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ش/ . هـ 1401خريف، 64الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 221-244صص؛ م 2022

 "بريد اللیل"رمان  های ناسازگار اولیه درهطرحواراوی كوا

 يانگجفری براساس نظريۀ ات كبراز هدی 
 نوع مقاله: پژوهشی

 4، سید حسین سیدی3، بهار صديقی*2، احمدرضا حیدريان شهری1طاهره جهانتاب

 .مشهد ایران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ی مشهد،، دانشگاه فردوسی گروه زبان و ادبیات عربیاتركدانشجوی د. 1

 .مشهد ایران،، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ی مشهدان و ادبیات عربی، دانشگاه فردوسدانشیار گروه زب. 2

 مشهد.ایران،  ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،مشهدی دانشگاه فردوس ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی. 3

 هد.مشان، ایردانشکده ادبیات و علوم انسانی،  ،ی مشهددانشگاه فردوس ،استاد گروه زبان و ادبیات عربی. 4

 یدهكچ

ر ده كترنجوری استت های روانحالی شخصیت، روایت پریشانر عربیكرمان برگزیدۀ بو ،"برید اللیل"

های متعتتددی پریشتتیروان هتتای اگنتاری، درگیتترهتتای دایلتی لن تتان و مهاگرتش و قتتوج گ  كت

اش را بتا هاوانت  افتراد گامعتکات در این رمان به یوبی توانسته است بازیوردهای روانكاند. برگردیده

رد کتها، ضترورت انجتام پهوهشتی بتا رویاین نحوۀ پردایت شخصیت شد.کدقتی شگرف به تصویر ب

آنیم تتا بر ،سته به شیوۀ تحلیل محتوا صورت گرفته اك د. در پهوهش حاضر كن میرا تنیی روانش ایتی

های وارهگیری طرحلکواره درمانی گفری یان ، از دالیل شبه نظری  طرح توگهبا ردی و کبا چ ین روی

-طرحاز این  آنانرفت راهنردهای برونو  اریماین رمان پرده بردشخصیت  سهدر وگود ه ناسازگار اولی

 است  را بستتری م ،ارآمدكالگوهای  فقدان ه:كی از آن است ك یم. نتایج پهوهش حاكرا بررسی  هاواره

 یصتا است .ور فراهم آورده استكهای مذدر روان شخصیتهای ناسازگار اولیه وارهطرح پدیدآیی برای

 اه موگ  پ ،وابستگیهای غیرشرطی محرومیت هیجانی، بدرفتاری و وارهها در برابر طرحاین شخصیت

ای ها در نهایتت بترهم  ایتن شخصتیت وارهای شرطی اطاعت و ایثار گردیده است.به طرح انآن بردن

 اند.گنران افراطی روی آورده كهای غیرشرطی یویش به سنوارهرویارویی با طرح

 .غیرشرطیوارۀ ۀ شرطی، طرحوارحطریان ، گفری ، ، برید اللیلاتكبر هدی :هالیدواژهك

 heidaryan@um.ac.ir                                        و                                           ئنویس ده مس
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 مقدمه -1

ی بتر غ تای دیگتر كه هتر یتكتتوان در ردۀ علومی گتای داد روانش اسی و ادبیات را می علم

بخشتد و ادبیتات مان دی ادبیات را ارتقتا میع صر واقعیته روانش اسی، كگونه افزاید، بدینمی

یتن ااگرچته رساند. نحوۀ بازنمایی دنیای پیرامونی را در پ دار و گفتار انسان به م ص  ظهور می

شتر هر چه بی ،د؛ اما در قرون اییر، این پیوناندداشته پیوند دیگرکبا یها پیش، از قرن ،دو دانش

گیتری لکه از سویی در این قرون، ادبیات نقش بزرگی را در شكرا است؛ چ گشته ناپذیرگدایی

 رده استت و از ستوی دیگتر نویست دگان مدرنیستم وكتنظریات روانش اسی و اثنتات آن ایفتا 

ه كتگتاه ، یع تی نایودآآنترین مفهتوم ، به ویتهه ب یتانینظریاتاین مدرنیسم با آگاهی از پست

ه هتر چته بیشتتر كتاند هایی داشتتهآفری ش شخصیت، سعی در ه استشدتوسط فروید مطرح 

 هایزمی تهپسظهتور متتون ادبتی بتا  .باشتدوانش اسی و اصو  آن را داشته قابلیت عرضه بر ر

اشت تا دا بر آن ررد و آنها كرد م تقدان ادبی این آثار نیز ایجاد کروانش اسی، تغییراتی را در روی

دنیتای ف شتكه در پتی ك اسی بپردازند. این نوع نقدبه نقد و بررسی متون ادبی از م ظر روانش 

ویتد توسط فر یابد،ها و مؤلف بصیرت به نایودآگاه شخصیت تالش داشت تابود و پ هان متن 

 نامگذاری گردید.اوانه کنقد روانع وان  باب ا نهاده شد و 

شتورهای عربتی و كهتای  ش بته گ  كته در واكتات كتدی براز هت" بریتد اللیتل"رمان 

های متدرن بتا ای از رمانهای اگناری ناشی از آن به رشته تحریر درآمده است، نمونهمهاگرت

های روانش اسی همان هدفی را اش همان د سایر رمانه آفری  دهكهای روانش اسی است  گرایش

 گیریلکشتیفیتت ك د؛ یع ی بتر آن استت تتا مخاطت ، كه بوعزۀ بدان اشاره میكگیرد پی می

. ظرافتت و (26: 2010) تد كت ك د و در تجارب یاص او مشتارك كرا در شخصیتاحساسات 

ه نشان از اشتراف وی كها س جی باالی نویس ده در ارائ  حاالت روحی و روانی شخصیتتهکن

ر بتر آن داشتت تتا ب عتد ایتن اثت ناقتدان؛ نگارنتدگان را بته ع توان داردبر اصو  روانش استی 

 انکت، امگستار حاضتر دره ك. از آن گایی ده دمورد بررسی و پهوهش قرار  راآن  سانهروانش ا

از ه كترمتان  هایشخصیتسه شخصیت از  ،ننودمیسر  ی رمانهاهم  شخصیت اویكنقد و وا

ریشت  ه كتنشتان از آن داشتت ها بررستی. انتختاب گردیدنتد، بردنتدرنج میروانی  ایتالالت

مسأله ذهن نگارنتدگان را  این .گرددبرمیآنان  و نوگوانی یكودكبه دوران  این افراد ایتالالت
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ه نقتش كت ردیکتروی ستو  داد، (م1950گفتری یانت  )« واره درمانیطرح»رد کرویبه سمت 

، از دانتدرد م فی افتراد متؤثر میکعملرا بر نحوۀ و نوگوانی ی كودكتجارب نایوشای د دوران 

سته ایتتالالت شت ایتی  رد به بررستیکاین روی كمكبر آن شدیم تا با  گستاراین رو در این 

