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  مقدمه

اي هاي فکري و فرهنگی در هر جامعهادبیات داستانی در برخورد با دگرگونی

تواند به عنوان سندي براي روایت تحوالت و رویدادهاي اجتماعی و سیاسی مورد می

ثار داستانی و درك ت آهاي ساخت و پرداخها و شیوهمضمون. استفاده قرار گیرد

گر اوضاع هاي اجتماعی در هر دوره، نمایانگیري تفکرات و جریانچگونگی شکل

بیرونی عوامل پیدایش یک  هر اثر است که کشف روابط درونی و ةجامعه و دید نویسند

تواند مبناي بررسی محیط، اعتقادات، افکار و حوادث یک دوره و همچنین اثر، می

» صادق هدایت«ایرانی،  ۀدر میان نویسندگان برجست. لق اثر گرددخا ۀتفکرات روشنگران

او از جمله . اي را به خود اختصاص داده استاش، جایگاه ویژهو آثار داستانی

هاي شکست آرمان ةنویسندگانی است که پس از انقالب مشروطه به خصوص در دور

  .آن، دست به خلق آثار خود زده است ۀخواهانتجدد

 هاي آغازینشمسی که مصادف با سال1300هاي پس از در سال انیادبیات داست

، نهاده است پشت سر آن چهاست، )1281-1330(»صادق هدایت«نویسندگی 

ها اوضاع نابسامان جامعه به با حال و هواي مشروطه که در آن است هاییسفرنامه

 ةر نظر درباراین آثار در خالل اثر خود به اظها نویسندگان .استتصویرکشیده شده 

  .هستندراه حل در جهت بهبود اوضاع  ۀارائ در پی مسائل موجود پرداخته و

     . اي برخوردار استز اهمیت ویژهااین دوره هاي تاریخیرمانهمچنین 

دو عامل فرهنگی در کشمکش  که آیدوجود میهایی بههاي تاریخی در دورهرمان

نابودي و زوال و دیگري در حال خلق و ایجاد که یکی از این دو رو به باشند، درحالی

مشروطه نیز براي  ةها در دورنویسندگان این نوع رمان). 427 :1386صادقی،میر( است

حاضر در  ۀکه اهداف دو طبق »اندمنجی«دست آوردن امنیت و هویت در آرزوي به

که  است متوسط نوپاي ۀآل طبقاین منجی گاه، شخصیت ایده. جامعه را پوشش بدهد

و گاه شخصیت  ودربسامانی اوضاع کشور و استقالل و پیشرفت آن از او انتظار می
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که تصویرگر اصل و نسب و شکوه و عظمت آنان بوده و در  استاشراف  ۀل طبقآایده

  .دناجتماعی آنان تالش می ک متزلزل جهت حفظ موقعیت

بیات شمسی رواج یافت، به طریقی دیگر اد 1300رمان اجتماعی که پس از

 هاي تاریخی،ها برخالف رمانقهرمانان این رمان. کندداستانی این دوره را همراهی می

ها با توجه به موقعیت اجتماعی و این رمان. خورنددر برابر مسائل اجتماعی شکست می

ترس از مجازات حکومتی، تنها راه چاره براي اصالح جامعه را در اصالح فرد و تأکید 

خالصه  )1386میرعابدینی،( نهایت دلسوزي نسبت به موقعیت زنان بر اخالقیات و در

ندنکمی
1
.

            و به  پرداخته استن به خلق آثار ماندگارش در آ »هدایت« عصري که

با یک حرکت بزرگ و انقالبی در جهت رفع  گردد،شمسی بازمی 1300هاي پس ازسال

و نویسندگان و روشنفکران با  آغاز شده... مشکالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و

. انداهداف و اصول انقالب مشروطه به خلق آثاري در راستاي آن پرداختهاز حمایت 

کفایتی حاکمان وقت، در تحقق اهداف مشروطه، ظهور یک منجی این گروه در پی بی

پس از ظهور  .طلبند تا اهداف انقالب به ثمر بنشیندمقتدر و بازوي اجرایی قوي را می

به ناگاه، اهداف و ذهنیت پرثمر انقالب  ،شودگرا معرفی میجی که قهرمان ملیمن

مشروطه درهم کوبیده شده و فضا براي روشنفکران و حامیان تجدد و استقالل و 

اش نه در پی منجی است و نه در آثار داستانی» هدایت« .شودپیشرفت جامعه تنگ می

هاي هدایت عنصري که در داستان. ی دهددر جهت بهبود اوضاع جامعه راه حل ارائه م

سعی دارد با تشریح » هدایت« .بیش از بیش به آن پرداخته شده، عنصر شخصیت است

شخصیت را نقد و  ساختار ،اشداستانی  ها در محیطو پررنگ ساختن عمل شخصیت

 ۀگفتار جامع و افکار، عمل، رفتار ة، نمایند»هدایت«هاي داستانی شخصیت .بررسی کند

ها و ت گرفته از آداب و رسوم، تلقیات، برداشتئخود هستند؛ افکاري نش ةنویسند

ها و گاهیآگاه با طنزي گزنده به افشاء افکار و نا» هدایت«منطق جامعه و مردمی که 

حکومت وقت، تنها ۀ و سلط ها پرداخته و گاه از روي جبرآن ۀهاي عوامانانگاريسهل
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د که در یک محیط منقلب و بالتکلیف رشد و آگاهی پردازبه انعکاس عمل مردمی می

  .رسانندرا به سرانجام می هااند و در رکود و سکون و ایستایی، داستانقرار گرفته

، با توجه به محیط اجتماعی و سیاسی آن دوره »هدایت«هاي داستانی شخصیت

 1320تا 1300هايهاي است که در سالاول، داستان ةدور: شوندبه دو دسته تقسیم می

اند که با توجه به شرایط اجتماعی و حکومت رضا شاه خلق شده ةیعنی دور ،شمسی

گونه که پرورد، همانگرا را در خود میهاي درونفرهنگی و سیاسی آن دوره، شخصیت

به . نشان یافته است) 125: 1386همان، (گرایی درون ادبیات این دوره نیز به ویژگی

- و به سه قطره خون، زنده به گور و سایه روشنداستانی  هايعنوان مثال مجموعه

یعنی سه قطره خون، زنده به گور و بوف  »هدایت«خصوص سه داستان سوررئالیستی 

  .کور محصول این دوره هستند

اي از فرامنهاي این دوره، سایهدر داستان 
2

         داستانی دیده  ۀقوي در جامع 

پدرساالرانه  ۀو جامع» رضاشاه«ومت دیکتاتوري تواند نمادي از حکشود که میمی

گیرد و ها میالعمل را از شخصیتقدرت فرامن به قدري است که قدرت عکس. باشد

کنند از آن فرار کرده و در دنیاي درون و رو شدن با واقعیت سعی میبهها به جاي روآن

هاي ر داستانذهنیت محدود شده به خصوص د. آلودشان زندگی کنندذهنیت تنگ و مه

سوررئالیستی
3

زدائی مرکزیت ،گرچه هدف این مکتب. شودبه وضوح دیده می »هدایت«

اي که این دو ضد یعنی ناخودآگاه و از دو دنیاي ذهنیت و عینیت بوده و یافتن نقطه

خودآگاه با یاري گرفتن از تمام امکانات زبانی و نمادین به هم رسیده و در نهایت این 

هاي اما آنچه در داستان)  1384 :73بیگزبی،(ولید واقعیت شودعمل منجر به ت

خورد، غلبه یا حضور مدام ذهنیت بر عینیت است به چشم می »هدایت«سوررئالیستی 

در حقیقت تمام عناصر . دهدث آن را تحت تأثیر خود قرار میکه عمل داستانی و حواد

ها به صورت مکرر از ها بوده و شخصیتالگوداستانی تحت تأثیر فرامن و کهن

کنند که به فرار از واقعیت هاي دفاعی به عنوان رفتارهاي جایگزین استفاده میمکانیزم

  . ها به این موارد خواهیم پرداختها و عمل شخصیتدر نقد شخصیت. شودمنجر می
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) ش1330( شمسی تا مرگ نویسنده 1320هایی است که ازدوم، داستان ةدور

گرایی ها هم چون ادبیات داستانی این دوره خصلت برونیتاند که شخصخلق شده

 ، داستان آب زندگی، داستان فردا سگ ولگرد ۀ؛ مانند مجموع)1371:90عبادیان،(دارند

 ها ها از این منظر مورد توجه است که شخصیتگرایی این شخصیتبرون. و حاجی آقا

                 ةدهند و مثل دورن میدر برابر حوادث اتفاق افتاده در محیط، عکس العمل نشا

     هرچند این  تفاوت باشندبی تفاوت نیستند یا مجبور نیستند کهپیش منزوي و بی

  .اي در پی نداشته باشدها نتیجهالعملعکس

-برون(  شاهة محمدرضابه دور) گراییدرون(رضاشاه  ةها از دورعبور شخصیت

. به تصویر کشیده شده است» آقاحاجی«استان در د ،یاد شده ةیعنی دو دور )گرایی

در . را درك کرده است» محمدرضاشاه«و » رضاشاه«، »شاه شهید« ةسه دور» آقاحاجی«

-حاجی«. شوداین انتقال، اوضاع سیاسی و اجتماعی این دو دوره به تصویر کشیده می

، »بیلس باج« و »یکنکارچاق«در ابتداي داستان متأثر از حکومت اختناق و زور به » آقا

تر ، اجتماعیحکومت محمدرضاشاه ةن یعنی دورمشغول است و در قسمت دوم داستا

 و محیط را طوري نگه دارد و یا طوري با محیط رفتار کند که منافع شده و سعی دارد

برخالف قسمت اول که ارتباطش با جامعه بیشتر . اش به خطر نیفتدموقعیت اجتماعی

پس از  ،در قسمت دومزند، در این راه دست به هر کاري میبراي کسب درآمد است و 

دارد و تا حدود زیادي تغییر حوادث سوم شهریور و عزل شاه، او با احتیاط قدم برمی

نگرانه رنگ اوضاع شده است و بر خالف قسمت اول، نگاهی آیندهچهره داده و هم

این تغییر . ایش را محکم کندخواهد جاي پمی فی فراتر از درآمد روزانه؛ اودارد و اهدا

گرا برون .دمکراسی دارد ۀکلمتعبیري است که از به خاطر » آقاحاجی«در شخصیت 

 »فردا«براي مثال در داستان  »هدایت«دهد ولیها گرچه نوید تجدد را میشدن شخصیت

عمل ضعف و سستی هم   ۀتنها ظواهر تغییر کرده است و در صحن دهد کهنشان می

   .یش حاکم استپ ةون دورچ
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به این ترتیب شخصیت و محیط در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در پی آن 

