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  چكيده
گونه  پيوندند و بدين گرا به هم مي پسند و ادبيات نخبه شناختي جايي است كه ادبيات عامه ژانر روان

شود. اين ژانـر،  هـم در    وب ميشوند كه براي هر دو طيف خوانندگان جذاب محس آثاري خلق مي
هـاي   شناسي و شـاخه  وانهاي علم ر اش، از نتيجة دريافت بعد علمي و هم در شيوة روايت هنرمندانه

پـردازي، نويسـنده بـراي ترسـيم      جويـد. در ايـن شـيوة داسـتان     كاوي سود ميه روانيژمختلف آن بو
شناسـي، نويسـنده را از    شـود. روان  زندگي و هويت انساني، مستقيما به ذهن و روان آدمي وارد مـي 

هـاي   هـايش بـه بيـان سرچشـمه     هاي ذهني و تـداعي  گذراند تا از خالل واگويه ناخودآگاه انسان مي
هاي شخصيتي و اجتماعي برساند. سـپيدة شـاملو يكـي از نويسـندگان موفـق       اختالالت و ناهنجاري

هـاي   اسـت. او در تحليـل انديشـه   شناختي را اختيار كـرده   معاصر است كه نويسندگي در ژانر روان
نمايـد. تحقيـق    شناسـي اسـتفاده مـي    الخصوص در موضوع زنـان، از دانـش روان   انتقادي خود، علي

شناسي در آثار شـاملو پرداختـه اسـت. نتـايج تحقيـق گويـاي آن        حاضر به بررسي ژانر و رمان روان
ش و عناصـر روايـي آن،   هـاي  است كه شـاملو عـالوه بـر اسـتفاده از ايـن دانـش در روايـت داسـتان        

هـا، اصـطالحات، و    هـا، تكنيـك   شكلي شاخص و برجسـته نـام   پردازي، به الخصوص شخصيت علي
  هاي خود وارد نموده است.   اطالعات اين علم را در بدنة داستان
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  مقدمه
ــش ــش روان   يكــي از دان ــات، دان ــا ادبي ــرتبط ب ــاي م ــل   ه شناســي اســت. روش تحلي

هاي ادبي، در توليد آثار ادبي نيـز از   ، عالوه بر تأثيرگذاري مستقيم در پژوهش1روانشناختي
جهات مختلف مؤثر بوده است. توليدكنندگان آثار ادبي با سنجش صـحيح مقتضـاي حـال    

اند. جز اين، در بسياري از  ن آثار ادبي همت گماردهمخاطب و زمانة خود به نوشتن و سرود
شناسي به كمك مؤلفين آثار ادبي آمده است،  هاي مختلف دانش روان آثار داستاني، روش
هاي دروني روح و ذهن آدمي، آثـاري خلـق نماينـد كـه تصـويري بسـيار        تا با نفوذ در اليه

  نمايد.  نزديك به واقعيت از هويت انسان ارائه مي
اي اسـت؛ تركيبـي از ادبيـات و     رشـته  دسـتاورد پيونـدي ميـان   ، شـناختي نـو   روان رمان

شـناختي را بـه جهـان     انرمان رو، 2اول بار نويسندة فرانسوي، مادام دو ال فايتشناسي.  روان
نخستين كسي  3كنستاتين اما توفيق چنداني در اين زمينه به دست نياورد. بنژمن ،معرفي نمود

 در ايـن نـوع رمـان،    عنوان ژانري مستقل، اعتبار كسب كـرد.  ها به رمان بود كه براي اين نوع
در ذهـن يـك   را كه هرچه  كل، نويسنده از زاوية ديد راوي داناي كل و يا راوي داناي نيمه

، بـه  كرد اي (چون فكر ربط دهنده ةپوشي و غالبأ بدون هيچ جمل هيچ پرده بي، گذرد فرد مي
حضـور نويسـنده از    ،در رمان سنتي ،كند. عالوه بر اين ن مي) بياياد آورد، گفت و نظاير آن

حد در نويسنده سعي دارد تا  ،شناختي طريق حضور راوي محسوس است، اما در رمان روان
 اي از هـيچ واسـطه   امكان حضورش را نامحسوس كند، به طوري كه خواننده فكـر كنـد بـي   

راوي "هـا اغلـب بـا شـگرد      رمـان  از ايـن رو، در ايـن گـروه از   شـود.   ها آگاه مي افكار آدم
راوي بـا اخـتالل شخصـيتي يـا بحـران هـويتي كـه انتظـام          ،مواجهيم؛ يعني 4"اعتماد غيرقابل

هاي خود را  فكري مناسب براي روايت منسجم حقايق را ندارد و گاهي نيز اوهام يا كابوس

                                                                                                                   
1. psychoanalysis 
2. Madam de la Fayette 
3. Benjamin Constant 
4 Unreliable Narrator 
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سـيال ذهـن   جريـان  ري گـ   شيوة روايتز آن گذشته، چون گنجاند. ا در خالل بيان وقايع مي
تـرين افكـار شـخص اسـت و چـون ايـن افكـار بـه آنچـه در ناخودآگـاه او            محرمانـه  بيانگر
، عناصر اصلي اين روايت، نظير زبان، زمان، گذرد بسيار نزديك است، در بسياري موارد مي

آشفته، نابسامان و فاقد نظم و منطـق اسـت. غالبـأ در     ترتيب اتفاقات، توصيفات محيطي و ...
اي موجب تداعي و جاري شدن افكار  ديدن چيزي يا رخ دادن واقعه، شناختي نو رمان روان

   مي شود.
گرانـه و خودشناسـانه نيـز     درمـان  شناختي در جهان امروز، بـه ابـزاري روان   رمان روان 

هـاي   انـد بـا نگـارش رمـان     سـعي نمـوده   1پزشكاني چون اروين يالوم تبديل شده است. روان
 "دراز كشيدن بـر مبـل راحتـي   "و  "جالد عشق"، "يچه گريستوقتي ن"شناختي چون  روان

كاوي با ادبيات اسـت، انسـان معاصـر را در درك بهتـر      كه حاصل پيوند مستقيم دانش روان
ها و اختالالت رفتاري و روانـي بشـر و درك    يابي بسياري از بحران ضمير ناخودگاه و ريشه

فرهنگـي، اقتصـادي و... خلـق و     علل و عوامل شخصيتي، جنسـيتي، اجتمـاعي، خـانوادگي،   
  ).22: 1390ارژن،  خوي انسان در مواقع مختلف حياتش ياري نمايند (رضايي دشت

نويسي معاصر ايران نيز شاهد ظهور نويسـندگاني هسـتيم كـه انـدك      در عرصة داستان
اند. يكي از اين نويسندگان،  هاي ادبي خود راه داده اندك، علم را به حريم خالقانة آفرينش

كوشد تا جايگاه نابرابر زنان را در اجتماع مردانه  سپيدة شاملو است. شاملو در آثار خود، مي
مايـة   ترسيم و نقد نمايد. در اين بينش فمينيستي و نقادانـه، آنچـه كـه نويسـنده آن را دسـت     

شـناختي   منـدي از دانـش روان   هنرمندي و تصويرگري روايات خود قـرار داده اسـت، بهـره   
هـاي سـپيده شـاملو، حضـوري پررنـگ و صـريح دارد.        در تار و پود داسـتان  است. اين علم

هاي شاملو كاربردي شده اسـت تـا آنجـا     ساز داستان شناسي، در عناصر مختلف روايت روان
ها و دامنة نفوذش را از آثار شاملو حذف نماييم، تقريبـا چيـزي    ويژگيكه اگر اين دانش و 

شـناختي سـپيده شـاملو و     هـاي روان  تحقيق ويژگـي رمـان   از آنها باقي نخواهد نماند. در اين
  گري بررسي و تحليل شده است. شناختي در شيوة روايت نحوه استفاده وي از علم روان

                                                                                                                   
1 Irvin D. Yalom 
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  پيشينه و ضرورت تحقيق     
بررسي مولفـة  "معصومه محمودي با مقالة  "انگار گفته بودي ليلي"در خصوص رمان 

نقـدي  "و ليلي صادقي در مقالـة   "ر اساس ديگاه ژنتزمان در رمان انگار گفته بودي ليلي ب
برخـي عناصـر روايـي     "تنهايي و بحران هويـت  ،روايت عشق: انگار گفته بودي ليليبر رمان

هـاي   هـاي اينترنتـي نيـز نوشـته     شخصـي و پايگـاه    اند. در صفحات اين رمان را بررسي نموده
سـرخي  "مان ديگر سپيده شاملو، شود. در موضوع ر اي در تحليل اين رمان ديده مي پراكنده
تجزيـة هويـت   ") در مقالة 1392نويسندة مقالة حاضر، اسكويي ( ،"پيش از اين"، "من از تو

 نيكنـام و  گـودرزي گشـودن رمـان و   در كتـاب   )1392پاينده (،  "در رمان سرخي تو از من
ادبـي و  هـاي مختلـف   به نقد و تحليل اين رمان از جنبه ،"وبالگ رضا دادويي") در 1390(

معـدود آثـار ادبـي ماسـت كـه بـه        وجـز از آنجا كه آثار شاملو،  .اند عناصر داستاني پرداخته
واقعيات علمي از ذهن، روح و روابط آدمي در خالل اي مستقل و علمي به بيان هنري  گونه

تحليـل كاربردهـاي   و همچنـين   هـا  معرفي و تحليل اين داستان پردازد، ساز مي عناصر روايت
اثـر ادبـي   چنـد  سـازي   هـم از جهـت برجسـته   شناسـي در توليـد ايـن آثـار،      روان واضح علم

سـنجش ميـزان    بـا علـوم جديـد، و نيـز     پيوند ادبيات مدرنشناختي و هم براي ارزيابي  روان
نمايد، كه اين مقالـه   اش ضروري مي روانكاوانه هاي توفيق نويسنده در مسير پرداخت داستان

  آن را هدف خود قرار داده است.

