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 نیا مرتضی کریمی

 باهنر   دیشه سی همدان، پرد انیدانشگاه فرهنگ یعلم ات یعضو ه ،یفارس اتیزبان و ادب  یدکتر

 

 چکیده 

-از آن بی  صخشناختی مبحث »اضطراب« است. اضطراب نتیجۀ ترسی خفته است که معموال شیکی از مهمترین مباحث روان

اما قادر به کنترل آن نیست و افزایش ترس موجب    ،خبر است و یا حتی ترسی که فرد کامال از منبع و سرچشمۀ آن آگاه است

بیانگر افکار و روان آدمی هستند که با مخاطبان خود در   ،ماندای برجای میاضطراب وی شده است. آثار ادبی که از هر نویسنده

می  روان  زایکی    ، گذاردمیان  بعد  از  وی همواره  آثار  که  بزرگان  استاین  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  »صادق    ،شناسی 

های روح و شناختی و همچنین ناشناختهنویسانی است که در پرداختن به مسایل و مشکالت رواناز داستان  ویهدایت« است.  

  داستان کوتاهکه بازتاب آن در    ،یل روانی »اضطراب« استا س اش مهارت خاصی دارد. یکی از این مهای داستانیروان شخصیت

ای صورت گرفته  در این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه  شود.« به کرات دیده میهاصورتک»

 دازیم.پرب همراه با شواهد  هاداستان کوتاه صورتک  در آراء پل تیلیشاست برآنیم به انواع اضطراب بر اساس 

 

 صادق هدایت ،هاصورتک ،پل تیلیش ،اضطرابهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه 

علومروان  میان  ادبیات در  و  روان شناسی  از  بسیاری  به طوری که  دارند  ناگسستنی  و  عمیق  پیوندی  برجسته انسانی  شناسان 

و به معنای    1ترجمۀ واژۀ یونانی »پیسیکولوژی   ی کهشناساند. روانشناختی خود را بر پایۀ آثار ادبی ارایه نمودههای رواننظریه

امیرخود فرمودۀ  اساس  بر  و  بوده  حیات  ضروریات  از  و  واجبات  از  است  »انفع شناسی  عنوان  به  )ع(  معرفی  مؤمنان  المعارف« 

 .  گردیده است

-قدرت تخیل فوق  هستنددائم  »اضطراب همراه دائمی بسیاری از ماست و حالت مزمن نگرانی است. کسانی که دچار اضطراب   

(. اضطراب چیزی است که وقتی  25:  1387  ، کنند.« )نویلالعاده دارند اما افکار خود را بیشتر معطوف به حوادث ناخوشایند می 

شود. اضطراب به کنیم. احساس اضطراب به ترس و احساسات مشابه آن مربوط میآن را احساس می  ،گیریم در تنگنا قرار می

افتد که هیچگونه تهدید فوری برای  شود. معموالَ زمانی اتفاق میگونه دلیل آشکار تعریف میون هیچیش بدو تشوصورت هراس  

شود فرد مضطرب قصد فرار از آن اما این تهدید برای فرد احساسی واقعی است و باعث می  ، امنیت یا سالمت فرد وجود ندارد

اما کمی اضطراب   ،شودکند و کلیۀ سیستم بدنش دچار اختالل میمی   و عرقتپد؛ بدن اموقعیت را نماید. قلب او به شدت می

 شود افراد هوشیار و مراقب باشند. باعث می

نویسی معاصر فارسی دانست که در دورۀ نخست ظهور توان نمایندۀ برجستۀادبیات سیاه در عرصۀ داستانصادق هدایت را می 

ترین  او؛ هنوز بر ادبیات فارسی گسترده است. هدایت شاخص  هه از مرگ د   5یش از  آن بالید؛ اما سایۀ آثارش پس از گذشت ب

تاریخ نویسندۀ  نخستین  و  گرفته  یأس شکل  و  نومیدی  براساس  آثارش  که  است  فارسی  زبان  نویسندگان  بین  در  ادبیات  فرد 

