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 چکیده
 ،ایسبک هر نویسنده اعتقاد داردکه از نویسندگان معاصر مصری است م( 1691) حاویمیرال الط 

روحیات  «باذجنانة الزرقاءال». در رمان است روانی او حاالت روحی وگویای تحوالت اجتماعی و 

 یی داستانهاترسیم شخصیتاز پیِ  نویسنده به وضوح هویداست؛، های داستاننویسنده در شخصیت

. در این مقاله، را بیان کند اجتماعی اعمال شده در حق زن شرقیهای انواع سرکوبدارد سعی 

 سرشناسروانشناس اساس نظریۀ روانشناختی کارن هورنای  بر «باذجنانة الزرقاءال»رمان ی هاشخصیت

روانکاوی  هایهنظری درنای مورد واکاوی قرار گرفته است. هور لیلیتح -به روش توصیفی آلمانی

 ،«باذجنانة الزرقاءال» رمان پریشِی روانها. شخصیتای داردهویژ نگاه ،فرهنگ و محیط موضوعبه  ،خود
های هستند که با نظریهاز محیط زندگی و آداب مختص به آن  برخاستهرنجوری درگیر نوعی روان

بق بر طرا رمان این ی هاشخصیت کوشدمیاین پژوهش  رنای قابل نقد و تحلیل است.روانشناختی هو

های و راهکند  بررسی ،طلبتیپ برتری و مهرطلب، تیپ انزواطلبتیپ  ت:گانۀ شخصیهای سهتیپ

از میان  دهدنشان میپژوهش  نتیجۀ .دهد برای سیر در بستر جامعه، مورد کنکاش قرار را تدافعی آنان

کنند جز پدرِ قهرمان داستان، که دارای تیپ شخصیتی شخصیت اصلی که در داستان نقش ایفا میپنج 

های شخصیتی نوروتیک و غیر سالمی قرار ها، در گروهِ تیپسالم و نرمال است دیگر شخصیت

 دچار ،های محیطی و فرهنگیبه دلیل آسیب ،هاشخصیتکند. این گیرند که هورنای به آن اشاره میمی

 .است آنان منجر شدهدر میان  روابط ناهنجار گیریشکل بهکه  هستند اب بنیادینیاضطر

 

 .الطحاوی میرال، باذجنانة الزرقاءال ،کارن هورنای شخصیّت، شناختی،نقد روان :هاهکلید واژ
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 مقدمه

ها گسترده و جذاب وجود آدمی است چرا که کامیابی ،ت یکی از ابعاد مهمعد شخصیّبُ

شخصیّت »و روابط بین آنها دارد.  هاهای فرد و اجتماع ریشه در شخصیتناکامی و

روانی و رفتاری که هر فرد را از فرد یا  ،های جسمیت است از مجموعه ویژگیعبار

های تردید، شخصیت یکی از بحثبی» .(1 :1۹6۱ ،کریمی) «سازدافراد دیگر متمایز می

های مربوط به انسان است. چرا بررسی روانشناسی و هدف نهائی همهعمده و محوری 

دانست که در  ترین سواالتیتوان جزو مهمتربیت وی را می ةاخت انسان و نحوکه شن

: 1۹۱۹، پروین) «اندنی به دنبال پاسخگوئی به آن بودههای علوم انساطی قرون، کلیه رشته

۱).  

ید در اواخر در زمینه شخصیت در روانکاوی زیگموند فرو تخصصی اولین مطالعات

به منصۀ ظهور شناسانی بعدها روان .قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته است

 (عوامل وراثتی و ژنتیکی) را عوامل بیولوژیک که تنها عوامل موثر در شخصیت رسیدند

گیری شخصیت دخیل و نیروهای اجتماعی را نیز در شکلدانستند بلکه عوامل نمی

یکی از » او ؛است کارن هورنای روانشناس آلمانی ،ن روانکاواناز جمله ای .دانستند

مقدمات  ،شاگردان و پیروان فروید بود که بعدها با مخالفت با بعضی از اصول فروید

دیده اهورنای بر محیط تاکید کرد اما استعدادهای ارثی را ن .نظریه خود را به وجود آورد

اگرچه وراثت امکان بروز رفتارهای خاصی از دیدگاه وی  (.۱61 :1۹۱1 ،الندین) «نگرفت

 بخشد.در نهایت، این محیط است که به این رفتارها عینیت میاما کند، را مشخص می

رد که محیط ممکن اگذمی ه ودیعهب هانانساوراثت استعدادهایی را در  ،به عبارت دیگر

وامل محیطی از میان عو » .ندهد است آنها را تقویت کرده و پرورش دهد و یا پرورش

شخصیت، تجارب فرد به عنوان عضو یک فرهنگ، حائز اهمیت بسیار  ةتعیین کنند

ای که متولد از لحظه کند.تعیین می زندگی ما را در هر لحظه ،فرهنگ چرا که است

میریم فرهنگ وجود دارد و صرفنظر از اینکه از آن مطلع باشیم شویم تا زمانی که میمی

آورد تا از رفتارهای خاصی که سایر انسانها برای ما فشار وارد می یا نباشیم، دائم بر ما

این باور است  رب کارن هورنای .(19-1۹: 1۹۱۹، پروین) «اند، پیروی کنیمبه وجود آورده
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گیری در شکل یو فرهنگ یمحیطعوامل شناختی، عالوه بر مسائل زیست است که

به طوری که انسان تحت تاثیر کند نقش درخور توجهی ایفا می هاشخصیّت انسان

گزیند می را بر یهای تدافعی مختلفراه ،با اطرافیانمحیطی در تعامل  نامطلوبشرایط 

طلب و انزواطلب بر او غالب های مهرطلب، برترییکی از شخصیت ،که در پی آن

ها وجود دارد که متناسب با . این ابعاد شخصیتی به طور طبیعی در همه انسانشودمی

کند که از چنین اشخاصی به تیپ شخصیتی سالم و یط و مقتضای حال بروز میشرا

گانۀ هورنای های سههیچ یک از تیپ ،در تیپ شخصیتی سالم شود.نرمال تعبیر می

 غالب نیست.

گوناگون فرهنگ یک های گر پیچ و تابادبیات هر ملتی، خواسته یا ناخواسته تجلی

هم به عنوان یکی از گیراترین و  رمانمیان  در این (.4۹-۱۹: 1۹19)فرزاد،  باشدجامعه می

 بستر مناسبی را برای بازتاب آداب و رسوم، فرهنگ و روحیات اثرگذارترین انواع ادبی،

جامعه فراهم ساخته است. نویسندگان دنیای معاصر عرب پا به پای نویسندگان  افراد

زندگی ملت خود را به تصوبر  ی ازکوشند با خلق آثار داستانی، ابعاد مختلفجهان می

که توجه به مردم بویژه زنان از  ی استانپردازداستان از جمله نیز حاویمیرال الط آورند.

 این نویسندهعنصر شخصیت در آثار  رود؛های وی به شمار میهای اصلی نوشتهدغدغه

ر است. از جایگاه درخورِ توجهی برخوردا ،«الزرقاء باذنجانةال»در رمان  الخصوصعلی

کند بر آن های داستانی خود را از میان زنان انتخاب میکه بیشتر شخصیتالطحاوی 

های این قشر از مردم را که قربانی برخی آداب و رسوم درد و رنج آرزوها، تا است

های داستانی او به طور اند بازگو کرده و به بوتۀ نقد کشاند. شخصیتنادرست شده

کارن هورنای در حوزه  هایو نظریه وری هستند که آراءرنجهای روانغالب، انسان

 .است هابستر مناسبی برای نقد و تحلیل آن ،روانکاوی شخصیت

 کارن انشناختیاصول رو ،تحلیلی -روش توصیفی پژوهش حاضر بر آن است تا با

با بررسی شاهد و  منطبق ساخته اذنجانة الزرقاءالبهای رمان شخصیترا بر هورنای 

هایی از خلق چنین شخصیت را میرال الطحاویهدف ، از این رمان انتخابیمثالهای 

 : زیر پاسخ دهددو سوال اساسی به  د وواکاوی کن
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های شخصیتی کارن در کدام دسته از تیپ اذنجانة الزرقاءالب های رمان. شخصیت1

  گیرند؟هورنای قرار می

 ن رمان شده است؟رنجور ایهای روانگیری شخصیتچه عواملی باعث شکل. ۱

 

  تحقیق ةپیشین

ر ادبی او مورد توجه آثاکه اخیرا است  میرال الطحاوی جزو نویسندگان مطرح مصری

ارزشمندی که در ارتباط با این نویسنده  هایاز پژوهش پژوهشگران قرار گرفته است.

