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چكیده
پژوهش حاضر يک پژوهش بین رشتهای است و هدف آن ،بررسی تیـپشناسـی شخصـیتهـای داسـتانی صـادق
هدايت با تأکید بر طبقهبندی نُهگانه «انیهگرام» است؛ که عبارتاند از :تیـپهـای کمـالطلـب ،کمـکگـرا ،موفـق و
بازيگر ،رمانتیک محزون ،مشاهدهگر و فکور ،وفاجو و وفاخو ،خوشـگذران ،رئـیو و میـانجی؛ کـه هرکـدام دارای
ويژگیهای خاصی میباشند .در اين نوشتار ،همة آثار داستانی هدايت که شامل  20داستان است ،بررسی میگردد.
روش پژوهش ،توصیفی است و دادهها با توجه به تکنیک تحلیـل محتـوی ،بـهشـیو کتابخانـهای و سـندکاوی
بررسی شده است .نتیجه نشان میدهد از میان  20شخصیت داستانی هـدايت 02 ،شخصـیت (نزديـک بـه  )%02در
تیپ رمانتیک محزون جای میگیرد که بهگونهای قابل انطباق با شخصیت خود هدايت نیز هست .بعـد از آن تیـپ-
های يک (کمالطلب) ،دو (کمکگرا) ،شش (وفاجو و وفاخو) به ترتیب  %00/22 ،%02/20و  %1/0بیشترين تیـپ-
های شخصیتی را دارند و دو تیپ هفت (خوشگذران) و نُه (میانجی) در میان تیپهـای شخصـیتی هـدايت جـايی
ندارند.
كلیدواژهها :تیپشناسی ،انیهگرام ،داستان ،شخصیّت ،صادق هدايت.

 . 1عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان ،گروه زبان و ادبیات فارسی .پست الکترونیکdr.ahmadparsa@gmail .com :
 . 2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .پست الکترونیکeghbalmoradi184@gmail.com :
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مقدمه

بررســی مــیشــود (سیاســی .)222 :0270 ،و امــا

داستان را میتوان از زوايای مختلف بررسی کـرد.

پژوهش حاضر در پی پاسخ گفتن به پرسشهـای

يکی از اين مـوارد تیـپشناسـی شخصـیتهـای

محوری زير است:

داستان است که میتواند موضـوع پـژوهشهـای
جامعهشناسی و روانشناسی ادبیـات قـرار گیـرد؛
برای نمونه ،میتوان شخصیتهـای داسـتان را از

 .1بسامد تیـپهـای مختلـف در آثـار داسـتانی
هدايت چگونه است؟

 .2شخصیّت هدايت بیشتر با کـداميـک از تیـپ

نظر جامعهشناسی مطابق روش تیپهای سـهگانـة

های شخصیتی انیهگرام انطباق بیشتری دارد؟

حاکم ،متوسـط و کـارگر بررسـی کـرد (اديبـی و

شناخت بهتر تیـپهـای شخصـیتی داسـتانهـای

انصاری .)022 :0202 ،الگوهای فراوانی نیز بـرای

هــدايت براســاس طبقــهبنــدی انیــهگــرام ،میــزان

بررسی روانشـناختی شخصـیتهـا وجـود دارد.

موفقیّت او در آفرينش تیـپهـا ،شـناخت میـزان

بقراط اولین دانشمندی است کـه سـاختمان بـدن

تطابق تیپهای شخصیتی داستانها بـا شخصـیّت

انسان را به دو دستة کوتاهْ چاق و بلند قد تقسـیم

خودِ نويسنده ،کمک به دريافت بهتر داستانهـای

کرده است؛ و به يک نوع تیپشناسی روانـی کـه

هدايت از راه شناخت تیپهای شخصیتی داسـتان

در آن چند نوع مايع به نـام «مـزاج» وجـود دارد،

های او و کمک بـه فـراهم آوردن زمینـة مناسـب

اشاره کرده است (شـاملو .)072 :0222 ،از ديگـر

جهت مطالعات بینرشتهای از اهداف نظـری ايـن

روشها میتوان به روشهـای فرويـد ،0آيزنـک،0

پژوهش است.

يونگ ،2شلدن 0و گوردجیف 2اشـاره کـرد .روش
گوردجیف که به تیپشناسی انیـهگـرام 2معـروف

سؤاالت پژوهش

است ،نسبت به روشهای ديگر جزئیتر ،دقیقتـر
و جديدتر است؛ و از همه مهـمتـر بـا تیـپهـای

ویژگي تیپهاي شخصیتي براستا

شخصیتی داستانهای هدايت سـازگارتر بـه نظـر

بندي انیهگرام

طبقته

میرسد؛ بـهعنـوان مثـال ،فرويـد ()0022-0122

نظرية انیهگرام ساختاری است که بـه بررسـی نُـه

شخصیتها را بـه سـه دسـتة دهـانی ،مقعـدی و

شخصیت اصلی انسان و روابط پیچیـد درون آن

احلیلــی (پــروين و جــان ،)020 :0200 ،آيســنک

میپردازد .اين روش که از سـوی پژوهشـگران و

( )0102-0117به چهار دستة نااستوار ،برونگـرا،

روانشناسان آمريکـايی مـورد مطالعـه و بررسـی

استوار و درونگرا (همان ،)010 :آيزنـک (-0170

علمی و تجربی واقع شده است ،ساختاری اسـت

 )0102آنها را به چهار تیپ درونگرا ،بـرونگـرا،

کـه آن را پژوهشــگری يونــانیــ روســی بــه نــام

رواننژنــد و روانپــريش تقســیم کــرده اســت؛

ايوانويچ گوردجیـف ترسـیم کـرده اسـت و نتیجـه

درحالیکه در نظرية انیهگرام نُـه تیـپ شخصـیتی

پژوهشهای او درباره فرهنـگ ،اديـان و فلسـفههـای
اسطورهای عرفانی است .اين تیپها عبـارتانـد از.0 :

1. Sigmun Freud
2. Hance.J.Isenk
3. Carlgung
4. Sheldon
5. Lvanovich Gurdjeiff
6 . ennea gram

کمالطلب؛  .0کمکگرا و دهنده؛  .2موفق و بـازيگر؛
 .0رمانتیک محزون؛  .2مشاهدهگر و فکور؛  .2وفـاجو
و وفاخو؛  .7خوشگذران؛  .0رئـیو؛  .1میـانجی؛ کـه
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مشخصات هر کدام به شرح زير است:

ترجی ،میدهند؛ زيرا فکر میکنند کـه غمشـان از

 .1تیپ یك :كمالطلب

روی آگاهی است .عشقهای به وصال نرسـیده را

افراد تیپ کمالطلب از نظر اخالقی قوی هسـتند

دوست دارند .اعتماد بهنفو پايینی دارند .حسرت

و از خود و ديگران انتقاد کرده و از واژههای بايد

خوردن برای هرچیز را مهمتر از اصل آن چیز می

و حتماً خیلی استفاده میکننـد .مـنظم و طرفـدار

دانند و همیشه ناراضیاند .کمتر در زمـان حـال و

قانون ،طرفدار واعظ بودن و موعظة اخالقـیانـد،

بیشتر در زمان گذشـته و آينـده سـیر مـیکننـد و

اما حرف و عملشان يکی نیست ،جدی و خشک،

زندگی را يکنواخت و کسـلکننـده مـیداننـد .از

تمیز و مرتب ،دقیق و وقتشناس ،خوشقول و...

