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چكیده
روانشناسی ،زبان را نوعی رفتار دارای طرح میداند که بهویژه از عواطف و احساسات پرده برمیدارد و شناختی از شخصیّت
انسان به دس میدهد .نقد روانشناختی یکی از شاخههای نقد ادبی اس که به بررسی زبان ،تفکر ،رفتار و شخصّت انسانها
میپردازد .از طریق زبان میتوان تفکر را بّان کرد و مردم از طریق آن میتوانند از حس یکدیگر بیاخرر شیوند .بنیابرایب زبیان
بهتریب وسّله برای بّان مقصود اس  .زیگموند فروید به عنوان بنّانگذار مکتب روانکاوی نخستّب کسی بود که از آثیار ادبیی،
جه آموزههای روانکاوی بهره برد .در ایب مقاله ابتدا مقدمهای در مورد شخصّت  ،روان کاوی و ترّّب نظر فرویید دربیارهی
ضمّر «خودآگاه» و «ناخودآگاه» و همچنّب ساختار شخصّت مطرح گردیده و در ادامه به بّان یکی از ویژگیهیای زبیانی آ -
احمد ،که شامل زاویهی دید اس  ،در آثار داستانی وی پرداخته شده اس و پرکیاربردتریب زاوییهی دیید و دلّیل آن مطیرح
گردیده و از طریق آن با توجه به نظرات فروید شخصّت و نگرش نویسنده مورد تحلّل قرار گرفته اس .
.
واژگان کلیدی :روانشناختی ،شخصّت  ،زاویهی دید ،فروید

 .1مقدمه
«لغ شخصّت ) )personalityاز ریشهی کلمه ی التّب ( )personaگرفته شده اس در یونان قدیم بیه ویورت
خود میزدند و به مرور معنای آن گستردهتر شد و نقشی را که بازیگر ادا میکرد نّز دربرمیگرفی  .بنیابرایب مفهیوم
اولی و اولّتهی شخصّت تصویری ووری و اجتماعی اس و بر اساس نقشی که فرد در جامعه بازی میکند ترسیّم
میشود .یعنی در واقع فرد ،به اجتماع خود شخصّتتی عرضه میکند که جامعه بر اساس آن ،او را ارزییابی میینمایید.
شخصّت را بر مرن ای وفات بارز یا مسلط فرد نّز برونگرا ،درونگرا و ییا پرخاشیگر و املیا آن تعرییف کیردهانید»
(حجازی.)71 :7831 ،
«چگونگی رفتار ،چگونگی و چرایی تفکر ،چگونگی احساس ،واکنش و نّازها و خواستهها با هم متفیاوت اسی و
تمام ایب اختالفها به یک اول مهم در بررسی شخصّت منتهی میشود» (راس )71 :7813 ،و یکیی از حیوزههیایی
که به تحلّل شخصّت میپردازد؛ روانکاوی اس که «عرارت اس از اقدام بیه ترجمیه(تعرّر) گفتیار و بّیان بّمیار،
مطابق با قواعدی در خصوص معانی ،انگّزهها و ساختارهای افکار» (فروید)71 :7811 ،
و همچنّب دانشی با نظام مشخص بر پایه ی ناخوداگاه اس  .و «یک روانکاو یا منتقد ادبی هنگام روبهرویی بیا ییک
اثر ادبی موظف اس زبان ضمّر «ناخوداگاه» را نّز بداند تا به درک معنای دوم یک متب –که از ناخودآگاه سرچشمه
گرفته اس  -نایل آید» (فرضی و حسّنی)111 :7811 ،ایب علم در پی یافتب کارکردهای ذهب اس تیا بتوانید نقیش
تعّّب کنندهی نّ ها ،آرزوها و اشتّاقهای برخاسته از ذهب را در شکلگّری رفتارهای فرد یا عالمی هیای اخیتال
رفتارهای فرد یا عالم های اختال رفتار دریابد .روانکاوی در نقد ادبی نخسی بیه منظیور شیناخ ابعیاد روانیی
شخصّت نویسنده به کار رف  .ایب کار را خود فروید آغاز کرد.
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«فروید اعالم میکند که رماننویس و روانکاو ،هر دو ضمّر ناخودآگاه را خوب فهمّیدهانید .کیافی اسی هنرمنید
توجه خود را بر ضمّر ناخودآگاه خود متمرکز کند و به همهی موجودی های بالقوهی خیود گیوش فیرا دهید و بیه
عوض آن که با نقد آگاهانه آنها را سرکوب کند بّانی هنری به آن بخشد» (اظهری و مقدم  4،و .)1:7817
هر انسانی دارای مشخّصه های رفتاری منحصر به فرد خود اس و ایب نوع رفتار او در زندگی روزمرهاش دیده میی-
شود؛ چنان که میتوان گف نوع رفتار هر شخص پش زبان او پنهان اس و زبان اعم از نشانههای دییداری ،یعنیی
نوشتار و نشانه های شنّداری ،یعنی کلمات اس که براساس طرح مخصوص به گوینده یا نویسنده ،نمیود بّرونیی و
عّنی پّدا میکند.