  بحث و بررسي
سهم و پيشينة ادبيات از جهت تدقيق در درك راز و رمز حيات ذهني و روحي انسان 

تـا   ،و روانكـاوي اسـت   شناسـي  هاي دروني او حتي فراتـر از علـم روان   و گشودن پيچيدگي
 "ناخودآگاه"جايي كه به عقيدة برخي روانكاوان، آشنايي ادبيات از اهميت شناخت حوزة 

هــاي  يــل عملكــرد و رفتارهــاي گــاه ناهنجــار بشــر و يــا درك دشــواريآدمــي در فهــم دال
شناسـي اعتـراف    فرويـد، پـدر علـم روان   است.  يادشدهشخصيتي وي، بسي ديرپاتر از علوم 

من كاشف ناخودآگاه نيستم، شعرا ناخودآگاه را كشـف كردنـد. كـاري كـه مـن      «كند:  مي
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: 1382(پاينـده،  » ه ابـداع كـردم  كردم فقط اين بود كه روشي علمي براي برسـي ناخودآگـا  
 هاي سوررئاليستي، رمانتيسيستي، جريان سيال ذهن و در وادي ادبيات و در طي داستان). 71
فرصت و مجال سفر و اكتشاف در روح و ذهن آدمي و آشنايي با تخـيالت، خـاطرات،   ، ...

 ،گذرد دي وي ميترين زواياي وجو رين و پنهانت تمام آنچه در ژرف ... ها، رؤياها و كابوس
شـناختي   نيـز كـه از بزرگتـرين منتقـدان نقـد روان      و مري بناپارت نورمن هالندفراهم است. 

دانسـتند كـه    گذاري شـده مـي   ها يا نظام رمز كاري اي از پنهان هستند، متون ادبي را مجموعه
(رايـت،  هـا راه بـرد    توان به درون ايـن لفافـه   كاوي ميوعي لفافه را دارد و با نقد روانحكم ن
كاوي و ادبيـات چنـان پررنـگ شـده اسـت كـه در درمـان         ). امروزه پيوند روان102: 1373

: 1382شـود (پاينـده،    اسـتفاده مـي   1"هنردرمـاني "هاي آدمي از شيوة  نژندي بسياري از روان
84.(   

 -شناختي در ژانرهـاي گونـاگونِ جنـايي، اجتمـاعي     آثار هنري مهم و تاثيرگذار روان
هـا يـا اخـتالالت     هاي اسـتثنايي و اغلـب داراي بحـران    ، اصوال بر پاية شخصيتانتقادي و ...

هـايي،   شوند. براي پردازش جامع و اثرگذارِ چنـين شخصـيت   عصبي و شخصيتي نگاشته مي
ترديـد منـوط    آثاري، بـي  شناختي خواهد داشت و توفيق چنين هنرمند نياز به اطالعات روان

هــاي  ان بــا اطالعــات علمــي موثــق در زمينــهخــواني اوصــاف اشــخاص داســتاســت بــه هم
سـامان و   شناسي و رفتارشناسي. از طرف ديگر، الزمة درك و دريافـت اصـيل، بـه    شخصيت

كاوانه، در جهـت بازشـناخت   هاي روان در گرو مطالعات و تحليلجانبة چنين آثار هنري  همه
ايفـاي نقـش   ها و روابط اشخاصي است كه در ايـن گونـه آثـار     علل و اسباب چرايي كنش

  .كنند مي
و  "سـرخي مـن از تـو   "تحسين شده، با عنـاوين   شناختيِ رمان روانسپيدة شاملو دو    

نگاشته است و در هـر دو رمـان، سـاختار اصـلي روايـت و پيرنـگ        "بودي ليلي انگار گفته"
كاوانه از زندگاني كاراكترهـايي بـا اخـتالل شخصـيتي و      داستان را بر مبناي توصيفات روان

كنند) بنـا كـرده اسـت. او بـا      ي (و يا تداعي خاطرات كساني كه با اين افراد زندگي ميهويت
                                                                                                                   
1. Art Therapy 



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   14

 

شـناختي و   كاوي و تلفيق آن با ظرايف زباني و نشـانه روانشناسي و  ن گيري از دانش روا بهره
نويسي مؤثر، با نگرشي كه عميقا محتوي انتقادات فمينيستي و اجتمـاعي   هاي داستان تكنيك

  كند.  يابي مي كشد و ريشه از زندگي معاصر انسان امروز را به تصوير مي است، واقعياتي
شناسي در طرح داستان  شاملو در هر دو رمان خود، تمهيداتي براي حضور علم روان  

هـاي اصـلي، پزشـك     ، يكـي از شخصـيت  "سرخي تو از مـن "فراهم آورده است. در رمان 
هـاي   ها و حتي بحـث  ز موضوعات، تكنيكاي مفصل ا گونه روانكاو است و از اين روي، به

، دو "انگار گفته بودي ليلي"پزشكي در رمان سخن رفته است. در رمان  شناسي روان آسيب
شناسـي   كاراكتر اصلي يعني محمود و مستانه، به جهت مسائل شغلي و شخصي از علم روان

وانـي از ايـن علـم    هـا و اصـطالحات فرا   شوند و در نتيجـه نـام   مند مي و روانكاوي بسيار بهره
(فرويد، يونگ ناخودگاه، ذهن، روان، فكرخواني، خـوابگري، رويـا و ...) در رمـان وجـود     

 1"تجزيـة هويـت  "، قهرمان داسـتان از اخـتالل شخصـيتي    "سرخي تو از من"دارد. در رمان 
يافته، داليل  سازمان  هاي روانكاوي و روايت برد. شاملو در اين رمان، به كمك شيوه رنج مي

هاي درماني آن تا رسـيدن بـه    هاي مبتاليان به اين بيماري و روش يجاد اين اختالل، ويژگيا
هـاي زنانـه و نقـدهاي اجتمـاعي مطـرح سـاخته اسـت         شخصيت يكپارچه را همراه با تحليل

، شـاملو قصـد دارد مفهـوم    "انگار گفته بودي ليلـي ").  در رمان 97: 1392(رك اسكويي، 
شـناختي، در هـر دو    هاي جامعه شناختي و برداشت مادهاي رواناساطيري عشق را با كمك ن

، مبـين  "انگـار گفتـه بـودي ليلـي    "جنس زن و مرد به نقد و بررسي بكشد. عنوان اين رمان، 
و ترديـد بسـيار اسـت.  رمـان       ناپذير انسان در وادي عشـق همـراه بـا حيـرت     جستجوي پايان

محـور اسـت كـه بـا نگـاهي بـه        شخصـيت شـناختي و   ، رماني روان"انگار گفته بودي ليلي"
هـاي روانـي زنـدگي افـراد از      جريانات بيروني از يك طرف و تحليـل ناخودآگـاه و كـنش   

گيـري   نهد و با بهـره  طرف ديگر، نقش عشق را به عنوان طرح و پيرنگ اصلي داستان بنا مي
از  اي هـاي كمتـر مطـرح شـده     از چاشني انتقادات فمينيستي و اجتماعي، وقـايع و شخصـيت  

                                                                                                                   
1. Dissociative Identity Disorder 
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هـاي عرفـاني نوظهـور را در معـرض تماشـا و نقـد        هـا و فرقـه   زندگي معاصر، همچون حلقه
  گذارد.  مي

  معرفي مختصر نويسنده (سپيده شاملو) و آثارش
 انگليسي زبان رشته التحصيل فارغ .شد متولد تهران در 1341 سال در  شاملو سپيده

 نويسـي  ة داسـتان جـايز  1379 سـال در   "ليلـي  بـودي  گفتـه  انگـار " وي رمان اولين است.

نـامزد   1384 سـال  دومـين رمـان شـاملو در    "مـن  از تـو  سرخي". كرد دريافت را گلشيري
. يك مجموعة داستان كوتاه هم از وي چاپ شده اسـت تحـت   بود مختلف جوايزدريافت 

 هـم  را سـينما  در كـار  ةتجرب كه شامل ده داستان كوتاه است. وي "دستكش قرمز"عنوان 

 نقدهمچنين  و "كنند مي پرواز هم ها پشت الك "فيلم ردانيگكار در مشاوره د، مثل:دار
  فيلم.

