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 چکیده

 

نهانی، زوایای پ کوشد تایمشود. در این نقد، منتقد ای محسوب میشناختی نقدی نو در میان نقدهای بینارشتهنقد روان
تن مسیلۀ آن ود تا به های روانی موجود در شخصیت مورد نظر را در یک اثر ادبی کشف کنهای رفتاری و نشانهتعارض

نوشتۀ  "ا خام "مان در ر« لیلخ»کاوانۀ شخصیت رو به بررسی نقد روانموردنظر برای تحلیل بهتر مهیاتر شود. نوشتار پیش
ا که جتماعی رای است. وی شناسی فردبنیانگذار روان "آدلر"رداخته است. پ "آدلر  "بر اساس نظریۀ  "یوسف علیخانی  "

شخصیت  "خلیل  ". کندان میداند و آن را امری جدا از وراثت بیگیری شخصیت مؤثر میکند، در شکلفرد در آن زندگی می
ت، عقدۀ قدۀ حقارعای آن: هفهو مؤل "آدلر"اصلی رمان درگیر عقدۀ حقارت در کودکی و نوجوانی است؛ با توجه به نظریۀ 

ر این جتماعی دالقۀ اعبرتری )جبران عقده حقارت(، غایت نگری خیالی)هدف های خیالی(، ارتباط جمعی، سبک زندگی و 
 شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

 

 

 نقد روان شناختی، نظریۀ آدلر، خاما، یوسف علیخانی :کلید واژه
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 مقدمه

، ذیل واژه( و 13لد ج: 1373،معنی؛ خالف نسیه، پول حاضر، سیم و زر مسکوک، نظر کردن در درم ها .)دهخدانقد در لغت به 
ثار هنری آیابی زشامل ارعدر معنای خود سکه ناب هم به کار رفته است. در هر صورت آن چه امروز نقد نامیده می شود، 

نی میالد، یع تصد سال پیش ازبر می گردد به حدود هش»گیری آن ( نقد در حوزۀ ادبیات، و آغاز شکل37: 1392است.) فرزاد،
گیری نقد ( و دورۀ شکل232: 1390)آبان افتلتی،« پردازد.هایش میزمانی که هومر در کتاب ایلیاد و ادیسه به نقد شخصیت

 توان دورۀمی د شد،یجااهای ایران تحول و دگرگونی ای که در همۀ شؤون و ستونبه احتمال قوی دوره»ادبی در ایران
پردازان، نقد ادبی را و نظریه ( منتقدان223برشمرد. )همان:« گیری نقد ادبی در ایران یعنی مشروطه تا حکومت رضا شاهشکل

ست و از سوی اثر ادبی ر توضیح انقد ادبی از یک سو به کارگرفتن قوانین ادبی د»اند؛ بندی کردهبه اقسام گوناگونی تقسیم
-قسام نقد ادبی، نقد روانا( یکی از 22: 1378)شمیسا،« های تازه ممتازی است که در آن اثر مستتر است.یندیگر کشف آی

ا نویسنده را ینی شاعر حوال دروجریان باطنی و ا»کوشد تا کاوانه است. زرین کوب بر این باور است که نقد روان کاوانه می
 ا تعیین دارند، وریالت او طف و تخترکیب ذوق و رایحۀ او را بسنجد، نیروی عواادراک و بیان نماید، قدرت تألیف و استعداد و 

ونه نوع فکر و گو بدین عه کنندها دارد مطالاز این راه تأثیری را که محیط و جامعه و سنن و مواریث در تکوین این جریان
آدمی را شامل دو غریزه  ن شناسان وجود( برخی از روا1371:48)زرین کوب،« سجیۀ روحی و ذوقی شاعر را معین نمایند.

 ، روان آدمی مداممعتقدند ات. آنهاگیرد: غریزه حیات و غریزه ممداند که دیگر غرایز انسان از این دو غریزه نشأت میکلی می
-می ت یک فردر شخصیدر کشاکش و مجادله با این دو غریزه خویش است. ذهن ناخودآگاه و وراثت را از عوامل مهم د

وان گفت ، شاید بتگیردمی کاوی نوین معتقد است که شخصیت آدمی تحت تأثیر عوامل بسیاری شکلروانستند. اما دانشدان
-ه نقل از: موساک و کاپب 56: 1386شود. )ناصحی، عباسعلی و همکاران،کمترین تأثیر شخصیت آدمی از وراثت منتقل می

ردی به شمار جتماعی فاوان کاوی رآدلرِ اتریشی تبار که یکی از پیشگامان توان به آلفرد ( ازبین روان کاوان مطرح می1973،
جدا شد. فروید  ظر از همختالف نآید اشاره کرد.وی یکی از شاگردان فروید بود که مسیر کارشان پس از نُه سال به دلیل امی

حدت و وآدلر فردیت  ه بود.ن در آینددیدگاه آدلر تحلیل روابر نقش گذشته آدمی بر روی رفتار و روان تأکید داشت، اما
های رین مؤلفهتز اساسییکی ا شخصیت را مبنای کار روان کاوانه خود قرار داده ونظریۀ تأثیر اجتماع را بر روی روان فرد

قارت،تالش احساس ح لر شاملاند. عمده نظریات آد او را بنیانگذار روان شناسی فردی نام نهاده»شخصیت تبیین کرده بود. 
ظریه بر خالف نظریات ( و این ن55: 1386)ناصحی،« رای رسیدن به برتری،جبران شیوۀ زندگی و عالقۀ اجتماعی است.ب

اری از دلر، بسیآز نظریه دانست. بعد اگیری شخصیت آدمی میفروید بود که غریزه و وراثت را یکی از عوامل اصلی شکل
شد و رص در آن د که شخای دانستنگیری شخصیت آدمی را در جامعهنظریه پردازان با نظرات وی همسو شدند و عمدۀ شکل

مشترک  وامل شخصیعیک شخصیت اساس، که با تمام » داند: نمو داشته است. سارتر هر فرد را دارای دو شخصیت می
 هایستی کببراین آید. بنااعضای یک اجتماع ساخته شده و یک شخصیت فرعی که برای خود، شخص واحدی به شمار می
ود را امل نقش خکطور هشخصیتِ اساس، با سرعت تمام از دگرگونی های اجتماع خود را بسازد تا شخصیت فرعی بتواند ب

