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 چکیده
 در سدۀ بیستم است فردنگر« شناسی»روان مکتبی به نام بنیانگذار  و  ، روانکاو(م1937-1870)آلفرد آدلر  

و در  داندددمی اجتماعی هایکشش زاییدۀ را وی رفتار و بودن انسان، اعمالبا تأکید بر جنبۀ اجتماعی  که

»احسدداس حرددارت«، »خودآگدداهی«،  مفدداهیمی همنددون چنین بینشی، شخصیّت وی را بر پایددۀ  راستای

 شددناختیهددای روانپژوهش حاضر با توجّدده بدده ّرفیّددت  .دهدمورد واکاوی قرار می  نگری« و ...»غایت

 شخصددیّت جبران بر آن است تا با روش توصیف و تحلیل محتددوا،  خلیل  جبران  اثر  «خلیل کالر  »  داستان

 بدده  ها گویای آن است که جبران نیدد بررسی و تحلیل نماید. یافته  اصول نظریۀ آدلر  مبنای  را بر  »خلیل«

 و اعتالی شخصددیّت  گیریشکل  در  حرارت«  اصل بنیادینِ »احساس  اصول آدلری به ویژه  اثرگذار  نرش

کوشددد کدده در حریرددت بددا می  ،ها و عرایدش در این بابرو با انترال اندیشهمعترد است. از این  فرد  هر

 ۀزدۀ جامعدد مُددرده و اسددتبدادپردازش روانی شخصیّت جهادی »خلیل«، مردم ناآگاه لبنان را در فضای دل

در انترال بهتر معنا را  های روانشناختی  کارکرد داده  ،کلیسایی به جنبش و پویایی وادارد و از این رهگذر

 در حوزۀ ادبیات داستانی به نمایش گذارد.
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 مقدّمه

هدای کارآمدد نردد در معالعدات خوانش روانشناسانۀ آثار ادبی در دنیای کنونی، از گونه

های داستانی و کداوش در های روانی شخصیّتای است که با شناسایی ویژگیرشتهمیان

های روانی نویسدندگان و ویژگی  بارۀهای معرح در اثر ادبی، نتایج درخوری را درپدیده

دهدد. ایدن رابعدۀ های پنهان و درونی آنها از آفرینش اثر ادبدی بده دسدت مدینی  انگی ه

توان به مثابدۀ تبلدور یدظ نظدام اندیشده در دیگدری سویه میان نویسنده و متن را میدو

آیدد، در بدازنمود مکنوندات و سی روان آن یکی به دست مدیدانست که آننه از بازشنا

ترین الیۀ معنایی خدود بده های آن دیگری تأثیرگذار است؛ زیرا »متن در ژرفنابهنجاری

یاوری، تاباند« )ها و نژندهای روانی آفرینندۀ خود را باز میشود که آسیبای بدل میآیینه

1374 :24.) 

شناسی فدردی آلفدرد آدلدر بده واکداوی روان های رواننوشتار حاضر با نظر به مؤلّفه

 یلبندان  (، ادیدب1931  -1883جبدران )« اثر جبدران خلیدلخلیل کلکالر  خلیل در داستان »

پردازد. دلیل انتخاب این سوژه جهت انجام پدژوهش، آن اسدت کده نویسدنده بدرای می

هدای ناخوشدایند پدیددهبینی خود، اثر م بور را با توجّده بده انترال مفاهیم ذهنی و جهان

 منظدورو در ایدن میدان بدهاست  نگاشتهاجتماعی و تجربیات تلخ دوران زندگی خویش  

خدود، بده   تعیین سرنوشدتتأکید بر نرش اثرگذار آزادی درونی افراد و ارادۀ هر فرد در  

ویژه دارد و خلیدل   یعنایت  ،ها و پردازش روانی عوامل داستانیمانندی شخصیّتحریرت

جامعه که »در حریرت، خود جبران اسدت   های طبرۀ فرودستعنوان یکی از شخصیّتبه

قابلیّدت (، از 139:  1384سددیّدی،  آیدد« )های غلط درون کلیسا برمدیو در پی اصالح سنّت

ترین مفاهیم نظریۀ آدلر برخوردار است؛ چندان کده از منظر عمده  معلوبی جهت بررسی

ناسدی شت »سرایندگان ب رگ جهان ادب به بسیاری از نکدات عمیدر روانوی معترد اس

های زنده و فعّال آثدار خدود اند و آنها را در ترکیبی خالص و اصیل به شخصیّتبردهپی

 (.227: 1370آدلر، اند« )بخشیده

نماید که به منظور تبیدین مسدأله، تجربیدات نداگوار نویسدندۀ با این بیان ضروری می

هدای پنهدان وی از بازنمدایی آنهدا در « بررسی شود تا بتوان به انگی هخلیل کالر  داستان »
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د کده توان خاطر نشدان کدریابی این امر میکشیدۀ خلیل آگاهی یافت. در ریشهروح رنج

د شدن پدرش را به دلیل عدم پرداخت مالیات تجربه کدرجبران در هشت سالگی، زندانی

را آواره کدرد. در جبدران  ۀاموال آنها را مصادره و خانواد  نیکه در پی آن، حکومت عثما

به بوستِن در ایاالت متّحده مهاجرت کندد  شبه همراه فرزندان ناچار شد تانتیجه مادرش 

ّال، کک) تراژیدظ   مدل اصدلی پیددایش احساسداتاین حادثه به یکدی از عوا  (.12:کک1994لکقل

خودنمدایی کدرد.   سرکشی نسبت به انواع سلعه  جبران تبدیل گردید و بعدها به صورت

اش افد ود و عالوه بر آن، مرگ خواهر، برادر و مادرش در آمریکا نی  بدر نگداه بدبینانده

موجبات ان وای او را فراهم ساخت؛ به ویژه پس از ورود به جامعۀ آمریکا و آشنایی بدا 

-روی  عدرب و ایراندی  و عرفایهای متصوّفه  به معالعۀ کتاب  ،ّواهر مادّی تمدّن غرب

و شدرایط  آداب وحیّداتش جهدت طایدان علیده همدۀآورد که ایدن امدر در دگرگدونی ر

نسبت به جامعده و زنددگی افد ود او    هاد و بر احساس نارضایتیاجتماعی تأثیری بس ا ن

عنوان نویسندۀ اجتمداعی، عیدوب و خرافدات (. جبران به225:  1386ر.ک: شکیب انصاری،  )

کردندد. او از اینکده احسداس نمدیدید که بیشتر مدردم، آنهدا را جامعه میدر  را  بسیاری  

جمعی از توانگران، خیرات زمین را به خود اختصاص داده و بسیاری از ارباب ریاست، 

ّی، ککبُدرد  اند، رندج مدیقدرت را وسیلۀ استبداد ساخته وی بدا ایدن کده   (.1095:ککالات) لرخ

ها را برده و خوار نسدازد؛ لدذا شت که انسانمسیحی بود، به مذهب و خدایی گرایش دا

های مسیح به وجود آورده بودند، شورید و بر اربابان کلیسا به دلیل انحرافی که در آموزه

-هایی در دین پرداخت که مردم را نسبت به ّلم ّالمان، سداکت و دسدتبه نرد سنّت

پیرامدون  « رالألیولحکلملتملل ا  »که کتاب دلیل هنگامی  (؛ بدین141:  1384سیّدی،  کرد )بسته می

رو گردید و جبدران را در بمسائل اجتماعی لبنان منتشر کرد، با انتراد و مخالفت کلیسا رو

 (.67:کک1983)جرب کمعرض تکفیر قرار داد 
تدوان بده مدی  بده آن پرداختده خواهدد شدد،با توجّه به این مردّمه و همانگونده کده  

رویکرد آدلر موسوم به »روانشناسی فردی« در زندگی انرالبی هایی روشن از مبانی  نشانه

همتا بودن هر فرد تأکید دارد و بر این پایه مبتندی اسدت کده خلیل دست یافت که بر بی

دادن بده نیروهدای شدود؛ بلکده بدرای شدکلار رانده نمیانسان به وسیلۀ نیروهای ناهشی
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نه از آنهدا بدرای سداختن سدبظ زنددگی نهند و استفادۀ خلّاقااجتماعی که بر او تأثیر می

: 1387،  شددولت همتا، از ارادۀ آزاد برخوردار است و قربانی وقایع کودکی خود نیسدت )بی

فدرد  هدای رواندی، از نیدروی خلّاقدۀهطور کلی تجلیّات شخصیّت و همۀ پدید( و به156

بدرای گیرد که منشأ آن، احساس حرارت اوسدت کده بده تدالش جبراندی  سرچشمه می

 (.596: 1371، می یاک و استاوتشود )یابی به برتری رهنمون میدست

 

 پرسش پژوهش

های روانشدناختی بدرای الردای در این نوشتار، فرض بر آن است که نویسنده از ّرفیت

اسدت. بدر ایدن اسداس های خود و پیشبرد اهداف اجتماعی خویش بهدره گرفتدهاندیشه

نویسدنده از بازتداب   هدفاست و  ر، چگونه تبلور یافتههای آدلری در داستان م بومؤلّفه

