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 چکیده
داسییتانهای کوتییاه رشاايسییتی ًییاد  هییدایت از زوایییای مختلییر رابییل نطیید و بررسییی اسییت  رییون اییین      

، تحليییل آنهییا از اییین  داسییتانها بییا مبییانی نهریّییات روانکاوانییۀ  روییید و یونیی ، بيشییتر رابییل انطبییا  بییوده   
هییا در حییوزة روانشناسییی اسییت؛ امّییا اییین داسییتان شییده يشییتر مییورد تورّییه پاوهشییگران واریی  بهییم زوایییا، 
ویییاه بییا تکيییه بییر نهریییۀ آبراهییام مزاییو هییم رابییل   ( و بییه humanistic psychologyنییرا ) انسییان
هییای دادن همییين رویکییرد، بییه بررسییی شخصییيّتاسییت  پاوهنییدنان در اییین رسییتار بییا مبنییا رییرار بررسییی

رییون محییي   انیید  بییر اسییاس نتییای  اییین پییاوهپ،   هییدایت پرداختییهدده داسییتان کوتییاه ًییا اًییلی در 
هییا؛ یعنییی رامعییۀ ایییران در اواخییر عهیید رارییار و اواشییل عصییر     رشیید و باانییدنی رهرمانییان اییین داسییتان  

پهلییوی، واریید شییرای   زم بییرای پییرورش و باانییدنی اسییتعدادهای نهفتییۀ ا ییراد، در رهییت نيییل بییه          
 نییرا، منییزوی، هییایی درونهییا، ا لییم آدم اسییت؛ اییطا رهرمانییان اییین داسییتان   نبییوده شییکو ایی و کمییال 

 توانند به خودشکو ایی برسند  اند که نمیخوردهشکست و رنعورروان
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 مقدمه  5

 و آمییدورییود بییه بيسییتم رییرن اوایییل در ،آن امییروزین معنییای بییه اثییر روانشناسییانۀ نطیید   
 زایییپ مرحلییۀ مرحله،کییه نخسییتين :اسییتکییرده ییی را تحییوّل عمییدة مرحلییۀ سییه تییاکنون
 وسییيلۀه بیی شخصییيّت نییریتحليییل روان نهریییۀ بییا شییود،مییی خوانییده روانشناسییی نطیید
 سیییرر شییید؛آ یییاز ( آامیییانیWilhelm Maximilian Wundt)« وونیییت ویلهلیییم»
   دادنسترش و ( آن را توسعهSigmund Freud) « روید»
 Burrhus)« اسییکينر» کییه نهریّییه اییین  اسییتر تییارنرایی نهریییۀ اوو دوم، مرحلییۀ   

Frederic Skinner) و انسیییان ميییان  کیییه اسییت  معتطیید  رسیییاند، شییکو ایی  بییه  آن را 
مورییودی  انسییان نهریییه، اییین براسییاس  دارد ورییود  راوانییی ذاتییی هییایشییباهت حيییوان
 نهریییۀ مرحلییۀ شییکو ایی سییوم، مرحلییۀ  اسییت تطییدیر رربییانی و سییازنار پییطیر،انعطییاف
 Abraham Harold)« آبراهییام مزاییو »اسییت   نرایییی یییا روانشناسییی کمییال   انسییان

Maslow)    پدر معنوی و یکی از پيشتاران این مکتم روانشناسی است 
دی اراده، هییای عییاای انسییان، آزا هشییيار، انگيییزه  ۀنییرا بییر تعربیی رنییبپ روان شناسییی انسییان    

در عییين  نهریّییه، اینمییی کنیید  تأکيیید  بسییيارت  ییردی و ورییای  و تعربيییات مببییت  ییرد   خالريّیی
هییای دوران کییودکی را در شییکل نيییری هییای برونییی،  ریییزه و کشییمکپثير محییرّ أآنکییه تیی

بایید  توانید و میی  دانید  انسیان میی   کنید، آدمیی را دسیتخوش ایین نيروهیا نمیی      شخصيّت، نفی نمی
رات نطشییته،  بيعییت و اونییاع و احییوال محییي  بییه پییا خيییزد و آناهانییه خییود را در در برابیر تییأثّ 

     (1:5911)شواتر،   دهد مسير تحطّن و کمال ررار
از هییر بییيپ  زیییرا او ،شییودنرایییی خوانییده میییپییدر روحییانی روان شناسییی انسییان زاییوم   

 ه بییه سلسییله مراتییم تورّیی. اسییتنطییپ داشییته اییین رنییبپ  تکامییل کییر دیگییری در  
هییای او پییاوهپ محتییوای ةشییکو ا بخییپ عمییدنيازهییای انسییان و ویانيهییای ا ییراد خییود 

هییر  ییرد، دارای نییرایپ ذاتییی بییرای رسییيدن بییه    مزاییودهیید  بییه عطيییده  را تشییکيل مییی
اییین شییود؛ امّییا  کییه بییا ترین سییطو کمییال انسییان محسییوب مییی     خودشییکو ایی اسییت 

ی بییرای رسییيدن بییه اییین  زیییرا او   هییر انسییان  ،شییودکمییال بییرای هییر کسییی محطّیین نمییی  
تیر را بريمایید ثانيیا  ترّریی انسیان مسیتلزم  یراهم بیودن         سطو، باید با مو طيّیت سیطو  پیایين   

 زمينه ها و امکانات نرور، در محي  زندنی اوست   

 لهئبیان مس .1 -1
ثییر و اکییرد  تحليییل محتییوای  هییای مختلییر بررسییی تییوان از رنبییه آثییار هنییری را مییی   

اییین رملییه انیید  هییدف پاوهنییدنان در اییین رسییتار، تحليییل       هییا از تحليییل شخصییيّت 
هیییای اًیییلی در رنییید داسیییتان کوتیییاه ًیییاد  هیییدایت بیییر مبنیییای نهریّیییۀ   شخصیییيّت

هیا تیا ریه    نرایانیۀ مزایو اسیت تیا از ایین رهگیطر دریابنید ایین شخصیيّت         روانشناسی انسان
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ی از حّد بیه کمیاای کیه مزایو بیرای انسیان راشیل شیده اسیت، نزدییک شیده انید؛ زییرا یکی              
شییاخص هییای بسییيار مهییم در شییکل دهییی و ترسییيم شخصییيّت هییر انسییانی از رملییه         

هییا، خصوًییا  در داسییتانهای رشاايسییتی، رامعییه یییا بییه عبییارت دیگییر       رهرمانییان داسییتان 
 محي  رشد و بااندنی اوست  

هییر داسییتان نویسییی هییم  بییرای خلیین و شناسییاندن رهرمییانپ بییه خواننییده، نارییار اسییت      
ز محییي  زنییدنی او را بییرای خواننییده ترسییيم نماییید  ًییاد       کییم و بییيپ تصییویری ا  

اییين نویسییندة ایرانییی باشیید کییه   هییدایت هییم از اییین راعییده مسییتبنی نيسییت  او شییاید اوّ   
هییای کوتییاه اش بییا متییون روانکییاوی و ادبيّییات مییدرن رهییان در داسییتان  بازتییاب آشیینایی

دانییه، محيطییی هییای مناسییم و هنرمناسییت   هییدایت بییا  ناسییازی  رشاايسییتی اش آشییکار
رنانکیییه خواننیییده احسیییاس  ،دهیییدزنیییده و رانیییدار  یییراروی خواننیییدنانپ ریییرار میییی

کنیید؛ بنییابراین، تحليییل   کشیید و زنییدنی مییی  کنیید او هییم در آن  نییا نفییر مییی    مییی
هییای ًییاد  هییدایت بییا تورّییه بییه محيطییی کییه خییود او       شخصییيّت رهرمانییان داسییتان  

بییا مبنییا رییرار دادن نهریّییه مزاییو   اسییت و رهرمانییانپ را در آن محییي  بییه تصییویر کشییيده  
کیاری مورّییه و مطییدور اسیت  تمرکییز نویسییندنان بیر اییین سیی ال متمرکیز اسییت کییه اییین     

دهیی بیه شخصیيّت رهرمانیان تیأثير نهیاده اسیت و بیا توّریه بیه           محي  تا ریه حیدّ در شیکل   
 نهریّۀ مزاو این تأثير و تأثّر را رگونه می توان ارزیابی کرد    

 پیشینة پژوهش . 2 -1
 کالسییيک اندیشییمند شییعرای بیا  مزاییو هییایدیییدناه تطبيین  و مطایسییۀ زمينییۀ تیا کنییون در    

از رملییۀ آنهییا مییی تییوان بییه مییوارد زیییر اشییاره  ؛اسییت شییده نوشییته خییوبی مطییا ت ایییران
 کرد:
در مطااییه ای  منپحسییين ایییران دمحمّیی واحمیید اميییری خراسییانی ، محمدرنییا ًییر ی      

شییمارة  کییه در «هییرم مزاییو ۀرییی ناًرخسییرو بییر پایییهییای اخالبررسییی توًییيه» بییا عنییوان 
بییا  بطییه بنییدی و بررسییی شییواهد  اسییت بيسییت و دوم معلّییۀ ادبيّییات تعليمییی رییا  شییده 

انید کیه ناًیر    و بیه ایین نتيعیه رسیيده    نونانون از دییوان ناًرخسیرو بیر اسیاس هیرم مزای      
از  و بییا کییارکرد اخییال  در ر یی  نيازهییای انسییان کییردن خسییرو در نصییایحپ بییا بررسییته 

ميییان برداشییتن تنییاد ميییان اًییول اخالرییی و نییرایپ انسییان بییه اییطّات آنییی، موربییات     
 است  پایبندی هرره بيشتر مخا بانپ به این اًول را  راهم آورده

