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  چكیده
های اجتماعی شناسی را با تحلیلهایش، روانپردازی داستانای است که در شخصیتبزرگ علوی نویسنده

های شخصیتی در آثار بزرگ شناختی تیپدرآمیخته است. با توجه به فقدان پژوهشی جدی در حوزۀ بررسی روان
زمینۀ آشنایی « چمدان»ستان کوتاه تحلیلی،  با تکیه بر دا –علوی، در این پژوهش برآنیم تا به شیوۀ توصیفی 

پردازی این های شخصیتمندان به حوزۀ ادبیات داستانی معاصر را با شیوهتر خوانندگان و عالقههرچه بیش
شناسی که بیش از هر چیز به نقش گرای اریک فروم فراهم آوریم؛ رواننویسندۀ خلّاق بر اساس نظریۀ انسان

های کند. در این مقاله پس از بیان دیدگاه ها و نظریهیت انسان تأکید میگیری شخصفرهنگ و اجتماع در شکل
هایی که خود و شخصیّت های آنان تجزیه و تحلیل شد.و ویژگی تیهای شخصیّهایی از تیپنمونه اریک فروم،

بینند؛ از همان ابتدای ها و قوانین ضد و نقیض حاکم بر جامعه در تناقض آشکار میافکارشان را با چارچوب
توان تعارض و تقابل دو شخصیّت اصلی داستان را به وضوح مشاهده کرد. ماجرای زندگی پدر و ماجرا می

کند و بیشترین فروم تطبیق می« های استثماریمنش»بد که با بینی کامالً متفاوت: پدری مستپسری با دو جهان
است و پسر ماجرا و کاتوشکا، شخصیّت زن داستان نیز « گراییمکانیزم استبداد»گیرد مکانیزمی که به کار می

« خودشکوفا»تر خصوصّیات افراد بین که بیشنگر و واقعهایی ژرفهستند؛ شخصیّت« گیری بارورجهت»دارای 
 .ارا هستندرا د

 
 .شناسی شخصیت، بزرگ علوی، اریک فرومادبیات معاصر، داستان کوتاه، روان :هاکلید واژه

 

 مقدمه. 1

توان دو انسان را ندرت میها انسانی که بر سطح کرۀ خاکی زیست می کنند بهکران هستی، از میان میلیوندر پهنۀ بی
های مختلف آن، وجود مطالعات فراوان در خصوص شخصیّت و جنبهیافت که به یک شکل فکر کنند و بیندیشند؛ با 

های این اند؛ از علتگیری قاطع در خصوص شخصیّت عاجز ماندهشناسان از ارائۀ تعریفی جامع و نتیجههنوز روان
فاوت ها در شرایط گوناگون متکه انسانتواند باشد و دیگر اینامر گستردگی و پیچیدگی ماهّیت وجودی انسان می

یک نظریۀ ثابت و منطقی  بینی بودن رفتار انسان، کار را برای ارائۀکنند و همین تغییرپذیری و غیر قابل پیشعمل می
شخصیت در معنای علمی به سادگی قابل تبیین نیست، زیرا شخصیت یک مفهوم انتزاعی است »دشوار ساخته است: 

کند. این خصوصیات عبارتند از: عواطف و ات معنا پیدا میای از خصوصیکه از طریق انسجام و هماهنگی مجموعه
های ظاهری رفتار نیست بلکه ها، تجارب، افکار و ادراکات. از سوی دیگر شخصیت تنها شامل جنبههیجانات، انگیزه

ر معنای واقعی شخصیت چند بُعدی است و این ابعاد شامل طیفی از فرایندهای درونی و ذهنی است که افراد را وادا
توان شخصّیت را مجموعۀ رفتارها و . اما در تعریفی کلی می(2: 1384)دارابی، « کندبه انجام رفتار معینی می

شخصّیت از کلمۀ التین »توان این گونه تعریف کرد: های پایدار هر انسان دانست: این واژه را در لغت میالعملعکس
« زدند.های رومی در تئاترهای یونانی بر چهره میکه هنرپیشه پرسونا مشتق شده است و به ماسک نمایشی اشاره دارد

 (. 12: 1390)فیست و جی.فیست، 
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ویژه آثار داستانی بوده و ادبیات همواره بستری مناسب های بررسی شخصیّت از دیرباز ادبیات و بهیکی از حوزه   
های استانی از جهاتی خود ما و انسانهای چنین دشخصیت»است:  آمدهشناختی به حساب می برای مفاهیم روان

: 1382)پاینده، « کنیم.تری از شخصیت خودمان و دیگران کسب میاطراف ما هستند و لذا با خواندن داستان درک عمیق

هایش، پردازد. قهرمان داستانشود و در آلمان به تحصیل میشمسی در تهران متولد می 1282بزرگ علوی در سال  (.85
اند. در های واقعی زندگی او بودههایی ناکام هستند که تحت تأثیر حوادث و شخصیّتخودش انسان اغلب به شکل

مورد تجزیه و تحلیل  1اریک فروم بر اساس نظریۀ« چمدان»های داستان این پژوهش، تالش شده است تا شخصّیت
های این داستان را براساس شخصیتتوان قرار گیرند و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که  تا چه میزان می

 فروم واکاوی کرد؟  های شخصیتی مطرح شده در نظریۀتیپ
 

 های انجام شدهمروری بر پژوهش 1-1
پرداخته است؛ اما در « چمدان»های داستان این پژوهش به صورت اختصاصی به تحلیل و بررسی عناصر و شخصیّت

بزرگ علوی بر اساس « سرباز سربی»شناختی داستان ارائه گردیده است: نقد روانهایی نامهها و پایانموارد مشابه مقاله
های انجام شده به روش نگارنده است؛ در این مقاله که به کوشش لیال ترین پژوهشفروید یکی از نزدیک نظریۀ

سندگان پس از است؛ نوی( چاپ شده1390شناسی)های نقد ادبی و سبکهاشمیان و راحله کمالی در نشریۀ پژوهش
اند و  کاوانۀ داستان سرباز سربی پرداختهشناسی، به تحلیل روانای کوتاه در خصوص ارتباط بین ادبیات و روانمقدمه

های داستان را بر اساس سه پایگاه: )نهاد، فرانهاد و فراخود( نقد و بررسی کرده اند. تحلیل ساختاری شخصیت
(، بررسی 1389پروانه سعادت به راهنمایی ابراهیم استاجی ) زرگ علوی، نوشتۀب« چمدان« های کوتاه مجموعۀداستان

و تحلیل شش داستان کوتاه بزرگ علوی را وجهۀ همت خود قرار داده است رویکرد ساختاری در تحلیل با تأکید بر 
در آثار بزرگ گیری مفاهیم، پژوهش را در دو بخش شامل شده است. روایت گانۀ داستان کوتاه و شکلاجزای سه

