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 چکیده

های درونی و تنش  ریتأثتحت. هنگامی که انسان،  استی  بُعد شخصیّت یکی از ابعاد مهّم، وسیع و جذّاب وجود آدم

کنند و موجب خواهنددد شددد ها به ساختار شخصیّت وی نفوذ میبیرونی، دچار اضطراب و ناآرامی شود، این ناآرامی

به علّت زندگی در اوضاع جندد    نیز  معاصر عرب،زن  ، نویسندة  السّمان  ةغادکه ساختار شخصیّتی فرد مختل شود.  

به همین علّت این   س کرده است.مبیروت را با تمام وجود ل  پرآشوب  هایدچار اضطراب واقع شده و سال  و آشوب،

، تصددویری از بیددروت در السّمان  ةغادنخستین رمان    7۵روت  اند. بیهای او نمود یافتههای درونی در نوشتهآشفتگی

های شخصددیّت ترین نظریهای، یکی از مهمّکارن هورنخانم  نظریۀ شخصیّت    کهییازآنجا.  استی  جن  داخل  آستانۀ

و در   تحلیلددی  -است، پژوهش حاضر بدده شددیوة توصددیفی    قرار گرفتهپژوهشگران حوزه ادبیّات    موردتوجهاست که  

فددر ، یاسددمینه، طعددان، ابددوالم  و ،  7۵اصلی رمان بیروت    هایچهارچوب این نظریه به بررسی و تحلیل شخصیّت

 یپرخاشددگر هورنددا روان رنجوراندده تیشخصدد  یدارا فددر  های پژوهش،بر اساس یافته، پرداخته است.  ابوالمصطفی

کدده ابددوالم  اسددت.    یهورنددا  هینظر  عیمط  تیشخص  یشود داراتلخ دچار می  یراهبه که به سرنوشت  یاسمینهاست.  

های تابتدا فاقددد شخصددیّ  که  طعاناست.    عیمط  یتیّشخص  یدارا  زین  زندیم  یدخترانش دست به دزد  یآزاد  یبرا

 یابو مصطف شد.  جدا    یتیشخص  یدارا  ؛شوداش میاز قبیله  ییاست، به جرم باسواد بودن مجبور به جدا  رنجورروان

 یکددارن هورنددا هیدد پرخاشددگر ازنظددر نظر تیشخص  یدارا  زندیم  یبه اهدافش دست به انتحار  دنیرس  یکه براهم  

 . است

 .  مّانغادة الس  ،یکارن هورنا  ،رمان عربینجور، رهای شخصیّتی روانگرایش،  7۵ روتیب :های کلیدیژهوا

 
 20/04/1401  تأیید نهایی:                                   17/07/1400تاریخ وصول:  .  1

 )نوسینده مسوول(   و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  قی. گروه تحقیهمگان  یزبان شناس  یتخصص  یدکتر.    2

naser241@gmail.com 
 یباهنر تهران / رشته آموزش زبان عرب  دیتهران/ واحد شه  بهینس  سی/ پرد  انیدانشجومعلم دانشگاه فرهنگ  . 3



    1401تابستان /    27شماره   نشریۀ پویش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛                                                       ۷6

   مقدمه -1

 بیسددتم قددرن اوایددل و نوزدهم اواخر قرن در 1فروید زیگموند روانکاوی در تشخصیّ نۀیزمدر  تخصصی مطالعات ناولیّ
این نقددد   دیدگاه  .نقد ادبی ک سیک« نهاد»  ن رارا نیز خود فروید آغاز کرد و نام آ  یشناخترواننقد    .استه  گرفتصورت

و  ندددیبیمخددود  یایدد رؤبددین در  ایرؤهمان معنا را برای او دارد که ، کندیماثری را خلق  یاسندهینوآن است که وقتی  

ست که در کودکی، نویسنده به انجددامش منددع شددده اسددت. ایددن گددروه اپنهانی میلی    یارضاداشتند که این آثار    دیتأک

خواسددتند مددی هددا  او پددی ببرنددد. آن  ناخودآگدداهنویسنده بدده    یشناسوانرتند و هدفشان آن بود که از طریق  هدفی داش

های بیماری روانی را در آثار نویسندگان پیدا کنند تا بتوانند »بیماری نویسنده« را معلوم کنند که به آن »آسددیب نشانه

جددای اینکدده و روانکاوان به تر شدهای بعدی شیوه این نوع نقد متفاوتدر دوره(. 79:  1382گفتند )پاینده،  « می2نگاری

ها عقیده داشددتند کدده آن های موجود در آثار ادبی پرداختند.نویسنده بپردازند، به بررسی شخصیت  انهبه بررسی روانکاو

شناسددانه، مددراد از نقددد روان»کنند.  هایی زنده هستند که در خیال نویسندگان زندگی میهای داستانی، انسانشخصیت

خودآگدداه شناسانه با طر  مطالبی در باب نددانقد روان  .شناسی جدید از فروید به بعد باشدای رواننقدی است که بر مبن

 .(201 :1388« )شمیسددا،  اسددت  دهیبخشدد و رازآمیز    انهیشگویپشخصی و جمعی در آثار ادبی به نقد ادبی عمق و جنبۀ  

دانسددتند، بیولوژیک نمی عوامل را شخصیت رد مؤثر عوامل تنها که ظهور رسیدند منصۀ به یشناسانروان در دوران بعد

 3هورنددای کارن روانکاوان، این جمله از. دخیل دانستند تشخصیّ گیریشکل در نیز را اجتماعی نیروهای و عوامل بلکه

 اصددول از بعضددی بددا مخالفددت با بعدها که بود فروید پیروان و یکی از شاگردان»او  است؛ آلمانی فمینیست شناسروان
نادیددده نگرفددت«  را ارثددی اسددتعدادهای امددا کددرد تأکید محیط بر ورنای. هآورد وجود به را خود دمات نظریهمق  فروید،

 این درنهایت، اما کند،می مشخص خاصی را رفتارهای بروز امکان وراثت اگرچه وی دیدگاه (. از298:  1378  ،  4)الندین
 گددذاردمی ودیعه به هاانسان در را استعدادهایی وراثت دیگر،عبارتبه .بخشدمی عینیت رفتارها این به که است محیط

 عدد وه که است باور این بر هورنای کارن ندهد. پرورش یا و دهد پرورش و کرده تقویت را هاآن ممکن است محیط که
کند، می ایفا توجهی درخور نقش هاانسان گیری شخصیتشکل در فرهنگی و محیطی عوامل شناختی،زیست مسائل بر

گزیند. در برمی را مختلفی تدافعی هایراه اطرافیان، با تعامل در محیطی نامطلوب شرایط ریتأثتحت انسان که وریطبه

یابد. »مصیبت اصلی همیشه فقدان صمیمیت و محبت واقعددی نظر وی، شخصیت سالم در اثر محبت والدین پرورش می

 موردتوجددهو رشد شخصیت انسددان    تیوتربمیتعلرا در    هورنای بیش از هر چیز دیگری محیط  (1980)هورنای،  است«  

 .  دادیمقرار  

اثر نجیددب محفددو. و ...   لیالی ألف لیلۀ،    السّمان  ةغاداثر    7۵بیروت    مانند،های رئالیستی  در میان آثار ادبی، داستان    

های داستان  ، چرا کهشودها پرداخته  های داستانی آنهای شخصیتتوان به برررسی تیپمی  ،مناسبی هستند که  ۀگزین

در ایددن   ،نویسنده  ، ع وه بر آن،اندبرداری شدهاز افراد جامعه الگو  ،های شخصیّتی هستند کهدهنده تیپرئالیستی نشان

پددردازی در های اجتمدداعی، سیاسددی، دینددی و فرهنگددی جامعدده را از طریددق شخصددیّتکند، واقعیتها ت ش میداستان

 

