بررسی جنبۀ روانشناختی شخصيت در «شازده احتجاب» اثر هوشنگ
گلشيری و «مَا تَبْقَی لَکُم» اثر غسان کنفانی


 .1احمدرضا صاعدی .6 ،فرزانه حاجی قاسمی

1ـ استاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
6ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران
(تاري دريافت1312/92/14 :؛ تاري پذيرش)1317/96/14 :

چکيده
اين مقاله سعی دارد با روش توصيفیـ تحليلی و بـر اسـاس نقـد روان شـناختی کـارل گوسـتاو
يونگ ،اهميت بيماریهای روانی را به عنوان مهم ترين عامل تأثيرگذار در روند جريان سيالن ذهـن
مطرح کند و در کنار آن ،به نقش اسامی شخصيت ها بپردازد که تا حدّی در شکل گيری هويت آنـان
مؤثر است .توجه به درون شخصيت ها ،آشکار ساختن انديشه و احساسات آنان به همان ترتيبـی کـه
در ذهن میگذرد ،مهم ترين ويژگی شيوۀ جريان سيالن ذهن است .اين شيوه با تکيه بر تداعی آزاد،
به بيان احساسات میپردازد« .شازده احتجاب» و «مَا تَبْقَی لَکُم» به عنوان رمـان هـای جديـد از ايـن
شيوه بهره جستهاند .مقايسۀ بُعد روانی شخصيتهای اين دو اثر و ميزان آشفتگی روان آنان ،برتـری
قلم گلشيری را در شيوۀ کاربست تکنيک سيالن ذهن بـه تصـوير مـیکشـد ،بـه گونـه ای کـه وی
توانستهاست با ظرافتی خاص به روايت حوادث در خالل زمانهای از هم گسسته بپـردازد .بنـابراين،
به عنوان مهمترين نتيجۀ حاصل در اين پژوهش میتوان به اين نکته اشاره کرد که قهرمانان رمـان
«شازده احتجاب» در مقايسه با رمان «مَا تَبْقَی لَکُم» از لحاظ روانی پيچيدهتر هستند.
کليدواژهها :شازده احتجاب ،مَا تَبْقَی لَکُم ،جريان سيالن ذهن ،شخصيتپردازی ،نظريۀ يونگ.
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E-mail: farzaneh70.ghasemi@gmail.com
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 .1مقدمه
اصطالح جريان سيالن ذهن ( )Stream of consciousnessبرای نخستين بار از سـوی
ويليام جيمز ،روانکاو آمريکايی ،در قرن نوزدهم ميالدی مطرح شد .اين عبـارت برگرفتـه
از جريان مداوم افکار ،ضمير خودآگـاه و ناخودآگـاه در شخصـيت اسـت .ايـن اصـطالح،
داستان نويسی غرب را تحت تأثير قرار داد و به يک تکنيک نويسـندگی تبـديل شـد .بـا
تأثيرپذيری ادبيات داستانی شرق از آن ،به تدريج اين تکنيک به حـوزۀ ادبيـات فارسـی و
عربی نيز وارد شد .از جمله نخستين آثار داستانی در ايـن دو حـوزۀ ادبـی کـه از جريـان
سيالن ذهن استفاده کردهاند ،میتوان به رمان «شازده احتجاب» اثر هوشـنگگلشـيری و
در حوزۀ ادبيات داستانی عربی به رمان «مَا تَبْقَی لَکُم» اثر غسّان کنفانی اشاره کرد .برای
خلق داستانی بر اساس اين تکنيـک ،نويسـنده بايـد از داده هـای روان شناسـی بـه طـور
گسترده بهره جويد .اصلی ترين عناصری که در اين شيوه ،کانون توجه نويسنده را به خود
جلب می کند ،بُعد روانی شخصيت ها و زمان است و چون روند روايتی مبنـی بـر سـيالن
ذهن ،انديشه و انعکاسات روانی شخصيت ها و سطوح تکامل نيافتۀ گفتـاری اسـت (ر.ک؛
حمود .)92 :1319 ،پس شخصيت پردازی در چنين شيوه ای متفاوت خواهد بود .مهم ترين
ويژگی ذهن و انديشۀ پايبند نبودن به سير خطی زمان (گذشته ،حال و آينـده) اسـت .بـا
توجه به اين نکته ،شکست زمانی و تداخل سه زمان تقويمی در يکديگر شـالودۀ داسـتان
را تشکيل می دهد .شخصيت ها نه تنها مطابق سِير زمانی معمول (گذشته ،حال و آينـده)
حرکت نمی کنند و لزومی برای پايبندی به آن هـم نمـی يابنـد (ر.ک؛ محمـودی:1391 ،
41ـ )99که دائماً خود را با گاهشمار ذهنشان هماهنگ می دانند .بيشـتر شخصـيت هـای
اين نوع داستانی روانرنجور هستند که از پريشـانی احـوال رنـج مـیبرنـد .پـس روايـت
اتفاقات داستان پيـرو ترتيـب ذهنـی شخصـيت هاسـت و ايـن ترتيـب خـاص را بايـد از
تأثيراهای تداعی آزاد دانست (ر.ک؛ بيات .)111 :1397 ،چنان که اشاره شد ،شخصيت هـا
بيمار هستند و فردی که از سالمت روان بهره مند نيست ،پيوسته به شکل غير منطقی به
خاطرات خود در گذشته پناه میبرد .تمايل بیاندازه به بازسازی و مرور گذشته بـه شـکل
غير متعارف عاملی می شود تا هر چيزی آنان را به خواسته هايشان نزديـک کنـد .اشـيای

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،4شمارۀ  ،11بهار 31 / 1317

موجود در محيط اطراف به نوعی می تواند دريچه ای برای سفر بـه روزهـای رفتـه ،زنـده
ساختن آن ها و نهايتاً درک لحظۀ کنونی باشد (ر.ک؛ همان .)119 :درست است که موارد
مذکور تا حدّی نشأتگرفته از حالت درهم بودن ذهن است ،امـا خـود فـرد نيـز خواهـان
يادآوری گذشته است تا بتواند شرايط حاضـر را بهتـر تحليـل کنـد .کنکـاش ثانيـه هـای
سپریشده برای بازيابی عوامل مؤثر در موقعيـت کنـونی ،تـا حـدودی بـا آگـاهی انجـام
مــیشــود و ايــن آگــاهی در تشــديد آشــفتگی نقــش تعيــينکننــدهای دارد .انتخــاب
شخصيت هايی که به گونه ای از لحاظ روانـی در سـالمت کامـل نيسـتند و دچـار انـواع
اختالالت روانی ـ روحی هستند ،تکنيکی برای به نمايش گذاشتن عالم درون شخصـيت
در خــالل آميــزش مقــاطع زمــانی بــا يکــديگر اســت .بنــابراين ،شخصــيتپــردازی
( )Characterizationدر داستان هايی که تداخل زمانی در آن ها جاری است ،بـا پيچيـدگی
شايستۀ توجهی نسبت به داستان هايی که سِير زمانی منظمی را دنبال مـی کننـد ،همـراه
است.