(. 1390آبادی به راهنمایی جلیل مشیری )از ندا دهقان حسن« هایش، چمدان و میرزاچشم»علوی با تکیه بر سه اثر 
(، 1391بررسی و تطبیق محتوای آثار برجستۀ بزرگ علوی و محمد محمود، از لیال رحیمی به راهنمایی حمید طاهری؛ )

(،. بررسی مبانی 1392مجید مزراعی به راهنمایی رضا شجری ) ، نوشتۀنقد اجتماعی در آثار داستانی بزرگ علوی
های اریک فروم، نوشتۀ علی مصباح و محمدعلی محّیزی اردکانی چاپ شده در نشریۀ: معرفت شناختی دیدگاهانسان

چاپ  (. بررسی و نقد دیدگاه اریک فروم در باب گرایش به دین، نوشتۀ طاهره قشقایی و حسین اترک1391فلسفی)
 (.1392اندیشه دینی. ) شده در نشریه

 

 بحث و بررسی-2
 های اریک فرومها و نظریهدیدگاه 2-1

ای سنتی و یهودی در فرانکفورت آلمان متولد شد؛ در خصوص میالدی در خانواده 1900مارس  23اریک فروم در 
اش او را قدم به قدم به سوی ارائۀ رو هستیم که اتفاقات و حوادث دوران کودکیکاوی روبهاریک فروم با روان

دانست؛ فروم گیری شخصیت انسان دخیل میهایی سوق داد که بیش از هر چیز فرهنگ و اجتماع را در شکلنظریه
فروم »گیرد: أثیر میکند تای که انسان در آن زیست میای مستقیم از فرهنگ جامعهمعتقد است سالمت روان به گونه

: 1384)دارابی، « کند.های شخصیتی را بر اساس جامعه شناختی ارائه میداند که تیپقدر مهم مینیروهای محیطی را آن

ای را که در آن عنوان یک فرد یا افراد نوع بشر و جامعهدان دیگری، تاریخ زندگی ما بهفروم بیش از هر نظریه. »(126
نظریۀ فروم از منابع گوناگونی الهام گرفته است که . »(81:1379)شولتس، « بین قرار داده است.ذره کنیم، زیرزندگی می

عقاید انقالبی زیگموند  -3عقاید انقالبی کارل مارکس  -2گرا های انسانهای خاخامآموزه -1ها عبارتند از: ترین آنمهم
های یوهان ژاکوب باخوفن نوشته -5کرد کی از آن دفاع میای که دی.تی.سوزوخردمندی زن بودیسم به گونه -4فروید 

گرا است، این گروه شناسان انساناریک فروم از جمله روان (.224: 1376)پروین، جوامع زن ساالر.  درباره (1887-1815)
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ها نژندی افراد بر استعدادهای بالقوه و کیفیت زندگی آنهای روانشناسان به جای تمرکز بر نقاط ضعف و جنبهاز روان
انسان به منزلۀ »شناسان: شود. از دید این روانشناسان کمال یاد میشناسان با نام روانکنند، از این دسته روانتکیه می

ی شده با خودانگیختگی و سرزندگی و خالقیت و چون دماپای )ترموستات( ریزارگانیسمی منظم، مرتب و برنامه
 (6: 1379)شولتس، « تصویر شده است.

  
 2عشق بارور 2-2

خود کنند، شخص هویّت ای که طرفین آن فردیت خود را حفظ میالزمۀ عشق، رابطۀ آزاد و برابر بشری است؛ رابطه
گیری بارور مبنای آزادی، جهت»کند: ذبۀ دیگری خود را گم نمیدهد و از فرط عشق و جرا در عشق از دست نمی

رسیدن به عشق بارور زیباترین و در عین حال دشوارترین دستاورد زندگی  (250: 1370)فروم، « فضیلت و شادی است.
ده و درک وضع کسی به معنای اغماض از او نیست؛ بلکه بدین معنی است که او را همانند خداوند متهم نکر»است.: 

احساس »گوید: فروم می (257)همان: « دهند.مانند قاضی که برتر و واالتر از خود وی است مورد قضاوت قرار نمی
عشق » (210)همان: « خوشبختی، دلیل موفقیت شخص در هنر زیستن است؛ خوشبختی بزرگترین توفیق آدمی است.

مسؤولیت، توجه، احترام و معرفت و تمایل به رشد شکل مولد مرتبط بودن به دیگران و به خویش است و به معنای 
: 1366)فروم، « باشد و بیان صمیمیت است بین دو انسان به شرط حفظ همبستگی یکدیگرو پیشرفت شخص دیگر می

110) 
 

 3گیری غیربارورجهت 3-2

گیری عبارتند از: دهد؛ این چهار جهتگیری غیر بارور را ارائه میگیری بارور چهار نوع جهتفروم در مقابل جهت
هایی هستند که فرد برای گیری بارور، روشها همانند جهتگیریپذیرا، استثماری، احتکاری و سوداگری. این جهت

ها یا حتی گیریتواند تلفیقی از تمام این جهتت هر فرد میبرد، شخصیّها بهره میآگاهی از جهان پیرامونش از آن
توان کسی ها چیرگی دارد و نمیگیریها بر سایر جهتگیریتر موارد یکی از جهتها با هم باشد. البته در بیشآن همۀ

منش انعکاس گیری نظریۀ فروم، شخصیّت در جهتدر »ها را داشته باشد. گیریرا یافت که فقط یکی از این جهت
: 1390)فیست و جی. فیست، « یابد؛ یعنی روش نسبتاً پایدار فرد در ارتباط برقرار کردن با دیگران و اوضاع و احوال.می
232) 

 

 4گیری پذیراجهت 1-3-2

یت توانند خلّاقتر میکنند و کمتر دریافت میگیری هستند در روابط خود با دیگران بیشافرادی که دارای این نوع جهت
که به خود و قدرت درونی خود تکیه کنند به منابع بیرون از خود که شامل اعضای دهند؛ بیش از آنخود را بروز 

اند و به محض قرار گرفتن در تنهایی دچار گونه افراد از تنهایی گریزانکنند؛ اینتکیه می خانواده، دوستان یا جامعه
بین و طور کلی این قبیل اشخاص خوشبه»اند: به دیگران وابسته شوند، چرا که بسیاروحشت و اضطراب شدید می

که منبع تدارکاتی آنان مورد تهدید قرار گیرد، نگران مهربانند، به زندگی و مواهب آن اعتماد دارند، ولی به محض این
تأمین ایمنی خودشان ریایی دارند و مشتاق یاری رساندن به دیگران هستند، ولی در کمک به دیگران شوند. محبت بیمی

 (79: 1370)فروم، « نیز نهفته است.
 