عدم توجه آسیب میبینند و در دوستی با ديگران،

هستد (دقیقیان 07 :0207 ،؛ آهنگر.)02 :0202 ،

نکات منفی آنها را بسیار بزرگ میکنند؛ در نتیجه

 .3تی تپ دو :كمتتكگتترا و دهنتتده (مهربتتان و

احتمال به هـم خـوردن رابطـه دوسـتی آنـان بـا

مهرطلب)
افراد اين تیپ میخواهند مأوا و پناه همـه باشـند.
دستودلباز هستند و میخواهند تأيید شـوند و از
طرد شدن واهمه دارند .از تنهايی میترسند؛ چون
در تنهايی کسی نیست تأيیدشان کند .لذا خـود را
تکذيب میکنند تا بتوانند مورد قبول واقع شـوند.
مغرورند؛ چون فکر میکنند همه به آنها نیازمندند
(دقیقیان000 :0207 ،؛ آهنگر.)22 :0202 ،
 .2تیپ سه :بازیگر (موفق و موفقیّتطلب)
افراد تیپ سه خود را همرنگ جماعت مـیکننـد.
از جملـــه خصوصـــیات آنهـــا خـــوشفکـــری،
خونسردی و موفق بودن است .سريع حـرف مـی
زنند و در متقاعد کردن ديگـران اسـتادند .بیشـتر
اهل عملنـد تـا حـرف .بـه دنبـال پـول و ثـروت
هستند .برای اينکه رهبر و همه کاره شوند ،به کار
زياد و شغلهای پر دردسـر عالقـه دارنـد .ظـاهر
پسندند و پیری را فاجعـه مـیپندارنـد (دقیقیـان،
022 :0207؛ آهنگر.)02 :0202 ،

ديگران زياد است .در ارتباط با جنو مخـالف بـا
رقیبانشان رقابت میکننـد و مـیترسـند کسـی در
نظر زوجش جذابتر از او جلوه کند .تمايـل بـه
شوخیهای آزار دهنده دارند و احسـاس خـود را
در هنر رقص و تئاتر و ادبیـات نشـان مـیدهنـد.
امور تاريک و ممنوع را دوسـت دارنـد .آنهـا بـه
حیوانات نیز عالقه دارنـد (دقیقیـان022 :0207 ،؛
آهنگر.)22 :0202 ،
 .5تیپ پنج :مشاهدهگر و فكور (جستتجوگر و
كنارهگیر)
افراد اين تیپ قبل از عمل فکر میکننـد؛ همیشـه
از جزئیات سؤال میکننـد؛ توانـايی فکـری قـوی
دارند و بدون هیچ چشمداشتی به ديگـران کمـک
میکنند .سر از هر چیزی درمیآورند .بیشتر آنـان
عینکی هستند .فیلسوفان و مخترعان در اين تیـپ
اند .تالش اينان کسب دانش است؛ چون برايشـان
قدرت میآورد .عاشق سفرند؛ اما گوشهگیرنـد تـا
در گوشهنشینی خـود فقـط فکـر کننـد؛ و اغلـب

 .0تیپ چهار :فردگرا ،رمانتیک محزون (خیالپـرداز و

خشک و سرد و مغرورند (دقیقیـان072 :0207 ،؛

هنردوست)

آهنگر.)21 :0202 ،

تیپ چهار بـه تیـپ افسـرده مشـهورند؛ هـر روز

 .4تیپ شش :وفاخو و وفاجو

خُلقی مختلف دارند .نیمة خالی لیوان را میبیننـد

افراد اين تیپ ايمانشـان را بـه مراجـع قـدرت از

و زياد در خود فرو میروند .احساس غم آنهـا بـا

دست دادهاند .محافظـهکارنـد؛ چـون در شـک و

ديگران فرق دارد و غم خود را به شادی ديگـران

دودلیها نمیتواننـد زود تصـمیم بگیرنـد .بـرای
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جان سالم بهدربردن میجنگند نه موفقیّت؛ چـون

خودشان اصالً رعايت نمیکننـد .بـه ورزشهـای

موفقیّت میتواند بـرای آنهـا احسـاس خطـر بـه

رزمی عالقه دارند؛ و در خوشیها افراط میکننـد

همراه بیاورد و فکر میکننـد موفقیّـتهـای آنـان

(دقیقیان027 :0207 ،؛ آهنگر.)10 :0202 ،

حسادت منابع قدرت را برمیانگیزد .اگر بخواهیم

 .4تیپ نُه :میانجي صلحجو و صلحطلب

آنها را تشويق کنیم ،بايد از آنها کمـی هـم انتقـاد

اين افراد به تیپهای سه و شش گـرايش دارنـد؛

کنیم تا بدبین نشوند .يک فرد تیپِ ششی همیشه

چون هم مظهر موافقـتانـد و هـم ضـد مراجـع

نیمة خالی لیوان را میبیند و تاريکترين وضعیت

قدرت .اين افراد میان توجه خواستن از ديگران و

را پــیشبینــی مــیکنــد .بــرای ديگــران موقعیــت

تمايل بـه ديگـران در تنـاق

و تضـاد هسـتند و

موفقیّت را ايجاد مـیکنـد تـا نیروهـای پشـتیبانی

زندگی تکراری و يکنواختی دارند .انگیزهای قوی

برای خود پیدا کنند (دقیقیان012 :0207 ،؛ آهنگر،

ندارند و در انجام کارها هرچنـد از نظـر فیزيکـی

.)02 :0202

خسته نشدهاند ،احساس خستگی مـیکننـد و بـه

 .3تیپ هفت :خوشگذران

راحتی از کارها میبرنـد و بـه کـاری ديگـر مـی

افــراد ايــن تیــپ ،زنــدگی را در لــذت خــويش

پیوندند .میل زيادی به تماشای مغازههـا و خريـد

جستجو میکنند و خـوشبـین و نشـاط انگیزنـد.

کردن دارند .خوب کار میکنند و مايل بـه کسـب

خصوصیات بارز اين افراد ،طنازی ،شوخطبعی ،و

شهرت نیز نیستند .تمايل شديدی به حفـظ صـل،

خوشحال بودن اسـت و بـرای همراهـی خوبنـد.

دارند و همیشه در حد اعتدالاند؛ به عاليق جزئی

اينــان پیــروان نظــرات اپیکورنــد؛ يعنــی ،زنــدگی

و ثانويه بیشتر میپردازند تا عاليق اصـلی .تنبلـی

عاقالنه را زندگی پُـر لـذت مـیداننـد .مـاجراجو

تنها گناه افراد ايـن تیـپ اسـت (دقیقیـان:0207 ،

هستند و با اينکه متخصص نیستند؛ دوست دارنـد

021؛ آهنگر.)002 :0202 ،

از هر چیزی سر دربیاورند .شکمبارگی را دوست

«با مطالعة نُـه تیـپ شخصـیّت در انیـهگـرام،

دارند؛ يعنی در خوردن ،آشامیدن و لذات جنسـی

اشتیاقهای اساسی هر تیپ را میتـوان بـهدسـت

افراط مـیکننـد .اعتمادبـهنفـو بـااليی دارنـد؛ و

آورد .انیهگرام قدرت ،ضعف ،عـادتهـا و پاسـخ

درگیــر احساســات نمــیشــوند (دقیقیــان:0207 ،

های نهان انسانی را به تصوير میکشد و بـهطـور

007؛ آهنگر.)01 :0202 ،

دقیق محاسبات دنیای درون فرد را براساس آنچـه

 . 8تیپ هشت :رئیس ،رهبر و مدیر

او انجام میدهد ،مشاهده میکنـد .براسـاس ايـن

افراد اين تیپ دارای قدرت بدنی هستند .به هـیچ

تیپشناسی ،انسانهـا بـا الگوهـای مشخصـی بـه

کو جز خودشان اعتماد نمیکنند .بر اين باورنـد

دنیای خويش مینگرند و سـسو از طريـق آن بـه

که فرد قوی مورد احترام است .اگر کسی ضعیف

تفسیر جهان میپردازند .اين الگوهـا موجـب مـی

باشــد ،او را حمايــت مــیکننــد .زنــدگی بــدون

شوند که فرد به اطالعات و مسائل معینـی توجـه

درگیری برايشان کسـالتآور اسـت .از همکـاران

کند و معموالً برخی ديگر از اطالعـات را ناديـده

خود برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکنند.

بگیرد» (سسهريان آذر و قالوندی020 :0212،؛ بـه

از ديگران درخواستهای اخالقــی دارنــد امــا

نقل از آرتور.)0220 ،

تیپشناسي شخصیتهاي داستاني صاد هدایت1 ...