پایان داده و برخالف جریان ادبی هزارسالۀ پیش ست. این در  نا کرده ااز خود ش  فارسی است که با خودکشی به زندگی خود 

خوانند و  ای پرخواننده در داخل و خارج از کشور است. نسل کنجکاو امروزی آثار او را با دقت میحالی است که هدایت نویسنده

ر  تحلیل قراگیرند. و منتقدان ادبی با رویکردهای گوناگون؛ آثار او را مورد نقد و ها و زبان او الهام می نویسندگان جدید از تکنیک

   دهند.می

داستان  از  روانهدایت  مشکالت  و  مسایل  به  پرداختن  در  که  است  ناشناختهنویسانی  همچنین  و  روان شناختی  و  روح  های 

داستانیشخصیت استهای  »اضطراب«  روانی  مسایل  این  از  یکی  دارد.  خاصی  مهارت  کوتاه    ،اش  داستان  در  آن  بازتاب  که 

ای صورت گرفته  این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه  رد  شود.ده میها« به کرات دی »صورتک

 ها همراه با شواهد بپردازیمآراء پل تیلیش در داستان کوتاه صورتکاست برآنیم به انواع اضطراب بر اساس 

 

 روش تحقیق

عات مرتبط و نیز استخراج مطالب  برداری از موضوده ابتدا به فیشنوع روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی است نگارن 

سپس به تجزیه و تحلیل مطالب پرداخته و  بندی آنها و  به تلفیق و دسته   برداریمربوط به اضطراب پرداخته و بعد از اتمام فیش

 . نظر خواهد گذشتکه در ادامه از الزم به عمل آمده است  هایگیری نتیجهانجام شده در این آثار  هایبررسیدر پایان از 

 

 
1 psychology 
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 پیشینۀ پژوهش 

  ، سال دوم   ،(. فصلنامۀ نقد ادبی 1388مصطفی گرجی. )  ،های بشری با توجه به آراء پل تیلیش«انواع ادبی و اضطراب مقالۀ: »  -

ت و سعی حوزۀ مورد نظر )اضطراب( پرداخته شده اس  در  تیلیش  پل  دیدگاه  بررسی  . در این مقاله به185-198صص    ،6شمارۀ

 ادبی   نوع  ظهور  کیفیت  مشخص و  ایدوره   در(  اضطراب) خاص  روانی  سنخ  بروز  و  فکری  گفتمان  لبۀ یکت با توجه به غ شده اس

 کند.  بررسی و تحلیل را گفتمان آن با متجانس

-  « داستانمقالۀ:  تطبیقی  )برادرکشی(«  بررسی  اضطراب مرگ  بر مسئلۀ  تأکید  با  و سمفونی مردگان  بن بست  صطفی  مهای 

 با  آن  ارتباط   برادرکشی و  تاریخی   اسطوره  ه در این پژوهش دو رمان بن بست و سمفونی مردگان را از دیدگاه سندنوی  ،گرجی

 معنایی بررسی کرد.گناه و بی ،ی حاصل از مرگهای سه گانهاضطراب 

-  « اضطراب موقعیت«مقالۀ:  و  اضطراب  ، مصطفی گرجی  ،رمان  مقاله  این    ی هااضطراب   و   باتن  دو  آلن  هدیدگا   از  موقعیت  در 

 نقد شد.  و  رضا امیرخانی تحلیل ش ره در رمان تیلیش پل  دیدگاه  از بشری

  ، ( فصلنامۀ علمی پژوهشی نقد ادبی1396) ،آقاخانی بیژنی محمود  ،«ترس و اضطراب در رمان زمین سوختهی هاجلوهمقالۀ: » -

 . 8-28صص  ،37شماره  ،10سال 

ممقالۀ:    - از  ترس  ژیلبردوران   خون هدایترگ در سه قطره  »بررسی  نقد  روش  اساس  بر  ژید  اخالق  سارا   (.1394)  ،«و ضد 

باقری  ،نگار مزاری  ،سروش ادبیات خارجی  ، طاهره خامنه  زبان و  یازدهم،  نقد  صص    ،1394پاییز و زمستان    ، 15شمارۀ  ، دورۀ 

275-291. 

