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Abstract 
Brid al-Layl is the narration of exposing and undressing  the intellectual 
rumination of characters whose unhealthy social and insanitary cultural 
conditions of their surroundings, as well as the gaps in it, have underlied  the 
appearance of multiple psychoses in their existence. Hoda Barakat, the 
author of the novel, pays great attention to creating of the thoughts of these 
characters, as well as their individual and interpersonal actions, That Reveals 
the necessity of doing a research with psychological approach. In the 
forthcoming research that has been written by analyzing content method and 
ways, we want to use the same method disclose The set of factors involved 
in creation Schema domains of Disconnection and Rejection and his early 
maladaptive schemas into first character created in this novel. Then we want 
to analyze schemas of his mind and coping style using for encountering this 
schemas and difficulties that occurred as a result of conflict of this schemas 
and coping styles. Results of this analysis show that: writer of this novel 
chose the suitable subject for showing manner of Occurrence and happening 
schema domain of Rejection, character with suppressed kind feeling and 
emotions that was left in childhood and lived alone with many psychological 
problems and difficulties. This situation cause schemas Abandonment 
occupy most of his mind state. Also copying of his mother behavior 
encourage him to use more coping styles Extreme Schema Compensation for 
contrasting with his schemas. Although in adulthood the situation was 
provided for him to receive affection and attention but cognitive distortion 
inhibit betterment of his schemas. The collection of this schemas and coping 
styles cause problem in cognitive, emotional and intra persons approach and 
lead to problems and form and bring abnormal and unusual thoughts and 
feelings in his mind and inhibit building a correct relationship with other 
people. 
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گیری مشکالت نخستین گسست در شکل شناختی بریدگی ورواننقش انگارۀ 

 »برید اللیل«شخصیت رمان 

طاهره جهانتاب
1

 

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادبدانشجوی دکتری 

 احمدرضا حیدریان شهری

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادب دانشیار

 قیبهار صدی

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادباستادیار 

 یدیحسین س

 .رانیمشهد، ا ،یدانشگاه فردوس ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعرب اتیگروه زبان و ادباستاد 

 30/08/1401؛ تاریخ پذیرش مقاله:  08/06/1400:  هتاریخ دریافت مقال

 پژوهشی -علمی 

 چکیده

نابسامان اجتماعی و  شرایطکه است  کاراکترهاییفکری  هایوارنشخ جامه برکشیدن از روایت برید اللیل

دقت و . ها گشته استهای متعددی در آنپریشیساز پدیدآیی روانزمینه، شانمحیط پیرامونی فرهنگی

های فردی و کنشها و نیز در پرداخت افکار شخصیتنویسندۀ رمان، هدی برکات، سنجی فراوان نکته

که  رو شیپدر پژوهش  کند.شناسی را آشکار میانجام پژوهشی با رویکرد روان ضرورت ،هاآن فردیبین

 مجموعه عوامل دخیل دراز ، ینیچن نیا تا با رویکردی میبر آن ،است شده نگاشتهبه شیوۀ تحلیل محتوا 

در این رمان پرده  شده پرداختهیت ـدر وجود نخستین شخصطرد و بریدگی وارۀ حوزه طرحگیری شکل

برای رویارویی  شده گرفتهای به کار های مقابلهگرفته در ذهن او و سبکهای شکلوارهته و طرحـبرداش

رخ ای های مقابلهها و سبکوارهو مشکالتی که از برخورد این طرحرا بررسی کنیم ها وارهبا این طرح

رمان برای به تصویر . نتایج پژوهش حاکی از آن است که: نویسندۀ را تحلیل و واکاوی نماییم نموده

سوژۀ مناسبی را برگزیده است، شخصیتی با  وارۀ طرد و بریدگی،حوزۀ طرح پدیدآییکشیدن نحوۀ 

این به گذران زندگی پرداخته است. و در تنهایی  رهاشده که در کودکی شده سرکوبعواطف و احساسات 

الگوبرداری از  ا اشغال کند.ر اووارۀ رهاشدگی بیشترین بخش از فضای ذهنی شرایط سبب شده که طرح

ای جبران بلههایش، بیشتر از سبک مقاوارهرفتار مادر نیز، او را ترغیب کرده که جهت مقابله با طرح

-ای، منجر به بروز مشکالتی در حیطههای مقابلهها و سبکوارهمجموعۀ این طرحافراطی بهره بجوید. 
 ده است.شفردی وی  -های شناختی، عاطفی و بین

 

 .، برید اللیلایهای مقابله، سبکوارهت، طرحخصیناسی، ششروان :های کلیدیواژه

 

 . مقدمه1

بر رمان داستانی است که «گوید که: در تعریف رمان چنین می )1830 -1878(ویلیام هزلیت 

نحوی و به باشد  شده نوشتهی نزدیک به واقعیت، از آدمی و عادات و حاالت بشری تقلید اساس

همین الگوبرداری از . )472 :1394 میرصادقی،(» کنددر خود منعکس جامعه را  تصویر حاءاز ان
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تحوالت بسیاری را پشت سر  ،با تغییرات جوامع متناسبرمان که  شودجامعه سبب می

 ، شخصیت است.در امان نیستتغییرات از این که  رماناصلی  اجزاییکی از گذراند. 

 و یکپارچگی خاطر پای نهادن به دوران مدرن از آرامش که با یامروزهای انسان آشفتگی

های صیتـشخاز  که را ترغیب کرده است یتهـدوران مدرنندگان ـنویسفاصله گرفته، 

که ند وی آوردر هایشخصیتبه  گذر کرده و های ذهنیبعدی و عاری از دغدغهتک

برای د. نصویر کشبه ت یخوب بهی انسان را های رفتارهای مختلف ذهن و پیچیدگیالیه

 یاری به تواندنمی یشناسدانش روان همچون زیچ چیه ،هاپریشیدگی این نشان دادن

هایشان از این شخصیت پرداختبرای  نویسندگان بسیاری رو  نیا از؛ بشتابد نویسندگان

برید رمان برکات است. برکات در  هدی ،این نویسندگان جمله ازاند. گرفتهکمک  ابزار

کشد که از ی به تصویر میهایکالت جوامع عرب را از طریق شخصیتمش، شخوی اللیل

این های ذهنی واگویهبه تصویر کشیدن در  وی فراوان . دقت نظراندآشفته ذهنینظر 

رمان نظر افکنند و  شناسی به این؛ نگارندگان را بر آن داشت تا از بُعد روانهاشخصیت

قی در نظر گرفته و از علل رفتارهای رمان را بسان شخصیت حقینخستین شخصیت 

نابهنجار وی پرده بردارند. پس از دقت در رفتارهای شخصیت مذکور، این نکته محرز شد 

که رفتارهای نابهنجار وی، ریشه در خاطرات و هیجانات منفی دوران کودکی او دارد. 

 م)1950( جفری یانگ» واره درمانیطرح«همین امر، ذهن نویسندگان را به سمت رویکرد 

داند. سوق داد، رویکردی که نقش تجارب دوران کودکی را بر عملکرد افراد بسیار مؤثر می

شیوۀ تحلیل محتوا،  بر اساسو  در این مقاله بر آن شدیم تا مطابق با این رویکرد رو نیازا

   به بررسی این شخصیت بپردازیم.