 ور بپردازیم.كشخصیت مذ
 

 پیشینه پژوهش -2

امون های محدودی پیر ون پهوهشكه تاكته محرز شد کهای صورت گرفته این نپس از بررسی

 البنیة» ها، مقال ی از این پهوهشکات نگاشته شده است، یكبراز هدی  "برید اللیل"رمان 
لوم جملة الع)بی د احلر لحة محو م« اتكاتبة هدی بر كلل« برید اللیل»التلّقي يف روایة أنساق السردیة و 

های ویهگی سایتار روایت وه در آن، ك است (2020، 10، عدد 5الرتبویة و الدراسات اإلنسانیة، جملد 

 مجالیة»نام  ان زۀ و دمدوم نادی  نیز در پایكاست. غرابی  شدهبررسی  گفتمان روایی این رمان
از در این رمان ه كاند دهبه این نتیجه رسی (2020) «اتكسرد الرسائل يف روایة برید اللیل هلدی بر 

 تایجنز بر حوادث اصلی داستان، استفاده شده است. كهای روایی متعددی برای تمرك یکت

ائیة ة الرو لشخصییل الفين لكآلیات التش»با ع وان  بن لشه  سهیل  و میرۀ سارۀ نیز  نامپایان
 درگیر ،ی این رمانهاه همه شخصیتك ی از آن استكحا (2020)«« أمنوذجا  »روایة برید اللیل 

 .اندت هایی و غربت درونی احساج

 ناآرام و تا هاییشخصیتابعاد درونی  ارائ بر  ،این رمان ز اصلیكتمر هكاز آن گایی 

یچ ه ون در كه تاك، امری یابدمیبررسی روانش اسانه آن ضرورت ، است پریشروان حدودی

 گرداند.محرز میرا  حاضر انجام پهوهش اهمیت ،پهوهشی به چشم نخورده است و این مسأله

ور كذمان میان  به بررسی ر واره درمانیطرح یه بر نظری کبا ت این گستار، ،افزون بر این

وآوری سأله، ندور مانده است و این م پهوهشگران آثار ادبیه از دید كای ، نظریهپردایته است

 گرداند.پیش رو را دوچ دان می تحقیق
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 های پژوهشپرسش -3

 ها بیاب د:نگارندگان این مقاله بر آن د تا پاسخی برای این پرسش

 ؟برندرنج میهای ناسازگاری وارهچه طرح  از« برید اللیل»رمان  شخصیتسه . 1

 دام د؟كدر این رمان ها وارهبروز طرح. یاستگاه 2

های شرطی وارهبه چه طرح یویش ی غیرشرطیهاوارهبرای رهایی از طرح ها. این شخصیت3

 اند؟روی آورده

 چارچوب نظری -4

دیگر کته ستن  تمتایز افتراد از یكتشتود پایداری اطال  می یهاشخصیت به مجموعه ویهگی

بتر شخصتیت نظتر  كت ها به بررسی تأثیر عوامل بیولوژیتشود. فروید در مطالعات یویش، می

بر این »دادند و متر اهمیت میكعوامل این ه به كار آمدند كداشت، اما بعدها روانش اسانی روی 

فردی، تأثیر مهمی را بتر ه طنیعت انسانی قابل تغییر و دگرگونی است و روابط بینكبودند  باور

از گمله این روانش اسان گفری یان  استت (. 112: 1996ج، )عنا «گذارداین تغییرات بر گای می

گتذارد. او تتأثیر می گیری شخصیتلکه باور داشت تجارب اولی  فرد در یانواده، بر نحوۀ شك

هتای وارهنظتری را در رابطته بتا طرح ،از نظریتات روانش استی پتیش از یتویش تأسّیوی با 

ناستتازگار اولیتته، الگوهتتای هیجتتانی و شتت ایتی  هتتای وارهطرح»ناستتازگار اولیتته ارائتته داد. 

انتد. از یتاطرات، ل گرفتهکه در ابتدای رشتد و تحتو  در ذهتن شتكرسانی هست د یودآسی 

اند، در سیر زنتدگی تتداوم دارنتد و بته یل شدهکها و احساسات بدنی تشها، ش ایتوارههیجان

را  وارهظریت  یتود هجتده طترحیانت  در ن (.30: 1، ج1391)یانت  و دیگتران،« ارآمدنتدكشدت نا

بتا ع توان  دیگتربریتی  از هتای شترطی ووارهطرحبا ع توان  هابریی از آن از هكشمرد برمی

ل کانستان شته در اوایتل ستیر تحتوّ  كتهتایی وارهطرح».  دكمی یادهای غیرشرطی وارهطرح

گیرند و اغل  در محور سایتار ش ایتی قرار دارنتد، باورهتای غیرشترطی دربتارۀ یتود و می
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ها وارهاند. این طرحگیرند، شرطیل میکه بعداً در سیر تحوّ  شكهایی وارهدیگران هست د. طرح

 «های غیرشترطی یتالص شتودوارهیواهد از شرِّ طرحه فرد میكگیرند ل میکمعموالً وقتی ش

وابستتگی، بتدرفتاری، محرومیتت هیجتانی، نقت ،  رهاشتدگی،هتای واره. طرح(47-48: همان)

داری در ردۀ گرایی، ت نیته، استتحقا ، یویشتتنست، م فیکپذیری، یود تحوّ  نیافته، شآسی 

گویی، بتازداری های اطاعت، ایثتار، پتذیرشوارهگیرند و طرحهای غیرشرطی قرار میوارهطرح

 گیرند.های شرطی قرار میوارهسرسختانه در ردۀ طرحهیجانی، معیارهای 

 اویكتبته واات، كتبرهتدی از  "بریتد اللیتل"بته رمتان  اگمتالیپتس از نگتاهی  ذیل،در 

 اند.های ناسازگار اولیهوارهدرگیر طرح هكپردازیم هایی میشخصیت

 و رمان وی اتكگذاری بر زندگی هدی بر -5

ده م در بیتروت زا1952ه ستا  كتنویس، و فمی یست لن انی استت ات نویس ده، رمانكهدی بر»

ستا   كیتالتحصیل گردید. م در رشت  ادبیات فرانسه از دانشگاه لن ان فارغ1974شد. وی سا  

ن رد، امتا پتس از بتروز گ ت  دایلتی لن تان بته وطتكبعد برای ادامه تحصیل به پاریس سفر 

 ناپتذیر گستمی وگ   و یستارات گنران كزدیه از نکو پس از ای  (16: 2007)زین،  «بازگشت

ن دهد. از ، اعتراض اگتماعی یود را نشابه چشم دید، بر آن شد تا به وسیل  ه ر روحی آن را 

 هایشخصتیتبته تصتویرگری  ،نگاریدر قال  شیوۀ نامه یویش« برید اللیل»در رمان این رو 

ر به بروز م ج، فقر و ت هایی از گملهگ   و پیامدهای ناشی از آن،  هك پردایت نام و نشانیبی

 ایرا بتر ه زمی تهكتایتالالتتی  استت. گشتهها آنوگود  درای ایتالالت روحی، روانی عدیده

اه گت، بستر ترسیم شتده از ستوی نویست دهدر ه ك استرده كفراهم ی نابه جاری رفتارها ظهور

