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Abstract 
Dividing every phenomenon into its constituent elements is scientifically important. 

"Character" is one of the most important elements of the narrative and how to 

interpret the characters of the story is one of the main components of the 

interpretation of the text. This research aims to study and analyze the postmodernist 

components in the characters of the psycho-literary novel "Cold Coffee of Mr. 

Author" by "Ruzbeh Moin". The research method is analytical-descriptive and the 

data collection method is library studies. The theoretical foundations and findings of 

this research are as follows: Postmodernism was a creative leap that continued with 

the criticism of modernism on its continuity. The theme of death, love and neurosis 

is one of the important topics in world literature that is addressed by the 

postmodernist narrative. The author's cold coffee is a narrative that depicts the world 

of neurotic characters with the patterns and characteristics of postmodern fiction 

literature in its narrative twists, and from every corner we hear the voice of the text, 

and in the heart of every story is a historical, political, artistic character, etc. It can 

be seen that the author puts his feelings, intentions and words in the text of the story 

with such arrangements. In this novel, a kind of comparison of personality in the 

course of modern narration; With famous personalities and attributing action and 

self-work, there are fictional characters that remind of those personalities and revive 

their great and emotional actions. By using the actions of characters and modern 

story writing techniques such as de-heroism, intertextuality, story within story, 

change of narrator and perspective, uncertainty, endless cycle, identity and unity of 

characters, loss of meaning, etc., he brings his novel closer to postmodern narratives. 

The main characters are a type and prototype example of people who have psychosis 

and abnormalities of the world of postmodernism and absurdism, such as 

fascination, skepticism, loss of meaning, denial of truth and reality, and mental-

behavioral symptoms, illusions and delusions of anti-social personalities; They 

depict problematic, sociopath, schizoid, paranoid. The similarities of actions and 

behaviors of the characters are influenced by the shadow or the hidden and dark 

aspects of their existence and a drawing of the confusion of the contemporary human 

mind and the world around them. 
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 چکیده
و   وایتاز مهمترین عناصر سازندۀ ر  «شخصّیت»اهّمّیت است.    تجزیۀ هر پدیده به عناصر سازندۀ آن از نظر علمی با

و تحلیل  های داستان از اجزاِء اصلی تفسیر متن است. این پژوهش در پی واکاوی تچگونگی تفسیر شخصیّ 
است. « روزبه معین»اثر « قهوۀ سرد آقای نویسنده»ای  نامه-رمان روانیهای  تشخصیّ در مدرنیستی  ستهای پ   مؤلفه

های این  یافتهمبانی نظری و ای است.  کتابخانه مطالعاِت ها  آوری داده توصیفی و شیوۀ ِگرد  -روش پژوهش، تحلیلی
 .ندمداومت آن استمرار داشتای بود که با نقد مدرنیسم بر  مدرنیسم، جهش خالقانه پست پژوهش به این شرح است:

مدرنیستی به آن  ات جهان است که روایت پسترنجوری از موضوعات مهم در ادبیّ  مایۀ مرگ، عشق و روان درون
ات داستانی پسامدرنیستی در پیچ و های ادبیّ  ویژگی الگوها و با است که وایتی، رآقای نویسنده قهوۀ سرد پردازد. می

شنویم  هر گوشۀ آن صدای متنی را میکشد و از  تصویر می رنجور را به های روان تشخصیّ های روایی خود دنیای  تاب
و  ، مقصوداحساس ،نویسنده خورد که چشم می تی تاریخی، سیاسی، هنری و... بهو در بطن هر ماجرائی شخصیّ 

ت در سیر ی شخصیّ ساز نوعی قرینهدر این رمان دهد.  در متن داستان جای می خود را با چنین تمهیداتیسخنان 
وجود دارد های داستانی  تدادن کنش و خویشکاری مشابه شخصیّ  های مشهور و نسبت تروایت مدرن؛ با شخصیّ 

کنش ، با استفاده از روزبه معینآنان است. هیجانی  بزرگ و های ها و احیاگر کنش تکه یادآور آن شخصیّ 
تغییر راوی و زاویۀ داستان در داستان، بینامتنیت،  ،زدایی قهرمان نویسی مدرن مانند شگردهای داستانها و  تشخصیّ 

کند.  های پسامدرن نزدیک می معناباختگی و... رمان خود را به روایتپایان،  چرخۀ بیت، عدم قطعیّ دید، 
جهان  های گسیختگی و نابهنجاری روان که ،هستند افرادینمونه پروتوتیپ  نوعی و ،اصلیهای  شخصّیت

 عالئم و تانکار حقیقت و واقعیّ   ،معناباختگی، اندیشی شک گونگی، شیفته ، مانندو ابزوردیسم مدرنیسم پست
 پارانوئید ،اسکیزوئید سوسیوپات، ؛ پروبلماتیک،ضد اجتماعی های تشخصیّ هایهاوهذیانتوهم ،رفتاری -روحی

 وتاریک وجود آنان  پنهان و های ها متأثر از سایه یا جنبه شخصّیت ی و رفتاریکنشهای  مشابهت. کنند ترسیم می را
 است. آنان آشفتگی ذهن انسان معاصر و جهان اطراف ی ازترسیم

 

 .آقای نویسنده  قهوۀ سردشخصّیت،  معین، روزبه مدرنیسم، پست های کلیدی: واژه
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 هدممق.1
، یااک رمااان ایراناای بااا «روزبااه معااین»اثاار  قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ای نامااه-رواناای رمااان

ناام  ای باه نویسانده مااجرایهیجاانی دارد. ایان رماان،  –موضوع عاشاقانه اسات کاه تاِم معماایی
کااودکی  دورانبااا یااک خاااطره از  روایاات،نگار اساات.  روزنامااه یدختاارمااارال، آرمااان روزبااه و 
 .است نرمابعدی  حوادثای که در ادامه اساس  شود. خاطره آرمان شروع می

ساااز دنیااای نشااریات ایااران شااد.  شگفتی 139۶، در اردیبهشاات سوورد آقووای نویسوونده ۀقهووو
، روز پااا از رونمااایی  تنهااا چنااد ایاان رمااان، های طااوینی خریااد العاااده و صاا  اسااتقبال فو 

میلای مخااطبین باه کتااب و کتاابخوانی گالیاه داشاتند،  قلام از بی   هم در روزهاایی کاه اهاالی آن
تااوان  چاپ بیسااتم رسااید و می ماااه بااه یک ت زمااان تقریبااا  و در مااّد  انگیز بااود شااگفتفاااقی اتّ 

  هفتااد و پان  سااز اسات. ایان رماان تاا باه اماروز بیشاتر از باه نحاوی شگفتی این مسئله :گفت
رمخاطب شده و بار تجدید چاپ ، اثارمعاین، قبال از انتشاار ایان  اسات.تارین رماان دهاۀ ناود  پ 

 را منتشر کرد. نوازد باران پیانو میهنگامی که  نمایشنامۀ
تر  طور دقیااق ت یااا بااهجااذابیّ  ،ل داسااتان، خااود یااک نویساانده باشاادت اّو اینکااه شخصاایّ 

تی شخصاایّ  )آرمااان(داسااتان مااا  ۀکنااد. نویسااند های خاصاای بااه داسااتان اضااافه می پیچیاادگی
 شسااال از خااود 1۵شااود کااه  نااوازی می پیااانو در کااودکی عاشااق دختاار و اسااکیزوئید اساات

پیرزناای در همسااایگی آرمااان  ۀنااواز باارای یااادگیری پیااانو بااه خاناا بزرگتاار اساات. دختاار پیااانو
و  سااراپ پیاارزن نیایااد اش بعااد از یااادگیری پیااانو دیگاار به اینکااه معشااوقه از تاارسآماد. آرمااان  می

کنااد.  جااا می هیاهااایش را جابااؤهااای موساایقی دختاار ر تاو را از دیاادنش محااروم سااازد، ن  
اش بااود،  آرمااان در کنساارت همااان دختااری کااه در دوران کااودکی معشااوقهسااال بعااد  بیساات

نااام اباای، کااه زمااانی از دوسااتان نزدیااک آرمااان بااود، خاااطرات  هی بااّیتشخصاا ،شااود ه میمتوّجاا
 اابای ر ،کناد مای تاالش ،. آرمااناسات معرفای کاردهجاای آرماان  هرا دزدیده و خود را ب کودکی او

و پلاایا او را بااه تیمارسااتان اساات  بزرگاای مواجااه ا در ایاان راه بااا مشااکالتاّماا ،رسااوا کنااد
های جااالبی آشاانا  تدر تیمارسااتان بااا شخصاایّ آرمااان،  .شااود بسااتری میجااا  و در آن فرسااتد می
 .دنکن های جدیدی همراه می تشود که فضای داستان را با جذابیّ  می

هااای مااوزائیکی و  ای از رمااان نمونااههفااده بخااش دارد و  ،آقووای نویسوونده قهوووۀ سوورد
ضامن آن  یاا اساتفاده از اسالوب داساتان در داساتان اسات کاه« زود اپای»هاای فرعای آن  داستان

شناساای و  مدرنیسااتی، روان مالیسااتی و حااوادث فراواناای بااا مضااامین پست هااای مینی داسااتان
هااا در شااناخت نمااای رواناای  اساات کااه ایاان حکایت معناباااختگی یااا ابزوردیساام روایاات شده

روایاات و عاماال مااؤثری اساات کااه بااا ایجاااد کشاامکش و  ها مااؤثر، ساابب تنااّوع شخصااّیت
کشااد و  دهااد و ذهاان مخاطااب را بااه چااالش می درگیااری مناسااب بااه ساایر روایاات حرکاات می

هااا  روایت ه گیااری نویساانده از خرد بریااده، از هاام گساایختگی، بهره  ترساایمی از ساااختار بریااده
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، «سااامپلورالی»تی مدرنیساا مثباات پست  روایاات و توّجاااه نویساانده بااه مؤلفاااۀ در کنااار کالن
گرائی است. گوناگونی و کثرت

کارانااه و  طاارح ایاان رمااان، بااه مفهااوم نقشااۀ پنهااانی یااا توطئااه باارای نیاال بااه هاادفی تبه
هاااای نوشاااتار  رود و ترکیبااای از عشاااق و مااارگ اسااات کاااه از ویژگی کار مااای غیرقاااانونی باااه

