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تاريخ دريافت 1400/02/02 :تاريخ پذيرش1400/04/21 :

چکيده
هدف از تحقيق حاضر شناسايي ابعاد شخصيت از ديدگاه اريک فروم بر اساس هماننديهايي ميان
ساختارهاي روايي و ساختارهاي اجتماعي به منظور شناخت ارتباط شبکهاي بين فرهنگ و اجتماع و واکاوي
ارتباط جامعهشناسي و روانشناسي با فرهنگ جوامع انساني به ارتباط و تاثير آن در شکلگيري شخصيت در
نظام فرهنگي ميباشد .مقاله حاضر به روش کيفي و با رويکرد توصيفي -تحليلي است و ابزار تحقيق استناد
به آثار اريک فروم و گردآوري اطالعات ،مطالعه کتابخانهاي و اسنادي شامل کتابها و مقاالت تخصصي بوده
است .بر اساس يافتههاي پژوهش ،مطالعات فروم بهطور عمده در مورد نقش و اهميت شناخت انسان در
فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ بوده و بهگونهاي عميقتر و متفاوتتر از روانشناساني همچون فرويد و
يونگ ،به موضوع تأثيرپذيري شخصيت انسان از نفوذ نيروهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه پرداخته و تحت
تأثير علوم اجتماعي جديد و بهويژه مردمشناسي به اين نتيجه رسيده که شخصيت عمدتاً محصول اجتماعي
است که در آن زندگي ميکند نه سائقهاي جنسي يا عوامل بيولوژيک.
کليد واژهها :اريک فروم ،شخصيت ،اجتماع ،مطالعات بين رشتهاي
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 )1مقدمه
سنجش تأثير فرهنگ بر زواياي مختلف زندگي
فردي و اجتماعي مشکل است؛ امّا بدون شک نفوذ
عوامل فرهنگي بر رفتار انسان قطعي است.
فرهنگ ،بنايي است که مبين تمامي باورها ،رفتارها،
دانشها ،ارزشها و مقاصدي است که شيوه زندگي هر
ملّتي را مشخص ميکند .از طريق فرهنگ اعضاي
جامعه ميآموزند که چگونه بيانديشند و چگونه عمل
نمايند .فرهنگ حاوي آفرينشها ،انديشهها و جهانبيني
مردم يک سرزمين است .اجزائي که کنار هم محتواي
درون و برون اعضاء را ميسازد .شکل نهادها،
سازمانها و تشکيالت اجتماعي همه بازتاب فرهنگ
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ملّي هستند؛ چرا که فرهنگ ملهم از ويژگيهاي
جغرافيايي ،دين ،خواستها ،آرزوها ،احساسات و...
مردم هر سرزمين است .هويت فرهنگي موجبات
توانايي و زنده بودن ملّت را فراهم مي آورد و
پژوهشگران بسياري بر اين باورند که اعتالي هر
جامعه به فرهنگ آن بستگي دارد ،و از آنجايي که فرد
همواره در تقابل چند سويه با فرهنگ و اجتماعي که
در آن رشد ميکند ،قرار دارد و با در نظر گرفتن اين
نکته که غالب روانشناسان رفتارگرا شکلگيري
شخصيت را در مواجهه با اجتماع و فرهنگ قلمداد
کردهاند ،بر مبناي اين ديدگاه پژوهش حاضر به روش
کيفي و با رويکردي توصيفي -تحليلي به بررسي آراء
اريک فروم در بحث نفوذ جامعه در شکلگيري
شخصيت ميپردازد؛ .چرا که فروم ،نقش فرهنگ را در
شکل دادن به شخصيت بسيار حائز اهميت و برجسته
دانسته و اشاره دارد براي اينکه هر جامعهاي کارکرد
مطلوبي داشته باشد ،ناگزير بايد شخصيتها يا
منشهاي همه مردم ،شکل داده شود تا نيازهاي جامعه
برآورده گردد .بر همين اساس در اين مجال به
ويژگيهاي بارز اين نظريه و نقش آن در پردازش
شخصيت پرداخته و با بهرهگيري از مطالعات
بينارشتهاي ،ديدگاه فروم در اين خصوص را با ديدگاه

محمود دولتآبادي در برخي از آثارش در بوته تطبيق
قرار دادهاست.
 )2شناخت اريک فروم
اريک سليگمن فروم روانشناسِ اجتماعي،
روانکاو ،جامعهشناس و فيلسوف انسانگراي آلماني از
برجستهترين نمايندگان مکتب روانشناسي اومانيستي

1

(دانشنامة بريتانيکا ذيل اريش فروم) در سال 1۹00م در
فرانکفورت آلمان در خانوادهاى که عميقاً به يهوديت
بنيادگرا معتقد بودند ،به دنيا آمد( .يوسفي)18 :13۹2 ،
وي «پايگاه جديدي را در روانکاوي اجتماعي ،حوزه
فرهنگ و شخصيت ،در قلمرو انسانشناسي
3

4

روانشناختي  ،فلسفه  ،جامعهشناسي انتقادي

5

2

و

ريشهاي بهويژه در زمينة تغييرات اجتماعي و ساخت
جوامع انسانگراي آينده ،بنيانگذاري نمود» (آرون،
 )30 :1376که شاخص مهم اين پايگاه ،ديدگاه
انسانگرايانة او و وجه مشخصة اين انسانگرايي،
اهميت نقش انسان در فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ
است .او در انسانگرايي هنجاري خود در پي برپاسازي
جامعهاي براي انسان است تا در آن ،انسان به کشف
راه تکامل و معاني هستي پرداخته ،بتواند با سوگيري
بارورانه به سوي هستي بزرگ بشري ،عشق و کمال را
فراگيرد.
فروم بهعنوان نظريهپرداز اجتماعي– رواني اعتقادي
به اين ندارد که شخصيت انسان به وسيلة نيروهاي
زيستشناختي با ماهيت غريزي ،شکل گرفته باشد و
به صورت انعطافپذيري از سوي اين نيروها هدايت
شود؛ برعکس تصوّر ميکند که شخصيت انسان عميقاً
«تحت تأثير نيروهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و
تاريخي قرار دارد و اينکه جامعة بيمار ،مردم بيمار به
وجود ميآورد( ».شولتز)616 :13۹2 ،
فروم ،شخصيت انسان را «تحت تأثير نيروهاي
اجتماعي و فرهنگي که در محدودة فرهنگ بر انسان
تأثير ميگذارند و نيروهاي کلّي که در طول تاريخ بر
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بشريت تأثير گذاشتهاند( »،همان )616 :تلقّي کرده،

هر چيز به سبب نوع نگاه انسانگرايانهاي بود که در

ميکوشد مکتب روانکاوي زيگموند فرويد را

فلسفه فکري خود داشت .او همواره از نفس زندگي و

سنجشگرانه ارزشيابي نموده ،آن را گسترش دهد .او

زندگي سرشار از سالمت و آرامش انسانها دفاع کرد.

که خود را متوجّه پرسشهاي اجتماعي ،فرهنگي ـ

آنقدر انسان براي فروم اعتبار و ارزش داشت که او

فلسفي روانشناسي نموده ،کوشيد پيششرطهاي

کوشيد به هر آنچه ميتواند زندگي انسان را پربار کند،

روانشناسانه براي ساختارهاي اجتماعي را مورد

بپردازد .آزادي ،صلح ،دموکراسي ،عشق ،اميد ،شور

پژوهش قرار دهد .از اين رهگذر تحوّالت سياسي و

زندگي و ...از جمله مباحثي است که او در آثار

اجتماعي زادگاهش را در زمان تسلّط فاشيسم به دقّت

مختلف به بررسي و تحليل آنها پرداخت .به همين

زير نظر گرفت و رسالههاي موشکافانهاي در تحليل

ترتيب نيز مباحثي مانند خشونت ،استبداد ،جنگ،

روانشناسي فاشيسم نوشت و از آنجايي که «از

ديکتاتوري ،سرمايهداري ،بيعدالتي و مرگ را ارزيابي

انديشههاى مارکسيستى نيز تأثير پذيرفته بود ،تالش

کرد تا بهتر بتواند درباره زندگي بهتر انسان حرف

کرد ارتباط متقابل روانشناسى و جامعه را شرح دهد.

