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Abstract  
Karen Horney is among psychologists that emphasizes on social 
interactions as the principal defining factor in formation of the human 
personality. She called on other psychoanalysts to focus on social 
backgrounds where people grow in. We similarly use Horney's ideas to 
analyze the personality of "Nawal" the main character in the novel 
"Haras". Our methodology here is descriptive analytical, aiming to 
identify which type of neuroticism is used by Nawal to protect herself 
against her major anxieties. The findings of this study show that 
Nawal's terrible childhood conditions such as lack of support from her 
Mother's side and her father's failure in meeting her basic needs lead to 
the formation of a basic anxiety in her personality, which increases in 
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intensity when young Nawal loses her child. Therefore to protect herself 
against the basic anxiety, she exhibits neurotistic behaviors (moving 
towards people, moving against people, moving around people). 
However the forces and contradictions existing in these behaviors lead 
to a basic contradiction in her personality. Under these conditions, 
Nawal turns to self-idealism (motherhood of all the dead) to protect 
herself against the basic contradiction that aggravates her personality 
problems further and moves her farther away from her true self. 
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ی شخصیت اصلی رمان هَرَس براساس آرای کاوانهتحلیل روان
 کارن هورنای

     خدیوپوراله روح
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد  فارسی

 تهران، ایران. ،علوم و تحقیقات

رضا قربان جهرمی

 

شناسی استادیار گروه روان

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

علوم و تحقیقات، تهران، 

 ایران.
  

  

 چکیده
عواملی مؤثر بر  های اجتماعی به مثابهکاوانی است که بیش از فروید بر تعاملکارن هورنای از جمله روان

ای که فرد کاوان را به دقت در بسترهای اجتماعیهایش، روانگیری شخصیت تأکید کرد و در تحلیلشکل
رای هورنای به تحلیل شخصیت اصلی گیری از آکند، فراخواند. ما نیز در این جُستار با بهرهدر آن رشد می

رمان هَرَس، یعنی نَوال، پرداختیم. روش ما در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و مقصودمان، پاسخ به این 
رنجور روان پرسش اصلی بود که، نَوال برای محافظت خویش در برابر اضطراب بنیادی از کدام گرایش

فقدان مادر ن داد که، شرایط نامطلوب ایّام کودکی نوال، همچون های این مقاله نشااستفاده کرده است؟ یافته
در ایّام  د.انجاممی اوگیری اضطراب بنیادی در شخصیت اش، به شکلو عدم توجه پدر به نیازهای اساسی

شود. نَوال برای محافظت از خود در برابر میدر او مرگ فرزند سبب شدت یافتن اضطراب بنیادی جوانی 
رنجورانه )حرکت به سوی مردم، حرکت علیه مردم و حرکت به دور های رواناز گرایشادی، اضطراب بنی

حرکت به دور از مردم رنجورانه روان گزیند و گرایشدوری از مردم را برمیجوید و نهایتا از مردم( بهره می
تضاد  گیریکلش دارد موجب هاکه با دیگر گرایشبه سبب تعارضی  پذیرد. این گرایشدر او شکل می

برای  آلی )مادریبه خود ایده خویش ظت از افبرای مح اوشود. در این شرایط، بنیادی در شخصیت نوال می
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افزاید و او را بیش شخصیت میبر وخامت شرایط روانی آلی به نوبه خود خود ایدهآورد. تمام مردگان( رومی
 د. سازدور میاش و خود واقعیپیرامون از پیش از واقعیت 

 کلید واژگان

  رنجوری، اضطراب بنیادیکاوی، کارن هورنای، روانرمان هَرَس، نسیم مرعشی، روان 

 مقدمه -۱

 بیان مسئله ۱-۱
ها بلکه سازمانی سخت مرکب است با چندین الیه که معنی»اثر هنریِ ادبی بافتی ساده نیست 

رای تحلیل این سازمان مرکب . برخی نقادان ب(۱۹: ۱۳۸۲)وِلک، « های چندگانه داردو نسبت
کاوی این امکان را برای کنند، زیرا روانکاوی تکیه میو چند الیه بر مبادی و اصول روان

ها های روانی رفتار شخصیتمند منشأ یا زمینهای نظامبه شیوه»آورد که منتقدان ادبی فراهم می
چیز که چهتوان بسته به آننه را مینقد ادبی روانکاوا (۷۳، ۱: ج۱۳۹۹ )پاینده،« را تحلیل کنند.

تواند معطوف به مؤلف، این نقد می»دهد به چهار نوع تقسیم کرد. را مورد توجه قرار می
تر در گذشته منتقدان بیش (۲۴۶: ۱۳۹۹)ایگلتون، « محتوا، ساختمان صوری و خواننده باشد.

شده در های آفریدهبه شخصیت اما امروزه منتقدان توجه خود راکردند، مؤلفِ اثر را نقد می
های اند. در نقد محتوا که مالک ما برای این پژوهش است، به انگیزهآثار ادبی معطوف کرده

شود. همچنین ی اشیا و رخدادهای متن توجه میکاوانهها، اهمیت روانناخودآگاه شخصیت
حوادثی که رقم ی گفتار، رفتار و های یک اثر ادبی به واسطهدر این نوع نقد، شخصیت

 گیرند. شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار میزنند و سبب پیشبرد داستان میمی
گذاری کرد کارن یکی از افرادی که برای تحلیل شخصیت، مکتب متفاوتی از فروید پایه

کاو آغاز کرد، تأکید داشت ی خود را به عنوان روانهورنای بود. زمانی که هورنای حرفه
ای نیز به این موضوع اشاره کرد که نظریات فروید را گسترش دهد، در نامهکه قصد دارد 

گذاری کرده چه فروید پایهخواهم بر آنای را دایر کنم، بلکه میخواهم مکتب تازهنمی»
ی خود را کامل کرد، انتقادهای او از فروید به است، تکیه کنم. اما زمانی که هورنای نظریه

ای به ای را دایر کرده بود؛ رویکرد تازهدر واقع مکتب تازهقدری گسترده بودند که 
 (۲۳۲: ۱۴۰۰)شولتز و شولتز، « های فروید داشت.کاوی که وجه مشترک اندکی با دیدگاهروان



 

 

ی معاصر، نسیم مرعشی، است. اثر نویسنده هَرَس ایم، رماناثری که برای این جستار برگزیده
ی مهندسی مکانیک است که کار خود را با نوشتن برای آموختهو دانش ۱۳۶۲مرعشی متولد 

پاییز فصل آخر با انتشار داستان  ۱۳۹۳آغاز کرد. سپس در سال  همشهری جوانی نامههفته
دومین رمان اوست  رَسهَ نویسی مطرح کند.ی داستانتوانست خود را در عرصه سال است،