سااات. ادبیاااات داساااتانی پسامدرنیساااتی هماااواره در باااارۀ مااارگ ا»مدرنیساااتی اسااات.  پست
کنااد، ماارگ را نیااز از طریااق  سااازی می گونااه کااه نوشااتار پسامدرنیسااتی عشااق را شبیه همان

مواجهااۀ دنیاهااای گوناااگون و از طریااق گااذار از مرزهااای وجودشناسااانه و یااا ایجاااد انااواع و 
تاارین خطااو   در کلی. (1/24 :1388 )تاادینی،« کنااد درجااات متفاااوتی از واقعیاات بازنمااائی می

شاااده و باااه  ، دچاااار اخاااتالل روانیگفااات: شخصااایت مرکاازی توان مین رماااان ایااا رناا  پی
اساات و  کنااد کااه سااخت در یااک دسیسااه گرفتااار  ر میشااود و تصااّو  می  برده آسایشااگاه رواناای 

ها قصااد آزردن او را دارنااد و نویسااندۀ رمااان بااا ایاان شاایوه بااه تحلیاال  تدیگاار شخصاایّ 
کااه در براباار رویاادادهای پااردازد  هایی می تپریشاای شخصاایّ  های عاااطفی و روان گساایختگی

  آورند. زا به خیالبافی روی می وحشت
دهایم تاا   ارائاه آقوای نویسونده قهووۀ سوردقرائنای پساامدرنی در  کوشایم، می این پاژوهش در

ق لفیاچگاونگی ت،بازنماایی سااختار آن باه خوانناده، اثار ، انتقاال روحضمن تبیاین ارزش هناری
 کنیم.  ترسیمهای پسامدرن را  کاربرد مؤلفه و عرضۀ پسامدرنی داستان و

های  ساااازه هاااای پساااامدرنی و ترسااایم تحلیااال و نقاااد ویژگی مسااائلۀ ایااان پاااژوهش،
در  متناای هااای درون  مااتن و پیامپردازی،  تشخصاایّ  ی بهتاار ازدریااافت باارای مدرنیسااتی پست

 دهیم. و به پرسش زیر پاسخ می است آقای نویسنده قهوۀ سرد
 نویسوونده آقووای قهوووۀ سووردپردا یتشخصاای درمدرنیساا  پستهایسااا  وهااالفااهؤم.1

 چیست؟
 آقووای قهوووۀ سوورد اساات کااهایاان شااده  در براباار مساائله و پرسااش یاد فرضاایۀ اصاالی پااژوهش

قالاب ادبای رماان و  شایوۀ روایای و پارداختن باه دوهاایی مانناد  تقابلیّ داشاتن  دلیل به ،نویسنده
هااااای  مؤلفااااه و، سوساااایوپات، پارانوئیااااد ئیداسااااکیزو های تفریاااادن شخصاااایّ آ نامااااه،
پاارداختن بااه ذائقااۀ عاشااقانه  و معناباااختگی، بینامتنیااتاندیشاای،  ماننااد شک نیسااتیرمد پساات

اساات،  توانستهاساات و ایاان رمااان  مدرنیسااتی پستی مناسااب تحلیلاا ،غالااب ادباای معاصاار
دهااد و اسااتقبال  هااای داسااتانی ارائه  تدر شخصاایّ چهاارۀ انسااان معاصاار را ترساایمی نااو از 

دهد، نظاار و اندیشااۀ مخاااطبین چااه مسااائلی را نمااایش انسااان  می نشااان از ایاان اثاار خوانناادگان
 به جامعه چگونه است. آناند و نگاه ندان میمعاصر در جامعه 

هااا  گااردآوری داده  توصاایفی و روش -شاایوۀ پااژوهش در ایاان مقالااه رویکااردی تحلیلاای
های پساامدرن  هاا و اجازای مارتبا باا هام در پیکارۀ نظریاه ای اسات. از داده مطالعات کتابخاناه
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های روایاای  پردازی، چگاونگی ارتبااا  ایان اجاازا باا ساااختار کلای موضااوع و مؤلفاه تو شخصایّ 
عاشااقانۀ   در رمااان پردازی تعنصاار شخصااّیت باارای تحلیاال و توصاای  ابعاااد مختلاا  شخصاایّ 

آقووای قهوووۀ سوورد بااریم و باارای ساانجۀ فرضاایۀ خااود  می فارساای در قلماارو زمااانی دهااۀ نااود بهره
هاومصااادی دلیااووداامدن مناا ایم. انتخاااب ایاان رمااان بااه عنوان پیکااره برگزیااده را بااهنویسونده 

مدرنیسااتی  ستهااای پ   در فضااای روایاات بااا هاادف تااروی  آموزه هدف نااددریااانپسااامدرن
 است.

انادازی  پوسات» یاافتیم، بادین شارح اسات: قهووۀ سورد آقوای نویسونده درباارۀپژوهشی کاه 
یما،، کاه  ابراهیمای  ،(139۶)« قهووۀ سورد آقوای نویسوندهپساند، نقاد و فرانقادی بار رماان  عامه

کار رفتاه و مخاطباان عاام، پرداختاه  هاای باه تکنیک ،شناسای، نثار، زباان به ساختار کلای روایت
ای خیلاای  اساات و تنهااا اشاااره نکرده پردازی، بحاات تخصصاای و مفصاال ارائه تو از شخصاایّ 

شاااده در تحلیااال  هاااای انجام از پژوهش مختصااار و انااادی باااه ایااان عنصااار داساااتانی دارد.
 توان به موارد زیر اشاره کرد: های پسامدرن می مؤلفه

 ساارایی جنبه یعقوبی ،(139۶)« کاتااب محمدرضااا پردازی تعویااق خااود در داسااتان»مقالااۀ 
های  و بررساای ریشااه« خااود»مدرنیسااتی از مفهااوم  کااه بااه تبیااین تلقاای پست و همکاااران،

پردازی محّمدرضاااا کاتاااب  پساسااااختارگرایانۀ آن، نقاااش مقولاااۀ تعویاااق خاااود در داساااتان
 پردازند. می

مدرنیسااام در  و گفتماااان پساااامرگی در پستبررسااای ارتباااا  مااارگ باااا کاااالم » مقالاااۀ
پیونااد و همکاااران کااه بااه بررساای  پژهااان، (139۵)« انی محمدرضااا کاتاابهااای داساات روایت

امرگی در پسامدرنیساام و تااالزم همبسااتگی محااوری ایاان گفتااار و پساا ،حتااوایی ماارگ بااا کااالمم
باار اساااس  ترساای، پسااتی و هاایا پرساات نااازنین، بی ؛ آفتابهااای داسااتانی مضااامین در روایت

کااه برداشاات مشااترکی از ماارگ،  اند و بااه ایاان نتیجااه رساایده انااد پرداخته هیاال نظریااۀ مک
 دهند. هم پیوند می ها را به تشخصیّ 

ماااالمیر و  ،(1399) «هاااای پساااامدرنی رماااان هااایا تحلیااال و نقاااد ویژگی»مقالاااۀ 
 پردازد. یونا،که به شگردهای فراداستانی می  رستم الدین نجم

تاادینی کااه بااه  ،(1388)« قاادیم ی بهااادران فاارسّر پسامدرنیساام در رمااان تاااریخ ِساا»مقالااۀ 
، تشناسااانه، عاادم انسااجام، بینامتنّیاا محتااوی معرفاات های ادباای، آمیخااتن گونااه بررساای

 پردازد. و...میتغییرات راوی و زاویۀ دید 
ا الگاو قاراردادن تلفیقای از رو از این حیات کاه باه تحلیال عنصار شخصایت با پژوهش پیش

 ای تازه و نو است. مطالعه پردازد، مدرنیسم و ابزوردیسم می ، پستنظریات
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 مدرنیسم ُپست .2
ست مدرنیسااام، فراناااوگرایی، واکنشااای اسااات در مقابااال بنیاااان اولیاااۀ مدرنیسااام و ادعاااای  پ 

برگذشااتن از مدرنیساام را دارد و چیاازی جاادای از مدرنیتااه نیساات و دوراناای از تاااریخ مدرنیتااه 
. (1/129 :1391 ،اردکااانی )داوری «بااودن اساات ساات بااه معناای برتااری و بیشااترواژۀ پ  »اساات. 

ت و مدرنیساام مدرنیساام از ساانّ  ا پسترفاات، اّماا ای بااود کااه از سااّنت فراتاار می مدرنیساام، شاایوه
فردریااک جیمساان، در تحقیااق » دانااد. میپرسااش اعتبااار و مااورد  رود و مدرنیساام را بی فراترماای

داری متاااأخر، فروپاشااای  مفصااالش باااا عناااوان پسامدرنیسااام یاااا منطاااق فرهنگااای سااارمایه
: 1388 )تاادینی، «دانااد گساایختگی می تی، اجتماااعی و اقتصااادی را مشااابه روانساااختارهای ساانّ 

مدرنیساام، عناصاار سااازندۀ ماقباال خااود ماننااد خاارد، حقیقاات، ساانت، اخااال  و  . پست(1/24
در » دانااد. معنااا می تاااریخ را بااه دلیاال ناسااازگاری بااا تجزیااه و تحلیاال موشااکافانۀ امااروزی بی

جااای خااود را   ات آنمدرن و مشااتّق  سااتاصااطالح پ   1980ویژه دهااۀ هو باا 1970های دهااۀ  سااال
ویژه فلساافه، ادبیااات، نقااد ادباای،  هااای مختلاا  علااوم انسااانی و علااوم اجتماااعی بااه در حوزه

شناساای، روانکاااوی، نظریااه اجتماااعی، نظریااۀ فرهنگاای، سیاساات و...باااز  نظریااۀ ادباای، جامعه
 .(1/23: 1381 )لیوتار، «کرد

شناسااانه،  پسامدرنیسااتی، بااه طاارح مباااحثی ماننااد ماهّیاات عااالم هسااتی و وجودرمااان 
مدرنیسااتی بااه  پااردازد. روایاات پست ت و...میمعنااایی، عاادم انسااجام مااتن، عاادم قطعّیاا بی