 ( 348: 1348)سارتر،« بازی کند. این خود یک جنبش دائمی انسان است.
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 پیشینۀ تحقیق

 ن باب نیز نگاشتهند در ایقاالتی چمدور نمانده و طبق نظریات آلفرد آدلر نیز از چشم پژوهشگران نقد روانکاوانه در رمان، بر
( که  موقعیت 1388ال )کار در سنوشته حسینعلی قبادی و هم« نقدروان کاوانه شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر»شده، از جمله 

ن رنجورانۀ حاد رهای رواز رفتاجسمی و تفاوت زال را بادیگران، رفتارهای خاص والدین با او، نگاه منفی محیط به وی و برو
د بر ن شناختی آثار فروغ فرخزانقد روا»(؛ علی دهقان و همکار وی در115: 1388او را بررسی کرده اند. )قبادی و همکاران، 

لر، اه های آدعار فروغ بر پایۀ دیدگدر بررسی اش:»( بر این مسأله تأکید دارند که 1391« )اساس مبانی روان کاوی فروید و آدلر
روید از آن شکی که فرعی با وی رشد دهنده و ترقی بخش فروغ عقده حقارت بوده است. عقدۀ حقارت آدلر به نوباید گفت نیر

( نقد 58: 1391کاران،ان و هم)دهق« یاد کرده است، همسویی دارد. این عقده، بعدها در فروغ به عقدۀ برتری مبدل می شود.
رسی مورد بر ار است کهبعلیخانی، بر اساس نظریۀ آدلر نخستین نوشتۀ یوسف « خاما»روانکاوانۀ شخصیت خلیل در رمان 

زرگسالی را در ب ن شخصیتگیرد. حضور شخصیت خلیل که  به نوعی درگیر عقده حقارت در کودکی است؛ توانسته ایقرار می
لر، تقویت ات آدظرییل با نای کند. و این مسأله فرض محقق را مبنی بر نزدیکی و ارتباط  شخصیت خلدچار مشکالت عدیده

ید و آدلر و ریات فرووانه و نظهای روانکاتوصیفی است؛ ابتدا به بررسی تئوری –کند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی می
ظریۀ آلفرد ن، طبق «ماخا»ان نقد روان شناختی اشاراتی شده؛ سپس به تحلیل و توصیف نقد روانکاوانۀ شخصیت رودابه در رم

 است.آدلر، پرداخته شده 

 آشنایی با یوسف علیخانی 
یی در ندن تحصیالت ابتدادر روستای میلک رودبارِ الموت است. وی پس از گذرا 1354یوسف علیخانی متولد فروردین ماه 

بان و ر رشته زدد. وی روستای زادگاهش به قزوین رفت و پس از اتمام دورۀ متوسطه برای ادامه تحصیل راهی تهران ش
دم بخیر قها شامل: وعه داستانفارغ التحصیل شد. از آثار وی می توان به: مجم 1377شگاه تهران در سال ادبیات عرب از دان

زد نهایی جایزه قلم زرین ( که نام1394( ؛رمان بیوه کشی)1388(؛ عروس بید)1386(؛ اژدها کشان)1382مادربزرگ من بود)
هش و د. وی درکنار پژود مخاطبان قرار گرفت، اشاره کر( که بسیار مورد پسن1397سال شده است و همچنین رمان خاما)

 . نویسندگی مدیر نشرآموت است

 مختصری دربارۀ رمان خاما
کند. در آغاز داستان رمان خاما سرگذشت زندگی پسری به نام خلیل است که از ده، دوازده سالگی تا مرگ او را روایت می

خاماست. خاما چند سالی از خلیل بزرگتر است و در اوایل داستان به  شود که خلیلِ نوجوان عاشق دختری به ناممشخص می
وقتی خاما همراه »همراه جوانان روستای آغگل به آرارات رفته است.جنگی بین مردم ُکرد و کمالیست های ترکیه به پا بود. 

ام. جوشانده سینه پهلو کرده کردم این طور الل بشوم. دایه اولش فکر کرده بودهای آغگل به آرارات رفت، فکر نمیجوان
شد. خاما یک بار برای آوردن آذوقه به تر می(  عشق خلیل به خاما روز به روز پررنگ1396:20،)علیخانی« برایم دم کرد.

روستا برگشت اما وقتی رفت دیگر برنگشت گروهی گفتند کشته شده و گروهی دیگر بر اسارت او اذعان کردند. خلیل ماند و 
های در سر داشت و خاما شد همۀ فکر و خیال خلیل، چه در خواب و چه در بیداری. به دلیل اعتراضات و جنبشعشقی که 

سیاسی کردهای منطقه دولت تصمیم به کوچ اجباری مردم روستاهای حاشیۀ کوه آرارات گرفت و مردم این روستاها را آوارۀ 
جا به ودند. ابتدا مردم را سمت ایل شاهسون کوچاندند سپس از آنکوه و دشت کردند. خانوادۀ خلیل هم جزء همین آوارگان ب

ها در هر شهر و روستایی که مستقر های اطراف آن پراکندند. سختی و آوارگی و نداری منجر شده بود خانوادهقزوین و دشت
کارگر روستاییان شده بودند اما شوند شروع به کار کنند تا گرسنه نمانند. خلیل با پدر و برادرانش سر مزرعه و کندن چاه، می



 

 

 4 

مهری برادرانش قرار گرفته بود. خلیل روزی به یکباره تصمیم گرفت و با خیال خامایش ها بود که مورد بیخلیل مدت
های زندگی خلیل همراهش بود و گویی راه بلد او بود. در ادامۀ رمان، خلیل نام اش را ترک کرد. خاما در بیشتر لحظهخانواده
-تغییر داد و به همراه خیال خامایش از روستاهای الموت سردرآورد. اما همچنان عشق خاما بود که او را هدایت می خود را

کرد.خلیل تصمیم گرفته بود در الموت بماند. با زنی بیوه و بزرگتر از خودش به نام قدم بخیر ازدواج کرد، اما خیال خامایش 
-مهری خانوادهد، کار کرد، اما خاما همچنان بود، صاحب زمین و مزرعه شد. مورد بیهمچنان با او بود. بچه دار شد، زندانی ش

داد. حتی روزی که برای آخرین بار به میلک رفت به بهانۀ دیدن اش قرار گرفت، اما باز هم خاما بود که به او آرامش می
ه عید دیدنی اهالی میلک رفت و در خانۀ دخترش دوباره خاما را دید و قلبش به تپش افتاد. آن شب پس از دیدن دخترش ب

مشدی محمدعلی شب را ماند با هم حرف زدن می خواست از خامایش بگوید که تب کرد و الل شد. تا صبح با خیال شیرین 
پذیرد؟ مثلِ حاال که خامای من رفت آرارات و افتادم به تب. تب، را پایین آوردند اما آیا زخم تب هرگز درمان می»خاما بود.