 . پیشینۀ پژوهش1-1

های محدودی کته محرز شد که تاکنون پژوهشهای صورت گرفته این نپس از بررسی

ها، مقالۀ اکرم برکات نگاشته شده است، از جملۀ این پژوهش برید اللیلپیرامون رمان 

داستان  (بررسی سبک هدی برکات در روایت جنگ«روشنفکر و فاطمه قربانی با عنوان 

عناصر داستان کارگیری ، سبک ادبی و نحوۀ بهاین مقالهاست. نویسندگان  »حجرالضحک)

بررسی روایت « مقالۀفاطمه عابدینی و همکاران نیز در  اند.را در این رمان بررسی کرده

ی در این های روایت اپیزودبه بررسی مؤلفه» برید اللیل از هدی برکات«اپیزودی در رمان 

- تجلیات المیتاسرد في روایة«در مقالۀ  نیز سمیه خداوردی و همکاران .اندرمان پرداخته

پی  یسمیمدرن  پست فراداستان را در این رمانهای ویژگی» لهدی برکات -برید اللیل

های شناسی به بررسی شخصیتها از منظر رواناز این پژوهش کی چیهاند، اما گرفته
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های با گرایش محور تیشخصاین رمان، رمانی  که ییآنجا از. اندرمان مذکور نپرداخته

های این رمان با رویکردی رسد که شخصیتنظر می ضروری به، روانشناسی است

 بررسی شوند. ینیچن نیا

 پژوهش . چارچوب نظری2

-شناختی، یکی از رویکردهای نقد ادبی معاصر است که به فهم بهتر آثار ادبی و کشف دروننقد روان«
موند فروید ، زیگگذار این نوع نقدبنیان ).89: 1400(صالحی و باقری، » کندهای آن کمک میمایه

های این علم را بنا نهاد و شاگردانش، این دانش مکتب روانکاوی، پایه گذار انیبن« عنوان به. وی است

، بیش از هر انساناعتقاد داشت  او ).60: 1399(عموری و همکاران، » را به رشد و بالندگی رساندند

باور بودند که طبیعت  بر این«روانشناسان پس از وی اما غرایز خویش است، تأثیر چیز تحت 

» گذاردفردی، تأثیر مهمی را بر این تغییرات بر جای میانسانی قابل تغییر و دگرگونی است و روابط بین

های وی متعاقب نظریه«. است یانگ از جمله این روانشناسان جفری. )112: 1996(عباس، 

های ناسازگار ا در رابطه با طرحوارهگیری از دیدگاه پیاژه، نظری رپذیری روانی و با وامشناختی آسیب

های اولیۀ زندگی اند که در سالها ساختار یا چارچوبیوارهطرح«. )66: 1391(بیرامی، » اولیه گسترش داد

دادها کمک ـارب و پردازش رویـین تجـگیرند و به تبیتجربۀ کودک و اطرافیان او شکل می بر اساس

های سازگار و ناسازگار وارهها به دو دسته، طرحواره. این طرح)16: 1396(قهاری،  »کنندمی

های عمیق و فراگیری هستند که در مایههای ناسازگار اولیه، الگوها یا درونارهوطرح« شوند.تقسیم می

و  (یانگ» اند و در سیر زندگی تداوم دارند و به شدّت ناکارآمدنددوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته

 . )30 :1391، همکاران

ها، متناسب با شخصیت خویش، وارهافراد به منظور انطباق و رویارویی با این طرح

از:  اند عبارتها گیرند، این سبکای ناسازگاری را به کار میهای مقابلهها و سبکپاسخ

واره، . تسلیم، که خود این سه سبک به جای بهبود طرح3. اجتناب و 2.جبران افراطی 1

 شود. تعارضات درونی می ای برای بروز اختالالت شخصیتی وو نیز زمینه باعث تداوم آن

های تحولی هـات، از ریشـبرک برید اللیلان ـاهی گذرا به رمـاز نگدر ادامه پس 

های مربوط به آن در ذهن نخستین وارهوارۀ بریدگی و طرد و طرحگیری حوزۀ طرحشکل

جهت  شده گرفتهای به کار های مقابلهشخصیت این رمان پرده برداشته، سپس سبک

را در زندگی شخصی وی  کنیم و نحوۀ بروز آنمی بررسیها را وارهرویارویی با این طرح

  گیریم.پی می

 هدی برکات  »برید اللیل«رمان . گذاری بر زندگی و 3

(زین، » ه شدم در بیروت زاد1952ت که سال نویس، و فمینیست لبنانی اسهدی برکات نویسنده، رمان«

شش رمان، دو نمایشنامه، یک مجموعه داستان و یک خودانگاره تاکنون از او « تاکنون. )16: 2007

 .)1398 (جلد کتاب پست شبانه، »منتشر شده است
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هایی که هر یک، پای روایتگر پنج نامه و شش متن است. نامهاو  برید اللیلرمان 

 هاینگاری، شخصیتیری اسلوب نامهکارگبهبا  ویکشند. ای دیگر را به میان مینامه

های دارد که پس از گذراندن فراز و نشیبرا به مخاطب خویش عرضه می ینام و نشانبی

ن آشناترین افراد زندگی خویش روی آورده و داد سخ زندگی، درمانده و مأیوس به غریب

 شان دارد. ویماعینامالیماتی که ریشه در زیست اجت دهند،از نامالیمات زندگی سر می

های شخصیتی با خلق تیپ به تصویر کشیده وزدۀ عربی را جهان بحراندر این اثر روایی، 

. در ه استدیهای اجباری را به تصویر کشتبعات روانی ناشی از جنگ و مهاجرت ،نابسامان

را ای که شیوۀ نگرش ما به واقعیت ای رئالیسمی دارد، اما صبغهاو صبغه داستانحقیقت 

  شناسی است.آمیختن ادبیات با روانبخشد که این امر ناشی از درغنا می

پرهیز  آفرینی وپردازی به جای حادثهساختاری ساده، توجه به شخصیتاز برخورداری 

به شده است که مخاطبین و موجب این اثر داده رنگ و بوی خاصی به  روری،پاز قهرمان

 کنند. ا آن ارتباط برقرارراحتی بتوانند ب

  سازی مشکالت نخستین شخصیت رمان برید اللیل. مفهوم4

کند که با هایی نظر انسان را به خود جلب میها، گاه کنشانسان شد و آمددر هیاهوی 

برید ، رفتارهای نخستین کاراکتر رمان های اخالقی و عقالنی رایج سازگاری نداردسنجه

فراوانی  ریپذ نییتبعوامل  ،هااین کنش پسِدر  هاست.ای از این دست کنشنمونه، اللیل

در ادامه جهت دستیابی به علل ابل تأمل و بررسی است. از این رو خورد که قبه چشم می

گیری کلـجر به شـکه من اووهای ناکارآمد زندگی ـبه بررسی الگ ،تارهاـرفاین گونه 

 پردازیم.میاولیه شده  های ناسازگاروارهطرح

  برید اللیلوارۀ نخستین شخصیت رمان طرححوزۀ حولی های تریشه. 1-4

کند. نظریۀ یانگ به پنج نیاز هیجانی اساسی کودک در رابطه با والدین و محیط اشاره می

شامل نیاز به امنیت، ثبات، محبّت و  ،یکی از این نیازها، نیاز به دلبستگی ایمن به دیگران

