مجلّة مطالعات ايرانی
دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی
دانشگاه شهيد باهنر کرمان
سال پانزدهم ،شمارة بيست و نهم ،بهار و تابستان 5931

تحلیل شخصیّتها اصلی در ده داستان کوتاه
نظريّة مزلو
صادق هدايت بر مبنا
دکتر سعید حاتمی(نویسندة مسئول)
فاطمه برکات

1

2

چکیده
داسییتانهای کوتییاه رشاايسییتی ًییاد هییدایت از زوایییای مختلییر رابییل نطیید و بررسییی اسییت رییون اییین
داسییتانها بییا مبییانی نهریّییات روانکاوانییۀ روییید و یون ی

 ،بيشییتر رابییل انطبییا بییوده  ،تحليییل آنهییا از اییین

زوایییا ،هییم بيشییتر مییورد تورّییه پاوهشییگران وار ی شییدهاسییت؛ امّییا اییین داسییتانهییا در حییوزة روانشناسییی

انسییاننییرا (  ) humanistic psychologyو بییهویییاه بییا تکيییه بییر نهریییۀ آبراهییام مزاییو هییم رابییل
بررسیییاسییت پاوهنییدنان در اییین رسییتار بییا مبنییا رییراردادن همییين رویکییرد ،بییه بررسییی شخص یيّتهییای
اًییلی در ده داسییتان کوتییاه ًییاد هییدایت پرداختییهانیید بییر اسییاس نتییای اییین پییاوهپ ،رییون محییي
رشیید و باانییدنی رهرمانییان اییین داسییتانهییا؛ یعنییی رامعییۀ ایییران در اواخییر عهیید رارییار و اواشییل عصییر
پهلییوی ،واریید شییرای

زم بییرای پییرورش و باانییدنی اسییتعدادهای نهفتییۀ ا ییراد ،در رهییت نيییل بییه

شییکو ایی و کمییال نبییودهاسییت؛ اییطا رهرمانییان اییین داسییتانهییا ،ا لییم آدمهییایی دروننییرا ،منییزوی،
روانرنعور و شکستخوردهاند که نمیتوانند به خودشکو ایی برسند
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 5مقدمه
نطیید روانشناسییانۀ اثییر بییه معنییای امییروزین آن ،در اوایییل رییرن بيسییتم بییه ورییودآمیید و
تییاکنون سییه مرحلییۀ عمییدة تح یوّل را یییکییردهاسییت :نخسییتين مرحله،کییه مرحلییۀ زایییپ
نطیید روانشناسییی خوانییده میییشییود ،بییا نهریییۀ روان تحليییلنییری شخصییيّت بییه وسییيلۀ
«ویلهلیییم وونیییت» ( )Wilhelm Maximilian Wundtآامیییانی آ یییازشییید؛ سیییرر
« روید» ( )Sigmund Freudآن را توسعه و نسترشداد
مرحلییۀ دوم ،اوو نهریییۀ ر تییارنراییاسییت اییین نهریّییه کییه «اسییکينر» ( Burrhus
 )Frederic Skinnerآن را بییه شییکو ایی رسیییاند ،معتطیید اسییت کیییه ميییان انسیییان و
حيییوان شییباهتهییای ذاتییی راوانییی ورییود دارد براسییاس اییین نهریییه ،انسییان مورییودی
انعطییافپییطیر ،سییازنار و رربییانی تطییدیر اسییت مرحلییۀ سییوم ،مرحلییۀ شییکو ایی نهریییۀ
انسییاننرایییی یییا روانشناسییی کمییال اسییت «آبراهییام مزاییو» ( Abraham Harold
 )Maslowپدر معنوی و یکی از پيشتاران این مکتم روانشناسی است
رنییبپ روان شناسییی انسییاننییرا بییر تعربییۀ هشییيار ،انگيییزههییای عییاای انسییان ،آزادی اراده،
خالريّییت ییردی و ورییای و تعربيییات مببییت ییرد بسییيار تأکيیید مییی کنیید این نهریّییه ،در عییين
آنکییه ت یأثير مح یرّ هییای برونییی ،ریییزه و کشییمکپهییای دوران کییودکی را در شییکل نيییری
شخصيّت ،نفی نمیکنید ،آدمیی را دسیتخوش ایین نيروهیا نمییدانید انسیان مییتوانید و مییبایید
در برابیر تییأثّ رات نطشییته ،بيعییت و اونییاع و احییوال محییي بییه پییا خيییزد و آناهانییه خییود را در
مسير تحطّن و کمال ررار دهد (شواتر)1:5911،

مزاییو پییدر روحییانی روان شناسییی انسییاننرایییی خوانییده میییشییود ،زیییرا او بییيپ از هییر
کییر دیگییری در تکامییل اییین رنییبپ نطییپ داشییتهاسییت .تورّییه بییه سلسییله مراتییم
نيازهییای انسییان و ویانيهییای ا ییراد خییودشییکو ا بخییپ عمییدة محتییوای پییاوهپهییای او
را تشییکيل میییدهیید بییه عطيییده مزاییو هییر ییرد ،دارای نییرایپ ذاتییی بییرای رسییيدن بییه
خودشییکو ایی اسییت کییه بییا ترین سییطو کمییال انسییان محسییوب میییشییود؛ امّییا اییین
کمییال بییرای هییر کسییی محطّیین نمیییشییود ،زیییرا او هییر انسییانی بییرای رسییيدن بییه اییین
سطو ،باید با مو طيّیت سیطو پیایين تیر را بريمایید ثانيیا تررّیی انسیان مسیتلزم یراهم بیودن
زمينه ها و امکانات نرور ،در محي زندنی اوست
 .1 -1بیان مسئله

آثییار هنییری را میییتییوان از رنبییههییای مختلییر بررسیییکییرد تحليییل محتییوای اثییر و
تحليییل شخصییيّتهییا از اییین رملییه انیید هییدف پاوهنییدنان در اییین رسییتار ،تحليییل
شخصی یيّتهیییای اًیییلی در رنییید داسیییتان کوتیییاه ًیییاد هیییدایت بیییر مبنیییای نهریّیییۀ
روانشناسی انسان نرایانیۀ مزایو اسیت تیا از ایین رهگیطر دریابنید ایین شخصیيّتهیا تیا ریه
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ح ّد بیه کمیاای کیه مزایو بیرای انسیان راشیل شیده اسیت ،نزدییک شیده انید؛ زییرا یکیی از
شییاخص هییای بسییيار مهییم در شییکل دهییی و ترسییيم شخصییيّت هییر انسییانی از رملییه
رهرمانییان داسییتانهییا ،خصوًییا در داسییتانهای رشاايسییتی ،رامعییه یییا بییه عبییارت دیگییر
محي رشد و بااندنی اوست
هییر داسییتان نویسییی هییم بییرای خلیین و شناسییاندن رهرمییانپ بییه خواننییده ،نارییار اسییت
کییم و بییيپ تصییویری از محییي زنییدنی او را بییرای خواننییده ترسییيم نماییید ًییاد
هییدایت هییم از اییین راعییده مسییتبنی نيسییت او شییاید اوّاییين نویسییندة ایرانییی باشیید کییه
بازتییاب آشییناییاش بییا متییون روانکییاوی و ادبيّییات مییدرن رهییان در داسییتانهییای کوتییاه
رشاايسییتی اش آشییکار اسییت هییدایت بییا ناسییازیهییای مناسییم و هنرمندانییه ،محيطییی
زنیییده و رانیییدار یییراروی خواننیییدنانپ ریییرار مییییدهییید ،رنانکیییه خواننیییده احسیییاس
میییکنیید او هییم در آن نییا نفییر میییکشیید و زنییدنی میییکنیید؛ بنییابراین ،تحليییل
شخصییيّت رهرمانییان داسییتانهییای ًییاد هییدایت بییا تورّییه بییه محيطییی کییه خییود او
رهرمانییانپ را در آن محییي بییه تصییویر کشییيدهاسییت و بییا مبنییا رییرار دادن نهریّییه مزاییو
کیاری مورّییه و مطییدور اسیت تمرکییز نویسییندنان بیر اییین سی ال متمرکیز اسییت کییه اییین
محي تا ریه حیدّ در شیکل دهیی بیه شخصیيّت رهرمانیان تیأثير نهیاده اسیت و بیا تورّیه بیه
نهریّۀ مزاو این تأثير و تأثّر را رگونه می توان ارزیابی کرد
 . 2 -1پیشینة پژوهش