بییارری نيییز در شییمارة سییی و دوم معلییۀ مطااعییات روانشییناختی،    شییریعت مهییدی محمیید
 و سییاام انسییان دربییارة اییومز و مواییوی نهریّییات تطبيطییی مطااعییه »ای بییا عنییوان  مطااییه
در اییین  مزاییو و مواییوی ا کییار و نهریییات بییه رییا  رسییانده و در آن بییه مطایسییه « کامییل

 ۀ اًییل بییا ورییود  اندیشییمند، هییر دو اسییت کییه زمينییه پرداختییه و بییه اییین نتيعییه رسییيده   
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متفییاوت بییا یکییدیگر، معتطیید   بينییی رهییان و و مکییانی بسییيار و خاسییتگاه  کییری  زمییانی
 بییه شییدن نزدیییک یییا شییدنتبییدیل و هسییتی آرمییانی حااییت ابی بییهیییانیید کییه دسییتبییوده
   برای همۀ انسانها امری ممکن و مطدور است  کامل و ساام انسان
بییا عنییوان   ایکرمییی نيییز در مطااییه   محمدحسییين و اسییالم عليرنییا ، نییوروزی زینییم   
کیه در شیمارة رهیارم    « مزایو  نهریّیۀ  بیه  توریه  بیا  پيکیر  هفیت  در بهیرام  شخصیيّت  بررسی»

 بهییرام دادن شخصییيّت اسییت، بییا تطبيیینشناسییی ادب  ارسییی بییه رییا  رسییيده معلییۀ مییتن
بییه اییین نتيعییه  پيکییر، هفییت در مزاییو خودشییکو ایی هییای م اّفییه بییا نهییامی، پییردازش در

 خودشییکو ایی و تعییاای کمییال، نهییامی در اییین داسییتان،  تفکّییر رسییيده انیید کییه اسییاس  
 معنییوی و مییادّی بُعیید در هییر دو نییوربهییرام مخصوًییا  داسییتان، هییای تییدریعی شخصییيّت

 است   سازنار کامال  مزاو نهریّه با رویکرد نهامی ننعوی  این است و
 ضرورت و اهمیّت پژوهش . 1-3
تکامییل  رونیید و عوامییل محيطییی را بییر  ارتمییاعی اونییاع تییأثير و نطییپ حانییر مطااییۀ   

و هیییای اًیییلی، در داسیییتانهای کوتیییاه رشاايسیییتی  یکسیییی از مشیییهورترین     شخصیییيّت
هییم بییر مبنییای یکییی کشیید آن تأثيرنییطارترین نویسییندنان معاًییر ایییران، بییه تصییویر مییی 

نییطارترین نهریّییه هییای روانشناسییی معاًییر رهییان  وانییو اسییت     از ردیییدترین و تأثير
شناسییی و تحطيطییات   شناسییی، مییردم هییای رامعییه کییه تنییای  اییین پییزوهپ در حییوزه    

زیییرا ًییاد  هییدایت  ؛فاده اسییتهییا رابییل اسییتتییاریخی و ادبییی بییرای محطّطییان اییین رشییته 
هییای کییرده، نییمن آشیینایی بییا ادبيییات مییدرن رهییان و دیییدناه عنییوان  ییردی تحصییيله بیی

هییای داسییتان بنییابرایننگریسییت؛ روانشناسییی، بییا نگییاهی نطّادانییه بییه اونییاع رامعییه مییی   
نییاه اونییاع ارتمییاعی ایییران از اواخییر عصییر رارییار   واریی  رلییوهدر ،کوتییاه رشاايسییتی اش
ی درونییی و هییار پهلییوی اسییت؛ اابتییه بییا رنیی  و اعییابی از نییرایپ      تییا اواسیی  عصیی  
 تفکّرات  خود او 

 
 بحث   .2
 تبیین نظريّة مزلو . 2-1

کیییورت  آثیییار از خودشیییکو ایی مفهیییوم خیییطأ بیییا م، 5329 سیییال در مزایییو آبراهیییام   
انسییانی اراشییه   هییایانگيییزش  دربییارة نهریّییه ای نطشییتگان، آرای تکميییل و  نلدشییتاین

تحطّیین  بییه تمایییل و خودشییکو ایی بییه نيییاز هییاهمییۀ انسییان در»  اییین نهریّییه، مبنییای بییر  داد
کیییه  برخوردارنییید ذاتیییی انگيیییزش رنیییان از همیییه و دارد وریییود  خیییود هیییایرابليّیییت
نییر تن از کمییک هوشییيارانه و بییا در رااییم سلسییله مراتبییی بییا ر یی  نيازهایشییان تواننییدمییی

 روحيّیییه تنیییعير بیییه کیییه مختلیییر روانیییی هیییایدام و کنتیییرل اراده و نيیییروی هیییوش
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، اسییتعداد بییااطوّة نيییل بییه تعییاای و کمییال را در ورییود خییویپ محطّیین سییازند و انعامییدمیی 
بییه عبییارت دیگییر، بییر    ؛(229: 5911 رانییک، )« وسییيله بییه خودشییکو ایی برسییند  بییدین

اسییاس اییین نهریییۀ، اوّ   انسییان ذاتییا   طرتییی پییا  دارد؛ ثانيییا  ًییاحم اختيییار و اراده        
معنیییی کیییه هررنییید محیییي  رشییید و باانیییدنی او در تکیییوین شخصیییيّتپ بیییدیناسیییت؛ 
بایید  توانید و میی  اّمیا ایین انسیان  ذاتیا  پیا  و مختیار میی        ،نهید بدیل بر رای میی تأثيری بی

در برابییر تییأثّرات ناشییی از اونییاع و احییوال محییي  بییه پییا خيییزد و آناهانییه خییود را در      
  مسير تحطّن و کمال )خودشکو ایی( ررار دهد 

 نيازهییای دربییارة شخصییيّت هییای رنییيه پایییدارترین کییه از مزاییو هییاینتییای  پییاوهپ   
سلسییله  او  شیید تکميییل کمییال، اش بییا عنییوان روانشناسییی آثییار بعییدی  در بییود، بشییری

تیوان  میی  هیرم،  شیکل  بیه  کیه  کنید میی  پيشینهاد  آدمیی  نيازهیای  بیرای  ایمراتم پن  نانیه 
 آن رییای بییا ی در را خودشییکو ایی بییه نيییاز و پییایين در را رسییمانی و زیسییتی نيازهییای

 11: 5982) مزاییو، اسییت احتییرام و عشیین تعلّیین، امنيییت، بییه نيییاز شییامل ميییانی مراتییم  داد
)   

 در اساسییی عنصییر را شخصییيت بییر محییي  حییال کییه تییأثير  در عییين مزاییو آبراهییام    
 تأکيید  هیر ن ایین  بیر   رویید  خیالف  دانید؛ امّیا بیر   میی  انسیان  بیااطوة  اسیتعدادهای   شکو ایی

 نيازهیای  ر ی   بیرای   زم هیای زمينیه  انیر   نيسیت  شیيطانی  و شیرور  ذاتیا   انسیان  که کندمی
 کمییال  اوو بییه و بییردارد رییدم خيییر رهییت در توانییدمییی نییردد،  ییراهم رامعییه در او

 هیییدایت را او ر تییار  دارد کیییه نيازهییایی  سلسییله  انسیییان مزاییو  نهییر  بیییه  برسیید  انسییانی 
 اکتسیابی  و ابیدا   آیید میی  وریود  بیه  تواّید انسیان   بیا  و اسیت  سیان ان ذاتیی   نيازها این  کندمی

 ممکیین و دارد اکتسییابی رنبییۀ خییود، نيازهییای ارنییای بییرای انسییان ر تییار امّییا نيسییت؛
 هییای متفییاوت داشییته باشیید  شخصییيّت هییایی تفییاوت محيطییی، عوامییل تحییت تییأثير اسییت
   ها نتيحۀ همين تفاوت هاست  انسان

سلسییله مراتییم نيازهییا برانگيختییه   وسییيلۀهبییر تییار انسییان بییود کییه  اییین بییاور مزاییو بییر   
کیه از راعیده تیا رأس بیه      تصیوّر کیرد  در راایم ییک هیرم     تیوان را میی شود  این نيازها می

واریی  درکییه  یییا  يزیواوریییک  اول : نيازهییای زیسییتی  : نيییرداییین ترتيییم شییکل مییی   
دوم :  ؛ : خییورا ، پوشییا  و مسییکنمبییل ،پ اسییتحيییاتتییداوم نيازهییای آدمییی بییرای 

در احسییاس کنیید سییالمتی، شییرل، مییال و رییانپ    یعنییی شییخص باییید   ؛نيازهییای امنيّتییی
یعنییی نيییاز  ؛سییوم : نيازهییای ارتمییاعیدر معییرگ خطییر رییرار نییدارد   زمییان حییال و آینییده

 احتیرام نيیاز بیه میورد    رهیارم :    به برریراری روابی  مبتنیی بیر عا فیه و محّبیت بیا دیگیران        
؛ یعنییی  ییرد باییید ارزش ز هییر ريییز نسییبت بییه خییود اسییت اییین احتییرام ربییل ا  شییدنواریی 

احسییاس کنیید کییه  راشییل باشیید؛ عییالوه بییر اییین  خییود را در  کنیید و بییرای خییود احتییرام
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انییر آدميییان نتواننیید نيییاز خییود بییه احتییرام را از     مییورد احتییرام دیگییران هییم رییرار دارد   
بییه نيییاز  رییین ر تییار سییازنده برآورنیید، در اییین حااییت ممکیین اسییت  ییرد بییرای ارنییای   