در ارضای آن ناکام  برید اللیلان ازی اساسی که نخستین شخصیت رمپذیرش است، نی

از دریافت محبت که  آنگاهگردد، میمانده است. دلیل این ناکامی به دوران کودکی وی بر

گردد و به دور از ترین پایگاه عاطفی خویش یعنی مادر محروم میو توجه از سوی مهم

تأثیر مهم و محرومیت از محبت در دوران کودکی، «کند. این محیط ایمن خانواده رشد می

گیری و سبب شکل )303: 1993، نایت(نایت و » همیشگی را بر تحول شخصیت بر جای گذاشته

ای که بیشتر در وارهحوزۀ طرحواره بریدگی و طرد در ذهن وی گشته است، حوزۀ طرح

 عاطفه،سرد و بیثبات، بدرفتار، ها معموالً بیهای اصلی آنخانواده«خورد که افرادی به چشم می
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مذکور نیز که دوران شخصیت  ).37-36: 1391،همکاران(یانگ و » یا منزوی هستند طرد کننده

 است.  گشتهواره ، درگیر این طرحگذراندهثباتی در چنین بستر بی ش راکودکی

 برید اللیلواره بریدگی و طرد نخستین شخصیت رمان حوزۀ طرح .2 -4

وارۀ بریدگی و طرد ر چنگال حوزۀ طرحتر بیان شد شخصیت مذکور دکه پیش گونه همان

 شبخهای ایمن و رضایتمانع برقراری دلبستگی ،وارهگرفتار آمده است. این حوزۀ طرح

معتقدند که نیاز آنها به «ای دارند وارهافرادی که چنین طرح چراکهبا دیگران گشته است؛ وی 

ای در بزرگسالی تمایل دارند به گونهخاطر برآورده نخواهد شد و ثبات، امنیت، محبّت، عشق و تعلق

 ).37-36(همان: » ای دیگر پناه ببرندبه رابطه رسان بیخود آسزده از یک رابطه نسنجیده و شتاب

عاطفی -ای که خطاب به شریک جنسیکه این کاراکتر نیز در خالل نامه گونه همان

عدد با ن روابط متبه داشتبا بیان عبارت (إحدی صدیقاتي النساء) خویش نگاشته است، 

 کند.زنان مختلف اشاره می

خورند وارهای مربوط به این حوزه که در افکار این شخصیت به چشم میطرح

. 4. محرومیت هیجانی 3اعتمادی و بدرفتاری . بی2ثباتی . رهاشدگی و بی1از:  اند عبارت

در وجود  هاهوارطرحهای بعدی به بررسی این . انزوای اجتماعی. در بخش5نقص و شرم 

 پردازیم.می او

 برید اللیلخاطرات یا تصاویر ذهنی مهم دوران کودکی نخستین شخصیت رمان  .3 -4

 حسشود و یادآوری آن، ترین تصویری که در خاطر این شخصیت بازآفرینی میمهم

از کودکی است که  مقطعیآورد، تصویر انزجار را برای او به ارمغان می ترس و ناخوشایند

به مقصدی  اندوزیبه بهانۀ دانشو  شده در قطاری نهاده مادراز سوی  ،دلیل تنگدستیبه 

 گردد. ابدی روانه می

 برید اللیلهای شناختی نخستین شخصیت رمان تحریف .4 -4

شوند تا تعادلی پویا بین آشنایی و ) معتقد است که موجودات انسانی، برانگیخته می1973بالبی (

سازی شود تا تعادل بین درونشخص برانگیخته می ،اینند. به زبان پیاژهبرقرار ک ییجو تازه

(تغییر ساختارهای  یساز درون(تلفیق کردن اطالعات جدید در ساختارهای شناختی موجود) و 

های ناسازگار اوّلیه، این تعادل را به ارهوشناختی متناسب با اطالعات جدید) را حفظ کند. طرح

اطالعات جدید را  که نیا یجا بهخود هستند،  یها واره طرحکه تحت تسلط  افرادی .زنند یمهم 

هایشان را تأیید نکند، شواهد جدید را نادیده واره و تحریفسازی کنند که طرحای درونبه شیوه

 ). 85-84(همان:  ندماباقی می نخورده دستهایشان همچنان وارهگیرند و در نتیجه طرحمی

سازی تجارب جدید در رندۀ نخستین نامه این رمان نیز مانع برونواره نگاحوزۀ طرح

توجه العاتی ـاطبه ها ـنا که ذهن وی تنـساختارهای شناختی وی شده است؛ بدین مع

ها را نادیده وارهکننده طرحهای وی بزند و شواهد نقضوارهکه مهر تائید بر طرح کندمی
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ای از کند. نمونهمی ریسوءتعبرا  ای خود، آنهوارهناسب با طرحگیرد و یا اینکه متمی

 توان در این بخش دید: تحریف شناختی را می

أرید أن أُبعدک عنّي، أروي لک نِکاتاً کنت رویتها مرارًا؛ أو أقف خلف النافذة و أقول شیئاً عن «

رضین یجرحني في العمق أنّک ال تعت... ج؛ بوجوب الخروجالطقس في الخارج، کي أذکّرک بالخار

کیف  علی أسلوبي المشین، ال تغضبین و ال تشتمینني و ترجعین إليَّ کأنَّ شیئاً لم یکن. تبّاً.

 .)22: 2018برکات، ( »تقبلین؟ لماذا ال تحبّینني؟

گویم که بارها آن را روایت مسائلی را به تو میخواهم که تو را از خودم دور کنم، می( 

گویم تا به تو بیرون بیرون می یوهوا آبیزی دربارۀ ایستم و چام یا پشت پنجره میکرده

کند که به ناراحت می بسیارمرا  مسئلهدر درون، این . بروی را یادآوری کنم و اینکه باید

 یسو بهو  دهیشوی و دشنام نمیکنی و خشمگین نمیخاطر رفتار زشت من اعتراض نمی

کنی؟ چرا مرا ر تو! چگونه قبول میگویی هیچ اتفاقی نیفتاده است، لعنت ب ،گردیمن برمی

عدم اعتراض طرف مقابل به رفتارهای آزاردهندۀ شخصیت مذکور، از  ).دوست نداری؟

تمنیات، «شود که بر فردی اطالق می مهر طلبگیرد، وی سرچشمه می مهر طلبتیپ 

پروراند و احتیاج یدهد و مها و رفتار دیگران شکل میها و رفتارش را مطابق با تمنیات، خواستهخواسته

، اما ذهن این )42-38الف:  1361(هورنای، » شدیدی به جلب محبت و تأیید و تصویب دیگران دارد

های طرف مقابل در برابر رفتارهای پوشیچشمخصیت که درگیر تحریف شناختی است، ش

سرد توجهی و بی خویش که ناشی از تیپ شخصیتی وی است، را نشانگان ۀدگر آزارند

کرده و سبب برانگیختگی حوزۀ های درونیش را تشدید این امر ترسو او انگاشته  یمهر

  رد گشته است.وارۀ بریدگی و ططرح

 برید اللیلای نخستین شخصیت رمان های مقابلهسبک .5 -4

دهند: جنگ، گریز و میخکوب مام موجودات زنده در مقابل تهدید، سه واکنش اساسی نشان میت

