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چكیده
ویلیام گلسر در سال 4991م .تئوری انتخاب را به عنوان پشتیبان رویکرد واقعیت درماان اراهاه دارد .ایاو تئاوریه یایو ی
داردرد مغز آدم را برای صدور رفتاره تبییو م دند و معتقد است ده هر آن چه از ما سر م زناده یار رفتاار اسات و ه اه
رفتارها معطوف به ارضای پنج نیاز بنیادیو است .در ایو پژوهشه با روش تحلیل -توصیف ه پس از یرح مختصری از یاعر و
زندگ نزارقبان و تعریف اج ال از تئوری انتخاب و نیازهای بنیادیوه به ایو سؤال پرداختاه ما یاود داه چارا ایاو یااعر
معاصره ه زمان با دو عنوان متناقضِ یاعر«زن» و یاعر«سیاست»ه یناخته ید است؟در پاسخ به ایاو مساهلهه مو وعاه یاعر
«صدنامهی عایقانه» بر اساس یاخصهای نیازسنو نظریهی انتخاب بررس و اراهه ید است .نتایج به دست آمد نشان ما
دهدده نزار قبان اگر چه با عناویو مذدور یهرت یافته ول در واقع او یاعر«آزادی» است و مهمتریو دغدغههاای ههنا وی
به ترتیب «آزادی»ه «عشق» و سپس «قدرت» است.
.
واژگان کلیدی :نزار قبان ه یخصیت هنریه صد نامهی عایقانهه نظریهی انتخابه نیازهای بنیادیو.

مقدمه
آثار هنرمندان به مثابه آیینههای هستند ده یخصیت آنها را بازتاب م دهند و ایو امکان را برای محققاان فاراهم
م دنند ده از را بررس آن آثار بتوانند به یناخت اصول تری از مؤلفههای تاثیرگذار در یخصایت و مانش رفتااری
ایشان دست یابند .ایو امر به ویژ در مورد یعره مصداق و تبلور م یابد؛ چرا ده از یر طرف « یعر به طور دلا
بیان است از یر توربهی احساس  .توربهای ده از احساسات یخص تراوش یافته ول در چارچوب آن منحصار
و متوقف ن یود و در رویکردهای مختلف یعر معاصره نوع مشاردت در توربههاای ج عا یافات ما یاود».
(عزالدیوه )29-22 :4994و از طرف دیگر «یعر معاصره مانند ه ه ی یعرها در روزگار خاوده بیاانگر روح ت ادن و
تبلور سطوح فرهنگ ه اجت اع و سیاس روزگار است»(عزالدیوه .)29:4994
در مورد پیشینه ی یعر معاصرعرب الزم به هدر است ده هنوز قرن نوزدهم به پایان نرسید بود ده ناو تااز ای از
یعر به ظهور پیوسته نوع ده از لحاظ یکل و مض ون و از لحاظ اسلوبه دارای تعارضهاا وتضاادهای باود :از
یر سوه اسلوب دالسیر و سنت و از سوی دیگره عواطف و انفعاالت رمانتیر جدید .ایو نو یاعر در حقیقات ه
انعکاس جنبش فکری عام بود ده ایو تغییر و تودد را در میدان ادبیات به وجود آورد و دنباله رو ادبیاات اروپاای
بود .بهتریو ن ونهی ایو ییو ی تاز دریعره ه ان است ده در آثار خلیل مطران دیاد ما یاود( .یافیع داددن
)77 :4931.
