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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 mentalbehavioral 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.

Keywords: Postmodernism, Rouzbeh Moin, personality, cold coffee of the
author.
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چکیده

ّ
تجزیۀ هر پدیده به عناصر سازندۀ آن از نظر علمی با ّ
شخصیت» از مهمترین عناصر سازندۀ روایت و
اهم ّیت است« .
ّ
شخصیتهای داستان از اجز ِاء اصلی تفسیر متن است .این پژوهش در پی واکاوی و تحلیل
چگونگی تفسیر
ّ
مؤلفههای پستمدرنیستی در شخصیتهای رمان روانی-نامهای «قهوۀ سرد آقای نویسنده» اثر «روزبه معین» است.
مطالعات کتابخانهای است .مبانی نظری و یافتههای این
روش پژوهش ،تحلیلی -توصیفی و شیوۀ ِگردآوری دادهها
ِ

پژوهش به این شرح است :پستمدرنیسم ،جهش خالقانهای بود که با نقد مدرنیسم بر مداومت آن استمرار داشتند.
درونمایۀ مرگ ،عشق و روانرنجوری از موضوعات مهم در ّ
ادبیات جهان است که روایت پستمدرنیستی به آن

میپردازد .قهوۀ سرد آقای نویسنده ،روایتی است که با الگوها و ویژگیهای ّ
ادبیات داستانی پسامدرنیستی در پیچ و
ّ
شخصیتهای روانرنجور را بهتصویر میکشد و از هر گوشۀ آن صدای متنی را میشنویم
تابهای روایی خود دنیای
ّ
شخصیتی تاریخی ،سیاسی ،هنری و ...بهچشم میخورد که نویسنده ،احساس ،مقصود و
و در بطن هر ماجرائی
ّ
سخنان خود را با چنین تمهیداتی در متن داستان جای میدهد .در این رمان نوعی قرینهسازی شخصیت در سیر

ّ
ّ
شخصیتهای داستانی وجود دارد
شخصیتهای مشهور و نسبتدادن کنش و خویشکاری مشابه
روایت مدرن؛ با
ّ
که یادآور آن شخصیتها و احیاگر کنشهای بزرگ و هیجانی آنان است .روزبه معین ،با استفاده از کنش

ّ
شخصیتها و شگردهای داستاننویسی مدرن مانند قهرمانزدایی ،بینامتنیت ،داستان در داستان ،تغییر راوی و زاویۀ
ّ
قطعیت ،چرخۀ بیپایان ،معناباختگی و ...رمان خود را به روایتهای پسامدرن نزدیک میکند.
دید ،عدم

ّ
شخصیتهای اصلی ،نوعی و نمونه پروتوتیپ افرادی هستند ،که روانگسیختگی و نابهنجاریهای جهان
ّ
واقعیت و عالئم
پستمدرنیسم و ابزوردیسم ،مانند شیفتهگونگی ،شکاندیشی ،معناباختگی ،انکار حقیقت و
ّ
شخصیتهای ضد اجتماعی؛ پروبلماتیک ،سوسیوپات ،اسکیزوئید ،پارانوئید
هاوهذیانهای

روحی -رفتاری ،
توهم
ّ
شخصیتها متأثر از سایه یا جنبههای پنهان و تاریک وجود آنان و
را ترسیم میکنند .مشابهتهای کنشی و رفتاری
ترسیمی از آشفتگی ذهن انسان معاصر و جهان اطراف آنان است.
ّ
شخصیت ،قهوۀ سرد آقای نویسنده.
واژههای کلیدی :پستمدرنیسم ،روزبه معین،

* .رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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.1مقدمه
رمااان رواناای-نامااهای قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده اثاار «روزبااه معااین» ،یااک رمااان ایراناای بااا
تام معماایی– هیجاانی دارد .ایان رماان ،مااجرای نویساندهای باهناام
موضوع عاشاقانه اسات کاه ِ
آرمااان روزبااه و مااارال ،دختااری روزنامااهنگار اساات .روایاات ،بااا یااک خاااطره از دوران کااودکی

آرمان شروع میشود .خاطرهای که در ادامه اساس حوادث بعدی رمان است.
قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،در اردیبهشاات  139۶شگفتیساااز دنیااای نشااریات ای اران شااد.
اسااتقبال فو العاااده و ص ا های طااوینی خریااد ایاان رمااان ،تنهااا چنااد روز پااا از رونمااایی،
آنهم در روزهاایی کاه اهاالی قلام از بیمیلای مخااطبین باه کتااب و کتاابخوانی گالیاه داشاتند،
ّ
ّ
اتفاااقی شااگفتانگیز بااود و در ماادت زمااان تقریبااا یکماااه بااهچاپ بیسااتم رسااید و میتااوان
گفت :این مسئله باه نحاوی شگفتیسااز اسات .ایان رماان تاا باه اماروز بیشاتر از هفتااد و پان
بار تجدید چاپ شده و پرمخاطبتارین رماان دهاۀ ناود اسات .معاین ،قبال از انتشاار ایان اثار،
نمایشنامۀ هنگامی که باران پیانو مینوازد را منتشر کرد.
ّ
ّ
جااذابیت یااا بااهطور دقیااقتر
شخصاایت ّاول داسااتان ،خااود یااک نویساانده باشااد،
اینکااه
ّ
پیچیاادگیهای خاصاای بااه داسااتان اضااافه میکنااد .نویسااندۀ داسااتان مااا (آرمااان) شخصاایتی
اسااکیزوئید اساات و در کااودکی عاشااق دختاار پیااانونااوازی میشااود کااه  1۵سااال از خااودش
بزرگتاار اساات .دختاار پیااانونااواز ب ارای یااادگیری پیااانو بااه خان اۀ پیرزناای در همسااایگی آرمااان
میآماد .آرمااان از تاارس اینکااه معشااوقهاش بعااد از یااادگیری پیااانو دیگاار بهساراپ پیاارزن نیایااد و
او را از دیاادنش محااروم سااازد ،نتهااای موساایقی دختاار رؤ یاهااایش را جابااهجااا میکنااد.
بیسااتسااال بعااد آرمااان در کنساارت همااان دختااری کااه در دوران کااودکی معشااوقهاش بااود،
ّ
متوجاه میشااود ،شخصا ّیتی باه نااام اباای ،کااه زمااانی از دوسااتان نزدیااک آرمااان بااود ،خاااطرات
کودکی او را دزدیده و خود را بهجاای آرماان معرفای کاردهاسات .آرماان ،تاالشمایکناد ،ابای را
رسااوا کناادّ ،امااا در ایاان راه بااا مشااکالت بزرگاای مواجااهاساات و پلاایا او را بااه تیمارسااتان
میفرسااتد و در آنجااا بسااتری میشااود .آرمااان ،در تیمارسااتان بااا شخصا ّایتهای جااالبی آشاانا
ّ
جذابیتهای جدیدی همراه میکنند.
میشود که فضای داستان را با
قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،هفااده بخااش دارد و نمونااهای از رمااانهااای مااوزائیکی و
داستانهاای فرعای آن «اپایزود» یاا اساتفاده از اسالوب داساتان در داساتان اسات کاه ضامن آن
داسااتانهااای مینیمالیسااتی و حااوادث فراواناای بااا مضااامین پستمدرنیسااتی ،روانشناساای و
معناباااختگی یااا ابزوردیساام روایاات شدهاساات کااه ایاان حکایتهااا در شااناخت نمااای رواناای
ّ
شخصاایتها مااؤثر ،ساابب ّ
تنااوع روایاات و عاماال مااؤثری اساات کااه بااا ایجاااد کشاامکش و
درگیااری مناسااب بااه ساایر روایاات حرکاات میدهااد و ذهاان مخاطااب را بااه چااالش میکشااد و
ترساایمی از ساااختار بریااده بریااده ،از هاام گساایختگی ،بهرهگیااری نویساانده از خردهروایتهااا
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در کنااار کالنروایاات و ّ
توجاااه نویساانده بااه مؤلفاااۀ مثباات پستمدرنیسااتی «پلورالیسااام»،
گوناگونی و کثرتگرائی است .
طاارح ایاان رمااان ،بااه مفهااوم نقشااۀ پنهااانی یااا توطئااه باارای نیاال بااه هاادفی تبهکارانااه و
غیرقاااانونی باااهکار مااایرود و ترکیبااای از عشاااق و مااارگ اسااات کاااه از ویژگیهاااای نوشاااتار
پستمدرنیساااتی اسااات « .ادبیاااات داساااتانی پسامدرنیساااتی هماااواره در باااارۀ مااارگ اسااات.
همانگونااه کااه نوشااتار پسامدرنیسااتی عشااق را شبیهسااازی میکنااد ،ماارگ را نیااز از طریااق
مواجهااۀ دنیاهااای گوناااگون و از طریااق گااذار از مرزهااای وجودشناسااانه و یااا ایجاااد انااواع و
درجااات متفاااوتی از واقعیاات بازنمااائی میکنااد» (تاادینی .)24/1 :1388 ،در کلیتاارین خطااو
پیرناا ایااان رماااان میتوانگفااات :شخصااایت مرکاازی ،دچاااار اخاااتالل روانیشاااده و باااه
ّ
تصااور میکنااد کااه سااخت در یااک دسیسااه گرفتااار اساات و
آسایشااگاه رواناای بردهمیشااود و
ّ
شخصاایت ها قصااد آزردن او را دارنااد و نویسااندۀ رمااان بااا ایاان شاایوه بااه تحلیاال
دیگاار