 5گیری استثماریجهت2-3-2
جای این که متوقع  شوند؛ اما بهگیری استثماری نیز ویژگی کسانی است که با منابع بیرون از خود هدایت میجهت»

آمیز دیگری از سایرین باشند چیزی را از دیگران دریافت کنند، آن را به زور یا با مکر و حیله و یا به هر روش موفقیت
اند، از این رو عشق، مایملک و حتی افکار و بهرهها هم از توانایی زایندگی و آفرینندگی بیستانند. به هرحال اینمی

از نظر آنان چیزی که از سایرین گرفته شود » (76: 1379)شولتس، « دهند.ه خودشان اختصاص میاحساسات دیگران را ب
اند مورد بهتر از چیزی است که خود تولید کنند. اینان اشخاص و اشیایی را که به طریقی از چنگ دیگران به در آورده
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ش از جنبۀ منفی، خودخواه، از خود راضی، متکبر و کهای بهرهمنش» (80: 1370)فروم، « دهنداستفاده و استثمار قرار می
: 1390)فیست و جی. فیست،  «.گری، غرور و اعتماد به نفس استها تکانشهای مثبت آناغواگر هستند؛ از جمله ویژگی

234) 
 

  6گیری محتكرجهت3-3-2
دنبال ذخیره کردن چیزهایی که برای چیزهای بیرون از خودشان ارزش قائل باشند، به های محتکر به جای اینمنش»

ها پول، دهند. آندارند و هیچ چیزی را از دست نمیاند. آنها هر چیزی را نگه میهستند که از قبل به دست آورده
این اشخاص در احساسات و افکار نیز مانند پول و » (234)همان: « دارند.احساسات و افکار را برای خودشان نگه می

اندوز معموالً اعتقاد و وفاداری شخص مال» (81: 1370)فروم، « ز نظر آنان یک تملک است.اند. عشق امادیات خسیس
هایی طالیی ها را خاطرهشود که گذشتهها دارد و احساساتی بودنش سبب میبه خصوصی نسبت به مردم و خاطره

ور و سازنده داند، تهی از تفکر بهرهبداند و در حسرت تجربیات و محسوسات سپری شده باشد. گرچه همه چیز را می
 (82)همان: « است.

 

 7گیری بازاریجهت 4-3-2

کنند. او همراه نیروهایش نیست و گیری بازاری انسان با نیروهای خود به منزلۀ کاالهای بیگانه برخورد میدر جهت»
ها است نه درک و فهم خویش آن کنند؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، موفقیت وی در روند فروشآنان نیز چهره پنهان می
شوند، چیزی متفاوت از خود آورند، بیگانه میها به وجود میها. در نظر او نیروها و آنچه آندر روند به کار بردن آن

برداری؛ بنابراین احساس هویت وی مانند منزلتش لرزان شده و این شخص، چیزی برای دیگران برای قضاوت و بهره
توان با این جمله بیان ین هویتی را میتواند ایفا کند چنهایی خواهد بود که شخص مینقش هویت فقط شامل مجموعه

 (89: 1370)فروم، « خواهید.من همانم که شما می»کرد: 
 

 پردازی در داستان چمدانشخصیّت 2-4
. مثالً من 1314نخستین اثر مستقل من چمدان بود در سال»عنوان اولین داستان مجموعۀ بزرگ علوی است: « چمدان»

شود و هرگز بدان فخر نکردم و دانستم که با یک گل بهار نمیکه خود میصورتیخواستم دیگر نویسنده شوم، در می
تواند راوی اول شخص می»است: « درون رویداد»شیوۀ روایت داستان شیوۀ  (575: 1384)دهباشی، « ادا در نیاوردم.

در وقایع دخیل کند های فرعی باشد، در هر دو حال اگر راوی خود را مستقیماً شخصیت اصلی و یا یکی از شخصیت
نامیم و اگر نقش مهمی در روند رویدادهای داستان نداشته باشد بلکه صرفاً مشاهدات یا او را راوی درون رویداد می

. بزرگ علوی ساختار (69: 1382)پاینده، « نامیمهای خود را برای خواننده بازگوید او را راوی برون رویداد میشنیده
ای خلق کرده است که پایان ماجرا برای مخاطب بسیار غافلگیرکننده و جذاب است و این نهداستانی این اثر را به گو

تواند ترین زاویۀ دید، مینویسنده با انتخاب مناسب»جذابیت بیش از هرچیز مرهون انتخاب زاویۀ دید مناسب است: 
الزم را در اختیار خواننده قرار ترین اطالعات طول داستان را به حداقل ضروری آن کاهش دهد و در عین حال بیش

اش را ببیند اما دست بر پسری تصمیم دارد چمدان پدرش را به ایالت سیتو ببرد تا دختر مورد عالقه (64)همان: « دهد
های میان پدر و قضا و در کمال ناباوری معشوقۀ پدر همان معشوقۀ پسر است و همین مسأله بیش از پیش به تنش

 پسر دامن میزند.
شناسی را روان»است: شناسی قرار گرفتههای رواننویسنده در این مجموعه به شدّت تحت تأثیر اجتماعیات و نظریه   

 (18: 1384)دهباشی، « ن داده است.های اجتماعی درآمیخته و ضدیّت خود را با قراردادها و رسوم سنگواره نشابا تحلیل
تان نیز حول چند شخصیت معدود شکل گرفته است: پدر، پسر و های مجموعۀ چمدان، این داسهمانند اکثر داستان

شده، به ای نسل به نسل منتقل میکاتوشکا. درواقع این مجموعه پدرساالری حاکم بر جامعۀ ایرانی که همانند ارثیه
پدر خدای خانه است، درست انعکاس مذهب در خانواده یا برعکس. درست »شدت مورد انتقاد قرار گرفته است: 
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شنبه یک صبح روز یک»شود: داستان با توصیف یک صبح گرم در شهر برلین آغاز می (7: 1381)علوی،  «یای گذشته!دن
جوشید، خورد، عرق از تنش میخواب غلت میماه تیر هوای برلین تیره و خفه کننده بود. آدم از فرط گرما در تخت

های اغلب داستان شود، به شیوۀاز دید اول شخص روایت می داستان (5)همان: « شد از جایش بلند شود.امّا حاضر نمی
تواند به فضای کل داستان اشراف پیدا کند؛ براعت استهاللی که علوی، خواننده با مطالعۀ مقدمۀ داستان تا حدودی می