تیا کنییون در زمينییۀ مطایسییۀ و تطبيین دیییدناههییای مزاییو بیا شییعرای اندیشییمند کالسییيک
ایییران مطییا ت خییوبی نوشییته شییدهاسییت ؛از رملییۀ آنهییا مییی تییوان بییه مییوارد زیییر اشییاره
کرد:
احمیید اميییری خراسییانی  ،محمدرنییا ًییر ی و محمّیید حسییين ایییرانمنپ در مطااییه ای
بییا عنییوان « بررسییی توًییيههییای اخالرییی ناًرخسییرو بییر پاییۀ هییرم مزاییو» کییه در شییمارة
بيسییت و دوم معلّییۀ ادبيّییات تعليمییی رییا شییدهاسییت بییا بطییه بنییدی و بررسییی شییواهد
نونانون از دییوان ناًرخسیرو بیر اسیاس هیرم مزایو بیه ایین نتيعیه رسیيدهانید کیه ناًیر
خسییرو در نصییایحپ بییا بررسییتهکییردن کییارکرد اخییال در ر ی نيازهییای انسییان و بییا از
ميییان برداشییتن تنییاد ميییان اًییول اخالرییی و نییرایپ انسییان بییه ا یطّات آنییی ،موربییات
پایبندی هرره بيشتر مخا بانپ به این اًول را راهم آوردهاست
محمیید مهییدی شییریعت بییارری نيییز در شییمارة سییی و دوم معلییۀ مطااعییات روانشییناختی،
مطااییهای بییا عنییوان « مطااعییه تطبيطییی نهریّییات مواییوی و مزاییو دربییارة انسییان سییاام و
کامییل» بییه رییا رسییانده و در آن بییه مطایسییه نهریییات و ا کییار مواییوی و مزاییو در اییین
زمينییه پرداختییه و بییه اییین نتيعییه رسییيدهاسییت کییه هییر دو اندیشییمند ،بییا ورییود اًییلۀ
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زمییانی و مکییانی بسییيار و خاسییتگاه کییری و رهییان بينییی متفییاوت بییا یکییدیگر ،معتطیید
بییودهانیید کییه دسییتی یابی بییه حااییت آرمییانی هسییتی و تبییدیلشییدن یییا نزدیییک شییدن بییه
انسان ساام و کامل برای همۀ انسانها امری ممکن و مطدور است
زینییم نییوروزی  ،عليرنییا اسییالم و محمدحسییين کرمییی نيییز در مطااییهای بییا عنییوان
«بررسی شخصیيّت بهیرام در هفیت پيکیر بیا توریه بیه نهریّیۀ مزایو» کیه در شیمارة رهیارم
معلییۀ مییتنشناسییی ادب ارسییی بییه رییا رسییيدهاسییت ،بییا تطبيیین دادن شخص یيّت بهییرام
در پییردازش نهییامی ،بییا م اّفییه هییای خودشییکو ایی مزاییو در هفییت پيکییر ،بییه اییین نتيعییه
رسییيده انیید کییه اسییاس تفکّییر نهییامی در اییین داسییتان ،کمییال ،تعییاای و خودشییکو ایی
تییدریعی شخصیيّت هییای داسییتان ،مخصوًییا بهییرامنییور در هییر دو بُعیید مییادّی و معنییوی
است و این رویکرد نهامی ننعوی با نهریّه مزاو کامال سازنار است
 . 3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

مطااییۀ حانییر نطییپ و تییأثير اونییاع ارتمییاعی و عوامییل محيطییی را بییر رونیید تکامییل
شخصیییيّتهیییای اًیییلی ،در داسیییتانهای کوتیییاه رشاايسیییتی یکسیییی از مشیییهورترین و
تأثيرنییطارترین نویسییندنان معاًییر ایییران ،بییه تصییویر میییکشیید آن هییم بییر مبنییای یکییی
از ردیییدترین و تأثيرنییطارترین نهریّییه هییای روانشناسییی معاًییر رهییان وانییو اسییت
کییه تنییای اییین پییزوهپ در حییوزههییای رامعییهشناسییی ،مییردمشناسییی و تحطيطییات
تییاریخی و ادبییی بییرای محطّطییان اییین رشییتههییا رابییل اسییتفاده اسییت؛ زیییرا ًییاد هییدایت
بیه عنییوان ییردی تحصییيلکییرده ،نییمن آشیینایی بییا ادبيییات مییدرن رهییان و دیییدناههییای
روانشناسییی ،بییا نگییاهی نطّادانییه بییه اونییاع رامعییه مییینگریسییت؛ بنییابراین داسییتانهییای
کوتییاه رشاايسییتی اش ،دروار ی رلییوهنییاه اونییاع ارتمییاعی ایییران از اواخییر عصییر رارییار
تییا اواسیی عصییر پهلییوی اسییت؛ اابتییه بییا رنیی و اعییابی از نییرایپهییای درونییی و
تفکّرات خود او
 .2بحث
 . 1-2تبیین نظريّة مزلو

آبراهیییام مزایییو در سیییال  5329م ،بیییا أخیییط مفهیییوم خودشیییکو ایی از آثیییار کیییورت
نلدشییتاین و تکميییل آرای نطشییتگان ،نهریّییه ای دربییارة انگيییزشهییای انسییانی اراشییه
داد بییر مبنییای اییین نهریّییه « ،در همییۀ انسییانهییا نيییاز بییه خودشییکو ایی و تمایییل بییه تحطّیین
رابليّیییتهیییای خیییود وریییود دارد و همیییه از رنیییان انگيیییزش ذاتیییی برخوردارنییید کیییه
میییتواننیید بییا ر ی نيازهایشییان در رااییم سلسییله مراتبییی هوشییيارانه و بییا کمییکنییر تن از
نيیییروی هیییوش و اراده و کنتیییرل دامهیییای روانیییی مختلیییر کیییه بیییه تنیییعير روحيّیییه
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مییانعامیید ،اسییتعداد بییااطوّة نيییل بییه تعییاای و کمییال را در ورییود خییویپ محطّیین سییازند و
بییدینوسییيله بییه خودشییکو ایی برسییند» ( رانییک)229: 5911،؛ بییه عبییارت دیگییر ،بییر
اسییاس اییین نهریییۀ ،ا ّو انسییان ذاتییا طرتییی پییا دارد؛ ثانيییا ًییاحم اختيییار و اراده
اسیییت؛ بیییدینمعنیییی کیییه هررنییید محیییي رشییید و باانیییدنی او در تکیییوین شخصییيّتپ
تأثيری بیبدیل بر رای میینهید ،امّیا ایین انسیان ذاتیا پیا و مختیار مییتوانید و مییبایید
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
نتییای پییاوهپهییای مزاییو کییه از پایییدارترین رنییيههییای شخص یيّت دربییارة نيازهییای
بشییری بییود ،در آثییار بعییدیاش بییا عنییوان روانشناسییی کمییال ،تکميییل شیید او سلسییله
مراتم پن نانیهای بیرای نيازهیای آدمیی پيشینهاد میی کنید کیه بیه شیکل هیرم ،مییتیوان
نيازهییای زیسییتی و رسییمانی را در پییایين و نيییاز بییه خودشییکو ایی را در بییا ی آن رییای
داد مراتییم ميییانی شییامل نيییاز بییه امنيییت ،تعلّیین ،عشیین و احتییرام اسییت ( مزاییو11: 5982،
)
آبراهییام مزاییو در عییينحییال کییه تییأثير محییي بییر شخصییيت را عنصییر اساسییی در
شکو ایی اسیتعدادهای بیااطوة انسیان میی دانید؛ امّیا بیر خیالف رویید بیر ایین نهیر تأکيید
می کند که انسیان ذاتیا شیرور و شیيطانی نيسیت انیر زمينیههیای زم بیرای ر ی نيازهیای
او در رامعییه ییراهم نییردد ،میییتوانیید در رهییت خيییر رییدم بییردارد و بییه اوو کمییال
انسییانی برسیید بیییه نهییر مزاییو انسیییان سلسییله نيازهییایی دارد کیییه ر تییار او را هیییدایت
میکند این نيازها ذاتیی انسیان اسیت و بیا تواّید انسیان بیه وریود مییآیید و ابیدا اکتسیابی
نيسییت؛ امّییا ر تییار انسییان بییرای ارنییای نيازهییای خییود ،رنبییۀ اکتسییابی دارد و ممکیین
اسییت تحییت تییأثير عوامییل محيطییی ،تفییاوت هییایی داشییته باشیید شخصیيّت هییای متفییاوت
انسان ها نتيحۀ همين تفاوت هاست
مزاییو بییر اییین بییاور بییود کییه ر تییار انسییان بییهوسییيلۀ سلسییله مراتییم نيازهییا برانگيختییه
میشود این نيازها را مییتیوان در راایم ییک هیرم تصیوّر کیرد کیه از راعیده تیا رأس بیه
اییین ترتيییم شییکل مییینيییرد  :اول  :نيازهییای زیسییتی یییا يزیواوریییک کییه درواریی
نيازهییای آدمییی بییرای تییداوم حيییاتپ اسییت ،مبییل :خییورا  ،پوشییا و مسییکن ؛ دوم :
نيازهییای امنيّتییی؛ یعنییی شییخص باییید احسییاس کنیید سییالمتی ،شییرل ،مییال و رییانپ در
زمییان حییال و آینییده در معییرگ خطییر رییرار نییدارد سییوم  :نيازهییای ارتمییاعی؛ یعنییی نيییاز
به برریراری روابی مبتنیی بیر عا فیه و محبّیت بیا دیگیران رهیارم  :نيیاز بیه میورد احتیرام
وار ی شییدن اییین احتییرام ربییل از هییر ريییز نسییبت بییه خییود اسییت؛ یعنییی ییرد باییید ارزش
خییود را در کنیید و بییرای خییود احتییرام راشییل باشیید؛ عییالوه بییر اییین احسییاس کنیید کییه
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مییورد احتییرام دیگییران هییم رییرار دارد انییر آدميییان نتواننیید نيییاز خییود بییه احتییرام را از
رییین ر تییار سییازنده برآورنیید ،در اییین حااییت ممکیین اسییت ییرد بییرای ارنییای نيییاز بییه
رلم تورّی ه و مطیر شیدن ،بیه ر تیار خرابکارانیه ییا نسینعيده متوسّیل شیود پینعم  :نيیاز
بییه خودشییکو ایی؛ یعنییی باییید امکییان شییکو ا سییاختن اسییتعدادهای نهفتییه و بییااطوّه کییه در
ورود هرکسی به ودیعه نهاده شده ،برای او راهم باشد
از نگییاه مزاییو اییین نيازهییای پنعگانییه ذاتییی هس یتند ،واییی نحییوة ارنییای آنهییا اکتسییابی
است مسلّما نيل به نيازهای رأس هرم مستلزم تحطّن نيازهای پایينتر است
انسییانی کییه از ییطا ،عشیین و احتییرام محییروم اسییت ،بيشییترین و ابتییداییتییرین نيییازش  ،نيییاز بییه
طاست انیر تمیام نيازهیا ارنیا نشیده باشید  ،نيازهیای رسیمانی بیر ارنانيسیم ريیره میی شیود و
نيازهیییای دیگیییر ممکییین اسیییت بیییه سیییادنی معیییدوم ییییا بیییه پشیییت ًیییحنه رانیییده شیییود
(مزاو)598:5901،