ّ
شخصاایتهایی میپااردازد کااه در براباار رویاادادهای
گساایختگیهای عاااطفی و روانپریشاای
وحشتزا به خیالبافی روی میآورند.
در این پاژوهش میکوشایم ،قرائنای پساامدرنی در قهووۀ سورد آقوای نویسونده ارائاه دهایم تاا
ضمن تبیاین ارزش هناری ،انتقاال روح اثار باه خوانناده ،بازنماایی سااختار آن،چگاونگی تلفیاق
و عرضۀ پسامدرنی داستان و کاربرد مؤلفههای پسامدرن را ترسیم کنیم.
مسااائلۀ ایااان پاااژوهش ،تحلیااال و نقاااد ویژگیهاااای پساااامدرنی و ترسااایم ساااازههای
ّ
شخصاایتپردازی ،مااتن و پیامهااای درونمتناای در
پستمدرنیسااتی باارای دریااافتی بهتاار از
قهوۀ سرد آقای نویسنده است و به پرسش زیر پاسخ میدهیم.
تپردا یقهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده
پستمدرنیساا درشخصاای 
لفااههاااوسااا های 
.1مؤ 
چیست؟
فرضاایۀ اصاالی پااژوهش در براباار مساائله و پرسااش یادشااده ایاان اساات کااه قهوووۀ سوورد آقووای
نویسنده ،بهدلیل داشاتن ّ
قابلیتهاایی مانناد پارداختن باه دو شایوۀ روایای و قالاب ادبای رماان و
نامااااه ،آفریاااادن شخصا ّ
ااایتهای اسااااکیزوئید ،سوساااایوپات ،پارانوئیااااد و مؤلفااااههااااای
پسااتمدرنیسااتی ماننااد شکاندیشاای ،معناباااختگی ،بینامتنیاات و پاارداختن بااه ذائقااۀ عاشااقانه
غالااب ادباای معاصاار ،مناسااب تحلیلاای پستمدرنیسااتی اساات و ایاان رمااان توانستهاساات،
ّ
شخصاایتهااای داسااتانی ارائهدهااد و اسااتقبال
ترساایمی نااو از چهاارۀ انسااان معاصاار را در
خوانناادگان از ایاان اثاار نشااانمیدهد ،نظاار و اندیشااۀ مخاااطبین چااه مسااائلی را نمااایش انسااان
در جامعه معاصر میدانند و نگاه آنان به جامعه چگونه است.
شاایوۀ پااژوهش در ایاان مقالااه رویکااردی تحلیلاای -توصاایفی و روش گااردآوری دادههااا
مطالعات کتابخاناهای اسات .از دادههاا و اجازای مارتبا باا هام در پیکارۀ نظریاههای پساامدرن
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ّ
شخصایت پردازی ،چگاونگی ارتبااا ایان اجازا باا ساااختار کلای موضااوع و مؤلفاههای روایاای
و
عنصاار شخصا ّایت بارای تحلیاال و توصاای ابعاااد مختلا شخصا ّایتپردازی در رمااان عاشااقانۀ
فارساای در قلماارو زمااانی دهااۀ نااود بهرهمیبااریم و ب ارای ساانجۀ فرضاایۀ خااود قهوووۀ سوورد آقووای
نویسونده را بااهعنوان پیکااره برگزیاادهایم .انتخاااب ایاان رمااان بااهدلیااووداامدن منا هاومصااادی 
هدف نااددریااانپسااامدرن در فضااای روایاات بااا هاادف تااروی آموزههااای پستمدرنیسااتی
است.
پژوهشی کاه درباارۀ قهووۀ سورد آقوای نویسونده یاافتیم ،بادین شارح اسات« :پوساتانادازی
عامهپساند ،نقاد و فرانقادی بار رماان قهووۀ سورد آقوای نویسونده» ( ،)139۶ابراهیماییما ،،کاه
به ساختار کلای روایتشناسای ،نثار ،زباان ،تکنیکهاای باهکار رفتاه و مخاطباان عاام ،پرداختاه
ّ
شخصاایتپردازی ،بحاات تخصصاای و مفصاال ارائهنکردهاساات و تنهااا اشااارهای خیلاای
و از
مختصااار و انااادی باااه ایااان عنصااار داساااتانی دارد .از پژوهشهاااای انجامشاااده در تحلیااال
مؤلفههای پسامدرن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مقالااۀ «تعویااق خااود در داسااتانپردازی محمدرضااا کاتااب» ( ،)139۶یعقوبیجنبهساارایی
و همکاااران ،کااه بااه تبیااین تلقاای پستمدرنیسااتی از مفهااوم «خااود» و بررساای ریشااههای
پساسااااختارگرایانۀ آن ،نقاااش مقولاااۀ تعویاااق خاااود در داساااتانپردازی ّ
محمدرضاااا کاتاااب
میپردازند.
مقالاااۀ «بررسااای ارتباااا مااارگ باااا کاااالم و گفتماااان پساااامرگی در پستمدرنیسااام در
روایتهااای داسااتانی محمدرضااا کاتااب» ( ،)139۵پژهااان و همکاااران کااه بااه بررساای پیونااد
محتااوایی ماارگ بااا کااالم ،گفتااار و پساامرگی در پسامدرنیساام و تااالزم همبسااتگی محااوری ایاان
مضااامین در روایتهااای داسااتانی؛ آفتابپرساات نااازنین ،بیترساای ،پسااتی و هاایا باار اساااس
نظریااۀ مکهیاال پرداختهانااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدهاند کااه برداشاات مشااترکی از ماارگ،
ّ
شخصیتها را بههم پیوند میدهند.
مقالاااۀ «تحلیااال و نقاااد ویژگیهاااای پساااامدرنی رماااان هااایا» ( ،)1399ماااالمیر و
نجمالدینرستم یونا،که به شگردهای فراداستانی میپردازد.
مقالااۀ «پسامدرنیساام در رمااان تاااریخ ِس ا ّری بهااادران فاارس قاادیم» ( ،)1388تاادینی کااه بااه
ّ
بینامتنیاات،
بررساای آمیخااتن گونااههای ادباای ،محتااوی معرفااتشناسااانه ،عاادم انسااجام،
تغییرات راوی و زاویۀ دید و...میپردازد.
پژوهش پیشرو از این حیات کاه باه تحلیال عنصار شخصایت باا الگاو قاراردادن تلفیقای از
نظریات ،پستمدرنیسم و ابزوردیسم میپردازد ،مطالعهای تازه و نو است.
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ُ .2پستمدرنیسم
پست مدرنیسااام ،فراناااوگرایی ،واکنشااای اسااات در مقابااال بنیاااان اولیاااۀ مدرنیسااام و ادعاااای
برگذشااتن از مدرنیساام را دارد و چیاازی جاادای از مدرنیتااه نیساات و دوراناای از تاااریخ مدرنیتااه
اساات« .واژۀ پساات بااه معناای برتااری و بیشااتربااودن اساات» (داوری اردکااانی.)129/1 :1391 ،
ّ
ّ
مدرنیساام ،شاایوهای بااود کااه از ساانت فراتاار میرفااتّ ،ام اا پستمدرنیساام از ساانت و مدرنیساام
فراترماایرود و مدرنیساام را بیاعتبااار و مااورد پرسااش میدانااد« .فردریااک جیمساان ،در تحقیااق
مفصااالش باااا عناااوان پسامدرنیسااام یاااا منطاااق فرهنگااای سااارمایهداری متاااأخر ،فروپاشااای
ّ
ساااختارهای ساانتی ،اجتماااعی و اقتصااادی را مشااابه روانگساایختگی میدانااد» (تاادینی:1388 ،
 .)24/1پست مدرنیساام ،عناصاار سااازندۀ ماقباال خااود ماننااد خاارد ،حقیقاات ،ساانت ،اخااال و
تاااریخ را بااه دلیاال ناسااازگاری بااا تجزیااه و تحلیاال موشااکافانۀ امااروزی بیمعنااا میدانااد« .در
ّ
سااالهای دهااۀ  1970و ب اهویژه دهااۀ 1980اصااطالح پسااتمدرن و مشااتقات آن جااای خااود را
در حوزههااای مختل ا علااوم انسااانی و علااوم اجتماااعی بااهویژه فلساافه ،ادبیااات ،نقااد ادباای،
نظریااۀ ادباای ،جامعهشناساای ،روانکاااوی ،نظریااه اجتماااعی ،نظریااۀ فرهنگاای ،سیاساات و...باااز
کرد» (لیوتار.)23/1 :1381 ،
ّ
رمااان پسامدرنیسااتی ،بااه طاارح مباااحثی ماننااد ماهیاات عااالم هسااتی و وجودشناسااانه،
بیمعنااایی ،عاادم انسااجام مااتن ،عاادم ّ
قطعیاات و...میپااردازد .روایاات پستمدرنیسااتی بااه
ّ
شخصاایتهای غیاار قهرمااانی میپااردازد کااه درگیاار کارهااای غیاار اخالقاای
ترساایم آدمهااا و
ّ
هسااتند ،در حااالی کااه در روایاات ساانتی اعمااال قهرمانانااه مااردان باازرگ بااا صاافات وایی
اخالقاای و معنااوی و خصوصاایات تحسااینبرانگیز جساامی مشااخ

میشااوند ،مااثال سااقرا را

در نوشاایدن جااام شااوکران بااا هاادفی الهامبخشاای ترساایم میکنااد« .دری زبااان پستمدرنیساام
بسایار دشااوار اساات؛ و اکثاار کتابهااای راج،بااه پستمدرنیسام نیااز بااهاین زبااان بااهویااژه ماابهم
نوشتهشدهاند» (پاول.)12/1 :1380 ،
شخصا ّ
اایتهای اغلاااب داساااتانهای پساااتمااادرن ،افااارادی معقاااول ،معماااولی و دارای
کنشهااای پذیرفتااه و متااداول جامعااه نیسااتند ،بلکااه اغلااب از نظاار هنجارهااای اجتماااعی دارای
رفتاااری غیاار عااادی و غیاار قاباال دری هسااتند .برخاای از ایاان شخصا ّایتها کااامال روانپااریش
ّ
شخصایتهای اساکیزوئید و باا تغییار زاویاۀ دیاد باه پسامدرنیسام
هستند .معاین ،از زاویاۀ دیاد
شخصاایتهای اسااکیزوئید را مااورد ّ
ّ
ّ
شخصاایتهای
توجااه قاارار میدهااد« .
میپااردازد و ابعاااد
رمان هااای پسااامدرن ،ذهناای آشاافته و غیاار متعااارف دارنااد و مااتن ،اغلااب در نتیجااۀ آشاافتگی
ذهاان آنااان ،انسااجام و یااکدسااتی خااود را از دساات میدهااد ،همچنااان کااه انسااان ایاان عصاار،
جامعه و دنیای او آشفته و فاقد انسجام و یکپارچگی هستند» (تدینی.)217/1 :1388 ،
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از تکنیکهااایی کااه موجااب عاادم ّ
قطعی ات ،آشاافتگی و عاادم انسااجام آثااار پسامدرنیسااتی
میشود ،باهکارگیری شایوههای متفااوت روایات ،مانناد خاواب ،خااطره ،تاداعی ،جریاان ّ
سایال
ذهاان ،تغییاار زاویااۀ دیااد و راوی اساات .ایاان تکنیکهااا بااا ّ
ادبیااات ماادرن آغااازشااده و در
پسامدرنیسم به اوج خود رساید .روزباه معاین ،روایات خاود را باا زاویاۀ دیاد ّاول شاخ مفارد