 صفحه است.  ۱۸۵فصل و  ۱۸به چاپ رسید و شامل  ۱۳۹۶بار در پاییز که برای اولین

ی مشکل هویّت و جایگاه زن ایرانی در یک مرحله»نویسندگان زن معاصر در آثارشان به 
ی پردازند و تالش زنان برای خودیابی را با انتقاد از جامعهتغییر و تحول اجتماعی می

« کند.ای از بایدها و نبایدها محبوس میآمیزند که زن را در پیلهمردساالری درمی
دانست که در  ایتوان چشمان باز جامعهاین نویسندگان را می (۱۱۰۹، ۳: ج۱۳۸۷)میرعابدینی، 

اند ی تحریر درآوردههایی را به رشتهزیند. نویسندگان موفقی همچون مرعشی، رمانآن می
ها نقش محوری دارند و به دلیل مشکالت تربیتی و تأثیر عوامل اجتماعی در که زنان در آن
اند. بدین با آرای هورنای منطبق و قابل تحلیل و بررسی شانگیری شخصیتایجاد و شکل

 نَوال در رمان سبب در این پژوهش برآنیم تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ابعاد روانی شخصیت
 کارن هورنای واکاوی کنیم. آرایرا بر مبنای  هَرَس

 های پژوهشپرسش -۱-۲
 ها پاسخ دهد:کوشد به این پرسشاین جُستار می

 رنجور دارد؟نَوال شخصیتی روانآیا  -۱

 در شخصیت نَوال شده است؟  « اضطراب»چه عواملی سبب ایجاد  -۲
رنجور بهره روان نَوال برای محافظت خویش در برابر اضطراب بنیادی از کدام گرایش -۳

 گیرد؟می

 ی پژوهشپیشینه -۱-۳
ی کاوانه به رشتهرویکرد روانای با ی نسیم مرعشی تا کنون مقالهنوشته هَرَسی رمان درباره

کاوانه، گامی نو تحریر درنیامده است، بنابراین تحلیل و بررسی این رمان با رویکردی روان
هایی که با ها و رسالهآید. از سوی دیگر مقالهبرای شناخت بهتر این اثر ارزشمند به شمار می

های زِن د کمتر به شخصیتانکاوانه و براساس نظریات هورنای نگاشته شدهرویکرد روان



 

 

ها در این حوزه رو را از دیگر پژوهشی پیشاند که همین موضوع، مقالهرمان توجه کرده
 اند از: اند، عبارتانجام شده هَرَسهایی که براساس رمان کند. پژوهشمتمایز می

 تحلیل دیدگاه نجات زمین توسط زنان در رمان هَرَس با رویکرد(: »۱۳۹۹اسکویی ) -
های ؛ نگارنده در این مقاله به تبیین و تفسیر پیوندهای اندیشگانی این اثر با مؤلفه«فمینیستیبوم

 فمینیستی پرداخته است.ی بومفلسفه
؛ نتایج «پردازی زنان در رمان هَرَسبررسی شخصیت(: »۱۳۹۸حیدری و پارسایی و ضیایی ) -

 شخصیتی پویا دارند.دهد که اغلب زنان این داستان، این تحقیق نشان می
ی افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هَرَس نظریه(: »۱۳۹۹زاده و اسکویی و مشفقی )شجاعت -

ی ؛ نگارندگان در این جستار دالیل و نتایج حاصل از استقالل زنانه«ی نسیم مرعشینوشته
افتراق ی شده در باب نظریههای فمینیستی ارائهموجود در این اثر را براساس نگرش

 اند.بازجسته
اند، کاوانه و با استناد به آرای کارن هورنای انجام شدههایی که با رویکرد روانپژوهش
 اند از: عبارت

بررسی پرخاشگری زنان در آثار جمالزاده و هدایت براساس (: »۱۳۹۹فرد و صادقی )بدیعی -
زنان در آثار داستانی هر دهد که های این پژوهش نشان میبررسی؛ «ی کارن هورناینظریه

 اند.دو نویسنده، بدزبانی و تحقیر دیگران را بیش از دیگر ابعاد پرخاشگری مطرح کرده
ی کارن شناختی دیگر سیاوشی نمانده بر مبنای نظریهنقد روان(: »۱۳۹۲فر و طالیی )بهنام -

دیگر سیاوشی نرگسو شخصیت اصلی رمان  دهد کههای این جستار نشان می؛ یافته«هورنای
، برتری طلب و سرداری «آخرین پادشاه»، مهرطلب است و کاظمی شخصیت داستانی نمانده

 ، شخصیتی انزواطلب دارد.«های سرداریداستان»شخصیت 
ی کارن هورنای در بازنمایی اضطراب شخصیتی براساس نظریه(: »۱۳۹۹رضایی و زیرک ) -

دهد که افراد ی این پژوهش نشان مینتیجه؛ «ی سرگردانی سیمین دانشوررمان جزیره
طلب در هر شرایطی به همان خود اصلی و خویشتن خویش طلب و عزلتمهرطلب، برتری

 گردند.باز می
ی شخصیت دو قهرمان زن و مرد در رمان کاوانهتحلیل روان(: »۱۳۹۹رضایی و زیرک ) - 

دهد که ین پژوهش نشان میهای ا؛ یافته«کارن هورنای« عصبیت»ی سووشون بر مبنای نظریه



 

 

شخصیت زری به شدت تحت اضطراب و ترس شدید قرار دارد و تضاد اساسی در رفتارش، 
 دهد.عالئم شخصیت مهرطلب را بازتاب می

ها و شناختی سه داستان گدا، خاکسترنشینتحلیل روان(: »۱۳۹۴شاکری و بخشی ) -
در این پژوهش سعی شده  ؛«رنایی کارن هوآشغالدونی غالمحسین ساعدی بر مبنای نظریه

ی کارن هورنای بررسی و شباهت گدا در هر سه داستان براساس نیازهای دهگانه شخصیت
 شان مشخص شود.و تفاوت

تحلیل شخصیت محمود در رمان انگار گفته بودی لیلی (: »۱۳۹۶زاده و اسکویی )شجاعت -
در کودک  رشد که است آن بر نتایج این پژوهش، ناظر؛ «براساس آرای کارن هورنای

خودِ  به او تمایالت و شخصیتی اختالل اساسی، اضطراب ایجاد اصلی یریشه سخت شرایط
 است. طلبقدرت و گراکمال آلیایده

 بیان چارچوب نظری تحقیق -۱-۴
به تفاوت دیدگاه خود با فروید اشاره دارد و  ی ماشخصیت عصبی زمانههورنای در کتاب 

بر خالف فروید که عوامل بیولوژیک و فیزیولوژیک را علت و محرک عصبیت »گوید: می
« داند، من معتقدم عامل ایجاد مسائل عصبی عوامل تربیتی، فرهنگی و اجتماعی است.می