بییه عنییوان مبییال ییردی کییه نيازهییای يزیواییوریکی او ارنییا نشییدهاسییت ،تمییایلی بییه
ارنیای نيیاز بیه احتیرام نیدارد و عمیدة عاايّیت هیایپ در همیين سیطو متمرکیز مییشییود
و بطيّییه نيازهییا انگيییزش کمییی بییرای او ایعییاد میییکنیید از ویانیییهییای عمییدة نيازهییای
اییین مرحلییه اییین اسییت کییه نمیییتییوان ارنییای آنهییا را رنییدان بییه تعوییین انییداخت ،اییین
نيازهییا همدنییين در عییين نییطرا بییودن ،در ییول زمییان و تاپایییان عمییر ،اسییتمرار مییییابنیید
در يّییت همییۀ مورییودات زنییده بییرای ارنییای اییین نيازهییا محییدود اسییت و رابليّییت
رنییدانی هییم بییرای ارتطییا و نسییترش ندارنیید مزاییو رنیید ویانییی اساسییی بییدین شییر
برای نيازها در نهر نر ته است:
الااف .نيازهییایی کییه در سییطو پییایينتییر رییرار دارنیید ماننیید نيازهییای يزیواورییک ،نسییبت
بییه نيییاز هییای بییا تر همدییون نيییاز بییه خودشییکو ایی مطیدّم بییوده و از نيرومنییدی و رییدرت
بيشتری برخوردار است
ب .نيازهییای يزیواییوریکی و ایمنییی مربییور بییه دوران کییودکی ،نيازهییای تعلّیینپییطیری
و احتییرام متعلّیین بییه دوران نورییوانی و نيییاز بییه خییود شییکو ایی در ميانسییاای پدیییدار
میشود
پ .ارنییا نکییردن نيازهییای پییایينتییر کییه نيازهییای کمبییود )(deficiency needs
ناميده میشود ،رد را بیا بحیران مواریه مییکنید در حیاای کیه بیهتعویینانیداختن ارنیای
نيازهای با تر ،بحران به دنبال ندارد.
ت .هر رنید ارنیای نيازهیای بیا تر بیرای بطیا رنیدان نیروری نيسیت؛ امّیا ارنیای آنهیا
موربیات رشید و باانیدنی یرد را یراهم مییآورد و بییه همیين دايیل بیه نيازهیای رشید یییا
هستی ) ( growth or being needsمعروف است.
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زمیییۀ ارنیییای نيازهیییای بیییا تر یییراهم بیییودن شیییرای مناسیییم بيرونیییی اعی یمّ از
ارتماعی ،ارتصادی و سياسی است.
چ .هر رنید تورّی ه بیه سلسیله مراتیم ایین نيازهیا نیروری اسیت ،وایی بیه آن معنیا نيسیت
کییه دهییور یییک نيییاز مسییتلزم تحطّ ین ًددرًییدی و کامییل نيییاز ربلییی باشیید بییه همییين
دايل مزاو درًد نزوای ارنا برای هر نياز بيان کرده است (شواتر)11: 5988،
در سلسیییله مراتیییم نيازهیییای مزایییو خودشیییکو ایی (self actulization(،در رأس
هییرم رییراردارد برونییو رانییک در کتییاب رهنیی توًییيفی روانشناسییی در اییین بییاره
مینویسد:
مزاییو نشییان داد کییه خودشییکو ایی در سلسییله مراتییم انگيییزههییای انسییانی مطییام بییا یی دارد؛
با تر از ساشنهای زیستی ،کنعکیاوی ،نيیاز بیه احسیاس امنيیت و حتّیی نيیاز بیه عشین بیه عطيیدة
مزاییو ااییم انگيییزههییای انسییان نيازهییای کمبییود اسییت؛امّا خودشییکو ایی نییوعی نيییاز هسییتی
اسییت؛ ميییل بییه ارنییای نيییروی مببییت در ورییود بییه نفتییه مزاییو هییررنیید کییه خییودشییکو ایی،
نرایپ ذاتیی یرگ مییشیود ،امّیا نرایشیی نیعير اسیت ماننید زمزمیهای در درون ییا ًیدایی
است آرام ،از این رو بهتیر اسیت شیخص نسیبت بیه ایین زمزمیه ییا ًیدای آرام حسّیاس باشید (
رانک)521: 5911 ،
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بییه ییورکلییی ا لیییم شخصییيّتهییای داسییتانی ًیییاد هییدایت از رملییه رهرمانیییان
داسییتانهییای کوتییاه او را میییتییوان بییه دو دسییته تطسییيمکییرد :کسییانی کییه در رامعییه
پطیر تییه شییدهانیید وکسییانی کییه رربییانی رامعییه شییدهانیید؛ ررّااییههییا کسییانی هسییتند کییه
رامعییه آنهییا را پطیر تییه اسییت از نهییر هییدایت اینییان «یییک دهیین هسییتند کییه یییک مشییت
روده بیییه آن آویختیییه شیییده و منتهیییی بیییه آایییت تناسیییلیشیییان مییییشیییود» (ًیییاد
هییدایت« )92: 5982،آنهییا خییوب میییخورنیید و خییوب میییخوابنیید و خییوب رمییاع
میییکننیید»(همییان)؛ امّییا کسییانی کییه رربییانی رامعییه شییدهانیید ،نمیییتواننیید از ريییود مختلییر
ارتمییاعی خالًیییی یابنیید محیییي ماننیید پیییدری سییختگير و متعصّیییم آنهییا را کیییامال
تحییتسییلطه خییود رییراردادهاسییت و رلییوی رشیید تمییام خواسییتههییا و ا کارشییان را سیید
نمییودهاسییت اییین ا ییراد عاربییت کارشییان یییا بییه دیییوانگی میییکشیید یییا بییه مییرگ و
م و ا کیار ایین شخصیيتهیا معطیوف بیه
مو ی ّ
خودکشی در هیر دو میورد هیم ،تمیام هی ّ
تییأمين نيازهییای زیسییتی و يزیواوریییک اسییت شییهوت و شییکم ،سیید ررّااییههییا بییرای
رسییيدن بییه مراحییل برتییر کمییال انسییانی اسییت و محییي نامناسییم و بحییرانزده ،مییان
رربانيان رامعه برای تورّه به نيازهای سطو با تر است
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زيستی يا فیزيولوژيك