است و از جملة آثـاري اسـت كـه      شناختي يك رمان روان، "سرخي تو از من"رمان 
شخصيتي، رفتاري و ارتباطي يك انسان را از دريچة يك   نويسندة آن كوشيده است بحران

يـابي، تحليـل و حتـي تـا      ريشـه  ،سـط علـم روانكـاوي   بيماريِ شناخته شده و تعريف شده تو
اي، نويسـنده تـالش    حدودي درمان نمايد يا حداقل تخفيـف دهـد. در ايـن رمـان چنداليـه     

كوشد  هاي مختلف زنانه را به تصوير درآورد. عالوه بر اين نويسنده مي د تا سرنوشتكن مي
نويسـي و   هاي داسـتان  نيكاي در رمان خود، از طريق تركيب همزمان تك تا به شكل برجسته

كاوي چون هيپنوتيزم و پااليش ذهن، بـه تشـريحِ احـوال مبتاليـان بـه ايـن       نهاي روا تكنيك
زندگي چند زن به شكل موازي است كه در يـك نقطـه    تگري، روااين رمان .اختالل بپردازد
رسند. نگار، شخصيت محوري داسـتان (در زمـان حـالِ داسـتان)، زن مطلقـة       به اشتراك مي
بـار اجـازة ديـدن تنهـا      اي يك اي است كه فقط هفته پريش، مضطرب و افسرده آشفته، روان

جر پيشــين، فرزانــه أاي اجــاره كــرده اســت. مســت پســرش (فرهــاد) را دارد. بــه تــازگي خانــه
پزشـك روانكـاو    ،اسـت. لـيال (شخصـيت اصـلي سـوم قصـه)       (شخصيت اصلي دوم) بـوده  

اوي زنـاني اسـت كـه بـه هـر دليلـي دسـت بـه         سالي است و تخصـص اصـلي او روانكـ    ميان
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منـدي خـاص لـيال بـه موضـوع خودكشـي زنـان، ريشـه در          زنند. علت عالقـه  خودكشي مي
 چهـارمين  ،خودكشي مادرش (هما) دارد. هما را پدرش در قمار به پدر ليال باخته است. هما

   دانند.  او را بدكاره مي ،زن مرد است و زنانِ ديگر مرد
زندگي فرزانه، از طريق مرور پروندة او و شنود جلسات روانكاوي  آشنايي مخاطب با

گيـرد. در زمـانِ حـال داسـتان، فرزانـه در چهـارمين        كه نزد ليال گذرانـده اسـت شـكل مـي    
است. ما با سهيم شدن در بازخواني پرونـدة    اش (سقوط از برج ميالد) جان سپرده خودكشي

بـا   ؛كـرده  فروشي امرار معاش مي رزانه از طريق تنشويم كه ف فرزانه همراه با ليال، متوجه مي
داشـته و آنچـه باعـث      تـر از خـود (حسـام دوسـتدار) رابطـة عاشـقانه       مردي ثروتمند و مسن

شود. ليال در جسـتجوي   اش با همين مرد ناشي مي خودكشي او شده است، در اصل از رابطه
زانه، لـيال را بـه خانـة نگـار     گيري نشاني از فر آن مرد و دريافت علت مرگ فرزانه است. پي

ماية آشـنايي و نقطـة تالقـي    كشاند و بدين ترتيب مرگ فرزانه، دست (خانة قبلي فرزانه) مي
دو شخصيت محوري داستان با يكديگر است. ليال به همراه نگار، به دنبال يـافتن اطالعـاتي   

ال متوجـه بيمـاري   گردند و در طي اين همراهي، لي دربارة گذشتة فرزانه و آن مرد مرموز مي
خواهد  شود. ليال از نگار مي پايان او مي هاي بي روحي شديد نگار و روان آشفته و اضطراب

  د. كن كه به جاي منشي در مطبش مشغول كار شود و همزمان او را روانكاوي هم مي
حسام دوستدار خواهان برقراري ارتباط بـا نگـار اسـت و سـرانجام بـه خانـة نگـار راه        

رسـد. گذشـته از ميـان خـاطرات      هاي درمـاني لـيال روي نگـار بـه نتيجـه مـي       وشيابد. ر مي
هـاي پـازل زنـدگي او كامـل      شود و تكـه  ديدة نگار بيرون كشيده مي شدة ذهن رنجفراموش

است،   بارها مورد آزار جنسي بوده شدختركي كه در كودكي از طرف پدر، متين .شود مي
هايش را در  شده، هرگوشه از آرزوها و خواستهدچار بيماري تجزية هويت يا چندشخصيتي 

حسـام   بـارة دراوش آزاده) ريخته است. لـيال همچنـين بـا كـ     -قالب شخصيتي مستقل (نگار
معشـوق فرزانـه    -پـدر  ،حسـام  .برد شود و به رازش پي مي دوستدار، موفق به شناسايي او مي

از خانـه فـراري داده    (ثمانه دوستدار) است. به علت تعرضـش بـه فرزانـه در كـودكي، او را    
آورد، دوباره فرزانـه   بازي به دختركان خياباني روي مي ها بعد در پي هوس وقتي سال .است
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كنـد. دوسـتدار    بازد و بعدتر خودكشي مـي  گيرد و ناخواسته به او دل مي سر راهش قرار مي
ست. نگـار در  يافتن نشاني از فرزانه (در خانة نگار) به نگار نزديك شده ا برايهم مثل ليال، 

بهت حاصل از اين معرفت، چاقويي را كه هميشه براي حفاظت از خود بـه همـراه دارد، در   
  . برد يپهلوي حسام فروم

است، با غلبـة نگـاه و     آوايي ، رماني تك"انگار گفته بودي ليلي" ديگر شاملو، رمان  
رديد توأمان دو جـنس  ذهنيت زنانه كه در مورد دو امر جاودان از زندگي بشر، يعني نياز و ت

شود. در اين ميان، اگرچه مردان، محوريت سلطه در ايـن نظـام    در موضوع عشق روايت مي
ــه   آوايــي را عهــده تــك ــد، امــا حضورشــان در داســتان، ب اســت و تنهــا در   ســان ســايه دارن
شـوند و   هاي زنانه از حـوادث، احضـار و نقـد مـي     ها و نگرش هاي ذهني و يا نقل گويي تك

  يابند.  ل مداخله در بازگويي اتفاقات را نميخود مجا
عشـق، تنهـايي، بحـران     گر مفاهيم عميـق و فطـري از دنيـاي انسـان نظيـر     روايتداستان 

. در ايـن  اسـت متمركـز شـده   عشـق  بر مبنـاي  كانون مركزي رمان،  هويت و جستجو است.
 شـان باشـند   گيمردان زند خواهند ليليِ ميو همة زنان  است اساطيري ليلي نماد عشق رمان،

اي از يـك زن/ رقيـب در زنـدگي زنـان      با ترديد ليلي بودن يا نبودن خود درگيرند (سـايه  و
 خـود هسـتند   اساطيري در پي ليلينيز، مردان نقش اول داستان، مستانه/ شراره وجود دارد). 

اين جستجو، جسـتجويي تـوأم بـا سـرگرداني و     اما  ).96(ص "گرده محمود دنبال ليلي مي"
توانـد ليلـي    توانم باشم. محمود هم نمي تازه فهميدم من ليلي نيستم، نمي«قطعيت است. عدم 
شـود.   جهت فكر كردم مـي  ها بي خورد. سال باشد. اين بازي مال ما نبود. به درد ما نمي داشته

  ). 93(ص» شوم. محمود هم مجنون فكر كردم...ليلي مي
اول  دو راوي ،در اين هشت فصل. كرده استدر هشت فصل تنظيم داستان را  شاملو 

 مخاطبانش عليبا  راوي شراره است و، در هفت فصلمستانه) وجود دارد.  -شخص (شراره
(مخاطـب حاضـر/ فصـل پـنجم) سـخن       مسـتانه يـا   و هـاي ذهنـي)   (مخاطب غايب/ واگويـه 

الي  وقـايع داسـتان از البـه    شراره. ،مخاطب راوي مستانه است و ،در فصل چهارمگويد.  مي
ر و تداعي خاطرات دو راوي، به شيوة روايـت غيرخطـي و بـا بـرهم زدن تـوالي زمـاني       مرو
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ها بيان و به مرور، چون قطعات پازل، كنـار هـم چيـده     ها و تعليق اتفاقات، از ماحصل تداعي
 شود. مي

  شناسي آثار سپيده شاملو نمودهاي علم روان

 شناسي از دانش روان بيان عقيده در مسائل و مفاهيم زندگي انسان با استفاده

هــاي روشــن و شــفاف در خصــوص  اي اســت داراي ديــدگاه ســپيده شــاملو نويســنده
هاي او اغلـب تماشـاگر زنـدگي زنـان در جامعـة مردسـاالر اسـت.         ها. داستان زندگي انسان

هـاي   هـايش مسـئلة زنـان اسـت؛ زن بـا تمـام ويژگـي        دغدغة اصلي شاملو در اغلب داسـتان 
سازد. عالوه بـر ايـن، بـه جهـت اهميـت       هاي او را مي الب داستانشخصيتي و ذهني، روية غ

هـايش،   هاي مختلف مشكالت زنان براي شاملو، او معموال در هر يك از داسـتان  بيان شكل
هـاي زن)، و   گنجاند (تعدد شخصيت هاي موازي مختلف از زندگي زنانِ بسياري را مي قصه

آيـد.   و متنوع زنانـه بـه تصـوير درمـي     هاي مختلف ها، تفكرات و سرنوشت در هر قصه تيپ
كمتـر بـه سـطح     قـرار دارنـد؛   هاي شـاملو  هاي زيرين قصه زمينه و اليه مردان معموال در پس

آيند و خواننده پيش از اينكه شاهد حضور و خودنمايي آنان باشد، بيشتر نتيجة اعمـال و   مي
هـاي ذهنـي آنـان     تـداعي  رفتار آنان را در ابعاد مختلف زندگي زنان داستان، در خاطرات و

  كند: تفسيري كامال زنانه از مردان. مشاهده مي
هـا   رغم سود جستن از دنياي خواب گراست و علي اي واقع با اين حال شاملو نويسنده  

ها و سفر مكرر به ناخودآگاه آنان و گوش دادن بـه درد   هاي شخصيت ها و هذيان يا كابوس
ريشـة مشـكالت، از طـرح فضـاهاي سوررئاليسـتي يـا        دل آنان براي رسيدن به كنه ماجرا يا