 آنها در شخصیّت خلیل چیست؟

 

 پیشینة پژوهش

اسدت و در دهدۀ  های نرد روانکاوانۀ ادبیّاتترین حوزهشناسی فردی، از مهمنظریۀ روان

تدوان بده مرالدۀ ها میترین آناست. از مهمهایی پیرامون آن صورت گرفتهاخیر، پژوهش

اثر حسینعلی قبادی و مجیدد   بررسی روانکاوانۀ شخصیّت زال از نگاه آلفرد آدلر«»نرد و  

، ویژگدی در آن  اشاره کرد کده نویسدندگان(  1388، سال7فصلنامه نرد ادبی، شماره  )هوشنگی  

جدویی روانی شخصیّت زال در شاهنامه را در چارچوب نظریۀ عردۀ حردارت و برتدری

اند. »یکی کودکی دوختند از حریر؛ تحلیل شخصیّت سام بدر آدلر مورد بررسی قرار داده

، 2نامددۀ ادب پارسددی، شددماره  کهددن)درمانی« اثدر مصدعفی صددیری  پایۀ نظریۀ آدلر و نمایش

گیری احسداس چگونگی شکل مینه است که بهاین زمرتبط با  از دیگر مراالت    (1391سال

بدردن حدس حردارت از بدیندرمانی در ازد و به نمایشپردمی  در شخصیّت سامحرارت  

انجمن ایرانی زبددان )  مهدی سمتی. بهنام فارسی، فاطمه شهریاری و محمّدکنداشاره می  وی

نی  در مرالۀ »عردۀ حرارت در رمان ما التذروه الرّیداح   (1396، سال45و ادبیّات عربی، شماره  
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حردارت در بده بررسدی علدل و چگدونگی پیددایش عرددۀ    با تکیه بر نظریۀ آلفرد آدلر«

گیدری عرددۀ اند و با تأکید بر نردش جامعده در شدکلشخصیّت قهرمان داستان پرداخته

اندد کده ایدن پدیدده در قالدب رفتارهدایی حرارت در رمان م بور، به این نتیجده رسدیده

اسدت. دربدارۀ جبدران نید  باختگی، تحریدر دیگدران و ترلیدد رم نمدودههمنون هویّت

هدا مرالدۀ »تحلیدل و نمدادپردازی اسدت؛ از جملدۀ آنههای متعدّدی انجدام شددپژوهش

شناسی یونگ« اثر طیّبده الگوهای روانجبران با توجه به کهننوشتۀ جبران خلیل  "پیامبر"

 ون »مدن«،الگوهایی همناست که به نمادها و کهن( 1389، سال2فنون ادبی، شماره )جعفری  

 هدای جبدران بررسدی تعبیردی اندیشدهاسدت. »»آنیما« و ... در داستان »پیدامبر« پرداختده

ط حسدن مجیددی و خلیل جبران و فردریظ نینه«، عنوان مرالۀ دیگری اسدت کده توسدّ

اسدت و نگاشدته شدده (1391، سددال6فصددلنامه نرددد و ادبیّددات تعبیرددی، شددماره )طاهره رستمی  

اندد. کدردهواکداوی  را ان و نیندهنویسندگان در آن، عناصر مشترک ادبی و فکدری جبدر

سو و جبران و آثدارش از اش از یظه در مورد آدلر و نظریهک  کرداذعان  توان  میبنابراین  

تاکنون پژوهشدی دربدارۀ آثدار جبدران؛ از   است وراالتی به نگارش درآمدهسوی دیگر، م

است شناسی فردی آلفرد آدلر انجام نشدهجمله داستان »خلیل کافر« بر مبنای نظریّۀ روان

هدای روانشدناختی نهفتده در با توجّه بده قابلیّدت  تالش بر آن است کهتار  و در این جس

تحلیلی، از زاویۀ نردد روانشدناختی   -کارگیری شیوۀ توصیفیظر، ضمن بهداستان مورد ن

شود پرداختهبه بررسی عوامل تأثیرگذار روانی در شخصیّت اصلی داستان به نام »خلیل«  

هدای جبراندی او تدا و با ارایۀ شواهدی از گفتار و رفتدار وی، مراحدل زنددگی و روش

 گیرد.  فّریّت را مورد خوانش آدلری قراررسیدن به مو

 

 فر«خالصه داستان »خلیل کا

داستان خلیل کافر به تالش و مبارزۀ انسان برای برپایی عدالت و رهدایی از زنجیرهدای 

های مختلفدی از سیاسی و اقتصادی نظر دارد و ماجرای کودکی خلیل با توجّه به ویژگی

 جمله فوت زودهنگام والدین، نداشتن سرپرست و زندگی در محیط ناخوشدایند کلیسدا،

است که در پدید آمدن حدسّ حردارت در وجدودش تدأثیر بسد ایی   تراژدی  یظ  همانند
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است. وی پس از رسیدن به بلوغ فکدری و آگداهی از فاصدلۀ طبرداتی در جامعده، داشته

شددۀ تابدد و بدرای جبدران حردوی پایمدال بیداد و نیرنگ سدردمداران کلیسدا را برنمدی

انرالبی خود، خلّاقیّت خی د و با جهش  هموطنانش و رسیدن به آزادی و برابری به پا می

دهد و به پشدتوانۀ سدبظ زنددگی سدازنده و و جسارتش را در برخورد با ّلم نشان می

شمولی همسو با منفعت عموم، از زندگی سراسدر دورویدی و فسداد راهبدان پدرده جهان

خواند. در پی این رسدواگری، از کلیسدا برداشته و آنان را تبهکار و ساری اموال مردم می

گیرد. در ادامه، شیخ عبّاس به عنوان حاکم دولتی جامعده، از و »کافر« لرب میطرد شده  

کند و با احضارش به بارگداه طلبی او به شدّت احساس خعر میماجرای خلیل و عدالت

دارد؛ لدیکن خلیدل، در خود، وی را از آشکار کردن حریرت در برابر مردم بر حدذر مدی

ای بلند پیرامدون مجازاتش را به نظاره نشینند، خعابه  تا  که انبوه مردم گرد هم آمدهحالی

کندد و بدا بیدان و محتدوایی روشدنگر، استیفای حروی طبیعی مردم در زندگی ایراد مدی

 سازد.همگان را با خود همگام می

 

 کاویشناسي فردی«، رویکردی اجتماعي در روان»روان

تعبیرهدا و اتّهامداتی را   پیدروانش،تی به وسیلۀ فروید و  شناخشروع و گسترش نرد روان

هدای نسبت به این رویکرد در پی داشت و آثار و مراالت بسیاری در ردّ و تأیید دیددگاه

از آن جهدت این امدر    .(134:  1385)امامی،  شناختی او نوشته شد  های روانفروید و تحلیل

ه تدأثیر عوامدل که زیگموند فروید نسبت بدبود که چند تن از روانکاوان با تصریح به این

اجتماعی در تشکیل و تحوّل شخصیت به اندازۀ کافی التفات نداشته اسدت، الزم دیدندد 

-1870روانشدناس بندام اتریشدی )  1کاوی بپردازندد. آلفدرد آدلدرای به رواناز جنبۀ تازه

( کده بدر خدالف 82:  همددانبدود )در این زمینده  ترین دانشمندان  (، یکی از معروف1937

دانسدت و یوندگ کده اعمال بشر را نتیجه حاکمیّت معلرۀ غرای  جنسی مدیکه    -فروید

هدا و رفتدار انسدان را عراید، فعالیّت  -پنداشتهای ارثی میرفتار انسان را ناشی از طرح

که »شدعار اصدلی مکتدب وی را دلبسدتگی شمرد تا جاییهای اجتماعی میزاییدۀ کشش

تدرین ان یکی از معروفتو(. آدلر را می4:  1361  آدلر،داد« )ها به یکدیگر تشکیل میانسان
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نگدرد و مدردم را دانست که از منظر اجتماعی به کارکردهای شخصیّت مدی  2نوفرویدیان

کنند. در واقدع او در روانشناسدی فدردی داند که در آن زندگی میای میمحصول جامعه

از مردمدان جامعده   گیری شخصیّت، بیشتر متأثّرخود، این عریده را پیش کشید که »شکل

 (.97: 2، 1381هیلگارد و دیگران، و فرهنگ خود فرد است تا نیازهای زیستی« )

 

 های نظریة آلفرد آدلر در شخصیّت خلیلبازنمود مؤلّفه

جویی«، »سبظ زنددگی«، نظریۀ فردنگر آدلر بر مبنای اصول » احساس حرارت«، »برتری

 نگری« و »خودِ خلّدای« بندا شددهاجتماعی«، »غایت»ترتیب تولّد«، »خودآگاهی«، »عالقۀ  

های حیاتی خلیل تا رسیدن به پیروزی است که در ادامه به نرش هر یظ از آنها در برهه

ای به مسدأله تولّدد خلیدل شود. گفتنی است که در داستان م بور، هیچ اشارهپرداخته می

 ارد.جایگاهی ندنشده است؛ لذا بررسی این امر در پژوهش حاضر 

 