بزند( ».يوسفي)20 :13۹2 ،

وي معتقد بود که با بهکار بستن اصول روانکاوى به
راهى به سوى تحقّق جامعهاى معقول و متعادل از

 )1-3شخصيت

لحاظ روانى خواهد يافت( ».مصباح و محيطياردکان،
)1۹7 :13۹0

شخصيت مجموعهاي از ويژگيهاي بادوام و
منحصر بهفرد ذهني ،جسماني ،اجتماعي ،و هيجاني

فروم يکي از دانشمندان پيشرويي که روانشناسي

فرد است که با گذشت زمان تثبيت شده ،در هر فردي

را با جامعهشناسي درآميخته است .نظرات اريک فروم

متمايز از ديگري است( .ر.ک :شولتر)۹-12 :13۹2،

«سرآغاز شکلگيري يکي از مهمترين و مؤثرترين

روانشناسان تعريفهايي متعدّد و گاه متفاوتي از

مکاتب روانشناسي در جامعه جهاني است و

شخصيت ارائه دادهاند؛ فرويد 6بر سايقهاي بيولوژيکي

نگرشهايي را به دنيا هديه ميدهد که منجر به

و برخي مفاهيم زيستي تأکيد دارد؛ ولي مارکس 7بر

شکلگيري راهکارهايي کارآمد براي زندگي سالم

تأثير جامعه و سيستمهاي اقتصادي در شکلگيري

بشريت ميشود( ».يوسفي )14 :13۹2 ،بخش بزرگي از

شخصيت ،توجّه نشان دادهاست .فروم 8بهعنوان يک

نظرات و بنيادهاي فکري فروم ،مبتني بر نگاه

روانشناس رفتارگراي اجتماعي در آغاز ،تحت تأثير

اومانيستي او بود« .شکّي نيست که انديشههاي هر

مارکس و بهويژه ديدگاه فرويد بود؛ ولي بعدها به گروه
10

متفکّري برخاسته از مباني ،پيش فرضها يا اصول

پسافرويديها که شامل هورناي ۹و يونگ

موضوعهاي است که وي از قبل فراگرفته يا بهطور

پيوست .او بسياري از مفاهيم فرويد را زير سؤال برد و

فطري در نهادش وجود داشته و يا فرض گرفتهاست

بر پايه نظرات مارکس و فرويد ،نظريهاي ارائه کرد که

فروم نيز در ارائه آراي خويش از اين قاعده مستثنا

بر اساس آن ،جامعه و فرهنگ ،نقش مهمي در

نيست .از اين رو مي توان خاستگاه بيشتر ديدگاههاي

شکلگيري و رشد شخصيت دارند .به باور او انسانها

انسانشناختي وي را تفکّرات اومانيستي و مارکسيستي

در نگاه اوّليه و کلّي ،بهظاهر شبيه يکديگرند؛ زيرا در

دانست( ».مصباح و محيطياردکان )1۹8 :13۹0 ،تا

موقعيتهاي انساني و مواجهه با دوگانگيهاي هستي با

جاييکه «گرايش فروم به صلح و سوسياليسم بيش از

هم سهيماند؛ امّا در حل مشکل ،هر کدام راه مخصوص

بود،
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عنوان عالج مشکالت و بيمارىهاى فرهنگى بشر،

 )3بحث و بررسي
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به خود دارند و اختالف نامحدود در شخصيتها خود،

خصوصيات رفتاري يک فرد معين( .ر.ک :فروم،

خصوصيت هستي انسان است( .ر.ک :فروم13۹0 ،الف:

13۹0الف)6۹ :
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 )66شخصيت در آراء فروم «مجموع کيفيتهاي

به گواه تاريخ ادبيات زباني بوده که جامعهشناسي

موروثي و اکتسابي است که خصوصيت فرد بوده و او

نيز در کنار ساير رشتههاي علمي براي توصيف خود از

را منحصر بهفرد ميکند( ».همان )66 :به اعتقاد او،

آن سود جستهاست و يکي از ابزارهاي مهم اطّالعاتي

شخصيت در جهتگيري منش ،منعکس ميشود که

براي انتقال دادهها بهشمار ميآمده است .گرهخوردگي

منجر به شکلگيري شخصيت در افراد مختلف ميگردد

ميان ادبيات و رشتههايي همچون ،روانشناسي،

(ر.ک :همان )67 ،و به اعتباري شخصيت ،آن جنبه از

جامعهشناسي و ...طرحي نو را براي خلق انساني نو،

منش قابل رويت فرد است که بر ديگران تأثير

پيريزي ميکند و شايد بتوان گفت پيوند ميان اين

ميگذارد( .ر.ک :شولتز )11 :13۹2 ،او باور داشت که

علوم ميتواند به کشف و شناخت حاالت روحي حاکم

منش ،هستة مرکزي خصوصيّت و ويژگيهايي است

بر هنرمند و جامعه بيانجامد بدين معني که با تفسير

که اکثر وابستگان به يک فرهنگ با آن مشترکاند.

جامعهشناختي اثر ادبي ميتوان خود هنرمند و فضاي

(ر.ک :خوروش)202-203 :13۹4 ،

حاکم بر دوران زيستي مردم هر دوره را بهتر شناخت و

نظريه شخصيت فروم که متأثر از عوامل اجتماعي،
تاريخي و زيستي است ،مبتني بر اين فرض است که

انگيزههاي حقيقي او را براي ساختن چنين ادبياتي پيدا
کرد.

جدايي انسان از طبيعت براي او احساس تنهايي و در

محمود دولتآبادي از نويسندگان بنام ادبيات

نتيجه اضطراب بنيادين ،به ارمغان ميآورد( .ر.ک:

معاصر ايران است که در اغلب آثارش بهويژه دو اثر

فروم )138 :13۹2 ،براي جبران خأل تنهايي خود ،نياز

مشهورش يعني کليدر و جاي خالي سلوچ نقش

به ارتباط دارد .نوع برقراري ارتباط با ديگران ،در

جامعه ،فرهنگ جاري ميان مردمان و ارتباطات بين

شکلگيري شخصيت او تأثير مستيقم دارد .به نظر فروم

افراد در سطوح مختلف به عينه به منصه ظهور

شخصيت هر انساني بر اساس عوامل تعيين کنندهاي که

رسيدهاست .در کليدر خواننده با شخصيتهايي مواجه

شرايط جامعه و فرهنگي فراهم ميآورند ،شکل

است که رفتار ،گفتار و کردار آنها بهطرز چشمگيري

ميگيرد (ر.ک :شولتز)623 :13۹2 ،؛ به عبارت ديگر

بر منش ايشان منطبق است .بروز هريک از اين

هر فردي پس از مدتي ارتباط متقابل بين نيازهاي

ويژگيهاي رفتاري بهگونهاي بهتصوير درآمده که

دروني و معيارهاي اجتماعي خود ،به نوعي منش

بهطور کامل با شخصيتهاي اصلي و فرعي داستان

اجتماعي 11يا شخصيت اجتماعي دست مييابد( .ر.ک:

همپوشاني دارد ،خواننده با آنها همراه شده و در سير

فروم13۹0 ،الف )50-80 :که اساس شخصيت او را

حوادث داستان و در فراز و نشيب رخدادها و تعمق در

پايهريزي ميکند.

