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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Personality is the main element of the
narrative structure of any story and the way they are expressed and created
has a fundamental role in the process of plot processing and the formation of
events and the forward movement of each narrative text. If there is no
character in the story, no story will happen. The main characters of Suoshun's
novel, Yousef and Zari, have been studied and analyzed from the point of view
of expression. Based on the triple pattern; Supremacy, benevolence and
isolationism are the characteristics of personalities whose formation is often
considered to be influenced by environment and upbringing.
METHODOLOGY: The following is the basis of the descriptive-analytical
method and is based on the study of the spheres and the defense of Karen
Hornay and the novel by Simin Daneshvar and the two main periods of
Suoshun.
FINDINGS: The main protagonists of the story are two types of power-loving
and loving characters, the first is a man and the other is a woman. The
analysis shows that the main reason for the formation of the loving character
of the woman in the story is the anxieties and needs that are aroused by the
existence and presence of the powerful character of the man in the woman.
These challenges have made the woman self-deprecating and transformed
into a submissive, self-blaming, dependent on the love and acknowledgment
of others. At the end of these internal and external conflicts, Zari suddenly
sees in herself what is in the existence of people like Yusuf and she always
regrets their absence in her character. Joseph's need for power stems from
the anxiety he sees about the influence of outsiders. He fears that his brothers
and compatriots will die, and his sense of insecurity raises the need for power
and victory.
CONCLUSION: Characters evolve through the struggles of the world and they
change their social status or submit to the conditions of society. As with the
sudden death of the male character, Joseph, a transformation in the type of
loving personality is possible, and the abnormal distance between the real self
and the imaginary self of the woman disappears.
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زمینه و هدف :شخصیّت اصلیترین عنصر ساختمان روایی هر داستان است و شیوۀ بیان و
آفرین آنها ،نق اساسی در روند پردازش پیرنگ و شکلگیری رویدادها و حركت روبهجلو هر
متن روایی دارد .اگر در داستان ،شخصیّت وجود نداشته باشد ،ماجرایی رخ نخواهد داد .در این
پژوه شخصیّتهای اصلی رمان سووشون ،یوسف و زری ،از دیدگاه شیوۀ بیان مورد بررسی و
واكاوی قرار گرفتهاست .بر مبنای الگوی سهگانه برتریطلبی ،مهرطلبی و انزواطلبی اوصاف
شخصیتهایی است كه اغلب شکلگیری آنها را متأثر از محیط و تربیت میدانند.
روش مطالعه :پژوه