 .د كمیم طقی گلوه 

شخصیت از مجموع نه شخصیت پردایته شده در این رمان  سهبرآنیم تا در پهوهش حاضر 

های ی، از گان  پدر، بدرفتاریكودكه در ك، پسری است او شخصیت  یم. كرا تحلیل و بررسی 

 مورد تعرض قرار گرفته است ده شده و کو پس از آن به زندان اف به چشم دیدهفراوانی را 
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داده و  به ازدواج اگناری تن س ین پاییندر ه كزنی است  ،دوم. شخصیت (دیدهآسی )شخصیت 

-كودك)شخصیت  فروشی روی آورده استمخارج زندگی به تن تأمینبرای  ،پس از گدایی

و در این شده ای معیوب رابطه وارد ،برای رهایی از ت هاییه كزنی است  ،سوم. شخصیت همسر(

 . )شخصیت وابسته( یریده استبه گان فراوانی را  هاییواری و یفتراه، 

ی به بررس ،هاگیری رفتارهای نابه جار این شخصیتلکشگهت دستیابی به علل  ،در ادامه

ن  س هكی پردازیم، الگوهایمی (كودك)والدین یا سرپرستان  هاآن ارآمد زندگیكالگوهای نا

  است. ها گشتهآن در ذهن اولیه های ناسازگاروارهطرحپدیدآیی 

 

 هاوارهطرحگیری لكش عوامل -6

 ، دكسالیان سا  در آن زندگی می ه فردكانونی است ك نخستین ،ه یانوادهکبا توگه به آن

 د، از محیط یانواده كه دریافت میكاولین، قدرتم دترین و پایدارترین تأثیرات محیطی »

نقش  آنانهای اولیه و نحوۀ ارتناط و پاسخگویی   دهكه والدین و مراقنتكبه طوری . باشدمی

های ش ایتی و به طور ویهه پذیریهای شخصیت فرد و آسی گیری ویهگیلکای در شعمده

 های م فیوارهش ایتی از این کی .(43: 1396)فرازم د و دیگران، « های م فی او دارندوارهش ایت

ارناپذیر کاننقشی  آن گیریلکشوالدین در د و گیرل میکو نوگوانی شی كودكه در دوران ك

چهار دسته از تجارب اولی  »ه كیان  بر این باور بود . های ناسازگار اولیه استواره، طرحدارند

ه در هر ك (33: 1، ج1391)یان  و دیگران، «   دكها را تسریع میوارهتساب طرحكزندگی، روند ا

امی ناگوار كدسته، نااولین » یورد.ارآمد به چشم میكچهار دست  این تجارب، ردپای والدین نا

-امی در ارضای آن میكه ناكشمرد برمیوی پ ج نیاز هیجانی اساسی را  .)همان(« نیازها هست د

ی از این نیازها، نیاز به کی، گرددهای ناسازگار اولیه وارهگیری طرحلکم جر به ش دتوان

ارضای آن در همسر رمان -كودكشخصیت ه كدلنستگی ایمن به دیگران است، نیازی اساسی 

 ه پس از طال ، ازك، آن گاه دگردبرمی او نوگوانیامی به دوران ك. دلیل این نااست هام ماندكنا
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. گرددمیترین پایگاه عاطفی یویش یع ی مادر محروم مهماز گان   حمایت و همدلیدریافت 

در  ۀ محرومیت هیجانیطرحوارگیری لکدر نهایت سن  ش هانشدن كها و درمحرومیتاین 

های اصلی یانواده»ه كیورد تر در افرادی به چشم میه بیشكای واره، طرحگرددمی وگود وی

را در چ ین  نوگوانیشه دوران كور نیز كشخصیت مذ (.36: همان)« اندعاطفهها سرد و بیآن

 است. گشتهواره طرحگذرانده، درگیر این ی بستر

 قربانی وآورند، آسی  دیدن به وگود میها را وارهه طرحكنوع دوم تجارب اولی  زندگی »

 طعمت راكبه ، یكودكدوران رمان در  آزاردیدۀشخصیت  هكای تجربه .(33: همان)« شدن هست د

به یز ن ادامهر د وه گرفتمورد ضرب و شتم قرار  بارها از گان  پدره كآن گاه آن را چشیده،  تلخ

ین آزار . استاگرفته قرار  فراوانیهای دستگیر شده و در زندان مورد آزار و اذیت ای واهیبهانه

 . تاس گشته ویاعتمادی و بدرفتاری در وگود وارۀ بیطرحگیری لکساز شزمی هها، و اذیت

 ی افراطیرسیدگ ،دییل هست دهای ناسازگار اولیه وارهطرح بروزدر ه كنوع سوّم تجاربی 

  د، در كار میك، همه كودكگهت رفاه و آسایش » است. این دسته از والدین كودكوالدین به 

گونه ثر ایناالزم است. در  كودكه تأمین رفاه و راحتی در حد متعاد  برای رشد سالم كحالی 

ای و نیازه آیدفایتی به وگود میكهایی نظیر وابستگی/ بیوارهطرح ،انكودكتجارب در ذهن 

ز گذشت  ه نویس دۀ این رمان اكهر چ د  .(34: همان)« شوندارضاء نمیبه یودگردانی  كودك

ی  ونكای مجموع  رفتاره، اما دهدمخاط  ارائه نمیاطالعات چ دانی را به شخصیت وابسته، 

 والدینرا از  ایگونهافراط و پشتینانی حمایت ،یكودكه در دوران كنشان از آن دارد  وی

فایتی در كبی وارۀ وابستگی وگیری طرحلکش ساززمی ه ،مسألهاین رده و كدریافت می یویش

  است. گشتهدرون وی 

سازی انتخابی شود، درونیها میوارهگیری طرحلکه باعث شكنوع چهارم تجارب زندگی »

ار، احساسات، تجارب و کبه طور انتخابی با اف كودكیا همان دسازی با افراد مهمّ زندگی است. 
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به نظر  .(34 ،همان)«  دكسازی میها را درونیرده و آنكرفتارهای والدین یود همان دسازی 

شخصیت وارۀ بدرفتاری و اطاعت در گیری دو طرحلکسازی انتخابی در شدرونیرسد می

ه مادر در كبوده  امری شاهد این كودكدر  ،اثرگذار بوده است. این شخصیت رماندیدۀ آسی 

رفتاری مطیعانه را در  پیوسته، و ردهکاعتراضی ن گونههیچ  های پریاشگران  پدرمقابل رفتار

گران زندان  جهکهای پدر و شدر مقابل آزار و اذیت ،پیش گرفته است. وی نیز به تأسّی از مادر

 وی وارۀ بدرفتاریار اطاعت را برگزیده است. همچ ین در مورد طرحکبه گای مخالفت، راه

در ادام  یود و  ردهكسازی رفتارهای پدر  پریاشگرش را درونی ،اوه كتوان چ ین گفت نیز می

 .استه شد ی یشن و بدرفتارتندیل به فرد ،برای رهایی از آزار و اذیت دیگران مسیر زندگی

های راهور و كهای مذر در شخصیتكالذهای فو وارهدر ادامه به شرح و بسط طرح

 .پردازیممیها وارهمواگهه آنان با این طرح

 