«از دیدگاه مکاتب قدیم روان شناسی ،پّوند مّان واژه و معنا ،پّوندی متداعی اس که بر اثر ادراک مداوم و همزمان
آوای معّب و شّئی معّب برقرار میگردد .همچنان که پالتوی دوستی ،آن دوس را به یادمان میآورد ،و یا خانهای ما
را یاد ساکنانش میاندازد ،واژه نّز محتوای آن را به ذهب مترادر میسازد» (ویگوتسکی)731 :7817 ،
از ایب رو ،برای شناخ نویسنده و کشف ابعاد شخصّتی او میتوان زبان وی را بهویژه از دیدگاه روانشناختی مورد
بررسی قرار داد .با بررسی زبان میتوان به رفتار و شخصتّ و حاالت روانی واحب آن پی بیرد .و بیه اییب پرسیش
پاسخ داد که بررسی آثار داستانی آ احمد چه شخصّتتی از او به دس میدهند؟
 .2روش پژوهش
روش ایب پژوهش تووّفی-تحلّلی و واحد تحلّل ،بررسی زاویه دید و شخصّت
توجه به آثار داستانی وی میباشد.

آ احمد بر اساس نظریه فروید بیا

 .9پیشینهی پژوهش
-7هاشمی و پورنامداریان(« ،)7817تحلّل داستان ملکوت با تکّه بر مکتب روان تحلّلی».
نویسنده در ایب مقاله به تحلّل ملکوت بهرام وادقی که داستانی روانی/اسیطورهای اسی مییپیردازد و هیر ییک از
شخصّت های داستان را بر اساس نظریات روانپویشی فروید مورد تحلّل قرار میدهد.
-1فرضی وحسّنی(«،)7811تحلّل روانشناختی شخصّت های برجستهی رمان خانهی ادریسی».
نویسندگان ایب مقاله بر ایب عقّدهاند که بّب روانکاوی و ادبّات پّوند عمّقی برقرار اس و برای هر ذهنیی ،زبیانی
ویژه ی آن دارد و نویسنده معتقد اس که یک روانکاو و یا منتقد ادبی هنگام روبهرویی با یک اثر ادبی موظّف اسی
زبان ضمّر«ناخودآگاه» را نّز بداند تا به درک معنای دوم یک متب نایل آید و در ایب مقاله هم به بررسیی معنیای دوم
و ضمّر ناخودآگاه نویسنده پرداخته شده اس .
.4تعریف و کلیّات
4-1زاویهی دید
«زاویهی دید در هر داستانی ،بر اجزا و عناور داستان تاَثّر میگذارد ،از ایب رو انتخیاب زاوییهی دیید مناسیب
برای هر داستانی اهمّ ویژهای مییابد؛ آنگونه چنان که فییالملیل اگیر داسیتان دربرگّرنیدهی حیواد عجّیب و
شگف انگّز باشد و ماجراهای آن کمتر قابل قرو و باور باشند ،بهتر آن خواهد بیود کیه نویسینده بیه منظیور قابیل
پذیرش ساختب وقایع ،از زاویه دید او شخص ،بهره جوید و داستان را چنان روای کند که گویی حواد آن برای
شخص او رخ داده اس .
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-1انتخاب هر نوع زاویهی دید ،اعم از زاویهی دید بّرونی ،درونی،او شخص ،دانای کل محدود و یا نامحیدود،
الزامات ،مزایا و محدودی های خاص خود را دارد و نویسنده باید ضمب در نظر گیرفتب اییب الزامیات ،بیه گیزینش
زاویهی دید بپردازد.
-8نویسندهی داستان کوتاه در انتخاب زاویهی دید ،دچار محدودی بّشتری اس ؛ به گونهای که او نمیتواند ماننید
رمان نویس ،در نقل حواد داستان ،از زاویه دیدهای متنوعی استفاده کند؛ حا آنکه ساختار رمان اییب امکیان را بیه
نویسنده میدهد تا هر فصل و بخش داستان را از زاویه دید یکی از شخصّت های آن نقل کند یا حتی ییک حادثیه و
اتفاق را از منظرها و زاویه دیدهای متعدد ،در پّش چشم خواننده قرار دهد» (ودرینّا و خلّل)738 :7813 ،
بنابریب به عل کوتاه بودن داستانهای جال آ احمد ،اغلب یک زاویهی دید دارند.
.4-2سطوح شخصیّت از نظر فروید
به اعتقاد روانکاوان و درودر آنان «فروید» ،شخصّت فرد در بیر گّرنیدهی سیه نظیام عمیده اسی « :نهیاد»« ،میب»،
«فرامب».
-7نهاد « :نّرویی اس که از غرائز و هر کّفّ روانی که به ار برده شده تشکّل یافته اس و هر کس هنگیام زادن
آن را با خود به دنّا میآورد و تمام عمر را به گفتهی «فروید» با آن به سر میبیرد .اییب نّیروی روانیی کیه ناشیی از
اعما حّاتی و سوز و ساز بدن اس  ،مایهی زندگی و پایه ی اویلی شخصی تّ اسی  .نهیاد هیّ اویل و قائیدهی
دیگری نمیشناسد .از موازیب اخالقی و قّود اجتماعی به کلی بیخرر اس  .از ایب رو در کما آزادی و در ویورت
لزوم با کما شدتت و خشون درجستجوی برآوردن خواهشهای خود و کسب لذت و خوشی اس .