پی

رو ،بر مبنای روش توصیفی -تحلیلی و با شیوۀ مطالعۀ كتابخانهای

و یادداشتبرداری از آثار كارن هورنای و رمان سیمین دانشور و تحلیل و بررسی دو شخصیّت
اصلی سووشون صورت گرفتهاست.
یافتهها :قهرمانان اصلی داستان دو تیپ شخصیّتی قدرتطلب و مهرطلبند كه نخستین ،مرد و
دیگری زن است .تحلیل نشان میدهد كه علّت اصلی شکلگیری شخصیّت مهرطلب زن داستان،
اضطرابها و نیازهایی است كه وجود و حضور شخصیّت قدرتطلب مرد در زن برمیانگیختهاست.
این چالشها زن را دچار خودتصوّری كرده و به شخصیّتی تسلیمپذیر ،خودسرزن كننده و
وابسته به محبّت و تصدیق دیگران مبدّل ساختهاست .زری در انتهای این كشمکشهای درونی و
بیرونی ،آنچه را كه در وجود افرادی چون یوسف میجُست و نسبتبه عدم وجودشان در
شخصیّت خود همیشه حسرت میخورد ،به یکباره در خود میبیند .نیاز یوسف به قدرتطلبی از
اضطرابی ناشی میشود كه در ارتباط با تأثیر خارجیها میبیند .او میترسد برادران و هموطنان او
به جان هم بیفتند و حس عدم امنیت در او نیاز به قدرتمندی و پیروزی را برمیانگیزاند.
نتیجهگیری :شخصیّتها بواسطۀ كشمکشهای درونى و بیرونى متحوّل میشوند و جایگاه
اجتماعی خود را دگرگون میکنند یا تسلیم شرایط جامعه میگردند .همانطوركه با مرگ ناگهانی
شخصیّت مرد ،یوسف ،تحوّل در تیپ شخصیّتی مهرطلب میّسر میشود و فاصلۀ نابهنجار بین
خود واقعی و خود تصوّری زن ازمیان میرود.
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مقدّمه
مفهوم شخصیّت ( )Characterاز عناصر اصلی داستان به حساب میآید .در رمان ،شخصیّتها رشد یافته و دچار
تغییر و تحوّل میشوند .رماننویس به درون شخصیّتها راه مییابد و احساسات درونى آنها را بیان میکند .به هر
میزان توانایی نویسنده در ایجاد ارتباط منطقی میان جنبههای مختلف محیطی ،روانی و كنشی شخصیّتها بیشتر
باشد ،شخصیّتهای مختلف در داستان بطرز مشخّصتری شکل میگیرند .در این پژوه شخصیّتهای اصلی رمان
سووشون سیمین دانشور از منظر دیدگاه روانکاوی كارن هورنای مورد بررسی قرار گرفتهاست .شخصیّتهایی كه
بواسطۀ كشمکشهای درونى و بیرونى متحوّل میشوند و جایگاه اجتماعی خود را دگرگون میکنند یا تسلیم شرایط
جامعه میگردند.
سیمین دانشور (4355-4345ش) از نویسندگان ادبیّات پسامشروطه است كه با جریانهای جدید در
داستاننویسی همسو شده و مضامین داستانهای را با شرایط و الزامهای نوین همراه كردهاست .در رمان
سووشون تاریخ و روانشناسی ،ساختمایۀ داستانی است كه عمدتاً از راه محاكات به موضوع خود میرردازد و با
توسّل به تکنیکهای عمدتاً مدرن و گاه پسامدرن پرورانده میشود .تبیین شخصیّتهای رمان از بُعد روانشناسی
امکان دسترسی به فضاهای تازه را در نقد و بررسی ایجاد میکند تا به ابعاد تازهتری از متن ،جهت تفسیر ،توضیح،
بازخوانی و بازتولید آن برسیم .مقالۀ حاضر دستیابی به وجوه شخصیّتی در دو شخصیّت اصلی رمان را با تمركز بر
نیازهای آنان بررسی میکند تا معلوم شود چگونه اضطرابها ،نیازهای مختلفی را در شخصیّتها ایجاد میکنند و
سبب میشود تیرهای شخصیّتی خاصّی در درون رمان شکل بگیرد .این پژوه بر مبنای روش توصیفی -تحلیلی
و با شیوۀ مطالعۀ كتابخانهای و یادداشتبرداری از آثار كارن هورنای و رمان سیمین دانشور و تحلیل و بررسی دو
شخصیّت اصلی سووشون صورت گرفتهاست.
سابقۀ پژوهش
مرادپور ( )4344در «تبیین تحوّل هویّت جنسیّتی -اجتماعی شخصیّتهای زن در داستانهای دانشور» به بررسی
مسئلۀ جنسیّت و فمینیسم ( )Feminismدر ایران پی و پس از انقالب پرداختهاست .خادملو ( )4344در
«تحلیل شخصیّت و شخصیّتپردازی در رمانهای سووشون و جزیرۀ سرگردانی دانشور» از شیوههای گفتگو،
توصیف و روایت حوادع از نگاه و زبان شخصیّتهای اصلی رمان مباحثی را مطرح میکند .قویمی و پزشکی
( )4394در «نام ،ظهور و نق شخصیّتها در سووشون اثر سیمین دانشور» ،درصدد یافتن ارتباطهای
شخصیّتها در سووشون هستند .برزمینی و گلچین( )4341در مقالۀ
نشانهشناسی میان نام و نق
«شخصیّت پردازی زن در ادبیّات داستانی سیمین دانشور با تأكید بر سووشون» موضوع زن را در سووشون از
جنبۀ مباحث جامعهشناسانه و ارزشگذاریهای اجتماعی تحلیل كردهاند .محمّدی و طالپور ( )4344در مقالۀ
«نمای شخصیّتها در سووشون» به شخصیّتپردازی به شیوۀ نمایشی در سووشون پرداختهاند .بهمنیمطلق و
باقری ( )4344در مقالۀ «مقایسۀ زبان زنان در آثار سیمین دانشور و جالل آلاحمد» به بررسی ویژگیهای زبان
زنان در آثار دانشور و آلاحمد و مقایسۀ آنها میرردازند.
بحث و بررسی :مبانی نظری تحلیل روانکاوانۀ شخصیّت در ادبیّات بر مبنای نظریّۀ هورنای
روانکاوی در ادبیات
نقد ادبی روانکاوانه ( )Psychoanalytic literary criticismگونهای از نقد ادبی است كه در آن روشها،
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مفاهیم ،نظریّهها و فرمهای بکاررفته متأثّر از سنت روانکاوی است كه زیگموند فروید ( )Sigmund Freudآن را
بنا نهاد .به نقد ادبی روانکاوانه ،نقد روانشناسی نیز میگویند .در این شیوه از نقد ادبی به متن بهمثابه یک رؤیا