 

 اضطراب

 ذیل اضطراب(.   ،معینی است.)سراسیمگ ،تابی بی  ،پریشانی ،لرزیدن ،معنی جنبیدنلغت بهاضطراب در  

از ناآرامیاز نظر روان  الوقوع که  با احساس خطر قریب  ،ترس و هراس ناخوشایند و پیش روند   ،پزشکی اضطراب عبارت است 

شخصیت کند. همچنین در مهم و رشد  شناسی روانی بازی میای را در آسیبمنبع آن قابل شناسایی نیست. اما نقش عمده

 (  135: 1390 ،)سادوک ای دارد.آدمی؛ نقش برجسته تمام سنین عمر  ضی درعی او در فرآیندهای مرانسان و رشد طبی

 را وقوع است حال در چه آن از ترسی و شده فرد وجود در ناراحتی و تنش ایجاد سبب که است  ناخوشایندی حالت اضطراب 

 کند. می ایجاد در وی

 بلکه نیست؛ خیال یک اضطراب می کند. تخریب نیز را فرد عمل بلکه ،دوخ صاحب تنها نه که است بیمخر بیماری »اضطراب 

 (. 99: 1385 ،است.« )گنجی شدید بسیار گاهی که آیدمی وجود به درونی ترس یک اساس بر

ترس و احساسات مشابه  کنیم. احساس اضطراب به  گیریم آن را احساس میاضطراب چیزی است که وقتی در تنگنا قرار می» 

 (. 20:1384 ،شود.« )مارکس ط میآن مربو

تخیل  »  قدرت  هستند  دائم  اضطراب  دچار  که  کسانی  است.  نگرانی  مزمن  حالت  و  ماست  از  بسیاری  دائمی  همراه  اضطراب 

 (.  25:1387 ، )نویل کنند.«را بیشتر معطوف به حوادث ناخوشایند می اما افکار خود ، العاده دارندفوق 
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 هادق هدایت و صورتکصا

پایۀ یأس و ناامیدی بسیار شکل گرفته  نویسی می ترین نویسندگان عرصه داستاناز شاخص  هدایتصادق    باشد که آثارش بر 

اصوالٌ شخصی اجتماعی نبوده و احوال  ، آمد شخصی اهل معاشرت به نظر می ، رغم اینکه در بسیاری اوقاتاست. صادق هدایت به

  ، کردند از دوستانی که در مطبوعات از او تعریف می  کرد واو از مشهورشدن پرهیز میی میل بیشتر او به انزوا بود.  دهندهاو نشان

   داد کسی از او عکسی بگیرد.کرد و در اواخر عمر اجازه نمیگله می

صورتک  کوتاه  اشرافداستان  و  جوان  مردی  زندگی  داستان  استها  منوچهر  نام  به  چندان   زاده  نه  و  رقاص  زنی  عاشق  که 

شوند و بشدت با ازدواج آنها مخالفت  ی خجسته با پسرشان آگاه میام خجسته است. خانواده منوچهر که از آشنایخوشنام به ن

کند. در این  گیرد و خانواده خود را ترک میهای خانواده اش تصمیم به ازدواج با وی میکنند. منوچهر علی رغم مخالفتمی

 کند که در آن عکس خجسته مست در آغوش مردی است. یافت می فرنگیس خواهر منوچهر عکسی از خجسته را در میان

اما در دلش هنوز عشق خجسته شعله    ،گیردمنوچهر به محض دیدن عکس از خجسته متنفر شده و تصمیم به انتقام از وی می 

-وبرو میدعوت شده است و هر دو با صورتک خاصی با هم رشود که خجسته نیز در آن  کشد. در مجلس رقصی حاضر میمی

