و بودیسم است و در انزوا و تنهایی 

کند. زویی و فرانی، کوچکترین فرزندان این خانواده هستند و تحت نظر و تربیت زندگی می

 هایها و برنامهایست که تجربهساله 51اند. زویی پسر سیمور و بادی، با عرفان شرق آشنا شده

عملی عرفانی دارد. آشفته است و قدرت تعامل با کسی ندارد. به خودش و دیگران معترض است 

کند. فرانی دختر جوانِ دانشجوئیست که به تازگی تحت تأثیر کتابی دربارۀ تالش و پرخاش می

یک سالک برای رسیدن به حالت ذکر مدام، قرار گرفته و از نظر جسمی و روحی بیمار شده 

که این تجربیات را پیش از این از سر گذرانده است، نگرانِ خواهر است و قصد دارد است. زویی 

 خواهد بازخوانیِ تازه و کارآمدی از کالم مسیح داشته باشد.به او کمک کند. او می

 تحلیلی گذرا از رمان -5

داستان مذکور به دو بخش فرانی و زویی تقسیم شده است. این دو بخش از لحاظ حجم و تعداد 

صفحه است. همین  091صفحه و زویی  91فحات با هم متفاوت هستند. بخش فرانی حدود ص

محور تواند اهمیت شخصیت زویی را نسبت به فرانی نشان دهد.  داستان شخصیتمسأله می

پردازی کاود. سهم بزرگی از این شخصیتها را میهایی از ذهن و درون شخصیتاست و الیه

های عنصر هاست. روایت، عالوه بر استفاده از ظرفیتن شخصیتقوی بر دوش گفتگوهای میا

های عرفانی و نقد کردن آنها از طریق گفتگوی میان ها و اندیشهگفتگو و مطرح کردن آموزه

-گیرد و آن نشان دادن رفتارهای نابهنجارِ شخصیتشخصیتها، از عنصر دیگری نیز کمک می

بهنجار و گاهی غیر انسانی مانند نادیده گرفتن انتظارات های عرفانیِ داستان است. بروز رفتار نا

های مادر، توسط فرزندان و نیز لحن بسیار تند زویی با دیگران، در این نگرانیها و دلو محبت

داستان، تأییدی بر ناکافی و ناکارآمد بودن نگرش عرفانی در رساندن فرد به تعادل و کمال 

-های ژرف هم ارائه میهای عرفانی، اندیشههمین نگرش مطلوب اوست. از طرفی دیگر در میان

توان با ماجرای فیل در تاریکی، که در دفتر سوم مثنوی شود. در مجموع این داستان را می

گرا با تمام نقصها نیز هر یک از چهار شخصیتِ عرفان "فرانی و زویی"آمده است، قیاس کرد. در 

 حقیقت هستند.گر بخشی از و کماالتی که دارند، تجربه

 

 



 69-18، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 
 

33 
 

 عرفان  -6

در اصطالح، راه و روشی است که طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسایی حق » عرفان  

جهان معاصر ما به طور روزافزونی پسااومانیست است، و ( »133: 0141)سجادی، "گزینند.برمی

ای عرفانی خواهیم باشیم، باید مرتب به گذشتهبرای تبدیل شدن به آن نوع خودی که هنوز می

معراج پوالد و "پس نباید بر این پندار بود که در این قرن ( »555، 0133)کیوپیت، « برگردیم.

 (.13، 0135)شمیسا، « بشر از ادراک عرفانی بازایستاده است "اصطکاک فلزات

ظاهر ناسازگار فهم شده است. یکی از این کم به نُه مفهوم بهپژوهی، عرفان دستدر تاریخ عرفان

های عرفانی ها و کنشها یا اصول بنیادین است که همچون مبنایی برای گرایشاهیم آموزهمف

های بنیادین عرفانی را از این نظر ها و تکالیف است. این آموزهبوده و مشتمل بر حقایق، ارزش

یا  "پیشینی"های توان آموزهکه پیش از فرآیند سیر و سلوک و تجربۀ عرفانی تحقق دارند، می

هایی هم هستند که حاصل سیر و سلوک و تجارب عرفانی خواند. از طرف دیگر آموزه "بتداییا"

ها بر عرفانی خواند. این آموزه "ثانوی"یا  "پسینی"های توان آنها را آموزهاند و میعرفانیِ فردی

 (151و155: 0133های پیشینی، نامحدودند. )موحدیان عطار، خالف آموزه

مان فرانی و زویی، با دو نگرش عرفانی متفاوت روبرو هستیم. یک نگرش که بر این اساس، در ر

های پیشینی است و از روی یک کتاب عرفانی )راه یک فرانی نمایندۀ آن است، دربردارندۀ آموزه

 کند. های عرفانی را فرا گرفته و عمل میها و دستورالعملزائر( مؤلفه

جربه کرده و از سر گذرانده و حاال به ناکارآمد بودن این زویی، این مراحل عملی را پیش از این ت

نوع نگرش معتقد است. او خودش را فردی نامتعادل و غیرقابل تحمل دانسته و در این رابطه، 

کند. این داند که فرد را به ریاضت و سلوکی دشوار دچار میهای پیشین را مقصر میآموزه

ن، زیر نظر برادران ارشد او، سیمور و بادی، و با اصرار آن های عرفانی پیش از ایها و آموزهتجربه

 دو به او و فرانی تعلیم داده شده بود. 