 ای جبران افراطی، اجتناب و تسلیم همخوانی دارد.نش با سه سبک مقابلهشدن. این سه واک

وقتی بیماران، سبک  نهند.شوند، به درست بودن آن گردن میواره میوقتی بیماران تسلیم طرح

نمایند. [اما را بلوکه می زانیطرحواره برانگر افکار و تصاویبرند، ای اجتناب را به کار میمقابله

فردی برند از طریق فکر، احساس و روابط بینای افراطی را به کار میسبک مقابله وقتی افراد]

: 1391، همکاران(یانگ و  که انگار طرحواره متضادی دارند جنگندای با طرحواره میبه گونه

59-61.( 

ش، به جای در پیش گرفتن های ذهنیوارهشخصیت مذکور نیز جهت مقابله با طرح

یج منطقی منجر شود و به احساسات او یا دیگران خدشه وارد نکند، از که به نتاهایی کنش

جوید که نه تنها مشکالتش را به شکلی زیربنایی برطرف ی بهره میاهای مقابلهسبک

 این کند.هایش را هر چه بیشتر تقویت میوارهکند، بلکه بر شدت آن افزوده و طرحنمی
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در ادامه با  کند.فردی جلوه میعاطفی و بینناختی، در سه حیطه شای های مقابلهسبک

های ناسازگار اولیه و واره، به بررسی طرحاین شخصیتنگریستن به مشکالت فعلی 

 پردازیم.اند، میداشته ییبسزا ای که در ایجاد این مشکالت نقشههای مقابلسبک

این توسط  شده گرفتههای به کار سبک رسد کهذکر این نکته ضروری به نظر می

 ییآنجا از، اما و الگوسازی از رفتار والدینش است وخو خلقشخصیت، حاصل تعامل بین 

فطری افراد وجود ندارد، از بررسی معیار  یوخو خلقکه ابزار سنجش کافی برای تعیین 

 ایم.خودداری کرده و تنها به بررسی عوامل محیطی بسنده کردهمذکور 

  برید اللیل مشکالت فعلی نخستین شخصیت رمان .6 -4

 عدم برقراری روابط صمیمانه با دیگران .1 -6 -4

سبک  . نقص و شرم/ 3. انزوای اجتماعی، 2. طرد و رهاشدگی، 1های مربوطه: وارهطرح 

 ای: اجتنابمقابله

ای اجتناب از برقراری روابط صمیمانه با دیگران امتناع شخصیت مذکور با سبک مقابله

ال أرید أن أترک لک نافذة مفتوحةً علی الحمیمیّة. فالحمیمیّة ورطة. و الکالمُ ال أسکت ألنّي «ورزد: می

اکت ـس( .)11(همان:  »رافات لکسر العزلةـ، من نوع االعتبالصوت المنخفض بین رأسین متقاربین

باز کنم. ای به سمت صمیمت ین سکوت پنجرهخواهم با انمی که چرانشینم؛ نمی

اند و با فتگو بین دو تن که سرهایشان را به هم نزدیک کردهای است و گمهلکهیت، صمیم

روابط . )استشکستن تنهایی  جهتماند که کنند، به اعترافاتی میصدایی آرام صحبت می

وارۀ رهاشدگی و وارۀ را در درون وی فعال کند: طرحتواند سه طرحزمان میصمیمانه هم

ۀ نقص و شرم. روابط مستمر و صمیمی نقش وارۀ انزوای اجتماعی و طرحوارثباتی، طرحبی

روابط  گونه نیا چراکهشخصیت مذکور دارند؛  رهاشدگیوارۀ بسزایی در فعال شدن طرح

منتهی به جدایی  که یدرصورتتوانند منجر به احساس وابستگی شوند و این وابستگی می

روابط دوری  کند؛ بنابراین از این نوعذهنی وی وارد می ساختارشود، ضربۀ محکمی بر 

ت، برانگیزانندۀ یاز سوی دیگر این صمیمطعم تلخ رهایی را نچشد. ، گربارید کند تامی

همراهی  گونه چیهایی و بدون داشتن در تنه این شخصیتواره انزوای اجتماعی است. طرح

وارۀ انزوای اجتماعی در درونش گیری طرحساز شکلزمینه ،مسئلهرشد و نمو یافته و این 

ها بیگانه شده است. روابط کند که با تمام گروهای که در آن فرد احساس میوارهطرح«ست، گشته ا

 ؛)260: 1391، همکاران(یانگ و » صمیمانه اندکی دارد یا تقریباً روابطش را با تمام افراد قطع کرده است

ش ای اجتناب تالشخصیت مذکور به کمک سبک مقابله ،وارهبرای رویارویی با این طرح

فاصلۀ  و از لحاظ عاطفی،های صمیمت بین خود و محبوبه را بگسالند کند تا زنجیرهمی

لکن، حین «هستیم:  مسئلهکه در این بخش شاهد این  گونه همانخود را با او نگه دارد. 

قررتُ أنَّ تمادیک أصبح في حاجة الی وقفة؛ إلی جردة شاملة. أن تقلي » بیت«شممتُ رائحة الثوم فی ال
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: 2018(برکات،  »یعني طَبیخاً، استیطاناً صریحاًضاً، أو تفتحي علبة سردین، ال بأُس. لکن الثوم؟ الثوم بی

از دوام این رابطه که  مصمم شدمولی زمانی که بوی سیر در خانه به مشامم خورد، (. )19

 کنی یا در قوطی کنسرو ساردین را بازپز میمرغ آبتخم که نیا. ممانعت به عمل آورم

این بخش از  .)پردهبی سکنی گزیدنیکنی اشکالی ندارد، امّا سیر؟ سیر یعنی غذا، یعنی می

کشد که با توصیفات نامه، عدم تمایل فرد را برای ورود به روابط صمیمانه به تصویر می

ای اجتناب آنان و سبک مقابلهوارۀ انزوای اجتماعی دربارۀ بیماران دارای طرح شده مطرح

 ری دارد.شباهت بسیا

وارۀ نقص و شرم شوند، در این تواند برانگیزانندۀ طرحاز سوی دیگر روابط صمیمی می

، همکاران(یانگ و » اند ارزش یبکنند که ناقص، بد، حقیر یا احساس می«واره، افراد طرح

امه به برشمردن نتلف ـهای مخشخصیت مذکور در بخش که گونه همان. )38: 1391

زیرا من شخصی « .)14: 2018(برکات،  »ألنّي شخص قَلِق و مُتِقَلِّب«ردازد: پهای خویش مینقص

اگر خود را در ، احساس کندوی  که  شدهسبب واره وجود این طرح .»نگران و دمدمی هستم

؛ )38: 1391، همکارانیانگ و ( شود)ان قرار دهد، بدون شک طرد میمعرض نگاه دیگر

های او نشوند. در کند تا دیگران متوجه نقصگیری میروابط کناره گونه نیازا بنابراین

  گیرند.وارۀ رهاشدگی و نقص در ارتباط با یکدیگر قرار میحقیقت در این بخش دو طرح

 زیرقابت برانگهای جنسان و داشتن رفتارهای نابهنجار در موقعیتحسادت نسبت به هم .2 -6 -4

وارۀ نقص و شرم/ سبک ثباتی و طرحیوارۀ رهاشدگی و بهای مربوطه: طرحوارهطرح

 ای: جبران افراطیمقابله

شود که فرد پیوسته دغدغۀ از دست دادن معشوقه وارۀ رهاشدگی سبب میوجود طرح 

را داشته باشد، حال اگر در این بین، پای رقیب عشقی به میان آید، این طرحواره حکم 

ند. به ویژه آنکه این شخصیت، عالوه بر کباختن در میدان پیکار را در همان ابتدا صادر می

