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  چكيده     
داستان، پردازي نويسنده، اطالعات  هاي واقعي هستند و بنابر شخصيت هاي داستاني، بازنماي شخصيت شخصيت

آورند و  ها را به وجود مي دهند. نيازهاي اشخاص داستان، ناپايداري مستندتر از اطالعاتي است كه افراد از خود بروز مي
ها نيز بازنماي شرايط  سازند. داستان ها در شرايط خاص، بسياري از جوانب و زواياي درون خود را برمال مي انسان

هاي داستاني همت  شناسي به تحليل شخصيت هاي روان توان براساس نظريه ن، ميها هستند؛ بنابراي خاص زندگي انسان
آبراهام «گرا،  شناس انسان ها، نظرية روان گماشت و به نتايج بهتري در اين خصوص دست يافت. يكي از اين نظريه

ان با استناد به اين نظريه، تو شود و مي مراتب نيازهاي مازلو، عمدة نظريات او را شامل مي باشد. هرم سلسله مي» مازلو
زاده يكي از بهترين جمال درددل مالقربانعليها را در هرم مزبور تعيين و تبيين نمود. از آنجا كه داستان  جايگاه انسان

پردازي است، در اين گفتار به تحليل و بررسي شخصيت اصلي داستان، بر  هاي او خصوصاً به لحاظ شخصيت داستان
توان گفت كه در اين شخصيت،  شده مي اتب نيازهاي مازلو، پرداخته شده است. بنابر بررسي انجاممر مبناي هرم سلسله

  شود.  غلبة نيازهاي فيزيولوژيكي و سپس عشق و محبت ديده مي
  

  فيزيولوژيكي، عشق، مازلو.نيازهاي ، شخصيت قربانعلي، درددل مالقربانعليزاده، جمالها: كليدواژه
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  مقدمه
  پردازي شخصيت

هاي واقعي، رويدادها و سپس  ها يا شخصيت نسانا
آورند؛ بنابراين،  داستان جهان هستي را به وجود مي

هايي خالي از دشواري  شناخت چنين شخصيت
هاي  ها، خصوصاً داستان داستان هاينيست؛ اما انسان

پيشامدرن، هيچ اختياري از خود ندارند و اين 
در «د. نويس نويسنده است كه سرنوشت آنان را مي

اي از رفتار،  هاي داستاني با مجموعه واقع شخصيت
شوند به  گفتار و افكاري كه توسط نويسنده بيان مي

توانند در  آيند و تنها در همين محدوده مي وجود مي
  ) 33 : 1386 (مستور،  ».نقش كنند يداستان ايفا
دو » سازي شخصيت«پردازان داستان، براي  نظريه

اند. در  را نام برده» مستقيمغير«و » مستقيم«شيوة 
نويسي امروز  سازي مستقيم كه در داستان شخصيت

جايگاهي ندارد، نويسنده به تعريف مستقيم 
- پردازد. در شخصيت هاي شخصيت مي ويژگي

پردازي غيرمستقيم، نويسنده بدون تعريف مستقيم  
در اين «دهد.  از شخصيت، حاالت او را نشان مي

گاري سر و كار دارد، جزء ن شيوه كه بيشتر با جزء
ها و به  كند. از كشيدن انگشت داللت بر كل مي

توان به شخصيت عصبي  اصطالح شكستن آنها مي
 )140: 1392 (اخوت، ». و ناراحت فردي پي برد

سازي، براي نشان  نويسنده در اين نوع شخصيت
ها به عواملي چون كنش، گفتار، نام،  دادن شخصيت 

   )141(همان:  ظر دارد. محيط و وضعيت ظاهري ن
  

  زاوية ديد
حقيقت داستان جهان هستي به زاوية ديد ما 

ها قادر هستند از زواياي  بستگي دارد. انسان

هاي متعددي را به وجود آورند؛  مختلف، داستان
ها، نويسنده رويدادها را از  اما در جهان داستان

سازد كه به  گر مي اندازهاي گوناگوني جلوه چشم
گفته » زاوية ديد«اندازها  اين چشم هر يك از

ترين عامل  توان گفت، مهم شود. درحقيقت، مي مي
در روايت داستان، انتخاب زاوية ديد مناسب 

نويس بيش از هر شخص ديگري  داستان«است. 
بايست به اين نكته واقف باشد كه در زندگي  مي

گويد  واقعي نيز اينكه چه كسي مطلبي را به ما مي
كند، تا حدود زيادي  را بيان ميو چگونه آن 

 كنندة واكنش ما به آن مطلب است. بدين تعيين
نويسي كه در پي بازآفريني واقعيت  ترتيب داستان 

نظر شخصيتي  كوشد داستان را از نقطه است، مي
تر بنماياند  نقل كند كه تا حد ممكن آن را محتمل

و به بهترين نحو تأثير واحدي را كه او مد نظر 
  )53: 1382(پاينده،  ».بر ذهن خواننده گذارد ،دارد

  زاوية ديد با چنين مواردي سر و كار دارد: 
 كند؟ چه كسي داستان را روايت مي .1

 برد؟ چه كسي حادثه را پيش مي .2

افكار چه كسي خواننده را به دنبال خود  .3
 كشد؟ مي

اي به نمايش  هاي داستان از چه فاصله حادثه .4
  )11: 1391 (ميرصادقي، .»شود؟ گذاشته مي

ترين عناصري كه  گفته، مهم بنابر مباحث پيش
هاي داستان به ياري خواننده و  در تحليل شخصيت

پردازي  شتابند، زاوية ديد و شخصيت منتقد مي
شخصيت در يك اثر نمايشي يا «نويسنده است. 

هاي اخالقي و  روايي فردي است داراي ويژگي
نجام ها از طريق آنچه كه ا ذاتي كه اين ويژگي

نمود ) گفتار(گويد  و آنچه كه مي(رفتار) دهد  مي
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هاي  يابد. زمينة چنين رفتار يا گفتاري انگيزه مي
   )33: 1386(مستور،  .»دهد شخصيت را بازتاب مي

حقيقت، نيازهاي هر انساني رفتار و گفتار او  در
رويدادهاي  ،دهد و اينگونه را شكل و جهت مي
ها نيز  ان داستانگيرد. در جه جهان هستي شكل مي

آورند،  هاي داستاني را به وجود مي نيازها كشمكش
شدن نياز يا كنارآمدن  اينكه سرانجام با برطرف تا

گشايي شده و تعادل  شخصيت با كمبود خود، گره
نياز شامل نيروي زيستي «گردد.  اوليه برقرار مي

هاي  شيميايي موجود در مغز است كه توانايي
دهد و هدايت  سازمان ميعقالني و ادراكي را 

انگيزند كه  مي كند. نيازها سطحي از تنش را بر مي
كردن آنها را كاهش دهد. به  كوشد با رفع ارگانيزم مي

كنند، يعني  بخشند و آن را هدايت مي رفتار نيرو مي
آنها رفتار را در جهت مناسبي براي برآوردن نيازها 

  )221: 1998(شولتز،  .»سازند فعال مي
  

  مراتب نيازهاي مازلو لسلههرم س
شناسي متعددي دربارة انسان و  هاي روان نظريه

شود كه در اين ميان هرم  نيازهايش ديده مي 
مراتب نيازهاي مازلو جايگاه منحصر  سلسله

فردي را به خود اختصاص داده است. مازلو  به
شناساني است كه شخصيت انسان را  يكي از روان

كند. او  واكاوي مي برمبناي نيازهايش تحليل و
معتقد است كه انسان نيازهايي دارد و اين نيازها 

شان در تأمين بقاي  را برحسب ميزان اهميت
مراتبي قرار  بيشتر، در يك هرم به صورت سلسله