، اگر چه اساسًا یک را« عصبیت»ی توان مفهوم کلمهبنابراین نمی (۱۱: ۱۳۹۸)هورنای، 
اصطالح پزشکی است، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی روشن ساخت. بر 
این اساس باید گفت که مشکالت روانی انسان، عمدتاً عللی تربیتی و اجتماعی دارند که با 

 ها جلوگیری کرد و اگر چنین مسائلی ایجاد شده باشند، بهتوان از بروز آنتربیت صحیح می
غیرعادی بودن رفتارها و عدم انطباق »ی عصبیت را ها امید داشت. هورنای اولین نشانهرفع آن

ای که شخص در آن زندگی ها با معیارها و الگوهای محیطیالعملآن رفتارها و عکس
شمُرَد: ها، دو عالمت و نمود خارجی برمیداند و برای انواع عصبیتمی (۱۵)همان: « کندمی

عدم استفاده از امکانات  -۲ها العملناپذیری یا اجباری بودن رفتارها و عکسفانعطا -۱»
ی درختی را دارد . به نظر وی در ساختمان عصبیت، اضطراب حکم تنه(۲۰)همان: « واقعی
اگر فرد در »روید. او بر این باور است که ی فرعی از آن میها شاخ و برگ و مسئلهکه ده

خصوص کودک در رابطه با خانواده احساس امنیت خود را از دست رابطه با اجتماع و به
بنابراین شخص عصبی برای  (۹۴: ۱۳۹۰)شاملو، « شود.بدهد، به اضطراب اساسی دچار می

های دفاعی دست ها و حیلهتالشبرخی  تسکین اضطراب بنیادی و جلوگیری از غلیان آن، به



 

 

فزاید. از نظر هورنای کودکان برای مصون امی شرایطخود بر وخامت  ینوبهزند که به می
مطیع  -۲جلب عشق و محبت  -۱»کنند: میشیوه رفتار چهار  بهماندن از اضطراب بنیادی 

. امکان دارد این (۲۳۹: ۱۴۰۰)شولتز. شولتز، « گیریکناره -۴کسب قدرت  -۳بودن 
 شرایطتر شدن که گفته شد سبب پیچیده گونهسازوکارها اضطراب را کاهش دهند، اما همان

توانند جزء دائمی شخصیت فرد ابزارهای دفاعی می اینشوند. و سستی شخصیت فرد می
این »گوید: گیرند. هورنای میشوند و ویژگی سایق یا نیاز را در تعیین رفتار فرد به خود 

تر هستند، اما همان نیازها از چهار روش محافظتی که قبالً مورد بحث قرار دادیم اختصاصی
نیازها را او این ( ۲۵۰: ۱۴۰۰)فیست. فیست، « کنند.اهبردهای دفاعی اساسی را توصیف میر

کند که نامد و بیان میمی ۱«رنجورهای روانگرایش»ها را دهد و آندر سه گروه جای می
ها فرد را به خود و دیگران نشان دهند. این گرایش توانند نگرشها میهر یک از آن

رنجور مجبورند مطابق با شوند؛ یعنی افراد رواناختیار را شامل میرهای بیها و رفتانگرش»
ها، همچنین در هر موقعیتی، رنجور رفتار کنند. این گرایشهای روانحداقل یکی از گرایش

حرکت به  -۱اند از: رنجور عبارتهای روانشوند. گرایشبه صورت کورکورانه آشکار می
حرکت به  -۳حرکت علیه مردم )شخصیت پرخاشگر(؛  -۲سوی مردم )شخصیت مطیع(؛ 

 (۲۴۲: ۱۴۰۰)شولتز. شولتز، « دور از مردم )شخصیت جدا(

 ۲حرکت به سوی مردم
وهوای محبت واقعی نیست، ها با حالحرکت به سوی مردم به معنی حرکت به سوی آن»

شاره دارد. افراد رنجور به محافظت از خود در برابر احساسات درماندگی ابلکه به نیاز روان
کنند، احتماالً خود را مهربان، سخاوتمند، رنجوری که این فلسفه را اختیار میروان

ها دوست انگارند. آنازخودگذشته، فروتن و حساس در مواجهه با احساسات دیگران می
چه تر بدانند و خود را طبق آنتر و جذابدارند زیردست دیگران باشند، آنان را باهوش

 کنند، ارزیابی کنند. شان فکر مین دربارهدیگرا
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 ۱حرکت علیه مردم
کنند همه خوب هستند، افراد پرخاشگر درست به همان صورتی که افراد مطیع فرض می

ها راهبرد حرکت علیه مردم را اختیار اند، در نتیجه آندانند که همه متخاصممسلم می
ها نیز از اختیار هستند و رفتار آنافراد مطیع بیرنجور پرخاشگر، مانند کنند. افراد روانمی

پذیر و وابسته که به صورت سلطهشود. آنان به جای اینسوی اضطراب بنیادی برانگیخته می
ها با نیاز شدید به کنند. آنها حرکت میرحمانه یا ظالمانه علیه آنبه سوی مردم بروند، بی

شوند. این افراد به رای منافع شخصی، برانگیخته میها بکشی از دیگران و استفاده از آنبهره
شوند تا عالی، قدرتمند پذیرند و به صورت اجباری برانگیخته میندرت اشتباهات خود را می

 و برتر به نظر برسند.

 ۲حرکت به دور از مردم
رنجور این راهبرد بیانگر نیاز به تنهایی، استقالل و خودبسندگی است. این نیازها زمانی روان

ی عاطفی بین خود و دیگران برآورده ها را با ایجاد فاصلهکنند آنشوند که افراد سعی میمی
ر دانند. دتحمل میرنجور، معاشرت با دیگران را فشاری غیرقابلسازند. خیلی از افراد روان

که استقالل و جدایی کسب کنند، به صورت اجباری به دور از مردم کشیده نتیجه، برای این
آنان  بهدهند کسی سازند و اجازه نمیها معموالً دنیایی برای خودشان میشوند. آنمی

گزین و و اغلب عزلت اندقایلها برای آزادی و خودبسندگی ارزش نزدیک شود. آن
ی عاطفی را حتی از همسرشان هم ند. اگر ازدواج کنند، این فاصلهرسدیرجوش به نظر می

شان نیاز به ترین ترسکنند، اما بیشها از تعهدات اجتماعی پرهیز میکنند. آنحفظ می
دیگران است. افراد جدا احتیاج شدیدی به قوی و قدرتمند بودن دارند. احساس بنیادی 

توان تحمل کرد که عالی و بنابراین عاری فریب میی خودها را فقط با این عقیدهانزوای آن
از برخورد این سه تمایلِ متضاد با  (۲۵۶ -۲۵۴: صص ۱۴۰۰)فیست. فیست، « از انتقاد هستند.