- دهد نشانگر سرانجام این تقابل است که مضمون و درونحوادثی که در داستان رخ می

صادق «هاي داستانی گرایی شخصیتگرایی و بروندرون. کنداثر را تقویت می ۀمای

ها و تحت تأثیر مستقیم نیروهاي ا در داستانهبرگرفته از عمل شخصیت» هدایت

  .محیطی و ذهنی است

پردازي استفاده کرده است از تمام عناصر داستانی در جهت شخصیت» هدایت«  

معنا  ۀکل هماهنگ به ارائ که هر عنصر تصویرگر عنصر دیگر است و در یکطوريبه

  .پردازندمی

  

  پردازيشیوه هاي شخصیت

اول که  ةشیو. توان سود جستر داستان از سه شیوه میپردازي دبراي شخصیت

ها با استفاده از توضیح و تشریح شخصیت ۀدر آن به صورت صریح و مستقیم به ارائ

. شودطور کامل بیان میهاي شخصیتی بهشود و خصوصیت و مشخصهپرداخته می

دیگر، گرچه این شیوه در معرفی شخصیت داراي وضوح و ایجاز است ولی عنصر مهم 

غیرمستقیم، شخصیت از طریق  ةدر شیو. شودیعنی عمل در این شیوه نادیده گرفته می

هایش قرار گرفته و عمل معرفی شده و عمل شخصیت داستانی در کنار تفسیر مشخصه

          گفتار، رفتار و یا حتی نام شخصیت نیز در کنار عمل او قرار . شوندمکمل هم می

 ۀوجود آورده است به ارائبه هاي جریان سیال ذهن راکه رمانسومین شیوه . گیردمی

  ). 87: 1380میرصادقی،( پردازدمی شخصیت بدون تعبیر و تفسیر

پردازي غیر شخصیت ة، شیو»هدایت«هاي پردازي در داستانشخصیت ةشیو

به عنوان . هاي شخصیتی و عمل اوشخصیت از طریق مشخصه ۀمستقیم است؛ یعنی ارائ

به » شریف« فقدان اعتماد به نفس سگ ولگرد ۀاز مجموع» بستبن«ر داستان مثال د
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ظاهریش به نوعی هراس مبدل گشته که عامل اصلی انزوا و عدم  ۀخصوص در قیاف

او از ابتدا تا انتهاي داستان با نگاه . برخورد منطقی و صحیح او با واقعیت شده است

حرکت  بردن آب دهان ولت فروکند و حامتعجب خود وقوع حوداث را تعقیب می

 مکمل نگاه متعجب او ،»باید این اتفاق افتاده باشد« ۀتکرار جمل اش وبرجسته ةخرخر

نه به عنوان تجربه بینیم، گونه که در داستان میآناست که حتی تکرار حوادث را  شده

» ۀشبه جامع«و همچنان در درون  پنداردمیغیرقابل تغییر  ۀبلکه به عنوان یک حادث

علت و معلول او در پی .پردازدمینمادین خود به دفاع از موجودیت مبهم افکارش 

شوند و او وار تکرار میبیند که به صورت دایرهنیست بلکه خود را اسیر حوادثی می

         به این ترتیب او یک شخصیت منزوي و . تنها و ناتوان و در انزوا ناظر آن است

چنین در هم .هاي شخصیتی و عمل اوستکه بازتاب مشخصهشود گرا معرفی میدرون

 ةراوي داستان مدام این جمله را دربار  سگ ولگرد ۀاز مجموع، »پرستمیهن«داستان 

: کنده عمل شخصیت داستانی را تقویت میکند کتکرار می» سید نصراهللا ولی«روحیات 

» آرام و یک نواختش رخ ندهدباطناً مایل بود که تغییري در زندگی  ]سید نصراهللا ولی[«

هایی است که ممکن از تجربه» سید نصراهللا ولی«که در واقع نشان از پرهیز شخصیت 

اي همچنان که در داستان است وارد زندگی او شوند و در صورت ورود چنین تجربه

اساس تعادل روحی خود را از دست داده و در میان افکار مهاجم بی ،بینیم، شخصیتمی

تواند نشانگر رکود و ایستایی محیط در نگاه نویسنده نیز باشد این مطلب می. دمیرمی

اش صورت موقعیت کند و در غیر اینجدید را از خود دور می ةکه هرگونه فکر یا اید

داستان؛ اصلی دو شخصیت  نام. بینیم؛ مانند آنچه در داستان فردا میافتدبه خطر می

رضاشاه  ةدو شخصیت ادبی و سیاسی دور نام از» پورحکیم باشی«و » ولیسیدنصراهللا«
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را به مدت » هدایت«وزیر معارف رضا شاه که » اصغرحکمتعلی« .استشده گرفته

نیز یکی از ادباي رسمی و با نفوذ این دوره » نصراهللاولی« و القلم کردپنج سال ممنوع

خواند که یادآور میدنیا  ۀعبداستان به طنز او را هشتمین س این است که هدایت در

   ).205: 1385 پور،آرین( که یک محفل ادبی در آن دوره بود است» روه سبعهگ«

پردازي غیرمستقیم، انگیزه و هدف شخصیت ةتوان گفت در شیوطور کلی میبه 

توان با دقت در جزئیات داستان که نویسنده در متن ها پوشیده است و تنها میشخصیت

. هاي پنهان آنان دست یافتها و انگیزهد به شناخت شخصیتگذارداستان به جا می

شود ها ظاهر میهاي مختلفی در داستانعنصر شخصیت با توجه به عمل خود در شکل

  .مایه و مضمون اثر را در خود بگنجاندهایی از درونتواند جنبهکه می

  تانواع شخصی

           دو نوع ي روانی به هابر اساس عمل و ویژگی داستانی هايشخصیت

شخصیت مسطح یا راکد،  .ت مسطح و شخصیت گردیشخص: شودبندي میتقسیم

در حادثه . همیشه رفتاري یکسان و قراردادي دارد ،شخصیتی است که درمقابل حوادث

این نوع شخصیت . وجود او حاکم است تحجر برو تأثیر چندانی به جا نگذاشته  او

. کنددید نگاه می ۀد و به زندگی از همین بعد و زاویدید دار ۀفقط یک بعد و یک زاوی

نقیض و  در مقابل شخصیت گرد یا مدور، شخصیتی است که از طریق اعمال ضد و

هاي مختلف رفتارهاي متفاوتی از در موقعیت دگرگون شده و، هاي گوناگوناحساس

  ).295: 1368 براهنی،(دهدخود نشان می

ن شخصیت را به تیپ و فرد، ایستا و پویا تقسیم تواهاي اجتماعی نیز میاز جنبه

هاي داستان   در، هاي ارائه شدهبنديبا توجه به تقسیم). 86: 1381عبدالهیان،(کرد 
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بعدي مواجهیم حتی در مورد هاي ایستا، مسطح و تکبا حضور شخصیت» هدایت«

دوم در حقیقت همان  ةگرا در دورهاي برونشخصیت. گراهاي برونشخصیت

هاي محیط از نقاب اول هستند که براي هماهنگی با  ةگراي دورهاي درونشخصیت

بعدي هستند و تنها جویند ولی در عمل تکگرایی دارد سود میبرون ۀمتعدد که خصیص

در داستان فردا در » مهدي زاغی«به عنوان مثال . شوندچند بعدي ظاهر می ةدر چهر

کند ولی سرانجام به گرایی، علیه محیط قیام میبرون ةتغییر اجتماعی و آغاز دورپی

پیش  ةله به دلیل حضور فرامن قوي دورئاین مس. شوددست مأموران حکومتی کشته می

کند؛ یعنی ها را کنترل میدید و افکار و اعتقادات شخصیت ۀدر محیط است که زاوی

 ۀچنان زوایهمشده ولی ها در این دوره برداشته ها و انزواي شخصیتگرچه محدودیت

گونه پیش را داشته و هیچ ةدید محدود دور ۀسعی در حفظ زاوی ،دید تنگ محیط

له ئاین مس. کندها را تشدید میبعدي بودن شخصیتپذیرد و این امر تکتغییري را نمی

در این داستان . اي به تصویر کشیده شده استآقا نیز به شکل گستردهدر داستان حاجی

بعدي شود ولی همچنان عمل داستانی تکگرا تبدیل میمحیط برون گرا بهمحیط درون

رسند و همچون ها نیز به فردیت و پویایی نمیدهد و شخصیتبودن را نشان می

.شوندقبل شکست خورده و به شکل یک تیپ ظاهر می ةگراي دورهاي درونشخصیت

که این توان گفت این است می» هدایت«هاي داستانیشخصیت ةچه دربارآن

-هویتی را تجربه میها، نوعی بیخود در محیط اجتماعی داستانها در حضورشخصیت

تحلیل حوادث، نگاه آنان به پیرامون و  ةهاي داستانی از نظر عمل، شیوشخصیت. کنند

از آنجا که یک تیپ تا حدود . هاست، بسیار شبیه هم هستندسرانجامی که در انتظار آن

توسط نویسنده در اجتماع به صورت آماده حضور زیادي پیش از خلق شدن 
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توان اعتقاد داشت که شخصیت و محیط داستانی، بازتابی می ،)290 :1368براهنی،(دارد

 ۀجامع ةداستانی شکل فشرد ۀاز شخصیت و محیط اجتماعی نویسنده است و جامع

آن، هاي نوعی کوچک داستانی و یا تحلیل شخصیت ۀحال با تحلیل جامع. حقیقی است

دید  ۀیعنی تفکر و زاوی ،ترین بخش داستان که هدف نویسنده در آن نهفته استبه مهم

تقابل  ةبراي نشان دادن نحو. توان دست یافتخود، می ۀنویسنده نسبت به اوضاع جامع

 -اجتماعی ۀانسانی، نگاهی به نظری ۀشخصیت و محیط چه در داستان و چه در جامع

هاي داستانی م داشت و عامل سلب هویت از شخصیتخواهی »اریک فروم«روانکاوي 

  .هاي اجتماعی آن خواهیم جسترا در ریشه »هدایت«

  