ژرفناي انديشه ايشان همزاد پنداري ميکند.
فروم «نظريهپردازي است که پايگاه جديدي را در

 )2-3انعکاس شخصيت در جهتگيري منش

روانکاوي اجتماعي ،حوزه فرهنگ و شخصيت ،در

روانشناسان رفتارگرا خصوصيات منش هر فرد را

قلمرو علم انسانشناسي روانشناختي ،فلسفه و

با ويژگيهاي رفتاري که از همان فرد سرميزند ،معادل

جامعهشناسي انتقادي و ريشهاي به ويژه در زمينه

ميدانند؛ از اين ديدگاه منش عبارت است از

تغييرات اجتماعي و ساخت جوامع انسانگراي آينده،
بنيانگذاري نموده است( ».آرون )30 :1376 ،و
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شاخصه مهم اين پايگاه ديدگاه انسانگرايانه اوست و

منش آنها پي ميبرد .و نيازي به واکاوي بيشتر

وجه خاص انسانگرايي فروم شناخت نقش و اهميت

شخصيت آنها براي شناختشان نيست

انسان در فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ است .او در

به باور فروم« ،شخصيت در جهتگيرهاي منش

انسانگرايي هنجاري خود در پي برپاسازي جامعهاي

منعکس ميشود؛ يعني روش نسبتاً پايدار فرد در

براي انسان است تا در آن انسان به کشف راه تکامل و

برقراري ارتباط با ديگران و با اوضاع جاري؛ مهمترين

کشف معاني هستي پرداخته ،تا بتواند با سوگيري

ويژگيهاي اکتسابي شخصيت ،منش است .به اعتقاد

بارورانه به سوي هستي بزرگ بشري ،عشق و کمال را

فروم منش ،جايگزيني براي فقدان غرايز در انسان

فراگيرد.

است .فروم معتقد است که در زمان ما چند تيپ

فروم معتقد بود «بيشتر عادتهايي که ريشه عميق

شخصيت وجود دارد که زيربناي رفتار انسان هستند و

دارند و عقايدي که ويژه فرد مشخصي بوده و در برابر

توضيح ميدهند که چگونه با دنياي عملي ارتباط

تغييرات پايداري ميکنند از ساختمان منش همان فرد

برقرار ميکنيم .شکلهاي خالص اين تيپها نادر

نشأت ميگيرند( ».فروم13۹0 ،الف )75 :دولتآبادي

هستند ،اغلب شخصيتها ترکيبي از چند تيپ هستند؛

هم در کليدر «خلقوخوي شخصيتهايش را ناشي از

ولي معموالً يکي غالب است( ».شولتز)627 :13۹2 ،

کليدر «منش هر فرد ،شمّ خود را دارد( ».دولتآبادي،

 )3-3نياز به احساس هويت

 )1۹08 :1374که نشأت گرفته از اعتقاداتي است که

مسأله هويّت از موضوعات مهم و چالش برانگيزي

بر اثر جبر محيط و شرايط فرهنگي منطقه ،بروز پيدا

است که نه تنها تکتک افراد در دوران حيات خود با

کردهاست مردماني خشک با بياني رُک و بيپرده که

آن مواجه ميشوند؛ بلکه از جمله موضوعاتي است که

ويژگي منحصر بهفرد مردمان خطّه کويرنشين است .در

طيف وسيعي از متفکّران به انحاي مختلف با آن

رمان جاي خاي سلوچ نيز رفتارهاي هريک از افراد

درگيرند .صورت مسأله هويّت و ضمائم مربوط به آن،

داستان با منش آنها منطبق است .رفتارهاي

همواره در کانون توجّه علوم مختلفي همچون

شخصيتهاي رمان که همگي در راستاي پشت

جامعهشناسي ،فلسفه ،روانشناسي و ...قرار گرفته

سرگذاشتن روزهاي سخت نداري و گرسنگي و

است.

خروج از زمستان سخت و جانفراسا تا رسيدن به بهار

شکلگيري هويت انساني بهعنوان عامل شناسايي

است ،با منش آنها يکي است .هر کجا شخصيتها

بهجايي ميرسد که در تفکّر نيچه 12و هگل 13و حتّي

نمايان ميشوند لحن و بيان ايشان تداعي کننده

متفکّرين قبل از هگل ،انسان به نوعي جايگزين خدا

منششان است .رفتارهاي حاجسالم و پسرش ،افراد

ميشود .در تفکّر سارتر 14هم اين مطلب وجود دارد که

دريوزهاي که با پررويي تمام در تمام حوادث داستان

انسان وجود خود را ميآفريند و خالق خود ميشود و

با چسبيدن به اين و آن در پي دريافت لقمهاي نان

حتّي توانايي آن را دارد که در جايگاه خالق خود قرار

هستند ،از منشِ گداصفت آنها ناشي ميشود .گفتار و

بگيرد ،تا نيچه که مرگ خدا را اعالم ميدارد و انسان

کردار خردهمالکين روستا نيز با منش استثمارگر آنها

جايگزين او ميشود .انسان هم ميتواند بهعنوان عامل

منطبق است .گفتار و اعمال آنها با توجّه به

شناسايي و هم موضوع شناسايي مطرح گردد( .ر.ک:

شخصيتشان همسو است .با شنيدن فقط يکبار سخنان

تاجيک)16-17 :137۹ ،

اين طيف از شخصيتهاي رمان خواننده به راحتي به
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طبيعت دروني آنها ميداند( ».قرباني )43 :1373 ،در
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هويت کلمهاي است عربي که در زبان فارسي
بهجاي واژه انگليسي  Identityبهکار ميرود .معين در

ترنر ،اسميت ،پيتربورک ،جنکينز و مک کال توسعه
مييابد.
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فرهنگ فارسي تحت عبارت «هويت» معانياي از قبيل

دوران فرامدرن هويت را در معناي کلّي زير سوال

«ذات باري تعالي»« ،هستي و وجود» و «آنچه موجب

ميبرد .فرامدرن معتقد است که هويتها شکل

شناسايي شخص ميشود» را مياورد؛ امّا در کل هويت

ميگيرند با اين تفاوت که هويتها متکثّر ميباشند و

مفهومي استا که در علوم مختلف داراي فضاي مفهومي

هويت ثابت وجود ندارد ،در غير اين صورت شکل و

خاصي است .هويت در اصل «هو هويت» بوده است

محتواي خاص ديگري به نام هويت جهاني به خود

و به معني «اين هماني» يا «اتّحاد به ذات» است .اتّحاد

ميگيرد .ما ،هويت جهانشمول و ثابت نداريم ،بلکه

به ذات به معنسي اتّصاف و شناخته شدن و يکي بودن

با هويتها روبهرو هستيم .هويت در معناي ساده

موصوف با صفات اصلي و جوهري مورد نظر است.

عبارت است از مجموعه خصوصيات و مشخصات

زماني که از هويت پديدهاي سخن به ميان ميآيد ،بايد

فردي و اجتماعي و احساسات و انديشههاي مربوط به

آن سخن طوري باشد که نشان دهد پديده مزبور به

آنها که فرد آنها را از طريق توانايي کنش متقابل با

راستي گوياي هيأت و مايت وجودي خويش است

خود و با يافتن تصوراتي از خود به دست ميآورد که

(ر.ک :الطايي )33 :1378 ،از سويي ديگر در لغتنامه

متمايز از ديگران است و در جواب من کيستم؟ ارائه

دهخدا« ،هويت» تشخّص معنا شده که ميان حکما و

ميدهد .هويت يک فرد ميتواند جمعي و فردي باشد.

ريشه در زبان

در هويت فردي (من) در مقابل (ديگران) قرار ميگيرد

التين دارد Identities .از  Idemبه معناي «مشابه و

و هويت اجتماعي يک فرد باعث ايجاد (ما) در برابر

يکسان» ريشه ميگيرد( .ر.ک :عليخاني)1۹3 :1383 ،

(آنها) ميشود (ر.ک :احمدلو.)112-113 :1381 ،
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متکلّمان مشهور است .واژه هويت

اصطالح هويت ابتدا از سال  1۹60ميالدي در

«هويت به معناي چيستي و کيستي است و از نياز

روانشناسي فردي و جمعي و بعد از آن ،در

طبيعي انسان به شناخته شدن در پيوند با چيزي يا

جامعهشناسي کاربرد يافت« .هويت را بازشناسي مرز

جايي پديد ميآيد؛ نياز به وابستگي ،ريشههاي ذاتي يا

ميان خود و بيگانه دانستهاند و آن را از نيازهاي رواني

غريزي در انسان دارد و برآورده شدن اين نياز موجب

آدمي محسوب کردهاند .در هويت ،آدمي آگاه است که

خودآگاهي فردي او ميشود( ».رضاييخيرآبادي و

چه کسي است (فردي) و ميداند همنوعان او چه

همکاران )۹1 :13۹1 ،به عبارت ديگر هويت شامل

کساني هستند (جمعي) .روانشناسان و نظريهپردازان

«مجموعهاي از عالئم ،آثار مادي ،زيستي ،اجتماعي،

شخصيت هويت را در درجه نخست ،امري فردي-

فرهنگي و رواني است که موجب شناسايي فرد از فرد،

شخصي ميدانند و معتقدند هويت به ويژگيهاي

گروه از گروه يا اهليتي از اهليت ديگر (فرهنگي از

است».