کند. هورنای این جنگ و ستیزی سخت و دائمی در روح شخص جریان پیدا می»یکدیگر 
  (۱۲الف: ۱۳۹۹، )هورنای« داند.می« تضاد اساسی»ی و هسته کشمکش را ریشه
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 «نَوال»: هَرَسمعرفی شخصیت اصلی رمان  -۱-۵
زندگی نَوال و رسول، زن و شوهر خرمشهری، هفده سال پس از پایان جنگ  داستان روایت

اش را بدون حضور است. نَوال، شخصیت اصلی این رمان، زنی جنوبی است. ایام کودکی
جا نبوده. گفتند مال اینساخته بودند. میپسرعاموهاش از مادرش رؤیا »گذرانَد. مادر می

« ساخته. نَوال را زاییده و رفته. شاید تهران، شاید عراقخوشگل بوده. با آقای نَوال نمی
اش در کنار عمو و پسرعموهایش و بدون تر ایام کودکیبنابراین بیش (۱۶۹: ۱۳۹۹)مرعشی، 

اش در زدواج و کنار خانوادهشود. در نوجوانی با رسول احمایت پدر و مادرش سپری می
کند. او با آغاز جنگ ایران و عراق و بمباران خرمشهر پدر، عمو، خرمشهر زندگی می

دهد. مرگ فرزند و نزدیکانش، او را با مصائب و عموزادگان و پسرش را از دست می
همان روزِ »کند. رسول در این روز کنار نَوال نیست رو میمشکالت روانی متعددی روبه

اش باشد و نشده بود. همان روزِ نحسی که داشت نحسی که قرار بود بهترین روز زندگی
ی و پس از آن نیز با دفن جنازه (۲۴)همان: « اش مصاحبه کند.رفت اهواز برای انتقالیمی

دهد و با کوچاندن اجباری نَوال از اش را به نَوال نمیشدگان در محلی که هرگز نشانیکشته
شان حذف کند، اما برخالف کند گذشته را از زندگیشان به اهواز، سعی مینی ویراخانه

دهد و همواره به دنبال جایگزینی برای مردان از دست رسول، نَوال زمام امور را از دست می
های اَمل و اَنیس و بازگشت به خرمشهر است. نَوال در اهواز صاحب دو دختر به نام داده
کند کند. او گمان میدختران تغییری در وضعیت روانی نَوال ایجاد نمیشود، اما تولد این می

شود، اما رسول مخالف تصمیم اوست. هایش کاسته میاگر فرزند پسری به دنیا آورد از رنج
کند بچه را نگه دارند. در ماه چهارم، دکتر به نَوال سرانجام با اصرار نَوال، رسول قبول می

رود و چند ماه بعد باشد، اما جریان به دلخواه نَوال پیش نمی گوید شاید فرزندش پسرمی
تواند با این واقعیت کنار بیاید با گوید که فرزندش دختر است. نَوال که نمیدکتر به او می

کند، اما از همان ابتدا در بیمارستان کمک زنی به نام نَسیبه، دخترش را با پسری معاوضه می
گیرد. مهزیار، پسرکی که جایگزین دختر اصلی قرار را از او می شنود که آرام وصداهایی می

کند، اما نَوال قادر به پذیرش او نیست خانواده، یعنی تهانی شده، خود را در دل رسول جا می
که نشانی زنی را که دخترش پیش گوید. رسول بعد از آنو باالخره واقعیت را به رسول می

مونم پیش یومّام. برو نَوال. برا همیشه. تا عصری می»گوید: یگیرد به او ماوست از نَوال می
پنج سال و نیم بعد، مرد خسته از مسئولیت فرزندان و  (۱۷۱)همان: « وقتی اومدم خونه نباش.



 

 

یابد. رود و او را در دارالطلعه میسوگ فرزند سومش، تهانی، همراه مهزیار به دنبال نَوال می
های سوخته جان هایش نخلکند و با مراقبتسوخته نگهداری میهای جا از نخلنوال در آن

گیرند. بدین سبب زنان ساکن دارالطلعه مخالف رفتنش هستند. رسول بعد از دیدار نَوال می
 جا بماند.گذارد نَوال هماندهد و میبه خواست زنان ساکن دارالطلعه تن می

 

 بحث و تحلیل  -۲

 ت نَوالرنجوری در شخصیبررسی روان -۲-۱
رنجور؟ این اولین پرسشی است که در ضمن تحلیلِ آیا نَوال شخصیتی سالم دارد یا روان

شویم. هورنای برای پاسخ به این پرسش، سازوکارهایی را در اختیارمان نَوال، با آن مواجه می
را نمود درونی « اضطراب»قرار داده و از چند وجه به بررسی این موضوع پرداخته است. او 

)هورنای، «. دانمی موتور محرک عصبیت میآن را به منزله»کند که داند و بیان میبیت میعص

وضوح قابل شناسایی و تشخیص است که در در شخصیت نَوال، اضطراب به (۲۰: ۱۳۹۸
رنجوری نمودهای بیرونی نیز دارد؛ شود. روانی مقاله مفصل به آن پرداخته میادامه

 ناپذیری یا اجباری بودن رفتارها و استفادهل و همچنین انعطافغیرعادی بودن رفتار نَوا
عنوان دو اش همان نمودهایی است که هورنای به نکردن او از امکانات واقعی در زندگی

هایی که شک ما ها برشمرده است. از اولین نشانهعالمت و نمود خارجی برای انواع عصبیت
انگیزد، مخالفت او با همسرش پیش از آغاز را به وجود عصبیت در شخصیت نَوال برمی

 جنگ برای رفتن به اهواز است:
کند و جا او پیشرفت میرسول گفته بود دیگر نباید خرمشهر بمانند. باید بروند اهواز. آن»

ی کس و کارش خرمشهر خواست برود. همهگیرد. نَوال نمیرود و گِرِید میدانشگاه می
« خواست این قدر دور باشد از همه.رعاموهاش. نمیبودند. آقاش و عاموهاش و پس

 (۲۶: ۱۳۹۹)مرعشی،
ناپذیر ای از شخصیت انعطافمخالفت نَوال با رسول با وجود دالیل متقن همسرش، نشانه

 اوست.