-1مب :جنرهی روانی شخصّت اس  .گفتّم که «نهاد» تابع هّ قّد و بندی نّس و ارضای ورف تمایالت و نّازها
را میطلرد .از سوی دیگر جامعه و محّط نّز نمیتواند پای بند نرودن به هّ اولی را بپذیرد؛ بنابرایب وجیه دیگیری
از شخصّت فرد ،اینجا وارد عمل میشود که تابع اول واقعّ اس  .یعنی از یکسو به ارضای خواستهها و تمایالت
هم می گمارد و از سوی دیگر ایب ارضا را در چهارچوب مقررات و ضوابط قابل قرو اجتماعی تحقق مییبخشید.
ملال مّل به پرخاشگری را که خواس «نهاد» اس  ،در قالب ورزشها و فعالّ های گوناگون بدنی ارضا میکند.
-8فرامب یا مبِ برتر :مبِ برتر در حقّق نقطهی مخالف و ضد نهاد اس  .یعنی هر اندازه نهیاد کوشیش بیه ارضیای
بی چون و چرا ی غرائز و تمایالت دارد فرامب سعی در محدود کردن و محروم کردن ما از همهی لذتهیا و ارضیای
نّازها دارد .محتوای فرامب که در نظریهی فروید معاد وجدان اخالقی و خودِ ایدهآ اس  ،عریارت از اییدهآ هیای
انسانی و اخالقی و حربهی کنتر شخصّت اس  .توجه فرامب به کما اس نه لذت و خوشی .فرامب هم بیا «نهیاد»
در مرارزه و مخالف اس هم با «مب» ،زیرا کار او یکسیره جلیوگّری از بیرآورده شیدن خواسیتهی نهیاد ،بیه وییژه
خواستههای جنسی و پرخاشگرایانه اس » (کریمی.)11-11 :7838 ،
از سوی دیگر «رابطهی فرامب با مب محدود به ایب حکم نّس که بگوید :تو باید فالن طور باشی؛ بلکیه شیامل منیع
کردن نّز میشود :تو نراید فالن طور باشی؛ منظور ایب اس که تو باید هر چه او میکند انجام دهی؛ خّلی از چّزهیا
امتّاز او هستند» (فروید)47:7814 ،
و بعدها «سلطهی فرامب بر مب -به شکل ندای وجدان و شاید یک احساس ناخودآگاه گناه -سخ گّرانهتر میشیود»
(همان) و او در ادامه میگوید« :مب آرمانی ،از هر جه به آنچه از شان واالی انسانّ انتظار میرود ،پاسخ میدهد»
(همان)44 :
بنابرایب تمامّت شخصّت از نظر فروید ایب سه نظام هستند و و از نظر او «در فردی که از نظر ذهنی سالم اس  ،ایب
سه نظام یک سازمان متحد و هماهنگ را تشکّل میدهند» (اس.ها )11 :7814 ،
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از نظر فروید هرگاه «خود» از جانب «مب» و «فرامب» ،تح فشار باشد ،ایجاد اظطیراب مییکنید و فرویید سیه نیوع
اضطراب را مطرح کرده اس -1:اضطراب واقعی :که رفتار ما برای گریختب از خطرهای واقعی و محافظ کیردن از
خودمان اس ؛ اضطراب روانرنجور :ریشه در کودکی دارد ،در تعارض بّب ارضای غریزی و واقعّت  .ماننید تیرس
از تنرّه کودک به عل تکانشهای رفتاری که تح سلطه نهاد قرار دارد؛ -9اضطراب اخالقی :از تعارض بیّب نهیاد
و فراخود ناشی میشود .درواقع ترس از وجدان فرد اس که باعث شرم و گناه در فرد مییشیود .و از نظیر او بیرای
حل کردن اضطراب ،از مکانّسمهای دفاعی استفاده میشود که از مّان آنها بیه چنیدیب میورد اشیاره مییشیود-1 :
سرکوب :انکار ناهشّار وجود چّزی که موجب اضطراب میشود؛ -2جابهجایی :جابهجا کیردن تکانیههیای نهیاد از
موضوع تهدیکننده یا غّرقابل دسترس به موضوع جایگزینی که در دسترس باشد؛ -9واالیش :تغّّر دادن یا جابیهجیا
کردن تکانههای نهاد بهوسّلهی منحرف کردن انرژی غریزی به رفتارهیای جامعیهپسیند .بیر اییب اسیاس بیا بررسیی
رفتارهای نویسنده میتوان به روحّات و شخصّت او پیبرد.