نيیاز  پینعم :    ل شیود ه و مطیر  شیدن، بیه ر تیار خرابکارانیه ییا نسینعيده متوّسی        رلم تورّی 
سییاختن اسییتعدادهای نهفتییه و بییااطوّه کییه در  ؛ یعنییی باییید امکییان شییکو اخودشییکو اییبییه 

 ورود هرکسی به ودیعه نهاده شده، برای او  راهم باشد 
ارنییای آنهییا اکتسییابی  ةتند، واییی نحییواز نگییاه مزاییو اییین نيازهییای پنعگانییه ذاتییی هسیی    

 تر است ن نيازهای پایيننيازهای رأس هرم مستلزم تحطّ نيل بهما  است  مسلّ
 بییه نيییاز ، نيییازش تییرینابتییدایی و بيشییترین اسییت، محییروم احتییرام و عشیین  ییطا، از کییه انسییانی    

 و شیود میی  ريیره  ارنانيسیم  بیر  رسیمانی  نيازهیای  ، باشید  نشیده  ارنیا  نيازهیا  تمیام  انیر    طاست
  شیییود رانیییده ًیییحنه پشیییت بیییه ییییا معیییدوم سیییادنی بیییه اسیییت ممکییین دیگیییر نيازهیییای

 (598:5901مزاو،)
اسییت، تمییایلی بییه  مبییال  ییردی کییه نيازهییای  يزیواییوریکی او ارنییا نشییده     بییه عنییوان   

شییود و عمیدة  عااّيیت هیایپ در همیين سیطو متمرکیز میی        ارنیای نيیاز بیه احتیرام نیدارد     
هییای  عمییدة نيازهییای  کنیید  از ویانیییيییزش کمییی بییرای او ایعییاد مییی و بطيّییه نيازهییا انگ

تییوان ارنییای آنهییا را رنییدان بییه تعوییین انییداخت، اییین   اییین مرحلییه اییین اسییت کییه نمییی 
  یابنییدنيازهییا همدنییين در عییين نییطرا بییودن، در  ییول زمییان و تاپایییان عمییر، اسییتمرار مییی 

د اسییت و رابليّییت  در ّيییت همییۀ مورییودات زنییده بییرای ارنییای اییین نيازهییا محییدو        
بییدین شییر  مزاییو رنیید ویانییی اساسییی  رنییدانی هییم بییرای ارتطییا و نسییترش ندارنیید    

  :برای نيازها در نهر نر ته است
نسییبت  ک،تییر رییرار دارنیید ماننیید نيازهییای  يزیواورییینيازهییایی کییه در سییطو پییایين .الااف

ی و رییدرت م بییوده و از نيرومنییدهمدییون نيییاز بییه خودشییکو ایی مطییدّ بییه نيییاز هییای بییا تر
 است  بيشتری برخوردار

پییطیری ننيازهییای  يزیواییوریکی و ایمنییی مربییور بییه دوران کییودکی، نيازهییای تعلّیی    .ب
ن بییه دوران نورییوانی و نيییاز بییه خییود شییکو ایی در ميانسییاای پدیییدار       و احتییرام متعلّیی 

 د شومی
 (deficiency needs) تییر کییه نيازهییای کمبییود  نيازهییای پییایين  نکییردن ارنییا .پ

انیداختن ارنیای   تعویین کنید در حیاای کیه بیه    شود،  رد را بیا بحیران مواریه میی    ده مینامي
 .نيازهای با تر، بحران به دنبال ندارد

ا ارنیای آنهیا   امّی  ؛هر رنید ارنیای نيازهیای بیا تر بیرای بطیا رنیدان نیروری نيسیت          .ت
د یییا آورد و بییه همیين دايیل بیه نيازهیای رشی     موربیات رشید و باانیدنی  یرد را  یراهم میی      

 .استمعروف   (growth or being needs )هستی
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اعیییمّ از شیییرای  مناسیییم بيرونیییی   یییراهم بیییودن ارنیییای نيازهیییای بیییا تر   زمیییۀ    
 .ارتماعی، ارتصادی و سياسی است

ه بیه سلسیله مراتیم ایین نيازهیا نیروری اسیت، وایی بیه آن معنیا نيسیت            هر رنید تورّی   .چ
کامییل نيییاز ربلییی باشیید  بییه همییين   ن ًددرًییدی و کییه دهییور یییک نيییاز مسییتلزم تحطّیی  

  (11: 5988ر،شوات)دايل مزاو درًد نزوای ارنا برای هر نياز بيان کرده است 
در رأس self actulization) )،در سلسیییله مراتیییم نيازهیییای مزایییو خودشیییکو ایی   

 رهشناسییی در اییین بییا در کتییاب  رهنیی  توًییيفی روان   رانییک دارد  برونییوهییرم رییرار 
 نویسد: می
هییای انسییانی مطییام بییا یی دارد؛  اییو نشییان داد کییه خودشییکو ایی در سلسییله مراتییم انگيییزه  مز   

 ةی نيیاز بیه عشین  بیه عطيید     های زیستی، کنعکیاوی، نيیاز بیه احسیاس امنيیت و حتّی      با تر از ساشن
خودشییکو ایی نییوعی نيییاز هسییتی    ؛امّاهییای انسییان نيازهییای کمبییود اسییت  مزاییو  ااییم انگيییزه 

شییکو ایی، رنیید کییه خییوديییروی مببییت در ورییود  بییه نفتییه مزاییو هییر اسییت؛ ميییل بییه ارنییای ن
ای در درون ییا ًیدایی   نرایشیی نیعير اسیت ماننید زمزمیه     امّیا  شیود،  نرایپ ذاتیی  یرگ میی   

)   اس باشید است آرام، از این رو بهتیر اسیت شیخص نسیبت بیه ایین زمزمیه ییا ًیدای آرام حّسی          
 (521: 5911،  رانک
 صادق هدايت بر مبنا  نظريّة مزلو داستان کوتاه تحلیل چند . 2 -2
هییای داسییتانی ًیییاد  هییدایت از رملییه رهرمانیییان      کلییی ا لیییم شخصییيّت   ییور بییه    

کییرد: کسییانی کییه در رامعییه   تییوان بییه دو دسییته تطسییيم  هییای کوتییاه او را مییی  داسییتان
هییا کسییانی هسییتند کییه  ررّااییه ؛انییدانیید وکسییانی کییه رربییانی رامعییه شییده  پطیر تییه شییده
یییک دهیین هسییتند کییه یییک مشییت »ا پطیر تییه اسییت  از نهییر هییدایت اینییان رامعییه آنهییا ر

)ًیییاد  « شیییودشیییان میییی روده بیییه آن آویختیییه شیییده و منتهیییی بیییه آایییت تناسیییلی   
رمییاع خوابنیید و خییوب  خورنیید و خییوب مییی  مییی آنهییا خییوب »  (92: 5982هییدایت،

تلییر تواننیید از ريییود مخانیید، نمیییهمییان(؛ امّییا کسییانی کییه رربییانی رامعییه شییده«)کننییدمییی
محیییي  ماننیید پیییدری سییختگير و متعصّیییم آنهییا را کیییامال       ارتمییاعی خالًیییی یابنیید  

هییا و ا کارشییان را سیید  رشیید تمییام خواسییته  یاسییت و رلییودادهسییلطه خییود رییرار تحییت
کشیید یییا بییه مییرگ و   اسییت  اییین ا ییراد عاربییت کارشییان یییا بییه دیییوانگی مییی      نمییوده

هیا معطیوف بیه    ار ایین شخصیيت  خودکشی   در هیر دو میورد هیم، تمیام هیّم و  یّم و ا کی       
هییا بییرای شییهوت و شییکم، سیید ررّااییه   يازهییای  زیسییتی و  يزیواوریییک  اسییت تییأمين ن

مییان   ،زدهرسییيدن بییه مراحییل برتییر کمییال انسییانی اسییت و محییي  نامناسییم و بحییران       
 رربانيان رامعه برای تورّه به نيازهای سطو با تر است   
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 زيستی يا  فیزيولوژيكیازها  ن . 2-2-1

ایییين  بطیییه از سلسیییله نيازهیییا  ریییرار دارد و  يزیواورییییک در اوّ  ییییا زیسیییتی نيازهیییای   
ثير را بییر ر تییار  ییرد دارد  نيازهییای زیسییتی همییان   أتییالش بییرای ارنییا آنهییا بيشییترین تیی  

نيازهییای آدمییی بییرای تییداوم حيییات خییود اسییت؛ یعنییی خییورا  ، پوشییا ، مسییکن،      
 سل  نياز رنسی و تمایل  يزیواوریک برای تعدید ن

هیییای کوتیییاه ًیییاد  هیییدایت در سیییطو هیییای اًیییلی در داسیییتانا لیییم شخصیییيّت    
رونیید  حسییينعلی شخصییيّت  انیید و از آن  راتییر نمییی مانییدهنيازهییای  يزیواوریییک  بییاری 

تییرین نيازهییایپ را  توانیید ابتییدایی نمییی ،«مییردی کییه نفسییپ را کشییت  »اًییلی داسییتان  
زدن نيازهییای وارونییه کنیید و بییا دورنيییرد ترتيییم نيازهییا را پییر تصییميم مییی ؛تییأمين کنیید

نیر تن از  کنید تیا بیا ییاری    سطو پیایين بیه خودشیکو ایی برسید  بیرای ایین کارسیعی میی        
خواهیید بییا ریانییت و  یابیید  نییویی او مییی هییای متعییاای عر ییانی دسییت شییيخ، بییه تعربییه 