پااردازد کااه درگیاار کارهااای غیاار اخالقاای  های غیاار قهرمااانی می تهااا و شخصاایّ  ترساایم آدم
قهرمانانااه مااردان باازرگ بااا صاافات وایی تی اعمااال کااه در روایاات ساانّ   در حااالی ،هسااتند

شااوند، مااثال  سااقرا  را  برانگیز جساامی مشااخ  می اخالقاای و معنااوی و خصوصاایات تحسااین
مدرنیساام  دری زبااان پست» کنااد. بخشاای ترساایم می در نوشاایدن جااام شااوکران بااا هاادفی الهام

ویااژه ماابهم  این زبااان بااه مدرنیسام نیااز بااه بااه پست هااای راج، بسایار دشااوار اساات؛ و اکثاار کتاب
 .(1/12: 1380 )پاول،« اند شده نوشته

معماااولی و دارای  ،مااادرن، افااارادی معقاااولساااتهای پ   های اغلاااب داساااتان تشخصااایّ 
هااای پذیرفتااه و متااداول جامعااه نیسااتند، بلکااه اغلااب از نظاار هنجارهااای اجتماااعی دارای  کنش

پااریش  کااامال  روانها  ترفتاااری غیاار عااادی و غیاار قاباال دری هسااتند. برخاای از ایاان شخصاایّ 
های اساکیزوئید و باا تغییار زاویاۀ دیاد باه پسامدرنیسام  تهستند. معاین، از زاویاۀ دیاد شخصایّ 

های  تشخصاایّ » دهااد. ه قاارار میهای اسااکیزوئید را مااورد توّجاا تپااردازد و ابعاااد شخصاایّ  می
هااای پسااامدرن، ذهناای آشاافته و غیاار متعااارف دارنااد و مااتن، اغلااب در نتیجااۀ آشاافتگی  رمان

 ،دهااد، همچنااان کااه انسااان ایاان عصاار دسااتی خااود را از دساات می آنااان، انسااجام و یااک ذهاان
 .(1/217: 1388 )تدینی، «جامعه و دنیای او آشفته و فاقد انسجام و یکپارچگی هستند
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ت، آشاافتگی و عاادم انسااجام آثااار پسامدرنیسااتی هااایی کااه موجااب عاادم قطعّیاا از تکنیک
ال روایات، مانناد خاواب، خااطره، تاداعی، جریاان سایّ های متفااوت  کارگیری شایوه شود، باه می

شااده و در  ات ماادرن آغااازهااا بااا ادبّیاا ذهاان، تغییاار زاویااۀ دیااد و راوی اساات. ایاان تکنیک
ل شاخ  مفارد معاین، روایات خاود را باا زاویاۀ دیاد اّو  روزباه پسامدرنیسم به اوج خود رساید.

نااد و بااا زاویااۀ دیااد دانااای کاال ک م ایاان زاویااۀ دیااد را رهااا میا در فصاال دّو کنااد، اّماا شااروع می
دهااد و ایاان تغییاار متناسااب بااا وقااای، جدیاادی اساات کااه در داسااتان ر   روایاات را ادامااه می

بخاش  17ل شاخ  مفارد باا روایات آرماان اسات. از اّو  ،دهد. زاویۀ دیاد غالاب ایان رماان می
هااایی را از منظاار سااایر  عالوه حکایت بخااش، دانااای کاال اساات. بااه 7رمااان، زاویااۀ دیااد 

ل شااخ  شاایوۀ اّو  های داسااتانی ماننااد مااارال، نگااار، مهااران، میکائیاال و... به تشخصاایّ 
 کند.  روایت می

های  ، غیاار خطای و آشافته اسات و در کناار ساایر مؤلفااهآقوای نویسونده قهووۀ سورد زماان در
هااای  بک هااای فرعاای، فالش کنااد. ساایر روایاات بااا حکایت آشااوب مااتن کمااک می پسااامدرن به

گاااردد. زماااان در دسااات  پریشااای ماااداوم باااه گذشاااته بااااز می ی و زمانساااازی، خیاااال افسانه
تواننااد،  های آن را بااه هاار ساامت می ها هماننااد یااک ساااعت کااوکی اساات کااه عقربااه تشخصاایّ 

معااین، روزبااه کشااند.  بچرخاننااد. بنااابراین، هرگاااه کااه بخواهنااد، زمااان را بااه عقااب یااا جلااو می
هاا باه گذشاته و  هاایی کاه باا ایان روش با از باین باردن سایر خطای و مساتقیم زماان و بازگشات

های  تهای ذهنااای شخصااایّ  دادن آشااافتگی ها دارد، ضااامن بازتااااب تدرون ذهااان شخصااایّ 
 کند. داستان را دیریاب می رن  پیزند و  هم می داستانی، نظم و انسجام روایت را به
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  رمان خالصۀ.3-1
معنااایی بااه شاایوۀ   گیااری از دانااش راهبااردی بسااا بااا بهره نویسوونده آقووای قهوووۀ سووردچکیاادۀ 

 برای ارائۀ بهتر موضوع پژوهش به این شرح است. زبان خود( )بهنویسی آزاد  خالصه
 یدختاارمااارال و جااوانی نویساانده، عاشااق و ماااجراجو ، ت مرکاازیشخصاایّ  آرمااان روزبااه،

شااود. آرمااان، در  نگااار اساات. رمااان بااا یااک خاااطره از دوران کااودکی آرمااان آغاااز ماای روزنامااه
شاود کاه بارای تمارین پیاانو باه خاناۀ پیارزن  سااله می و پن   سالگی عاشاق یلادای بیسات سن ده

 را آرمااان خانااۀ زناا  یلاادا اساات، خااراب زن پیاار خانااۀآیااد و چااون زناا   همسااایه آرمااان ماای
 تصامیم آرماان بناابراین،. داناد نمای بیشاتر آهنا  یاک آماوزد، می پیاانو کاه زنای پیر اّما ،ندز   می

 طااول بیشااتری زمااان مااّدت پیااانو، آمااوزش تااا کند کاری دساات را موساایقی هااای ناات گیاارد، ماای
 .میرد می زن پیر اّما ببیند، را یلدا روز هر او و بکشد
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و آرمااان بااه کنساارت  کنااد می نااوازی پیااانو برگاازار بیساات سااال بعااد، کنساارت تااکیلاادا، 
اتااقی  بای، هاماز آرماان روزباه؛ هماان اِ  ،یلاداناوازد.  هاای تقلبای آرماان را می نت رود و یلدا می

هااای  کنااد کااه بااه روی ِساان باارود و از چگااونگی نوشااتن نت دانشااگاهی آرمااان، دعااوت می
گااوی  پاباای را دروزنااان ِ شااود و فریاد باای عصاابی میگوید. آرمااان از ریااا و تزویاار اِ  می موساایقی

کننااد.  می مساائولین انتظامااات آرمااان را از سااالن کنساارت بیرون .نامااد متقلااب و بیمااار می
کنااد و محاال  می آرمااان، باارای گفااتن حقیقاات بااه یلاادا و تسااویه حساااب بااا اباای آنهااا را تعقیااب

گاردد کاه باا  می بر یا تواناد باآنهاا روبارو شاود و باه خاناه کناد؛ اماا نمی می سکونت آنهاا را پیادا
، هسااتند کننااد. آرمااان از مااارال کااه در نشااریه همکااار دوسااتش مهااران در آنجااا زناادگی می

 ،دهاد. آرماان ا مارال باه دلیال مارگ پادرش باه آرماان جاواب منفای میکند؛ امّ  خواستگاری می
ا بود،  بای و اینکاه باه هماه بگویاد، او نات آهنا  را نوشاتهکاردن اِ  تبرای اذّیا ز ر ایاک چمادان پ 

موساایقی  ۀ، بااه همااراه شااانه و جعباابود را کااه باارای یلاادا نوشااته نامااه و شااعرهای دوران کااودکی
گیارد  باا پلایا تمااس می آرماان، .کاه اساتودیوی ضابا اسات فرساتد می 84یلدا به سااختمان 

کنااد و وقتاای   آرمااان را دسااتگیر می ،پلاایا .سااتا دهکاار گااذاری کااه در آن ساااختمان بمب
بااا دکتاار پارسااا، تیمارسااتان فرسااتند و در  بمباای وجااود ناادارد او را بااه تیمارسااتان می ،فهمنااد می

قصااد فاارار از تیمارسااتان  آرمااان،شااود.  . آشاانا می.و. ، منصااوررئاایا، سااام، گلناااز، میکائیاال
 ،کالنتاار دهااد. منصااور شااود و گااروه تئاااتری باارای بیماااران تشااکیل می دارد؛ امااا موفااق نمی

یااک شااب دکااور  کالنتر، منصااور اساات.ها و کارهااایش  مخااال  آرمااان، ایااده ،بیماااران رواناای
ماارگ آرمااان در کنااد و  می زنااد و آرمااان بااا میکائیاال از تیمارسااتان فاارار تئاااتر را آتااش می

 در جسااتجوی آرمااان اساات.بااا کمااک دوسااتش نگااار  ،مااارال. شااود شااایعه میسااوزی  آتش
باپ میکائیاال  پا بااه خانااهرود و ساا ماایسااوزی بااا میکائیاال بااه خانااه نگااار  در شااب آتش ،آرمااان

تی شخصاایّ  ،کنااد. مااارال میآغاااز  را کردن مااارال تاز آنجااا اذّیااشااود و  مخفاای میرود و  ماای
ب افتخاااری، کااه خااورد و بااا همکااارش، شااها هااای نگااار را می ساااده لااوح اساات، فریااب حرف

باه  شاود و خاناه می باا آرماان هام ،در جساتجوی آرماان اسات. نگاار ،خواستگارش نیاز هسات
نگاار، میکائیال میارد.  نوشاد و می باا سایانور را می مخلاو  ۀقهاو ،ورزد؛ اماا آرماان او عشق مای

باغی در خااارج از تهااران  کنااد تااا بااه خانااه فرسااتد و مااارال او را تعقیااب می را بااه تیمارسااتان می
بینااد و نگااار همااۀ  نگااار را در آن خانااه می . مااارال،رود بااای ماای ،رسااد و از دیااوار باااپ می

ا مااارال دهااد؛ اّماا کنااد و یااک فنجااان قهااوه بااه مااارال می رخاادادها را باارایش تعریاا  می
بااا  رود و و تیاارش بااه خطااا ماای کنااد اساالحه بااه ساامت مااارال شاالیک می ، بااانوشااد. نگااار نمی