1. Sigmund Freud 
2. Pathography 
3.Karen Horney 
4. Landin 

 



                   ۷۷                                 ناصر عباسی و...                              / غادة السّمان   ۷۵  روتبی   رمان   رنجور  روان   ای ه  ت یّ شخص   ی بررس 

هددا بدده خددوبی های این نوع داستانتچون شخصیّ  ؛بنابراین  (.1397)بدیعی فرد و صادقی ،  های خود نشان دهدداستان

از ابعاد مختلف های روانشناختی، که شخصیت آدمی را  ها با نظریهمطابقت آندهند،  اوضاع محیط و جامعه را نشان می

ردپددای آنچه توجّه نگارندگان را جلب نمددوده، ، در این میان  .داشته باشدبر  دررا  تواند نتایج خوبی  مینمایند،  واکاوی می

 هکدد ، چددرا باشددد، مددی7۵بیددروت    رمددان معددرود خددود،  پردازیشخصیّت  در  السّمان«  ةغاد»های روحی  آشوب و دغدغه

و با علم به نظریۀ روانرنجور کارن هورنای، بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده شددباهت ،  نویسندگان پس از مطالعۀ این رمان

لددذا . ی هورنددای وجددود داردهای شخصیتی مورد مطالعدده، و تیپ7۵های موجود در رمان بیروت خصیتفراوانی میان ش

روانرنجددور کددارن ، در چهددارچوب نظریددۀ 7۵در رمان بیددروت   السّمان  ةغادپردازی  فرض بر آن وجود دارد که، شخصیت

 هورنای صورت پذیرفته است. 

چدده عامددل یددا عددواملی موجددب  د:ندد اساسددی زیددر پاسددخ ده السددؤ به دو نداش سعی نمودهدر این پژوه  انگنگارند

کددارن هورنددای   رنجددورروانتی  های شخصددیّدر کدام دسته از تیپ  7۵رمان بیروت    تشخصیّهر یک از پنج  گیری  شکل

ی های بسیارباید گفت که پژوهش  شده است؟  7۵بیروت    رمان    یهاتیشخص  رنجورروانهای  تشخصیّ  گیرند؟قرار می

در ایددن تحقیقدداتی کدده  از    .اندبه چاپ رسیدهعربی  های  و رمان  یشناسروانپیوند و ارتباط میان موضوعات    در خصوص

غددادة تحلیل روانکاوانه اشعار آرمددانی سددیمین بهبهددانی و  »مقاله    به موارد زیر اشاره نمود:  توانمی  اندگرفتهانجامزمینه  

در ایددن پددژوهش اشددعار آرمددانی (،  1399)  همکددارانو    طهماسددبید،  زاآریانبر مبنای نظریه کارن هورنای« اثر    السمان

نشددان   ایددن تحقیددق  نتددایج  .اندددگرفتهنظریۀ کارن هورنای مورد بررسددی قددرار    بهباتوجه  غادة السمانسیمین بهبهانی و  

ای دفدداعی هاز شددیوهکدده  مطلوبی برای بیان انزواطلبی خویش  ۀیمادست  ،را  خود  اشعار آرمانی  ،هر دو شاعر  کهدهد  می

»بررسددی   ای با عنوانلهمقا(، در  1398نفس )غیبی و خوش  .انددر نظریۀ اضطراب اساسی کارن هورنای است، قرار داده

بدده ،  اثر میرال الطحاوی بر اساس نظریه کددارن هورنددای«  »الباذنجانۀ الزرقاء«های شخصیتی در رمان  شناختی تیپروان

طلب مهر طلب و نرمال و برتری  به نامسه تیپ شخصیتی هورنای    بهباتوجه  اءالباذنجانه الرزق های روان  بررسی شخصیت

کننددد جددز پدددر  دهد از میان پنج شخصیت اصلی که در داستان نقش ایفددا مددینتیجۀ پژوهش نشان می.  پرداخته است

نوروتیددک و  های شخصیتیها، در گروه  تیپدارای تیپ شخصیتی سالم و نرمال است دیگر شخصیتکه  قهرمان داستان

 ۀینظر  بر اساسهای شخصیت پرخاشگر  بررسی مؤلفهمقاله »  .کندگیرند که هورنای به آن اشاره میقرار می  یسالم  ریغ

« اثددر بدددیعی پددور و صددادقی، آدم بدددنام و علویدده خددانم یهاداسددتان  برهیباتکو هدایت    زادهجمالکارن هورنای در آثار  

هددای آدم بدددنام و علویدده نظری کار خود قرار داده که آن را در داسددتان  چهارچوب(، این مقاله نظریه هورنای را  1397)

هددای مهددم آن است که پرخاشگری، یکددی از ویژگددی  دهندةنشانپژوهش،    خانم مورد تحلیل قرار داده است. نتیجه این

زیددادی از مصددادیق  هددا شددمارو هدددایت اسددت؛ زیددرا در ایددن داسددتان  زادهجمددالهای  رفتاری ایرانیان بر اساس داستان

بددر اسدداس نظریدده کنشددی   غادة السّمان  7۵  بیروت  رمان  هایشخصیتتحلیل ساختاری  »مقاله  .  پرخاشگری وجود دارد

 7۵تی رمددان بیددروت پددنج تیددپ شخصددیّ کدده در آن نویسددندگان بدده بررسددی  (1392و ابهن )  زادهحاجیاثر    «گریماس

   .اندپرداخته  گریماسنظریه  بهباتوجه

ه کددارن هورنددای بر اساس نظریدد   7۵های رمان بیروت  در خصوص بررسی شخصیت  یاست، تاکنون پژوهش  رذکانیشا   

-هددای روانبر اثر گددرایش  7۵های رمان  به بررسی شخصیّت  کهنگرفته است و این پژوهش نخستین اثری است    صورت

، باید است  یارشتهانیمهای  پژوهش  با عنایت به این نکته که این پژوهش از جمله  طورنیهمپردازد؛  رنجور هورنای می

و ادبیددات جهددان عددرب واقددع شددوند و   یشناسدد روانپلی مددابین دانشددمندان  توانند  تحقیقات می  گونهنیا  کهبیان شود  
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 بیدد بددا ترک  تنهاندده  ،پژوهش حاضر  ؛ لذادر درون کشور و خارج از آن، شوند  یانسانعلومموجب رشد و توسعه    گونهنیبد

خواهددد دسددت    یدیدد بدده دانددش جد  7۵های شخصیتی رمان بیروت  نظریۀ شخصیت هورنای و تیپموجود در    اط عات

 خواهد نمود.  جادیا، زین  این دو حوزه و علم را نیب  زاتیاز تشابهات و تما  یتربلکه درک کامل  ،یافت

ود  و از همددان ابتدددا ، در کشور آلمان، به دنیا آمد. هورنای دوّمین فرزند خانواده ب188۵کارن دنیلنس هورنای در سال  

ورزید. او در کودکی و نوجددوانی معتقددد بددود کدده والدددینش برنددت را بیشددتر از او می  حسادتترش برنت،  به برادر بزرگ

جز یکددی کدده چرا هر چیز زیبا در ایددن دنیددا بدده مددن داده شددده اسددت بدده»دوست دارند. او در دفتر خاطراتش نوشت:  

پدددرش بددود ولددی او هورنددای را  محبددت(.  هورنای در تق ی 30:  1980ورنای،  )ه  «هاست، چرا محبت نه!ترین آنعالی

سددالگی  8کددرد و تددا داشتنی را بازی میکرد؛ برای اینکه محبت مادرش را حفظ کند، نقش دختر دوستمکرراً طرد می

تغییددر داد و بلندددپرواز و  اما فداکاری و رفتار خوب او مؤثر نبود، بنابراین، روش خددود را؛ ای الگو، متکی و مطیع بودبچه

(. با وجددود تبعددیا نهدداد 14: 1987 ،توانستم زیبا باشم، تصمیم گرفتم باهوش باشم« )هورنایچون نمی»سرکش شد.  