کییردن آنهییا، بییه آخییرین مرحلییه از سلسییله     نییر تن نيازهییای مییادّی وسییرکوب   نادیییده
رییدری او را درییار تزاییزل وتردییید     ،امّییا همییين وارونگییی   ؛یابییددسییت مراتییم نيازهییا 

پییی   ریییزد  پییر از اینکییه بییه ریاکییاری شییيخ کنیید و تعییادل روانییی او را بییه هییم مییی مییی
یابیید و ، نوشییيدن و ميییل رنسییی تنییزّل مییی  رد، دوبییاره نيازهییایپ در حیید خییوردن بییمییی

کیییه آنعیییاو از ازدتوانییید بیییه ارنیییای مراحیییل بیییا ی سلسیییلۀ نيازهیییا بریییرددیگیییر نمیییی
هیای اساسییی در  کمبییود( موریم آسیيم   نيازهیای نشیدن نيازهیای مییرتب  بیا  رییزه )    ارنیا 

کییردن خییود از نيازهییای اوايّییه و حسییينعلی بییا محییروم ،(131:5931 يسییت،)شییود  ییرد مییی
شییود و سییرانعام حییال محطّیین نشییدن ارنییای نيازهییای هسییتی، درییار ناکییامی مییی عییيندر

خییوبی تییأثير رییا   ارتمییاع در هدر اییین داسییتان هییدایت بییزنیید  دسییت بییه خودکشییی مییی
 است        ممانعت از خودشکو ا شدن  رد را به تصویر کشيده

در داسییتان سیی  واگییرد نيییز تییأمين نشییدن نيازهییای  يزیواوریییک مورییم مییرگ پییات     
دنيییایی اسییت کییه امکییان ارنییای   ،کنییدشییود  دنيییایی کییه پییات در آن زنییدنی مییی مییی

، شییهوی و احساسییاتی هییای رسییمی، روحییی هییا و نيازمنییدیو آرزو هییيچ یییک از اميییال 
بییرای سیید رییوع معبییور اسییت هميشییه رشییمپ بییه دسییت       او بییرای او ميسّییر نيسییت    

کنیید  کنیید  کسییی از او حمایییت نمیییدیگییری باشیید، محبّییت را باییید از اییین و آن نییدایی
يیایی  خوانید  دن نگیرد بیه  ریز کينیه و شیرارت ريیز دیگیری نمیی        توی هر رشمی کیه میی  

کییه در آن بییرای او رییز سییرنردانی ، محروميّت،نرسیینگی ، درد و شییکنعه، ناکییامی،       
 ندارد  بر حسرت و ترس ريز دیگری در

کنید نطیپ نيیاز    رسید ًیاد  هیدایت بیا آ یرینپ شخصیيّت پیات سیعی میی         به نهیر میی     
مسیت شیدن   »عنیوان ییک عامیل تأثيرنیطار در ر تیار بشیر را علنیا  مطیر  کنید :          هرنسی بی 
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نطاشییت کیه او از خانییه بيیرون بییرود و   ت باعیی  بیدبختی او شیید، ریون ًییاحبپ نمیی   پیا 
وانییو اسییت کییه همییۀ تورّییه پییات    (29:5913)هییدایت،« بییه دنبییال سییگهای مییاده بيفتیید 

ت و محبّییت اسییت و اییین او در رسییتعوی  ییطا، امنيّیی  معطییوف بییه نيازهییای کمبییود اسییت
 کند  ر میيکمبودها تمام زندنی او را دستخوش تري

، نيییز در پییی  «زنییی کییه مییردش نییم شیید    »شخصییيّت اًییلی داسییتان    ،کییالهزرّییین   
او بییه زنییدنی  الکییت بییار » هییای  يزیواوریییک از رملییه نيییاز رنسییی اسییت زآوردن نيابییر

عنیوان  هخیورد ؛ زییرا ایین نیوع زنیدنی را بی      دهید و مرتّیم از شیوهرش کتیک میی     تن میی 
هییایی نيییز در بییر ه خوشیییاز زنییدنی زناشییویی کیی ییییک  رییین زیسییتن و رزشییی نییرور

  (532:5983)همایون کاتوزیان،« دارد پطیر ته است
کییاله بییه دور ار نيازهییای رسییمی و رنسییی خییود بییا نییل ببییو بيگانییه اسییت  تییأمين  زرییین  

همییين نيازهییا، مشییرلۀ ذهنییی او اسییت تییا رییایی کییه تطریبییا  همییه مردهییا را شییبيه نییل ببییو   
شیید  سییاختمان هییای کییم تاریییک میییکیم  در شییاهی اتومبيییل ایسییت کییرد  هییوا»بينیید: میی 
ر ت میییردم، مردهیییایی کیییه ربیییای آبیییی و نيیییوه و تنبیییان آبیییی      وسیییاز، آمییید تیییازه

او همییين کییه بدییه    (90:5911)هییدایت ،« بودنیید، درسییت شییبيه نییل ببییو بودنیید  پوشییيده
شیود بیه ایین اميید     کنید، سیوار بیر ا   میرد خرکدیی میی      ای رهیا میی  خانیه  اش را رلو در 

رابطییۀ او بییا شییوهرش نيییز بییر   (25ل نییل ببییو بییوی پهیین بدهیید )همییان:کییه تیین او هییم مبیی
احساسییی کییه  ؛نر تییه اسییتتییرین نيازهییا شییکل اسییاس احسییاس نيییاز بییه تییأمين ابتییدایی  

حییال بییا تییرس و بییی اعتمییادی شییدید نسییبت بییه معشییوری سییختگير، مسییلّ  و        عییيندر
زهیییای نيا کننیییده همیییراه اسیییت  دسیییت و پیییا زدن زرّیییین کیییاله بیییرای تیییأمين    تنبيیییه

 درنيیییر را او و دهیییدنمیییی بیییروز او امکیییان بیییا تر بیییه نيازهیییای سیییطو  يزیواورییییک،
 کند  می نيازها این عوارگ ناشی از نامالیمات

 نیازها  امنیّتی. 2-2-2

شییود  بییه اعتطییاد ارنییای اییین نيییاز بییا رهییایی از هرنونییه تییرس و انییطراب محطّیین مییی    
بينییی ور، رریییانی عییادی و رابییل پییيپ  ای نيییاز داریییم کییه امیی  مییا تییا انییدازه  ۀمزاییو همیی 
اییین نيازهییا هییم    (39:5911باشییند  تحمّییل عییدم ا مينییان دشییوار اسییت )شییواتر،  داشییته
تواننیید ماننیید نيازهییای  يزیواوریییک، تمییام ارنییانيزم انسییان را تحییت تسییلّ  خییود       مییی
   (12:5901آورند )مزاو،رد
روشیییند و ن مییییهررنییید ایییین نيازهیییا بیییرخالف نيازهیییای زیسیییتی از درون انسیییا       

در رویکییرد شییناختی انگيییزش، بییاور بییر اییین اسییت کییه » امّییا  ،مصییادیطی خییارری ندارنیید
نرایییان معتطدنیید  هییای  ییرد سررشییمۀ انگيزشییی او هسییتند؛ همدنییين شییناخت     اندیشییه

شییوند؛ اییطا  هییا و انتهییارات ایعییاد و هییدایت مییی   هییا، نطشییه وسییيلۀ هییدف هر تارهییا، بیی 
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 يرونییییی میییییورد تأکيییییید آنیییییان اسیییییت انگيییییزش درونیییییی بيشیییییتر از انگيیییییزش ب 
  (295:5931)سير،

هییای داسییتانی  ارنییای اییین نيازهییا هییم عامییل انگيزشییی بسییيار رییوی بییرای شخصییيّت       
ای کیه آنهیا بیرای تیأمين آن حّتیی دسیت بیه        بیه نونیه   ،شیود ًاد  هیدایت محسیوب میی   
، از «رنگیییال»ت اًیییلی داسیییتان زننییید  سیییيد احمییید، شخصیییيّرتیییل ییییا خودکشیییی میییی

نيییاز شییدیدی شییدن و ثبییات بییه ایمنییی، مییورد حمایییت واریی  « رطییره خییونسییه »معموعییۀ 
هیای خیود   شیود کیه او خیواهرش ربابیه را بیا دسیت      دارد  احساس عیدم امنيّیت باعی  میی    

 خفه کند 
بییه نسییبت اعتمییادی و بییی بییودن بنيییادین اخییتالل شخصییيت پارانوشيیید، شییکا ّ     ۀخصيصیی   

ه بییرای تفسییير اعمییال نا ییط و نامورّییدیگییران اسییت کییه تهییاهرات آن بییه ًییورت تمییایلی اسییت  
اسییت  اییین تمایییل در شییدهدیگیران بییه اعمییاای کییه نویییا بییه رصیید تحطيییر یییا تهدییید بيمییار انعییام 

ا یراد مبیتال بیه ایین     . نیردد هیای مختلفیی نماییان میی    شیود و در زمينیه  اوایل بزرنساای شروع میی 
ا را اسیتبمار کننید ییا بیه آنهیا      کیه دیگیران بیه  ریطیی آنهی      هسیتند  اختالل تطریبا  هميشه منتهیر آن 

تییوريهی، در و ییاداری یییا ًییدارت دوسییتان  هییيچنییرر برسییانند  آنهییا در بسییياری از اورییات بییی
شییان کننیید  ا لییم حسییادت مرنییی دارنیید و در و ییاداری همسر  و همکییاران خییود تردییید مییی 