شااروع میکناادّ ،ام اا در فصاال ّدوم ایاان زاویااۀ دیااد را رهااا میکنااد و بااا زاویااۀ دیااد دانااای کاال
روایاات را ادامااه میدهااد و ایاان تغییاار متناسااب بااا وقااای ،جدیاادی اساات کااه در داسااتان ر
میدهد .زاویۀ دیاد غالاب ایان رماانّ ،اول شاخ مفارد باا روایات آرماان اسات .از  17بخاش
رمااان ،زاویااۀ دیااد  7بخااش ،دانااای کاال اساات .بااهعالوه حکایتهااایی را از منظاار سااایر
ّ
شخصاایتهای داسااتانی ماننااد مااارال ،نگااار ،مهااران ،میکائیاال و ...بهشاایوۀ ّاول شااخ
روایت میکند.
زماان در قهووۀ سورد آقوای نویسونده ،غیاار خطای و آشافته اسات و در کناار ساایر مؤلفااههای
پسااامدرن بهآشااوب مااتن کمااک میکنااد .ساایر روایاات بااا حکایتهااای فرعاای ،فالشبکهااای
افسانهساااازی ،خیاااالی و زمانپریشااای ماااداوم باااه گذشاااته بااااز میگاااردد .زماااان در دسااات
شخصا ّایتها هماننااد یااک ساااعت کااوکی اساات کااه عقربااههای آن را بااه هاار ساامت میتواننااد،
بچرخاننااد .بنااابراین ،هرگاااه کااه بخواهنااد ،زمااان را بااه عقااب یااا جلااو میکشااند .روزبااه معااین،
با از باین باردن سایر خطای و مساتقیم زماان و بازگشاتهاایی کاه باا ایان روشهاا باه گذشاته و
ّ
ّ
شخصااایتهای
شخصااایتها دارد ،ضااامن بازتاااابدادن آشااافتگیهای ذهنااای
درون ذهااان
داستانی ،نظم و انسجام روایت را بههم میزند و پیرن داستان را دیریاب میکند.
ّ .3
معرفی و تحلیل قهوۀ سرد آقای نویسنده
.1-3خالصۀ رمان
چکیاادۀ قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده بااا بهرهگیااری از دانااش راهبااردی بسااا معنااایی بااه شاایوۀ
خالصهنویسی آزاد (بهزبان خود) برای ارائۀ بهتر موضوع پژوهش به این شرح است.
آرمااان روزبااه ،شخصا ّایت مرکاازی ،جااوانی نویساانده ،عاشااق و ماااجراجو و مااارال دختااری
روزنامااه نگااار اساات .رمااان بااا یااک خاااطره از دوران کااودکی آرمااان آغاااز ماایشااود .آرمااان ،در
سن دهسالگی عاشاق یلادای بیسات و پن سااله میشاود کاه بارای تمارین پیاانو باه خاناۀ پیارزن
همسااایه آرمااان ماایآیااد و چااون زن ا خانااۀ پیاارزن خ اراب اساات ،یلاادا زن ا خانااۀ آرمااان را
میزندّ ،اما پیرزنای کاه پیاانو میآماوزد ،یاک آهنا بیشاتر نمایداناد .بناابراین ،آرماان تصامیم
ّ
ماایگیاارد ،نااتهااای موساایقی را دسااتکاریکند تااا آمااوزش پیااانو ،ماادت زمااان بیشااتری طااول
بکشد و او هر روز یلدا را ببیندّ ،اما پیرزن میمیرد.
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یلاادا ،بیساات سااال بعااد ،کنساارت تااکنااوازی پیااانو برگ ازارمیکنااد و آرمااان بااه کنساارت
میرود و یلدا نتهاای تقلبای آرماان را میناوازد .یلادا ،از آرماان روزباه؛ هماان ِابای ،هاماتااقی
دانشااگاهی آرمااان ،دعااوت میکنااد کااه بااه روی ِساان باارود و از چگااونگی نوشااتن نتهااای

موساایقیمیگوید .آرمااان از ریااا و تزویاار ِاباای عصاابی میشااود و فریادزنااان ِاباای را دروپگااوی
متقلااب و بیمااار مینامااد .مساائولین انتظامااات آرمااان را از سااالن کنساارت بیرونمیکننااد.
آرمااان ،بارای گفااتن حقیقاات بااه یلاادا و تسااویه حساااب بااا اباای آنهااا را تعقیاابمیکنااد و محاال
سکونت آنهاا را پیادامیکناد؛ اماا نمیتواناد باآنهاا روبارو شاود و باه خاناهای برمیگاردد کاه باا
دوسااتش مهااران در آنجااا زناادگی میکننااد .آرمااان از مااارال کااه در نشااریه همکااار هسااتند،
خواستگاری میکند؛ ّام ا مارال باه دلیال مارگ پادرش باه آرماان جاواب منفای میدهاد .آرماان،

برای ّ
اذیاتکاردن ِابای و اینکاه باه هماه بگویاد ،او نات آهنا را نوشاتهبود ،یاک چمادان پار از
نامااه و شااعرهای دوران کااودکی را کااه ب ارای یلاادا نوشااتهبود ،بااه هم اراه شااانه و جعب اۀ موساایقی

یلدا به سااختمان  84میفرساتد کاه اساتودیوی ضابا اسات .آرماان ،باا پلایا تمااس میگیارد
کااه در آن ساااختمان بمبگااذاری کااردهاساات .پلاایا ،آرمااان را دسااتگیر میکنااد و وقتاای
میفهمنااد ،بمباای وجااود ناادارد او را بااه تیمارسااتان میفرسااتند و در تیمارسااتان بااا دکتاار پارسااا،
رئاایا ،سااام ،گلناااز ،میکائیاال ،منصااور و ...آشاانا میشااود .آرمااان ،قصااد ف ارار از تیمارسااتان
دارد؛ امااا موفااق نمیشااود و گااروه تئاااتری باارای بیماااران تشااکیل میدهااد .منصااورکالنتاار،
بیماااران رواناای ،مخااال آرمااان ،ایاادهها و کارهااایش اساات .منصااورکالنتر ،یااک شااب دکااور
تئاااتر را آتااش میزنااد و آرمااان بااا میکائیاال از تیمارسااتان فاارارمیکنااد و ماارگ آرمااان در
آتشسااوزی شااایعه میشااود .مااارال ،بااا کمااک دوسااتش نگااار در جسااتجوی آرمااان اساات.
آرمااان ،در شااب آتشسااوزی بااا میکائیاال بااه خانااه نگااار ماایرود و ساپا بااه خانااهباپ میکائیاال
ماایرود و مخفاای میشااود و از آنجااا ّ
ّ
شخصاایتی
اذیااتکردن مااارال را آغاااز میکنااد .مااارال،
ساااده لااوح اساات ،فریااب حرفهااای نگااار را میخااورد و بااا همکااارش ،شااهاب افتخاااری ،کااه
خواستگارش نیاز هسات ،در جساتجوی آرماان اسات .نگاار ،باا آرماان هامخاناه میشاود و باه
او عشق مایورزد؛ اماا آرماان ،قهاوۀ مخلاو باا سایانور را مینوشاد و میمیارد .نگاار ،میکائیال
را بااه تیمارسااتان میفرسااتد و مااارال او را تعقیااب میکنااد تااا بااه خانااهباغی در خااارج از ته اران
میرسااد و از دیااوار باااپ ،بااای ماایرود .مااارال ،نگااار را در آن خانااه میبینااد و نگااار همااۀ
رخاادادها را باارایش تعریاا میکنااد و یااک فنجااان قهااوه بااه مااارال میدهااد؛ ّامااا مااارال
نمینوشااد .نگااار ،بااا اساالحه بااه ساامت مااارال شاالیک میکنااد و تیاارش بااه خطااا ماایرود و بااا
رساایدن شااهاب و درگیااری بااا نگااار ،تیااری شاالیک میشااود و بااه کتاا شااهاب میخااورد و
اساالحه از دساات نگااار میافتااد و مااارال اساالحه را برماایدارد و نگااار فنجااان قهااوۀ مخلااو بااا
سایانور را مینوشاد و میمیاارد .ماارال بااا شاهاب ازدواج میکنااد .در پایاان روایاات ،میکائیال بااه
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آپارتمااان مااارال ماایرود و یااک گاال رز و برگااهای را کااه روی آن نوشتهاساات «دوسااتت دارم »
جلااوی در خانااه میگااذارد و بااه مااارال میگویااد :اینجااا خانااۀ زنااش ساایمین اساات .مااارال،
احااوال آرمااان را از او ماایپرسااد و او در جااواب میگویااد؛ حااروف کلمااات را میسااازند.
جملااهها کنااار هاام داسااتانها را و داسااتانها دنیااای نویساانده را .مااارال بااا شاانیدن حرفهااای
میکائیل دوباره شروع به خواندن نوشتههای آرمان میکند.
 .2-3تحلیل عنصر شخصیت
قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،یکصااد و شصاات و شااش شخصاایت دارد کااه یکصااد و بیساات و یااک
ّ
ّ
شخصاایت زن (℅ )24.09اساات و زنااان بااهطور غالااب؛
شخصاایت ماارد (℅ )72.89و چهاال
تباهکااار نیسااتند ،عاایش اشارافی ندارنااد ،شااوربخاات هسااتند و فرجااامی نیااک ندارنااد )0.۶2 ( .یااک
ّ
ّ
شخصااایت اشااایائی مانناااد کاااوه و پنجاااره در
شخصااایت حیاااوان (گاااوزن) و (  )2.40چهاااار
حکایتهای فرعای اسات کاه نویسانده در خارده روایتهاا یاا روایتهاای مینیمالیساتی باا اساتفاده از
ّ
شخصیتبخشاای یااا پرسونیفیکاساایون ویژگیهااای انسااانی بااه ایاان شخصا ّایتها میبخشااد کااه تک ارار
ایااان عناصااار زمیناااهای و محیطااای باااا برجستهساااازی ویژگیهاااای شخصا ّ
اایتها در قالاااب اشااایاء،
ّ
موقعیتهااا یااا تصاااویر دیدهمیشااود )۶۶.4۵ ( .یکصااد و هفاات شخصا ّایت فقااا حضااوری اساامی
ّ
ّ
شخصاایتهای
شخصاایت افااراد و
دارنااد و فقااا نامشااان باارده میشااود )2۵.4۶ ( .چهاال و یااک
مشااهور نظااامی ،سیاساای ،ادباای ،هنااری ،ورزشاای و ...هسااتند کااه شخصا ّایتهای داسااتانی اشاااراتی

گاذرا و کوتاااه بااه آنهااا دارنااد و بیااانگر ساط فرهنگاای و اجتماااعی شخصا ّایتها و نااوعی بینامتنیاات در
سیر روایت ایجاد میکند کاه فهام آن مساتلزم آشانایی باا متاون تااریخی ،چهرههاای مشاهور ساینمایی،
چهارههااا

ناامهااا و
موسایقیدان ،مکاتاب سیاساای و روانشناسای اسات و بارای خواننادگانی کاه بااا ایان 
آشاانایی ندارنااد ،نااوعی گسسااتگی و سااردرگمی ایجاااد میکنااد کااه خواننااده آن را در مااتن احساااس
میکند و از مؤلفههای آثاار پستمدرنیسام اسات .آگااهی از هار یاک از ایان رواباا بیناامتنی منجار باه
ّ
فهاام عمیااقتر مااتن روایاات میشااود و خواننااده را بااا افکااار و احساسااات راوی آشاانا میکنااد .تعاادد
شخصا ّایت ها نشااان از ساااختار پیچیااده رمااان دارد کااه بااه صااورت تیااپ انتخاااب شاادهاند ،نااه فاارد و

ترکیباای از چهرههااای طبقااات مختلاا اجتماااعی ماننااد نگهبااان ،روانپزشااک ،معاااون وزیاار و....
هستند که این ّ
تنوع مان ،یکنواختی متن است.