کند و شوند. خجسته که سعی دارد منوچهر را متقاعد کند که آن عکس وی نیست و شروع به دلبری کردن برای منوچهر می

به شمال  خواهد وی را ببخشد باید همین االن با وی بیاید و  گوید که اگر میمنوچهر که هنوز عاشق خجسته است به او می 

ان را ندارد و آبروی خود را از دست  آنجا زندگی کنند چون دیگر روی برگشت به تهر  کشور زادگاه پدری منوچهر بروند و در

قید و شرط میداده می بی  به سمت شمال حرکت میداند. خجسته  و  و  پذیرد  راه هر دو مست هستند  کنند در طی مسیر 

سوزند و داستان با  دو در آتش میو هر  شوند  ر بین راه تصادف کرده و به دره پرت میرود داتومبیل با شدت هر چه تمامتر می

 (. 92-104: 1341، یابد. )هدایتمرگ دلخراش منوچهر و خجسته پایان می

 

 از دیدگاه پل تیلیش   هاداستان کوتاه صورتکهاي اضطراب در  بازتاب جلوه

(. از نظر او آنچه 75  :1366،  کوشد به ترس تبدیل شود )تیلیشه میآگاهی وجودی از عدم است ک  ،از نظر پل تیلیش اضطراب

تواند هم به بهترین  ی روبرو شدن انسان با تهدید عدم است که میی صرف مطرح است؛ نتیجه شناسی به عنوان عاطفهدر نفس

ب انواع گوناگونی دارد. اضطرا  (.4گرجی :  نقل شده از    11:  1366،  حالت ممکن و هم به بدترین حالت ممکن روی دهد )تیلیش

  اضطراب  یا  وجودی  کند: خودکند که بر اساس آن سه نوع نیستی انسان را تهدید میاضطراب را ذکر می  پل تیلیش سه نوع

 اضطراب محکومیت.  یا اخالقی معنایی؛ خودبی اضطراب یا  معنوی مرگ؛ خود

 

 :  خود وجودي یا اضطراب مرگ

   کند.تهدید میکه مرگ آن را  ت و اساس آن نفس وجودی اوستاضطراب حاصل از سرنوشت انسان اس 

 

  معنایی:خود معنوي یا اضطراب بی

 کند. معنایی که اساس آن نفس معنوی آدمی است و پوچی آن را تهدید میاضطراب حاصل از بی 
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 خود اخالقی یا اضطراب محکومیت:

 (.  78-84: 1366 ،کند. )تیلیشان است و گناه آن را تهدید میاضطراب حاصل از محکومیت که اساس آن نفس اخالقی انس 

ویژگی   از  ترس  و  صادق هااضطراب  بارز  دیده    هدایت  ی  آثارش  اغلب  در  که  آثار  میاست  این  از  یکی  کوتاه شود.  داستان 

 شود.می یلیش بررسیی این اثر طبق دیدگاه پل تهاکه در این مجال انواع اضطراب  ها از مجموعه سه قطره خون استصورتک

داند و آن اضطراب حاصل از سرنوشت انسان است و اساس  می  خود وجودی یا اضطراب مرگ  پل تیلیش اولین نوع اضطراب را

 کند. که مرگ آن را تهدید میوست آن نفس وجودی ا

کنندۀ عامل اضطراب در هر ترسی است. این اضطراب ناشی از ناتوانی در حفظ وجود خویش است که  تعیین  ، »هراس از مرگ 

دارد که برای ترس خود موردی  می ر این وضعیت شخص مضطرب را وادر بنیان هر ترسی نهفته و عامل هراسناک آن است. د

 (.74: 1366 ،کوشد که به ترس بدل شود.« )تیلیش اضطراب می ،بیابد 

 ضمن این اختالل است. شده داده نشان خواب اختالالت و کابوس  ،اضطرابی فرارهای شکل به هاصورتک درو ترس    اضطراب