يونگ به عنوان يک نظريهپرداز و روانکاو ،شخصيت هر فرد را سـاختهشـده از چهـار
سطح میداند که عبارتند از1 :ـ سطح خود6 ،ـ سطح ناهوشيار فردی3 ،ـ سطح ناهوشـيار
جمعی4 ،ـ سطح صورتهای ازلی .از جمله صورتهای ازلی ،نرينۀ روانی و مادينۀ روانـی
است .نرينۀ روان و مادينۀ روان عبارت است از تصـاويری کـه زن و مـرد از يکـديگر در
ذهن دارند .نرينۀ روان تصوير ذاتی يک زن از مرد و مادينۀ روان تصوير ذاتی مـرد از زن
است .عالوه بر اين ،نرينۀ روان نشانگر وجـه مردانـۀ شخصـيت يـک زن و مادينـۀ روان
نمايانگر وجه زنانۀ شخصيت يک مرد اسـت (ر.ک؛ راس .)11 :1379 ،مقالـۀ حاضـر بـه
روش توصيفیـ تحليلی به بررسی موارد ذيل میپردازد:
وجه تسميۀ شخصيت ها و رابطۀ ميان آن ها در دو رمان ،زمينۀ پيدايش پريشانی ذهن
و تأثير آن در مسير زندگی کنونی شخصيت ها ،و در آخر ،تحليـل روانشناسـانه رفتارهـا و
واکنشهای آنان در مقابل حوادث زندگی .هدف بيـان دو نکتـۀ عمـده اسـت1 :ــ تـأثير
پررنگ بيماریهای روانی و عقدههای درونـی شخصـيتهـای آفريـدهشـده6 .ــ ميـزان
تأثيری که ذهن آشفته بر پراکندگی نظم در سِير زمان دارد .با دستيابی به ايـن دو نکتـه
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می توان قدرت خلق آثار داستانی ـ با اعتماد بر جريان سيالن ذهن ـ را در حـوزۀ ادبيـات
داستانی دو نويسندۀ حاضر ارزيابی نمود.

 .6پيشينۀ پژوهش
از جمله مقاالتی که به نـوعی بـه تحليـل و بررسـی شخصـيت هـای ايـن دو رمـان
پرداختهاند ،میتوان موارد زير را نام برد« :خوانش لکانی از شازده احتجاب» نوشـتۀ حامـد
يزدخواســتی و فــؤاد مولــوی« ،تحليــل و بررســی شــازده احتجــاب گلشــيری بــا ديــدگاه
ساختارگرايانه» اثر مريم سيّدان« ،روابط قدرت در رمـان شـازده احتجـاب» از محمـدعلی
غالمی نژاد« ،دراسة فی رواية مَا تَبْقَی لَکُم» اثر سعيده ميرحـق جـو لنگـرودی« ،کاربسـت
امپرسيونيسم در رمان مَا تَبْقَی لَکُم اثر غسان کنفانی» اثر احمدرضا صاعدی« ،شگردهای
روايت زمان در ادبيات پايداری فلسطين» از فرامرز ميرزائی و . ...شـايان ذکـر اسـت کـه
مقالۀ پيش رو به نوبۀ خود کاری نو و جديد است؛ چراکـه بـا رويکـردی تطبيقـی دو اثـر
ارزشمند را در ترازوی بررسی و نقد قرار میدهد.

 .3شخصيتپردازی و وجه تسميه در رمان شازده احتجاب و مَا تَبْقَی لَکُم
استحکام بنای داستان و يا هر اثر ادبی ديگر ،به نحوۀ شخصيت پـردازی آن بسـتگی
دارد .بنابراين ،ضعف يا قوّت در نحوۀ شخصيت پردازی از جانب نويسنده با ضعف و قـوّت
بنای اثر ادبی رابطۀ مستقيمی دارد .ابراهيم خليل اساس و زيربنای داستان را شخصيتها
می داند و اظهار می دارد که «اصل و اساس داستان را شخصيت هـا مـی سـازند و داسـتان
بدون شخصيت غير ممکن است؛ يعنی داستان مساوی اسـت بـا شخصـيت هـا .اولـين و
آخرين نيروی تقويتی داستان شخصيت ها هستند» (خليل6919 ،م .)27 :.بـه طـور کلـی،
شخصيت از اصلیترين عناصر در هر داستانی است که خلقيات ،اعمال و رفتار او در سـير
وقايع تأثيرگذار است .در واقع« ،شخصيت در اثر روايتی يا نمايش ،فردی است که کيفيت
روانی و اخالقی او ،در عمل او و آنچه می گويد و می کند ،وجود داشته باشد» (ميرصادقی،
 .)94 :1319بنابراين ،تحليل و بررسی اين رکن اصلی ،از جوانب مختلفی خواننده را بيش
از پيش درگير وقايع رخ داده در طی داستان میکند و در تشخيص علـت و معلـول يـاری
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می دهد .لوتمان متعقد است که «اتفاق درون متن شخصـيت را از طريـق حـوزۀ معنـايی
معرفی می کنـد» (هـامون1193 ،م :.فصـل  .)6بـدين معنـا کـه هـر فعـل صادرشـده از
شخصيت ،واقعهای خاصـ معنا و مفهومی ويژه ـ را به دنبال دارد و اين واقعه مـیتوانـد
مطابق عرف باشد يا نباشد؛ به بيانی ديگر ،اعمال شخصيت ها هويت ساز هستند .با توجـه
به اهميت شخصيتپردازی ،نامگذاری شخصيتها نيز حائز اهميت اسـت و «از آنجـا کـه
هر فردی در زندگی واقعی نام خاصی دارد ،رمان نويسان نوعاً با نامگـذاری شخصـيت هـا
سعی در خاص جلوه دادن آنها دارند» (پاينده .)69 :1391 ،نـام هـر شخصـی مـیتوانـد
بازگوی هويت ،اعمال و سلوک وی در زندگی شخصی و اجتمـاعی او باشـد؛ بـه سـخن
ديگر ،اسامی افراد گاه با سيرت و خصـلت آنهـا مطابقـت مـیکنـد و گـاه همخـوانی و
سنخيتی ندارد .نامگذاری مشخصه ای است که صاحب آن را از ديگـران جـدا و متفـاوت
می سازد .فيليپ هامون در اين زمينه چنين می گويد که «نام ،حکم متمايز کردن و برتری
دادن را دارد . ...زمانی که نامی را برای شخصيتی اتخاذ می کنـی و ديگـری را از آن نـام
محروم می سازی .درحقيقت ،اولی را بر دومی برتری داده ای» (هامون :1319 ،بخـش .)6
انتخاب نام شخصيتها بر اساس فضای حاکم انجام میگيـرد و «مسـئله هويـت فـردی،