روزبااه معااین ،بااا اسااتفاده از یااک جریااان دیااالکتیکی و نااه انگااارهبرداری ساااده ،نمونااۀ
ّ
شخصاایتهای اسااکیزوئید ،پارانوئیااد و سوساایو پات و «پروتوتیااپ» را کااه میشناسااد و عینااا
در زندگی واقعی دیدهاسات ،باهعناوان ماواد خاام و ابازار ّ
اولیاۀ یاک نهااد یاا ِتاز در برابار نیاروی

خالقۀ و جریان ذهنی خاود کاه آنتی ِتاز و برنهااده اسات ،قارارمیدهاد و حاصال ایان رویاارویی
همنهاادی (ساانتز) اساات کااه همااان شخصا ّایت یاا کاااراکتر آفریاادهشاادۀ نویساانده اساات (دقیقیااان،
.)۶2/1 :1397
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ّ
شخصاایتهای ایاان رمااان را در دو صااحنۀ مکااانی غالااب مییااابیم و بااه دو دسااتۀ کلاای
ّ
شخصاایت و درون تیمارسااتان؛ بیساات و شااش
بیاارون تیمارسااتان؛ یکصااد و ساای و پاان

شخصا ّ
اایت تقسااایم مااایکنیم کاااه بااارای تجسااام و پااارورش شخصااایتهای روانااای دارای
ّ
شخصاایتها و صاافاتی از
ویژگیهااای مشااتری هسااتند ،تااا تااأثیر مکااان باار هویاا ت ،دری
شخصا ّایتها آشااکار شااود .شخصا ّایتهای تیمارسااتانی ماننااد آرمااان ،رئاایا ،میکائیاال ،سااام،
منصاااور ،نگاااار ،عرفاااان و ...اختاللهاااا و عالئااام بیماریهاااای پسااایکوپات ،اساااکیزوفرنیا،
پارانو یا دارند.
وقتاای روان آدماای دچااار اخااتالل و از همگساایختگی میشااود ،زبااان و جملااه نیااز تجزیااه و
پراکنااده میشااود .گفاات و گااوی شخصاایتهای اسااکیزوئید کوتاااه و مختصاار اساات .بنااابراین،
میتوان گفت:
اساااکیزوفرنیا (شااایزوفرنی) و روانپریشااای بیمااااری روانااای پستمدرنیسااام محساااوب
میشااود .اگاار جملااه تجزیااه و قطعهقطعااه میشااود و دچااار از هاام گساایختگی گشااته و
تکااهپاره میگااردد ،بااههمین نحااو روان نیااز دچااار اخااتالل و از همپاشاایدگی میگااردد؛ همااین
طااور تجربیااات مااا از گذشااته حااال و آینااده .باادین ترتیااب پستمدرنیساام در بااازی معااانی
غوطااه میخااورد و یااا فیالواقاا ،بااه درون بازیهااای معااانی فاارد افتاااده در میغلتااد (پاااول،
.)113/1:1380

ّ
شخصاایتها آشااکار میگااردد کااه
ایاان عالئاام در ماجراجو ییهااا و کاانش آنااان بااا دیگاار
ّ
ّ
شخصاایتپردازی بااه نمونااههایی از ایاان
شخصاایتها و تحلیاال شاایوههای
همااراه بااا معرفاای
اختالیت اشارهمیکنیم.
.1-2-3قهرمانزدایی

قهرمااانزدایاای و نقااق قهرمااان محااوری از پیاماادهای عاادم ّ
قطعیات «خااود» در روایااتپردازی
پسااامدرن اساات .ایاان مساائله ،ادامااۀ رونااد شخصا ّایتپردازی مدرنیسااتی اساات .در روایتهااای

مدرنیسااتی ،فاارد بااه صااورت شخصا ّایتی مناازوی ،درونگ ارا و معتاارا بااه جامع اه و ارزشهااای
ّ
شخصای تی پروبلماتیاک اسات کاه گلادمن بار اسااس رویکارد مارکسیساتی
آن ترسیم میشاود؛
خود آن را زادۀ دوران اقتصاد آزاد میداند (گلدمن.)7۶/1 :1381 ،
آرمان ،شخصایت مرکازی روایات ،نقاش خاود را باا ّ
تمناای عشاق آغااز میکناد و در نتیجاۀ
تعااامالتش بااه انسااان دیگااری تباادیل میشااود .رفتااار ،اطااوار و تااا حاادودی گفتااار او بیااانگر
ّ
شخصاایت مصاانوعی میشااود و طبااق گفتااۀ خااودش
عملکااردی نساانجیده اساات و مباادل بااه

سادیساام یااا دیگاارآزاری دارد .آرمااان ،در رفتااار و خ ّ
لقیاااتش در جهاات منفاای و درد سرساااز،
ثابتقاادم و اسااتوار اساات کااه ناشاای از حااوادث و ناکااامیهااایخ ااشهذش اساات و شخصا ّایت
او باار بسااتر حااوادث عاشااقانه و پلیساای شااکل گرفتهاساات .بنااابراین ،صاافات برجسااتۀ وایی
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ّ
شخصاایت مرکاازی مینااامیم،
اخالقاای و معنااوی ناادارد و نمیتااوان او را قهرمااان نامیااد و او را
زیاارا خصوصاایات قهرمااان را ناادارد (میرصااادقی .)1۵8/1 :13۶7 ،روزبااه معااین ،بااا بهرهگیااری از
این مولفۀ پستمدرنیستی به تنزل جایگاه فرد و قهرمانزدایی میپردازد.
آرمااان ،ایاان احساااس را دارد کااه خااانم همسااایهاش پساار خااود را صاادا میکنااد و او
پاسااخش را می دهااد .دوساات آرمااان ،او را بااه ایاان دلیاال کااه بااا خااودش صااحبت میکنااد ،در
بیمارستان بستری میکند و آرمان بعد از دارودرمانی از تیمارستان فرار میکند.
نمونه:
توی همسایگیم یاه ماادر و پسار زنادگی مای کنن کاه از شاانا مان پساره هام اسام مان باود،
ماادرش هاام دائاام صااداش مایزد ،لحاان صااداش طااوری باود کااه حااا میکااردم مااادرم داره
صدام میزنه ،ایان قضایه روزهاای اول کلای کالفاهم میکاردّ ،اماا بعادش ساعی کاردم از ایان
ّ
اتفا لذت ببرم ،شروع کردم به جوابدادن (معین.)18/1 :139۶،
ّ
شخصیتهای پارانوئید
.2-2-3

ّ
شاادت گرفتااار ّ
ّ
ذهنیتهااای بیمااار و متکثاار هسااتند تااا آنجااا کااه
شخصاایتهای پارانوئیااد ،به
ذهنیاات و ّ
امکااان تمااایز میااان ّ
واقعیاات را از دساات دادهانااد و کنشهااای آنااان غالبااا سااویهای
منفاای و ضااد قهرمااانی ماننااد خودکشاای ،خیاناات ،دیگاارآزاری و...دارنااد« .خااود» گسسااتۀ
شخصا ّایتها و بحاران ها ّ
اویتی آنااان شخصا ّایتها را بااه وجودهااایی چناادپاره یااا چندگانااه تباادیل
ّ
میکند کاه تنهاا از دور میتاوان ّ
شخصایت شناساایی
کلیات واحادی از آنهاا را باه عناوان یاک
کلیتهااای نا ّ
کاارد و هاار چااه بااه شخصا ّایتها نزدیااکتر میشااویم ،در مییااابیم کااه ّ
اامتعین بااا
ّ
هویتهای متکثر هستند.
پارانویاااا از مؤلفاااههای آثاااار پست مدرنیسااام اسااات .هنااار پساااامدرن ،بازتااااب مساااتقیم
نابسااامانیها عصاار پسااامدرنیته اساات .از ایاان جهاات بساایاری از ویژگیهااای بیمارگونااۀ انسااان
ایاان عصاار در ّ
ادبیاات آن ماانعکا اساات .پارانویااا از روانرنجوریهااای شااای ،انسااان پسااامدرن
ّ
تصااور توطئااه از جانااب دیگااران ،مهمتاارین ویژگیهااای آن
اساات کااه شااک ،تردیااد ،تاارس و