پیشینه پژوهش

 .1تیپ راوي داستان زندهبهگور (رمانتیك

صــادق هــدايت ( )0000-0222از نويســندگان

محزون)

صاحب سبک و سرشناس ادب معاصر ايـران بـه

داستان زندهبهگور يادداشتهای نويسـند جـوان

شــمار مــیرود و بــیش از هــر نويســند معاصــر

مضطربی است که چند بـار اقـدام بـه خودکشـی

ديگری مورد توجه پژوهشگران واقع شده اسـت؛

کرده است .امّا گويا زندگی او ناخواسته بـا مـرگ

بهگونهای که تا سال  0200مطابق موارد ثبت شده

در تعارض اسـت .گروهـی بـر ايـن باورنـد کـه

در نرمافزار نمايـه 0200 ،مقالـه و کـار پژوهشـی

زندگی راوی در زندهبـهگـور بـهگونـهای ترسـیم

درباره او صورت گرفته است؛ اما بهرغم روند رو

زندگی خود هدايت نیز هسـت و در واقـع شـرح

به توسعه هدايت پژوهی ،تیپشناسـی شخصـیت

حالی از اقدام به خودکشی او در سن بیستوپـنج

های داستانی او تاکنون از نظر مغفول مانده است.

سالگی در رودخانـة مـارن پـاريو اسـت کـه در

پژوهش حاضر کوششی در جهت پر کـردن ايـن

صورت تأيید ايـن نظريـه ،هـدايت نیـز در تیـپ

خأل است.

شخصیتی رمانتیک محزون جای میگیرد .الزم بـه
يادآوری است بیشترين شخصیتهای داستانهای

تجزیه و تحلیل
در پژوهش حاضر شش مجموعة داستانی هدايت
که دربردارند سیوچهار داستان اسـت ،براسـاس
طبقهبندی انیهگرام تجزيـه و تحلیـل شـده اسـت.
مجموعه داستانی سهقطره خـون بـا تعـداد يـازده

هــدايت (نزديــک بــه  )%02جــزو همــین تیــپ

شخصیتی قرار دارند .راوی داسـتان زنـدهبـهگـور
دارای ويژگیهای زير است:
الف) مأیو
«هیچکو نمـیتوانـد پـی ببـرد ،هـیچکـو بـاور
نخواهد کرد ،به کسیکه دستش از همهجـا کوتـاه

داستان بیشترين تعداد داسـتان؛ و مجموعـة سـايه

شده میگويند :بـرو سـرت را بگـذار و بمیـر امـا

روشن با شش داستان کمترين داستان را به خـود

وقتیکه آدم را نمیخواهند ،وقتی کـه مـرگ هـم

اختصاص دادهاند .داستانهـای اسـیر فرانسـوی و

پشتش را به آدم کند ،مرگی که نمیآيـد و نمـی-

مادلن در مجموعة زندهبهگور و آخرين لبخنـد در

خواهد بیايد ...همـه از مـرگ مـیترسـند ،مـن از

مجموعه سايه روشن و داسـتان مـیهنپرسـت در

زندگی سمج خود( » ...هدايت.)1 :0221 ،

مجموعة سگ ولگرد بسیار کوتاهاند و همـین امـر
موجب شده شخصیتهای اصلی داستان به دلیـل
نقش گذرايی که دارند ،نتوانند نماد و مظهر تیـپ
خاصی واقع شوند؛ به همین دلیل در جداول يـک
و دو از اين داستانها نامی برده نمیشود.
در ايــن پــژوهش در مجمــوع پنجــاهويــک
شخصیت براساس طبقهبنـدی انیـهگـرام بررسـی
شده است که در ايـن مجـال ،تنهـا بـه تحلیـل و
بررسی دو تن از شخصیتها پرداخته میشود.

ب) در گذشته یا نینده زندگي كردن
«دلم میخواست ،بچة کوچکی بودم ،همان گلـین
باجی که برايم قصه میگفت و آب دهنش را فرو
میداد اينجا باالی سرم نشسته بود ،همانجور من
خسته در رختخواب افتاده بودم ،او با آب و تـاب
تمام برايم قصه میگفت و آب دهانش را قـورت
میداد( » ...همان.)02:
«افسوس میخوردم که چرا نقاش نشدم ،تنهـا
کاری بود که دوست داشتم و خوشم میآمـد ،بـا
خودم فکر میکردم ،میديدم تنها مـیتوانسـتم در

02
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نقاشی يک دلداری کوچک برای خودم دستوپـا

با بالهای خودش میزد به صورتم .روی ريسمان

کنم( » ...همان.)02 :

باريکی راه میرفـتم ،زيـر آن گـرداب بـود ،مـی

ج) افراط در ابراز هیجانتات (اعتقتاد بته یتك

لغزيدم ،میخواستم فرياد بزنم( » ...همان.)00 :

قضیه و عوض كردن نظراتشان)

هت) اندیشة خودكشي

«دلم میخواست بچـه کـوچکی بـودم . ...آيـا آن

«باری ،بعد آمدم در کوچهها ،بدون اراده میرفتم،

وقت خوشوقت بودم؟ نـه ،چـه اشـتباه بزرگـی

چند بار به فکرم رسید کـه چشـمهـايم را ببنـدم،

همه خیال میکنن بچه خوشبخت است .نـه ايـن

بروم جلو اتومبیل ،چرخهای آن از رويم بگـذرد،

طور نیست ،خوب يادم هست که آنوقـت شـايد

اما مردن سختی بود .بعد هم از کجـا آسـوده مـی

ظاهراً میخنديدم يا بازی میکردم ،ولی در بـاطن

شدم ،شايد باز زنده میماندم .اين فکر اسـت کـه

کمترين زخم زبان يا کوچکترين پیشآمد ناگوار

مرا ديوانه میکند( » ...همان.)02 :

و بیهوده ،سـاعتهـای دراز ،فکـر مـرا بـه خـود

«...زهـر کشــنده آنجـا در کــیفم اسـت .زهــر

مشغول میکرد و خودم ،خودم را میخـوردم» ...

فوری؛ يادم میآيد آن روز بارانی کـه بـه دروو و

(همان.)00 :

هزار زحمت آن را به اسم عکاسی خريدم ،اسم و

د) خیالپرداز ،مبتال به اختالل فكري

آدرس دروغی داده بودم «سیانور دوپتاسیوم» ...آن

«چند روز بود که با ورق فال میگرفتم ،نمیدانـم

را باز کردم از کنار گلوله تخممرغی آن ،به انـدازه

چطور شده بود که به خرافات اعتقـاد پیـدا کـرده

دو گــرم تراشــیدم ،در کاشــه خــالی گذاشــتم .بــا

بودم؛ جـدّاً فـال مـیگـرفتم ،يعنـی کـار ديگـری

چسب لبه آن را چسبانیدم و خوردم .نـیمسـاعتی

نداشــتم ،کــار ديگــری نمــیتوانســتم بکــنم ،مــی

گذشت هیچ حو نکردم ،روی کاشهای که به آن

خواستم با آيند خودم قمار بزنم ،نیّت کـردم کـه

آلـوده شــده بــودم شـور مــزه بــود ،دوبــاره آن را

کلک خود را بکنم( » ...همان.)00 :

برداشتم ،اين دفعه به اندازه پنج گـرم تراشـیدم و

«عرق از تنم سرازير میشد ،میديدم بسـتهای

کاشه را فرو دادم ،رفتم در رختخـواب خوابیـدم،

کاغذ در هوا بـاز مـیشـد ،ورقورق پـايین مـی-

همچین خوابیدم که شايد ديگـر بیـدار نشـوم »...

ريخت ،يکدسته سرباز میگذشت ،صـورت آنهـا

(همان.)07 :

پیدا نبود ،شب تاريک و جگرخراش پُرشـده بـود

«...رختهای چرکم را دور انداختم تا بعد از مـن

از هیکلهـای ترسـناو و خشـمگین .وقتـی مـی

که چیزها را وارسی مـیکننـد ،چیـز چـرکین نیابنـد.

خواستم چشمهـايم را ببنـدم و خـودم را تسـلیم

رخت زير نو را که خريده بودم پوشیدم ،تـا وقتـیکـه

مرگ کنم ،اين تصويرهای شـگفتانگیـز پديـدار

مرا از رختخواب بیرون میکشند و دکتر مـیآيـد کـه

میشد .دايرهای آتشفشان که به دور خودش مـی-

معاينه بکند شیک بوده باشم .شیشه ادکلنـی برداشـتم.