ارتباط تنگاتنگی با جايگاه معرفتشناختی اسامی خاص دارد» (همان.)69 :
شخصيتهـای اصـلی ( )Protagonistsايـن دو اثـر عبارتنـد از« :خسـرو» يـا «شـازده
احتجاب»« ،فخرالنّساء» و «فخری» (کلفـت خانـه) در رمـان شـازده احتجـاب ،و «حامـد»،
«مريم»« ،زکريا»« ،صحرا» و «ساعت زمان» در رمان مَا تَبْقَی لَکُـم .يکـی از ويژگـیهـای
رمان جديد اين است که نويسـنده خـود را ملـزم بـه نامگـذاری متناسـب شخصـيت هـا
نمی داند .گاه نامی را اختيار می کند که از همه نظـر بـا شخصـيت مخلـوق همـاهنگی و
همخوانی دارد و گاه نيز نامی را برمی گزيند که هيچ گونه سنخيت و تناسبی با شخصيت
مورد نظر ندارد .پس نبايد از دو نويسندۀ حاضر انتظار داشت که اسامی منتخب از هر نظر
با شخصيت ها متناسب باشد« .خسرو» ،قهرمان رمان گلشيری است که در زمـان روايـت
متوجه تغيير اسم او به «شازده احتجاب» میشويم .در پس ايـن تغييـر نـام ،بايـد دليـل و
انگيزهای وجود داشته باشد و آن نبودِ اقتـدار الزم اوسـت« .خسـرو» در لغـت بـه معنـای
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« َملِک ،پادشاه ،کسری ،هر پادشاه صاحب شوکت» اسـت (دهخـدا ،1376 ،ج  )9996 :2و
«شازده احتجاب» يک عبارت وصفی متشکل از موصوف و صفت است« .شـازده» مخفـف
«شاه زاده» و «احتجاب» از ريشۀ «حجب» به معنای «در پـرده بـودن و در حجـاب بـودن»
(همان ،ج  )912 :1است .معرفی قهرمان داستان در صفحۀ آغـازين کتـاب بـه گونـه ای
انجام می شود که گوشه گيری و انزواطلبی را در ذهن زنده می کند« :شازده احتجاب تـوی
همان صندلی راحتی اَش فرورفته و پيشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و
سرفه می کرد» (گلشيری .)9 :1394 ،اما با خواندن تقريبـاً نيمـی از کتـاب متوجـه دليـل
ديگری می شويم و آن عقيم بودن خسرو است .البته هـر دو برداشـت از عبـارت اسـمی،
جائز و صحيح می باشد .شاهد مثالی که عقيم بـودن خسـرو را بيـان مـی کنـد ،جمالتـی
هستند که فخری به دنبال رابطۀ نامشروع خود با شازده احتجاب يادآور می شود« :خدا رو
شکر که بچه اش نميشه ،وگرنه من با يک تخم حرام چه می کـردم؟ » (همـان .)26 :امـا
«حامد» ،قهرمان داستان کنفانی است .داستان با حامد که لحظۀ غروب قدم به دل صحرا
گذاشته است ،آغاز می شود .کلمۀ «حامد» از لحاظ واژه ،نعت فاعلی از ريشه «حَمَـدَ» و بـه
معنای «ستايش» (متضاد نکوهش) ،و از اسماء پيامبر اکـرم(ص) بـه شـمار مـی آيـد (ر.ک؛
ابن منظور1499 ،ق314 :.ـ 312و دهخدا ،1376 ،ج  .)7931 :9تناسب و همانگی ميان او
و نامش زمانی مشخص می شود که داستان رو به پايان است .وی در خالل حوادث رمان
تمام سعی و تالش خود را میکند تا امنيت خود و خواهرش را تأمين کند و بـرای يـافتن
مادر ،بزرگ ترين خطر ،يعنی عبور از صحرا را بدون کوچـک تـرين شـک و ترديـدی بـه
تصميم خود می پذيرد .تالش مجدانه حامد برای يافتن مادر و حفـظ خـواهر مربـوط بـه
مادينۀ روان اوست .او بر اساس تصاوير شکل گرفته از جنسيت زن در سطح صورت هـای
ازلی اَش رفتار می کند .تصوير ساختهشده زن در ذهن حامد ،رنگ قداست و حامی به خود
گرفتهاست .چنين تصويری زن را عامل و مانع بروز اتفاقات می داند .حامد با داشـتن ايـن
ذهنيت ،زمانی که خود را در صحرا عاجز و تنها میيابـد ،روی زمـين دراز مـیکشـد ،بـه
صحرا روح زنانه می دهد تا بتواند با خيالی آسوده به آن پناه ببرد« :استلقی علـیاألرض و
أحس بها تحته ترتعش کعذراء .فيما أخذ شريط الضوء يمسح ثنيات الرّمل بنعومة وصمت.
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عندها فقط شدّ نفسه إلی التّراب وأحسه دافئاً ناعماً ...فغرس أصابعه فيلحم األرض و ذاق
حرارته تسيل إلی جسده» (کنفانی1176 ،م .)192 :.دقيقـاً همـان گونـه کـه ديگـر زنـان
اطراف خود را می يافت؛ به عبارت ديگر ،حامد با تصور کردن ويژگی زنانه برای صـحرا و
دادن ويژگی ها مادرانه سعی در ساختن پناهگاهی امن برای خود می کنـد و بـا فـرورفتن
درون دل صحرا ،خود را همانند جنينی می داند که در رحم مادر امنيت دارد و دليل اصلی
رسيدن به مادر نيز همين ذهنيت زنانۀ اوست؛ چراکه مادر را حالل مشکالت کنونی خود
میداند .اين تصويری است مشترک بين حامد و مريم که عدم حضور مادر را عامل همـۀ
مشکالت و حالل آنان میدانند .اين تصويرپردازی اشاره به اختالل وابسـتگی شخصـيت
آن دو دارد .از مواردی که در شخصيت های وابسته به چشم می خورد1 :ـ بدون راهنمايی
و اطمينان ديگران در تصميمگيری های روزمره دچار مشکل می شوند6 .ـ نياز دارنـد کـه
ديگران مسئوليت زندگی او را بپذيرند (ر.ک؛ دارابی .)699 :1399 ،وابستگی شـديد در دو
شخصيت حامد و مريم تنها با عبارت «لو کانت أمّی هنا /لو کـان أمـک هنـا» مشـخص
میشود« :لو کانت أمی هنا لکان لجأ إليها .للجأت إليها أنا» (کنفانی1112 ،م.(197 :.