پزشکی علیه زنان و مخالفت پدرش، در مدرسه سخت ت ش کرد تا خود را برای تحصی ت پزشکی آماده کند. در سددال 

اولین زن، بددا اکددراه، پذیرفتدده شددده اسددت.  که نیبعدازاه فریبورگ شد، شش سال ، وارد دانشکده پزشکی دانشگا1906

گذار انجمن پیشرفت روانکاوی شیکاگو و نیویورک خدمت کرد. او بنیان  یهامؤسسهدر    19۵2تا    1932هورنای از سال  

نداخت و به مدت چند سددال، کاوی آمریکا را راه انشریه روان  1941کاوی آمریکا بود. در سال  روان  مؤسسهکاوی و  روان

 (. 234: 1399محمدی،    سیدو درمانگر معروفی بود. )  مدرس، نویسنده

. هورنددای دادیمدد قرار    موردتوجهو رشد شخصیت انسان    تیوتربمیتعلهورنای بیش از هر چیز دیگری محیط را در  

احساس امنیّت خود را از دست بدهد، بدده   خانواده  بادررابطهویژه کودک  اجتماع و به  بادررابطهکه اگر فرد  »معتقد است  

آورد شود. عواملی که از جانب جامعدده و خددانواده در کددودک احسدداس ندداامنی بدده وجددود مددیاضطراب اساسی دچار می

هددای کددودک، توجّدده و محبّددت بددیش از حددد، نبددود صددمیمی ت کددافی، تسلّط زیاد، احترام نگذاشتن به نیاز  :از  اندعبارت

 (. 94 :139۵ی مسئولیّت از کودک« )شاملو،  محافظت شدید، واگذار

کدده روابددط خشددن افددراد بددا کددودک و شددرایط نامناسددب دوران کددودکی، مددانع پددرورش »هورنای بر این باور اسددت      

، کودک در محیطی ناامن، به دنبال نی؛ بنابراآوردشود و اضطراب اساسی در کودک به وجود میاستعدادهای کودک می

 ( . 10 :1386گانه است« )هورنای، رنجوری سههای روانین راه چاره همان گرایشای است. اراه چاره

حرکددت  -3حرکت علیه مردم   -2مردم    یسوبهحرکت    -1  کرده است:گذاری  گونه نامهورنای این سه گرایش را این    

ا در برابر اضطراب بنیادی کارن هورنای  چهار روش محافظت از خود ر(.  2۵2  :1394فیست و همکاران،  )مردم    دورازبه

های گیری کددردن. هددر یددک از ایددن شددیوهمعرفی کرد: جلب کردن محبت، مطیع بودن، کسددب کددردن قدددرت و کندداره

را مطر  کرد که بعداً آن تا   رنجوررواننیاز    10درآید. هورنای    رنجورروانصورت نیاز یا سائق  تواند بهکننده میمحافظت

 بندی کرد:گروه رنجورروانرا در سه گرایش  

 (243: 1399هورنای )شولتز به نقل از محمدی، رنجور روانهای و گرایش رنجور رواننیازهای  :1جدول 

 
 هاگرایش نیازها
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طبددق ایددن  بنددا بددرهسددتند؛    اختیاربی  شوند کهیی مینگرش و رفتارهاشامل  رنجور،  های روانگرایشبه عقیده هورنای،  

 ،یتیدر هر مددوقع  نیها، همچنگرایش  نیکنند. امیتار  رف   رنجورروانهای  گرایش  ی ازکی  ، بر طبقرنجورافراد روان  اصل،

 (242: 2013)شولتز،   :اند ازعبارت  رنجورروانهای  شوند. گرایشصورت کورکورانه آشکار میبه

 ،1  مطیع(  تیسوی مردم )شخصحرکت به

 ،2  پرخاشگر(  تیمردم )شخص  هیو حرکت عل

  .3  (یا گسلیده جدا  تیمردم )شخص  دورازبهحرکت   

بدده سددوی کدده  دهنددداز خود بددروز مددیرا  یینگرش و رفتارهارنجوری که دارای شخصیّت مطیع هستند، افراد روان      

بودنددد و محافظددت   زیدد بدده عز  لیم  ،دییتأو مداوم به محبت و    دیشد  ازین»  :از  اندعبارت  هااین رفتار  مردم گرایش دارند؛  

ها اغلددب گیرند. آنمی یهمسر خود را به باز  ویژهبه  گران،یبه اهدافشان، د  دنیرس  یبرا  عیمط  هایتشخصیّ»  .  «  شدن

بام حظدده،   یلدد یمثال، امکان دارد کدده خ  یدانند. براداشتنی میدوست  ایآن را جذاب    گرانیکنند که درفتار می  یطور

انتظددارات تددا و    برسند. افراد مطیع، طبق آرمددان  نظربه    گرانید  یازهایراغب، همدل و حساس نسبت به ن  ،آمیزتحسین

 

1. compliant personality 
2. aggressive personalities 
3. detached personalities 
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 مردم )شخصیت مطیع( یسوبهحرکت 

 

 

 حرکت علیه مردم )شخصیت پرخاشگر(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مردم )شخصیت جدا(  دورازبهحرکت 
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«  )شددولتز، نمایندآن را ازخودگذشته و سخاوتمندانه برداشت می  گرانیکنند که دعمل می  یرفتار کرده و طور  گرانید

2013 :243.) 

و  هسددتند دیگددران سددرزنشپددذیرای  هددا  ن. آاسددتمطیع، ارضای امیددال و نیازهددای دیگددران    هایتخصیّاولویت ش     

هددا همچنددین آن، کننددددر مقابل با دستورات دیگران شددجاعانه برخددورد نمددیرگز  شوند و همی  گرانید  میتسل  یراحتبه

آنددان زننددد.  می  یرو عشق دست بدده هددر کددا  دییتأت،  جلب محبّ  یها برا. آنو هیچ چشم داشتی ندارند  ستندیپرتوقع ن

 شوند. بسته میاراحتی به دیگران وها بهگونه شخصیّتاین.  بینندخودشان را فردی درمانده، حقیر و ضعیف می

را به چشم دشمن   یهرکسآنان  کنند.  مردم حرکت می  هیعلهای مطیع،  های پرخاشگر بر عکس شخصیّتشخصیّت     

 اریبسدد  ازاتیدد رحمی امتبی و یتوانمند ،یاست که در آن، برتر  یجنگلهمچون    یزندگدر دید این افراد،  .  بینندخود می

 گددرانید یو وقتدد  و آوازه دسددت یابندددشوند و به شهرت    همیشه نفر اوّل    کوشدمی  هاگونه شخصیّتاینهستند.    یمهم

 کننددد، بلکدده جروبحدد تدد ش نمیجلب رضایت دیگددران، هددیچ  منظوربهها آن. شوندارضا می، کنندآنان را تحسین می

کنند که ت ش می اهآن  .زنندکه الزم باشد، می  ی، دست به هر کارو برتری  به قدرت  دنیرس  یبراو    انتقاد نموده  کرده،

بدده نظددر   شدداید».  هایی را کسب نمایندموفقیّت  در مشاغل خود  قتاًیحق دارد که    وجود  امکاناین  شوند؛    نیبهترهمیشه  

وجددود و دفدداع کددردن از خودشددان ابددراز    دارند و در  نانیهای خودشان اطمهای پرخاشگر به تواناییتبرسد که شخصیّ

« شددوندمی  ختددهیاضددطراب و خصددومت برانگ  ،یوسددیله ندداامن، بهمطیعهای  د شخصیتمانن  زیها نپروا هستند؛ اما آنبی

 ( . 24۵،  همان)

همیشه فواصل عاطفی خود را با دیگددر افددراد و کنند حرکت میمردم  دورازبه  کهافرادی هستند  های جدا  تشخصیّ      