سگ ما رو حاضر و آماده گیر تقصیر خودمونه، ما هیوالییم، همین. اون دوتا تخم»

آوردند و از ما دوتا هیوال با معیارهای هیوالیی ساختند، همین. ما گاو پیشونی 

ر عمرمون یه دقیقه آرامش نداریم تا وقتی که بقیه هم همه مثل ما سفیدیم و تا آخ

 (053: 0149)سالینجر، « بشن.

 پردازیشخصیت -7

ها مدرن که داستان مورد بحث نیز یکی از آنهاست، وجود شخصیتهای های داستاناز ویژگی

شناسانه ستیگرایی هثباتی و کثرتها با بیهای داستانشخصیت»و نابهنجار است.  "پریشمن"
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اند؛ هویت نه به معنای چارچوب انسانی، شوند و اساساً شکننده و دچار بحران هویتمشخص می

مثالً نوسان بین جهان انسانی و  _اما بلکه حتی هویت بین این جهانی بودن و آن جهانی بودن 

( چنین 509: 0133نیاز، )بی« جهان حیوانی، بین هویت انسان و فرا انسان )موجود خیالی(.

اما آنچه که قابل توجه شود. های این داستان کمابیش دیده میای در شخصیتویژگی و عارضه

پریشی یا فروپاشیدگیِ روانی در تقابل با دنیای فراصنعتی نشان داده است، این است که این من

انسان نشده است. بلکه آنچه که دربارۀ هر چهار شخصیتِ فروپاشیدۀ داستان مطرح است، تقابل 

جامعۀ مدرن و شهری در برابر بعد عرفانی و اشراقیِ رخنه کرده در روانِ اوست. بنابراین، چون 

شود، شوند، دیده میپریشی در هر چهار شخصیتی که درگیر مسائل عرفانی میاین عارضۀ من

 توان چنین برداشت کرد که این اختالل و آشفتگیِ روانی، نتیجۀبا استنادات درون متنی می

ستیزِ میانِ نگرش سنتی به عرفان و فرهنگ مدرنیسمی است که در روان افرادِ داستان، نسبت 

 اند.به هم جبهه گرفته

زده در این رمان، عبارتند از : سیمور، بادی، زویی و فرانی. هر چهار چهار شخصیت بحران

دیگر نیز  زدگیِ روحی، دو ویژگی مشترکشخصیت مذکور عالوه بر آشفتگی روانی و بحران

الظاهر، رمان بیشتر دربارۀ فرانی و زویی است. اما با دقت بیشتر گرایی. علیدارند: نبوغ و عرفان

توان دریافت که سیمور و بادی نیز به اندازۀ آن دو شخصیت اصلی در داستان حضور دارند. می

ر او و نیز تأثیر شود، اما ردپا و حضواگر چه داستان از چند سال بعد از مرگ سیمور آغاز  می

 اش، در داستان کامال مشخص است.حرفها و خودکشی

رسد، روایتگرِ ای که از او در ابتدای داستان آمده، به نظر میبادی نیز عالوه بر چند صفحه نامه

داستان نیز باشد. اگر چه این نکته، یعنی راوی بودن او مستقیم و چندان واضح نشان داده 

توان احتمال داد، راوی همان ن و شواهدی که در داستان آمده است، مینشده است، اما از قرای

 بادی است که تمایل چندانی ندارد هویتش را برای خوانندگان داستان افشا کند. 

رسد که نویسندۀ نامه و من خوانندۀ عادی بدون تردید به این نتیجۀ عجوالنه می"

 "و شاید باید به این نتیجه برسد.یکی و یک نفر هستیم. بگذار به این نتیجه برسد، 

 (93: 0149)سالینجر، 

های شخصیتی بادی است. در داستان آمده است که در این کتمانگری هم از ویژگی

 کند. کند و از خرید تلفن امتناع میانزوا و در جنگل زندگی می

همۀ ما، هر چهار نفر، خویشاوند نسبی هم هستیم و به یک زبان رمزی خانوادگی "

 (99)همان:  "کنیم.حبت میص

 "همین االن رمزگشایی یک نامه از مامان را که امروز صبح رسید تمام کردم."

 (19)همان: 
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-ازینرو راوی در داستان و یا بنا به گفتۀ خودش فیلم منثورش اطالعات چندانی از خودش نمی

داستان آمده است، به ای از او که در دهد. بیشترین اطالعات از شخصیت راوی یا بادی، در نامه

هایی کرده است و این مطلب، اش، به نویسنده بودن خودش اشارهآید. او در نامهدست می

اطمینان بیشتر مخاطب را به اینکه راویِ داستان و نویسندۀ این فیلم منثور خود اوست، بیشتر 

 کند:می

نویسندگی پیشرفتۀ نتیجه مثل قدر بیقدر دانشگاهی  و اینشاید االن چیزی این"

  (11)همان، "دادم.ای درس نمی-59

ای بودن، و بوی گند کلماتی که همراه آن آن وحشت قدیمی یک نویسندۀ حرفه"