مینگرند و منتقد به تأویل آن میرردازد تا به الیههای نهفتۀ آن پی ببرد .در قرن بیستم نقد روانشناسی به مکتب
فکری خاصّ یعنی به نظریّههای روانکاوی زیگموند فروید و پیروان از جمله كارن هورنای ()Karen Horney
وابسته شد .هستۀ مركزی این نظریّهها بر تحلیل شخصیّت استوار است .منظور از كلمۀ شخصیّت كه از التین
( )personaبرگرفته شده ،همان پرسونا یا نقاب است كه به ظاهر بیرونی افراد اشاره دارد .به یک معنا به
«كلیّت رفتار نسبتاً پایدار قابل مشاهده و آشکار و برداشتهای ذهنی فردی شخصیّت اطالق میشود» (فرهنگ
جامع روانشناسی ،نیکزاد ،ج :6ص.)347
رایکمن ،شخصیّت را مجموعۀ پویا و سازمانیافتهای از خصوصیّاتی میداند كه «به طرز منحصربفردی بر شناخت
و افکار ،انگیزهها و رفتار شخص در وضعیّتهای مختلف تأثیر میگذارد» (نظریههای شخصیت ،رایکلمن :ص  .)5در
تعریف نهایی «شخصیّت عبارت است از مجموعۀ سازمانیافته و واحدی متشکل از خصوصیّات نسبتاً ثابت و
پایدار كه روی هم ،یک فرد را از فرد یا افراد دیگر ،متمایز میسازد» (روانشناسی شخصیت ،شاملو :ص .)47
مفهوم شخصیّت در ادبیّات
شخصیّت ،اصلیترین عنصر ساختمان روایی هر داستان است و نق اساسی در روند پردازش پیرنگ و شکلگیری
رویدادها و حركت روبهجلو هر متن روایی دارد .اگر در داستان ،شخصیّت وجود نداشته باشد ،ماجرایی رخ نخواهد
داد« :در خلق آثار ادبی و نمایشی ،آشنایی با جنبههای معرفی شخصیّت برای خلق شخصیّتهای ماندگار و
باورپذیر در نمایشنامه در كنار آشنایی با جامعهشناسی ،اسطورهشناسی و ....بسیار ضروری است» (روانشناسی
شخصیت ،كریمی :ص .)63در ادبیّات «اشخاص ساختهشده یا مخلوقی را كه توسط نویسنده در داستان و
نمایشنامه حضور مییابند ،شخصیّت مینامند .این شخصیّت در اثر روایتی یا نمایشی ،فردی است كه كیفیات
روانی و اخالقی او در عمل و آنچه میگوید و انجام میدهد وجود داشتهباشد .خلق چنین شخصیّتهایی بوسیلۀ
نویسنده برای معرفی و شناخت به خواننده در حیطۀ داستان را شخصیّتپردازی میگویند .این شخصیّتها گاه
صاف و ساده و گاه شگفتانگیز و پیچیدهاند كه در هر صورت الگویی از شخصیّتهای حقیقی و واقعی افراد
هستند» (عناصر داستان ،میرصادقی :ص .)95
نقش محبّت و امنیّت در شکلگیری شخصیّت در نظریّۀ روانکاوی هورنای
كارن هورنای (4995-4456م) از پیروان فروید ،نق برتر عوامل جنسی را در نظریّۀ فروید انکار و از اعتبار
نظریّۀ اُدیری او انتقاد كرده و معتقد بود« :اگر در خانوادۀ كودک تفاهم ،احساس ایمنی ،محبّت ،گرمی و
صمیمیّت وجود داشته باشد ،از پیدای روانرنجوری پیشگیری میشود» (مکتبهای روانشناسی و نقد آن،
شکرشکن ،ج :6ص  .)346هورنای را در كنار آلفرد آدلر ( )Alfred Adlerبنیانگذار نئوفرویدیسم بشمار
میآورند .هورنای در كتابهای خودكاوی ( ،)4344عصبیّت و رشد آدمی ( ،)4397تضادهای درونی ( ،)4344و در
شخصیّت عصبی زمانۀ ما ( ،)4345به عوامل اجتماعی و فرهنگی در روانشناسی شخصیّت میرردازد .او علّت اصلی
نابسامانیهای روحی و رفتاری و شخصیّتی انسانها را روابط خشن و نابهنجار میداند و معتقد است« :منشأ انگیزش
انسان ،بیشتر از آنکه به قول فروید نیروی جنسی باشد ،نیازمند به امنیّت و محبّت است .مصیبت اصلی ،همیشه
فقدان صمیمیّت و محبّت واقعی است» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص .)74
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تأثیرپذیری شخصیّت از اضطراب و عصبیّت در نظریّۀ هورنای
به نظر هورنای شخصیّت میتواند در سراسر عمر تغییر كند و هیچ چیز در رشد كودک كلیّت ندارد .هورنای بر
شیوۀ رفتار والدین و پرستاران با كودک در حال رشد توجّه میکند و بیان میدارد كه هرگونه گرای كودک
نتیجۀ رفتارهای اطرافیان است و همه چیز به عوامل محیطی و اجتماعی وابسته و معتقد است« .اضطراب اساسی
از رابطۀ والدین و كودک بوجود میآید .هنگامی كه این اضطراب تولیدشده توسط اجتماع یا محیط ظاهر میگردد،
كودک تعدادی از راهبردهای رفتاری را برای مقابله با احساس ناامنی و درماندگی در خود پرورش میدهد .اگر هر
یک از این راهبردهای رفتاری بصورت بخ تثبیتشده شخصیّت او درآید ،یک نیاز روانرنجوری ((Norotec
نامیده میشود كه در واقع یک شیوۀ دفاع در برابر اضطراب است» (تضادهای درونی ،هورنای :ص .)469
مفهوم بنیادی نظریّۀ هورنای ،اضطراب اساسی است كه بصورت احساس جدایی و درماندگی كودک در دنیایی
كه بالقوّه خصومتگر است ،تعریف میشود؛ به عقیدۀ وی «هر چیزی كه رابطۀ مطمئن بین كودک و والدین را
مختل كند ،میتواند اضطراب ایجاد كند .بنابراین اضطراب اساسی مادرزادی نیست و تحت تأثیر عوامل محیطی و
اجتماعی همچون نگرش سلطهگرانه ،فقدان حمایت ،فقدان محبّت و رفتارهای متغیّر میباشد .كودک درمانده در
دنیای تهدیدكننده در جستجوی امنیّت خاطر است و تنها نیروی محرّک رفتار انسان نیاز به سالمت ،امنیّت و
رهایی از ترس است» (همان :ص .)55
تأثیر نیازهای دهگانه بر شکلگیری تیپهای شخصیّتی در نظریّۀ هورنای