و  خااورد شااود و بااه کتاا  شااهاب می تیااری شاالیک میرساایدن شااهاب و درگیااری بااا نگااار، 
دارد و نگااار فنجااان قهااوۀ مخلااو  بااا  ه را برماایافتااد و مااارال اساالح اساالحه از دساات نگااار می

، میکائیال بااه وایااتدر پایاان ر کنااد. ماارال بااا شاهاب ازدواج می. میاارد نوشاد و می را می سایانور
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اا آپارتمااان مااارال ماای  «دوسااتت دارم » اساات ای را کااه روی آن نوشته ز و برگااهل ر  رود و یااک گ 
 ،مااارال .زنااش ساایمین اساات ۀاینجااا خاناا :گویااد گااذارد و بااه مااارال می جلااوی در خانااه می

سااازند.  گویااد؛ حااروف کلمااات را می و او در جااواب می پرسااد  آرمااان را از او ماای احااوال
هااای  ها دنیااای نویساانده را. مااارال بااا شاانیدن حرف ها را و داسااتان ها کنااار هاام داسااتان جملااه

 .کند های آرمان می خواندن نوشته میکائیل دوباره شروع به
 

 شخصیت عنصرتحلیل  .3-2
و شصاات و شااش شخصاایت دارد کااه یکصااد و بیساات و یااک   ، یکصاادقهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده

 ؛طور غالااب ( اساات و زنااان بااه24.09℅( و چهاال شخصااّیت زن )72.89℅شخصااّیت ماارد )
( یااک 0.۶2نیااک ندارنااد. ) بخاات هسااتند و فرجااامی عاایش اشاارافی ندارنااد، شااور، کااار نیسااتند تباه

ت اشااایائی مانناااد کاااوه و پنجاااره در ( چهاااار شخصااایّ 2.40شخصاااّیت حیاااوان )گاااوزن( و ) 
مالیساتی باا اساتفاده از  هاای مینی هاا یاا روایت های فرعای اسات کاه نویسانده در خارده روایت حکایت
کاارار بخشااد کااه ت ها می تهااای انسااانی بااه ایاان شخصاایّ  بخشاای یااا پرسونیفیکاساایون ویژگی تشخصیّ 

ها در قالاااب اشااایاء،  تهاااای شخصااایّ  ساااازی ویژگی ای و محیطااای باااا برجسته ایااان عناصااار زمیناااه
ت فقااا حضااوری اساامی ( یکصااد و هفاات شخصاایّ ۶۶.4۵شااود. )  می هااا یااا تصاااویر دیده موقعّیت

های  ( چهاال و یااک شخصااّیت افااراد و شخصااّیت2۵.4۶شااود. )  دارنااد و فقااا نامشااان باارده می
 اشاااراتی داسااتانی های شخصااّیت کااه ورزشاای و... هسااتند هنااری، باای،مشااهور نظااامی، سیاساای، اد

 در بینامتنیاات نااوعی و ها شخصااّیت اجتماااعی و فرهنگاای ساط  بیااانگر و دارنااد هااا آن  بااه کوتاااه و گاذرا
 ساینمایی، مشاهور هاای چهره تااریخی، متاون باا آشانایی مساتلزم آن فهام کاه کند می ایجاد روایت سیر

 هاااچهاره و هاااناام ایان بااا کاه خواننادگانی باارای و اسات شناسای روان و سیاساای مکاتاب دان، موسایقی
 احساااس مااتن در را آن خواننااده کااه کنااد می ایجاااد سااردرگمی و گسسااتگی نااوعی ندارنااد، آشاانایی

 باه منجار بیناامتنی رواباا ایان از یاک هار از آگااهی. اسات مدرنیسام پست آثاار های مؤلفه و از کند می
د . تعااّد کنااد می آشاانا راوی احساسااات و افکااار  بااا را خواننااده و شااود می روایاات مااتن تر عمیااق فهاام

و  فااردنااه  ،اند انتخاااب شاادهتیااپ ها نشااان از ساااختار پیچیااده رمااان دارد کااه بااه صااورت  شخصااّیت
و....   پزشااک، معاااون وزیاار هااای طبقااات مختلاا  اجتماااعی ماننااد نگهبااان، روان ترکیباای از چهره

 هستند که این تنّوع مان، یکنواختی متن است.
ااروزبااه معااین برداری ساااده، نمونااۀ  ه انگاااره، بااا اسااتفاده از یااک جریااان دیااالکتیکی و ن 

شناسااد و عینااا   را کااه می «پروتوتیااپ» پات و، پارانوئیااد و سوساایوهای اسااکیزوئید تشخصاایّ 
عناوان ماواد خاام و ابازار اولّیاۀ یاک نهااد یاا ِتاز در برابار نیاروی  باه ،اسات در زندگی واقعی دیده

دهاد و حاصال ایان رویاارویی  می قارار ،ِتاز و برنهااده اسات خالقۀ و جریان ذهنی خاود کاه آنتی
، )دقیقیااانشاادۀ نویساانده اساات  ت یاا کاااراکتر آفریاادهاساات کااه همااان شخصاایّ  )ساانتز(نهاادی  هم

1397 :1/۶2). 
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بااه دو دسااتۀ کلاای یااابیم و  میغالااب  دو صااحنۀ مکااانیدر را  های ایاان رمااان شخصااّیت
بیساات و شااش  ؛درون تیمارسااتان و شخصااّیتو ساای و پاان   یکصااد ؛یمارسااتانتبیاارون 

 دارای روانااای ی ها بااارای تجسااام و پااارورش شخصااایت کاااه کنیم مااای تقسااایم شخصاااّیت
و صاافاتی از ها  شخصااّیتدری  ،تااا تااأثیر مکااان باار هویاا ت ،هسااتند هااای مشااتری ویژگی

آرمااان، رئاایا، میکائیاال، سااام،  ماننااد تیمارسااتانی های تشخصاایّ  .آشااکار شااود ها تشخصاایّ 
اساااکیزوفرنیا،  پسااایکوپات، هاااای هاااا و عالئااام بیماری اختالل عرفاااان و... ،منصاااور، نگاااار

 دارند. یاپارانو
شااود، زبااان و جملااه نیااز تجزیااه و  گساایختگی می دچااار اخااتالل و از هم وقتاای روان آدماای

 های اسااکیزوئید کوتاااه و مختصاار اساات. بنااابراین، شااود. گفاات و گااوی شخصاایت پراکنااده می
 توان گفت: می

ست اساااکیزوفرنیا )شااایزوفرنی( و روان مدرنیسااام محساااوب  پریشااای بیمااااری روانااای پ 
شااود و دچااار از هاام گساایختگی گشااته و  میقطعااه  شااود. اگاار جملااه تجزیااه و قطعه می

گااردد؛ همااین  پاشاایدگی می همین نحااو روان نیااز دچااار اخااتالل و از هم گااردد، بااه پاره می تکااه
مدرنیساام در بااازی معااانی  طااور تجربیااات مااا از گذشااته حااال و آینااده. باادین ترتیااب پست

 غلتااد )پاااول، یهااای معااانی فاارد افتاااده در م الواقاا، بااه درون بازی خااورد و یااا فی غوطااه می
1:1380/113). 

گااردد کااه  ها آشااکار می تهااا و کاانش آنااان بااا دیگاار شخصاایّ  ییایاان عالئاام در ماجراجو
هایی از ایاان  پردازی بااه نمونااه تهای شخصاایّ  ها و تحلیاال شاایوه تهمااراه بااا معرفاای شخصاایّ 

 کنیم. می اختالیت اشاره
 

 ییزدا قهرمان.3-2-1
پردازی  در روایاات« خااود»ت و نقااق قهرمااان محااوری از پیاماادهای عاادم قطعّیاا زدایاای قهرمااان

هااای  پردازی مدرنیسااتی اساات. در روایت تپسااامدرن اساات. ایاان مساائله، ادامااۀ رونااد شخصاایّ 
هااای  ه و ارزشعااتی مناازوی، درونگاارا و معتاارا بااه جاممدرنیسااتی، فاارد بااه صااورت شخصاایّ 

تی پروبلماتیاک اسات کاه گلادمن بار اسااس رویکارد مارکسیساتی شاود؛ شخصایّ  آن ترسیم می
 .(1/7۶: 1381 )گلدمن،داند  خود آن را زادۀ دوران اقتصاد آزاد می

کناد و در نتیجاۀ  نقاش خاود را باا تمّناای عشاق آغااز می شخصایت مرکازی روایات، ،آرمان
او بیااانگر رفتااار، اطااوار و تااا حاادودی گفتااار  شااود. تعااامالتش بااه انسااان دیگااری تباادیل می

شااود و طبااق گفتااۀ خااودش  عملکااردی نساانجیده اساات و مباادل بااه شخصااّیت مصاانوعی می
لقّیاااتش در جهاات منفاای و درد سادیساام یااا دیگاار ساااز،  سر  آزاری دارد. آرمااان، در رفتااار و خ 

ت و شخصاایّ  اسااتهااایخ ااشهذش  قاادم و اسااتوار اساات کااه ناشاای از حااوادث و ناکااامی ثابت
اساات. بنااابراین، صاافات برجسااتۀ وایی  او باار بسااتر حااوادث عاشااقانه و پلیساای شااکل گرفته
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نااامیم،  ت مرکاازی میتااوان او را قهرمااان نامیااد و او را شخصاایّ  اخالقاای و معنااوی ناادارد و نمی
گیااری از  ، بااا بهرهروزبااه معااین. (1/1۵8: 13۶7 )میرصااادقی،زیاارا خصوصاایات قهرمااان را ناادارد 

 پردازد. می زدایی مدرنیستی به تنزل جایگاه فرد و قهرمان این مولفۀ پست
کنااد و او  اش پساار خااود را صاادا می آرمااان، ایاان احساااس را دارد کااه خااانم همسااایه

کنااد، در  دهااد. دوساات آرمااان، او را بااه ایاان دلیاال کااه بااا خااودش صااحبت می پاسااخش را می
 کند. ستان فرار میدرمانی از تیمار کند و آرمان بعد از دارو بیمارستان بستری می

