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Abstract: 

The breakdown of any phenomenon into its constituent 

elements is scientifically important. "Character" is one of the 

most important elements of the novel and how the characters of 

the story is interpreted is the main aspect of the interpretation 

of the text. This research seeks to present a psychoanalytic 

analysis of the characters and characterization methods in the 

psycho-letter novel Mr. Writer's Cold Coffee written by 

Roozbeh Moin. The research method is analytical-descriptive 

and the method of data collection is library studies. The 

findings of this study with the analysis of the variable 

quantities of the characters are as follows: The psychoanalytic 

analysis is a kind of interpretation of the text and the study of 

the characters' causes of the actions. The main characters of 

this novel are a prototype of people who suffer from psychosis 
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and abnormalities in the world of postmodernism and 

absurdism, such as skepticism, meaninglessness, denial of truth 

and reality and psycho-behavioral symptoms, and delusions of 

Sociopido's anti-social characters. They describe the treatment 

and improvement of these diseases and the defense 

mechanisms such as daydreaming, aggression, escape, etc. that 

motivate their action. The actions of the characters are 

influenced by the shadow or dark aspects of their existence. 

The novel Mr. Writer's Cold Coffee is a depiction of the 

turmoil of the contemporary human mind and the world around 

it. 

Keywords: Personality; Mr. Writer's Cold Coffee; psychoanalytic 

analysis; postmodernism. 

1. Introduction 

Psychological Novel - The Letters of "Mr. Writer's Cold Coffee" by 

Roozbeh Moin is an Iranian romance novel with an enigmatic-

emotional theme. The subject of this study is the psychoanalytic 

analysis of the personality element and psycho-behavioral disorders 

of characters from the perspective of Sigmund Freud's school and its 

relationship with postmodernist structures for a better understanding 

of characterization, text and in-text messages in the novel Cold 

Coffee.  

Research Question(s) 
What are the psychoanalysis and postmodernist structures in the 

characterization of the Cold Coffee novel? 

2. Literature Review 
The research conducted in this novel: "Popular, critical and transcendental 

skinning on the author's cold coffee novel by Ebrahimi Lame" (2017), which 

deals with the general structure, narratology, prose, language, techniques 

used and the general audience. 
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Studies that have dealt with personality psychology in fiction 

literature; "Psychological analysis of Houshang Moradi's fictional 

characters according to Erickson's theory by Ramin Moharremi and 

others" (2011). "Analysis of the interaction of characters in the story 

of a lion and a cow by Kelileh and Demneh by Ahmad Razi and 

Somayeh Hajati" (2012). 3. "Psychological analysis of Fereydoun's 

personality and life in Shahnameh by Mehran Moradi and Ahmad 

Amin" (2006). 

3. Methodology 
The research method in this article is an analytical-descriptive approach. 

4. Results 
In this novel, the author portrays the characters of a kind of 

psychosis as a prototype of people who in postmodern and pluralistic 

societies use defense mechanisms such as imagination, escape, 

violence and addiction to adapt to the factors of external and internal 

pressure, but in the end they are useless. 

Characters have many action and behavioral similarities that indicate 

the dark side and hidden layers of their personality. The main 

characters are not sensible people with accepted actions in society, 

but people who are annoying, aggressive, violent and often in terms 

of social norms have unusual and incomprehensible behavior and 

have a disturbed mind that has problems and a corner of social 

conflicts. They reflect and immerse themselves in their sick minds, 

and it seems as if these traits are evident in the author's direct 

descriptions, actions, and conversations, and as another sign of their 

harassment, which characterizes the postmodern character of the 

idiocy and the sick society.   
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 قهوۀ سرد آقای نویسندهکاوانۀ عنصر شخصیت در رمان تحلیل روان

  4امیدعلی اهلل، حجت3حیدری حسن، 2*ذوالفقاری محسن، 1گوجانیاحمد حیدری

 (11/1/1044 پذیرش: 11/1/1044فت: )دریا

 

 چكیده
ترین از مهم «شخصیت»اهمیت است. تجزیۀ هر پدیده به عناصر سازندة آن از نظر علمی با

های داستان از اجزای اصلی تفسیر متن است. و چگونگی تفسیر شخصیت عناصر سازندة رمان

در پردازی های شخصیتهها و شیوکاوانۀ شخصیتواکاوی و تحلیل روان درپی پژوهش این

تحلیلی ـ  روش پژوهش معین است. اثر روزبه سرد آقای نویسنده قهوة واررمان روانی ـ نامه

های این پژوهش با تحلیل ای است. یافتهتوصیفی و شیوة گردآوری اطالعات مطالعات کتابخانه

یر متن و بررسی کاوانه نوعی تفسها به این شرح است: تحلیل روانهای متغیر شخصیتکمیت

های اصلی این رمان، نوعی و نمونۀ پروتوتیپ هاست. شخصیتهای شخصیتعلل کنش

مدرنیسم و ابزوردیسم، مانند های جهان پستگسیختگی و نابهنجاریافرادی هستند که روان
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ها و انکار حقیقت و واقعیت، عالئم روحی ـ رفتاری، توهم اندیشی، معناباختگی،شک

های ضداجتماعی سوسیوپات، اسکیزوئید و پارانوئید، شیوة درمان و بهبود صیتشخهای هذیان

و  پردازی، پرخاشگری و فرار را که محرکهای دفاعی مانند خیالها و مکانیسماین بیماری

های تاریک ها متأثر از سایه یا جنبهکنند. کنش شخصیتانگیزة کنش آنان است، ترسیم می

ترسیمی از آشفتگی ذهن انسان  قهوة سرد آقای نویسندهشناسی وانوجود آنان است. رمان ر

 معاصر و جهان اطراف اوست.  

 مدرنیسم.کاوانه، پست، تحلیل رواندهسنینو یآقا سرد ةقهوشخصیت، : یدیکل یهاواژه

 هدممق. 1

اثر روزبه معین یک داستان ایرانی با  قهوة سرد آقای نویسنده وار روانی ـ نامه رمان

ای به وع عاشقانه است که تمِ معمایی ـ هیجانی دارد. این رمان ماجرای نویسندهموض

ای از دوران نگار به نام مارال است. روایت با خاطرهنام آرمان روزبه و دختری روزنامه

در ادامه اساس حوادث بعدی رمان را  شود و این خاطرهکودکی آرمان شروع می

 دهد. تشکیل می

ساز دنیای نشریات ایران شگفتی 1166در اردیبهشت  آقای نویسندهقهوة سرد  رمان

روز پس از  های طوالنی خرید این رمان، فقط چندالعاده و صفشد. استقبال فوق

میلی مخاطبان به کتاب و قلم از بیهم در روزهایی که اهالی رونمایی کتاب، آن

یک  ن رمان در مدت زمان تقریباًآور بود. ایخوانی گالیه داشتند، اتفاقی اعجابکتاب

ساز است. این رمان نحوی شگفتیتوان گفت این مسئله بهرسید و می چاپ بیستمماه به 

 است.ترین رمان دهۀ نود پرمخاطببار تجدیدچاپ شده و   17تا به امروز بیشتر از 

 را منتشر کرد.  نوازدیم یانوکه باران پ یهنگام نامۀمعین قبل از انتشار این رمان، نمایش

تر طور دقیقاینکه شخصیت اول داستان، خود نویسنده باشد، جذابیت یا به

شخصیتی  افزاید. نویسندة داستان ما )آرمان(های خاصی به داستان میپیچیدگی

شود که پانزده سال از نوازی میدر دوران کودکی عاشق دختر پیانواسکیزوئید است که 
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نواز برای یادگیری پیانو به خانۀ پیرزنی در همسایگی پیانوتر است. دختر خودش بزرگ

سراغ پیرزن اش بعد از یادگیری پیانو دیگر بهآمد. آرمان از ترس اینکه معشوقهآرمان می

جا های موسیقی دختر رؤیاهایش را جابهنیاید و او را از دیدنش محروم سازد، نُت

دختری که در دوران کودکی سال بعد آرمان در کنسرت همان  کند. بیستمی

شود که شخصی به نام ابی ــ که زمانی از دوستان نزدیک اش بود، متوجه میمعشوقه

است. جای آرمان معرفی کرده آرمان بود ــ خاطرات کودکی او را دزدیده و خود را به

شود. کوشد ابی را رسوا کند، اما در این راه با مشکالت بزرگی مواجه میآرمان می

در تیمارستان با آرمان . شودو در آنجا بستری می فرستدس او را به تیمارستان میپلی

های جدیدی همراه شود که فضای داستان را با جذابیتهای جالبی آشنا میشخصیت

 کنند. می

 «اپیزود»های موزاییکی است و ای از رمانهفده بخش دارد و نمونه قهوة سردرمان 

مان شیوة داستان در داستان است که ضمن حکایت اصلی های فرعی آن هیا داستان

شناسی و مدرنیستی، روانمالیستی و حوادث فراوانی با مضامین پستهای مینیداستان

ها در شناخت نمای روانی است. این حکایت معناباختگی )ابزوردیسم( روایت شده

ه با ایجاد شود و عامل مؤثری است کها مؤثر است، سبب تنوع روایت میشخصیت

چالش دهد و ذهن مخاطب را بهکشمکش و درگیری مناسب به سیر روایت جهت می

گیری گسیخته، بهرهبریده، ازهمها ترسیمی از ساختار بریدهکشد. درواقع این حکایتمی

مثبت  روایت و توجه نویسنده به مؤلفۀها در کنار کالنروایتهنویسنده از خرد

شناسی ادبیات و روانگرایی است. ، گوناگونی و کثرت«سمپلورالی»مدرنیستی پست

های فراوان ها و رفتارهای انسانی، وجوه اشتراک و نزدیکیبودن با انگیزه دلیل مواجهبه

های درونی ذهن افراد دارای نقش مؤثری است. خوانش آثار ادبی دارد و در بازتاب الیه

شناسی ابعاد پنهان این آثار و با رویکردی روان ویژهای و بهرشتهبا گسترش مطالعات بینا

 گذارد.های جدیدی را پیش روی مخاطب میدیدگاه
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طرح این رمان، به مفهوم نقشۀ پنهانی یا توطئه برای نیل به هدفی تبهکارانه و 

های نوشتار رود و ترکیبی از عشق و مرگ است که از ویژگیکار میغیرقانونی به

 مدرنیستی است. پست

گونه که نوشتار بارة مرگ است. هماندبیات داستانی پسامدرنیستی همواره درا

کند، مرگ را نیز از طریق مواجهۀ دنیاهای سازی میپسامدرنیستی عشق را شبیه

گوناگون و از طریق گذار از مرزهای وجودشناسانه و یا ایجاد انواع و درجات 

 (. 20: 1111کند )تدینی، متفاوتی از واقعیت بازنمایی می

گفت که شخصیت مرکزی رمان توان رنگ این رمان میترین خطوط پیدر کلی

کند که شود. او تصور میمیبرده است و به آسایشگاه روانی شده دچار اختالل روانی 

ها قصد آزردنش را دارند. نویسندة سخت در یک دسیسه گرفتار شده و دیگر شخصیت

هایی پریشی شخصیتهای عاطفی و روانسیختگیرمان با این شیوه به تحلیل گ

 آورند.بافی روی میزا به خیالپردازد که دربرابر رویدادهای وحشتمی

کاوانه و کوشیم ارتباط معناداری میان دو مکتب رواندر این پژوهش، می

عاشقانۀ  پردازی رمانهای آن دو در تحلیل شخصیتمدرنیسم و کاربرد سازهپست

قهوة سرد مروی زمانی دهۀ نود نشان دهیم. برای سنجۀ فرضیۀ خود، رمان فارسی در قل
دلیل وجود مضامینی ایم. انتخاب این رمان بهعنوان پیکره برگزیدهرا بهآقای نویسنده 

ها در ها و آلودگی کنشی شخصیتها، چالشگرایی، نابهنجاریمعناباختگی، پوچمانند 

 فضای روایت است.