 (14)همان،  "دهد.آید، دارد مرا فراری میمی

ها دربارۀ این خواهد بود که کتاب بعدیم کی تمام تقریباً مطمئن بودم که سؤال"

 (90)همان،  "خواهد شد

 ( 91)همان،  "این شدم.... -از -بعد -در اولین و دورترین روزهایی که یک نویسنده"

ترین شخصیت داستان است. درونمایه و پیام داستان و سخنانی که زویی، مهمترین و اصلی

هم فرانی و هم زویی شود. شود از زبان او بیان میمنجر به ایجاد تغییر و تحول در فرانی می

نجار دارند و بنوعی دچار اختالل روانی هستند. فرانی از نظر تن و روان، بیمار رفتارهای نابه

ریزد. زویی که سرآمدترین بازماندۀ این خانواده است، بارها به این شده است و مدام اشک می

 کند.آشفتگی و عدم تعادلی که او و فرانی را دربر گرفته است، اعتراض می

سگ ما رو حاضر و آماده گیر همین. اون دوتا تخمتقصیر خودمونه، ما هیوالییم، "

 (053)همان:  "آوردند و از ما دوتا هیوال با معیارهای هیوالیی ساختند.

 گرا هستند. هر چهار شخصیتِ فروپاشیدۀ فوق، نابغه و عرفان

 های عرفانی داستانهای مشترک شخصیتویژگی -3

 باشند:ویژگی مشترک زیر می چهار شخصیت سیمور، بادی، فرانی و زویی، دارای سه

 نبوغ -

 گراییعرفان -

 رفتار نابهنجار -

 نبوغ 0 -3
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کنندگان برنامۀ ها اشاره شده است. آنها سالها شرکتدر داستان بارها به نبوغ این شخصیت

اند و دامنۀ اطالعات و هوش و حافظۀ آنها به حدی زیاد بوده رادیویی کودک حاضرجواب بوده

 کرده است.ن و محققان را به خود جلب میاست که توجه روانشناسا

کرد. او بچۀ یکی مانده به آخریِ در اصل زویی از هفت سالگی برای مردم برنامه اجرا می»

که در دوران بچگی، در فواصل  _پنج پسر و دو دختری  _هفت خواهر و برادری بود 

شد، ی پخش میای در یک شبکۀ رادیوینزدیک به هم، صدایشان به طور منظم از برنامه

ها توانسته بودند ها بچهتای بچهها به نام بچۀ حاضرجواب. ... هر هفتیک مسابقه برای بچه

که  _العاده بامزه العاده کتابی و فوقهای یکی در میان فوقآوری سؤالبه تعداد شگفت

یر نظبا ذکاوت و اعتماد به نفسی که در رادیوهای خصوصی بی _فرستادند ها میشنونده

وقت کم ها غالباً بسیار زیاد بود و هیچشد جواب دهند. محبوبیت عمومی بچهتلقی می

شدند، دو گروهی که اعضایشان لجاجت نشد. در کل، شنوندگان به دو گروه تقسیم می

ها یک مشت حرامزادۀ دادند: آنهایی که عقیده داشتند گالسعجیبی از خود نشان می

-هستند... و آنهایی که عقیده داشتند آنها بچه "ممتاز"لی  کوچولوی به طرز غیرقابل تحم

گو، استثنایی،  هر چند فاقد ارزش حسادتند. ... همۀ هفت خواهر و برادر، هایی واقعاً بذله

شناسان کودک شان، طعمۀ خوبی برای آن نوع روانهای پخش برنامهبه نوبت، در طی سال

« های فوق استثنایی دارند. ۀ خاصی به بچهیا متخصصان تعلیم و تربیت بودند که عالق

 (10تا94)همان: 

 گراییعرفان 3-5

بادی استاد ذن و بودیسم است و این مطلب نشانۀ مطالعات وسیع او دربارۀ عرفان است. 

 گرایی اوست.همچنین حاالت او دلیل دیگری از عرفان

ها با دوست نشینم و ساعتآیم، بدون استثنا همیشه میوقتی من به شهر می»

 (11)همان: « کنمقدیمیم یاما، خدای مرگ، صحبت می

 

ترین و اثرگذارترین شخصیت این داستان است که به عرفان گرایش دارد و عالقۀ سیمور جذاب

ای در آثار عرفانی چون اوپانیشادها، دیاموند سوترا و عارفانی چون بسیار و مطالعۀ گسترده

 گوید: او میاکهارت داشته است. بادی دربارۀ 

اگر سیمور و من وقتی که کوچک بودی اوپانیشادها و دیاموند سوترا و اکهارت و »

ات به خوردت مان را همراه با مطالعات خانگی توصیه شدههای قدیمیهمۀ آن عشق

 (19)همان: « شدی.نداده بودیم، هنرپیشۀ بهتری می
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بیست و اوائل دهۀ سی، ها، پسر بزرگتر، سیمور، اواخر دهۀ از بین همۀ گالس»

 ( 10)همان: « بهترین بوده است.