هسااتند« .پارانوئیااد ،حتاای قباال از بق ارا در یونااان بااهکاربرده شااده و یونانیهااا از آن بااه معنااای
دیوانگی اساتفاده میکردناد .در قارن هجادهم ،ایان اصاطالح بارای اختالیتای کاه عالئام باارز
آنها هذیان و تاوهم باوده متاداول شاد .حاایت بیماار پارانوئیاد تاا حادی شابیه حاایت بیماار
مبااتال بااه پارانوئیااد اسااکیزوفرنیا اسااتّ ،ام اا از جهاااتی نیااز بااا آن تفاااوت دارد .بیمااار پارانوئیااد،
ماننااد اسااکیزوفرنیک دچااار هااذیانهایی میشااود؛ ولاای هااذیانهای بساایار نظااام یافتااهتر از
هذیان بیمار اسکیزوفرنیک است» (شاملو.)233/1 :1388 ،
تااوهم شاانوایی ،از عالئاام مثباات بیماااری اسااکیزوفرنیا از نااوع پارانوئیااد (باادگمان) اساات.
شخصیت اساکیزوفرنیک دچاار ایان تاوهم و پنادار اسات کاه صاداهای موهاومی را مایشانمد،
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شخصاای بااا او گفاات و گااو میکنااد و اف ارادی در محاایا اط اراف او بااا هاام صااحبت میکننااد و
صدایشااان را میشاانود (قااائممقااام فراهااانی و همکاااران ،)2۵/1 :1388 ،در صااورتیکه ایاان اماار
خااالف واقاا ،و غیاار طبیعاای اساات و محا ّاری مااورد نظار حضااور فیزیکاای در آن محاایا ناادارد و
شااخ

متا ّاوهم ،در ادرای اشااتباهی پناادار ،صاادای اف ارادی خیااالی و یااا اف ارادی را کااه حضااور

ندارند ،میشنود و از این توهم رن میبرند و اطرافیان او را دیوانه و احمق میپندارند.
میکائیللل،از شخصا ّایتهای قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،شخصا ّایت پارانوئیاادی اساات کااه بااه

تا ّاوهم شاانوایی مبااتال و باار ایاان تصااور اساات کااه صااداهایی را میشاانود کااه دسااتوراتی بااه او
میدهند و او را تهدید به مرگ میکنند و منشأ صداها را رادیو و یا پیغامگیر تلفن میداند.
نمونااه« :بعااد تهدیدهاشااون شااروع شااد ،روی پیغااامگیر تلفاان واسااهم پیااام تهدیاادآمیز
میذاشااتن ،یااه نفاار همااهش از بااین صااداها ماایگفاات :میکشاامت میکائیاال ،ماایکشاامت
میکائیل» (معین.)9۵/1 :1396 ،
شخصا ّایتهای پارانوئیاادی قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده ،بااه جهااان اط اراف خااود بااا تاارس و
بیاعتمااادی مینگرنااد و اغلااب در آن توطئااهای میبیننااد .شخصا ّایتها بااا خااود حاارف میزننااد
و باار ایاان پناادار هسااتند کااه صاادایی را شاانیده و درصاادد پاسااخ بااه آن صاادا هسااتند کااه نااوعی
تکگوئی اسات و میتاوان تاکگویی آنهاا را باا ّ
توجاه باه حضاور مخاطاب ،از ناوع نمایشای و
باادون حضااور مخاطااب از نااوع حاادیت نفااا دانساات کااه سااطوح ذهناای و ییااههای پنهااان و
کش ناشاادۀ ذهاان شخصا ّایتها را آشااکار میکناادّ « .
شخصاایت اغلااب بااا خااود حاارف میزنااد
ّ
شخصایت مایخواهاد افکاار خاود را بارونافکنای کناد و تحات تاأثیر
و این نشانۀ آن اسات کاه
افکار خویش دست به انجام اعمال بزند» (براهنی.)2۶7/1 :13۶8 ،
.3-2-3خودشیفتگی

ّ
خودشایفتگی؛ باورهاا ،تفکارات غیار عاادی ،تارس و افکاار خااص درونای اسات کاه هیچگوناه
ّ
اساساای در عااالم واقعیاات ندارنااد و باار توهمااات اسااتوار هسااتند .هااذیان «تفکارات غیاار عااادی
ّ
تفک ارات ،برداشاات و تفساایر از ّ
واقعیتهااا کااامال مخاادوش ،مغلااو ،
اساات .باار اساااس ایاان
نادرساات و نابهنجااار میشااود .ایاان تفاساایر معمااوی سااازماننیافته ،مغشااوش ،باادون انسااجام و
وحاادت دروناای و غالبااا متضاااد و ناااقق یکاادیگر هسااتند .هااذیان در ایاان بیماااران ،بااه صااور
مختل تظاهر میکند» (شاملو.)203/1 :1388 ،
هااذیان بیمااار پارانوئیااد را میتااوان بااه چهااار دسااته تقساایمکرد کااه عبارتنااد از :هااذیانهای

بزرگ منشااای؛ تاااأثیر و آزار و گزناااد؛ هاااذیان حساااادت و جنسااای .در هاااذیان بااازرگمنشااای
احساااس مهمبااودن ،ثروتمناادبودن و قدرتداشااتن ،از جملااه حااایت بساایار پایاادار و مسااتمر
است؛ زیارا بیماار را از خطارات زنادگی مصاون مایدارد و ّ
واقعیات را باه نحاوی مساخ میکناد
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ّ
کاه بیمااار احسااس تساالا میکناد .گاااهی تفکارات بزرگمنشاای ایان بیماااران را مگالومانیاا نیااز
میخوانند (شاملو.)235/1 :1388 ،

سللا  ،نمونااه پروتوتیااپ شخصا ّایتهایی اساات کااه تصاااویری از بیماااران پارانوئیااد مبااتال بااه

خااودبزرگبینی را ترساایم میکننااد و خااود را نوازناادۀ ارکسااتر ساامفونیک میدانااد و مرباایاش او
را در نوازناادگی بااا «لااوئیز آرمسااتران » از مشااهورترین موساایقیدانان جاااز و ترومپااتنوازان
تااااریخ موسااایقی مقایساااه میکناااد در حاااالی کاااه فقاااا میتواناااد ،ساااازدهنی بزناااد
(معین.)117/1:139۶،

ّ
شخصاایتی اساات کااه بااه هااذیان ثروتمناادبودن مبااتال اساات و ادعااا میکنااد
میکائیللل،

کارخانااهدار بزرگاای اساات و پولهااایش را در بانکهااای سااوئیا پاانااداز کااردهبااود و بااه
پساارهایش شااک و گمااان بااد دارد کااه پولهااایش را دزدیااده و بااا کارمناادان بانااک تبااانی و
گاوبندی کردهاند و به او اتهام توهم میزنند (همان.)115 :

پارانویااا از ویژگیهااای تکرارشااوندهّ ،امااا نااه لزومااا همیشااگی در داسااتانهای پسااامدرن
اساات .از مهمتاارین نشااانههای ایاان نااوع روانگساایختگی ،شااک و باادگمانی و تصا ّاور توطئااه

از جانااب دیگااران اساات .ایاان گونااه داسااتانهای پسااامدرن بازتابدهناادۀ اضااطرابهای
پارانویااایی انسااان معاصاار هسااتند .شخصا ّایتهای مبااتال بااه پارانویااا آرزوی نااوعی زناادگی
ّ
ساایال و محصااور ناشااده را در ساار میپروراننااد .لاایکن وحشاات آنااان را از راههااای واقعااا
نامساادود و هاام بدبینیشااان دربااارۀ مفا ّار احتمااالی ،میاال شاادید آنهااا را بااه آزادی خدشااهدار

میکنااد آنهااا در ایاان مکانهااای محصااور ایماان و در عااین حااال ناااایمن هسااتند (تاادینی،
.)۶7/1 :1388

نمونه:
میکائیاال گفاات« :میدوناای مریخاای ،ماان از یااه ورشکسااته تباادیل شاادم بااه یااه میلیاااردر،
تمااومش رو هاام ماادیون یااه پاایچ خطرناااکم ،فقااا کافیااه دیاادگاهت رو نساابت پاایچ خطرنااای
عوا کنی» (معین.)94/1:139۶،

خااودبزرگبینی یااا بزرگمنشاای از عالئاام ثااانوی ،مثباات و هااذیانهای بیماااری اسااکیزوفرنیا
ّ
شخصاایتهای
اساات .ایاان ویژگاای قاابال در وجااود فاارد بیمااار نبودهاساات و اکنااون در روح
اسکیزوفرنی پارانوئید تنیدهشدهاست (قائممقام فراهانی و همکاران.)2۵/1 :1388 ،
نمونه:
چنااد هفتااهای بااین یااه سااری بیمااار اسااکیزوئید زناادگی کااردم کااه یکاای شااون فکاار میکاارد
اساتیون اساپیلبرگ شاده ،یکای دیگااه هام فکار میکارد تونسااته باا روح بتهاوون ارتباا برقارار
کنه» (معین.)19/1 :139۶ ،
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ّ
بینامتنیت
.4-2-3

ّ
بینامتنیااات از مؤلفاااههای پسامدرنیساااتی اسااات .میخائیااال بااااختین ،نظریاااهپرداز روسااای،
مهمتاارین ویژگاای گفتااار را خاصا ّایت گفاات و گااوئی یعناای سااویۀ بینااامتنی آن میدانااد؛ ب اه ایاان
معنا کاه موضاوع ساخن هار چاه باشاد ،باه هار حاال از قبال باه گوناهای بار زباان آمدهاسات و
نمیتااوان از سااخنهای از پیشگفتااه در بااارۀ موضااوع چشمپوشاای کاارد .ایاان گفاات و گااوی
بینااامتنی در قهوووۀ سوورد آقووای نویسوونده بااا نااامبردن از شخصا ّایتهای مشااهور بااه طااور بااارز و

واض ا قاباال دسااتیابی اساات .شخصا ّایتهای مشااهور ،بازتاااب و تمهیاادی از مقاصااد نویساانده
در سااطور روایاات اساات و آشااکارا احساسااات نویساانده را نساابت بااه شخصا ّایتهای تاااریخی،
ّ
شخصاایتهای مشااهور فقااا حضااور اساامی در ایاان
هنااری ،سیاساای و ...ترساایم میکنااد.
روایاات دارنااد کااه شخصا ّایتهای داسااتانی اشاااراتی گااذرا و کوتاااه در قالااب تلماای در گفاات و

گوهای خود بهآنها دارند.