 

 

رنجوری نَوال، قطعیت ی روانموارد دیگری نیز در متن وجود دارد که شک ما را درباره
و ویران شدن شهر، باز شاهدیم که او حاضر به ترک  بخشد. پس از بمباران خرمشهرمی

 خرمشهر نیست. 
ی بعد رسول توی خانه بود و داشت روند اهواز... لحظهرسول گفته بود همین امروز می»

ای دیگر رسول دولحظه گفت خانه خطرناک است...کرد که زودتر بروند، میالتماسش می
کرد. میکرد. از دست او گریه میخیلی بلند، گریه میزانو نشسته بود زمین و با صدای بلند، 

ها را لرزاند. رسول نَوال را بغل گرفت. نَوال با تمام ای بعد صدای انفجار شیشهدانست. لحظه
های رسول رها کرد و دوید توی اتاق. زوری که داشت خودش را لرزاند و از الی دست
)همان، « زد. رسول خواباند زیر گوشش.خودکار برداشت. رسول کشیدش بیرون. نَوال جیغ 

خودداری نَوال از رفتن به اهواز پیش مادر رسول در شرایطی که دیگر خرمشهر جای  (۶۹-۷۰
طور که پیش از این گفته شد، حاکی از شخصیت امنی برای زندگی نیست؛ همان

 اش از امکانات واقعی است.وریناپذیر او و عدم بهرهانعطاف

رود گری از داستان نیز، پس از طرد شدن از سوی رسول به خرمشهر مینَوال در بخش دی
برد. زور به دارالطلعه مییابد و بهعقیل او را میاش بماند. امهای خانهو قصد دارد در خرابه

پذیر نَوال و اجبارش به ماندن در خرمشهر هستیم. در ناجا نیز شاهد شخصیت انعطافدر این
به این نکته هم حائز اهمیت است که نَوال اصالً توجهی به کنار این موضوع دقت 

بایدهای »گوید: اش ندارد. هورنای در باب این اجبارهای درونی میپذیری خواستهناامکان
اند دارای عالئم و عصبی که مثل توقعات عصبی به حکم احتیاجات درونی ایجاد شده

شان این است که شخص وصیاتترین خصمشخصات مخصوص به خود هستند. یکی از مهم
ها ندارد. انجام بسیاری از بایدها و توقعاتی که پذیر بودن آنترین توجهی به امکانکوچک

پذیر نیست. اغلب تنها برای او، بلکه برای هیچ انسانی امکانشخص عصبی از خودش دارد نه
ب: ۱۳۹۹)هورنای، « اند تا به یک میل واقعی.تر شبیهها به یک تخیل و آرزوی واهی بیشآن

ی نَوال و رسول به تشخیص بایدهای عقیل از وضعیت خرمشهر و خانهشرح ام( ۶۱-۶۲
ی خرمشهرتون نَواله تو خونه»کند: هاست کمک میای که شخصیت نَوال گرفتار آنعصبی

 دونی؟... تون نمونده خو. میبارون بود. چیزی از خونه پیدا کردم. شیش سال پیش. پاییز بود.
ش خرابه. صافش کردن. دیدی؟ رفته بودم ببینم اگه ش همهیه تیکه دیوار نصفه مونده. بقیه

چیزی مونده بیارم، دیدم یه زنی نشسته تکیه داده به او یه ذره دیوار. خیس بود. عین بگم چی 



 

 

را جا چلرزید. فکرکردم گدایه، چیزیه. رفتم دیدم نَواله، با حال خراب. گفتم ولچ یومّا. ئیمی
جا بسازم بمونم توش. خو خوام بمونم آجر جمع کنم یه اتاقی ئیگفت مینشستی؟ می

شد موند او موقع. زن جوون، تنها. همین االنم باید مردی چیزی بات باشه که بتونی نمی
جا براش بعدِ خرمشهر جای زندگی گفت هیچاومد که. میبمونی... به زور آوردمش. نمی

-۲۴: ۱۳۹۹)مرعشی، « ای نباید برهگفت سرنوشتشه بمونه. جای دیگهمیشه. باید بمونه. نمی

اش در خرمشهر، های خانهشد خواست نَوال برای ماندن در ویرانه طور که گفتههمان (۲۳
اند. در حاکی از اجبارهای درونی و آرزوهای واهی است که در شخصیت او نهادینه شده

 ییز شرایطی را که در آن قرار گرفته است، ندارد.رنجوری، قدرت تمواقع او به علت روان
پردازد رنجوری میشده، هورنای از وجهی دیگر نیز به تشخیص روانغیر از موارد گفته

گوید شما افرادی که کامالً با رفتار نَوال قابل تطبیق است. او در شرح حال افراد عصبی می
رفتار غیرعادی ندارند، ولی به محض ی عصبی و گونه عارضهظاهراً هیچ»بینید که را می

ریزد شان در هم میگیرند یک مرتبه تعادل روحیکه در موقعیتی خطیر و دشوار قرار میاین
ی شوند. این افراد همان کسانی هستند که ریشه و نطفههای شدید روانی میو دچار بحران

خود را شروع ها قبل در عمق وجودشان شکل گرفته و حرکت گسترشی عصبیت از مدت
مرگ شرهان و نزدیکان ( ۲۵-۲۶: ۱۳۹۸)هورنای، « کرده و فقط منتظر یک جرقه بوده است.

 برد. ای است که هورنای از آن نام مینَوال همان جرقه
)مرعشی، « ها شروع شد.از همان روزی که پسرش و آقاش را جا گذاشت خرمشهر باالآوردن»

۱۳۹۹ :۵۸) 
ی دهد ریشه و نطفهشود که نشان میچار بحران شدید روانی مینَوال بعد از مرگ فرزندش د

 ها پیش در عمق وجودش شکل گرفته بوده است.عصبیت از مدت

رنجوری در شخصیت نَوال، هورنای خصوصیات دیگری نیز ی تشخیص رواندر ادامه
ها شمرد که با بررسی شخصیت نَوال شاهد ظهور و بروز آنرنجور برمیبرای افراد روان

ی دو خصوصیت اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران در افراد هستیم. هورنای درباره
تواند روی نفس نمیشخص عصبی از طرفی به علت عدم اعتمادبه»گوید: رنجور میروان

پای خود بایستد و خودش برای خودش کافی باشد؛ از طرف دیگر، نسبت به دیگران بدبین 
تحلیل شخصیت نَوال  (۹۹)همان: « ها هم تکیه کند.تواند به آننمی اعتماد است، بنابراینو بی



 

 

کند. یعنی از یک سو، نَوال پس از مرگ شرهان و از دست این دوگانگی را برای ما عیان می
 کند:نفسش، تمام امور زندگی را به رسول واگذار میدادن اعتماد به

رسول بود که دو سال بعد بچه خواست. چیزش. شان از آن به بعد مال رسول بود. همهزندگی»
ها دست خودش بود. سفرها، رفت خرید. پولاسم انیس را خودش روی بچه گذاشت. تنها می

 (۵۲: ۱۳۹۹)مرعشی، « گرفت.ها را خودش میی تصمیمها؛ همهها، مأموریتگردش
 اعتمادی قادر نیست به رسول تکیه کند:و از سوی دیگر به علت بدبینی و بی