مراتب،  هرچه يك نياز در سلسله«دهد؛  مي
تر باشد، نيرومندي، تأثير و تقدم آن بيشتر  پايين

(شولتز،  ».تر هستند است. نيازهاي باالتر ضعيف
با وجود آنكه نيازهاي باالتر، «اما  )343: 1377

د، به بقا و نضرورت كمتري براي زنده ماندن دار
كنند. ارضاي نيازهاي باالتر  رشد كمك مي

تر و  تواند به سالمتي بهتر، زندگي طوالني مي
كارآيي زيستي بهتر منجر شود. به همين دليل، 

نيازهاي رشد يا نيازهاي مازلو نيازهاي باالتر را 
  (همان) ».داند هستي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )1367(مازلو، 
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گويـد:   او در دفاع از نظريـة انگيزشـي خـود مـي     
طراحان نظرية انگيزش به هيچ يك از اين حقايق «

انـد: اول، اينكـه انسـان هرگـز      توجه كافي نداشته
شود، مگر به طـور نسـبي و دوم اينكـه     ارضا نمي
مراتب از لحـاظ   راً در نوعي سلسلهها ظاه خواسته

مـازلو   )57 :(همـان  .»اند قدرت و غلبه مرتب شده
بارها به نقش شـرايط اجتمـاعي در رشـد انسـان     

بـرآورده  «كند و بر اين بـاور اسـت كـه     تأكيد مي
ساختن نيازهـاي بـاالتر از ارضـانمودن نيازهـاي     

تر، به شرايط بيروني (اجتماعي، اقتصـادي و   پايين
تري نياز دارد. براي مثال، دنبال كـردن  سياسي) به

خودشكوفايي به آزادي بيان و فرصت بيشتري از 
: همــان( .»نيازهــاي ايمنــي و امنيــت بســتگي دارد

344(  
براساس نظرية مازلو انسان ابتـدا در مرحلـة   
ــبي    ــاي نس ــس از ارض ــرار دارد و پ ــرم ق اول ه
نيازهاي سطح اول، به صورت خودكار به مراحـل  

كند و اين روند تا قلة هرم ادامـه   بعدي صعود مي
دارد؛ اما اگر بـه داليلـي هـر كـدام از نيازهـايش      
ارضا نشوند، تأثيرات مخربي بر رفتار و شخصيت 
او در زندگي خواهد گذاشت؛ چنانكـه كيفيـت و   
كميت عمر و زندگي، به چگـونگي برانگيختگـي   
اين نيازها بستگي خواهد داشـت. اگـر نيـازي در    

شـود، همـة ارگـانيزم در جهـت     انسان بـرآورده ن 
اگـر  «شود، چنانكـه   تأمين اين نياز سازماندهي مي

همة نيازها برآورده نشده باشند و آنگـاه نيازهـاي   
فيزيولوژيك بر ارگانيزم تسلط يابند، همة نيازهاي 
ديگر ممكن است به سادگي موجوديـت خـود را   
ــده شــوند.   ــه عقــب ران ــا ب از دســت بدهنــد و ي

با اين بيـان كـه صـرفاً كـل      مناسبت نيست اگر بي

ارگانيزم گرسنه است آن را توصـيف كنـيم، زيـرا    
كامـل بـر ضـمير خودآگـاه      طور گرسنگي تقريباً به

مستولي شده است. همـة اسـتعدادها در خـدمت    
بنـدي ايـن    اند و سـازمان  ارضاي گرسنگي درآمده
كلي يك مقصود يعنـي   طور استعدادها را تقريباً به

و » هـا  گيرنـده «كنـد.   يارضاي گرسنگي تعيـين مـ  
، هوش، حافظه، عادات، همگي را اكنون »ثرهاؤم«

توان صرفاً به عنوان ابزار رفع گرسنگي تعريف  مي
كرد. استعدادهايي كه براي ايـن منظـور سـودمند    

حركت و يـا بـه عقـب رانـده      ساكن و بي ،نباشند
شوند. براي شخصي كه به حـد افـراط يـا بـه      مي

ــ  ــاكي گرســنه اســت ه يچ دلبســتگي طــور خطرن
ديگري جز غذا وجود ندارد. او غذا را در خواب 

آورد، راجـع بـه غـذا     بيند، غذا را به خاطر مي مي
آيـد،   كند، فقط دربارة غذا به هيجـان مـي   فكر مي

 .خواهـد  كند، و فقط غذا مـي  تنها غذا را درك مي
   )72 : 1377   (مازلو،

عالوه بر نيازهاي پنجگانه نيازهاي ديگـري  
دارد كه خارج از محدودة هـرم از آنهـا    نيز وجود
انـد از: نيـاز بـه     شود. اين نيازها عبـارت  بحث مي

  شناختن و فهميدن و نيازهاي هنرشناختي...  
نهايتاً بايد گفت ارضانشدن و محروميـت از  
هريك از نيازهاي اساسي در شخصيت فرد اثرات 

توجهي بر جاي خواهـد گذاشـت؛ چنانكـه     شايان
هـا، در كنـار    نژنـدي  اكثـر روان «مازلو گفته است: 

لي همچـون  ئهاي پيچيدة ديگر، به مسا كننده تعيين
تمايالت ارضانشده براي رسـيدن بـه ايمنـي، بـه     
تعلق و همانندسازي، به روابط نزديك عـاطفي و  

(مـازلو،   .»شـده اسـت   احترام و حيثيت مربوط مي
1371 :38(   
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  نيازهاي فيزيولوژيكي 
اول هرم ة ر مرحلكه د 1نيازهاي فيزيولوژيكي

مراتب نيازهاي مازلو قرار دارد، شامل  سلسله 
ترين نيازهاي موجودات زنده، چون نياز به  حياتي

غذا، آب، اكسيژن، حفظ دماي بدن، خواب، 
طور كلي  اين نيازها به«نيازهاي جنسي و... است. 

ها و از ارگانيزم كه  از يكديگر، از ساير انگيزش
ل هستند و دوم اينكه مستق ،شود يك كل تلقي مي

توان پايگاه كالبدي خاص  موارد مياز در بسياري 
(مازلو،  ».اي را براي سائق نشان داد و تمركز يافته

اين نيازها بر نيازهاي ديگر غلبه دارد و  )71: 1367
تر از نيازهاي  ارضاي آنها به مراتب ضروري

اين نيازهاي  ةبدون ترديد غلب«سطوح باالتر است. 
نيازها بيشتر است. شخصي كه  ةژيك از همفيزيولو

فاقد غذا، ايمني، محبت و احترام است به طور 
تر از هر اشتياق  قطع اشتياق او نسبت به غذا قوي

اين نيازها كه  اما همين  )70(همان: ». ديگري است
ند، شخص مستعد صعود به مراحل وتأمين ش
شود. ميزان نياز در افراد متفاوت است و  باالتر مي

تواند بر نيازهاي ديگر متمركز  انسان تنها زماني مي
كم اقناع  شود كه از نظر فيزيولوژيكي ارضا يا دست

فرد ديگر ارگانيزم  ويژگي منحصربه«شده باشد. 
انساني هنگامي كه نيازي خاص بر آن چيره 

مربوط به آينده  ةشود اين است كه تمام فلسف مي
  )72ان: (هم ».گيرد نيز دستخوش تغيير قرار مي

  
  نيازهاي ايمني

دومين مرحله از مراحـل هـرم نيازهـاي مـازلو بـه      
اختصـاص دارد. مـازلو نيازهـايي     2نيازهاي ايمنـي 

چون امنيت، ثبات، وابسـتگي، حمايـت، رهـايي از    

ترس، نگراني و آشفتگي، نيـاز بـه سـازمان، نظـم،     
قانون، محدوديت، داشتن حامي مقتدر و... در ايـن  

د. اگرچه نيازهاي ايمني بيشـتر  ده مجموعه قرار مي
كنـد، امـا وضـعيت     در سنين پايين غلبـه پيـدا مـي   

تواند سطح برانگيختگي اين  اجتماعي نامطلوب مي
نيازها را در افراد جامعه افزايش دهـد؛ چنانكـه در   

ــد.    ــاهده ش ــوژيكي مش ــاي فيزيول ــاه «نيازه هرگ
به نظـم   ،تهديدي در صحنة اجتماع نسبت به قانون

جامعه به وجود آيـد، ممكـن اسـت    و به حاكميت 
  نيازهاي ايمني جنبة بسيار فوري به خود بگيرد.