4-9شخص
«فعل را گوینده یا به خود نسر میدهد ،چنانکه در «رفتم» یا به مخاطب ،چنانکه در «رفتی» یا به کسیی ییا چّیز
دیگر ،چنانکه در «رف » .در حال او فعل را اوّل شخص یا گوینده ییا متتكلم ،،در حالی دوم ،دوم شتخص ییا
شنونده یا مخاطب و در حال

سوم ،سوم شخص یا دیگر کس یا غایب گویند» (انوری و گّوی ،7831 ،ج.)11 :1
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«نویسندهی داستان ،برای ارائهی حواد  ،معموأل خویشتب را در نقطهای خاص قرار میدهد تا به بهتریب شکل بتواند
داستانش را برای مخاطب ،واقعی و قابل پذیرش نشان دهد .انتخاب زاویهی دید معموالً به عوامیل متعیددی وابسیته
اس  ،از جمله هوش نویسنده ،که به او کمک میکند تا بهتریب موقعّت از جه غلرهی بر محتوا قرارگّرد» (فیرزاد،
.)748 :7813
همانطور که در جدو شماره( )7بسامد دیده میشود ،آ احمد از اوت شخص و سوم شخص بّشتر استفاده مییکنید
که در داستاننویسی اوطالحاً «زاویهی دید» خوانده میشوند.
با بهرهگّری از دیدگاه فوق به بررسی شخصّت «جال آ احمد» بر اساس زاویهی دید میپردازیم:
.5تحلیل روانشناختی
.5-1زاویهی دید سوم شخص یا دانای کلم
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در زاویهی دید سوم شخص یا دانایکل «راوی کسی اس که اعما و رفتار همهی امور داستان را روای میکند .او
بر همه چّز آگاه اس  .او به راحتی میتواند درون اندیشهی شخصّت ها بخزد و آن چه را که در ذهب آنان میگیذرد
به ما گزارش دهد» (فرزاد .)748 :درایب زاویهی دید ،راوی جزء شخصّت هیای داسیتان نّسی  .و بّیرون از ف یای
داستانی ایستاده اس و بر همه چّز احاطه دارد و از تمام رخدادهای گذشته ،حا و آینده آگاهی دارد و بر روحّات
و احساسات شخصّت ها عالم اس  .در زاویهی دید سوم شخص ،نویسنده «با چشمهیای همیهجیا بیّب -مجهتیز بیه
دوربّبهای بروننگر و دروننگر -به جهان مینگرد و سپس آنچه را که مایل اس انتخاب مییکنید و بیه ویورت
تلخّص یا وحنه یا تووّف به خواننده گزارش میدهد» (همان .)744 :سوم شخص زمانی به کار مییرود کیه راوی
بخواهد احساسات و نظرات شخصّت های داستان را انتقا بدهد .آ احمد ،در داستانهایش بّشیتر در میورد خیود و
دیگران حرف میزند و کمتر ،کسی را مورد خطاب قرار میدهد .اغلب در حا تووّف اعما خود و دیگران اسی
و گفتگوهای رودررو کمتر دیده میشود .جال در انتقادهایش زیاد از ضمّر «تو» یا «شما» اسیتفاده نمییکنید .بلکیه
خودش را با مردم جمع میبندد و خود را تافتهی جدا بافته نمیداند و سخنانش امری و دستوری نّسی  .او همّشیه
او خود را نقد می کند ،بعد دیگران را .بنابرایب ،در انتقاد به اعما و رفتار مردم در جامعه ،که بسّار هم سخب گفتیه
شده اس  .ازضمّر «مب» و «ما» یا از «او» و «آنها» استفاده میکند و نشیان دهنیدهی اییب اسی کیه جیال آ احمید
همّشه در انتقادها ،خودش را جدای از دیگران نمی بّند و در کنار گوشزد کردن عّب دیگران همّشیه بیه خیود هیم
توجه داشته اس ؛ در انتقاد به حسابدار میگوید« :حسابدار آن مدرسه هم سواد درستی نداش » (همان )11 :و «پسیر
بیبی پنجاه ساله مردی بود با شکم بزرگ و هّکل متوسط ،تاسی وسط کلهاش را با دستهی نازک و چسب خوردهی
موهای طرف چپ پوشانده» (نفریب زمّب )11-14 :7831 ،یا «راننده چنان به خشون تخ سّنهاش زد که لقمیه در
دهانم سنگ شد ...عجب خشباند» (خسی در مّقات« .)41 :7811 ،نهاد» مخزن غرایز اس ملال مّل بیه پرخاشیگری
و فروید آن را «اول لذت» نامّده اس ؛ که برای
«افزایش دادن لذت و اجتناب از درد فعالّ میکند  ...و فقط ارضای فوری را میشناسد و ما را بیرای چّیزی کیه
میخواهّم و زمانی که آن را میخواهّم ،بدون توجه به اینکه دیگران چه میخواهند ،تحریک میکند .نهاد سیاختاری
خودخواه ،لذتجو ،ابتدایی ،غّراخالقی ،سمج و ناشکّراس » (شولتز)34 :7811 ،
بنابرایب واکنش راننده به دلّل ناراحتی و عصرانّ که نوعی ارضای فوری لیذت اسی ؛ میورد نقید آ احمید قیرار
گرف .