نيازهیییای زیسیییتی ییییا يزیواورییییک در اوّایییين بطیییه از سلسیییله نيازهیییا ریییرار دارد و
تییالش بییرای ارنییا آنهییا بيشییترین تییأثير را بییر ر تییار ییرد دارد نيازهییای زیسییتی همییان
نيازهییای آدمییی بییرای تییداوم حيییات خییود اسییت؛ یعنییی خییورا  ،پوشییا  ،مسییکن،
نياز رنسی و تمایل يزیواوریک برای تعدید نسل
ا لیییم شخصی یيّتهیییای اًیییلی در داسیییتانهیییای کوتیییاه ًیییاد هیییدایت در سیییطو
نيازهییای يزیواوریییک بییاریمانییدهانیید و از آن راتییر نمیییرونیید حسییينعلی شخصییيّت
اًییلی داسییتان «مییردی کییه نفسییپ را کشییت» ،نمیییتوانیید ابتییداییتییرین نيازهییایپ را
تییأمين کنیید؛ پییر تصییميم مییینيییرد ترتيییم نيازهییا را وارونییه کنیید و بییا دورزدن نيازهییای
سطو پیایين بیه خودشیکو ایی برسید بیرای ایین کارسیعی مییکنید تیا بیا ییارینیر تن از
شییيخ ،بییه تعربییههییای متعییاای عر ییانی دسییتیابیید نییویی او میییخواهیید بییا ریانییت و
نادیییدهنییر تن نيازهییای مییادّی وسییرکوبکییردن آنهییا ،بییه آخییرین مرحلییه از سلسییله
مراتییم نيازهییا دسییتیابیید؛ امّییا همییين وارونگییی ،رییدری او را درییار تزاییزل وتردییید
میییکنیید و تعییادل روانییی او را بییه هییم میییریییزد پییر از اینکییه بییه ریاکییاری شییيخ پییی
میییبییرد ،دوبییاره نيازهییایپ در حیید خییوردن ،نوشییيدن و ميییل رنسییی تنییزّل مییییابیید و
دیگیییر نمییییتوانییید بیییه ارنیییای مراحیییل بیییا ی سلسیییلۀ نيازهیییا بریییردازد و ازآنعیییاکیییه
ارنیانشیدن نيازهیای مییرتب بیا رییزه (نيازهیای کمبییود) موریم آسیيمهیای اساسییی در
ییرد میییشییود ( يسییت ،)131:5931،حسییينعلی بییا محییرومکییردن خییود از نيازهییای اوايّییه و
درعییينحییال محطّیین نشییدن ارنییای نيازهییای هسییتی ،درییار ناکییامی میییشییود و سییرانعام
دسییت بییه خودکشییی میییزنیید در اییین داسییتان هییدایت ب یهخییوبی تییأثير رییا ارتمییاع در
ممانعت از خودشکو ا شدن رد را به تصویر کشيدهاست
در داسییتان سی واگییرد نيییز تییأمين نشییدن نيازهییای يزیواوریییک مورییم مییرگ پییات
میییشییود دنيییایی کییه پییات در آن زنییدنی میییکنیید ،دنيییایی اسییت کییه امکییان ارنییای
هییيچ یییک از اميییال و آرزوهییا و نيازمنییدیهییای رسییمی ،روحییی ،شییهوی و احساسییاتی
بییرای او ميسّییر نيسییت او بییرای سیید رییوع معبییور اسییت هميشییه رشییمپ بییه دسییت
دیگییری باشیید ،محبّییت را باییید از اییین و آن نییداییکنیید کسییی از او حمایییت نمیییکنیید
توی هر رشمی کیه میی نگیرد بیه ریز کينیه و شیرارت ريیز دیگیری نمییخوانید دنيیایی
کییه در آن بییرای او رییز سییرنردانی  ،محروميّت،نرسیینگی  ،درد و شییکنعه ،ناکییامی،
حسرت و ترس ريز دیگری در بر ندارد
به نهیر میی رسید ًیاد هیدایت بیا آ یرینپ شخصیيّت پیات سیعی مییکنید نطیپ نيیاز
رنسی بیه عنیوان ییک عامیل تأثيرنیطار در ر تیار بشیر را علنیا مطیر کنید « :مسیت شیدن
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پیات باعی بیدبختی او شیید ،ریون ًییاحبپ نمیینطاشییت کیه او از خانییه بيیرون بییرود و
بییه دنبییال سییگهای مییاده بيفتیید» (هییدایت )29:5913،وانییو اسییت کییه همییۀ تورّییه پییات
معطییوف بییه نيازهییای کمبییود اسییت او در رسییتعوی ییطا ،امنيّیت و محبّییت اسییت و اییین
کمبودها تمام زندنی او را دستخوش تريير میکند
زرّییینکییاله ،شخصییيّت اًییلی داسییتان «زنییی کییه مییردش نییم شیید» ،نيییز در پییی
بییرآوردن نيازهییای يزیواوریییک از رملییه نيییاز رنسییی اسییت « او بییه زنییدنی الکییت بییار
تن مییدهید و مرتّیم از شیوهرش کتیک مییخیورد ؛ زییرا ایین نیوع زنیدنی را بیهعنیوان
یییک رییین زیسییتن و رزشییی نییروری از زنییدنی زناشییویی کیه خوشیییهییایی نيییز در بییر
دارد پطیر ته است» (همایون کاتوزیان)532:5983،
زرییینکییاله بییه دور ار نيازهییای رسییمی و رنسییی خییود بییا نییل ببییو بيگانییه اسییت تییأمين
همییين نيازهییا ،مشییرلۀ ذهنییی او اسییت تییا رییایی کییه تطریبییا همییه مردهییا را شییبيه نییل ببییو
مییبينیید« :در شییاهی اتومبيییل ایسییت کییرد هییوا کیمکییم تاریییک میییشیید سییاختمان هییای
تیییازهسیییاز ،آمیییدور ت میییردم ،مردهیییایی کیییه ربیییای آبیییی و نيیییوه و تنبیییان آبیییی
پوشییيدهبودنیید ،درسییت شییبيه نییل ببییو بودنیید» (هییدایت  )90:5911،او همییين کییه بدییه
اش را رلو در خانیهای رهیا مییکنید ،سیوار بیر ا میرد خرکدیی مییشیود بیه ایین اميید
کییه تیین او هییم مبیل نییل ببییو بییوی پهیین بدهیید (همییان )25:رابطییۀ او بییا شییوهرش نيییز بییر
اسییاس احسییاس نيییاز بییه تییأمين ابتییداییتییرین نيازهییا شییکلنر تییه اسییت؛ احساسییی کییه
درعییين حییال بییا تییرس و بییی اعتمییادی شییدید نسییبت بییه معشییوری سییختگير ،مسیی ّل و
تنبيیییهکننیییده همیییراه اسیییت دسیییت و پیییا زدن زرّیییین کیییاله بیییرای تیییأمين نيازهیییای
يزیواورییییک ،بیییه نيازهیییای سیییطو بیییا تر او امکیییان بیییروز نمییییدهییید و او را درنيیییر
نامالیمات ناشی از عوارگ این نيازها میکند
. 2-2-2نیازها

امنیّتی

ارنییای اییین نيییاز بییا رهییایی از هرنونییه تییرس و انییطراب محطّیین میییشییود بییه اعتطییاد
مزاییو همییۀ مییا تییا انییدازهای نيییاز داریییم کییه امییور ،رریییانی عییادی و رابییل پییيپبينییی
داشییتهباشییند تحمّییل عییدم ا مينییان دشییوار اسییت (شییواتر )39:5911،اییین نيازهییا هییم
میییتواننیید ماننیید نيازهییای يزیواوریییک ،تمییام ارنییانيزم انسییان را تحییت تسییلّ خییود
درآورند (مزاو)12:5901،
هررنییید ایییین نيازهیییا بیییرخالف نيازهیییای زیسیییتی از درون انسیییان مییییروشیییند و
مصییادیطی خییارری ندارنیید ،امّییا « در رویکییرد شییناختی انگيییزش ،بییاور بییر اییین اسییت کییه
اندیشییههییای ییرد سررشییمۀ انگيزشییی او هسییتند؛ همدنییين شییناختنرایییان معتطدنیید
ر تارهییا ،بییهوسییيلۀ هییدفهییا ،نطشییههییا و انتهییارات ایعییاد و هییدایت میییشییوند؛ اییطا
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انگيییییزش درونیییییی بيشیییییتر از انگيیییییزش بيرونییییی میییییورد تأکيییییید آنیییییان اسیییییت
(سير)295:5931،
ارنییای اییین نيازهییا هییم عامییل انگيزشییی بسییيار رییوی بییرای شخصییيّتهییای داسییتانی
ًاد هیدایت محسیوب مییشیود ،بیه نونیه ای کیه آنهیا بیرای تیأمين آن حتّیی دسیت بیه
رتیییل ییییا خودکشیییی مییییزننییید سیییيد احمییید ،شخصییيّت اًیییلی داسیییتان «رنگیییال» ،از
معموعییۀ «سییه رطییره خییون» بییه ایمنییی ،مییورد حمایییت وار ی شییدن و ثبییات نيییاز شییدیدی
دارد احساس عیدم امنيّیت باعی مییشیود کیه او خیواهرش ربابیه را بیا دسیتهیای خیود
خفه کند
خصيصییۀ بنيییادین اخییتالل شخصییيت پارانوشيیید ،شییکا ّ بییودن و بیییاعتمییادی نسییبت بییه
دیگییران اسییت کییه تهییاهرات آن بییه ًییورت تمییایلی اسییت نا ییط و نامورّ یه بییرای تفسییير اعمییال
دیگیران بییه اعمییاای کییه نویییا بییه رصیید تحطيییر یییا تهدییید بيمییار انعییامشییدهاسییت اییین تمایییل در
اوایل بزرنساای شروع مییشیود و در زمينیههیای مختلفیی نماییان میینیردد .ا یراد مبیتال بیه ایین
اختالل تطریبا هميشه منتهیر آن هسیتند کیه دیگیران بیه ریطیی آنهیا را اسیتبمار کننید ییا بیه آنهیا
نییرر برسییانند آنهییا در بسییياری از اورییات بیییهییيچ تییوريهی ،در و ییاداری یییا ًییدارت دوسییتان
و همکییاران خییود تردییید میییکننیید ا لییم حسییادت مرنییی دارنیید و در و ییاداری همسرشییان
هییم بییی دايییل شییک میییکننیید ایییننونییه بيمییاران در وار ی احساسییات خودشییان را برونسییازی
میییکننیید و د ییاع مییورد اسییتفاده آنهییا را کنییی اسییت؛ یعنییی تکانییههییا و ا کییاری را کییه خییود
دارند و برایشان ير رابل ربول است ،به دیگران نسبت میدهند (سادو )918:5981،