واره نیز باور وارۀ نقص و شرم نیز هست و این طرحوارۀ رهاشدگی، درگیر طرحطرح

تمایل زیادی به مقایسۀ «ای که در آن فرد وارهکند. طرحشکست در این مبارزه را تقویت می

های عشقی با رقیباس رقابت درگیر احس یراحت به؛ بنابراین )257(همان: » خود با دیگران دارد

از خود نشان را ی یرد، رفتارهای نابهنجارگهایی قرار میشود و هرگاه در چنین موقعیتمی

بل با طرف مقا یگذران خوشاز  بینیم کهمی که در بخشی از نامه گونه هماندهد، می

أن لرجل آخر، یعنّ لي  ال تعرفین، مثالً، أنّي، عندما تضحکین عالیاً«شود: مردان دیگر خشمگین می

 مثالًدانی نمی( .)24-23: 2018(برکات،  »المحیطین بها، ال ألنّي أخشاهم أغار ألنّي أحتقرأصفعک... 

ای به صورتت خواهد کشیدهخندی، دلم میبا صدای بلند به مرد دیگری می که یهنگام
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نه اینکه از  ،دانمشوم که اطرافیانت را حقیر و پست میبزنم. من از این جهت غیرتی می

های مادر در توجهیگر بیتداعیبه مردان دیگر،  معشوقه توجهای داشته باشم). آنها واهمه

وارۀ رهاشدگی و نقض و دو طرحکودکی است و این مشابهت رفتاری سبب فعال شدن 

از سبک جبران افراطی بهره جسته است.  هاوارهدر مقابل این طرح وی است. گشتهشرم 

دانستن خویش و  نا ارزندهرگیری این سبک سبب شده تا وی بر حسادت خود که از کابه

نشان دهد که  گونه نیاسرپوش نهد و شیفتگی گیرد، با خودترس رها شدن سرچشمه می

-داند و توجه معشوقه به آنها را برنمیتر از خود میوی جایگاه مردان دیگر را بسی پایین
 مسئلهشاهد این  وضوح بههای متعددی از این نامه بخشتابد. این در حالی است که در 

 عنوان به؛ داندنسبت دیگران بسیار پایین میهستیم که خود حقیقی وی، سطح خود را 

از این جهت ( .)24: همان( »اللباقة و لم أتعلّمها من أحدبما أنّي ال ألیق بک، و بما أنّي ضدّ «: نمونه

این بخش  .نگرفتم)گی هستم و از کسی آن را یاد که من شایسته تو نیستم و ضد شایست

   .زندمیمهر تأیید وارۀ نقص و شرم وی از سخنان شخصیت بر طرح

 بدبینی نسبت به دیگران  .3 -6 -4

 ای: جبران افراطیاعتمادی و بدرفتاری/ سبک مقابلههای مرتبط: بیوارهطرح

های متعدد و بدرفتاری سخت و متعاقب آن مواجهه با دردها داشتن دوران کودکی

اعتمادی و بدرفتاری در درون این شخصیت شکل بگیرد. سبب شده که طرحوارۀ بی

کنند، آسیب بزنند، استفاده فرصت سوء نیتر کوچکدیگران با «رود ای که در آن انتظار میطرحواره

. )37: 1391، همکارانگ و (یان» کنند، فریب دهند یا دست بیندازندبگویند، بدرفتاری تحقیر کنند، دروغ 

واره، پیوسته در انتظار ضربه خوردن از جانب شخصیت مذکور نیز به دلیل داشتن این طرح

ها کوشد دیگران را بیازماید تا از صداقت گفتار و رفتار آندیگران است؛ بنابراین می

لب حالت اغ رند،/ بدرفتاری دایاعتماد یب ۀوار طرحبیمارانی که «اطمینان حاصل کند. در حقیقت 

شواهد هستند که ببینند آیا  کردن جمعو در پی  کنند یمم دیگران را آزمایش ها دائپارانوئیدگونه دارند: آن

به اشکال  که این شخصیت گونه همان .)248-247: همان» (مردم ارزش اعتماد کردن دارند یا نه

در این و  تاسعاطفیش نسبت به خویش -شریک جنسیدن عشق گوناگون در پی آزمو

وارد  خدشهست به احساسات طرف مقابل دهد که این رفتار ممکن ابین هیچ اهمیتی نمی

ساء أخریات؟ أتحسبین أنّي أمیّزک ألنّي أخبرک نّي ال أجهد في إخفاء عالقاتي بنأال ترین أ« کند:

کنم تا ارتباطم بینی که هیچ گونه تالشی نمیآیا نمی«ترجمه: ). 23: 2018(برکات،  »عنهنّ؟ أصطفیک؟

تا به تو دربارۀ آنها بگویم؟ تو را  دهممیکنی که تو را ترجیح را با زنان دیگر پنهان کنم؟ آیا گمان می

عالوه بر کشتن بذر  رسد شخصیت مذکور در پس این اعتراف،به نظر می ».؟کنممیانتخاب 

و برانگیختن معشوقه  سنجش میزان عالقۀ قصد امیدِ مانایی و پایایی در این رابطه،

هر  ،کنداز جانب معشوقه را القا  ته شدنست داشدوحس اعتراضی که را دارد،  اعتراض او
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است:  ادعاکنندۀ این یازد. این بخش از نامه، تصدیقچند که به هدف خویش دست نمی

أخری تطیّر النوم  لماذا ال تکونین أنتِ سبب ذلک األرق؟ لماذا ال تحاولین استردادي من انشغالي بامرأة«

کنی تا مرا بیداری نباشی؟ چرا تالش نمیچرا تو دلیل آن شب(. )14(همان: » من عینيّ، مثالً؟

از چشمانم ربوده است باز  از مشغول شدن به زنی دیگر که به عنوان مثال خواب را

ت دیگران، نشان از وجود ـمحب ریافت توجه واین مقدار از تردید نسبت به د .بداری؟)

جبران افراطی  ایسبک مقابله با اعترافاتاین  .دارد اعتمادی و بدرفتاریوارۀ بیطرح

همسو است. بدین  نیز اعتمادی و بدرفتاریوارۀ بیبرای بیماران درگیر طرح شده فیتوص

خیانت  اوواره پیش از اینکه معشوقه به برای مقابله با این طرح مذکور گونه که شخصیت

دستی شود و فرصت پیشکرده و با زنان مختلف وارد رابطۀ جنسی میخیانت  ویکند، به 

 گیرد.در این کار را از او می

 نگرانی برای مورد قبول واقع نشدن از جانب دیگران  .4 -6 -4

 اجتنابای: واره مربوطه: محرومیت هیجانی/ سبک مقابلهطرح 

ین نیازهای بشر است که ترنیاز به دریافت محبت و دوست داشته شدن، از جمله حیاتی

که این محبت از جانب  آنگاه ژهیو بهآورد، حس ارزشمند بودن را برای او به ارمغان می

افرادی باشد که پیوندی عمیق با انسان دارند. یکی از این افراد مادر است که پیوسته 

این «مظهر عشق بوده است. اما این عشق در زندگی شخصیت مورد نظر جریان نداشته و 

حاالت ناکارآمد مادر سبب به وجود آمدن یک ندای منفی درونی شده است که به طور مرتب و دائم به او 