«ایب شّر و خورشّد سرخ و هال سرخ چکارهاند که نمیبّنند ایب اسراف وحشّانه را؟ در حالی که دو سوم مردم
روزگار سالی یک بار هم گوش نمیخورند .اوالً چرا روی قوطیهای چنّب گوش پروردهای یک انگ نزنند ،کیه
گوش قربانی کشتارگاه منی؟ و به وورت تررک برای تمام مرضای مسلمان عالم؟ یا برای اینهمیه بّمیار کیه از فقیر
غذایی میمّرند( »...خسی در مّقات.)711 :7811 ،
آ احمد در ذهب خود یک جامعه آرمانی را متصور میشود که خالی از اشتراه و خطا باشد و مدام در کتیاب «خسیی
در مّقات» که سفر او به مکه اس و به عّبجویی مردم و دول آن کشور میپردازد.
راوی سوم شخص «همچون پرندهای نامرئی از جایی به جایی میپرد .خوانندگان معموالً خّلی وقتشیان را ویرف
ایب نمیکنند تا از خودشان بپرسند چگونه میشود که او همه چّز را بداند یا چرا دارد ایب را میینویسید .راوی ییک
داستانگو اس  ،همّب .ما او را از یاد میبریم و به قصه گوش میدهّم» (اسکات کارد.)117 :7831 ،
«با اینکه بّشتر گزارشهای سوم شخص به زمان گذشته روای میشوند ،کامالً آنی به نظر مییرسیند .لزومیاً چنیّب
احساس نمیشود که راوی دارد رویدادها را به خاطر میآورد .آنها همانطور که تجربه شیدهانید ،نقیل مییشیوند و
فاولهی زمانی وجود ندارد» (همان )111 :اما «فاولهی مکانی وجود دارد .به ایب معنی که راوی ،اگر چه میتواند بیه
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که واقعاً آنجا باشد .او همواره شاهد نامرئی اس

که تا انیدازه-

درون یک یا چند ذهب نفوذ کند ،هرگز کسی نّس
ای از متب وقایع فاوله دارد» (همان.)111-111 :
یکی از معایب راوی سوم شخص «درون ذهب شخصّت های مختلف نفوذ میکنید و خیارج مییشیود ،نمییگیذارد
خواننده با هّ یک از شخصّت ها کامالً درگّر شود» (همان )134 :درواقع ،تمام وقایع از زبان یک نفیر شینّده میی-
شود و وداهای مختلف و سخنان شخصّ ها شنّده نمیشود .ایب زاویهی دید بسّار پرکاربرد اس و عل ایب امیر
«نه تنها ساده بودن ایب شّوه ،بلکه ایب اس که در عّب حا که مؤثر اس انعطافپذیر هم هس » (یونسیی:7831 ،
 )11و در برخی از موارد ایب زاویه دید مناسبتر اس  .داستانهایی که
«پرماجرا و داستانهایی که آکسّون قوی و سریع دارند ،در سوم شخص بهتر از آب درمیآینید .در اییب داسیتانهیا
چنانچه از شّوهی او شخص استفاده شود و نویسنده دق نکند ،راوی به وورت شخصی فوق العیاده و خودخیواه
و حتی گزافهگو جلوه میکند .بّشتر مطالری که در سوم شخص طرّعی مینمایید چنانچیه از زبیان شخصیّت اویلی
داستان بازگفته شود ،راس نمایی خود را از دس میدهد» (همان.)11 :
 .5-2زاویهی دید اوّل شخص یا گوینده
دربارهی زاویهی دید اوت شخص بایدگف که
«ایب زاویهی دید را قویتریب نوع شمردهاند؛ زیرا همچون شاهدی مورد اعتماد میتوانید حقّقی میاجرا را بّیان
دارد .معموالً راوی ،شخصّت اولی داستان قرار میگّرد که با قدرت و نفوذ کامل بر همهی اموری کیه خیود محیور
آن اس  ،احاطه و سلطهی کامل دارد» (فرزاد .)741 :7813 ،همان طور که در داستان مدیر مدرسه دیده میشیود کیه
خود جال راوی اس و ضمایر اوت شخص بّشتر از ضمایر دوم و سوتم شخص وجود دارد .در ایب داستان آ احمد
تمام نظرات و انتقادات خود را در مورد دیگران و خود بّان میکند؛ امتا هرآن چه را که میگویید از دییدگاه خیودش
اس ؛ یعنی مجالی برای دیگر شخصّت های داستان و عنوان کردن دیدگاههای آنان نسر بیه جامعیه وجیود نیدارد؛
ملأل یک معلّم در ایب داستان تووّف میشود ،آن هم از زبان راوی که آ احمد اس  .امتیا میا بّیان نظیرات و عقایید
معلّم را نمیبّنّم و «نقّادان معتقدند که هر چند زاویهی دید اوت شیخص بیه وسیّلهی شخصیّت اویلی در انسیجام
داستان تأثّر مهمی دارد ،امتا خالی از عّوبی نّس ؛ زیرا شخصّت اولی داستان میتواند فقط از عقاید خیود ویحر
کند و از تشریح عقاید و خصووّتات درونی شخصّت های دیگر ،عاجز اس » (همان.)741 :
آ احمد با زاویه دید او شخص جه تاثّرگذاری عمّق بر ذهب خواننده به شرح دقّق رفتارها و واکنشهایش می-