( در 447)همان:« ام پایین بیاید.اند تا تبهای گردو ریختهاند و زیرم برگام را بلند کردهچهل و دو سال بعد از آن تاریخ، تن
شان به یک جا بند های دنیا، ریشهآنجا. قرارِ ما زیر درختِ انار. یادت هست که تمام درخت»آن حال با خاما قرار گذاشت 

ات ترشه یا شیرین؟ ترش و شیرین برای و فکر کردم تمام انارهای دنیا که شیرین نیستند. تو میوههایم را بستم است. و چشم
 (448)همان:« ایم. در دنیای مردگان، انارها همه شیرین هستند.هاست. من و تو مردهزنده

 بحث و بررسی
کند. معین در فرهنگ فارسی، دربارۀ  علم بحث درباره نقد روان کاوانه، ذهن انسان را به سمت، علم روانشناسی رهنمون می

دانش تحقیق و توصیف دقیق نفسانیات و یافتن قوانین آنها و به عبارت دیگر تحقیق در »گوید: گونه  میروان شناسی، این
آثار کنند و استعدادهای نفسانی کدامند و چه این که مواد معلومات ذهن چه هستند و به چه نحو با یکدیگر آمیختگی پیدا می

( و همچنین در دایره المعارف روان 595: 1392)معین،« گیرند.شگفتی دارند و لذت و الم و محبت و نفرت از کجا ریشه می
کند. )دایره ها و روابط آن با تن توصیف میشناسی روان را نماینده شخصیت انسان و روان شناسی را توصیف روان و فعالیت

پایه « فروید»یکی از رویکردهای علم روان شناسی است که توسط »کاوی علم روان( 264: 1369المعارف روان شناسی، 
: به نقل از روشن ضمیر( روان 1390)خدایی،« های تفسیری و درون گرایی است.گذاری شد. شناخت او از ذهن بر پایه روش

کند. یک روان کاو، زمینۀ اده میشناس است که برای درمان بیمار خود از رویکرد روان کاوی استفکاو در واقع یک روان
-روان»کند و با آگاه سازی بیمار سعی در بهبود وضع روحی وی دارند. کدیور معتقد است: بیماری را در کودکی جستجو می

ترین نوع کاوی یک روش ورای درمانی است و به همین دلیل قطعیکاوی، اصالً یک روش درمانی نیست. در واقع روان
قدری جای خود را در بین مردم پیدا کرد که اندک اندک وارد ادبیات و هنر شد ( این علم به 35: 1381یور،)کد« درمان است.

( در ایران، ابراهیم 1392:78)فرزاد،« های تفسیری پر سر و صدای قرن بیستم گردید.نقد روان شناختی یکی از مکتب»و 
ن یک روان شناس آشنا بود سعی کرد خوانندگان ایرانی را با مفاهیم شناسی به عنواخواجه نوری که با فرضیات و مفاهیم روان

( واکاوی آثار ادبی و هنری مطابق نظریات 28: 1374این علم در قالب داستان های شیرین و خواندنی آشنا سازد. )یاوری،
را باال برد. آشنایی بیشتر با علوم  های زیبایی شناختی اثرگوناگون روانکاوان، زوایای پنهان آثار ادبی را آشکارتر ساخت و جنبه

-منتقد ادبی توانا برخی جنبه»شودو ها میهای اثر ادبی و شناخت و ردّ ناسرهسبب التذاذ بیشتر همراه با تشخیص، درک ارزش

نی دست افزاید. اما دید کلی یا چیزی نزدیک به آن فقط برای کسابیند و بر آگاهیِ ما دربارۀ آن ها میهای هنر ادبی را می
-:1379)دیچز، « های انتقادی متعدد را چگونه با یکدیگر تلفیق کنند.های حاصل از روشگیرند که بینشدهد که یاد میمی

 کنند: ( رنه ولک و آوستن، نقد روان شناسانه در ادبیات را به چهار گونه مطرح می593
 و.. مطالعۀ روان شناختیِ شخص نویسنده یا شاعر از طریق آثار ا1»
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 . بررسی روان شناسانۀ روند آفرینش اثر در مراحل تکوین.2
 . مطالعۀ روان شناختیِ تأثیر اثر یا کالً ادبیات بر خوانندگان.3
 ( 1373:82)ولک و همکار،« .تحلیل روان شناسانۀ اثر ادبی، اشخاص و مسایل مطرح در اثر.4

یوه، حاالت ت: این شتوان گفشناساندن اثر ادبی است. شاید ب ترین نقدهای ادبی درها از مهمتحلیل روان شناسانۀ شخصیت
ز لحاظ راوانی افابستگی های داستان ودهد. شخصیتروانی حاکم بر هنرمند و جامعه او را تحت بررسی و تحلیل قرار می

رس، اندوه، ند از : تعبارتوی های عضواکنش»شوند های گوناگونی میروانی با درون مایه داستان دارند و باعث ایجاد واکنش
 گیرد، او رارا در بر می هایی که در یک داستان شخصیت(  بحران1375:83)ریچاردز،« شادی، خشم و دیگر حاالت عاطفی.