هـا،   توان انتظار داشت كه در اكثـر انسـان   مي
گرايـي از   گرايـي بـه واپـس    ترس از آَشوب و پوچ

نيازهاي متعالي و توجه به نيازهاي ايمني كـه غلبـة   
پذيرش  ،بيشتري دارند منجر شود. واكنش معمولي

بداد يا حكومت نظامي اسـت. ايـن در   تر است راحت
هـاي سـالم    هـا از جملـه انسـان     مورد همـة انسـان  

تواند صدق كند، زيرا آنها هم مايل خواهند بـود   مي
گرايانه به سطح نيـاز ايمنـي در    كه با بازگشت واقع

برابر خطر واكنش نشان دهند، و خود را براي دفاع 
  )79(همان:  ».آماده سازند

  
  پذيري، ...) (عشق، محبت، تعلقنيازهاي اجتماعي 

تـرين   يكـي از اساسـي   3نياز بـه عشـق و محبـت   
نيازهاي انسان است كه در مرحلة سوم هرم مازلو 
قرار دارد. طبعاً اين نيازهـا در كسـاني برانگيختـه    

 شود كه از نظر فيزيولوژيكي و ايمني ارضا يـا  مي
  بعد از اينكه افراد«د. ـده باشنـاع شـكم اقن تـدس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
١. Physiological Needs 
٢. Security/safety needs 
٣.  Love needs 
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اي ارضـا كردنـد،    نيازهاي ايمني خود را تا انـدازه 
پــذيري ماننــد ميــل بــه  نيازهــاي محبــت و تعلــق

ــه    ــاز ب ــدان، ني ــه همســر و فرزن ــل ب دوســتي، مي
، آنهـا  داشتن به خانواده، گروه، محله، يا ملت تعلق

پــذيري  كننــد. محبــت و تعلــق را برانگيختــه مــي
هايي از ميل جنسي و تماس انسـاني و نيـاز    جنبه

گيـرد.   ديـدن را در برمـي   كردن و محبت به محبت
اكنون شخص برخالف گذشته بـه شـدت غيـاب    

، همسر يا فرزنـدان را احسـاس   دوستان، معشوق
د كرد. او تشنة روابـط عـاطفي اسـت و بـا     خواه

تر خواهـد كوشـيد تـا بـه ايـن       تمامشدت هرچه 
شـدت درد تنهـايي،   ه هدف دست يابد. حاال او ب

بـودن، نداشـتن دوسـت و نداشـتن      انزوا، مطرود
: (همـان  .»ريشه در جامعه را احساس خواهد كرد

80-79(  
اگر اين نياز برآورده شود، انسـان بـه طـور    

ــة بعــد مــي  ــه مرحل ــار ب رود و اگــر در او  خودك
ربي در پي خواهد داشـت؛  سركوب شود، آثار مخ

ساختن  ناكامي در برآورده«گويد:  چنانكه مازلو مي
نياز به عشق، علـت اصـلي ناسـازگاري هيجـاني     

  )345: 1377(شولتز،  .»است
گاهي مفهوم عشق در مرحلة سـوم هـرم و   
ميل جنسي كه در اولين مرحله قـرار دارد در هـم   

توان مرز مشخصي ميان آنهـا   شود و نمي ادغام مي
عشق به معنـاي ميـل   «يين كرد. به اعتقاد مازلو، تع

تـوان صـرفاً بـه     جنسي نيست. ميل جنسي را مـي 
معناي يك نياز فيزيولوژيك مطالعه كـرد. معمـوالً   

كنندة بسياري دخيل  در رفتار جنسي عوامل تعيين
تنهـا نيـاز جنسـي بلكـه      است؛ به عبارت ديگر، نه

د كه نيازهاي ديگري نيز در تعيين آن دخالت دارن

عمدة آنها نيـاز بـه عشـق و محبـت اسـت. ايـن       
حقيقت را نيز نبايـد ناديـده گرفـت كـه نيـاز بـه       

شـدن   داشته داشتن و دوست محبت، شامل دوست
  )81: 1367  (مازلو، .»شود مي

  
  نياز به احترام

چهارم هـرم نيازهـاي مـازلو، نيـاز بـه       ةدر مرحل
كنـد كـه در دو سـطح نيـاز بـه       جلوه مـي  4احترام
م و تأييد از جانـب ديگـران و خـود مطـرح     احترا
مازلو دو نوع نيـاز احتـرام را مشـخص    «شود.  مي

نفس. وجهه عبـارت اسـت از    كرد: وجهه و عزت
ادراك مقام، تأييـد، يـا شـهرتي كـه فـرد در نظـر       

نفـس   كـه عـزت    كنـد، درحـالي   ديگران كسب مي
احساســي اســت كــه فــرد از ارزش و شايســتگي 

بنــابراين  )595: 1391(گريگــوري،  .»خــودش دارد
تمايل بـه  «توان اين نيازها را به نيازهاي فرعي  مي

قــدرت، موفقيــت، كفايــت، ســيادت، شايســتگي، 
اعتماد در رويارويي يا جهـان و اسـتقالل، مقـام،    
ــه،    ــت، توج ــري، معروفي ــار، برت ــهرت و افتخ ش

بنـدي كـرد.    طبقـه » اهميت، حرمت و يا تحسـين 
ــازلو،  ــا در  )82: 1367(م ــن نيازه ــه اي شخصــي ك

طــور  اش بــه نيازهــاي زيســتي، ايمنــي و عــاطفي
ـ   رضايت مين شـده باشـد، بـه صـورت     أبخشـي ت

  شوند. طبيعي، برانگيخته مي
  

  نيازهاي خودشكوفايي
در باالترين بخش هرم نيازهـاي مـازلو، نيازهـاي    

  ه ـك يـيا فرانيازها قرار دارد. زمان 5وفاييـودشكـخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤. Esteem Needs 
٥. Self–Actualization Needs 
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اين دسته  نيازهاي سطوح زيرين برآورده شدند،
  شوند؛ البته ممكن از نيازها در انسان برانگيخته مي

شدن كامل  است در همان ابتدا و پيش از برآورده
نيازهاي سطوح زيرين، اين نيازها در فردي بروز 

ناگون، و ظهور كند و اين خصيصه در افراد گو
  متفاوت است.