 .4نقاط مشترک و اختالف شخصيتهای دو اثر
4ـ .1نقاط اختالف شازده احتجاب و حامد
4ـ1ـ .1شازده احتجاب
«خسرو» يا شازده احتجاب ،آخرين و تنهـاترين بازمانـدۀ خانـدان قاجاريـه اسـت کـه
لحظات پايانی عمر خود را با يادآوری تمام خاطرات مهم دوران زندگی خود ـ از کـودکی
تاکنون ـ در چند دقيقه سپری میکند .او بر صندلی اجـدادی خـويش در اتـاقی نمـور در
حالی که با بيماری موروثی سِل دسته و پنجه نرم می کند ،با نگاه کردن به اشيای قديمی
موجود در اتاق ،خاطرات کهنه را زنده می کند که اين خاطرات مربوط بـه زمـان گذشـته
دور يا نزديک هستند .يادآور شدن آن هـا ترتيـب زمـانی معينـی نـدارد .در نتيجـه ،هـم
شخصيت اصلی و هم خواننده در زمان رها میشـوند و بـه طـور نـامنظمی در دو سـطح
گذشته و حال گذر می کنند .الزمۀ اين سِير نامنظم در زمان ،تداعيات است .اشيای داخل
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اتاق از جمله قاب عکس ،شمدانی ها ،ساعت ،شـلول و ...تـداعی کننـده و محـرک ذهـن
خسرو به سمت رويدادهای گذشته و حال هستند« :خط شکسته عکس هنـوز روی شـانۀ
چپ پدربزرگ بود .خطوط بیرنگ دستهای پدربزرگ داشت ،شکل میگرفت .اما شازده
باز عين خيالش نبود تا بلند شود و مثل آن روزها جلوش دست به سـينه بايسـتد و مـدام
بگويد :بله قربان » (گلشيری .)17 :1394 ،شخصيت اصـلی داسـتان در خـالل يـادآوری
گذشته خويش به دنبال يافتن دليل يا داليلی است تا آن را عامل وضـعيت کنـونی خـود
بداند« :اما میخواست بداند ،به خاطر خودش و فخرالنساء هم که شده بـود ،مـیخواسـت
بفهمد که پشت آن پوست ،پشت آن سايهروشن عکس و يا البـهالی سـطور و آن همـه
کتاب( »...همان .)12 :خسرو در دوران کودکی اش شاهد مردم آزاری های پدربزرگ خـود
شازدۀ بزرگ بوده است و اين از عوامل مؤثر در ايجاد روان پريشی اسـت؛ يعنـی1 :ــ جـوّ
نامناسب دوران کودکی6 .ـ بیاعتنايی نسبت بـه کـودک و نحـوۀ تربيتـی او3 .ــ وجـود
شرايط جدال و ستيز دائمی4 .ـ نداشتن يک الگوی مناسب (ر.ک؛ حسـينی:)39 :1372 ،
«حتماً يادش رفته بنويسـد کـه چطـور آن همـه آدم را فرمـود ،زنـده زنـده گـچ بگيرنـد»
(گلشيری .)99 :1394 ،اولين الگوی بدآموزی کودک که باعـث شـد او در همـان دوران
کودکی بازدهی اين الگوی نامناسب را نشان دهد ،زمانی است کـه بـا قلـم تـراش چشـم
گنجشک را درآورد و خواست ببيند تاکجا می تواند پرواز کند« :اين کارها که ارثی نيسـت،
يا هست .....چشمهای گنجشکها را درمیآورده ،يکیيکی و رهايشان میکرده تا بپرنـد.
تا کجا؟ به درخت ها می خوردند يا به ديوار؟( »...همان 31 ،17 :و  .)191همچنين ،زمـانی
است که بادبادک پسر خدمتکار را دزديده بود و آن را بازنمیگرداند« :خسـروخان از يـک
شازده بعيد است که بادبادک پسر باغبان را بردارد» (همان .)31 :عالوه بر اين ،نشانه های
قساوت قلب اين کودک را در دوران بزرگسالی او نيز شـاهد هسـتيم؛ يعنـی زمـانی کـه
فخرالنساء در حال مرگ است و خون باال می آورد ،اما او از ديـدن ايـن صـحنه ناراحـت
نمی شود .قساوت قلب و بی رحمی فرد مبتال نسـبت بـه اطرافيـان خـود از ويژگـی هـای
اختالل روان پريشی و نبودِ وحدت ذهنی به شمار می رود (ر.ک؛ حسينی67 :1372 ،ـ:)31
«خون داشت از کنار لبش به شمد نشت می کرد و هی پهن تر می شد .گفتم :شازده جـون،

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،4شمارۀ  ،11بهار 49 / 1317

جلو مرده خوب نيست . ...تن خانم زير شمد تکـان مـی خـورد ...چـه دلـی داره شـازده »
(گلشيری )23 ،1394 ،و « ...فخری ،بلندبلند بخند تـا صـدای سـرفه هـای فخرالنسـاء را
نشنونم ،بلند بخند » (همان .)72 :ديگر عامل مهمی که در شکل گيـری هويـت او نقـش
داشت ،کودک آزاری منيره خاتون و ديگر زنان حرمسرا مانند نصـرت السّـادات و برقـراری
رابطۀ جنسی با وی بود .وجود چنين امور نامشروع و غيراخالقی در زنـدگی کـودک ،او را
خودخواه و خودمحور بار می آورد ،به گونه ای که ديگران را قربانی خواسته هـای شـهوانی
خود می کند تا به نيازهـايش پاسـ گويـد (ر.ک؛ حسـينی69 :1372 ،ــ)31؛ « ...غيـر از
منيرهخاتون سوار کدام اسب لخت شدهای؟ هـان؟ گفـتم :سـوار ...نگفـتم ،مـیخواسـتم
بگــويم :نصــرتالسّــادات...که زد» (گلشــيری .)19 :1394 ،ثبــت تصــاوير جنســی از
منيره خاتون ،داشتن رابطه با او ،شاهد صحنۀ مجـازات منيـره خـاتون و اختگـی او بـودن
(ر.ک؛ همان99 :ـ 91و  ،)27عوامل مؤثری هستند که بر بُعد روانی فرد تأثير گسـتردهای
دارند .اين تأثيرات منفی خود را زمانی بروز میدهند که خسرو در رابطۀ خود با همسـرش
ناموفق است و برای ارضای نيازهای عاطفی و جنسی اَش به برقراری رابطۀ نامشـروع بـا
کلفت خانه روی می آورد .اين مورد نوعی هنجارشکنی اجتماعیــ اخالقـی اسـت کـه از
ويژگیهای افراد روانپريش محسوب میشود (ر.ک؛ حسينی69 :1372 ،ـ .)31در پايـان،
شازده احتجاب ثانيه های پايانی عمر خود را با يادآوری لحظات مرگ همسرش ،نزديکـی
صبح و روی همان صندلی اجدادی خويش به پايان مـی رسـاند (ر.ک؛ گلشـيری:1394 ،
 .)117تمام موارد مذکور دربارۀ شخصيت شازده احتجاب گويای اخـتالل شخصـيت ضـد
اجتماعی اوست .بیاعتنايی و تجاوز به حقوق ديگران از ويژگی های اصلی يک شخصيت
ضد اجتماعی و نابهنجار است .عدم احترام به حقوق ديگران از کودکی يا اوائل نوجـوانی
آغاز و تا بزرگسالی ادامه می يابد .اين گونه افراد بـرای احساسـات و افکـار ديگـران نيـز
احترامی قائل نيستند و اغلب برای نفع شخصی خود يا صرف لذت بردن دست به اعمـال
نابهنجار می زنند .افراد قانونشکن گاهی بسـيار خـودرأی و از خودراضـی مـی شـوند .در
روابط جنسی نيز غير مسئول و استثمارگر هستند .اين اختالل در مـردان بيشـتر از زنـان
شايع است و سِير مزمن دارد (ر.ک؛ دارابی119 :1399 ،ـ.)112
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4ـ1ـ .6حامد
شخصيت اصلی در رمان مَا تَبْقَی لَکُم ،جوانی فلسطينی اسـت کـه  12سـال همـراه
خواهرش مريم در يکی از اردوگاه های غزه زندگی می کند و اکنون تنها بـه صـحرا پنـاه
برده است .وی قهرمان و شخصيت اصـلی رمـان کنفـانی اسـت .از آغـاز زنـدگی شـاهد
سختی های خانواده و هم وطنانش بوده است؛ اشغال يافا ،شهادت پـدر ،جـدايی از مـادر و
اکنون هتک حرمت خواهر .اين ها مشکالتی هسـتند کـه حامـد را در طـول چنـد سـال
همراهی کردهاند .بیشک برای هر يک راه حلهايی انتخاب کردهاست .او برای رهايی از
ننگ از دست رفتن شرافت مريم برای او جشن عروسی برپا می کند ،سپس مسير صـحرا
را در پيش می گيرد (ر.ک؛ کنفانی1176 ،م 194 :.و  .)199تصميم ناگهانی تـرک خـواهر
به سبب نبودِ اعتمادی است که حامد نسبت به او پيدا کرده است و ديگر بـه تنهـا فـردی
که در کنارش حضور دارد ،بدگمان شده است .اين نبودِ اعتماد و اطمينان بيـانگر اخـتالل
شخصيت پارانوئيد است .افراد مبتال به اين اختالل سه ويژگی عمده دارنـد1 :ــ نداشـتن
اعتماد و سوءظن گسترده نسبت به ديگران6 .ـ حساسيت زياد نسبت به مسائل جزئـی و
بیاهميت3 .ـ تمايل به موشکافی کردن محيط و ادراک گزينشی .اين موارد ،نشانههـايی
هستند که آرمانها و نگرشهای تعصبآلود آنان را معتبر میسازند .اين افراد به ديگـران
اعتماد ندارند .بنابراين ،نياز شديدی به خوداتکايی و ميل به استقالل در آنها وجـود دارد
و تمايل دارند گناه و سرزنش های خود را به عوامل بيرونی نسـبت دهنـد (ر.ک؛ دارابـی،
119 :1399ـ .)111اختيار صحرا با هدف رسيدن بـه مـادر صـورت مـی گيـرد .پـا در دل
صحرای وهمانگيز حمايتکننده میگذارد و تمام مدت نسـبت بـه آن ،احساسـی دوگانـه
دارد .ميان دو حس متضاد دوست داشتن و تنفر مانده است« :ليس بمقدوری أن أکرهـک.