« آن. دروغ گفتی.گی. گفتی پسرا به دنیا میش دروغ میگی رسول. همهتو دروغ می» گفت
 (۱۱۹)همان: 

بنابراین شاهدیم که نَوال پس از جنگ و مرگ نزدیکانش به دلیل اضطراب و فقدان 
حال به او اعتماد ندارد اینکند، بانفس الزم، تمام امور زندگی را به رسول واگذار میاعتمادبه

ها دال بر وجود کند. چنان که مشخص شد، تمامی نشانهمواره دروغگو خطابش میو ه
 رنجوری در شخصیت نَوال هستند.روان

 ۱اضطراب بنیادی -۲-۳
لل و عواملی کوشیم به بررسی عرنجوری َنوال برای ما تبیین شد، میحال که وضعیت روان

اند، بپردازیم. هورنای معتقد است که گیری عصبیت در شخصیت نَوال شدهکه موجب شکل
در وجود هر انسانی مقداری استعدادهای خاص نهفته است که اگر شرایط و فرصت مناسب 

کنند. طور طبیعی رشد می خود و بهبهنیروها و استعدادها خودبرایش فراهم سازند، این 
اند از: محبت، حمایت، آزادی نسبی، کمک و راهنمایی و ترین این شرایط عبارتمهم»

اما ما در طول داستان شاهدیم که نَوال از این بسترهای مناسب  (۱۳ب: ۱۳۹۹)هورنای، « تشویق.
برای رشد استعدادهای هر فرد الزم و ضروری  رشد، یعنی از محبت و حمایت والدین که

ی تواند از هر مرحلهرنجور میتعارض روان»است، برخوردار نیست. هورنای معتقد است که 
)فیست. « شوند.ای است که اکثر مشکالت از آن حاصل میرشد ناشی شود، اما کودکی دوره

 (۲۴۶: ۱۴۰۰فیست، 
ان تولد و رفتن مادرش را برایش تعریف در ایام کودکی نَوال، پسر عموهایش، داست

گویند مادرش به خاطر اختالفی که با پدرش داشته، خانواده را برای همیشه کنند و میمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Basic anxiety 



 

 

ی مادرش و فضای کلی داستان ترک کرده است. با توجه به سخنان پسرعموهای َنوال درباره
ی خوبی از رفتن ش و خاطرهای با پدررسیم که نَوال روابط گرم و صمیمانهبه این نتیجه می

 برد.رنج می مادرش ندارد و از فقدان محبت صادقانه
رفت بردش نخلستان عاموش و خودش میها میشنید که صبحصدای ماشین آقاش را می»

 (۱۶۹: ۱۳۹۹)مرعشی، « سر کار. آخر کسی توی خانه نبود که نَوال را نگه دارد.

درش به دلیل فقدان نقش حمایتی او، مجبور که مشخص شد، نَوال پس از رفتن ماچنان
بوده است روزها نزد عمو و پسر عموهایش برود، اما این موضوع بعد از ازدواج مجدد پدر 

 شود. و با حضور نامادری نیز، باز تکرار می
رفت که آقاش زن گرفت. نَوال زنِ آقاش را دوست نداشت. پسرهای نَوال مدرسه می»

رفت نخلستان عاموش با شد. بعد از مدرسه میها در خانه بند نمیکوچکش را هم. کنار آن
« دوید تا شب که آقاش بیاید دنبالش و برش گرداند خانه.ها میپسرعاموهاش الی درخت

 ( ۱۷۰)همان: 

تواند نقش حامی را برای نَوال ایفا کند و در نتیجه روابط پدر و دختر سردتر نامادری نمی
تواند شاهدی بر کدورت همراهی نَوال با پدرش پس از این ازدواج، میشود. عدم از قبل می

وگوی نَوال شان حاکم است. در ضمن در تمام متن اثری از گفتو سردی باشد که بر روابط
ترین عامل اولین و مهم»بینیم. هورنای معتقد است او نمی با پدرش و یا اثری از نقش حمایتی

بسیاری از والدین به علت عصبیت و مسائل  دقانه است...ایجاد عصبیت، فقدان محبت صا
. باری نوال به علت (۸۲-۸۳: ۱۳۹۸)هورنای، « شان قادر به ابراز محبت صادقانه نیستند.روانی

اش در ایام کودکی دچار اضطراب فقدان حمایت مادر و عدم توجه پدر به نیازهای اساسی
ریق عدم توجه به نیازهای اساسی کودک شود. هورنای اضطراب و تشویشی را که از طمی

است  که عبارت»نامد. او معتقد است اضطراب بنیادی می« اضطراب بنیادی»گیرد شکل می
کسی، عجز و بیچارگی در دنیایی که افرادش همه ظالم و از احساس تنهایی، ناامنی، بی

آزادی و به طیب  شود که کودک بتواند از روی اختیار وزورگو و آزارگر هستند، مانع می
 (۱۴ب: ۱۳۹۹)هورنای، « ای برقرار کند.خاطر و رغبت با دیگران روابط مناسب و دوستانه

داند، به اجبار نوال ی موتور محرک عصبیت میاضطراب بنیادی که هورنای آن را به منزله
 دهد.رنجورانه سوق میهای روانرا به سوی گرایش



 

 

 از اضطراب بنیادی  روش نَوال برای در امان ماندن -۳-۳

 گزینیعزلت ۳-۳-۱
های مناسبی بیابد کوشد روشمی نَوال ناچار است با دیگران دائماً در تماس باشد، در نتیجه

تا با اطرافیانش مدارا کند و بدین طریق مانع از آن شود که دیگران با رفتار خشن و 
های مماشات و مدارا با محیط هایاش بیفزایند. هورنای راهآزاردهنده، بر اضطراب و دلهره

پرخاشگری »، «مهرطلبی و جلب حمایت و محبت دیگران» خشن و ناهنجار را به طور خالصه:
برشمرده است. با تحلیل و بررسی « گزینی و دوری از اشخاصعزلت»و « طلبیو برتری

اش از های گوناگون زندگیتوان چنین نتیجه گرفت که او در دورهزندگی نَوال می
کند. اضطراب نوال در اش میگزینی بیشترین استفاده را برای کاهش اضطراب بنیادیعزلت

ایام کودکی و با ورود نامادری به علت فقدان محبت صادقانه و عدم توجه به نیازهای 
شود و تمام سعی او این است که با دوری از خانه، کمترین تماس و اش، تشدید میاساسی

 و فرزندانش داشته باشد. ارتباط را با نامادری
ها در خانه بند نمینَوال زِن آقاش را دوست نداشت. پسرهای کوچکش را هم. کنار آن »

 (۱۷۰: ۱۳۹۹)مرعشی، « شد.