از نظر مازلو، افرادي كه در اين مرحله قرار 
ترين سطح رشد انسان را نشان  عالي«گيرند،  مي
نامد،  مي» خودشكوفايي«دهند كه او آن را  مي

مفهومي كه گرچه كاربرد آن بيشتر زيستي بود تا 
گلدشتاين، استاد ديگر خود  شناختي، از كورت روان

: 1391(گريگوري،  ».اس كردسيتي اقتب در نيويورك
اند از:  هاي هستي عبارت از نظر مازلو ارزش )600

حقيقت، نيكي، زيبايي، يكپارچگي، سرزندگي، «
سادگي،  عدالت، گري، كمال، كامل همتايي، بي

 .»طبعي و خودمختاري شوخ تماميت، راحتي،
  )602 :(همان

انساني كه همة نيازهايش تا ميزان 
ه باشد، اگر از هجوم بخشي برآورده شد رضايت

ها نيز در امان بوده باشد، اين نيازها در  »فراآسيب«
شود. كميت و كيفيت آن نيز در  او برانگيخته مي

محروميت از «هاي مختلف متفاوت است.  انسان
هرگونه نياز هستي، فراآسيب، يا فقدان فلسفة 

  (همان) .»آورد دار به بار مي زندگي را معني
هر انساني، رفتار و گفتار  از آنجا كه نيازهاي
توان با شناختن  دهد، مي او را شكل و جهت مي

هاي واقعي و داستاني  اين نيازها، داليل رفتار انسان
عبارتي آنها را تحليل و  را كشف كرد و يا به

ها نيز، نيازها  ارزيابي نمود. در دنياي داستان
آورد و از طريق  ها را به وجود مي ناپايداري

توان آنها را  ها، مي ازهاي شخصيتشناختن ني
تحليل و واكاوي كرد. در اين گفتار، شخصيت 

از مجموعة يكي  درد دل مالقربانعلياصلي داستان 
مراتب  زاده بر پاية هرم سلسلهبود يكي نبود جمال

شود. ابتدا براساس  نيازهاي مازلو تحليل مي
پردازي نويسنده اطالعات مورد نياز  شخصيت

س جايگاه شخصيت براساس ميزان استخراج و سپ
  گردد.  نيازهايش در هرم مازلو تعيين و تبيين مي

  
  پيشينة پژوهش

- آثار بسياري به نقد داستان و خصوصاً شخصيت
پردازي در داستان اختصاص يافته است. در 

هاي داستاني،  بعضي از اين آثار، تحليل شخصيت
اي علمي، صورت گرفته  بدون استناد به نظريه

شخصيت و براي مثال، عبداللهيان در كتاب  .است
)،  به 1381( پردازي در داستان معاصر شخصيت

هاي  هاي جسمي و رواني شخصيت تبيين ويژگي
  هاي معاصر پرداخته است.  داستان

 ي داستانيها شخصيت منتقداني نيز به
اند  علمي در ادبيات، توجه داشتههاي  براساس نظريه

هاي  نامه، رساله و مقاله وفور در قالب پايان كه به
  .شود هاي اطالعاتي يافته مي پژوهشي در سايت

در اين ميان، آثاري نيز با هدف مطالعة 
 تااند.  وجود آمده شناختي به شخصيت از منظر روان

ديده شد،  شده انجامكه در ميان كتب و تأليفات  آنجا
ن را به خود اتوجه منتقدبيشتر كاوي  هاي روان نظريه

شناسي چون  ه و رويكردهاي ديگر روانجلب كرد
تر  اهميت به مراتب كمگرايي  رفتارگرايي و انسان

توان به گفتاري از  ؛ براي نمونه مياند تلقي شده
اي با عنوان  پاينده در مقالهپاينده اشاره كرد. 
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رنجور در داستان زني  كاوي شخصيت روان  روان«

شخصيتي )، 1382» (كه مردش را گم كرد
هاي  جور از داستان هدايت را براساس يافتهرن روان
  كرده است. كاوانه تحليل كاوي و نقد روان روان

گرايي و  آثاري نيز، با اهتمام به نظرية انسان
خصوصاً مازلو تأليف شده است. حجازي در 

الدين  بررسي تطبيقي شخصيت از ديدگاه جالل«
)، و باقري در 1381» (مولوي با آبراهام مازلو

ادراك واقعيت و پذيرش خود و ديگران بررسي «
در غزليات حافظ براساس نظرية شخصيت/ 

 ةبه مقايس )،1390» (خودشكوفايي آبراهام مازلو
هاي مازلو با بزرگان شعر و ادب فارسي  انديشه

اند. اسداللهي در   چون موالنا و حافظ پرداخته
فروغ فرخزاد و نظرية «اي با عنوان  مقاله

)، شخصيت 1387» (مازلو خودشكوفاي آبراهام
فروغ فرخزاد را برمبناي اين نظريه واكاوي و 

نامة خود با تحليل كرده است. بركات در پايان
هاي اصلي  شناسانة شخصيت تحليل روان«عنوان 

)، 1391» (هاي كوتاه برمبناي نظرية مازلو در داستان
هاي  هاي اصلي در داستان به تحليل شخصيت

مراتب نيازهاي  م سلسله كوتاه فارسي براساس هر
نامه تنها  مازلو پرداخته است. نويسنده در اين پايان

به بررسي ده شخصيت داستاني از آثار هدايت، 
  پرداخته است.

  
درددل پردازي و زاوية ديد در داستان  شخصيت

  مالقربانعلي
هاي  كه در سال درد دل مالقربانعليداستان 

 آغازين پس از مشروطيت نوشته شده است،
زاده از مجموعة بهترين داستان محمدعلي جمال

يكي بود يكي نبود او دانسته شده است. يكي بود 
طور بهترين اثر او در  يكي نبود كه اولين و همين

زمينة داستان كوتاه شناخته شده است، نقطة آغاز 
  حركت از كالسيسم به سوي رئاليسم است. 

پردازي با  نظر شخصيت اين داستان، از
هاي ديگر اين نويسنده متفاوت است،  داستان

توان گفت، شخصيت اين داستان،  آنگونه كه مي
عدي و مدرن است كه در چندب» كاراكتر«اولين 

هاي ديگر او خودنمايي  هاي داستان گونه ميان تيپ
توان گفت كه همة  به ضرس قاطع مي«كند.  مي

زاده ساده، مسطح و هاي جمال شخصيت
هاي پيچيده،  خلق شخصيتاند. وي در  عديب تك

ماند. تنها مالقربانعلي  عدي ناتوان ميمدور و چندب
هاي گرد و مدور  توانسته است به مرز شخصيت

   )19: 1387مهر،  (مشتاق .»نزديك شود
راوي داستان، همان شخصيت اصلي است 

حديث «يا » خودگويي«كه داستان را به شيوة 
 در خودگويي، شخصيت«كند.  روايت مي» نفس

كند با  گذرد يا احساس مي آنچه در ذهنش مي
كند و خواننده از نيات و مقاصد  خودش مرور مي

شود و  گذرد، باخبر مي و آنچه بر او گذشته و مي
از اين طريق شناخت و اطالعاتي دربارة او و 

آورد و  هاي داستان به دست مي ديگر شخصيت
(ميرصادقي،  .»كند سير عمل داستاني را دنبال مي

او اكنون در زندان است و به شرح  )316: 1391
پردازد كه هفت سال از آن گذشته  ماجرايي مي

است؛ اما هنوز براي راوي تازگي دارد. انتخاب 
زاوية ديد اول شخص نيز به اين دليل كه ماجرا 
از زبان شخصيت درگير ماجراي رمانتيك، شنيده 

 كنندة شدت هيجان او باشد. تواند بيان شود، مي مي
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تعمداً «احمد نويسنده  چنانكه در داستاني از آل
شخصيت عمدة داستان را براي روايت آن 

 مستقيم و دست طور برگزيده است تا خواننده به
اول به عمق احساسات مادري كه مجبور شده  

(پاينده،  .»است از فرزندش دل بكند، پي ببرد
1382 :65(  

در اين داستان، راوي كه همان قربانعلي 
مخاطب يا مخاطباني فرضي دارد كه براي  است،

حالش را با زباني   گويد و شرح آنان سخن مي
عاميانه، طنزآلود و گاهي شاعرانه (براي وصف 