چرخید ،مردهای که در آب رودخانه شـناور بـود،

در رختخــواب پاشــیدم کــه خوشــبو بشــود ولــی از

چشمهايی که از هر طرف به من نگاه مـیکردنـد.

آنجايی که هیچکدام از کارهـايم ماننـد ديگـران نبـود،

حاال خوب يادم میآيد که شکلهـای وحشـتناو

اين دفعه نیز مطمئن نبودم .از جانسـختی خـود مـی

به من هجومآور شده بودند .پیرمردی با چهـرهای

ترسیدم( »...همو.)00 :

خونآلود به ستونی بسته شده بود ،به من نگاه می

و) نیمه خالي لیوان را دیدن

کرد و میخنديد .دندانهايش برق میزد .خفاشی

«باورکردنی نیست ،اما بايد بـروم؛ بیهـوده اسـت؛

تیپشناسي شخصیتهاي داستاني صاد هدایت00 ...

زندگانیم وازده شده؛ بیخـود؛ بـیمصـرف؛ بايـد

قیافه او را تکمیل میکرد.

هرچه زودتـر کلـک را کدنـد و رفـت .ايـن دفعـه

در زمستان سرداری بـرو قـديمی چـرو کـه

شوخی نیست؛ هرچه فکر میکنم ،هیچچیز مرا به

پشتش چینهای ريز میخورد میپوشید و به قول

زندگی وابستگی نمیدهد؛ هیچچیز و هیچکو»...

خــودش ايــن ســرداری «تنســوش مبــارو» بــود و

(همان.)07 :

حکايت میکرد که يـک روز ناصـرالدين شـاه در
شکارگاه ،ادبَوی محترمش را مخاطـب قـرار داده و

 )3حاجينقا
داســتان بلنــد حــاجی آقــا سرگذشــت حــاجی
دروغینی است که به حج نرفته و عنوان حاجی را

گفته بود« :مرحوم مقتدر خلـوت بیـا پدرسـوخته
اين تنسوش مال تو ».ـ مثل اينکه قبل از مرگش او
را «مرحوم» خطاب میکردهاند اما در حقیقت اين

بــه دروو يــدو مــیکشــد و آن را ابــزاری بــرای

سرداری را از دستفروش خريـده بـود .در کوچـه

پیشبرد منافعش میداند .حاجی آقـا مظهـر نفـاق،

هم کت بلند خاکستری و شلوار سیاه میپوشید و

دورويی و رياکاری اسـت .شخصـیّت او در ايـن

کاله گشاد به سر میگذاشت؛ از وقتیکه بادِ فتـق

داستان چند وجهی است و هر بار به قالـب تیسـی

گرفته بود ،يک عصای سر نقره هـم دسـتش مـی

درمیآيد .اما خصلت بارز او رياکـاری اسـت کـه

گرفــت و گشــاد گشــاد راه مــیرفــت» (هــدايت،

میتوان او را در تیپ کمالطلب جای داد.

.)22-27 :0222

الف) تیپ ظاهري حاجينقا

ب) خصوصیات اخالقي

«اگرچه هشتاد ،نود سال از عمرش مـیگذشـت و

 -1ب) بد دهن و بياعتماد

يادگار زمان ناصرالدين شـاه بـود ،امـا نسـبت بـه

«مرتیکه قرمساق کی به تو اجازه داد؟ پنجاهسـاله

سنش هنوز شکسته نشده بود و خیلـی جـوانتـر

که در خونه منی ،هنـوز نمـیدونـی بايـد از مـن

نمود میکرد .قیافة او با وقار و حقبهجانـب بـود؛

اجازه بگیری؟ االن من از پیش زبیده خـانم میـام،

کلة مازويی ،گونههای چاق و پرخون ،فرق طاس

از هر روز حالش بهتر بود ،چرا به من نگفت کـه

و موهای تنک رنگ و حنا بسته داشت و همیشـه

سرش درد میکنه ،اينهـا غمـز شـتریسـت...اگر

تهْريش سفید و زبـری مثـل قالیچـة خرسـک بـه

سرش درد میکرد ،میخواست يک استکان قنداو

صورتش چسبیده بود؛ سبیل کلفت صوفیمنشـانه

بخوره ...ايـن زنیکـه همیشـه سـر درد مصـلحتی

زير دماو تک کشیدهاش مثل چنگک آويـزان بـود

داره( ...همان.)02 :

و چشمهای مثل تغار ،که رگـههـای خـون در آن

اين مرتیکه نرهغول ،پسرعموی محتـرم ،نمـی

دويده بود؛ زير ابروهای پرپشت او غل و غل می

دانم اسمش گل و بلبل يا چه کوفتیـه ،مـردم چـه

زد؛ وقتیکه در خانه شبکاله به سر میگذاشـت،

اسمها روی خودشان میگذارند خوب اين پسـر

کلة او شبیه گالبی میشـد و غبغـب کالنـی زيـر

بیآب و گلم نیسـت ،هـر وقـت میـاد ،سـرش را

چانهاش موج میزد که سـرش را بـدون میـانجی

پايین میاندازه و صاف میره تـو انـدرون ،خـوب

گری گردن به تنش میچسبانید؛ باالی پـروهـای

اونجا زن و بچه هستند... ،مردم فـردا هـزار جـور

گوشش که همیشه زير کاله میگذاشت ،صـاف و

حرف درمیآورند» (همان.)02 :

نازو شده بود و دندانهای عاريه که هر وقت می

 -3ب) خواهان سیستم متعصب و بسته

خنديد يک پارچه طالی چرو بیـرون مـیافتـاد،

«بايـــد تونمـــان تـــوی ســـرتان چمـــاق زد
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...مشــروطه...آزادی ...بــرای اينــه کــه بهتــر بشــه

شده بود ،سجل مرده میخريد ،کوپن تقلبی قند و

دزديدـ در کوزه بگذاريد آبش را بخوريـد ...مـن

شکر درست میکرد و زمینها و محصول خودش

که( » ...همان.)02 :

را صد برابر میفروخت .حتی هنـوز بـا شـهربانی

«خفه شو ضعیفه فضولی موقوف ،با من يکی

رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شـب

بهدو میکنی؟ منم که توی اين خونه فرمان میدم.

حکومت نظامی سهمی بـهعنـوان بـاجسـبیل مـی

چرا بچه اينقدر کثیفه؟ يـک دسـتمال تـوی ايـن

گرفت؛ امّا در عین حال برای فقـرا دلسـوزی مـی

خونه پیدا نمیشه که مفش را بگیـری؟ آدم دلـش

نمود و برای زنـان بـاردار اعانـه جمـع مـیکـرد»

بههم میخوره ،آبروی صدسالهام به باد رفت ،اين

(همان.)22 :

همه بريز و بساش تو اين خونه میشه ،باز هم مثل

 -5ب) همراهي با همه

خونه مال يزقل زندگی میکنیم» (همان.)07 :

«ـ میخواستم از حضرتعالی اجازه بگیرم ،آخـر

«...مردم بايـد گشـنه و محتـاج و بـیسـواد و
خرافی بمانند تا مطیع ما باشـند .اگـر بچـه فـالن

عمری با اهل و عیال بريم کربال اسـتخوان سـبک
بکنیم. ...

عطار درس خوانده فردا به جملههای من ايـرادی

 -قربان آمدهام که دسـت بـه دامـان حضـرت

میگیره و حرفهايی میزنه که من و شـما نمـی

عالی بشم ،دو ماه آزگـاره کـه تـوی نظمیّـه ،ايـن

فهمیم آنوقت خـداحافظ حـاجی آقـا و حجـت

طرف و آن طرف دوندگی میکنم .کلی پول خرج

الشــريعه ...دنیــا داره عــوض مــیشــه ...،در ايــن

کردم هنوز دستم به جايی بند نیست...

صورت ما بايد مانع پیشرفت مردم ايـنجـا بشـیم

ـ قربان آدمیزاد شیر خام خـورده ،حـاال تـازه

تا دنیا به کام ما برگـرده وگرنـه سـسور سـر گـذر

پشــت دســتم را داو کــردم ،فهمیــدم از اوّل بايــد

خواهیم شد .خوشبختانه در اينجا زمینه بـرای مـا

دست به دامان حضرتعالی شده باشم. ...