ایو تعارض میان یکل قادیم و مضا ون تااز در آثاار یاعری بعضا از معاصاران مطاران از قبیال  :ماازن ه و
عبدالرح و یکری و عقاد نیز دید م یود .اینان یدید ًا تحات تاهثیر مطالعاات خاود دریاعر انگلیسا هساتند باه
خصوص آن چه مربوط به دیدگا های رمانتیر است .ایو گرو یاعران-ده بعدها به عنوان مکتب «دیاوان»ه یاهرت
یافتند -یعر یوق و حافظ ابراهیم (یعرای دالسیر) را به یر سوی نهادناد ه اانگوناه داه یاعرهای دالسایره
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جدید را  .یاید مهمتریو عامله آگاه از ن ونه های یعر انگلیس بود ده اینان حاصل دردند و دیدند داه ایاوگوناه
یعره با آن چه در آثار دالسیرهای جدید دید م یود ه تفاوت آیکاری دارد .جهت اصال گارو ه اان مساهلهی
وحدت یکل و معنا در یعر بود ده مطران نیز مورد توجه قرار داد بود(.ه انه )39
توجه به ایو امره به دالیل گوناگونه ما را به تهمل و تفکر در مورد یعر معاصر عاربه فراما خواناد؛«آگااه از
یعر امروز عرب هم به لحاظ یناخت یک از پدید های هنری و فرهنگ جهاان معاصار اه یات دارد هام از نظار
مطالعهی تطبیق و بازیناس جایگا یعر در فرهنگهای گوناگون .یعر امروز در جهان عربه باه گاواه پاژوهش
های پری اری ده دربار ی آن صورت گرفته و ترج ه های بسیاری ده از آن ید ه واجاد چناان اعتبااری اسات داه
ادنون نزدیر به سه دهه است ده با اقبال یعرخوانان و یعریناسان مغرب زمیو رو به روست .از ایو روه با توجه به
قرابت فرهنگ ه زمینههای مشترک ههن و سنخیت فکری مردم ایو پار ی پرپهنا از جهان با ه سایگان یاانه دسات
یافتو به تصویری جامع و رویو دربار ی ایو یاخه از یعر جهان دست دم برای ما ضارورت دارد» (اساواره :4934
.)41
از میان یاعران معاصرعربه نزار قبان یر ن ونهی برجسته است و به نظر م رسد هیچ یاعری به انداز ی او در
نزدیر دردن زبان یعر معاصر به زبان عادیه اعم از گفتاری یا نویتاریه نقش ندایته استه «با نزار قبان ه زبان یعر
از برج عاج خود به دوی و برزن آمد و سادگ یاعرانهه زیبا جلو گر ید و واژگان و تعابیر عادیه بار معنای تاز و
پرتو زیبایناسانه ی ب مانندی به خود گرفت( .اسواره  .)94 :4934البته اثرگاذاری ایاو یااعر در مخاطابه تنهاا باه
واسطهی چگونگ داربرد دل ات نیست بلکه به ییو ه سبر زباان ه چیادمان خااص واژگاان و طاراوت زباان او
مرتبط است .به عالو ه هنر وی ایو است ده یعر را بدون ایو ده از اوج هنری آن فرود آورده به عرصاهی تحاوالت
اجت اع و فرهنگ عامهی مردم وارد م دند.
اما مسالهای ده در ایو پژوهشه یعر قبان را خاص و قابل تهمل و تطبیق با نظریهی انتخاب م دند ایو اسات داه
او را هم یاعر «زن» و هم یاعر«سیاست» م خوانند .ایو عناویوِ به ظاهر ناه خوان و متناقضه ایو سؤال را در ههو
مخاطب ایواد م دندده چگونه م یود عشق به زن ده تادنون در تاریخ یعر و ادبه امری یخص و میاان فاردی
تلق م ید است با موضو سیاست ده ج ع و ع وم استه پیوند بخورد؟
قبل از پرداختو به ایو موضو ه الزم است یرح مختصری از زندگ نامه ی نزارقبان بیان یود و سپس باه اج اال
به تبییو نظریه ی انتخاب و نیازهای بنیادیوه پرداخته یود زیرا توجه به نیازهای بنیادی به عنوان مهمتریو رویکارد و
اصل تریو استراتژی زندگ ه م تواند ییو ی مناسب برای وحادت بخشایدن باه فعالیاتهااه عالیاق و موضاوعات
گسترد در یعر نزار قبان باید .در ایو پژوهشه سع یاد اسات تاا نی ارص یخصایت ایاو یااعر در مو وعاه
یعر«صد نامهی عایقانه» با تهدید بر نظریه ی انتخاب و با استفاد از روش تحلیل محتواه مورد بررس قرار گیرد:
زندگی و آثار نزارقبّانی
نزار قبان در  4929/9/24در دمشق متولد ید  .تحصیالت خود را در ایو یهر به پایان برد و در 4911در ریته ی
حقوق از دانشگا دمشق فارغ التحصیل ید و سپس به استخدام وزارت خارجه ی سوریه درآمد و به مادت 24ساال
در س تهای دیپل اتیر در قاهر و آنکارا و لنادن و مادریاد وپکاو و بیاروته خادمت دارد .در  4911از مشااغل
دیپل اتیر استعفا درد و به بیروت رفت و در آنجا مؤسسهای انتشارات به نام خود دایار دارد .پاس از جناگ هاای
داخل در لبنان و دشته یدن ه سر اوه در  4932نخست به ژنو و سپس به لندن رفت و تا اواخر ع ر در ه اان جاا
ماندگار ید .در  4993درگذیت و بنا به وصایت خاود او در آرامگاا خاانوادگ در دمشاق باه خااک ساپرد یاد.