در  كند. عشق و حاالت معشوق)، بيان مي
حقيقت، انتخاب زبان، به حالت روحي نويسنده 

معترضه  بستگي دارد. او از جمالت دعايي و
و اصطالحاتي كه به كار  بهره گرفته استبسيار 

گيرد، در نگاه نخست، او را به عنوان يك  مي
كند. نهايتاً پس از  شخص ظاهراً مذهبي معرفي مي

توان دربارة او چنين داوري  خواندن داستان مي
به عنوان تنها شخصيت برجستة « كرد كه قربانعلي

نمايي است كه سر  داستان، نمايندة روحاني
وت درآورده است، حوادث او را به اين كس

آنكه شرايط و مقدمات الزم را فراهم نموده  بي
  )83: 1386   (افشار، .»باشد

  
  تحليل شخصيت

پردازي  گونه كه پيشتر گفته شد، در شخصيت همان
غيرمستقيم، نويسنده با استمداد از عناصري چون، 
كنش، گفتار، نام، محيط و وضعيت ظاهري به 

شخصيت  هاي دادن ويژگي معرفي و نشان 
، عامل درد دل مالقربانعليپردازد. در داستان  مي

پردازي  ترين عامل در شخصيت گفتار، مهم

وگو با مخاطب باشد. راوي از طريق گفت مي
هاي جسمي و  تدريج ويژگي اش، به فرضي

استفادة غيرمستقيم «سازد.  اش را برمال مي شخصيتي
دادن   پردازي و نشان وگو براي شخصيتاز گفت

ن از طريق گفتار كاري مفيد براي عمق درو
 )74: 1380(عبداللهيان،  ».بخشيدن داستان است 

اولين جمالت داستان با معرفي نويسنده از 
اسم داعي؟ االحقر قربانعلي،  شود: خود، آغاز مي

شغل و كارم؟ سرم را بخورد ذاكر سيدالشهداء. 
شد  داند اگر مي ست؟ خدا خودش ميچند سالم ا
اصفهان كه مولد اصلييم است، » سه ده«برگردم به 

  -خدا غرق رحمتش فرمايد!  -مرحوم والد
تاريخ به  زادالمعادباخط خودش در پشت جلد 

دنيا آمدنم را با روز و ساعت و دقيقه نوشته بود. 
اما اين را هم يقين برادر ناخلف تا به حال ده بار 

 گريش نموده صرف الواطي و لوده فروخته و
است. خدايا تو خودت حكم ظالم را بنما! اما  

رفته بايد حاال پنجاه سال داشته باشم.  هم  روي
ريش سفيدم را نبين. خدا روي دنيا را سياه كند 
كه غم و غصه، سياهي چشم را هم سفيد 

   )85: 1379زاده، (جمال . كند... مي
عجز نشان  اين جمالت، راوي را در مقام

دهد و او را فردي پشيمان از گذشتة خود  مي
كند. او در اولين سطور گفتار خود، نام،  معرفي مي

 اش را تا و پيشينه  شغل، وضعيت خانوادگي
حدودي بر ما آشكار كرده است. با توجه به 
سخنان راوي، قربانعلي سن و سال خودش را هم 

او به داند؛ شايد به اين دليل كه روزگار بر  نمي
سختي گذشته و حساب روز و سال از دستش 

 نيز، با خارج شده است. سفيدشدن كامل ريش او
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توجه به اطالعات ديگر، دليلي بر ناهمواري 
  روزگارش بوده است. نويسنده با اين شگرد، به

كند و  تدريج اطالعات را به داستان منتقل مي
ي ا سازد. چند دقيقه باره همة آنها را برمال نمي يك

شويم كه قربانعلي در  كه سخن گفت، متوجه مي
تواند  زندان است؛ بنابراين مخاطب فرضي او مي

  بان يا زنداني ديگري باشد.  زندان
ها و  ها، تركيب نحوة گزينش واژه

تواند در جايگاه خود  هاي قربانعلي، مي بندي جمله
هاي رواني اين شخصيت باشد.  بيانگر ويژگي

ها و نحو عربي و در سطور  اژهجا از وهاستفادة ناب
بعد كاربرد جمالت معترضه و دعايي، اشعار و 

هاي عاميانه و... او را فردي عامي و  المثل ضرب
كند و  در عين حال اهل وعظ و بيان معرفي مي

» الحمدهللا، شكر و...«كاربرد اصطالحاتي چون 
را به  نما چهرة يك انسان ظاهراً مذهبي و متدين

ها  گفتار و رفتار شخصيت«دهد.  مخاطب نشان مي
با جايگاه د هاي كوتاه رئاليستي باي در داستان

اجتماعي آنان و نيز با تربيتي كه در خانواده و 
اند، همخواني داشته  نظام آموزشي دريافت كرده

  )46: 1389(پاينده،  .»باشد
ات شكر  ... صدهزار مرتبه الحمدهللا. به داده

سفري كه براي بردن  ات شكر!... بله، در به نداده
نعش مرحوم والد به مشهد رضا مشرف شدم در 
برگشتن در رسيدن به تهران مخارجم تمام شد و 

خوان  همانجا ماندني شدم و پيش يك روضه
كم خودم هم بناي  اصفهاني نوكر شدم و كم

خواني را گذاشتم و چون صداي گرمي هم  روضه
 از بركت سيدالشهداء داشتم كارم رونقي گرفت.

   )86: (همان

گويد، به دليل فقر،  همانگونه كه خود مي
شود و بعدها به بركت  خوان مي نوكر يك روضه

صداي گرم و حافظة خوبي كه دارد، شغل 
گيرد. وقتي ارباب از  خواني را در پيش مي روضه

دوزد و  رود، چشم طمع به ملك او مي دنيا مي
  گيرد.  براي تصاحب آن، همسرش را به زني مي

ابم لبيك حق را اجابت كرد. عيالش را ارب
كه عالوه بر عفت و عصمت خانه و زندگي 
جزئي هم داشت گرفتم و بيست سال تمام نان و 

شد ده،  نمك سيدالشهداء را خورديم. هفته مي
پانزده منبر هفتگي داشتم. راست است كه سواد 
درستي نداشتم، اما از صدقه سر آل عبا ياد و 

  )87: ان(هم هوش خوبي داشتم.
بنابر اطالعاتي كه داستان در اختيار ما قرار 

پي تأمين نيازهاي اولية  داده است، قربانعلي در
خود، به انتخاب شغل و همسر همت گماشته 

شود؛ معموالً  زماني كه نيازي ارضا مي«است. 
دهد و نياز  نيروي انگيزشي خود را از دست مي

وقتي گيرد. براي مثال، تا  ديگري جاي آن را مي
كه نياز گرسنگي افراد برآورده نشده باشد، آنها 

كنند، اما وقتي غذاي كافي  براي غذا تالش مي
براي خوردن داشته باشند، به سمت نيازهاي ديگر 
مانند ايمني، رابطة دوستي، و احساس ارزشمندي 

  )591   :2002  (گريگوري، .»روند پيش مي
گويا قربانعلي توانسته است به وسيلة شغل 

بخشي دست يابد.  خواني به زندگي رضايت روضه
رسد.  اينك سخن راوي به حاجي بزاز مي

كه در محلة او زندگي   توصيف نويسنده از حاجي
كند، او را شخصيتي بسيار مذهبي و متعصب  مي

دهد؛ خصوصاً تأكيد او بر اين مطلب كه  نشان مي
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حاجي بزاز دختري در خانه داردو چشم اهالي 
برانگيز  او محروم بوده است، تأمل محله از ديدن

بودن دختر در خانه و   است. شايد همين پنهان
فقط شنيدن اوصاف او، طمع ديگران را به 

  ديدنش برانگيخته است؟ 
دانست كه حاجي هم  كس مي هذا همه مع

زن داشت و هم اوالد، ولي راست است كه 
اوالدش منحصر بود به يك دختر. اين دختر هم 

و ناخوش شد. حاجي نذر كرده يك روزي زد 
خواني وعده  بود كه اگر دخترش شفا بيابد روضه

گرفته پنج ماه به اسم پنج تن آل عبا هر هفته در 
   )88: 1379زاده، (جمالمنزلش روضه بخواند... . 