و اختالالت روانی ـ رفتاری  کاوانۀ عنصر شخصیتحلیل روانمسئلۀ این پژوهش ت

مدرنیستی های پستها از دیدگاه مکتب زیگموند فروید و ارتباط آن با سازهشخصیت

 قهوة سردمتنی در رمان های درونپردازی، متن و پیامبرای دریافتی بهتر از شخصیت

 است. پرسش اصلی تحقیق عبارت است از: 

قهوة سرد رمان پردازی مدرنیستی در شخصیتهای پستکاوانه و سازهانهای رومؤلفه
 چیست؟
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 قهوة سردشده این است که رمان فرضیۀ اصلی پژوهش دربرابر مسئله و پرسش یاد

هایی مانند پرداختن به دو شیوة روایی و قالب ادبی رمان و نامه، قابلیت داشتن دلیلبه

شناسانه و اختالالت رفتاری اط بین محتوای روانشناسی و ایجاد ارتبطرح مباحث روان

های های دفاعی با مؤلفهمانند اسکیزوفرنیا، سوسیوپات و پارانوئید و مکانیسم

کاوانه اندیشی، معناباختگی و بینامتنیت، مناسب تحلیل روانمدرنیستی مانند شکپست

شکلی تازه به های داستانیاست و توانسته است، چهرة انسان معاصر را در شخصیت

جوامع  به خوانندگان دهد که نگاهمی ترسیم کند. استقبال خوانندگان از این اثر نشان

مسائل را نمایی از گونه است و بازخورد یا نظر و اندیشۀ مخاطبان، این چگونه انسانی

 داند. انسان معاصر می

ای ابخانهگردآوری اطالعات، مطالعات کت و روش یفیتوصیلی ـ پژوهش تحلروش 

کاوانه و های رواناجزای مرتبط با هم در پیکرة نظریهها و است. از داده

های روایی پردازی، چگونگی ارتباط این اجزا با ساختار کلی موضوع و مؤلفهشخصیت

قهوة در رمان پردازی برای تحلیل و توصیف ابعاد مختلف شخصیت عنصر شخصیت

 بریم.میبهره  سرد

 تحقیق ۀنیشیپ. 2

از « پسند، نقد و فرانقدی بر رمان قهوة سرد آقای نویسندهاندازی عامهپوست»مقالۀ 

. در این قهوة سرد آقای نویسنده( پژوهشی است دربارة رمان 1166ابراهیمی المع )

کاررفته و مخاطبان عام های بهشناسی، نثر، زبان، تکنیکمقاله، به ساختار کلی، روایت

پردازی بحث تخصصی و مفصّلی صورت نگرفته و خصیتپرداخته شده و دربارة ش

 ای مختصر و اندک به این عنصر داستانی شده است.فقط اشاره

دهد شمار فراوانی از پردازی نشان میبررسی پیشینۀ پژوهش دربارة شخصیت

ها عنصر شخصیت را بدون پشتوانه و نظریه و یا از دید الگوهایی مانند پژوهش

رو از این اند. پژوهش پیشِرِمس، جیمز فیالن و چتمن تحلیل کردهپراپ، گِوالدیمیر 
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کاوانه، حیث که به تحلیل عنصر شخصیت با الگو قرار دادن تلفیقی از نظریات روان

 ای تازه است.پردازد، مطالعهمدرنیسم و ابزوردیسم میپست

خود  ناسی شخصیت در ادبیات داستانی را موضوع بحثشروان هایی کهاز پژوهش

دفاعی  به تحلیل رفتار متقابل و مکانیسمکنیم که فقط اند، به مواردی اشاره میقرار داده

« شناسی شخصیت و زندگی فریدون در شاهنامهتحلیل روان»اند: فرافکنی پرداخته

های داستانی هوشنگ مرادی شناختی شخصیتتحلیل روان»(؛ 1117)مرادی و امین، 

تحلیل رفتار متقابل »(؛ 1164)محرمی و دیگران، « یکسونکرمانی براساس نظریۀ ار

 (. 1161)رضی و حاجتی، « ها در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنهشخصیت

 . چارچوب نظری3

 مدرنیسم. پست1ـ3

مدرنیسم، فرانوگرایی، واکنشی است به بنیان اولیۀ مدرنیسم و ادعای برگذشتن از پست

از مدرنیته نیست و دورانی از تاریخ مدرنیته است.  مدرنیسم را دارد و چیزی جدای

(. مدرنیسم 126: 1161اردکانی، )داوری« بودن است معنای برتری و بیشترواژة پُست به»

مدرنیسم از سنت و مدرنیسم رود؛ اما پستای است که از سنت فراتر میشیوه

جیمسن در تحقیق فردریک »سازد. اعتبار و مخدوش میگذرد و مدرنیسم را بیبرمی

داری متأخر، فروپاشی مفصّلش با عنوان پسامدرنیسم یا منطق فرهنگی سرمایه

)تدینی، « داندگسیختگی میساختارهای سنتی، اجتماعی و اقتصادی را مشابه روان

مدرنیسم عناصر سازندة قبل از خود، مانند خرد، حقیقت، سنت، (. پست20: 1111

معنا سازگاری با تجزیه و تحلیل موشکافانۀ امروزی بیدلیل نااخالق و تاریخ، را به

 مدرن و مشتقات آناصطالح پست 1614ویژه دهۀو به 1614های دهۀ در سال»داند. می

ویژه فلسفه، های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی بهجای خود را در حوزه

ۀ اجتماعی، نظریۀ فرهنگی کاوی، نظریشناسی، روانادبیات، نقد ادبی، نظریۀ ادبی، جامعه

 (.  21: 1111)لیوتار، « و سیاست باز کرد
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شناسانه، رمان پسامدرنیستی به طرح مباحثی مانند ماهیت عالم هستی و وجود

مدرنیستی به پردازد. روایت پستگسستگی متن و عدم قطعیت میمعنایی، ازهمبی

یر کارهای غیراخالقی پردازد که درگهای غیرقهرمانی میها و شخصیتترسیم آدم

که در روایت سنتی، اعمال قهرمانانۀ مردان بزرگ با صفات واالی هستند؛ درحالی 

شود؛ مثالً سقراط را برانگیز جسمی مشخص میاخالقی و معنوی و خصوصیات تحسین

مدرنیسم درک زبان پست» کند.بخشی ترسیم میدر نوشیدن جام شوکران با هدفی الهام

ویژه مبهم این زبان به مدرنیسم نیز بهبه پستهای راجعت؛ و اکثر کتاببسیار دشوار اس

 (. 12: 1114)پاول، « اندشدهنوشته 

های مدرن افرادی معقول و معمولی و دارای کنشهای پستهای اغلب داستانشخصیت

پذیرفته و متداول جامعه نیستند، بلکه اغلب از نظر هنجارهای اجتماعی دارای رفتاری 

اند. معین از پریشها کامالً روانناشدنی هستند. برخی از این شخصیتیرعادی و درکغ

پردازد و های اسکیزوئید و با تغییر زاویۀ دید به پسامدرنیسم میزاویۀ دید شخصیت

 دهد. های اسکیزوئید را مورد توجه قرار میابعاد شخصیت

ف دارند و متن اغلب های پسامدرن ذهنی آشفته و غیرمتعارهای رمانشخصیت

دهد؛ دستی خود را از دست میدرنتیجۀ آشفتگی ذهن آنان، انسجام و یک

همچنان که انسان این عصر و جامعه و دنیای او آشفته و فاقد انسجام و 

 (.211: 1111پارچگی هستند )تدینی، یک

پاشیدگی آثار پسامدرنیستی هایی که موجب عدم قطعیت، آشفتگی و ازهماز تکنیک

های متفاوت روایت، مانند خواب، خاطره، تداعی، جریان کارگیری شیوهشود، بهمی

ها با ادبیات مدرن آغاز شد و در سیال ذهن، تغییر زاویۀ دید و راوی، است. این تکنیک

شخص مفرد پسامدرنیسم به اوج خود رسید. معین روایت خود را با زاویۀ دید اول

کند و با زاویۀ دید دانای ان این زاویۀ دید را رها میکند؛ اما در فصل دوم رمشروع می

دهد و این تغییر متناسب با وقایع جدیدی است که در داستان کل روایت را ادامه می

شخص مفرد با روایت آرمان است. از هفده دهد. زاویۀ دید غالب این رمان اولرخ می
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هایی را از منظر کایتعالوه حبخش رمان، زاویۀ دید هفت بخش دانای کل است. به

شخص شیوة اولهای داستانی، مانند مارال، نگار، مهران و میکائیل، بهسایر شخصیت

 کند.روایت می

های غیرخطی و آشفته است و در کنار سایر مؤلفه قهوة سردزمان در رمان 

نما، های فرعی، گذشتهکند. سیر روایت با حکایتآشوب متن کمک میپسامدرن، به 

گردد. زمان در دست مداوم به گذشته بازمی هاینگاهسازی، خیالی و پسنهافسا

توانند های آن را به هر سمت میها همانند ساعت کوکی است که عقربهشخصیت

 کشند. معین با از بینبچرخانند؛ بنابراین هرگاه که بخواهند، زمان را به عقب یا جلو می

ها به گذشته و درون هایی که با این روشبردن سیر خطی و مستقیم زمان و بازگشت

های داستانی، نظم و های ذهنی شخصیتآشفتگی ها دارد، ضمن بازتابذهن شخصیت

 کند.رنگ داستان را دیریاب میزند و پیهم میانسجام روایت را به

 کاوانه. نقد روان2ـ3

به دیرینگی یونان باستان های نقادانۀ تفسیر، قدمتی کاوانه، در کنار دیگر شیوهنقد روان

های داستانی از روزگاران قدیم مورد بررسی احوال روحانی و نفسانی شخصیت دارد.

ای کوشد تا بدون ایجاد نظریهاین رهیافت می است.توجه نویسندگان و شعرا بوده 

های انسانی بپردازد. فروید بدون شک تبیین چگونگی و علل کنششناسانه، به زیبایی

ای از آثار داستایوسکی، شناسانهکاوانه است که تحلیل روانگذار نقد روانبنیان

نویس روسی، ارائه کرد. این رهیافت نقادانۀ او در حوزة عمل و نظریه در قرن داستان

های ها و اندیشه(. تأثیر نظریه110: 1116است )رک. برسلر،  بیستم مدام گسترش یافته

گ، پاولوف و آدلر باعث پدید آمدن جریان فکری ـ اندیشمندانی مانند فروید، یون

شناسی مورد توجه قرار دهد. توجه به ای شد که ادبیات را از دیدگاه علم روانفلسفی

شناسی در فهم آثار ادبی بسیار مهم و ارزشمند است؛ زیرا جریان های روانارزش

بردن به  ه پیکاوانکند. هدف نقد رواندرونی ذهن شاعر و نویسنده را ترسیم می
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ها و الهامات اوست و ها در اندیشهعواطف و احساسات هنرمند و تعیین محرک

 توان صفات و احوال نفسانی غالب بر زمانه و معاصران هنرمند راواسطۀ آن میبه

 شناخت.