 « 3اصل »احساس حقارت

اسدت و چندین   برخدوردار  حردارت  احسداس  ویژگدی  از  انسان  سرشت»  ،به عریدۀ آدلر

احساسی همواره در طول عمدر بدا اوسدت. ایدن مسدأله، نده تنهدا در زمدرۀ بیمداری یدا 

ترین عواملی است که فدرد را بده سدوی رشدد و گیرد؛ بلکه از مهمنابهنجاری جای نمی

آدلر، این اصل بنیادین را بر خدالف ّداهر (.کک107:کک1990)إجنلل  کک  کند«هدایت میپیشرفت  

کندد و معتردد اسدت اش نیرویدی برانگی ندده و مثبدت ارزیدابی مدیکنندهو گمراه  سلبی

(. با تأمّدل در 139:  1383،  شولت های انسان است« )های حرارت، منبع همۀ تالش»احساس

نصدیب او از داشتن چنین احساسی در زنددگی بدیتوان دریافت که  شخصیّت خلیل می

است و این پدیده در سخنان آغازینش با راحیل در بیان تنهایی خویش هویداسدت: نبوده

 کيملْ کْنکع کمل ککربعة کلکسل ککأْنکأبلل  ککقبل  ککيوأملاککأيبکمرت کک یأس ککْسقط کوالکم ککوالکأْخت ککوالکأم ککأب کککيلککس کیک»
 4«رًککلبقللل یلللیلعکينوجعلللل ککيبکلک ْ بلللرن کک  کر ک سللل کیلللاکزح کق کيلللهلللرکإکللل ک  کی کْدت ککللل کو ککيتلکلللاککة کيللل کلکق ککن کالللر  کککينذ ک أخللل ک

 (.174:کک1994جربلن ک)
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های حس حرارت ناشی از درد و رندج شود که نخستین نشانهاز گفتۀ فوی معلوم می

خورد و در پیدایش این امر در نهاد وی عدواملی عاطفی در دوران کودکی خلیل کلید می

دلیدل شدود و بدهرغم میل باطنی به کلیسا سپرده میکه او علیاند؛ از جمله ایندخیل بوده

که زیستن در محیط خشن کلیسا برایش زجرآور بوده، نداگ یر فرددان پددر و مدادر و آن

پشتیبان نی  چنین احساسی را در وی ترویت کدرده و او را مدورد غفلدت عداطفی قدرار 

کودک و کیفیّت تربیت و پرورش، نردش دهد. بدون تردید »خصوصیات محیط رشد  می

آدلر  ،(. در این خصوص22:  1368منوچهریان،  اساسی در پیدایش احساس حرارت دارند« )

کرده و بده عرددۀ حردارت های حرارت، آنهدا را تشددیداحساس معترد است »ناتوانی بر

آید که انسان در مرابل مشکلی این پدیده وقتی به وجود می  ،شود؛ به بیان دیگرمنجر می

کند که قدرت حلّ گیرد که برای حلّ آن آمادگی نداشته و بدین جهت تصوّر میقرار می

کردن شود: حرارت عُضوی، لوسی ناشی میآن را ندارد. این پدیده از سه منبع در کودک

(. بر مبندای ایدن دیددگاه، گرچده ندوعی 40:  2005آدلر،    نظ:  و146:  1387،  شولت و غفلت« )

شدود؛ لدیکن ایدن احساس حرارت در نتیجۀ فردان محبّت و امنیّت دامنگیدر خلیدل مدی

اش های آیندهکاستی در ادامۀ زندگی، عامل محرّکی برای پرورش نهاد انسانی و موفریّت

غلبده  سازد تا او در سیر تکامل خدود درشود و مسیر تحوّل را برای وی مشخّص میمی

ب ندد و بدا ایجداد ارتبدا  و  براندیهدایی جُهدا و فعالیّدتبر مشکالت، دست به کوشش

دادن عالقۀ اجتماعی در سدعح بداال، شخصدیّت خدویش را شدکل دهدد؛ چدون پرورش

مانددن انسدان از تنهدایی و میان دیگر و طبیعدت، تنهدا راه دور»ارتبا  خودانگیخته با آد

دهد بدون آن کده فردیّدت شدخص را از با دنیا پیوند مینگرانی است؛ ارتباطی که او را  

ترین بیان آن، عشر و کار مولّد اسدت، در تمامیّدت و میان ببرد. این نوع ارتبا  که عالی

کيْتکولکلد کذ کْتک أخل کشرء ککيتلکاککمرء کلکساککن کإ»(: 50: 1393ر.ک: فروم، نیروی شخصیّت ریشه دارد« )
ّن ک  ملکتلل کيمرًکإک کلکد کیتي کککْتينف کونل ک کأبْنکأال ک لّک ل کر  کیللحلکة کيلإکل کارکسلرًکع کبلدلًکت کع ککْ ض  کلحلقیقليو ّی  ...کلکنلو

کلإلنْککلکاذيکينبثق کم نْک کلکن فْک لخ   کويبّيا کس لئ   ککلنافْکسرن  حلیر  کس  کوجيعل هرک ریحًةکِب  :ک1994)جلربلن ک 5«س 
175.) 
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نمانده اس حرارت باقید شرایط ناگوار احسگفتار خلیل، گویای آن است که او در بن

روست که وی پس از درک و پذیرش وضدع نابسدامان مشدترک تاییر از آناست و این  

دروندی دیشی برای ایجاد اعتماد و امنیّتاناقشار مختلف مردم، به فکر چاره  و  خودمیان  

با تمسّظ به راهکارهدای سدودمند اجتمداعی و   ،خویش برآمده است و برای این منظور

نوعدانش از رفت همصدد برون، دراتّخاذ رویکردی روشنگرانه در فضای نابسامان جامعه

کوشدد در مسدیر شود و از این طریدر میبرآمده از اجحاف طبرۀ فرادست می  مشکالتِ

یش گدام های روانی ناشی از استبداد کلیسا و رویدادهای تلخ زنددگی خدوجبران ضعف

بردارد و از گسترش دامنۀ احساس حرارت و تبدیل شدن آن به »عرددۀ حردارت کده در 

: 1379اسددپربر،  یابدد« )های منفی و نامعلوب اجتماعی تبلور میاکثر موارد در قالب صفت

 (، جلوگیری کند.13

 

 «  6(جُبرانمکانیسم  جویي )اصل »برتری 

فراینددی رواندی اسدت کده افدراد را بده جبدران جدویی،  به عریدۀ آدلر مکدانی م برتدری

(. بدا 221: 1375منصددور،  کندد )برند، وادار مدیهای بدنی یا روانی که از آن رنج میکِهتَری

شدود کده رویکدرد مکانیسدم دفداعی وی در بررسی شخصیّت روانی خلیل معلدوم مدی

اصدعالح، »واکدنش مواجهه با احساس حرارت، مثبت بوده است و این واکدنش کده در  

یابدد شود، در قالب تالشی مداوم نمود مدی( نامیده می47:  1368منوچهریان،  کننده« )جبران

هدای که وی در راه رسیدن به آزادی و برابری اقشار جامعده در برخدورداری از نعمدت

آمید  دهد و دستیابی به این هدف را در گرو شکستن تابوهای اجحدافالهی به خرج می

لبلةک لکه کرتل کیحکسلرًکيع کت ککلإلنسلرن ککجتعل  ککيتلکلاککم کیعلرکولکتاکککعتقلر لت کلإلککي ککِبطلة کداند: »زمانش می کيواذا
ّلطف ک ّ  ککيتلکاککلکع  (.175:ک1994)جربلن ک 7«قرء کولکشاککولحلزن ککأس کیإک کلککه کتق

های انحرافدی کلیسدا معتردد وی برای نیل به این مرصود، ضمن مردود شمردن آیین

عنوان موجودی که از دو قوۀ عرل و اختیار برخوردار اسدت و بددین است که انسان به  

نوعدانش حدر اسدت، بایدد بدرای خدود و هدموسیله از سایر مخلوقات تمیی  داده شدده
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کع کْسم کي ،کوکي کککبْ کإنسرن کککرء کیمْکع کککآکةًککککْست کککألناينکک  کيلکد کککن کم ککک جت ک قْدکخ کأمارکأانکک»:  »برتری« قائل شود
ک تْکم طلل و لًکألن کی وْک...کخ جللت  يکقللد کلمتنعلل  عْککحلل  کلکشلل  کلملسْکعللن کلکتلللذا  کِللللت  کإکلل کلکو بللرو  کب   8«تسللل م 

 (.173 همان:)