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:انجام گرفته است می

از فروغ فرخزاد در رمان  ی تاثیرپذیری میرال الطحاویهاجلوه»ای تحت عنوان مقاله

ادبیات  هنامکاوش فصلنامۀ در که از عبداالحد غیبی و رویا بدخشان« هایتسبروکلین

در این مقاله،  به چاپ رسیده است. 11۱-61، صص ۱4ة شمار ،1۹61سال  تطبیقی،

 نگارش رمان در اد شاعر معاصر ایرانتاثیرپذیری میرال الطحاوی از فروغ فرخز

 های مشترک این دو ادیب مورد بررسی قرار گرفته است.و اندیشه «هایتسبروکلین»

 انیهاثر مرضیه بهب« میرال الطحاوی از خیمه تا بادنجان کبود» ای با عنوانمقالهچنین هم

 ، صص91 ةشمار، 1۹11سال فصلنامه تخصصی کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  که در

و  «خباء»، دو رمان است. نویسنده در این مقاله به طور گذرا به چاپ رسیده 46و41

-برخی گرایشبیان مختصر و به  کرده،از آثار میرال الطحاوی را معرفی  «اذجنانة الزرقاءالب»

که در حیطه  های دیگریاز پژوهش کند.های فکری نویسنده در این دو اثر بسنده می

 رمان شناسانهروان تحلیل» مقالۀ توان بهمی انجام گرفته است ختی رمانشنانقد روان

 خزلی مسلم و معروف یحیی از اشاره کرد؛ این مقاله «محفوظ نجیب اثر «المدق زقاق»

، صص 11 ة، شمار1۹61 سال عربی، معاصر ادب نقد پژوهشی علمی در دوفصلنامه

مختلف  هاینظریه اساس بر مقاله این نویسندگانبه چاپ رسیده است.  ۱11-۱۹1

 و شخصیتی هایگونه و پرداخته رمان این یروانشناخت_ ادبی  تحلیل به ،صیتشخ

 اند.کرده واکاوی را آنها خاص هایویژگی
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 در یک نگاه الزرقاء باذنجانةال رمان میرال الطحاوی و

 با  را خود دکترای ،م۱00۱ سال در او .آمد دنیا مصر به در م1691 سال الطحاوی میرال 

 به قاهره دانشگاه در ،"صحرا عربی رمان از هنری گیریشکل و اسیشنزیبایی" موضوع

. است آریزونا ایالتی دانشگاه در عربی مدرن ادبیات مدرس اکنون هم و رساند پایان

 ادبیات در کوتاه مدتی در توانست که است نویسندگانی ترینبرجسته از یکی الطحاوی،

 حوزة در خاص سبکی ابتکار یونمد شهرت او شود. الملل مطرحبین سطح در و عرب

 و رویدادها از برخاسته که دارد هاییویژگی نویسنده، هر او نظر از. معناست و زبان

 که معتقدم من»گوید: میاو  .(41: 1۹11)بهبهانی،  اوست روانی و اجتماعی هایواقعیت

 نه ،حل راه یگانه است. نوشتن مختلف هایفرهنگ بین پل ارتباط نویسندگی به مثابۀ

 بین هایناهمواری مسلمان، بلکه برای عبور از زنان و خاورمیانه تصویر بهبود برای تنها

است  غالب مسلمانان و عربها نسبت به غرب در که ای راکلیشه دیدگاه و هاستفرهنگ

ای شجاع میرال الطحاوی نویسنده» .(http://alarabiya.net/articles) «دهدتغییر می

ترجمه شده  های اروپاییبه اکثر زبان اوهای رمانو هایی انقالبی دارد یدگاهاست که د

: 1۹19)فرزاد، « هایش غالبا مثل بادیه مصر پاک و بدوی استاست. حال و هوای رمان

رین آثار داستانی تاز مهم األرق الخباء، الباذنجانة الزرقاء، نقرات الضباء و إمراة. (4۹

 مشکالت زنان در جامعهشوند که نویسنده در آنها به طور غالب، الطحاوی محسوب می

 مصر را بیان کرده است.
که در زمان جنگ  "ندا"به نام  است قهرمان داستان دختری ،اذجنانة الزرقاءالبدر رمان    

دختری که  «زرقاءال ةاذجنانبال»ندا ملقب به  آید.میبه دنیا  م169۱مصر و اسرائیل در سال 

ها باشد همانند شاهزادهدخترش دوست دارد که  مادر ؛اش استاسیر توقعات خانواده

اند دبیند و کارهایش را مایه ننگ میولی ظاهر و باطن او را در حد انتظارات خود نمی

خواهد یاست م پزشک ،پدرش که خود .نامدجان کبود( می)بادن الزرقاء ةاذجنانالبو او را 

 که ندا دانشمند فضایی شود و برادرش انتظار دارد که او شخصی بسیار مذهبی به بار

گردد تا نیاز محبت می ای به نامبه دنبال گمشده ،انتظارات همه زیر فشار این ندا .آید

 در جستجویاو  .تر استجوید ناکامچه بیشتر می ند اما هراش را برطرف کروحی

http://alarabiya.net/articles
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 میان این رمان روایتگر گم شدن هویت در .بردبحران به سر میدائم در  کمبودهایش

و در  شودمیاست خصوصاً زمانی که ندا وارد دانشگاه  و احساسات واطفبحران ع

 و از روییاز یک طرف کم است؛ابراز وجود خود و تعامل با اطرافیان دچار مشکل 

ران سنخیت نداشته شود که با دیگمذهبی باعث میپایبندی او به اصول طرف دیگر 

عشق بر سر  "صفا"اش با هم اتاقیاو  شود.آسیب  دچار هابا آنتعامل باشد و در 

پیروز این  ،ممکن شکلکند به هر عی میصفا س .ندکرقابت می "زیاد"پسری به نام 

ندا برای  .شودمیبازیچه گرفته به  توسط پسر او نیز نهایتچند که در  رقابت باشد هر

فائق  ،شودوجود او می کنونی که باعث نادیده گرفته شدن نامطلوبیت اینکه بر وضع

او  ؛خود بشوردهای مسلط بر ارچوبکند تحولی ایجاد کند و علیه چمیسعی  آید

ابراز کند اما  "زیاد"گیرد که محبت خود را به گذارد و تصمیم میحجاب را کنار می

 شود.می اطفیشکست ع دچارو  کنددریافت نمی اواز العمل مناسبی عکس

 

 کارن هورنای  ة روانشناختینظری

این عقیده  ربروانکاو بزرگ آلمانی م 161۱-مKaren Horney1111) ) کارن هورنای

شناختی، مسائل مربوط به محیط و فرهنگ در عالوه بر مسائل زیست است که

اثیر سزایی دارند به طوری که انسان تحت تها اهمیت بهگیری شخصیّت انسانشکل

شرایط مختلف و در اثر روابط گوناگون با اطرافیان و به خاطر برطرف کردن نیازهای 

ها یکی از گزیند که در پی آنمی های تدافعی مختلف را براش، راهروحی و جسمی

شود و انسان در طلب و انزواطلب بر او غالب میهای مهرطلب، برتریشخصیت

های تدافعی به فرآیندهای متفاوت، حالت اش و با توجههای مختلف زندگیدوره

گیرد تا از آسیب اطرافیان و محیطی که آرامش او را بر هم میپیش  مختلفی را در

شود که های تدافعی باعث میزند در امان بماند؛ پنهان ماندن در پشت این نقابمی

 نابسامانی _رنجوری اش دورشده و تبدیل به شخصیت روانشخص از خود واقعی

شدید ذهنی که از جمله مشخصات آن، پریشانی حاالت احساسی و عاطفی، اختالل در 

: 1۹14)ثریا، است « هذیان»و « توهم»شناخت مکان، زمان، اشخاص و در بعضی موارد 
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درمانده بودن و رها شده در  و اهمیتبی احساس _ که اضطراب بنیادین شود _ .(۱1