پردازد« :نزدیک بود داد بزنم یا با لگد بزنم و ناظم را پرت کنم آن طرف» (همان« .)11 :چّزی نمانده بود دوتا کشّده
توی وورت ناظم بزنم و چوبش را به سر و وورت خودش خرد کنم» (همیان )81 :و «حاضیر بیودم تیوی گیوش
اولّب کسی بزنم که جلویم سرز بشود و نه بگوید» (همان .)11 :مّل به پرخاشگری که در جال آ احمد وجیود دارد
و «فراخود» به عنوان داور اوو اخالقی مانع درخواس هایی مانند خشیم مییشیود .بنیابرایب او خشیم خیود را بیه
مرحلهی عمل نمیرساند و مّگوید«:نزدیک بود »...یعنی جلوی ایب حرک و رفتار خود را میگّیرد یعنیی «میب» در
وجودش ،تح کنتر «فراخود» اس  .و زمانی که «خود» برای ارضیای نّازهیایش بیا جلیوگّری و فشیار از طیرف
«فراخود» و «خود» مواجه شود باعث اضطراب میشود و مسلماُ زمانی که فرد با سیخ گّیری و ان یراب بیه کنتیر
خود میپردازد و مدام به وسوسههای غریزی خود فکر میکند و نقد میکند و در واقع نویسنده بیا نقید بیر رفتیار و
نوشتب واکنشهایش به تخلّهی امّا میپردازد .آ احمد بیرای کیاهش اضیطرابهیایش ،از یکسیری مکانّسیمهیای
دفاعی علّه آن استفاده میکند؛ که یکی از مکانّزمهای دفاعی علّه اضطراب «سرکوب» اس که «خنلی شدن یا مهیار
شدن نّروگذاری روانی توسط نّروگذاری بازداشتی ،سرکوبی نامّده میشود» (اس.ها  )771 :7814 ،بنابرایب جیال
رفتار پرخاشگرانه را سرکوب میکند هرچند « سرکوبی بیرای رشید سیالم شخصی تّ الزم اسی و بیه نحیوی میورد
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استفادهی همهی انسانها قرار میگّرد» (همان )771 :و «هر چه تاثّر فرامب در ساختار شخصّت فرد بیّشتیر باشید،
احتما اینکه سرکوبی افزایش یابد بّشتر میشود» (همان) 773 :امیا بیدون تردیید اییب تفکیر و رفتیار او بازتیابی از
نگرش سّاسی-اجتماعی و حاالت روحی -روانی و به عرارت دیگر ،شخصّ آ احمد نّز محسوب میشود .امیا او
به حل ت ادهای در ذهب خود و دنّای واقعی میپردازد زیرا یکی از وظیایف «میب» ،بیرآورده کیردن نّازهاسی در
وورتی که دور از اخالقّات مورد پسند جامعه نراشد .و به دلّل «سرکوب» ،بّشتر اوقات ایب خشم به عمل نمیرسد
امتا همواره با او هس  .اما گاهی هم به مرحلهی عمل میرسد« :دو نفر را به قصد کش زدم .یک بار یک شاگرد نرّه
خر را – وقتی مدیر مدرسه بودم .و بار دیگر آهنگر روبهروی خانهمان را که بعد از ظهرها با سمرادهی برقیاش روی
مغز ما آهب میتراشّد» (سنگی برگوری .)41 :و «فردی که تمایالت پرخاشجویانهی خیود را سیرکوب کیرده ،تحی
فشار و تحریک شدید ،ممکب اس دارای شخصّت متخاوم و روحّیهی جنیگ افیروزی باشید .هنگیامی کیه سید
سرکوبی شکسته شود ،معموال ما شاهد خروج ناگهانی و پرشور انرژی هستّم» (اس.ها )771-773 :7814 ،
«چنان از خودم بّزاریم گرف که میخواستم به یکی فحش بدهم .کسی را بزنم» (همان .)11 :اسیتفادهی آ احمید از
مکانسّم دفاعی «جابهجایی» که به عل عدم رضای از خود اس و او پرخاشگری را با شخص دیگیری جابیهجیا
میکند.
«یک مرتره به وراف افتادم که از اوت سا تا به حا بچتههای مدرسه را فقط به اعترار وضع مالی پدرشان ق یاوت
میکردم» (مدیر مدرسه« :)711 :7811 ،آیا در چهاردیواری مدرسه کار درستی مییکیردم؟» .انتقیاد جیال از خیود و
عملکردش و ترس از وجدان که از تعارض بّب «نهاد» و «فراخود» اسی و باعیث اضیطراب اخالقیی مییشیود .بیه
عرارت دیگر « وجدان محصو پرخاشگری به درون افکنده و در درون نگه داشیته شیده اسی » (حّیدری و هیاتف،
 )711 :7817و «وقتی برای ابراز کردن تکانه ای غریزی کیه بیا اویو اخالقیی شیما مغیایرت دارد ،برانگّختیه میی-
شوید،فراخود شما باعث میشود که احساس شرم و گناه کنّد و به زبان روزمره ،ممکب اس خیود را دچیار عیذاب
وجدان تووّف کنّد» (شولتز)31 :7811 ،و طرّعی اس هنگامی که فردی پای-بند بیه درسیتکاری اسی  ،در زمیان
ارتکاب رفتار مخالف با اوو اخالقی ،دچار عذاب وجدان شود.