های سیمور و بادی فضای اتاق آنهاست. روی در و دیوار از دیگر دالیل عرفانی بودن شخصیت

 ها هستندهای عارفانه. عبارات زیر برخی از این نوشتهاتاق آنها پر است از نوشته

ای. ه پروردگار بزرگ معطوف کردههمۀ کارهایت را در حالی انجام بده که قلبت را ب»

از دلبستگی به ثمرات صرف نظر کن. در پیروزی و شکست هموارخوی )یکی از 

نویسندگان زیر این کلمه خط کشیده بود( باش؛ که این همان همواری خویی است 

 (090)همان:« گوید.که یوگا می

 ( 091)همان: « کند.خداوند قلب را نه با افکار که با دردها و تناقضات راهنمایی می»

 

فرانی کامالً گرایشات عرفانی دارد و از کودکی با این وادی آشنا شده است. او به تازگی بطور 

های یک کتاب عرفانی به ذکر و ریاضت مشفول شده است. جدی و عملی تحت تأثیر آموزه

 گوید: زویی دربارۀ نگرش عرفانی او می

ای داشته باشه، باید یه انی کوچکترین فایدهبرای اینکه یه روانکاو برای برای فر»

دونم. در درجۀ اول باید اعتقاد داشته باشه لطف جورهایی عجیب و غریب باشه. نمی

خدا بوده که قبل از اینکه جواز کارش رو بگیره یه کامیون لعنتی زیرش نکرده. باید 

صالً قادره به اعتقاد داشته باشه از لطف خدا بوده که این هوش ذاتی رو داره که ا

 (44)همان: « بیمارهاش کمک کنه.

 

 زندگی راهبانه و عارفانۀ زویی، در داستان به عناوین مختلفی آمده است: 

های ارتش و نیروی پشتی خوشگل مدل زائرها توی همۀ مغازهیه بار دنبال یه کوله»

ن خواستم با نون خشک پرش کنم و پیاده برم همۀ ایدریایی نیویورک رفتم. می

گم. کالم خدا را پخش کنم. همۀ کشور لعنتی را بگردم. در حالی که دعا رو می

 (099)همان: « قضیه.

 گوید:اش به زویی چنین میبادی در نامه

هایم شنیدم در خوابگاه دانشکده شهرت داری به توی خودت رفتن در یکی از کالس»

 (90)همان: « و یکباره ده ساعت در مدیتیشن نشستن
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 رفتار نابهنجار  3-1    

هایی که متخصصان حوزۀ روانشناسی نابهنجاری با آن مواجه هستند، یکی از مهمترین چالش

های ارائه شده، تعریفی است که این رفتار را است. یکی از بهترین تعریف نابهنجار رفتار تعریف

اتوانی یا داند: ندرت آماری، تخطی از هنجارها، پریشانی شخصی، نشامل این ویژگیها می

بدکاری، و غیرقابل انتظار بودن. یکی از رفتارهای نابهنجار، ندرت وقوع آن است. و وقتی گفته 

قدرها هم از حد متوسط یک صفت شود فردی طبیعی است، بدین معناست که فرد مزبورآنمی

گنجد، این یا الگوی رفتاری خاص انحراف ندارد. ویژگی دیگری که در تعریف نابهنجاری می

کند یا باعث تهدید و تشویق است که آیا رفتار مورد نظر از هنجارهای اجتماعی تخطی می

شود که شاهد آن رفتار هستند؟ حمالت لفظی و بدنی مشمول این ویژگی هستند. کسانی می

شود و فرد ویژگی دیگر، پریشانی شخصی است که منجر به احساس درد و رنج شخصی می

شود. ناتوانی یا بدکاری، ویژگی دیگر نابهنجاریست که در اوان میمذکور دچار درد و محنت فر

شود. و ویژگی های زندگی نظیر کار یا روابط شخصی دچار آسیب میآن فرد در برخی از حیطه

-زای محیطی، پاسخبینی ناپذیری است. در این صورت فرد نابهنجار به عوامل تنشدیگر، پیش

 (01تا  3: 0139یسون و همکاران، دهد. )ن.ک. دیوهای غیرمنتظره می

تمام چهار شخصیتِ درگیرِ عرفان، رفتار نابهنجار دارند. در جایی از داستان، مادر به نوعی از 

 کند.این رفتارهای نابهنجار و غیرعادی اشاره می

 (35: 0141)سالینحر، « کنند.توی این خونه همه چیز رو پرت می»

توان گفت؛ در حرفهایشان تناقض است. تعادل و عرفانی میدرمجموع دربارۀ این چهار شخصیت 

-ثبات ندارند. قدرت تعامل به محیط ندارند. رفتارشان عادی نیست. برادر بزرگتر خودکشی می

کند. زویی نیز شود. فرانی بیمار و افسرده است و مدام گریه مینشین میکند، دوقلوی او گوشه

اری غیرقابل تحمل دارد و خودش نیز به آن معترف ترین شخصیت داستان است، رفتکه اصلی

 است. 