 همسر-كودكدر وجود شخصیت  و اطاعت محرومیت هیجانی ۀوارطرح -7

ی از نیازهای کان فرد یکدیگران و به طور ای  نزدیبه دریافت مهر و محنت و حمایت  نیاز

درگیر نامالیمات زندگی  ،ه فردكنماید اساسی انسان است، این نیاز به ویهه آن گاه رخ می

همسر رمان در شرایط گدایی از همسر، به دلیل یألهای فره گی -كودكشود. شخصیت می

دریافت مادر  گان  موگود در گوامع عرب و ناپس د دانستن گدایی فرزند، پشتینانی الزم را از

ه كطور ی دیار غربت گشته است، همانرده است و به ناچار برای تأمین مخارج زندگی راهکن

مل  ي  ه  »:  دكبرادرش نوشته است، به این مسأله اشاره میه یطاب به كی ایود در یال  نامه
، بل  ر يل ط  غف  ت    ملي خادمة  يف بیوت  د و ع  ل  يت إلی هذا الب  جر  نتما سبب  ه  كالقي، و ال أنت 

سن  ه شما کبخشید و نه تو، بلنه او پس از طالقم مرا ». ترگمه: (77: 2018ات، ك)بر «الّناس
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این مسأله  «.شدیدهای مردم به ع وان یدمتگزار در یانه ردنمكار كو شور كاین  مهاگرتم به

افراد درگیر . رده استكمهیا محرومیت هیجانی در ذهن وی وارۀ گیری طرحلکشزمی ه را برای 

افی كاند و به قدر از نظر هیجانی با محرومیت مواگه شده»ه كبر این باورند واره این طرح

ه كهمانگونه  .(252 :1، ج1391)یان  و دیگران، « اندردهکو توگّه دریافت نت یمحنّت، صمیم

اشاره  افیكعدم دریافت محنت و توگه اش به های مختلف نامهبخش نیز درور كشخصیت مذ

. ل ماذا  انت  كملاذا ای أّمي، أقوُل، إن  »:  دكمی ّبها يف هذا العامل  األمُّ ال ُتُ ّب ابنت ها ف م ن س ُیح 
؟ كذا بعد  أن  كتغّّیت  ه « كن حیات  وی  م  سیاين و م  القي و أردت  ن  ط   رهتين بعد  ك... ملاذا  ربت 

گویم، اگر مادر دیترش را دوست نداشته باشد، چرا ای مادرم؟ می». ترگمه: (82: 2018ات، ك)بر

شدی، این  زرگه بکدر این دنیا او را دوست یواهد داشت؟ چرا پس از ای سی كپس چه 

از  ی و كه مرا فراموش كو یواستی چرا پس از طالقم از من بدت آمد ؟ ... ردیكچ ین تغییر 

به قدری  محروم گردیدن از گرمای مهر مادری،احساج طرد شدگی و  «. ی؟كزندگیت محو 

گیری لکبستر م اس  گهت شه كرده ك نفوذدر سایتارهای ذه ی این فرد اثر گذاشته و در آن 

 است. ردهكمهیا  ،در ذهن وی را محرومیت هیجانی ناسازگار وارۀطرح

 مشروط عشق و محنتگهت دریافت ها و ور برای رهایی از این محرومیتكشخصیت مذ

نسنت به واگذاری »واره، فرد در این طرح. آورده استاطاعت روی  ثانوی  به طرحوارۀ ،مادر

ار معموالً برای اگت اب از یشم ك د. این ك تر  یود به دیگران احساج اگنار میكافراطی 

 گهت گل  ،هكمتاراین شخصیت نیز پس از  (.40: 1، ج1391)یان  و دیگران،« گیردصورت می

های یود نیازها و یواستهاز ، وییشم و ناراحتی رضایت مادر و در امان ماندن از 

وی های یواسته به  د تاكرا در اولویت قرار داده و تالش می اوو تمایالت رده كپوشی چشم

 نتُ ك»:  دكمی اعترافبه این مسأله  رمانشی از ه یود در بخكگونه همانگام  عمل بپوشاند، 
 العاشرة   فها قبل  ظّ  رحاضا  أن  م   ّتون  يت. س  لی ابن  لّي و ع  رضی ع  أن تُ  ن أجل  م   املرارات  ّل   كمل ُ أحت  
و  ردم تا از من و دیترم راضی باشدك ها را تحملهمه این تلخی. »(77: 2018ات، ك)بر «باحا  ص  
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پیش تا بدانجا  از اوامر مادر این اطاعت«. ردمكده صنح تمیز می از شصت دستشویی را قنل

به و  و انسانی یود پا گذاشتهو شرافت رامت كبر ، مادر مالی مطالناته وی برای رفع ك رودمی

ّمي، سا  ... مبا أن  أُ ومُ مُ  غل  قرّرُت أن أشت   یايت و  لی ح  ع   رقة  بُ  یتُ كب  »: آوردروی می گریروسپی
 كبر زندگیم اش با سوز و گداز فراوانی. »(78: همان) «دينه  ضط  دأت ت  ّمي، ب  أُ  ي  ّمي اّليت ه  أُ 

همان ه كمادرم ه مادرم، كبه این دلیل   م ...كار كه به ع وان فاحشه كریختم و تصمیم گرفتم 

وارۀ اطاعت طرح هكبی یم در این بخش می«. ردكردن به من ك، شروع به ظلم مادرم است

و  شده استتحمیل  اوزندگی بر ه ك رده استكاین باور را به وی القا  ،وركشخصیت مذ

باور این  ترلی بر زندگی یویش ندارد. كیچ ه او، برند و یودزندگی وی را پیش می ،دیگران

همپوشانی همخوانی و  ،داده استارائه وارۀ اطاعت از طرح مطرح شدهه نظری  كی با توصیف

 املی دارد.ك

 كوارۀ اطاعت یویش از سندر مقابل طرح این بخش از زندگیشدر  وركمذ شخصیت

 د كه یان  در نظری  یویش به این مسأله اشاره میک. توضیح ای گویدبهره میای تسلیم مقابله

گنران : تسلیم، اگت اب یا كی از سه سنکه یها بوارهه اشخاص برای رویارویی با طرحك

نه د شوند، به درست بودن آن گردن میواره میتسلیم طرح»آورند. وقتی افراد افراطی روی می

: 1، ج1391یان  و دیگران، )«   دكواره بج گ د یا از آن اگت اب   د با طرحكو هیچ وقت سعی نمی

دهد و تالش تن می وركوارۀ مذه این شخصیت نیز در تمامی مراحل به طرحكگونه همان (،60

شود مادر، سرنوشتی مشابه وی ه متوگه میكگاه اما آن ،گردد د تا مطیع هم  اوامر مادرش كمی

 ، یشم درونیشاست رقم زده و او را به ازدواج اگناری مردی درآوردهرا برای فرزندش 

 حد ها و  و   وتُ تها ت  كر ل ت  ه  » :انجامدبه انتقام می  تر  نشده،كاین طغیان عاطفی و   دكطغیان می
آیا من او »ه: مترگ. (18: 2018ات، ك)بر«. حیحم، ص  ع  ايّن؟ ن   املج  املستوصف   بیب  ّتی ط  دع  ح  مل أست  