مساعده؛ وظیفه ماسـت کـه مـردم را احمـق نگـه

ـ هرچه بفرمايید جاناً و ماالً حاضريم ،البتـه از

داريم تا سر به گريبان خودشان باشـند و تـو سـر

اوّل راه غلطی رفتم و نمـیدانسـتم .حـاال هرچـه

هم بزنند؛ حاال فهمیديد؟» (همان)17- 12 :

بفرمايید بندگی میکنم .بنده ازيـن نظمیـهچـیهـا

 -2ب) عالقه به تحلیل وضع موجود

چشمم آب نمیخوره؛ سه روز اسـتنطاقم کردنـد،

«اصالً خاو مرده توی ايـن مملکـت پاشـیدند همـه

بعد هم میترسم سر حد ،گیر گمرو بیفتم ،يـک

منتظر بودند که بعد از دموکراسی روزنامههـا از مضـارّ

قالیچه کوفتی که برای جانمـاز مـیبـرم از دسـتم

فساد اخالق و ديکتاتوری و تشويق به صـل ،و سـلم

دربیارند» (همان.)00-02 :

و دين و آيین بنويسند .حاال همـهاش بـا دعـوت بـه

 -4ب) شكمو

هــرج و مــرج ،توطئــه اجنبــیپرســتی ورقپــارههــای

«اولِ خوردن وقتیکه صحبت از خوراکی به میـان

خودشان را پر میکنند البته حقیقـت تلخـه ،امـا بايـد

مــیآمــد ،چهــرهاش مــیشــکفت ،آب دهــنش را

اذعان داشته باشیم که نژادمان فاسد شده .نه علـم ،نـه

غورت میداد و حدقة چشـمش گشـاد مـیشـد.

هنر .از ملتی که لذيـذترين خـوراکش جگرکـه چـی

مخصوصاً خوراکیهای شیرين مانند خرما و حلوا

میشه توقع داشت؟( »...همان)00 :

و باقلوا و پلوهای چرب و شیرين را زياد دوست

 -9ب) طرفدار قاچا و خطر

میداشت؛ سر غذا بسماهلل میگفت و آسـتینش را

«از طرف ديگر به فعالیّت تجارتی حاجی افـزوده

باال میزد؛ با انگشتهـای تسلـی کـه روی نـاخن

تیپشناسي شخصیتهاي داستاني صاد هدایت02 ...

هايش حنا بسته بود ،لقمـه مـیگرفـت و همیشـه

حاال ديگر زنها چـادر هـم نمـیخـوان سرشـان

دوست داشت که از الی انگشتانش روغن بچکد»

بکنند .اما من با ايـن سـن و سـال نبايـد پیشـقدم

(همان.)00 :

بشم ،من زنها را خوب میشناسم .حاال که تـوی

 -3ب) هوسران

چادرند پناه بر خدا . ...

«حاجی در مقابل زن بیطاقت میشد .با وجـودی

با طرفداران مشروطه مـیگفـت« :مـن خـودم

که اندرونش همیشه پر از صیغه و عقدی بود ،هر

پیش قراول آزادی بودم ،اين را ديگر کسـی نمـی

وقت زنی را میديد که طرف توجّه او واقـع مـی

توانه انکار کنه .يادتان هست وقتی کـه مجلـو را

شد و عمومـاً ايـن زنهـا خالـه شـلخته و چـادر

به توپ بستند؟ من يکی از سرجنبانهای انقـالب

نمازی مچ پا کلفت و ابرو پاچهبزی بودند؛ چشـم

بودم .همان شب ،آسید جمال مرحوم که نـور بـه

هايش کالپیسه میشد .نفسش به شماره میافتـاد،

قبرش بباره ،منو شبانه تو خونه خـودش پنـاه داد.

آب توی دهنش جمع میشـد و لـه لـه مـیزد و

قزاقها ريختند خونهاش را چاپیدند .من شبانه بـا

خون توی سـرش مـیدويـد .تـا پارسـال چیـزی

چادر سیاه از خونة همسايه گريختم .توی راه يک

نمانده بـود کـه عاشـق خـانم بـاال زن يوزباشـی

سیالخوری جلوم را گرفت ،به خیالش مـن زنـم.

حسین سقطفروش دم چهارسو بشود و حتی چند

يک وشگانی به بازوم گرفت کـه اگـر فريـاد زده

سال پیش که هنوز باد فتق نگرفته بود ،بـا رفقـای

بودم گیر میافتادم و حـاال هفتـاد کفـن پوسـانده

جان در يک قالب و هـمدنـدانهـايش گـاهی بـه

بودم( .قهقه میخنديد) و بعد به هزار خون جگر،

شهرِنو گريز مـیزد و خانـهای را قُـرُق مـیکـرد»

خودم را بـه سـرحد رسـاندم و داخـل مهـاجرين

(همان.)02 :

شدم .روزنامه چاپ کردم و کارهـا صـورت دادم.

 -8ب) نان به نرخ روز خوردن

بله ،هر کاری اول فداکاری الزم داره ،ما ديگر پیر

«با بهايی مـینشسـت و مـیگفـت« :مـن خـودم

شديم حاال ديگر نوبت شما جوانهاست ...

مسلمانم ،اما متعصّب نیستم .میدانم که هر زمـان

وقتی بـا مسـتبد مـینشسـت بـیاختیـار روده

اقتضای يکچیز را میکنه .هیچ مذهبی نیامده کـه

درازی میکرد و میگفت« :قربان همان دور شـاه

بگه زنا بکنید ،دزدی بکنید ،آدم بکشید ...خـوب،

شهید قربان همان دور خودمان .مشروطه بر پدر

اين پاية همة دينهاست .آن وقت هرکـدام پیرايـه

اين مشروطه لعنت از وقتیکه مشروطه شديم بـه

هايی متناسب با عهد و زمانه به خودشـان بسـتند

اين روز افتاديم ...آن دورهها مـردم پَـر و پايشـان

که فرق میکند ... .اين همه جرم ،فحشا و قتـل و

غرس بود ...بابا ننهدار بودند .حاال همه دزدیها و

غارت که به اسم مذهب توی دنیا شده هنوز هـم

دغلها و پدرسوختگیها به اسم مشروطه میشـه.

باز دستآويـز سیاسـته ...مـن آدمهـايی را سـراو

ما که اين مشروطه را نگرفتیم ،اين حقهبازیهـا را

دارم  ...از مطلب پرت نشیم :مثالً امروز کسی کـه

اجنبـی بـه مـا زورچســان کـرد .خواسـتند ديــن و

دزدی کرد ،ديگـر دسـتش را نمـیبرنـد يـا بـرده

ايمانمان را از دستمان بگیرند .حاال همهچیزمان را

فروشی ديگر ورافتاده ... .اينها مال زمانهای قديم

بباد داديم .نه دين داريـم ،نـه آيـین ،نـه کسـی از

بوده .حاال نسبت به مقتضـیّات روز بايـد قـانونی

کسی حساب میبره ،نه کوچکتـر بـه بـزرگتـر

آورد .مثالً يک وقت اوالد دختر را زندهبهگور می

احترام میگذاره خـوب يـک پلـیو مخفـی هـم

کردند ،امروزه ديگر کسی به اين فکـر نمـیافتـه.

الزمه ،وگرنه مردم همديگر را مـیخورنـد .مـی-

00

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال اول ،شماره سوم ،بهار 10

دانید؟ اصالً بايد يک پنجة آهنینِ قوی همیشه تـو

است که بیشتر اين شخصیّتهـا دارای خصـلت-

سر مردم بزنه .البته که اساس و پاية مملکت ديـن

هايی چون ناامیدی ،افسردگی ،ديدن نیمـة خـالی

و مذهبه ،اما همة کارها را کـه مـذهب نمـیتونـه

لیوان ،توجه به نکات منفی ديگـران و امثـال آنهـا

بکنه .اگر میتوانست چرا نظمیّه و امنیّـه و عدلیّـه

میباشند .بیشترين ويژگیهای اين تیپ شخصیّتی

درست میشد؟ پو بايد يک نفر هـوای مـردم را

در دو داستان بوف کور و زندهبهگـور و کمتـرين

داشته باشه که همديگر را نخورند .آزادی شده که

ويژگــیهــا در شخص ـیّتهــای «گلــین خــانم» و

هرکو هرچه دلش خواست بگه و بکنه خدا خر

«مشدی رمضان» از شخصیّتهـای مجموعـة سـه
قطره خون به چشم میخورد.