فرهنگ ديگر) ميشود؛ امّا هويت داراي انواع مختلفي

شخصيتي

و

احساسي

فرد

معطوف

(گلمحمّدي)11 :1380 ،

(اخالقي ،فرهنگي ،اجتماعي ،ملي وغيره) است و به

هويت در علوم مختلف داراي مفاهيم خاصي

نوعي ميتوان گفت سازه هويت دامنه گستردهاي از

است .هويت در علوم اجتماعي بيشتر از ديدگاه

مسائل هر جامعه را دربر ميگيرد( ».عليخاني:1383 ،

جامعهشناسي خرد و روانشناسي اجتماعي و آراي

)318

دانشمندان نظير :ميد ،کولي و روزنبرگ سرچشمه

اريک فروم ،به عنوان يک روانشناس رفتارگرا نياز

ميگيرد و در ديدگاه انديشمنداني مثل تاجفل ،جان

به ريشهدار بودن و به عبارتي نياز افراد را به داشتن
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هويت ناشي از قطع رابطه انسانها با طبيعت ميداند و

که واقعي باشد ،عاريهاي خواهد بود( .ر.ک :شولتز،

معتقد است از آنجايي که انسانها پس از جدايي از

)626-627 :13۹2

که در آن رشد کرده و به بدان مأنوس شدهاند ،دچار

است که دولتآبادي در بيشتر آثارش پي گرفته است.

رخوت گرديده و احساس تنهايي ميکنند .از اين رو

(ر.ک :قرباني )11۹ :1373 ،همانگونه که فروم نياز به

براي پر کردن اين خال در تالشند تا با يافتن جايگزيني

احساس هويت را عامل وابستگي فرد به گروه ،طايفه،

مناسب بر اين چالش غلبه نمايند .اين جايگزيني در

خانواده و ...ميدانست و باور داشت که آدمي بدون

مراحل ابتدايي زندگي با احساس خويشاوندي و حفظ

داشتن هويّت نميتواند سالمت عقل داشته و بهنجار

پيوندهاي کودک با کادر به منظور يافتن امنيت تأمين

باشد و از اينرو نبود آن براي فرد يک تهديد محسوب

ميگردد؛ امّا انسان به عنوان موجودي بيهمتا که قادر

ميشود ،اين تهديد ،انگيزشِ نيرومندي را براي فرد

به استفاده از عقل و خرد نسبت به حيوان است ،با

بوجود ميآورد تا براي کسب هويّت دست به هر

پرورش استعدادها و تواناييهاي منحصر به فرد خود

کاري بزند( .ر.ک :خوروش )201 :13۹4 ،در رمان

در پي يافتن ريشههاي جديد در دنياي مدرن امروزي

کليدر ،موضوع از خود بيگانگي و هويتباختگي

است که بتواند با تکيه بر آنها ،احساس انزوا و تنهايي

تودههاي مردم در البهالي حوادث داستان و پيشبرد

ناشي از قطع تعلّق خويش با طبيعت را به فراموشي

شخصيتپردازي عناصر رمان به آرامي و به شيوهاي

سپرده و جايگزيني مناسب براي آن بيابد .فروم پيوستن

نامحسوس بازنمايي و به صورت معضلي فردي که

به فرقههاي مذهبي ،اتحاديههاي ملّي و ديني و مواردي

تأثير اجتماع باعث بوجود آمدن آن شده ،معرفي

از اين دست را در راستاي فرار از تنهايي قلمداد

گرديده شدهاست .پرداخت به مسأله هويت ملّي براي

ميکند .او در اين خصوص معتقد است:

دولتآبادي مسألهاي عمده بودهاست( .ر.ک :چهلتن و

«هر فرد آدمي مايل است به اينکه هويت خاصي

فرياد )2-31 :1368 ،و همين دقدقه نويسنده است که

داشته باشد ،از اين روي ميکوشد که خويشتن را

رويکرد پرداخت به هويت شخصيتها در رمان را با

دريابد و بشناسد .در عين حال ميخواهد فردي باشد

نگاهي ويژه مورد واکاوي قرار دادهاست

ممتاز و براي رسيدن به اين مقام خود را به شخص يا

فروم معتقد بود انسانهاي اوّليه هويتشان را در

گروهي از اشخاص نسباً مبرز و ممتاز ،مرتبط ميکند

ارتباط با قبايل خود تعيين ميکردند و خودشان را

يا به اصطالح ،خويشتن را با آنها همانند ميسازد تا

بهعنوان افرادي که مجزا از گروهشان وجود داشته

به واسطه امتياز و تشخّصي که آن فرد يا آن گروهها

باشند ،در نظر نميگرفتند .همين طور در قرون وسطي،

دارند تا حدي صاحب تشخُّص و امتياز گردد».

مردم هويت خود را عمدتاً در ارتباط با نقش اجتماعي

(سياسي)150-151 :13۹5 ،

در طبقات فئودال تعيين ميکردند(.شولتز-621 :13۹2 ،

از سويي بر اين باور نيز است که اين پيروي از

 )620در همين رابطه دکتر دوان شولتس در کتابِ

گروهها روش سالمي براي ارضاء نياز به هويت نيست؛

روانشناسي کمال در بررسي نياز به احساس هويت از

زيرا هويت فرد بهجاي اينکه با توجّه به ويژگيهاي

ديدگاه فروم مينويسد« :شيوه ناسالم حس هويت

خود او توصيف شود ،فقط با ارجاع به ويژگيهاي

يافتن ،همنوايي با ويژگيهاي يک ملّت ،نژاد ،شغل و

گروه تعريف ميشود .از اينرو هويت فرد بهجاي اين

حرفه است .در اين صورت ،هويت با توجّه به
خصايص گروه نه خصايص خود تعريف ميشود .با
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ريشههاي اوّليه خود؛ يعني همان دنياي پيرامون خود

از خود بيگانگي انسان يکي از وجوه غالب تمهايي
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پيروي کورکورانه از هنجارها و ارزشها و رفتارهاي

شخصيتها نميتوانند سازنده اجتماع باشند؛ بلکه به

چنين گروههايي ،شخص البته هويتي مييابد ،منتها اين

اعتقاد او اين اجتماع است که شخصيتها را ميسازد.

هويت به بهاي از دست دادن خود است .در اين

(ر.ک :سياسي )153 :13۹5 ،به باور وي همانگونه که

حالت ،خود از گروه گرفته ميشود و فاقد حس يکتاي

«منش کودک از منش والدين او شکل ميگيرد .منش

فرديت است .خود همنوا نيست .منحصراً به فرد تعلّق

والدين و روش پرورش کودک آنان نيز متأثر از

ندارد و در اين حال شخص نميتواند انسان کاملي

ساختمان

(فروم،

بشود( ».شولتس)6۹ :1380 ،

13۹0الف )75 :فروم تعبيري يگانه از تعامل بين

اجتماعي

فرهنگشان

است».