)فیست،  تهاجم، تحقیر، خیانت و حسادت استاستفاده، تقلب،  دنیایی که پر از سوء

نگرش  _ آرمانیاو را در پس یک خودانگارة  ،حاصل از فشارهای محیطی _ .(16۱: 1۹61

 بیش از حد مثبت نسبت به خویش که فقط در نظام عقیدتی خود فرد وجود دارد

ی رنجور جایگزین ناخوشایندخودانگاره آرمانی روان» محصور کرده است. _ .)همان(

رنجور به خاطر ناامنی و فرد روان .برای احساس ارزشمندی مبتنی بر واقعیت است

دهد که این اضطراب، اعتماد به نفس ناچیزی دارد و خودانگارة آرمانی اجازه نمی

آورد و ارزش را به وجود می نقایص اصالح شود. این خودانگاره فقط احساس خیالیِ

هنگامی که افراد » (.111: 1۹60شولتز، ) «کندگانه میرنجور را با خود واقعی بیفرد روان

ای عقب سازند، خود واقعی آنها به طور فزایندهای آرمانی از خودشان میانگارهخود

کند و ای ایجاد میماند این شکاف بین خود واقعی و خود آرمانی بیگانگی فزایندهمی

 یزار شوند و آن را خوار بشمارندشان برنجور از خود واقعیشود که افراد روانباعث می

 .(۱01: 1۹61)فیست، 

شود؛ کودک به مرور و این روند تحولی در زمینه شخصیت، از دوران کودکی آغاز می  

شود که باید به یک طریقی با اطرافیان خشن، ناهنجار و به طور ضمنی متوجه می

 :بیشتر وجود ندارد آزاردهنده خود مدارا و مماشات کند. برای تحقق این هدف سه راه

کند رفتارش را طوری شکل دهد که مطابق دلخواه یک راه این است که سعی می»

دهد که در اطرافیانش باشد. احساسات، تمایالت و اعتقاداتش را طوری پرورش می

رفته تبدیل جهت موافق با تمایالت و احساسات و اعتقادات دیگران باشد. بنابراین رفته

های دیگران. راه، توسری خور، تابع و تسلیم انتظارات و خواستهبهسرشود به کودکی می

ت و بعداً به علت همین روشی که برای مدارا با آزارهای افراد محیط اتخاذ کرده، صفا

کند که در روانشناسی هورنای به پیدا می خصوصیات اخالقی و شخصیتی خاص

کن است کودک برای مشهور است. طریق و شیوه دیگری که مم شخصیت مهرطلب

مصونیت از آزار دیگران در پیش گیرد این است که چنان تمایالت و حاالت خشن و 

گستاخانه در خود بپروراند و رفتارهایی در پیش گیرد که برای کسی صرف نداشته 
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شود. فردی که این اش، آماده جدال و تند و تیز میباشد با او درافتد. خیلی بد دهن، فحّ

نام دارد. راه سوم این است که حتی  طلبش گرفته شخصیت برتریرویه را در پی

کند با دیگران کمتر تماس و برخورد پیدا کند تا کمتر آزار ببیند. اتخاذ المقدور سعی می

و با خصوصیات خاص عزلت طلبی  این روش هم او را تبدیل به آدمی انزواطلب

 (.10و 6: 1۹60)هورنای،  «نمایدمی

 

  «اذنجانة الزرقاءالب»در رمان  یشخصیّت هایتیپ

 اهمیتهای الطحاوی از عنصر شخصیت در رمان تر اشاره شدهمان طور که پیش

از شدت  اذنجانة الزرقاءالب رسد این موضوع در رمانبه نظر میبیشتری برخوردار است. 

اختالالت و مشکالت  به طور غالب از رمان این هایشخصیتباالیی برخوردار است؛ 

برند که نقش عوامل فرهنگی و محیطی در پیدایش آنها بسیار رنج میو روانی روحی 

های این رمان را بر اساس نظریۀ پررنگ است. مقاله حاضر بر آن است شخصیت

روانشناختی کارن هورنای که گذشته از عوامل وراثتی، عوامل محیطی و فرهنگی را در 

 ورد بررسی و تحلیل قرار دهد.داند مگیری شخصیت بسیار موثر میتکوین و شکل

 

 مهرطلبهای شخصیتی تیپ

همیشه در جستجوی او  .های مهرطلب استتیپ شخصیت از ، قهرمان داستانندا

محبتی که از دوران کودکی در  ؛کندرا در وجودش احساس می آن محبتی است که خأل

 او بودمی محبت ونکان باید که ندا مادر .محیط خانواده تقریباً از آن بی بهره بوده است

 مادر و دختر ناشی از بین و تعامل ناصواب . تقابل ناعادالنهکرد محروم نعمت این از را

رش را منطبق رفتار و شخصیت دخت ،که مادر ایگونههای آنها است به تفاوت شخصیت

و تبدیل به خشونت و پرخاش یز اآمهای مهرواکنشو  یابدبا انتظارات خود نمی

حصار انتظارات اطرافیان اسیر  خود را در ،با زخمی عمیق در درونش ندا .گرددمی

اش انتظار دارند ندا با شخصیت آرمانی که خانواده واقعی خود که آنجایی از .بیندمی

و این عجز و  بینددن توقعات آنان میکر برآورده از عاجز  فاصله دارد ندا خود را
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 دیگران توجه جلبهمیشه به دنبال او بنابراین  .کندناتوانی، اطرافیان را از او دور می

ت قبول داشته و دوست داشته هس که گونههمان را او که است کسی دنبال به ندا. است

 و بازتاب این در درون او ترسی از پس زده شدن از جانب دیگران وجود داردباشد. 

از وجود شود که او در ابریست و این باعث مهای مکرر در زندگی اوشکست ،ترس

 تا جایی که احساس ضعف و درماندگی کند اش دچار مشکل گردد و بیشترواقعی

ها و زخم ،های مختلفاتفاق ه دنبالو بارها ب ریزدتعادل روحی و جسمی او به هم می

 :ماندبه جای می و تبعات آن در روح او های عمیقی در جسم اوکبودی

ُ  ت   ،حة  رجو على ال   ة  ل  املط   لكونة  يف الب  و  ،كثرأ ح  أرج  ت  ت   »  ل  يف ك   .ضحكن  و ي   امللكة   بات  ي  و  ص   ل
ها حني خذ  يف ف   طول   ق  ، ش  يت  الب   ور  طت على س  ق  ما س  تان عند  رز  غ   ،ة  دم  ك  و  ح  ر ن ج  كثر م  هلا أ ساق  

ها يف راء  و   ومي  الر   يك  الد  كض   ر   خر حني  آو  وتة  ن الت  طت م  ق  س   حني   واحد   ،الباب   زالج  قت يف م  عل  ش  ت  
 ع  رفت   .اسباب  أف عر  ت  خرى ملأ   ثرية  ك    دوب  ون   ،ىص  ال  ه ب  ل  رك  هي ت  ها و ض  الذي ع   اجلريان   كلب  ل   نابان  و  ،ناء  الف  
 هر  ظ   یعل ت  رب  ها وهي ت  م  ف   لوي إحداهن  ت  س   حك  والض   عن املضغ   ف ون  ك  ي   وحني   ح  أرج  ت  ا وت   ستان  ف   رف  ط  
  .(۱4 :۱01۱ ،)الطحاوی «كل  يا م   ك  ت  بن  ا إأن   ق  د  صراها الي  ، الذي ي  ق  ل  ال   : سبحان  واسية  م   كة  ل  امل

 و نشسته ملکه دوستانِ تاب، روی به رو بالکن در و خوردمی تاب بیشتر) 

 عمیق در کبودی و زخم چند اثر است، افتاده خانه دیوار از که زمانی از خندند.می

 به او ران در بزرگی شکاف شد آویزان در قفلِ از که وقتی ،است مانده جا هب پاهایش

 در بوقلمون که هنگامی دیگری و افتاد توت درخت از که هنگامی یک زخم ،آمد وجود

 زدمی سنگ با را آن که وقتی ،همسایه سگ دندان دو جای و ،بود کرده دنبالش حیاط

 را لباسش پایین .دانستنمی را آنها علت هک دیگری زیاد هایزخم و ،بود گرفته شگاز

 آنها از یکی شوندمی فارغ خندیدن و خوردن از که وقتی و خوردمی تاب و کندمی بلند

 زندمی دست ملکه پشت به دلداری حالت با که حالی در و دهدتاب می را دهانش

 (است. تو دختر که کندنمی باور ببیند را او که کس هر! ملکه ای ،الخالق جلّ :گویدمی

بیند که پیوسته از او ایراد یبلکه در مقابل خود م ،اطرافیان را نه در کنار خود ندا

های ندا خره کردن او هستند. و این برداشتگیرند یا به دنبال نقطه ضعفی برای مسمی

این فرافکنی » :کارن هورنای معتقد است که ،بازخوردهای مخربی در روان او دارد

 «سازدگیر میتودار و گوشه ،موجوداتی کمرو ،است و از تیپ مطیعخیلی مخرب 
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اضطراب درونی او را  ،های مکررها و طرد شدناین عدم تایید .(1۹9 :1۹60 ،)هورنای

 منِ .های تدافعی گرفتار بماندحالت ةشود او در چنبرو باعث می دهدیافزایش م

او با روایت جریان زندگی  .است بسیار شکننده و حساسندا گناه، پاک و معصوم بی

کند و خواننده به تقل میخود در روند داستان، اضطراب و ناکامی را به مخاطب من

یابد که شرایط محیطی نامناسب و سراسر دلهره، او را ضعیف و حقیر می وضوح در

احساس حقارت، ناشی از درد و رنج عاطفی است که با انحراف از مسیر »ساخته است. 