«هّ چّز ازو نمانده بود .یعنی خود مب هم ایب حال را داشتم؟ عّب ایب بییحیالتی را؟ و همیّب ویورت پیر از
خالی را؟ بله .آخر چرا رفتم؟ چون کرهخرهای مردم بیکفش و کاله بودند؟ به میب چیه؟ مگیر میب در بییکفیش و
کالهّشان مقصتر بودم؟ مرا چه به ایب گداییها؟» (مدیر مدرسه.)11 :7811 ،
تردید نسر به عملکرد خود که به نظر میرسد اضطراب اخالقی اس زیرا «اضطراب به فرد هشیدار مییدهید کیه
چّزی درون شخصّت اشکا دارد» (همان) .و ایب تردید و نقدهای پیدرپی بسّار در آثارش دیده میشود.
«بدتر از همهی ایبها بیشخصّتتی معلّمها بود که درماندهام کرده بود .دو کلمیه حیرف نمییتوانسیتند بزننید» (میدیر
مدرسه .)18 :7811 ،درماندگی و کالفگی آ احمد از رفتار و شخصّت دیگران که از نظر او به دور از اوو اخالقی
بود« .شاید میتوانس سرمشقی برای او باشد.اما در حد یک ناپدری؟ و مب چه میتوانستم بکنم؟ او را لیوس کینم؟
آن هم جلو روی ایب همه شاگرد؟ یا او را به حد پدر مردهی او برسانم؟ و چه جور؟» (نفریب زمیّب )711 :7831 ،و
«اما چه بگویم؟ بگویم چون نمیخواستم در خوردن سور شرک کنم ،استعفا میدهم؟ خندهدار نرود؟ یا مسیألهای را
اساسیتر طرح کنم؟ آنوق آیا به خودش برنمیخورد؟» (مدیر مدرسه )33 :7811 ،تردید آ احمد نسر به واکنش
و رفتارش که باعث اضطراب میشود .و برای از بّب بردن ایب اضطرابها از یکسری مکیانّزمهیای دفیاعی اسیتفاده
میکند که به آن اشاره شد.
زاویهی دید او شخص نوشته را تأثّرگذارتر میکند؛ زاویهی دید در داستان بچهی مردم ،او شخص اس و

 / 8نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی  -بیرجند اسفند 1931

«برای ایبکه برّنّم زاویهی دید او شخص تا چه حد داستان را زندهتر و پذیرفتنیتر کرده اسی  ،کیافی اسی کیه
جمالت آغازیب داستان را از زاویهی دید سوم شخص بازنویسی کنّم .داستان آنگونه که آ احمد نوشته اس  ،اییب-
طور شروع میشود« :خوب مب چه میتوانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نرود مرا با بچه نگه دارد». ...
همّب جمله را میتوان از زاویه دید سوم شخص بدیب وورت بازنویسی کیرد« :خیوب او چیه مییتوانسی بکنید؟
شوهرش حاضر نرود او را با بچه نگه دارد». ...
مالحظه میشود که داستان بدیب ترتّب تأثّر بالفصل خود را از دسی مییدهید .در نتّجیه از احسیاس همیدردی
خواننده نّز به مّزان زیادی کاسته میشود» (پاینده.)11-11 :7831 ،
بنابرایب انتخاب زاویهی دید مناسب ،بسّار در تأثّرگذاری داستان نقش دارد و یکی از دالیلی کیه داسیتانهیای آ -
احمد تأثّرگذار اس  ،انتخاب درس زاویهی دید اس .