  »هدایت « تحلیل ساختار اجتماعی داستان هاي 

- خود به این باور تأکید دارد که انسان از آزادي میاجتماعی ۀدر نظری» اریک فروم«

داند و اگر آزادي را کنار یت میگریزد، چون آن را مانعی براي رسیدن به احساس امن

در مقابل گاه بازگشت . بگذارد و وارد جمع یا گروه شود، امنیت به او بازخواهد گشت

 گریز از آزادي.گیردبه سوي آزادي و یافتن هویت از سوي افراد مورد توجه قرار می

سان به صورت گروهی و یا فردي هر دو یک معنا دارد که نوع ان یا گرایش به سوي آن

تأثیر تحت رفتار نهایی فرد  در این میان. در طول تاریخ بارها آن را تجربه کرده است

عناصر و عوامل  چرا که  خواهد بود موجود در محیط عناصر اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی یا فرهنگی با حضور یا عدم حضور خود، گرایش فرد به سوي آزادي و 

در هر دو حالت . کنندتعیین می را گروهبه  پیوستن فردیت و یا به سوي ترك آزادي و

  ).195 :1383 شولتز،( .احساس امنیت در فرد تا حداکثر ممکن، باید تأمین شود
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و » فروید«شناختی در ساخت مکتب خود به دو دیدگاه روان» اریک فروم«

.ه است، نظر داشت»مارکس«شناختی جامعه
4

 شخصیت با ةفروم نظریات این دو را دربار 

 ۀنظری در .از تلفیق این دو نظر، اصول مکتب خود را بنا نهاده است مقایسه کرده وهم 

ادیپ توجه دارد که در صورت حل شدن  ةعقد ئلهاو به مس ،شخصیت ةدربار» فروید«

 داردبه این نکته تأکید کند و ه و امنیت را احساس میکودك وارد جمع شد ،ادیپ ةعقد

ادیپ پیدا کند، دچار دوپارگی شخصیت  ةبراي عقدکه اگر فرد نتواند پاسخ مناسبی 

در این  .بزرگسالی دارد  ۀدیگر، داعی ةامیال کودکی را دربردارد و پار ايپاره .شودمی

یعنی  ،شییپریعنی ناسازگاري بین این دو پاره و یا روان ،نژنديحالت فرد یا دچار روان

  .شودکودکی بر خود بالغ می ةمسلط شدن پار

آورد  به نام خود، از نوعی فلج روانی سخن به میان می ۀدر نظری نیز »مارکس«

          اي بودن یا نبودن خود، دچار چنین عارضه» علت فاعلی«که فرد در » بیگانگی«

دست آوردن هویت الزم است که از جمع جدا شده  براي خود فرد براي به. شودمی

  .خود بیگانگی خواهد شد در غیر این صورت دچار از .فردیت قائل شود

ها، احساس تنهایی به این نتیجه رسید که انسان» فروم«از تلفیق این دو نظر، 

غریزي با یعنی آزادي و جدایی از روابط اولیه  .اندکنند، چون از طبیعت جدا شدهمی

در  دست آوردن امنیتو به ها مجبورند که براي از بین بردن این احساسآن. طبیعت

سازي همانند توسطادیپ  ةحل عقد» فروید«ۀ له در نظریئاین مس .زندگی کنند کنار هم

که به علت جدایی و قطع روابط اولیه با مادر  است )زندگی جمعی( کودك با پدر

گیرد ادیپ، کودك در برابر پدر قرار می ةدر صورت حل نشدن عقد .حادث شده است

ادیپ این  ةدر اسطور» فروید«تعبیر گونه که به شود؛ همانو امنیت از کودك سلب می
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فردیتی که به دنبال احساس  .انجامدامر ابتدا به پسرکشی و در نهایت به پدرکشی می

 وا امنیت را از ،»مارکس«دهد یعنی علت فاعلی بودن دست می فرد استقالل و آزادي به

ر محیط که بعلّت این گردد ومی باز فرد به میان جمع در چنین حالتی. خواهد گرفت

آورد ولی درعین حال به می امنیت به بار اوکند این است که محیط براي اعتراض نمی

به عبارت دیگر رفتار فرد در بین . نیاز دارد از گروه و فردیت احساس استقالل و آزادي

 شودمی گرچه آزادي باعث دور شدن از امنیت .آزادي و امنیت در نوسان است ةدو واژ

هاي منحصر به فرد خود را به ظهور کند تا تواناییمی ه فرد کمکولی در عین حال ب

در این راه او در برخورد با محیط به دنبال ارضاء نیازهاي روانی خود خواهد . برساند

اساس «چرا که  ؛اش را رقم خواهد زدبود و ارضاءشدن یا نشدن او، رفتار نهایی

          ایط زیستی او سرچشمهشناخت روان انسان، تجزیه و تحلیل اوست که از شر

در این تجزیه وتحلیل، او در عین حال که نیاز علّت  ).96: 1384 شاملو،(»گیردمی

کند، در برخورد با محیط، یفاعلی بودن و فردیت و احساس آزادي خود را ارضاء م

  .باید حالت تعامل، توازن و تعادل را نیز حفظ کند

تحت نفوذ فرهنگ و اجتماع است اما در  »فروم« ۀبا این که شخصیت در نظری

او با این . آفرینندبر این اعتقاد است که مردم طبیعت و ماهیت خود را می«عین حال او 

شویم، نیروهاي اجتماعی شکل داده می ۀعقیده که ما به صورتی منفعل، به وسیل

یم  و این دهکند که ما خود نیروهاي اجتماعی را شکل میورزد و تأکید میمخالفت می

 : 1374 کریمی،(»شوند تا بر شخصیت ما تأثیر کنندخود وارد عمل می ۀنیروها به نوب

گیرد و نیازهاي درونی فرد با در این تقابل و تأثیر و تأثر، شخصیت فرد شکل می ).103

به ایجاد » فروم«. شودتا حدودي هماهنگ می )ذهنیت و عینیت(معیارهاي اجتماعی
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هاي شخصی که دچار تعارض«بین است؛ چرا که او معتقد است  شاي خوچنین رابطه

 :1383 شولتز،( »ایمها را ساختهشود که خود آنهایی ناشی میآن هستیم، از انواع جامعه

192.(  

عکس آن در  ۀساختار جامعه در ساختار شخصیت و رابط تأثیر حال که

رویم تا ساختار می» دایته«هاي از نظر گذشت، به سراغ داستان »فروم اریک«ۀنظری

محیط را در تقابل با شخصیت مورد بررسی قرار دهیم و عامل سلب هویت و فردیت و 

  .ها را دریابیمبعدي بودن شخصیتدلیل تک

             جهل و خرافات عالوه بر» هدایت«هاي اجتماعی در داستان ةعمد ةپدید 

له ئاین مس. ساالري یا پدرساالري استمرد ةکه پیش از این اشاره شد، پدیدچنان...و 

                   ادیپ یا رابطه با صاحبان قدرت یاد  ةاز آن به عنوان عقد »اریک فروم«که 

،)218 :1385فروم،(کندمی
5

 ةاین پدید. دهدداستانی را تشکیل می ۀساختار جامع 

ه این ترتیب که ب. هاي داستانی تبدیل به تیپ شونداجتماعی باعث می شود تا شخصیت

گراي خود، با از دست دادن هویت برون  گرا وهاي تیپیک در شکل دروناین شخصیت

کسب امنیت هستند ولی فرامن و فردیت و حرکت به سوي جمع، به نوعی در پی

ها و نبایدها که در بیرونی و درونی و صاحبان قدرت در قالب حکومت وقت و باید

            ها را جهتو رفتار آن) وجدان(حضور دارد  هاي داستانیباور جمعی شخصیت

گیرد و در حقیقت عالوه بر سلب هویت، العمل را از آنان میدهد، قدرت عکسمی

به عنوان مثال . افکند و آنان هر لحظه در هراسندها را نیز به خطر میامنیت شخصیت

دست رفته تالش  راوي داستان بوف کور که در جهت خودشناسی و یافتن فردیت از

، »دافر«در داستان  »مهدي زاغی«شنود و یا هاي مست را میکند، مدام صداي گزمهمی
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- را لحظه »مشت برنجی«که قصد ورود به جمع و شرکت در اعتصاب کارگران را دارد، 

اي متعادل و متوازن ها قادر به ایجاد رابطهدر حقیقت شخصیت. کنداي از خود دور نمی

 ةپدید. کنندآنان از فردیت دورند و در عین حال احساس امنیت نمی. تندبا محیط نیس

 هاي هاي مثبت فردیت را در داستانپدرساالري یا ترس از صاحبان قدرت، جنبه

گرا از هاي برونهاي مثبت زندگی جمعی را در داستانجنبهگرا و در طرف دیگردرون

اثر  نشینی با شکوهشبۀ از مجموع» چتر«اي در داستان چنین درون مایه. بین برده است

شخصیت اول داستان که با شروع ریزش باران . شودنیز دیده می» ساعديحسینغالم«

دارد، در طول داستان مدام نگران است که به داخل اداره بازگشته و چتر خود را برمی

کند که چتر می او وقتی فکر. نیروهاي نامرئی و یا عوامل بیرونی چتر او را از او بگیرند

شود که چتر رسد و در پایان معلوم میاند به حالت زار و نزار به خانه میرا از او ربوده

او گم یا ربوده نشده است بلکه در تمام مدت چتر را در دست خود داشته است 

در حقیقت احساس علت فاعلی بودن و هویت به علت ترس از ). 1354 ساعدي،(

  .رنگ شده ولی حذف نشده استص کمصاحبان قدرت در وجود شخ

که گذشت چندپارگی شخصیت مردساالري چنان ةهاي مهم پدیدیکی از نشانه

شود، براي ادیپ باعث چندپارگی شخصیت می ةکه در عقدله همچنانئاین مس. است

نیز راوي داستان را دچار چندپارگی و تعدد شخصیت کرده  بوف کورمثال در داستان 

  . است

شود استنباط کرد که مردساالري گوید میاوي در سرگذشت خود میاز آنچه ر

-راوي در شرح سرگذشتش پدر را به همین علت بی. او را از مادرش جدا کرده است

کند؛ به این ترتیب که پدر یا عمو بودن او در داستان براي راوي اهمیتی هویت می
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 ةحل نشدن عقد(هویت کند خواهد پدر را نیز مانند خود بیدر حقیقت او می. ندارد