در  «.تر رایگان درمانگاه را فرا نخواندم، بله، درست استكو حتی ده بمیرد كردم كرا ت ها رها 

 بیچارگیبرای گریز از احساج درماندگی و  ،وركشخصیت مذ ،در این مرحله ،حقیقت
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 وارۀ اطاعت یودطرح به مقابله با و آوردروی میای گنران افراطی مقابله كسنبه  ،یویش

گان در لحظ  و  روی آوردهانتقام به ه کبل ، دكدیگر از مادر اطاعت نمی ،نه ت ها و پردازدمی

 .ورزدامت اع میگانش  و از تالش برای نجات واگذاشته یود وی، او را به  سپردن

 

 در وجود شخصیت آزارديده طاعتاو  بدرفتاری-اعتمادیوارۀ بیطرح -8

 زمی ه ،آنبرآورده نشدن  ه كترین نیازهای نوع بشر است ی از ب یادیکام یت یاحساج داشتن 

های اولیّ  محیطدر .  دكفراهم میبدرفتاری اعتمادی و بیوارۀ گیری طرحلکش را برای

ی از کی» هك است محیطی ها،شود. از گمل  این محیطبرآورده نمی اساسیرسان این نیاز آسی 

 .(38: : 1390)یان  و دیگران، « گر است و دیگری م فعل و درماندهوالدین، بدرفتار و سوءاستفاده

رده است. به نظر كسپری  چ ین بستریی یویش را در كودكشخصیت آزاردیده رمان، دوران 

والدین سالم، »ه ك؛ چرا ننودهه پدر این شخصیت از سالمت روان بریوردار كرسد می

انتقا  داده  -بدون تهدید یا تحقیر سایرین–ایشان ه نیازهك  د كای بیان میشان را به شیوهیشم

 (،243: 1398، آرنتز و دیگران)« به یاطر تعارضات عادی و طنیعی آسی  ننی د ،هاشود و روابط آن

اما پدر این شخصیت به بهان  تربیت وی، بارها او را مورد آزار و اذیت یویش قرار داده و در 

ؤل ُمين ّتی اآلن یُ ح  »: آورداز فرزند یویش به عمل نمیمادر نیز هیچ گونه حمایتی را  ،این بین

سمي م ن ض رب ه  أليّن ص   .  الض   كذل ان یستحقُّ كغّیا  و بریئا . مل أفعل یوما  ما  ج  ضربين ان ی  كرب 
 .(51: 2018ات، ك)بر «هرّّب إبن  ضربين، و أنّه یُ أنّه ی   لُّیی الّناس   البیت   ّرين خارج  . ی  الّناس   دائما  أمام  

گ اه بودم، و بی كوچكه من ك د؛ چرا كبدنم از ت نیه بدنی او درد می تا همین االن»ترگمه: 

 كتكها باشم. او همیشه مرا مقابل مردم كتكه مستحق آن كاری انجام نداده بودم كهیچ وقت 

زند و فرزندش را می كتكه مرا كشید تا به مردم نشان دهد كزد. مرا به بیرون یانه میمی
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 ُتمیين مرجة  منه. ملاذا؟ مل» گوید:یطاب به مادر چ ین مینیز در گایی دیگر  «. دكتربیت می
ّن یقفن كثّیات  كنج أّمهات  كغضبه، أعرف. ل كمعي، أعرف. و سیضاعف ذل كألنّه سیضرب

بار از من در مقابل او  كحتی ی». ترگمه: (51: همان) «أمام األب، ینحننی فوق الولد للذوذ عنه

دانم. و این یشمش را یواهد زد، می كتكردی. چرا؟ زیرا او تو را هم همراه من کدفاع ن

ایست د، برای دفاع از دانم. ولی مادران بسیاری در مقابل پدر میرد، میكچ دین برابر یواهد 

 وارۀطرح ،حمایتی مادر و عدم حضور چتربدرفتاری پدر «. شوندفرزند بر روی فرزند یم می

این پ دار را ه كای وارهطرح است، ل دادهکشدر درون این شخصیت را اعتمادی و بدرفتاری بی

   دك ده میکرا سرافو او  زن د، بدرفتارندضربه می ویه دیگران به ك  دكبرای فرد ایجاد می

واره با شدت هر چه طرحشود این سن  میه كامر دیگری  (.38 :1، ج1391)یان  و دیگران، 

در دوران نوگوانی به زندان افتاده  ویه كبیشتری در وگود این شخصیت فعا  شود، این است 

انوا ینولون علیَّ و كسرونی، ك ّهم کل»: ها قرار گرفته است جهکترین شو در معرض وحشیانه

: 2018ات، كبر)« باغتصابی الخوف ... گعل ی علی حافَّ  الج ون حین بدأوا ك... ذل یتغوّطونَ أیضاً

ه شروع به كگاه آن ردند...كست د، بر من ادرار و مدفوع میکها مرا شولی آن». ترگمه: (55

سن  یشونت و بدرفتاری این میزان از «. ردند، آن ترج مرا تا مرز گ ون بردكتجاوز به من 

ه درگیر این كه وی اعتماد یود را به هم  افراد از دست بدهد و مان د دیگر افرادی كشده 

ار و احساسات یصوصی یود را با کمایل به ایجاد روابط صمیمی نناشد و اف ،واره هست دطرح

(. 247: 1، ج1391یان  و دیگران، )نشود  كه زیاد به دیگران نزدیكدیگران در میان نگذارد یا این 

 كمكه قصد كپیرزنی  پاسخگویی به سواالته از كبی یم ه در این بخش از رمان میكهمانگونه 

تنا: سأل  »: ه اعتماد یود به دیگران را از دست داده استك؛ چرا ورزدامت اع می، داردرا به وی 

ذا كلتدّخلها هت إيلج ، اعتذر  الم  ك؟ سألتين. و ملّا أدرُت رأسي ال أرید ال«نامان؟ ... و أنت  ت   أین  
ه سرم را )به نشانه كو تو؟ از من پرسید. و ه گامی »ترگمه:  (60: 2018ات، ك)بر «يف شؤوين
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رده است، كارم دیالت كه این چ ین در کان دادم، از ای کیواهم سخن بگویم ته( نمیکای 

 «. ردكعذریواهی 

-بته طترح بدرفتاریاعتمادی و بی وارۀ غیرشرطیطرح اهش تأثیراتكاین شخصیت برای 

سازی رفتتار درونی تشویق مادر به اطاعت از پدر و در این بین برد.پ اه میاطاعت شرطی وارۀ 

گیری ایتن لکدر شتنتدارد، رحمان  پتدر ه هیچ گونه اعتراضی نسنت به رفتارهای بیك نیز وی

أح ين رأس ي و  ان عل يج أنك .  كالم  ك  ان عل يج أن أع    ك » : تدكایفا میواره نقش بسزایی طرح

. (51: 2018ات، كت)بر «رج ال   ون  ك أن ت كه ح ّق، یری دح ّق. مع   هُ ... ت رّددین: مع   مطیعا  دوم ا   ونُ كأ