هددا آنشددوند.    ریدد درگ  یبه هر شددکل  ایکنند    یهمکار  گرانیدوست بدارند، متنفر شوند، با د  دیها نباآن».  کنندحفظ می

های تندد  زندددگی واقددع محدودیت  فشارتحتآن تا  شوند.    ودبسندهکنند خمی  یکامل، سع  ییجدا  نیبه ا  دنیرس  یبرا

 نیدد کنند که در ا  هیبه امکانات خودشان تک  دیهای جدا عمل کنند، باصورت شخصیتها بهاگر قرار باشد که آن  اند.شده

گزینددی، عزلددت و ع قدده بخصددوص بدده خلددوتجدددا  هایتشخصیّ(  24۵،  همان)  .«  باشند  افتهیرشدام ً  ک  دیصورت، با

هددا افراد به استق ل، آن  نیا  ازین»نمایند.    یسپر  در تنهایی مطلقاوقات خود را    شتریدارند که ب  ازیها ن. آنتنهایی دارند

های تکند. شخصددیّمی  حساسیا متعهّد شدن،    ،یجام کاربه ان  وادار شدن  ،یریرپذیتأث  یرا نسبت به هرگونه ت ش برا

فشددار   یحتدد   یوام و گدداه  ایدد ازدواج    ریتعهدات بلندمدت نظ  ،بندیهای زمانازجمله جدول  ،از تمام قیدوبندها  دیجدا با

د های پرخاشددگر. چددون افددراصورت شخصددیتکنند، اما نه به یاحساس برتر دیبا هاآن. کمربند با کراوات، اجتناب کنند

معتقدنددد  هدداآناسددت  گرانیبا د رشدنیدرگ  یرقابت کنند که به معن  گرانیبا د  یبرتر  یفعال برا  به طورتوانند  جدا می

 (.24۵،  همانشود«  )شناخته  ،  به خرج دهند  یت ش  نکهیخودکار، بدون ا به طور  دیها باکه عظمت آن

دانشددگاه   سیرئدد   ،ی(. دکتر احمد السمان، پدر و180  :1391،یدر دمشق متولد شد )رضا تاج  1942غادة السّمان در     

دارند. غددادة  ،یبا نزار قبان یدور یشاوندیخانواده غادة السّمان خو .بود وپرورشآموزش ریوز یدوره زمان  ک یو در    هیسور

 یجدددّ صورتبه ،یفوت مادرش در کودک لیبه دل یبه چاپ رساند. و یواننوج  نینظر پدر در سن  ریآثارش را ز  نینخست

غددرب  اتیدد داشددت بددا ادب یبستگعرب دل اتیکه به ادبّ همان قدرپدرش بود. دکتر احمد السّمان،   ریو تأث  تیتحت حما

 نیدد ا  یهددر دو  از  یبدد یکه ترک  دیرس  یدر آثارش به سبک  دگاه،ید  نیهم  ریتأثتحتهم الفت برقرار نموده بود و غادة هم  
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بدده چدداپ   1962عه داستان »چشمانت سرنوشتم است«، در سال  کتاب غادة السمان، مجمو  نیّ. اولدیها واقع گردنگرش

 .  دیرس

 در را لیسددانسفوق ةالتحصددیل شددد. سددپس دورفارغ دانشددگاه سددوریهاز  ادبیات انگلیسیبا مدرک لیسانس در  ةغاد    

بددا دکتددر  1969 سال . درگذراند دانشگاه لندن در را انگلیسی ادبیات دکترای ةادامه داد و دور دانشگاه آمریکایی بیروت

 یددک  مثابددهبهازدواج آن دو » . حازم نددام دارد هاپسر آناست.  دارالطلیعهانتشارات ازدواج کرد؛ او صاحب  بشیر الداعوق

هایشددان آغدداز سرچشددمه تفدداوت شخصیتتوان آن را ت قی برد و آتش نامید که از همان می که  چیزی  یا  بود،  برخورد

و خود بشیر نیددز  بعثیهای سنتی با گرایش کام ًای اهل بیروت و بود، خانواده الداعوقگیرد؛ بشیر از نسل و خاندان می

زنددی تنهددا و آزاده  ةغاد اما؛ می دی وفات پیدا کرد 2007مین شیوه بود تا در سال کرد و بر هاین مسئله را کتمان نمی

 ةغددادثددار مضددمون آ  .(24: 1386)فددرزاد،  « دوام پیدددا کددرد هاآناما ازدواج ؛ گفتطور که خودش دائماً میبود؛ همان

او در سددرزمین   شددجاعتتددوان بدده  می  السّمان  ةغاد  آثار  های مهمّاز ویژگی.  عرب است    جامعه امروز، مشک ت    السّمان

 سیاسددی پیرندد    با و او توانسته احساسات درونی خود را در قالب شعر   ؛اشاره کرد  عرب که دارای فرهنگی بسته است،

پیرامددونش وام  حقددائقاز  آثددارشزیرا او در   ،اندواقعیکام ً  ها  اسطورهها و  تشخصیّ  ،السمان  ةغاددر دنیای    ؛روایت کند

ایددن جندد ،   کدده  باشددد؛مددیمصادد با جن  شش روزه    وی  زندگی    .دنگونه داررئالیسم  روایتی    هایشنوشته  .گیردمی

هددای آفرینش موجددب پیدددایش ،هاآورده است، که همین سرخوردگیدر او به وجود  عمیق    اندک اندک زخم سوزناک و

 انتشار یافددتبه زبان عربی   1974ه در سال  ک  ،است  السّمان  ةغادلین رمان بلند   اوّ  7۵بیروت  است.  توسط وی شدهادبی  

لبنددان  در ای سددت کدده بدده گونددهداسددتانی 7۵بیددروت  . و سپس در سراسر دنیا گردید ،او در دنیای عربموجب آوازه  و  

 .شدکمی تصویربه صورت عینی،   را  کند و آنگویی میپیش  جن  آستانه  

شود. »مرد و زن همگی رؤیای رفددتن بدده بیددروت در شروع میبه بیروت    مسافرسفر پنج  با    7۵بیروت  داستان رمان       

فددر ، یاسددمینه، انددد: های اصلی داسددتانآن پنج مسافر، شخصیّت ( 9: 1399آقاجانی، به نقل از  7۵بیروت  سر دارند« )

ر این رمان د    السّمان  ةغاد.  اندروانهبیروت    یسوبهاز دمشق    که  هستندو ابوم  پنج مسافر اتومبیلی    یابو مصطف طعان،  

-شخصددیّتدر حال تغییددر عددرب  سرعتبه ۀنماد بخشی از جامع  عنوانبهرا    پنج مسافر  یک از آن  هر  ،نموده استسعی  

رای آزادی، یکددی بدد  انددد؛دستیابی به هدفشان، وطن خددود را تددرک نمددوده  موجببههر یک،    سازی کند، آن پنج مسافر،

های و آن دیگری برای فرار از سرنوشت شددومی کدده سددنتز صومعه  ثروتمند شدن و دیگری برای فرار ادیگری به امید  

 یرنجددورروانشوند و ع ئمددی از اما سرانجام هر یک به سرنوشت شومی دچار می  .اندقومی برایش رقم زده  ریوپاگدست

حددیط و هایی زنده در ذهن نویسنده هستند که تمددام مهای این رمان همگی انسان» شخصیت.  دهندرا از خود بروز می

چون همه شددهرهای ، بیروت همالسّمّانة غادرا در معرض نمایش گذاشته اند. از نگاه   السمان  ةغادفرهن  جامعه دوران  

بزرگ دنیا بهشت فرادستان است و دوزخ فرودستان، سرنوشتی جوانی چون یاسمینه و فر  شوم است، چراکه با دسددت 