لکاته در قسمت دوم داستان به جاي مادر راوي که در گذشته از دست داده و ). ادیپ

شود ولی این بار نیز راوي احساس صاحب قدرت او را از راوي گرفته است، ظاهر می

         دهد؛ چون لکاته را نیز هم چون مادر، صاحبان قدرت از اوهویت را از دست می

ف وب(راوي  يدر هیئتی شبیه پدر یا عمو »پنزررپیرمرد خنز«رند؛ به عنوان مثال گیمی

او را دارد، صاحب قدرتی است که لکاته  ۀکه نقش صاحب قدرت در گذشت) 12 :کور

دارد تا میرا وا بوف کورنظیر بودن یا هویت، راوي احساس بی. را از راوي گرفته است

ها هاي لکاته درآورد و یا مدام به صورتکفاسقدست آوردن آن خود را به شکل در به

زندگی با خونسردي «. چندپارگی شخصیت در راوي است ۀله نشانئفکر کند که این مس

گویا هر کسی چندین  .سازدصورتک هر کسی را به خودش ظاهر میاعتنایی، و بی

کنند میها را دائماً استعمال ها فقط یکی از این صورتکبعضی .صورت با خودش دارد

 ۀجو هستند، دستاین دسته صرفه. خوردشود و چین و چروك میکه طبیعتاً چرك می

بعضی دیگر دارند وهاي خودشان را براي زاد و رود خودشان نگه میدیگر صورتک

فهمند که این دهند ولی همین که پا به سن گذاشتند میپیوسته صورتشان را تغییر می

شود، آن وقت صورت ه زودي مستعمل و خراب میها بوده و بآن آخرین صورتک

  ).71 - 70،همان( »آیدها از پشت صورتک آخري بیرون میآن  حقیقی

؛ مردي که لکاته او را است» پنزررپیرمرد خنز«، صورتک راوي در پایان داستان

پیرمرد « که او خود،درآمده درحالی پیرمردکند که به شکل فکر میانتخاب کرده و راوي 

هر کس «: کنددر ابتداي بخش دوم آشکار میراوي این حقیقت را . است» پنزررخنز

بیند دیروز مرا دیده، جوان شکسته و ناخوشی دیده است ولی امروز پیرمرد قوزي می
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اتاقم به  ةترسم از پنجرمن می. هاي واسوخته و لب شکري داردکه موهاي سفید، چشم

هاي مضاعف خودم را جا سایهچون همه. بکنم آینه به خودم نگاهبیرون نگاه کنم، در 

           ها صورتکو » پنزررپیرمرد خنز« شود کهاینجا مشخص می ).37،همان( »بینممی

 óبه عبارت دیگر، راوي داستان .اندتوانند خود او باشند که در محیط فرافکنی شدهمی

را به  »پنزرریرمرد خنزپ«مخلوق ذهنی خود یعنی  -مارکس ۀکارگر در نظری ۀمانند طبق

تمام . خود بیگانگی شده استداند و دچار ازعنوان علت فاعلی و حاکم بر خود می

ها و راوي در میان تعدد پرسونا. ر استهاي داستان بوف کور یک نفشخصیت

به . ها بیابداش را در میان آنم شده است و نمی تواند خود واقعیدرگها سرصورتک

-اش را در بین خصوصیات و صفاتی که به شکل شخصیتاقعیعبارت دیگر او خود و

تواند به فردیت اند، گم کرده است و نمیهاي مضاعف درآمدههاي فرعی داستان و سایه

اختالل تعدد شخصیت مانع جدي در  ۀدر این راه فرامن درونی و بیرونی به وسیل. برسد

. تحقق این فرایند است

هاي بسیار دور و گاه در زمان حاضر گذشته که گاه در بوف کورزمان داستان 

گر حضور تفکر مردساالري در باور جمعی و ذهنیت ایرانی است که است نیز نشان

  . با استفاده از عنصر زمان به این مطلب تأکید دارد» هدایت«

سیر فرایند فردیت و خصوص اهتمام او در مو به بوف کورعمل راوي داستان 

هاي آن توان ریشهکند که باز میموانع دیگري نیز برخورد میدست آوردن هویت با به

عنصر عمل بهترین فرصت را به . اجتماعی مردساالري جستجو کرد ةرا در پدید

هاي هاي رفتاري در شخصیتدهد تا با برجسته کردن برخی ویژگینویسنده می

به بروز ي منجر مردساالر ةپدید. ها را به تصویر بکشدداستانی، ساختار روانی شخصیت
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صیت را هاي داستانی شده و ساختار شخگریزي در شخصیتاختالالت روانی و واقعیت

  .کندمتأثر از این اختالالت می

  

  »هدایت«هاي تحلیل ساختار شخصیت در داستان

گریزي و ، واقعیت»هدایت«هاي داستانی شخصیتهاي ترین ویژگیاز جمله مهم

آن در  گریزي و مسخواقعیت ترین قسمتعمده. تهاسمسخ واقعیت از سوي شخصیت

هاي در مواجهه با واقعیت هاي داستانیشخصیت. شودها آشکار میعمل شخصیت

گیرد، دچار اضطراب شده و براي به ناگاه بر سر راه آنان قرار میبیرون و حوادثی که 

هاي دفاعیدفع آن از مکانیزم
6

ی در دو ویژگی هاي دفاعکارکرد مکانیزم. جویندسود می

ه کیا تحریف واقعیت هستند،  با اینآنها انکار . 1« :شودها خالصه میمشترك بین آن

ما از آنها . کنندآنها به صورت ناهشیار عمل می. 2اند ولی تحریف هستند و ضروري

بدین معنی که در سطح هوشیار،  تصورات تحریف شده و یا غیرواقعی از  .آگاه نیستم

از  »آکلداش«در داستان به عنوان مثال  ).66: 1383شولتز،( »ن داریمماخود و محیط

از  او. جویداز مکانیزم تصعید سود می »آکلداش«شخصیت   ،»سه قطره خون« ۀمجموع

پذیرتر کند که جامعهبودن یکی را انتخاب می ،»کاکا رستم«بودن و  »آکلداش«بین 

او دوست دارد آزاد . پنهان بماندو نقاب ا ش در پس این پرسوناگريبالیاباشد؛ یعنی ال

دهد یزم تصعید به او این امکان را میمکان .باشد و خارج از هر قید و بند و مسئولیتی

براي داشتن شخصیت  ، ولی در حقیقتمقبول از خود ارائه دهد اي مثبت و تا چهره

را براي » مرجان«ی که در اوج داستان نیز زمان .ماندبودن می» آکلداش«اسیر  پذیر،جامعه

اي تواند از این نقاب خارج شود و در نهایت در چهرهدهد، نمیهمیشه از دست می



  223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهوعلوم انسانی نشریۀ دانشکده ادبیات/زبان و ادب فارسی ١۶٨

از » تجلی«در داستان  و یا. کندغیرواقعی تمام احساسات و افکارش را مسخ می

را در حال مراوده با » چواسلی«که بر خالف انتظارش » هاسمیک«، سگ ولگرد ۀمجموع

حاالت گوناگونی که از لغزش «که با » چواسلی«بیند، از اینکه می» ايزن کوچه«یک 

» کردبا احساسات مردم بازي می«و » کردآرشه جادویی روي سیم ویلون تولید می

. کندچگونه ممکن است احتیاجات مردمان معمولی را داشته باشد تعجب می

است » سورن«منتظر  خود نیز که بیندرا در این حالت می» چواسلی«در حالی » هاسمیک«

با وجود این هاسمیک یک نوع احساس . رابطه دارد او که به دور از چشم شوهرش با

 را زشتی کار خود» هاسمیک«در حقیقت  .دارد »چواسلی«نسبت به  مبهم ترحم و ستایش

فرافکنی » چواسلی«که قادر به پذیرش آن نیست، براي دفع اضطراب حاصل از آن به 

هاي مکانیزم فرافکنی، کشش در .دهدرد سرزنش و ترحم قرار میکند و او را مومی

 و یا. شودمزاحم و نامطلوبی که در فرد حضور دارد به بیرون از وجود او سوق داده می

به سوي کربال،  آغاز سفر ، علت سه قطره خون ۀازمجموع» آمرزش طلب«در داستان 

، هر سه در پی »علیانرمضمشدي«و » گلینخانم» «عزیزآقا«. طلب آمرزش است

چرا  ؛اندارتکاب به قتل، براي آمرزیده شدن و یا تسکین عذاب وجدان به زیارت رفته

برگ  ةافتد اگر گناهش به اندازکند و راه میزوار همان وقت که نیت می«که معتقدند 

در این ). 116 ،سه قطره خون ۀمجموعهدایت، ( »درخت هم باشد، طیب وطاهر است

این رفتارهاي سمبولیک و دفاعی تنها  .آیدها میسازي به یاري آنانیزم باطلراه نیز مک

حاصل از فرامن درونی یا  اي شخصیت داستانی را از تنش و اضطراببراي لحظه

ها گواه این مدعاست که مشکالت رفتاري کنند؛ چرا که سرانجامِ داستاندور می بیرونی

دارتر از آن ها با آن چه پیش رو دارند، ریشهشخصیت ۀو روانی و برخوردهاي ناآگاهان
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است که با چنین تجویزي حل و فصل شود و جز مرگ و فروریختن آرزوها، چیز 

  .کشدها را نمیدیگري انتظار آن

       که حالت ناهوشیارانه دارند، هاي دفاعیمکانیزم عالوه بر استفاده از

شود که آنان تمام استانی باعث میهاي دگرایی مفرط شخصیتگرایی و یا درونذهنیت

هاي عینیت و بیرون را با معیارهاي ذهن خود بسنجند؛ ذهنی محدود حوادث و موقعیت

  .دید بسیار تنگ ۀبا زاوی

تواند عامل ترس از حکومت مردساالر و اختناق حاکم بر محیط باز هم می

باشد و رفتار و  اعیهاي دفمکانیزمگرایی و قطع ارتباط با محیط و استفاده از  درون

هاي هدایت، ترس از حکومت در داستان .آن تغییر کند ۀها در نتیجعمل شخصیت

نمود بیشتري یافته  بوف کوردر داستان  خصوصبه مردساالر، ۀمردساالرانه و جامع

پیرمرد «در شخصیت  ،مردساالر ۀیا اختناق حاکم بر جامع» فرامن«در این داستان . است

او و  ةخشک و زنند ۀدورگ ةگاه، خندگاه و بی ةخند. شده است منعکس» خنزرپنزر

هایی که راوي در خفا دارد، او را دچار نوعی ترس و اش در تمام صحنهحضور ناگهانی

گرا شده و ارتباطش با گریز و درونو به این ترتیب او واقعیت کندرونی مید ۀواهم

این  کشد کهدارد، رنج میو جفت هاي طاق فاسق او از لکاته که. شودمحیط قطع می

از دست دادن احساس علت  حقارت و احساس بهادیپ اشاره  ةمطلب عالوه بر عقد

 دارد در نتیجه منزوي شدن راوي و بریدن ارتباط با دنیاي خارج فاعلی بودن و هویت و

تعبیر به  ،که روان شناسی بین فردي است» فروید« شناسیکه این مسأله در روان

 ۀشناسی برگرفته از یک افسانروان ةاین پدید. شده است» نارسیسم«یا » تگیشیفخود«

ي عکس خود را ادر چشمه» نارسیس« اي به نامیونانی است که درآن شخصیت افسانه
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شود که براي به آغوش کشیدن آن به آب جسته و غرق بیند و چندان به آن شیفته میمی