« و آزاد خویش به درون فرد راه یافته، در عمق شخصیت جایگزین شده استطبیعی 
 (.11: 1۹9۱)منوچهریان، 

اساس تصور ذهنی که ندا از خودش دارد دختریست سر به راه که کارهایش بر    

 ۀدر حالی که به گفت ؛های جامعه استارچوب هنجاراقتضای سن و فطرت او و در چ

بیند که آدم عصبی واقعاً غیر صص هم به وضوح میهر شخص غیر متخ»کارن هورنای 

و دریافت دیگران از او  (۱1 :1۹60 ،)هورنای« کنداز آن است که خودش تصور می

دهد و تارهای ناخوشایند از خود بروز میشخصی است هنجارشکن و غیرعادی که رف

عف به این رفتارها بیشتر اوقات نشانگر ضعف او در برقراری ارتباط است که این ض

ترحم و یا انزجار به  ةشود که آنها با دیدآید بلکه موجب میخوش نمی اطرافیان،مذاق 

ری شدید باشد که وقتی اختالف بین خود واقعی و خود تصوری به قد» .او نگاه کنند

های ناشی از آن یعنی عناد به خود و تهمت به خود که به علت هیجانات و تشویش

دهنده گردد  غیرقابل تحمل و فوق العاده آزار ،شوداد میفاصله بین این دو خود ایج

تواند پناه برد در این صورت نمی ملجایی در وجود خودش به هیچ دیگر ،شخص

گذرد و جریاناتی را که آنچه را در وجود خود او مییعنی  ؛شودیم متوسل به تعکیس

وامل خارجی را کند و عمیگیرد در خارج از وجود خود تصور در روح او صورت می

و به کلی از خودش دور نماید میمسئول و مسبب مسائل روحی و درونی خود فرض 

 .(61و6۱ :مان)ه« گرددمی

 حران هویت شده است این بحران راواقعی، دچار بندا که در بین خودآرمانی و خود

ما ك    كون  أن أ لت  حاو  » کند:ف میتوصی به زیبایی چنیناینبا خطاب قرار دادنِ مادرش، 
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ما ل  ين ك  لكن   ،اب   ليق  اليت ت   بنة  االو أها حب  أ  اليت  املرأة   ح  صب  أن أ ثريا  ك    جتهدت  ا   "يه"ريد و ت  أنت أ"هي شت  ت  
 د  ج  أ  ي ك    مال   ر  ِ   بور  ع  ل   ة  اج   ِ  ن  أ ف  عر  أ   ،ينرحت  ج   كصالت  م   لت  ما حاو  ل  ك وك  بت  غض  أ ها،رضاء  إ لت  حاو  

 که باشم همانی سعی کردم) .(1۹1: ۱01۱،)الطحاوی «هر  أعب   س   ،ر  يت ت   ال   يام  اليف  ة  لو  ال   عض  ب  

 دختری یا دارم دوست که بشوم زنی کردم تالش .خواهدمی "او" یا داری دوست "تو"

کردم،  ناراحت را تو کنم، راضی را او کردم سعی که وقت هر اما هستی، آن الیق تو که

 گذر در که دانممی کردی، زخمی روح مرا کنم مدارا تو با کردم سعی که وقت هر و

 خواهم عبور آن از برسم، هاشیرینی از بعضی به تا کنم عبور شوری دریای از باید ،ایام

 (کرد.

رها شود  ،داند که باید خود واقعیش را پیدا کند تا از این حالت سرگردانیمی ندا

، امّا آثار ش را از اطرافیان کم کند و مستقل باشدگیرد که انتظاراتتصمیم می بنابراین

 ثت  د  ح  يت و مع  د   حت  س  م   ،قليل   ت  ب  ك  » :های گذشته، در وجود او همچنان باقی استرنجش
 شدم، بزرگتر کمی) .(1۹0 همان:) «دريص   ح  ر  قد ج   كان    عال  الس   لكن   ،ك ماس  فسي عن الت  ن  

 را امسینه ،سرفه اامّ زدم، حرف داریخویشتن درباره خودم با و کردم پاک را هایماشک

  (.بود کرده زخمی

کند، اما کسی زندگی را با استعداد رشد سالم آغاز می هر استهورنای معتقد 

 .های جاندار، برای رشد کردن به شرایط مطلوب نیاز دارندها مانند سایر ارگانیزمانسان

چنین شرایطی  ،یز را در بر داشته باشدآمشرایط باید محیط صمیمانه و محبت این

مطابق با خود  کردن رشدند و امکان کمیشنودی در آنها ایجاد خاحساس ایمنی و 

توانند در این تاثیرات ناگوار متعددی می ،متاسفانه .آوردفراهم می یشانواقعی آنها را برا

میلی والدین در بیناتوانی یا  ،ترهمه آنها مهم از .شرایط مطلوب اختالل ایجاد کنند

محبت کردن به فرزندانشان است که در این صورت کودک احساس خصومت را در 

کودکان این خصومت را به ندرت به صورت خشم  ،ن حالبا ایدهد خود پرورش می

کنند و هیچ آگاهی از آن آنها خصومت خود را سرکوب می عوضدر  ؛نشان می دهند

نی و احساس مبهم میناابه احساس عمیق  سآن پاز  ،خصومت سرکوب شده .ندارند

 (.16۱: 1۹61 ،فیست)شود این حالت اضطراب بنیادی نامیده می .شودنگرانی منجر می
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شود، همان تنش ناشی رنجور مییکی از عواملی که سبب پدید آمدن اضطراب روان

این نتیجه  بارها بهندا  (.149: 1۹1۱هورنای، )رانی شده است از تمایالت سرکوفته و واپس

ها و برخوردهای حاصل تلقین ،و این رسد که وجودش الیق هیچ چیز نیستمی

به خاطر که  است مدرس فرانسویاز طرف  بخصوص های مکررطرد شدناطرافیان و 

، ایيا  ک ن  وت  ص   ع  س  ن أ  أ   ريد  الأ  » :کندگونه سرکوب میاو را این ۀ ندا،یک شیطنت نوجوانان
 (فهمیدی؟ بشنوم، را صدایت دیگر خواهمنمی) (.۹1 :۱01۱، )الطحاوی «فهوم؟م  

با زیبایی های حاصل از محیط و فرهنگ را در یک قطعه از داستان، نویسنده، ناکامی

ُ  الع   ة  عب  ل   حب  أ  ال» :کشدبه تصویر می چنینکم نظیری این  يف ف  ق  أن أ حب  أ  ال، و ة  روس  الع  و  ري
 ق  ل  س  ن ت  م   خاف  أ   رت  ص  و  ،رة  لك  ل   قون  صف  ي  و  ط  سق  أف   شوطون  راعي وهم ي  ذ   ر  كس  ت   ات  ر  م   لث  ث   ،""اجلون  

 ع  صاب  أمثل  ا  جد   ويلة  ط  عي صاب  أ ن  إو  يلة  ج  ت ساقي ليس   ن  إ قول  ي ت  م  أ   ن  ل ة  ل  جال   حب  أ  الو  ... شجار  ال
 ات  ني  يف ث  و  براج  ال لف  ن خ  ديقايت م  ص   ة  بي  الص   ل  قب  ي   يين  ع   ئ  خب  أ    حني  ن  ل غماية  ست  اال   حب  أ  الي و د  ج  
  .(1۱1و1۱۱ همان:) «...يء  ش  ل   ل  ص  أ   كيف    ف  عر  أالو  دار  جل   دار  ن ج  م   ط  ب  ت  أ ينكون  ت  وي   ،قة  ي  الض   يوت  الب  