آید، ایددن شددهر را مهددد آزادی . یاسمینه که از دمشق به بیروت میخواهد، در این شهر به شهرت و پول برسندخالی می

اش در جامعه عربی است، اما هم هویت اجتماعی خود را بدده فراموشددی بیند. این نماد زن عرب خواهان تغییر زندگیمی

ای کدده زن را جامعدده –اش را، او پایگاه طبقاتی و جنسیتش را در جامعه مردساالر عربددی ت تاریخیسپارد و هم هویّمی

نشددیند و بدده کددام گیرد و با جوان لبنانی ثروتمندی بدده بددزم اکتشدداد تددن خددود میبیند،  نادیده میاثیری یا لکاته می

 (. 4:  1399،  همانافتند. سرانجام همگی به نحوی دچار مرگ خواهند شد«  )سرنوشت شوم می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B9%D8%AB%DB%8C
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اسددتعمار را از تلددخ جندد  و  کدده تجربددۀ    عددرب را  ۀجامع  یهاچالش  سعی نموده است،    السّمان  ةغاددر این رمان،  

 های پرآشددوبالسددمان سددال  ةغاد  زیرا؛  به تصویر بکشد  ،کنداجتماعی عظیمی را تجربه می  تحوّالتو    استسپری کرده

 . اسدتنمودهرا با تمام وجود لمس   ،بیروت  خود،   جن  کشور 

و شواهد تاریخی آن دوران، نتیجه گددرفتیم کدده  غادة السمانکارن هورنای و  نامهیزندگاز  گرفتهانجامبررسی    بقط

نظریه کارن هورنای دانستیم   قراردادنو با چهارچوب    اندبودههای اجتماعی دوران خود  ها و فشارتنش  ریتأثتحتهر دو  

فدداعی خددود را اش داشته، مکانیسددم دط دوران زندگیهایی که در محیها و ناآرامیضطراببا توجه به ا  غادة السمان  ،که

هددای موجددود در حال بدده بررسددی شخصددیت  گرفته است.بکار    7۵های رمان بیروت  پردازی شخصیتتشخصیّ  ۀیسادر  

در کدددام  7۵بیددروت های رمان شخصیتسوم این پژوهش مبنی بر اینکه  سؤالخواهیم پرداخت، تا به   7۵رمان بیروت  

 ، پاسخ دهیم.  گیرندر میهورنای قرا  کارن  رنجورروانتی  های شخصیّدسته از تیپ

 روش پژوهش     .1-1

بددا   است  دهیگردو سعی    استای  آوری اط عات به روش کتابخانه. شیوه گردای استرشتهپژوهش حاضر پژوهشی میان

 :از  اندددعبارتکدده  کددارن هورنددای را  نظریددۀ  رنجددور  های روانشخصیت  گرایشسه  ،  متن محورتحلیلی    -  یروش توصیف 

منطبددق سدداخته و بددا   7۵رمان بیددروت  اصلی  های  تبر شخصیّیّت پرخاشگر و شخصیّت جدا را،  شخصیّت مطیع، شخص

واکدداوی  یرنجددورروان هایترا از خلق چنددین شخصددیّ السّمان ةغادهای انتخابی از این رمان، هدد بررسی شاهد مثال

ت معاصددر عددرب، و از آن میددان، رمددان نماید، اهمیّت واالی توجّه بدده ادبیّدداآنچه ضرورت این پژوهش را بیان می  .نماید

بیددانگر  وضو بهها و تعارضاتی که چالش دنیرکشیتصوبهدر  السّمان ةغاد؛ چرا که در نگارش این رمان، است  7۵  روتیب

بیددروت را   جن    های پرآشوبسال  السّمان  ةغاد  همانا  نموده است.؛ سعی  ت وقوع جن  داخلی در این کشور هستندعلّ

-از این طریددق، از تددنش  نموده استبه همین خاطر، وی در این نوشتۀ خود نیز سعی    ؛کرده اسدت  با تمام وجود لمس

 افتددهینمددود  7۵پردازی رمددان بیددروت این روحیۀ وی نیز در شخصیّت ؛ لذاهای خود رهایی یابد و به آرامش دست یابد

رنجور کارن هورنای برجسددته ه روانبر اساس نظری  7۵های اصلی رمان بیروت  و این امر، ضرورت بررسی شخصیّت  است

 کند.  می

 هایافته.2

ررسددی رن هورنددای بکددا  رنجددورروان  ۀیدد نظر  برهیدد باتک  7۵بیددروت    رمان  مهمّ  هایتشخصیّاز    مورد  ۵حاضر  پژوهش  در  

 :شوندمی

هددالی او از ا. شودمیرمان محسوب    اصلی  ت، شخصیّتشخصیّ  اینکه    است  7۵رمان بیروت    ۀت مردانشخصیّنام    فر    

. بسددیار اهددل مطالعدده اسددتو اسددت و عاشددق تحصددیل  کندمیدر کتابخانه ملی کار  فر   .روستای دوما در دمشق است

برای رسددیدن بدده  فر . یابدمیبا او پایان  روع وش با فر تان  داس.  کندمیرا منع  ار او  کاز این  ،  نام دارد  عاشور  که  پدرش

)السددمان،   «إلددی البیددروت   لددقُنطَو نَ  آخددرونَ  ۀ رکددابَ ثَدد . ثَیبۀ أخراک ر  یه  تا»  .کندمیسفر    روتیه بثروت و شهرت ب

 (.  شویمآه آن هم مسافری دیگر. سه مسافر دیگر هم بیاید راهی بیروت می)ترجمه:  .(۵: 197۵

یه کارن هورنای است زیرا بدده نظددر راز نوع شخصیت پرخاشگر نظ  ،فر شخصیت    کندمیکه اثبات    است  اینمونهاین     

در سددطب بدداال   دیدد مهم است که همواره با  شخصیت پرخاشگر  یزندگ  یبرا  قدریبه  یبه کنترل و برتر  یابیدسترنای  هو



                   83                                 ناصر عباسی و...                              / غادة السّمان   ۷۵  روتبی   رمان   رنجور  روان   ای ه  ت یّ شخص   ی بررس 

، شودمیه به نیت کسب ثروت و شهرت راهی بیروت ک  فر     .شوند و به شهرت برسند  نمونه  کوشدمی  هاآنعمل کنند.  

 :. )ترجمدده  (7همددان:  )«  شددهوراًمَ  وَ  ن أعودَ إال ثریاً : لَفرَ  رفکُیَ»  است:  مشاهدهقابل  خوبیبهاین هدفش در ابتدای رمان  

 شد(.: من فقط ثروتمند و مشهور خواهم کندیفر  فکر م

تسددکعُ هددو یَ مُنذَ وَصَلَ بیروتَ وَ» :دهدمیدر بدو ورود به این شهر احساس غمگینی و ناخوشایندی به او دست   فر     

و  و قددد ألفدده انخددرونَ فریداً ذه مدینۀ  یسممه ببطء، کانّه یَستنش قُ فیها غازاً ساماًمَسکونا ب دهشۀ  ... شیء ما فی مناخ ه

... سددتدیایخددود م یزده در جدداتعجددب د،یرس روتیکه به ب یاز زمان. )ترجمه :    (22  –  17  )همان:«  قرروا التَعایشَ معهُ

 کندیرا استنشاق م  یزهرآلود منحصر به فرد  یاو در آنجا هوا  دهد،یشهر کم کم او را آزار م  نیا  یدر آب و هوا  یزیچ

 (.  کنند  یاند با آن زندگگرفته  میبا آن آشنا شده و تصم گرانیکه د

دعو الندداسَ شیء ما فی وجهددی یَدد »  :تا به او ظلم نمایندد  داردمیآن    چیزی در چهره او مردم و صاحبان قدرت را بر    

 (19)همان:    نهم عَلی«لطَسوا سَمار ویاء کی یُإلی اضطهادی ... شیء ما یشدٌ إلی الرجال  األق 