ولکن هل سأحبک..؟ أنت تبتلعين عشرة رجال مِن أمثالی فـی ليلـه واحـدة .أنّنـی أختـار
حبّک .أنّنی مجبر علی إختيار حبّک .ليس ثمة مِن تبقی لی غيـرک» (کنفـانی1176 ،م:.
 .)192نداشتن حسّ واحد به چيزی ،ترديد و بی ثباتی شخصيت را نشان می دهد و گويای
اختالل شخصيتی مرزی است .ترديد و بیثباتی در شخصيت حامد زمانی خـود را نشـان
می دهد که او برای اولين بار قدم به صحرا گذاشتهاست و نمی دانـد آن را پناهگـاه امنـی
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بداند يا درنده ای که دَه نفر را در طول يک روز می بلعد (ر.ک؛ همان .)192 :لحظـه ای از
صحرا میهراسد و ثانيهای بعد آن را با ويژگی زنانـه و مادرانـه مـیيابـد .دسـتانش را در
خاک وجودش می کارد تا با حس المسه گرمای وجودی آن را به درون خود بکشـاند .در
اين مسير ،جوّ هولناک صحرا ،چراآ گردان خودروی گشت اسرائيلی و سرباز اسـرائيلی در
يادآوری خاطرات و حوادث رخ داده مؤثرند .در واقع ،می توان گفت محـيط صـحرا عامـل
بيداری حامد میشود تا با مرور گذشته و رويدادهای آن ،خود را از منجالب غفلت نجـات
دهد .سفر کوتاه حامد به صحرا آگاهی او را نسبت به شرايط موجود در سرزمين مادری او
به دنبال دارد.

4ـ .6نقاط اشتراک و افتراق دو رمان
4ـ6ـ .1اشتراکهای شازده احتجاب و حامد
1ـ هر دو ،شخصيت اصلی و قهرمان رمان هستند .انديشه ،احساسات و واکنش هـای
آن ها نسبت به محيط اطراف و شرايط موجود ،موضـوع روايـت را شـکل مـی دهـد6 .ــ
همواره از خود واقعی خود و شرايط حاضر فـرار مـی کننـد و سـعی دارنـد خـود را ميـان
زمانهای گذشته جستوجو کنند .همچنين ،برای يافتن دالئل مشـکالت خـود قـدم بـه
خلوتگاه خود میگذارند و خود را به دست زمان میسپارند3 .ـ از آنجا که «موضـوع مهـم
در زندگی انسان ،جستجوی معنايی و شناخت خود است» (حمود 99 :1319 ،و نيـز ،ر.ک؛
محمودی33 :1391 ،ـ ،)34می بينيم که هدف هر دو شخصـيت ،رسـيدن بـه شـناخت و
معرفت است ،با اين تفاوت که شازده احتجـاب عـالوه بـر شـناخت خويشـتن ،سـعی در
شناخت ديگری ،يعنی فخرالنساء نيز دارد« :اما ـ شـازده ـ مـیخواسـت بدانـد بـه خـاطر
خودش و فخرالنساء هم که شده بود ،می خواسـت بفهمـد( »...گلشـيری .)12 :1394 ،راه
رسيدن به اين معرفت به دو صورت انجام می شود :الف) گذر بـه گذشـته و کنکـاش آن.
ب) سيطره يافتن بر شخصيت فخری (ر.ک؛ سـيدان .)26 :1392 ،امـا حامـد بـه دنبـال
يافتن معرفتی از خود و توانايیهايش است .او از تکرار عبارت «لو کانت أمّک هنـاک /لـو
کانت أمّی هناک» برای بازيابی و يافتن خويش استفاده مـی کنـد4 .ــ مکـان در تـداعی
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خاطرات گذشته نقش مهمی را ايفا می کند؛ به عبارت ديگر ،مکـان و اشـيای موجـود در
آن ،محرک ذهن اين دو شخصيت برای بازآفرينی روزهای گذشته است9 .ـ حضـور هـر
دو شخصيت در خلوتگاه آنان (اتاق نمور /صحرا) ،شب هنگام است .شامگاه زمـانی اسـت
که فکر آزادتر و رهاتر عمل مـیکنـد و آرامـش بيشـتری دارد (ر.ک؛ حسـن القصـراوی،
6994م« :)191 :.صار بوُسعه اآلن ينظر مباشرة إلی قرص الشمس( »...کنفـانی1176 ،م:.
 )193و « ...سَرِ شب که شازده پيچيده بود توی کوچه ...اما آن شب شازده( »...گلشـيری،
2 .)7 :1394ـ عوامل اصلی به هم ريختگی و آشـفتگی ذهنـی هـر دو شخصـيت ،عامـل
جنسی است .روانپريشیهای شازده به مسئلۀ اختگی او در دوران کودکی برمیگردد کـه
مادينۀ روان او را شکل می دهـد .تصـاوير بـه جـا مانـده از زن در ذهـن شـازده همگـی
تصويرهای شهوانی است که زن را تنها آلت تلذّذ جنسی نشان می دهد؛ به عبارت ديگـر،
زن در فرهنگ لغـت شـازده ،وسـيلۀ تـأمين نيازهـای جنسـی مـرد تعريـف شـده اسـت.