 ،باشم باندروازه مرندا دوست من. رمندا دوست را داماد و بازی عروساسباب  من)

 آنها افتادم وکردند من میتوپ را پرتاب می آنها کهشکست در حالی بازویم بار سه

 دوست را لیبازی لی من ،ترسیدممی درختان از رفتن باال از زدند،می کف توپ برای

 پدربزرگم انگشتان مانند مانگشتان و نیست زیبا پاهایم که گویدمی مادرم زیرا مرندا

 ،بندممی را چشمهایم که زمانی زیرا ،ندارم دوست را اشکب قایم بازی. دراز است خیلی

 هاهای تنگ بین خانهکوچهپس در و های بلندخانه پشت در را دوستانم هاپسر

 و کنممی حرکت دیگر دیوار به دیواری از که با سرگردانیحالی در مرا و ،ندبوسمی

 .(کنندمی رها کنم، پیدا را چیزی چگونه دانمنمی

رنجوری نیست، بلکه خاک حاصلخیزی است به خودی خود روان بنیادیاضطراب »

شرایط  (.161 :1۹61)فیست، « تواند در هر زمانی از آن پرورش یابدرنجوری میکه روان

ای که راهی رنجوری شدید شده است؛ به گونهدر مورد ندا منجر به رواناضطراب آلود، 

 قلب) .(11۱همان: ) «ه  ت أفراح  ل  وق    ه  وم  رت ه  ث  ، ك  ه  فتاح  م   تاه  و  دينة  ليب م  ق  » یابد:برای درمان نمی
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 کم هایششادی و بسیار شهایغم درد و شده است، گم کلیدش که شهریست من

   .(است
 

 طلببرتریهای شخصیتی تیپ

ملکه ناریمان که نام همسر ملک فاروق را به عنوان نام مستعار برای خود  ،مادر ندا

 ،هااو دوست دارد ندا نیز مانند شاهزاده .طلب داردشخصیتی برتری ،تانتخاب کرده اس

ندا حسرت مادرش  .بسیار حساس است دخترشبنابراین به ظاهر و رفتار  ؛نجیب باشد

 ية  تين أحذ  س  ألب  ف   أمرية   ح  أصب   نن أريد  ت ت  كان  » د:گویکه مییطوربه کند احساس می را به شدت
 ،)الطحاوی «وام  الق   شوقات  م   ،مريات  ال ل  ك    ن  ل ليل  ق   ل  طو  أ أن أصري   د  الب   ن  قاسي... كان م  م   ر  صغ  أ

ی کوچکتر از هابه من کفشو شاهزاده خانم باشم خواست من یک میم مادر) .(1 :۱01۱

تمام شاهزادگان باریک  چرا که شدممیتر قد بلندکمی من باید  …پوشاند می اماندازه

 (.اندام هستند

ها نیست به طور مدام مانند شاهزاده وکه او زیبا ها ندا را با این حرف ،مادر  

ندا برای او ناخوشایند است و گویی در جلب توجه  محبت پدر بهآزارد حتی مسئله می

این حس حسادت  .و محبت همسر، با دخترش در رقابتی نامحسوس قرار گرفته است

 ن  ها ل  ع  ا  م  دود  ت و  ا صار  رّب  و   ا  جوز  ا  وع  د  ج   ة  زين  ت ح  ها صار  م  أ  » :رودبعد از فوت پدر از بین می
 همان:) «امات  نما يف املأتيه  قط ي  ف   ، صار  ب  الق   ليه باب  قوا ع  غل  ، أ  ه مات  ت  ب  لى م  ع   عاركان  ت  ي    ذي كان  ال  

111).  

 که کسی زیرا است شده ترمهربان او با بسا چه و است ناراحت و پیر بسیار مادرش)

 فقط و اندکرده دفن را او است، رفته دنیا از جنگیدندبا هم می محبت او بر سر مهر و

 (آید.می سراغشان به خواب در

به راحتی به  .رحمانه استبا دیگران بسیار خصمانه و بی برتری طلب رفتار گروه»

کنند و و مالمت میران را انتقاد، تحقیر پیوسته دیگ ،کنندحقوق دیگران تجاوز می

 «جویانه استآمیز و عیبسرزنش ،ریاست مآبانه ،رفتارشان نسبت به دیگران تحکم آمیز

دخترش را جزئی از  ،ملکه ناریمان مانند همه مادران دیگر .(۹4-۹1 :1۹14 ،)هورنای
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 داند اما جزئی که با اجزای دیگر منطبق نیست و شخصیت برتری طلبِوجودش می

کند و کارهای او باعث تخریب شخصیت ا دچار تزلزل و تشویش میملکه ناریمان ر

 ،)الطحاوی «اموحات  ط   ل  ك  ل   ة  كب  ن  ا يات  يف ح   ة  جنان  الباذ   جود  و   ن  أ  رى ت  » :شودمیبرتری جوی مادر 

 تمامی بر سرکوبی او زندگی در بادنجان وجود که است باور این بر) .(19 :۱01۱

 (است. آرمانهایش

شود. به در و فرزند میای تیره و سرد بین ماپی باعث ایجاد رابطهدرهای پین تقابلای   

های خود خواسته بیانمادر در  طلبِبرتری ندا و طلبِرسد که دو شخصیت مهرنظر می

روی به یکدیگر با مانع روبرو شده و ناموفق هستند در نتیجه هر دو به تعکیس 

های ناهنجار العملهای طرف مقابل را عامل بروز عکسبدین معنا که رفتار ؛آورندمی

هایش که ندا در خطاب اییتا ج کندن چرخه همچنان ادامه پیدا میدانند. و ایخود می

کند بلکه از مادر با لفظ ملکه ناریمان یا ضمیر او یاد از لفظ مادر استفاده نمی اغلب

یا اینکه مادر بودن او را نفی  کند گویی که تصوری از موجودی به نام مادر نداردمی

ِ  ا يف الت  ّب  و ر  أ ،الى أحزان  ع   ة  ق  املغل   ة  جر   ال  يف ن  ا اآن  إ .نارميان كة  املل   يف  ن ط  ع   ثت  ِ   » :کندمی  ت  ت   ا
 :همان) «هاراش  ف   ت  ا ت  .. إن  ل  عم  الت   ة  أ  دف  ، امل  ة  أ  دف  يف امل   ة  ل  ع  املشت   ار  الن   وتى أو أمام  لم  ل   الزهار   د  ع  ت   ة  ين  الياس  

 دربسته اتاق در اندوهش و غم با اآلن او کردم. جستجو را ناریمان ملکه خیالم در) .(61

 جلوی یا کندمی آماده ها گلمرده برای یاسمن زیر تراس، در شاید یا است، نشسته

 (.، بخاری خاموش است.. او در رختخوابش استاست نشسته بخاری روشن آتش

ای برای بیرونی کردن حربه .محو کردن خود واقعی است ،بیرونی کردن در حقیقت»

ستعار ملکه ناریمان مادر که نام م. (199 :1۹1۱ ،)رایکمن« تضمین بقای خود آرمانی است

 .کشد چه بسا آرزو دارد که ملکه شدن در مورد دخترش تحقق یابدرا به یدک می

خود را در  ةبرد تا خود آرمانی محقق نشدن میبیذره و باطن او را زیربنابراین ظاهر 

مادری است کاردان و صاحب  ،خودانگاره ملکه ناریمان. وجود دخترش متجلی سازد

ا دریافت ندا از او امّ .اعتبار و آبرو که دوست دارد فرزندش به این اعتبار بیافزاید

اندیشد و درک خود میهای که تنها به خود و آرمان ارشخصیتی است نامهربان و جبّ

 و دختر بین مادر عاطفی شکافی در نتیجه ؛احساسات ظریف برایش کاری دشوار است
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 ن أكون  أ   بني  طال  ت  » نشود: مادر وقت هیچکه  کند آرزو ندا شودباعث می که شودایجاد می
ي  أ   الل   وت  ع  يت د  ل  ا ، أنا ام  أ    که خواهیمی من از) .(1۹0 :۱01۱، )الطحاوی «لوقات  م   ي  أ يمحر   ت  نب  ال 