ایین ویانیییهییا در سیيد احمیید بییه ونیو دیییده میییشیود؛ عییدم اعتمییاد بیه ربابییه و اییین
کرکییه ربابییه رصیید دارد ازدواو کنیید و او را بییه حییال خییودش رهییا کنیید ،باع ی تطویییت
احسییاس نییاامنی و بیییپنییاهی در او میییشییود او ییردی روان رنعییور اسییت و امنيّییت
روانییی بییرای ا ییراد روان رنعییور بسییيار مهییم اسییت ورتییی امنيّییت آنهییا تهدییید شییود بییه
کارهای خطرناکی دست میزنند
سییيد احمیید انررییه خییواهرش را بسییيار دوس یت دارد ،واییی بییرآورده نشییدن نيازهییای
ایمنی ،از رسيدن او به مرحله محبّت و تعلّنپطیری مان میشود
انگيییزش بییرای محبّییت معمییو زمییانی خيلییی نيرومنیید اسییت کییه اییین نيییاز بییه ییور رزشییی در
کییودکی ارنییا شییدهباشیید کسییانی کییه از همییان سییالهییای اوايّییه زنییدنی ،نيازشییان بییه محبییت و
تعلّیینپییطیری بییه رییدر کییا ی ارنییا شییدهباشیید ،ورتییی از محبّییت محییروم شییوند بییه وحشییت
نمی ا تند ،اما کسانی کیه عیم محبیت را بیه مطیدار کیم رشیيدهانید ،رویّیا بیرای ارنیای نيازهیای
محبّت و تعلّنپطیری برانگيخته میشوند ( يست)132:5931،

معلّۀ مطااعات ایرانی515 /

در مییورد سییيد احمیید باییید نفییت از سییویی ر تییار خشیین ،بيمارنونییه و بییه دور از
عا فییه پییدرش و محبّییت و عشیین ربابییه و ازسییوی دیگییر ،نییعر رسییمی موریییم
وابسییتگی شییدید بییرادر بییه خییواهر مییی شییود سییيّد احمیید بییه اییین دايییل کییه امنيّییت
روانیییاش سییخت در معییرگ تهدییید وار ی مییی شییود ،هییم ربابییه را خفییه میییکنیید و هییم
دست به خودکشی میزند
در داسییتان « لییم آمییرزش» کییه شییطی تییرین زن داسییتان هییای هییدایت ،یعنییی عزیزآ ییا
نطیپ اًیلی آن را بییازی مییکنیید ،نيیز بییا همیين وارعيّییت مواریه هسییتيم عزیزآ یا ،خییانم
نلییين و مشییدی رمنییانعلی ،هییر سییه در پییی ارتکییاب رتییل بییرای آمرزیییدهشییدن و
تسیکين عییطاب ورییدان بیه زیییارت کییربال آمیدهانیید؛ رراکییه معتطدنید« :زوّار همییان ورییت
که نيّت مییکنید و راه میی ا تید ،انیر ننیاهپ بیه انیدازه بیرگ درخیت هیم باشید ،يّیم
و ییاهر میییشییود»( هییدایت )83:5989،اییین زن رنایتکییار کییه دسییتپ بییه خییون نییوزادان
بيگنییاه آاییوده اسییت ،درییار انییطراب و تییرس از عییطاب اخییروی اسییت؛ هررنیید اییین
تیرس مربیور بیه آینیده اسیت ،امّیا تهدیید امنيّیت در آینیده هیم در انسیان انگيیزش ایعیاد
می کند( شواتر)39:5911،
رهرمانییان اییین دو داسییتان رییون در زنییدنی خییود را در خطییر میییبيننیید ،بییرای رهییایی از
احسییاس نییاامنی ،هییر کییاری انعییام مییی دهنیید :رییانون را میییشییکنند ،دیگییران را بییه رتییل
میرسیانند؛ حتّیی از ثیروت خیود رشیم پوشیی مییکننید تیا بتواننید عامیل تهدیدکننیده را
از بییين ببرنیید؛ امّییا اییین ر تارهییای سییمبليک و د ییاعی تنهییا بییرای احهییهای شخصّییيتهییای
داسییتانهییا را از تیینپ و انییطراب حاًییل از احسییاس نییا امنییی دور میییسییازد در اییین
داسییتانهییا هییم ماننیید اکبییر داسییتانهای ًییاد هییدایت ،ردّ پییای تییأثير ربییر محییي  ،تنییازع
بطا و طر آشکار است
 . 3-2 -2نیازها

اجتماعی (تعلّق پذير )