از آنجا كه نيازها رويدادها را به وجود 
توان با چنين رويكردي به رويدادهاي  آورند، مي مي

يست: نياز قربانعلي به تأمين معاش او داستان نگر
دارد. نياز بزاز به  خواني وامي را به روضه

كشاند و اينگونه  خوان مال را به منزل او مي روضه
گيرند. قربانعلي سه  نقاط عطف داستان شكل مي

كند. هفتة سوم،  خواني مي هفته براي دختر روضه
حاجي بزاز پول را به رسم شگون به دست دختر 

د تا خودش به قربانعلي بدهد. ناپايداري ده مي
  شود. داستان از اين نقطه آغاز مي

قربانعلي پيش از اين مشتاق ديدن دختر 
حاجي بوده و اكنون با ديدن او، آن هم با موهاي 

شود. همة عوامل  برهنه و پريشان، شيفتة او مي
دهند، تا عشق را در  دست به دست يكديگر مي
كنند؛ عشقي كه تنها درون شخصيت اصلي بيدار 

بندي  شود و بنابر تقسيم به جسم منحصر مي
مازلو، اين نياز (نياز جنسي) در مرتبة اول هرم 

  قرار دارد.

	عشق شهواني 

) در نظرية مثلثي خود، عشق را 1987اشترنبرگ (
 »ميل« )كند: الف به سه بخش قسمت مي

(passion)صميميت« )ب ؛«(intimacy)  و ج( 
  .(commitment) »تعهد«

تعاريفي كه از اين سه مالك عشق به دست 
هايي اشاره  ميل به انگيزه«اند از:  اند، عبارت داده

هايي  شوند. (انگيزه دارد كه به عشق رهنمون مي
مانند جذابيت و تمايل جنسي) اما از طرف ديگر 

بودن و  به نيازهايي از قبيل عزت نفس، نزديك
عين حال خودشكوفايي هم اشاره دارد. ميل در 

گيرد.  ها را نيز دربرمي بسياري از هيجان
پذيري،  (هيجاناتي از قبيل آرزو، شرم، آسيب

تحسين و اشتياق)؛ پس ميل دو مولفة هيجاني و 
  گيرد. انگيزشي عشق را دربرمي

شود، كه  صميميت به رفتارهايي اطالق مي
بودن  دهد. نزديك نزديكي عاطفي را افزايش مي

درك متقابل، ارتباط بر حمايت و  عاطفي شامل
ها و  كردن خود، فعاليت رار كردن و سهيمق

  مان با ديگري است. هاي دارايي
گردد. ابتدا  تعهد به دو گونه تصميم بازمي

تصميم كوتاه مدتي مبني بر اينكه آيا آنچه كه 
هست را عشق بناميم يا نه و دوم تصميم بر اينكه 

بل اي قا آيا براي حفظ آن عشق به سوي آينده
بيني تالش كنيم يا نه. تعهد بيشتر كاركرد  پيش

شناختي دارد تا كاركرد هيجاني و شامل قصد 
توانيم  شود؛ بنابراين مي هشيارانه و اراده مي

بگوييم كه ميل مولفة هيجاني عشق، صميميت، 
 .»مولفة رفتاري و تعهد، قسمت شناختي آن است

   )39: 1384 (ميرصادقي،
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ستان، عشق قربانعلي با توجه به مستندات دا
در همان سطح هيجاني و انگيزشي باقي مانده است. 
جمالت زير توصيفات قربانعلي را از صحنة 

دهد:   نخستين ديدارش با دختر حاجي بزاز نشان مي
ولي  ،دست دراز كردم كه دوهزاري را بگيرم

دستم را لرزة غريبي گرفته بود. دوهزاري از 
طرف حياط باغچه. دستم افتاد به زمين و رفت به 

دختر هم خم شد كه دوهزاري را بگيرد و با 
همان حالت خميدگي عقب دوهزاري رفت به 
طرف باغچه و دفعتاً چادرش گير كرد به درخت 
گل سرخ و از سرش افتاد. دختر سر برهنه و 

كرد كه با دو  گويان هي سعي مي »خاك بر سرم«
دست خود صورت از شرم حيا چون گل 

  )89: 1379زاده، (جمالبپوشاند.  برافروخته را
 انگيز گفتن راوي شدت هيجان نوع سخن

كند، آنگونه كه اگر  بودن ماجرا را بر ما آشكار مي
شد، شايد بيشتر  از زاوية ديگري روايت مي

  نمود؛ به اين دليل كه هيچ تصنعي جلوه مي
تواند حاالت  شخصي، جز خود انسان، نمي

ق مطلب به درستي اي كه ح گونه اش را، به روحي
دفعه، حقيقتاً مثل   شرح دهد: من يك ادا شود،

اينكه خورشيد چشمم را خيره كرده باشد قلبم با 
كمال شدت بناي زدن را گذاشت و بدون آنكه 
منتظر دوهزاري بشوم از خانه بيرون جستم و در 
پشت در مثل اينكه حالت غشي به من دست داده 

مدتي با حال باشد به سكوي خانه تكيه كرده و 
   )88: (همانخراب همانطور ايستادم. 

زبان و لحن عاميانة قربانعلي اينك به زباني 
ها و تركيباتي  شاعرانه تبديل شده است. كاربرد واژه

آلود،  چون درخت گل، موج نسيم، دوشيزة خواب

نازبالش و... به هنگام انديشيدن به محبوب و 
ان يك جمالت ادبي چون: يادم آمد كه زير گيسو

صورتي هم بود كه از خجلت و شرم جلو مرد 
هاي همان درختي كه گويا از  نامحرم مثل ورق گل

حسادت چادر را از سرش به در كرد سرخ شده و 
، و در نزديك )91(همان: خار غم به دل من كاشت 

درگاه اتاق چشمم دوخته شد به يك رختخواب 
آلودي  سفيدي كه موي پريشان دوشيزة خواب

نازبالش آن را در زير چين و شكن خود  سرتاسر
و ... با لب خندان و زلف  )93(همان: آورده است 

افشان. خم شدم و دهنم را به دهنش نزديك كردم و 
خود چشمم بسته شد و لبم چسبيد به  از خود بي

 .لب چون غنچة پژمرده و ديگر نفهميدم چه شد
  )98 (همان: 

چون هاي ادبي  طور استفاده از آرايه همين
تشبيه، تناسب، تشخيص و گاهي استعاره خبر از 

دهد كه در سطور  حال روحي ديگرگوني مي
شد. تشبيه صورت به درخت  پيشين ديده نمي

گلي كه در حيات وجود دارد، حسادت درخت 
طور لحن آرام و  گل به زيبايي دختر و همين

نوازشگر راوي به هنگام توصيف حاالت عاشقانة 
اش در آن  نقلب روحيخود، خبر از حال م

دهد؛ اما اگر در توصيفات راوي و  لحظات مي
چگونگي انتخاب كلمات او دقيق شويم، متوجه 

شويم اين عشق تنها منحصر به جسم معشوق  مي
است. كشمكش شخصيت اصلي با خودش به 
دنبال شنيدن صداي دختر و ديدن اندام و موهاي 

ت آيد و اين در حالي اس پريشان او به وجود مي
كه او پيشتر نيز به حضور اين دختر در خانه آگاه 
بوده است. قربانعلي به راحتي حاضر است با 
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عشق به «بازي كند... .  جسم مردة دختر عشق
توان  معناي ميل جنسي نيست. ميل جنسي را مي