(قبان ه)49-41 :4932
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از نزار قبان چهل و دو دفتر در یعر ونثر انتشار یافته است ده ع د تریو آن ها عبارتند از :زیبای گنادمگون باه
مو گفت ( )4911طفولیت یر نارسینه ( )4913؛ تاو از آن ماو هسات ( ... )4911صاد ناماه ی عایاقانه ( )4971؛
یعربلقیس ( )4932و . ...
درمیان یاعران امروز در جهان عرب ن توان از لحاظ نفوه دامنه دار در ج هور یاعر خواناان و القاای یاور و
حال عامه ی مخاطبان و برخورداری از یهرت و یناختگ بسیار و اقباال با حادومرز ه گاان و چااو بیارون از
ی ارآثار ه یاعری چون نزار قبان یافت .ایو ایتهار و اعتبار ه عالو بر نبوغ هنری و استعداد فطاری اوه معلاول دو
عنصر موضو و زبان است .
عشقه نخستیو و اساس تریو محور و موضو در یعر اوست و نگا او در ایو قل ارو داامال ناوه زیبایناساانهه
جستووگرانه و داویگره سایه رویو های ههو و ض یر زن و مرد یرق اسات؛ دومایو موضاو یاعر او سیاسات
است ده یعرهای او در ایو زمینه غالباً ناظر به نقد حال است و با لحو و سیاق تند و عاطف به دور از دنادوداوهای
ع یق و یناخت و تحلیل ژرفه مض ون پردازی م دند .وجه دیگر هنر نزارقبان نثر اوست ده از قریحه ای فیااض
و تسلط نظرگیر در داربرد ظرایف زبان ه حکایت دارد (قبان ه  .)42-44 :4932با مرگ نزار قبان ه دوران یاعران
بزرگ و ب بدیل عرب ده در عیو نوگرای ه چنان عرب باق ماندند و یادآور یاعران بازرگ عارب چاون متنبا ه
ع ربو اب ربیعه و ...بودند به پایان رسید» (فرزاده.)79-71 :4931
با خواندن نخستیو قطعه از ایعار نزار قبان آن چه موجب یگفت انگیزهایو است داه یاعر را بسایار مل اوس و
قابل دسترس درد استه او بدون داستو از جوهر هنری یعره با مهارت ت امه زبان ویژ ی خاودش را یافتاه اسات.
قبان دربار ی خود م گوید« :مو خود را یاعری م دانم ده ه وار بر لبهی تیز دینهه گام برم دارد .عشق ده مارا
به آن محدود م سازند عشق نیست ده جغرافیای پیکر زنه محدودش دند .مو ن ا پاذیرم داه خاودم را در چنایو
گوری تنگ و مرمریوه زندان دنم .عشق ده مد نظر مو است با ت ام هست ه معانقه م دناد .ایاو عشاق در آب و
خاک و یب و زخم های رزمندگان انقالب ه چش ان دوددانه اعتصابات دانشوویان و خشم خش گینان وجاود دارد.
مو امروز م نویسم تا زن را از میان چنگ و دندان خلیفهها و رجال قبایل آزاد سازم» (فرزاد.)71-71 :4931
با خواندن ایو عبارات و تهمل دوبار در یعر ویه ایو سؤال قوت م گیرد ده معن عشق و زن در یعر نزار قبان
چیست و به چه معن وی م خواهد مستع ر ی زن را از اسارت خلفا آزاد سازد؟ وی در جاای دیگاری ایاار ما
دند ده«:یاعر ن تواند به زمان و مکان خاصه تعلق دایته باید»(قبان ه .)73 :4931حال ایو ساؤال پایش ما آیاد
یاعری ده خودش را به خاک یا زن مشخص مقید ن داند چطور باه عناوان برجساتهتاریو یااعر زن و سیاسات
یهرت یافته است و چرا ایو قدر محبویت پیدا درد است؟ ایو ابهام زمان یدت م گیرد ده دریابیم وی یاعرش را
تداوم دودد خویش م داند و معتقد است «اگر دودد ام را از مو بگیرند یعر م میرد»(قبان ه .)73 :4931
نوآوری» و «ص ی یت در گفتار» را از دیگر ویژگ های یعر قبان هدر درد اند .چناان داه وی را باان مکتبا
جدید در یعر معاصر عرب بری رد و «ایعار وی را در عشقه یادآور یاعر غزلسارای عصار اماویه ع اربو ابا
ربیعه و در یعر سیاس و متعهده یادآور ایعار ص ی ه روان و ساد ی فدریکو گارسایا لورداا خواناد اناد»(قباان ه
.)73 :4931
وی با ه هی توددخواه ه نخستیو مسهلهی یعر نو عرب را در آن م داند ده «نشان ماردم را گام دارد اسات.