دوسییتداشییتن (عشیینورزی) و متطییابال رلییم محبّییت دیگییران ،از مهمتییرین نيازهییای
بشییر بییه شییمار میییآییید انسییان مورییودی اسییت کییه نییه تنهییا بییه واسییطۀ ریییزه و سرشییت
ذاتییی خییود ،بلکییه بییه ًییورتی کییامال آناهانییه ،در پییی پاسییخگویی بییه نيازهییای ارتمییاعی
خییویپ از رملییه احسییاس نيییاز بییه تعلّیین و محبّییت اسییت مهرورزیییدن و رلییم محبّییت
نيییازی اسییت کییه در سلسییله مراتییم نيازهییا رایگییاه مهمّییی دارد «محبّییت و تعلّیینپییطیری
رنبه هیایی از ميیل رنسیی و تمیاس انسیانی و نيیاز بیه محبّیتکیردن و محبّیتدییدن را نيیز
دربرمینيرد» ( يست)132:5931،
در بعنییی از داسییتانهییای رشاايسییتی ًییاد هییدایت ،همییين احسییاس نيییاز رهرمییان بییه
عشیینورزی و تعلّیینپییطیری ،درونمایییۀ اًییلی محسییوب میییشییود ،امّییا عشیینهییایی کییه
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درنهایییت بییه ناکییامی ،مییرگ یییا خودکشییی میییانعامیید مهییرداد رهرمییان اًییلی داسییتان
«عروسییک پشییت پییرده» ،شخصییيّتی اسییکيزوشيدی دارد «مشخصّییه اییین ا ییراد از خییود
بيگیییانگی ،خعیییولبیییودن ،حساسی یيّت بیییيپ از حییید ،انزوا لبیییی و ارتنیییاب از روابی ی
نزدیییک یییا بییهخصییود رواب ی ررابییتآميییز بییا دیگییران اسییت» ( ننعییی)209: 5988،
همییين خصيصییه مورییم شییده او نتوانیید عشیین بییورزد و یییا محبّییت دیگییران را بییه خییود
رلم کند
بعنییی از ًییاحبنهران معتطدنیید کییه شخصییيّت مهییرداد ،بازنوکننییدة شخصییيّت خییود
ًاد هدایت است «عیروس پشیت پیرده ییا عروسیک پشیتؤ پیرده بیه کسیی میینوینید
کییه بییيپ از حیید کمییرو باشیید اسییتفاده از اییین اًییطال در معنییی رییوانی کییه کمییرو
اسییت ،نيییز عروسییکی را بعییای دختییری ییرگکییردن ،نمیییتوانیید از شییناخت هییدایت
نسبت به ورود این خوی با نی در خودش خاای باشد» ( رزانه)81:5982،
هییدایت در داسییتان «عروسییک پشییت پییرده» بییه توًییير شخصییيّتی میییپییردازد کییه
سییخت کمییرو و خعییااتی اسییت مهییرداد ،رهرمییان داسییتان ،در زمییان دانییپآمییوزی ،کییر
و ذکییرش تنهییا کسییم مو طيّییت در محییدودة کتییابهییای درسییی اسییت اییین وارعيّییت
میییتوانیید بيییانگر نییاتوانی او در برررارکییردن رواب ی دوسییتانه بییا همکالسیییهییایپ باشیید
اییین خعییااتی بییودن آنرنییان در ر تییار ییردی و ارتمییاعی او رسییو میییکنیید کییه او را
وامیییدارد تییا بییه رییای نفییتونییو و ارتبییار بییا نییامزد خییود ،بییا عروسییکی کییه از پییاریر
خریده است ،معاشطه و نفتونو کند.
مهییرداد تییا مرحلییۀ عشیینورزی و تعلّیینپییطیری در هییرم نيازهییا بییا میییرود ،واییی
نمیییتوانیید ماننیید انسییانی کییه شخص یيّت سییاامی دارد اییین احسییاس نيییاز را ارنییا نماییید؛
پییر میییکوشیید بییا سییرپوشنهییادن بییر نییعرهییای شخصیيّتی خییود ،احسییاس نيییازش بییه
محبّییتورزی و تعلّیینپییطیری را بییا عشیینورزی بییه معسّییمهای بیییرییان بر ییرف کنیید و
نییعر خییود را از اییین رییین ربییران نماییید اییین ر تییار مهییرداد از نهییر روانشناسییی
پییطیر تنی اسییت؛ رییون «بییه ییور کلییی در ًییورتی کییه نيازهییای اساسییی بزرنسییا ن
تییأمين نگییردد ،آنییان درییار نيازهییای روان رنعییور میییشییوند نيازهییای روان رنعییور
معمیییو واکنشییییانییید؛ یعنیییی ربرانیییی بیییرای نيازهیییای اساسیییی ارنیییا نشیییده انییید»
( يست)131:5931،
پییر کییردن رییای خییاای عشییطی وارعییی بییا عشییطی معییازی در واریی واکنشییی ربرانییی
است برای پاسخگویی بیه نيیازی ارنیا نشیده؛ امّیا در پیيپ نیر تن ایین شیيوه بیه زنیدنی
ناسییاام مهییرداد تییداوم بخشییيده و سییرانعام از او شخصییيتی روان رنعییور میییسییازد و
موربیییات رکیییود و آسیییيمپیییطیری او را بیییيپ از پیییيپ یییراهم مییییآورد؛ ریییرا کیییه
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«محییروممانییدن از ارنییای نيازهییای اساسییی دردنییا اسییت و بییه هییيچ ورییه رییایی بییرای
انکیییییار ًیییییدمات ناشیییییی از محروميّیییییت و تنهیییییایی ،رابیییییل تصیییییوّر نيسیییییت»
(سیییيدنی )80:5981،از اییییننطشیییته « در ًیییورتی کیییه نيازهیییای ارتمیییاعی ارنیییا
نگردنیید ،ییرد یییا حااییت د ییاعی بییه خییود مییینيییرد یییا بسییيار کییم ررشییت میییشییود»
( يست)133:5931،
اییین نهییرات مییا را بییه یییاد شخصییيّت «شییریر» ،رهرمییان داسییتان کوتییاه «بیینبسییت»
میییانییدازد شییریر بییرای خییالدشییدن از احسییاس ننییاه و رامییوشکییردن خییا رات
نطشییته ،بییه عییر و تریییا پنییاه میییبییرد اییین داسییتان بییهواریی دو مرحلییه از زنییدنی
شییریر را بییه تصییویر میییکشیید :مرحلییۀ ربییل از زنییدنیکییردن بییا معيیید و مرحلییۀ پییر از
آن زنییدنی او در مرحلییۀ اوّل داسییتان ،متییأثّر از لبییۀ یییأس داشمییی و دامردنییی ،بییر
روان اوسییت اییین احسییاس کییه هییر روز بيشییتر از روز پییيپ او را بییه سییمت وسییواس،
انییزوا ،وا ییور و دل بسییتن بییه حيوانییات سییو مییی دهیید ،ب یه ییور رط ی از تنهییایی مطلیین و
نداشیییتن هیییيچ نیییوع احسیییاس دابسیییتگی نشییئت میییینيیییرد؛ زییییرا شیییریر بیییا وریییود
برخییورداری از حطییو و مزایییای ریاسییت بییر ماايییۀ آبییاده و ميییراث پییدرش ،کییه بییا تکيییه
بییر آن اساسییا دیگییر نيییازی هییم بییه پییول دواییت نییدارد (هییدایت ،)28:5913،میییتوانیید
نيازهای زیسیتی خیود را بیه خیوبی تیأمين کنید هیيچ خطیر رابیل اعتنیایی هیم امنيّیت میاای
و ریانی او را تهدیید نمیی کنید وارعيّیت دیگیری کیه احسیاس حطیارت و عیدم اعتمیاد بییه
نفییر را در ورییود شییریر تطویییت میییکنیید ،ريا ییۀ زشییتپ اسییت کییه بییا ورییود آن
میترسد به کسی ادهار عشن و عالره کند (هدایت)28:5913،
از دیییدناه مزاییو « بزرنسییا ن نيییز بییه محبّییت نيییاز دارنیید ،امّییا تالشییهای آنییان بییرای
کسییم آن نییاهی بییه ییور هوشییمندانهای تحریییر میییشییود آنهییا ا لییم بییه ر تارهییای
خودشییکن میییپردازنیید؛ مییبال وانمییود میییکننیید نسییبت بییه دیگییران بیییتفییاوت هسییتند ،یییا
در رواب ی ميییان ییردی شییان شییيوهای کنایییهآميییز ،سییرد و بییی عا فییه اختيییار میییکننیید
امکییان دارد آنهییا دییاهر خودپسییند و مسییتطل بییه خییود بگيرنیید امییا عميطییا نيییاز دارنیید
دیگران آنها را دوست بدارند و برطیرند» ( يست)132:5931،
شییریر هییم در اییین مرحلییه از زنییدنیاش بییا مییردم سییرد و بییی عا فییه برخییورد
میکند « :در یی تعربيّیات تلیخ زنیدنی ییک نیوع زدنیی و تنفّیر نسیبت بیه میردم حیر
میییکییرد و در معاملییه بییا آنهییا ريا ییه خونسییردی را وسییيله د ییاع خییود رییرار داده بییود»
(هییدایت)28:5913،؛ امّییا اییین حییرّ تنفّییر و زدنییی از مییردم ،طیی تییا زمییانی ادامییه
ر محبّیتکیردن و
مییابد که خیود را تنهیا حیر میی کنید پیر از آشینایی بیا معيید ،حی ّ
محبّتدیدن در او دوبیاره زنیده میینیردد «ییک نیوع حیال پیر کيیر ،ییک ریور عشین
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عميیین و معهییول در زنییدنی یکنواخییت ،سییاکت و سییرد شییریر پيییدا شییده بییود کییه
دییاهرا هییيچ ربطییی بییه عییواام شییهوانی نداشیت یییک رییور ا مينییان ،بییی ر ییی ،سییيری و
استرنای ب در خودش حر میکرد»(همان)05:
مرحلییۀ دوم زنییدنی شییریر بییا همکییار و همخانییه شییدن بییا معيیید ،پسییر محسیین ،ر يیین
ًییميمی دوران رییوانیاش آ ییاز مییی شییود ر يطییی کییه شییریر خییود را در مییرگ
يرمنتهیییرة او مطصّیییر مییییدانییید و سیییخت احسیییاس ننیییاه میییی کنییید « بسیییياری از
ویانییهیای ا ییراد و ونیعيّت آنیان باعی احسیاس ننیاه یییا شیرم در آنیان میییشیود؛ امّییا
در ا ییییراد خودشییییکو ا و سییییاام ،اییییین مسییییاشل ،بییییدون احسییییاس ننییییاه و نییییعر
پطیر تییهمیییشییود ،ماننیید کییودکی معصییوم کییه بییدون انتطییاد ،بییه رهییان مییینگییرد
(مزاییو)221: 5901،؛ امّییا شییریر ایییننونییه نيسییت احسییاس ننییاه و شرمسییاری کییه آن
را زادة نییعر هییای ذاتییی خییویپ تصیوّر مییی کنیید؛ تییوان و نيییرویپ را از امییور سییازنده
منحرف ساختهاست
بییا ورود معيیید ،شییریر وارد مرحلییۀ تییازهای از زنییدنی خییود میییشییود احسییاس
محبّییت و دابسییتگی شییدید بییه پسییر ر يیین طيییدش کییه شییباهت دییاهری زیییادی بییا پییدر
دارد ،او را کییامال متح یوّل میییسییازد زنییدنی او رن ی و بییو و معنییایی تییازه مییییابیید بییه
معيد محبّت میکند و از این شيوه زندنی کامال رانی است:
در زنییدنی اداری و داخلییی شییریر نيییز ترييییرات کلّییی حاًییل شییده بییود پشییت ميییز اداره بییه
کارهییا بيشییتر رسییيدنی و درّییت میییکییرد از المرنییا ایرادهییای بنییی اسییراشيلی نمییینر ییت
وسییواس تميییزی از سییرش ا تییاده بییود و در هییر نيالسییی آب مییی خییورد بییه نهییر میییآمیید کییه
شییریر بییا زنییدنی آشییتیکییرده ییطا را بییا اشییتها میییخییورد رشییمانپ بییر ا تییاده بییود
(هدایت)28:5913،

امّییا رنیید روز بعیید معيیید هییم ماننیید پییدرش در آب ییر مییی شییود و شییریر در
زندنی اش کامال به بنبست می رسد
نيییاز شییدید آبعیییخییانم ،بییه محبّییت خییانواده و احسییاس پطیر تییهشییدن در اییین نییروه
ارتماعی را میتوان به ونو در ر تارهای او مشاهده نمود
انییر انسییان در دوران کییودکی بییه انییداره کییا ی محبّییت دریا ییت کنیید و راههییای پییطیرش
محبّیت را نيیز آموختیه باشیید ،ا حتمیال اینکیه در بزرنسییاای بتوانید بیه دیگییران مهیر بیورزد بيشییتر
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
مورد محبّت ررار نگر ته باشید نيیاز بیه محبّی ت حتیی ممکین اسیت بیه ًیورت امیری درآیید کیه
تمام زندنی او را تحت ااشّعاع ررار دهد (سيدنی)83:5981،
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آبعییی خییانم ،دراز و سییبزه و زشییترو اسییت و توانییایی مهییرورزی نییدارد ،تییا رییایی کییه
مییدام بییا مییادر و خییواهر کییورکترش کییه دختییری خوشییرو و ریطّاب و تییودلبییرو اسییت
سییر ناسییازناری دارد و نمیییتوانیید حتّییی ورییود خییواهرش را تحمّییل کنیید؛ رراکییه او در
دوران کییودکی هییم از محبّییت کییا ی برخییوردار نبییوده اسییت« :مییادر و پییدرش هییم
بيشییتر مییاهر را دوسییت داشییتند کییه تییه ترییاری و عزیییز نییازنين بییود از همییان بدگییی
آبعییی خییانم را مییادرش میییزد و بییه او میییپيديیید» (هییدایت )11 :5982 ،او نییانزیر از
تحریییر و وارونییهسییاختن خویشییتن خییویپ اسییت؛ هميشییه حییااتی تییدا عی دارد و اریید
عییزّت نفییر اسییت؛ نارییار بییرای کسییم محبوبيّییت و پطیر تییهشییدن در ارتمییاع بییه
نونییهای ا را ییی بییه انعییام ییرایو دینییی و شییرکت در مراسییم مییطهبی روی میییآورد:
« در هییيچ رونییه خییوانی نبییود کییه او در بییا ی معلییر نباشیید در تعزیییه هییا از یییک
سیییاعت پیییيپ از دهیییر بیییرای خیییودش ریییا میییینر یییت همیییه رونیییه خوانهیییا او را
می شیناختند و خيلیی ماییل بودنید کیه آبعیی خیانم پیای منبیر آنهیا بیوده باشید تیا معلیر
را با نریه ،نااه و شيون خود نرم کند» (هدایت)10 :5982،
اییین ر تییار آبعییی خییانم واکنشییی د ییاعی بییرای نریییز از تنهییایی و احسییاس حطییارت و
حاًییل نریزناپییطیر کمبییود شییدید محبّیییت و احسییاس ویرانگییر ردشییدنی اسیییت؛
رریانی که سرانعام با خودکشی رهرمان داستان به پایان می رسد
 . 4-2-2نیاز به مورد احتراق واقز شدن