ی نونییه بيمییاران در واریی  احساسییات خودشییان را برونسییاز اییین  کننییدبییی دايییل شییک مییی   هییم
هییا و ا کییاری را کییه خییود  یعنییی تکانییه ؛کننیید و د ییاع مییورد اسییتفاده آنهییا  را کنییی اسییت  مییی

 ( 918:5981)سادو ، ددهندارند و برایشان  ير رابل ربول است، به دیگران نسبت می

شیود؛ عییدم اعتمییاد بیه ربابییه و اییین   هییا در سیيد احمیید بییه ونیو  دیییده مییی  ایین ویانییی   
دش رهییا کنیید، باعیی  تطویییت او کنیید و او را بییه حییال خییو کرکییه ربابییه رصیید دارد ازدو

شییود  او  ییردی روان رنعییور اسییت و امنيّییت     پنییاهی در او مییی امنی و بیییاحسییاس نییا 
روانییی بییرای ا ییراد روان رنعییور بسییيار مهییم اسییت  ورتییی امنيّییت آنهییا تهدییید شییود بییه     

 زنند  کارهای خطرناکی دست می
 نيازهییای بییرآورده نشییدن واییی ،دارد تدوسیی بسییيار را خییواهرش سییيد احمیید انررییه    

 شود  میمان   پطیریتعلّن و محبّت مرحله به او رسيدن از ،ایمنی
انگيییزش بییرای محبّییت معمییو  زمییانی خيلییی نيرومنیید اسییت کییه اییین نيییاز بییه  ییور رزشییی در      

نيازشییان بییه محبییت و  ،هییای اوايّییه زنییدنیکسییانی کییه از همییان سییال  باشییدکییودکی ارنییا شییده
ورتییی از محبّییت محییروم شییوند بییه وحشییت     ،باشییدپییطیری بییه رییدر کییا ی ارنییا شییده   تعلّیین
انید، رویّیا  بیرای ارنیای نيازهیای      ا تند، اما کسانی کیه  عیم محبیت را بیه مطیدار کیم رشیيده       نمی

 (132:5931) يست،  شوندپطیری برانگيخته میمحبّت و تعلّن
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مارنونییه و بییه دور از  در مییورد سییيد احمیید باییید نفییت از سییویی ر تییار خشیین، بي          
عا فییه پییدرش و محّبییت و عشیین ربابییه و ازسییوی دیگییر، نییعر رسییمی  موریییم          

سییيّد احمیید بییه اییین دايییل کییه امنيّییت       وابسییتگی شییدید بییرادر بییه خییواهر مییی شییود    
کنیید و هییم اش سییخت در معییرگ تهدییید واریی  مییی شییود، هییم ربابییه را خفییه مییی  روانییی

 زند  دست به خودکشی می
یعنییی عزیزآ ییا  ،کییه شییطی تییرین زن داسییتان هییای هییدایت« آمییرزش  لییم»در داسییتان    

يم  عزیزآ یا، خییانم  هسییت نيیز بییا همیين وارعيّییت مواریه    ،کنییدنطیپ اًیلی آن را بییازی میی   
شییدن و نلییين و مشییدی رمنییانعلی، هییر سییه در پییی ارتکییاب  رتییل بییرای آمرزیییده        

ر همییان ورییت زوّا»کییه معتطدنید:  انیید؛ رراتسیکين عییطاب ورییدان بیه زیییارت کییربال آمیده   
ا تید، انیر ننیاهپ بیه انیدازه بیرگ درخیت هیم باشید،  ّيیم           کنید و راه میی  که نيّت میی 
اییین زن رنایتکییار کییه دسییتپ بییه خییون نییوزادان    (83:5989هییدایت،«) شییودو  ییاهر مییی

هررنیید اییین   ؛بيگنییاه آاییوده اسییت، درییار انییطراب و تییرس از عییطاب اخییروی اسییت     
م در انسیان انگيیزش ایعیاد    منيّیت در آینیده هی   امّیا تهدیید ا   ،تیرس مربیور بیه آینیده اسیت     

  (39:5911) شواتر،می کند
بییرای رهییایی از  بيننیید،مییی خطییر در را خییود زنییدنی در رهرمانییان اییین دو داسییتان رییون  

 رتییل بییه را دیگییران شییکنند،مییی را رییانون :دهنیید مییی انعییام کییاری امنی، هییراحسییاس نییا
 را تهدیدکننیده  عامیل  بتواننید  د تیا کننی میی  پوشیی  رشیم  خیود  ثیروت  از حتّیی  رسیانند؛ می
هییای ای شخصّییيتببرنیید؛ امّییا اییین ر تارهییای سییمبليک و د ییاعی تنهییا بییرای احهییه  بییين از

در اییین  سییازد هییا را از تیینپ و انییطراب حاًییل از احسییاس نییا امنییی دور مییی    داسییتان
تییأثير ربییر محییي ، تنییازع ، ردّ پییای ماننیید اکبییر داسییتانهای ًییاد  هییدایتهییا هییم داسییتان

  طر آشکار است طا و ب
 نیازها  اجتماعی )تعلّق پذير ( . 2-3 -2

ورزی( و متطییابال  رلییم محبّییت دیگییران، از مهمتییرین نيازهییای    داشییتن )عشیین دوسییت   
آییید  انسییان مورییودی اسییت کییه نییه تنهییا بییه واسییطۀ  ریییزه و سرشییت  بشییر بییه شییمار مییی

بییه نيازهییای ارتمییاعی بلکییه بییه ًییورتی کییامال آناهانییه، در پییی پاسییخگویی  ،ذاتییی خییود
  مهرورزیییدن و رلییم محبّییت احسییاس نيییاز بییه تعلّیین و محبّییت اسییت خییویپ از رملییه  

پییطیری محبّییت و تعلّیین» نيییازی اسییت کییه در سلسییله مراتییم نيازهییا رایگییاه مهمّییی دارد   
دییدن را نيیز   کیردن و محبّیت  هیایی از ميیل رنسیی و تمیاس انسیانی و نيیاز بیه محّبیت        رنبه
 (132:5931 يست،« ) نيردمیبردر
هییای رشاايسییتی ًییاد  هییدایت، همییين احسییاس نيییاز رهرمییان بییه     در بعنییی از داسییتان  

هییایی کییه امّییا عشیین ،شییودپییطیری، درونمایییۀ  اًییلی محسییوب مییی ورزی و تعلّیینعشیین
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انعامیید  مهییرداد رهرمییان اًییلی داسییتان  درنهایییت بییه ناکییامی، مییرگ یییا خودکشییی مییی  
مشخصّییه اییین ا ییراد از خییود    »وشيدی دارد ، شخصییيّتی اسییکيز «عروسییک پشییت پییرده  »

بیییودن، حساسیییيّت بیییيپ از حییید، انزوا لبیییی و ارتنیییاب از روابییی   بيگیییانگی، خعیییول
  (209: 5988ننعییی،« ) آميییز بییا دیگییران اسییت خصییود روابیی  ررابییت نزدیییک یییا بییه 

همییين خصيصییه مورییم شییده او نتوانیید عشیین بییورزد و یییا محبّییت دیگییران را بییه خییود     
  لم کندر

شخصییيّت خییود  ة، بازنوکننییدبنهران معتطدنیید کییه شخصییيّت مهییرداد از ًییاحبعنییی    
نوینید  پیرده بیه کسیی میی     عیروس پشیت پیرده ییا عروسیک پشیتؤ      »ًاد  هدایت است  

 کمییرو کییه  کییه بییيپ از حیید کمییرو باشیید    اسییتفاده از اییین اًییطال  در معنییی رییوانی  
هییدایت  توانیید از شییناخت کییردن، نمییی نيییز عروسییکی را بعییای دختییری  ییرگ   اسییت،

   (81:5982) رزانه،« نسبت به ورود این خوی با نی در خودش خاای باشد
پییردازد کییه  بییه توًییير شخصییيّتی مییی  « عروسییک پشییت پییرده »هییدایت در داسییتان     

آمییوزی،  کییر سییخت کمییرو و خعییااتی اسییت  مهییرداد، رهرمییان داسییتان، در زمییان دانییپ
اسییت  اییین وارعيّییت  هییای درسییی  و ذکییرش تنهییا کسییم مو طيّییت در محییدودة کتییاب   

هییایپ باشیید  کییردن روابیی  دوسییتانه بییا همکالسییی انیید بيییانگر نییاتوانی او در برررارتومییی
کنیید کییه او را رنییان در ر تییار  ییردی و ارتمییاعی او رسییو  مییی  اییین خعییااتی بییودن آن 

ونییو و ارتبییار بییا نییامزد خییود، بییا عروسییکی کییه از پییاریر دارد تییا بییه رییای نفییتوامییی
 .ونو کندو نفت خریده است، معاشطه

واییی  ،رودپییطیری در هییرم نيازهییا بییا  مییی    ورزی و تعلّیینمهییرداد تییا مرحلییۀ عشیین     
 ؛توانیید ماننیید انسییانی کییه  شخصییيّت سییاامی دارد اییین احسییاس نيییاز را ارنییا نماییید  نمییی

هییای شخصییيّتی خییود،  احسییاس نيییازش بییه  نهییادن بییر نییعرکوشیید بییا سییرپوشپییر مییی
رییان  بر ییرف کنیید و ای  بیییورزی بییه معسّییمها بییا عشیینپییطیری رورزی و تعلّیینمحبّییت

نییعر خییود را از اییین  رییین ربییران نماییید  اییین ر تییار مهییرداد از نهییر روانشناسییی         
بییه  ییور کلییی در ًییورتی کییه نيازهییای اساسییی بزرنسییا ن     »پییطیر تنی اسییت؛ رییون  