 (نپروراند. مخلوقی را رحم من هیچ امخواسته خدا از که شوم، در حالی مادر

گاهی است که دنبال حامی و تکیهاش وارد دانشگاه شده است و به ندا با تمام تنهایی  

ش را در وجود اخود بگیرد و تمام تصورات آرمانیعاطفی را زیر چتر حمایت  وی

 ،محبت جلب» .جسور و فعال سیاسی استشخصی بیند که می "زیاد"به نام پسری 

 خودش به نسبت ارزشیبی احساس از دهد،می تسکین را انسان تنهایی احساس

ندا در این  .(۹1۱ :1۹14 هورنای،) «دهدمی بدلی به او نفس به اعتماد نوعی و کاهدمی

ند یا با توجه به ای آزادانه برقرار کرابطهرابطه در خصوص اینکه آیا مانند سایر دختران 

ها درگیر تضارب افکار خود تا مدت ،اش پایبند اصول و مقررات باشدهای دینیآموزه

گیرد در یک رابطه عاطفی با محبوبش وارد شود به امید است که در نهایت تصمیم می

حی ندا است شکست رو این ارتباط،اما حاصل  .اینکه یک عالقه دوطرفه ایجاد کنند

 ل  وال يف ك   طفال  أ  ال يف و  واج  يف الز   ر  فك  أ  نا الأ ...» :شنودرا می "زیاد"از اینکه حرف آخر  پس
 و بچه و ازدواج به من) .(190 :۱01۱ی، )الطحاو «.ثلك  م   ة  دواح  ل   فاضيا   ست  نا ل  أ. ك  س  أما يف ر  

 .(ندارم خالی وقت تو مثل کسی برای من کنم...نمی فکر توست ذهن در که آنچه هر

 که این به برسد چه شناسمنمی را تو اصال من) .(111 :همان) «ك  حب  ي أ  ك    أصل   فك  عر  أ  أنا مل»

 .(باشم داشته تدوست

ماند و در آرزوی عشق هایی که ندا تا صبح بیدار میشب چه بسا ،بعد از آن 

منتظر بارقه امیدی ریزد و همچنان محبوب و شکست حاصل از این عشق اشک می

 «ك  ب  ي   ه  ن  إل:  قول  د ت  رى ق  خأ   ة  م  س  ن   رت  ظ  وانت  » :تا چشمانش با برگشتن او روشن شوداست 
 .(دارد دوستت بگوید: او من به که بودم دیگری نسیم منتظر) .(199 :همان)

های جسمی پرخاشگر دارد؛ ضربه طلب و در عین حال،برتری شخصیتی "زیاد"

يف  ء  يش   ل  ك    ل  رك  ي  »: کند برایش امری عادی استبانی که او به اطرافیان وارد میزروحی و 
 قول  ت   ..".طخ  ل  ": يب  ی   !؟عمل  ي   ماذا كان   .. :بيه  ن أ  ع   ه  ل  سأ  أ  وعندما  ...قب  ن ث  م   كثر  ه أ  ب   ذاء  ِ   ه  ريق  ط  
 به دارد سوراخ چندین که کفشی با) .(96-۱0 مان:ه) «ن  ف  ع  ت   ها ت   ك  ت  ي  س  ت ف  مات   و ها ل  ل إن   ه  م  أ  



   نقد ادب معاصر عربی  88

 دهد: می جواب پرسممی پدرش کار درباره و وقتی زند...می لگد راهش سر چیز همه

 (بگندد. تا کندمی رهایش او بمیرد اگر که گویدمی من به مادرش است... او یک احمق

 ،ی سیاسیدر کارهاکشد که به تصویر می "زیاد"شخصیّتی منفی از  ،نویسنده

کند که مسبب متعارف جامعه حرکت می هایارچوباز چاش فراتر اخالقی و دینی

از مادرش متنفر  و بودهتلخی با مادر  کشمکش روحیِ او گرفتار .اصلی آن مادرش است

 زيدا  م   ف  قذ  ن ي  أ  ب   ة  هي املعرك  نت  وت  »: دارند با یکدیگر های لفظیآنها مدام بحث و جدل. است
لى ع   ة  ثري ك    روحا  ج   فة  ل  م    ف  زح  ا ت  ن  أ عرف  ي   هو  و  ،رض  لى الع   م  ط  ح  تت  ل   الباندي الفارغة   جات  جان ز  م  

 هایشیشه از زیادی تعداد که رسدمی پایان به صورت این به و نبرد) .(1۱ همان:) «ساقيها

 زمین روی مادرش داندمی که حالی در ند،بشک تا اندازدمی زمین را بر آبجو خالی

 .(گذارندمی جا او به پاهای بر زیادی هایزخم ها،شیشه و خزدمی

 تدافعی برای های فیزیکی یک نوع وسیلهناسزا گفتن و سخنان رکیک و ضربه 

مهری و افرادی که در کودکی مورد بی» .آیدبه حساب می "زیاد"شخصیت پرخاشگر 

زندگی آنها زیر سلطۀ  ةشوند و شیومیاند در بزرگسالی دشمنان اجتماع بدرفتاری بوده

-برتری نکات منفی که در شخصیت (.111 :1۹۱0 ،)سیاسی «آیدنیاز به انتقام جویی در می

تصوری که از وجود خودش دارد بیند بلکه وجود دارد خودش آنها را نمی "زیاد" طلبِ

 .است که کارها و نظراتش در پی اصالح وضعیت ناخوشایند کنونی است شخصی

اساس جوانی توانا بنا شده است که در امور سیاسی  بر "زیاد" خودانگاره آرمانیِ

اما  .تواند وضعیت موجود را بهبود بخشدزیرا بر این باور است که می ،کنددخالت می

در او  .نیروهای امنیتی او را عاملی مخل دانسته و در صدد تعقیب و دستگیری او هستند

و انتقادهایی که به ندا وارد  قریباً نفوذ ناپذیر استشخصی سرد و ت ،روابط عاطفی

که ندا با کند به زعم خودش در مسیر اصالح و کمک به طرف مقابل است درحالیمی

 شابیند که دنیای رویاییرحم میبی انتقادهای او ذره ذره تخریب شده و او را شخصی

 کند. را خراب می

از طرف مادر است و باعث  رد شدن اوطرد شدن ندا از طرف محبوب بسیار شبیه ط

 :۱01۱، )الطحاوی «شیء  ل   ح  صل  أنا الأ  »: شود ندا به این نتیجه برسد که الیق چیزی نیستمی
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های وجودش به مادر پناه ندا پس از این تخریب روانی به دنبال مرهمی بر زخم .(۹۱

یند که نگران وضعیت ببیدشمن بلکه به عنوان مادری م ةبرد و این بار او را نه با دیدیم

خواهد که در این لحظه حساس در کنارش فرزندش است و از او می ةموجود و آیند

ين شارك  ت ت  صار   ،يبايتيف خ   ت  م  شت ت  يت كان  ي ال  م  أ  »: باشد و به او چگونه زیستن را بیاموزد
 را هایمناکامی )قبال( که مادرم) .(1۱1 مان:ه) «يهاين  ن ع  م   ة  مع  د  و  يين  ن ع  م   ة  مع  د   ص  ت  يت ت  ال   ةساد  الو  

 هر چشمان اشک که گذاشتمی بالشی روی بر من با را سرش)اکنون(  کرد،می شماتت

 (چکید.می آن بر دویمان

رقابت  "زیاد"و با هم بر سر عشق  هستندهم اتاقی دانشگاه خوابگاه در صفا ندا و    

اخالقی و معنوی با ندا   ،شخصیتیا از لحاظ ها مخصوصاز بسیاری از جنبهصفا  .کنندمی

شخصیتی برونگرا  ،صفا بر خالف ندا .تفاوت دارد و تقریباً در نقطه مقابل هم قرار دارند

یعنی هر آنچه که داند به رعایت اصول دینی و اخالقی نمیخود را ملزم همچنین دارد 

اما در  .عنایی نداردبرای صفا م به عنوان خط قرمز تعیین کرده استندا برای خودش 

بلکه از جرأت و  کندطول داستان ندا از رقیب خود و کارهای او احساس نارضایتی نمی

يف  ة  احملشو   نت  ت الب  کان  » :کندمیواگویی  چنیناین و با خودش جسارت او در عجب است
، كثرية    ة  ن  ه ألس  ل  داو  ت  ها ت   واس   ر  يف املم   ل  لج  ا ی   وت  ... ص  فزاز  است  ل ب   ر  نظ  ت   ة  ها سيجار  د  ويف ي   ق  ي  ض   نطال  ب  

ىل إ   لون  حو  ت  ملاذا ي   ... ة  دي  بن   جال  الر   ص  فح  ت  ت    هي   ...د  ح  ت  ب  روحي  هة  واج  ّب   ما  دای   ف  ق  .. ت  "فاءص  "ها اس  
 که حالی در تنگ شلوار با چاق دختر) .(۱4و۱۹ همان:) «ا؟ ت  رأ  ج   وار  ب   قني  راه  وم   ساكني  م  