را شناخت که شاخش نداد .مردم چـوب و فلـک

میخوان ،با اين آزادی مازادی کار مملکت نمـی-
گذره ـ من خودم يکوقت تو همین جلـو خـوان

تیپ کمالطلب بـا  00شخصـیّت (در حـدود

 %02کل شخصیتها) ،در مرتبـة دوم قـرار مـی-
چشـمگیری

مردم را به چوب میبستم ،حاال بايد بـه عدلیّـه و

گیرد .جدول  0نشان میدهد تناق

نظمیّه شکايت کرد ،بايد پول تمبر داد و ششسال

بین «بود» و «نمود» در همة شخصـیتهـای ايـن

دوندگی کرد ،آخرش هم ماست مالی میشـه؟»...

تیپ در داستانهای هدايت ،بیانگر باور نويسـنده

(همان)22 -20 :

به وجود اين خصلت در جامعة خـود مـیباشـند.
خصلت ديگر تیپ کمالطلب ،انجـام دادن کارهـا

نتیجهگیري

جهت کسب تحسین ديگران است کـه در بیشـتر

پژوهش حاضر ،يک پژوهش بینرشتهای است که

شخصیتهای داستانی اين تیپ هدايت است کـه

در آن ،براساس نظرية تیپشناسـی انیـهگـرام بـه

بهگونهای با همـان خصـلت قبلـی (رياکـاری) در

بررسی شخصـیتهـا در آثـار داسـتانی هـدايت

ارتباط است؛ زيرا بهنظر میرسـد چنـین افـرادی،

پرداختــه اســت .در ايــن پــژوهش ،تعــداد شــش

کسب رضـايت ديگـران را بـر باورهـای قلبـی و

مجموعة داسـتانی هـدايت کـه دربردارنـد سـی

درونی خود ترجی ،میدهنـد کـه در واقـع همـان

وچهار داستان است ،بررسـی شـده اسـت کـه بـا

اختالف بین بود و نمود يعنـی جلـو ديگـری از

توجه به جدول شمار يک ،پنجاهويک شخصـیت

ريا محسوب میشـود .نگـرش افقـی بـه جـدول

اصلی را دربرگرفته است .داستان بلند حاجی آقـا

شمار  0نشان میدهد بیشترين ويژگیهای تیـپ

با هفت شخصیّت ،بیشـترين شخصـیتهـا را بـه

کمالطلب را میتوان در شخصیّت «حاجی آقا»ی

خود اختصاص داده است .ساير داستانها نیز هـر

هدايت مشاهده کرد .همچنین نگاهی کلی به ايـن

کدام ،دارای يک ،دو و گاهی سه شخصیّت اصلی

جدول نشان میدهد ويژگیهـايی چـون طرفـدار

هستند .کمترين شخصیّت داسـتانی ،داسـتانهـای

واعظی بودن ،تناق

در حرف و عمـل ،انتقـاد از

تک شخصیّتی هستند که  00داستان از  20داستان

خود ،افراط در اخالق و معنويّـات ،اجـرای امـور

هدايت را دربرگرفته است.

جهت تحسین ديگران در شخصیتهای داسـتانی

نتیجه نشان میدهد که از میـان  20شخصـیّت

هدايت بیش از ساير ويژگیهای اين تیـپ اسـت.

داســتانی هــدايت ،تیــپ رمانتیــک محــزون02 ،

عالوه بر اين ،هیچيک از شخصیّتهـای داسـتانی

شخصیّت (در حدود  %02کل شخصیتها) را بـه

اين تیپ طرفدار قانون نیستند که بهنظر مـیرسـد

خود اختصاص داده است .جدول  ،0بیـانگر ايـن

هدف هـدايت در آفـرينش تیـپهـای شخصـیتی

تیپشناسي شخصیتهاي داستاني صاد هدایت02 ...

داستانی خود ،بهويـژه ايـن تیـپ ،بیشـتر ترسـیم

جديــد ،اهــل مطالعــه بــودن و دانــشانــدوزی از

جامعة خود بوده است ،جامعـهای کـه بـه قـانون

ويژگیهای مشترو همة شخصیتهای اين تیـپ

اهمیّتی نمیدهد .هدايت میخواهد نشان دهد کـه

است« .فريمن» و «دکتر وارنر» در داسـتان تخـت
ابونصــر« ،فالنــدن» در داســتان آتــشپرســت و
«پروفسور راو» در داستان س .گ .ل .ل در ايـن

«حاجی آقا»يی که خوانـدن و نوشـتن را هـم بـه

تیپ قرار میگیرند که در اين میان دکتـر وارنـر و

خوبی نمیداند ،از چنان پايگاهی برخـوردار مـی

فريمن بیش از ديگران از ويژگیهـای ايـن تیـپ

گردد که حتی «منادیالحق» که نويسندهای بسـیار

برخوردارند.

جامعة عصر او ،جامعهای است که جايگاه جاهل،
بسیار باالتر از جايگاه فاضل است ،بهگونهای کـه

آگــاه اســت و نمــیتوانــد دروو و ريــای وی را

ويژگیهای مربوط به تیپ سه (تیپ موفـق و

برتابد ،مجبور میشود از او کسب تکلیف کنـد و

بازيگر) ،در شخصیّتهای داستانی هـدايت نمـود

مشکل خود را نزد او مطرح کند.

کمتری دارند« .میـرزا يـداهلل» در داسـتان محلـل،

تیپ کمکگرا بـا  00شخصـیّت ( ،)%00/22رتبـة

بیشترين ويژگیهای اين تیپ شخصیّتی و «حسن

سوم را به خود اختصاص داده است .شخصـیتهـای

قوزی» و «حسن کچل» هر کدام بـا دو خصـلت،

اين تیپ در دو ويژگی «دوستدار روابط عاشـقانه» و

کمتــرين ويژگــیهــای ايــن تیــپ را بــه خــود

«تــرجی ،عشــق بــر ديگــر نیازهايشــان» مشــتروانــد.

اختصاص دادهاند.

جدول شمار  0نشان میدهد شخصـیّت «هاسـمیک»

هیچکدام از شخصیّتهای داستانی هـدايت در

در داستان تجلی و «سوسن» در داسـتان س .گ .ل .ل
و «درخشنده» در داستان عروسـک پشـتپـرده بهـر

تیپهای هفـت (تیـپ خوشـگذران) و تیـپ نُـه
(تیــپ میــانجی) نمــیگنجنــد؛ زيــرا ،تیــپهــای

بیشتری از عشق بردهاند يا دست کم بهنظـر مـیرسـد

شخصیّتی در هر داستانی بهگونهای بر آيند نگرش

از رقیبان ديگر خود در ساير داستانها نمـود بیشـتری

نويسنده و آفرينند اين تیپهاسـت .از آنجـا کـه

يافتهاند.

هدايت نويسندهای نومید و نسبت به جامعة خـود

پنج شخصیّت داستانی هـدايت ،معـادل %1/0

بدبین بوده است ،نمیتوانسته خالق تیسی باشد که

شخصیّتهای اصلی داستانی وی ،در رديف تیـپ

خوشبینی ،اعتمادبهنفو باال و مسائل ديگـر ايـن

شش (تیپ وفاجو و وفاخو) قرار میگیرد .نگاهی

چنینی از ويژگیهای بارز آن بهشمار رود.