شییوند  نيازهییای روان رنعییور   تییأمين نگییردد، آنییان درییار نيازهییای روان رنعییور مییی      
« انییید؛ یعنیییی ربرانیییی بیییرای نيازهیییای اساسیییی ارنیییا نشیییده انییید    واکنشیییی میییو  مع

   (131:5931) يست،

 واکنشییی ربرانییی واریی  عشییطی وارعییی بییا عشییطی معییازی در   پییر کییردن رییای خییاای    
در پیيپ نیر تن ایین شیيوه بیه زنیدنی        نشیده؛ امّیا   ارنیا  پاسخگویی بیه نيیازی   برای است

سییازد و عام از او شخصییيتی روان رنعییور مییی  ناسییاام مهییرداد تییداوم بخشییيده و سییران    
آورد؛ ریییرا کیییه پیییطیری او را بیییيپ از پیییيپ  یییراهم میییی موربیییات رکیییود و آسیییيم
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مانییدن از ارنییای نيازهییای اساسییی دردنییا  اسییت و بییه هییيچ ورییه رییایی بییرای  محییروم»
« انکیییییار ًیییییدمات ناشیییییی از محروميّیییییت و تنهیییییایی، رابیییییل تصیییییوّر نيسیییییت    

در ًیییورتی کیییه نيازهیییای ارتمیییاعی ارنیییا     » ه نطشیییتاز ایییین  (80:5981)سیییيدنی،
« شییودت میییشیینيییرد یییا بسییيار کییم رر  نگردنیید،  ییرد یییا حااییت د ییاعی بییه خییود مییی    

   (133:5931 يست،)
« بسییتبیین»، رهرمییان داسییتان کوتییاه  «شییریر»اییین نهییرات مییا را بییه یییاد شخصییيّت       

کییردن خییا رات  شییدن از احسییاس ننییاه و  رامییوش  انییدازد  شییریر بییرای خییالد  مییی
واریی  دو مرحلییه از زنییدنی  هبییرد  اییین داسییتان بیی نطشییته، بییه عییر  و تریییا  پنییاه مییی  

کییردن بییا معيیید و مرحلییۀ پییر از مرحلییۀ ربییل از زنییدنی :کشییدشییریر را بییه تصییویر مییی
بییر  ،و دامردنیییداشمییی ل داسییتان، متییأثّر از  لبییۀ یییأس    آن  زنییدنی او در مرحلییۀ اوّ 

روز پییيپ او را بییه سییمت وسییواس،    روان اوسییت  اییین احسییاس کییه هییر روز بيشییتر از   
 ییور رطیی  از تنهییایی مطلیین و ها ییور و دل بسییتن بییه حيوانییات سییو  مییی دهیید، بیی وانییزوا، 

نيیییرد؛ زییییرا شیییریر بیییا وریییود ت مییییئنداشیییتن هیییيچ نیییوع احسیییاس دابسیییتگی نشییی
برخییورداری از حطییو  و مزایییای ریاسییت بییر ماايییۀ آبییاده و ميییراث پییدرش، کییه بییا تکيییه   

توانیید مییی ،(28:5913يییازی هییم بییه پییول دواییت نییدارد )هییدایت،   بییر آن اساسییا  دیگییر ن 
خیوبی تیأمين کنید  هیيچ خطیر رابیل اعتنیایی هیم امنّيیت میاای           هنيازهای زیسیتی خیود را بی   
کنید  وارعّيیت دیگیری کیه احسیاس حطیارت و عیدم اعتمیاد بییه         و ریانی او را تهدیید نمیی   

ورییود آن  کنیید،  ريا ییۀ زشییتپ اسییت کییه بییا   نفییر را در ورییود شییریر تطویییت مییی   
 ( 28:5913ترسد به کسی ادهار عشن و عالره کند  )هدایت،می
ا تالشییهای آنییان بییرای  بزرنسییا ن نيییز بییه محبّییت نيییاز دارنیید، امّیی    » از دیییدناه مزاییو    

شییود  آنهییا ا لییم بییه ر تارهییای  ای تحریییر میییکسییم آن نییاهی بییه  ییور هوشییمندانه 
تفییاوت هسییتند، یییا دیگییران بییی کننیید نسییبت بییهوانمییود مییی پردازنیید؛ مییبال خودشییکن مییی

کننیید  آميییز، سییرد و بییی عا فییه اختيییار مییی ای کنایییهدر روابیی  ميییان  ییردی شییان شییيوه 
امکییان دارد آنهییا دییاهر خودپسییند و مسییتطل بییه خییود بگيرنیید امییا عميطییا  نيییاز دارنیید         

  (132:5931) يست،« دیگران آنها را دوست بدارند و برطیرند
اش بییا مییردم سییرد و بییی عا فییه برخییورد      زنییدنی شییریر هییم در اییین مرحلییه از       
در  یی تعربّيیات تلیخ زنیدنی ییک نیوع زدنیی و تنّفیر نسیبت بیه میردم حیر             »کند: می
« کییرد و در معاملییه بییا آنهییا ريا ییه خونسییردی را وسییيله د ییاع خییود رییرار داده بییود      مییی

 طیی  تییا زمییانی ادامییه     ،امّییا اییین حییرّ تنفّییر و زدنییی از مییردم      ؛(28:5913)هییدایت،
کیردن و  کنید  پیر از آشینایی بیا معيید، حیرّ محّبیت       یابد که خیود را تنهیا حیر میی    می

، ییک ریور عشین    ییک نیوع حیال پیر کيیر     »نیردد   نیده میی  دیدن در او دوبیاره ز محبّت



 512 های اًلی در ده داستان   تحليل شخصيت/ 

، سییاکت و سییرد شییریر پيییدا شییده بییود کییه     عميیین و معهییول در زنییدنی یکنواخییت  
 ر ییی، سییيری و ، بیییت  یییک رییور ا مينییاندییاهرا  هییيچ ربطییی بییه عییواام شییهوانی نداشیی

  (05همان:)«کرداسترنای  ب  در خودش حر می
 ر يیینمرحلییۀ دوم زنییدنی شییریر بییا همکییار و همخانییه شییدن بییا معيیید، پسییر محسیین،     

کییه شییریر خییود را در مییرگ     ر يطیییاش آ ییاز مییی شییود    ًییميمی دوران رییوانی 
 از بسیییياری» دانییید و سیییخت احسیییاس ننیییاه میییی کنییید      يرمنتهیییرة او مطصّیییر میییی 

 امّییا ؛شیود مییی آنیان  در شیرم  یییا ننیاه  احسیاس  باعیی  آنیان  ونیعيّت  و ا ییراد هیای یانیی و
 نییییعر و ننییییاه احسییییاس بییییدون مسییییاشل، اییییین سییییاام، و خودشییییکو ا ا ییییراد در

 نگییردمییی رهییان بییه ،انتطییاد بییدون کییه معصییوم کییودکی ماننیید ،شییودمیییپطیر تییه
مسییاری کییه آن شر و ننییاه نونییه نيسییت  احسییاس امّییا شییریر اییین  ؛(221: 5901مزاییو،)

 سییازنده امییور از را تصییوّر مییی کنیید؛ تییوان و نيییرویپ ذاتییی خییویپ هییای نییعر را زادة
 است ساخته منحرف

شییود  احسییاس  ای از زنییدنی خییود مییی  بییا ورود معيیید، شییریر وارد مرحلییۀ تییازه       
 طيییدش کییه شییباهت دییاهری زیییادی بییا پییدر    ر يیینمحبّییت و دابسییتگی شییدید بییه پسییر  

یابیید  بییه سییازد  زنییدنی او رنیی  و بییو و معنییایی تییازه مییی تحییوّل میییدارد، او را کییامال  م
 رانی است:  کند و از این شيوه زندنی کامال معيد محبّت می

در زنییدنی اداری و داخلییی شییریر نيییز ترييییرات کلّییی حاًییل شییده بییود  پشییت ميییز اداره بییه     
نر ییت  سییراشيلی نمیییکییرد     از  المرنییا ایرادهییای بنییی ا کارهییا بيشییتر رسییيدنی و درّییت مییی 

آمیید کییه وسییواس تميییزی از سییرش ا تییاده بییود و در هییر نيالسییی آب مییی خییورد  بییه نهییر مییی  
رشییمانپ بییر  ا تییاده بییود      خییوردکییرده   ییطا را بییا اشییتها مییی   شییریر بییا زنییدنی آشییتی  

 (28:5913)هدایت،
اّمییا رنیید روز بعیید معيیید هییم ماننیید پییدرش در آب  ییر  مییی شییود و شییریر در            

 بست می رسد   امال  به بنزندنی اش ک

شییدن در اییین نییروه خییانم، بییه محبّییت خییانواده و احسییاس پطیر تییه نيییاز شییدید آبعییی   
 توان به ونو  در ر تارهای او مشاهده نمود ارتماعی را می

هییای پییطیرش  انییر انسییان در دوران کییودکی بییه انییداره کییا ی محبّییت دریا ییت کنیید و راه        
حتمیال اینکیه در بزرنسییاای بتوانید بیه دیگییران مهیر بیورزد بيشییتر       محبّیت را نيیز آموختیه باشیید، ا   

خواهیید بییود  یکییی از عوامییل تعيییين کننییده بسییيار رییوی در اسییتعداد مهییرورزی  ییرد، توانییایی او   
در پيپ ردم شدن بیرای مهیر ورزییدن بیه دیگیران اسیت  هنگیامی کیه آن  یرد بیه انیدازة کیا ی             