 و پیچدمی راهرو در صدایش کرد...می نگاه من به آمیزتحریک بود، دستش سیگاری در

 به را روحم همیشه او است.. "صفا" نامش است، جاری زیادی هایزبان بر نامش

 به او جرأت مقابل در چرا کند...می تفتیش بلند صدای با را مردان او کشد...می چالش

 (شوند؟!می دیلتب بیچاره نوجوانان

پروراند که کاش بتواند جای او باشد و به اندازه کافی و شاید هم در ذهن می

افراد روان رنجور » قرار گیرد. "زیاد"گیرایی و جذابیت داشته باشد تا بتواند مورد توجه 

آنها باید برای تایید کردن برتری  .اغلب سائق نیرومندی برای بهترین بودن دارند

اتاقی در تالش هستند این دو هم .(۱00 :1۹61 ،)فیست« ن را شکست دهندخودشان دیگرا
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 اما .است این رقابتصفا برنده  ،شوند و به ظاهر "زیاد"مالک احساسات و عواطف 

وسط او تجسم و روح  این بُرد، حاصل رابطۀ نامتعارف و نامشروعی است که در اثر آن،

آمیز بیش از ء تمایالت مخرّب و نفرتارضا ،عصبیدر رقابت » بیند.آسیب می "زیاد"

هر چیز دیگر مطرح است هرچند ارضاء اینگونه تمایالت به ضرر خود شخص باشد و 

چنان که از آن (.۱14: 1۹14 ،ورنای)ه «خودش بیشتر از دیگران از آن آسیب ببیند

لب برتری است و چنین طا شدوستاندیگر نسبت به  پیداست اوخصوصیات صفا 

 دیگرانخرد تا اینکه در مقابل یک رابطه را به جان ب هایآسیباست  شخصیتی حاضر

هر چند که خود به این موضوع واقف است که پیروزی واقعی این  برتر دیده شود

در باطن از آن راضی  خودش گذارد کهبلکه شبحی از پیروزی را به نمایش می ،ستنی

 نیست.

 دهد که همهسوق می یوی افکارندا را به س ،اتاقیمیان دو هم رقابت آوردره

و به  برآیدارج و قدر بداند و در صدد تغییر آنها هایش و آنچه که هست را بیداشته

. بیندچرا که وجود فعلی خود را ناکام و ناموفق می ؛علیه خود شورش کنداصطالح 

های نوین هرگاه جوان احساس کند که اجتماع پذیرای او نیست به جستجوی ارزش»

 طغیانی که از .(1۱ :1۹10 ،احدی) «یان حوادث را دگرگون کندپردازد تا جرمی فرهنگی

گیرد دقیقاً با همین انگیزه و هدف است او نادیده ندا در سنین جوانی صورت می طرف

 ختار  الذي ا   لد  الو   رة  ك  ذ  ت  م  » کند:گرفته شدنش در جامعه را مدام در ذهنش تکرار و تداعی می
 ت  نا ح  أ ،كاف    كل  ش  ف ب  عار  ت  ن   مل ن  ن  و  ة  احملب   ريق  ط   ة  املعرف  ها "فس  ن   ة  بار  الع   دا  د  ر  م   ،ك  دون   ك  ت  ديق  ص  
ن ع   ك  لب  ق   حت  ت  ف   و  کأس  ر   طاء  غ  و  ك  از  ف  ق    لعت  خ   .."ُ  ب  لامل هذه   لل  خ   نم   ك  فاصيل  ت  ب   ن  ه  ک  الت   طيع  ست  أ  ال

  .(119: ۱01۱ ،ی)الطحاو «ل  ج  أ   ا  ناتك  م   مل  ت  ت   ياة  ال   ن  أو  غفورة  م   احملب   الت  ناز  ت   ل  ك    ن  أ دة  ؤك  م   ،ره  آخ  

 همان که حالی در ،کرد انتخاب تو جای به را دوستت که آوریبه یاد می را پسری)

 آشنا هم با کافی اندازه به ما و است محبت راه شناخت،" که کردمی تکرار را عبارت

 دستکشت ."بزنم حدس را تو جزئیاتها لباس این بین از توانمنمی حتی نم ایم،نشده

 مطمئن کهدر حالی کردی باز آخر تا را قلبت و برداشتی را روسریت و درآوردی را
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 زیباتری فرصتهای زندگی و شودمی بخشیده ،عاشقهای انگاریسهل تمام که بودی

 .(دارد

او  .اجتماعی او را زندانی کرده است النهناعاد هایکند که محدودیتندا احساس می

به دنبال راهی برای رسیدن به آزادیست، همان آزادی که حال بد او را به حال خوب 

آزادی امکان تغییر کردن است و مستلزم قادر بودن در پرورش دادن دهد؛ تغییر می

باید  چند فعال معلوم نباشد که فرد به چه صورتی احتماالت مختلف در ذهن است هر

ندا به عواقب طغیانهایش آگاه است و آنها را پذیرفته است  .(941: 1۹61فیست، )عمل کند 

شود در نظر او ارزش تحمل و به ای که به سوی آزادی برای او گشوده میزیرا پنجره

ها و تغییرات دیدگاه ،از طریق ندا نویسنده های زیادی را دارد.جان خریدن تاوان

به های مذهبی بسیار سنتی تغییر در تفکر ندا از شیوه .کندبیان می ایدئولوژیک خود را

 :گویدمی الطحاوی .است نویسنده تتصویری از تغییرات شخصیّ ،اعتقادات سکوالر

بعدها سبک  قیام کردم،ام ام ابتدا در مقابل خانوادهها کردهزندگی خیلی شورش من در»

ای در پیش گرفتم که باعث ایجاد شیوهو  مرا رد کرد بزرگان عرصه ادبنویسندگی 

 طغیان علیه خودم شوریدم و هر بار تاوان طغیانم را پس دادم،بارها  .بحث و جدل شد

است و میل به آزادیست و به معنای داشتن  افتخاربه نظر من اصالً عیب نیست بلکه 

یکی از  طغیان .سطح آگاهی و تفکری متفاوت در زمینه نویسندگی و ارزشهاست

های اجتماعی و فرهنگی الزم ندگی است زیرا که بسیاری از ارزشیازهای ضروری زن

 .(۱011: ی)الحمامص« است که در هم کوبیده شده و دوباره بنا شوند

 

 های شخصیتی نرمال )سالم(تیپ

وی  .عصر خود، معتقد به دموکراسی استسعد پاشا برخالف اکثر مردان هم ،پدر ندا

او یک جراح است که در زمان  .ای روشنفکرانه داردیهحروعضو کنگره مصر است و 

چنان که از توصیفات داستان تولد ندا به عنوان پزشک در جنگ حضور دارد و آن

برادرش نوشته است او هایی که ندا از احواالت او برای آید مخصوصاً در نامهبرمی

در تعامالت و که کند دارد و به دختر و پسرش توصیه می متعادلنرمال و  شخصیتی
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خطاب هایش یادداشتاو در  .و همیشه با درایت عمل کنندروابط اجتماعی دقت کرده 

ِ  ن الن  يب م  صاح  » کند که:به ندا توصیه می  م  الس   قيع  ن   يبواشر   ضول  الف   هل  أ   ه ال  ب اجل  بارا  وجان  ك    ا
 و باش همنشین بزرگ، هایانسان )با .(90 :همان)« هول  اجل   واء  د   لی الرض  ع   واسکيب ل  ن عاق  م  

 و بنوش عاقل شخص دست از را شفابخش سمّ کن و دوری فضول نادان هایانسان از

 .(بریز زمین بر را نادان شخص داروی

با توجه به اینکه شخصیت پدر در نزد ندا مقبول و محترم است پندهای او را با 

پدر از ندا انتظار دارد که کند. پذیرد و در عملی کردن آنها تالش میطیب خاطر می

لى ع   ه  اس   ق  طل  ن ي  وأ   رة  به  م   شياء  أ   فت  كتش  ا ا  ّب  ر  ف    ضاء  ف   ن عاملة  ريد  ي   يب كان  أ  » دانشمند فضایی شود:
 )پدرم .(1 :همان) «عه  م   ذلك   قد  ن أعت  أ   رت  ر  ضط  ا   ،ة  ري  بق  ين ع  أن   ض  فت   ي   ، كان  ن اجملر ات  م   ة  ر  م  