...   م و پیوسته مطیتع باشتمكرا یم  من باید به سخن تو گوش فرا دهم. من باید سرم»ترگمه: 

ایتن نیتز در ادامته «. ه مترد شتویكتیواهتد  ی: حق با اوست، حق بتا اوستت، میكرار میکت

و  گویتدبهتره میواره از همتین طترح گران جهکهای شتشخصیت برای رهایی از آزار و اذیت

گیری لکفرای تد شت»آورد. روی متیهای متعتددی گرم و گ ایتها به س  رضایت آنك گهت

 تتر  یتود بته دستت كه مجرمان بتا ستپردن كگرم در این سازه ش ایتی به این ترتی  است 

«   تدكت تاب   د از یشم، محرومیت و انتقتام اگكها سعی میدیگران و تسلیم شدن در برابر آن

مطیتع  ،گران جهکبرای رهایی از یشم شتنیز ه این شخصیت ك. همانگونه (145: 1392)نوفرستی، 

های  جه انستانکو بته قتتل و شت گذردیویش می هایعقاید و یواستهشود و از اوامرشان می

 الزم  ة  مُ  ان  ت القس  وةُ ك.  قة  ف  الش    لج ك  ن قل     م    اقتل      الق  د ُ  اخل وفُ  كذل  »: آوردروی متتیگ تتاه بی

 إل  ی املعتقل  نی   ابإلس  تماع   ن احلقیق  ة  ع    ف  ّت   أاّل نُ  ن األفض  ل  ان م   ك  ، و  لّس  المة  ل  
ُ
 ذبُ ك  ی   عتق  لُ . فامل

آن ترج قدیمی، هر نوع دلسوزی را از قلنم »ترگمه:  .(57: 2018ات، ك)بر« جبل د  الص  وم ا  للخ  د  

ردن بته ستخ ان كته بتا گتوش كسالمتی، س گدلی بود و بهتر بود  همراه و قرینرد. كن كریشه

ه بازداشت شده برای رهایی از تازیانته همیشته كشدگان به دننا  حقیقت نناشیم؛ چرا بازداشت
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ت و قساوت قل  شخصیت موردنظر، ت هتا رسد این حجم از یشونبه نظر می«. گویددروغ می

ه الگتتوبرداری از رفتارهتتای کتتگیتترد؛ بلستتازی رفتارهتتای مطیعانتته متتادر نشتتأت نمیاز درونی

، عما  این میزان از یشونت اثرگذار است. آنچه مؤید این سخن استتپریاشگرانه پدر نیز بر ا 

گ اه موگنات لذت و بیهای  ج  انسانکش د كبیان میه كاین بخش از سخ ان شخصیت است 

، و  ُتوُّيل العجیب   لّذة   طعمُ قّويت. أست  أستلّذ ب   شیئا  فشیئا ، صرتُ » :آورد.شادی وی را فراهم می

م ّي   النّ اسُ  ، فیصبحُ اخللیقة   ن یُرهبُ صرُت أان م   یف  ك  :2018ات، كتبر)« املص عوقة   رذان  الُ ك عن د ق د 

ه متن كت م كتهتا را قتانع آن هکتای رفتتم. فراتتر از آنچته از متن توقتع داشتت د، »ترگمه:  (.55

چشم، برم. لذت تغییر عجینم را میم از قدرتم لذت میكمك ...، آسان ننودامارشان شدهگزیدمت

همچتون متوش  ،ترستانم، پتس متردم در مقتابلمه متردم را میكسی شدم كه چطور من کو ای 

ی ستن  كودكتور در دوران كشخصیت مذهای فراوان تجرب  آزار و اذیت «.شوندمی گرفتهبر 

ستطوح بتاالیی از یشتونت و رده و كترا درونتی ستازی  رفتارهای پریاشگران  پتدره كشده 

ارتناط مع اداری » هك د كه شیدع نرانی نیز بیان میكهمانگونه دیگرآزاری را از یود نشان دهد؛ 

ه ستابقه كتی و یشونت بزرگسالی به اثنات رسیده است، مردان یتا زنتانی كودكبین بدرفتاری 

ه سابق  سوءاستتفاده و غفلتت نداشتت د، بته كنسنت به بزرگساالنی  ،اندی داشتهكودكبدرفتاری 

گویانه عالوه بر این، رفتارهتای ستتیزه. (292: 1398)« زن داحتما  بیشتری دست به یشونت می

از » ه در آن فتردكتی ک. ستنگیتردن افراطی وی نیز نشتأت میگنرا كاز سن ،وركشخصیت مذ

-طترح ه انگتاركگ گد واره میای با طرحفردی به گونهر، احساج، رفتار و روابط بینکطریق ف

تعرض  مورد ،گذشتهدر ه كاین شخصیت نیز (. 61: 1، ج1391یان  و دیگران، )« وارۀ متضادی دارد

به مقابله بتا ی یویش آمیز افراطیشونتبا رفتارهای  قرار گرفته است، های فراوانیو بدرفتاری

 پردازد.می ل گرفته در ذه شکبدرفتاری ش وارۀطرح
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 و ايثار در وجود شخصیت وابسته فايتیكبی /وارۀ وابستگیطرح -9

 ، اطالعات چ تدانیرمان بارۀ گذشت  شخصیت وابست در ،این رمان ه نگارندۀكبیان شد  ترپیش

 ،یكودكتدر ه كت  تدكایتن فرضتیه را تقویتت می ،وی  تونیك ، اما رفتارهتای دكرا عرضه نمی

وارۀ طترح ،هامراقنترده است و این كوالدین یویش دریافت  گان  را ازبسیاری  هایمراقنت

احستاج » افتراد ،وارهدر ایتن طترح. است به ودیعه نهاده ویدرون در را  فایتیكبی /وابستگی

: همتان)« دشان برآی های روزمرهد از عهدۀ مسئولیتتوان گدّی دیگران نمی كمكد بدون   كمی

پیوستته  ،الت یویشکبرای حل مشه ك پ داردمی چ ین نیز وركه شخصیت مذكهمانگونه  (.42

 اوالت و موانع را از ستر راه کمشه پدر در هم  مراحل زندگی، کگو ای  ،نیاز دارد پدر به یاری

؛ ب ابراین به ه گام است ردهكسل  این حمایت افراطی، توانایی حل مسأله را از وی  برداشته و

را در ستر حضور پدر  حل باشد، تم ایه یود به دننا  راهکناپدید شدن معشو  نیز به گای ای 

 اين أن  ك ان  يف إمك ن ُت ذهب ُت إلی ه. ف أّب ه و الرج ُل الوحی ُد الّ ذ   كلو مل َی ُت ّأّب ل»: پروراندمی
... أّب، ان یری د  م يّن؟ ك ؟ م ا ال ذ   لم ة  كين م  ن دون   كی ف  ت ر  كُل؟  الرجج  كأسأل ه: أی ن  اخت ف ي ذل 

رفتم. پدرم ت ها مردی اگر پدرم نمرده بود، پیشش می». ترگمه: (100-99: 2018ات، ك)بر «ساع دين