اایت در سااایر روایااات مااادرن؛ باااا شخصا ّ
ناااوعی قرینهساااازی شخصا ّ
اایتهای مشاااهور و
ّ
ّ
شخصاایتها و
شخصاایتهای داسااتانی یااادآور آن
نساابتدادن کاانش و خویشااکاری مشااابه
احیااگر کنشهاای بازرگ آناان اسات کاه شاکلی گساترش یافتاه ،مترقای و نوسازیشاده از آرایاۀ
تلماای اساات .نویساانده ،آمیزشاای از روایتهااا و رمزگااان معنااایی را در روایاات وارد میکنااد و
ّ
ّ
شخصاایتهای متااون تاااریخی ،سیاساای ،هنااری و  ...پاایش از خااود
شخصاایتپردازی از
در

ّ
شخصاایتهای مشااهور باار انتقااال اندیشااهها و پیااام درونمایااه
بهاارهمیباارد و بااا نااامبردن از
میافزایااد .آگاااهی از هاار یااک از ایاان روابااا بینااامتنی منجاار بااه فهاام عمیااقتر مااتن روایاات
میشااود و خواننااده را بااا افکااار و احساسااات راوی و روح اثاار آشاانا میکنااد کااه بیااانگر سااط
ّ
شخصاایتها و نااوعی بینامتنیاات را کااه از ویژگیهااا و مؤلفااههای عماال
فرهنگاای و اجتماااعی
روایاات داسااتانهای پسااامدرن اساات ،در ساایر روایاات ایجاااد میکنااد کااه فهاام آن مسااتلزم
آشاانایی بااا متااون تاااریخی ،هنااری ،سیاساای و ...اساات و چااون برخاای خوانناادگان بااا ایاان
ّ
شخصیتها آشنای ندارند،دچار گسستگی و سردرگمی هستند.

رئاایا ،در ادرای دیااداری خااود ،تصااویری از «گااوبلز» وزیاار تبلیغااات و صاادر اعظاام
آلمااان نااازی بعااد از ماارگ هیتلاار« ،گورنیااک» و «هیملاار» از نظامیااان و سیاسااتمداران آلمااانی
ماایزنااد و بااا آنهااا صااحبت میکنااد و
در جناا دوم جهااانی را میبینااد و آنهااا را صاادا 
بحتهااای عمیقاای بااا آنهااا دارد ،در صااورتیکه ایاان شخصا ّایتها در محاایا اط اراف او وجااود
ندارد.
ن من «:گوبلز ،گوبلز ،صبر کن میخوام با گوبلز صحبت کنم».
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ویلچاار رو نگااه داشااتم ،اط ارافم رو نگاااه کااردمّ ،ام اا کساای نبااود ،حتااا تااو راهرویاای کااه ق ارار
داشتیم اتاقی نبود کاه کسای رو تاوی اتاا دیاده باشاه .گفاتم« :چای میگای رئایار روسهاا
کجا بودنر گوبلز کیهر» (معین.)84/1 :1396 ،

نااامبردن از ایاان شخصا ّایتها در انتقااال درونمایااه و اندیشااههااای نویساانده نقااش دارنااد و
بینامتنیت را که از مؤلفههای داستان پستمدرنیسم است ،تبیین میکند؛ نمونه:
چنااد هفتااهای بااین یااه سااری بیمااار اسااکیزوئید زناادگی کااردم کااه یکاای شااون فکاار میکاارد
اساتیون اساپیلبرگ شاده ،یکای دیگااه هام فکار میکارد تونسااته باا روح بتهاوون ارتباا برقارار
کنه (همان.)19 :

سااام ،مرباایاش او را در نوازناادگی بااا «لااوئیز آرمسااتران » از مشااهورترین موساایقیدانان
جاز و ترومپتنوازان تاریخ موسیقی مقایسه میکند (همان.)117 :
ّ
قطعیت
.5-2-3شکاندیشی و عد

ّ
شکاندیشاای و عاادم ّ
شخصاایتهای آثااار
قطعیاات از مؤلفااههای آثااار پسامدرنیسااتی اساات.
ّ
پسامدرنیسااتی افاارادی درونگاارا مااردد و شااکای هسااتند« .درونگرائاای بیمااار اسااکیزوفرنیک
خود نوعی محافظت در برابر تحریکات بیرونی است» (شاملو.)221/1 :1388 ،
فضااای آثااار پسامدرنیسااتی ،آ کنااده از نشااانههای شااکاندیشاای زیاار اساات :کثاارت کاااربرد
قیاادهای شااک و تردیااد ،فعلهااای منفاای« ،ی» نکااره ،حاارف ربااا «یااا» ،جملااههای پرسشاای،
عالماات پرسااش و واژههااایی کااه نشااانگر بیاطالعاای و ابهااام هسااتند (تاادینی.)43۶/1 :1388 ،
نویسااندۀ آثااار پستمدرنیسااتی بااا کاااربرد ایاان مؤلفااههااا فضااایی شااکآلود و گمانمنااد ب ارای
مخاطب میساازد .پاا باه شایوهای ساخن مای گویاد کاه گاویی خاود در آن گمانمناد اسات و
ایااان حاااا را باااه خوانناااده القاااا میکناااد .شخصا ّ
اایتهایی مانناااد شاااهاب ،ماااارال ،نگاااار
و....نساابتبااه موضااوع ماارگ و زناادگی آرمااان شااک و تردیااد و از رخاادادی واحااد روایتهااای
ّ
ّ
شخصایتها از مارگ و زنادگی آرماان دچاار تردیاد و
متعددی دارناد .خوانناده نیاز باه تبا ،ایان
شک است و از خود میپرسد ،فرستندۀ نامهها کیستر و آیا آرمان زنده استر نمونه:

نگار« :ما هم مطمئن نیستیم که مارده یاا ناهّ ،اماا مان یکای پاای دارم دیووناه میشام ».ماارال

گفت«:تو چی فکار میکنایر» شاهاب در فکار فارو رفات و ماردد گفات« :مان فکار مایکنم
مرده آخه مگاه میشاهر اگاه زنادهبامدبایاد ودخارا ایادپیادا م شاد ،اصاال آرماان اگاه
ّ
زندهباشه ،چارا بایاد بعاد از ایان مادت ،یاه ساری نوشاته واساهت بفرساتهر» (معاین:139۶ ،
.)9۶/1
ّ
ّ
شخصیتها
.6-2-3همانی و اتحاد

ّ
ّ
شخصاایتها در آثااار پستمدرنیسااتی بهگونااۀ وحاادت در
شخصاایتپردازی و معرفاای برخاای
عااین کثاارت اساات .برخاای از شخصا ّایتهای داسااتانی بااا قارائن و نشااانههایی یکاای میشااوند و
باااز در عااین حااال از هاام جاادا هسااتند ،چااون نامهااا و صاافات متفاااوتی دارنااد« .برخاای از
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شخصا ّایتهای روایاات پسااامدرن اشااتراکات فراواناای بااا هاام دارنااد و در برخاای مااوارد بااا هاام
یکاای میشااوند .ایاان همااانیهااای ماابهم عالوهباار تردیااد در ّ
قطعیاات اماار واقاا ،،موجااب
ناپایااداری جهااان فراگااذاری شااده و در نتیجااه باارجسااتهکردن ساااختار هسااتی شااناختی
میشاااوند» (مکهیااال .)43/1 :1392 ،در ایااان رماااان «دکتااار پارساااا» و «دکتااار بایگاااان» یاااک
شخصا ّایت بیشااتر نیسااتندّ ،اماا اسااامی متفاااوت دارنااد کااه باعاات ابهااام و عاادم ّ
قطعیات فضااای
داسااتان اساات و در عااین دوگااانگی یکاای باایش نیسااتند و قرائناای ایاان دو را بااه هاام میپیوناادد.
ب ارای مخاطااب قطعاای نیساات ،آیااا «دکتاار بایگااان» کااه راوی از او نااام میباارد ،همااان «دکتاار
ّ
شخصاایت دیگااری ساااختۀ
پارسااا» اساات کااه در نامااههای آرمااان بااه مااارال حضااور دارد یااا

تخا ّایالت ذهناای آرمااان اسااتر در پرسااشهای شااهاب و مااارال از دکتاار بایگااان راجاا ،بااه دکتاار
پارسا ،او خود را بیخبر وانمود میکند و آرمان را دوست خود معرفی میکند.
.7-2-3چرخۀ بیپایان

ّ
شخصایتهای آن اساات .روزباه معاین ،خواننااده
چرخاۀ بیپایاان ایان روایاات فرجاام بیفرجاام
را در آخرین صفحۀ باا کانش ماارال در خوانادن دوباارۀ ناماههاایآرماان ا  صادفن یادنرا 
اااممااسنمساااارادارد،ب ا ااان امآ ااا یدرمااانوخ ارارداس ا ان ارجاااع میدهااد و بااا

نوعی دورزدن مواجهاست.
ّ
فرجامهااای متعاادد شخصا ّایتهای داسااتان از دیگاار ویژگیهااای رمااان پسااتمدرن اساات.
نویسااندۀ اینگونااه آثااار ،س ارانجام شخصا ّایتها را از خواننااده نظرخااواهیمیکنااد و مخاطااب را
شخصاایتها آزاد میگااذارد و ّ
ّ
قطعیاات و یگااانگی جهااان داسااتان را
در گاازینش فرجااام برخاای
ّ
ّ
شخصی ااتها باعاات ایجاااد
زیاار سااؤال میباارد .مشااخ نبااودن سرنوشاات و س ارانجام برخاای
ابهااام و مشااکل در طاارح رمااان اساات و پاسااخی بااه خواسااتۀ مخاطااب ندادهاساات کااه
می خواهاااد از سرنوشااات آناااان آگااااه شاااود و خوانناااده احسااااس فریااابخوردگی میکناااد.
ّ
تهاای ماننادمنصاور ،یلادا ،ابای ،مهاران ،ساام و دختار جاوانی
شخصای 
سرانجام و سرنوشات
کاه آرماان ،تلفناای باا او صااحبت میکارد ،مشااخ