در انتخاب او شخص برای بّان داستان بهتر اس که «راوی را قهرمان داستان قرار دهّد یا قهرمان داسیتان را راوی
کنّد» (اسکات کارد )111 :7831 ،همانطور که در داستان بچهی مردم ،که شخصیّت اویلی راوی داسیتان اسی و
یکی از ویژگیهای خوب راوی او شخص ایب اس که «به ما فرو میدهد تا مدتی در جهیان عجّیب ییا پیّ -
درپّ زندگی کنّم و جهان را طوری برّنّم که کس دیگری میبّند» (همان )117 :و خود راوی داسیتان کیه یکیی از
شخصّت های داستان هس ؛ خودش از تجربّات و زندگی خود سخب میگوید که در ایب نوع از روای باورپیذیری
بّشتر اس ؛ زیرا خود فرد هرآنچه را که تجربه کرده؛ بّان میکند و مسائل و مشکالت هرچقدر هیم پّچّیده و غّیر
قابل باور باشد؛ چون از زبان خود شخصّت اس  ،باورپذیر میشود و گاهی ایب انتخاب برای آن اس کیه از زبیان
آن شخصّت  ،تمام آنچه را که دغدغهی شخصی نویسنده اس و هر انتقادی که نسیر بیه جامعیه دارد ،از زبیان آن
شخصّت بّان میکند تا خود نویسنده به طور وریح و مستقّم به نقد جامعه نپیردازد بلکیه از زبیان دیگیری مسیائل
خود را مطرح کند .هرچند که انتخاب شخصّت های داستان و دغدغه و مسائلی که مطرح میکنند برخاسیته از ذهیب
نویسنده اس ؛ اما با ایب روش به طور غّر مستقّمتر نظرات خود را بّان میکند .ایب شیّوه «بّشیتر میورد اسیتفادهی
نویسندگان توانا اس و بهتریب داستانهای جهان در همّب شّوه نگارش یافتهاند» (یونسی .)11 :7831 ،هر اثر ادبیی
و هنری میتواند دغدغههای شخصی آن فرد را نشان دهد .جال آ احمد گویی با نوشتب در جستجوی خود واقعیی
اس  .یا باوراح به تمامی رفتارهای خود در داستانهایش اشاره میکند تیا کمیی از بیار عیذاب وجیدان ناشیی از
تکانههای غریزی مغایر با اوو اخالقی کم کند و به همّب دلّل به نوشتب و ثر ییه اثیر از خیود روی مییآورد .و
باتای میگوید« :مب مینویسم تا دیوانه نشوم یا به عرارتی ،مب مینویسم تا هراسان نراشم» (هاشیمی و پورنامیداریان،
 )718 :7817او به نظر میرسد از مکانّسم واالیش استفاده میکند .و شاید ایب پرسش ایجاد شود که چرا آ احمد به
شرححا دقّق خود میپردازد؟ چرا رفتارهایش به موبهمو تعریف میکند؟ چرا به نقد تند رفتارهای خود میپیردازد؟
در واقع او مینوش تا از اضطراب ناشی از عذاب وجدان خود کم کند .یا به منظور رهایی از احساس گناه و کسیب
آرامش ،مینوش .
نتیجه
منتقد بودن یکی از ابعاد شخصّتی آ احمد اس میتوان گف که آ احمد او خود را آماج انتقاداتش قرار میدهد
و سپس دیگران را ،که شامل اعما دول یا تّپها اس .و در انتقادهایش خود را جدای از دیگران نمیدانید از اییب
رو ،زاویهی دید او شخص و سوم شخص در داستانهایش بّشتر کاربرد دارد و او در انتقادهیایش کمتیر از ضیمّر
«تو» یا «شما» و بّشتر از «مب» و «ما» یا از «او» و «آنها» استفاده میکند .ایب شیّوه دا بیر آن اسی کیه آ احمید در
انتقادها خود را با دیگران یکی میداند .و کاربرد بّشتر ضمّر او شخص باعث تاثّرگذارتر شدن متب میشود.

تحلیل روان شناختی شخصیّت آل احمد بر اساس بررسی زاویهی دید آثار داستانی وی 3 /

با بررسی تعدادی از آثار داستانی آ احمد بر اساس نظریهی فروید به عنوان پدر علم روانکاوی و نخستّب کسی کیه
به دنرا روانشناسی شخصّت های داستان بود تا به کشف ضمّر پنهان شخصّت واحب اثر پی بررد بیه اییب نتّجیه
رسّدیم که ،آ احمد در ذهب خود یک جامعه آرمانی را متصور میشود که خالی از اشتراه و خطیا باشید و سیاختار
شخصّتتی «فراخود» به عنوان داور اوو اخالقی ،در درخواس خود برای کما اخالقی بسّار شدید عمل میکنید.و
یکی از ویژگیهای اخالقی آ احمد ،ترس از وجدان اس ؛ که از تعیارض بیّب «نهیاد» و «فراخیود» اسی و باعیث
اضطراب اخالقی میشود.و اضطراب اخالقی زمانی روی میدهد که برای ابراز کردن تکانهای غرییزی کیه بیا اویو
اخالقی شما مغایرت دارد ،برانگّخته میشوید ،اما فراخود شما باعث میشود که احساس شرم و گناه کنّید و دچیار
عذاب وجدان شوید یکی از دالیل دیگر ایجاد اضطراب در او تردید اس  .او مدام نسر به واکنش و رفتارش دچار
شک و تردید میشود که در اینجا اضطراب اخالقی به فرد هشدار میدهد که جایی از شخصّت دچار مشکل اسی .
اما آ احمد برای از بّب بردن ایب اضطرابها از یکسری مکانّزمهای دفاعی استفاده میکند.
 .یکی از ایب مکانّزمهای دفاعی علّه اضطراب «سرکوب» اس  .یعنیی او بیه وسیّلهی نّروگیذاریهیای بازداشیتی،
نّروگذاریهای روانی را خنلی و مهار میکند.
و مکانّزم دفاعی دیگر« ،جابهجایی» اس که تکانههای نهاد را ،از موضوع غّر قابل دسترس به موضوع قابل دسترس
جهرهجا میکند مانند پرخاشگری؛ که به عل عدم رضای از خود ،آن را به شیخص دیگیری جابیهجیا مییکنید .و
همچنّب مکانّسم دفاعی وااللّش که آ احمد به وسّلهی آن ،برای ایجاد آرامش خود و رهایی از حس گناه و عذاب
وجدان ،به شرح دقّق و موبهموی تمام رفتارهای خود در داستانهایش میپردازد.
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