بشريت و اجتماع ارايه کرده ،از ديد وي «رابطه انسان
 )4-3جامعه ،سازنده شخصيت

و اجتماع ساکن نيست؛ بلکه اجتماع وظيفه آفرينندگي

از نظر فروم «هر فرد تحت تأثير شرايط اجتماعي

دارد؛ لذا طبيعت آدمي و انفعاالت و اضطرابات او

خويش عمل ميکند و نيروهاي دروني او وظيفه دارند

محصول فرهنگ اجتماعند( ».فروم )25 :13۹1 ،او در

تا اين انطباق را انجام دهند( ».زاهدزاهداني:136۹ ،

اينباره ميگويد:

سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

 )14همچنين «ميتوان از تجزيه و تحليل يک فرد به

«همانطور که بشر ساخته تاريخ است ،تاريخ نيز

ساختمان تمام جامعه که فرد متعلق به آن است پي

ساخته بشر است .حلّ اين تناقض ظاهري زمينه کار

برد( ».فروم13۹0 ،الف )۹6 :به اعتقاد فروم «منش

روانشناسي اجتماعي را تشکيل ميدهد .وظيفه اين

بهوسيله الگوهاي فرهنگي و اجتماعي شکل ميگيرد»

رشته از دانش است که نه تنها نشان دهد چگونه

(همان )75 :و شناخت شخصيت اجتماعي هر فردي

انفعاالت ،خواهشها و اضطرابات بهعنوان نتيجه سير

بدون «تجزيه و تحليل رابطه بين جهتگيريهاي

يا فرآيند اجتماع تغيير و رشد ميکنند؛ بلکه چگونه

مختلف و الگوهاي اجتماعي و بررسي مسايل

انرژيهاي آدمي که به اين ترتيب در قالبهاي خاص

روانشناسي اجتماعي» (همان )۹5 :امکانپذير نيست؛

شکل ميگيرند به نوبه خود نيروهاي باروري ميشوند

چراکه «انسان چيزي جز بازتاب انگارههاي فرهنگي»

که سير يا فرآيند اجتماع را به قالب ميکشند( ».همان،

(همان )13۹0 :نيست.

)26

از ادبيات ميتوان بهعنوان سند اجتماعي و زمينه

هر اثر هنري با تصويرهاي هنرمندانهاي که دارد،

بروز نکات کلّي تاريخ اجتماعي بهره برد« ،متداولترين

بيانگر واقعيتي اجتماعي است .دولتآبادي در اينباره

شيوه يافتن روابط ادبيات و جامعه ،مطالعه آثار ادبي

ميگويد« :چيرگي واقعيت بر خيال کاري است که

بهعنوان مدارکي اجتماعي و تصاويري از واقعيت

خيالانگيزترين هنرها را برعهده گرفته است».

اجتماعي است و شک نيست که نوع تصوير اجتماع را

(دولتآبادي )5۹ :1383 ،از اينرو روح هر اثر هنري

ميتوان از ادبيات به دست آورد( ».ولک و وارن،

نميتواند مبرّا از جهانبيني و برداشتها و واکنشهاي

 )110 :1373از سويي تأثير فرهنگهاي خاص در خلق

هنرمند در قبال واقعيت رويدادهاي زندگي باشد .به

و خوي و رشد مثبتنگر و يا منفيانديش اشخاص

نظر فروم تغيير و تحوّالت اجتماع ،تأثيري مستقيم بر

همراه با تغيير نگرش افراد در بستر جوامع متمايز از

روند شکلگيري و يا تغيير منش و کردار افراد دارد

هم امري بديهي است .با در نظر گرفتن اين نکته که

(ر.ک :فروم.)26 ،13۹1 ،

«فرد هرگز به تمامي از موقعيت اجتماعي خود منفک

فروم «زيباترين يا زشتترين تمايالت انسان را

نيست( ».جي )82 :1382 ،فروم نيز اعتقاد داشت

جزء الينفک و تغييرناپذير وجود انسان نميداند؛ بلکه

شناسايي ابعاد شخصيت از ديدگاه اريک فروم 123 /...

معتقد است آنها از فرايند اجتماع که آفريننده انسان

اين اتّفاق در رمانهاي او بسيار هوشمندانه صورت

است ناشي ميشوند( ».فروم )33 :1363 ،فروم اعتقاد

گرفته است .دولتآبادي به وضعيت جامعه و همچنين

دارد «ريشه فکر و احساس مردم در شخصيت آنان

به دغدغه مردم کشورش آگاه است ،تصويري که او در

قرار دارد و شخصيت آنان نيز بهوسيله نحوه عمل آنها

ابتداي رمان از سلوچ خلق ميکند ،شماعي از «تحوّلِ

در زندگي و به عبارت دقيقتر ،بهوسيله ساخت

شخصيتي» ،در شخصيت هميشه حاضر در نظر ولي

اجتماعي – اقتصادي و سياسي جامعه آنها شگل

پنهان رمان است .از همينروست که در تحليل و نقد

ميگيرد( ».فروم)68 :1388 ،

روانشناختي آثار دولتابادي و شخصيتهايي همانند

با مشاهده خصوصيات رفتاري اکثر شخصيتهاي

او بدون داشتن ديد و برداشتي منطقي و عميق از

آثاز دولتآبادي به اين نتيجه مي رسيم که بسياري از

جامعهاي که اثر ،بر مبناي گرايشات کلّي اقتصادي و

اعمال آنها برخاسته از شرايط اجتماعي و اقتصادي

اجتماعي آن و بر اساس موضعي که خالق اثر بر مبناي

جامعهاي که در آن زندگي ميکنند ،است.

جهانبيني خود از آمال و آرزوهاي مردمان در آفرينش

ديگر ،ما را از اثرات متقابل و مداوم عوامل اجتماعي،

جانبهاي که مبين ارزش واقعي آن اثر باشد ،پرداخت؛

اقتصادي و روانشناختي بر ماهيت انسان آگاه کرده

چراکه «شرايطي که انسان در آن رشد ميکند نقش

است .اعم از اينکه تعبير و تفسيرهاي ويژه او معتبر

مهمي در شکلگيري شخصيت دارد( ».يوسفي:13۹2 ،

باشند يا نه ،او به ما نشان داده است که انسان محصول

)104

انحصاري يک مجموعه منفرد از نيروها نيست؛ بلکه
حاصل اثرات متقابل نيروها و رويدادهاي گوناگون

 )5-3احتياج اساس شناخت شخصيت

است .او ما را وادار کرده است تا فراتر از مرزهاي يک

از نظر فروم «هر فرد تحت تأثير شرايط اجتماعي

رشته علمي برويم و بهطور مداوم ما را برانگيخته است

خويش عمل ميکند و نيروهاي دروني او وظيفه دارند

تا به تکامل يک جامعه انسانيتر تحقق ببخشيم و به

تا اين انطباق را انجام دهند( ».زاهدزاهداني:136۹ ،

پيامدهاي ناگوار عدم انجام چنين کاري اشاره کرده

 )14همچنين «ميتوان از تجزيه و تحليل يک فرد به

است .بدينترتيب ،تالشهاي او ،هر اثري که داشته

ساختمان تمام جامعه که فرد متعلق به آن است پي

باشد ،به فراسوي روانکاوي يا روانشناسي گسترش

برد( ».فروم13۹0 ،الف )۹6 :به اعتقاد فروم «منش

يافته و طيف وسيعي از مسايل اجتماعي را که مورد

بهوسيله الگوهاي فرهنگي و اجتماعي شکل ميگيرد»

توجّه همگان است ،دربر گرفته است( .ر.ک :کريمي،

(همان )75 :و شناخت شخصيت اجتماعي هر فردي

)118 :1382

بدون «تجزيه و تحليل رابطه بين جهتگيريهاي

فروم معتقد بود «هر جامعهاي که نيازهاي اوّليه

مختلف و الگوهاي اجتماعي و بررسي مسايل

مردم را برطرف نکند ،بيمار است و بايد عوض شود.

روانشناسي اجتماعي» (همان )۹5 :امکانپذير نيست؛

وي درباره امکان شکل دادن جامعهاي که به مردم

چراکه «انسان چيزي جز بازتاب انگارههاي فرهنگي»

اجازه برآوردن نيازهاي آنها را خواهد داد ،خوشبين

(همان )13۹0 :نيست.