لمه مترا ك كیجا پ هان شده است؟ چگونه بدون كه آن مرد ك م كتوانم از او سوا  ه میكاست 

وابسته بودن به میزان از این «. نك كمك... پدرم، به من  یواست؟ از من چه میرده استكرها 

پترده ایتن شخصتیت  ذهتنوارۀ وابستگی در طرح حضوراز  ،شخصی التکبرای حل مش پدر

، رستانددر درون این شخصتیت بته اثنتات میواره را ه وگود این طرحكامر دیگری  .داردبرمی

با وگتود همت  تحقیرهتا و  ،رسان است. این شخصیتای معیوب و آسی رابطه ماندن درباقی 

 اش بتا ویرابطتهقطتع حاضر به باز هم  بی د،می گ سیش-عاطفی كشری ه ازكی هایبدرفتاری

  تد، كه به ت هایی تغییر كاین» ازواره هست د ه درگیر این طرحكه از سویی افرادی ك؛ چرا نیست

. از این رو، شخصیت (263: 1، ج1391)یان  و دیگران،  «به شدّت از تغییر، نفرت دارند ترس د ومی

ه از ایتن كتافترادی  ،، از ستوی دیگترورزدامت تاع متیشرایط موگود ایجاد تغییر در  ازور كمذ
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توان تد بته ت هتایی و نمیاند به دیگتران وابستتهبرای مراقنت از یویش  برند،واره رنج میطرح

ذلتتی تن بته هتر  ه به ت هایی قادر به گذران زندگی نیست،كنیز  وركشخصیت مذ.   دكزندگی 

نين  ك  یف  كُر  كأف»: ازدست ندهدرا  عاطفیش-گ سی كشریدهد تا می ما ُتدّجُن الدببة كان  یُدجّ 
. مثج یُطلق ين يف س  باقات احل  واج .  رك، و أقب ُل. أقب  ُل حتّ ی م  ن دون حبج ة الس  كأو حی واانت الس  ّی 

ه چگونته كتاندیشتم می»ترگمه:  (.101: 2018ات، ك)بر« ّلما قف ت فوق احلاج  أضاف العشراتك

و من پذیرفتم. حتی بتدون  شوندمیاهلی  كه یرج یا حیوانات سیركانگونه رد، همكمرا اهلی 

هتا پریتدم، ده  د. هرگاه از متانعیكمی}گرفتن{ ق د پذیرفتم. سپس مرا در مسابقات موانع رها 

های روانتی عقتدهپتریش بتا روانعاطفی این شخصیت، فتردی -گ سی كشری«. افزودمیمانع 

شخصتیت  دغدغ  از دست دادنش را برای ،ثنات و غیرم طقی ویرفتارهای بی هك است فراوان

 حاضر، رفت از شرایطه این شخصیت برای برونكاری کرده است. راهكتر پررن  وابست  رمان

انگاری نیازهتای با نادیده ،وارهاین طرح» .وارۀ ایثار استپ اه بردن به طرح ،گویداز آن بهره می

ه كت د. بته ویتهه ایتن كل میکفرد را دچار مش ،س  رضایت دیگرانكز بر كهیجانی فرد و تمر

ل رابطه ک د تا به هر صورت و شكه فرد سعی میكی از تنعات مهم طرحواره ایثار این است کی

نیز برای گل  رضتایت  شخصیته این كهمانگونه  .(184: 1395یوسفی و دیگران، )« را تداوم دهد

ارتض یُت » :گذردمی های یودطرفه، از هم  نیازها و یواستهكطرف مقابل و حفظ این رابط  ی
 .(101: 2018ات، كتتتبر)« ُه. ص   رُت م   ن أجل  ه ام   رأة  أخ  رین   ُت أری  ُد طمأنت   كث  ر  إیالم  ا .  كمبه  اانت  أ

یواستم به او اطمی ان بدهم. بته یتاطرش تری تن در دادم. میكهای دردنایواریبه »ترگمه: 

استت  وارۀ ایثارطرحه وی درگیر كآید چ ین برمی های این شخصیتگفتهاز  «.ن دیگری شدمز

را هتر چته بیشتتر ل طترف مقابتاز حق و حقو  یویش،  پوشیچشمواره و وگود این طرحو 

 . رده استك گستاخ

، رده استكشخصیت را رفع این های بریی از دغدغهبه طور موقت،  وارهطرح ایناگرچه 

وارۀ ایثار ه طرحكافرادی  هك؛ چرا گشته است ویبرای الت دیگری کاما یود سن  ایجاد مش
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ها از ارضا نشدن نیازها و ده د. آنمعتقدند دیگران اهمیتی به نیازهای آنان نمی» دارند

)قهاری، « برند، به همین دلیل اغل  آزرده، ناراضی و عصنانی هست دهای یود رنج میهیجان

در  است، و ناراحت نیازهای یود یشمگین توگهی بهبی ه ازك شخصیت نیز این (.35: 1396

 پروراندر انتقام را در سر میکدارد و فمیبر دست وارۀ ایثاردر برابر طرح از تسلیم شدن نهایت

اليت  یاة  إلی احل   ألعود   نه هدفا  م   االنتقامُ  صار  »آورد: میگنران افراطی روی  كو این چ ین به سن
، أو اثنیة   مجیلة   أن أعود   نُ كأيّن ال َی روحي، و   صارة  ن عُ غين م  أبنّه أفر   نها ... فأان أشعرُ فين ع  أوق  

ه مرا از كای برگردم زندگیانتقام از او هدفی شد تا به ». ترگمه: (98: 2018ات، ك)بر «ألحد   شهّیة  

توانم برای و من دیگر نمی سایتی ام تهگام هستی از  م او مراك. من احساج میآن بازداشت

ور با حقیقت تلخ زندگی یود كدر این بخش، شخصیت مذ «.انگیز باشمسی زینا یا شهوتك

مقابله  بهگنران افراطی روی آورده و  كین دردها و آالم یویش به سنکمواگه شده و برای تس

 .پردازدیویش میوارۀ ایثار با طرح
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 نتیجه

ظری  یه بر نکاز م ظر روانش اسی و با ت "برید اللیل"شخصیت رمان سه ردار كار و کاوی افكوا

 دستاوردهای زیر است: گرتصویرری یان ، گف

-كودكه در وگود سه شخصیت كرمان نشان داد این های غیرشرطی واره. بررسی طرح1

ی/ اعتمادوارۀ محرومیت هیجانی، بیهمسر، آزاردیده و وابست  رمان، به ترتی  سه طرح

  نمود را داشته است. ینفایتی بیشتركبدرفتاری و وابستگی/بی

ه ك ستانیده اار گردک، این مسأله را آشوركمذرمان  درهای یاد شده اوی نمونهكنقد و وا. 2