به جدول  0نشان میدهد اين افـراد بـیاعتمـاد و

طرفــدار زنــدگی جنجــالی ،مشــهور بــودن در

شکاواند و همواره تاريکترين وضعیت موجـود

اجتماع خـود ،اخـالقمنـد بـودن ،عـدالتخـواهی،

را پیشبینی میکنند .شخصیّتهای «همـايون» در

صداقت ،طرفداری از اقشـار ضـعیف ،قـوی بـودن،

داسـتان گـرداب« ،راوی» در گجسـته دژ« ،داوود»

عدم اعتماد بـه غیـر و مسـائل ديگـرِ ايـنچنینـی از

در داستان داوود گوژپشت« ،نازپری» در آفرينگان
و «فريدون» در داستان شبهای ورامـین در ايـن

ويژگیهای تیپ هشت (تیپ رئیو) است« .منـادی
الحــق» و «آقــا کوچیــک» در داســتان حــاجی آقــا و

تیپ شخصیّتی جای دارند.

«داشآکل» در داستانی به همین نام ،سـه شخصـیّت

چهـار شخصــیت از شخصـیّتهــای داســتانی

داستانی هدايتاند که در اين تیپ قرار گرفتهاند کـه

هدايت در تیپ «مشاهدهگر» قرار میگیرند .چهار

شخصیّت داشآکل بیش از دو نفر ديگر از خصـلت

ويژگی؛ عشـق بـه جسـتوجـو ،کشـف حقـايق

های اين تیپ برخوردار است .بهنظر میرسد فراگیر

02
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بودن نفاق و دورويی در جامعه ،تـرس از عـدم هـم

که بیشتر تیپهای شخصیّتیِ داستانهـای هـدايت

شکلی و همرنگی با افراد جامعه ،تـرس از جـان يـا

را افرادی مأيوس ،منزوی ،خیـالپـرداز ،افسـرده،

قطع نان ،ترس از دشمنی افـراد بـا آنـان و ...در هـر
جامعهای بهويژه جوامع جهان سوم ،از داليل اصـلی

ناراضی از زندگی و ...تشکیل دادهاند که بهگونـه-

ای قابل انطباق با شخصیّت خود هدايت نیز مـی-

تعداد اندو شخصیّتها در اين تیپ هسـتند؛ و ايـن

باشند .مسـلماً در فضـايی کـه برگرفتـه از چنـان

مسئله در داستانهای هدايت نیز انعکـاس گوشـهای

ذهنیّتی است ،جايی بـرای خوشـگذرانی و لـذت

از واقعیّتهای اجتماعی قابل توجیـهانـد .رئالیسـتی

بردن از زندگی نیسـت ،از ايـنرو عـدم مشـاهد

بودن داستان حاجی آقا و داشآکل نیز دلیل ديگـری

شخصیّت تیپ خوشگذران در داستانهای هدايت

بر اين مدّعاست.

نبايد جای شگفتی باشد.

با توجه به جداول پیوستی مشخص مـیشـود
جدول  .1تیپهای شخصیتی داستانهای صادق هدايت در يک نگاه
نام مجموعه
داستان

زندهبهگور

نام داستان

شخصیت و تیپ
شخصیتي

رتبهبندي

زندهبهگور

راوی

رمانتیک محزون

حاجی مراد

حاجی مراد

کمالطلب

داوود گوژپشت

داوود گوژپشت

وفاجو و وفاخو

آتشپرست

فالندن

مشاهدهگر

آبجیخانم

آبجیخانم

کمالطلب

منیژه

کمالطلب

نرگو

کمالطلب

حسن قوزی

بازيگر و موفق

حسین کچل

بازيگر و موفق

مرده خورها

آب زندگی

حاجی آقا

حاجينقا

حاجیآقا

سایهروشن

س .گ .ل .ل

کمالطلب ،وفاجو و وفاخو ،خوشگذران ،بازيگر ،رمانتیک
محزون

آقاکوچیک

رئیو

دوامالوزاره

کمالطلب

خیزراننژاد

کمالطلب

مزلقانی

کمالطلب

منادیالحق

رئیو

مراد

کمالطلب

سوسن

کمکگرا

پروفسور راو

مشاهدهگر

تد

کمکگرا
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نام مجموعه
داستان

نام داستان
زنی که مردش را گم کرد

زرين کاله
مهرداد

رمانتیک محزون

درخشنده

کمکگرا

آفرينگان

نازپری

وفاجو و وفاخو

شبهای ورامین

فريدون

وفاجو و وفاخو

پدران آدم

کیسا کیکی

کمالطلب

علويه خانم

جوان پردهدار

کمکگرا و دهنده

راوی

رمانتیک محزون

سیاوش

رمانتیک محزون

گرداب

همايون

وفاجو و وفاخو

داشآکل

داش آکل

رهبر و رئیو ـ کمکگرا

راوی

کمکگرا

اودت

کمکگرا

عزيزآقا

رمانتیک محزون

گلین خانم

رمانتیک محزون

مشدی رمضان

رمانتیک محزون

الله

خداداد

کمکگرا

صورتکها

منوچهر

رمانتیک محزون

چنگال

احمد

رمانتیک محزون

شیخ ابوالفضل

کمالطلب

میرزا حسینعلی

کمالطلب

محلل

میرزا يداهلل

موفق و بازيگر

گجسته دژ

راوی

وفاجو و وفاخو

سگ ولگرد

پات

نماد رمانتیک محزون

دن ژوان کرج

حسن

کمکگرا

بنبست

شريف

رمانتیک محزون

کاتیا

راوی

کمکگرا

دکتر وارنر

مشاهدهگر

فريمن

مشاهدهگر

تجلی

هاسمیک

کمکگرا

تاريکخانه

راوی

رمانتیک محزون

بوف کور

راوی

رمانتیک محزون

سه قطره خون

آيینه شکسته

سه قطره خون

طلب آمرزش

مردی که نفو را کشت

سگ ولگرد

تخت ابونصر

بوف کور

شخصیتي

کمکگرا

عروسک پشت پرده

علویه خانم

شخصیت و تیپ

رتبهبندي
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جدول 3
خصوصیات تیپ كمالطلب ()1

طرفدار قانون

سرخورده

*

کیسا کیکی

پدرانآدم

سایهروشن

ترجیح نشنا بر غیرنشنا

*

*

*

مراد

حاجیآقا

حاجينقا

تكرار واژه «باید»

*

*

*

مزلقانی

حاجیآقا

حاجينقا

حق به جانب

*

*

*

خیزراننژاد

حاجیآقا

حاجينقا

متنفر از مراجع قدرت

*

*

*

دوامالوزاره

حاجیآقا

حاجينقا

مغرور

*

حاجیآقا

حاجیآقا

حاجينقا

طرفدار قدرت پشت پرده

*

*

*

نرگو

مردهخورها

زندهبهگور

ماوا و پناه همه

*

*

*

منیژه

مردهخورها

زندهبهگور

صریح و رك

كارهایش براي تحسین دیگران

اخالقیون افراطي

انتقاد از خود

*

*

آبجیخانم

آبجیخانم

زندهبهگور

حسود

طرفدار واعظي

تناقض در حرف و عمل

شخصیتهاي داستاني

*

حاجیمراد

زندهبهگور

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

داستان

*

*

*

*

*

*

میرزا حسینعلی

مجموعةداستان

*

*

*

*

*

*

شیخ ابوالفضل

مردی که نفسش را
کشت
مردی که نفسش را
کشت
حاجیمراد

سهقطره خون
سهقطره خون

خصوصیات تیپ كمكگرا و دهنده ()3

تنوع طلب

خوشبین

*

*

راوی

آينه شکسته

سهقطره خون

*

خداداد

الله

سهقطره خون

*

*

*

حسن

دن ژوان کرج

سگ ولگرد

*

*

*

راوی

کاتیا

سگ ولگرد

*

هاسمیک

تجلی

سگ ولگرد

*
*

*

از تنهایي

دستودل باز

*

*

اودت

آينه شکسته

سهقطره خون

ترجیح عشق بر نیازها

جوان پردهدار

علويه خانم

علویه خانم

نواز خوان

درخشنده

عروسک پشتپرده

سایهروشن

واهمه از طرد شدن

*

زرين کاله

زنی که مردش را گم کرد

سایهروشن

*

*

شخصیت چندوجهي

*

تد

س.گ.ل.ل

سایهروشن

*

*

تر

هنرمند و هنرپیشه

دوستدار روابط عاشقانه

شخصیتهاي داستان

داستان

مجموعه داستان

*

*

سوسن

س.گ.ل.ل

سایهروشن

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*
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خصوصیات تیپ موفق و بازیگر ()2