یافته، بده طبع خلیل پیداست که او به عنوان فردی آگاه و رشدنفس و مناعتاز ع ّت

هدای دروندی دنبال برتری است؛ امّا با این ویژگی متمای  که او برتدری و جبدران نردص

کندد؛ بلکده معندای واقعدی آن را در خویش را صرفاً با جلب انتفاع شخصدی معندا نمدی

جویدد و از ایدن نوعدان مدیاحساس مسؤولیّت، تشریظ مساعی عمومی و محبّت به هم

های سودمند و اثرگذار، دیگدران را بده ارزش و کوشد که با تحلّی به خصلترهگذر می

. در این باره آدلر معترد اسدت »افدرادی کده سدالمت ضرورت هویّت جمعی آگاه سازد

شدوند. آنهدا از تدالش بدرای موفّریدت روانی دارند، توسّط عالقۀ اجتماعی برانگیخته می

کوشند به برتری کنند و میروند و برای موفریّت کل بشریّت تالش میشخصی فراتر می

بدا توجّده بده ایدن   (.90:  1384،  فیسددتشخصی همسو با برتری اجتماعی دسدت یابندد« )

دیدگاه، اقددامات خلیدل در راه پیشدبرد اهدداف انسدانی و بازگردانددن تعدالی و کمدال 

( 49:  1393اوبرسددت و اسددتوارت،  های مفیدی« )شدۀ طبرۀ فرودست جامعه، »تالشفراموش

امدش رواندی خدود و اجتمداع انجدام است که او بر مبنای عالقۀ اجتماعی و بازیدابی آر

طلبی نیست کده در ع موفریّت خلیل، نتیجۀ ابتالی وی به بیماری برتریدهد و در واقمی

مدرزش بده مسیر جبران عردۀ حرارت درونی حاصل شده باشد؛ بلکه مرهون عشدر بدی

صدد است که به دهد و او با این رفتار درنوعان است که مرک  توجّه وی را شکل میهم

انگیختده، وقتدی می با فعالیّتِ خودآرزوی دیرین خویش جامۀ عمل بپوشاند؛ چرا که »آد

دهد. ب رگترین ها و با خودش دست اتّحاد میکه نفس را از قوّه به فعل رسانید، با انسان

دهندۀ خودانگیختگی، عشر است؛ امّا نده عشدری کده حاصدلش مسدتحیل عنصر تشکیل

: 1393ر.ک: فددروم،  شدن در دیگری یا تملّظ اوست؛ بلکه عشر به معنای اثبات دیگران« )

اش مورد پذیرش عامّه مردم قدرار خواهانه(. بر همین اساس هنگامی که عراید آزادی265

آیند که او را به عنوان فرمانروا بدر میصدد برشوند، دربا او همگام می  گیرد و همگانمی

طلبدی و تخت حکومت بنشانند؛ لیکن خلیل که از انرالبش هدفی ج  اقناع حسّ برتدری
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دیگران در سر دارد، زعامت معنوی را بر نشستن بدر تخدت سدلعنت تدرجیح تحکّم بر  

ّن کْطل کالت ک»: دهدددمددی ّلکأْنکأالل قللرًکّللباامکولنعطللر ام کیلخ کک کإْنکانللْت کة کيلل للذهکلکق ککيکممللثاً ککلکللرام ککبلل
ّ، کوأحزلاکر  کیلحلککنامکوأشریاامکأب  لح کیشکبیأعککينع ک  ک :ک9941)جلربلن ک 9«رکوأشرط   ام کلکعم  کيکلحل ق

ک(.202
پذیر خلیل، حاکی از آن است که وی از نظدر رواندی نگرش معرول و روحیۀ سازش

هایش مرک یّت یافتن و نیدل برد و هدفش از جبران کاستیدر تعادل و سالمت به سر می

جدویی را گدام برداشدتن در راه است؛ بلکده او برتدریبه مرام و موقعیّت اجتماعی نبوده

داند و به آن به عندوان راهکداری مناسدب در جهدت تحرّدر فردیّدت و کمال انسانی می

نگردد کده های عاطفی میهای درونی و نرصیگانگی شخصیّت و بر طرف کردن انگی ه

کارکردش به فعل درآوردن اسدتعدادهای بدالروه و تواندایی بدرای خودانگیختده و فعّدال 

 نوعانش است.زیستن هم

 

 10اصل »سبک زندگي«

های اساسی کده فدرد از طریدر آنهدا واقعیّدت خدودش را عریدۀ آدلر، »عراید و فرضبه  

کندد، سدبظ زنددگی او را تشدکیل دهد و در رویدادهای زندگی معنا پیدا میسازمان می

(. به بیان دیگر سبظ زندگی، شامل رفتارهدایی اسدت کده بده 109:  1385کُری،  دهند« )می

 (.315: 2، 1375، شولت کنیم )ود را جبران میوسیلۀ آنها حرارت واقعی یا خیالی خ

شمارد که »سودمندی اجتمداعی«، آدلر، چهار نوع اسلوب زندگی را برای انسان برمی

شددارف، جو و اجتماعی مفید اسدت )جو، گیرنده، دوریهای چهارگانۀ سلعهیکی از شیوه

گیدرد پیروزی به کار میهای زندگی و رسیدن به  ( که خلیل در مرابله با پدیده147:  1381

گمدان کوشد معابر با عالیر اجتماعی و نیازهای طبرۀ فرودست عمدل نمایدد. بدیو می

روحیۀ جهادی خلیل و مجموعه باورهایش در باب عددالت و رهانیددن مدردم از جدور 

اف ون حاکمان، بیانگر شیوۀ زندگی این شخصیّت است که او را به وجهی خاصّ بده روز

اسدت. او اشته و متناسب با رویکرد سودمندی اجتماعی تنظیم گردیدهحرکت و عمل واد
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نلرکأْنکم کعلا کت ککيتلکلاککة کیلاکلخلفکلکعرطفة ککتلک ککي کقة کیلحلق»دربارۀ معنای واقعی زندگی معترد است که: 
 (.175:ک1994)جربلن ک 11«رس کلکن ککع کیجلمکه کنْفس کک کککلکف ح کک نرکنتمناکمنرکوجْتعل کياکأبکنْف ح ک

رید ی هدا پدیهای خلیل بر تحرّر فردیّت انسدانعنایت به این اعتراد، بنیان اندیشهبا  

انجامدد و بده است که در نهایت به تحرّر تجربۀ انسان واحد و شادمانی همگانی میشده

موازات آن، عملکردهایش نی  از صباۀ عالقه اجتماعی برخوردار است که بنابر نظر آدلر 

گیدرد؛ گرچه مفاهیمی نظیر همکاری، روابط اجتماعی و ... را در بر می»عالقۀ اجتماعی،  

ولی معنایش فراتر از این موارد و در حریرت، کمظ مداوم فرد به جامعه است تا هددف 

(. بده : سددایت دانشددنامه روانشناسددی1396نوربخش،  یظ جامعه کامالً تأمین و تحصیل گردد« )

منصددور، شدود« )های زندگی انسان فدراهم مدیعریدۀ آدلر »سبظ زندگی در نخستین سال 

(. بنابراین از آنجا که خلیل در کودکی از نعمدت والددین محدروم بدوده و در 210:  1375

گیدری اسدت، قععداً در شدکلبدردهتوجّهی اربابان آنجا به سر میکلیسا نی  در شرایط بی

این مسدأله است و سبظ زندگی وی حالت کِهتَری و احساس حرارت نرش مهمّی داشته

گردد که او در سنّ ب رگسالی به حاکمدان و افدراد کلیسدا بده دیددۀ دشدمن و باعث می

بخدش های رهاییبدخواه بنگرد و در تالش برای بازسازی سازمان روانی خویش، مؤلّفه

و رهگشایی را در چارچوب سبظ زندگی خود و در تعامدل بدا دیگدران اتّخداذ نمایدد. 