شکلگيری اين تصاوير به دوران کودکی برمی گـردد .شـازده در دوران کـودکی بـا يـک
شخصيت اصلی زن رابطۀ جنسی داشتهاست ،بدن عريان او را در حالی که در سـياهچال
افتاده بود ،تماشا کرده است ،داآ کردن او را زمانی که به درخت آويزان شـده بـود ،نـاظر
بودهاست (ر.ک؛ همان99 :ـ ،)91مجسمههای زنان عريانی که دور تـا دور حـوض چيـده
شده بودند...« :رفتم لب حوض ،پای آن دخترهای سنگی که آب از دهانشان مـی ريخـت
توی حوض .لختِ لخت بودند ،با پستانهای کوچک و شکم های برآمده» (همـان )14 :و
نيز خاطرات اجدادی او بازگوکنندۀ اين تصوير است .هر شب را بـا يـک اسـب تـازه سـر
کردن ،نشان از جايگاه پَست زن نزد مردان می باشد ...« :جدّ کبير آن شب حتمـاً بـا يـک
دختر تازه آن هم گرجی( »....همان .)41 :در باب شخصيت حامد ،عامل آشـفتگی شـديد
وی ،رابطۀ نامشروع مريم و زکرياست.
«فخرالنساء» دختردايی شازده احتجاب و همسـر وی ،زنـی تحصـيلکـرده و فهميـده
است .اين نکته را عينکی بودن او ،مطالعات هميشگیاش و عالقۀ شديد بـه کتـابهـای
تاريخی نشان میدهد ...« :از باال نگـاه کـرد ،از پشـت آن شيشـههـای درشـت عينـک»
(همان)19 :؛ «کتاب ها را روی هم چيده بودم ،کنار ديوار .فخرالنّساء با انگشت روی جلـد
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يکی از کتاب ها کشيد ،گفت :سفرنامۀ مازندران چاپ سنگی است .چقدر جـان کنـدم تـا
يک جلدش را پيدا کردم» (همان14 :ـ .)19کلمۀ «فخرالنساء» در لغـت بـه معنـای «زنـی
است که صاحب فخر و باعث افتخـار زنـان اسـت» (دهخـدا ،1376 ،ج  .)14197 :19بـا
توجه به آنچه دربارۀ نکات اصلی شخصيت او ذکر شد ،ميان نام و شخصيت فخر النسـاء
هماهنگی و تناسب وجود دارد .اما «مريم» ،نامی عبری است با دو معنای مختلـف :يکـی
هر زن پارسا که حديث مـردان را دوسـت دارد (ر.ک؛ دهخـدا ،1376 ،ج  )19391 :16و
ديگری ،دريـای تلـ ( http://adelـ.)ashkboos.mihanblog.com/post/category/18
مريم ،دختر جوانی که همـراه بـرادر کـوچکش بـه يکـی از اردوگـاه هـای غـزه پناهنـده
شدهاست.
از نظر شرايط سخت زندگی ،مثل اشغال يافا ،شهادت پدر ،جدايی ناخواسـته از مـادر،
تجاوز مردی فاسد به او و بـاردار شـدن و در پايـان ،دوری بـرادر ،تصـويری پُـر از درد و
مشکالت را ايجاد می کند .پس اگر از اين زاويه به مريم و زنـدگی او بنگـريم ،تناسـب و
هماهنگی ميان معنی دريای تل و شرايط کنونی آن وجود دارد .اما اگر مـريم را از زوايـۀ
ديد حامد ـ تا قبل از رابطۀ مخفيانهاش بـا زکريـا ــ نگـاه کنـيم ،پارسـايی متناسـب بـا
شخصيت اوست .حامد مريم را دختر شکست خـورده ای معرفـی مـی کنـد کـه در نتيجـۀ
داشتن رابطۀ مخفيانه با زکريا باردار شده است ،اما نويسنده پس از ازدواج مـريم و زکريـا،
تصوير جديدی از مريم به نمايش می گذارد و آن پشـيمانی مـريم اسـت؛ چراکـه وی بـا
حُسن نيت ،يعنی ازدواج سالم وارد اين رابطه شده است .اين اولين نشـانۀ پارسـايی مـريم
است .مريم پس از اينکه برادر او را ترک گفت و خود را تنهـا يافـت ،از شـوهرش زکريـا
بيزار می شود .منبع اين بيزاری ،حس بی اعتمادی است که در مريم به وجود آمده اسـت و
اين حس ،اختالل پارانوئيد را در شخصيت او ايجاد میکند .او تالش میکند تا خـود را از
دست مرد فاسدی که صاحب زن و پنج فرزند است ،برهاند و سـرانجام ،کشـتن زکريـا را
تنها راه حل خالصی خود می يابد .تالش پيگير مريم برای نجات خود ،نشانۀ پارسـايی و
تمايل وی به استقالل محسوب میشود.
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4ـ6ـ .6نقاط اشتراک و اختالف فخرالنساء و مريم
1ـ زندگی هر دو شخصيت زن قربانی هوس بازی های مردانی فاسد شده است6 .ـ راه
حل های اتخاذشده از جانب هر يـک بـرای رهـايی و نجـات خـود از چنگـال همسـران
فاسدشان متفاوت است .فخرالنّساء سعی دارد شازده را از خود دور نگه دارد و برای عملی
ساختن اين راه ،از برقراری رابطۀ جنسی طبيعی با او امتناع مـیورزد (ر.ک؛ يزدخواسـتی،
« :)167 :1311هرچه کردم ،نگذاشت تن برهنهاش را ببينم .میگفت خوش ندارم شـازده.
فقط پهلويش دراز میکشيدم( »...گلشيری114 :1394 ،ـ .)119به اين شـکل ،فخرالنّسـاء
سعی دارد شازده را از نظر روانی سرکوب کند .او را دائم با اجدادشـان قيـاس مـیکنـد و
عقب مانده می داند« :می بينيد شما چقدر عقبيد .جدّ کبير آن شب حتماً با يک دختـر تـازه
آن هم گرجی( »...همان)41 :؛ «پس خيلی پَرتيد .بين ايـن جـدّ کبيـر و همـۀ آن اجـداد
واالتبار مسابقۀ غريبی است؛ مسابقۀ تعدد زوجات و رنگينی نطع» (همان .)47 :فخرالنساء
با پيشنهاد دادن فخری به شازده ،همۀ تالشش را بـرای قطـع رابطـه بـا شـازده بـهکـار
می گيرد« :فخری هنوز بکر است ،می خواهيد پيشکش حضورتان کنم تا شما هـم شـروع
کنيد؟( »...همان .)41 :در واقع ،عکسالعملهـای فخرالنّسـاء در مقابـل شـازده احتجـاب
نمايانگر نرينۀ روان اوست .تصوير مرد در ذهن فخرالنّساء ،بار منفـی را حمـل مـی کنـد.
داشتن ذهنيت منفور نسبت به جنس مرد مربوط به دورۀ کودکی و نوجوانی اوسـت .مـرد
نزد او صاحب خصلتهای غرور ،نادانی ،شهوتپرست و فاقد ارزش است .تنها مردی کـه
ذهنيت مثبتی به او دارد ،پدرش بـود کـه مـرد تحصـيلکـرده و فهميـده ای بـوده اسـت.