. زنددان زیبددارو آوردندسددتبهوقددت، خریددد کتدداب، سددفر و عاشق مال و ط  است، مال در نظر او یعنددی آزادی،   فر     

عنددی یَ أنا اُحددبُ مددال و الددذهب. المددالُ  :در داستان ذکر شده اسدت  فر که این امر از زبان  (  1392،  و ابهن  زادهحاجی)

بیددروت او  (20: 197۵)السمان،  الجمی ت  ساء عنی الن یَ  و السفر. المالُ  الکتبُ  راءُعنی ش یَ  عنی الوقت. المالُیَ  ریۀ. المالُحُ

همچددون شددرب خمددر و تددرک نمدداز حتددی روابددط ی ر کاریدن بده ثروت تن به هرا شستشوی مغزی داده و او برای رس

 دندد احب کننددد او را تصدد توانمیاما هیچ یک از زنان ن کندمین نظرصردری کا چیو از انجام هد دهدمینامشروع با زنان 

  (.1392،  و ابهن  زادهحاجی)

 یبددراچنددین شخصددیتی، چرا که؛ است    فر طبق نظریه هورنای این نکته بیانگر وجود شخصیت پرخاشگر در درون      

 .زندمیکه الزم باشد،    ی، دست به هر کارو برتری  به قدرت  دنیرس

 کندددمیط نامشددروع احسددداس پس از آن رواب. آوردمیبه جنون و دیوانگی رو  فر تا جایی که    یابدمیاستان ادامه  د    

 هددو فددی داخلدده  وَ» .شددودمیبه این روابط، ارتباط او با دنیای زنان تا ابد قطع   دادنانیپادرونش شکسته و با    زی دریچ

... لددو   اسددتعداد   یإلهددا علدد   قددولُیبۀ ... تَصَد  ت ال... کانَ  یتکسرُ  داخلی کانَ  یل  ... شیئاً  و الرقۀ   و الخود   بالهشاشۀ   سکونَمَ

 .(6۵-64: 197۵)السمان،  «   قد أوصد إلی األبده   عالم النساء   بینَ وَ  هُبینَ  البابَ بأن رَعَشَ نادها ... وَلم یُ  ناداها، لکنهُ

تغییددرات  جددۀیدرنت آیدددمی  فددر آخر داستان بر سر  رنوشتی که دردر داستان بسیار است و س  فر کشمکش درونی     

بددر  تأکیدددنیددز  ترک بیروت.گیردمیبیروت  او تصمیم بر ترک این کشمکش، به وجود آمده و  واسطۀبهاساسی است که  

و  اضددطراب ،ندداامنی وسددیلهبهکدده  اسددت یتیشخصدد چنددین زیددرا  ؛کارن هورنای دارددر نظریه    فر ت پرخاشگر  شخصیّ

 .شوندمی تهخیخصومت برانگ

و به   هاستراهبهه استاد مدارس  است ک  یاسالهو هفت  ستیبراهبه    دختر  «،7۵بیروت  »رمان    قهرمان زن  هیاسمین     

از فقددر بدده چنددین مدددارس و مکددانی پندداه بددرده و در دام   ،از یک خانواده فقیر است  یاسمینه  .پردازدشعر و شاعری می

رابطه با جنس مخالف ممنوع شده و بدده دنبددال آزادی اسددت تددا   ترینکوچک   و ازا  .افتدمیآن  قدوانین خشک و سدخت  

اری ون حصدد صددومعه همچدد   ند وکردمیاجتماع زندگی    دورازبهزنانی هستند که    تاه  راهب  تجربه نماید.رابطه با مردان را  

که صددومعه  شودمیط از اینکه بخش استنبا. نمایندمیاوقات فراغت خود را صرد شعر و موسیقی   تا  عمل کرده و راهبه

کدده بددا  یافددرادنظریه هورنای تبدیل شود زیرا طبق نظریه هورنددای،   شخصیت جدا  را مجبور کرده است که به  یاسمینه

. شددوندمی  ختددهیبرانگ  یمردم و حفظ کردن فاصله عاطف   دورازبهحرکت    یبرا  ،اندشده  فیتوص  جدا  هایشخصیتعنوان  
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ه خددواهیم دیددد اما در ادام؛  شوند  ریدرگ  یبه هر شکل  ایکنند    یهمکار  گرانیبا د  دوست بدارند، متنفر شوند،  دینبا  هاآن

بدددین   یاسددمینهو    شددودمی  اسددتعدادهاار صومعه، مانع مشهور ساختن این  صح  اام  .شودمییت نکه او تسلیم این شخص

ر نمایددد و فددرد ا منتشدد نموده و اشددعارش را در آنجدددبه بیروت سفر   خواهدمیدیگر یک راهبه باشد و    خواهدنمیاطر  خ

 (1392و ابهن،   زادهحاجی)  :مشهوری شود

أنددا   وَ  العملیات   مخدر علی طاولۀ   حسد تمضی ثقیلۀ کَ  . سئمتُ ... األیامَالراهباتَ  ستاذة فی مدارس اُ  عبتُ من العمل تَ»    

 فیهددا، بکددلَّ الشددهرة  إمکانددات  یقهددا، بکددل ّبر نتظرونی، بکل ّتَ . بیروتُالشعر  و کتابۀَ وی التدریس و الضجر سَ ال أفعل شیئاً

)ترجمدده :     .(9:  197۵)السمان،  . لن أری راهبۀ بعد الیوم«  للتحلیق   جائعُ  طائرُ  ینشر قصائدی فی صحفها و قلب  إمکانات 

روزهددا همچددون جسدددی کدده پیوسددته روی میددز  بیددزارم...ام. عنوان استاد خسته شدددهاز کار کردن در مدارس راهبه به

ام. تنگددی انجددام ندددادهآنکه من کاری جز تدددریس و نوشددتن شددعر و دلگذرد و حالدشکافی قرار گرفته، سخت میکالب

 (.  راهبه نیستم  ک وبرق و امکانات شهرت و نشر قصائد در انتظار من است. از امروز دیگر من یبیروت با تمام زرق

ه است که در درون وی شخصیت جدا ریشه نکرده اسددت این نکت  مؤیدبه شعر و موسیقی نیز    یاسمینهع قه سرشار      

ل عمرش محروم از عشق انسددانی اس و هفت ستیبکه در طول  یاسمینه. چنین شخصیتی از موسیقی بیزار است  چراکه

در بیروت به تمددام چیزهددایی کدده ممنددوع شددده بددود روی   روازاینتطبیق دهد،    صومعهشده نتوانست خود را با شرایط  

. این شده که دیگددران بدده او توجدده کننددد فتۀیشزیرا او  کندمیچیزی است که او از آن احساس لذت   ی. برهنگآوردمی

رفتددار   یاغلددب طددورچنین شخصیتی    طبق نظریه هورنای است زیرا  یاسمینهشخصیت مطیع بودن    مؤیدچنین عملی،  

 .بدانند  داشتنیدوست  ایرا جذاب   او  گرانیکه د  کندمی

اسددت.   «نمر»  مردی بنام    رابطه نامشروع با  ،آوردمیروی  ام آن  در بیروت به انج  یاسمینهکه    یعکار ممنو  ترینمهم     

الرجددل!  جسدَ نا أبدعُ» :کندمیرابطه برقرار نمر اندام مردان شده و با    جذباو  .  دارد  ایویژهبرای او جسم مرد، جذابیت  

بسیار   یاسمینهدر اوایل دوستی، حضور نمر برای    (.۵0:)همان  «ۀ تکوینه روعَ  وَ  الرجل   جسد   نظرن إلی جمال ... لماذا الیَ

بدده تسلیم شددود و تا    داردمیرا بر آن    یاسمینه،  و این  گیردمیاست، اما پس از مدتی کشش میان آن دو باال    بخشلذت