طلبانده و هدای عددالتکندد کده مدردم ناآگداه، اندیشدهبدین جهت بدرایش فرقدی نمدی

داند که در جهدان، طرحدی ندو اش را بپذیرند یا خیر. او وّیفۀ خویش میخواهانهآزادی

دراندازد و در قامت مصلح اجتماعی، مردم گمدراه سدرزمین را از خدواب غفلدت بیددار 

ترین شکل انسانیّت را سازد. آدلر معترد است »افرادی که سبظ زندگی مفید دارند، عالی

: 1384فیسددت،  بخشند« )دهند و احتمااًل به دنیای آینده رونر میدر فرایند تکامل نشان می

ک   ک.کولکب کّيولکظرملکتر  کلکع ککسرو  کهمکإک کق کم کأبنرئهرکوتسلا کککعل کأْش ف کککض کتقب کککلجلر لة کککعّب کإناکلکشوک»:  (97
ّی  ک ّلن کک،ا کِبکلللذ ککلملومللل طه کت ککولهلللل ن کک  کت کيلللهر.کوکالللْنکأیصلللل کهلللرکو  کیحمباککد کضلللْ ْتکهکإ لکارنللل کولکدتللل ککلکصلللر  ککلإلبلللْ

 (.190:ک1994)جربلن ک 12«؟سرًکع کت ککإ لکارن ککأخره ککؤوف کلک  ککلألخ ککْنا  کي کوکضةًکي کم ک

کندد و شدیوۀ از گفتۀ فوی پیداست که خلیل، خدود را فرزندد ندوعِ بشدر حدس مدی

رغدم اجتمداعی تبلدور دارد. بدر همدین بنیدان، علدیاش در همبسدتگی و عالقدۀ  زندگی
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شدود گاه از رفع مشکالت سرزمین غافل نمیبرخورداری از معیشتی به مراتب بهتر هیچ

بیندد و و بیداری مردم و به تپش انداختن قلب کشورش را از وّایف محتوم خویش می

رفاه نسبی خود   شود که صرفاً بهبا آگاهی از مظلومیت و درماندگی سایرین، حاضر نمی

هدای در کلیسا بیندیشد. در واقع خلیل بیش از احساس نیاز به قدرت، به وسیلۀ گدرایش

اش در جهت بهبود وضدع نابسدامان انگیختههای خودیابد و تالشاجتماعی انگی ش می

هدای گونداگون ارشدادی بدرای بده راه آوردن حاکمدان، همگدی از مردم و اتّخداذ روش

دهد او در مسیر مصلحت اجتماعی بدر پایدۀ سدبظ زنددگی ن میمصادیری است که نشا

هدا است و در این راه با توجّه به این دیدگاه آدلر که »همۀ واقعیّدتسودمند گام برداشته

(، توانسدت در مرابدل 39: 1393اوبرسددت و اسددتوارت، های فدرد هسدتند« )وابسته به نگرش

 هدای خدود بدرهمگام ساختن مدردم بدا اندیشدهبا    و  های اجتماعی به پا خی دعدالتیبی

را از فالکت و حرارت ناشی از سیعرۀ طبرۀ فرادست برهاند   شود و آنان  چیره  مشکالت

اصدل وجدودی انسدانیّت و مایدۀ آن، تکدریم و در نتیجه به برتری معلوبی برساند که بن

کق ْکقض کنصْکولآلن کوقد کلنْکرهیافتن به زندگی هوشمندانه است: » کعلف  کن   ک ذهکلحلر ثلة کوی لو   ت 
کلکلوبنرنیاّي کظة کأجْکلکی قْک  (.207:ک1994)جربلن ک 13...«کفرن 

 

   14اصل »خودآگاهي«

از دیگر اصول نظریۀ آدلر، خودآگاهی اسدت. او نظدر فرویدد را دربدارۀ اهمیّدت »نیمده 

معتردد دهدد و  خودآگاه« و »ناخودآگاه« قبول ندارد و همۀ اهمیّت را به »خودآگداه« مدی

تواند بفهمدد چدرا رفتدارش است که آدمی متوجّه اعمال خود هست و با خودنگری می

های خود را در نظر بگیرد و راه رسدیدن بده آنهدا را تواند هدفچنین یا چنان است، می

تدوان دریافدت کده خلیدل در مدورد (. بر این مبنا می89:  1390سیاسی،  خودآگاه برگ یند )

کده در گفتگدو بدا ودآگاهی الزم برخوردار است؛ چنانها از خاهدافش و علل انتخاب آن

راحیل و دخترش پیرامون واکنش و اتّخاذ تصمیمات نسدنجیدۀ خدود نسدبت بده اوامدر 

کف کْوقل کأ ک»گوید:  اربابان کلیسا می کلکفقل  ککذْیت کقلْدکنل ککهکأبنلاک کیسل کيوقداککْمکِبلل ک:کأْقس کّي کقرئل کککح کلملْذب کککأمرم کککين 
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ة ککولکطرعلللة ک بی  کلکضلللیاقة کلکلللايتککوقبللل  کأنْککهلللما م کککمفلللر  ککأْنکأْ هلللم ککهلللمکقبللل  کا م ککک.ک للل  اْ ت کولکعفلللا أی،کلکسللل 
وينکع لیْک  (.174:ک1994)جربلن ک 15«هرس لا

آمی  خلیل، گویای آن است که وی در مدورد عملکردهدای لحن اندوهناک و حسرت

انگی ۀ پنهدان اشدتیای خدود بده اش آگاهی دارد و از دلیل و  های درونیگذشته و کاستی

پیروی و رعایت صادقانۀ هنجارهای کلیسا که در حریرت احساس ناامنی و عددم امکدان 

پس از آشدنایی و معالعدۀ   ،جهتاست. به همینی بوده، باخبر بودهتاییر تابوهای اجتماع

هایش را در خدمت رهایی خود از محکمۀ وجدان و اخالی به کار کتاب مردّس، آگاهی

ک:تابددعددالتی را برنمدیدادن فریاد آزادی، سکوت در برابر بیدداد و بدیگیرد و با سرمی
ّ  کيکم کیتعلرککدمرکق أت کع نْکهرک  ت کلکايتکع کککقة کیلحلقککي ک ذهک  ک» م کيک لذهک...ککرصل يا کلکن ککسل کلأليا مللر لکنصل ف 
کلکفق لء کّ  کمتمتاکلخللْک کلملعجم سْکککعّي کِللت  کلخلبز  کجبین همکتطیبّي  ّلکن ع ید کأیلضيکلکلد ي  کّن کبع ق  ...کتعرک 

کلکللايتکأخللذْک ّل،  ّذمکلألملل کون جللع کإکلل کجیلل ک للذهکلکقلل ،کلجتللرجّي  ّلسللعة کإکلل کسللاارن  : همددان) 16ان ر«لک

176.) 

خلیل در این سخنان به انتراد از کلیسا پرداخته که با سوء استفاده از ناتوانی و غفلت 

دهدد. او پدذیرش کورکوراندۀ باورهدای غلدط زندگی فریرانه سوی مدیمردم، آنان را به  

بیندد و معتردد اسدت کده توسّط مردم را ناشی از هراس و خفران موجود در جامعه مدی

های روشنگرانه و بدرمال کدردن ماهیّدت رفت از چنین سرنوشتی، ارائه برنامهمردّمۀ برون

ن راسدتا آدلدر معتردد اسدت »انسدان فریبندۀ سلعۀ حاکمان کلیسا برای مردم است. در ای

تواندد هددفی را گونه است که هست. میتواند با خودنگری بفهد که چرا رفتارش آنمی

رو داشته و برای رسیدن به آن کوشش کند. او دارای اراده و اختیار است و محکوم پیش

از درک   (. با توجّه به این دیددگاه، خلیدل بعدد98:  1387کریمی،  به جبر و تردیر نیست« )

ماهیّت دوگانۀ کلیسا و فهم ناتوانی خویش در رسیدن به اهدافش، راه دستیابی به آنها را 

جوید. با این تفاوت که نیاز به آنان را نه چدون ابد اری در گرو ارتبا  با همنوعانش می

-که مراصدش را بر طرف کنند؛ بلکه به عنوان موجودی اجتماعی و مکمل یکدیگر مدی

ت کخ کقادرند هشیارانه، سرنوشت خویش را تعیین کنندد: »بیند که   ت کک کککألنلاينکک  کيْکلکلد کککن کمل ککک جلْ کسلْ
در این گفته نی  هویداست کده  (.173:ک1994)جربلن ک 17...«کع کْسم کي ک ،کوکي ککبْ کإْنسرن کککرء کیمْکع کککآکةًک
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نگرفتده، کده خلیل نه تنها مالوب هنجارهای سختگیرانۀ کلیسا و تحت تأثیر شرایط قرار 

کوشد. در واقدع خلیدل در ایدن برنامدۀ با ترسیم آگاهانۀ اهدافش در مسیر نیل به آنها می

روشن در پی آن است که شرافت و انسانیّت را که در ورای سیعره و نیرندگ کلیسدائیان 

هدای تدازه، دوبداره کردن بسترهای آموختن نگدرشبا فراهماست  به فراموشی نهاده شده

ارادۀ آزاد و دفاع که با خدودنگری از  پس به یاری همان مردم مظلوم و بیاحیا سازد و س

شوند، به انرالب و جهاد برای رسیدن به آزادی اصل وجودی شخصیّت خویش آگاه می

و حروی انسانی دست زند؛ چرا که »دستیابی به آزادی بر بستر آگاهی ف اینده از واقعیّت 

کلکلاذيکأ حضل ک»  (:133:  1379وم،  فددرگیرد« )درون و بیرون انسان شکل می ّ لرًکت ک ْکإن کلکشلرب  ه کم ات 
رام ک کأثجْکه کام کک ايکُت  ّب نرکلملظلمل ککدْکم  کقی م  کق ل کب کأانی   ، ّ کولملع  لة کة کوحل  کلحللقا  ب    کسل   ّ )جلربلن ک18«صلرئ  انکول

ک(.201:کک1994

 