هورنای با توجه به اینکه انگیزۀ مهمّ آدمیان نیازهای آنهاست ،در سال  4416میالدی در كتاب تحلیل خویشتن
یا خودروانكاوی فهرستی مشتمل بر ده نیاز را عنوان میکند .این نیازها معموالً در همۀ افراد با قابلیّت تلفیق و
تعویض كمابی وجود دارد ،ولی شکل شدید آنها را كه در افراد رواننژند دیده میشود ،هورنای نیازهای نابهنجار
میخواند ،زیرا برای رفع مشکالت و حل مسائل ،واسطههای نامعقول بشمار میروند.
نیازهای نابهنجار در نظریّۀ هورنای «عبارتند از -4 :نیاز به محبّت و تصدیق؛  -6نیاز به پشتیبان؛  -3نیاز به
محدود ساختن زندگی؛ -1نیاز به قدرت؛  -5نیاز به بهرهبرداری از دیگران؛  -4نیاز به حیثیت و آبرو؛ -7نیاز به
تحسین و تمجید؛  -9نیاز به پیروزمندی؛  -4نیاز به اتکای به نفس و استقالل؛  -45نیاز به كمال و
انتقادناپذیری» (همان :ص  .)34این نیازها هیچگاه كامالً برآورده نمیشوند و احیاناً با هم چال و تعارض دارند و
سرچشمۀ كشمکشهای درونی واقع میشوند .مثالً نیاز نابهنجار به محبّت و تصدیق ارضاناشدنی است؛ به نحوی كه
هرچه شخص بیشتر محبّت ببیند و مورد تصدیق و تحسین واقع شود ،باز بیشتر خود را نیازمند به محبّت و
تصدیق و تحسین احساس میکند ،و ازاینرو هیچگاه راضی نیست .همچنین است نیاز نابهنجار به انتقادناپذیری و
كمال یا نیاز نابهنجار به قدرت و جزء آن.
كشمکشهای درونی ناشی از این نیازها در همۀ افراد بهنجار یا نابهنجار ،كمابی وجود دارد« .با این فرق كه
در رواننژندان شدّت كشمکشها فوقالعاده است .اشخاص بهنجار میتوانند بعضی از این نیازها را با هم تلفیق
كنند یا مکمل هم قرار دهند و از این راه كشمک درونی خود را ازمیان ببرند ،یا الاقل از شدّت بکاهند،
درصورتیكه رواننژندان این توانایی را ندارند» (همان :ص  .) 37هورنای برای روشنتركردن نظر خود دربارۀ
نیازها به طبقهبندی شخصیّتها پرداخته و آنها را تحت سه عنوان آورده است« :الف :مهرطلب؛ نیاز به حركت به
سوی مردم ،نیاز به تأیید و محبّت و نیاز به مونس غالب از مشخصۀ این دسته است؛ ب :برتریطلب؛ حركت علیه
مردم ،ابراز نیاز برای رسیدن به قدرت ،استثمار دیگران ،كسب حیثیّت ،برخورداری از تحسین و پیشرفت از جمله
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نیازهای این افراد بشمار میرود؛ ج :انزواطلب؛ دوری جُستن از مردم ،استقالل و كمال از جملۀ نیازهای چنین
فردی است» (نظریههای شخصیت ،شولتز :ص.)445
تحلیل شخصیّتهای اصلی رمان سووشون بر اساس نظریّۀ هورنای

فضای داستان در رمان سووشون
رمان با عقدكنان دختر حاكم كه زری و یوسف در آن شركت دارند ،آغاز میشود .در سال 4365استان فارس
پایگاهی برای نیروهای اشغالگر انگلیس شده و خانها و تاجران آذوقۀ مردم را به آنان میفروختند و بر قحطی
دامن میزدند .یوسف آذوقۀ خود را به بیگانگان نمیفروشد و با نشان دادن رفتارهایی از خود به مقابله با انگلیسیها
میرردازد؛ ولی زری میک وشد تا او را آرام كند .سه فصل نخست ،فضای كلّی رمان را به نمای میگذارد و
شخصیّت های اصلی را به مخاطب میشناساند .زینگر جاسوس انگلیسیها و مأمور فروش چرخخیاطی است.
عزتالدّوله پیرزنی دسیسهگر و ابوالقاسمخان ،برادر یوسف ،مزدور است .مک ماهون خبرنگار ایرلندی دوچهره و
احساساتی است .ملکرستم و ملکسهراب ،دو خان قشقایی ،بسمت یوسف میآیند تا آذوقۀ او را بخرند و به
انگلیسیها بفروشند و درعوض از انگلیسیها اسلحه بخرند و علیه ایران بجنگند؛ ولی یوسف نمیرذیرد .با اصرار
حاكم برای گرفتن اسب خسرو ،زری مقاومت میکند؛ ولی فایدهای ندارد .او و عمهخانم برای چارهجویی پی
عزتالدّوله میروند .زری از جانب آقای فتوحی معلم خسرو هم نگران است .علیرغم این همه نگرانی ایستادگی او
در برابر خواستههای عزتالدّوله چشمگیر است .ملکرستم و ملکسهراب با اسلحههای انگلیسی آشوب به راه
انداختهاند و برای حملۀ بیگانگان زمینه چینی میکنند .یوسف از راه ،افسری زخمی را به خانه میآورد .اضطراب
بهخطر افتادن یوسف بر قلب زری سایه میافکَنَد و او در خوابهای مرگ یوسف را میبیند و سرانجام جسد یوسف
را میآورند .مراسم تشیع جنازه بههم میخورد و زری بههمراه خانواده ،یوسف را شبانه به خاک میسرارد
(سووشون ،دانشور ،صص )5 -351
تحلیل نیازهای دهگانۀ دو شخصیّت قهرمان مرد و زن
تحلیل نیازهای شخصیّت قهرمان مرد
یوسف جوانی روشنفکر و باسواد است .تحصیل در خارج از ایران او را با حقایق دنیای معاصر آشنا كرده و
دیدگاهها و معیارهای او را از افراد همطبقه و همطرازش متفاوت ساختهاست و در رفتار و روش او در زندگی،
انتخاب همسر و نحوۀ برخوردش با رعیّت تأثیر گذاشتهاست .او در گیرودار جنگ دوم جهانی در شیهراز به همراه
همسر و پسر خود و دو دختهر دوقلوی زنهدگی میکند.
الف -نیاز به كمال و انتقادناپذیری :آگاهی شخص از خود واقعی و از استعدادهای بالقوّه و امکاناتی كه دارد او
را قادر میسازد كه كامالً تسلیم محیط اجتماعی نباشد و احیاناً از خود ابتکار به خرج دهد و شخصیّت خود را به
رنگ مخصوصی درآورد و آن را از شخصیّ ت افراد دیگری كه تحت تأثیر همان عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار
گرفتهاند ،ممتاز سازد  .این جنبه از شخصیّت یوسف در توصیف اطرافیان از او هم دیده میشود .همۀ افراد خانه به
غیر از خانكاكا ،برادر یوسف ،كه در پی منافع مادّی خود است ،نظر خوبی راجعبه یوسف و افکار او دارند.
فاطمهخانم ،خواهر بزرگ یوسف ،او را پسر سوگلی پدر میخواند و به خانكاكا میگوید« :خانكاكا ،همینقدر
میدانم كه نه پدرت و نه جدّت هیچكدام منّت احدی را نکشیدند .نه منّت فرنگیها  ...و نه منّت خودیهای تازه به