 نمونه: 
کنن کاه از شاانا مان پساره هام اسام مان باود،  توی همسایگیم یاه ماادر و پسار زنادگی مای

کااردم مااادرم داره  زد، لحاان صااداش طااوری باود کااه حااا می ماادرش هاام دائاام صااداش مای
ا بعادش ساعی کاردم از ایان اّما ،کارد م می زنه، ایان قضایه روزهاای اول کلای کالفاه صدام می

 (.1/18: 139۶دادن )معین، لذت ببرم، شروع کردم به جواباّتفا  
 

 های پارانوئید شخصّیت.3-2-2
جااا کااه  هااای بیمااار و متکثاار هسااتند تااا آن تت گرفتااار ذهنیّ شااّد  های پارانوئیااد، به شخصااّیت

ای  هااای آنااان غالبااا  سااویه انااد و کنش ت را از دساات دادهت و واقعّیااامکااان تمااایز میااان ذهنّیاا
گسسااتۀ « خااود»خیاناات، دیگاارآزاری و...دارنااد. منفاای و ضااد قهرمااانی ماننااد خودکشاای، 

ها را بااه وجودهااایی چناادپاره یااا چندگانااه تباادیل  تتی آنااان شخصاایّ ها و بحااران هااویّ  تشخصاایّ 
ت شناساایی باه عناوان یاک شخصایّ  هاا را ت واحادی از آنتاوان کلّیا کند کاه تنهاا از دور می می

ن بااا هااای نااامتعیّ  تیااابیم کااه کلیّ  شااویم، در می تر می ها نزدیااک تکاارد و هاار چااه بااه شخصاایّ 
 های متکثر هستند. تهویّ 

مدرنیسااام اسااات. هنااار پساااامدرن، بازتااااب مساااتقیم  های آثاااار پست پارانویاااا از مؤلفاااه
گونااۀ انسااان  هااای بیمار ویژگیها عصاار پسااامدرنیته اساات. از ایاان جهاات بساایاری از  نابسااامانی

هااای شااای، انسااان پسااامدرن  رنجوری ات آن ماانعکا اساات. پارانویااا از روانایاان عصاار در ادبّیاا
هااای آن  تاارین ویژگی ر توطئااه از جانااب دیگااران، مهماساات کااه شااک، تردیااد، تاارس و تصااّو 

آن بااه معنااای هااا از  کاربرده شااده و یونانی پارانوئیااد، حتاای قباال از بقاارا  در یونااان بااه»هسااتند. 
کردناد. در قارن هجادهم، ایان اصاطالح بارای اختالیتای کاه عالئام باارز  دیوانگی اساتفاده می

باوده متاداول شاد. حاایت بیماار پارانوئیاد تاا حادی شابیه حاایت بیماار   ها هذیان و تاوهم آن
نوئیااد، ا از جهاااتی نیااز بااا آن تفاااوت دارد. بیمااار پارامبااتال بااه پارانوئیااد اسااکیزوفرنیا اساات، اّماا

تر از  های بساایار نظااام یافتااه شااود؛ ولاای هااذیان هایی می ماننااد اسااکیزوفرنیک دچااار هااذیان
 .(1/233: 1388 )شاملو،« هذیان بیمار اسکیزوفرنیک است

اساات.  )باادگمان( از نااوع پارانوئیااد ااز عالئاام مثباات بیماااری اسااکیزوفرنی، شاانواییتااوهم 
، شانمدصاداهای موهاومی را مایکاه ایان تاوهم و پنادار اسات  رشخصیت اساکیزوفرنیک دچاا
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کننااد و  افاارادی در محاایا اطااراف او بااا هاام صااحبت می وکنااد  شخصاای بااا او گفاات و گااو می
که ایاان اماار  در صااورتی، (1/2۵: 1388و همکاااران،  مقااام فراهااانی )قااائم شاانود را می یشااانصدا

د و ناادار حاایافیزیکاای در آن مر حضااور مااورد نظاا یمحااّر اساات و  و غیاار طبیعاای خااالف واقاا،
صاادای افاارادی خیااالی و یااا افاارادی را کااه حضااور اشااتباهی پناادار، ، در ادرای همشااخ  متااّو 

 پندارند. و اطرافیان او را دیوانه و احمق مید نبر و از این توهم رن  می شنود ندارند، می
 ی اساات کااه بااهپارانوئیااد  تشخصاایّ  ،آقووای نویسوونده قهوووۀ سوورد های از شخصااّیت،       میکائیللل

 اوکااه دسااتوراتی بااه  دشاانو صااداهایی را میکااه  سااتاو باار ایاان تصااور مبااتال  شاانوایی همتااّو 
 د.دان میگیر تلفن  رادیو و یا پیغامرا  منشأ صداهاو ند نک می به مرگ را تهدید و او دهند می

تهدیاادآمیز م پیااام  گیر تلفاان واسااه بعااد تهدیدهاشااون شااروع شااد، روی پیغااام» نمونااه:
کشاامت کشاامت میکائیاال، ماای می :گفااتش از بااین صااداها ماای ذاشااتن، یااه نفاار همااه می

 .(1/9۵: 1396، )معین «میکائیل
بااه جهااان اطااراف خااود بااا تاارس و   ،آقووای نویسوونده قهوووۀ سوورد پارانوئیاادی های شخصااّیت

زننااد  بااا خااود حاارف می ها تبیننااد. شخصاایّ  ای می نگرنااد و اغلااب در آن توطئااه می اعتمااادی بی
کااه نااوعی  باار ایاان پناادار هسااتند کااه صاادایی را شاانیده و درصاادد پاسااخ بااه آن صاادا هسااتندو 

هاا را باا توّجاه باه حضاور مخاطاب، از ناوع نمایشای و  گویی آن تاوان تاک میو  گوئی اسات تک
های پنهااان و  باادون حضااور مخاطااب از نااوع حاادیت نفااا دانساات کااه سااطوح ذهناای و ییااه

زنااد  شخّصاایت اغلااب بااا خااود حاارف می»کنااد.  ها را آشااکار می هاان شخصااّیتذ ۀناشااد کش 
افکنای کناد و تحات تاأثیر خواهاد افکاار خاود را بارونو این نشانۀ آن اسات کاه شخصاّیت مای

 .(1/2۶7: 13۶8 )براهنی، «افکار خویش دست به انجام اعمال بزند
 

 خودشیفتگی.3-2-3
گوناه  و افکاار خااص درونای اسات کاه هیچرات غیار عاادی، تارس باورهاا، تفّکا ؛خودشایفتگی

م واقعیاات ندارنااد و باار توهمااات اسااتوار هسااتند. هااذیان  رات غیاار عااادی تفّکاا»اساساای در عااال 
هااا کااامال  مخاادوش، مغلااو ،  ترات، برداشاات و تفساایر از واقعیّ باار اساااس ایاان تفّکاا .اساات

باادون انسااجام و نیافته، مغشااوش،  شااود. ایاان تفاساایر معمااوی  سااازمان نادرساات و نابهنجااار می
وحاادت دروناای و غالبااا  متضاااد و ناااقق یکاادیگر هسااتند. هااذیان در ایاان بیماااران، بااه صااور 

 .(1/203: 1388 )شاملو،« کند مختل  تظاهر می
های  کرد کااه عبارتنااد از: هااذیان تااوان بااه چهااار دسااته تقساایم هااذیان بیمااار پارانوئیااد را می

منشااای  و جنسااای. در هاااذیان بااازرگ منشااای؛ تاااأثیر و آزار و گزناااد؛ هاااذیان حساااادت بزرگ
داشااتن، از جملااه حااایت بساایار پایاادار و مسااتمر  بودن و قدرت بااودن، ثروتمنااد احساااس مهم

کناد  می  ت را باه نحاوی مساخدارد و واقعّیا است؛ زیارا بیماار را از خطارات زنادگی مصاون مای
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ومانیاا نیااز منشاای ایان بیماااران را مگال رات بزرگکناد. گاااهی تفّکا کاه بیمااار احسااس تساالا می
 (.1/235: 1388 شاملو،)خوانند  می

هایی اساات کااه تصاااویری از بیماااران پارانوئیااد مبااتال بااه  ت، نمونااه پروتوتیااپ شخصاایّ سللا 
اش او  دانااد و مرباای کننااد و خااود را نوازناادۀ ارکسااتر ساامفونیک می بینی را ترساایم می خااودبزرگ

نوازان  دانان جاااز و ترومپاات موساایقیاز مشااهورترین « لااوئیز آرمسااتران »را در نوازناادگی بااا 
 دهنی بزناااد تواناااد، سااااز کاااه فقاااا می کناااد در حاااالی تااااریخ موسااایقی مقایساااه می

 .(1:139۶/117)معین،
کنااد  ساات و ادعااا میا بودن مبااتال کااه بااه هااذیان ثروتمناادتی اساات ، شخصاایّ میکائیللل

بااود و بااه  انااداز کاارده هااای سااوئیا پا هااایش را در بانک دار بزرگاای اساات و پول کارخانااه
و بااا کارمناادان بانااک تبااانی و   هااایش را دزدیااده پساارهایش شااک و گمااان بااد دارد کااه پول

 .(115 )همان: زنند اند و به او اتهام توهم می گاوبندی کرده
های پسااامدرن  ا نااه لزومااا  همیشااگی در داسااتانشااونده، اّماا هااای تکرار پارانویااا از ویژگی

ر توطئااه گساایختگی، شااک و باادگمانی و تصااّو  روانهای ایاان نااوع  تاارین نشااانه اساات. از مهم
های  دهناادۀ اضااطراب های پسااامدرن بازتاب از جانااب دیگااران اساات. ایاان گونااه داسااتان

های مبااتال بااه پارانویااا آرزوی نااوعی زناادگی  تپارانویااایی انسااان معاصاار هسااتند. شخصاایّ 
هااای واقعااا   پروراننااد. لاایکن وحشاات آنااان را از راه ال و محصااور ناشااده را در ساار میساایّ 

دار  هااا را بااه آزادی خدشااه احتمااالی، میاال شاادید آن شااان دربااارۀ مفااّر  نامساادود و هاام بدبینی
 )تاادینی، هااای محصااور ایماان و در عااین حااال ناااایمن هسااتند هااا در ایاان مکان کنااد آن می

1388 :1/۶7.) 
 نمونه: 