 «  19نگریاصل »غایت

 روی او قرار دارندد و بدر خدالفدر پیشداند که  هایی میآدلر رفتار انسان را تابع هدف

معتردد اسدت کده   -دانددمیو تجربیّات کودکی  ها  تکانه  که منشأ رفتار را غرای ،  -فروید

آیندده اسدت کده انتظدارات بدرای  دهدد و ایدن  گذشته، حدود صحنۀ عمل را نشان مدی

: 1387شددولت ،  ر.ک:  )کندد  می  تعیینچگونگی عمل بازیگران را در این صحنه  شخصیّت و  

ت در جهد ،خدودبا توجّه به این امر، خلیل پس از انتخاب آگاهانۀ هدف ارزشمند   (.141

از تمدام   اشگذشدته  به مددد تجدارب ناخوشدایندو  کند  رسیدن به مراصدش حرکت می

موانع و نامالیمات پیرامون به عنوان مادۀ اولیه و واسعۀ حصول به مرصود غایی استفاده 

دکقل ک» دارد:گونه بیان میدر بارگاه شیخ عبّاس و خعاب به مردم اینکند و این مسأله را  می
ت ک ّ  ککْجن کلکسلللا ککلْحتمللللْ ّبلللةًکهلللرکم کت کيیأکيتلکلللاککلجلریحلللة ککقلللة کیلحلقکْنکأجلللْ  کمللل ککولکعطلللش ککولجلللل مرءکعلللل کِبکلللدا ککات
ّ  ک د کولجل ککلکعللللذلب ککت کیْکامکوقرسللللوجلللل ينکة کياکْخ کولکسللللوککلللللْ ت کج ککألنللللا ّْاتًکصللللریخرًکدلتامکصلللل کیللللتْنهکنة کیکسللللاکعلللللْ

 (.192:ک1994)جربلن ک 20«ْفکقطوکملکأخ ککوکاناينک  کيْککلکد کي خ ککمتمّاجرًکي

آید که »هدف کماِل« وی پس از رسیدن به خودآگداهی از سخنان خلیل چنین بر می

پوشدی از آن، برابدر است و از منظر وی چشمبه صورت مکتب و هنجاری پایدار درآمده
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درون و ذهنش خواهد بود. او در افر نیمه روشن اهداف و آرزوها با با هنجارشکنی در  

فشارد کده رهدایی از بندد هرگونده سدتمی کده تمام وجود بر این مسأله هدفمند پای می

هاست و برای تحرّدر انسانیّت و عدالت را تحت شعاع قرار دهد، حرّ طبیعی همۀ انسان

ّْکآن نباید از هیچ تالشی فروگدذاری کدرد: » کأسل کإکل کحیلْکتْکف  کالکأعْکبلع کلکط  يلق   همددان:) 21«لل م کث 

«  22(. در این راستا باید خاطر نشان کرد که »آدلر تحت تأثیر دیدگاه »هانس ویهینگدر183

ها یا اعتراد به این که دنیا چگونه فیلسوف آلمانی قرار داشت که معترد بود افراد با خیال 

نده   -های ذهنی آنها از واقعیّت( و »برداشت108:  1385کُری،  کنند« )باید باشد، زندگی می

(. بر مبنای ایدن 90:  1384فیست،  دهد« )نحوۀ تالش کردن آنها را شکل می  -خود واقعیّت

های زندگی، با توجّده بده نظر، خلیل در مورد عملکردهایش برای گری  از فشار دشواری

گیری است، تصمیمکردهه برای خود و مردم سرزمینش ترسیمای کاهداف خیالی و ذهنی

هدای پیرامدون خدویش اسدتفاده ای ذهنی در تفسیر پدیدهکند و از آنها به عنوان نرشهمی

ّن کيأْنککلإلنسرن کککب کولج ککند: »می :ک1994)جلربلن ک23«عر   کلکسل کک  کسلب ککم کْعلل کيوأْنککل کلألْیض کدلًکع کیسعکا
است کده او   -نه تجربیات گذشته  -آیندهبیان دیگر آرزوها و انتظارات خلیل از  به(.کک176

انگی اند و موجب پویایی و پیشرفت او شده است. آدلر این مفهدوم را بدا عندوان را برمی

کند و معترد است وقتی ما در جهت کمال هسدتی یدا وجدود نگری خیالی بیان میغایت

ود را بده کند و مدا زنددگی خدهای خیالی، رفتارمان را هدایت میکنیم، اندیشهتالش می

کنیم که فراگیرتدرین آنهدا، آرمدان کمدال اسدت ها هدایت میوسیلۀ بسیاری از این خیال 

توان دریافت که خلیل با ردّ فضای فکری و جریدان (. بدین ترتیب می142:  1383،  شولت )

طلبانۀ خدود در راسدتای پیدروزی را بدر های حرّحاکم بر وضع نابسامان زندگی، تالش

 کند که در ذهن خدویش طرّاحدی کدردهفاضله و انگارۀ راهنمایی تنظیم میاساس مدینۀ  

است و تعبیر او نی  از زندگی در این دنیا بر مبنای واقعیّتی اسدت کده در اندیشدۀ خدود 

بینی و تصوّر او از هدف کمدال اسدت کده بده منظدور برای انسان آفریده و بیانگر جهان

 کند.رای محرّر ساختن آن تالش میتسلّای خاطر آزردۀ خود در هر شرایعی ب
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 24اصل »خودِ خلّاق«

آدلددر، کنندۀ خویش اسدت )داند که خود، تعیینآدلر شخصیّت انسان را قدرتی مسترلّ می

( و افراد فرط محصول جریانات زندگی خود نیستند؛ بلکه پدیدآورندگان خدود 41:  1361

(. با توجّه به این نظر آدلدر، 30  :1393اوبرست و استوارت،  و جریانات زندگی خود هستند )

گیری شخصیّت نیسدتند و شکلکدام توجیه کاملی برای  های اوضاع پیرامون، هیچکیفیّت

ود برگ یند و این ندوع گد ینش، تواند سبظ زندگی منحصر به فردی برای خمی  هر فرد

های سرشتی او و تصوّراتی است کده از محدیط خدویش دارد و از تأثیر زیرساختتحت

خلیدل در فرایندد تحدوّل و   ،گیرد. بر این مبنامی ان خلّاقیت و نیروی تخیّل او نشأت می

شود؛ بلکه در مواجهده های نامعلوب پیرامون نمیکوشش درونی، نه تنها قربانی موقعیّت

اسدت. از با تنگناهای آن، مبتکر و خلّدای الگدوی زنددگی خدود و همنوعدانش گردیدده

دریافت که او در اثبات خودِ خلّای معترد است کده انسدان   توانمضمون گفتار خلیل می

بیندد، بگونه که مصلحت تواند بر خود حکومت کند، برای خویش تصمیم بگیرد و آنمی

کلکد يْکخ  جْک»بیندیشد و رفتار کند:   کم ن  کآکًةکع مْک  کألناينکک سْکت  علْمکن کمع ...کسلرن کيل  ،کوي سلْکإنْککیلرء کبل ْکت 
کم کخ ک کقل دْککيد کیل کرْبيکب کقل کک  کْنکأْحفل کْعکأ کْستط کأألناينکملْکک  کيْکلکد ککن کو لًکم کْط  ک ْجت  نْککألن کق للي  کيک لخلليکمل  کت عل ب 

کو لک ا يء ک ت ککْعت کشلجاکت ککة کياکمروکلکسل ککمل   کْنک ذهکلخل کم ککيْفس ک ْتکنل کا کوقْدکس ککّم کيکي؛ک»«م تربعة کلکا ذ ب  کووقفلْ
 هلمکضللل ککّيا  کبلللت ککيتلکللل ککلکاتلللرب ککت کيهمکآسلللرمع کلللل کم کوأتللللّکع ککيهللللمکأ الللریککّيا  کأبلللکوأخلللْذت کک بلللرن کلک وککّي کبللل

 (.176وکککک173:ک1994)جربلن ک 25«واف  م

از گفتۀ فوی پیداست که دغدغه و ترّالی فکری، خلیل را به کشدف سدبظ زنددگی 

است و بیداری او جهشی درونی است که با به کارگیری بیدنش و کارآمدی هدایت کرده

اساس شکل گرفته در اذهان را شکست داده و بدا خدود و بده نفدع های بیخِرد، دیدگاه

سازد. آفرینش این رویداد، نوعی خلّاقیّت است که به صورت منفعالنده عموم همگام می

اسدت؛ بلکده نتیجدۀ و تحت تأثیر تجارب گذشته و شرایط زیستی غری ه شدکل نگرفتده

ای که ت که بر اثر استعداد ذاتی و نیروی آفرینندهفعالیّت ذهنی و تالش روانی خلیل اس

اسدت. های فردی و اجتماعی بروز کدردهدر وجود خود اوست، به منظور غلبه بر کاستی

اندد کده او بدر حسدب هایی را برای وی سبب شدهبیان دیگر عوامل محیعی، انگی شبه
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لیل، بیانگر ایدن منبدع گوید. مواردی از گفتار خقدرت خلّای ویژۀ خود به آنها پاسخ می