انی و نیز خصیت انسشبات و های مناسها را ، بحرانمستعد بروز انواع  حاالت روحی و روانی می کند. ایگلتون این بحران
آید. می کاوی و ادبیات به شمار کاوانه در روان( فروید آغازگر نقد روان208: 1368داند. )ایگلتون،جتماعی میبحران آشوب ا

یط، بیشترین ، محارثاز تو های درگیرِ یک داستان با حاالت روحی گوناگون در جامعه ای زندگی می کنند که به غیرشخصیت
صیت ویسنده اثر به شخدبی از ناز آثار کند که در برخی ار برخی از تألمات روحی میگذارد و آنها را درگیاثر را بر روان آنها می

ا زا تغییر هشخصیت ان و نامکند و فقط مکان و زمشود و نویسنده گویی خود و زندگیش را روایت میهایش منتقل میداستان
وان کاوان اسان و رروان شن به جای آن که نامنقد روان شناختی در ایران »دهد اما مضمون داستان روایت زندگی اوست. می

ه دیگران از کان نوشت آن چن ای پیوند خورده است کهایرانی را به خاطر بیاورد به نام صادق هدایت یعنی به نام نویسنده
 ( 27-28: 1374،یاوری)« نوشتنش درماندند و آن چنان زیست و مُرد که آن را غریب و نابهنجار و بیمارگونه یافتند.

 مختصری دربارۀ آلفردآدلر و نظریاتش

ا که، ه سالگی برادر خود ردر وین چشم به جهان گشود. وی کودکی سختی داشت در س 1870آلفرد آدلر، در هفتم فوریه سال 
تا  ی بیشتر بود؛وواده به وجه خانهای گوناگونی رنج برد و به همین دلیل تهمیشه در کنار هم بودند، از دست داد، از بیماری

انش آموز د. ابتدا ود آمدفرزند جدیدی متولد شد و مهر مادر به وی کمتر و کمتر شد و احساس طرد شدگی در آدلر به وج
گی خود را تغییر اف و زندند اهدتواضعیفی بود اما به یک باره به یک دانش آموز قوی تبدیل شد و به دیگران نشان داد که می

فراد در خصیت اتخصص چشم پزشکی گرفت. او همیشه در پی آن بود که بین ش دهد. وی پس از پایان دورۀ پزشکی،
ت، باعث ل و شخصید و تحونگرش آدلر نسبت به رش»کودکی و اجتماعی که در آن رشد کرده اند پیوندی علمی برقرار کند. 

زمانی که برای پیشبرد  (124: 1395)سلیگمن و همکار،« شناخت او از این رشته شد و توجه فروید را به خودش جلب کرد.
با عقاید  شت که ویدی نگذرشته روان کاوی به نیروهای فروید پیوست، وارد مرحله دوم زندگی حرفه ای خود شد. مدت زیا

جتماعی، خانوادگی و سبک ا( آدلر بر اصل زمینۀ 125سخت فروید مخالفت کرد و همین باعث جدایی وی از فروید شد.)همان:
ها سبب بروز اریمین پافشارد، هیت قائل بود و بر این نکته تأکید داشت که فرد قدرت تغییر خود را دزندگی فردی بسیار اهم

بلکه قدرت  ی نیستندط محیطبر اساس نظریه آدلر، افراد، قربانی مسائل زیستی یا شرای»زمینۀ مخالفت فروید و آدلر شد.
ا توسط خانواده و معلمان خود ر( آدلر عقدۀ حقارت در کودکی 126)همان:« انتخاب و تغییر اهداف و رفتارهای خود را دارند.

ن امر ت و بر ایدانسیمتجربه کرده بود به همین دلیل داشتن این حس را در کودکی بسیار مخرب بر روی شخصیت افراد 
که تا حد ل بلکما تمام و توان عقدۀ حقارت کودکی را نه به صورتاذعان داشت که با تعیین هدف و تغییر سبک زندگی می

د در زندگی اف سودمنبه اهد چیزی که برای افراد اهمیت دارد،رشد و تالش برای دستیابی»زیادی مرتفع کرد. به عقیده وی 
رضایت بخش  عه و کاراد جاماست که به همراه سبک زندگی، منجر به داشتن احساس مثبت نسبت به خود، ارتباط با دیگر افر

 (127: 1395)همان،« شود.می
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 تحلیل شخصیت خلیل بر اساس نظریه آدلر
اخت دی به شننحصر به فرمدانند که به طرز ای از خصوصیات میمجموعۀ پویا و سازمان یافته»روان شناسان شخصیت را  

-رطبق نظریه آلفرد آدلر مؤلفه( ب5: 1387)رایکمن،« گذارد.های مختلف تأثیر میها و رفتار شخص در وضعیتافکار، انگیزه

-غایت برتری، گیری شخصیت فرد به جز وراثت نقش دارند. مولفۀ عقده حقارت)کهتری(، عقدههای مهمی در شکل

ت اخت شخصیسی و شنهای بررهای خیالی(، ارتباط جمعی، سبک زندگی وعالقۀ اجتماعی؛ که از جمله مؤلفهنگری)هدف
 خلیل در رمان خاما هستند.

 

 عقدۀ حقارت )کهتری( -1

( عقده 11: 1362یان،ساس حقارت، عامل اساسی و تعیین کننده در ساختمان شخصیت آدمی است.)منوچهربه نظر آدلر اح
ایند فر»ۀ وی ه عقیدبحقارت در کودکی آدلر سبب شد که همیشه رنجور و بیمار باشد و از هم ساالن خود عقب باشد. 

-)شایگان«شود. یمتر بشر رسیدن به تکامل بیشاحساس کهتری در هر زمینه ای در افراد بنابر غریزه برتری طلبی، باعث 

صوصیات غیرعادی و خ. صفات یا 3. کهتری واقعی 2. تأثیر محیط 1اند: ( علل احساس کهتری سه دسته116: 1386فر،
 شوند فردنند و سبب میکشود که عوامل ذکر شده آن را تشدید می( احساس کهتری وقتی بیشتر می5: 1392عجیب.)منصور،

و اهمیت گران به اکند دییهای گذشته خود، احساس مشمار شود. کودک در نتیجۀ محرومیتجی جانکاه و اندوهی بیدچار رن
 (54: 1379لر،سازد.)آددهند و با نگرش اضطراب آلودی که نسبت به آینده دارد این مسأله را آشکار مینمی