نیسات و در صااحنۀ روایات بااه حاال خااود

رها شدهاند.
 .8-2-3رفتارهای ضد اجتماعی

رفتارهای ضد اجتماعی مازمن و ماداوم ناوعی بیمااری باا عالئمای مانناد عادم رعایات ماوازین
اجتماااعی و اخالقاای اساات کااه شخصا ّایت سااایکوپات یااا سوساایوپات حقااو دیگاران را مااورد
تجاااوز ق ارار میدهااد« .بساایاری از ایاان بیماااران مرتکااب اعمااال غیاار عقالناای ،خشااونتآمیز،
دزدی و خااودآزاری تکانااهای شاادید ماننااد خودکشاای میشااوند و بساایاری از ایاان بیماااران
گرفتار نظام کیفری هستند» (لوین و همکاران.)43/1 :1373 ،
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شخصا ّایتهای اسااکیزوئید داسااتانی ،بااه سااابقۀ خااود در ارتکاااب رفتارهااای ضااد اجتماااعی
اعت اراف دارنااد .آرمااان ،بااه رفتارهااای غیاار عقالناای خااود ،ماننااد قطاا ،باار سااینما ،ساار کااار
گذاشتن پلیا و خبار بمابگاذاری دروغاین اقارار میکناد و باه ایان دلیال از آزادی در اجتمااع
محااروم میشااود .پلاایا ،آرمااان را بااه تیمارسااتان فرسااتاد و در آنجااا بسااتری میشااود ،زیاارا
ّ
محرومیاات اجتماااعی را دارد .آرمااان ،مکانیساام
چناادین بااار قصااد نقااق و زیاار پاگذاشااتن ایاان
دفاااعی ف ارار و خشااونت را کااه از عالئاام اسااکیزوفرنیا اساات ،پاایش میگیاارد و هااول و ه اراس
دربارۀ بحاران ّ
هویات را کاه از دساتاوردهای پستمدرنیسام اسات ،دامان میزناد .آرماان ،پاا
از ناکامی در فارار از تیمارساتان بارای کااهش مشاکالت بیمااران ،گاروه تئااتر تشاکیل میدهاد.
روزبااه معااین ،بااا ایاان تکنیااک فراداسااتانی ،از دنیااای داسااتان خااارج میشااود و ّ
واقعیاات

ّ
شخصاایتها در دنیااای داسااتان را نیااز بهسااخره میگیاارد و فراینااد نقشآفریناای
نقشآفریناای
ّ
شخصاایتها و کنشهااای آنااان را در قالااب تماارین تئاااتر باارای خواننااده بااازگو میکنااد و

شخصا ّایتهای روایاات چهاارۀ بااازیگرانی را پیاادا میکننااد کااه خواننااده نبایااد حتاای بااه ّ
واقعیت
داستانی آنها متکی باشد.
.9-2-3سایکودرا

تئاااتردرمااانی یااا سااایکودرام از روشهااای درمااان اسااکیزوفرنیا اساات کااه آرمااان در تیمارسااتان
ب ارای درمااان شخصا ّایتهای اسااکیزوئید ،کنااارهذاش ا درف ارهااای ی ا ای و ایجاااد سااالمتی
روان بااهآن میپااردازد .سااایکودرام ،در زبااان انگلیساای معااادل فارساای «رواننمایشاای» اساات.
«پیشااوند روان مفهااوم جنااون ،غیاار عااادیبودن ،عصاابی ،یااا حتاای اجتماااعسااتیزی را بااه ذهاان
منتقااال میساااازد و واژۀ درام باااه معناااای نماااایش اسااات» (بالنااار .)44/1 :1383 ،ساااایکودرام،
ّ
تجل ای خااود انگیختااه و بااه نمایشگذاشااتن پیچیاادگیها و کشاامکشهای دروناای فاارد ب اه روش
ّ
خالقیات و مایااۀ فرهنگاای مبتناای اساات (فرانکاال،
غیاار مسااتقیم و باار سااه اصاال خااودانگیختگی،
.)183/1 :1387
سااایکودرام ،مکتااب روانشناساای مسااتقلی نیساات و مجموعااهای نظااری و عملاای اساات.
بالنر میگوید:
نظریااۀ نهفتااه در تئاااتر درمااانی تکمیلکننااده و تقویتکنناادۀ جریانهااای اصاالی نظااری در
روانشناساای و رواندرمااانی و در جنبااههای اختصاصاای و ّ
متنااوع اساات .سااایکودرام ،نااوعی
تماارین خ ّ
القیاات اساات ،راهاای مملااو از ساارزندگی و شااجاعت در ترکیااب فلساافههای
ّ
پستمدرنیساام و ضااد ساااختارگرائی در اشااکال جدیااد و ساانتی بااا ویژگیهااایی ماننااد
سرزندگی ،محور پویایی و نمود خویشتن است (بالنر.)177/1 :1383،

قصااد آرمااان از تشااکیل گااروه تئاااتر ،کش ا ابعاااد روانشااناختی مسااائل ،حاال مشااکالت
ّ
شخصاایتهای اسااکیزوئید اساات و بااا
عاااطفی و خااودآمااوزی توسااعۀ توانائیهااای نهفتااه
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مخالفاات دیگاار شخصا ّایتها ماننااد «دکتاار پارسااا»« ،منصااور»« ،رئاایا» و ...مواجااه میشااود
و در پاسااخ آن اان میگویااد« :گفااتم تئاااتر تااأثیر منفاای نماایذاره ،هناار و تئاااتر باعاات ماایشااه
بیمارهااا رفتارهااای کلیشااهای رو کنااار بااذارن ،ایاان اساامش سااایکودرامه ،ماان روی ایاان مساائله
تحقیقات زیادی کردم ،سایکودرام باعت سالمتی روح میشه» (معین.)149/1 :139۶ ،
شخصا ّایت اسااکیزوئید ،بااا شاارکت در تئاااتر درمااانی واکنشهااای عااادتی و همیشااگی خااود
را بااه حالاات تعلیااق در ماایآورد و روشهااای دیگاار را میآزمایااد و شخصا ّایت خااویش را کشا

و بااه نمااود خویشااتن میرسااد« .در تئاااتر درمااانی بااه فاارد کمااک ماایشااود تااا بااا تجساام و
بااازیکااردن یااک مساائله بااه جااای فقااا صااحبتکااردن در مااورد آن ک اه روشاای مرسااوم اساات،
مسئله را بازنگریکرده ،برای آن راه حل مناسب پیدا کند» (بالنر.)27/1:1383،
.10-2-3خودکشی

خودکشاای ،منتهااای درماناادگی انسااان معاصاار ،عبتنمااایی ،پااو گرائی ،از رفتارهااای ضااد
اجتماااعی و خااودآزاری تکانااهای شاادید شخصا ّایتهای اسااکیزوئید ،خطرهااای پایاادار بیماااری
اسااکیزوفرنیا و کنشهااای غیاار منتظاارۀ و غیاار عااادتی شخصا ّایتهای داسااتانی اساات کااه انتظااار
انجااام آن نیساات و معناباااختگی و ابزوردیساام را ترساایم میکنااد کااه انسااان و چرخااۀ زناادگی را
ّ
شخصایت از ایان ناوع مارگ
فاقد معنا میداناد .خودکشای ،مرگای خودخواساته اسات و هادف
چیرهشدن بر تارس از مارگ اسات و رهاایی از تارس را شار زنادگی برمیشامارد .نیچاه ،تارس
از مااارگ را ّ
موجاااه نمیداناااد و آن را نشاااانۀ سااارخوردگی میپنااادارد و مااارگ خودخواساااته را
شایسااتۀ انسااان دانسااته و چنااین مرگاای را میسااتاید« :ماارگ خااود را بااه شااما ساافارش ماایکنم،
مااارگ خاااود خواساااته را ،کاااه از آن روی باااه مااان روی میکناااد کاااه مااان آن را خواساااتهام»
(نیچااه .)84/1 :1399،ایاان دیاادگاه مواجهااه و رویاااروئی بااا ماارگ را بهشااکل خودکشاای و یااا
پااذیرش قدرتمندانااه ماارگ نااه از ساار تاارس و ضااع در ایاان روایاات ترساایم میکنااد .روزبااه
معااین ،نااوعی فااراروی از ماارگ و اندیشااۀ گااذر از ماارگ و عبااور از مرزهااای وجودشناسااانه را
ترساایم می کنااد و آن رویااارویی باادون تاارس و قدرتمندانااه بااا ماارگ اساات کااه انسااان را از دام
رن میرهاند.
شخصا ّایتهای ایاان روایاات بهمرحلااۀ ذهناای رساایدهاند ،کااه مکانیساام دفاااعی و راه ف ارار را
در اقدامبااه خودکشاای میجوینااد .باااختین در یااک تقساایمبندی کلاای ،ادبیااات داسااتانی را بااه
سااه دورۀ کالساایک ،نااو (ماادرن) و پسااانو (پسااامدرن) تقسیمکردهاساات« .ویژگاای دورۀ نخساات،
حفا انسااجام و رابطااۀ علاات و معلااولی در ماتن اساات .دورۀ ماادرن ،شاااهد هااور پیچیاادگی و
درهااام ریختگااای کاااالم اسااات و دورۀ پساااامدرن ،باااا نگرشااای باااهآغاز پیااادایش رماااان باااه
معناباااختگی نظاار دارد» (مقاادادی .)278/1 :1378 ،بیفرجااامی ،وضااعیت نااامطلوب و پایااان
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ناااخوش سرنوشاات شخصا ّایتها از ویژگیهااای معناباااختگی و کنشهااای غیاار عااادتی در ایاان
ّ
روایاات اساات« .کاانش غیاار عااادتی آنساات کااه فقااا یکبااار اتفااا میافتااد و از همااین تک ارار و
ّ
ّ
ّ
(اخاوت .)143/1 :1392 ،باروز ایان رفتاار در نتیجااۀ
شخصایت پیباارد»
اتفاا میتاوان باه روحیاۀ
اخااتالیت عاااطفی ،نارساااییهای مراقباات اجتماااعی و مشااکالت درمااانی اساات« .اخااتالل
عاااطفی ،در انااواع مختل ا اسااکیزوفرنیا مشااتری اساات و حاادود نیماای از ایاان بیماااران ممکاان
است به افسردگی مباتال باشاند آناان باه هنگاام افساردگی اغلاب دسات باهخودکشای مایزنناد.
خطاار اقاادام بااه خودکشاای در ایاان بیماااران در مرحلااۀ افسااردگی در حاادود  12درصااد اساات»
(لوین و همکاران.)21/1 :1373،
ّ
شخصیتهای قهووۀ سورد آقوای نویسونده ،ناه صاحنۀ خودکشای را ترسایم میکنناد .نموناه:
ّ
شخصاایتهای مشااهور
توصاای خودکشاای نااامزد رئاایا (معااین ،)7۶/1 :139۶،خودکشاای
سااینمایی ،سیاساای و ادباای ماننااد ماارلین مااونرو (همااان ،)7۵ :هیتلاار (همااان ،)80 :ارنساات
همینگوی (همان ،)82 :آرمان (همان )211 :و نگار (همان.)213 :
ّ
شخصااایتهای ایااان روایااات ،بیاااانگر اصاااولی از پستمدرنیسااام مانناااد
خودکشااای
معنابااااختگی و ناامیااادی در زنااادگی اسااات کاااه کنشااای دور از اخاااال و نشااااندهندۀ
ّ
شخصاایتهای رمااان باارای چیرگاای باار اضااطراب درون اساات.
نتیجااهماناادن تالشهااای

بی
ّ
نظرکااردن از معناای اساات»
«وجااه غالااب تفک ار پسااتمدرن اثبااات بیمعنااایی یااا طاارح صاارف 
(داوری اردکانی.)48/1 :1391 ،
آرمااان ،بااه دلیاال ناکااامی در ازدواج بااا مااارال بااا نوشاایدن قهااوۀ ساارد مخلااو بااا ساایانور
خودکشیمی کند و نگاار باا برناماۀ قبلای باا همکااری میکائیال ،ماارال را باه خاناهباپ میکشااند
تا او را بهقتل برسااندّ ،اماا باا کماک شاهاب ،ماارال از مارگ نجاات مییاباد و نگاار باا نوشایدن
قهوۀ مخلو با سیانور خودکشی میکند.