ألناکاسدت؛ تعدابیری نظیدر: »درونی است که عوامل دگرگونی و تحوّلش را موجب شدده
ککيکقلد کلمتنعل تْکحل کی وْکألن ککمنکمتربعةکلکاذبکولک يءک...کييک لخلککب کع کقدکت کککقلي علن کلکتللذا  کِلللت 
عْک ا  تْککقللدْک (؛173:ک1994)جللربلن ک 26«...کب کلکشلل  نْکسللنل فْککسلل  مروک للذهکلخلمللْککيکملل  : همددان) 27«ةي  کلکسلل 

ک للّک ل کلکللاذيکينْک(؛ »176 کلحلقیقلليو ّی  کلکنللو نْکبثللق  کلإلنْککملل  ًةکسللرن ک لخلل   ...کوجيعل هللرک ریحللًةکِبحلیللر کمت للا
کالتبللدوک ّم  رکلحلقیقللةک هلليکاللرکنوج نکویلءکململلة کلکلایلل  کِبسللمکلکلل اوح.کأمللا کملل  کإالا .کلحلقیقللة ک لليکمثلل  ک یللع 

کلکب طلل کلکقرسللیة .ک کبتللأثللت  ع    کملللنکشلل  کم فرعیل هللرکلملسللتکباة کإالا لألشللیرء کلجلمیلللة کيک للذلکلکعللرملکالکتظهلل  
هکنفللْککلکللايتکت ع لا م نللرکأنْککلکعرطفللةکلخلفیللةلللککلحلقیقللة ک لليکت نللرکوجتعل نللرکنتمنللا ک کللککلکفلل ح کنفسلل  م   ح کأبيا
کلکنارس ک توان گفت که »قدرت خلّدای، های فوی می(. در تکمیل عبارت175: همان)  28«جلمیع 

نشانگر اصل فعّال هستی انسان است که ممکن اسدت بده مفهدوم قددیمی روح وابسدته 

( و برخی اقدامات خلیل؛ از قبیل مخالفت او با آن باورهایی کده 216:  1375شولت ،  باشد« )

چدون و چدرا آنهدا را پذیرفتده بودندد و های متمدادی، بدیمردم سرزمینش در طول سال 

گری حاکمان کلیسدا و نید  اولویّدت اش نسبت به سلعهگیری اعتراضی و انترادیموضع

آن که بیانگر شخصیّت خلّای و پویدای اوسدت، از دادن به حروی قشر محروم، عالوه بر 

های خلّاقیّت وی در جهت رسیدن به برتری است کده پدس از احسداس حردارت نمونه

اسدت و بدا ایدن های موجود در جامعه تبلور یافتدهدرونی، در راستای جبران محدودیّت

سّط تجربیدات های زندگی خودشان هستند و صرفاً توها، آفرینندهدیدگاه آدلر که »انسان

( 105:  1385کُددری،  گیرندد« )شناختی غری ه شکل نمیهای زیستدوران کودکی یا کیفیّت

 همخوانی دارد.

 

 گیرینتیجه

گانۀ نظریۀ فردنگر برآیند نرد روانشناختی داستان »خلیل کافر« در چارچوب اصول هفت

گداه روانکاواندۀ دهد که داستان م بور، قابلیّت معلوبی جهدت بررسدی از نآدلر نشان می

هددای فعالیّددتکددودکی خلیددل«، »هددایی نظیددر »شددرایط نامسدداعد آدلددر دارد و شدداخص

دگرخواهانۀ وی«، »تالش برای تاییر اوضاع نابرابر اجتماعی« و در نهایدت »رسدیدن بده 
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اسدت بدا جبران در آن توانسدتهست، که جبران خلیلریّت و پیروزی«، گواه این مدّعاموف

پرداز روانشناسدی کودکی خود، در قامت نظریه  ته و وقایع ناگوارشرایط ناخواستوجّه به  

های اجتمداعی خدویش اندیشه منظور انترال های روانشناختی بهاراجتماعی، آگاهانه از اب 

است تا با پردازش سیر صعودی زندگی و شخصیّت انرالبدی خلیدل بهره گیرد و کوشیده

خواهانده و نویسنده است، به سوی اهداف آزادی  که در حریرت بازنمود شخصیّت خود

از اصل »احسداس   هدفاین    بازتاباش در جامعه به پیش رود. وی برای  جویانهعدالت

روز بده ندام خلیدل کمدظ های جوانی سیهعنوان خمیرمایۀ تحوّالت و برتریحرارت« به

و بدا گدام گ یندد  برمدیاست که با خودنگری، رفتارهایش را هشدیارانه و آگاهانده  گرفته

از اختیدار و هدا  انسدان  دهددرصدد است که نشان  ،برانیهای جُفعّالیّتبرداشتن به سوی  

زدۀ جامعه کلیسایی، محکوم به و حتّی در فضای خفران و استبداد  ارادۀ آزاد برخوردارند

سدازی نیدروی در واقع نویسندۀ داسدتان بدا برجسدته حاکمان و تردیر زمانه نیستند؛جبر  

خلّای و ارادۀ آزاد خلیدل بدر آن اسدت تدا ضدمن دمیددن احسداس هویّدت جمعدی بده 

در نتیجدۀ انتخداب سدبظ زنددگی هموطنانش راه دستیابی به برتری و کمال انسدانی را  

، احساس حرارت خلیل به عرددۀ حردارت کده در در این گذار.  به آنان بنمایاندسودمند  

اسدت و نگدرش و کندد، منتهدی نگردیددهماع بروز میهای منفی و ضدّ اجتکالبد ویژگی

اش نسبت به دیگدران، گدواهی بدر پختگدی و سدالمت رواندی اوسدت. عالقۀ اجتماعی

همننین مشخّص گردید که تأثیرات دو قوّۀ وراثت و محیط اجتماعی اولیّده کده عمومداً 

جتمداعی، رغم شرایط نابسامان شخصی و اکنند، علیمواد سازندۀ شخصیّت را تأمین می

و بده وسدیلۀ نیدروی خلّدای اندد و ایل نرش چندانی نداشتهگیری شخصیّت خلدر شکل

اسدت؛ درونی، ضمن تأثیر نهادن بر محیط، معمار سبظ زندگی و شخصیّت خود گردیده

عندوان سرمنشدأ تجدیدد اراده و بیان دیگر وی اگرچه از گذشته و احساس حرارت بهبه

هایش را بدا توجّده بده علّدت غدایی و فعّالیّتها و تصمیم  گیرد؛ لیکن اوپشتکار بهره می

 عبارت دیگر و به تعبیدرِآفریند؛ بهکند که فراروی خویش میهایی متعالی تنظیم میهدف

تری نسبت به تجارب گذشته در ایجاد آدلر تصوّر رویدادهای خوشایند آینده، تأثیر قوی

 انگی ش و تعیین رفتارهای کنونی او دارند.
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 .امّا هرگ  نترسیدمپینید؛ های دیر میاتایهایتان را به فریادی گوشخراش تبدیل کردم که در 

 نهایت و نا کجا آباد ادامه خواهم داد. این راه را تا بی .21
22. Hans Vaihinger 

 های خوشبختی را دریابد.ند و راهانسان باید بر روی زمین با خوشبختی زندگی ک  .23
24. Creative self 

دست و پددا نیسددتم؛ بلکدده انسددانی بینددا و زیرا که اب اری بیمن از معبد راهبان بیرون آمدم؛    .25

آری، از کلیسا رانده شدم؛ چون حاضر نشدم قبددرم را بددا دسددتم بِکددنم. چددون قلددبم در   شنوایم.

بود؛ در روزی کدده روحددم بدده ایددن حریرددت درونم از همراهی با دروغ و دورویی به ستوه آمده

هایم راهبان ایستادم و شروع کردم به ابراز اندیشهو در برابر    جرأت یافتمآسمانی آگاهی یافت،  

 داد.برای آنان و خواندن شواهدی در این کتاب که گمراهی و کفرشان را نشان می

در عذاب است و روحددم حاضددر نیسددت از از تکرار دروغ و دورویی  چون قلبم در درونم    .26

 های مردم کامروایی کند.نعمت 

 است.ت شدهروحم از این شراب الهی سرمس .27

... و با زم مۀ نام خدا، نسبت بدده  تابدمی نور حریری، همان چی ی است که از فعرت انسان  .28

کند. حریرت، همنون ستارگان است که فرددط از دل تدداریکی شددب پدیدددار زندگی امیدوار می



    نقد ادب معاصر عربي   98

خوشایندشددان تنهددا های زیبا در این هستی است که آثار  شوند. حریرت، همنون همۀ پدیدهمی

شود که تأثیرات ویرانگر ایددن دور و تسلسددل را دریابددد. حریرددت، همددان برای کسی هویدا می

دارد کدده آن مددیآموزد از روزهایمان شادمان باشددیم و مددا را وااحساس پنهانی است که به ما می

 شادی را برای همۀ مردم آرزو کنیم.