قطع ارتباط با دنیاي بیرون به تواند می ف کور،این مطلب در ارتباط با راوي بو .شودمی

هاي مختلفی در نهایت تعدد شخصیت و غرق شدن در چهرهسوي درون و هو گرایش ب

جنسی -فروید معتقد است که در مراحل رشد روانی. تعبیر شود از خود،
7 

اگر انتقال از 

دیگر به صورت طبیعی صورت نگیرد و بر اثر تعارض حل نشود  ۀیک مرحله به مرحل

و ارضا نشود، لیبیدوي کودك در یک مرحله از این مراحل تثبیت شده و شخصیت فرد 

 سوم ۀشیفتگی یا نارسیسم در پی تثبیت لیبیدو در مرحلخود .گیردبراساس آن شکل می

        : ند ازاه تثبیت شده عبارتهاي شخصیتی که در این دورویژگی. آیدبه وجود می )آلتی(

زنا با محارم ةپردازي دربارخیال
8

افراد خودشیفته  .ادیپ، اضطراب و رشد فرامن ة، عقد

در پی جلب توجه دیگران هستند و پس از این که آنان را به سوي خود کشیدند سعی 

یت در شخص ).70-69 :1383شولتز،(در نابود کردن یا شکست دادن فرد مقابل دارند

، استفاده بیش از حد راوي از ضمیر ههاي یاد شدعالوه بر ویژگی بوف کورراوي 

در داستان که کاربرد آن در بیش از نود درصد جمالت این داستان » من«منفصل 

           کاربردي زاید است وجود خودشیفتگی یا نارسیسم را در شخصیت راوي قوت

  .بخشدمی

ل خودشیفتگی معتقد است که افرادي که توانایی اختال ةنیز دربار »اریک فروم«

توانند دنیاي عینی یرامون خود را نداشته باشند، نمیعشق ورزیدن و یا ایجاد ارتباط با پ

را به صورت درستی درك کنند و با افکار و ذهنیت خود به تعبیر و تفسیر حوادث 

تباط با دیگران را از شوند و همین طور توان برقراري ارپرداخته و از واقعیت دور می

  ).199 :1383 ،همان(دهنددست می
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ها حکایت دارد ت از وجود اختالل دیگري در شخصیتعدم درك صحیح عینی

هاي شخصیت. ذهنی آنان است هايها و محرومیتمحدودیتکه ناشی از 

تظاهر اصلی در « .از این منظر دچار اختاللی موسوم به پارانویا هستند »هدایت«داستانی

طور جا دارند که رفتار دیگران بهین بیماران به این صورت است که تمایل شدید و بیا

این تعامل در اوایل بزرگسالی آغاز . شودها محسوب میعمد، نوعی تهدید براي آن

رسان و استثماري از سوي دیگران دارند و معموالً این بیماران تفکر آسیب. شودمی

ه، دوستان یا نزدیکان را بدون قضاوت صحیح انکار صداقت و وفاداري افراد خانواد

هاي عضالنی کنند، رفتار رسمی دارند و تنشاین بیماران به دیگران اعتماد نمی. کنندمی

این افراد بسیار جدي و . پردازندس محیط خود میسدهند و به تجواضحی را نشان می

ان نادرست، اما کالمشان بنیاد و اساس صحبت این افراد نسبت به زم .تندمزاج هستند

آنها احساسات خود را ...داوري دارنداین افراد فرافکنی و پیش. منطقی و هدفمند است

این بیماران افکار و . گیرنددفاعی کمک می ۀدرونی کرده و از فرافکنی به عنوان وسیل

 ،عقاید. ها نیستنددهند که خود قادر به پذیرش آنهایی به دیگران نسبت میانگیزه

که باز به نوعی ) 308 :1385سادوك،( »باشدانتساب و باورهاي مدافع منطق، شایع می

این ۀ بارزترین مشخص. کندساالري و از دست دادن امنیت را آشکار میمرد ةپدید

» یونگ«شناسی که در رواناستفاده از مکانیزم فرافکنی است گذشت اختالل چنان که 

  .آن خواهیم پرداختو در مبحث بعد به  داردد نیز کاربر

پی راوي در درهاي پیفرافکنی. است بوف کورباره، داستان بهترین مثال در این

. شودجمع می» پیرمرد خنزر پنزر«پایان داستان در قالب در  ها،و صورتک هاسایه قالب

آنها صادر  ةدر داستان هویتی ندارند و حکم کلی دربار ي فرافکنی شده،هااین شخصیت



  223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهوعلوم انسانی نشریۀ دانشکده ادبیات/زبان و ادب فارسی ١٧٢

دهد آن را نه خصوصیت یا رفتاري هستند که راوي داستان ترجیح می ةنمایند شود ومی

که این  .در درون خود بلکه در دیگري بجوید حتی اگر شخصیت مورد نظر ذهنی باشد

» سه قطره خون«و یا داستان . در شخصیت راوي است اي از اختالل پارانویاخود نشانه

کند تا از عذاب وجدان یا تنگنا رافکنی میتمام ذهنیات خود را در محیط ف ،که راوي

و بیگانه با شکل موجودي ذهنی هستند هاي فرافکنی شده شخصیتبازهم  .رهایی یابد

در این داستان نیز تنها یک نفر . کندخواهد از آنان استفاده میهر وقت راوي می وزنده 

ین سرکوب شده ا اش که پیش ازکه توسط سایه» آکلداش«و یا داستان  .حضور دارد

-آبجی«آید و یا داستان فرافکنی شده بود، از پا درمی» کاکارستم«بود و در شخصیت 

تمام تمایالت زشت و ناپسند را به خواهرش » آبجی خانم«که در آن شخصیت » انمخ

در » همایون« و یا »خورهامرده«کند و همین طور دو زن داستان فرافکنی می» ماهرخ«

او  .پاشدبا یک فرافکنی ناعادالنه و گمراه، زندگیش از هم میکه » گرداب«داستان 

ش بدري و دوستش بهرام فرافکنی خیانتی را که در گذشته مرتکب شده است به زن

برد با یک زن روسی رابطه او در مدتی که دور از خانه و در مأموریت به سر می. کندمی

به همسرش را در رفتار و ، خیانت خود »تجلی«در داستان » هاسمیک« و یا. داشت

هایی از نمونه همگی  ...پردازد وفرافکنی کرده به تشریح آن می» واسلیچ«کردار استاد 

یت اصلی هاي فرعی که در اطراف شخصشخصیت هادر این داستان. این اختالل هستند

          گیرند و معرفیرسد توسط ذهنیت شخصیت اصلی شکل میکنند به نظر میزندگی می

 اصلی شخصیت اساسمحدود و بی دید ۀشوند و این به خاطر طرز نگاه و زاویمی

این اختالل را در داستان  ۀطنزگون ۀنمون. است اگر او را یک پارانویایی بدانیم داستان

داستان، شخصیت اول داستان  این در .بینممی  سگ ولگرد ۀاز مجموع» پرستمیهن«
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الت دفاعی و شرایط مطلوب زندگی خود خارج شده به اجبار از ح» سید نصراهللا ولی«

جدي او در  ۀاین اولین تجرب. شودبه سوي هندوستان رهسپار می براي مأموریت و

اساس بی  هايشمار و سوءظنهاي بیپس از فرافکنیاو . برخورد با محیط بیرون است

د غرق مسافران کشتی، سرانجام در داخل کشتی و در توهمات و خیاالت خو ةدربار

با  او کهرا خود جدا شده است و تمام افرادي  ةاو از شرایط آرام و کنترل شد .شودمی

کشتی و در تنگنا  داخل به خصوص وقتی در پنداردخود میکند دشمن می ها برخوردآن

         زندگی  »ايجامعهشبه«در » بستبن«در داستان » شریف«او نیز مانند . گیردقرار می

  .ارکان آن را با ذهنیت خود ساخته است و در واقع موجودیتی نداردکه  کندمی

هاي شخصیتکامل  ۀنیز نمون »هدایت«هاي سورئالیستی ي داستانهاشخصیت

به  .دنکنکنند و آن را نقد میدید تنگ به دنیا نگاه می ۀپارانویایی هستند که از زاوی

هاي فرعی داستان شخصیت شخصیت اصلی و ،»سه قطره خون« داستاندر عنوان مثال 

هایی که در تیمارستان بستري هستند و راوي در دیوانه ؛استدر حقیقت خود راوي 

راوي آن قدر فرافکنی . »سیاووش« کند و یا حتی خودابتداي داستان آنها را معرفی می

ام انجها را به او پس از این که تمام فرافکنی. مکنیاي او را گم میکند که براي لحظهمی

. یابدمرخصی می ةکند از سوي ناظم اجازتوجیه می) ناظم(رسانده و خود را پیش فرامن

رد هاي خیالی واهاي این داستان در قالب شخصیتبه عبارت دیگر تمام شخصیت

اند و افکار و تمایالت نامطلوب به این ترتیب از راوي داستان دور شده و محیط شده

. که یاد شد تعدد شخصیت را به دنبال داردله چنانئمساین . در آنان فرافکنی شده است

 هايبیماري .دارد )عصبی(هاي نوروتیکاختالل تعدد شخصیت ریشه در بیماري

یلی و از مانند نوروز اضطراب، هیستري که به دو نوع تبد: انواع مختلفی دارد نوروتیک
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از  ....و  ، نوروز وسواسنوروز فوبی یا ترس شدید .شودهم گسستگی تقسیم می