 از نظر فروید، 

جایگاه « نهاد»شود. تقسیم می« منِ برتر»و « من»، «نهاد»سطح شخصیت به سه 

زدة های واپسها و نیازهای اصلی و همچنین تمایالت یا خواهشخواست

تواند ما را ناخودآگاه است، احساس و ادراک را در اختیار دارد و هر لحظه می

از محیط خارج )واقعیتی که در آن هستیم( و قوانین و مقررات اجتماعی مطلع 

ی ندارد و وجه جنبۀ اخالقهیچبه« من»شود. سازد و موجب حرکات ارادی 

های نهاد است، منتها با رعایت مصلحت، واقعیت و کارش برآوردِ خواهش

گیرند؛ اما منِ برتر سطح امکانات. من و منِ برتر نیروی خود را از نهاد می

اصطالح یا به« وجدان اخالقی»اعالی شخصیت است. منِ برتر یا آنچه به 

: 1176نیست )سیاسی، شباهت شود، بیتعبیر می« وجدان اخالقی»کانت به 

 (.271ـ206

بخشی از طریق نحو رضایتشدة خاصی را نتوان بههرگاه احساسات یا افکار سرکوب

وارد « خود»های زبانی، تخلیه کرد، رؤیا یا لطیفه یا سایر سازِکارهای دفاعی، ازجمله تپق

و « خود»کند. با این کار، میشود و راه هرگونه واکنش به طرف بیرون را سد عمل می

نامد. از دیدگاه رنجوری میشوند که فروید آن را رواندرگیر نبردی درونی می« نهاد»

دهد که باعث بروز انواع ای تشکیل مینشدهفروید، تاروپود ادبیات را تعارضات حل

 (.116: 1116شود )رک. برسلر، رنجوری میروان

عملی برای علم ذهن،  هایای از نظریات و شیوهکردن مجموعهفروید با مطرح 

کاوی را بنیان گذاشت که روشی برای درمان اختالالت عاطفی و روانی است. اگر روان

ایم )همان، کاوانه زدهکار بندیم، دست به نقدی روانها را در تفسیر آثار ادبی بهاین شیوه

110.) 
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 . اسكیزوفرنیا3ـ3

ید است که تأثیرات عمیقی در های روانی شداسکیزوفرنیا یا شیزوفرنی یکی از بیماری

 آور، هیجانات، ادراکات و رفتار فرد دارد. ایجاد افکار رنج

های آن غالباً در دوران نوجوانی یا نوعی بیماری مغزی ـ رفتاری است که نشانه

کند. افراد مبتال به اسکیزوفرنیا به فشارهای وارده بر سالی بروز میاوایل بزرگ

های مهم اسکیزوفرنیا در همۀ ابعاد جسمی، شانهزندگی خود حساس هستند. ن

کوالیی و فراهانی، خدابخشیمقامشود )قائمروانی و رفتاری بیمار ایجاد می

 (.11: 1111سده، براتی

« فرن»شدن و معنای تقسیم به« اسکیزاین»ریشۀ لغوی اسکیزوفرنیا دو لغت یونانی 

وجودآورندة بیماری اسکیزوفرنیا ه(. عامل ب166: 1111معنای روان است )شاملو، به

 هنوز کامالً روشن نیست.

)خود( سبب بیماری « ایگو»اظهار کرد که ضعیف شدن  1620فروید در  

شود که تحت حدی ضعیف میشود؛ به این ترتیب که ایگو بهاسکیزوفرنیا می

بود  شود. او معتقدمیشدن آن از واقعیت  آید و این عمل باعث بریدهتسلط نهاد در

کند. این مرحله می بازگشت« نارسیسیم اولیه»که در پسیکوز، بیمار به مرحلۀ 

 (. 222قسمتی از مرحلۀ دهانی قبل از جدا شدن ایگو از نهاد است )همان، 

شود، اسکیزوفرنیا را با توجه به عالئمی که به دو دستۀ مثبت و منفی تقسیم می

 کنند. مثبت را احساس نمی دهند. بیشتر مردم معموالً عالئمتشخیص می

عالئم مثبت عالئمی هستند که قبالً در فرد وجود نداشته، ولی اکنون وجود دارند. 

است.  باشند، تشخیص اسکیزوفرنیا قطعی در هر فردی که این عالئم وجود داشته

دادن رفتار یا عواطف طبیعی  علت از دستعالئم منفی شامل عالئمی هستند که به

ها اند؛ مانند عاطفۀ سطحی، انسداد فکر، انزوای اجتماعی و نظایر آندهوجود آمبه

 (.20: 1111سده، کوالیی و براتیفراهانی، خدابخشیمقام)قائم
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شود، زبان و جمله نیز تجزیه و گسیختگی میوقتی روان آدمی دچار اختالل و ازهم

 تصر است. بنابراین: های اسکیزوئید کوتاه و مخوگوی شخصیتشود و گفتپراکنده می

مدرنیسم محسوب پریشی بیماری روانی پستاسکیزوفرنیا )شیزوفرنی( و روان 

گسیختگی گشته و شود و دچار ازهمقطعه میشود. اگر جمله تجزیه و قطعهمی

گردد؛ پاشیدگی میهمین نحو روان نیز دچار اختالل و ازهمگردد، به پاره میتکه

مدرنیسم در گذشته، حال و آینده. بدین ترتیب، پستطور تجربیات ما از همین

های معانی فرد افتاده الواقع به درون بازیخورد و یا فیبازی معانی غوطه می

 (.111: 1114غلتد )پاول، درمی

 اسكیزوئید . شخصیت4ـ3

ایجاد روابط  شخص مبتال به بیماری اسکیزوفرنیا را اسکیزوئید گویند که در توانایی

گیری از اجتماع، تنها کناره اسکیزوئید مبتال به ویژگی»نقص و نارسایی دارد. اجتماعی 

)لوین، الدون و « گیری و انزوای اجتماعی استبودن، فقدان عاطفه، احساس گوشه

 (. 20: 1111سونی، 

 . بحث و بررسی4

 . چكیدۀ رمان1ـ4

به شیوة  معنایی گیری از دانش راهبردی بسطبا بهره ،قهوة سردچکیدة رمان 

 زبان خود( برای ارائۀ بهتر موضوع پژوهش به این شرح است:نویسی آزاد )به خالصه

 وو ماجراجوست  عاشق ی نویسنده،جوان، شخصیت مرکزی رمان، روزبه آرمان

. شودیم آغاز آرمان یکودک دوران از ایخاطره با رمان. نگارروزنامه یدختر هم مارال

 به انویپ نیتمر یبرا که شودساله میوپنجبیست یلدای عاشق یسالگده سن در آرمان

زن خراب است، یلدا زنگ خانۀ و چون زنگ خانۀ پیر دیآیم یۀ آرمانهمسا رزنیپ ۀخان

 آرمان نیبنابرا. داندینم شتریب آهنگ کی آموزد،می انویپ که یزنریپ اما. زندآرمان را می
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 بیشتری زمان پیانو مدت آموزش تا کند کاریدست را موسیقی هاینت گیردمی میتصم

کنسرت  بعد، سال میرد. یلدا بیستزن میبکشد و او هر روز یلدا را ببیند، اما پیر طول

های رود. یلدا در آن کنسرت، نُتکند و آرمان به کنسرت میمی نوازی پیانو برگزارتک

اتاقی دانشگاهی آرمان، همنوازد. یلدا از آرمان روزبه، همان اِبی، تقلبی آرمان را می

بگوید. های موسیقی کند که به روی صحنه برود و از چگونگی نوشتن نُتدعوت می

گوی متقلب و بیمار زنان ِابی را دروغشود و فریادآرمان از ریا و تزویر اِبی عصبی می

گفتن کنند. آرمان برای می نامد. مسئوالن انتظامات آرمان را از سالن کنسرت بیرونمی

کند و محل سکونتشان را میها را تعقیب حساب با ابی آنحقیقت به یلدا و تسویه

گردد که با دوستش مهران میای بررو شود و به خانهها روبهتواند با آنیابد؛ اما نمیمی

کند. آرمان از مارال که در نشریه با او همکار است، خواستگاری در آنجا زندگی می

 دهد. آرمان برای اذیتدلیل مرگ پدرش، به آرمان جواب منفی میرال بهکند؛ اما مامی

نُت آهنگ را نوشته، چمدانی پُر از نامه و  کردن اِبی و پرده برداشتن از این راز که او

همراه شانه و جعبۀ موسیقی یلدا که برای یلدا نوشته بوده، به را شعرهای دوران کودکی

گیرد که در آن فرستد و با پلیس تماس میط است، میکه استودیوی ضب 10به ساختمان 

فهمند بمبی کند و وقتی میگذاری کرده است. پلیس آرمان را دستگیر میساختمان بمب

فرستند. آرمان در تیمارستان با دکتر پارسا، رئیس، وجود ندارد، او را به تیمارستان می

قصد فرار از تیمارستان دارد؛ اما موفق شود. او سام، گلناز، میکائیل، منصور و... آشنا می

کالنتر، بیمار روانی، دهد. منصور شود و گروه تئاتری برای بیماران تشکیل مینمی

زند و آرمان ها و کارهای اوست. یک شب دکور تئاتر را آتش میمخالف آرمان و ایده

شود. مارال می سوزی شایعهکند و مرگ آرمان در آتشمی با میکائیل از تیمارستان فرار

سوزی با وجوی آرمان است. آرمان در شب آتشبا کمک دوستش نگار در جست

رود و در آنجا مخفی باغ میکائیل میرود و سپس به خانهمیکائیل به خانۀ نگار می

لوح کند. مارال شخصیتی سادهمارال را شروع می جا آزار و اذیتشود و از همانمی
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خورد و با همکارش، شهاب افتخاری که ار را میهای نگاست. او فریب حرف

شود و به او خانه میگردد. نگار با آرمان همدنبال آرمان میخواستگارش نیز هست، به

میرد. نگار، میکائیل را نوشد و میورزد؛ اما آرمان قهوة مخلوط با سیانور را میعشق می

باغی در خارج از تهران ا به خانهکند تفرستد و مارال او را تعقیب میبه تیمارستان می

بیند و نگار همۀ رخدادها را رود. نگار را در آن خانه میرسد و از دیوار باغ باال میمی

نوشد. نگار با دهد؛ اما مارال نمیکند و یک فنجان قهوه به مارال میبرایش تعریف می

ن شهاب و رود. با رسیدکند و تیرش به خطا میسمت مارال شلیک میاسلحه به

خورد و اسلحه از دست شود و به کتف شهاب میدرگیری با نگار، تیری شلیک می

نوشد دارد. نگار فنجان قهوة مخلوط با سیانور را میافتد و مارال اسلحه را برمینگار می