شد و لوط میها که با هم مخها و مه جنگلدود کارخانه»کند: باز هم دست نویسنده را در همان ابتدای ماجرا رو می
آورد می خواست فشاری را که بر تن و جان آدم واردآمد، مثل این بود که میذرّات آن که از میان پنجره توی اتاق می

بوی عطر که از صورت »بینی و دو ژنتیک متفاوت: ماجرای زندگی پدر و پسری با دو جهان (5)همان:  «تر کند.سخت
گفت. دّقت و مواظبت او، وقار و بزرگ منشی او، نظر من زننده بود. راست می کرد، درتازه تراشیده پدرم تراوش می

وقاری را که از آباء و اجداد به ارث برده بود، وقار و شترمآبی او با زندگانی مشّوش پریشان من، با دل چرکین من به 
 (6)همان، ص« آمد.وجه جور نمیهیچ

  
 پدر و پسر، دو شخصیت اصلی داستان2-4-1

علوی در چمدان »توان تعارض و تقابل دو شخصیّت اصلی داستان را به وضوح مشاهده کرد: از همان ابتدای ماجرا می
« های جوانان متجدد و فرنگ دبده را با سنن کهنه و جهل و عقب ماندگی بنمایاندکوشیده است ناهماهنگی نوجویی

انگی و شکاف بین علوی و پدرش نشأت گرفته است و سایۀ توان گفت از بیگ. تضادی که می(222: 1377)میرعابدینی، 
هایی است شود، قصهجا که مربوط به پدرش میهای علوی تا آنقصه»سنگینش بر کل داستان تأثیر گذاشته است: 

مثل ها علوی در این داستان» (135: 1384)دهباشی، « واقعی یا الاقل با رنگی از واقعیت، از جمله در خود داستان چمدان.
های هدایت احساساتی و ای بدبینانه دارد؛ اما بدبینی شخصیّت برخالف شخصیّتهدایت، نگاهی تاریک و اندیشه

اند و فضا و رنگی های داستانی علوی در این کتاب سودا زدهشخصیّت» (139:  1390)هاشمیان و کمالی، « سطحی است.
ها ها گوناگون است. داستانمایۀ داستانحاکم است. مضمون و درون هاگرایانه )رمانتیک( بر داستانآمیز و خیالمبالغه

ی وبندهای خانهها و زدمداریپسری که برای رهایی از قانون (66: 1381)میرصادقی، « خط مشخص و معینی ندارند.
صیّت پسر توان استقالل طلبی شخجا میوپا کند. در اینپدری تصمیم گرفته است یک زندگی مستقل برای خود دست

ها به طور قطع انزوا و آن»بندند: را مکانیزم مثبتی دانست که معموالً افراد خودشکوفا بسته به شرایط آن را به کار می
پذیر است که دور از صحنۀ ها امکانتری از افراد معمولی دوست دارند. اغلب برای آنخلوت را به میزان بسیار بیش

پس از » (225: 1375)مزلو، « دارند.شود، خود را آسوده و آرام نگهآشفتگی دیگران میچه که موجب نزاع باشند و از آن
ها زدوخورد از خانۀ او بیرون آمده بودم، چون که میل نداشتم هر روز ساعت یک بعد از ظهر غذا بخورم و مدت

قوطی » (5: 1381علوی، )« هرشب ساعت یازده در خانه باشم و بخوابم و صبح ساعت هفت سر میز چایی حاضر باشم.
ها را سیگار طالیش را ییرون آورد، سیگاری آتش زد و گفت: چرا آنقدر اتاق تو در هم و بر هم است. چرا این کتاب

کنی؟ نگاه کن: صابون و قلم و شانه و کراوات و چوب سیگار و سربند و دیگر چی، عکس، همه روی هم جمع نمی
بیند و نمونۀ بارز عصر پدرساالریست. اولین مکانیزم از ط و فقط خود را می. پدری مستبد که فق(6)همان: « ریخته

گرایی است که در خصوص شخصیّت پدر تا حدود زیادی صدق های فرار در نظریۀ فروم، مکانیزم استبدادمکانیزم
شود که ی مشاهده میاین مکانیزم در افراد»کند و این شخصّیت پتانسیل تحلیل در قالب این مکانیزم را دارا است: می

داند. افراد فوق دارای تمایالت گونه افراد را دارای کاراکتر استبدادگرایی میفاقد خود هستند. فروم این
و تمایالت دگرآزاری را در شخصّیت این پدر بیش  (128: 1384)دارابی، « دگرآزاری)سادیستی( و یا خود آزاری هستند.

های این خاموشی، این حالت چشم -ای خاموشیپدرم پس از لحظه»ه کرد: توان مشاهداز تمایالت خودآزاری می
توانست مرا آتش بزند، این حالت چشم که آثار ظلم و اقتدار پدر عهد بربریت خواست، اگر میسرخ و درشتش که می
اما روحش و  کندپدری که در دنیای مدرن امروز زندگی می (7: 1381)علوی،  «و ناگوار بود. بود، برای من کشنده

پدر من یادگار خوبی از دنیای »وپاگیر قرون وسطایی است: های دستافکارش هنوز درگیر قیدوبندها و چارچوب
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پسر از همان  (8)همان، ص« گذشته بود، اما نه سر و صورتش، عطر او، کراوات او، مال این دوره بود ولی افکارش!
رنگ »کند: افتد و در دلش آشوب به پا میمثل خوره به جانش میابتدای ماجرا با خود درگیر است؛ چیزی از درون 

)همان: « کشت.های برلین، این حالت مخصوص شهر در ماه اوت، آن هم یک تابستان خفه، مرا داشت میتیرۀ خیابان

یک مرتبه در وسط خیابان »چیزی شبیه به یک الهام، شبیه به یک هشدار، درون پسر را به تالطم انداخته است:  (9
ام، از منزل پدرم هم ها راه رفتهخودی در خیابانشروع کردم به بلند خندیدن، نگاه کردم دیدم بیش از یک ساعت بی

ای که )همان(. واهمه« خودی نیست.این سروصورت، این عطر بیآیا با پدرم به این ییالق بروم؟ » )همان(.« امگذشته
تمایالتی که در ناخودآگاه »راندش: ترساند و تا مرز شک و تردید میکند و پسر را میدر قالب خواب هم نمود پیدا می

غالباً لون و شکل گردند و به همین دلیل هنگام بازگشت به خودآگاهی، دهند و ذخیره میشوند، تغییر ظاهر میانبار می
ای که در گهواره انداخته باشند به آرامی به تکان مالیم اتومبیل مرا مثل بچه» (138: 1377)امامی، « گیرند.دیگری می