هايش بـه سـراغ    ترتيب او در داستان كند. بدين هايش اجتناب مي رئاليسم جادويي در داستان
ها و اتفاقـات بسـيار    هاي او صحنه رود و خواننده در قصه واقعيات موجود در اجتماع هم مي

هاي واقعي  يابي صحنه براي نقل و ريشهاو بيند.  آشنايي از فضاهاي شهري امروز ايران را مي
ــان، در خشــونت  از صــدمات و آســيب ــر روح و جســم زن هــاي خــانوادگي و  هــاي وارده ب
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كنـد و بـدين ترتيـب اسـاس روايـت       شناسي استفاده مي روان  هاي شناختي اجتماعي، از يافته
  دهد.  خود را برپاية تحقيقات علمي قرار مي

پردازش داستان، اين امكان را به شاملو داده است تا  شناسي در استفاده از دانش روان 
هاي ارتباطي زنان و مردان بنشيند و بدين طريق بتواند هرآنچه را كـه   يابي ناهنجاري به ريشه

ــه روي كاغــذ آورد. او در رمــان   هــا و  از زن مظلــوم و مــرد اغلــب ظــالم در خــاطر دارد، ب
كند، بلكه با فراخوانِ  ندگي بشر بسنده نمياي از ز هاي كوتاهش، تنها به روايت قصه داستان

كاوي در اختيار بشر نهـاده اسـت، دردهـاي زنـان روزگـارش را، بـا        توانشي كه دانش روان
بيـان ديگـر، او    كنـد. بـه    سنجي مي هايش علت اي زنان و مردان داستان بازگشت در كودكي

ريـز خـاطرات زنـان     رونهاي روانـي، بـه بـ    دقيقا همچون يك روانكاو، با استفاده از تكنيك
پردازد و بـا سـفر در ذهـن آنـان تـا       پريش و پرخاشگر مي خاطرِ آزرده يا مردان روان پريشان

ها و آفـات شخصـي و اجتمـاعي     اصل و منشأ اختالالت شخصيتي، هويتي و رفتاري، آسيب
  كند.  عصر خود را بازتعريف مي

ط و تربيت او دارند، شاملو عالوه بر ترسيم مسائل و مشكالت انسان كه ريشه در محي 
شناسـي   به مفاهيم و موضوعات فطري و مـاهوي زنـدگي انسـان نيـز از دريچـة دانـش روان      

نگرد و تعاريف دانشـمندان ايـن حـوزه را از مضـامين گونـاگون، بـه عنـوان يـك اصـل           مي
. توان به مفهوم عشق اشاره نمـود  گنجاند. به عنوان مثال مي پذيرفته شده در روايات خود مي

ترين مفاهيم و مسائل موجود در حيات بشر است و دانشمندان علوم مختلـف   عشق از ديرينه
اند كه تعريفي براي عشق بيابنـد؛ داليـل ايجـادش را مشـخص كننـد و يـا نقـش         سعي نموده
اي چون تربيت، اجتمـاع و فرهنـگ را در تكـوين صـور و اطـوار عشـق تبيـين         عوامل زمينه

هاي حكماي بزرگ يونان، نظير  اثر افالطون كه مجموعة سخنراني، 1ضيافتنمايند. احتماال 
سقراط، در باب عشق است، نخستين اثر فكري و تحليلي در باب عشق باشد كه كامال متـاثر  
از سنت، فرهنگ و فلسفة حاكم بر جامعة مردساالر زمانة افالطون تدوين شده اسـت (رك  

  ). 20-12: 1385افالطون، 
                                                                                                                   
1. Symposium 
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ي چون فرويد، يونگ، آدلر، كارن هورناي، لكان و ... عشق را شناسي، كسان در روان
هاي عاطفي و نيازهـاي ارتبـاطي انسـان     از جنبة نيازهاي جنسي و جسمي، تمايالت و كشش

لفظي اسـت كـه واجـد تعـدد معنـاي خاصـي اسـت و بـه كشـش و          عشق   اند. بررسي نموده
اراي صور گوناگوني است وابستگي عاطفي و جسمي نسبت به فردي ديگر داللت دارد و د

...). ولي نزد فرويـد بـه معنـاي رابطـه اي ناآگـاه       (عشق مادري، عشق برادرانه، عشق جنسي
ش نسبت به غير است. فرويد آن را گاه ليبيدو (عشق جنسي) و گاه انتخاب مطلوب و يا رانـ 

 =روس(ا Eros( اسون،  خواند مي)45: 1386.(  
كنــد و بســته بــه  ســان نقــش مهمــي ايفــا مــيعشــق، در زنــدگي فــردي و اجتمــاعي ان 

خصوصيات شخصيتي و رفتاري افراد مختلف و نيز تحت تـأثيرِ شـرايط محيطـي، اشـكال و     
هـاي   يابد. علـم روانكـاوي، در كنـار مشـخص نمـودن تيـپ       هاي متفاوت و نامكرر مي جلوه

را  ها و طرزهاي غيرمعمـول عشـق   شخصيتي انسان و انواع اختالالت عصبي و هويتي، شكل
و  2، آنيمـا و آنيمـوس  1اسـت. اصـطالحاتي چـون عقـدة اديـپ      نيز بازجسته و معرفي نمـوده 
و ... همه بيانگر توجـه بنيـادين علـم روانشناسـي بـه       4، نارسيسيم3اختالالتي چون مازوخيسم

گيري شخصيت عاطفي و جنسي انسان از كودكي تا بلوغ است كه نقش اساسي  نحوة شكل
  قانة انسان برعهده دارد.هاي عاش را در بروز كنش

اين داستان در مـورد عشـق، در ايـن      هاي  مهمترين تعريفي كه شاملو از زبان شخصيت
ساختنِ عشق با اعتياد است. نويسنده بسان بسياري از متفكران  رمان وارد ساخته است، معادل

ز ا دانـد.  نديشيدن در مورد يك شخص مـي هاي مختلف علم، عشق را عادت ذهن به ا شاخه
تـوان   ترين اين مباحث كه ناظر بر ترادف عشق و اعتياد است، مـي  جملة مؤثرترين و پردامنه
) اشـاره  1975( 6عشق و اعتيادشناس امور اجتماعي در كتاب  ، روان5به نظريات استانتون پيل

توانـد همچـون هـر مـاده و نيـروي       شناسـان، عشـق نيـز مـي     كرد. به اعتقاد اين دسـته از روان 
                                                                                                                   
1. Oedipus Complex 
2. Anima & Animus 
3. Sadomasochism 
4. Narcissism 
5. Stanton Peele 
6. Love And Addiction 
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تخيل و عاطفة آدمي را به خود وابسـته نمايـد و از همـين جاسـت كـه اصـطالح        اعتيادآور،
شناسان حوزة  به اصطالحي پربسامد و مورد توجه نزد روان عشق اعتيادآور و اعتياد به عشق

  ).221: 2007عشق تبديل شده است (وي. كي، 
ق اسـت، از  شاملو با كلماتي كه عينا بيانگر فرضية اعتيادآور بودن شيدايي و تخيل عش

بيشتر از هر مخدري اعتيادآور بود. «پردازد.  زبان شخصيت داستانش به روايت اين واقعه مي
كه بروم و با طب سوزني دنبـال   جاي اين كردم. كاش به كاش من هم همان روزها ترك مي

خواهم محمود را ترك كنم. شـايد يـك قـرص     گفتم مي كردن وزنم باشم، به دكتر مي كم
). از نظرگاه نويسنده، زنـان بـه تصـور يـافتن     96(ص» هايم آرام شود د استخوانداد تا در مي

هـاي روحـي    پيوندند و با وجود تحمل آسيب جايگاه مهر و محبت در نزد مردان، با آنان مي
كنم دوستم دارد و همـة ايـن    دانم، شايد هنوز فكر مي نمي«بسيار، قادر به ترك عشق نيستند 

  ). 94(ص » داشتن بوده دوست آزارها نتيجة منطقي همين

  شناسي در شيوة روايت هاي روان مندي از تكنيك بهره
كاوي رفته شناسي و روان ما به سمت علم روانهاي خود مستقي سپيده شاملو در داستان 

تنها از اطالعات اين علم براي بهبود كيفيت كار خود در نويسندگي  است، بدين معني كه نه
چنين به مسائل، موضـوعات و اصـطالحات مربـوط بـه ايـن علـم،        همشود، بلكه  مند مي بهره

گيـري از ايـن علـم در هنـر و زنـدگي       نمايد و بدين ترتيب بر لزوم بهره اشاراتي مستقيم مي
  كند. تأكيد مي

، ليال، پزشك روانكاو است و حضور او دسـتماية ظهـور   "سرخي تو از من"در رمان  
هـاي   نش در رمان شـاملو بـوده اسـت. در ادامـه بـه تشـانه      هاي فراواني از اين دا و بروز نشانه

  شود: اشاره مي "سرخي تو از من"دانش روانكاوي در رمان 
ريــز خــاطرات بيمــار (نگــار:  هــاي روانكــاوي بــراي بــرون اســتفاده از تكنيــك -1-1

شـه.   مـا تكنيـك يـاد گـرفتيم. گفتـيم همـه چـي از فكـر ناشـي مـي          «شخصيت اصلي رمان) 
) كـه از خـالل آن،   46: 1385(شـاملو،  » ك كم اين چيزها رو دوره كنيم؟خواي با هم ي مي