 همسر رمان،-كودكشخصیت محرومیت هیجانی در غیرشرطی  وارۀطرح یاستگاه ظهور

ین همچ . است مادر دریافت پشتینانیو عدم  شدن نیاز اساسی دلنستگی ایمننبرآورده 

 رایبرا  زمی هشخصیت آزاردیدۀ رمان، اوان فر هایآسی تجرب   هك دهدمیها نشان بررسی

در  . همی طوراست فراهم گردانیده ویبدرفتاری در وگود اعتمادی/وارۀ بیگیری طرحلکش

د و رسیدگی بیش از حتوگه  هكی از آن است كها حاپهوهش ،مورد شخصیت وابست  رمان

است.  هنهادی ه سایت ویدر وگود را فایتی كبیوارۀ وابستگی/ طرح ،این شخصیت بهوالدین 

 ی اینكودكدر را ارآمد كناحضور الگوهای ردپای  ،مجموع این عوامل نهایت، در در

 توان دید.میها شخصیت

 راه گذار از ویه كت نیز بیانگر این امر اس همسر رمان-كودكشخصیت ردار كتأمل در . 3

 . اینوارۀ شرطی اطاعت یافته استاربست طرحكوارۀ غیرشرطی محرومیت هیجانی را در طرح

ر ددگی اما اتفاقات ناگوار زن ،واره شده استشخصیت اگرچه به طور موقت تسلیم این طرح

 .رده استكواره وی را وادار به مقابله با این طرح ،نهایت
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 ار تهکن این ،زنی اعتمادی و بدرفتاری شخصیت آزاردیدۀ رمانوارۀ بیطرحدر دقت نظر . 4

وارۀ اطاعت روی به طرح وارهطرحاین از  هاییرگهت ور، كه شخصیت مذك سایته استار کآش

ین اآوردن  عامل در روی سهه كه های یاد شده به این نتیجه انجامیدبررسی نمونه. آورده است

 ، دومطیعان  مادرسازی رفتار ور اثرگذار بوده است، نخست درونیكوارۀ مذشخصیت به طرح

 اطی.گنران افر كارگیری سنكبهو در فرگام  پریاشگران  پدردیگر الگوبرداری از رفتار 

به گهت  ه این شخصیت،ك دهدمینیز نشان  شخصیت وابست  رماندر رفتار  اوشك. 5

ۀ واررحوارۀ شرطی ایثار روی آورده است. طبه طرح یویش وارۀ وابستگیطرح فراموشی سپردن

ما در است، ارده كاگرچه به طور موقت، ارتناط این فرد را با واقعیت تلخ زندگیش قطع  ور،كمذ

ر ه و دوارۀ غیرشرطی یویش روبرو شدای از زندگی یویش با واقعیت طرحدر نقطه او ،نهایت

 .ستده اركاستفاده  وارهاین مرحله از گنران افراطی برای مقابله و رویارویی با این طرح

در چی ش نیز و  داستانش هایشخصیت در پردایت گفت هدی بركاتدر پایان باید 

ها و ازهساز ه، در این راو  است ، دقت نظر فراوانی را به یرج دادهآنانرفتارها و بازیوردهای 

دن م طقی گلوه داو  آنانرفتارهای به هدف باورپذیری دانش روانش اسی،  هایك یکت

ف مختل هایروایتبا  را مخاط  بتواند تا این چ ین ؛گرفته است اعمالشان بهرۀ فراوانی

 آنان همراه گرداند. زندگی
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 ونغيلى نظرية ناًء عبات كب ل" بريد الليل"يف رواية رة كطات العالجية املبخط  امل دراسة
 نوع املقالة: اصلية

 4، سيد حسنی سيدي3، هبار صديقي*2، امحدرضا حيدراین شهري1جهانتابطاهره 

 .دمشهایران،  ،انیةم اإلنسو العلو  ، کلیة اآلدابمشهد امعة فردوسیجب ة العربیة وآداهبافی قسم اللغتورا  كد الطالبة . 1
 مشهد.ایران، ، نسانیةعلوم اإلالکلیة اآلداب و ،  مشهد امعة فردوسیجب أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربیة وآداهبا. 2
 .مشهدایران،  ،نیةاإلنسا العلوم کلیة اآلداب و  ،مشهد جبامعة فردوسی أستاذة مساعدة فی قسم اللغة العربیة وآداهبا. 3

 .مشهدن، ایرا ،ةإلنسانیاکلیة اآلداب و العلوم ،  مشهد امعة فردوسیجب ستاذ يف قسم اللغة العربیة وآداهباأ. 4

 صامللخ  
اضطراب  ةهي قص« ر العربیةجائ ة بوك»سم ، املعروفة ابائ ة العاملیة للروایة العربیةاحلائ ة على ال" برید اللیل" روایة نّ إ 

. سر هجّی القلتانیة و خضم احلرب األهلیة اللبنا الذهان املختلفة يف أبنواع أصیبت عصابیة وصراعات لشخصیات
ریقتها هذ  يف وط بّیة،بدقة كو أن تصور ردود أفعال أفراد جمتمعها جیدا  يف روایتها هذ  الكاتبة هدى بركات استطاعت

 املضمونلیل ن طریق ُتعأجن    ويف بثنا هذا الذ. النفسي على االجتا  معالة الشخصیات تبنی ضرورة إجراء بث مبين
 الروایة هذ  خصیاتشوجود  سیئة التأقلم يف أن نكشف الستار عن أسباب تكوین املخططات العالجیة املبكرة حاولناو 

نتائج  تشّی. یونغفر  طیطی جیابلنظر إلی عالج ختهذا و كابجتا    هذ  املخططات خلروج من ماسرتاتیجیاهتوندرس الثالث 
یاة هؤالء فوء يف حكاذج  منرة يف هؤالء الشخصیّات هو فقدان كّون املخّططات العالجیة املبكسبب ت أنّ  البحث إىل
إلی  تؤد  الّیةكتّ اإلو  فاحلرمان اهلیجاين، سوء التصرّ  ّططات غّیشرطیةأمام خم الشخصیّات هؤالءعج   .الشخصیات

د ملواجهة یض ال ائط التعو من علیل هؤالء الشخصیات كأقبل   أخّیا  شرطّیة الطاعة و التضحیة. طات لوءهم إلی خمطّ 
 خمّططاهتم.

 

 .الشرطیةالشرطیة، املخّططات غّی ات طاملخطّ ، یونغات، برید اللیل، كبر  :الرئيسةالكلمات 
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Abstract 
Barid al-layl the novel of selected of International Prize for Arabic Fiction, 

narrative of discomposure and conflicts of neurotic characters during civil 

war of Lebanon and forced immigrations get many psychosis. Hoda Barakat 

could show well inter action and intra action and psychological feedback of 

people of her society in this novel. This manner of creation of characters 

explain the necessity of doing an analysis with psychological approach. This 

research did by analyzing content method, we want to use this method and 

by looking into theory of Schema Therapy of Jeffrey Young disclose causes 

of creation Early maladaptive schemas into three characters of this novel and 

we examine their exit strategies from these schemas. The research results 

indicate that the lack of efficient patterns in the lives of these characters has 

led to the formation of early maladaptive schemas in them. The despair and 

helplessness of these characters against unconditional schemas of 

Subjugation and abuse and dependence leads them to resort to conditional 

schemas of subjugation and slef-sacrifice. Finally all these characters to face 

these schemas have turned to Extreme Schema Compensation. 

Keywords: Barakat, Barid al-layl, Young, Conditional schemas, 

Unconditional schemas.   
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