 حساس  ،باشد بعدی خودش نفر  است ممکن که  این به نسبت را  او و شودمی عزیزان  مرگ دلیل به  فرد آشفتگی موجب اینکه

 .  کند می

. این داستان عشق منوچهر به خجسته است که به خاطر این عشق  شودمیهای اصلی تمام  ا مرگ شخصیتب  ها صورتک داستان  

با خانواده منوچهر میحتی  به دست  عکسی  از مدتی  بعد  است.  کرده  پیدا  اختالف  آغوش اش  را در  آن خجسته  که در  رسد 

دهد. منوچهر به  ز او را رنج میهای اطرافیان نیشود. به عالوه گفتهبیند. از این پس؛ زندگی برای منوچهر دشوار میمی   ابوالفتح

بعد خجسته و بعد هم خودش را   ،ابوالفتح  ،یرد »برود گمیافتد. اول تصمیم  خاطر خیانتی که در عشق دیده به فکر انتقام می

کند که بهتر است یک شب با خجسته »زهر بخورند و در آغوش هم بمیرند. این فکر  می  بعد فکر  . (80  :1341،  هدایت)  بکشد.«

دهد؛ بدین ترتیب که آن قدر می  )همان( بعد؛ با اتومبیل خود و خجسته را به کشتن  «ش خیلی قشنگ و شاعرانه بود.ربه نظ

 کند. دهد و ماشین در پرتگاهی سقوط می راند که کنترل اتومبیل را از دست میتند می

ضا پیچید و اتومبیل در  ف  شیشه در  نفوالد و شکست  ،اتومبیل دور خودش گردید و صدای غرش آهن  ،لغزیدند   ها ناگاه چرخ»

افتاد. بعد یک مرتبه صدا خاموش از روی شکستهاتنها شعله  ،شد   پرتگاه کنار جاده  صبح یک   .شدمی  آن بلند   ۀی آبی رنگ 

 (.87-88)همان:  « .مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جاده افتاده بود

است  نشأت گرفته معنایی اضطراب از بی این نوعیا خود معنوی است.  ی معنایبی از دیدگاه پل تیلیش اضطراب اضطرابنوع دوم 

   کند.می است و پوچی آن را تهدید انسان نفس معنویِ مربوط به و

 گوید:  در جایی خجسته به منوچهر می هادر داستان صورتک 

ماند همان  می  کنیم؟ چیزی کهبی پوچ وقتمان را تلف  هاشویم. چرا سر حرفمی  دنیا دمدمی است؛ دو روز دیگر ماها خاک»

 ( 85  -86 : 1341، هدایت) «خوشی است؛ وقت را باید غنیمت شمرد باقیش پوچ است و بعد افسوس دارد.

 اعتبار ببیند.شود که منوچهر عشق را هم پوچ و بیمی این مطلب سبب

از نظر محمدرضا معنا بداند.  وچ و بیپ   دنیا و هستی را  ،شود هدایتمی  اضطراب از ناکامی جنسی از دیگر مواردی است که سبب

گردند؛ زیرا از نظر هدایت انسان  به بدترین وجهی محکوم به مرگ می  شوند قربانی »همۀ کسانی که به عشق جنسی گرفتار می

که   ستتر و ارزشمندتر از عشق جنسی داشته باشد و در غیر این صورت حق او این اای بسیار مهمبرای ادامۀ زندگی باید انگیزه
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از شخصیت  بسیاری  برای  است که هدایت  این حکمی  بیفتد.  به فالکت  یا  )بمیرد  است.«  صادر کرده  داستانیش  ،  قربانیهای 

1372 :150.) 