ت حتیی ممکین اسیت بیه ًیورت امیری درآیید کیه         مورد محبّت ررار نگر ته باشید نيیاز بیه محبّی    
  (83:5981سيدنی،) تمام زندنی او را تحت ااشّعاع ررار دهد 
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 کییه رییایی نییدارد، تییا مهییرورزی دراز و سییبزه و زشییترو اسییت و توانییایی ،خییانم آبعییی   
  بییرو اسییتدلترش کییه دختییری خوشییرو و رییطّاب و تییوکییورک مییادر و خییواهر بییا  مییدام
 در او کییهررا کنیید؛ تحمّییل را خییواهرش ورییود حتّییی توانییدنمییی و دارد ناسییازناری سییر

 هییم پییدرش و مییادر»اسییت:  نبییوده برخییوردار  کییا ی محبّییت از هییم کییودکی دوران
 بدگییی همییان از  بییود عزیییز نییازنين و ترییاری تییه داشییتند کییه دوسییت را مییاهر  بيشییتر
 از انزیرنیی او  (11 :5982هییدایت، ) «پيديییدمییی او بییه و زدمییی مییادرش را خییانم آبعییی
دارد و  اریید  تییدا عی حییااتی هميشییه اسییت؛ خییویپ خویشییتن سییاختنوارونییه و  تحریییر

شییدن در ارتمییاع بییه   عییزّت نفییر اسییت؛ نارییار بییرای کسییم محبوبّيییت و پطیر تییه       
آورد: ای ا را ییی بییه انعییام  ییرایو دینییی و  شییرکت در مراسییم مییطهبی روی مییی  نونییه

علییر نباشیید  در تعزیییه هییا از یییک    در هییيچ رونییه خییوانی نبییود کییه او در بییا ی م   » 
نر یییت  همیییه رونیییه خوانهیییا او را  سیییاعت پیییيپ از دهیییر بیییرای خیییودش ریییا میییی  

شیناختند و خيلیی ماییل بودنید کیه آبعیی خیانم پیای منبیر آنهیا بیوده باشید تیا معلیر               می
  (10: 5982هدایت،)« را با نریه، نااه و شيون خود نرم کند

نهییایی و احسییاس حطییارت و ی نریییز از تاییین ر تییار آبعییی خییانم واکنشییی د ییاعی بییرا    
 ؛شییدنی اسیییت شییدید محبّیییت و احسییاس ویرانگییر  رد    ناپییطیر کمبییود  حاًییل نریز 

 ریانی که سرانعام با خودکشی رهرمان داستان به پایان می رسد ر
 نیاز به مورد احتراق واقز شدن . 2-2-4

کییه بییودن و آنییاهی از این ، احسییاس شایسییته احسییاس عییزّت نفییر، اعتمییاد بییه نفییر     
از مطتنییيات زنییدنی کسییی اسییت کییه بییه اییین مرحلییۀ وا     ،نهنییددیگییران بییدو ارو مییی

پییای مییی نهیید  مزاییو  دو نییوع احتییرام را مشییخص کییرده اسییت: یکییی و رهییه و دیگییری    
، تأیيیید یییا شییهرتی کییه  ییرد در نییزد   ورهییه عبییارت اسییت از ادرا  مطییام   »عییزّت نفییر

اسیییت کیییه  یییرد از کنییید در حیییاای کیییه عیییزّت نفیییر احساسیییی دیگییران کسیییم میییی 
  (131: 5931 يست،« ) شایستگی خودش دارد

تیییوان در ایییین مرحلیییه از سلسیییله مراتیییم  را میییی« آکیییلداش»زنیییدنی و شخصیییيّت   
رشییر یییا تيرییی اسییت کییه در زمییان خییود بییه     آکییل نماینییدة داش  نيازهییای مزاییو رییرار داد

اییین  ی خاًّییی معتطیید بودنیید  هییاهییا بییه اًییول و ارزش اییو ی معییروف بودنیید  اییو ی  
کییرد   ییرور،  هییا نییوع شخصییيّت و روش زنییدنی آنهییا را ترسییيم مییی     اًییول و ارزش

نطشییییتگی، تهییییوّر و شییییعاعت،  ییییداکاری و ازخود ااعییییاده، عییییزّت نفییییر  ییییو  
منییدی از رییدرت رسییمانی بییا    ورزی، رییوانمردی، حمایییت از نییعفا و بهییره  سییخاوت

رتییی حییاری کییار بییود کییه وهییای آنییان بییود  داش آکییل رنییان درسییت از رملییۀ ویانییی
وًیییيّت کیییرد کیییه تیییا بلیییو  شیییرعی وارثیییان، او امیییوال و   ،ر یییتًیییمد از دنيیییا میییی
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اش را سرپرسییتی کنیید  داش آکییل بنییا بییر مییرام اییو ی نییری، ًییادرانه هفییت      هخییانواد
 سال بر این کار همّت نماشت  

آکییل در نهییر نر ییت : یکییی    بییارة داشل اییین داسییتان باییید دو نکتییه را در   در تحليیی  
 بییه او داراشییی ۀرد همییکییه مُییزمییانی  اکين بییزرگ  ییارس بییودیکییی از ملّییپییدر او »اینکییه 
آکییل را همییۀ  داش»( و دیگییر اینکییه  10: 5989)هییدایت،« رسییيد اشیکدانییه یکییی پسییر

اش را بیییا مردانگیییی و زنیییدنی»ریییون او  ؛(19)همیییان :« اهیییل شیییيراز دوسیییت داشیییتند
ربییل از دیییدن  و سییوم اینکییه تییا همییان(«)نطرانيییدمنشییی میییآزادی و بخشییپ و بییزرگ

، آکییل رییایی نداشییت مررییان، دختییر حییاری ًییمد، عشیین و عاشییطی در زنییدنی داش   
نییر تن سرپرسییتی، بییا روی دادن اتّفییاری  يییر منتهییره عاشیین دختییر    عهییدهامّییا از آ ییاز بر

کوشییيد ريییزی بییه روی  کییرد و میییواییی اییین عشیین را کتمییان مییی  ،حییاری ًییمد شیید 
کییه بییه او   را هرنییاه دختییری کییرد پییيپ خییودش نمییان مییی  »خییودش نيییاورد؛ رییون:  

 رواییی نصیی» (11: 5989هییدایت،«)نمییک بییه حرامییی اسییت  ،بگيییرد ،سییررده شییده اسییت
وریییت بیییود کیییه داش آکیییل حطيطیییی، داش آکیییل  بيعیییی بیییا تمیییام    همیییان    شیییم، 

از تییو رشییری کییه آداب و رسییوم رامعییه  ،احساسییات و هییوا و هییوس، بییدون رودربایسییتی
او تلطییين شییده بییود، بيییرون    ه گییی بیی از بدّبییدور او بسییته بییود، از تییوی ا کییاری کییه      

  (18)همان:« کشيدآزادانه مرران را تن  در آ وش می ،)در عاام خواب(آمدمی

تیوان بیه ایین نتيعیه رسیيد کیه نيازهیای زیسیتی و امنيّتیی ذاش          از بررسی ایین نکیات میی      
بییه  آکییل کییامال  تییأمين بییوده و او بییا دور زدن نيییاز بییه محبّییت و نییدادن پاسییخی مناسییم   

بییر  پا شییاری تییا رییایی کییه   ؛داده اسییتآن، خییود را در مرتبییۀ رهییارم هییرم نيازهییا رییرار  
 بییاز  عشیین بییه اعتییراف از را او عییزّت نفییر و احتییرام و ورهییۀ خییود بییين مییردم،   حفییظ
دارد؛ امّییا آیییا اساسییا  ممکیین اسییت  ییردی بتوانیید یکییی از مراحییل را دور بزنیید؟ در     مییی

بییا اینکییه نيازهییا باییید بییه  » ممکیین نيسییت کییار  يییرپاسییخ باییید نفییت: از نهییر مزاییو اییین  
شییوند  در برخییی ًیورت سلسییله مراتبیی  ییی شییوند، وایی نییاهی ایین نيازهییا وارونییه میی     

« یابنیییدا یییراد سیییاشن هیییای بیییا ی هیییرم بیییر نيازهیییای سیییطو پیییایين هیییرم تطیییدّم  میییی  
  (138:5931) يست،

واییی بییاز هییم   ،داش آکییل نيییازش بییه احتییرام را تییا حییدّ زیییادی ارنییا نمییوده اسییت        
ًیورت  هزییرا  زمیۀ ارنیای نيازهیا بی      ،توانید بیه سیمت خودشیکو ایی حرکیت کنید      نمی

سلسییله مراتبییی اییین اسییت کییه ربییل از رسییيدن  ییرد بییه مرحلییۀ نيییاز بییه احتییرام، نيییازش بییه  
پییطیری و مطتنییيات آن از رملییه ميییل رنسییی را پشییت سییر نهییاده باشیید؛   محبّییت و تعلّیین

نیییدادن بیییه ريییید و بنیییدها و   اش و تییینآزادیحیییال آنکیییه داش آکیییل بیییرای حفیییظ   
(، خییود را از 11: 5989هییایی کییه  زمییۀ زنییدنی زناشییویی اسییت )هییدایت،   محییدودیّت
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اسییت  همییين محروميّییت تحميلییی، آن هییم بییا رنییين     کییردهارنییای اییین نيییاز محییروم  
امی شییدیدی در او ایعییاد مییی کنیید   رییراری و ناکیی ، بیییای، احسییاس ناخشیینودی انگيییزه

ی بییرای  ییرار از اییین احساسییات نییانوار، خییود را بییه دسییت رريییم       کییه نییوی رییاییتا
 کشاند اش به کام مرگ میردیمی