اش به زویی بادی، عالوه بر داشتن رفتارهای خارج از عرفی مثل انزوا و دوری گزیدن، در نامه

 هایی نیز به نابهنجاری رفتاری خود دارد.اشاره

عه کنان، آن طرف اتاق سنگر بگیرید و مجموترسیدم که هر دویتان، گریهاز این نمی»

یکی به طرفم پرتاب کنید )که احتماالً برایم لذت کتب مقدس شرق ماکس مولر را یکی

 (90)همان: « داشت.(ای میالعادمازوخیستی فوق

 هایی شده است.همچنین به زندگی نسبتاً عجیب او در داستان اشاره
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.. من بدون تلفن، بدون هیچ چی؟ . _تونه اون جوری زندگی کنهیه مرد گنده چطور می»

« کنم الزم باشه آدم مثل یه راهب زندگی کنه. ... وسط جنگل با اون وضع.اصالً فکر نمی

 (30و31)همان: 

خواهد که درسش را اش به زویی، در ابتدا از او میدر سخنان بادی، تناقض نیز هست. در نامه

 ادامه دهد:

-ایت بزرگی مرتکب شدهاگر پیش از رفتن به سراغ زندگی هنرپیشگی دکترایت را نگیری جن»

 ( 19)همان:« ای

 کند:اما کمی بعد در همان نامه، حرف خودش را نقض می

های بیشتر برای تو رسم که مدرککنم، بیشتر به این نتیجه میولی هر چه بیشتر فکر می»

 (19)همان:« فاجعه خواهد بود.

 در جایی دیگر از همین نامه آورده است :

ها با دوست قدیمیم یاما، نشینم و ساعتن استثنا همیشه میآیم، بدووقتی به شهر می»

 (11)همان: « کنم.خدای مرگ، صحبت می

 مالحظۀ بادی ملول است.مادر نیز از رفتار غیرعادی و بی

چند بار التماسش کردم اون تلفن لعنتی اتاق قدیمی خودش و سیمور رو قطع کنه. »

 (30)همان: « عادی هم نیست.

ستان نقل قول زیادی نیامده است. اما خودکشی منجر به فوت او، به تنهایی از سیمور در دا

 اش باشد.تواند نشانۀ عدم تعادل و فروپاشی ذهنیمی

 فرانی افسرده و از خودش و اطرافیانش در رنج و ستوه است. 

تونستم یه عقیدۀ ثابت داشته باشم. به تمام معنی وحشتناک بودم ... عجیبه که من نمی»

 (059)همان: « گفتم.کشت حتماً بهش تبریک میکشت. اگه میرو ن

گیرد. به زند. همه چیز را به باد انتقاد میها حرف میزویی در داستان بیشتر از بقیۀ شخصیت

گویی و صراحتی آزار دهنده دارد و از دهد و از همه شاکی و دلزده است. رکعالم و آدم گیر می

 دهد.اش به خواننده میرا دربارۀ خود و خانوادههمین راه هم بیشترین اطالعات 

ام و اون یه ما دو تا هیوالییم، هر دوتامون، فرانی و من. من یه هیوالی بیست و پنج ساله»

-خورم میسگ جفتشون مسئولند ... برات قسم میهیوالی بیست ساله؛ و اون دوتا تخم
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ان بزرگ. ناجیان بزرگ. خدای گزید. استادتونستم جفتشون را بکشم و حتی ککم هم نمی

قدر تونم بنشینم با یک نفر ناهار بخورم  مثل آدم حرف بزنم. یا اینمن، من حتی نمی

کنم که یارو اگر یه جو شعور داشته باشه، ره یا این قدر موعظه میام سر میحوصله

 (49)همان: « کنه.صندلیش را تو سرم خرد می

 آورد.های مختلف در داستان میبیاناش را به او افسردگی و نابهنجاری

ام که چوانگ تسوی مورد عالقۀ سیمور ای شدههای افسردهکنم از اون حرومزادهحس می»

 (010)همان: « شون هشدار داده.به همه درباره

شود. دیگر البته وجود این رفتارهای غیرقابل تحمل و نابهنجار، فقط از زبان او مطرح نمی

 گوید:نیز به این نابهنجاری او اعتراف دارند. فرانی به او میهای داستان شخصیت

مالحظه هستی! قدر بیفهمی چهوقت میها مریض شو برو عیادت خودت، اونگاهی وقت» 

ام که وقتی آدم حالش رو نداشته باشه باهاشون یکی به دو ام کسی رو ندیدهتو تمام زندگی

کار دونی چهاگه یکی مثالً سرماخورده باشه، میکنه، به اندازۀ تو غیرقابل تحمل باشه. 

-عاطفهدی. تو اصالً بیاش یک نگاه تنفرآمیز تحویلش میبینیکنی؟ هر دفعه که میمی

 (091)همان: « ام. واقعاًترین آدمی هستی که به عمرم دیده

 

 ها در داستانگرایی و اختالالت روانی شخصیتبررسی رابطۀ عرفان -9

گرایی با نابهنجاری رفتاری و اختالالت روانی در داستان، های رابطۀ عرفاننشانهاز بزرگترین 

فروپاشی ذهنی و روانی فرانی بعد از خواندن کتابی دربارۀ سلوک و عرفانِ عملیست. تا قبل از 

ای از این آشفتگی و روحیِ فرانی که به شکل ناهنجاری و خواندن کتاب نشانۀ حادّ و برجسته

 شود.د، در داستان دیده نمیاختالل باش

اش در برابر ایجاد تعامل با شود. او یکی از علل ناتوانیاین آشفتگی در زویی هم دیده می

 داند. دیگران را در پایبندی به اصول عملی مکاتب عرفانی می

و با غیظ چشمانش را بست. موجودات هر چه  "چهار پیمان بزرگ"زویی( گفت »)