رفتارهای او در مقابل شخصيت شازده نيز برگرفته از اين تصاوير است .بنابراين ،سعی در
نابودی شخصيت مردانۀ او دارد« :اصالً به تو يکی نمـی آيـد شـازده .نکنـد قمرالدّولـه بـا
باغبانباشی ...هان؟ آخر حتّی يک ذره از آن جبروت اجدادی در تو نيست» (همـان.)14 :
اما راه حل مريم برای رهايی از دست زکريا متفاوت است .مريم کـه بـا رفـتن حامـد در
احساس خود نسبت به زکريا دچار شـک و ترديـد مـی شـود ،سـعی مـی کنـد بـا روشـی
مسالمتآميز گفتوگو او را از خود دور کند« :و حين کانـت حواسـه مرکـزة علـی تمامـاً،
بانتظار حرکة أو کلمة ،قلت له :هيّا ،کُن رجالً طيبـاً ودعنـا نتحـدث عـن يافـا» (کنفـانی،
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1176م .)119 :.ولی ناخواسته وارد درگيری لفظی و فيزيکی می شوند ،در حالی که ترديد
و دودلی بـر او چنـگ انداختـه بـود« :لـيس باسـتطاعتک أن تکرهنـی يـا زکريـا .لـيس
باستطاعتک أن تفعل ذلک .فأنت کلّ ما تبقی لی( »...همان .)199 :نتيجۀ ايـن درگيـری
فيزيکی ،کشته شدن زکريا با چاقوی آشپزخانه به دسـت مـريم اسـت« :وسـمعتُ صـوت
النّصل يغوص فی لحمه بطيئاً ولکن ثابتاً» (همان) .البته با توجه به روايت اين قسمت بـه
وسيلۀ مريم و با توجه به اختالالت شخصيتی در او ،میتـوان روايـت او از کشـته شـدن
همسر را امری خيالی و زاده ذهن تلقی کرد (ر.ک؛ صاعدی197 :1316 ،ــ .)199کشـتن
زکريا می تواند در بر گيرندۀ دو مفهوم از جانب مريم باشـد1 :ــ آزادی و بازيـافتن پـاکی
خود6 .ـ رهايی يافا از اشغال صهيونيست .سعی مريم مبنی بر مقاومت در برابـر زکريـای
خائن و نداشتن سرسپردگی او در برابر خواستۀ زکريا مبنی بر سقط جنين که نمـاد آينـدۀ
فلسطين است ،نشاندهندۀ نرينۀ روان مريم اسـت .مـريم در محيطـی رشـد يافتـه کـه
مردانش برای حفظ حق و حقوق خود بـا دشـمن مبـارزه مـی کننـد .بنـابراين ،مـريم بـا
الگوبرداری از اين تصويرها ،شجاعانه در برابر زکريا میايسـتد3 .ــ سـرانجام و عاقبـت،
مرگ فخرالنساء به دليل بيماری سِل است ،اما سرانجام مريم ،آزادی و رهايی است.
فخری (کلفتِ خانه) ،يکی ديگر از شخصيتهای رمانِ شازده احتجـاب اسـت کـه در
طول داستان ،شاهد سرسپردگی او در مقابل خواسـتۀ نابجـای شـازده احتجـاب هسـتيم.
«ياء» در کلمه فخری ،يای نسبت محسوب می شود و «فخری» بـه معنـای «منسـوب بـه
فخر ،باليدن و نازيدن» است (دهخدا ،1376 ،ج  .)14197 :19تسليم شدن فخـری و تـن
سپردن به خواستۀ شازده احتجاب مبنی بر بازآفرينی نقش فخرالنّسـاء بـا تمـام جزئيـات،
گويای يک رابطۀ نسبی ميان فخری و فخرالنّساء آن هم نسبيتی اسمی است .اما تابعيت
فخری از خود فخرالنّساء را نيز شاهد هستيم« :گفت :فخری ،جورابهای مـن را دربيـاور.
گفتم :چشم خانم .جوراب هايش را درآوردم» (گلشيری194 :1394 ،ــ .)199سرسـپردگی
فخری در مقابل شازده احتجـاب گويـای نـوعی اخـتالل شخصـيتی وابسـته در اوسـت.
مهمترين ويژگی شخصيت وابسته ،درگيری با مسـئلۀ پذيرفتـه شـدن از سـوی ديگـران
است .آنها غالباً تسليم خواستههای ديگران هستند و خواست آنها را بـر خواسـت خـود
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ترجيح می دهند .برای کسب توجه و حمايت ديگران افراط می کنند تا جايی که داوطلـب
انجام کارهايی می شوند که ناخوشايند است (ر.ک؛ دارابی699 :1399 ،ـ .)691شخصـيت
فخری يک شخصيت وابسته است که توانايی و قدرت الزم بـرای مخالفـت بـا خواسـت
ديگران را ندارد .فخری شخصيتی است که وابستگی او به دو شخصـيت ديگـر شـازده و
فخرالنّساء از دو نوع متفاوت است :يکی وابستگی دلخـواه و ديگـری وابسـتگی اجبـاری.
وابستگی دلخواه زمانی است که از خـانمش فخرالنّسـاء حـرفشـنوی دارد و وقتـی از او
می خواهد به شازده اجـازۀ ورود بـه حـريم شخصـی او را بدهـد ،بـدون هـيچ مقـاومتی
میپذيرد ،اما وابستگی اجبـاری او زمـانی اسـت کـه شـازده او را وادار مـیکنـد مجـری
خواستههای نابجا و کثيف خود باشد .فخری مقاومتهايی را از خود نشان میدهـد ،ولـی
کافی نيست.
«زکريا» نيز از ديگر شخصيتهای رمان عربی است .ايـن کلمـه در زبـان عبـری بـه
معنای «يَهْوَ» به معنـی «بـه يـاد آورد» يـا «کسـی کـه خـدا او را يـاد کـرد» ،آمـدهاسـت
( .)www.adel-ashkboos.mihanblog.comزکريــا کــه در ايــن رمــان نمــاد خائنــان و
وطــنفروشــان مــیباشــد (ر.ک؛ صــاعدی ،)199 :1316 ،از ورای خــاطرات ناخوشــايند
شخصيتهای اصلی (مريم و حامد) ظاهر میشود .به همين سبب ،تصـويری منفـور از او
بهجا میماند .بنابراين ،او میتوان ميان معنای نخست و تصوير حاصلشـده از شخصـيت
وی در ذهن مريم و حامد ارتباطی يافت .در باب تناسب ميان نـام زکريـا و شخصـيت او
میتوان گفت که شخصيت زکريا و هر آنچه متعلق به اوست ،يادآور لحظات تل حامـد و
مريم است .زمانی که حامد در صـحرا درمانـدهاسـت و مستأصـل گـام بـه سـوی آينـده
برمی دارد .به ياد آوردن زکريا يادآور ثانيه هايی است که حامد از آن بيزار و متنفر می باشد
و به نوعی خود را فريب خورده می داند .وقتی حامد قدم به دل صـحرا مـی گـذارد ،سـبب
حضورش را بررسی می کند .زکريا و عبارت «کرّر ورائی :زوجَتُک أختی مريم ــ زوجَتُـک
أختی مريم ـ عَلَی صداق قدره ـ علی صداق قدره ـ عشر جنيهات ـ عشر جنيهات ـ کلّـه
مؤجل ـ کلّه مؤجل» (کنفانی1176 ،م ،)194 :.بـه ذهـنش خطـور مـی کنـد و آن يـادآور
شکست خود و خواهرش است .چنين اتفاقی نيز برای مريم رخ می دهد و آن زمانی است
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که برادرش او را ترک گفته است و راه صحرا را در پيش گرفته است .ديـدن زکريـا کـه از
رفتن ناگهانی حامد ناراحت و نگران نيست ،او را به ياد مصيبت واردشـده و جـدايی او از
تنها کسی که برايش باقی مانده بود ،می اندازد .ويژگی های ذکرشـده بـرای روان پريشـی
شامل حال شخصيت زکريا نيز می شـود .او را در خـالل ذهنيـت حامـد و مـريم ،فـردی
قسیّالقلب و بیرحم ،خودخواه و خودمحور و قانونشکن میيابيم.