 

 و مآخذ  منابع
 :کعر ،کجنیبکبش ، کلکقر   :کلجمللسکلألعل ککلثقر ة.ترمجةک؛معنی احلياة(.ک2005آ ک  کأکف يد.ک) −
 ؛ ترجمۀ حسن زمانی شرفشاهی، تهران: پیشگام.شناسي فردیروان(. 1361آدلر، آلفرد. ) −

، ؛ ترجمۀ نیلوفر قادری، چاپ دوّمدرماني آدلریروان(.  1393ابرست، اورسوال و آلن ا. استوارت. ) −

 تهران: کتاب ارجمند.

؛ ترجمۀ علددی صدداحبی، تهددران: تحلیل روانشناختي استبداد و خودکامگي(.  1379اسپربر، مانس. ) −

 ادب و دانش.

 ، چاپ سوّم، تهران: جامی.های نقد ادبيمباني و روش(. 1385اهلل. )امامی، نصر −

ّ ية:ک لیکلحللریث کعبد؛کت  ه:ک هدکبنکمدخل إلی نظرّيات الشخصياة(.کک1990إجنل  کِبیب ل.ک) − ع هللاک کیم کلکسلا
ککلطابرعةکوکلکناش .

ّ  .کوت:؛کبلکجربان يف عصره وآاثره األدبياة والفناياة(.کک1983جرب ک ی .ک) − کن
 ؛کبلوت:ک لیکلجلی .جرباناجملموعة الکاملة ملؤلافات جربان خليل  (.1994خلی .ک)جربلن کجربلنک −
؛ چدداپ چهدداردهم، تهددران: شناسيهای شخصیّت یا مکاتب رواننظریه(.  1390اکبر. )سیاسی، علی −

 دانشگاه تهران.

 ؛ دربارۀ جبران و سپهری. مشهد: دانشگاه فردوسی.به باغ همسفران(. 1384حسین. )سیّدی، سیّد −

 ؛ ترجمددۀ مهددرداد فیروزبخددت، تهددران:درماني و مشاورههای رواننظریه(.  1381شارف، رینارد. ) −

 خدمات فرهنگی رسا.

، اهواز: دانشددگاه شددهید الطبعة الرابعةة؛کتطوار األدب العريب احلديث(.  1386شکیب انصاری، محمود. ) −

 چمران.

اکبددر سددیف و ؛ ترجمددۀ علددیشناسي نوینتاریخ روان(. 1375شولت ، دوان پی؛ سیدنی اِلِن شولت . ) −

 دیگران، چاپ سوّم، تهران: رشد.

محمدی، چاپ ؛ ترجمۀ یحیی سیّدهای شخصیّتنظریه(.  1387.................................................... ) −

 سی دهم، تهران: ویرایش.
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 اهلل فوالدوند، چاپ شان دهم، تهران: مروارید.؛ ترجمۀ ع ّتگریز از آزادی(. 1393فروم، اریظ. ) −

 ؛ ترجمۀ به اد برکت، تهران: مروارید.رهای پندارفراسوی زنجی(. 1379................. ) −

محمدددی، ؛ ترجمددۀ یحیددی سددیّدهای شخصیّتنظریه(.  1384فیست، جِس؛ گرگوری جی. فیست. ) −

 تهران: روان.

، بیروت: دار بعۀ األولیعال؛  لمؤلفات جبران خلیل جبران  المجموعة الکاملة(.  1994ال، أنعوان. )الروّ −

 الجیل.

محمدی، تهران: ؛ ترجمۀ یحیی سیّددرمانينظریه و کاربست مشاوره و روان(.  1385کُری، جرالد. ) −

 ارسباران.

 ؛ چاپ دوازدهم، تهران: ویرایش.شناسي شخصیّتروان(. 1387کریمی، یوسف. ) −

 دانشگاه تهران. ؛ چاپ سوّم، تهران:احساس کِهتَری(. 1375منصور، محمود. ) −

 ؛ تهران: گوتنبرگ.عقدة حقارت(. 1368منوچهریان، پروی . ) −

؛ ترجمددۀ احمددد شناسههيتاریخچههه و مکاتههب روان(. 1371. )ویرجینیا استاوتک، هنریظ و  می یا −

 رضوانی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

.  1396/  12/  26؛    https://public-psychology.ir؛  دانشنامه روانشناسي مردمههينوربخش، علیرضا.   −

 .15:10ساعت 

نری براهنی و گددروه ؛ ترجمۀ محمدشناسي هیلگاردزمینة روان(. 1381دیگران. )  هیلگارد، ارنست و −

 مترجمان، چاپ دهم، تهران: رشد.
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 ل( ي ة خليا ص شخصيجربان )متح ليالکافر« جلربان خلل ية لقصاة »خليا أدلر  قراءة  

 
 

کک1أمیدکجهرنکِتککیل 
ک2مسیاةکب مرس

ک
ک

 امللخاص
تعلدوکک«فسکلکفل  ياک»عللمکلکلناککسلم  نکت کيلکقل نکلکعشل ککيکمدیسلة ککئنشل کم ک لّکوککطبیبلرًکنفسلرنیارًک(کک1870عترب کأکف  کأ ک ک)ي

ک ّحرً کمنکلألمیر،کلإلجتمرعیةکوت اازکعل کلجتمرعیاةکلإلنسرنکوبنلرًءکعلل ک لذهکلکنظل  کتلدیس  ّاهکمست کلکف  کوسل أعمر، 
ّعيکلکذليتا« ک»لکورئیاة«کوإخل.ک ّیکِبکنقص« ک»لک کشخصیات هکعل کأسرسکحمرویکمنهر:ک»لکشع إناک ذهکلکدیلسةکومتکاص 

ّءککککهتدفکي  کل کأکفل  کأةکيلاکنظ ککبرين کعل کأسرسکمیةکخلیاک کشخصیصکوکُتلیإک کمتککلياکیلکتکلک-نهجکلکّصفياکلملض
نظ لًککلقربلیارتکلکنفسیاةکلکارمنةکيکقصاةک»خلی کلکار  «کجللربلنکخلیل کجلربلن.کتشلل کلکنتلرئج کإکل کأناکجلربلنکککكذلـوکک

ّينکوت قیللةک ًةکمبللدأک»مشللرع کلکللنقص«کلألسرسللياکيکتالل ّمیفللةکلحلرمسللةککلمبللر اکلأل ک يللاةکخرصللا أيضللرًکبللدویهکيعتقللد کِبک
هکووجهللرتکنظلل هکيک للذلکلکصللد کإکلل کلملعرجلللةکلکنفسللیاةککشخصللیاةکشخصللیاةکأيک لل   ؛ک لهللذلکلکسللببکيسللع کم لق یللرًکآیلئلل

ّمککلمجتملعکلکانیسليکإکل کلجروکلةکولملثلرب  کويک کلکیرئسکولملهضل ّلعيکيکلجلّا خلی کلجلهر ياةک ل عرًکشعبککبنرنکغلکلک
کأ ضللل کيک ّملللرتکلکنفسلللیاةکيکنقللل کلملعنللل کبشلللا   ةکلملعل ک رعلیلللا ّلقلللعکللللرو،کملللنک لللذلکلملنطللللقکعللل ض  مضلللمریکلأل بکلک

کلکقصصي.
ک
ک
ک
ک
 
 
 

ک
.خصللللیةن کخلیلللل کلکاللللر   کمتکللللیصکلکشاکجللللربل:کلکنقللللدکلکنفسلللليا کأکفلللل  کأ کلللل  کجللللربلنکخلیلللل ةيسةةةةة يالرئ الکلمةةةةات
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Abstract 

Alfred Adler (1870) was a psychoanalyst and the founder of 

"individualist-oriented psychology" in the twentieth century. His 

school of thought emphasizes the social aspect of man and views his 

actions and behaviors emanating from social struggles. In line with 

such a view, human character is based on concepts such as "feeling of 

inferiority", "consciousness", and "considerateness". The present study 

aims to investigate the character of Khalil based on the principles of 

Adler's theory. To this end, the content of of the story ‘Khalil Kafir’ 

by Gibran Khalil Gibran is analyzed to detect its psychological 

capacities. The findings suggest that Gibran believes in the role of 

Adler’s principles, in particular the fundamental principle of 

“inferiority", in the formation and enhancement of an individual’s 

personality. Hence, through the transfer of his thoughts and ideas in 

this regard as well as the psychological processing of a jihad character, 

he tries to push Lebanese unconscious people into movement and 

dynamism in the depressed and despotic atmosphere of the church 

community.  This is how psychological data serve to better transfer the 

intended meaning in the field of fictional literature. 

 

Keywords: Psychological criticism, Alfred Adler, Gibran Khalil 

Gibran, Khalil Kafir, Character traumatization. 
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