چال

نیازها در شیوۀ شخصیّتپردازی رمان سووشون 665/

دوران رسیده را  ...مرحوم حاجآقام عمّامهاش را تا آخر عمر از سر بر نداشت و یک عمر خانهنشین بود  ...اگر
یوسف پسر سوگلی بود به همینعلّت بود كه خُلق و خوی خودش را داشت» (همان :صص .)61-65
ب -نیاز به قدرت :صاحب این نیاز تصوّر میکند فقط با قوّت اراده میتواند از عهدۀ هر كاری برآید .اتکای به
نفس و استقالل شخصیّتی سبب میشود كه شخصیّت روحی و روانی او در این ماجرا برتریطلب و البتّه خاصّتر
به نظر برسد .به گفتۀ آدلر «گرای به حقیر شمردن روشی است برای خَلق احساس برتری بهواسطۀ
خفیفكردن همنوعان» (شناخت طبیعت انسان از دیدگاه روانشناسی ،آدلر :ص  )439صاحب زور و قدرت ،تمام
ویژگیهای یک فرد برتریطلب را دارد.
یوسف وقتی پیشنهادهای برادرش را دربارۀ مراوده با انگلیسیها میشنود ،با الفاظ تحقیركننده به او میگوید:
«مهمان ناخوانده بودنشان تازگی ندارد خانكاكا ...از همه بدتر احساس حقارتی است كه دامنگیر همهتان شده...
همهتان را در یک چشم بهم زدن كردند دالل و پادو و دیلماج خودشان .بگذارید الاقل یک نفر جلو آنها بایستد تا
توی دلشان بگویند خوب آخرش یک مرد هم دیدیم» (سووشون ،دانشور :ص  .)44خشم و عصبانیّت یوسف
بههمراه قدرتنمایی را براحتی میتوان دید .هورنای میگوید« :در تاكتیک قدرتطلبی شخص عصبی ،خشم و
نفرت خود را ازطریق تحقیر ،غلبه و تسلّط بر دیگران ارضاء میکند» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص
.)497
ج -نیاز به محبّت و تصدیق :تیپ برتری طلب مانند مهرطلب ،اضطراب خود را ظاهر نمیسازد ولی این دلیل
نیست كه ترس و اضطراب و نیاز به محبّت در او نیست« :بلکه در وجود او هم نیز مقدار زیادی تشوی و
اضطراب همراه با مهرطلبی دائماً نهفته است» (همان :ص  .)54این شخصیّت میتواند این نیاز را در قالب
مهرورزی تأمین كند .در شخصیّت قدرتمند یوسف كه دوست ندارد سر تعظیم فرودآورد ،مهرورزی و محبّت
ازجانب او به زری و تمامی هموطنان دیده میشود« :یوسف با تعجب پرسید :از دست من گریه میکنی؟ من
نمیتوانم مثل همۀ مردم باشم .نمیتوانم رعیّتم را گرسنه ببینم .نباید سرزمینی خالی خالی از مرد باشد»
(سووشون ،دانشور :ص « .)49زری نمیدیدش امّا میدانست كه دارد زیر سرشان را صاف میکند .دستهكلید زری را
كه وسط متکاهایشان گذاشته اند برمیدارد .میدانست میبوسدشان و میدانست كه خواهد گفت :عروسکهای
ملوسم ...و بعد صدای در را شنید .میدانست كه یوسف به اتاق خسرو رفته ...میدانست روی او را خواهد پوشانید،
پیشانی را خواهد بوسید و خواهد گفت :پسرم ،اگر من نتوانستم تو خواهی توانست .از تخم چشمم عزیزتری.
یک روز كه نمیبینمت مثل مرو سركندهام» (همان :ص .)47
د -نیاز به تحسین و تمجید :هورنای دربارۀ وضعیّت روحی افراد برتریطلب میگوید« :ساختار و اقتضای روحی
او طوری است كه از هر رفتاری كه به نظر او نشانۀ ضعف باشد ،بشدّت متنفر است و آن را پنهان میکند .میکوشد
تا یأس و درماندگی عمیق را ظاهر نسازد .همیشه از خود جسارت و خشونت نشان میدهد .زیرا به نظر او این
صفات نمایندۀ یک شخصیّت قوی و واالست» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص  .)54دارندۀ این نیاز برای
خویشتن ارزشی بی از آنچه واقعاً دارد قائل است و نیاز دارد كه دیگران او را به این صورت بشناسند و مورد
ستای قراردهند .یوسف دربارۀ خودش میگوید« :من آدم سرراستی هستم ،اگر سرم هم برود ،اهل دروو و دونگ
نیستم» (سووشون ،دانشور :ص  )61و به زری تأكید میکند« :درس اوّل شجاعت این است كه وقتی میترسی
كاری را بکنی ،اگر حق با توست ،در عین ترس آن كار را بکن» (همان :ص .)434
ه -نیاز به پیروزمندی« :تیپ برتریطلب منتقم خود را مطابق خود ایدهآلی
محرّک زندگی این تیپ ،پیروزی منتقمانه است .بارزترین عالمت عط