خشم سرکوب شده، : موارد اشاره کرد این توان بهمی عوامل ایجاد اختالالت نوروتیک

اتکاء و احتیاج زیاد به محبت دیگران، احساس حقارت و گناه شدید، اضطراب و ترس 

. گیرندمی لزیاد و حالت دفاعی شدید در برابر مسائل زندگی که در دوران کودکی شک

به این . باشد، فرایند همانندسازي میاختالالت نوروتیک در ایجادیکی از عوامل اساسی 

 کنندمعنا که والدین رفتارهاي شبیه خود را در کودکان به وجود آورده و تقویت می

نیز  سه قطره خون ۀاز مجموع» چنگال«در داستان » سید احمد«). 140 :1368 شاملو،(

» ربابه«خواهرش » سید احمد«. ستث برده احالت خشم انفجارگونه را از پدرش به ار

 گونه که پدرشان در اوج خشم مادرشان را خفهکند، همانمی را در اوج خشم خفه 

اختالل نوروتیک را از مادرش به ارث  بوف کوردر مقابل راوي داستان . کرده است

له در راوي و در ئعشق پدر و مادرش، عشق توأم با مرگ است و این مس .برده است

شیشه حاوي شراب . ب که از مادرش به او ارث رسیده نمادین شده استبغلی شرا

در روز تولدش به نام راوي انداخته است و عشق مادر به کودك در که مادرش  است

شود، ولی در این شراب زهر مارناگ حل شده است و خاصیت کشندگی آن تداعی می

غاز شد ولی به آ ه با عشقکشد کهمین امر زندگی پدر و مادرش را به تصویر می. دارد

تواند به عشق خود راوي در رابطه با این سرگذشت می. مرگ انجامید؛ با زهر مارناگ

لکاته اشاره داشته باشد؛ یعنی عشق توأم با مرگ از مادرش به او به ارث رسیده است 

یک بوگام داسی، چه چیز «: گویدخود راوي نیز می .شودکه باعث مرگ لکاته می

با قرار دادن  ).44 :بوف کور(»اش بگذاردتواند به رسم یادگار براي بچهبهتري می

ترین سرگذشتی است که ه خود اصرار دارد بهترین و واقعیسرگذشت پدر و مادرش ک
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برابر زندگی خودش و لکاته و پیرمرد و  پدر و مادرش از دایه شنیده است، در ةدربار

-سازي دست میماري نوروتیک یعنی همانندترین عامل ایجاد بی، به اساسی... قصاب و

پیرمرد خنزر «خود راوي و  در برابرکه دوقلوهاي یکسان هستند  پدر و عمویش. یابیم

 عمو و گیرد و همان حادثه که براي پدر ومی و مادرش در برابر لکاته قرار »پنزر

وروز هیستري راوي داستان دچار ن. افتدمادرش اتفاق افتاده، براي خود او نیز اتفاق می

. باشدن تعدد شخصیت میآ هايکه یکی از زیر مجموعهاست  گسستگیاز نوع از هم

هاي مختلف از خود، الگوهاي فردي که دچار بیماري تعدد شخصیت باشد، در زمان«

ر این الگوهاي رفتاري معموالً با یکدیگ .دهدنشان می کامالً متفاوت فکري و عاطفی

شود که در ها شامل آن خصوصیات و عواملی میشخصیت تضاد دارند؛ زیرا یکی از

این گسستگی بین خصوصیات مختلف ... دیگري سرکوب شده و ظاهراً فاقد آن است

اگر به سرگذشتی که راوي از پدر و  ).132: 1384شاملو،( »دهدمی یک شخصیت رخ 

یابیم که یم پدر و عموي او را دو قلوهاي همسانی گردیم،کند بازمادر خود تعریف می

 ،گیرند تا آزمایش مارناگدر نهایت تصمیم می مادرش قادر به شناسایی آن دو نیست و

تواند آید هم میمردي که از سیاه چال بیرون می ،پس از آزمایش .حقیقت را روشن کند

داند که اش را از دست داده و نمیو هم عمویش؛ چون او به کلی حافظهپدرش باشد 

او در . است در شهر بنارس ي تاجر ،پدر راوي. ه استکسی بود پیش از آزمایش چه

معبد از معبد  ةشود و به این ترتیب دختر باکراین شهر عاشق رقاص معبد لینگم می

اهل هندوستان است و  ،مادر راوي. آیدشود و با پدر راوي به ري میاخراج می

یا تعدد  عدد خدایانآید تفکر تبه نظر می .هندوستان یادآور تفکر تعدد خدایان

. بیندپاره میپدر راوي را دو بوگام داسی. شخصیت از مادر به راوي منتقل شده است
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. بیندراوي نیز لکاته را دوپاره می در مقابل. تواند عموي راوي باشددوم پدر می ةپار

 »پیرمرد خنزر پنزر«دیگرش  ةرا که پار خود همچنیندیگر لکاته، دایه است و  ةپار

راوي در لباس  .شودراوي و لکاته نیز اجرا می ةدربار مارناگ مادرش آزمایش .است

شود راوي شود و کسی که از اتاق خارج میوارد اتاق لکاته می »پیرمرد خنزر پنزر«

تواند خود و پیرمرد را یابد یعنی نمیمی »پیرمرد خنزر پنزر«است در حالی که خود را 

 ةدایه نیز پار. گامی که از اتاق مارناگ خارج شدمثل پدر یا عمویش هن ؛تفکیک کند

کند که دایه بیش از لکاته او را دوست دارد مانند عشق دوم لکاته است و راوي فکر می

ة لکاته و دایه پس آزمایش مارناگ دربار. پدرش به بوگام داسی در مقایسه با عمویش

گونه که همان. مثبت لکاته ۀمماند دایه است یا نیشود و آن کسی که زنده مینیز اجرا می

 مثبت راوي و ۀمثبت عمو و پدر، کسی است که بوگام داسی را دوست دارد و نیم ۀنیم

   .        ، کسی است که لکاته او را دوست دارد؛ یعنی صاحب قدرت»پیرمرد خنزر پنزر«

ناگ در  .ناگ است ۀکند، کلممورد دیگر که هم چون تعدد شخصیت جلوه می

و ) مار(همان مار است و آمدن دو مار در کنار هم یکی به زبان فارسی زبان هندي

مادر در تفکر یا توهم ) تعدد خدایان(، حضور تفکر هندي )ناگ(دیگري به زبان هندي 

  .گذاردمی راوي را به نمایش

از جمله مشکالتی است  نیز یابی زمانی و مکانیاختالالت حافظه و عدم جهت 

برند که به هم ریختن گسستگی از آن رنج میهیستري از نوع ازهمکه بیماران مبتال به 

        زمان و مکان در داستان بوف کور و اختالل حافظه در عمو یا پدر و راوي که 

د، به این ترتیب قابل توجیه نشان را در میان تعدد شخصیت بیابتوانند خود واقعینمی

در حالی که از  ،خش نخست آن استتر از بزمان در بخش دوم داستان قدیمی. است
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تواند با عدم می  هم چنینیابی زمانی عدم جهت. رسدروایت چنین به نظر نمی ةشیو

  دقت در ذکر تاریخ دقیق رویدادها از سوي هندوها همانندسازي شود؛ چرا که زمان

 ان،شایگ( اي ناپایدار در میان این دو استگذرد و تاریخ لحظهها در ابد و ازل میآن

  ).دو ماه و چهار روز(شود شتباه میراوي نیز در ذکر دقیق تاریخ گاه دچار ا ).42 :1375

هاي کند که در داستانادیپ عمل می ةنیز هم چون عقد تعدد شخصیت

ذات ادیپ، کودك با هم ةدر عقد. رنگ پدرساالري به خود گرفته است» هدایت«

نظیر بودن و چند این مسأله احساس بی شود هرپنداري با پدرش موفق به رفع عقده می

. کندگیرد و کودك وجود خود را در پدرش حل میعلت فاعلی بودن را از کودك می

دهد و دیگر قادر به فرد هویت واقعی خود را از دست مینیز  تعدد شخصیت در

در حقیقت وجود او چندپاره شده و به اطراف . اش نیستتشخیص خود واقعی

  . تفرافکنی شده اس

 گیرد و باز هماي به خود میویژه ةکاربرد فرافکنی جلو» یونگ«شناسی در روان

را در » هدایت«یداستان هايشخصیتاي، و این بار در شکل اسطوره تعدد شخصیت

کند که به قطع ارتباط با دنیاي خارج و هاي منفی و نادرستشان همراهی میفرافکنی

ی آنان را از ورود به دنیاي عینیت داستان هايتشخصی گراییدرون. انجامدواقعیت می

  .کنددور می

  

  اينقد اسطوره

اي با سرشت انسان سرو کار دارد؛ یعنی یافتن عناصري که برخاسته نقد اسطوره

                  ۀدر این رابطه نظری). 159: 1385گرین،(هاي انسان جمعی استاز واکنش
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تواند تصویرگر جهان ها بنا شده است، میورهاسط ۀکه بر پای» یونگ«شناختیروان

ها و افکار مختلف ها زندگی در بین اندیشهها باشد که تحت تأثیر سالجمعی انسان

نقد  ةبا این شیو ،)اجتماعی، روانشناختی(هماهنگ با دو نقد پیشین . شکل گرفته است

ی از الگوها یککهن. را مورد ارزیابی قرار داد» هدایت«یداستان هايشخصیتتوان نیز می

تعدد توان است، که باز هم به نوعی دیگر می» یونگ« ۀمسائل مطرح شده در نظری

ن به نمایش ی را با استفاده از آداستان هايشخصیت هویتی و عدم فردیت، بیشخصیت

 ؛ یعنی پرسونا، آنیما، آنیموس، سایه و خود، کارکرد و»یونگ«الگوهاي کهن. گذاشت

تسهیل واکنش فوري «الگوها عبارت از هدف این کهن. او دارند ۀر نظریاي دهدف ویژه

). 42 :1381فدایی،( »به واقعیت و از این رو، براي بقاي فرد و گونه ضروري است

هاي هاي دفاعی در لحظهتوانند هم چون مکانیزمی میداستان هايشخصیت بنابراین

گریزي و مسخ آن ه باز به واقعیتالگوها استفاده کنند کزا از کهنحساس و اضطراب

در داستان  »پیرمرد خنزر پنزر«هاي دایه، عمو و شخصیت به عنوان مثال. شودمنجر می

 ؛الگوي سایه یا پرسوناهمین کهن الگوهاست؛ کهن ةچنان که گذشت زائید بوف کور

هان ها پنها یا در پس آنهاي واقعی افراد در آنشخصیت هایی که پرسوناها یا سایه

» علویه خانم« .شویمرو میهاي متعددي روبهنیز با نقاب »علویه خانم«در داستان . است

شود چه نسبتی با هم دارند و و چهار همراهش که از ابتدا تا انتهاي داستان معلوم نمی

این . یک نفر هستند همگیدر واقع ، هاستلب آن ۀها، زرد زخم گوشتنها شباهت آن

. اش معلوم نیسترسوناهاي خود غرق شده که شخصیت واقعیشخصیت آن قدر در پ

شود و می» آقاموچول«گاهی، مانند مردي است که باید پول درآورد و این جا تبدیل به 

داستان جاي خود را به  ۀادامر دهد دکفایتی نشان میچون این پرسونا از خود بی
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را به خود برانگیزد، به  گاهی براي اینکه احساس ترحم دیگران. دهدمی» باشیپنجه«