میلیاااردر، دوناای مریخاای، ماان از یااه ورشکسااته تباادیل شاادم بااه یااه  می»میکائیاال گفاات: 
تمااومش رو هاام ماادیون یااه پاایچ خطرناااکم، فقااا کافیااه دیاادگاهت رو نساابت پاایچ خطرنااای 

 (.1:139۶/94معین،) «عوا کنی
های بیماااری اسااکیزوفرنیا  منشاای از عالئاام ثااانوی، مثباات و هااذیان بینی یااا بزرگ بزرگ خااود

های  تاساات و اکنااون در روح شخصاایّ  اساات. ایاان ویژگاای قاابال  در وجااود فاارد بیمااار نبوده
 .(1/2۵: 1388 ،و همکاران مقام فراهانی )قائم است شده اسکیزوفرنی پارانوئید تنیده

 نمونه: 
کاارد  ای بااین یااه سااری بیمااار اسااکیزوئید زناادگی کااردم کااه یکاای شااون فکاار می چنااد هفتااه

کارد تونسااته باا روح بتهاوون ارتباا  برقاارار  اساتیون اساپیلبرگ شاده، یکای دیگااه هام فکار می
 (.1/19: 139۶ )معین، «کنه
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 تبینامتنیّ .3-2-4
پرداز روسااای،  های پسامدرنیساااتی اسااات. میخائیااال بااااختین، نظریاااه ت از مؤلفاااهبینامتنّیااا

ه ایاان باادانااد؛  ی آن میبینااامتن ت گفاات و گااوئی یعناای سااویۀتاارین ویژگاای گفتااار را خاصاایّ  مهم
اسات و  ای بار زباان آمده باه هار حاال از قبال باه گوناه ،باشاد معنا کاه موضاوع ساخن هار چاه

ایاان گفاات و گااوی  پوشاای کاارد. گفتااه در بااارۀ موضااوع چشم های از پیش تااوان از سااخن نمی
طااور بااارز و های مشااهور بااه  تبردن از شخصاایّ  بااا نااام آقووای نویسوونده قهوووۀ سووردبینااامتنی در 

تمهیاادی از مقاصااد نویساانده های مشااهور، بازتاااب و  تشخصاایّ    قاباال دسااتیابی اساات.اضااو
های تاااریخی،  تدر سااطور روایاات اساات و آشااکارا احساسااات نویساانده را نساابت بااه شخصاایّ 

فقااا حضااور اساامی در ایاان  های مشااهور تشخصاایّ  کنااد. هنااری، سیاساای و... ترساایم می
های داسااتانی اشاااراتی گااذرا و کوتاااه در قالااب تلماای  در گفاات و  تشخصاایّ  دارنااد کااه وایااتر

 ها دارند. آن گوهای خود به
های مشاااهور و  ت؛ باااا شخصااایّ مااادرن ت در سااایر روایاااتساااازی شخصااایّ  ناااوعی قرینه

ها و  تهای داسااتانی یااادآور آن شخصاایّ  تدادن کاانش و خویشااکاری مشااابه شخصاایّ  نساابت
شاده از آرایاۀ  کاه شاکلی گساترش یافتاه، مترقای و نوسازی هاای بازرگ آناان اسات احیااگر کنش

 کنااد و وارد می وایااتهااا و رمزگااان معنااایی را در ر از روایت، آمیزشاای نویساانده تلماای  اساات.
متااون تاااریخی، سیاساای، هنااری و ... پاایش از خااود های  تشخصاایّ پردازی از  تدر شخصاایّ 

مایااه  ها و پیااام درون باار انتقااال اندیشااههای مشااهور  تبردن از شخصاایّ  باارد و بااا نااام می ه بهاار
گاااهی از هاار یااک از ایاان روابااا  می تر مااتن روایاات  بینااامتنی منجاار بااه فهاام عمیااقافزایااد. آ
کنااد کااه بیااانگر سااط   آشاانا می و روح اثاار افکااار و احساسااات راوی شااود و خواننااده را بااا  می

های عماال  هااا و مؤلفااه ها و نااوعی بینامتنیاات را کااه از ویژگی تفرهنگاای و اجتماااعی شخصاایّ 
فهاام آن مسااتلزم  کنااد کااه های پسااامدرن اساات، در ساایر روایاات ایجاااد می روایاات داسااتان

آشاانایی بااا متااون تاااریخی، هنااری، سیاساای و... اساات و چااون برخاای خوانناادگان بااا ایاان 
 دچار گسستگی و سردرگمی هستند.آشنای ندارند،ها  تشخصیّ 

 اعظاام صاادر و تبلیغااات وزیاار «گااوبلز» از تصااویری خااود، دیااداری ادرای در رئاایا،
 آلمااانی مداران سیاساات و نظامیااان از «هیملاار» و «گورنیااک» هیتلاار، ماارگ از بعااد نااازی آلمااان

 و کنااد می صااحبت هااا آن بااا و زناادماای صاادا را هااا و آن بینااد می را جهااانی دوم جناا  در
 وجااود او اطااراف محاایا در ها شخصااّیت ایاان که صااورتی در دارد، هااا آن بااا عمیقاای هااای بحت
 .ندارد

 «.خوام با گوبلز صحبت کنم گوبلز، گوبلز، صبر کن می»ن من :
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ا کساای نبااود، حتااا تااو راهرویاای کااه قاارار اّماا ،رو نگااه داشااتم، اطاارافم رو نگاااه کااردمویلچاار 
هاا  گای رئایار روس چای می» داشتیم اتاقی نبود کاه کسای رو تاوی اتاا  دیاده باشاه. گفاتم:

 (.1/84: 1396، )معین «رکجا بودنر گوبلز کیه
نویساانده نقااش دارنااد و هااای  مایااه و اندیشااه ها در انتقااال درون تبردن از ایاان شخصاایّ  نااام

ست بینامتنیت را که از مؤلفه  نمونه:  ؛کند مدرنیسم است، تبیین می های داستان پ 
کاارد  ای بااین یااه سااری بیمااار اسااکیزوئید زناادگی کااردم کااه یکاای شااون فکاار می چنااد هفتااه

کارد تونسااته باا روح بتهاوون ارتباا  برقاارار  اساتیون اساپیلبرگ شاده، یکای دیگااه هام فکار می
 (.19همان: ) کنه

دانان  از مشااهورترین موساایقی« لااوئیز آرمسااتران »اش او را در نوازناادگی بااا  ، مرباایسااام
 .(117همان: ) کند نوازان تاریخ موسیقی مقایسه می جاز و ترومپت

 

 تاندیشی و عد  قطعیّ  شک.3-2-5
ثااار آهای  تشخصاایّ های آثااار پسامدرنیسااتی اساات.  ت از مؤلفااهاندیشاای و عاادم قطعّیاا شک

گرائاای بیمااار اسااکیزوفرنیک  درون» .ای هسااتندگاارا مااردد و شااکّ  پسامدرنیسااتی افاارادی درون
 .(1/221: 1388 )شاملو، «خود نوعی محافظت در برابر تحریکات بیرونی است

کنااده از نشااانهپسامدرنیسااتی، فضااای آثااار  کثاارت کاااربرد  زیاار اساات:اندیشاای  شااکهای  آ
، پرسشاای های لااهجم ،«یااا»نکااره، حاارف ربااا  «ی»هااای منفاای،  فعل قیاادهای شااک و تردیااد،

. (1/43۶: 1388 )تاادینی، اطالعاای و ابهااام هسااتند کااه نشااانگر بی یهااای   واژه و پرسااشعالماات 
آلود و گمانمنااد باارای  فضااایی شااکهااا مدرنیسااتی بااا کاااربرد ایاان مؤلفااه نویسااندۀ آثااار پست

گویاد کاه گاویی خاود در آن گمانمناد اسات و  ای ساخن مای پاا باه شایوه ساازد. مخاطب می
هایی مانناااد شاااهاب، ماااارال، نگاااار  تشخصااایّ  کناااد. ایااان حاااا را باااه خوانناااده القاااا می

هااای  و از رخاادادی واحااد روایت بااه موضااوع ماارگ و زناادگی آرمااان شااک و تردیاادو....نساابت
تردیاد و  دچاار مارگ و زنادگی آرماانها از  تخوانناده نیاز باه تبا، ایان شخصایّ دی دارناد. متعّد 
 نمونه: و آیا آرمان زنده استر رها کیست پرسد، فرستندۀ نامه است و از خود می شک

ماارال « شام. ا مان یکای پاای دارم دیووناه میما هم مطمئن نیستیم که مارده یاا ناه، اّما» نگار:
کنم  مایمان فکار »شاهاب در فکار فارو رفات و ماردد گفات: « کنایر تو چی فکار می»گفت:

اصاال  آرماان اگاه  شاد،بامدبایاد ودخارا ایادپیادا م شاهر اگاه زناده مرده  آخه مگاه می
: 139۶، )معاین« ت بفرساتهر ت، یاه ساری نوشاته واساهچارا بایاد بعاد از ایان ماّد  ،باشه زنده

1/9۶.) 
 