خسته از زندگي

كار را واجب ميداند

اهل عمل

باطن را نميپسندد
نیمه خالي لیوان را ميبینند

طرفدار ظاهر

عاشق شغل پردرد سر

متكّبر

خونسرد

اجتماعي

ميداند

خود را استاد هر كاري

شكست را نميپذیرد

دیگران

استاد متقاعد كردن

تمجید از خود

دنبال شهرت

پولپرست

شخصیتهاي داستان

داستان

*

*

*

مجموعه داستان

*

*

میرزا يداهلل

محلل

سهقطرهخون

*

*

حسنقوزی

آب زندگی

زندهبهگور

*

*

حسینکچل

آب زندگی

زندهبه گور

خصوصیات تیپ رمانتیك محزون ()9
نظیف و شیكپوش

اعتماد بهنفس پایین

منزوي

گوشهگیر

افسرده

ناراضي

توجه به نكات منفي دیگران

دوستدار حیوانات

خیالپرداز

اختالل فكري

دوستدار عشق به وصال نرسیده

افراط در ابراز هیجانات

عقدهاي

زندگي تكراري

الگوي هل دادن به گذشته ونینده

خواهان امور ممنوعه

خالي كردن عقده به روش مختلف

*

مایو

*

شخصیتهاي داستاني

*

*

سیاوش

سهقطره خون

سهقطره خون

*

عزيز آقا

طلب آمرزش

سهقطره خون

طلب آمرزش

سهقطره خون

طلب آمرزش

سهقطره خون

منوچهر

صورتکها

سهقطره خون

احمد

چنگال

سهقطره خون

پات

سگ ولگرد

سگ ولگرد

شريف

بنبست

سگ ولگرد

راوی

تاريکخانه

سگ ولگرد

*

*

*

*

راوی

بوف کور

بوف كور

*

*

*

*

راوی

زندهبهگور

زندهبهگور

*

*

*

مهرداد

*
*

*

*

*

*

*

گلینخانم

*

*

*

مشدی
رمضان

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*
*
*

داستان

*

مجموعه داستان

*

*

*

*

*

راوی

سهقطره خون

سهقطره خون

عروسک
پشتپرده

سایهروشن

02

دریافتكننده قوي

عینكي

ابزار ننان
میكروسكوپ

اهل مطالعه

*

*

*

*

*

*

*

*

فريمن

تخت ابونصر

سگولگرد

*

*

*

فالندن

آتشپرست

زندهبهگور

*

*

*

پرفسور
راگ

س.گ.ل.ل

زندهبهگور
مشاهدهگر

دوستدار دانش

كمبود احساسات

مستقل

مبادي نداب

بدگمان

بد دل

داوود

داوود

گوژپشت

گوژپشت

*

*

ناز پری

آفرينگان

*

*

فريدون
تر
از موفقیت

مهرورزي به فقیران

مطیع محض

ریسكپذیر

ترسو

و متعّصب
عدم اعتمادبهنفس

طرفدار قاچا
طرفدار سیستم بسته

بياعتماد

را پیشبیني ميكنند
بددهان

شكّاك
تاریكترین وضعیت

*

*

سایهروشن
شبهای

ورامین
*

*

زندهبهگور
*

گوشهگیر

*

داستاني

*

سایهروشن
*

*

شخصیتهاي

*

داستان

*

راوی

گجسته دژ

سه قطره خون
*

مجموعه داستان

*

*

همايون

گردآب

*

متنفر ازتظاهر

*
*

سه قطره خون

*

حرف وعمل یكي
است

*

فكر مستقل

مشاهده گر

كشف حقایق جدید

عاشق كند وكاو

شخصیتهاي داستاني

داستان

مجموعه داستان

*

*

*

*

*

*

*

*

دکتر وارنر

تخت ابونصر

سگولگرد

*
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خصوصیات تیپ مشاهدهگر ()5

خصوصیات تیپ وفاجو و وفاخو ()4

خصوصیات تیپ خوشگذران ()3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بيخیال

طرفدار شغل
نزاد

اعتماد بهنفس
باال

دلیلتراش

وحشت از
تاریكي

طرفدار شیریني

طرفدار سفر

ماجراجو

خوشبین

طنّاز

شخصیتهاي
داستاني

داستان

مجموعه داستان

-

-

-

تیپشناسي شخصیتهاي داستاني صاد هدایت00 ...
خصوصیات تیپ رئیس و رهبر و مدیر ()8
دنیا را دو رنگ مي
بیند

به قدرتمند نشان مي
دهند قدرت ندارد

عدم سیاست در
زندگي

عدم اعتماد به غیر

قوي

طرفدار قشر ضعیف

*

صاد

*

طرفدار عدالت

*

اخالقمند

*

*

مشهور در اجتماع

طرفدار زندگي
جنجالي

شخصیتهاي
داستان

داستان

مجموعه داستان

*

*

*

داشآکل

داشآکل

سه قطره خون
*

*

*

*

منادیالحق

حاجیآقا

حاجينقا
*

*

*

آقاکوچیک

حاجیآقا

حاجينقا

خصوصیات تیپ میانجي ()4

-

-

-

-

-

-

-

-

خشم خاموش

تنبل

«نه» گفتن
برايشان دشوار
است

معتدل

عدم افراط

تنفر از شهرت

توجه به عاليق
جزئی

وسواس

خستگی دائم

زندگی يکنواخت

شخصیتهای
داستانی

داستان

مجموعه داستان

-

-

-
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منابع
آهنگر ،کتايون ( .)0202مهـارتهـای تیـپشناسـی.
تهران :انتشارات شهیدی پور .چاپ اوّل.

اديبی ،حسین؛ انصاری ،عبـدالمعبود ( .)0202نظريـه
های جامعهشناسی .تهران :نشر دانژه .چاپ دوم.
پـروين ،الرنـو؛ جـان ،اولیـور ( .)0200شخصـیّت.
ترجمـة پــروين کـديور و محمــدجعفر جــوادی.
تهران :نشر آيیژ .چاپ اوّل.

دقیقیــان ،پــروين ( .)0207روانشناســی تیــپهــای
شخصیتی نهگانه .تهران :آشیانة کتاب .چاپ دوم.

هدايت ،صادق ( .)0221زندهبهگور .تهران :انتشارات
جاويدان .چاپ اوّل.
ــــــــــ ( .)0200سه قطره خون .تهران :انتشارات
جاويدان .چاپ اوّل.
ـــــــــ (0200الف) .سايه روشن .تهران :انتشارات
جاويدان .چاپ اوّل.
ــــــــــ (0200ب) .علويه خانم .تهران :انتشـارات
جاويدان .چاپ اوّل.
ـــــــــــ ( .)0222حــاجی آقــا .تهــران :انتشــارات
جاويدان .چاپ اوّل.

ســسهريان آذر ،فیــروزه؛ قالونــدی ،حســن (.)0212

ــــــــــ (0202الف) .بوف کورـ سايه روشـن .بـه

«تأثیر آموزش تیپهای شخصـیت انیـهگـرام بـر

کوشش داوود علی بابايی .تهران :نشر امید فـردا.

کاهش تعارضات زناشويی» .فصلنامه مشـاوره و

چاپ اوّل.

روان درمانی خـانواده .سـال اول ،شـماره  ،0ص
.020-072
سیاسی ،علـیاکبـر ( .)0270نظريـههـای شخصـیّت.
تهران :انتشارات دانشگاه تهران .چاپ اوّل.

شاملو ،سعید ( .)0222مکتبها و نظريـههـا در روان
شناسی شخصیت .تهران :انتشارات چهـر .چـاپ
اول.

ــــــــــ (0202ب) .حاجی آقاـ سـگ ولگـرد .بـه
کوشش داوود علی بابايی .تهران :نشر امید فـردا.
چاپ اوّل.
ــــــــــ (0202پ) .وو وو سـاهاب .بـه کوشـش
داوود علی بابايی .تهران :نشر امیـد فـردا .چـاپ
دوم.