است( ».همان)116 ،

به نظر فروم «اساس شناخت روان انسان ،تجزيه و

بُعد اجتماعي در آثار دولتآبادي بسيار قوي است.

تحليل احتياجات اوست که از شرايط زيستي او

تأثير ورود مدرنيته به ايران و بهرهجستن دولتآبادي از

سرچشمه ميگيرند( ».شاملو )80 :1377 ،در کليدر نيز،

سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

شايد بتوان گفت فروم بيش از هر نظريهپرداز

هنري خود تأثير ميگيرد ،نميتوان به ارزيابي همه

 / 124مصطفي محمدي ـ ليدا نامدار

هم از فحواي کالم نويسنده و هم از خالل سخنان رد

 )1-6-3شخصيتهاي بيثمر
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سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

و بدل شده ميان شخصيتهاي داستان چنين برميآيد

فروم افرادي را که با روشهاي ناسالم سعي در

که «آدميزاده مطيع احتياجهاي خودش است .هرکاري

برقراري ارتباط با دنيا هستند ،شخصيتهاي بيثمر

را هم که ميکند ،براي اين است که جواب اين

ناميده ،اين اصطالح را براي اشاره به راهبردهايي بهکار

احتياجها را بدهد( ».دولتآبادي )1۹40 :1374 ،شرايط

ميبرد که نميتوانند افراد را به سمت آزادي مثبت

سخت آن دوره که همزمان با فعاليتهاي حزب توده و

نزديک کنند .با اين حال ،جهتگيريهاي بيثمر ،کامال

گُذار از سيستم فئودالي به سرمايهداري است ،مردم در

منفي نيستند؛ هرکدام جنبه مثبت و منفي دارند .به

تنگناي شديد مالي ،بهداشتي ،فرهنگي و زيستي بوده،

عقيده فروم نياز بشر به آزادي و خودمختاري با تمايل

با تالش در تحقّق اين خواستهها ،خصوصيات خاصّي

او براي تعامل با ديگران و وابسته بودن به آنها

را در مردم هر منطقه بهويژه مردم عشاير که به مردماني

متناقض است؛ از اينرو مردم جهت برطرف کردن

آزادهخو شهره هستند ،ايجاد کردهاست که نمود اين

تنهايي ،يکي از پنج نوع ويژگي شخصيت بيثمر که

سير فرهنگي را ميتوان درالبهالي اين رمان پُرکشش

عبارتند از شخصيت گيرنده ،استثماري ،محتکر ،بازاري

مشاهده نمود.

و مردهگرا را انتخاب ميکنند که هريک مختصات

فروم باور داشت بحث وضعيت انسان بايد قبل از

خاص خود را داراست.

شخصيت واقع شود( .ر.ک :فروم )45 :1۹47 ،آنچه

انسانها ميتوانند با جهتگيري بيثمر چيزهايي

بيش از همه در داستانهاي دولتآبادي به چشم

را از طريق دريافت منفعالنه ،بهرهکشي ،به زور گرفتن،

ميآييد بيان و نمايش وضعيت فردي و گروهي افراد

احتکار کردن يا با مبادله کردن بدست آورند( .ر.ک:

داستان از لحاظ کمبود نيازهاي عاطفي ،مالي ،مواجهه

فروم13۹0 ،الف )66-77 :از آنجا که واکاوي همه

با فقر و نداري ،روابط حاکم در دوره شکلگيري هر

تقسيمات شخصيت بيثمر و ثمربخش ،بحث

داستان است که مانند دريچهاي منجر به شناخت

گستردهاي بوده ،مجال وسيعتري ميطلبد براي نمونه و

شخصيت افراد ميشود.

بهمنظور ارائه مدلي عملي از ميان شخصيتهاي بيثمر،
تنها به بررسي شخصيت گيرنده؛ و از تقسيمات

 )6-3تيپهاي شخصيتي
فروم تيپها را به شخصيتهاي بيثمر و ثمربخش
دستهبندي ميکند و معتقد است که در زمان ما چند

شخصيت ثمربخش ،تنها به بررسي شخصيت زندهگرا
بسنده شده ،واکاوي همه انواع شخصيت ثمربخش و
بيثمر به پژوهش ديگري موکول ميگردد.

تيپ شخصيتي وجود دارد که «زيربناي رفتار انسان
هستند و توضيح ميدهد که چگونه با دنياي عملي،

 )2-6-3شخصيت گيرنده
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ارتباط برقرار ميکنيم .شکلهاي خالص اين تيپها

شخصيت گيرنده انتظار دارد چيزي را که

نادر هستند ،اغلب شخصيتها ترکيبي از چند تيپ

ميخواهد ،از منبع بيروني بگيرد( .ر.ک :شولتز:13۹2 ،

هستند؛ ولي معموالً يکي غالب است( ».شولتز:13۹2 ،

 628و فروم13۹0 ،الف )77 :افراد در اين الگوي

 )627بهطور کلّي فروم شخصيت را به دو دسته

شخصيتي ،بهجاي اينکه دوست بدارند نياز دارند

شخصيتهاي بيثمر و شخصيتهاي ثمربخش تقسيم

دوستشان بدارند ،بهجاي اينکه بيافرينند ،ميگيرند .اين

ميکند:

افراد شديداً به ديگران وابسته هستند و در صورتيکه
به حال خود رها شوند فلج ميشوند ،همواره در

شناسايي ابعاد شخصيت از ديدگاه اريک فروم 125 /...

جستوجوي کسي هستند که اطّالعات الزم را به آنها

 )3-6-3شخصيتهاي ثمربخش
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بدهد و در اين راه کمترين کوششي از خود نشان

ثمربخش بودن «بهمعناي توانايي انسان در بهکار

نميدهند .اگر مذهبي هستند همه چيز را از خداوند

بردن نيروهاي خود و پيبردن به تواناييهاي بالقوه

ميخواهند؛ نه از فعاليت خود و اگر غيرمذهبي باشند

ذاتي خويش است( ».فروم13۹0 ،الف )102 :شخصيت

باز هم رابطه آنان با اشخاص يا بنيادها به همان نحو

ثمربخش «ايدهآل و بيانگر هدف اصلي رشد انسان

است؛ «نه» گفتن براي آنان مشکل است .در تنهايي،

است .ثمربخش بودن به خالقيت هنري يا اکتساب

احساس سرگشتگي ميکنند ،محبت بيريائي دارند و

چيزهاي مادي محدود نميشود؛ بلکه جهتگيري

مشتاق ياري به ديگران هستند( .ر.ک :همان)78-7۹ ،

ثمربخش نگرشي است که هر انساني ميتواند به آن

فروم از شخصيت گيرنده ،در اين قالب جاي ميگيرند.

فرهنگي ،گرايش ثمربخش ميتواند حاکم شود».

افرادي که رويکردي مازوخيسمي داشته همواره در پي

(شولتز،

)630

نمودهايي

از

ويژگي

تامين نيازهاي مادي و معنوي خود به هر شکل ممکن

شخصيتهاي

ثمربخش

بهروشني

در

برخي

هستند( .ر.ک :فروم« )160-17۹ :1۹41 :عالقه زيادي

شخصيتهاي رمان ديده ميشود؛ «شخصيتهايي

به خوردن و آشاميدن دارند و کوشش ميکنند تا

کامالً پخته و قواميافته که به نسبت خصوصيتهاي

بهوسيله خوردن و آشاميدن بر نگراني و افسردگي خود

روحي و اخالقي و نحوه زيستي و محيطي آنها و

پيروز شوند .دهانشان همواره براي دريافت غذا باز

زندگي فقيرانهشان ،بيشتر تجسّم يافتهاند( .ر.ک:

است( ».فروم13۹0 ،الف)7۹ :

ميرصادقي )237-328 :1381 ،افرادي که فعل خواستن

:13۹2

اين افراد به مردم بهعنوان منبع حمايت نگاه

را بهکار ميبندند و با اتکا به تواناييهاي خويش در پي

ميکنند و به آنها وفادار ميمانند تا از حمايت آنها

عبور از مشکالت و فايق آمدن بر ناماليمات زندگياند.