میرندارد .مهمّترین انگیزه و

پیروزی منتقمانه ،خشم و غیظ است»
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(خودكاوی ،هورنای :صص  .)495-494گاهی این شخصیّت خوی را در گفتاری كه در آن فریادی موج میزند،
برمال میسازد« :یوسف تا چشم به نان افتاد گفت :گوسالهها ،چطور دست میرغضبشان را میبوسندو چه نعمتی
حرام شده و آن هم در چه موقعی( »...سووشون ،دانشور :ص  .)5یوسف مالکی عصبانیمزاج است كه نمیتواند در
برابر رنج و درد مردم بیاعتنا باشد و از تجمّلگرایی اشراف بیزار است .او میخواهد در سرزمینی كه پهلوانهای
ناتوان شدهاند ،برتریطلبی خود را نشاندهد تا تبدیل به قهرمان شود« :ملکسهراب :هرچه آذوقه دارید به ما
بفروشید ،درُو نکردهها را هم خریداریم ،به هر قیمتی كه باشد .یوسف پرسید :كی یادتان داده؟ زینگر؟ تا حاال
حرف از خرید مازاد غلّه بود ،حاال هرچه هست و نیست را میخواهند؟ دو برادر به هم نگاه كردند و ساكت ماندند.
یوسف داد زد :آذوقه میخواهید كه بدهید به قشون خارجی و عوض اسلحه بگیرید و بیفتید به جان برادرها و
هموطنهای خودتان؟» (همان :صص.)14-55
هورنای نیازها و اضطرابها را وابسته به هم میداند .نیاز یوسف به قدرتطلبی از اضطرابی ناشی میشود كه در
ارتباط با تأثیر خارجیها میبیند .او میترسد برادر ان و هموطنان او به جان هم بیفتند و حس عدم امنیت در او
نیاز به قدرتمندی و پیروزی را برمیانگیزاند.
و -نیاز به اتکای به نفس و استقالل :از نظر روانی ،یوسف تسلیمناپذیراست و در طول كشمکشها،
دیدگاه او هرگز تغییر نمیکند .او همواره ریا و فریب و دروغ و زشتی را محکوم میکند .تصمیم میگیرد
یکتنه ایستادگی كند ،درحالیکه هیچکس با او همراه نیست .فرد در چنین حالتی دچار اضطراب
اساسی میشود« :چون محرّک نهفته در تمایالت یا احتیاجات برتریطلبانه و تهاجمی این تیپ،
همانند تیپ مهرطلب اضطراب اساسی است ،احتیاجات او نیز همه اجباری ،بیاختیار ،بیتفاوت و كور
هستند» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص  .)50چالش میان این نیازها و اضطرابهایی كه آنها را
برمی انگیزند ،باعث میشود شخصیّت یوسف در رمان در قالب تیپ شخصیّتی برتریطلب قرار گیرد
گرچه پیش از آنکه بتواند كار مهمّی را به انجام برساند ،كشته میشود.
بازیابی شخصیّت :حذف فاصلۀ خودِ واقعی و خودِ تصوّری
زری زنی جوان و تحصیلکرده است .پدر او ،میرزا علیاكبر ،بهترین معلّم زبان انگلیسی در شهر بوده و زری در
مدرسۀ انگلیسیها درس خواندهاست .پسری به نام خسرو و دخترهای دوقلو به نامهای مینا و مرجان دارد .او در
كُل چهارده سال با یوسف زندگی میکند و در این مدّت دچار دگرگونی روحی و روانی میشود.
الف -نیاز به محدود ساختن زندگی :نیاز به حفظ وضع موجود و دوری جُستن از هرگونه تغییر و دگرگونی
برآیند چالشی است كه از اضطراب ناشی از حس عدم امنیّت بوجود میآید« :ساختمان دفاعی انسان ،با همۀ
سماجت و سختی  ،فوق العاده شکننده و حسّاس است .بنابراین مقدار زیادی ایجاد ترس مینماید .یکی از انواع
آن ترسها این است كه شخص دائماً نگران است كه مبادا تعادل و توازن سطحی روحیاش برهم بخورد»
(تضادهای درونی ،هورنای :ص  .)466ویژگی عمدۀ اینگونه نیازمندی راضی بودن به وضعیّت موجود است .زری
هم زنی است با تمام ویژگی زنانه كه دوست ندارد آنچه را كه به دست آورده براحتی ازدست بدهد و به هرچه
دارد راضی و قانع است.
زری با لحن مهر طلبانه و صمیمی از یوسف میخواهد كه اتفاقی نیفتد كه بنیان خانوادۀ او آسیب ببیند و
بزرگترین دغدغهاش حفظ خانوادۀ كوچک خود است« :زری گریهكنان گفت :هر كاری میخواهند بکنند امّا جنگ
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را به النۀ من نیاورند .به من چه كه شهر شده عین محلۀ مردستان ...شهر من ،مملکت من همین خانه است ،امّا
آنها جنگ را به خانۀ من هم میکشانند( »...سووشون ،دانشور :صص .)49 -44
ا و میکوشد ایستادگی شوهرش در برابر بیگانگان ،زندگیشان را خدشهدار نکند .در اوّلین برخورد با او در جریان
داستان ،ترس و دلهره را در وجود زری میبینیم كه ملتمسانه از یوسف ،شوهرش ،میخواهد كه« :تُرا خدا یک
امشب بگذار تَه دلم از حرفهایت نلرزد» (همان :ص  )5و این ترس ناشی از حرفهای اعتراضآمیز یوسف به نانی
بود كه شب عقدكنان دختر حاكم نانواهای شهر پخته بودند و مهمانها دستهدسته برای تماشای میرفتند و
سرانجام زری پی خودش فکر میکند كه« :چطور به آنها كه حرفهای یوسف را شنیدهاند التماس كنم كه شتر
دیدی ندیدی» (همان :ص .)4
ب -نیاز به اراده و تصمیم قطعی :گاهی اضطراب ،شخص را به بیعزمی و تردید دچار میکند؛ و تفاوتی ندارد
كه در كارهای جزئی باشد و یا در امور خیلی مهم .سرانجام این اضطراب ،ترس و عصبیّت درونی است .زنی كه
در تصویر ایدهآل از خودش ،خود را فوق العاده قوی ،شجاع و بردبار میرندارد ،از اینکه ببیند در برخورد با مسائل
بسیار كوچک دچار احساس یأس ،درماندگی ،و خشم شدیدی میگردد ،بسیار هراسان و وحشتزده میشود .او:
«هرجا اتخاذ تصم یم قطعی الزم باشد ،چنان دچار وحشت و اضطراب میگردد كه خود او متوجّه آن نمیگردد؛
زیرا غالباً وضعیّتی پی میآورد كه مجبور به اتخاذ تصمیم درستی نشود و گاه گرفتار دودلی و بالتکلیفی
میشود» (تضادهای درونی ،هورنای :ص .)465
هنگامی كه گیالنتاج ،خواهر كوچک عروس ،از زری میخواهد« :مامانم میگوید لطفاً گوشوارههاتان را بدهید .یک
امشب به گوش عروس میکنند و فردا صبح زود میفرستند در خانهتان( »...سووشون ،دانشور :ص  .)9زری كامالً
از كوره درمیرود و پی خودش فکر میکند« :تقصیر خانم عزتالدّوله است كه یک كالف ابریشم سبز آورده و به
گردن عروس انداخته ...البد این دسته گُل را همان عزتالدّوله به آب داده .با آن چشمهای لوچ حساب
داروندار همۀ اهل شهر را دارد» (همان :ص  .)9هرچند گوشوارهها را داد و چند توصیه هم كرد ولی با خودش
فکر كرد « :اگر میشد پشت گوش را ببیند روی گوشوارهها را هم خواهد دید .امّا میتوانست ندهد؟» (همان :ص
.)9
زری هنگام دادن گوشوارهها به دختر حاكم و نیز بعد از آن همچنان دچار ترس و تردید و عصبیّت است« :عروس
به اتاق عقدكنان آمد و عزتالدّوله زیر بغل را گرفته بود ...همۀ تشریفات برای آنها بود امّا برای زری مثل دستۀ
تعزیه( »...همانجا) « .در باو را زدند .دل زری تو ریخت .البد گوشوارهها را از خانۀ حاكم آورده بودند .اما صبح به
این زودی؟ ...زری اندیشید :نکند آنقدر دیر بفرستند كه یوسف بیدار شده باشد ...عجب خوشباورمو كشک چی؟
پشم چی؟ گوشوارۀ چی؟» (همان :ص .)66
ج -نیاز به پشتیبان :كسی كه این نیاز را دارد به تمام معنی مهرطلب و كامالً تسلیم است و خود را تحت
حمایت قویتر از خود قرار میدهد و در برابر او اظهار ارادت و كوچکی میکند و همچون عاشق دلباخته به مدح و
ثنای او میرردازد و پیوسته این بیم را دارد كه مبادا تکیهگاه خود را ازدست بدهد .فرد مهرطلب آدمی سربهراه و
تسلیم ،و بطور كلی تابع دیگران است .او « اغلب خود را به قویترین فرد محیط خود تکیه میدهد و از او میخواهد