ّ
شخصاایتهای اسااکیزوئید زن در ایاان روایاات اساات و
نگااار ،تنهااا نمونااه پروتوتیااپ
بیماااری اسااکیزوفرنیا در زنااان را ترساایم میکنااد .نگااار ،شخصا ّایتی پویااا و متظاااهر بااه جااام،

ّ
شخصاایتی کااه آغاااز داسااتان دارد ،قاباال شااناخت نیساات و
اساات ،ساایرتی ناپسااند دارد و از
حااوادث باار او تأثیرگااذار اساات .نگااار ،رفتاااری ریاکارانااه بااا مااارال دارد و تضاااد میااان اااهر و
ّ
واقعیاات را در پایااان رمااان بااا کنشاای باااورنکردنی و خار العاااده از خااود بااروز ماایدهااد و بااه
خواستۀ اساسی خاود نمیرساد کاه ازدواج باا آرماان اسات و در خواساتۀ آنای خاود کاه کشاتن
مارال و جنبۀ پلیسی رمان است ،ناکام میماند.
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.4نتیجه
 تحلیاال مؤلفااهها و سااازههای پستمدرنیسااتی قهوۀسوورد آقووای نویسوونده ،نشااانمیدهد؛اینرماااان ّ
قابلیتهاااای فراوانااای بااارای باااازخوانی باااا رویکردهاااای میانرشاااتهای باااهویژه آراء و

ّ
شخصاایتپردازی کاانش
نظریااههای روانشناساای و پستمدرنیسااتی دارد .روزبااه معااین ،در
رواناااای شخصا ّ
ااایتهای اسااااکیزوئید ،پارانوئیااااد و پساااایکوپاتیک و برخاااای تجویزهااااای
روانپزشکی مداوای این بیماران را ترسیم میکند.
 پارانویاااا و آشااافتگی ذهنااای یکااای از بیماریهاااای روزگاااار ماااا اسااات کاااه تردیاااد،شکاندیشاای ،تاارس و تصااور توطئااه از جانااب دیگااران اساات .داسااتانهای پسامدرنیسااتی
بهشاااکلهای گونااااگون منعکاکننااادۀ اضاااطرابهای پارانویاااایی انساااان معاصااار هساااتند.
ّ
شخصاایتهای پارانویااا خااود را در معاارا ایاان میبیینااد کااه در نظااام فکااری کساای دیگاار
احاطهشوند.

 نویسااانده ،شخصا ّاایتهای ناااوعی روانپاااریش را باااهعنوان پروتوتیاااپ افااارادی ترسااایم

میکنااد کااه در جامعااهای پسااتماادرن و پلورالیسااتی کااه بااا مفهااومی اسااتعاری در آسایشااگاه
بیماااران نمااود مییابااد و بااا نظاام غیاار انسااانی و سااتمگرانه زناادگی میکننااد کااه حاصاال هجااوم
تصاویر گوناگون جهاان معاصار و پستمدرنیساتی اسات و باا ایان نظام الماناه و غیار انساانی
مبارزهمیکننااد و در براباار عواماال فشااار بیروناای و دروناای از مکانیساامهای دفاااعی ماننااد ّ
تخیال،
ف ارار ،خشااونت ،اعتیاااد و ...ب ارای ایجاااد سااازگاری در خااود اسااتفاده میکنناادّ ،ام اا ساارانجام
نابود میشوند.
 از مؤلفاااههای پستمدرنیساااتی باااهکار رفتاااه در ایااان روایااات میتاااوان باااه روایاااتّ
شخصاایتهای پارانوئیااد ،اسااتفاده از
اسااکیزوفرنیک و داسااتان در داسااتان ،ترکیااب زاویۀدیااد،
شخصیتهای مشهور علمی ،تاریخی ،هنری ،ادبی ،شکاندیشی و پو گرائی اشارهکرد.
 شخصا ّایتها مشااابهتهای کنشاای و رفتاااری فراواناای دارنااد کااه بیااانگر جنبااۀ تاریااک وّ
ّ
شخصاایتهای اصاالی ،افاارادی معقااول و معمااولی و
شخصاایت آنااان اساات.
ییااههای پنهااان
دارای کنشهااای پذیرفتهشااده و متااداول جامعااه نیسااتند ،بلکااه افاارادی رنجااور ،پرخاشااگر،
خشاان و اغلااب از نظاار هنجارهااای اجتماااعی دارای رفتاااری غیاار عااادی و غیاار قاباال دری
هسااتند و ذهناای آشاافته دارنااد کااه دچااار مشااکالتی شاادهانااد و گوشااهای از درگیریهااای
اجتماااعی را ماانعکا میکننااد و در ّ
ذهنیااات بیمارگونااۀ خااود غوطهمیخورنااد و هاایچانگااار
هسااتند کااه ایاان صاافات در توصاای های مسااتقیم نویساانده ،کاانش و گفاات و گوهااای آنااان
آشااکار و نشااان از دیگاارآزاری آنااان اساات کااه ویژگاای شخصاایتهای پسااامدرن بی ّ
هویاات و
جامعۀ بیمار را ترسیم میکنند.
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ّ
شخصیتپردازی از سه شیوۀ متعاارف ارائاۀ شخصایتها اساتفادهکرده و شایوۀ
 نویسنده ،درّ
شخصیتپردازی غیار مساتقیم ،شایوۀکنش داساتانی
توصی مستقیم و گزارشی غالب است و در

ّ
شخصیتها برمیدارد.
کاربرد بیشتر دارد که پرده از احوال فکری و روحی
منابع

ابراهیمی یم ،،مهدی« ،)139۶( ،پوست اندازی عامهپسند ،نقد و فرانقدی بر رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده» ،نقد
کتاب ،زمستان ،سال ّ
سوم ،ش .142-129 ،12

ّ
اخوت ،احمد ( ،)1392دستور زبان داستان ،ج  ،1چاپ دوم ،اصفهان ،فردا.
براهنی ،رضا (ّ ،)13۶8
قصهنویسی ،ج  ،1چاپ چهارم ،تهران ،البرز.

بالنر ،آدام ( ،)1383درونپردازی ،ترجمۀحسن حقشناس و حمید اشکانی ،جلد ّاول ،چاپ اول ،تهران ،رشد.
پاول ،جیمز ان ( ،)1380پست مدرنیزم ،ترجمۀ حسینعلی نوذری ،ج  ،1چاپ سوم ،تهران ،نظر.

پژهان ،هدی و همکاران (« ،)1392بررسی ارتبا مرگ با کالم و گفتمان پسامرگی در پستمدرنیسم در روایتهای
داستانی محمدرضا کاتب» ،نقد و نظریۀ ادبی ،بهار و تابستان ،سال اول ،ش .78-۵7 ،2
تدینی ،منصوره ( ،)1388پسامدرنیسم در ادبیات داستانی ایران ،ج  ،1تهران ،علمی.
تدینی ،منصوره (« ،)1389پسامدرنیسم در رمان تاریخ ِس ّری بهادران فرس قدیم» ،زبان و ادب فارسی ،بهار ،ش
.133-1۵۵ ،43
داوری اردکانی ،رضا ( ،)1391اندیشۀ پست مدرن ،ج  ،1تهران ،سخن.
شخصیتپردازی در ّ
ّ
ادبیات داستانی ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران ،مروارید.
دقیقیان ،شیریندخت (،)1397
شاملو ،سعید ( ،)1388آسیبشناسیروانی ،ج ،1چاپ دهم ،تهران ،رشد.
فرانکل ،ویکتور امیل ( ،)1387انسان در جستجوی معنی ،ترجمۀ نهضت صالحیان و مهین میالنی ،ج  ،1چاپ
بیستم ،تهرانُ ،درسا.
قائم مقام فراهانی ،ضیاء و همکاران ( ،)1388درمان و توان بخشی اسکیزوفرنیا ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران ،رشد.
گلدمن ،لوسین ( ،)1381جامعهشناسی ادبیات (دفاع از جامعهشناسی رمان) ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده ،ج ،1
تهران ،چشمه.
لوین ،س و همکاران ( ،)1373اسکیزوفرنی ،ترجمۀ اکبر رهنما و داوود کردستانی ،ج  ،1تهران ،شاهد.
لیوتار ،ژان فرانسوا ( ،)1381وضعیت پست مدرن ،ترجمۀ حسنعلی نوذری ،ج  ،1چاپ چهارم ،تهران ،گام نو.
مالمیر ،تیمور و نجمالدین رستمیونا (« ،)1399تحلیل و نقد ویژگیهای پسامدرنی رمان هیا» ،ادب فارسی،
پاییز و زمستان ،سال دهم ،ش .۵7-39 ،2
مکهیل ،برایان ( ،)1392داستان پسامدرنیستی ،ترجمۀ علی معصومی ،ج  ،1تهران ،ققنوس.
مقدادی ،بهرام ( ،)1378فرهنگ اصطالحات نقد ادبی (از افالطون تا عصر حاضر) ،ج  ،1تهران ،فکر روز.
معین ،روزبه ( ،)139۶قهوۀ سرد آقای نویسنده ،ج ،1چاپ سیوهشتم ،تهران ،نیماژ.
میرصادقی ،جمال ( ،)13۶7عناصر داستان ،ج  ،1چاپ دوم ،تهران ،سخن.
نیچه ،فردریش ( ،)1399آواره و سایهاش ،ترجمۀ علی عبداللهی ،ج  ،1چاپ هفتم ،تهران ،نشر مرکز.
یعقوبی جنبهسرائی ،پارسا و همکاران (« ،)139۶تعویق خود در داستانپردازی ّ
محمدرضا کاتب» ،متنپژوهی ادبی،
پاییز ،سال بیست و یکم ،ش .78-۵3 ،73