ارزش هست و هرگز از طرف دیگران پذیرفته نشده و هیچ کس او را کند که بسیار بد و بییادآوری می

ری گیو این باور، منجر به شکل )67-66: 1396، همکاران(جکوب و » دوست نخواهد داشت

 رودانتظار می ای که در آنطرحوارۀ محرومیت هیجانی در وجودش شده است، طرحواره

: 1391، همکاران(یانگ و » شودنا دیگران به طور کافی ارضاء برای برقراری رابطۀ هیجانی ب فردتمایل «

 ،از مادر نیز، درگیر این طرحواره شده استحتی پیش از جدایی این شخصیت  .)37

کانت تُعني بالدجاجة المریضة، «کند: هایی از آن اشاره مینمونهبه  هایشدر گفته که گونه همان

... إلّا أنا. أیّاماً عدیدةً لم تکن تلتفت ناحیتي. کانت ي للنَّعجة التي تتعسّر والدتُهاتحملها النهار بطوله... تصلّ

 .)18: 2018(برکات، » ي أیُّ فائدةتدلق المیاه الساخنة علی رأسي و تصرخ فيَّ إن ابکیت. أنا، لم یکن ل

 ترجمه: 

ی که . برای میشم طول روز او را در آغوشش داشت..کرد، در تمابه جوجۀ مریض توجه می«

توجه بود. آب داغ را من. روزهای بسیاری به من بی جز به... کرددعا می ،زایمانش سخت بود

ای به حالش فایده مطلقاً من کشید.کردم سرم داد میریخت و اگر شکایت میروی سرم می

  ».نداشتم
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را در وجود وی  ارزشی و ناخواستنی بودنها، احساس بیتوجهیها و بیاین محرومیت

و در مواقع نیاز پاسخ مناسب  طردشدهکودکی که از سوی والدینش « چراکهبه ودیعه نهاده است؛ 

و  )54: 1396، خواهایزدی(خجوی و » کند که اساساً قابل خواستن نیستدریافت نکرده است، احساس می

دیگران نیز همچون مادر، وی را دچار محرومیت عاطفی خواهند کرد. بنابراین پیوسته در 

و این احساس  دن و مورد توجه واقع شدن را داردارتباط با دیگران دغدغۀ دوست داشته ش

 توان دید:ن قسمت میمندی را در ایای از این دغدغهنمونه .کندبه همۀ روابط او نفوذ می

إلی أن أذکّرک  . لیس الحد التذلّل، فقط ما یلمح اليّ التعلق قلیالً بي. ال حاجةیجب أن تتواضعي قلیالً«

باید کمی فروتنی به خرج دهی. نه در حد خواری، ( ).13: 2018(برکات،  »أنّي نشأت بالأهل

که بگویم من بدون  به من تعلق داری. نیازی نیستکمی فقط در حدی که احساس کنم 

وارۀ محرومیت های شخصیت از حضور پررنگ طرحمجموع این گفته .بزرگ شدم) خانواده

رفع نیازهای  درخواست از افراد مهمّ زندگی برایهیجانی در ذهن وی حکایت دارد. 

 گونه همان ،پردازندواره کمتر بدان میجزء اموری است که افراد درگیر این طرح هیجانی

نیز به همین یک  شخصیتاین های جویانه در گفتهد این نوع رفتارهای ترحمبسام که

  شود.میمحدود  مورد

 تحقیر دیگران .5 -6 -4

 ای: جبران افراطیواره مربوطه: نقص و شرم/ سبک مقابلهطرح

کنند احساس می«نی دارند و ـوارۀ نقص و شرم دارند عزت نفس پاییافرادی که طرح

شخصیت  ).33: 1390، کلسکو(یانگ و » از ارزش چندانی برخوردار نیستندرند و های زیادی داعیب

 -و این خود از عزت نفس پایینی برخوردار استبرد، واره رنج میمذکور نیز که از این طرح

های خود ها و نقصارج نهی ضعیف سبب شده که وی تمام تمرکز و توجهش را بر کاستی

، عدائيٌّ و عنیف، و فوق ذلک مدمن. و أجمل خیاالتي الجنسیَّة تبدأ بأن عدا ذلک، أنا متخلّف«: بگذارد

توز و خشن مانده، کینهبه جز آن، من عقب«. ترجمه: )27: 2018برکات، ( »أضعک بین ذراعَي رجل آخر

مرد  میان بازوانهای جنسیم این است که تو را در و زیباترین خیال ؛تم، و فراتر از همۀ اینها معتادمهس

راهکار او برای مقابله با این طرحواره، جبران افراطی است. بدین گونه که  ».دیگری قرار دهم

قصد  و هرگاه چنین بپندارد که شخصی خودساختهبرای  پوشالی یدر ذهن خود، غرور

به سبک  -هر چند که این تحقیر به شکل ناخواسته و غیرمستقیم باشد تحقیرش را دارد،

هایی که ممکن است یکی از موقعیتتا وی را تحقیر نماید. کوشد جبران افراطی می

دار شده است، زمانی است که با کسی طرح دوستی شخص احساس کند غرورش جریحه

حس کند مجموعۀ شخصیت و خصوصیات اخالقی یا سر و وضع، تحصیالت، حرف زدن، «بریزد و 

اینکه به وی توهین شده باشد، غرور به  ثروت و خانوادۀ آن شخص از وی برتر و ممتازتر است، عیناً مثل

که شخصیت مذکور  طور همان .)107ب: 1361(هورنای، » گردددار میبرجسته بودنش جریحه برتر و
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آلیش را در خطر ایده نیز پس از اندیشیدن به نکات مثبت طرف مقابل خویش، جایگاه خود

، بنابراین به فرض کردهتوهین و تحقیر برای خود دیده و برتری طرف مقابلش را نوعی 

 : کندکوشد تا وی را به نوعی تحقیر قصد انتقام و تالفی می

لک في عیون الرجال. طبعاً ال تحتاجین إليَّ کي تعرفي کم أنّک شهیَّة، إذ یکفیک أن تري ذ«

. لذا أبتعد عنک فوراً حالما تبدین في شبق عنجهیَّتک العالیة. آخذ کتاباً و نحن في ..تعرفین

ر، أو أذکّرک بامرأة جمیلة کنّا التقیناها معاً ألغمزک بعیني کأنّک صاحبي، ألتمرجل معک السری

  .)13: 2018(برکات،  »لی الغوایة و اإلیقاع بالجمیالتحول قدرتي ع

، کافی است که آن را در هستی زیانگ شهوتبه من نیاز نداری تا بدانی که چقدر 

 چیرگی شهوت جنسی فراوانت که آنگاه همین رای... بدانیمی حتماًچشمان مردان ببینی. 