كه مسئولیّت خوب و بد زندگی وی را برعهده گیرد و توقّعات و تمنیّات او را برآورده كند» (تضادهای درونی،
هورنای :ص .)39
زری با مخالفتهای شوهرش مدارا میکند تها او را ازدست ندهد .او از سویی زنی خانهدار است و عاشق همسر و
فرزندان و هر كاری میکند تا آرام را در خانه حفظ كند ،و از دیگر سو همسرش كارهای او را مردود میشمارد
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و به او سیلی میزند و میگوید« :در غیابم فقط یک مترسک سر خرمنیو زری به فکر فرو میرود كه آیا واقعاً ترسو
بوده یا ترسو شده؟ و آیا واقعاً یوسف مقصر است؟ حتی یک آن به این نتیجه رسید كه زندگی زناشویی از اساس
كار غلطی است؛ و حتی به این فکر میکند كه درست نیست او این قدر وابستۀ یک مرد و چند بچه باشد ،امّا
میدید كه تمام لذّتهای عمر خودش به این دلبستگیها وابسته است» (سووشون ،دانشور :ص .)465زری مهربان و
مسالمتجوست و علیرغم حس و عاطفۀ زنانه ای كه دارد ،نیازهایی مانند احتیاج به محبّت و پشتیبان ،موجب
شدهاست كه شخصیّتی مهرطلب داشته باشد.
د -نیاز به حیثیت و آبرو :این نیاز در شخصیّت در جایی ظهور میکند كه ترس از افشای رازها به میان میآید و
یا زمانی كه درخواستهای دور از انتظار به او پیشنهاد میشود و سبب اضطراب اساسی میگردد .زمانی كه زری در
جریان عروسی دختر حاكم ،خواستگار قدیمی خود حمیدخان را در اتاق عقدكنان میبیند ،آن هم در جایی كه
یوسف با تمام حواس چشم از زری برنمیدارد« :همۀ صداها به گوش زری درهم و برهم بود .حتی از دیدن
قابهای شیرینی و ظرفهای پُر و پیمان آجیل كه جابجا روی میزها چیده بودند دل به هم میخورد» (همان :ص
.)44
« سرجنت زینگر آمد جلو زری .پاهای را به هم جفت كرد كه درق صدا داد و تعظیم كرد و گفت :برقصیم .زری
عذر خواست .زینگر شانه های را باال انداخت و رفت سراو خانم حکیم .زری به شوهرش نگاه كرد كه چند
صندلی آن طرفتر نشسته بود .چشمهای یوسف او را مینگریست ،چشمهایی كه از آسمان صاف همین روزهای
بهاری پُررنگتر بود به او چشمکی زد كه دل را فشرد» (همان :صص.)44 -46
ه -نیاز به تحسین و تمجید :زری بدنبال تأیید و توجه یوسف است و مدام به این موضوع میاندیشد .نیاز به
تحسین و تمجید دیگران یکی از اصلیترین مؤلفههای شخصیّتی تیپ مهرطلب است .زری هم اصالً نیاموخته كه
با اندیشۀ خود تصمیم بگیرد .خودی در زری نمییابیم كه به مصداق آن خود بیندیشد .درنتیجه همیشه بدنبال
حرف تأییدی است .شخصیّت مهرطلب «ارزش خود را منوط به نظر دیگران میداند .ارزش و اعتماد به نفس با
تعریف ،تمجید ،تصویب و ابراز محبّت دیگران یا عدم اینها ،كم و زیاد میشود .بنابراین هر نوع جواب رد،
بیتوجهی و بی احترامی ضربۀ محکمی است كه او را به درّۀ حقارت و احساس ناچیزی سقوط میدهد» (شخصیت
عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص  .)14زری نیز« :هر صبح تا شام چرخ زندگی را مثل حسین كازرونی با پا گردانیده
بود و با دستهای آزادش برای خود هیچ كاری نکرده بود  ...امّا لبخند و نگاه و گفتار و لمس و بوی آدمی كه
دوست میداشت ،پاداش او بود» (سووشون ،دانشور :ص .)443
انفعال و تسلیم و اعتراضنکردن از ویژگیهای این تیپ شخصیّتی است .زری تحکّم را حق یوسف میداند .او
تمام دستورهای شوهر و یا برادرشوهر و دیگران را موبهمو اجرا میکند و زمانهی هم كه یوسف او را خارج از دایرۀ
صحبتهای مردانه قرار میدهد ،هیچ اعتراضی نمیکند« :زری بلند شد تا برود و یوسف افزود :زری ،امروز چند تا
مهمان داریم .وقتی آمدند ،نگذار هیچکس مزاحممان بشود» (همان :ص .)445او حتّی در جایی كه با چیزی
موافق نیست نمیتواند كوچکترین چیزی را به میل خود تغییر دهد .زری برای زندان و دیوانهخانه نذری میبرد،
اما با قحطی و بیماری كه در شهر شایع شده« :زری ...به بیهودگی نذرش میاندیشد و حرفهای یوسف در گوش
بود كه فایدۀ خیرات و مبرّات تو چیست؟ كار از اساس خراب است .امّا هرچه به مغزش فشار میآورد نمیدانست
چه باید كرد كه اساس كار درست بشود ،راه حلهایی هم كه یوسف پیشنهاد میکرد ،چنان به نظر او خطرناک
میآمد كه حتی از فکرش چندش میشد» (همان :ص  .)454شخصیّت زری بهگونهای است كه او را شدیداً
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محتاج یوسف ساخته است .نه بهتنهایی میتواند از چیزی لذّت ببرد ،نه میتواند بدون عشق و دوستی او احساس
ارزش نماید ،و نه بدون كمک و حمایت او جرئت اقدام به كاری را دارد.
و -نیاز به محبّت و تصدیق دیگران :زری دوست دارد دیگران او را فردی فداكار بدانند و تصوّر كنند كه به او
نیاز دارند و چیزی از او بخواهند؛ بنابراین حتی در شرایطی كه حضورش در كنار دیگران نادیده گرفته میشود باز
هم سعی میکند راحتی دیگران را بر راحتی خود ترجیح دهد« :آنها با هم حرف میزدند ،با هم شوخی میکردند،
انگار نه انگار كه زری هم كنارشان نشسته .كار او این بود كه نمکدان جلویشان بگذارد یا جامشان را پُر كند و یا
سنگدان مرو را در بشقاب مجید بگذارد كه میدانست دوست دارد و مجید هم با دهان پُر ،جواب یوسف را بدهد
كه حق با توست» (همان :ص « .)444این تیپ ،تمنیّات و خواستهها و رفتارش را طوری شکل میدهد كه با
تمنیّات و خواستهها و رفتار دیگران هماهنگی پیدا كند و حتیالمقدور مطابق دلخواه آنها باشد .این تیپ احتیاج
شدیدی به جلب محبّت و تأیید و تصویب دیگران پیدا میکند» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص.)15
ز -اعتراض به جنسیّت خود :فروید معتقد بود كه نمودهای روانرنجوری در زندگی زنان ،كه در اعتراض
ایشان به زن بودنشان ریشه دارد ،به دورانی بازمیگردد كه این رشک در وجودشان ایجاد شدهاست .هورنای این
مسئله را با جهتگیری تازهای ،بسط داد و آن را محدود به رشک قضیب نکرد .او مسئلهای مطرح كرد مبنی بر
اینکه این رشک ،در زنان قابل تعمیم نیست و باید خاستگاه دیگری داشته باشد .او بر این باور است كه «تمایالت
سركوب شده نقشی كلیدی در این خصوص دارد كه میتواند بعنوان مهمترین عنصر ،پی از موارد دیگر مورد
تأكید فروید قرار گیرد .به عقیدۀ او ،احساس حقارت دختربچهها به هیچوجه احساسی مادرزادی نیست .دختر
تصوّر میکند كه در مقایسه با پسران محدودیّتهایی دارد و نمیتواند بخشی از غرایز خود را كه در دورۀ رشد بسیار
حیاتیند ،ارضاء كند .در این مرحله ،باید عوامل تعیینكنندۀ رفع یا تثبیت عقدۀ حسادت را كشف كرد»
(خودكاوی ،هورنای :ص .)56
هنگامیكه زری برای مهمانها چای میبرد ،یوسف به او میگوید« :زری ،سری به مهمان غریبۀ ما بزن .میزنی؟»
(سووشون ،دانشور :ص )446و زری میداند كه یوسف محترمانه عذرش را خواستهاست و آرزو میکند كه« :كاش
دنیا دست زنها بود .زنها كه زاییدهاند ،یعنی خَلق كردهاند و قدر مخلوق خودشان را میدانند .قدر تحمّل و حوصله
و یکنواختی و برای خود هیچ كاری نتوانستن را .شاید مردها چون هیچ وقت عمالً خالق نبودهاند ،آنقدر خود را
به آب و آت میزنند تا چیزی بیافرینند .اگر دنیا دست زنها بود ،جنگ كجا بود؟» (همان :ص .)443
ح -نیاز به سرزنش :زری در اغلب موارد خود را سرزن