کند. در پایان رمان، میکائیل به آپارتمان مارال میرد. مارال با شهاب ازدواج میو می

جلوی درِ خانه « دوستت دارم»است ای که روی آن نوشته گُل رز و برگهرود و یک می

گوید که اینجا خانۀ زنش سیمین است. مارال احوال آرمان را از گذارد و به مارال میمی

ها کنار هم سازند، جملهگوید که حروف کلمات را میپرسد و او در جواب میاو می

های میکائیل، دوباره سنده را. مارال با شنیدن حرفها دنیای نویها را و داستانداستان

 کند.  های آرمان میشروع به خواندن نوشته

 کاوانۀ شخصیت. تحلیل روان2ـ4

شخصیت  121درصد( و  20.10شخصیت زن ) 04شخصیت دارد که  161این رمان 

درصد( و چهار  4.62درصد( است. یک شخصیت حیوان )گوزن( ) 17.17مرد )

های فرعی است. در این درصد( اشیائی مانند کوه و پنجره در حکایت 2.01شخصیت )

درصد( فقط حضور اسمی دارند و فقط نامشان برده  66.07شخصیت ) 141رمان، 

های مشهور نظامی، سیاسی، درصد( افراد و شخصیت 27.06شخصیت ) 01شود. نیز می

ها دارند که آن کوتاه بههای داستانی اشاراتی گذرا و ادبی و ورزشی هستند که شخصیت

هاست و نوعی بینامتنیت در سیر روایت بیانگر سطح فرهنگی و اجتماعی شخصیت
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های ها در رمان مستلزم آشنایی با متون تاریخی و شخصیتکند. فهم این بخشایجاد می

شناسی است و برای خوانندگانی که با مشهور سینما، موسیقی و مکاتب سیاسی و روان

شود که نوعی گسستگی و سردرگمی میا و افراد آشنایی ندارند، موجب هاین نام

مدرنیسم است. آگاهی های آثار پستکند که از مؤلفهخواننده آن را در متن احساس می

شود و خواننده را تر متن روایت میاز هریک از این روابط بینامتنی منجر به فهم عمیق

 د. سازافکار و احساسات راوی آشنا میبا 

صورت فرد انتخاب ها نشان از ساختار پیچیدة رمان دارد که بهتعدد شخصیت

های طبقات مختلف اجتماعی مانند نگهبان، و ترکیبی از چهرهاند، نه تیپ شده

 نواختی درآورده است.که این تنوع متن را از یک پزشک و معاون وزیرروان

برداری ساده، نمونۀ نَه انگاره روزبه معین، با استفاده از جریانی دیالکتیکی و

شناسد و عیناً را که می« پروتوتیپ»های اسکیزوئید، پارانوئید، سوسیوپات و شخصیت

عنوان مواد خام و ابزار اولیۀ یک نهاد )تِز( است، بهها را دیده در زندگی واقعی آن

دهد و میر تِز( است، قرادربرابر نیروی خالقه و جریان ذهنی خود که برنهاده )آنتی

شدة نهادی )سنتز( است که همان شخصیت یا کاراکتر آفریدهحاصل این رویارویی هم

 (. 62: 1161نویسنده است )رک. دقیقیان، 

یابیم و به دو دستۀ کلی های این رمان را در دو صحنۀ مکانی غالب میشخصیت

کنیم که م میشخصیت تقسی 26شخصیت و درون تیمارستان با  117بیرون تیمارستان با 

های مشترک هستند، تا تأثیر های روانی دارای ویژگیبرای تجسم و پرورش شخصیت

در ها آشکار شود. ها و صفات شخصیتمکان بر هویـت، درک شخصیت

ها و هایی مانند آرمان، رئیس، میکائیل، سام، منصور، نگار و عرفان اختاللشخصیت

ها و یا وجود دارد. این عالئم در ماجراجوییهای اسکیزوفرنیا و پارانوعالئم بیماری

ها و گردد. در ادامه ضمن معرفی شخصیتها آشکار میکنش آنان با دیگر شخصیت

 کنیم.میهایی از این اختالالت اشاره پردازی، به نمونههای شخصیتتحلیل شیوه
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 . شخصیت اسكیزوئید آرمان1ـ2ـ4

ها، مانند عالئمی از این بیماری آرمان شخصیت اسکیزوئید و سوسیوپات است که

ها و اندیشی و رفتارهای ضداجتماعی، در ماجراجوییتوهم شنوایی، برداشت فکر، شک

رفتارهای او با دیگران آشکار است. آرمان شخصیتی پندناپذیر است و افکار، 

انگارد که از صفاتی مانند خودرأیی و پردازی و رفتار خود را درست و واقعی میخیال

شود. آرمان شخصیت محوری کنش داستانی است. سردمدار رخداد و ور او ناشی میغر

هم درپی ایجاد تعادل در وضع اولیۀ رمان است که مهران، شخصیت مخالف، آن را به

و  بورنوف« )دهدشخصیتی است که نخستین جهش پویا را به داستان می»است. او زده 

گردد و درنتیجۀ تعامالتش نای عشق آغاز می(. ماجرای آرمان از تم164: 1111، اوئله

 عملکردی یانگرگفتار او ب یاطوار و تا حدود و رفتار شود.به انسان دیگری تبدیل می

 یا یسمساد ،خودش ۀو طبق گفت شوداست و مبدل به شخصیت مصنوعی می یدهسنجن

قدم ثابتساز، سر. آرمان در رفتار و خُلقیاتش در جهت منفی و درددارد آزارییگرد

شخصیت او بر بستر حوادث  است.های تلخ گذشته است که ناشی از حوادث و ناکامی

است. بنابراین صفات برجستۀ واالی اخالقی و معنوی  عاشقانه و پلیسی شکل گرفته

نامیم؛ زیرا توان او را قهرمان نامید؛ پس او را شخصیت مرکزی میندارد و نمی

 (. 171: 1161ک. میرصادقی، خصوصیات قهرمان را ندارد )ر

 . شخصیت متوهم2ـ2ـ4

پریشی و ثانویۀ بیماری اسکیزوفرنیا و نوعی احساس و ادراک توهم از عالئم روان

گانه مانند شنوایی، بینایی، اشتباهی مبتنی بر خیال و دور از واقعیت است که حواس پنج

گونه محرک خارجی ود هرادراکی که در نب»گیرد. میبویایی، چشایی و المسه را دربر 

(. شخصیت متوهم اموری 00: 1116)آزاد، « شودمی افتد، توهم نامیدهمناسب اتفاق می

طور متداول دیده کند که وجود ندارد. در بیماران اسکیزوفرنیا، انواع توهم بهرا درک می
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روز ای است و سبب بها توهم شنوایی است که توهمی پایهترین آنشود؛ ولی شایعمی

 شود.دیگر توهمات در بیمار می

 . توهم شنوایی 3ـ2ـ4

توهم شنوایی از عالئم مثبت بیماری اسکیزوفرنیا از نوع پارانوئید )بدگمان( است. 

، شنودشخصیت اسکیزوفرنیک دچار این توهم و پندار است که صداهای موهومی را می

کنند که هم صحبت می کند و افرادی در محیط اطراف او باوگو میشخصی با او گفت

: 1111سده، کوالیی و براتیفراهانی، خدابخشیمقامشنود )رک. قائمصدایشان را می

که این امر خالف واقع و غیرطبیعی است و محرک مورد نظر حضور (؛ درصورتی 27

فیزیکی در آن محیط ندارد و شخص متوهم، در ادراک اشتباهی پندار، صدای افرادی 

 شنود.دی را که حضور ندارند، میخیالی و یا افرا

مدرنیسم است. هنر پسامدرن بازتاب مستقیم های آثار پستاز مؤلفه« پارانویا»اصطالح 

گونۀ انسان های بیمارها عصر پسامدرنیته است. از این جهت بسیاری از ویژگینابسامانی

ایع انسان های شرنجوریاین عصر در ادبیات آن منعکس شده است. پارانویا از روان

ترین پسامدرن است که شک، تردید، ترس و تصور توطئه از جانب دیگران، مهم

 رود. شمار میهای آن بهویژگی

معنای ها از آن بهکار برده شده و یونانیپارانوئید حتی قبل از بقراط در یونان به

عالئم کردند. در قرن هجدهم، این اصطالح برای اختالالتی که دیوانگی استفاده می

بوده، متداول شد. حاالت بیمار پارانوئید تا حدی شبیه  ها هذیان و توهمبارز آن

حاالت بیمار مبتال به پارانوئید اسکیزوفرنیا است، اما از جهاتی نیز با آن تفاوت 

ها شود؛ ولی هذیانهایی میدارد. بیمار پارانوئید، مانند اسکیزوفرنیک، دچار هذیان

 (.211: 1111ر از هذیان بیمار اسکیزوفرنیک است )شاملو، تیافتهبسیار نظام

پارانوئیدی است که به توهم شنوایی مبتالست شخصیت  قهوة سرددر رمان « میکائیل»

دهند و او را به مرگ تهدید شنود که دستوراتی به او میکند صداهایی را میو تصور می
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بعد تهدیدهاشون شروع »داند: گیر تلفن میغامکنند. او منشأ صداها را رادیو و یا پیمی

ش از بین صداها ذاشتن، یه نفر همهم پیام تهدیدآمیز میگیر تلفن واسهشد، روی پیغام

 (.67: 1166)معین، « کُشمت میکائیلکُشمت میکائیل، میگفت میمی

 دیاعتمابه جهان اطراف خود با ترس و بی قهوة سردرمان  پارانوئیدی هایشخصیت

بر این  و زنندمی حرف خود با هابینند. شخصیتای مینگرند و اغلب در آن توطئهمی

پندارند که صدایی را شنیده و درصدد پاسخ به آن هستند. این حرف زدن با خود نوعی 

بدون  نمایشی و نوع از مخاطب، حضور به توجه با توان آن راگویی است و میتک

پنهان و  هایالیه و ذهنی سطوح دانست که نفسحضور مخاطب، از نوع حدیث

 زندمی حرف خود با اغلب شخصیت. »کندمی آشکار را هاذهن شخصیت ناشدةکشف

 تحت و کند افکنیبرون را خود افکار خواهدمی شخصیت که است آن نشانۀ این و

 (. 261: 1161براهنی، ) «بزند اعمال انجام به دست خویش افکار تأثیر

کند و او پاسخش را اش پسر خود را صدا میکند که خانم همسایهس میاحسا« آرمان»

کند، در بیمارستان دهد. دوست آرمان، او را به این دلیل که با خودش صحبت میمی

 گریزد. درمانی از تیمارستان میکند و آرمان بعد از داروبستری می

اسم من بود، پسره همکنن که از شانس من توی همسایگیم یه مادر و پسر زندگی می

کردم مادرم داره زد، لحن صداش طوری بود که حس میمادرش هم دائم صداش می

کرد اما بعدش سعی کردم از این م میزنه، این قضیه روزهای اول کلی کالفهصدام می

 (.11: 1166)معین، « دادناتفاق لذت ببرم، شروع کردم به جواب 

 . توهم بینایی4ـ2ـ4

از عالئم مثبت بیماری اسکیزوفرنیا و نوعی از ادراکات حسی دیداری توهم بینایی 

بدون محرک خارجی است که میزان شیوع آن بعد از توهم شنوایی است. شخصیت 

ها سخن بیند و با آناسکیزوئید دچار این توهم و پندار است که اشخاصی را می

و « رئیس(. »27: 1111سده، کوالیی و براتیفراهانی، خدابخشیمقامگوید )رک. قائممی
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کنند به این توهم مبتالیند و ادعا میداستانی هستند که  هایشخصیت از« سام»

کرده و معروف سیاسی، تاریخی و نظامی مانند هیتلر و استالین و های فوتشخصیت

 گویند.ها سخن میبینند و با آناجسامی را که وجود ندارد، در مدت زمان اندکی می

ادراک دیداری خود، تصویری از گوبلز، صدراعظم آلمان نازی بعد از  رئیس، در

که این کند، درصورتی زند و با او صحبت میبیند و او را صدا میمرگ هیتلر، را می

 شخصیت در محیط اطراف او وجود ندارد: 

 «.خوام با گوبلز صحبت کنمگوبلز، گوبلز، صبر کن می»

نگاه کردم اما کسی نبود، حتا تو راهرویی که قرار  ویلچر رو نگه داشتم، اطرافم رو»

ها گی رئیس؟ روسچی می»داشتیم اتاقی نبود که کسی رو توی اتاق دیده باشه. گفتم: 

 (.10: 1166)معین، « کجا بودن؟ گوبلز کیه؟

و  نقش دارد سندهینو یهاشهیاند مایه ودرون انتقال ها دربردن از این شخصیت نام 

 کند. مدرنیسم است، تبیین میهای داستان پستا که از مؤلفهبینامتنیت ر

 . هذیان7ـ2ـ4

گونه اساسی هذیان باورها، تفکرات نامعمول، ترس و افکار خاص درونی است که هیچ

 در عالَم واقعیت ندارد و بر توهمات استوار است. 