احسییاس عییزّت نفییر ،اعتمییاد بییه نفییر ،احسییاس شایسییتهبییودن و آنییاهی از اینکییه
دیگییران بییدو ارو مییینهنیید ،از مطتنییيات زنییدنی کسییی اسییت کییه بییه اییین مرحلییۀ وا
پییای مییی نهیید مزاییو دو نییوع احتییرام را مشییخص کییرده اسییت :یکییی ورهییه و دیگییری
ع یزّت نفییر «ورهییه عبییارت اسییت از ادرا مطییام ،تأیيیید یییا شییهرتی کییه ییرد در نییزد
دیگییران کسیییم مییییکنییید در حیییاای کیییه عییزّت نفیییر احساسیییی اسیییت کیییه یییرد از
شایستگی خودش دارد» ( يست)131: 5931،
زنیییدنی و شخصی یيّت «داشآکیییل» را مییییتیییوان در ایییین مرحلیییه از سلسیییله مراتیییم
نيازهییای مزاییو رییرار داد داشآکییل نماینییدة رشییر یییا تيرییی اسییت کییه در زمییان خییود بییه
اییو ی معییروف بودنیید اییو یهییا بییه اًییول و ارزشهییای خاًّییی معتطیید بودنیید اییین
اًییول و ارزشهییا نییوع شخصییيّت و روش زنییدنی آنهییا را ترسییيم میییکییرد ییرور،
عییییزّت نفییییر ییییو ااعییییاده ،تهییییوّر و شییییعاعت ،ییییداکاری و ازخودنطشییییتگی،
سییخاوتورزی ،رییوانمردی ،حمایییت از نییعفا و بهییرهمنییدی از رییدرت رسییمانی بییا
از رملییۀ ویانیییهییای آنییان بییود داش آکییل رنییان درسییتکییار بییود کییه ورتییی حییاری
ًیییمد از دنيیییا مییییر یییت ،وًییيّت کیییرد کیییه تیییا بلیییو شیییرعی وارثیییان ،او امیییوال و
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خییانوادهاش را سرپرسییتی کنیید داش آکییل بنییا بییر مییرام اییو ی نییریً ،ییادرانه هفییت
سال بر این کار همّت نماشت
در تحليییل اییین داسییتان باییید دو نکتییه را دربییارة داشآکییل در نهییر نر ییت  :یکییی
اینکییه «پییدر او یکییی از ملّ یاکين بییزرگ ییارس بییود زمییانیکییه مُ یرد هم یۀ داراشییی او بییه
پسییر یکییی یکدانییهاش رسییيد» (هییدایت )10: 5989،و دیگییر اینکییه «داشآکییل را همییۀ
اهیییل شیییيراز دوسیییت داشیییتند» (همیییان )19:؛ ریییون او «زنیییدنیاش را بیییا مردانگیییی و
آزادی و بخشییپ و بییزرگمنشییی مییینطرانيیید»(همییان) و سییوم اینکییه تییا ربییل از دیییدن
مررییان ،دختییر حییاری ًییمد ،عشیین و عاشییطی در زنییدنی داشآکییل رییایی نداشییت،
امّییا از آ ییاز برعهییدهنییر تن سرپرسییتی ،بییا روی دادن اتّفییاری يییر منتهییره عاشیین دختییر
حییاری ًییمد شیید ،واییی اییین عشیین را کتمییان میییکییرد و میییکوشییيد ريییزی بییه روی
خییودش نيییاورد؛ رییون« :پییيپ خییودش نمییان میییکییرد هرنییاه دختییری را کییه بییه او
سییررده شییده اسییت ،بگيییرد ،نمییک بییه حرامییی اسییت »(هییدایت« )11 :5989،واییی نص یر
شیییم ،همیییان وریییت بیییود کیییه داش آکیییل حطيطیییی ،داش آکیییل بيعیییی بیییا تمیییام
احساسییات و هییوا و هییوس ،بییدون رودربایسییتی ،از تییو رشییری کییه آداب و رسییوم رامعییه
بییدور او بسییته بییود ،از تییوی ا کییاری کییه از بدّگییی بییه او تلطییين شییده بییود ،بيییرون
میآمد(،در عاام خواب) آزادانه مرران را تن در آ وش میکشيد» (همان)18:
از بررسی ایین نکیات میی تیوان بیه ایین نتيعیه رسیيد کیه نيازهیای زیسیتی و امنيّتیی ذاش
آکییل کییامال تییأمين بییوده و او بییا دور زدن نيییاز بییه محبّییت و نییدادن پاسییخی مناسییم بییه
آن ،خییود را در مرتبییۀ رهییارم هییرم نيازهییا رییرارداده اسییت؛ تییا رییایی کییه پا شییاری بییر
حفییظ ع یزّت نفییر و احتییرام و ورهییۀ خییود بییين مییردم ،او را از اعتییراف بییه عشیین بییاز
میییدارد؛ امّییا آیییا اساسییا ممکیین اسییت ییردی بتوانیید یکییی از مراحییل را دور بزنیید؟ در
پاسییخ باییید نفییت :از نهییر مزاییو اییین کییار يییرممکیین نيسییت « بییا اینکییه نيازهییا باییید بییه
ًیورت سلسییله مراتبیی ییی شییوند ،وایی نییاهی ایین نيازهییا وارونییه مییشییوند در برخییی
ا یییراد سیییاشن هیییای بیییا ی هیییرم بیییر نيازهیییای سیییطو پیییایين هیییرم تطی یدّم میییییابنییید»
( يست)138:5931،
داش آکییل نيییازش بییه احتییرام را تییا حییدّ زیییادی ارنییا نمییوده اسییت ،واییی بییاز هییم
نمیتوانید بیه سیمت خودشیکو ایی حرکیت کنید ،زییرا زمیۀ ارنیای نيازهیا بیهًیورت
سلسییله مراتبییی اییین اسییت کییه ربییل از رسییيدن ییرد بییه مرحلییۀ نيییاز بییه احتییرام ،نيییازش بییه
محبّییت و تعلّیینپییطیری و مطتنییيات آن از رملییه ميییل رنسییی را پشییت سییر نهییاده باشیید؛
حیییال آنکیییه داش آکیییل بیییرای حفیییظ آزادیاش و تیییننیییدادن بیییه ريییید و بنیییدها و
محییدودیّتهییایی کییه زمییۀ زنییدنی زناشییویی اسییت (هییدایت ،)11 :5989،خییود را از
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ارنییای اییین نيییاز محییرومکییردهاسییت همییين محروميّییت تحميلییی ،آن هییم بییا رنییين
انگيییزهای ،احسییاس ناخشیینودی ،بیییرییراری و ناکییامی شییدیدی در او ایعییاد مییی کنیید
تارییاییکییه نییویی بییرای ییرار از اییین احساسییات نییانوار ،خییود را بییه دسییت رريییم
ردیمیاش به کام مرگ میکشاند
حییاری مییراد ،دکّانییداری پییر ير و ا ییاده بییا دییاهری آراسییته شییبيه حییاری بییازاریهییای
اوایییل عصییر پهلییوی اسییت او ورتییی دکّییان بییرن روشییی را ميبنییدد ودر بییازار بییه راه
م ییا تیید ،همییۀ دکانییدارها بییه او سییالم و ادهییار احتییرام میییکننیید (هییدایت)19: 5982،
در کییودکی پییدرش ییوت میییکنیید و مییادرش بیین وًییيّت شییوهر ،تمییام اموااشییان را
مییی روشیید و همییراه او و خییواهرش بییه کییربال میییرود در آنعییا پییولهییا را خییرو
میییکننیید و بییه نییدایی میییا تنیید و حییاری بییا زحمییت بییه همییدان نییزد عمییویپ بییاز
مینردد.
بعیید از مییرگ عمییو رییون حییاری مییراد تنهییا وارث اوسییت ،همییه دارایییی از رملییه
دکّییان بییرن روش یی و حتّ یی اطییم حییاری را از عمییویپ بییه ارث م یی بییرد حییاری مییراد
کییه اینییک در بییازار اسییم و رسییم و شییهرت و اعتبییاری یا تییه ،ازدواو ميکنیید وایی هميشییه
بییا زنییپ شییهربانو در رن ی و رییدال اسییت و او را کتییک ميزنیید ا کییار حییاری هميشییه
مشییرول دعییوا و درنيییری بییا زنییپ اسییت او یییک روز کییه از بییازار بییه ییرف منییزل
میییرود و در راه ًییحنههییای رییدال و زخییم زبییانهییای زنییپ را از خییا ر مییینطرانیید
کییه رگونییه مشییهدی حسییين ًییرّاف ،خواسییتگار ربلییی خییود را بییه رخییپ میییکشیید،
یک مرتبیه احسیاس مییکنید زنیپ بیدون تورّیه بیه او از کنیارش عبیورکیرد حیاری کیه
ا کییارش سییخت پریشییان اسییت از دی یدن حاش یيه سییفيد رییادر زن مشییهدی حسییين او را
اشتباها همسیر خیود مییپنیدارد بییتیورّهی زن و بيیرون آمیدن بیدون اریازه از منیزل ،بیه
رگ ي یرت حییاری برم ییخییورد زن را تعطي یم ميکنیید و حتّ یی ی یک س یيلی بییه او ميزنیید
مییردم دورشییان رمیی میییشییوند و کییار آنییان بییه آران و نهميّییه میییکشیید سییرانعام
حییاریمییراد بییه اشییتباه خییود پ یی م ییبییرد و بییا پرداخییت رریم یۀ نطییدی و تحمّییل پنعییاه
نییربه شییال در حنییور مییردم ،بییا آبییروی بییر بییاد ر تییه ،سییرا کنده و شرمسییار بییه خانییه
بییازمینییردد و دو روز بعیید زنییپ را ییال ميدهیید سییرا کنده و شرمسییار بییه خانییه بییاز
م یینییردد و دو روز بعیید زنییپ را ییال ميدهیید در ای ین داسییتان هییدایت بییه آدمهییایی
حملییه ميکنیید کییه بییدون برخییورداری از بلییو کییری و شخص یيّتیً ،ییر ا بیهخییا ر اربییال
و بخییت ،بییه ثییروت و مییورععيّتی دسییت م یی یابنیید و اعتبییار و شییهرتی کسییم م ییکننیید و
مییردم کییه رش یم دییاهربين دارنیید ،بییه آنهییا احتییرام مییینطارنیید؛ درحییاایکییه انییر اییین
ثییروت و اعتبییار معییازی از آنییان نر تییه شییود ،شخص یيّت وارع یی حطي یر و ب ییارزش آنهییا
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نمایان خواهدشد میردم دیاهر حیاری را میی بيننید ،امّیا زنیپ بیه بیا ن و حطيطیت وریود
او مییی نگییرد بییرای همییين ر تییار حییاری در بيییرون خانییه و درون آن بییا هییم تفییاوت و
تنیییادّی آشیییکار دارد در بيیییرون احسیییاس عی یزّت و اعتمیییاد بیییه نفیییر دارد و بیییرای
خییودش هییم احتییرام راشییل اسییت ،امّییا در خانییه داشمییا تحطيییر میییشییود و بییهنارییار زنییپ را
کتییک میییزنیید نتيعییۀ اییین دونییانگی ،خشییمی هميشییگی اس یت کییه حییاری مییراد را در
تنگنا رراردادهاست
 . 5-2-2خودشکوفايی