میکند و یا براحتی سرزن

دیگران را میرذیرد« :یکی

از خصوصیّات بارز تیپ مهرطلب این است كه دائماً میل دارد مورد سرزن و مالمت قرار گیرد .حتّی در مواردی
كه به نحو بارزی انتقاد و شماتت دیگران نسبت به وی بیجاست ،خواه واقعاً و باطناً خود را مقصر بداند یا نه،
همینطور چشمبسته انتقاد و مالمت آنها را میرذیرد» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص  .)11زری از همان
جریان شب عروسی دختر حاكم و ازدست دادن گوشوارههای تا زمانی كه اسب مورد عالقۀ پسرش را برای
دختر حاكم میبرند و حتی مجبور میشود موضوع را از یوسف پنهان كند تا او را از خود عصبانی نسازد؛ امّا
بهرحال او از دست خودش ناراحت است و ترسو بودن خوی را سرزن میکند« :تقصیر بیعرضگی خودم است»
(سووشون ،دانشور :ص.)45
همچنین زمانی كه قرار است اسب را ببرند ،نمیتواند جلو آنها بایستد ،ازاینرو با خود و خطاب به اسب میگوید:
«چرا چشمت را زیر میندازی؟ چرا نمیگویی ای زن بیعرضهو میدانم فردا مرا واخواهی داد ،زبانبستهو» (همان:
ص .)41
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احساس بی عرضگی اضطرابی است كه هنگامی در شخص ظهور میکند كه میداند باید به چیزی اعتراض كند امّا
شجاعت آن را ندارد .زری در جایی سرانجام در پاسخ سرزنشهای یوسف ،این اضطراب و آنچه را كه مدّتها در دل
نگاه داشته و بر زبان نیاورده ،آشکار میکند« :من كهه گفتم .صد بار بگویم؟ تو بهطهور ترسناكی صریح هستی و
این صراحت تو ...باز تَه دلهم میدانم كه خطر دارد .اگر من بخواهم ایستادگی كنم ،اوّل از همه باید جلو تو بایستم
و آنوقت چه جنگ اعصابی راه میفتدو میخواهی باز هم حرف راست بشنوی؟ ...پس بشنو .تو شجاعت را از من
گرفتهای ...آنقدر با تو مدارا كردهام كه مدارا عادتم شده » (همان :ص )464
هورنای معتقد است «اضطرابها عامل اصلی شکل گیری نیازهایی هستند كه باعث میشوند شخص از خود واقعی
خوی دور شود» (خودكاوی ،هورنای :ص  .)449زری به شجاعت خود در دوران جوانی اشاره میکند و میگوید
كه تحت تأثیر رفتار دیگران (اطرافیان ) ترسو شدهاست« :خسرو میگوید :اگر این زنها نبودند و محض خاطر آنها
نبود ،پسرها چهه زود میتوانستند مرد بشوند ...زنها هی میترسند و ما مردها را هم میترسانند ...زری گفت :بله
عزیزم ،به عقیدۀ تو و پدرت و استادت ،من ترسو هستم ،بیعرضه هستم ،نرم هستم .من همهاش میترسم بالیی
سر یکی از شماها بیاید .طاقت را ندارم .امّا من هم ...دختر كه بودم ،من هم برای خودم شجاعت داشتم»
(سووشون ،دانشور :ص .)464
تغییر محیطی و دگرگونی در شخصیّت قهرمان زن
اضطر ابها و نیازهای دهگانه در همۀ شخصیّتها كم و بی وجود دارد اما شدّت یا فقدان آنها سبب میشود
شخصیّت از بهنجار به نابهنجار تحوّل یابد .از نظر هورنای «هیچکدام از اضطرابها و نیازها نشاندهندۀ خود واقعی
فرد نیست بلکه نشاندهندۀ محیطی است كه او از آن تأثیر میرذیرد و اگر نتواند فاصلۀ میان خود واقعی و خود
تحمیلشده از سوی محیط را كم كند ،دچار روانرنجوری با عالئمی مانند ازهمگسیختگی عاطفی و سردرگمی
میشود» (شخصیت عصبی زمانۀ ما ،هورنای :ص .)95شخص روانرنجور برای جبران سرخوردگی و ناكامی به
دنیای ذهنی پناه میبرد ،ول ی درین كه این دنیای ذهنی هم ویران است و در این دنیای ویرانۀ ذهنی اسیر
توهّمات و تخیّالت خود میشود .او علیرغم آگاهی از شخصیّت خود ،با تداوم تصوّرات و غوطهورشدن در
تخیّالت  ،آرام آرام همه چیز را باور میکند .او تنها زمانی میتواند بر این نابهنجاری غلبه كند كه اتفاقی اساسی در
بیرون یا درون رخ دهد .در ارتباط با زری این اتفاق با مرگ یوسف رخ میدهد .زری با شنیدن خبر مرگ یوسف
دچار افکار هذیانگونه میشود و هر لحظه فکر میکند كه دیوانه شده و شعورش ازدست رفتهاست« :زری باز
احساس كرد خواب میبیند .خواب میبیند یک آدم روی تخت مچاله شده و خوابیده و در این گرما عبای یوسف
را انداختهاند روی  .امّا او آن مرد را نمیشناسد ...صدای پاهایی روی شنهای خیابان باو میآمد .صدای پاها به
ایوان كه میرسید ،قطع میشد و از نو ادامه مییافت و زری چشم بر هم گذارده بود و احساس میکرد كه مثل یک
انار مکیده ،همۀ شیرۀ جان را از تن بیرون كشیدهاند .حس میکرد یک ماری آمد و از گلوی او پایین رفت و
روی قلب چنبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نی بزند و میدانست كه در تمام عمر این مار
همانجا روی قلب چنبرهزنان خواهد ماند و هر وقت به یاد شوهرش بیفتد ،آن مار نی خود را به سینهاش فرو
خواهد كرد» (سووشون ،دانشور :صص .)611-615
مرگ یوسف ،اضطراب و پریشانی را در زری به اوج میرساند ،روانرنجوری و انفعال مطلق را در او كامل میکند و
فاصلۀ میان خود واقعی و خود تصوّری او را به بیشترین درجه افزای میدهد امّا در یک آن ،فاصلهای را كه زری
مدام سعی میکرد ازمیان بردارد ،ناپدید میکند .مرگ یوسف ،دید زری را به زندگی عوض میکند و وجود او را از
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اضطراب و نگرانی و تردید و ترس پاک میکند .در واقع «بزنگاه یا نقطۀ اوج در پایان داستان با كشف و شهودی
همراه است و نقطۀ اوج داستان وقتی است كه شخصیّت ،معرفت و ادراكی نسبت به حقایق امور اطراف خود پیدا
میکند و این ادراک و معرفت بر بین و جهانبینی او تأثیر میگذارد» (ادبیات داستانی ،میرصادقی :ص .)453
زری در انتهای این كشمکشهای درونی و بیرونی ،آنچه را كه در وجود افرادی چون یوسف میجُست و نسبت به
عدم وجودشان در شخصیّت خود همیشه حسرت میخورد ،به یکباره در خود میبیند .زری دیگر ترسو و مردد و
متکی به دیگران نیست و با شجاعت تمام هر خطری را كه در پی باشد میرذیرد« :شوهرم را به تیر ناحق
كشتهاند .حدّاقل كاری كه میشود كرد ،عزاداری است ،عزاداری كه قدغن نیست .در زندگی هی ترسیدیم و
سعیكردیم او را بترسانیم ،حاال در مرگ دیگر از چه میترسیم؟ آب از سر من یکی كه گذشته» (سووشون،
دانشور :ص . )644این شجاعت را كه آغازی برای دگرگونی شخصیّت زری است ،در دوران جوانی او نیز مییابیم.
روزی كه مهمانان انگلیسی به مدرسه میآیند و از او میخواهند كه شعری را بخواند« ،نوبت شعرخوانی زری كه
رسید ،به جای شعر «اگر» ،شعر كوری سامسون اثر میلتون ،خود به خود بر زبان آمد:
در گرماگرم درخش نیمروزو»
«تاریکو تاریکو تاریکو
موقع رفتن خانم مدیر بازوی او را فشرد و آهسته گفت :دخترۀ ادبار فکسنیو» (همان :ص .)455
این خاطره جلوه ای از شجاعتی است كه زری آن را در خود واقعی دوران جوانی سراو داشت .زری سرانجام
درمییابد ریشۀ اصلی اضطرابها و نیازهایی كه باعث رفتارهای تسلیمپذیر ،منفعالنه و ترس در او میشدند ،در
وجود شخصیّت مرد بوده است و با ازمیان رفتن او دیگر دلیلی برای ترس ندارد.
نتیجهگیری
تحلیل شرایط محیطی ،احساسات ،اضطرابها ،نیازها ،و اعمال و رفتار قهرمانان اصلی رمان سووشون بر مبنای
نظریّۀ كارن هورنای دو تیپ شخصیّتی مجزا را به نمای میگذارد كه براثر محیط تربیتی و اجتماعی در
وضعیّتهایی میان خود واقعی و خود اجتماعی آنها فاصله افتاده است .شخصیّت مرد در داستان تیپ شخصیّتی
قدرتطلب و شخصیّت زن تیپ شخصیّتی مهرطلب را نشان میدهد .هر دو شخصیّت با خود واقعی فاصله پیدا
میکنند؛ شخصیّت قدرتطلب فراتر از خود واقعی و شخصیّت زن پایینتر از خود واقعی قرار میگیرد .آنچه این
فاصله را ایجاد میکند ،شرایط تربیتی و محیطی است اما زمینه برای دچار شدن شخصیّت زن به روانرنجوری و
پناه بردن به خود تصوّری هذیانگونه مهیّاتر است .مرگ اتفاقی شخصیّت قدرتطلب ،از تأثیر و نق اضطرابهایی
كه شخصیّت قدرتطلب در شخصیّت زن ایجاد میکرد پرده برداشت .او نیازهایی را در شخصیّت زن برمیانگیخت
كه سبب شده بود زن به شخصیّتی تسلیمپذیر ،با ارادۀ متزلزل ،ترسو ،خودسرزن كننده و وابسته به محبّت و
تصدیق دیگران مبدّل شود .ازمیان رفتن تیپ شخصیّتی قدرتطلب ،تحوّل در تیپ شخصیّتی مهرطلب را ممکن
ساخت و فاصلهای را كه میان خود واقعی و خود تصوری زن ایجاد شده بود ،ازمیان برداشت.
مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران استخراج شده است .سركار خانم دكتر ساره زیرک راهنمایی این پایان نامه
را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .آقای محمدعلی رضایی به عنوان پژوهشگر این رساله در
گردآوری داده ها و تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر امیراسماعیل آذر نیز با كمک به تجزیه و
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 در نهایت تحلیل محتوای مقاله.را ایفا كردند

 نق مشاور این پژوه،تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی
.حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است
تشکر و قدردانی

نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم
 و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و،انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
. اعالم نمایند،ارتقاء كیفی این پژوه یاری دادند
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
این تحقیق.  و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند،فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است
 مسئولیت گزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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