]هذیان[ تفکرات غیرعادی است. براساس این تفکرات، برداشت و تفسیر از 

شود. این تفاسیر ها کامالً مخدوش، مغلوط، نادرست و نابهنجار میواقعیت

نیافته، مغشوش، بدون انسجام و وحدت درونی و غالباً متضاد و معموالً سازمان

کند ناقض یکدیگر هستند. هذیان در این بیماران، به صور مختلف تظاهر می

 (. 241: 1111)شاملو، 

منشی، تأثیر و های بزرگشود: هذیان ر دسته تقسیم میهذیان بیمار پارانوئید به چها

 منشی، احساس مهمآزار و گزند، هذیان حسادت و هذیان جنسی. در هذیان بزرگ

داشتن از حاالت بسیار پایدار و مستمر است؛ زیرا بیمار بودن و قدرت بودن، ثروتمند 
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کند که بیمار می نحوی مسخدارد و واقعیت را بهرا از خطرات زندگی مصون می

منشی این بیماران را مگالومانیا نیز کند. گاهی تفکرات بزرگاحساس تسلط می

 (.217خوانند )همان، می

هایی است که تصاویری از بیماران پارانوئید مبتال به نمونۀ پروتوتیپ شخصیت« سام»

اند و دکنند. او خود را نوازندة ارکستر سمفونیک میبینی را ترسیم میخودبزرگ

دانان جاز و اش او را در نوازندگی با لوئیز آرمسترانگ، از مشهورترین موسیقیمربی

دهنی بزند تواند سازکند؛ درحالی که فقط مینوازان تاریخ موسیقی، مقایسه میترومپت

 (.111: 1166)معین، 

بودن مبتالست و ادعا  شخصیتی پارانوئیدی است که به هذیان ثروتمند« میکائیل»

بود  انداز کردههای سوئیس پسهایش را در بانکدار بزرگی است و پولکند کارخانهمی

و با کارمندان بانک تبانی و  هایش را دزدیدهو به پسرهایش گمان بد دارد که پول

 (.117زنند )همان، اند و به او اتهام توهم میگاوبندی کرده

های زوماً همیشگی در داستانشونده، اما نه لهای تکرارپارانویا از ویژگی

گسیختگی شک و بدگمانی های این نوع روانترین نشانهپسامدرن است. از مهم

های پسامدرن گونه داستانو تصور توطئه از جانب دیگران است. این

های مبتال های پارانویایی انسان معاصر هستند. شخصیتدهندة اضطراببازتاب

پرورانند. سیال و محصورناشده را در سر میبه پارانویا آرزوی نوعی زندگی 

شان دربارة مفرّ های واقعاً نامسدود و هم بدبینیلیکن وحشت آنان را از راه

های ها در این مکانکند آندار میها را به آزادی خدشهاحتمالی، میل شدید آن

 (. 61: 1111محصور ایمن و درعین حال ناایمن هستند )تدینی، 

دونی مریخی، من از یه ورشکسته تبدیل شدم به یه میلیاردر، می’میکائیل گفت: »

تمومش رو هم مدیون یه پیچ خطرناکم، فقط کافیه دیدگاهت رو نسبت پیچ خطرناک 

 (. 60: 1166)معین، « ‘عوض کنی
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های بیماری اسکیزوفرنیا منشی از عالئم ثانوی، مثبت و هذیانبینی یا بزرگبزرگخود

های و اکنون در روح شخصیت در وجود فرد بیمار نبوده است. این ویژگی قبالً

کوالیی و براتی فراهانی، خدابخشیمقام)قائم استشده  اسکیزوفرنی پارانوئید تنیده

 (. 27: 1111سده، 

کرد شون فکر میای بین یه سری بیمار اسکیزوئید زندگی کردم که یکیچند هفته»

کرد تونسته با روح بتهوون ارتباط برقرار فکر میاستیون اسپیلبرگ شده، یکی دیگه هم 

 (. 16: 1166)معین، « کنه

 . ناپایداری شخصیت7ـ2ـ4

دلیل های بارز بیماران پارانوئید است و بههای ناپایدار و رنگارنگ از ویژگیشخصیت

کنند؛ اما در پایان می های مثبت پنهانضعف شخصیتی، خود را زیر نقابی از ویژگی

شود و ناپایداری شخصیتی آنان بر همه پدیدار میچهرة حقیقی آنان برداشته  نقاب از

 «دانند با کدام ساز او برقصندشخصیت پارانویایی کسی است که دیگران نمی»گردد. می

 (. 271: 1112)گنجی، 

پلید غیرمنتظره و  جامع بودن، سیاه یا منفی،متظاهر به  ناپایدار، شخصیتی« نگار»

 تبدیل پویا و متفاوت انسانی به رمان پایان در و است ای مخفیا انگیزهتصادفی ب

پذیر جلوه یابد. این تحول تدریجی و منطقی نیست تا باورشود که تحولی منفی میمی

کننده نیست، بلکه کشاند، این شگفتی متقاعدکند. نگار هرچند مخاطب را به اعجاب می

 کنندهقانع یاوهیاما ش ،کندیرو مروبهحیرت مخاطب را با  تظاهر به جامعیت است.

ثباتی شخصیت نگار باعث شده است تا کشمکش درونی در ناپایداری و بی ندارد.

بودن آرمان خبر دارد، اما این مسئله وجود بیاید. نگار از زنده بیشترین حد خود در او به

ستادن برای او و ایجاد فرکردن مارال و نامه  کند و در اذیترا از مارال پنهان می

دلیل حسادت در کند و بههای ساختگی، با آرمان همکاری و به مارال خیانت میصحنه

شخصیتی »شود. ورزی آرمان به مارال، قصد کُشتن مارال را دارد، اما موفق نمیعشق
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است که برپایۀ انگیزة سود شخصی، عالمانه و عامدانه درصدد است به شخص دیگری 

 (. 277: 1161)کرس، « او را بکُشد یا غارت کند صدمه بزند،

های دهند؛ زیرا در کنشمی تشکیلرا  آرمان، مارال و نگار مثلث کارآمد شخصیت

گاهی سه شخصیت رابطۀ مثلثی دارند. این نوع رابطه پویا و »خود اشتیاق و قصد دارند. 

ار نگار آگاه (. سرانجام چون مارال از رفت111: 1167)سیگر، « گاهی ترسناک است

شود و نگار از کردة خود با مارال شرمسار است، با نوشیدن قهوة مخلوط با سیانور، می

کشی را که از عالئم بیماری اسکیزوفرنیا است، مرتکب رفتار ضداجتماعی خود

 رود.آموز از بین میای عبرتگونهکند و بهنگار خودتنبیهی می گردد.می

باره سر کشید. سپس نیشخندی زد و و آن را یکنگار فنجان قهوه را برداشت 

روی زمین افتاد، مارال سراسیمه سمت نگار شتافت تا او را نجات دهد اما 

حدی بود که جانش را در کمتر از بیست ثانیه شده در قهوه بهسیانور حل

 ( .211: 1166گرفت )معین، 

 برداشت فكر. 0ـ2ـ4

ئم مثبت بیماری اسکیزوفرنیا است که بر برداشت یا تخلیۀ فکر نوعی هذیان و از عال

کند که دیگران می احساس»اسکیزوئید  شود. شخصیتاثر اختالل کنترل فکر ایجاد می

 (. 27: 1111سده، کوالیی و براتیفراهانی، خدابخشیمقام)قائم« دزدندفکر او را می

های او ا و داستانهها، نوشتهبه این توهم مبتالست که اشخاصی خاطرات، ایده« آرمان»

کالسش، را به دزدیدن و اند. او اِبی، دوست و همکرده را دزدیده و به نام خود منتشر

تا حاال چیزهای زیادی را از من دزدیدن، »کند: جعل اسم و خاطرات خود متهم می

طور کامالً کردن، گاهی هم بهای سرقت صورت کامالً حرفههام رو بهگاهی ایده

وکاستی با نام شده رو دزدیدن و بدون هیچ کممام نوشته و داستان نگارشوقیحانه، ت

 (.11: 1166)معین، « کردنخودشون منتشر 
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زند. آرمان در در بخش اول رمان، اِبی وضعیت متعادل اولیۀ روایت را برهم می

اسم با جعل  داند کهها و خاطرات خود میکننده از ایدهاستفادهتوهمات خود اِبی را سوء

ابی، . »کندشناساند و با یلدا ازدواج میو خاطرات او، خودش را نابغۀ موسیقی می

کرده و کرده و خاطرات من رو دزدیه، اسمش رو عوضام توطئه اتاقی سابقم، واسههم

(. آرمان در این بخش از روایت به هذیان 11)همان، « اسم من رو گذاشته رو خودش

کند در معرض باوری است که شخص گمان می»گزند  گزند و آسیب مبتالست. هذیان

(. آرمان با شیوة ارائۀ 17: 1116)آزاد، « تهدید، بدرفتاری و مداخله یا توطئه قرار دارد

گیر حرف و گوشهکم» پردازی، چنین باوری از شخصیت اِبی دارد:مستقیم شخصیت

سادیسم، شیزوفرنی گفتم ابیست، مخلوطی از چند بیماری بود؛ از بود، بهش می شده

 (. 11: 1166)معین، « عنصریش بودگرفته تا بحران هویت، بدتر از همه سست

 بودن . تحت نظارت7ـ2ـ4

نوعی هذیان و از عالئم مثبت اسکیزوفرنیا است. شخصیت بودن تحت نظارت و نفوذ 

کند تحت تعقیب است و برای شنیدن سخنان او دستگاه اسکیزوفرنیک احساس می

اند. هذیان تحت نفوذ نظر گرفته اند و با سیستم ردیابی او را تحتر گذاشتهشنود کا

افراد دیگر، نیروها، شاید از ماورای کُرات دیگر، افکار، »بودن اعتقادی است که 

طور مستقیم عالمات احساسات و اعمال شخص را، اغلب توسط وسایل الکتریکی که به

 (. 16: 1116)آزاد، « نندکفرستد، کنترل میرا درون مغز وی می

اند و به این توهم دچار است که باالی تخت او دوربین مداربسته کار گذاشته« رئیس»

روی پرستارهاست که او را تحت نظر بگیرند و به آرمان تخت او به این دلیل روبه

دهد که فکر فرار از بیمارستان را فراموش کند؛ زیرا او سابقۀ فرار از هشدار می

اه دارد و به این دلیل تحت نظارت است و پرستار تمام رفتارهای او را زیر نظر آسایشگ

 دارد: 



 و همکاران گوجانی احمد حیدری                 ...قهوة سردکاوانۀ عنصر شخصیت در رمان تحلیل روان
 

71 

 

تونی این کار رو بکنی، چون اگه یه بار فرار کردی باید بهت بگم دیگه نمی»

 «اینجا بدجوری تحت نظری.