هيديییک از داسییتانهییای کوتییاه ًییاد هییدایت را نمیییتییوان ب یهعنییوان مصییداری بییرای
اییین مرحلییه بررسییی نمییود و اییین مونییوع تععّبییی هییم نییدارد؛ رییون همییاننونییه کییه
نفتیییيم از ر یییی خودشیییکو ایی رابطیییهای تنگاتنیی بیییا محیییي زنیییدنی ا یییراد دارد
(شیییواتر )32: 5911،و از یییرف دیگی یر در محیییي رشییید و باانیییدنی رهرمانیییان ایییین
داستانهیا؛ یعنیی اییران اواخیر عصیر راریار و اواشیل عصیر پهلیوی ،عیواملی از ربيیل :نبیود
بطییاتی ،اسییتبداد و دیکتییاتوری ا سارنسییيخته،
عییداات ارتمییاعی و اًییلۀ وحشییتنا
اسیییتعمار و اسیییتبمار بییییرحمانیییۀ میییردم ،طیییر شیییدید ،کمبیییود امکانیییات آموزشیییی و
بهداشییتی  ،نییاأمنییی و بيکییاری و رسییوم و باورهییای ویرانگییر ،راه ورود ایرانيییان بییه اییین
مرحلییۀ را بسییته بییودهاسییت و اییین وارعيّییت تلییخ بییا تورّییه بییه اًییل تطییدّم و ريرنییی
نيازهیییای کمبیییود بیییر نيازهیییای رشییید ییییا هسیییتی در انسیییان(مزاو ،)598:5901،کیییامال
پییطیر تنی اسییت مزاییو شییرر خودشییکو ایی را شییناخت اسییتعداد ذاتییی و شییکو ایی آن
میداند (همان)89:
وانو اسیت کیه بیا تورّیه بیه نهیرات مزایو ،نمییتیوان انتهیار داشیت اکبیر کسیانی کیه
تنهییا بییرای زنییدهمانییدن هییر روز در پيکییاری داشمییی بییا طییر هسییتند و در رامعییهای پییر از
رهییل و خرا ییات زنییدنی میییکننیید ،معییال یابنیید تییا اسییتعدادهای ذاتییی نهفتییۀ خییود را
بشناسند و بتوانند آن را پرورش دهند
 .3نتیجهگیر
از ده رهرمییان داسییتانهییایی کییه در اییین پییاوهپ بییر مبنییای نهریّییۀ مزاییو بررسییی شییدند
هیيچیییک نتوانسییتند بییا لبییه بییر عوامییل بازدارنییدة محییي زنییدنی شییان بییه خودشییکو ایی
برسند و ایین وارعيّیت بیر بییسیامانی نسیترده و همیه رانبیۀ رامعیۀ اییران در برهیۀ زمیانی
زنییدنی آنهییا د اییت دارد هییر رنیید شخصییيّتهییای اًییلی داسییتانهای کوتییاه ًییاد
هییدایت ،بییر اسییاس انگيییزههییای درونییی او و در ذهیین او شییکل نر تییهانیید و تصییویر برابییر
با اًلی از خیود او هسیتند ،امّیا ایین وارعيّیت ،یرگ منطبین بیا نهریّیۀ مزایو مبنیی بیر تیأثير
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رییا و تعيییين کننییدة محییي در شییکلدادن بییه سییاختار شخصییيّت آنهییا را زیییر سیی ال
نمیییبییرد؛ رییون نطشییته از ویانییی رشاايسییتی اییین داسییتانهییا ،باییید تییأثير محییي در
ترسییيم شخصییيّت نویسیینده را هییم در نهییر داشییت؛ رییون خییود هییدایت هییم محصییول
رامعییۀ بحییرانزدهاش بییود؛ رامعییهای کییه نییه تنهییا نمییتوانسییت امکییان رشیید و شییکو ایی
اسییتعطادهای نهفتییه آنییان را ییراهم آورد؛ بلکییه ا لییم از آنهییا انسییانهییایی مطییرود،
سیرخورده ،منییزوی و نااميیید و حيییران مییسییاخت مطلییم رااییم تورّیه دیگییر اییین اسییت
کییه هییدایت بییا بهییرهنيییری از معلومییاتپ در علییم روانشناسییی و مییردمشناسییی ،نطییپ
عوامییل ارتمییاعی و محيطییی را در پییردازش و بییهتصییویرکشییيدن رریییان تح یوّل و تط یوّر
شخصيّت رهرمانان داستانهایپ ،بهدرّت بررسته ساخته و نشان داده است
کتابنامه
 5سییییادو  ،بنيییییامين رییییی و ویررينيییییا ای سییییادو ( )5981راهنمااااا جیباااای
رواندزشااکی بااالینی کاااپالن تررمییۀ علییی مختییاری اميییر معییدی و همکییاران تهییران:
تيمورزاده
 2سییيدنی ،رییورارد و تیید ندسییمن ( )5981شخصاایت سااالم از دياادگاه روانشناساای
انسانگرا ،تررمۀ رهاد منصر اًفهان :انتشارات رهاد دانشگاهی
 9سییير ،علیییاکبییر ( )5931روانشناساای پرورشاای نااوين روانشناساای يااادگیر و
آموزو تهران :انتشارات دوران
 2شییواتر ،دوان پییی و سییيدنی اایین شییواتز ( )5988نظريّااههااا شخص ایّت تررمییۀ یحيییی
سيّد محمدی،تهران :انتشارات ویرایپ
 1شییواتر ،دوآن ( )5911روانشناساای کمااال الگوهااا شخصاایّت سااالم تررمییۀ
نيتی خوشدل ،تهران :اابرز
 0رانییک،برونو ( )5911فرهنااا توصاایفی روانشناساای تررمییۀ مهشییيد یاسییایی و رزانییۀ
اهری ،تهران :انتشارات ر نو
 1رزانه ،مصطفی ( )5982صادق هدايت در تار عنکبوت تهران :انتشارات مرکز
 8يسییت،رر ونریگییوری ،رییی ،يسییت ( )5931نظريّااههااا شخصاایّت تررمییۀ یحيییی
سيد محمّدی ،تهران :انتشارات روان
 3ننعی ،حمزه ( )5988روانشناسی عمومی تهران  :انتشارات ساوا ن
 51مزاییو ،آبراهییام ( )5982انگیاازو و شخصاایّت تررمییه احمیید رنییوانی ،مشییهد :آسییتان
ردس رنوی

 / 551تحليل شخصيتهای اًلی در ده داستان

 )5901( ___________ 55روانشناسی شخصا یّات سا ال م ت رر م ۀ شی ي وا روی گ ری ان،
تهران :هدف.
 52هدایتً ،اد ( )5982زنده به گور تهران :انتشارات نيک ررام
 )5913( _________ 59سا ولگرد تهران :انتشارات رصهنو
 )5911( ._____________.52سايه روشن تهران :انتشارات روزنار
 )5989( __________ 51سه قطره خون تهران :انتشارات رامهداران
 50همییایون کاتوزیییان ،محمییدعلی ( )5983صااادق هاادايت از افسااانه تااا واقعیّاات
تهران :ر نو