 یهییایبییازار یحییار هيشییب آراسییته یدییاهر بییا ا ییاده و ريپییر  یدکّانییدار مییراد، یحییار  
 راه بییه بییازار ودر بنییدديم را ی روشیی بییرن  دکّییان یورتیی او  اسییت یپهلییو عصییر لیییاوا
(  19: 5982ت،یهییدا) کننییدیمیی احتییرام ادهییار و سییالم او بییه دکانییدارها ۀهمیی ا تیید،یمیی
 را اموااشییان تمییام شییوهر، تيّوًیی  بیین مییادرش و کنییدیمیی  ییوت پییدرش یکییودک در
 خییرو را هییاپییول آنعییا در  رودیمیی کییربال بییه خییواهرش و او همییراه و  روشیید یمیی
 بییاز پیعمییو نییزد همییدان بییه زحمییت بییا یحییار و ا تنییدیمیی یینییدا بییه و کننییدیمیی
 .رددنیم
 رملییه از ییییدارا همییه اوسییت، وارث تنهییا مییراد یحییار رییون عمییو مییرگ از بعیید   

 مییراد یحییار  بییرد یمیی ارث بییه پیعمییو از را یحییار اطییم یحتّیی و ی روشییبییرن  دکّییان
 شییهيهم یوایی کنییديم ازدواو ا تییه،ی یاعتبییار و شییهرت و رسییم و اسییم بییازار در نییکیا کییه
 شییهيهم یحییار ا کییار   زنییديم کتییک را او و اسییت رییدال و رنیی  در شییهربانو زنییپ بییا

 منییزل  ییرف بییه بییازار از کییه روز کییی او  اسییت زنییپ بییا یريییدرن و دعییوا مشییرول
 نطرانییدیمیی خییا ر از را زنییپ یهییازبییان زخییم و رییدال یهییاًییحنه راه در و رودیمیی
 کشیید،یمیی رخییپ بییه را خییود یربلیی خواسییتگار ًییرّاف، نيحسیی یمشییهد رگونییه کییه
 کیه  یحیار   کیرد عبیور  کنیارش  از او بیه  تورّیه  دونبی  زنیپ  کنید یمی  احسیاس  مرتبیه  کی

 را او نيحسیی یمشییهد زن رییادر ديسییف هيحاشیی دنییید از اسییت شییانیپر سییخت ا کییارش
 بیه  منیزل،  از اریازه  بیدون  آمیدن  رونيی ب و زن یتیورّه یبی   پنیدارد یمی  خیود  همسیر  اشتباها 
  زنییديم او بییه یليسیی کییی یحتّیی و کنییديم ميییتعط را زن  خییوردیبرمیی یحییار رتيیی  رگ
 سییرانعام  کشییدیمیی هيّیینهم و آران بییه آنییان کییار و شییوندیمیی رمیی  دورشییان مییردم
 پنعییاه تحمّییل و ینطیید ۀمیییرر پرداخییت بییا و بییردیمیی یپیی خییود اشییتباه بییه مییرادیحییار
 خانییه بییه شرمسییار و سییرا کنده ر تییه، بییاد بییر یآبییرو بییا مییردم، حنییور در شییال  نییربه
 بییاز خانییه بییه شرمسییار و ا کندهسییر دهییديم  ییال  را زنییپ بعیید روز دو و نییرددیبییازم
 ییهییاآدم بییه تیهییدا داسییتان نیییا در    دهییديم  ییال  را زنییپ بعیید روز دو و نییرددیمیی

 اربییال خییا رهبیی ًییر ا  ،یتيّشخصیی و ی کییر بلییو  از یبرخییوردار بییدون کییه کنییديم حملییه
 و کننییدیمیی کسییم یشییهرت و اعتبییار و ابنییدی یمیی دسییت یتيّمییورعع و ثییروت بییه بخییت، و

 اییینکییه انییر حییااینطارنیید؛ دربییه آنهییا احتییرام مییی، دارنیید نيدییاهرب مرشیی کییه مییردم

 آنهییا ارزشیبیی و ريییحط ی وارعیی تيّشخصیینر تییه شییود،  آنییان از ثییروت و اعتبییار معییازی



 518 های اًلی در ده داستان   تحليل شخصيت/ 

امّیا زنیپ بیه بیا ن و حطيطیت وریود        ،ننید يب یمی  را یحیار  دیاهر  میردم   شدخواهد انینما
نییه و درون آن بییا هییم تفییاوت و   ر تییار حییاری در بيییرون خا او مییی نگییرد  بییرای همییين   

تنیییادّی آشیییکار دارد  در بيیییرون احسیییاس عیییزّت و اعتمیییاد بیییه نفیییر دارد و بیییرای    
نارییار زنییپ را بییهشییود و امّییا در خانییه داشمییا  تحطيییر مییی ،خییودش هییم احتییرام راشییل اسییت

ت کییه حییاری مییراد را در زنیید  نتيعییۀ اییین دونییانگی، خشییمی هميشییگی اسیی کتییک مییی
    استدادهتنگنا ررار

 خودشکوفايی . 2-2-5

عنییوان مصییداری بییرای هتییوان بییهییای کوتییاه ًییاد  هییدایت را نمییی هيديییک از داسییتان  
نونییه کییه  اییین مرحلییه بررسییی نمییود و اییین مونییوع تععّبییی هییم نییدارد؛ رییون همییان     

ای تنگاتنییی  بیییا محیییي  زنیییدنی ا یییراد دارد  نفتیییيم از  ر یییی خودشیییکو ایی رابطیییه
ر در محیییي  رشییید و باانیییدنی رهرمانیییان ایییین  ( و از  یییرف دیگییی32: 5911)شیییواتر،

، عیواملی از ربيیل: نبیود    و اواشیل عصیر پهلیوی   هیا؛ یعنیی اییران اواخیر عصیر راریار       داستان
نسییيخته، طییاتی، اسییتبداد و دیکتییاتوری ا سار عییداات ارتمییاعی و  اًییلۀ وحشییتنا   ب  

رحمانیییۀ میییردم،  طیییر شیییدید، کمبیییود امکانیییات آموزشیییی و  اسیییتعمار و اسیییتبمار بیییی
أمنییی و بيکییاری و رسییوم و باورهییای ویرانگییر، راه ورود ایرانيییان بییه اییین     اشییتی ، نییا بهد

اسییت و اییین وارعيّییت تلییخ بییا تورّییه بییه اًییل تطییدّم و ريرنییی       مرحلییۀ را بسییته بییوده  
(، کیییامال  598:5901نيازهیییای کمبیییود بیییر نيازهیییای رشییید ییییا هسیییتی در انسیییان)مزاو،  

 آن شییکو ایی و ذاتییی ت اسییتعدادشییناخ را خودشییکو ایی شییرر پییطیر تنی اسییت  مزاییو 
  (89همان:)  داندمی
کسیانی کیه   اکبیر  تیوان انتهیار داشیت    وانو اسیت کیه بیا توّریه بیه نهیرات مزایو، نمیی           

ای پییر از مانییدن هییر روز در پيکییاری داشمییی بییا  طییر هسییتند و در رامعییه  تنهییا بییرای زنییده
نهفتییۀ خییود را  کننیید، معییال یابنیید تییا اسییتعدادهای ذاتییی  رهییل و خرا ییات زنییدنی مییی 

 بشناسند و بتوانند آن را پرورش دهند   
 
 گیر نتیجه .3
هییایی کییه در اییین پییاوهپ بییر مبنییای نهریّییۀ مزاییو بررسییی شییدند   از ده رهرمییان داسییتان  

یییک نتوانسییتند بییا  لبییه بییر عوامییل بازدارنییدة محییي  زنییدنی شییان بییه خودشییکو ایی هیيچ 
همیه رانبیۀ رامعیۀ  اییران در برهیۀ زمیانی       سیامانی نسیترده و   برسند و ایین وارعيّیت بیر بیی    

هییای اًییلی داسییتانهای کوتییاه ًییاد    زنییدنی آنهییا د اییت دارد  هییر رنیید شخصییيّت   
برابییر  تصییویرانیید و هییای درونییی او و در ذهیین او شییکل نر تییههییدایت، بییر اسییاس انگيییزه
أثير اّمیا ایین وارعّيیت،  یرگ منطبین بیا نهرّییۀ مزایو مبنیی بیر تی            ،با اًلی از خیود او هسیتند  
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دادن بییه سییاختار شخصییيّت آنهییا را زیییر سیی ال    رییا   و تعيییين کننییدة محییي  در شییکل  
باییید تییأثير محییي  در   ،هییابییرد؛ رییون نطشییته از  ویانییی رشاايسییتی اییین داسییتان    نمییی

ترسییيم شخصییيّت نویسیینده را هییم در نهییر داشییت؛ رییون خییود هییدایت هییم محصییول       
شییکو ایی توانسییت امکییان رشیید و یای کییه نییه تنهییا نمییرامعییه ؛اش بییودزدهرامعییۀ بحییران

هییایی مطییرود،  های نهفتییه آنییان را  ییراهم آورد؛ بلکییه ا لییم از آنهییا انسییان      اسییتعطاد
سییاخت  مطلییم رااییم تورّیه دیگییر اییین اسییت  اميیید و حيییران میی نا و منییزوی سیرخورده، 

شناسییی، نطییپ  نيییری از معلومییاتپ در علییم روانشناسییی و مییردم   کییه هییدایت بییا بهییره  
کشییيدن رریییان تحییوّل و تطییوّر  تصییویرمحيطییی را در پییردازش و بییه  عوامییل ارتمییاعی و

 درّت بررسته ساخته و نشان داده است    شخصيّت رهرمانان داستانهایپ، به
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