رود، به سیتو؟ به سیتو؟ این اسم خواب برد، امّا در خوابی که پر از حوادث گوناگون بود.کاتوشکا...اوسالوونا...کجا می
در نظریۀ فروم، افراد به طرق  (9: ص1381)علوی، « رود.جا همان محلی است که پدرم هم میاین را امروز هم شنیدم،

اولین نیاز انسانی یا وجودی، نیاز به ارتباط، سایقی برای پیوستن به فرد یا افراد »کنند: مختلف با دنیا ارتباط برقرار می
)فیست، « پذیری، قدرت و عشقکنند: سلطهتباط برقرار میدیگر است. فروم فرض کرد که افراد به سه طریق با دنیا ار

. شخصیت پدر ماجرا و شخصیت پسر نیز هر کدام با روش مخصوص به خود درصدد برقراری این ارتباط (225: 1390
آن یک نفر هم باألخره عاشق قشنگی است، گذشته »هستند؛ پدر از طریق قدرت ناشی از ثروت و پسر از طریق عشق: 

طور من چه مزیّتی بر او دارم...چرا من بر او مزیّت دارم، مرا ممکن است که واقعاً دوست داشته باشد، اما بهاز این 
 (13: 1381)علوی،« شود.جا اولین سنگ مقّدس خانواده گذاشته مییقین پول او بیش از من است، از این

 

 کاتوشكا، شخصیّت اصلی زن داستان2-4-2
باشد، ساکن ایالت سیتو و معشوقۀ های مهاجر مقیم آلمان میاتوشکا دختری از روسشخصّیت اصلی زن داستان، ک

تواند نمودی از خود علوی و ماجراهای سپری پسر داستان که در کل هویّتی مجهول دارد با نام مستعار)ف( که البته می
ای دارد و بُعدهای شخصیّتی هالههای علوی، چهرۀ راستین و واقعی و بیزن در داستان»اش در آلمان نیز باشد: شده

های علوی دلی و هوسرانی او در داستانوفایی و سنگگری و آزاررسانی و بیدهی، شورانگیزی و فتنهاو، شیرینی، کام
های او را دوست من فقط لب». یک عشق بی قید و شرط: (72: 1381)میرصادقی،« به بهترین صورت ترسیم شده است.

 توان در حوزۀشخصیت کاتوشکا و )ف( را می (.10: 1381)علوی،« درخشید.که در سینه اش می داشتم، نه جواهراتی
« افراد خودشکوفا»تر خصوصیات هایی که بیشفروم مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ شخصیّت« های بارورشخصّیت«

ها قادر به همجوشی باشند. آنساالن میتری از دیگر بزرگافراد خودشکوفا دارای روابط بین فردی ژرف»را دارا هستند: 
کنند، مرزهای شخصی چه که سایر مردم تصورش را میترند و قادرند بیش از آنتر، همسانی کاملتر، عشق وسیعبیش

های زندگی را تحریف بین هستند؛ واقعیتنگر و واقعها ژرف. این شخصیّت(232: 1375)مزلو، « را از میان بردارند.
تو که از زندگی من خبر داری. شما مردمان مخصوصی هستید. من »زنند: تر خود را گول نمیبه زبان سادهکنند، نمی

رود، اما آب سرجای رود. موج میآید و بعد میدانم که تو همیشه مرا دوست نخواهی داشت. موجی است میخوب می
 (.15: 1381)علوی، « خود هست.

از کار و عشق ثمربخش جدا کرد، با عالقه به شیء یا فردی دیگر برانگیخته  توان آن راتفکر ثمربخش که نمی»   
گیرند. ها دوست دارند، باشند در نظر میشود. افراد سالم دیگران را همان طوری که هستند نه به صورتی که آنمی

: 1390)فیست و جی. فیست، « شناسند و به خود موهوم نیازی ندارند.ها خودشان را به صورتی که هستند میطور آنهمین

هستند، « گرامردم»ها برشمرد، این است که این افراد بسیار توان برای این شخصیّت. ویژگی مهم دیگری که می(235
کنند و مرزهای ها ارتباط دوستانه و ثمربخش برقرار میها با آنبدون توجه به موقعیت، قومیت و پایگاه اجتماعی انسان

ها با گرایانه سطحی و آشکاری هستند. آنهای مردمهمۀ این افراد دارای ویژگی»گیرند: نادیده می کذایی را به راحتی
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هرکسی که از منش مناسبی برخوردار باشد، بدون در نظرگرفتن طبقه، تحصیالت، اعتقاد سیاسی، نژاد و یا رنگ 
ها که در نظر ها حتی از این تفاوتگویی آنرسد که توانند مهربان باشند و هستند. درواقع اغلب چنین به نظر میمی

. پسر ماجرا هم بی حدّ و حصر به دختری روسی (233: 1375)مزلو، « قدر آشکار و مهم است آگاه نباشند.مردم عادی این
گفت، راست می»شود: ورزی نمیهای قومی، مذهبی، نژادی مانع از این عشقورزد و برایش تفاوتو مهاجر عشق می

کردم. من از پشت گردن متناسبش که روی های سرخ رنگی را که روی پیراهن سفیدش بود را تماشا میبوتهمن گل
حاکم بین افراد خودشکوفا  عالوه رابطۀبه. (14: 1381)علوی، « بردم.آن شال گردن سیاه رنگی انداخته بود لذّت می

به عنوان نمونه، یک ویژگی آن این است که مبتنی است بر »های کلی خودشکوفایی است: گر بسیاری از ویژگینشان
 (.258: 1375)مزلو، « پذیرند.تواتند چیزهای زیادی را بپذیرند که دیگران نمیپذیرش سالم خود و دیگران، این افراد می

کند حال را دریابد و همان تواند ازدواج کند، او سعی میپذیرد که با )ف( نمیکامالً منطقی و عاقالنه می کاتوشکا
ام. زندگانی من به هدر نرفته است. من به آرزوی خود رسیده»کند را غنیمت بشمارد: دقایق محدودی که با )ف( سر می

توانی ه بعد هم به یاد این روزها زندگی خواهم کرد، تو که نمیکردم. از این بتا به حال به عشق این وهم زندگانی می
)علوی، « توانی عمری با من به سر ببری؟ اما آن دقیقه که من با تو هستم... آن دقیقه...شوهر من بشوی، تو چطور می

جا آمده خانم ایناز وقتی که کاتوشکا »آید: پدر)ف( هم از آب در می . و دست بر قضا همین دختر، معشوقۀ(15: 1381
گیرد. امروز یک آقایی آمد پیش خانم، این آقا چند وقت پیش هم که خانم برای کرایه است، هرروز سراغ شما را می