یاعر نوپرداز در قار ای است و مردم در قار ای دیگر...یعن دس به یعر او پ ن ا بارد»(فرامارزیه .)41 :4977
خوانند ی آثار نزار قبان از یر طرف در برابر فرهنگ غن و دید تاز و جهان ِ وی احساس یاگفت ما دناد و از
طرف دیگر در برابر اصالت و پیوستگ ع یق یعر او با ادب و معارف قاوم و روح جامعاه در حیارت ما ماناد.
عشق به وطو و ستایش از انسانیته استوارتریو پیوندهای یعر اوست .نزارقبان ه میان یعر زن و یعر وطوه تناقض
ن دید .او م گوید" :خوا یعره سیاس باید خوا عاطف ه ه هی آنها یر پدید ی انقالب است .ماو باه خااطر
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آزادی میهنم به انقالب دست م زنمه به نظر موه زنه یر سرزمیوِ استع ار ید است و باید ه اهی مساتع ر هاا را
آزاد درد» (فرامرزیه .)99 :4977
او به وطو و زادبوم خویش به مفهوم وسیع دل ه عشق م ورزید؛ از قطر ی باران گرفته تا برگ درخته گارد ی
نانه ناودان خانهه نامههای عایقانهه یانهی لغزید در زلف معشوقهاشه جان ااز ماادرش و گذیات ساالهاا داه بار
پیشان پدرش نقش بسته بود .او وطو را از ایو نظرگا وسیعه م دید و او را در آغوش م دشید و با او یک م ید.
(فرامرزیه .)43 :4931
بنابرایو سؤال ده از ابتدا در ههو یکل گرفته بود ه چنان پر رنگتر م یود داه چارا در یاعر قباان ه مفااهیم
ناه خوان مانندِ تعهد ع یق به احساسات دودد ه تهدید روی لحظههاای عایاقانه در قالاب توصایف زن و مفااهیم
وطودوستانه در قالب آرمانهای سیاس  -انقالب در دنار هم آمد اند و چرا یاعر یک از ایو مضاامیو را باه عناوان
محور اصل ایعارش انتخاب نکرد و به عبارت دیگر هویت واحد و مستقل برای یعرش تدارک ندید است؟
در پاسخ به ایو سؤاله دیدگا های مختلفه توضیحات گوناگون اراهه م دهناد .یااید یکا از زیبااتریو و یااید
جدیدتریو رویکردهاه توجه به مباحث روان یناخت و تحلیل مسهلهه از زاویهی ویژگ ها یا نی رص یخصیت یااعر
باید .از ایو منظره عبارات و مفاهی ده یاعر خلق ما دناد یاا دغدغاهی بیاان آنهاا را دارده نشااندهند ی تیا
یخصیت یا قوت و یدت نیازهای روان یناخت وی است .در ایو پژوهشه سع بر ایو است ده نی رص ایو نیازهاا
با توجه به یاخصهای مطرح ید در نظریهی انتخاب بررس یود.
تعریف اجمالی از نظریهی انتخاب
ویلیام گلسر در سال  4911نظریه ی جدیدی در خصوص آسیب یناس روان اختالالت رفتاری و روان و روش
درمان آن اراهه ن ود و آن را واقعیت درمان نامید .در ایو دتابه ویلیام گلسر متهورانه در برابر رویکرد مسلط سانت
روان -تحلیلگریه موضعگیری درد و ادعا م دند« :زیرساختهای اصل اخاتالالت روان یاناخت و نشاانه هاای
مرض بی ارانه نه توربه های گذیته یا سردوب ها و خاطرات واپس راناد یاد باه حاوز ی ناخودآگاا فارده داه
«مسئولیت گریزی» و «نادید انگاری» واقعیت است» .گلسر را درمان بی اران و داهش رنجهای روان اعم از دلیاهی
اختالالت روان آزردگ ( نوروزها) و اختالالت روانپریش ( سایکوز) را تردیب متعال یفقت و مهرباان و آماوزش
انضباط برای دعوت دردن فرد روان رنوور به مسئولیتپذیری بیشتر برای ارضاای نیازهاای خاود و رویااروی باا
واقعیتهای زندگ ( به جای فرار از آنها یا انکار واقعیت با دلیلترای و توجیه و قربان و نااتوان پندایاتو خاود)
م داند.