  شود: ماجراهاي زندگي او و داستان رمان براي مخاطب روايت مي
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ــي-1-1-1 ــيم    در بررس ــك تقس ــداعي در ي ــاوي، ت ــاي روانك ــه دو   ه ــي ب ــدي كل بن
هـاي   يكـي از شـيوه   ،تـداعي آزاد  شـود:  تقسـيم مـي   "تـداعي مقيـد  "و  "تـداعي آزاد "دسته

در ايــن روش از بيمــار «روانكــاوي بــراي كشــف زنــدگي روانــي ناخودآگــاه بيمــار اســت. 
آيـد، بـدون توجـه بـه      روانكـاوي بـه ذهـنش مـي     ةخواهند كه هر چه در طول يك جلس مي

محتــواي منطقــي، اخالقــي، جنســي يــا پرخاشــگرانة آن بــه زبــان بيــاورد. از ايــن روش در   
). در ايـن  131: 1388محمـودي،  » (شـده اسـت  شناسي بهـره گرفتـه    هاي مختلف روان زمينه

هـاي نگـار و فرزانـه را دعـوت بـه يـادآوري و بـازنمود         بـار شخصـيت   داستان، لـيال چنـدين  
خـوام تـو    خوام بـا هـم حـرف بـزنيم. يعنـي مـي       مي«نمايد:  خاطرات به شيوة تداعي آزاد مي

وش ميـدي.  ذارم. گـ  خوام بري روي اون تخت بخوابي. يك نوار برات مـي  حرف بزني. مي
   )181: 1383شاملو، » (كني. هر چي يادت مياد بعد از اول بچگي رو تعريف مي

تداعي القايي يا مقيد: نوعي تداعي تجربي است كه پاسخ آزمودني يا موضوع بايد به 
فهرستي از كلمات  ،رابطة خاص و معيني نسبت به كلمة محرِك محدود باشد. در اين روش

هـاي آنـان را فـاش     د با مسائل رواني بيماران مرتبط شود و يـا عقـده  توانن هايي كه مي و واژه
خواهند تا با تداعي خاطراتي كه به ذهنش خطـور   شود و از بيمار مي سازد، تهيه و تنظيم مي 

: 1388 محمـودي، ال پيرامون آن كلمه (نماد، نشانه) بينديشـد و پاسـخ دهـد (   ؤكند، به س مي
هـاي ذهنـي نگـار، متوجـه چنـد       شنيدن خاطرات و تـداعي در اين داستان ليال پس از  .)131

گردد و به شيوة تداعي القايي يا  هاي وي مي زني شديد در واگويه م با واپسأنكتة كليدي تو
  خواهد كه خوب در مورد آنها بينديشد:  مقيد از بيمار مي

ي داشت و تو از كجـا بـراي كريمـاي    پلهتا فردا يه كم فكر كن ببين يادت مياد كجا «
  )188: 1383شاملو، » (آوردي مي شيريني

ساييد كاشي بـودن   هايي كه مي ها مال كجا بودند؟ نه. پله ساييد. پله ها را مي چقدر پله«
رود؟  رود. نگار پايين مـي  ها پايين مي بيند سياه است.گرانيت سياه. او از پله هايي كه مي و پله

چقدر پله. اندازة قبـر كـوروش تـا پاسـارگاد.     بيند.  ها را مي شايد هم نگار نيست. او فقط پله
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ها مال كجا هستند؟ چرا خانم دكتر گفـت فكـر    رود. اين پله كوروش يا داريوش؟ پايين مي
  )189: همان» (ها مال كجا هستند؟ كند ببيند پله

ريـزي   كنترل فكر و ذهن خود و نيز مساعدت در بـرون  برايليال براي كمك به بيمار 
كـاوي  ن در جلسات روا ،هاي بيمار داستان (نگار، فرزانه) ت شخصيتروحي و تداعي خاطرا

ما تكنيك ياد گرفتيم، گفتيم همه چـي از  «كند:  هاي مختلف اين علم استفاده مي از تكنيك
 ةاز جملـ  .)46همـان:  ( »خواي با هم يه كم اين چيزها رو دوره كنـيم؟  شه. مي فكر ناشي مي

  در داستان اشاره شده است:  هاي روانكاوانه، به اين موارد تكنيك
هـايي اسـت    آرامي يكي از روش ريلكسيشن يا تن .)184همان: ( 1آرامي تن -1-1-2 

طور مستقيم و غيرمسـتقيم كاربردهـاي فراوانـي     كه در درمان اختالالت رواني و جسماني به
آرامـي در درمـان اخـتالل افسـردگي، اضـطراب فراگيـر،        طـور مثـال اثربخشـي تـن     دارد. به

خـتالالت  .. و اتالالت خواب، ميگرن، اختالل استرس پس از سانحه، هراس اجتمـاعي ... اخ
  ).756: 2009ديگر تاييد شده است (سادوك، 

پااليش ذهن، روشي براي تصفيه و پاكسازي ذهن اسـت و بـه   پااليش ذهن:  -1-1-3
ز ايـن  شناسـان ا  شـود. بسـياري از روان   شناسـان بـه كـار گرفتـه مـي      طور موثري توسط روان

انـد   شناسـان دريافتـه   روان .كنند تكنيك به عنوان بخشي از روان درماني حمايتي استفاده مي
افكـار  توان  هايي هستند كه از طريق آنها مي كه هيپنوتيزم، روانكاوي و پااليش ذهن، روش

. پااليش ذهن تكنيكي است كه از طريق منفي و خاطرات نابودكنندة رواني را از ذهن زدود
گـذاريم.   آيد را در ميان مـي  مان مي هر چيزي كه به ذهن اي، شناس حرفه با يك روان آن ما
مـان   خواهد كه افكارمـان را همـان گونـه و همـان هنگـام كـه بـه ذهـن         شناس از ما مي روان
شـناس،   آيد، بدون هيچگونه قيد و منعي بيان كنيم. در محيط آرام و مناسب مطـب روان  مي

هاي اجتماعي، به بيان افكارش بپردازد. به محـض   ات و ممنوعيتتواند بدون مالحظ فرد مي
آنكه جريان آزاد افكار آغاز شد، فرد ممكن است با فـوران احساسـات و هيجانـات روبـرو     

دهنـد.   افتند و يا خشم خود را بروز مي در خالل اين فرايند به گريه مي بسياري از افرادشود. 
                                                                                                                   
1. Relaxation 
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شود كه فرد احساس آرامش و رهايي از افكـار   برگزاري چند جلسه پااليش ذهن باعث مي
و هيجانات آزاردهنده و مزاحمي نمايد كه قبالً آنها را بازداشته بـود. بسـياري از افـراداعالم    

 -« دانـ  صله احساس تخليه و راحتي كـرده اند كه پس از يك جلسه پااليش ذهن، بالفا كرده
خوام تـو حـرف بزنـي.     يعني مي خوام با هم حرف بزنيم. مي –شه؟  چه جوري آدم پاك مي

راسـتش  –شـه؟   جـوري آدم پـاك مـي    يعنـي ايـن  –خوام بري روي اون تخـت بخـوابي.    مي
ســبك  ،هــاي روحمــون رو پيــدا نكنــيم و دور نندازيمشــون  اميــدوارم. بــاالخره تــا آشــغال

  .)183شاملو: » (شيم. نمي
ش آگــاهي هيپنــوتيزم حــالتي از توجــه متمركــز همــراه بــا كــاه«هيپنــوتيزم:  -1-1-4

محيطي است كه ذهن نقاد سوژه، موقتا به حالت تعليق درآمده و شخص تمايل بـه پـذيرش   
خـب،  «). 22: 2000(ويتزنهـاور،  » عبارات و تلقينات ارائه شده از سـوي هيپنوزيتـور را دارد  

آد  گردي به گذشته و يادت مـي  ذارم روي پيشوني تو و تو آروم برمي حاال من دستم رو مي
  .)90: 1383شاملو، » (كي ديديش كه بار اول

ريـز بيمـار) و قطـع نكـردن      ها (برون گوش دادن با دقت و حوصله به صحبت-1-1-5
روانكاو] به اون عروسك كوچولو مهلت حـرف زدن نـداده بـودم. اون     -من [ليال«كالم او: 

خواسـته حـرف    تونسته تكنيك بگيره. من فقط بهش درس دادم و اون مـي  بيچاره هنوز نمي
هاي تاكسـي بيشـتر از مـن بـه حـرف مسافراشـون گـوش         راننده ... ... نگذاشتم برام بگه نهبز
  ).49همان: » (دن مي

   .)71همان: هايش ( توصيه به بيمار براي يادداشت كردن خاطرات و خواب -1-1-6
بـاز دارد  «توصيه به بيمار براي داشتن تمركز حواس و زيستن در زمان حال:  -1-1-7

هايش را بلند كند تـا چنـگ بزنـد تـوي لحظـه و       شود. بايد بماند. بايد ناخن مي از اينجا دور
  .)236همان: » (بگيردش و خود را آويزان كند به آن و بگذارد با چرخش آن بچرخد

ضبط صداي بيمار و گوش سپردن چنـدين بـاره بـه آن بـراي يـافتن نكـات        -1-1-8
  .)48-45همان: هاي او ( كليدي موجود در حرف
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نـام دكتـر    ها و مشكالت روانكاوي در ايران: ليال، همكاري دارد بـه   ان ناهنجاريبي-2
پزشــك و مــدير بهزيســتي اســت. ايماهــا و انتقــادات اجتمــاعي و        مهرتــاش، كــه روان 

هاي ايـن دو، در   كاوي و بيماران اين حوزه، از خالل بحث شناسانة مربوط به علم روا آسيب
شي از داستان، اين دو ضمن اشـارات كنـايي بـه فراوانـي     داستان وارد شده است. مثال در بخ

پزشـكان داخلـي ايـراد وارد     كـاوان و روان  شان، بر كار برخـي روان  بيماران رواني در جامعه
پرستيِ مردم، فريبشـان   پرستان و نيز با كساني كه با توسل به خرافه كنند و آنها را با خرافه مي
  اند:  دهند، مقايسه كرده مي

هاي هند و آفريقا هم بو بكشند و بفهمند چقدر مـريض اينجـا هسـت.     شمن ترسم مي«
  به هواي پول هم كه شده بلند شن بيان اينجا معبد و دستك و دمبكشون رو راه بندازن. 