کردن خانه با مادرشان تشریف آورده بودند همراهشان بود، اما خانم او را دوست ندارد؛ به نظرم مجبوری است، 
های ها و نابسامانیای غیرمستقیم ناهنجاریگونهعلوی به (.12)همان: « شود آقای)ف( بیایدگفت: کی میعصری می

سنجند، آل بودن افراد را بر اساس مادیات میزند، جوامع مدرنی که مبنا و معیار خوب بودن و ایدهجوامع را نیز قلم می
ی به تعهداتشان پشت پا بزنند: ها حاضرند به خاطر منافعشان به همه چیز حتّشود و انسانها نادیده گرفته میاحساس

های اجتماعی برانگیزد ها و نارواییهای داستان خود را علیه حاکمیت و ستمبزرگ علوی کوشیده است که شخصّیت»
های درخشنده چطور این چشم» (.67: 1381)میرصادقی، « ها به مقاومت و مبارزه وادارد.ها و ناسازگاریو در برابر سختی

ها به دام کشیدند، آن یک نفر هم باألخره عاشق قشنگی است، ها و این گونهاما مرا هم که این چشم گویند!دروغ می
گذشته از این من چه مزیّتی بر او دارم...چرا من بر او مزیّت دارم، مرا ممکن است که واقعًا دوست داشته باشد، اما 

دیو مندرس مهیب، پول، جامعه، محیط او را مجبور یک » (.13: 1381)علوی،« طور یقین پول او بیش از من است.به
ها همه خود را که بتواند فقط زندگانی کند، زنکرد که برود خودش را بفروشد، برای یک عمر بفروشد، برای اینمی
« فروشند، بعضی در مقابل یک پول جزیی برای ساعت و روز، بعضی دیگر برای یک عمر در مقابل تأمین زندگی.می

شهری رؤیایی قدم . نویسنده که از خفقان و انجماد زمینیان در رنج است در صدد است تا به آرمان(16)همان: 
. در این داستان همانند سایر (17)همان: « جا هوا گرفته است. آن باال هوا بهتر است.گیرم.ایننترس ترا می»گذارد:
و اصلی خویش است، گویی روح علوی است  های مجموعۀ چمدان، علوی کماکان در پی یافتن هویت اصیلداستان

اش با خود کلنجار ی فاضلهکه در قالب شخصّیت پسر ماجرا حلول کرده است و از آغاز تا پایان برای رسیدن به مدینه
 رود.می

 

 پدر و پسر و کاتوشكا 2-4-3
« عشق بارور»ن نمودی از تواهای پدر و پسر، رابطۀ کاتوشکا و )ف( را میبرخالف رابطۀ تیره و ناهنجار شخصّیت

کنند، ای که طرفین آن فردیت خود را حفظ میباشد، رابطهالزمۀ این عشق رابطۀ آزاد و برابر بشری می»فروم دانست: 
کند بلکه به جای دیگری خود را گم نمی دهد و از فرط عشق و جذبۀشخص هویت خود را در عشق از دست نمی

. احترام حاکم بر این رابطه که نشأت (210:  1370)فروم، « یابد.فایی و گسترش میکاستن و کم شدن از خود، مجال شکو
گونه که هستند بپذیرند و درک کنند: دهد که یکدیگر را همانگرفته از عشق است به )ف( و کاتوشکا این امکان را می

همتای آگاهی از فردیت بیچنان که وی هست و منظور از احترام ترس و وحشت نیست بلکه توانایی درک طرف آن»
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طور است.من هم تو را دوست های امروز ترا فهمیدم. دنیای تو همیندانم حرفمن می» (.38: 1366)فروم، « او است
توانم ترا بخرم. بهتر این است که همین وهم برای ما بماند. این وهم بد قدر تو را دوست دارم که نمیدارم، من آنمی

که کاتوشکا و با وجود این (.18: 1381)علوی، « دهد.دهد؛ به آدم جرأت و امیدواری میمینیست، به آدم دلداری 
کنند، )ف( ورزند، اّما در عمل کامالً منطقی با مسائل برخورد میدیگر عشق میشخصّیت پسر داستان به شدّت به یک

اش دهد به تصمیم دختر مورد عالقهن ترجیح میکاتوشکا را تأمین کند. بنابرای تواند آیندۀشخصیّتی عاشق است، اما نمی
چون عشاق توان به معنای عادی کلمه هماین افراد را نمی»های عشق بارور است: احترام بگذارد و این یکی از ویژگی

گری نوع قلّاب و لن کنند و دارای هیچدیگر تکیه نمیتوانند شدیدًا به یکها میدیگر دانست. آنمعمولی نیازمند یک
توانند اند که به سادگی میای از عشق و شکوفایی رسیده. کاتوشکا و شخصّیت پسر به مرحله(271: 1375)مزلو،« نیستند.

احترام به دیگری به »گیرد: هایش را نادیده نمیکدام دیگری را و خواستهخاصیّت احترام متقابل را درک کنند و هیچ
باشد. فرد خودشکوفا از روی تفریح با ل و یک فرد جدا و خود مختار میمعنی شناخت او به عنوان یک کلیّت مستق

. ویژگی دیگر عشق حاکم (267)همان: « گیرد.هایش را نادیده نمیکند و خواستهکند، او را مهار نمیدیگری برخورد نمی
دهد تا بتوانند بر احساس انزوای خود غلبه کنند به دیگر بر این رابطه این است که به )ف( و کاتوشکا این امکان را می

عشق انسان را بر احساس انزوا و »ها است: توان گفت بزرگترین دستاورد عشق تعالی روحی شخصیتسخن، می
دهد خودش باشد و همسازی شخصیت خود را حفظ کند. در عشق ن بدو امکان میسازد، با وجود ایجدایی چیره می

 (.30: 1366)فروم، « مانند.شوند و در عین حال از هم جدا میدهد، عاشق و معشوق یکی میتضادی جالب روی می
تواند میکاتوشکا و شخصیّت پسر ماجرا « ثمربخش»مبحث دیگری که در نظریۀ فروم مطرح شده است و با عشق    

توان آن را از کار و عشق تفکر ثمربخش، که نمی»است: « تفکر ثمربخش»قابلیت تطبیق و بررسی داشته باشد، بحث 
طوری که هستند نه شود. افراد سالم دیگران را همانثمربخش جدا کرد، با عالقه به شیء یا فردی دیگر برانگیخته می

شناسند ها خودشان را به صورتی که هستند میطور، آنگیرند. همینظر میها دوست دارند باشند، در نبه صورتی که آن
به عنوان نمونه یک ویژگی آن این است که مبتنی . »(235: 1390)فیست و جی. فیست، « و به خود موهوم نیازی ندارند.