 «دونی تحت نظرم؟از کجا می»

یه تابلو  روی پرستارها، باال سرت همچون تختت کنار منه، درست روبه»

 (. 11: 1166)معین، « هست که پشتش دوربین مداربسته جاسازی کردن

 اندیشی و عدم قطعیت. شک7ـ2ـ4

های آثار های آثار پسامدرنیستی است. شخصیتاندیشی و عدم قطعیت از مؤلفهشک

گرایی بیمار اسکیزوفرنیک درون»گرا، مردّد و شکاک هستند. پسامدرنیستی افرادی درون

 (. 221: 1111)شاملو، « عی محافظت دربرابر تحریکات بیرونی استخود نو

اندیشی است؛ مانند کثرت کاربرد های شکفضای آثار پسامدرنیستی آکنده از نشانه

، جمالت سؤالی، «یا»نکره، حرف ربط « ی»های منفی، قیدهای شک و تردید، فعل

(. نویسندة 016: 1111تدینی،  اطالعی و ابهام )رک.های نشانگر بیعالمت سؤال و واژه

آلود و گمانمند برای مخاطب ها فضایی شکمدرنیستی با کاربرد این مؤلفهآثار پست

گوید که گویی خود در آن گمانمند است و این حس ای سخن میشیوهسازد؛ پس بهمی

هایی مانند شهاب، مارال و نگار به موضوع مرگ و کند. شخصیترا به خواننده القا می

دست های متعددی بهزندگی آرمان شک و تردید دارند و از رخدادی واحد روایت

ها از مرگ و زندگی آرمان دچار تردید و شک تبع این شخصیتدهند. خواننده نیز بهمی

 «:ها کیست و آیا آرمان زنده است؟فرستندة نامه»پرسد شود و از خود میمی

ا نه، اما من یکی پاک دارم دیوونه ما هم مطمئن نیستیم که مرده ی»]نگار:[ 

شهاب در فکر فرورفت و مردد « کنی؟تو چی فکر می»مارال گفت: « شم.می

بود باید زودتر از این شه؟ اگه زنده کنم مرده! آخه مگه میفکر می من»گفت: 

سری  باشه چرا باید بعد از این مدت، یه اصالً آرمان اگه زنده شد،پیداش می

  .(61: 1166معین، ) «بفرسته؟ تواسه نوشته
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گونۀ وحدت مدرنیستی بهها در آثار پستپردازی و معرفی برخی شخصیتشخصیت

شوند هایی یکی میهای داستانی با قرائن و نشانهدرعین کثرت است. برخی از شخصیت

ها و صفات متفاوتی دارند؛ مثالً دکتر و باز درعین حال از هم جدا هستند، چون نام

و دکتر بایگان یک شخصیت بیشتر نیستند، اما اسامی مختلفی دارند که باعث ابهام پارسا 

و عدم قطعیت فضای داستان شده و درعین دوگانگی، یکی بیش نیستند و قرائنی این 

پیوندد. برای مخاطب قطعی نیست که آیا دکتر بایگان که راوی از او نام هم میدو را به

 های آرمان به مارال حضور دارد یا شخصیتکه در نامهبرد، همان دکتر پارسا است می

های شهاب و مارال از دکتر بایگان دیگری ساختۀ تخیالت ذهنی آرمان است. در پرسش

دهد و آرمان را دوست خود معرفی خبر نشان میراجع به دکتر پارسا، او خود را بی

 کند.می

مدرن است. در ای رمان پستههای داستان از دیگر ویژگیهای متعدد شخصیتفرجام

کند و خواهی میها نظرگونه آثار، نویسندة رمان از خواننده دربارة سرانجامِ شخصیتاین

گذارد و قطعیت و یگانگی ها آزاد میمخاطب را در گزینش فرجام برخی شخصیت

ها باعث نبودن سرنوشت برخی شخصیـت مشخص کشد.چالش میجهان داستان را به

خواهد از ام و مشکل در طرح رمان شده و به خواستۀ مخاطب که میایجاد ابه

کند. خوردگی میاست و خواننده احساس فریبسرنوشت آنان آگاه شود، پاسخی نداده 

منصور، یلدا، اِبی، مهران، سام و دختر جوانی که آرمان هایی مانند انجامِ شخصیتسر

اند. نۀ رمان به حال خود رها شدهکرد، مشخص نیست و در صحتلفنی با او صحبت می

پایانی است. نویسندة رمان خواننده را در آخرین صفحۀ رمان فرجام رمان نیز چرخۀ بی

های آرمان که قصد فهمیدن راز کلمات مبهم سام با کنش مارال در خواندن دوبارة نامه

زدن دور دهد و با نوعی ارجاع می را دارد، به صفحات آغازین رمان و تکرار داستان

 است. مواجه 
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 رفتارهای ضداجتماعی. 17ـ2ـ4

رفتارهای ضداجتماعی مزمن و مداوم نوعی بیماری با عالئمی مانند رعایت نکردن 

حقوق دیگران سایکوپات یا سوسیوپات به موازین اجتماعی و اخالقی است. شخصیت 

آمیز، دزدی و تبسیاری از این بیماران مرتکب اعمال غیرعقالنی، خشون. »کندتجاوز می

شوند و بسیاری از این بیماران گرفتار کشی میای شدید مانند خودخودآزاری تکانه

 (. 01: 1111)لوین، الدون و سونی، « نظام کیفری هستند

ارتکاب رفتارهای ضداجتماعی  های اسکیزوئید داستانی به سابقۀ خود درشخصیت

 کار سر ینما،قطع برق سد، مانند اعتراف دارند. آرمان به رفتارهای غیرعقالنی خو

این دلیل از آزادی در و به  کندی دروغین، اقرار میگذارو خبر بمب یسگذاشتن پل

فرستد و در آنجا بستری پلیس، آرمان را به تیمارستان می شود.اجتماع محروم می

 گذاشتن این محرومیت اجتماعی را دارد.زیرا چندین بار قصد نقض و زیر پا  کند؛می

گیرد آرمان مکانیسم دفاعی فرار و خشونت را که از عالئم اسکیزوفرنیا است، پیش می

مدرنیسم است، دامن وهراس دربارة بحران هویت را که از دستاوردهای پستهول و

برای کاهش مشکالت بیماران، گروه پس از ناکامی در فرار از تیمارستان،  آرمانزند. می

 دهد.تئاتر تشکیل می

های درمان اسکیزوفرنیا است که آرمان در درام از روشسایکودرمانی یا تئاتر

و  ایگذاشتن رفتارهای کلیشههای اسکیزوئید و کنار تیمارستان برای درمان شخصیت

نمایشی روان درام در زبان انگلیسی معادل فارسیپردازد. سایکوآن می سالمتی روان به

ستیزی را به بودن، عصبی، یا حتی اجتماع رعادیپیشوند روان مفهوم جنون، غی»است. 

درام (. سایکو00: 1111)بالنر، « معنای نمایش استسازد و واژة درام بهذهن منتقل می

 ای نظری و عملی است. شناسی مستقلی نیست و مجموعهمکتب روان

 های اصلی نظریکنندة جریانکننده و تقویتنظریۀ نهفته در تئاتردرمانی تکمیل

های اختصاصی و متنوع است. درمانی و در جنبهشناسی و رواندر روان
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سایکودرام نوعی تمرین خالقیت است؛ راهی مملو از سرزندگی و شجاعت در 

مدرنیسم و ضدساختارگرایی در اشکال جدید و سنتی های پستترکیب فلسفه

نر، هایی مانند سرزندگی، محور پویایی و نمود خویشتن است )بالبا ویژگی

1111 :111 .) 

شناختی مسائل، حل مشکالت قصد آرمان از تشکیل گروه تئاتر، کشف ابعاد روان

های اسکیزوئید است. او در های نهفتۀ شخصیتآموزی توسعۀ تواناییعاطفی و خود

ها مانند دکتر پارسا، منصور و رئیس مواجه این مسیر با  مخالفت دیگر شخصیت

ذاره، هنر و تئاتر باعث گفتم تئاتر تأثیر منفی نمی»گوید: شود و در پاسخ آنان میمی

درامه، من روی این ای رو کنار بذارن، این اسمش سایکوشه بیمارها رفتارهای کلیشهمی

: 1166)معین، « شهمسئله تحقیقات زیادی کردم، سایکودرام باعث سالمتی روح می

106.) 

های عادتی و همیشگی خود کنششخصیت اسکیزوئید با شرکت در تئاتردرمانی وا

آزماید و شخصیت خویش را های دیگر را میآورد و روشرا به حالت تعلیق درمی

شود تا با در تئاتردرمانی، به فرد کمک می»رسد. کند و به نمود خویشتن میکشف می

کردن درمورد آن که روشی مرسوم  جای فقط صحبتکردن یک مسئله بهتجسم و بازی 

 (. 21: 1111)بالنر، « حل مناسب پیدا کندکرده، برای آن راه له را بازنگریاست، مسئ

 کشی . خود11ـ2ـ4

گرایی از رفتارهای نمایی و پوچکشی منتهای درماندگی انسان معاصر است. عبثخود

های اسکیزوئید است. خطرهای ای شدید شخصیتضد اجتماعی و خودآزاری تکانه

 های داستانیهای غیرمنتظره و غیرعادتی شخصیتاز کنش اپایدار بیماری اسکیزوفرنی

کند که انسان و است که انتظار انجام آن نیست و معناباختگی و ابزوردیسم را ترسیم می

کشی به خودداند و مکانیسم دفاعی و راه فرار را در اقدام معنا میچرخۀ زندگی را بی

ها از اخوش سرنوشت شخصیتفرجامی، وضعیت نامطلوب و پایان نجوید. بیمی
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کنش غیرعادتی آن است که فقط یک بار » های معناباختگی در این رمان است.ویژگی

)اخوت، « بردتوان به روحیۀ شخصیت پی افتد و از همین تکرار و اتفاق میاتفاق می

های مراقبت اجتماعی بروز این رفتار درنتیجۀ اختالالت عاطفی، نارسایی (.101: 1161

 کالت درمانی است. و مش

اختالل عاطفی در انواع مختلف اسکیزوفرنیا مشترک است و حدود نیمی از 

هنگام افسردگی اغلب این بیماران ممکن است به افسردگی مبتال باشند. آنان به

زنند. خطر اقدام به خودکشی در این بیماران در مرحلۀ کشی میخود دست به

 (. 21: 1111ن، الدون و سونی، درصد است )لوی 12افسردگی در حدود 

کنند: توصیف کشی را ترسیم می، نُه صحنۀ خودقهوة سردها در رمان شخصیت

های مشهور کشی شخصیت(، خود16: 1166کشی نامزد رئیس )رک. معین، خود

( و ارنست 14(، هیتلر )همان، 17سینمایی، سیاسی و ادبی مانند مَرلین مونر )همان، 

(. 211( و نگار )همان، 211(، و خودکشی آرمان )همان، 12همینگوی )همان، 

معنایی و ناامیدی مدرنیسم مانند بیهای رمان بیانگر اصولی از پستخودکشی شخصیت

های های شخصیتماندن تالش نتیجهدهندة بیاست که کنشی دور از اخالق و نشان

رن اثبات مدوجه غالب تفکر پست»رمان برای چیرگی بر اضطراب درون است. 