در  شعله ای اهی گوییخیال است و گگاهی گیج و بیخلیل پسر بچۀ ده دوازه سالۀ رمان خاما، شخصیتی دوگانه دارد 
اند، رارات رفتهانی به آما چه کسشپرسد از کند و خاما از او میکشد. در ابتدای رمان وقتی با خاما صحبت میوجودش زبانه می

 ر است. خببیند اخاستهکامالً خلیل از وقایع مهمی که در اطرافش در جریان است؛ که حتی جوانان روستا به دفاع بر
 رود؟از شما کی می»
 منگ، نگاهش کردم. 
 رود؟از شما کی می»وار تکرار کردخاما، طوطی 
 با منی؟ کی؟ کجا؟ 
 اند. از شماها هم بروند؟ کجا رفتند؟این همه آدم رفته 
-:1396)علیخانی،« گوید.دانستم چه میمان داد. نمیشان را نشانشان رسیده پشت همین کوه که غروب، سرخی گلولهآتش 

12-11) 
گتر از ختری بزره از دعقدۀ حقارت در خلیل از همان دوران نوجوانیش که ده دوازده سال داشت شکل گرفت؛ از وقتی ک

ه بود. یرین کردشبرایم  قدردانستم چه چیزِ خاما، او را اینخودم هم نمی»خودش خوشش آمد و به گفتۀ خودش عاشق شد.
-م درد مییدم سر دلدر را میزد. هر وقت این دختدیدمش، قلبم تندتند مید. هر چه بود، وقتی میخواستم برای من باشمی

اش بودم مینکای در هشتِ پشتگرفتم. فاطمه خواهر بزرگم خندیده بود؛ یک بار که مرا دیده بود از پگرفت. حالت خفگی می
د رگتره؟ بزرگتر بوی ازت بزچند سال دانیگیرد. مین تو را کول میکردم به راه رفتنش. خنده خنده گفته بود: بچه! ایو نگاه می

نگ من جروع شد؛ جنگ ش گفت. توی سرمکه بود. فاطمه گفت اما خداییش دخترِ زرنگیه کاش احمد بگیردش. برادرم را می
 ( 12-13همان:«)و برادرم احمد. یعنی سرش را با سنگ خواهم شکست؟ خاما فقط خامای من بود.

شب قبل خبردار »داد. های برادرانش به خصوص اسماعیل تمامی نداشت حتی سهم کارگری خلیل را به او نمیسرکوفت
شان را از باب گرفته بودند. دایه گفته بود: سهم خلیل چی؟ اسماعیل گفته بود: اون هنوز مانده تا شدم محمد و اسماعیل، سهم
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اندازمت توی کشمت و میآخرش می»دهای اسماعیل هم رسیده بود( و حتی کار به تهدی202)همان:« خودش کیسه بدوزد.
 )همان( « همین چاه.
رد و حتی کود فرار انواده خخها و نادیده گرفتن خلیل عقدۀ حقارت را در وی تقویت کرد تا جایی که از اعتناییهمین بی

ی خلیل سجل فت که براها گیهرد او به امنگونه تغییر داد. وقتی به قزوین رسید و نزد مرد کفاش کارگری کنامش را  این
ت که لو االن اس کر کردمگفتم. فاسم؟ حسن. شهرت؟ مات نگاهش کردم چی باید می» بگیرند وقتی از او اسمش را پرسیدند

 حاجی گفتند واب داد:ه بود، جای که مرا آوردها بریزند سرم. پرسیدم شهرت؟ جوابی نداشتم. امنیهبدهم کی هستم و امنیه
 (226)همان:« بنویسید مهاجر.

 .عقده برتری2

ا ره زندگی کن درجه آدهد، تا ای است که دستیابی به آن، به او احساس برتری و تعالی شخصیت میهدف فرد به گونه
رد وجب موفقیت اجتماعی ف( عقده حقارت اگر در مسیر صحیح خود قرار بگیرد م55: 1379بیند. )آدلر،شایسته، زیستن می

های فرد یتا و موفقهواناییتاین عقده شامل نظری اغراق آمیز دربارۀ »د. شولتز دربارۀ این نظریه آدلر معتقد استشومی
با  ری همراهدن برتاست. چنین شخصی ممکن است از درون ، احساس برتری و رضایت از خود کند و نیازی به نشان دا

ق شود. در سیار موفشد تا بشخص چنین نیازی را احساس کند و بکو که امکان داردپیشرفت و موفقیت نداشته باشد. یا این
ردن دیگران تحقیر ک ند و بهشوبالند؛ دچار نخوت،غرور و خود محوری میهرمورد افرادی که عقدۀ برتری دارند، به خود می

 ( 141: 1379)شولتز،« گرایش دارند.
م انه تصمی، خودسرکردکرد، مشورت نمیسی صحبت نمیعقدۀ برتری در شخصیت خلیل باعث خودمحوری او شده بود با ک

» اوان کرد.نشیب فر ار فراز وترین تصمیم ترک خانواده اش بود. که زندگی خلیل را دچکرد. مهمگرفت و آن را عملی میمی
یزادی می مصدای آد د و نهتا پایم می رفت، رفتم. تا این که شب شد. رسیده بودم به دشتی که نه چراغ سویی دیده می ش

( 1396:204ی،علیخان)« آمد. جوی آبی بود و صورت ، خنک کردم و روی سبزی علف های زیرِدرختِ گردویی خوابم برد.
خلیل در جواب بهانه فرارش را  (206)همان:« آدم بی دلیل به راه نمی زند که.»خلیل در خواب خاما را دید خاما به او گفت:

هانه است و به سمائیل ککند ان می)همان( خاما بی« زدم.اگر سمائیل نبود من هم به راه نمی»گوید:داند؛ خاما میبردارش می
 اگر او هم نبود تو آدمِ ماندن نبودی.