پایان باشند، عهد بندم که حفظشان کنم؛ شهوان هر چه بییشمار باشند، عهد مبی

بندم بر آنها ناپذیر باشند، عهد میبندم که نابودشان کنم؛ دارماها هر چه سنجشمی

بندم که به دستش آورم. ناپذیر باشد، عهد میپیروز شوم؛ حقیقت بودا هر چه قیاس

وز از وقتی ده سالم بود هر .... چشمانش بسته ماندند. خدای من، من سه وعده در ر
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تونم غذا بخورم. یک بار وقتی گم. اگه نگم نمیروز زندگیم دارم این رو زیر لب می

خوردم سعی کردم نگم. روی یک بشقاب صدف داشتم باال داشتم با لوساژ غذا می

 ( 41)همان: « آوردم.می

انه به دین که از نظر او زویی در داستان یکی از دالیل فروپاشی عصبی فرانی را نگاه عارف 

تر داشتنیداند. او، دلیل این برداشت ذوقی را دوستخوانشی ذوقی و غیرحقیقی است، می

عرفان »تواند با نظر شفیعیِ کدکنی که معتقد است ای، میداند. چنین نظریهکردنِ دین می

-(، هم04: 0145)شفیعی کدکنی، « شناسانه و هنری به االهیّاتچیزی نیست جز نگاهِ جمال

 معنا باشد.

ام، آگاهانه یا غیرآگاهانه، که عیسی  رو به قدیس فرانسیسِ من هیچ وقت سعی نکرده»

که دقیقاً همون کاریه که نود و هشت   -تر بشه داشتنیاسیزیایی تبدیل کنم تا دوست

ه. اند بکنند. نه این که این از اعتبار خودم باشهای جهان همیشه سعی کردهدرصد مسیحی

اتفاقاً شخصیت قدیس فرانسیس برام جالب نبوده. ولی برای تو بوده. و به عقیدۀ من، این 

 (010: 0149)سالینجر، « یه که باعث شده تو دچار فروپاشی عصبی بشی.یکی از دالیلی

خوای دعای عیسی رو بگی، حداقل اون رو به عیسی بگو، نه به قدیس فرانسیس و اگه می»

گی، اون رو تو ذهن داشته باش، و فقط اون رو، و اون رو همونجوری که خوای ب... اگه می

شی. همین روش خواست باشه. تو با واقعیات روبرو نمیبود، و نه اونجوری که دلت می

-ریختهلعنتی روبرو نشدن با واقعیاته که تو رو در درجۀ اول به چنین وضعیت ذهنی درهم

 ( 019)همان: « این وضعیت درت بیاره.تونه از ای کشونده،  و احتماالً نمی

شود که نگاه عرفانی به دین و اولیای دین، ممکن است از مطلب فوق چنین برداشت می

های دینی و برداشتی ساختگی و مغایر با واقعیت و پیام حقیقی آنها بسازد و شکافی میان آموزه

تعادل و فروپاشی روانی  توان گفت همین شکاف موجب عدمهای عرفانی ایجاد کند. میآموزه

 های عرفانیِ فرانی شده است. شخصیت

 های عرفان پیشینه نقد آموزه -11

داند. او های پیشینه است، را نادرست میداستان، نگاه عرفانی فرانی که مبتنی بر تقلید و آموزه

 معتقد است چنین عرفانی قادر نیست انسان را به کمال برساند.

طلب و نامقبول قدر زیادههای دنیاگریز تاریخ همونقدیساز لحاظ اصول، نود درصد »

 (011)همان: « بودند که بقیۀ ما هستیم.
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های خاطی و آلوده مایۀ انسانتواند دستداند که میهمچنین، ذکر و دعا گفتن را امری می

 آنکه قدمی آنها را به سمت رستگاری و خیر ببرد.باشد، بی

-کش  و سینههای جانمازآبیست فقط برای حرومزادهایدۀ اصلی اینه که دعا قرار ن»

ها باشه. ممکنه آدم مشول دزدیدن صندوق صدقات باشه، ولی باید در حال زن

 (015)همان: « دزدیدن دعا را تکرار کنه. قراره اشراق همراه دعا بیاد، نه قبل از اون.

 مفهوم عرفان از نگاه داستان -11

تازه دارد. این برداشت تازه و ذوقی، خود نگرشی  زویی، از مسیح و منابع دینی برداشتی

گوید: عرفانیست. او بر این باور است که باید مسیح را شناخت و درک کرد چرا دعای مسیح می

 «. یا عیسی مسیح، بر من رحمت بفرست»

کنی ... چیزی که واقعاً تونی به نام عیسایی دعا بکنی که درکش نمیطور میچه»