صرفاً به عنوان يك نياز فيزيولوژيك مطالعه كرد. 
كنندة  معموالً در رفتار جنسي عوامل تعيين

سياري دخيل است، به عبارت ديگر نه تنها نياز ب
جنسي، بلكه نيازهاي ديگري نيز در تعيين آن 
دخالت دارند كه عمدة آنها نياز به عشق و محبت 
است. اين حقيقت را نيز نبايد ناديده گرفت كه 

داشتن و دوست   نياز به محبت شامل دوست
  )81: 1970(مازلو،  ».شود شدن مي داشته 

شق را به هشت نوع تقسيم اشترنبرگ ع
كند كه بنابر مستندات موجود در داستان، عشق  مي

ميل در اين «باشد.  قربانعلي از نوع عشق شهواني مي
عشق بيشتر حضور دارد. هيجانات و ميل زيادي در 
اين رابطه وجود دارد، اما صميميت و تعهد در 

  )  41 : 1384 (صادقي، » سطح ضعيفي قرار دارد
شقي كه از دو عنصر صميمت و بنابراين، ع

تعهد تهي و تنها نيروي برانگيزانندة عاشق ميل و 
گرايش جنسي و همة تالش او براي وصال 

تواند در  معشوق، تصاحب جسم اوست، تنها مي
سطح نيازهاي فيزيولوژيكي واقع شود و از آن 

نيز بر » ويكتور فرانكل«رود؛ چنانكه  فراتر نمي
جايي جايز و  نسي آنميل ج«اين عقيده است كه 

حتي مقدس است كه حامل و ناقل عشق باشد. 
بنابراين عشق تنها اثر جنبي چنين ميل جنسي 

اي است براي ابراز  نيست، بلكه ميل جنسي شيوه
نهايت همدمي و تعارضي كه عشق طالب آن 

   )170: 1385(فرانكل،  .»است
تاكنون دانستيم كه قربانعلي فردي ظاهراً 

كه  ت. براساس نظرية مازلو، زمانيمتدين بوده اس

صورت  نيازهاي اولية انسان تأمين شود، او به
كند. قربانعلي  خودكار، به مراحل بعدي صعود مي

همسري در خانه دارد؛ اما چرا باوجود داشتن 
انديشد و به  همسر، به رابطة عاشقانة ديگري مي

  چه دليل، اين موضوع، همة زندگي او را تحت
  اده است.تأثير قرار د

شده، با  دادن به پرسش مطرح  براي پاسخ
توان به  توجه به مستندات حاضر در داستان، مي

يكي اينكه نيازهاي  دو استنباط قائل شد:
. فيزيولوژيكي در اين شخصيت بسيار غالب است

ديگر اينكه همسر قربانعلي هيچگاه مورد عالقة او 
  ظ، بهنبوده و بعدها هم نتوانسته او را از اين لحا

بخشي تأمين كند؛ يا اينكه دوستي  صورت رضايت
و هيجان اوليه به داليلي چون گذشت زمان يا 
بيماري همسر از ميان رفته و او همچنان در اين 

  مرحله از نيازهاي خود باقي مانده است. 
به عبارت ديگر، براساس نظرية اشترنبرگ، 

توان گفت، تنها عنصر تعهد در اين رابطه نقش  مي
اشته و دو عنصر ميل و صميميت در زندگي د

آنان بسيار كمرنگ يا حتي پنهان بوده است؛ 
توان رابطة آنان را  چنانكه براساس همان نظريه مي

دانست. » فقدان عشق«يا حتي » عشق پوچ«از نوع 
شود كه تعهد قوي  زماني احساس مي«عشق پوچ 

باشد، اما ميل و صميميت در سطح پاييني قرار 
اشد يا اصالً وجود نداشته باشد. اين داشته ب

شود كه مدت  هايي ديده مي ويژگي اغلب در زوج
ها  گذارد و به خاطر بچه زيادي از ازدواج آنها مي

خواهند  كنند و مي در كنار يكديگر زندگي مي
رابطه را، حتي اگر از نظر رواني و جسمي 

  (همان) ».يكديگر را ارضا نكنند، حفظ كنند
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داستان نيز شواهدي، براي  چنانكه در متن
  اثبات اين مدعا وجود دارد:

در ابتداي داستان، راوي به اين موضوع اشاره 
كند كه ازدواج قربانعلي پس از مرگ استاد، به  مي

ورزي نبوده؛ بلكه به طمع خانه و  دليل عشق
اش همسرش را طلب كرده است.  زندگي
هايي از  گوهاي قربانعلي با زن، در صحنه و گفت

گذارد. شايد  استان نيز بر اثبات اين مدعا صحه ميد
هم شروع زندگي آنها عاشقانه بوده و بعدها اين 
عشق از ميان رفته است؛ چنانكه براساس نظرية 

ها در هر لحظه از زندگي به تناسب  مازلو، انسان
شوند؛ براي مثال  نيازهاي وقت، برانگيخته مي

ود، ش فردي كه گرسنه است؛ زماني كه سير مي
انگيزاند و همين فرد  نيازهاي ديگري او را برمي

  اگر دوباره گرسنه شد، باز هم نياز به غذا... .
تكرار مكرر جمالت معترضه، زماني كه از 

تواند دليلي بر معناي  گويد، مي همسرش سخن مي
عيالم با فاطمة زهرا محشور شود «ضد آنها باشد: 

 )89: 1379زاده، جمال(. »مثلي بود... كه زن بي
العقل (خامس آل عبا شفيعش  گفتم ضعيفة ناقص«

   )93: (همان . جواهر بود)... ،بشود كه زن نبود
كاربرد بيش از «توان گفت،  حقيقت مي در

اي تكرار  هايي از اين دست، به گونه كالم حد تكيه
منفي بدل شده و دقيقاً در معناي عكس آن، 

تي كه يابد. همچنين با توجه به سرنوش مفهوم مي
قربانعلي دچار آن شده است، نوعي جنبة طنز و 

   )83  :1386  (افشار، .»بخشد انتقادي به آن مي
البته نحوة بيان راوي هنگام يادكرد خاطرات 

قلبم چنان «افزايد:  همسرش، بر صحت آن مي
بناي زدن را گذاشت كه يقين كردم االن به صداي 

شود و ديگر  زدن آن زنم از خواب بيدار مي
خربيار و رسوايي بار كن (با بتول عذرا محشور 

زاده، (جمال .»شود كه زن بي مثل و مانندي بود)
  )91: همان

گوهاي او با واز ميان سخنان راوي و گفت
توان به شخصيت و حاالت روحي  زن، مي

زنم هم (خدا  همسرش نيز تا حدي آگاه شد:
رحمتش كند كه سر تا پا عصمت و عفت بود) 

ه ديد قرقر كرده و نمازي تر و چسپ حالت مرا ك
چسباند و نان و پنير و انگوري هم داشتيم خورد 
و با ورد شجاً قرنياً قرنياً دم مار و نيش عقرب را 
بسته و دعايي خواند و فوتي به اطراف دميد و 

   )91(همان: خوابيد. 
  همة اين شواهد، شدت تعصب و خرافاتي

علي ديگر به دهد؛ اما قربان بودن زن را نشان مي
بيند.  حاالت زن توجهي ندارد و گويي او را نمي

گويي، معشوق را در ذهن او هر صحنه و گفت
كنندة  كند. حتي كلمات نيز تداعي مجسم مي

صحنة ديدار نخستين او با معشوق و 
هايي است كه بعدتر، به مدد قدرت  سازي صحنه

  تخيل خويش، برساخته است. 
ر شود كه زنم (با صديقة طاهره محشو

طور كه خوابيده بود  ها بود) همان ترين زن پاكدامن
و بدون آنكه چشم باز كند لندلندي كرد و گفت: 

من » ها به مرمر افتادند! باز بهار آمد و اين گربه«
باز به كلمة بهار به ياد درخت گل و گيسوان 
پريشان افتادم و اين دفعه (خدايا استغفراهللا) يادم 

يك صورتي هم بود كه از  آمد كه زير گيسوان
خجلت و شرم جلو مرد نامحرم مثل ورق 

هاي همان درختي كه گويا از حسادت چادر  گل
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از سرش به در كرد سرخ شده و خارغم به دل 
  ) 91: (همانمن كاشت. 