-مجسمه«شود و گاهی مانند تبدیل می» زینت السادات«و » طلعت«پرسوناي دو کودك، 

الوهیت نیز  ۀکه در عین شهوت جنب» هاي آفریقاخوار و شهوتی سیاههاي خونها و بت

او در مواجهه با محیط و بر  .»عصمت السادات«است و هم » علویه خانم«هم ، دارند

  .کندهاي مختلف از یکی از این پرسوناها استفاده میعیتحسب موق

به » آکلداش«پرسوناي  سه قطره خون، ۀاز مجموع» آکلداش«در داستان  

، مردم »آکلداش«ي در تشکیل و حذف پرسونا. طوطی او در قفس تشبیه شده است

  .دهدمی هاست که به این شخصیت شکل آن این انتظارات. اي دارندنقش عمده

. اندداده با پذیرش این پرسونا، باید در قالب تعریفی باشد که مردم به دست» آکلداش«

       » مرجان«جا که عاشق به عنوان مثال آن. خود غافل است او با پرداختن به پرسونا از

و یا به دست آوردن » مرجان«اش نسبت به هیچ عملی در جهت ابراز عالقه  شود،می

کند وظایف خود را آن گونه که باید انجام دهد؛ گویا، تنها تالش می. دهداو، انجام نمی

کلمات خود به مرجان را در قالب  عشق او. دوست داشتن برایش تعریف نشده است

در عمل عاجز است و تنها در پایان  کهدرحالیکند وار بیان میبراي طوطی خود، طوطی

. شنودمی» آکلداش«بان طوطی شده را از ز ، این کلمات مسخ»مرجان« ،داستان

اش گرفتار این قفس دهد و او مانند طوطیچنین کاري را به او نمی ةپرسوناي او اجاز

) حرف زدن(شود که طوطی وادار به انجام دادن عملی می است است و در این قفس

هاي روي خطوط زخم قداره. شودهایش محسوب نمیکه بیرون از آن جزو ویژگی

اش در واقعی ةمقایسه شود با طوطی داخل قفس که چهر» آکلداش«هاي نهپیشانی و گو
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 ۀدر نقش سای »کاکارستم« در همین داستان .هاي قفس پنهان شده استپس خطوط میله

  .شود، مدام دفع می»یونگ«در ناخودآگاه  شود که همچون سایهظاهر می »آکلداش«

اما . غالب اوقات مفید استرویکردي مشترك با تعدد شخصیت، در پرسونا در  

هرگاه که فرد در نقاب خود غرق شود به طوري که شخصیت واقعی فرد با نقابش قابل 

رت به عبا. گر شود، خطرناك استتمییز نباشد و نقاب مانند ماهیت واقعی فرد جلوه

پرسونا یکی شود که  به جاي ماهیت واقعی فرد، با شخصیت ممکن است من«دیگر 

کند یا به آن نقش اینکه شخص نقشی را بازي می. بودرم پرسونا خواهد آن تو ۀنتیج

در مورد اول، . کاري متوسل شده استشود در هر دو صورت به فریبمعتقد می

شولتز، ( »زندمی زند، در مورد دوم شخص خود را گولشخص، دیگران را گول می

1383: 116.(  

        ي مختلفی از خود نشان هاهایش چهرهدر برخی از داستان نیز» هدایت«

به عنوان . شوندحقیقی او معرفی می ةها به عنوان چهردهد که گاه این شخصیتمی

تاریک «دو شخصیت داستان  ،»زنده به گور«راوي داستان  ، بوف کورمثال راوي داستان 

به خودشناسی  بوف کورسعی در خودکشی دارد ولی راوي  »زنده به گور«راوي . »خانه

نامه و تا حدود زیادي به زندگی» به گور زنده«هاي راوي یادداشت. آوردي میرو

دهد، ولی دید اول شخص نیز به آن قوت می ۀنزدیک است و زاوی» هدایت«خاطرات 

و این فرافکنی  کنددید به سوم شخص تغییر می ۀدرست در آخرین سطر داستان، زاوی

ن فرافکنی داناي کل با ای. وي داناي کلمطالب این داستان است به شخصیت راوي از س

اده شود به سوي تواند تا حدود زیادي به خود او نسبت دخاطرات و افکاري که می

له نیز حضور ئاین مس. داردمی دهد و خود را از این اتهام دور نگهمیراوي سوق 
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           کند که در حکم عامل اصلی سانسور ایفاي نقش را در داستان تشدید می» فرامن«

شود که سلب هویت باعث می ةاجتماعی مردساالري با انگیز ةفرامن و پدید. کندمی

سی قرار گیرد و در این صورت فردیت و راجزاي یک کل به صورت پراکنده مورد بر

  .وحدت از بین خواهد رفت

ها شخصیت دهد تا حضور تفکر هندي این فرصت را به داستان بوف کور می

 »پیرمرد خنزر پنزر«و ) پدر( راوي به همراه عمو. تعدد آشکار شوندهاي مدر چهره

دهند و دایه، لکاته و بوگام داسی در قسمت دوم تشکیل تثلیث خدایان هند را می

ها نیز تشکیل تثلیث داستان در حقیقت اجزاي جدا شده از زن اثیري هستند که آن

، نماد وحدت در بوف کور  انداست در هاي زن و مردشخصیت. دهندخدایان زن را می

تواند تعبیري از تعدد شخصیت و در هستند که می کثرت در عین وحدتو  عین کثرت

که » فروید«با توجه به مکانیزم تراکم زن اثیري . نهایت خودشناسی و وحدت اجزا باشد

و در ) 212 ،ویدفر( »شودیا جمع میؤخصایص دو یا چند نفر در یکی از تصاویر ر«

 بوگام«، »لکاته«است؛ » بوف کور«سه زن بخش دوم  ةنمایند برد دارد،یا کارؤتعبیر ر

موهاي « گوید،در بخش اول می» زن اثیري«براي مثال راوي در توصیف  .»دایه«و» داسی

سیاه و نامرتب، دور صورت مهتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روي  ةژولید

در بخش دوم، راوي در برخورد با دایه متوجه  .)13 ،بوف کور(»اش چسبیده بودشقیقه

        به نظر . )59 ،همان( دشود که پیش از این ندیده بواو می ۀخال گوشتی روي شقیق

کرده؛ یعنی با یک دسته مو خال رسد که دایه آن خال را با یک دسته مو پنهان میمی

است که بر شقیقه یک رشته مویی  کرده که هماناش پنهان میگوشتی را روي شقیقه

راوي در پایان بخش اول و یا در پایان تخیل، زن اثیري را  .چسبیده است» زن اثیري«
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به عبارت . کند تا در بخش دوم، زن اثیري به صورت سه زن ظاهر شودتکه میتکه

مردان داستان نیز باید گفت کثرت راوي  ةدربار. شوددیگر وحدت به کثرت تبدیل می

شود می بخش دومدر قسمت پایانی  »پیرمرد خنزر پنزر«به وحدت  در بخش اول تبدیل

این تبدیل صورت نگرفته و تعدد ) الگوي خودکهن(ولی به علت عدم حضور خودآگاه 

ماند؛ چرا که راوي پس از تبدیل شدن به پیرمرد یعنی وحدت، شخصیت پا برجا می

گرایی درون. ن می شودخیزد و وارد بخش پایانی داستاناگهان از عالم خلسه برمی

زند و راوي همچنان در دنیاي ذهنیت می   شخصیت داستانی به عدم خودشناسی دامن 

       انی داستان نشان بخش پای. شودماند و بین خود و پیرمرد تفاوت قائل میباقی می

  ).87 ،همان(گرایی همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت دهد که این درونمی

راوي به دنبال ایجاد وحدت با راوي است  ۀري به عنوان آنیما یا روان زنانزن اثی

او از نقاشی روي قلمدان که برخاسته از ذهن راوي  .گیردولی این اتحاد صورت نمی

پوش است و شود و به علت عدم توفیق در اتحاد با راوي، سیاهتان میاست وارد داس

و باز در این . ي فردیت و وحدت هدایت کندگرایی به سوتواند راوي را از دروننمی

شود که زیر درخت نشسته است و تالش نقاشی حضور فرامن به تصویر کشیده می

عشق  ةکنندراهنما» یونگ«شناسی آنیما در روان. ماندنتیجه میآنیما براي آشتی با او بی

.اتحاد صفات زنانه با صفات مردانه استو در پی
9

ق و حضور فرامن و شکست عش 

تواند نمادي به خصوص در بوف کور می »هدایت«هاي عدم اتحاد زن و مرد در داستان

        گرایی باشد که درون) زن( با دنیاي عینیت) مرد( از عدم اتحاد دنیاي ذهنیت

. شوددیده می تثلیث خدایان هنداین اتحاد براي مثال در . کندها را تشدید مییتشخص

دنیاي ذهنیت با دنیاي عینیت در تثلیث خدایان هند منجر به از  آمیزش روان و ماده یا
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گرایی تاریک و شده و این اتحاد، درون »آندهاکه«بین رفتن اهریمن تاریکی به نام 