ترین مرد اون باهوش …کنی اون رو بشناسیکه تو سعی نمی یه اینهنابخشودنی

انجیله، همین از کی سرتر نیست؟کی؟ هر دوتا عهد پر هستند از اولیا، پیامبران، 

ولی، خدای من،  _ها ها، اشعیاها، داوودها، پولسحواریون، پسرهای محبوب، سلیمان

-نگو موسی می .  موسی نه.کیهیچیه؟ دونست چی به چیکی به جز عیسی می

-دونست. اون مرد خوبی بود، خیلی قشنگ با خداش در ارتباط بود، و همۀ این حرف

بود. ولی عیسی درک کرد که هیچ ولی نکته دقیقاً همینه. اون باید در ارتباط می _ها

ترین و داشتنیترین و دوستای با خدا نیست... او بهترین و باهوشفاصله

ذیرترین استادی رو که امکان داشت انتخاب کرد. اگه ترین و تقلیدناپغیراحساسی

دی. خورم، کل مفهوم دعای عیسی را از دست مینتونی این رو بفهمی، قسم می

گه، دعای عیسی فقط یه هدف داره، فقط یکی: این که به کسی که این رو می

 (019تا  019)همان: « شناسی هدیه کنه.عیسی

عیسی درک کرد که هیچ »داند که درک این مطلب می زویی، درک مسیح و شناخت او را در

توان چنین برداشت کرد که پس شناخت عیسی از از این گزاره می« ای با خدا نیستفاصله

من عرف نفسه فقد "خودش به نوعی شناخت خداوند است. این گزاره معادل حدیث شریف 

عرفا از ان استنتاجات بسیاری است که در عرفان اسالمی جایگاه بسیار مهمی دارد و  "عرف ربه

کند که هدف کند. لذا مدام تأکید میاند. در واقع داستان، فرد را به خودشناسی دعوت میکرده

کند که مادر این دعا در این است که مسیح شناخته شود. همچنین در پایان داستان، تأکید می

چنانچه مادرشان مورد مهر و توان چنین برداشت کرد که نگران آنها، همان مسیح است. میدل

توجه قرار گیرد، خود مسیح مورد مهر و توجه قرار گرفته است. این نکته از زبان سیمور که 
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زمانی در حکم مراد فرانی بوده و هنوز هم آن مقبولیت تا حدی برجا مانده است، بیان شده 

 است. 

ا نیست که کنی؟ هیچ کی تو دنیداری گوش می _یه راز وحشتناک رو بهت بگم »

شه، رفیق. و همۀ فک و خانوم چاقۀ سیمور نباشه. این شامل پروفسور تاپر تو هم می

جا نیست که خانوم چاقۀ سیمور نباشه. این رو کس هیچاش. هیچهای لعنتیفامیل

 _به من گوش کن  _دونی دونی؟ و هنوز نمیدونی؟  هنوز این راز لعنتی را نمینمی

یه؟ ... ای، رفیق. ای، رفیق. خود مسیحه. خود مسیحه، قه کیدونی خود خانوم چانمی

 (039)همان: « رفیق.

شود و داستان توصیفاتش را از وضعیت بعد از همین دیالوگ است که فرانی دچار تحول می 

 دهد.آشفتۀ پیش از این به وضعیتی آرام و راضی و خوشحال تغییر می

توانست بکند این بود که با دو دست می فرانی، ظاهراً از خوشحالی، تنها کاری که»

هم که شده، گوشی تلفن را نگه دارد. ... انگار همۀ عقل موجود در جهان، کم یا زیاد، 

-رسید میناگهان نصیب او شده بود. وقتی گوشی را سر جایش گذاشت، به نظر می

ز کار کند. وسایل سیگارش را جمع کرد، بعد روتختی کتان را اداند بعدش هم چه

هایش را درآورد و روی تخت رفت. روی تختی که رویش نشسته بود کنار زد، دمپایی

رؤیا فرو برود، ساکت دراز کشید و به چند دقیقه، پیش از آنکه به خوابی عمیق و بی

 (  031و  039)همان: « تخت لبخند زد.

کند ها تعریف میداستان، بسیار ظریف و هنرمندانه، عرفان را در خدمت و توجه به تمام انسان

کند که برای سیمور، هر انسانی در حکم مادر است و مادر نیز همان مسیح و مسیح و تأکید می

ای خداگونه هم خودِ خداست، زیرا میان مسیح و خدا فاصله ای نیست. یعنی تمام بشریت جلوه

داند از خدا میای است و باید مورد عشق و محبت قرار گیرد. این عقیده که هر انسانی را جلوه

به وحدت وجود نزدیک است. تفاوتش با وحدت وجود در این است، که در این باور فقط انسانها 

ای در ای ندارند. اما در وحدت وجود هر شیء و پدیدههستند که چون مسیح با خدا هیچ فاصله

اشیا  وجود"شود. درواقع وحدت وجود، ای از حق است و فقط شامل انسانها نمیهستی جلوه

( این مطلب در داستان، بصورت تفاوت 335: 0141)سجادی،  "تجلی حق بصورت اشیاء است.