 (. 01: 1161)داوری، « کردن از معناست نظرمعنایی یا طرح صرفبی

دلیل ناکامی در ازدواج با مارال، با نوشیدن قهوة سرد آمیخته با سیانور آرمان به

باغ کند و نگار با برنامۀ قبلی و با همکاری میکائیل، مارال را به خانهمی خودکشی

یابد و نگار ند؛ اما با کمک شهاب، مارال از مرگ نجات میقتل برساکشاند تا او را بهمی

 کند. با نوشیدن قهوة مخلوط با سیانور خودکشی می

های اسکیزوئید زن در این رمان است و بیماری تنها نمونۀ پروتوتیپ شخصیت گارن

کند. نگار شخصیتی پویا و متظاهر به جامع بودن اسکیزوفرنیا در زنان را ترسیم می

یرتی ناپسند دارد و از شخصیتی که در آغاز داستان دارد، قابل شناخت نیست و است، س

ظاهر و  یانو تضاد مگذار است. نگار رفتاری ریاکارانه با مارال دارد حوادث بر او تأثیر
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و به  دهدیاز خود بروز م العادهبا کنشی باورنکردنی و خارق رمان یانرا در پا یتواقع

خود که کُشتن  رسد و در خواستۀ آنیدواج با آرمان است، نمیاش که ازخواستۀ اساسی

 ماند.مارال و جنبۀ پلیسی رمان است، ناکام می

 آمیز. رفتار خشونت12ـ2ـ4

های خشونت و پرخاشگری از عالئم بیماری اسکیزوفرنیا است و در شخصیت

ی، فراهانمقام)قائم شوداسکیزوئید بر اثر هذیان، توهمات و ترس ظاهر می

 (.61: 1111سده، کوالیی و براتیخدابخشی

در بخش سوم رمان، در صحنۀ ساختگی که حاصل افکار بیمار آرمان است، در 

وشتم قصد، دزدی و ضربوگریز دو موتورسوار، مارال و نگار مورد سوءصحنۀ تعقیب

 (. 72: 1166گیرند )معین، با چاقو قرار می

شکند و دکتر با کوبیدن مشت، دماغ او را میشود و رحیم درگیر میآرمان با مش

پارسا دلیل این رفتار و تصورات آرمان، مانند برداشت فکر، معشوقۀ دوران کودکی و 

شدن آرمان گرفتن بیماری اسیکزوفرنیا و شکاک  ، را نتیجۀ شدت10ساختمان شمارة 

های رمان، خصیت(. ش161داند )همان، الکتریک می داند و راه بهبود او را در شوکمی

های درمان بیماری اسکیزوفرنیا است، الکتریک را که از روش در این صحنه، شوک

کردن  شدن ذهن و فراموشویژه سفید و خالی کنند که سبب فراموشی و بهترسیم می

الکتروشوک ». بردن شخصیت اسکیزوئید از زندگی است نده و لذتخاطرات آزار

مفید و مطمئن برای برخی از اختالالت روانی ـ عصبی  درحال حاضر، درمانی مؤثر،

ویژه نوع درمانی برقی در اسکیزوفرنیا بهویژه در سالمندان است. تشنجمانند افسردگی به

سده، کوالیی و براتیفراهانی، خدابخشیمقامقائم« )کاتاتونیایی )کاتاتونیک( کاربرد دارد

1111 :11 .) 
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 ر. شخصیت پسیكوپات منصو13ـ2ـ4

شخصیت آنتاگونیست، ایستا، پلید و نیروی متضاد دربرابر آرمان است که « منصور»

های ضدقهرمان و شریر داستان عالئم بیماران پسیکوپات را دارد. آنتاگونیست همان آدم

های تاریک شخصیتشان، مانند خشم، حسادت، شهوت و هستند که سایه یا جنبه

جلوی خواست قهرمان را  کند ویی ناپسند میهاافسردگی، آنان را به وادار به کنش

کنند های خود درمقابل همدیگر ایستادگی میگیرد و هر دو با تمام قدرت و نیرنگمی

شکلی به منصور به« کالنتر»(. نسبت لقب 116: 1166؛ بصیری، 161: 1117)شمیسا، 

صیتی دارد که شخطنزآمیز و کنایی به موقعیت این شخصیت در متن روایت اشاره 

های درون های فردی از گروه شخصیتمنصور با ویژگی خودرأی و مستبد است.

دهد و به موقعیت جدید آرمان شود و مسیر داستان را تغییر میمی تیمارستان جدا

 کند.میاعتراض و با او رقابت 

 پسیکوپات بیماری روانی توأم با رفتار تهاجمی است. 

 به دیگران از خود نشان ردی و ترحم نسبتگونه احساس همدها هیچپسیکوپات

رحمی و توجه هستند و با نهایت بیدهند. نسبت به احساسات مردم بینمی

کنند و در  اند هرچیز را تصاحبخواهی بدون توجه به حقوق دیگران مایلخود

عشق و عالقه دل و بی اندیشند. نسبت به هرچیز سنگاین کار به عاقبت آن نمی

 (. 16: 1177رجی، هستند )ف

ها منصور عالئم بیماران اسکیزوفرنیا از نوع پارانوئید را نیز دارد. این نوع شخصیت

دهند. ها اختالل رفتاری کمتری از خود نشان میها و کاتاتوتیکنسبت به هبفرنیک»

های او نافذ، خشمگین و مشکوک است و میل زیادی به مشاجرة لفظی و عملی نگاه

 (.  246: 1111)شاملو، « شودز این میل سبب حمله به دیگران میدارد. گاهی نی

آفریند که شرارتش از سر نویسنده تصویری از سرشت این فرد و دالیل اعمالش می

جویی دارد و به حماقت، ضعف و خودخواهی است. او درمقابل رفتار آرمان قصد انتقام

گری، قصد محدود رت و سلطهبهانۀ برقراری نظم و آرامش آسایشگاه و تمایلش به قد
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کردن دکور تئاتر با مخالفت رئیس  ها را دارد و وقتی در خرابکردن واکنشو سرکوب 

زند و لب رئیس ها سیلی می، به صورت هریک از آنشودمی ها مواجهو دیگر شخصیت

 پارانویی در مخزنی از» داند. شخصیتبازی میکند و اجرای تئاتر را دلقکرا زخمی می

کند که در آن باالتر از هایی خلق میگری و تحقیر دیگران است و موقعیتتکبر و سلطه

 (. 272: 1111)گنجی، « همه است و بهترین نقش را دارد

کشد و می آتشداند، بههنگام دکور تئاتر را که مانعی بر سر راه خود میمنصور شب

و مجازات منصور است؛ اما  سوزاند. خواننده منتظر تعقیبچند نفر را در آتش می

زدن تیمارستان از عالئم شدید  کند. آتشنویسنده سرانجامِ منصور را مشخص نمی

 است. هایی است که در زندگی تجربه کرده بیماری منصور درمقابل استرس

ها نابهنجار، به مفهوم معمول بیمار روانی نیستند؛ ها، مثل سایر شخصیتپسیکوپات

کرده یا معموالً عالئم ها اضطراب و افسردگی زیادی تجربه آنهرچند بسیاری از 

افروزی و جنون دهند. آتشمیکنند، نشان هایی که تجربه میشدید درمقابل استرس

توان در این اختالل شخصیتی گنجاند؛ چون اساساً ماهیت دزدی را می

 (. 164: 1166ضداجتماعی دارند )فیش، 

 . مكانیسم دفاعی14ـ2ـ4

یسم دفاعی واکنش فرد به عوامل نامطلوب است و در پاسخ به عوامل ایجادکنندة مکان

های مطلوب جای رفتاربیمار اسکیزوفرنیک به»گیرد. در مکانیسم دفاعی، فشار شکل می

پردازد؛ البته او از این عوامل افکنی مینشینی، تخیل دائمی و برونگوشهاجتماعی به 

کند. در موارد پیشرفته، توهم و هذیان نیز جزء می استفاده های دفاعیعنوان مکانیسمبه

 (. 222: 1111)شاملو، « های دفاعی این بیماران استروش

استفاده از خاطرات او عوامل ، رفتار ناپسند اِبی با آرمان و سوءقهوة سرددر رمان 

نیسم شود. آرمان برای دفع فشار از مکافشار است که باعث تنش و واکنش آرمان می

کند و یک چمدان پُر از نامه و شعر میدفاعی تخیل و سر کار گذاشتن پلیس استفاده 
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فرستد می 10همراه شانۀ معشوقۀ دوران کودکی و جعبۀ موسیقی خود را به ساختمان به

کند و است. پلیس، آرمان را دستگیر میگذاشته گیرد که بمب کار و با پلیس تماس می

 (. 66: 1166رستد )معین، فبه تیمارستان می

فرار از موقعیت و فشار مکانیسم دفاعی دیگری است که آرمان و میکائیل درمقابل 

کنند. آرمان چندین بار اقدام به فرار های محیط تیمارستان از آن استفاده میمحرومیت

بیماران »شود همراه میکائیل موفق به فرار میسوزی بهکند و سرانجام در شب آتشمی

های دفاعی مانند فرار، پرخاشگری و حمله ها از مکانیسمتیمارستانی درمقابل محرومیت

 (. 146: 1111)شاملو، « کننددیگران و یا سازگاری استفاده می به

استفاده از مواد مخدر و محرک مانند الکل درواقع نوعی حالت دفاعی کودکانه 

شود. ، تقویت و زیاد میدلیل کاهش موقت اضطرابدربرابر اضطراب است و به

کنندة تغییر رفتار در های اسکیزوئید که از آن برای تقویتاستعمال دخانیات شخصیت

شود، نوعی مکانیسم دفاعی دربرابر اضطراب و استرس است که میتیمارستان استفاده 

 دهد و نوعی درمانگری رفتاری است.بخش به بیماران میحسی آرام

شناسایی رفتارهای ناسالم اشخاص و کمک به تغییر این درمانگری رفتاری برای 

ها روشی نوع رفتارهاست. ایجاد انگیزه در بیماران برای تغییر رفتار و یادگیری مهارت

است که در دو نوع درمانگری رفتاری برای اسکیزوفرنی استفاده شده که عبارت است 

(. اقتصاد ژتونی، 117: 1116های اجتماعی )رک. آزاد، از اقتصاد ژتونی و تعلیم مهارت

رفتار مناسب از طریق  ای درمانی است که در آن بهبراساس نظریۀ یادگیری، شیوه

شود. خصوصیت اصلی میآیند، پاداش داده کننده درمیصورت تقویتهایی که بهژتون

انگیزد. برای های جدید برمیکننده آن است که بیمار را برای کسب پاسخمحیط تقویت

ریزی دقت طرحهای تقویتی بههای معیّن روشیت پیوند بین محرک و پاسختقو

صورتی باشد که بیمار در آن از طریق شود. طبق این روش، محیط بیمارستان باید بهمی
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کردن بیاموزد. روشی دیگر برای ایجاد تقویت، اقتصاد ژتونی است که در عمل 