برخوردار باشند( .ر.ک :فروم.)160-17۹ :1۹81 ،

فروم شخصيتهاي ثمربخش را به دو دسته

لفّاظي غيرمعمول از ديگر ويژگي اين تيپ شخصيتي

شخصيتهاي زندهگرا و هستيگرا تقسيم نموده است.

است( .ر.ک :فروم13۹0 ،الف)78-80 :
شخصيت گيرنده در آراي فروم ،در روابط خود با

 )4-6-3شخصيت زندهگرا
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ديگران ،بهجاي اينکه بيافريند ،ميگيرد (ر.ک :فروم،

اين افراد عاشق زندگي ،رشد ،آفريدن و ساختن

13۹0الف .)78-80 :شخصيتي بياندازه مفلوک که

هستند .تالش ميکنند با عشق ،منطق و الگو بر ديگران

دانسته و از روي نياز ،به خواري افتاده است .اين افراد

تأثير بگذارند .نه با زور يا کنترل؛ بلکه با عشق ،منطق و

در تنهايي احساس سرگشتگي ميکنند؛ زيرا بدون

الگو بودن .آنها به رشد خود و ديگران عالقه داشته و

کمک ديگران نميتوانند کاري انجام دهند( .ر.ک:

آيندهنگر هستند( .ر.ک :شولتز .)631 :13۹2 ،فروم

فروم13۹0 ،الف )78-7۹ :از ويژگيهاي شخصيت

افرادي را زندهگرا مينامد که عاشق آفريدن و ساختن

گيرنده «اشتياق آنها در ياريرساني به ديگران است؛

و تأثيرگذاري بر ديگران با نيروي منطق بوده و

ولي در کمک به ديگران تأمين ايمني مادي خودشان

آيندهنگر هستند( .ر.ک :شولتز)631 :13۹2 ،

نيز نهفته است( ».فروم13۹0 ،الف)7۹ :

يکي از شاخصه مورد توجّه رمان کليدر که بهطور
ضمني بدان پرداخته شدهاست موضوع حزب توده و
بيان اهداف و فعاليتهاي آنها در ميان قشرهاي
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بسياري از شخصيتهاي کليدر بر مبناي تعريف

دست يابد .به عقيدة فروم «از طريق تحوّل اجتماعي و
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جامعه به خصوص روستائيان ،کشاورزان و افراد

کند( ».شولتز )630 :13۹2 ،با بررسي و کنکاش دروني

ضعيف جامعه و القاي اين نکته اساسي به آنهاست که

تعدادي از افراد شاخص رمان تغيير نگرش منش آنها

همه آحاد بشر حق برخورداري از يک زندگي

که منجر به شکلگيري تيپ شخصيتي آنها شدهاست

سعادتمند بدون نياز به اربابان و مورد استثمار واقع

را ميتوان رد يابي کرد

در حقيقت به بياني ميتوان اذعان داشت که کليدر

شدن را دارند .عشق به زندگي ميان آنها نهادينه شده
و مُبلّغ اين هدف هستند.

از زندگي و حيات مردم مايه گرفته است .و در واقع
اهميت کليدر در گرايش آن نسبت به مردم و زندگي و

 )7-3تحقق شخصيت ثمربخش از طريق تحوّالت

تصوير بيش و کم قابل تصوّري است که از عالم واقع،

اجتماعي

از آدمهاي بيابان و خطّه بکر و ناشناخته کوير ارائه
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انسانها هيچگاه از تأثير حوادثي که پيرامون آنها

ميکند( .ر.ک :بهارلو )4 :1386 ،شرايط اقتصادي و

به لحاظ فرهنگي ،سياسي ،فرهنگي و ...ميگذرد ،در

سياسي حاکم بر مردمان کوير که در سينه مردان

امان نيستند و اين تأثير در برخي کم و در عدهاي نمودِ

بيابانش جاي دلهاي نازک نبودهاست( .دولتآبادي،

آشکارتري دارد و از آنجايي که هر متني «منعکس

 )384 :1374نيز در تغيير منش شخصيتها تأثير

کننده قدرت سياسي ،طبقه اجتماعي ،مذهب رايج و

گذاشته و باعث تغييراتي بنيادين در بسياري از افراد

جنسيت برتر زمانه خويش است( ».طاهري:13۹1 ،

مطرح رمان گرديدهاست.

 )127نويسندگان نيز در آفرينش شخصيتهاي آثار

فروم معتقد است «افراد ثمربخش عاشق زندگي،

خود ،تيپهاي شخصيتي خلق ميکنند که برگرفته از

رشد کردن ،آفريدن و ساختن هستند .آنها تالش

شرايط روز جامعه آنان است و نقش اجتماع در تحوّل

ميکنند بر ديگران تأثير بگذارند ،نه با زور يا کنترل

شخصيتهاي آثارشان اجتنابناپذير است .فروم نيز

کردن؛ بلکه با عشق ،منطق و الگو بودن .آنها به رشد

معتقد بود« :از طريق تحوّل اجتماعي و فرهنگي است

خود و ديگران عالقه داشته و آيندهنگر هستند».

که گرايش ثمربخش ميتواند حاکم شود( ».شولتز،

(شولتز )631 :13۹2 ،در جايجاي داستانهاي

 )630 :13۹2دولتآبادي ،خود را نويسندهاي مأمور

دولتآبادي ميل به زنده بودن در سختترين مواقع و

شده براي باز تعريف انسان ايراني امروز که در دل

بيرون آمدن از سيل حوادث پي در پي از بارزترين

بحران عظيم فرهنگي ايستاده است ،ميداند و در

ويژگي شخصيتها است.

آثارش ميخواهد تصويرگر گسستهاي فرهنگي قوم

فروم در تعريف اميد ميگويد« :اميد پديدهاي

خود باشد و روح ملّي حاکم بر ايران امروز را بازسازي

متناقض است .نه انتظاري است انفعالي يا کنش پذير ،و

نمايد( .ر.ک :طاهري)130 :13۹1 ،

نه نيرويي غير واقع بينانه که بتواند شرايط ناممکن را به

دولتآبادي در رمان کليدر شخصيتهايي خلق

وجود آورد .اميد داشتن؛ يعني هر لحظه آمادگي داشتن

کرده ،و به تصوير کشيده و با رفتو آمدهاي پيدرپي

براي آن چيزي که تولد نيافته است( ».فروم13۹0 ،ب:

به ذهن اين افراد به واکاوي دروني آنها پرداخته که

)22

تحوّالت اقتصادي و تغيير شرايط سياسي جامعه بر

شخصيتهاي داستاني عالوه بر اينکه در حال

منش ،رفتار و کردارشان به وضوح تأثيرگذار بودهاست.

زندگي ميکند کور سوي اميدي نيز به آينده دارد .با

همانگونه که فروم عنوان ميدارد که «تأثير جهتگيري

وجود نمود فقر ،تهيدستي و رنج حاصل از نداري که

ثمربخش ميتواند تيپهاي غيرثمربخش را دگرگون

شرايط زندگي را در بيشتر آثار دولتآبادي
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تحمّلناپذير کردهاست؛ ولي آنها دلي بزرگ دارند و

پيشين با واکاوي روند شکلگيري شخصيتهاي

فروغ اميد از چشمهايشان پديدار است .تمام تالششان

اجتماعي در دو اثر او بر مبناي نظريه فروم و موارد

را ميکنند تا دوام بياورند ،تا ايام سخت را سپري کنند،

قابل تطبيق در اين اثر در قالب شخصيتهاي ثمربخش

تا روشنايي اميد را در آغوش بکشد.

و بيثمر ،اهميت مطالعات بينارشتهاي و ارتباط مستقيم
فرهنگ و اجتماع در پرورش و شکلگيري شخصيت

 )4نتيجه

بازنمايي گرديد.