میان نگاه مسیح و نگاه بودا آمده است. بودا هیچ رجحان و برتری میان موجودات قائل نیست 

 داند. ترین انسانها را نیز اشرف مخلوقات می)وحدت وجود(. اما مسیح آلوده

مرغان هوا را نظر کنید: »باهاش موافق نبودی... این سطر بود که ای که چیز دیگه»

کنند؛ و پدر آسمانی شما آنها دروند، و نه در انبارها ذخیره میکارند و نه میکه نه می

داشتنی بود. با اینش موافق بودی. ولی، وقتی این خوب بود. دوست« پروراند.را می
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جا دیگه آخها، این _« از آنها بهتر نیستید؟ آیا شما به مراتب»گه عیسی بالفاصله می

کنه یه که فرانی کوچولو انجیل رو رها میجا جاییآد. اینفرانی کوچولو خوشش نمی

داشتنی توی هوا تبعیض قائل ره به سراغ بودا، که بین اون و موجودات دوستو می

 ( 011: 0149)سالینجر، « شه.نمی

یی، داستان خودش را با تأکید، داستانی عاشقانه و نه عارفانه از همین رو، راوی در آغاز بخش زو

 داند. می

دهد و بر این هاست در دل داستان جا میاو پیام خودش را که عشق به مسیح و یا تمام انسان

گوید که جان کالمش عشق باور است که داستانش عرفانی نیست! شاید بدین خاطر چنین می

ای دیگر، یعنی عشق انسان وع بشر است. اما در این داستان، از زاویهورزیدن به تمام انسانها و ن

جا که عرفا، معشوقِ حقیقی از آن"به انسان به بهانۀ رسیدن به خداوند مطرح شده است.  

دانند و های دیگر را، همه از مجالی و مظاهر او میعاشقان را ذات حضرت حق دانسته و معشوق

دانند که عشق حقیقی است و و در طول عشق به ذات حق میعشق به مظاهر را عشق مجازی 

... عرفا به وحدت وجود معتقدند؛ به این معنا که در حقیقت، جز وجود و موجود واحد، تخقق 

ندارد، ماسوا چیزی جز جلوه و ظهور آن وجود واحد نیست. پس کامالً طبیعی است که عارف 

( در واقع مطالب 19و11: 0140یثربی، ) "عشق را به ماسوا و سراسر هستی سرایت دهد.

ای هستند برای رسیدن به این درونمایه، که هر انسانی صرف انسان عرفانی داستان، بهانه

دهد و آن وارستگی و رها کردن تمام ای ندارد. البته راهکاری هم ارائه میبودنش با خدا فاصله

 آرزوهاست. 

 لق پذیرد آزاد استز هرچه رنگ تع غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

 (53: 0135)حافظ، 

 

تونی از االن تا روز قیامت دعای مسیح را تکرار کنی، ولی اگه نفهمی تنها می»  

خوای دونم چه طور مییه، نمیآد وارستگیچیزی که توی زندگی دینی به حساب می

از  بریدن"آرزویی. یه اینچ هم که شده جلو بری. وارستگی، رفیق، فقط وارستگی. بی

 (031: 0149)سالینجر، .« "هاتمام هوس
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 گیرینتیجه

های عرفانی بیان و نقد شده و های عرفانی. در این اثر آموزهرمان فرانی و زویی، اثریست با مؤلفه

گرایی، تنها با دهد که عرفانشوند. این اثر نشان میبا نگرشی ذوقی و عرفانی، بازسازی می

تواند در روان فرد .. و بدون به روز کردن و کارآمد کردن آن، میای چون ذکر و ریاضت و.شیوه

های پیشینی و پیش از سلوک اختالل ایجاد کرده و از او فردی نابهنجار بسازد. همچنین آموزه

های پسینی و بعد از سلوک و تجربۀ عملی تعارض داشته و مورد رد و فرد ممکن است با آموزه

کند که عرفانی حاکم بر داستان به این سمت سوق پیدا مینقض قرار بگیرند. نیز، نگرش 

معرفت و درک حقیقی مسیح در عشق داشتن به تمام انسانهاست و میان انسان و خدا هیچ 

ای نیست. نه در نگرش سطحی برخی از متون عرفانی. قابل توجه است که اینچنین فاصله

 رشی عرفانیست.  دهد، خود، حاصل نگای که متن به مخاطب نشان مینتیجه

 

 منابع

 ، تهران: افرا.شناسینویسی و روایتدرآمدی بر داستان(. 0133اهلل )نیاز، فتحبی -

با مقابله از نسخۀ محمد  دیوان حافظ،(. 0135الدین محمد )حافظ، خواجه شمس -

 قزوینی و دکتر قاسم غنی، تهران: طلوع. 

، ترجمۀ روانی )جلد اول(شناسی آسیب(. 0139دیویسون، جرالد. سی و همکاران ) -

 دهستانی، مهدی، تهران: ویرایش.

 ، ترجمۀ میالد زکریا، تهران: مرکز.فرانی و زویی(. 0149سالینجر، جی. دی ) -

 فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران: طهوری.(. 0141سجادی، سیدجعفر ) -

 ، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفیه(. 0145شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 ، تهران: صدای معاصر.نگاهی به سپهری(. 0135شمیسا، سیروس ) -

پور، قم: مرکز کرم کرمی، ترجمۀ اهللعرفان پس از مدرنیته(. 0133کیوپیت، دان ) -

 مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.

کتاب ماه و ادبیات «. نگاری معصومیتسلینجر و ژرف(. »0131مستور، مصطفی ) -

 .019و  011، 33و  33فلسفه. 

 ، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.مفهوم عرفان(. 0133موحدیان عطار، علی ) -

 ، قم: بوستان کتاب. عرفان نظری(. 0140یثربی، سیدیحیی ) -