 شود:غیرممکن یعنی منوچهر  قهرمان مرد داستان نظر زندگی در  شودمی سببنیز همین ناکامی جنسی ها  صورتک در 

 (.  80: 1341، هدایت.« ) رایش غیرممکن استی بخجسته زندگدانست که بدون »او می 

تیلیش پل  از دیدگاه  اضطراب  نوع  نفس یعنی    ؛اضطراب محکومیت است  آخرین  آن  اساس  از محکومیت که  اضطراب حاصل 

 (.  78-84: 1366 ،)تیلیش .کنداخالقی انسان است و گناه آن را تهدید می

 را  اخالقی او  داند که هویتمی  اخالقی انسان  خود  تأیید  درگناه را  نیز  حس به گناه کردن در حوزۀ اخالقیات است و پل تیلیش  

 گیرد.می در بر

مشکالت تنفسی همراه با احساس فشردگی قفسۀ صدری و   ، »تپش قلبا عبارتند از: هترین آنضطراب عالیمی دارد که مهماما ا

مفرط  ،خفگی پاها  ،تعرّق  در  سستی  احساس  و  پاره  ، لرزش  موارد  در  از  میمیل  ای  کردن  ادرار  پایان  به  بحران  این  به  تواند 

 (. 28: 1388، بخشد.« )کراز

بیماری  معده »انواع  درد  جمله  از  گوارشی  زانوها  ،های  شدن  گردن  ، سُست  عضالت  از شانه  ،گرفتگی  گردن  پشت  درد  و  ها 

مینشانه اختالالت  بروز  به  منجر  که  اضطراب شدید  و  ترس  است.  اضطرابی  اختالل  ا  ،شودهای  به در  اضطرابی  ولین حمالت 

   (.62: 1391 ،کند« )شولتزنَفَس زدن و سطحی نَفَس کشیدن بروز پیدا میشکل نَفَس

 .  است اضطرابهای ویژگینیز از  ( 64همان: ) «کالفگی و خستگی مفرط ،خشم و زودرنجی  ،زده»خُلق افسرده و غم البتّه

 مواجهیم. و ...  گی  و رنگ پرید   گیحشت زدو ، یهگر ،خشم ،در این اثر ما با عالیمی همچون لرزیدن

از شخصیت  یک  مضهر  میطهای  نشان  واکنشی  آمده  وجود  به  شرایط  به  نسبت  به  داستان  این  واکنشدهند.  رب  این  ها  به 

زایش  های دفاعی لذّت را افمکانیزمدفاعی ابزاری است برای کم کردن تنش و اضطراب در افراد.    مکانیزمدفاعی گویند.    مکانیزم

دهد. اگر غرایز بدون  کاهند. غریزه نیروی غیرقابل انعطاف است که فرد را به انجام عملی سوق میدهند و از احساس گناه میمی

موانع    ،ها پیامد تنبیه را به دنبال دارند. این تضاد و تعارض میان غریزه  ،توجه به معیارهای اجتماع و به طور مستقیم ارضاء شوند

های انسان و اجتماع تا میان غریزهدهد  های دفاعی آن را کاهش میمکانیزمع مستقیماً وجود دارد و تنها  اجتماآن و معیارهای  

بنابراین »خاصیت   را کاهش میمکانیزمنوعی آشتی به وجود آید؛  ابزاری های دفاعی این است که سطح آگاهی انسان  دهد و 

 (.  45-46: 1384 ،برای من یا ایگو است.« )دارابی

گونه  هایمکانیزم هیجاندو  یا  یا  اند  و  شولتز    اجتنابی.مدارند  سیدنی  نظر  روشاز  هر  می  ،در  مبتال  یا  فرد  و  سازگارانه  تواند 

کند برخورد  اختالل  با  در  ناسازگارانه  کردن صورت  اجتنابی  ۀ  مقابل.  پاک  با  کردن  ،مسئلهاشخاص  رفتن  ،فرار  سکوت   ، طفره 

م  ،کردن از  دوری  و  کردن  مینبع  سرکوب  تالش  برسانند استرس  آرامش  به  را  خود  و    ،مدارجانیه  ۀمقابلو    کنند  انتخاب 

)ر.ک:    .آیدبه شمار مینوعی فرار از موقعیت  که    کسب آرامش و دور شدن از عوارض اضطراب است  یبرا  یی هاروش  یریکارگبه