رسد كه همة  او سرانجام در عشق به جايي مي
اش را  دهد. كار وكاسبي اش را به باد فنا مي زندگي
خواني تنها به خانة  و براي روضهكند  رها مي

رود. زن قربانعلي كه گويي در  حاجي بزاز مي
اش هميشه نقش يك پرستار را ايفا  زندگي

رود و با توجه به  كرده است، از دنيا مي مي
اي كه در ماتم او به  مستندات داستان، تنها جمله

آورد، اين است كه از غم و غصه دنيا  زبان مي
يدن خبر بيماري دختر خالص شد؛ اما با شن
  گيرد: تصميم به خودكشي مي

شوري را، يك سرش به درخت  بند رخت
خشكي كه در كنار خانه بسته بود و سر  توت كله

ديگرش به ميخ طويله به ديوار، باز كردم و به 
يك شاخه درخت توت بستم و سر ديگرش را 

خواستم  خفت و گره كردم و انااللهي گفته و مي
دازم و از اين دار مصيبت خالص كه به گردن بين

  )96: (همانشد.  شود كه صداي در خانه بلند
نياز شديد قربانعلي به جسم دختر و وصال او 

زدن پارچه از  هاي وداع، او را به كنار در لحظه
انگيزاند و  جان دختر و بعد... برمي جسم بي

اينگونه عشقي كه تنها به جسم معشوق ملتفت 
دهد؛  را به باد فنا مياست، همة زندگي عاشق 

چنانكه سرانجام اين عاشق، شيخ صنعان عطار را 
بين «آورد:  به ياد خوانندة داستان مي

هاي اصلي يعني شيخ صنعان و  شخصيت
هاي فراواني به چشم  مالقربانعلي شباهت

اي كه ذكر يكي ديگري را  خورد، به گونه مي
   )17: 1386(ياوريان،  .»آورد فراياد مي

ها، در نهايت، با  در دنياي داستانمعموالً 
آمدن شخصيت درگير،  شدن نياز يا كنار برآورده

گشايي  با محروميت خود، داستان به مرحلة گره
كدام از اين  رسد؛ اما در داستان قربانعلي هيچ مي

شود و اين نشان از اين  دو سرانجام حاصل نمي
حقيقت دارد كه او همچنان در حسرت وصال 

ست. ولي با وجود اين روزي نيست ا باقي مانده
كه آن درخت گل و آن زلف پريشان و آن دهان 
خندان در نظرم مجسم نشود و آتش به عمرم 
نزند...! ولي خيلي سر شما را درد آوردم، ببخشيد 
هفت سال تمام بود كه با كسي صحبت ننموده 

  )99: 1379زاده، (جمالبودم. 
هد و سرانجام، با توجه به مستندات و شوا

توان به غلبة نياز  موجود در داستان، به يقين مي
مناسبت  بي«جنسي در اين شخصيت گواهي داد. 

نيست اگر با اين بيان كه صرفاً كل ارگانيزم گرسنه 
است آن را توصيف كنيم، زيرا گرسنگي تقريباً 

كامل بر ضمير خودآگاه مستولي شده است.  طور  به
گي همة استعدادها در خدمت ارضاي گرسن

بندي اين استعدادها را تقريباً  اند و سازمان درآمده
يعني ارضاي گرسنگي  ،طور كلي يك مقصود به

، هوش، »مؤثرها«و » ها گيرنده«كند.  تعيين مي
توان صرفاً به  حافظه، عادات، همگي را اكنون مي

عنوان ابزار رفع گرسنگي تعريف كرد. 
د استعدادهايي كه براي اين منظور سودمند نباشن

شوند.  حركت و يا به عقب رانده مي ساكن و بي
براي شخصي كه به حد افراط يا به طور خطرناكي 

هيچ دلبستگي ديگري جز غذا وجود  ،گرسنه است
بيند، غذا را به خاطر  ندارد. او غذا را در خواب مي

كند، فقط دربارة غذا  آورد، راجع به غذا فكر مي مي
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كند، و فقط  ك ميآيد، تنها غذا را در به هيجان مي
  )72 : 1970  (مازلو، ». خواهد غذا مي

توان  بعد از نياز شديد جنسي قربانعلي مي
گفت نياز به دوست داشتن و دوست داشته شدن 
در او غلبه داشته است. نيازي كه فقدان يا كمبود 

اش، با توجه به شواهد و  آن در زندگي زناشويي
ود.  ش مستندات موجود در داستان، مشاهده مي

سومين نياز غالب شخصيت، نياز به حفظ آبرو، 
اعتبار و موقعيت خود است كه در گروه نيازهاي 
ايمني قرار دارد. اين شخصيت، پيوسته بيم بدنامي 
و رسوايي دارد و گويي اين ترس آرامشش را 
سلب كرده است؛ اما سرانجام نياز مفرط به جسم 

ي كند و چنان فرجامي را برا معشوق، غلبه مي
  زند. شخصيت اصلي داستان، رقم مي

   
  گيري بحث و نتيجه

وسيلة زاوية  ، راوي بهدرددل مالقربانعليدر داستان 
ديد اول شخص مفرد و به شيوة خودگويي، به 

ها پيش  پردازد كه سال شرح و بيان ماجراهايي مي
تجربه كرده است. همة عوامل داستان در جهت 

آيند؛  قد ميشناساندن شخصيت اصلي به ياري منت
توان به تحليل  چنانكه براساس نظرية مازلو مي

مراتب  شخصيت و تعيين جايگاه او در هرم سلسله
نيازها دست يافت؛ بدون اينكه دليلي بر نقض اين 

  مدعا، در متن داستان يافته شود. 
در اين داستان، عشق هيجاني شخصيت اصلي 
منجر به بروز ناپايداري در داستان شده و 

هاي شخصيت را با خودش به وجود  كشمكش
افتد كه راوي  آورده است. اين عشق زماني اتفاق مي

همسري در خانه دارد. شايد فقدان عشق در زندگي 
هاي همسرش و يا بيماري او  توجهي قربانعلي، كم

دليلي بر ارضانشدن نيازهاي قربانعلي باشد و دليل 
 ديگري كه البته در شخصيتي مانند قربانعلي دور

  نمايد، غلبة نياز به برقراري رابطة جنسي است.   نمي
شده در حوادث و  با توجه به بررسي انجام

هاي شخصيتي  رويدادهاي داستان و ويژگي
قربانعلي بايد گفت، در وهلة نخست، غلبة 
نيازهاي فيزيولوژي (نياز به رابطة جنسي) در او 

شود و سپس نياز به دوست داشتن و  ديده مي
ه شدن كه در مرحلة سوم هرم مازلو دوست داشت

قرار دارد كه با توجه به روابط او با همسرش در 
پذير است. سومين نيازي كه  داستان توجيه

شود، نياز  گاهي در شخصيت قربانعلي ديده مي گاه
هاي سال  به حفظ آبرو و اعتباري است كه سال

    خواني حاصل كرده است. با روضه
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