 .9نتيجهگيری
بررسی گونههای اختالل شخصيتی موجود در شخصـيتهـای مخلـوق در دو رمـان
شازده احتجاب و مَا تَبْقَی لَکُم ميزان توانايی دو نويسندۀ معاصـر را در شخصـيتپـردازی
متناسب با جريان سيالن ذهن بهخـوبی نشـان مـیدهـد .شخصـيتهـای اصـلی رمـان
گلشيری و کنفانی از نظر جسمی و روحی کامالً بيمار ترسيم شدهاند ،به گونهای کـه هـر
يک از آنها جداگانه درگير نوعی اختالل شخصيتی هسـتند .اختالالتـی ،چـون اخـتالل
وابستگی ،ضد اجتماعی ،پارانوئيد و مرزی .زير ذرهبين بردن بُعد روانی شخصيتهـای دو
رمان ،هر يک از اختالالت نامبرده را در آنان نمايان میسازد .ولی دو نويسـنده در خلـق
شخصيتهای بيمارگونه يکسان عمل نکردهاند و اين مهمترين نتيجۀ حاصـل از مطالعـۀ
اختالالت شخصيتهای دو رمان است .شازده احتجاب در رمـان گلشـيری از اخـتالالت
شخصيتی ضد اجتماعی و پايبند نبودن به هنجارهای اخالقی رنج میبرد که سرانجام به
روانپريشی شديد در او میانجامد .فخری نيز درگير اختالل شخصيتی مرزی اسـت .امـا
حامد و مريم به صورت مشترک از نقصان شخصيتی چون اختالل پارانوئيـد و وابسـتگی
رنج میبرند .در واقع ،گلشيری در آفرينش رمـان جريـان سـيالن ذهـن ،در مقايسـه بـا
کنفانی قویتر و قدرتمندتر عمل کردهاست و همين امر باعث شـدهاسـت کـه مخاطـب
رمان وی در چيدمان و کشف قطعههای پازل رمان وی نسبت بـه رمـان کنفـانی بيشـتر
سردرگم و متحير باشد.
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 .2پینوشتها
1ـ کارل گوستاو يونـگ (1979 :Carl Gustav Jungــ )1121روانپزشـک و متفکـر
سوئيسی که به سبب فعاليتهای خود در روانشناسی و ارائـۀ نظريـات خـود بـا عنـوان
روانشناسی تحليلی ،معروف است .يونگ را در کنار زيگموند فرويد از پايهگـذاران دانـش
نوين روانکاوی قلمداد میکنند.
6ـ هوشنگ گلشيری ( )1312در اصفهان متولد شـد .وی نويسـندۀ معاصـر ايرانـی و
سردبير مجلۀ کارنامه بود .منتقدان ادبی از جملـه مهـدی يزدانـیخـرم و احمـد کريمـی
حکاک ،وی را بعد از صادق هدايت ،از تأثيرگذارترين داستاننويسان ايرانی قـرن بيسـتم
دانستهاند .او با نگارش رمان کوتاه شازده احتجاب ،در اواخر دهـۀ چهـل خورشـيدی بـه
شهرت فراوانی رسيد .اين کتاب را يکی از قویترين داستانهای ايرانی خوانـدهانـد .وی
با تشکيل جلسات هفتگی داستانخوانی و نقد داستان ،از سال  1326تا پايان عمـر خـود
نسلی از نويسندگان را پرورش داد کـه در دهـۀ هفتـاد خورشـيدی بـه شـهرت رسـيدند.
همچنين ،او عضو و يکی از مؤسسان کانون نويسندگان ايران و از بنيانگذاران حلقۀ ادبی
جُنگ اصفهان بود.
3ـ غسان کنفانی (1132ـ1176م ).نويسنده و روزنامهنگار مشهور فلسطينی و يکی از
اعضای رهبری جبهۀ مردمی برای آزادی فلسـطين بـود .غسـان کنفـانی از نويسـندگان
توانای حوزۀ اجتماعی فلسطين و ادبيات داستانی عربی بود که آثار تأثيرگذارش به دور از
شعارزدگی ،مفاهيم عميقی را دربارۀ زندگی بيان میکنند .فيلمسازان بسـياری از ايـران و
کشورهای عربی ،فيلمهای بلندی از رمانهای غسان کنفانی تهيـه کـردهانـد؛ از جملـه،
میتوان فيلم «المخدعون» (فريبخوردگان) به کوشش توفيـق صـالح ،فـيلم «عائـد إلـی
حيفا» (بازگشت به حيفا) که اقتباس از سومين رمان غسان است ،به کوشش قاسم حـول
را نام برد و سيفاهللا داد ،کارگردان معاصر ايرانـی ،فـيلم «بازمانـده» را بـر پايـۀ يکـی از
داستانهای غسان کنفانی در سال  1373شمسـی سـاخت .غسـان کنفـانی سـال 1399
هجری شمسی ( 9ژوئيه  1176ميالدی) در يک حادثۀ تروريستی موسـاد ،در بيـروت بـا
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انفجاری بمبی که در ماشين او قرار داده بودند ،به همراه خواهرزادهاش ترور شد .يکـی از
آثار غسان کنفانی ،ادب مقاوت فی فلسطين المحتلّه میباشد.
4ـ ويليام جيمز (1946 :William Jamesـ1119م ).فيلسـوف آمريکـايی و بنيانگـذار
مکتب پراگماتيسم بود .وی در زمينۀ روانشناسی و فلسفۀ مطالعات عميقـی داشـت و بـه
عنوان پزشک نيز به فعاليت مشغول بودهاست .فلسفۀ پراگماتيسم وی را «عملگرايـی» و
يا «اصالت دادن به عمل» در زبان فارسی ترجمه کردهاند ،ولی در يک نگاه اجمالی ويليام
جيمز ،منشاء حقيقت را در «سودمند بودن» يک امر و يا قضـيه مـیدانسـت .حقيقـت بـه
چيزی اطالق میشود که «سودمند» و يا «عملی» باشد .پس چيزی که «سودمند» نيسـت،
نمیتواند «حقيقت» باشد .به همين منظور ،طرفداران اين مسلک را امروزه «عملگـرا»هـا
مینامند .در زبان روزمره به چيز يا کسی که به منافع قابل دسترسـی کوشـش مـیکنـد،
عادتاً «پراگماتيست» میگويند.
9ـ اختالل شخصيت مرزی طيف گستردهای را شامل میشود که ويژگـی اصـلی آن،
بیثباتی و ناپايداری در زمينه های مختلف شخصيت ،از جمله روابـط بـينفـردی ،رفتـار،
خلق و خودپنداری است (ر.ک؛ دارابی.)113 :1399 ،
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