  ها نيست. كنن كم از اون شمن كارهايي كه مي -
  شناسي هميشه از اين فراز و فرودها داشته. روان -
هـاي منحـرف هـم اشـاره      هاي كتاب بـه ايـن روش   نويسفكر كردم چطوره توي پا -
  ).56صهمان: » (كنيم

هاي روانكاوي در ايران، دختر ليال، نازنين اسـت كـه    منتقد باصراحت روش ˚ديگر   
پزشـكي ايـران، را در پيشـگيري از     كند. او عدم توفيق ليال، نماد روان در آمريكا زندگي مي

كنـد. سـپس در داسـتان، بـه داليـل ايـن        تلقي مـي وقوع خودكشي فرزانه، شكست اين علم 
بـرد كـه در شـنيدن سـخنان بيمـار خـود        شود. ليال پي مي علمي اشاره مي -شكست پزشكي

اهمال نموده است و با دقت كافي و تمركز حواس، به روايت دردمندانـة فرزانـه از زنـدگي    
  .شود ) و به شدت دچار عذاب وجدان مي49صهمان: خود گوش نسپرده است (

ليال، پس از آنكه كار از كار گذشته و بيمـارش خودكشـي كـرده اسـت بـراي درك      
علت خودكشي وي در پي مالقات و صحبت با خويشان و نزديكان فرزانه است. نـازنين بـه   

پـس  «گرفتـه اسـت.    كند كه اين كار بايد پيش از خودكشي بيمـار انجـام مـي    او گوشزد مي
خواي با دوستش حـرف بزنـي. اونجـا از اول ايـن      يبيني؟ خودت هم حاال م تموم نشده. مي

  ).198صهمان: » (كنند كار را مي
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شناسي حضوري آشكار و روشـن   نيز دانش روان "انگار گفته بودي ليلي"در رمان    
گيـر علـم    دارد. دو شخصيت اصلي اين رمان يعني محمود و مستانه، خواننـدة مسـتمر و پـي   

اصطالحات مربـوط بـه ايـن علـم در داسـتان ظـاهر        شناسي هستند. بدين جهت پيوسته روان
شود. اسامي و اصطالحاتي نظير يونگ، فرويد، خودآگاه و ناخودآگاه، كـودك درون،   مي

خودشناسي، خودباوري، ذهن، تسلط بر ذهن و خوانـدن فكـر ديگـران، مراقبـه، مديتيشـن،      
  كنند. اساسي ايفا مي هيپنوتيزم و ... جزو كلمات كليدي داستان هستند و در پيشبرد آن نقش

 پردازي شناسي در جهت شخصيت مندي مؤثر از دانش روان بهره

 -شناختي در ژانرهـاي گونـاگونِ جنـايي، اجتمـاعي     آثار هنري مهم و تاثيرگذار روان
هـا يـا اخـتالالت     هاي اسـتثنايي و اغلـب داراي بحـران    انتقادي و ...، اصوال بر پاية شخصيت

هـايي،   وند. براي پردازش جامع و اثرگذارِ چنـين شخصـيت  ش عصبي و شخصيتي نگاشته مي
ترديـد منـوط    شناختي خواهد داشت و توفيق چنين آثـاري بـي   هنرمند نياز به اطالعات روان

هــاي  خــواني اوصــاف اشــخاص داســتان بــا اطالعــات علمــي موثــق در زمينــه اســت بــه هــم
سـامان و   اصـيل، بـه   شناسي و رفتارشناسي. از طرف ديگر، الزمة درك و دريافـت  شخصيت

ــه، در جهــت  هــاي روان جانبــة چنــين آثــار هنــري، در گــرو مطالعــات و تحليــل  همــه كاوان
ها و روابط اشخاصـي اسـت كـه در ايـن گونـه آثـار        بازشناخت علل و اسباب چرايي كنش

  .كنند ايفاي نقش مي
هـر داسـتاني    انسان يا شخصيت اساس و پايه«ند: گويدر اهميت عنصر شخصيت مي   

آيـد و در  اي بوجود مـي گيرد و كمتر حادثهست. بدون شخصيت، هيچ داستاني شكل نميا
، 1388(عابدي، » اي روي خواننده نخواهد گذاشتصورت به وجود آمدن هم، تأثير عاطفه

67 .(  
بعضا بيمارند و گره وجـود  و   اليه هايي پيچيده، چند هاي شاملو، شخصيت زنان داستان

شـود. او اطالعـات موجـود در بـارة      ه سختي در داسـتان گشـوده مـي   تدريج و اغلب بآنان ب
هـاي درونـي و    هايش را به آرامي، از طريـق درگيـر شـدن در واگويـه     هاي داستان شخصيت
هـاي شـديد    هـا و آشـوب   ريختگي هاي ذهني آنان همراه با توصيفات فراوان از درهم تداعي
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هـاي زمـاني و مكـاني     نظمي و بي هاي عمدي زباني شخصيتي و رفتاري، اغتشاشات و لغزش
هاي سـرخورده و   پردازي آدم نگاه جديد و نو در شخصيت دهد. در اختيار مخاطب قرار مي

، بـه شـيوة مرسـوم    نويسـنده  .كنـد  بـيش از هـر چيـز جلـوه مـي      آثـار شـاملو  بيمار روحي در 
نجـور بـه   ر  هـاي بيمـار و روان   شخصـيت  اتكا بررمانش را بيشتر با  شناسي، نويسي روان رمان

رنـگ داسـتانش    چنداني به فضاي تكراري علي و معلـولي در پـي    مشغولي برد و دل پيش مي
  .ندارد

(نگـار، فرزانـه، لـيال)    از ميـان سـه شخصـيت اصـلي رمـان        ،"سرخي تـو از مـن  "در  
و مبتال به  داراي اختالالت رواني ،عيني  طور مشخص و با نمودهايي كامالً شخصيت نگار به

داننـد و   است. بيشتر افراد خود را انساني با يك شخصيت اساسـي مـي   ه هويتبيماري تجزي
 داشـتن اي، حـس   حس يكپارچه از خويشتن دارند. ولي بيماران مبـتال بـه اخـتالالت تجزيـه    

كند كه فاقد هويت اسـت يـا    دهند. شخص احساس مي يك هوشياري واحد را از دست مي
بـه   ي متعددي دارد. هر چيزي كه معموالًها در مورد هويت خود سردرگم است و يا هويت

در افراد مبتال بـه   ،بخشد (افكار، احساسات و اعمال يكپارچه)ها شخصيت واحدي مي انسان
). منظور از تجزيـه در  212: 1389 ساندوك،اي يكپارچه نيست (كاپالن و  اختالالت تجزيه

اني يـا محتـواي آنهـا    عبارت است از فعاليت جداگانه و منفك ساختارهاي رو«اين تعاريف 
اي شـامل مشـكالت شـناختي مثـل     تجزيـه   اند. اختالالت با هم پيوسته و مرتبط بوده كه قبالً

د. با اينكه اين شوهشياري مي ةشد فقدان حافظه، فقدان هويت شخصي و يا حالت دگرگون
قعـي  شود، ليكن در زندگي واهاي تلويزيوني يا راديويي زياد يافت مياختالالت در نمايش

ها بسيار شديد  بسيار نادر هستند. شخص، تماس با واقعيت را حفظ كرده است، اما اين نشانه
 سـاپينگتون، » (. شـروع و پايـان ايـن اخـتالل، ناگهـاني اسـت      دارديك ماهيت عجيب ، بوده

1379 :368 .(  
بـه ذهنيـات و    ،كـل نيمـه  ديد داناي  ةنويسنده سعي كرده است با بهره گرفتن از زاوي 
 ،پـردازي  كند و در حقيقـت بخـش اعظـم شخصـيت     هاي دروني اين شخصيت اشاره يهواگو

از نخسـتين توصـيفات    .نگار را از طريق همين فرآينـدهاي ذهنـي و ناخودآگـاه پـيش ببـرد     
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گـرا يـا بـه     شود كه چهرة اصلي داستان (نگار)، شخصيتي پيچيده، درون داستان مشخص مي
رنـگ همـه بـر محـور      از گـره تـا طـرح و پـي     دارد. جريـان كلـي داسـتان،    1اصطالح مدور

هاي روحي وي و بازيافت خاطرات  چرخد و حل غوامض و پيچيدگي نگار مي "شخصيت"
هاي ديگر داستان (فرزانه، هما) نيز وجود دارد، مسـئلة   در قصة شخصيت  او كه رنگي از آن

ر همگـي  ها و عاليم بيماري شخصـيت نگـا   اصلي داستان است. توصيف نويسنده از ويژگي
هاي غير  هاي آشفته، ترس هايي از زندگي، خواب بخش 2علمي و سنجيده است: واپس زدن