 ها تحاد شخصیّ همانی و اتّ .3-2-6
در  تۀ وحاادگوناا مدرنیسااتی به ستها در آثااار پ   تپردازی و معرفاای برخاای شخصاایّ  تشخصاایّ 

شااوند و  هایی یکاای می های داسااتانی بااا قاارائن و نشااانه تاساات. برخاای از شخصاایّ  عااین کثاارت
برخاای از . »هااا و صاافات متفاااوتی دارنااد عااین حااال از هاام جاادا هسااتند، چااون نام رباااز د
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پسااامدرن اشااتراکات فراواناای بااا هاام دارنااد و در برخاای مااوارد بااا هاام  روایااتهای  تشخصاایّ 
ت اماار واقاا،، موجااب باار تردیااد در قطعّیاا هااای ماابهم عالوه شااوند. ایاان همااانی کاای میی

کردن ساااختار هسااتی شااناختی  جسااته ناپایااداری جهااان فراگااذاری شااده و در نتیجااه باار
یاااک  «دکتااار بایگاااان»و  «دکتااار پارساااا» در ایااان رماااان .(1/43: 1392 هیااال، )مک« شاااوند می

ت فضااای دارنااد کااه باعاات ابهااام و عاادم قطعّیااا اسااامی متفاااوت ت بیشااتر نیسااتند، اّمااشخصاایّ 
پیوناادد.  یکاای باایش نیسااتند و قرائناای ایاان دو را بااه هاام می دوگااانگیداسااتان اساات و در عااین 

دکتاار »باارد، همااان  کااه راوی از او نااام می «دکتاار بایگااان»باارای مخاطااب قطعاای نیساات، آیااا 
ساااختۀ دیگااری   تهای آرمااان بااه مااارال حضااور دارد یااا شخصاایّ  اساات کااه در نامااه «پارسااا

راجاا، بااه دکتاار  های شااهاب و مااارال از دکتاار بایگااان در پرسااش راسااتالت ذهناای آرمااان تخاایّ 
 کند. کند و آرمان را دوست خود معرفی می خبر وانمود می او خود را بی پارسا،

 

 پایان چرخۀ بی.3-2-7
خواننااده ، روزباه معاین .های آن اساات تفرجاام شخصایّ  پایاان ایان روایاات فرجاام بی چرخاۀ بی

هاایآرماان ا  صادفن یادنرا باا کانش ماارال در خوانادن دوباارۀ ناماه را در آخرین صفحۀ
دهااد و بااا  ارجاااع می    اااممااسنمساااارادارد،باا ااان امآ ااا یدرمااانوخ اارارداساا ان

 است. زدن مواجه نوعی دور
مدرن اساات.  هااای رمااان پساات ویژگیدیگاار های داسااتان از  تهااای متعااّدد شخصاایّ  فرجام
کنااد و مخاطااب را  می خااواهی ها را از خواننااده نظر تگونااه آثااار، ساارانجام شخصاایّ  ایننویسااندۀ 

ت و یگااانگی جهااان داسااتان را گااذارد و قطعّیاا ها آزاد می تبرخاای شخصاایّ  فرجااامدر گاازینش 
ایجاااد ها باعاات  اتبرخاای شخصّیااو ساارانجام نبااودن سرنوشاات   مشااّخ  باارد. زیاار سااؤال می

کااه  اساات نداده ابهااام و مشااکل در طاارح رمااان اساات و پاسااخی بااه خواسااتۀ مخاطااب
گااااه شاااود و خوانناااده احسااااس فریاااب می کناااد.  خوردگی می خواهاااد از سرنوشااات آناااان آ
منصاور، یلادا، ابای، مهاران، ساام و دختار جاوانی هاای ماننادتشخصایّ  و سرنوشات انجام سر

بااه حاال خااود  روایاتشااخ  نیسات و در صااحنۀ کارد، م کاه آرماان، تلفناای باا او صااحبت می
 اند. رها شده

 

 رفتارهای ضد اجتماعی .3-2-8
باا عالئمای مانناد عادم رعایات ماوازین  بیمااری رفتارهای ضد اجتماعی مازمن و ماداوم ناوعی

یگااران را مااورد حقااو  دسااایکوپات یااا سوساایوپات  تکااه شخصاایّ اساات  اجتماااعی و اخالقاای
آمیز،  ایاان بیماااران مرتکااب اعمااال غیاار عقالناای، خشااونت بساایاری از» .دهااد تجاااوز قاارار می

شااوند و بساایاری از ایاان بیماااران  کشاای می ای شاادید ماننااد خود دزدی و خااودآزاری تکانااه
 .(1/43: 1373 ،و همکاران )لوین «گرفتار نظام کیفری هستند
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های اسااکیزوئید داسااتانی، بااه سااابقۀ خااود در ارتکاااب رفتارهااای ضااد اجتماااعی  تشخصاایّ 
 کااار ماننااد قطاا، باار  سااینما، ساار ،بااه رفتارهااای غیاار عقالناای خااود اعتااراف دارنااد. آرمااان،

کناد و باه ایان دلیال از آزادی در اجتمااع  اقارار می دروغاین گاذاری گذاشتن پلیا و خبار بماب
زیاارا  ،دشااو می بسااتری جااا در آن آرمااان را بااه تیمارسااتان فرسااتاد و ،پلاایا شااود. محااروم می

مکانیساام  . آرمااان،گذاشااتن ایاان محرومّیاات اجتماااعی را دارد چناادین بااار قصااد نقااق و زیاار پا
هااول و هااراس  گیاارد و اساات، پاایش می ادفاااعی فاارار و خشااونت را کااه از عالئاام اسااکیزوفرنی

پاا  آرماان، زناد. دامان میمدرنیسام اسات،  کاه از دساتاوردهای پستهوّیات را بحاران دربارۀ 
 دهاد. ، گاروه تئااتر تشاکیل میبیمااران بارای کااهش مشاکالتاز ناکامی در فارار از تیمارساتان 

ت شااود و واقعّیاا بااا ایاان تکنیااک فراداسااتانی، از دنیااای داسااتان خااارج میروزبااه معااین، 
اا ها در دنیااای داسااتان را نیااز به تآفریناای شخصاایّ  نقش آفریناای  گیاارد و فراینااد نقش خره میس 

کنااد و  هااای آنااان را در قالااب تماارین تئاااتر باارای خواننااده بااازگو می شها و کن تشخصاایّ 
ت واقعیّ  کننااد کااه خواننااده نبایااد حتاای بااه های روایاات چهاارۀ بااازیگرانی را پیاادا می تشخصاایّ 

 ها متکی باشد. داستانی آن
 

 درا  سایکو.3-2-9
تیمارسااتان  در آرمااانکااه  اساات هااای درمااان اسااکیزوفرنیا از روش درام سااایکودرمااانی یااا  تئاااتر

سااالمتی ایجاااد و  ایهذاشاا درف ارهااای  ی اا کنااار ،ی اسااکیزوئیدها تشخصاایّ  باارای درمااان
 اساات. «نمایشاای روان»  درام، در زبااان انگلیساای معااادل فارساای سااایکو .پااردازد آن می بااهروان 

سااتیزی را بااه ذهاان  بودن، عصاابی، یااا حتاای اجتماااع پیشااوند روان مفهااوم جنااون، غیاار عااادی»
ساااایکودرام،  .(1/44: 1383 )بالنااار، «درام باااه معناااای نماااایش اسااات ۀساااازد و واژ  میمنتقااال 

ه روش بااهای دروناای فاارد  ها و کشاامکش گذاشااتن پیچیاادگی ی خااود انگیختااه و بااه نمایشتجّلاا
 )فرانکاال، اساات مبتناای ت و مایااۀ فرهنگاایغیاار مسااتقیم و باار سااه اصاال خااودانگیختگی، خالقّیاا

1387 :1/183). 
 ای نظااری و عملاای اساات. شناساای مسااتقلی نیساات و مجموعااه روان درام، مکتااب سااایکو

 گوید: بالنر می
هااای اصاالی نظااری در  کنناادۀ جریان کننااده و تقویت نهفتااه در تئاااتر درمااانی تکمیل ۀنظریاا

اساات. سااایکودرام، نااوعی های اختصاصاای و متنااّوع  درمااانی و در جنبااه شناساای و روان روان
های  اساات، راهاای مملااو از ساارزندگی و شااجاعت در ترکیااب فلساافه القّیااتتماارین خ

هااایی ماننااد  تی بااا ویژگیمدرنیساام و ضااد ساااختارگرائی در اشااکال جدیااد و ساانّ  پست
 (.1/177: 1383بالنر،پویایی و نمود خویشتن است ) سرزندگی، محور

شااناختی مسااائل، حاال مشااکالت  کشاا  ابعاااد روان ،گااروه تئاااتراز تشااکیل  آرمااانقصااد 
بااا  و اسااتهای اسااکیزوئید  تهااای نهفتااه شخصاایّ  آمااوزی توسااعۀ توانائی عاااطفی و خااود
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شااود  و ...مواجااه می «رئاایا»، «منصااور»، «دکتاار پارسااا»ها ماننااد  تمخالفاات دیگاار شخصاایّ 
شااه  باعاات ماای ذاره، هناار و تئاااترگفااتم تئاااتر تااأثیر منفاای نماای» گویااد: می انو در پاسااخ آناا

درامه، ماان روی ایاان مساائله  ای رو کنااار بااذارن، ایاان اساامش سااایکو بیمارهااا رفتارهااای کلیشااه
 .(1/149: 139۶ )معین، «شه متی روح میتحقیقات زیادی کردم، سایکودرام باعت سال

هااای عااادتی و همیشااگی خااود  بااا شاارکت در تئاااتر درمااانی واکنش ،ت اسااکیزوئیدشخصاایّ 
آزمایااد و شخصااّیت خااویش را کشاا   هااای دیگاار را می آورد و روش را بااه حالاات تعلیااق در ماای

شااود تااا بااا تجساام و در تئاااتر درمااانی بااه فاارد کمااک ماای» رسااد. و بااه نمااود خویشااتن می
ه روشاای مرسااوم اساات، کااردن در مااورد آن کااکااردن یااک مساائله بااه جااای فقااا صااحبتبااازی

 .(1:1383/27)بالنر، «کرده، برای آن راه حل مناسب پیدا کند مسئله را بازنگری
 

 کشی خود.3-2-10
گرائی، از رفتارهااای ضااد  نمااایی، پااو  کشاای، منتهااای درماناادگی انسااان معاصاار، عبت خود

بیماااری های اسااکیزوئید، خطرهااای پایاادار  ای شاادید شخصااّیت اجتماااعی و خااودآزاری تکانااه
اساات کااه انتظااار  های داسااتانی تهااای غیاار منتظاارۀ و غیاار عااادتی شخصاایّ  و کنش اسااکیزوفرنیا

کنااد کااه انسااان و چرخااۀ زناادگی را  انجااام آن نیساات و معناباااختگی و ابزوردیساام را ترساایم می
ت از ایان ناوع مارگ خواساته اسات و هادف شخصایّ  کشای، مرگای خود داناد. خود فاقد معنا می

شامارد. نیچاه، تارس  می از مارگ اسات و رهاایی از تارس را شار  زنادگی بر شدن بر تارس چیره
خواساااته را  پنااادارد و مااارگ خود داناااد و آن را نشاااانۀ سااارخوردگی می ه نمیاز مااارگ را موّجااا