: 1375)مزلو، « پذیرندن نمیتوانند چیزهای زیادی را بپذیرند که دیگرااست بر پذیرش سالم خود و دیگران. این افراد می

کردم از این ام: زندگی من به هدر نرفته است تا به حال به عشق این وهم زندگانی میمن به آرزوی خود رسیده. »(258
توانی عمری با من به توانی شوهر من بشوی، تو چطور میبه بعد هم به یاد این روزها زندگی خواهم کرد، تو که نمی

الزم به ذکر است که باروری و زایندگی از  (.15: 1381)علوی، « قیقه  که من با تو هستم...آن دقیقه..سر ببری؟ اما آن د
طور کلّی به»قید وشرط است: نظر فروم، معادل داشتن بهترین عملکرد، عاری از تعصب کورکورانه و عشق ورزیدن بی

این دختر زیاد . »(102: 1370)فروم، « آن، است.خصوص در مفهوم هنری )خالقیّت( به کلمه )باروری( مترادف کلمه
کنی که ما یک تو خیال می_احساساتی بود اما احساسات دروغ نداشت )آیا چنین چیزی ممکن است؟( یا کمتر داشت

. بنابراین (14،15: 1381)علوی، « شناسم.شناسم ترا هم میماه است با هم آشنا هستیم. من از وقتی که خودم را می
تا زمانی است که هنوز رقیب عشقی خود را نشناخته است، او خواستگار جدید کاتوشکا را بر خود ترجیح  ایثار)ف(

طور یقین پول به»گزیند: دهد و بین خواست و عالقۀ خود به کاتوشکا و خوشبختی کاتوشکا، گزینۀ دوم را بر میمی
عشق »تواند معادل رود. این مسئله مینار میو به خاطر مصلحت طرف مقابلش از اصل ماجرا ک« او بیش از من است

نوع سطحی از احساس است که ریبومک دوگال آن را به عشق به هم»شناسی باشد: های رواندر نظریه« نوعبه هم
را کند، بلکه آناند. در این سطح از همدردی، شخص نه تنها وضعیت فکری دیگران را حس میروشنی تعریف کرده

توان باروری و زایندگی را از نظر فروم معادل . و می(51: 1371)آلپورت، « گذارد.و به آن احترام میداند ارزشمند می
قید و شرط دانست؛ در نهایت وقتی که پسر داشتن بهترین عملکرد، عاری از تعصب کورکورانه و عشق ورزیدن بی

فروید در این « ادیپ»توانیم شاهد بحث بیند، به وضوح میفهمد و پدر را رقیب عشقی خود میاصل ماجرا را می
و رو شده در  او به شدت پیداست. مثأل عقدۀ ادیپ پشت تأثیر فرویدیسم در بسیاری از کارهای اولیه»ماجرا باشیم: 



 235   /   براساس نظریۀ اریک فروم« چمدان»شناختی شخصیّت در داستان بررسی روان 

ای وارونه برای مخاطب تعبیر کرده است: . با این تفاوت که علوی ادیپ را به گونه(64: 1384)دهباشی، « داستان چمدان
: 1377)امامی، « آید.شود و به شکل عقده درمیمی که به حدّ افراط سرکوب شود، نهایتاً متراکم و پر قوت میهر کا»

ی پسر خود را از عقدۀ ادیپ با اندکی جابجایی در داستان چمدان مطرح شده است. پدری دختر مورد عالقه» (.139
خویش دارد. معشوق جای مادر را گرفته و در نهایت آشکاری نسبت به پدر  آورد. قهرمان داستان کینهچنگش درمی

ای نسبت به گونهادیپ، پسر به . در عقدۀ(144: 1390)هاشمیان و کمالی، « شود.این پدر است که در این رقابت پیروز می
دان شود، اما در چمای حسادت و رقابت نسبت به پدر میمادر حس تملک و تسلّط دارد و همین امر باعث ایجاد گونه

دهد و جای پدر و پسر هم عوض کند. به دیگر سخن، مادر جای خود را به معشوق میقضیه تقریباً معکوس جلوه می
توان میان شود. تنها تفاوتی که میکند و رقیب پسر میجا پدر است که معشوق پسر را از آن خود میشود و اینمی

ادیپ فروید، کینه و تعارض پسر نسبت به پدر  که درعقدۀعقدۀ ادیپ فروید و ادیپ علوی مشاهده کرد، این است 
که این حسّ کینه و رقابت در ادیپ پنهان و تا حدودی به صورت ناخودآگاه در ضمیر پسر نهفته است در حالی

نشسته ها پایین آمدم. در را که باز کردم دیدم کاتوشکا پهلوی پدرم از پله»کند: تقریباً بارز و ملموس بروز می« چمدان»
کند، چون پسر جوانش انتخاب میکه سن و سال زیادی از پدر گذشته است، اما هنوز هم. با این(20:1381)علوی، « است

کند و معشوقۀ پسرش را برای گذارد، در انتخاب شریک عاطفی با پسر جوانش رقابت میها انگشت میروی بهترین
ها باشد، و شاید بتوان گفت: سیری ناپذیری زی از سیری ناپذیری انسانتواند نمونۀ بارکند. این امر میخود مصادره می

توان نقطۀ پایانی برایش تصور گاه نمیها همراهشان است و هیچتنها ویژگی است که تا آخرین لحظۀ زندگی انسان
 (.57: 1375)مزلو، « های انسان این است که در سراسر عمرش همیشه طالب چیزی است.یکی از ویژگی»کرد: 

یابد. هرگاه نیازی ندرت و تنها برای مدتی کوتاه به حالتی از ارضای کامل دست میبشر حیوانی نیازمند است و به»   
توان در هایی را می. گرچه گاهی ویژگی(57)همان: « گیرد.را می آید و جای آنشود نیازی دیگر پدید میبرآورده می

گیری گیرنده جهت»کند اما نباید فراموش کرد که: اندوز تطبیق میی مالهای شخصیتشخصیت پدر یافت که با تیپ
. (95: 1370)فروم، « های دیگر آمیخته استگیریممکن است بر کسی مسلط باشد ولی معموالً با یکی و یا تمام جهت

ه بیش از سایر گیری کتر در افراد هستیم؛ جهتگیری غالبهای شخصیتی به دنبال یافتن جهتاما در بررسی تیپ
شود تا با تر با استثماری آمیخته میگیری گیرنده بیشجهت»ها بر زندگی و اعمال فرد تأثیرگذار است: گیریجهت

های گیریجهت»توان شخصیّت پدر را در حیطۀ های شخصیّتی فروم هم می. از میان تیپ(129: 1370)فروم، « اندوزیمال
توانند افراد را به سمت ثمر را برای اشاره به راهبردهایی به کار برد که نمیطالح بیفروم اص»ارزیابی کرد: « غیربارور