او از سال  4911به طور مرتبه ه انند دیگر نظریه پردازانه نظریه ی واقعیت درماان را در حاوز هاای مختلاف
آزمود .ایو نظریه ده در حوز ی درمان آسیبهای روان مطرح یده به تدریج دامل گردید و به ییو ی ب باداناهای
علیه ت ام مکاتب سنت قیام ن ود و در ع ل نشان داد ده «آدم اسیر حاواد و وقاایع دردنااک گذیاته نیسات و
م تواند مدیریت زندگ و سرنویت خود را در دست بگیرد .موفقیتهای ع ل ایو نظریه به نحوی بود داه خیلا
سریع مورد توجه اندیش ندان گوناگون قرار گرفت و به حوز های گوناگون از قبیل :آماوزش و پارورشه خاانواد و
روابط والد -فرزندی و اصول مدیریت نیروهای انسان گسترش پیدا درد»( گلسره 4994هب .)979 :او سپس در سال
4991ه تئوری انتخاب را به عنوان تئوری پشتیبان رویکرد واقعیت درمان ه اراهه درد( .گلسره)41 :4991
نظریهی انتخابه رویکردی جدید در روان یناس است ده به ما د ر ما دناد داه علات رفتارهاای خاود و یاا
اطرافیان را به درست دریابیم .یناخت علت رفتارها موجب تع یق احسااس آزادی و تسالط ع لا باه فراینادهای
گوناگون زندگ م گردد(گلسره 4992ه الف .) 1 :ایو نظریهه مبتن بر روان یناسا دنتارل درونا اسات و معتقاد
است ده گذیته بر زندگ دنون ما اثر یگرف دایته است ول تعییو دنند ی رفتار دنون ما نیست.
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به طور دل تئوری انتخاب توضیح م دهد ده افراد چرا و چگونه رفتار م دنند .ایو تئوریه ییو ی داردرد مغاز
آدم را برای صدور رفتار تبییو م دند .تئوری انتخاب معتقد است هر آنچه از ما سر ما زناد یار رفتاار اسات و
ه ه ی رفتارها از درون ما برانگیخته م یوند و معطوف به هدفند و هدف هر رفتاره ارضای یک از پنج نیاز اساسا
و بنیااادیو ماساات دااه عبارتنااد از .4 :عشااق و احساااس تعلااق  .2قاادرت  .9تفااریح  .1آزادی  .1بقااا و زنااد
ماندن(گلسره)41 :4991
نیازهای بنیادین
بر اساس نظریهی انتخابه -چنان ده در مبحث قبل گفته ید -ه هی انسان ها تحت فرمان پنج نیاز ژنتیک  :بقاه
عشقه آزادیه قدرت و تفریح اند .ویلیام گلسر در ط تحقیقات ده انوام داد به ایاو نتیواه رساید اسات داه ایاو
نیازها اساس اند و ت ام خواستهها و رفتارهای ما برای پاسخگوی به ایو نیازهاه یاکل ما گیرناد .وی معتقاد اسات
برخ از ژنهای نایناختهه اساس و پایهی روانیناس آدم را فراهم م سازند .یعن ایو ژنهاه یادت هار یار از
نیازهای روانیناخت ِ ما را تعییو م دنند و اساس و علت اصل بسیاری از رفتارهاا باه یا ار ما آیناد .از ایاو روه
م توان گفت ده انسان به لحاظ ژنتیک به گونهای برنامهریزی ید است ده عالو بر نیاز به بقا بارای ارضاای چهاار
نیاز روان یناخت دیگر نیز (عشق و تعلق خاطره قدرته آزادی و تفریح) تالش دند .نیازهای پانج گاناه اگار چاه در
ه هی افراد وجود دارد ول سطح ارضای آنها یا به عبارت دیگر یدت و ضعف آنها در هر انسان با دیگری فارق
دارد .تفاوت در یدت هر یر از نیازهاه تعییو دنند ی مقدار انرژی و وقت است ده هر انسان در مورد موضاوعات
و فعالیتهای مختلف زندگ صرف م دند (گلسره:) 41 :4992
الف) نیاز به بقا :ت ام موجودات از لحاظ ژنتیک طوری برنامه ریزی ید اند ده برای بقای خوده تالش م دنند .ایو
ده انسان هرگا ه گرسنهه تشنه و یا خسته م یود احساس فشار م دند و بر آن م یود ده برای رفع ایو تنشه داری
انوام بدهده در واقع نشان دهند ی ه یو میل ژنتیک برای زند ماندن است .اگر فردی به یدت اهل صرفه جوی
و پس انداز باید و مع والً اطرافیان خود را به ولخرج و اسراف متهم دند احت االً نیاز به بقاای زیاادی دارد .چنایو
افرادی زیاد دار م دننده برنامه ریزی دقیق برای دنترل مخارج دارند و د تر اهل خطرداردن هساتند( .گلساره:4992
.) 12
ب) نیاز به عشق و تعلق خاطر :انسان ها نیاز دارند دوست بدارند و دوست دایاته یاوند .برخا حیواناات مانناد