کنم،  ماارگ خااود را بااه شااما ساافارش ماای»سااتاید:  شایسااتۀ انسااان دانسااته و چنااین مرگاای را می
« ام کناااد کاااه مااان آن را خواساااته روی می مااارگ خاااود خواساااته را، کاااه از آن روی باااه مااان

شااکل خودکشاای و یااا  . ایاان دیاادگاه مواجهااه و رویاااروئی بااا ماارگ را به(1/84: 1399نیچااه،)
روزبااه کنااد.  پااذیرش قدرتمندانااه ماارگ نااه از ساار تاارس و ضااع  در ایاان روایاات ترساایم می

نه را ، نااوعی فااراروی از ماارگ و اندیشااۀ گااذر از ماارگ و عبااور از مرزهااای وجودشناسااامعااین
کنااد و آن رویااارویی باادون تاارس و قدرتمندانااه بااا ماارگ اساات کااه انسااان را از دام  ترساایم می

 رهاند. رن  می
اند، کااه مکانیساام دفاااعی و راه فاارار را  مرحلااۀ ذهناای رساایده های ایاان روایاات به تشخصاایّ 

بندی کلاای، ادبیااات داسااتانی را بااه  جوینااد. باااختین در یااک تقساایم کشاای می بااه خود در اقدام
ویژگاای دورۀ نخساات، »اساات.  کرده تقسیم)پسااامدرن( و پسااانو  )ماادرن(سااه دورۀ کالساایک، نااو 

حفا  انسااجام و رابطااۀ علاات و معلااولی در ماتن اساات. دورۀ ماادرن، شاااهد  هااور پیچیاادگی و 
آغاز پیااادایش رماااان باااه  درهااام ریختگااای کاااالم اسااات و دورۀ پساااامدرن، باااا نگرشااای باااه

فرجااامی، وضااعیت نااامطلوب و پایااان  . بی(1/278: 1378 )مقاادادی،« معناباااختگی نظاار دارد
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هااای غیاار عااادتی در ایاان  هااای معناباااختگی و کنش ها از ویژگی تناااخوش سرنوشاات شخصاایّ 
افتااد و از همااین تکاارار و  کاانش غیاار عااادتی آنساات کااه فقااا یکبااار اّتفااا  می» اساات. وایااتر

باروز ایان رفتاار در نتیجااۀ  .(1/143: 1392 )اخاّوت،« باارد تاوان باه روحیاۀ شخصاّیت پی اّتفاا  می
اخااتالل »های مراقباات اجتماااعی و مشااکالت درمااانی اساات.  اخااتالیت عاااطفی، نارسااایی

عاااطفی، در انااواع مختلاا  اسااکیزوفرنیا مشااتری اساات و حاادود نیماای از ایاان بیماااران ممکاان 
زنناد.  کشای مای خود است به افسردگی مباتال باشاند آناان باه هنگاام افساردگی اغلاب دسات باه

« درصااد اساات 12قاادام بااه خودکشاای در ایاان بیماااران در مرحلااۀ افسااردگی در حاادود خطاار ا
 .(1/21: 1373،و همکاران )لوین

اه، آقوای نویسونده قهووۀ سوردی ها تشخصیّ  کنناد. نموناه:  کشای را ترسایم می صاحنۀ خود ن 
های مشااهور  تکشاای شخصاایّ  ، خود(1/7۶: 139۶)معااین،کشاای نااامزد رئاایا  توصاای  خود

اارلین مااونرو  ، ارنساات (80 )همااان:، هیتلاار (7۵ )همااان:سااینمایی، سیاساای و ادباای ماننااد م 
 .(213 )همان:و نگار ( 211 )همان:، آرمان (82 )همان:همینگوی 

مدرنیسااام مانناااد  ، بیاااانگر اصاااولی از پستایااان روایااات های تخودکشااای شخصااایّ 
دهندۀ  از اخاااال  و نشاااانمعنابااااختگی و ناامیااادی در زنااادگی اسااات کاااه کنشااای دور 

های رمااان باارای چیرگاای باار اضااطراب درون اساات.  تهااای شخصاایّ  ماناادن تالشنتیجااه بی
« کااردن از معناای اسااتنظر معنااایی یااا طاارح صاارف مدرن اثبااات بی ر پسااتوجااه غالااب تفّکاا»

 .(1/48: 1391 ،اردکانی )داوری
مخلااو  بااا ساایانور آرمااان، بااه دلیاال ناکااامی در ازدواج بااا مااارال بااا نوشاایدن قهااوۀ ساارد 

کشااند  باپ می کند و نگاار باا برناماۀ قبلای باا همکااری میکائیال، ماارال را باه خاناه می خودکشی
یاباد و نگاار باا نوشایدن  ا باا کماک شاهاب، ماارال از مارگ نجاات میقتل برسااند، اّما تا او را به

 کند. قهوۀ مخلو  با سیانور خودکشی می
اساات و  وایااتهای اسااکیزوئید زن در ایاان ر تنگااار، تنهااا نمونااه پروتوتیااپ شخصاایّ 

تی پویااا و متظاااهر بااه جااام، کنااد. نگااار، شخصاایّ  بیماااری اسااکیزوفرنیا در زنااان را ترساایم می
اساات، ساایرتی ناپسااند دارد و از شخصااّیتی کااه آغاااز داسااتان دارد، قاباال شااناخت نیساات و 

 و  اااهر میااان تضاااد و ددار مااارال بااا ریاکارانااه گااذار اساات. نگااار، رفتاااری حااوادث باار او تأثیر
 بااه و دهااد ماای بااروز خااود از العاااده خار  و باااورنکردنی کنشاای بااا رمااان پایااان در را واقعّیاات
 کشاتن کاه خاود  آنای خواساتۀ در و  اسات آرماان باا ازدواج کاهرساد  نمی خاود اساسی خواستۀ

 .ماند می ناکام است، رمان پلیسی جنبۀ و مارال
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 نتیجه.4
این ؛دهد می نشااان ،آقووای نویسوونده قهوۀسووردمدرنیسااتی  های پست سااازهها و  مؤلفااهتحلیاال  -

ویژه آراء و  ای باااه رشاااته هاااای فراوانااای بااارای باااازخوانی باااا رویکردهاااای میان ترماااان قابلیّ 
کاانش پردازی  تدر شخصاایّ  ،روزبااه معااین دارد. مدرنیسااتی و پست شناساای های روان نظریااه

هااااای  و برخاااای تجویز پساااایکوپاتیکوئیااااد و نپارا ،ی اسااااکیزوئیدها تشخصاااایّ  رواناااای
 .کند ترسیم می پزشکی مداوای این بیماران را روان

هاااای روزگاااار ماااا اسااات کاااه تردیاااد،  پارانویاااا و آشااافتگی ذهنااای یکااای از بیماری -
های پسامدرنیسااتی  اندیشاای، تاارس و تصااور توطئااه از جانااب دیگااران اساات. داسااتان شک

پارانویاااایی انساااان معاصااار هساااتند. های  کننااادۀ اضاااطراب های گونااااگون منعکا شاااکل به
بیینااد کااه در نظااام فکااری کساای دیگاار  های پارانویااا خااود را در معاارا ایاان می تشخصاایّ 

 شوند. احاطه
عنوان پروتوتیاااپ افااارادی ترسااایم  پاااریش را باااه روان ناااوعی های تنویسااانده، شخصااایّ  -

ایشااگاه کااه بااا مفهااومی اسااتعاری در آس ماادرن و پلورالیسااتی ای پساات کنااد کااه در جامعااه می
کااه حاصاال هجااوم  کننااد بااا نظاام غیاار انسااانی و سااتمگرانه زناادگی می و یابااد بیماااران نمااود می

باا ایان نظام  الماناه و غیار انساانی  و مدرنیساتی اسات تصاویر گوناگون جهاان معاصار و پست
ل، های دفاااعی ماننااد تخّیاا کننااد و در براباار عواماال فشااار بیروناای و دروناای از مکانیساام می مبارزه
ا ساارانجام کننااد، اّماا خشااونت، اعتیاااد و... باارای ایجاااد سااازگاری در خااود اسااتفاده می فاارار،

 شوند. نابود می
روایااات  تاااوان باااه می روایاااتکار رفتاااه در ایااان  مدرنیساااتی باااه های پست از مؤلفاااه -

اسااتفاده از های پارانوئیااد،  تشخصاایّ ترکیااب زاویۀدیااد،  اسااکیزوفرنیک و داسااتان در داسااتان،
 کرد. اشاره گرائی اندیشی و پو  شک، ، هنری، ادبیتاریخیعلمی، ر های مشهو شخصیت

نشاای و رفتاااری مشااابهتها  تشخصاایّ  - و  بیااانگر جنبااۀ تاریااکفراواناای دارنااد کااه  های ک 
معقااول و معمااولی و  ، افاارادیی اصاالیها شخصااّیت ت آنااان اساات.شخصاایّ  های پنهااان ییااه

د، بلکااه افاارادی رنجااور، پرخاشااگر، نشااده و متااداول جامعااه نیساات هااای پذیرفته نشدارای ک  
خشاان و اغلااب از نظاار هنجارهااای اجتماااعی دارای رفتاااری غیاار عااادی و غیاار قاباال دری 

هااای  ای از درگیری انااد و گوشااه هسااتند و ذهناای آشاافته دارنااد کااه دچااار مشااکالتی شااده
انگااار خورنااد و هاایچ می گونااۀ خااود غوطه کننااد و در ذهنّیااات بیمار اجتماااعی را ماانعکا می

و گوهااای آنااان  های مسااتقیم نویساانده، کاانش و گفاات  سااتند کااه ایاان صاافات در توصاای ه
هوّیاات و  بی های پسااامدرن یتآزاری آنااان اساات کااه ویژگاای شخصاا آشااکار و نشااان از دیگاار

 د.ننک را ترسیم می جامعۀ بیمار



 1400/99، زمستان4، شمارۀ 10و بالغت، سال پژوهشنامۀ نقد ادبی

 
 

شایوۀ  وکرده  اساتفادهها  سه شیوۀ متعاارف ارائاۀ شخصایتاز  پردازی ت، در شخصیّ نویسنده -
کنش داساتانی  پردازی غیار مساتقیم، شایوۀ مستقیم و گزارشی غالب است و در شخصّیتتوصی  

 دارد. می ها بر تکاربرد بیشتر دارد که پرده از احوال فکری و روحی شخصیّ 
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