ه سمت الموت رفت انواده بخرارش از فبخیر بود. خلیل بعد از های عجوالنۀ خلیل ازدواج با زنی بیوه به نام قدماز دیگر تصمیم
ن زن حساب ان از ایه دیگرکس از دیدن زنی که مسئول پخت نان بود و به چشم خلیل زنی با جذبه آمد؛ گویی و در آن جا پ

رسیدم آقای تند شود. واست بلخب بفرما! دخترِ کی ره بگیریم برات؟ کدخدا خ»بردند؛ تصمیم به ازدواج با او را گرفت.می
 ار: قدم بخیر! هرفتند انگم در رها از دهانره بفرستند به فشک. کلمهاوسطی هم بلند شود و علی نجات را صدا کند و مرا دوبا

 (324همان:)« دو با هم برگشتند طرفم و انگار درست نشنیده باشند، با تعجب پرسیدند: قدم بخیر عنقزی؟
ال را یا به دله س زده ماهدوا»د.اش گفته بوو همچنین ماجرای زندانی شدنش به همراه فردی به نام بهرام که قدم بخیر درباره

« ین.ندم و جو مشتری بداره قزوگاین روزا آی »( اما بهرام گفته بود؟ 346)همان:« دزدی مشغوله یا به بریدنِ سر این و آن.
دند و هنوز ای زافلهقردنه به ( خلیل یکباره تصمیم گرفت و به بهرام گفت که او را همراهی خواهد کرد. در سر گ347)همان:

 نرسیده گیر افتادند و دو سال زندانی شدند.به میانه راه 
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 های خیالی(. غایت نگری خیالی ) هدف3

آمال  قعی کردنعی در واسداند. شخص با تخیالت ذهنی خود نگری را یکی از عوامل به وجودآورندۀ شخصیت میآدلر غایت
فهوم . شولتز دربارۀ مند، برسدی پرورادر ذهن خود م تواند آنها را علنی کند. و یا به هدفی کهخود دارد، اما در عالم واقع نمی

ا در جهت ه وقتی مکین عقیده اآدلر این مفهوم را با غایت نگری خیالی بیان کرد، یعنی »گوید: نگری نظریۀ آدلر میغایت
 (142: 1379شولتز،« )کنند.های خیالی،رفتار ما را هدایت میحالت کامل هستی یا وجود، تالش می کنیم، اندیشه

به  مات خلیلز تصمیادر کل رمان خاما، شخصیت خاما کسی که در خیال خلیل است و راه بلد و به نوعی رهبری برخی 
ال خاما قط با خیفرمان  دست اوست. به غیر از چند صفحۀ اول رمان که خاما به صورت زنده همراه داستان است در بقیه

یل یدند و خلپرتش میسوری که در ایل شاهسون بودند همه از روی آرود. در شب چهار شنبه است، که داستان پیش می
ال یک بار گفت حاید که هی مپریدم و یک بار برای خاما و خاما بوکردم. یک بار برای خودم میول نمی» چندین بار پرید

 (117: 1396)علیخانی،« برای خودت و یک بار برای من.
ن گرفته دستم جا . پتک تویخندید به پتک زدنمخندید . میخاما می»ر کردند. وقتی به قزوین کوچانده شدند و مشغول کا

« شتم.یر پا دازنشست توی صورت تخته سنگی که رقصید توی آسمان باالی سرم و با ضرب می آمد و میبود و می
 ( 142)همان:

-مه میر سمت چشاشت انگاش کردم. درفتم. خاما! جانا؟ نگاههایش پیش میرفت. دنبال قدمخاما داشت توی سرم راه می»

 (158مان:)ه« تاد.اما ایسخرفتیم.اگر باران نبارد. انگار حرف بی معنایی زده باشم، رفت؛ داشتیم انگار سمت چشمه می
مارت عا به سمت ها رنوقتی امنیه ها جمعیت را از ایل شاهسون به سمت دیگری کوچاندن به روستای زاغه رسیدند و آ

روی در و  اوانه بریل کنجکگوید نگاه خلردند وقتی پیرمرد صاحب خانه نشست همه نشستند ببیند او چه میبزرگی هدایت ک
یی ر بیدار بودند گوتن دیوا کار تویشباالی سر پیرمرد شاخ گوزنی به دیوار بود و دو تا تفنگ از دو سمتِ سرِ » دیوار خانه بود

( خاما 174)همان: «کند.می ماناهاما را دیدم که پشت سر گوزن قایم شده و نگکه گوزن  از دیوار فرار نکند و توی خیاالتم خ
ز مهتاب شب اوِز خوب رگفت:  مردمان  خوبی به نظر می رسند. با تردید گفتم: هنوز معلوم نیست. خاما»در خیال خلیل گفت:

 (179مان:)ه« شست.نحیاط  هتاب باالیاش پیداست. نگاه کردم به خاما که از پنجره اتاق بیرون رفت و رفت کنارِ مقبلی
ام ی روی شانهدست»اشت دا شرم بعد از ازدواج با قدم بخیر خلیل گویی از روی خاما شرمنده بود  روزی که حتی از خیال خام

د تا کاری کر وقتی یک شناختم اما هیچ وقت این قدر زنده حس شان نکرده بودم. خاما گفت: کردها را مینشست. دست
م. ت روی سررا گذاش ها چرا جدی گرفتند. خاما سرشماند خواستم بگویم من یک غلطی کردم چیزی گفتم، آنیآخرش م

 (336)همان:« ام.هق کنان با بال پیراهنهایم را پاک کرد. هقبلند شو پسر! بلندشو! اشک
ورت، گورِ گی. الهی ه گور بشی گور باله»کرد خاما کنار خلیل بود کفایتیش نفرین میوقتی قدم بخیر خلیل را به خاطر بی

ی بگم؟ خب چی حاال؟ را ساکتشد نگاهش بکنم. چیهودی بشه. و من از خجالتِ خاما، سرم را زیر انداخته بودم و رویم نمی
 (343)همان:« زنه. تو را مدام بخواهد.

کرد ی میخلیل سع ور کند زمین کاحتی زمانی که آقای اوسطی زمینی را به صورت نصفه کاری به خلیل پیشنهاد کرد تا سر 
 رسید.ر به نظر میتخوشحال تی بودخاما مد»از پذیرفتن این پیشنهاد سرباز زند خاما بعد از مدتی در خیال خلیل پیدا شده بود

 (362)همان:« تر شده بود.زد اما نگاهش مهربانتر آمده بود حرف نمینزدیک
-شود و رمان را پیش میخیال خاماست که گویی در همۀ جای رمان دیده میتا پایان رمان و تا زمان مرگ خلیل این 

خواهی بگی خاما این مدت نشسته بود باالی سرم. تنها وقتی که از جایش بلند شد، وقتی بود که پرسیدم: آخرش نمی»برد.
جا نعانِ پر رود را نشانم داد و گفت: آنکدام انار درخت؟ بلند شد و رو به پر رود ایستاد. با انگشت انار درختِ کنارِ امامزاده ک
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هایم را بستم و فکر شان به یک جا بند است. و چشمهای دنیا، ریشهقرارِ ما زیر درختِ انار. یادت هست که تمام انار درخت
ایم. در ردههاست. من و تو مات ترشه یا شیرین؟ ترش و شیرین برای زندهکردم تمام انارهای دنیا که شیرین نیستند. تو میوه

 ( 447-448)همان: « دنیای مردگان، انارها همه شیرین هستند.