می ونها و گرگها نیز ایو نیاز را در سطح پاییوتری احساس م دنند .البته در مورد انسانهاه روابط عاطف مبتن بار
عشق و احساس تعلقه بسیار پیچید است .معیار انداز گیری ایو نیازه میزان عالقه برای اهدای عشق و محبت اسات
نه ت ایل به دریافت آن .دسان ده نیاز به عشق و ص ی یت باالی دارند مع والً دوستان زیادی دارناد .باا خیلا هاا
ص ی اند .از ارتباط با انسان ها لذت م برند و اهل رفت و آمدند (گلسره.)14 :4992
ج) نیاز به آزادی :ایو نیاز یر نیاز تکامل است ده هدفش ایواد توازن بیو نیازهای قدرت طرفیو است .ایو قاانون
طالی ده م گوید «:با دیگران طوری رفتار دو ده دوست داری با خودت ه انگونه رفتار دنند» تعاادل و تاوازن
مورد نظر را به خوب نشان م دهد .استفاد ی نادرست از قدرته نتیوهی ب تاوجه باه نیااز باه آزادی دیگاران و
موجب آزردگ و رنج انسان هاست .دسان ده نیاز به آزادی زیادی دارند ه وار باا نظاامهاای اجت ااع و قاوانیو
پیرامون خود در اصطکادند و سع م دنند هرچه دمتر خودیان را به قواعد مشخص محدود و ملتزم ن ایند .ایاو
افراده مع والً در یر مکان یا وضعیت ثابت به مدت طوالن دوام ن آورناد و ن ا توانناد خودیاان را باا دیگاران
تطبیق دهند (گلسره .)11 :4992
د) نیاز به قدرت :قدرت برای قدرته خاص نو انسان است .حیوانات باه هنگاام رو باه رویادن باا تهدیاد و یاا
تحریر میل جنس و جست وجوی غذاه پرخایگر م یوند ول ایو رفتار برای حفظ بقا و نه بارای دساب قادرت
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است .اما انسان موجودی قدرت مدار است و قدرت را فراتر از نیاز به بقا م خواهاد .قادرت باه خاودی خاود ناه
خوب است و نه بد؛ بلکه خوب یا بد بودنش بستگ به چگونگ تعریف و استفاد از آن دارد .نیااز باه قادرت باه
صورت میل به دنترل د ردن دیگرانه دستور دادنه حرف خود را به درس نشااندنه تعیایو تکلیاف داردنه قاعاد و
قانون وضع ن ودن و یا میل باه آگااه دامال از فرآیناد اماور یاا پایشبینا تغییارات و تحاوالت محیطا ه جلاو
م دند(.گلسره.)19 :4992
ه) نیاز به تفریح و لذت :انسانه تنها موجودی است ده م خندد و احت االً تنها موجودی است ده آگاهاناه باه دنباال
لذت و تفریح م رود .تفریحه پاداش ژنتیک یادگیری است .ما وارثان انسانهای هستیم ده بیشتر یاا بهتار آموختاه
اند .ایو مزیت موجب گردید ده اجداد ما در سیر تکامل خوده غذاه امکانات و امنیت بیشاتری باه دسات آورناد و
زند ب انند .از ایو رو طعم ییریو یادگیری در ارتباط با نیاز به بقا در طول دوران تکامله در ژن های ما جای گرفتاه
است .افرادی ده نیاز به تفریح زیادی دارند با اندک تالی م توانند ه یشه و در ه اه جاا بخندناد و یااد بگیرناد.
چنیو افرادی اهل تنو ه یوص طبع ه بذله گوی و محبوب دیگران اند و بارای ایوااد محیطا یااده منتظار دیگاران
ن مانند .البته نیاز به تفریحه هم در ج ع و هم به صورت فردیه قابل ارضاست(گلسره.)71 :4992
بررسی نیازهای بنیادین در صد نامهی عاشقانه
الف :نیاز به آزادی :بر اساس تعریف ده پیش از ایو مطارح یاد و آزماون ساازگاری نیازهاای صااحب ( )4994ه
دلیدهای مفهوم هیل را م توان به عنوان معیار تشخیص نیاز به آزادی در نظر گرفت:
 -4نارضایت از نظام های خشر اجت اع و قوانیو رس و آداب و سنو قوم
 -2ت ایل جدی به جست و جو گریه انتخابگری و توجه به ندای درون
 -9احساس دلتنگ از قرار گرفتو طوالن مدت در یر وضعیت یا مرتبه ثابت
 -1میل به گذر دردن از قیود زندگ خانوادگ
 -1نیاز به دایتو خلوت و تنهای
در بررس ایو مو وعهه از میان نیاز های بنیادیو مطرح در نظریهی انتخابه از ه ه پر رنگتره نیاز باه آزادی اسات
ده رص م ن اید .او ه ه چیز حت عشق را برای رسیدن به آزادیست ده م خواهد .حضور ایو نیاز در ایو مو وعه
به قدری پررنگ است ده تقریبا ن توان یعری را یافت ده از نشانههای ایو نیازه عاری باید.