طلب، احتیاج ترین صفت تیپ عزلتمهم»گوید: ی این خصوصیت میهورنای درباره
کند. به عبارت اس میبین خود و دیگران احس که به برقراری فاصلهدرونی شدیدی است 
کنند با کسی آمیزش و طلب هم آگاهانه و هم به طور ناآگاه سعی میدیگر اشخاص عزلت
تحلیل و بررسی شخصیت نَوال، این صفت  (۶۴الف: ۱۳۹۹)هورنای، « درگیری پیدا نکنند.

 کند. نَوال هیچ دوست و آشنایی ندارد. نه روابطتر آشکار میگزینی را برای ما بیشدوری
ها و نه حتی با فرزندانش، انیس و گرمی با همسرش، نه نامادری و مادر شوهرش، نه همسایه

 اَمَل دارد:
 (۱۵۷: ۱۳۹۹)مرعشی، « .نَوال برای انیس مادری نکرد. انیس خودش بزرگ شد »

کند و معتقد است وجو میهورنای علت این رفتارها را در دوران کودکی فرد جست
تواند نسبت به و محیط گرم خانواده محروم بوده است، هرگز نمی کسی که از محبت اصیل»



 

 

دیگران ولو فرزندش محبت واقعی داشته باشد، زیرا چنین شخصی اصواًل محبت واقعی را 
 (۸۳: ۱۳۹۸)هورنای، « شناسد.نمی
تری گزینی شدت بیشها، این صفت دوریبا رفتن نَوال به دارالطلعه و تیمار نخل 
ها سپری تر اوقات خود را به دور از مردم و در کنار نخلجا نیز بیشال در آنگیرد و نَومی
 کند.می

آد کنه برا نخالی سوخته. هر روز کارش همینه. میشیش ساله ئی زن داره مادری می»
کنه. سیلش کن عینی. نخال کنه، نازشون میشون میزنه، لباس تنشینه، باشون حرف میمی

 (۶۳)همان: « بینی عینی؟شن. میهمه سال. دارن سبز میین بعدِ ئجون گرفته

چنان که گفته شد با رفتن نَوال به دارالطلعه، باز هم تغییری در رفتار و شخصیت او ایجاد 
گوید: شود. هورنای در مورد موانعی که در راه این تغییر و تحوالت وجود دارد، مینمی

ها، تمایالت و به طور کلی که باشد، حالتشخص عصبی در هر موقعیتی و در هر وضعیتی »
)هورنای،  «کند.ساختار عصبیت را همراه خود دارد و آن را وارد آن وضعیت جدید می

نَوال نیز در موقعیت جدید کل ساختار عصبیتش را همراه خود دارد. یعنی  (۱۵۷الف: ۱۳۹۹
برای فرونشاندن اضطرابش ترین ابزار دفاعی گزینی به عنوان مهمدر دارالطلعه نیز از عزلت

 کند.استفاده می
توان به عدم تالش و کوشش گزین میاز صفات و خصوصیات دیگر شخصیت عزلت

گزینی عصبی، شخص به طور کلی از در عزلت»گوید اشاره کرد. هورنای در این رابطه می
تحلیل  (۲۴۴ب: ۱۳۹۹)هورنای، « سازد.اش را محدود میماند و زندگیتالش و کوشش باز می

 کند:تر آشنا میاش بیشو بررسی زندگی نَوال، ما را با این خصوصیت رفتاری
ی مادرش جلوِ نوال چیده بود، های سرویس بلوری که خریده بود و روی میز خانهبشقاب»

باال پریده و باز توی هم نشسته بودند. رسول خودش رفته بود از بازار سیروس اهواز خریده 
 (۵۰: ۱۳۹۹)مرعشی،  .«ها. هر چه به نوال التماس کرده بود نیامده بودبودشان. خودش تن

گزینی شان از عزلترنجوری همچون نَوال که برای کاهش اضطراببنابراین افراد روان
دارند شان این است که، دست از تالش و کوشش برمیکنند، یکی از خصوصیاتاستفاده می

د نوال نیز شاهدیم که او بعد از آغاز جنگ و کنند. در مورو زندگی خود را محدود می
 گر جریان زندگی است.مرگ نزدیکانش، فقط نظاره



 

 

 

 آلیخود ایده ۳-۳-۲
توان به احساس تفوق و برتری اشاره کرد. نَوال گزین میاز دیگر صفات شخصیت عزلت

م باختگان جنگ و یا مادر تماپس از مرگ شرهان در چند مورد خود را مادر تمام جان
 کند.های سوخته معرفی مینخل

 (۲۴)همان: « ن.جا مُردههام که ئیی ئی جنازهگفت مو مادر همهمی»

طلب تیپ عزلت»گوید رنجور میهای روانهورنای راجع به این خصوصیت شخصیت
که بتواند تنهایی را تحمل کند دارد. این تیپ برای آن« تفوق و برتری»احتیاج به احساس 

( در ۶۷ب: ۱۳۹۹)هورنای، « که در خیال، خود را برجسته و ممتاز تصور کند.ناچار است 
فردی همچون مادری و آن هم واقع نَوال برای غلبه بر تنهایی با توسل به ویژگی منحصربه

 شود.مادری مُردگان، از احساس تفوق و برتری خود بر دیگران منتفع می
زنته که آوردم از خرمشهر، نشست پا ئی نخال. از همون اول. گفت مادرشونم. مادر هر چی» 

 (۱۰۰: ۱۳۹۹)مرعشی، « ام که تو جنگ مُرده.

گوید: هورنای در بسط و شرح این خصوصیت رفتاری نَوال، یعنی مادری مُردگان می
ا دارای آن سازد و خود رآل میشخص عصبی در ذهنش مقداری صفات و فضایل ایده»

سازد که به میزان زیادی با کند. در واقع تصویری از خویش میصفات و فضایل تصور می
 (۷۷الف: ۱۳۹۹)هورنای، « چه هست فاصله و تفاوت دارد.آن

 ۱«باید»بالی  ۳-۳-۳
شود، رنجور آشکار میکه در گفتمان افراد روان« باید»ی ی کلمههورنای همچنین درباره

خود »رنجور، خویش را به طرف شالقی است که با آن فرد روان« باید»ی کلمه»گوید: می
را  ۳«آلیخود ایده»و  ۲«خود واقعی»ی ی آن فاصلهکوشد تا به وسیلهراند و میمی« آلیایده

 (۸۰الف: ۱۳۹۹)هورنای، « از بین ببرد.
 (۲۴: ۱۳۹۹)مرعشی،« شون.بمونم سر خاک بایدنمی تونم برگردم. »

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The tyranny of the “should” 

2. Actual self 

3  . Idealized self 



 

 

اش، آلیهمان شالقی است که َنوال به کمک آن، خود را به سمت خودِ ایده« بمانم دبای»
رنجوری و اضطراب بنیادی که با آن راند. در واقع او به دلیل روانیعنی مادری مردگان می