در تثلیث خدایان هند، . کشاندگرایی و روشنایی روز میمفرط خدایان هند را به برون

به معناي تاریکی و  که  »آندهاکه« اماهریمنی به ن» برهما«و » ویشنو«، »شیوا«یعنی 

کند، سوداي تسخیر درخت تیرگی است و با آن که کور نیست اما تظاهر به کوري می

این سه خدا در بهشت . را دارد) درخت بهشتی آرزو وآسمان(» سورگ«و » پاریچاته«

ویشنو جمع شده و چشم در چشم یکدیگر دوخته و از تالقی نگاه آنان، نیروي 

کند، با رنگ سرخ و نوري درخشان، که آسمان را روشن می. آیدبه وجود می مادینگی

 آیدمیت سه زن درأزن هستند که او به هیسه خدا در سوداي تملک این . سفید و سیاه

شود و به این ترتیب، سه خدا و تثلیت زن به وجود و معرف گذشته، حال و آینده می

در  ).173-1373:171ایونس،( پارواتی لکشمی و سرسوتی،: از آید که عبارتندمی

آید؛ یعنی به وجود می )شب وروز(کند و زمانحقیقت این نور بر تاریکی غلبه می

پس از ازدواج » شیوا«گرا یعنی ا خداي درونآمیزد و یذهنیت و عینیت به هم می

شده  )تثلیث زن( و وارد عینیت )112 :1373سرانو،(صاحب چشم سوم گشته جادویی 

رسد این نیرو در اثر فرافکنی بین سه خداي ولی باز به نظر می .گرددمیگرا نیز رونو ب

هاي نیز همچون شخصیت تثلیث خدایان هند شود ومرد و سه خداي زن ضعیف می

  .مانداز رسیدن به وحدت باز می بوف کورداستانی 

نیستند  نیز قادر به اتحاد دو دنیاي متضاد خود » هدایت«هاي داستانیشخصیت 

-درون. مانندگرایی باقی میگرا هستند و در درونکه گذشت آنان تیپ درونو چنان

» یونگ«هستند که » یونگ« ۀشناختی متضاد در نظریتیپ روانگرایی، دو گرایی و برون

که به کشف )  1381:71فدایی،(داندروانی را در اتحاد این دو تیپ میآل حالت ایده
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گرایی با ویژگی عمل گرایی با ویژگی تفکر و برونیعنی درونشود؛ حقیقت منجر می

.شوندمکمل یکدیگر می
10

هاي داستانی هدایت تفکر، تحت در حالی که در شخصیت

  .العمل درست و به موقع به دورندها از عکستأثیر کدهاي فرامن است و شخصیت

  

  نتیجه

، در محیط »صادق هدایت«هاي ترین عنصر داستانشخصیت به عنوان مهم

آفریند که از ذات او آید و با عمل خود حوادثی را میداستانی به حرکت درمی

بخشد توسط در این میان آن چه به او هویت و فردیت می. سرچشمه گرفته است

شود و شخصیت به ناچار از می عوامل محیطی و درونی به جهت خاصی سوق داده 

 ةشود که زائیددرنگ هویتی از او سلب میماند و بیهرگونه آزادي عمل به دور می

زده علیه هر گاه در یک حرکت شتاب. تفکر، خالقیت و قدرت انتخاب اوست

تغییر به شکل حوادث مسخ شده در  ۀخیزد، اندیشمحدودیت محیط و درون به پا می

شود و شخصیت، شکست خورده و منزوي شده و یا در میان افکار و ها ظاهر میداستان

درپی افکار و آمال و هاي پیاز خود بیگانگی، فرافکنی. میردشوم خود می سرنوشت

           هاي درونی را به دنبال دارد که به نفی قدرت و استعداد تغییر در محیط ارزش

مستقیم حس  ۀچون عصر او، تجربهم» هدایت«هاي محیطی که در داستان. انجامدمی

بعدي و راکد و منزوي کرده است و با را تک هاها گرفته و آنتجدد را از شخصیت

 ۀترین عامل ایجاد اختالالت روانی و اجتماعی در جامعساختار مردساالرانه، مهم

ها با از داستانی شده و قدرت حرکت و خودشناسی را از شخصیت گرفته و شخصیت

شوند و در تنگ نظري فضاي خاموش دست دادن هویت به سرنوشتی مشابه دچار می



   185                     نقد شخصیت در آثار داستانی صادق هدایت               

محیط داستانی عامل اصلی  ۀساختار پدرساالرانه و مردساالران. شوندستانی رها میدا

... بروز اختالالتی چون اضطراب، تعدد شخصیت، نارسیسیم یا خود شیفتگی، پارانویا و 

ها را به دنبال دارد و رکود و سکون ها شده و رکود و سکون شخصیتدر شخصیت

اختالالت ۀ دنیاي درون به وسیل. نجر شده استها به رکود و ایستایی محیط مشخصیت

یاد شده که ریشه در تفکر پدرساالرانه دارد و فرامن درونی را نیز متأثر از خود کرده، 

فرامن بیرونی نیز با . ها را محدود و مغلوب کرده استدید و آگاهی شخصیت ۀزاوی

مواجهه با حوادث ها را در ود هماهنگ با فرامن درونی، شخصیتخۀ تفکر پدرساالران

کند که تنها ناظر وقایع اتفاق افتاده به موجوداتی شکست خورده و مقهور تبدیل می

  :به قول فروغ. هستند

  »دیگر تمام شد«: فتمبه مادرم گ«

  افتداز آن که فکر کنی اتفاق می همیشه پیش«: گفتم

    .».باید براي روزنامه تسلیتی بفرستیم

هایش ساختار محیط و شخصیت را به نمایش تاندر داس» هدایت«به این ترتیب 

گذاشته و انتظار دارد که تغییر ساختار همانند تثلیث خدایان هند، تاریکی را به روشنی 

  .    بپیوندد و باعث اتحاد نیروها شود
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  پی نوشت ها

میرعابـدینی،   .كهـاي ایـن دوره ر  هـا و سـفرنامه  رمان ةبراي اطالع بیشتر دربار -1

  .بخش اول ، جلد اول،نویسیسال داستانصد  .حسن

 دهنـد، در آن وفـق مـی    را  بـا  بایدها و نبایدهایی که والدین تربیت کودك خود -2

کودك موظف است در برخـورد بـا   » من«دهد و سالی تشکیل وجدان کودك را میبزرگ

بـه عنـوان وجـدان    » فـرامن «. را نیـز رعایـت کنـد   » فرامن«واقعیت و اجراي آن، قوانین 

که در طول سالیان دراز شکل گرفتـه و بـه   ) خودآگاه جمعی(روهی و مشترك جامعه گ

شود در ضـمیر ناخودآگـاه جـاي    رك از نسلی به نسل دیگر منتقل میعنوان میراث مشت

هـاي  گیرد و با حرکت خود در ضمیر ناخودآگاه، با حرکـت و تغییـر و تحـول نظـام    می

      هـاي  نـدگی و برچیـده شـدن نظـام    ز ةشـیو ها و در پی تغییـر  اجتماعی و سیاسی انسان

آمیختگی قومی و فرهنگـی و مـذهبی را   ... ها وها و جنگاي، مهاجرتاي و عشیرهقبیله

هـاي  در حالت کلی فرامن بـه یـک گـروه تعلـق دارد و در داسـتان     . تجربه خواهد کرد

ي ثر از آن هستند و در صورت رعایـت نکـردن کـدها   أهاي نوعی متشخصیت» هدایت«

  .شونداخالقی آن به شدت مجازات می

 ةنویسـند . یاها سرو کار داردؤها و رازها و رهاي سوررئالیستی با احساسداستان -3

نهد که ایـن دو مکمـل   هاي جهان واقع را در کنار وهم و خیال میسوررئالیستی واقعیت

دنیـاي   »هـدایت «هاي سوررئالیسـتی داستان درولی . )353: 1380میرصادقی،(یکدیگرند 

هاي جهـان واقـع بـر    یرون مورد توجه است و تمام پدیدهدرون و خیال بیش از دنیاي ب

جهت ابـداعات ذهنـی او مصـرف    و در یابدآلود نویسنده معنا میهاي وهماساس اندیشه

دچار اختالل پارانویاسـت کـه بـا    » هدایت«هاي سوررئالیستی دید داستان ۀزاوی. شودمی
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 خــوانی داردآورد مکتــب ســوررئال، همتــرین دســتان مهــمنقــد پارانویــایی بــه عنــو

        .)842: 1385سیدحسینی،(

، بخش فـرد بیمـار   نجیرهاي پندارزفراسوي  .فروم، اریک. كاطالع بیشتر ر براي -4

  .69 ،بیمار  ۀجامع

زبان از دست رفته، بحث زبـان سـمبولیک    .فروم، اریک .براي اطالع بیشتر رك  -5

  .پدر شاهی و مادرش پرداخته است ةدو دورۀ به مقایسکه  127 ،دراساطیر

-هاي مشـاوره و روان نظریه .عبداهللا آبادي،شفیع .كهاي دفاعی رمکانیزم ةدربار -6

  .55 ،درمانی

، هاي شخصیتنظریه .... شولتز، دوان و .كجنسی ر -مراحل رشد روانی ةدربار -7

  .69 ي،یحیی سید محمد ۀترجم

           او بـا لکاتـه   ۀراوي مربـوط بـه رابطـ    ةزنا با محـارم، دربـار   ةپردازي دربارخیال -8

داند و معتقد است که هـر دو از یـک دایـه    او لکاته را خواهر رضاعی خود می. شودمی

       زنـد  روابـط داخلـی خـود حـرف مـی      ووقتـی راوي از دنیـاي داخلـی     .اندشیر خورده

ولی ننجون دایه او هم هسـت،  . یم مانده استام و یک زن لکاته برافقط دایه« : گویدمی

بلکـه ننجـون   . هر دومان است؛ چون نه تنها من و زنم خویش و قوم نزدیک بودیم ۀدای

شود لکاتـه و  می    به این ترتیب مشخص  ).41 ،بوف کور( »هر دومان را شیر داده بود

راوي در . باشـد  آنهـا یکـی   ۀتوانند خواهر و برادر رضاعی باشند حتی اگر دایراوي نمی

زند تا به این ترتیب وانمود کند که دایـه  فوق ناگهان از مادر لکاته حرف می ۀجمل ۀادام

تا ادعاي خـواهر رضـاعی  بـودن لکاتـه قـوت      ایست که مادر لکاته نیز است همان عمه

ام و مـادر او  چون من اصالً مادر و پدرم را ندیده. اصالً مادر او مادر من هم بود« .بگیرد
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مادر او بـود کـه مثـل مـادرم     . ن زن بلندباال که موهاي خاکستري داشت مرا بزرگ کردآ

  .»دوستش داشتم و براي همین عالقه بود که دخترش را به زنی گرفتم

، فصـل سـوم،   هایشانسان و سمبول .یونگ، کارل گوستاو .در رابطه با آنیما رك -9

  .بخش آنیما و آنیموس

ــار -10 ــی ةدرب ــپ ویژگ ــاي دو تی ــرون درون ه ــرا و ب ــرا رگ ــولتز، دوان .كگ  .        ش

       .110 ،یحیی سیدمحمدي، فصل سوم ۀهاي شخصیت، ترجمنظریه
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