و را بدده قتددل ، ابیندددمی  ناپددذیرجبرانباه خددواهرش را  تچددون گندداه و اشدد   یاسددمینهبرادر    .برود  بیروتخانه برادرش در  

چنددین  هورنددای؛ رنجددوریرواناسددت زیددرا طبددق نظریدده   یاسمینهشخصیت مطیع بودن    مؤیداین بخش نیز    .رساندمی

 .شوندمی گرانید  میو تسل  پذیرندمیسرزنش را  شخصیتی  

انی مشددغول نگهبان در سایت حفاری آثار باست  عنوانبه  و  سکونت دارد  آبادهاحلبیدر    ست کها  مرد فقیری  ابوالم       

 حیاتددهُ فقد عاشَ» :آوردمی جایبهرا  نمازهایش. با وجود فقر فراوان همیشه راضی به رضای خداوند است و به کار است

« لم یکن یجزّ فددی نفسدده  و التقوی ... حتی الفقرُ البال  و حریصاً علی راحۀ  الص ةَ ... مقیماً و المکتوب   بالمقدر   لها راضیاًکُ

 (.66  :)همان

، دهدددمین  ت به خددرجهرگز جسارچنین شخصیتی،    ،زیرا  ؛  است  عیمطدارای شخصیت    ابوالم طبق نظریه هورنای،      

 عنوانبددهسدداله خدددود را  دختران خود حتی دختر سهبه دلیل فقر مجبور شد که  .  ستیپرتوقع ن  ای،  کندمین  جوییعیب

او . شددودمیو شخصددیتش دگرگددون   شددودمیلبددی مبددت   ، به بیماری ق به قصر ثروتمندان بفرستد. پس از اینخدمتکار  

البتدده  .را بدددزدده شددده بددود داد قددراری نبددارا کده در نگهیی بازگرداندن دخترانش، مجسدمه ط  برای گیردمیتصمیم  

اگر مجسمه را برایم بدزدی، بخشی را به تددو خددواهم داد تددا  گویدمیو  دهدمیدستور دزدیدن مجسمه را شخصی به او 
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 ترربان قلددبش تندددس کددرد ضدد ااحسدد   سددپس  و  دهدمیمجسمه را در جیبش قرار    بوالم .  ی دخترانت را آزاد کنیبتوان

... بعدددها  فددی جیبدده  التمثالُ ضعَوَ» :تصمیم گرفت برخیزد اما عاجز از آن بود گویی در جایش میخ شده بود...    شودمی

... مسمر فددی   عاجز عن النهوض   مجنون یقرر أن ینها ... لکنهُ  ل طبل مث  ضربُیَ  ... قلبه سارعاًتزداد تَ  قلبهُ  بضربات   رَعَشَ

 (.70  :همان)«  مکانه 

 که تنها دلیلش بددرای چنددین کدداری اسددت، شآزادکردن دخترانو از    کندمیفوت  در اثر سکته قلبی    ابوالم   انتهادر      

 هددیچنظریدده هورنددای چنددین شخصددیتی،  زیرا طبق ،است ابوالم دهنده شخصیت مطیع این نیز نشان عاجز می ماند.

 .خواهدمین خودش برای  چیزی

دل خود را به اتمام رسانده اسددت. او جدددوان نددازک   تیدر رشته داروسازی تحصکه    اهل لبنان  است  یجوانطعان        

 ادییدد است که شوق ز  یتیکند. طعان شخص  لیگرفت در رشته داروسازی تحص  میترس از خون، تصم  خاطربهاست که  

 ابددانیمردم در کوچه و خ  ۀیبق . او دوست دارد مثل  داردباشد که او را دوستش ب  یبه عشق دارد او دوست دارد عاشق زن

أو جراحدداً  بدداًیطَب کونیمنظر الدم . انط قا من رقۀ قلبهُ المفرطۀ التی حرمتهُ حتی من أن   کرهیمنذُ طفولته   »قدم بزند:  

( . 61-60تسددکع « )همددان:    یإلدد   ء الغنددا  یالسددباحۀ . إلدد   یالحب . إل  یالمرأة . إل  یاقَ إل...لقد اشتایدلیصَ  کونی... اختار أن  

که خواهددان کشددتن  شودیدر فرودگاه مواجه م  یالهیقب  یبدا لشکرکش  شودیلبنان م  یکه پس از اخذ مدرک راهطعان  

ادامدده دهددد و    تشیت بددده تحصدد که خواسته اسدد نشده جز آن  یمرتکب گناه  نیب  نیکه طعان در اآناو هستند، حال  

طور شددود، بدده  یکدده مرتکددب قتلدد . طعددان بدددون آنشددودیظاهر نم  یکرده و در اماکن عموم  ارفر  رونیداروساز شود ازا

طعان داروسدداز را  له،ی. رسم کهنه قصاص قبشودیمحکوم به قتل م یتنهدا بده جدرم داشتن مددرک دانشگاه  ،یتصدادف 

 در ترس و اضطراب باشد.  شهیمجبور ساخته است تا هم

طعان را بر آن داشته که دارای شخصیت جدا شود، زیددرا طبددق نظریدده   ایقبیله  هایمحدودیتکه    شودمیاستنباط      

 یحرکت به دور از مردم و حفظ کردن فاصله عاطف   یبرا  اندشده  فیتوص  جدا  هایشخصیتکه با عنوان    یافرادهورنای  

دشددمن  ی، هر کسهاآن  یایدر دند قبیله طعان دارای شخصیت پرخاشگر هستند زیرا  همچنین افرا  .شوندمی  ختهیبرانگ

ی را که به قصد پرسش آدرسددی بفهمد عدابر  کهآنه و طعان بدون  سرانجام این توهمات پای او را در قتل باز کرد  .است

 خطددوات  وقددعَ سددمعُ» یَ :رسدداندمیدر پی او بود را به توهم اینکه در تعقیب اوسدت و قصدد کشتن او را دارد، بدده قتددل 

 طلددقُسدسدده و یَو قد شددهر مَ ستدیرُ... یَ  علی کتفه   یدهُ  ضعُ، یَقتربُیَ  قه ... الشخصُ ح یَ  ن أن شخصاًم   واثقُ  خلفه ... إنهُ

 هایشخصددیتطبق نظریدده هورنددای    شخصیت جدا طعان است زیرا  مؤیداین بخش نیز    (.62  :همان)«  علی الرجل   النارَ

گوش کردن   یکنند و حت  یاوقات خود را تنها سپر  شتریدارند که ب  ازین  هاآندارند.    ییبه خلوت و تنها  یادیز  لیجدا م

 ،یریرپددذیتأث  یرا نسددبت بدده هرگوندده تدد ش بددرا  هدداآنافراد به استق ل،    نیا  ازی. نکندمیرا آشفته    هاآن  ،یق یبه موس

 .شوندمی  طعانبه نحوی موفق بده قتل   نهایت  در  هاآن  .کندمی  حساسیا متعهد شدن،    ،یادارشدن به انجام کارو

گیری کرده، آرزو دارد روزی بجای مدداهی، چددراغ جددادو از دل دریددا سال آزگار، ماهیپیر و رنجور، سی  «ابومصطفی»    

یمددار زیدداد ب او به دلیل کار سددنگین و .تک آرزوهایش را برآورده خواهد کردکند غول چراغ جادو تک صید کند. فکر می

ه اسددت و دائمددا در خیدداالت بدده سددر داز انگشددتانش را از دسددت دا  یدر صید، تعدادادامه دهد، او    دتوانمیشده بود و ن

 (.2۵  :)همان  «لن تقوی علی حملهُ  عیفۀَضَ  فاصلهُ. مُإلی الصید   خرجُیَ  عاماً ث ثونَ  » ابو مصطفی السماکُ:بردمی
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ای تمیز، درآمد کددافی کدده بددرای خددرج و مخددارج عائلدده او کددافی ن خانهدر پی آن است، داشت  ابومصطفیهدفی که      