 تر کند.اش کمآلیاش را با خود ایدهکوشد با این ترفند فاصلهدست به گریبان است، می

 ۱یتضاد اساس -۴-۳
همان طور که پیش از این اشاره شد، نبود بسترهای مناسب در دوران کودکی نوال سبب 

ی نفس و هستهشود و در پی آن اعتمادبهایجاد تشویش و اضطراب در وجودش می
شود. نوال برای جبران این ضعف و فروخواباندن اضطراب اش سست و ضعیف میوجودی

آورد. طلبی رومیطلبی و عزلتهای مهرطلبی، برتریکو برقراری روابط با دیگران به تاکتی
شود و کودک را تبدیل به تضاد بین سه تمایل فوق موجب تضعیف خود واقعی می»اما 

)هورنای، « کند.نفسی محکم و قوی میموجودی حقیر، عاجز، درمانده و فاقد اعتمادبه

آلی، وجود یجاد خود ایدهنفس و اترین عامل تضعیف اعتمادبهمهم روازاین( ۱۹ب: ۱۳۹۹
کند و مانع از یکپارچگی و تضاد اساسی وجود شخص را تجزیه می»تضاد اساسی است. 

 بنابراینسازد. شود. او را از داشتن یک شخصیت محکم محروم میاش میوحدت روحی
پردازی و شخص عصبی ناچار است فقدان یک شخصیت قوی و نیرومند روانی را با خیال

 (۸۳الف: ۱۳۹۹)هورنای، « ی جبران کند.تصورات واه
 دادن دستاز طلبی است، که با شروع جنگ و در شخصیت نَوال گرایش مسلْط عزلت

شود. از سوی دیگر میل به پسرزایی تشدید می و در پی ناکامی در اشخانواده مردان تمام
که از  تسلیم و متکی شدن به دیگران نیز همچون واگذاری تمام امور زندگی به رسول

 هایی از شخصیت او قابل شناسایی است،های مهرطلبی است در الیهویژگی
رسول بود که دو سال بعد بچه خواست. اسم انیس را خودش روی بچه گذاشت. تنها می» 

ها را ی تصمیمها؛ همهها، مأموریتها دست خودش بود. سفرها، گردشرفت خرید. پول
( منتهی چون با عطش او به استقالل که از ۵۲: ۱۳۹۹)مرعشی، « گرفت.خودش می

کند، نَوال آن را از قسمت آگاه ذهنش دور نگه طلبی است تصادم پیدا میخصوصیات عزلت
 یابد: طلبانه نیز در تعامل نَوال با فرزندانش ظهور و بروز میدارد. تمایالت برتریمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . Basic conflict 



 

 

)مرعشی،  «نگفتمت دیگه به کسی نگو ئی بچه پسره؟ ولدالزنا مگه نَوال کوبید پس سر انیس.»
۱۳۹۹ :۷۱) 

شود. به عبارت دیگر در شخصیت نَوال میل به که البته این نوع گرایش نیز سرکوب می
گیرد که منجر به طلبی و مهرطلبی قرار میطلبی در تضاد با دو میل دیگر یعنی برتریعزلت

د نَوال شخصیتی محکم، قوی و یکپارچه شوشود. تضاد اساسی موجب میتضاد اساسی می
ها نداشته باشد و در مقابل مصائب و مشکالت زندگی تاب نیاورد و برای جبران این کاستی

معرفی کند. « مادر تمام مردگان»آلی بهره ببرد و خود را مجبور شود از سازوکار خود ایده
ا این مسئله نیز بر شدت پردازی قصد دارد شخصیتی قوی خلق کند، امدر واقع او با خیال

   افزاید.اش میرنجوریروان

 گیرینتیجه -۴
شویم. او پس از ی نسیم مرعشی با سرگذشت زنی به اسم نَوال آشنا مینوشته هَرَسدر رمان 

مطابق نظریه عصبیت . دهداش را از دست میآغاز جنگ و مرگ پسرش شَرهان تعادل روانی
اجتماعی دارد  –دهد بلکه زمینه تربیتی یکباره رخ نمی هورنای، فروپاشی شخصیت روانی به

گردد. در پژوهش حاضر تالش ما بر این بود که که به تجربه دوره کودکی شخصیت بازمی
رنجوری شخصیت زن داستان چیست و این شخصیت در چارچوب نشان دهیم علت روان

دهد نوال نشان می دکیتحلیل دوران کوگیرد. های روان رنجور قرار میکدام یک از تیپ
 و عدم توجه پدر به نیازهای اساسیبه زندگی نَوَال عدم حضور و حمایت مادر، ورود نامادری 

 در این شرایط نواله است. گردید ششخصیتگیری اضطراب بنیادی در منشأ شکلمبدأ و ، او
متوسل حرکت به دور از مردم به سازوکار حفظ و رهایی خویش از اضطراب بنیادی برای 

گزینی از مردم و برقراری به دوریتمام کوشش او از دوران کودکی تا بزرگسالی، و  شودمی
 به شکلی سطحیاین سازوکار گرچه . یابدترین ارتباط و تماس با دیگران اختصاص میکم

شخصیت افزاید. می او ، اما در گذر زمان بر بحران روانیکاهدمیاضطراب نَوال  ی ازو ظاهر
شخصیتی مهرطلبی، انزواطلبی و  زمانی از تعادل برخوردار است که هر سه گرایشفرد، 

بر این اساس تفاوت عمده شخصیت طلبی به طور متوازن در وجود او شکل یافته باشد. برتری
رنجورانه در افراد عصبی و نیز اجباری بودن رنجور، در شدت تمایالت روانسالم و روان



 

 

-حل رضایتشود و وی را از یافتن هرگونه راهاضطراب فرد میهاست که موجب افزایش آن

رنجور دوری از مردم در نوال، گرایش روان شدت و اجباربنابراین سازد. بخش ناتوان می
تعارض رخ ناهماهنگی و در شخصیت او  گرایش و دو گرایش دیگر شود میان اینسبب می

سرکوب گردد.  ایش انزواطلبیطلبی به نفع گرهای مهرطلبی و برتریگرایش دهد و
برد و در آلی پناه میرنجور )نوال( به منظور غلبه بر تضاد اساسی، به خود ایدهشخصیت روان

گزیند. او خود را مادر تمام مردگان گری برمیعالم خیال برای خود نقش مادری و حمایت
ت نوال هر روز شود شخصیآل سبب میپندارد. خوِد ایدههای سوخته میو حتی تمام نخل

ای بگونه رنجوریو نهایتا روان گردداش دور بیش از پیش از دنیای واقعیت و ازخود واقعی
 بر شخصیتش استیال یابد.عمیق 
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