دانش بشري به اندازه کافي از تخصصگرايي
افراطي ضربه ديدهاست اگر دانشهاي تطبيقي نتوانند

منابع و مآخذ

وظايف خويش را در پيوست مجدّد معرفت و ارائه

آرون ،ريمون .)1376( .مراحل اساسي انديشه در

يک نگرش کالن انجام دهند آينده معرفت و حتّي

جامعهشناسي ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،انتشارات

حيات بشري در معرض خطرات متعدّد قرار ميگيرد.

انقالب اسالمي.

بينارشتهاي که يکي از حوزههاي نوين پژوهش است را

ملي و هويت قومي در بين جوانان تبريز» ،فصلنامه

وجهه همت قرار داده بر اساس نظريه اريک فروم به

مطالعات ملي ،شماره .13

واکاوي ارتباط جامعهشناسي و روانشناسي با فرهنگ
جوامع انساني به ارتباط و تاثير آن در شکلگيري
شخصيت در نظام فرهنگي پرداختيم .برآيندي که از
اين تحقيق حاصل گرديد ،مبين اين نکته است که
پژوهشهاي فروم بهطور عمده در مورد نقش و اهميت
شناخت انسان در فرآيند تشکيل جامعه و تاريخ بوده و
بهگونهاي عميقتر و متفاوتتر از روانشناساني
همچون فرويد و يونگ ،به موضوع تأثيرپذيري
شخصيت انسان از نفوذ نيروهاي اجتماعي و فرهنگي
جامعه پرداخته و تحت تأثير علوم اجتماعي 20جديد و
بهويژه مردمشناسي 21به اين نتيجه رسيده که شخصيت
عمدتاً محصول اجتماعي است که در آن زندگي ميکند
نه سائقهاي جنسي يا عوامل بيولوژيک .بر اين مبنا با
ژرف نگري در آثار دولتآبادي ميتوان به
شباهتهايي ميان تفکّر وي و فروم دست يافت چرا که
او نيز به تاثير فرهنگ و جامعه در شکلگيري
شخصيتها در بستر جامعه اعتقاد داشته و با واکاوي
آثارش اين نتيجه بهدست آمد که بيشتر شخصيتهاي
خلق شده توسط او بهشدّت تحت تأثير جامعه و
تحوّالت اجتماعي زمان خود بودهاست ،در صفحات

بهارلو ،محمّد .)1386( .کليدر سرنوشت نسل تمام
شده ،چاپ نوبهار.
تاجيک ،محمّدرضا« .)137۹( .روشنفکر ايرني و
معماي هويت ملي» ،فصلنامه مطالعات ملي.
شماره .5
جي ،مارتين« .)1382( .مکتب فرانکفورت و
روانکاوي» ،ترجمه يوسف اباذري ،مجله ارغنون،
شماره .22
چهلتن ،اميرحسين؛ فرياد ،فريدون .)1368( .ما نيز
مردمي هستيم ،گفتوگو با محمود دولتآبادي،
چاپ اوّل ،تهران ،نشر پارسي.
خوروش ،مهدي .)13۹4( .روانشناسي شخصيت،
چاپ اوّل ،اصفهان ،انتشارات سنا.
دولتآبادي ،محمود .)1374( .کليدر ،چاپ يازدهم،
تهران ،فرهنگ معاصر.
دولتآبادي ،محمود .)1383( .قطره محال انديش،
چاپ دوّم ،تهران ،نشر چشمه و فرهنگ معاصر.
رضاييخيرآبادي،
محمّدي،

فاطمه؛

حکيمزاده،

رضوان؛

محمّدحسين؛

خالقينژاد،

سيدعلي.
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در صفحات پيشين براي خروج از اين آسيب ،مطالعات

احمدلو ،حبيب؛ افروغ ،عماد« .)1381( .رابطه هويت
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(« .)13۹1جايگاه نمادهاي هويت ملي در زبان و

ترجمه اکبر تبريزي ،چاپ پنجم ،تهران ،انتشارات

ادب فارسي» ،فصلنامه تحقيقات فرهنگي ،دوره

بهجت.
فروم ،اريک13۹0( .ب) .انقالب اميد ،ترجمه مجيد

پنجم ،شماره .8۹-114 :2
زاهدزاهداني ،سيدسعيد« .)136۹( .رابطه فرد و
جامعه :مقايسه دو ديدگاه» ،مجله علوم اجتماعي و
انساني دانشگاه شيراز ،دوره پنجم ،شماره دوّم:

روشنگر ،چاپ ششم ،تهران ،مرواريد.
فروم ،اريک .)13۹1( .بنام زندگي ،ترجمه اکبر
تبريزي ،تهران ،مرواريد.
فروم ،اريک .)13۹2( .جامعه سالم ،ترجمه اکبر

.5-1۹
سياسي ،علياکبر .)13۹5( .نظريههاي شخصيت يا
مکاتب روانشناسي ،چاپ شانزدهم ،تهران،

تبريزي ،تهران ،بهجت.
قرباني ،محمّدرضا .)1373( .نقد و تفسير آثار
محمود دولتآبادي ،تهران ،نشر آروين.

انتشارات دانشگاه تهران.
شاملو ،سعيد .)1377( .مکتبها و نظريهها در
روانشناسي شخصيت ،چاپ ششم ،تهران،

کريمي ،يوسف .)1382( .روانشناسي شخصيت،
تهران ،نشر ويرايش.
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گلمحمّدي ،احمد« .)1380( .جهاني شدن و بحران

انتشارات رشد.
شولتس ،دوان .)1380( .روانشناسي کمال ،ترجمه

هويت» ،فصلنامه مطالعات ملي ،سال سوّم ،شماره
( 10زمستان)4 – 11 :

گيتي خوشدل ،تهران ،انتشارات پيکان.
شولتز ،دوان پي؛ شولتز ،سيدني الن.)13۹2( .

مصباح ،علي؛ محيطياردکان ،محمّدعلي.)13۹0( .

نظريههاي شخصيت ،ترجمه يحيي سيدمحمّدي،

«بررسي مباني انسانشناختي ديدگاههاي اريک

چاپ بيست و پنجم ،تهران ،نشر ويرايش.

فروم» ،معرفت فلسفي ،شماره .1۹5-226 :31

طاهري ،قدرتاله« .)13۹1( .رد پاي ايدئولوژي در

ميرصادقي ،جمال .)1381( .داستان نويسهاي

آثار اوّليهي محمود دولتآبادي» ،فصلنامه پژوهش

نامآور معاصر ايران ،چاپ اوّل ،تهران ،نشر آروين.
ولک ،رنه؛ وارن ،آوستن .)1373( .نظريه ادبيات،

زبان و ادبيات فارسي ،شماره .125-141 :24
 -17عليخاني ،علياکبر .)1383( .مجموعه مقاالت
هويت در ايران (رويکرد سياسي ،اجتماعي،

ترجمه ضياء موحد و پرويز مهاجر ،چاپ اوّل،
تهران ،انتشارات علمي و فرهنگي.

به هويت و بحران هويت در

يوسفي ،ناصر .)13۹2( .بازخواني اريک فروم با

ايران) ،پژوهشکده علوم انساني و اجتماعي ،چاپ

تمرکز بر کودک و آموزش کودکان ،چاپ اوّل،

اوّل.

تهران ،نشر مرکز.

فرهنگي و ادبي

فروم ،اريک .)1363( .گريز از آزادي ،ترجمه داود
حسيني ،تهران ،گلشايي و ارسطو.
فروم ،اريک .)1388( .روانکاوي و دين ،ترجمه
آرسن نظريان ،چاپ پنجم ،تهران،

انتشارات

پويش.
فروم،

اريک.

خويشتن(پژوهشي

(13۹0الف).

انسان

براي

در روانشناسي اخالق)

Fromm, Erich, (1941), Escape from Freedom,
New York: Rinehart.
Fromm, Erich, (1947), Man for Himself, An
Inquiry into the psychology of ethics, New
York: Holt, Rinehart & Winston.
Fromm, Erich, (1981), On Disobedience and
other essays, New York: seabury Press.
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