 .ارتباط جمعی4

-را اعی ندگی اجتمکند.ز، رشد میهای محیط اطرافگیریداند که با وجود سختخور توجهی میدرروان انسان را ابزارِ آدلر 

رشد و ( 26-1379:27ذیر است. )آدلر ،پکه تدوام زندگی امکان  استگروهی زندگی واسطۀ  بها که چرداند؛ می ضروریامری 
نگیزۀ جدید سر اشود و یه در فرد مارتباطات اجتماعی باعث انگیز. رودها باال میارتقای سطح اجتماعی افراد با تعامالت آن

وی هیچ  کند کهیمدیدی آشنا جدنیای شود. ارتباط جمعی  فرد را با پذیری در فرد میتر و مسئولیتهای درستمنشأ انتخاب
موفقیت و  الش برایدگی و تآدلر بر خالف فروید بر انتخاب و مسوؤلیت، و معنی در زن»آشنایی قبلی با آن نداشته است. 

 ( 106: 1385)کری،« کمال تأکید دارد.
-گلۀ گرگ ت که تویگرگ هس زمانیگرگ تا »توجیه خلیل برای ازدواج با قدم بخیر که دو بار قبل از خلیل شوهر کرده بود 

 ای رابکند و گله اد و ولدخودش ز اش برگردد یاکشد که زنده بماند. گرگِ تنها یا باید به گلههاست. گرگِ تنها فقط زوزه می
چیز  قدر همه ود. آنتشکیل بدهد؛ گیرم حتی با گرگِ تنهای دیگری همرا بشود که هیچ نشانِ همسری درشان دیده نش

 (336-337)همان:« رفت که تا به خودم آمدم، پسرمان فریدون به دنیا آمده بود. سریع پیش

 سبک زندگی.5

 ن و شیوۀست. انسااشناسی فردی سبک زندگی فرد است که در شخصیت وی مؤثر ترین بُعد رواناز منظر آدلر، مشخص
 ،رادتی رفتاعهای مونهنها و طرح، عقایدشیوه زندگی مجموعه »کند.او را به سوی اهداف مورد نظرش هدایت می زندگیش

زم ر فرد المنیت خاطتبیین شرایط اجتماعی و یا شخصی است که برای تامین ا ،های طویل المدتهدف ،هاهوی و هوس
 اعتقادات مربوط به شیوه زندگی به چهار گروه تقسیم می شود: است.

 ."من که هستم" ینکهیعنی اعتقاد فرد به ا ،مفهوم خود یا خویشتن پنداری - 1
یگران ر میان ددم تا جایی مجبورم چه باش"یا  "من چه باید باشم"یعنی اعتقاد فرد به اینکه  ،آرمانی "خود" - 2

 ."داشته باشم
 .امونشیعنی اعتقادات فرد درباره اطرافیان و محیط پیر ،تصویری از جهان - 3

: وبالگ 1389صمصامی،«) داند.می درستیعنی مجموعه چیزهایی که فرد درست و یا نا ،اعتقادات اخالقی - 4
 تخصصی مشاوره و روان شناسی(

بزرگ است. او که معموالً در کودکی پسر ساکت و کم حرفی است در خیال خودش با منی « من»شخصیت خلیل درگیر یک 
ها روبروست. د با آنهایی که باید در مراودات اجتماعی خود به افراد حقیقی بدهد در تخیل خودست و پنجه نرم کند که جواب

تواند حرف دلش را بگوید. او در آغاز نوجوانی عاشق دختری گیرد و نمیاو دچار شرمی است که از ناخودآگاهش نشأت می
است که شاید نتوان اسمش را عشق گذاشت او عاشق کسی است که قدرتمند و نترس است و هرچه را که در وجود خود 

توان گفت مادر و د.  با برادرانش در ستیز است اما سکوت کرده است. برادرانش و یا حتی میبینیابد در وجود خامایش مینمی
ها به تدریج سبب فرار خلیل از خانواده آید. و همیندانند که از پس کارهایش به خوبی برنمیکفایت میپدرش او را پسری بی

گذارد و بازگشت قدم میکسی ردش را نزند. و به راهی بیدهد تا شود. تا جایی که اسم و نشان خود را نیز تغییر میمی
کند با پندارد ازدواج میشود و در منطقۀ  الموت در روستایی با زنی که آن را هم قوی میاش دور میها از قوم و قبیلهفرسنگ
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کند. در خاما در تجو میاین که هیچ وجه تشابهی با قدم بخیر همسر الموتیش ندارد. او من ناپیدای خود را در دیگران جس
شود وقتی صاحب زمین و مزرعه می شود با این که در آستانۀ میانسالی است فریدون ها باعث میکفایتیبخیر. همین بیقدم

کند و در همان جا در روستای میلک وقتی پسرش اختیارات را بدست بگیرد و او به بهانۀ دیدار دخترش مزرعه را ترک می
 میرد.کند و بعد از چند روز میاش الل می شود و تب میش بگوید دوباره چون کودکیخواد از خامایمی

 .عالقۀ اجتماعی6
ینده بهتری آاست تا  ر تالشدعالقۀ اجتماعی در کل نوعی ستیز با عواملی است که سعی در نابودی آیندۀ بشریت دارد. فرد 

گیرد. دوست د شکل میی در فرعالقه به اجتماع از دوران کودک وجودآورد. آدلر معتقد است،برای جامعه و حتی نوع بشر به
ای انوادهخاز جمع  وز کودکی های انسان دوستانه اسازی با دیگران و بسیاری از مشارکتداشتن دیگران، همدردی و همانند

ی، ععالقۀ اجتما دیگران، هایدیدن با چشم دیگران، شنیدن با گوش» گیرد.که فرد در آنجا رشد و نمو کرده است شکل می
 ( 1385:110)کری،« شاخصۀ اصلی سالمت روان است.