که روی تخت هستیم کتابی را به  طور همانشوم. سریع از تو دور می ،کنیرا آشکار می

گوشه  با تابا او دیدار کردیم  باهمآورم که گیرم یا زنی زیبا را به یاد تو میدست می

من هم در خصوص  گاهآنو  تو صاحب من هستی چشمم طوری به تو نگاه کنم که انگار

خشم ناشی از  ،در این بخش الف بزنم. ،توانم زنان زیبارو را مفتون خود کنماینکه می

؛ بنابراین شکسته شدن غرور فرد با میل تحقیر و تخفیف طرف مقابل توأم شده است

با بیان نکات مثبت زنان دیگر و نیز تواناییش در فریفتن آنان قصد دارد که از سویی  تعمداً

این بخش  .نمایدحساس حسادت طرف مقابل را برانگیزد و از سوی دیگر وی را تحقیر ا

وارۀ نقص خویش، از راهکار دارد که شخصیت مذکور در برابر طرح حکایت از این امر ،متن

 جبران افراطی در قالب خودشیفتگی و تحقیر طرف مقابل استفاده کرده است. 

 یگرانداشتن انتظارات نابجا از د .6 -6 -4

     .ای: جبران افراطیطرحوارۀ مربوطه: طرد و رهاشدگی و محرومیت هیجانی/ سبک مقابله 

های رهاشدگی و وارهیکی دیگر از راهکارهای به کار گرفته شده جهت مقابله با طرح

دیگران به خاطر رها کردن یا نداشتن عشق و عالقه نسبت ، سرزنش محرومیت هیجانی

خود سبب این رهایی ای اخذ شده، های مقابلهتضای سبکر به اقبه خویش است، حتی اگ

های روا داشته بر طرف که این شخصیت پس از اشاره به ظلم گونه همانشده باشد. 

آزرده مقدار دانستن این عشق از سوی وی تعجب کرده و از او دلمقابل، از زبون و بی

: 2018برکات، (» یف اعتبرتِه ناقصاً... ک الغرام؟ کنت أرید أن أسألکِ کیف هان علیک کلّ هذا«: شودمی

ن را ناقص تو خوار آمد؟... چگونه آ بر ،خواهم از تو بپرسم چگونه همۀ این عشقمی( .)20

در حقیقت نیاز شخص عصبی به مهر و محبت دیگران، تبدیل به توقع مهر و  .)؟دانستی

ست اینکه بسیار شده است، این توقع دو مشخصه دارد، نخ دوشرطیق یبمحبت 

شخص انتظار دارد با وجود همۀ رفتارهای سادیسمیش و بدون  چراکهخودخواهانه است؛ 
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اینکه خود هیچ گونه مهر و محبتی را نسبت به طرف مقابل ابراز کند، طرف مقابل به او 

عشق بورزد. مشخصۀ دوم این است که عصبی و نوروتیک است، بدین معنا که برآورده 

 نبودن.  یآل دهیخود اارزشی و س بیاست با احسانشدن آن مساوی 

برای  است که این شخص جبران افراطینمایانگر سبک ، نانهیب رواقعیغاین توقع  

 . جویداز آن بهره می وارۀ محرومیت هیجانی و رهاشدگیطرح مقابله با

 گناه        انتقام گرفتن از افراد بی .7 -6 -4

 .ای: جبران افراطیو بدرفتاری/ سبک مقابلهاعتمادی طرحوارۀ مربوطه: بی

، این باور را به ذهن شخصیت تزریق کرده است که در دنیایی زندگی در محیطی بیگانه

ها دشمن هم هستند و در نبردی کند که در آن، همۀ انسانآکنده از خشونت زندگی می

أحارب جیناتي أیضاً ... لماذا أنا  في معرکتي مع العالم أجمع؛ أن«برند: پایان با یکدیگر به سر میبی

ترجمه:  ).22: همان( »ربّما إلحساسي بأنّي في معرکة في معرکة مع العالم أجمع؟ ال أدري، اسألي العالم.

در جنگ با همۀ دنیا هستم؟ ... چرا من  جنگممیهایم نیز در جنگم با همۀ دنیا؛ با ژن«

 ».کنم که من در جنگمکه احساس می تشاید به خاطر این اس .دانم، از جهان بپرسنمی

چنین طرز تفکری سبب شده که وی حالتی خصمانه به خود گرفته و در برابر تهدیدها از 

ای جبران افراطی بهره بجوید و در پی انتقام از اطرافیانش برآید؛ حال چه این سبک مقابله

جملۀ این افراد  ته باشند. ازـقشی نداشن چه داشته ونقشی  ،افراد در این نامالیمات

بنابراین با  ؛، او را طرد کندنیز همچون مادر کند ویبینی میپیشاش است که معشوقه

که طرف  گونه همانخاطر کردن وی دارد، خویش، سعی در رنجیدهرفتارهای آزاردهندۀ 

، حالما حسب أنّه أوقعني في غرامه«کند: ها اشاره میدر بخشی از رمان به این شکنجهمقابل او 

مرا در کرد گمان میبه محض اینکه ( .)98(همان:  »أ تعذیبَه لي؛ تعذیباً مبرمجاًأو في سریره، بد

کرد به شکنجه کردن، شروع می انداخته است، در تختشمرا یا ه انداختدام عشق خود 

اش به های مختلف نامهخود این شخصیت نیز در بخش. )شده یزیر برنامهای شکنجه

لستُ مسلّیاً و لن  الواقع یف«کند، به عنوان مثال: ها اشاره میاین دگرآزاری هایی ازنمونه

نیستم و  در حقیقت من آدم شادی(. )12(همان: » نّي، بعودتي إلی إضجارک عن عمد. أل..أسلِّیَک

درون این شخصیت . ت دارم که تو را از عمد آزار دهم)عادتو را خرسند نخواهم کرد؛ زیرا 

برای انتقال عناد خویش، است؛ بنابراین گذشتۀ تاریک، پر از احساس نفرت  به دلیل داشتن

ای برای طعمه ،، وی رارتباط برقرار کرده است تا بتواندعامدانه با شخصی مهرطلب ا

اعتمادی و وارۀ بیبا طرح به جنگ گونه نیاو  افکنی خشم و نفرت خویش قرار دهدبرون

 . بدرفتاری خویش بپردازد
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 خاست -وارهدرگیر شدن در الگوهای زندگی طرح .8 -6 -4

. ای: تسلیموارۀ نقص و شرم/ سبک مقابلهوارۀ رهاشدگی و طرحوارۀ مربوطه: طرحطرح

 ؛شوندواره میوقتی بیماران، تسلیم طرح

شوند که منجر به تداوم ها و روابطی درگیر میمزمن و فراگیر در افکار، رفتارها، هیجان طور به«

ناخواسته به بازآفرینی شرایطی در زندگی بزرگسالی خود  شود. بدین ترتیب،هایشان میارهوطرح

، همکارانیانگ و » (ها آسیب رسانده استپردازند که اکثراً این شرایط در دوران کودکی به آنمی

1391 :58 .( 

کند عاطفیش به اشکال مختلف تالش می-شخصیت مذکور نیز در رابطه با شریک جنسی

های منفی وی را برانگیزاند و او را نسبت به ببرد که پاسخای پیش ا شرایط را به گونهت

رایط ـریق شـبدین ط طرف مقابل وی را ترک گوید و ،در نهایت تا کندخود دلسرد 

که در این  گونه همان شود.نی های مربوط به آن بازآفریوارهطرحبار دوران کودکی و ماللت

پریشانه متعدد، زمینه را برای طرد شدن از رفتارهای روان از اعمال بینیم که پسبخش می

ابه دوران کودکی قرار جانب معشوقه فراهم کرده و پس از رفتن او، در شرایط روحی مش

 گرفته است: 