شاخص - :6با گالب و عطر بیلسان در وسط میدان بغلم دو (یعر )41 :9
 م خواستم برانداز سلطه بایم تا جنگلهای انبو برویند (یعر)21: 1 م خواستم درهای حرم سراها را بشکنم (یعر )21 : 1 م دانستم الفبای تاز ای برای یهر ب سوادها اخترا م دنم (یعر)24 :1 گفتم آخریو پادیا را بکشم –دولت عشق تو را به پا دنم -ده تو ملکه اش هست (یعر)24 :1 تاریخ را رها دو تاریخ پادیا ها و قدیسان را (یعر)41 :9 م دانستم مردم مقابلم هستند آل عث انه دراویش و جاهل هاه آنها ده در وراثتشان از عشاق تها علیاهمنند( یعر)24 :1
 تص یم گرفتم جهان را با دوچرخهی آزادی سفردنم غیر یرع مثل بادهاه ب گذرنامه (یعر)24 :49 و روزی ده خارج یویه ییخ تو را م خرد و دنیزدت م سازد (یعر)11 :41 هیچ دس عشق مو! دودد ام را ن فه د مو زاد ی یهری هستم ده بچهها را دوست ندارند مردم دهبه ب گناه انسان اعتراف ن دنند مردم ده سابقه ندایته دساته گال یاا دتااب یاعری بخرناد ماردم
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قلب های خشوه عواطف خشکید ه یهری ده میخ وخرد ییشه م خورد و دیوارهاایش یخا اسات و
بچههایش از سرما مرد (یعر)411 :91
 د تر اتفاق م افتد انسان به جوهر آزادی دست یابده از درون صندوق مهر و موم ید با یا ع قرماز-ه ان عادتهای روزانه و اصطالحات اجت اع  -بیرون بیاید (یعر)411-91:419
 دوست دارم تابلوهای ییشهای عشق را بشکنم و اعالمیههای رسا حکومات را درباار ی مصاادر یعشق پار دنم (یعر)411 :17
شاخص - :2تو هر لحظه از فنوان قهو ه از سطرهای موله بیرون م آی  /بیروت مثل ه یشاه در یارو زمساتان-
مثل ه هی زنها -مشغول آرایش است (یعر)42 :2
 قهو خانهای مثل ی شیر فرو رفته در دریا /مو تسلیم مرغان ماه خوار چش ان تواَم ده از انتهای زماانم آیند (یعر)41 :9
 مثل ماه قرمزی از ایو چش م به چشم دیگرم برو (یعر)41 :9 اسبهای تابلو وقت تو را دیدند به سویت چهار نعل دویدند(یعر)43 :1 صبح ده آمدی توفان در زمیو گرفت و نیز ای یعله وره جای از جهان سقوط درد(یعر)43 :1 وقت جواب گرفتم و برگشتم تا تو را چون گل ماگنولیا در دستهایم بگیرم دست خدا را بوسایدمه مااو ستار هاه دو ها و دیتهاه بال پرندگان و ابرهای گسترد را (یعر)29 :1
 اجاز م دهم روی مژ هایم بنشین ورق بازی دن و مو اعتراض نکنم (یعر)21 :3 تو را در دل ات پیامبران پنهان دردمه در یراب راهبانه در دست الهای بدرقاهه آییناههاای رییااه چاوبدشت ها(...یعر)23 :9
 دلخور نشو اگر با آداب غذاخوردنت مخالفم و پایش بناد سافیدم را دور ما انادازم و تاو را از لبااسایراف ات بیرون م دشم ویادت م دهم با یار دسات غاذا بخاوری و باا یار دسات عایاق یاوی
(یعر)19 :21
 سع ام برای قانع دردن توه بیهود بود ده عینرهاای سایا را دربیااوری و جاورابهاای ضاخیم را وساعت مچ ات راه تا مثل ماه قشنگ در آب لیز بخوری (یعر)444 :74
 وقت مردی مثل مو عایق زن یود مثل تو پوستهی زمیو پار م یود وزمیو قوط دبریت ما یاوددر دست دودد (یعر)412 :92
 با تو روی ت ام پیاد روهای جهان قدم م زنم (یعر )91 :49 بانوی مو بورژوا بازی را دنار بگذار...را ول دو و با مو بیا به جزیر ی باران و آناناس (یعر)13 :21 مو مخالف ییالقم مخالف هر چیز ده تو را از مو جدا دند (یعر)19 :91 چونان اسب به سوی تو دشید م یوم اسب ده سوار و زینَش را وام نهد (یعر)74 :93 وقاات نویااتو رهااا م ا یااوم از تاااریخه از نیااروی جاهبااهه ساایار ای چرخااان م ا یااوم در هالااهیچش انت(یعر)31 :19