 طبق این روش: است. های بیمارستانی متعدد اجرا شدهموقعیت

هایی . بیمار برای کاری که انجام داده و یا رفتار مناسبی که داشته است، ژتون1

 کند.عنوان دستمزد یا پاداش دریافت میبه

 ها متناسب با مقدار تقویت است.. تعداد ژتون2

است از استفاده از ژتون برای دریافت شیرینی، سیگار و  ها عبارتکننده. تقویت1

 (.16یا )همان، سایر اش

درمانی و های روانهای اسکیزوئید در کالس، حضور شخصیتقهوة سرددر رمان 

شناس شود. در این روش، روانمیشناس ترسیم وسیلۀ روانبررسی مشکالت آنان به

کند. هر فرد مشکالت خود را وگو میجای یک نفر با چند نفر مشاوره و گفتبه

به آن موضوع برای بهبود و سالمتی شخص خود را راجعگوید و بقیۀ بیماران نظر می

عنوان جیرة ای است که بهکنندهکنند. در این صحنۀ داستانی، سیگار تقویتمطرح می

کند و از گیرد. وقتی دکتر پارسا جلسه را شروع میروزانه در اختیار بیماران قرار می

خواهد اسکیزوئید میهای گوید و از شخصیتدرمانی سخن میمزایای کالس روان

کنند. دکتر توجهی میپارسا بی برای حرف زدن داوطلب شوند، آنان به خواستۀ دکتر

محیطی،  عنوان محرککردن مسئلۀ جیرة سیگار و روش اقتصاد ژتونی بهپارسا با مطرح 

دست بیاورند، آموزد چگونه ژتون بهآنان می کند و بهگفتن تشویق می ها را به سخنآن

ها از کشیدن شخصیتسیگار  ه آنکه برای رفتار سازگارانۀ خود ارزش قائل شوند.ن

 شود. آنان است که در چندین صحنۀ روایت ترسیم می گونۀوسواسهای عادتی و کنش

شم، ناشتا یکی قبل از ناهار، شیش تا سیگار در روز، یکی وقتی از خواب بلند می»

 (.11: 1166)معین، « میکی بعد از چایی عصر، یکی قبل از شا
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هاشون نشستن، دکتر پارسا جلسه رو شروع کرد و دربارة وقتی همه روی صندلی

درمانی بر بهبود مشکالت رفتاری صحبت نحوة مدیریت این کالس و مزایای روان

 کردن؟شه واسه صحبت کرد و بعد پرسید کی داوطلب می

شون های پیرهنبا دکمه هاهاشون، بعضیکردن به جویدن ناخن ها شروعبعضی

 انداختن.های دیگه هم به هم نگاه میکردن و بعضی بازی

خواین! فقط انگار امروز جیرة سیگار نمی»دکتر پارسا با لحنی تهدیدآمیز گفت: 

 «رسه بگید.تون میکافیه هرچی رو که به ذهن

 (.110باالخره میکائیل دستش را باال گرفت )همان، 

های یگار و صحبت از نوشیدن الکل بیانگر اعتیاد شخصیتمصرف قهوه، چای و س

 اسکیزوئید و کنش غالب آنان در این رمان است. 

کنند که اساس اعتیاد میل میپزشکان اغلب بر این مسئله تأکید کاوان و روانروان

کردن اضطراب در افرادی است که  غیرقابل کنترل برای رسیدن به لذت و کم

ویژه آن نوع بیمارانی که با اجتماع در ستیز هستند و د؛ بهاختالل شخصیت دارن

پایبند قوانین، مقررات و اخالقیات اجتماعی نیستند، برای استفاده از مواد مخدر و 

محرک آمادگی بیشتری دارند. استفاده از مواد مخدر و محرک مانند الکل درواقع 

ل کاهش موقت دلینوعی حالت دفاعی کودکانه دربرابر اضطراب است و به

 (. 220: 1111شود )شاملو، اضطراب، تقویت و زیاد می

 . اختالل تكلم17ـ2ـ4

اختالل تکلم انحراف و آشفتگی کالم از مسیر اصلی خود و نوعی اسکیزوفرنیا است. 

اختالالت تکلم به انواعی مانند فقر محتوا، لکنت زبان، گنگی، ساالد کلمات و »

 (. 02: 1116د، )آزا« شودسازی تقسیم میواژه

های لکنت زبان است و این اختالل را ضعف نمونۀ پروتوتیپ شخصیت «سام»

زدن جریان طبیعی ها یا تکرار اجزای کلمه و تپق داند؛ زیرا مکثشخصیت خود می

 گیرند.   ها او را به سخره میکنند و دیگر شخصیتمی تکلم او را قطع
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رفتار حرکتی است. شامل دو بخش عمده،  لکنت زبان اختالل رفتار کالمی و نوعی

شود. در افراد نابهنجار، مضمون و نحوة رفتار کالمی از یعنی تکلم و نوشتن، می

ها لکنت ترین این اختاللجهات مختلف ممکن است دچار اختالل شود. متداول

 (. 146: 1111زبان است که در افراد نوروتیک شیوع بیشتری دارد )شاملو، 

سازد که مفهوم آن برای مخاطب و خواننده گنگ است و فقط بیمار میسام جمالتی 

آورد که مبهم فهمد. سام جمالت را به طریقی خاص بر زبان میاسکیزوفرنیک آن را می

آید و کاربرد ارتباطی هم میربط درپی شکلی بیو نامفهوم است. در گفتار او، کلمات به

این »مدرنیستی است. نامشخص و گنگ پستها و عبارات توان گفت واژهندارد. می

اند، نوع گفتار که در آن کلمات و عبارات به یک سبک کامالً ناهماهنگ ترکیب شده

 (. 02: 1116)آزاد، « شودساالد کلمات نامیده می

شد با گریه سام رو با همون وضعیت به آسایشگاه بردن و وقتی از کنار من رد می 

 «شه.چیز شروع میشه... ههمهدوباره ششروع میچیز بهش بگو... همه»گفت: 

شه، کار همیشگی»ای بهم زد و گفت: رفتم، ضربهرئیس که فهمید من تو فکر فرو

 «کنه خودش رو بندازه پایین.هر چند وقت یه بار هوس می

 «ها چی بود؟منظورش از گفتن اون حرف»گفتم: 

  (.111: 1166)معین، « دونهکس نمیهیچ»رئیس گفت: 

کند و سام مبتال به بیماری چندشخصیتی است و نام بیژن را برای خود انتخاب می

اش از این انتخاب مشخص نیست. او از نام سام ناراضی است و واکنش و انگیزه

بام شدن از پشتاحساس خوبی به این اسم ندارد. کنش عادتی او قصد پرتاب 

کند و باعث تشدید حوادث ر میتیمارستان است که هر چند وقت این کنش را تکرا

دادن به  پردازی، ایجاد تنش و شکلشخصیت»داستان است. نویسنده از این مسئله در 

های غیرمستقیم (. کنش عادتی از شیوه62: 1161)کرس، « کندطرح داستان استفاده می

ای تعدد شخصیت پدیده»شود. پردازی است و عملی است که مرتب تکرار میشخصیت

(. اختالل 166: 1111گیرد )شاملو، بندی نوروزها قرار مینادر است و در طبقه بسیار



 و همکاران گوجانی احمد حیدری                 ...قهوة سردکاوانۀ عنصر شخصیت در رمان تحلیل روان
 

173 

 

نوروتیک اختالل عاطفی است و علت اساسی این اختالل عدم تأمین احتیاجات اساسی 

محبت هستند. او کند دیگران به او بیشخص است. فرد مبتال به نوروز احساس می

مدام نسبت به وجود و اعمال خود مضطرب و ناخشنود از خود و دیگران است و 

 کند.احساس حقارت و گناه می

 .«‘کنی سام؟ اگه بیفتی پایین کَمِ کَمش مردیکار داری میچی’رئیس گفت: »

 (. 111: 1166)معین، « .‘ااسم من سام ننیست، من بیژنم’سام گفت: 

گسستگی است؛ زیرا به تعدد شخصیت، از عالئم سام مبتال به هیستری ازهم

هیستری از نوع نوروز است و بر دو نوع تبدیلی و ازهمگسستگی »ستری، مبتالست. هی

 (. 101: 1111)شاملو، « است

 . نتیجه7

نشان  قهوة سردمدرنیستی در رمان های پستکاوانه و سازههای روانـ تحلیل مؤلفه

ویژه آرا ی بهارشتههای فراوانی برای بازخوانی با رویکردهای میاندهد این اثر قابلیتمی

پردازی، کنش روانی شناسی دارد. روزبه معین در شخصیتهای روانو نظریه

پزشکی های روانهای اسکیزوئید، پارانوئید و پسیکوپاتیک و برخی تجویزشخصیت

 کند.مداوای این بیماران را ترسیم می

م عنوان پروتوتیپ افرادی ترسیپریش را بههای نوعی رواننویسنده شخصیت -

مدرن و پلورالیستی که با مفهومی استعاری در آسایشگاه ای پستکند که در جامعهمی

کنند که حاصل هجوم یابد، و با نظم غیرانسانی و ستمگرانه زندگی میبیماران نمود می

مدرنیستی است و با این نظم ظالمانه و تصاویر گوناگون جهان معاصر و پست

های دفاعی برابر عوامل فشار بیرونی و درونی از مکانیسمکنند و درمیغیرانسانی مبارزه 

کنند؛ اما مانند تخیل، فرار، خشونت و اعتیاد برای ایجاد سازگاری در خود استفاده می

 شوند.سرانجام نابود می
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توان به روایت کاررفته در این رمان میمدرنیستی بههای پستـ از مؤلفه

های پارانوئید، استفاده ترکیب زاویۀ دید، شخصیتاسکیزوفرنیک و داستان در داستان، 

گرایی اشاره اندیشی و پوچهای مشهور علمی، تاریخی، هنری و ادبی، شکاز شخصیت

 کرد.

های کنشی و رفتاری فراوانی دارند که بیانگر جنبۀ تاریک و ها مشابهتـ شخصیت

ل و معمولی و افرادی معقو های اصلیهای پنهان شخصیت آنان است. شخصیتالیه

پرخاشگر،  شده و متداول جامعه نیستند؛ بلکه افرادی رنجور،های پذیرفتهدارای کنش

خشن و اغلب از نظر هنجارهای اجتماعی دارای رفتاری غیرعادی و غیرقابل درک 

های ای از درگیریاند، گوشهشده مشکالتی دچار دارند، آشفته ها ذهنیهستند. آن

انگار هیچ و خورندمی غوطه گونۀ خودبیمار ذهنیات در دهند،اجتماعی را بازتاب می

گوهای آنان آشکار وهای مستقیم نویسنده، کنش و گفتهستند. این صفات در توصیف

هویت و های پسامدرن بیآزاری آنان دارد که ویژگی شخصیتاست و نشان از دیگر

 کند. جامعۀ بیمار را ترسیم می

کرده ها استفاده ازی از سه شیوة متعارف ارائۀ شخصیتپردـ نویسنده در شخصیت

پردازی های غالب است و در شخصیتاست. توصیف مستقیم و گزارشی شیوه

کنش داستانی کاربرد بیشتر دارد که از احوال فکری و روحی غیرمستقیم، شیوة 

 دارد.میها پرده برشخصیت
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