   (. 65-64: 1391، شولتز

اضطراب و ناراحتی مانند خوره به جانش    ، که به او خیانت کرده  شودیها منوچهر وقتی به خجسته مظنون مدر داستان صورتک 

 خودش و خجسته را به کام مرگ می کشاند.   ،جای تصمیم عاقالنه و تحقیق دربارۀ صحت ماجرابه ، افتدمی

در    ومبیلضا پیچید و اتف  فوالد و شکستن شیشه در  ، اتومبیل دور خودش گردید و صدای غرش آهن  ، ها لغزیدندناگاه چرخ»»

افتاد. بعد یک مرتبه صدا خاموش از روی شکستتنها شعله  ،شد   پرتگاه کنار جاده  صبح یک   .شدآن بلند می  ۀهای آبی رنگ 
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بود افتاده  جاده  کنار  اتومبیل  لش  و  سوخته  گوشت  ) .مشت  نیز    (.88-87  :1341،  هدایت«  او  دفاعی  مکانیزم  ترتیب  بدین 

 اجتنابی است. 

 

 گیري نتیجه

این م اضطراب و ترس درقاله مودر  ازداستان کوتاه صورتک  ضوع  از دیدگاه    ها  از صادق هدایت  پل  مجموعۀ سه قطره خون 

 دستاوردهای حاصل از این بررسی چنین است:پرداز بررسی شد. تلیش نظریه

این    یت دارد.دق هدایعنی صا  هامایه است که نشان از اضطراب نویسندۀ داستان ترین بناضطراب و ترس مهم  در این داستان 

سه  انواع  نظریۀ  و  تیلیش  پل  دیدگاه  از  اضطراب اثر  مرگ  گانۀ  اضطراب  نخست  است.  انطباق  و  بررسی  قابل  بشری  که های 

ها  که در برخی از داستانمعنایی  دوم اضطراب حاصل از بی  طبیعی در ارتباط است. با مرگ طبیعی یا غیر  این داستانمحتوای  

دارد یا   ، کردای که هدایت در آن زندگی میوچی یا ریشه در یأس و ناامیدی حاصل از شرایط دورهیی و پ معنادیده شد و این بی

شود که باز هم پیامد آن مرگ است. در نهایت اضطراب محکومیت که این که به ناکامی وی در مسألۀ عشق جنسی مربوط می

است که شخصیت اشتباهاتی  و  آن میحاصل گناهان  نشدند  ها دچار  به  پی داشت.و  را در  آنان  عذاب وجدان    ، لرزیدن  وعی 

ترین عالئم اضطراب در مهم  حالتهای باز و بیچشم  ،گی و رنگ پرید  گیوحشت زد  ،گریه کردن  ،خشمگین و عصبانی شدن

این    شخصیت  داستان  واکنش  بود.  داستانمضطرب  مضطرب  اضطراب  شخصیت  با  رویارویی  و  مقابله  دفاعی    ،در  مکانیزم 

و برخورد عاقالنه و درست برای رسیدن به آرامش در هنگام اضطراب   بوده   مدارر بوده است که غلبه با واکنش هیجانمداانهیج

 است. شده ده  دی از سوی شخصیت به ندرت
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Abstract 
Anxiety is one of the most important psychological issues. Anxiety is the result of a dormant fear that one 

usually does not know about, or even a fear that the person is fully aware of its source but is unable to control, 

and the increase in fear has caused him anxiety. The literary works left by any writer represent the thoughts and 

psyches of a person who shares with his audience, one of these greats whose works have always been analyzed 

from a psychological point of view is Sadegh Hedayat. He is one of the writers who has special skills in 

addressing psychological problems as well as unknowns of the spirit of his fictional characters. One of these 

psychological problems is "anxiety", which is frequently reflected in the short story "Emojis". In this paper, 

which has been done by analytical and descriptive method based on library studies, we aim to deal with the types 

of anxiety based on Paul Tilish's views on short story of emojis with evidence. 
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