ارادي، آشفتگي ذهني، عدم تمركز حواس، فراموشي، سردردهاي مزمن، عـدم توانـايي در   
  3اشتهايي، و ... . ميلي جنسي، بي ها، بي بيدار شدن از خواب، تيك لب، لرزش دست

                                                                                                                   
هـاي مـدور    هاي مسطح و شخصيت ها را در ژانرهاي گوناگون ادبي و نمايشي به شخصيت والتر اونگ، شخصيت«  - 1

شـود كـه بـا رشـد      هاي پيچيده گفته مـي  بيني ناپذير با ساختار و انگيزه كند. شخصيت مدور به شخصيت پيش تقسيم مي
گـاه خواننـده را    در برابر شخصيت مسطح يا تيـپ اسـت كـه هـيچ    شود؛  تر مي درماني به سالمت شخصيتي نزديك روان

  ).81: 1386(صنعتي،» كند زده نمي شگفت
  زني: نظرية واپس - 2

زده است؛ توجـه يـافتن بـه آرزوهـا، اميـال و       كاوانه بصيرت يافتن به امر واپس يكي از عناصر مهم تحليل و تفسير روان
زنـي، ركنـي    را نداشته و بنابراين محتواي ناخودآگاهند: نظرية واپس كه اجازة حضور در خودآگاه "زده واپس"غرايز 

گيـرد. چيزهـايي كـه بيمـار آرزو داشـت فرامـوش كنـد و بنـابراين          است كه تمامي ساختار روانكاوي بـر آن قـرار مـي   
ي كالمـي،  هـا  تحليـل روانكاوانـه در حقيقـت تفسـير فـرآورده     «شود:  زده، بازداشته مي هدفمندانه از انديشة آگاه واپس

ها حذف شده، معنايي كه در  زده است، آنچه در نهان مانده، آنچه از خاطره تصويري و رفتاري در جستجوي امر واپس
» كـاوي  هـاي ديگـر روان   اي يـا تمثيلـي پنهـان مانـده اسـت. مثـل بسـياري پديـده         اي و تصويري اسـطوره  نمادي استعاره

  ).78: 1380(صنعتي،
 تجزية هويت: ريبيما هاي نشانه و عالئم - 3

 هـاي  نشـانه  و عالئـم  از اي گسـترده  بسـيار  طيـف  زمـان  طـول  در ، شـده  داده DID تشخيص آنها براي كه بيماراني

 يـك  طـول  در زيـاد  شـدت  با مرضي عالمت يك زماني . دهند مي نشان آنها شدت در زياد نوسانات با را گوناگون

 مالحظـه  ديگـر  زمـاني  در بيمار كارآئي در افزايش گاهي و عادي و طبيعي حالت هم زماني و شود مي مشاهده روز

 : باشند زير موارد از تعدادي شامل است ممكن ها نشانه و عالئم اين . گردد مي

 -.ندارنـد  هـم  بـا  شـباهتي  ديگـر  هاي زمان در وي هاي شخصيت ديگر با كه فرد دريك باورهائي و رفتارها ، روش-
 عـود  و مـداوم  تغييـر  با اختالل اين شخصيت، مسخِ اختالل -؛جسم دردهاي ساير يا و غيرمنتظره سردردهاي پيدايش

 -؛ باشـد  مـي  مشـخص  ، رود مـي  بـين  از موقتـاً  نفـس  واقعيت احساس كه حدي به خود، از شخص ادراك در كننده
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پـريش از انسـجام و نظـم كـافي      كـه ذهـن يـك فـرد روان     گونـه  به اين ترتيب، همـان 
شـود،   برخوردار نيست، نحوه روايت زندگي نگار نيز از آنجا كه از ذهن خود او بازگو مـي 

تواند  رو است كه با سرهم كردن آن مي به منظم نبوده و خواننده با قطعات پراكنده پازلي رو
خوبي متوجه دليل اختالالت روحـي و   هاز دوران كودكي و فعلي نگار آگاهي يابد و حتي ب

   .اش شود رواني او و برهم ريختگي زندگي خانوادگي
اي و يـا عقـدة روحـي كـه نويسـنده       چنين بر اساس نظريات روانكاوان، دليل ريشههم

آفريند (و در اصل هدف و تـم اصـلي داسـتان     براي ايجاد بيماري تجزية هويت در نگار مي
در كودكي و نوجواني، يكي از نخستين و مهمتـرين داليـل   هاي جنسي  است)، يعني تعرض

   1ايجاد اين بيماري روحي است.

                                                                                                                   
 دگرگـونگي  احسـاس  محـيط،  بيني دگرسان واقعيت، مسخ -. بيمار براي زمان واقعي احساس رفتن بين از يا اختالل

 همـراه  شخصـيت  مسـخ  بـا  مـوارد  از بسياري در واقعيت مسخ .است يافته تغيير شخص محيط اينكه احساس، اقعيتو

 حادثه زمان به قهقرائي سير با خاطره سريع و مكرر هاي برگشت -.افسردگي . حافظه ميزانِ در زياد كاهش -است؛ 

 بـا  همـراه  شديد ترس مكرر حمالت -.يمنطق علت وجود بدون عصبانيت ناگهاني پيدايش  . جنسي استفاده سوء يا

 هذياني اختالالت هذياني، اختالالت -. دارند قرار فرد ذهنِ درونِ در كه هائي شخصيت صداي شنيدن -. اضطراب

  .پايدار
 صـرع،  بـه  شـبيه  اسـت  ممكـن  كـه  كنـد  تجربـه  را هـا  نشـانه  و عالئـم  ساير از اي گسترده طيف است ممكن بيــمار

 اخــتالالت روانــي شديد هاي ضربــه از بعـد استرسي اختالالت ، خٌلق اختالالت ،اضطرابي التاختال اسكيزوفرني،

  ).7: 1390باشند (نادي، پرخوري يا اشتهائي بي  خــوردن نــحــوة در اخــتالل و شــخصــيتي
 تجزية هويت: بيماري پيدايش و رشد نحوة زمينه در نظرياتي - 1

 را زمينه افراد ا برخي در كودكي دوران در شديد رواني و جنسي ،يجسم ضايعات شده يپرداز نظريه چنين تاكنون
 پردازي نظريه چند در بيماري اين پيدايش در متوالي گامهاي.  دساز مي فراهم هويت اي تجزيه اختالل پيدايش براي

 : است شده بيان چنين

 اغلـب  - گيـرد  مي قرار آزار يا تجاوز مورد ، شده مي تصور اعتماد مورد او نگهداري براي كه فردي توسط كودكي

 صورت به خانواده دوام و ارتباطات از دفاع و بقا براي او ةشكنند و مصدوم ةخاطر و آگاهي شرايط اين در و -پدر

 رانـده  آگـاه  مـادون  ةمنطقـ  بـه  كـه  ديـده  صـدمه  هـاي  احساس و خاطرات؛ شود مي جدائي و گسستگي دچار دفاعي

 پيـدا  تغييـر  و تحول هم حدودي تا ظاهري صورت به و گيرند مي شـكل مــجزا شخصيت يك تصـور به شوند، مي

 ترتيب اين به شود، مي تكرار متوالي دفعات و مراحل در معموالً يهويت -يشخصيت ةكنند ناراحت روند ين؛ اكنند مي
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هـاي   اما نويسنده در نامتعادل نشان دادن وضعيت روحي و رواني نگار، تنها به واگويـه 
هاي ديگر  توان به نشانه دروني او در تنهايي يا جمع اكتفا نكرده است. در يك نگاه كلي مي

شخصيت نيز كه در طول رمان به فراخور موقعيـت از آن اسـتفاده شـده،     بيماري روحي اين
از حيواناتي مثـل مـار و سـگ، واكـنش وارونـه و بيـزاري از همـه         ترس (فوبيا)  د:اشاره كر

مردها، انزجـار از طعـم شـيريني خامـه (بـه ايـن خـاطر كـه پـدرش قنـاد بـوده) و رؤياهـا و             
اسـت كـه نويسـنده بـراي نمايـان كـردن شـرايط        هايي  هايي نمادگونه از جمله نشانه كابوس
 بهنجار نگار از آن بهره گرفته است.  روحي نا

در ايـن  است كـه  شخصيت ليال ، "سرخي تو از من"شخصيت كليدي ديگر در رمان 
هـاي ديگـر اسـت. امـا      هـاي شخصـيت   هاي داستاني و پيچيدگي گره ةرمان به نوعي بازكنند

نويسـنده در ابتـداي رمـان، از لـيال      مسـتقل اسـت.    خود نيز داراي شخصـيتي ويـژه و كـامالً   
شـناس خلـق كـرده اسـت؛ كسـي كـه بـا اسـتفاده از          شخصيتي نمونه (تيپيك) يك زن روان

امـا خبـر خودكشـي فرزانـه كـه       .پردازد و هميشگي به درمان بيمارانش مي الگوهاي متداول
اش اسـت، ايـن    اريشناسـي كالسـيك) در درمـان بيمـ     نشان دهنده عدم موفقيت ليال (روان

كند. شخصيت متحول شده ليال به دنبال كشف علـت واقعـي و     شخصيت را دچار تحول مي
آيد و در اين كنكاش است كه نويسنده، وجوهي از شخصـيت   پنهان خودكشي فرزانه برمي

بينـيم   در اينجاسـت كـه مـي    .كنـد  فردي، خانوادگي و اجتماعي ليال را براي خواننده باز مي
هـا و نمايشـي    خوبي آن را با استفاده از ديـالوگ  گراي ليال نيز كه نويسنده به شخصيت برون