توان در هایی را می. اگرچه گاهی ویژگی(233: 1390)فیست و جی. فیست، « آزادی مثبت و خود پرورانی نزدیک کنند.
گیری جهت»نباید از نظر دور داشت که: کند، اما اندوز فروم تطبیق میهای شخصیّتی مالشخصّیت پدر یافت که با تیپ

)فروم، « های دیگر آمیخته است.گیریگیرنده، ممکن است بر کسی مسلّط باشد، ولی معموالً با یکی و یا تمام جهت
1370 :95) 
های شخص وقت شناسی خارج ازحد، که نشان دیگری از تسلّط بر جهان خارج است، یکی دیگر از ویژگی»     
های منش»توان در عادات و رفتارهای پدر مشاهده کرد: و این خصوصیت رابه وضوح می (.82همان: )  «اندوز استمال

که برای چیزهای بیرون از خودشان ارزش قایل باشند، به دنبال ذخیره کردن چیزهایی هستند که از محتکر به جای این
ها پول، احساسات و افکار دهند.آنز را از دست نمیدارند و هیچ چیها هر چیزی را نگه میاند. آنقبل به دست آورده

کنند معشوق خود را به تصرف درآورند و به جای ها در رابطۀ عاشقانه سعی میدارند. آنرا برای خودشان نگه می
نند ها تمایل دارند در گذشته زندگی کدارند. آنکه اجازه دهند این رابطه تغییر و رشد کند، آن را محفوظ نگه میاین

های مقعدی فروید ها از این نظر که بسیار منظم، یک دنده و خسیس هستند به منشای بیزارند. آنو از هر چیز تازه
دندگی، وسواس و فقدان خالقیت را حاصلی، یکشباهت دارند. صفات منفی شخصیت محتکر، انعطاف ناپذیری، بی

حتماً باید » (234: 1390)فیست و جی فیست، « ولی هستند.ها نظم، پاکیزگی و خوش قشوند و صفات مثبت آنشامل می
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آید، خانواده از میان خورد... به وقار لطمه وارد میساعت یازده غذا بخورد... و الّا... نظم و ترتیب زندگانی به هم می
صوص در خانۀ او یک قفسه مخصوص صابون، یکی مخصوص سیگار، یک اتاق هم مخ. : »(8: 1381)علوی، « رود.می

تر در افراد هستیم، به دیگر سخن؛ گیری غالبها ما به دنبال یافتن جهتاما در بررسی شخصیّت (6)همان:  «کتاب بود
گیری جهت»گذارد: های دیگر بر اعمالش تأثیر میگیریها و جهتگیری است که بیش از منششخص دارای جهت

که پدر همه چیز را برای . با توجه به این(129: 1370)فروم، « اندوزیشود تا با مالتر با استثماری آمیخته میگیرنده بیش
گزیند که مناسب سن پسر و معشوقۀ او است و تنها به اعتماد و تکیه خواهد و دختری را برای ازدواج برمیخود می

در قلمرو عشق و » تواند با منش استثماری فروم تطبیق کند:کند همه چیز به او تعلّق دارد، میبر ثروتش گمان می
شوند که او را از کنند، مورد توجه کسی واقع میخواهند بربایند یا بدزدند. تصّور میمحبت، این دسته از مردم می

ها وابستگی به شخص دیگر است، آنان عاشق شخصی غیر دست دیگری بگیرند. شرط مورد توجه بودن از نظر آن
اتوشکای عزیزم، از من خواهش کرده بودی که پدرم را به تو معرّفی کنم؛ همان ک. »(80)همان:  «شوند.وابسته و آزاد نمی

ای که ام را راجع به شوهر تازهاست که سر میز تو، دست چپ تو نشسته است. از من خواهش کرده بودی که عقیده
 (.20: 1381)علوی، « کند.ف.خواهی انتخاب کنی بگویم. بسیار خوب شوهری است، ترا خوشبخت میمی

 

 گیرینتیجه
های های داستانی علوی تحت تأثیر شخصیّتتر شخصیّتنویسی در ایران است؛ بیشبزرگ علوی از پیشگامان داستان

ترین کارهای شناختیعنوان اولین مجموعۀ داستانی بزرگ علوی و از روان« چمدان»اند. داستان واقعی زندگی او بوده
در این  اثر بیش از سایر آثارش از ایدئولوژی صادق هدایت تأثیر پذیرفته، های معدود؛ علوی که اوست با شخصیّت

است و با ایجاد کشمکش،  تحریر درآورده هایش را برای خواننده به رشتههای درونی شخصیّتتناقضات و کشمکش
را با قوانین حاکم های خود ای اندیشهگونههایی که بهکند، شخصیّتمخاطب را به تجسّس و کنکاش بیشتر ترغیب می

ای با زند و به گونهشناختی میهای روانجای داستان دست به تحلیلبینند. نویسنده در جایبر جامعه در تضاد می
شناسی تعالی بخشیده دست دست کردن و از درون شخصیّت به بیرون آن پرداختن؛ هنر خود را در زمینۀ ادبیات و روان

شناختی شخصیّت مورد بحث و بررسی قرار پژوهش، داستان بر اساس نظریۀ روان که در ایناست. با توجه به این
های آنان تجزیه و تحلیل شد؛ حاصل پژوهش نشان های شخصیّتی اریک فروم و ویژگیهایی از تیپگرفت؛ نمونه

« گیری بارورجهت»شخصیّت دختر داستان دارای « کاتوشکا»و « ف»با نام مستعار « پسر داستان»دهد که شخصیّت می
ها ارتباط دوستانه ها با آنکه قادرند بدون توجه به موقعیت، و پایگاه اجتماعی انسان« گرامردم»هایی هستند، شخصّیت

را دارا هستند، رابطۀ بین این دو شخصیّت را « خودشکوفا»هایی که بیشترین خصوصیات افراد کنند؛ شخصّیتبرقرار 
کنند های موجود را تحریف نمیفروم گنجاند عشقی که در آن دو طرف رابطه واقعیت« عشق بارور»توان در حیطۀ می

قرار « های گیرندهگیریجهت» توانند خاصیت احترام متقابل را درک کنند. امّا شخصّیت پدر در حیطۀو به سادگی می
روحش و افکارش متعلق به  کند اماگیرد، شخصیّتی مستبد که گرچه به ظاهر، در دنیای مدرن امروز زندگی میمی

ترین مکانیزمی که به کار همخوانی دارد و بیش« استثماری»های شخصیّتی دنیای امروز نیست، شخصیّتی که با تیپ
 است.« مکانیزم استبدادگرایی»گیرد می
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