عداء. لن حین أراک ورائي تسیرین في الشارع في االتّجاه المعاکس عائدة إلی بیتک، أتنفّس الصُّ«

ال بعمق، لکنّ نوبات البکاء تغلبني... أرفع یاقة سترتي، أحاول أن أتنفّس  ...رکبتُهاترکبني امرأة 

 . )20: 2018(برکات،  »شیء فيَّ یسلّي النساء

، در رویمی مخالفجهت در  ،پشت سر مندر خیابان، بینم که زمانی که تو را می( 

تواند مرا نمی ،ل توکشم، هیچ زنی مثگردی، نفس عمیقی میات برمیبه خانهحالی که 

شک کنم نفس عمیقی بکشم، ولی اکشم و تالش میاسیر خود کند، یقۀ کتم را باال می

وارۀ در چنین شرایطی دو طرح. چیزی ندارم که زنان را خرسند کنم)من دهد... امانم نمی

و  شده میتسل هاآنشخصیت در برابر این اند و شده زمان فعالرهاشدگی و نقص و شرم هم

 گردد.بازآفرینی میاش سات دوران کودکیهمان تجارب و احسا

 ایهای مقابلهسبکآلی ساختۀ و خود ایدهها وارهقعی درگیر طرحتضاد بین خود وا .9 -6 -4

گیری خود صیت سبب شکلـاز سوی این شخ شده  گرفتهای به کار های مقابلهسبک

های ناسازگار اولیه است، وارهرگیر طرحآلی در درون وی شده که از خود واقعیش که دایده

ها و آلی و خود واقعی منشأ آشفتگیبین خودایده . این تعارضها فاصله داردفرسنگ

ای از این تردیدها را در این بخش نمونههای بسیاری در درون وی شده است. دوگانگی

لک. أنا حزین فعالً، إذ أکتب هذا قانون الطبیعة، و کانت ستترکني و لم أکن ألحتمل ذ«توان دید: می

: همان( »إلیک عن تردّدي؛ عن رواحي و مجیئي بین راحة التخلّص منک و مأساةِ خسارتک و فشلنا معاً
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 ت و مرا ترک خواهد کرد و تحمل آن را ندارم. من فعالًاین قانون طبیعت اس( .)21

دست تو و فاجعۀ از از شکّم بین رفتن و آمدن، بین آسایش رهایی از  که  آنگاهغمگینم، 

آلی شخصیت که به در این بخش تضاد بین خود ایده. دادنت و شکستمان چیزی بنویسم)

آید با خود واقعی وی که تشنۀ محبت و توجه دیگران است و از راحتی با ترک یار کنار می

فرد  یآل دهیخود ادر حقیقت  خورد.به چشم می وضوح بهاین جدایی بسیار اندوهگین است، 

آمیز را نفی کند، باز هم با یک گوشۀ ذهنش، وجود چقدر تالش کند تا تمایالت محبت هر

 دارد، دچار عذابرا از خود دور نگه میدیگران کند و از اینکه این تمایالت را حس می

ألّا یکون لک مکانٌ حین أکون وحدي في اللیل... یعذّبني «شود: وجدان و نوعی خشم درونی می

اینکه تو در شب تنها هستم... در  که یهنگام( .)24: (همان» ي ببقائک خارجاعندي و أن تقبل

 در این بخش،». دهدام، عذابم میکنارم جایی نداری و به پشت در ماندنت رضایت داده

خود واقعیِ وی که خواهان دوست داشتن و دوست داشته شدن از جانب دیگران است، در 

ای اجتناب و جبران افراطی روی رد که به سبک مقابلهگیآلیش قرار میتعارض با خود ایده

 رود.داشتن دیگران طفره میاز دوست آورده و 

 نتیجه

شناسی و با تکیه از منظر روان برید اللیلواکاوی افکار و کردار نخستین شخصیت رمان  

با  انهشناس روانهای استفاده از پیرنگمنتهی شد:  ذیل، به نتایج واره درمانیطرحبر نظریۀ 

نویسنده  است. هبوداثرگذار آن بسیار  یمانند قتیحقو  رمان در باورپذیری شالودۀ تقویت

وارۀ طرد و بریدگی گیری حوزۀ طرحتوانسته است فضایی مناسب جهت شکل یخوب به

بستری محبت،  هرگونهبیافریند. رها شدن در کودکی و رشد و نمو در محیطی فارغ از 

های صورت گرفته این نکته در بررسی واره است.ین حوزۀ طرحفراخور برای پدیدآیی ا

ای رقم خورده که زمینه برای محرز شد که با وجود اینکه در بزرگسالی شرایط به گونه

های شناختی ذهن وی های شخصیت موردنظر وجود داشته، اما تحریفوارهبهبود طرح

و این عشق به جای عاطفیش گشته  -مانع درک و لمس عشق و عالقۀ شریک جنسی

صیت، ـهای این شخواره از بین طرح ک کرده است.ـواره به تداوم آن کمبهبود طرح

ها فعال بوده و وارهثباتی با شدت بیشتری نسبت به سایر طرحوارۀ رهاشدگی و بیطرح

سازی رفتار مادر وارۀ نقص و شرم، بیشترین بسامد را داشته است. درونیپس از آن طرح

های از سایر سبک ، از سبک جبران افراطی، بسیار بیشتراین شخصیته که سبب شد

ته و از مهر و محبت خویش بهره بجوید و همانند مادر، اطرافیان را رها ساخ ایمقابله

ناختی، عاطفی و ـصیت مذکور که در سه حیطۀ شـمشکالت فعلی شخ محروم بگرداند.

گیرد. أت میـای وی نشهـهای مقابلکـبها و سوارهیرد، از طرحـگفردی جای میبین

اند و ها، مشکالتی را در بُعد شناختی و عاطفی او ایجاد کردهوارهبدین گونه که طرح
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ها، سبب وارهای، تعامل وی با دیگران را دچار اخالل کرده است. طرحهای مقابلهسبک

. داشتن احساس 2 . ترس رها شدن1اند: پدیدآیی این افکار و احساسات نابهنجار شده

. نگرانی برای مورد قبول واقع نشدن از جانب 4. بدبینی نسبت به اطرافیان 3نقص و شرم 

ای مقابله . گرایش به تنهایی و ترس از داشتن روابط صمیمانه و پایدار. سبک5دیگران 

. 2خودشیفتگی . 1متضاد شده است:  یگاهفتارهای جبران افراطی نیز سبب بروز این ر

. داشتن 5مورد دیگران های بی. سرزنش4. آزردن اطرافیان 3شمردن دیگران کوچک 

. زیانگ ترحم. رفتارهای 7جنسی  -پی شریک عاطفیدرهای پی. سنجیدن6انتظارات نابجا 

واره برانگیزان شده و طرح هاینجر به قرار گرفتن در موقعیتای تسلیم نیز مسبک مقابله

هایت ـان شده است و در نـیمانه با نزدیکـداشتن روابط صممانع  ،ای اجتنابسبک مقابله

که  جادشدهیاای این شخصیت، تضاد و دوپارگی های مقابلهها با سبکوارهاز برخورد طرح

با محیط  اوگشته و نحوۀ تعامل  وینژندانۀ حالی و رفتارهای روانعلت اصلی پریشان

 پیرامونی را تحت تأثیر قرار داده است.
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