 .طور كامل از سالمت روحي برخـوردار نيسـت   نشان دادن موقعيت توصيف كرده است، به
هـايش مردانـه اسـت. او     گيري ليال نماد زنانه خود را فراموش كرده است و رفتارها و تصميم

كند رابطه همسرش  در مقابل همسرش است و سعي ميدچار نوعي ازخودگذشتگي عجيب 
طور مستقيم و يا شايد حتي تعمـدي   با زني ديگر را نديده بگيرد. در واقع هرچند نويسنده به

                                                                                                                   
 ايـن  بعـد  بـه  زمـان  ايـن  از. هسـتند  متفـاوتي  خـاطرات  محتـوي  كـه هـر يـك    گيرند مي شكل متعددي هاي شخصيت

  (همان). باشند ويرانگر يا بخش درمان بيمار براي توانند مي كه پردازند مي هائي نقش ايفاي به ها شخصيت
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تالشي در نشان دادن اختالالت روحـي لـيال نـدارد، امـا در عمـل مـا بـاز هـم بـا شخصـيتي           
   .ده استاش مختل ش رنجور مواجه هستيم كه روال طبيعي زندگي روان

رنجـوري و   يـابي علـت روان   با نگاهي به هر سه شخصـيت اصـلي ايـن رمـان و ريشـه      
طور مشخص عامل ايجاد اين اخـتالل در زنـان    يابيم كه مردان به گسيختگي آنها درمي روان

رمان هستند. در واقع زندگي روحي اين زنان به دليل تقابل با مـردان و سيسـتم مردسـاالرانه    
ايـن ديـدگاه شـاملو در     .نـابودي اسـت   محالل كشـيده شـده و يـا رو بـه     شان به اضـ  زندگي

هاي زني كه در رمان به آنها اشاره كرده است نيـز مشـهود اسـت.     خصوص ديگر شخصيت
اند كه  ... همگي زناني و خورشيد، هما (مادر ليال)، سرور، منشي، مهناز (دوست پنهاني ليال) 

هستند و تنها كافي است نگاه نويسنده روي زندگي   رو گويي با مشكالتي از اين دست روبه
  .نژند آنها نيز پي ببريم هركدامشان متمركز شود تا ما به روحيات روان

يابيم. زنان اين  نيز به نوعي ديگر باز مي "انگار گفته بودي ليلي"اين نگاه را در رمان  
رده و چـه    اند و از سـاية مـ   رمان، در جستجوي عشق، در ساية مردان باقي مانده ردان، چـه مـ

هـايي هسـتند كـه     همـه پروانـه   ،زنان رمان مورد بحث ديگر، ه تعبيرشوند. ب زنده، خارج نمي
چرخند و در نهايت مي سوزند.  مي كه نماد مرد/ عاشق صادق است برگرد شمع وجود علي

كند، مستانه خواهر علي با خاطره علي بـه زنـدگي محمـود     علي زندگي مي ةشراره با خاطر
ارد مي شود و از صحنه زندگي خارج مي شـود. مـادر علـي پسـر از دسـت رفتـه را زنـده        و

 هيچيك از زنان داسـتان،  زندگي در وهم را بر حقيقت روشن ترجيح مي دهد. پندارد و مي
   شوند. نميسهمگين علي مرده رها  ةسيطر

ي تـازه از  هـاي  براي به نمايش گذاشتن جلوه "انگار گفته بودي ليلي"شاملو در رمان   
هاي شخصيتي متفاوتي از  واره هاي ليلي و مجنون، به سراغ طرح الگوي عشق و اسطوره كهن

اي از  زنان و مردان رفته است. در يك طرف داستان، شراره و علي قرار دارنـد. علـي نمونـه   
مرد صادق، شريف و مهربان است. او در خانوادة پر مهر و محبت و سرشار از عشق والـدين  

خـوبي آموختـه اسـت. الگـوي شخصـيتي او،       دوستي را به يافته است و مهرباني و نوعتربيت 
هاي مختلف جنسيتي، عاطفي و اجتماعي تعامالت و  بيانگر سالمت رواني است كه در نقش
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دهد. علي با مرگ خود انسجام روحي و عاطفي همسر،  تمايالت سالمي را از خود بروز مي
ريزد. او نماد يك مرد عاشق وفادار و راسـتين اسـت و    هم مي سياه را به مادر، خواهر و چشم

اند و امكان گسسـتن از   چنان به ياد و خاطرة او آويخته شراره و مستانه با ريسماني نامرئي هم
خيال او را ندارند. در سوية ديگر داستان، محمود قرار دارد كه مطـابق الگوهـاي شخصـيتي    

، محمـود تمـام رفتارهـا و    1كـارن هورنـاي  ف، نظيـر  كاوان مختل ارائه شده در نظريات روان
  دهد. طلب را بروز مي گر و قدرت تمايالت شخصيت سلطه

 ةنظريـ  هورناي بر خالف فرويد، نقش برتر عوامل جنسي را انكـار كـرده و از اعتبـار    
و سـاختار شخصـيت فرويـدي را كنـار گذاشـت.       2كرد. او مفهـوم ليبيـدو   اديپي او انتقاد مي

 ةدانسـت. بـه عقيـد    الف فرويد، انسان را محكوم به رنج بردن و ويرانگري نميهورناي بر خ
هايش را رشد دهد و به انساني شايسته تبديل شود. او  بشر استعداد اين را دارد كه قابليت ،او

الگويي از شخصيت را مبتني بر عوامل اجتماعي معرفي كرد كه تـأثير عوامـل    ،اش در نظريه
كـودك تفـاهم،    ةاندك بـود. هورنـاي معتقـد بـود اگـر در خـانواد       مادرزادي در آن بسيار

رنجـوري   احساس ايمني، محبت، گرمـي و صـميميت وجـود داشـته باشـد از پيـدايش روان      
). هورناي، تعريف جديدي از شخصيت عصـبي  67-44: 1389(هورناي،  شود پيشگيري مي

هاي بيمار  منجر به شخصيتهاي تربيتي و خانوادگي  نمايد و ريشه و عصبيت رواني ارائه مي
: 1394كند (هورنـاي،   طلب يا شخصيت مهرطلب را تجزيه و تحليل مي نظير شخصيت سلطه

12-32 .(  
، بر خالف علـي و مسـتانه كـه در    "انگار گفته بودي ليلي"شخصيت محمود در رمان 

انــد، كــودكي ســختي را در خـانوادة مادروالــد و فقيــر از ســر   خـانوادة پرمهــري رشــد يافتـه  
گذرانده است كه موجبات اضـطراب اساسـي را بـراي او فـراهم آورده و تمـايالت عصـبي       

ــاحتچــون  ــه محبــت  ي ــدردانيو اج شــديد ب ــام    ، ق ــول تم ــه داشــتن شــريكي كــه قب ــل ب مي
احتيـاج  ، سـندي پتمايل شـديد بـه خود  ، احتياج شديد به قدرت، هاي او را بنمايد مسئووليت

                                                                                                                   
1. Karen Horney 
2. Libido 



 33   شاملو دهيسپ آثار و يشناخت روان رمان

 

در  احتياج به كامل بـودن ، ثمار ديگرانستاستفاده و اءسو، ميل زياد به پيشرفت، زياد به مقام
وجود او نهادينه ساخته است. او براي ارضاي اين تمايالت از قدرت در اختيار گرفتن ذهـن  

شـود و در تعـامالت اجتمـاعي در مقـام رهبـر يـك فرقـه ظـاهر          مند مـي  و فكر ديگران بهره
 -قـش جنسـيتي و همسـري (مـرد    كنـد. محمـود، ن   جويي مـي  شود و از مريدان خود بهره مي

كند تا جايي كه  جو و استثمارگر ايفا مي مجنون) خود را نيز با همين الگوي شخصيتي سلطه
  كند. ليلي، از شدت لطماتي كه در اين رابطه بر او وارد شده است، خودكشي مي-مستانه

  گيري نتيجه
شـناختي در   روانگـر و انتخـاب ژانـر     درمـان  سپيده شاملو، با ورود در حوزة هنر روان

نويسـي معاصـر فارسـي بـه      تاليف آثار داستاني، سبك و سياقي منحصر به فرد را در داسـتان 
هـاي انتقـادي خـود در     شناسي را تمهيدي براي بيـان انديشـه   نهد. وي دانش روان نمايش مي

هـا   هاي موجود در هـر يـك از ايـن حـوزه     موضوع اجتماع، زنان، روابط زن و مرد و آسيب
هـا و   ها، شخصـيت  شناسي، موفق به خلق موقعيت ده است. او با استفاده از دانش روانقرار دا

منــدي از  هــايش شــده اســت. بهــره ســاير عوامــل دخيــل در روايــت تاثيرگــذار در داســتان 
شناسي همچون تداعي آزاد يـا مقيـد، هيپنـوتيزم، بـه يـادآوري خـاطرات        هاي روان تكنيك
گويي، تـداعي و   هاي داستان نظير تك در طي تكنيكها،  زده شده و يادداشت خواب واپس

چنـين   شـود. شـاملو هـم    پردازي شاملو محسوب مـي  تعليق از خصوصيات بارز سبك داستان
هاي درمـاني ايـن علـم نظيـر يونـگ، فرويـد،        ها، اصطالحات و روش اشارات مستقيم به نام

ريشة اختالالت رفتاري  هايش نموده است او ناخودآگاه، ذهن، مديتيشن و ... در در داستان
دهد، برمبناي دانـش   و هويتي اشخاص را كه طرح و زيربناي اصلي روايات او را تشكيل مي

 شناسي قرار داده است.   شناسي و شخصيت روان
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