ا ایل شاهسون و ن آغگل توستایشاراند. از مهری برادران خود قرار گرفته است اما همیشه با هم بودهخلیل با این که مورد بی
های کوتاه لند و روزبهای شب»خانه ساختند.قزوین و به هر جا که کوچانده شدند با هم بودند. با همدیگر در ایل شاهسون 

ه بود و گاهی رف افتادهم به ح اش. دایههای شبانۀ خدایار و ددهرفتند و شیرِ زمان خوردنی شده بود با شنیدنِ قصهسر می
چه  هر بودیم و ه یکی شدهشد.گلدسته خانم گاهی غذا می پخت و گاهی دایه و گاهی فاطمه. خانها میدار شبدایه، قصه

 شود کهرک تنگ میتُلق مردِ خُداد: یشان جاگیر بشویم، خدایار جواب مدایه و باب به خدایار اصرار کردند در انباری کنار اتاق
 ار بود حتیدین گونه افراد ادامه ( با همدیگر کوچانده شدند عالقۀ اجتماعی در ا98)همان:« نوازی نداشته باشد.طاقتِ مهمان

وی توانست را به هر بود ام به سمت روستا رفت و ازدواج کرد با این که خلیل فردی منزوی و خیاالتیوقتی خلیل تنها شد 
 زن و زندگی داشته باشد و جمع را به فردیت خود ترجیح داد. 
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 گیرینتیجه
آدلر روان  رد.دا کودکی هر انسان و اجتماعی که در آن رشد کرده است، نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت او

ثت را از عوامل اسان وراوان شنرشناس اتریشی این نظریه را در علم روان شناسی پایه گذاری کرد. تا آن زمان فروید و دیگر 
ی را در اینارشتهبتحقیقات  ها در شخصیت افراد، محققان را بر آن داشت تادانستند. این بررسیگیری شخصیت فرد میشکل

ی، باعث آثار ادب وها مانررشته ها از جمله روان شناسی آغاز کنند. تحلیل روان شناسانۀ شخصیت در آثار ادبی و دیگر 
خود  یش را درقارت کودکتواند احساس حآدلر معتقد است هنگامی که شخصی نمیها شد. شناسایی ابعاد جدیدی از شخصیت

دگی احساس های زنتا درخواسبکند وفرد در کنار آمدن یها را تشدید مجبران کند، ناتوانی در غلبه بر احساس حقارت، آن
نی خود های ذههر واگویدشود. فرد کند و گاهی این عقده حقارت سبب تفوق و برتری در فرد میدرماندگی و ناتوانی می

ر دد خصیت فرگیری شلپروراند. ارتباط جمعی و سبک زندگی و عالقه اجتماعی در شکنگری را میهدف نهایی یا غایت
-زرگ میرادرانش بمهری بیبا عقده حقارت در کودکی و نوجوانی و ب« خاما»ای دارد. خلیل، در رمانبزرگسالی نقش عمده

هنی های ذیهد واگوگردشود. تا در ده سالگی عاشق دختری بزرگتر از خود می شود و دختر به جنگ می رود و برنمی
باید از حق خود  اهایی کهجاو در  کندها کم کم خلیل را منزوی مید این واگویهشخصیت خلیل با خاما تا پایان رمان ادامه دار

ز خانواده را ه فرار اد که تن بشوها باعث میها و نادیده شدنکند حرفی برای گفتن ندارد همین کم بینیدفاع کند سکوت می
مین عقده ر آن جا هدکند می ستاهای الموت گمدهد و گویی خود را در روکند نام خودش را تغییر میبده از خودش فرار می

تا لحظۀ مرگ  هویتش و شکار شدن، ازدواج کند و همیشه ترس دارد از آشود با زنی بیوه که دو بار ازدواج کردهها باعث می
پرداخته ر ظریۀ آدلنر اساس باش همراه اوست. در این نوشتار به بررسی شخصیت رودابه در رمان مذکور، خاما و هویت جعلی

 ،ارتباط جمعی ت نگری،های نظریۀ آدلر که شامل: عقده حقارت، عقده برتری، غایشده است، و سعی مؤلف تطبیق مؤلفه
 سبک زندگی و عالقۀ اجتماعی با شخصیت  خلیل در این رمان بوده است.
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 (،احساس کهتری،تهران:دانشگاه تهران.1392منصور، محمود،) .20

 وتنبرگ.گ(،عقده حقارت)شناخت تحلیلی و راه درمان آن(،چاپ اول،تهران: 1362منوچهریان،پرویز،) .21

 ی.هران: علمی فرهنگمهاجر،چاپ اول،تپرویزو(،نظریۀ ادبیات،ترجمۀ ضیاء موحد1373ولک،رنه؛آوستن،وارن،) .22

 (،روانکاوی و ادبیات،چاپ اول،تهران:نشرتاریخ ایران.1374یاوری،حورا،) .23
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 مقاالت
 ، موجود در سایت راسخون.«روان شناسی و روان پزشکی»(،1390خدایی،محمدرضا،) .1

، «آدلر ووانکاوی فروی نقد روان شناختی آثار فروغ فرخزاد بر اساس مبانی ر»(،1391دهقان،علی؛قاسمی،سهیال،) .2
 .44-59، صص 12فصلنامه زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج،سال چهارم شماره

 ،وبالگ تخصصی مشاوره و روان شناسی.«نظریه روانشناسی فردی آدلر»(،1389صمصامی،علی،) .3

دبی ، ا،فصلنامه نقد «دآدلراز نگاه آلفرزالشخصیتکاوانۀروانبررسینقدو»(،1388قبادی،حسینعلی؛هوشنگی،مجید،) .4
 .91-119،صص7سال دوم،شماره 

هم،شماره یک، ن،مجلۀ علوم شناختی،سال «بر نظریات آدلر مروری»(،1386ناصحی،عباسعلی،رئیسی،فیروزه،) .5
 .55-66صص

 