ویختدده و از آن دودی برخواهددد راغ جادوسددت کدده روزی بدده تددور صددیادی او درآچ  ا،ن آرزوهدر رسیدن به ا ی  ؛ وباشدد

غ در پددی دسددت یددافتن بدده چددرا  مهابابیابومصطفی  .  ت و بده او خواهد گفت من غ م شما در خدمت شما هستمخواس

در رسیدن به این هدددد،   ابومصطفی  .زندمیته دینامیت برای صید چراغ جادو به دریا  ی بدا بسراانتح  یجادو در اقددام

 هددوَ تددا. بها إلی الماء  فزََق ... وَ واحدةً کلها دفعۀً . الحزمۀُالدینامیت  فتیلَ . أشعلَ» رمی بشباکه .زندمی  خودکشیدست به  

 « الممزقددۀ  جثددۀ ممزقددۀ بددین الشددباک  ... دوی االنفجار. طفددت علددی السددطب المصبا    لصید   دینامیت   حزمۀ   کلهُجسده   

از راه غول چددراغ ، و برتری قدرت  برایاو  ؛    شودمینیز شخصیتی پرخاشگر استنباط    ابومصطفیشخصیت    .(79  :همان)

خشددن و . و کشددته مددی شددود زندددمی، انتحدداریدست بدده  جادو، هر کاری می کند و سرانجام در راه رسیدن به قدرت،  

 .مهم استاو فقط    یزندگ یبرا یبه کنترل و برتر  یابیندارند. دست یتوجه  گرانیو به د  کندمیعمل   انهیجوسلطه

 شدند. فرار نتوانسددت نجاتشددان دهددد و بددی  مرگبجای آزادی، درگیر  این پنج مسافر سرانجام به لبنان رسیدند اما       

د. دیدیم که غددادة السددمان در شخصددیت پددردازی هددر ها شدنی فشارها، تعصب و درگیریآنکه خود متوجه باشند، قربان

 کدام از این پنج مسافر، به نحوی آن روحیه پر از تنش خود را به تصویر کشیده است.

صددویر را به ت 7۵رمان بیرون  نظریه هورنان را در رنجورانه روان هایشخصیت، جدول زیردر قالب نگارندگان در ادامه     

 :ندکشیده ا
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 بر اساس نظریه هورنای 7۵گرایش های شخصیت های رمان بیروت :  2جدول

گدددددددددددددددددددددرایش                      

 شخصیت
 پرخاشگر جدا مطیع

 *   فر 

      * یاسمینه

   * ابوالم 

  *  طعان

 *   ابومصطفی

 گیرینتیجه .3

ی کارن هورنای مورد تحلیل و بررسی قددرار گرفتنددد، نظریه، از منظر 7۵شخصیت اصلی رمان بیروت   ۵در این پژوهش  

با توجه به اند.  های درونی نویسنده را به خوبی به تصویر کشیدهتمامی تنش  7۵کتاب بیروت  های  شخصیتاز این بین،  

عی ست از اوضدداع سیاسددی و اجتمددابازتابی های داستان به مرگ دچار شدند، این سرنوشت کام ًشخصیت  اینکه تمامی

 زیسته است. در آن می  غادة السمانای که  جامعه

غددادة کدده    استناد به شددواهد تدداریخی دورانددیبیند و با  را حاصل محیط میکه رفتار  هورنای    طبق نظریه شخصیت

و  نیددیموضددوع قدددرت تب نیدد ا، تحت تاثیر ناآرامی و جن  داخلی لبنان قرار گرفته است  در آن می زیسته، وی  السمان

د. بنددابراین  دار یکددی از آنهاسددت را 7۵ی، کدده بیددروت  سددتیرئال  یرمان هددا  یپردازتیدر شخص  ار  یهورنا  هینظر  لیتحل

  .  دیآیرمان بر م نیا  یهاتیشخص  لیاز عهده تحل یبه خوب شخصیت هورنای هینظر

وز ، هر یک تحت تاثیر محیطی که در آن بودند، رفتددار عصددبی از خددود بددر7۵های رمان بیروت  با بررسی شخصیت

 ابددوالم ، فر ، یاسددمینه، یعنی 7۵ روتیرمان ب یاصل  تیپنج شخص  اند.های دفاعی پناه بردهدادند و همگی به مکانیسم

 دنیرسدد  یبددرا یکه دست به هر کار فر  انیم نیرنجورانه هستند. از اروان تیشخص یدارا ک یهر    بومصطفیو ا  طعان

تلددخ   یراهبه که بدده سرنوشددت  یاسمینهاست.    یه پرخاشگر هورناروان رنجوران  تیشخص  یدارا  زندیبه شهرت و ثروت م

را  یاسددمینه طیشد که صومعه و جو آن محدد  یبررس  نیچناست. هم  یهورنا  هینظر  عیمط  تیشخص  یدارا  شودمیدچار  

دختددرانش   یآزاد  یکدده بددراابددوالم   نشددد.    یتیشخص  نیچن  میهرگز تسل  یاسمینهاما    ،جدا کرده بود  تیوادار به شخص

ابتدددا  کدده انطعدد  .میددردمیو  کندمیراه سکته  نیدر هم زیاست. او ن عیمط یتیشخص یدارا زین زندیم  یه دزددست ب

جدددا  یتیشخصدد  یدارا شددودمی اشقبیلهاز  ییروان رنجور است، به جرم باسواد بودن مجبور به جدا هایشخصیتفاقد  

بدده قددتلش  دچددار کردنددد کدده سددرانجام    یسرنوشت  نینپرخاشگر بودند. او را به چ  تیشخص  یدارا  اش  قبیله  رایز؛  است

کددارن   هیدد نظر  ازنظددرپرخاشگر    تیشخص  یدارا  زندیم  یش دست به انتحاربه اهداف   دنیرس  یکه برا  یرساندند. مصطف 

 .شودمیاعتقاد به غول چراغ جادو محسوب    لیرمان به دل نیا  یخرافات  تیشخص مصطفیابو  نی. همچناست یهورنا

، به نوعی نماد اقشار و تیپ های مختلف جامعه و عصر نویسددنده 7۵خصیت های رمان بیروت  حاصل ک م آنکه، ش

است؛ شخصیت هایی که همگی به گونه ای دچار اخت ل شخصددیتی و روان رنجددوری هددای ناشددی از ناهنجدداری هددای 

 اجتماعی آن دوره است. 
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انددد، لددذا ویددد و یوندد  صددورت گرفتددهشناختی بیشتر،  بر اسدداس نظریددات فرهای رواندر کشور ما بیشتر نقد -

 پردازان دیگری چون هورنای در نقد های روانشناختی توجه بیشتری صورت گیرد.شود به نظریهپیشنهاد می

ست و نگدداه اهای ملی های صورت گرفته در زمینه نقد روانشناختی در کشور ما، اکثرا در حوزه داستانپژوهش -

هددای هددا درون مایددهیگر بسیار کمرن  است. چه بسا که ایددن داسددتانهای ملت های دروانشناختی به داستان

ها، بیشددتر بدده ایددن امددر توجدده شود صاحبنظران در این حوزهخوبی جهت بررسی خواهند داشت. پیشنهاد می

 کنند.

هددای نزدیددک بدده توان انددواع داسددتانه نموده است، میبا توجه به اینکه نظریه هورنای به عوامل محیطی توجّ -

 یستی، مانند حماسی را نیز با توجه نظریه بررسی کنیم.  رئال

تددوان است که جهت گسترش این پژوهش، مددی غادة السمانهای های بیروت«  نام یکی دیگر از رمان»کابوس -

 آن را نیز با توجه به نظریه کارن هورنای بررسی کرد.  
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