 و کنم کشف آوریشگفت چیزهای که شاید شوم فضایی دانشمند من که خواستمی

 من و هستم نابغه یک من که کردمی ها اطالق شود، فکرکهکشان از اسم او به یکی

 باشم.( عقیده هم او با بودم مجبور

چند که ندا از برآورده کردن انتظار پدر عاجز مانده است اما پدر جزو کسانی  هر

مادرش گریزان  بنابراین ندا از .ه او را تحت فشار قرار دهد و روح او را بیازاردنیست ک

 .شودو به سمت پدر متمایل می

 

 گیرینتیجه

های داستانی آن نتایج زیر به و نقد و تحلیل شخصیت اذنجانة الزرقاءالببا بررسی رمان 

 دست آمد:

ستوار است که در افراد بر اساس روانکاوی کارن هورنای شخصیت بر سه پایه ا -1

این سه بعد  .شوندالب است و ابعاد دیگر سرکوب میغنوروتیک یکی از این سه پایه 

عد با طلبی. در افراد سالم این سه بُمهرطلبی و برتری ،انزواطلبی :شخصیت عبارتند از

  .توجه به شرایط مختلف و اقتضای حال نمود پیدا می کنند

 اذنجانة الزرقاءالب در، پدر، زیاد و صفا( در رمان)ندا، ما اصلی پنج شخصیت -۱

های نوروتیک از نوع شخصیتکنند که از میان آنها، چهار شخصیت آفرینی مینقش
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عد از ابعاد شخصیتی متعارف در روانکاوی هورنای بر آنها یک بُ به طوری که ؛هستند

تعامالت شخصی و  زندگیرا در  آنهااختالالت روانی شده و ایجاد و باعث  دهغلبه کر

 کند.به رو می اجتماعی با مشکل رو

تیپ دارای  ،ندا شخصیت اصلی داستانهای شخصیتی هورنای، بر اساس تیپ -۹

در ردیف تیپ های رمان، دیگر شخصیتبوده، و مادر، زیاد و صفا  شخصیتی مهرطلب

دارای  ندا پدرِ ،رسد در این میانبه نظر می .گیرندمیطلب قرار برتری شخصیتیِ

 است.و نرمال شخصیتی متعادل 

 ،اذنجانة الزرقاءالب در رمان انآن میانزای شخصیتی نابسامان و روابط آسیبهای تیپ -4  

طور که در تحلیل همان ؛است که کارن هورنای بر آن تاکید داردی حاصل محیط

گی محیط خانواده و گاهی محیط فرهن های رمان نیز مشاهده شدروانشناختی شخصیت

گیری و تشدید اختالالت در شکل گرایانه به جنس زن،جامعه نظیر نگاه سنت

بیشترین نمود  ی داشت.اسنقش اس داستان نوروتیکچهار شخصیتِ هر روانشناختی در 

های دیگر رمان به رمان داستان و روابط او با شخصیتتاثیر محیط در شخصیت قه

 آید.چشم می

 

 و مآخذ منابع
روانشناسی رشد )مفاهیم بنیادی در روانشناسی ، (ش1۹10)چهر محسنی حسن و نیک ،احدی -

 نوجوانی و جوانی(، چاپ هشتم، تهران: پردیس.

میرال الطحاوی از خیمه تا بادنجان کبود، پژوهشگاه علوم انسانی و  ،(ش1۹11)بهبهانی، مرضیه  -

 .41 -46 ، صص91مطالعات فرهنگی، فصلنامه تخصصی کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 

ترجمه دکتر محمد جعفر  ،(نظریه و تحقیق)روانشناسی شخصیت  ،(ش1۹۱۹)ی الرنس اِ ،روینپِ -

 .رسا :تهران ،چاپ دوم ،و دکتر پروین کدیور جوادی

 .قصیده سرا :تهران ،چاپ اول ،فرهنگ و شخصیت ،(ش1۹14) مهدی ،ثریا -

 .حواءاجلزيرة: ملة  ،«طّحاویال میرالالديبة  حوار مع» ،(م۱011ابریل  ۱الحمامصی، محمد ) -

http://hawaamagazine.com/posts  

 :تهران ،چاپ اول ،ترجمه مهرداد فیروزبخت ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹1۱)ریچارد  ،رایکمن -

 .ارسباران
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  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹۱0)علی اکبر  ،سیاسی -

 :تهران ،ترجمه یحیی سید محمدی ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹60)دوان و سیدنی الن  ،شولتز -

 .ویرایش

 .مصر: دارالشروق ،الزرقاءباذجنانة ال ،(م۱01۱) میرال ،الطحاوی -
 ،ترجمه یحیی سید محمدی ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹61) فیست، جس و گریگوری جی فیست -

  .روان :تهران ،چاپ هفتم

 .موسسه نشر ویرایش :تهران ،هجدهم چاپ ،روانشناسی شخصیت ،(ش1۹6۱)یوسف  ،کریمی -

چاپ  ،ترجمه یحیی سید محمدی ،های روانشناسیها و نظامنظریه ،(ش1۹۱1)رابرت دبلیو  ،الندین -

 .ویرایش :تهران ،اول

 .گوتنبرگ :تهران ،عقده حقارت ،(ش1۹9۱)پرویز  ،منوچهریان -

 :تهران ،اپ چهاردهمچ ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،هاى درونی ماتضاد ،(ش1۹60)کارن  ،هورنای -

 .بهجت

 .رشد :تهران ،چاپ اول ،ترجمه دکتر سعید شاملو ،های نو در روانکاویراه ،(ش1۹1۱) ________ -

 :تهران ،چاپ چهارم ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،شخصیت عصبی زمانه ما ،(ش1۹14)________ -

 .صفا

 .بهجت ،نتهرا ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،عصبیت و رشد آدمی  ،(ش1۹11)________ -

أو عورة  میرال الطحاوی: خلعت الحجاب ألننی لستالروایية » ،(م۱01۹مارس ۱9) فراج، اسماعیل -

   http://alarabiya.net/articlesالعربية. :یدب، «جسدا

ه علوم انسانی و پژوهشگا ،مروری بر داستان نویسی معاصر عرب ،(ش1۹19) فرزاد، عبدالحسین -

 .۱۱ – 41، صص1۱مطالعات فرهنگی، مجله سمرقند، شماره 
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 لمیرال الّطحاوي علی أساس« اذنجانة الزرقاءالب»روایة  يشخصیة فناا  الأل نفسیة دراسة
 ينظریة کارن هارنا
 
 

 عبداألحد غیبی1
 حبیبه خوشنفس3

  

 الملخص
أسلوب أي  کاتب ينم  عن التطورات االجتماعية  تعتقد أن   اصرةعم مصرية ةاتبکم(  8691مريال الط حاوي )

بکل  اشخصياتمستمدة بالالة الروحية للکاتبة  تس م «باذجنانة الزرقاءال»روحية. رواية وحاالت الکاتب ال
علی املرأة الشرقية.  ياالجتماع القمع نواعأوضوح. تسعی الکاتبة إثر ترسيم شخصيات الرواية أن تکشف عن 

علی أساِ آراء   الوصفي التحليلي املنهجب متمسکة« باذجنانة الزرقاءال»بحث هذه املقالة عن شخصيات رواية ت
اهتماما بالغا.  ةالنفسي اّبوضوع الثقافة والبيئة يف آرایه تم  ت اليت ةالملاني ةنفُ الشهري ال ةکارن هورناي عامل

 حيث  روحا اکتئابية منبعثة من بيئة الياة وبعض تقاليدهانتعا« باذجنانة الزرقاءال»شخصيات الذ هان يف رواية 
لشخصيات بآراء هورناي النفسية. هذه املقالة تستهدف إلی البحث عن شخصيات هذه الرواية ذه اه ميکن نقد

کشف عن مناهج هذه توفق شخصية انبساطية وشخصية فصامية أو )انطوایية( وشخصية هستية أو )قهرية( و 
ة يمن بني الشخصيات المُ الریيس أن  عية للسري يف مسري اجملتمع. نتایج البحث تشري إلی الشخصيات الدفا

والشخصيات الخری تعتب من الشخصيات غري  ،أب بطل الرواية طبيعيةاليت تلعب دورها يف الرواية، شخصية 
لقلق تعان من ا لثقافيةشخصيات بسبب اإلصابات البيئوية واهذه ال .يهورنا تعر فها اليت والعصبية الطبيعية

  .ى إىل تكوين علقات مسيئة بينهاالساسي الذي أد  
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