 از هواپی ا عاطفهها یکل دیگری م گیرند عشق از غبار زمیو خال م یاود و از جاهباههاا و قاانونهاا(یعر)91 :14
 م خواهم صحنه ی تئاتر را باال ببرم ن ایشنامه را پار دنم دارگردان را بکشم و مقابل ه هی مردم اعاالمدنم ده مو عایق معاصرم(یعر)414 :11
 بگذار را های ب تو را بروم صندل های ب تو را بنشینم و قهو خانههای ده تو را به یاد ندارناد و تاودر حافظهیان نیست (یعر)417 :19
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 م خواهم عشقم در مدار دشتو باید مدار یهادت و خونریزی(یعر)419 :99شاخص - :9هر جا ده م خواه ببر و رهایم دو(یعر)41 :9
 گیسوان عشق مان بلند ید باید دوتا اش دنیم و گرنه مرا م دشند و تورا(...یعر)19 : 92 مو تاریخ خشک را فراموش درد امه خیابانها و پیاد روها و سرو ها راه ه هی اییای را ده قاادر باهتغییر نام خود نیستند (یعر)411 :92
 از تبدیل تو به ماه ماجراجو مهیوس یدم حرداتت زمین ه فکرهات زمین ه باه خااطر ایاو اسات داهگریه م دنم دوست مو (یعر)442 :74
 تا د باید تو را بیافرینم ؟مثل صوف ده خدایش راه تا د ؟م نشینم با خالصهی گلها تو را م سازممثل عطارها تا د قطعه قطعه ج عت دنم؟ از باغهای انگور فرانسه و هوای بادبزنهای اسپانیا (یاعر:72
)441
 پس د ؟ د از تو خالص م یوم ای مسافری ده ه وار در مو سفر م دن ( ...یعر)423 :31 از توربه ی عشق پشت پرد از بازی نقش عایق دالسیر خسته یدم (یعر)414 :11شاخص - :4یاید نفه مو یاگرد فراری مدرسههای عشقم از دست معل اان...فراری از تورباهی عشاق زوردا ه
ایتیاق زورد ه ازدواج زورد (یعر)414 :91
 روزی ده به مردی برخوردی ده قادرت دند -مثل مو -بایعر ح ام دن  ...آن روز م گویم :تردید نکوبا او برو چون برایم مهم نیست مال مو بای یا مال او مهم ایو است مال یعر بای (یعر)72 :91
 وقت سوار تله دابیو یدیم  ...فکر دردم در ایو اتاق ییشه ای با تو ازدواج م دنم اتاق ده روی ابرهااغلت م خورد هتل دوچر و یاهد عروس مان خدا (یعر)31 :14
 ه چنان م دانم ده نامههای ده به تو نویتهام /چیزی جز آیینههای نیستند ده تنها غرورت را در آن باهت ایا م نشین  /با ایو حال مو چ دانهایت را م آورم چ دانهای عشقت را /خوالت م دشم سایل
به زن بزنم ده در چ دان دسته سفیدش قشنگتریو روزهایم را ح ل م دند (یعر)491-429 :34
 مو متهم به پادیاه ام از طرف دوستان و دی نان /متهم به پادیااه و یاهریاری داه زنهاا را ج اعم دنم ه انطور ده ت بر پست ج ع م دنم (یعر)411 :91
 وقت ده عشق ح له م دند /ایو جانور وحش با دندانهای آب  /تو موی ده ما لارزد /عکاس مااهوروی زمیو/پرچم آزادی ده تو و دستهایت /بلند درد بودیاد /گریاهدناان باه ساینهی ماادربزرگ پناا
م بری و به ییو ی او ازدواج م دن (یعر)411 :91
شاخص - :5هر جا ده م خواه ببر و رهایم دو(یعر)41 :9
 با تو جهانِ لحظههای دوچر پایان گرفته چیزی برای مو ن اند ! گل ن اند برای مراقبات دتااب بارایخواندن تنهای (یعر)93 :41
 مو اح قم ده فکر دردم تنها سفر م دنم هر فرودگاه ده پیاد یدم در چ دانم تو(یعر )91 : 14 پس د ؟ د از تو خالص م یوم ای مسافری ده ه وار در مو سفر م دن (یعر)423 :31 موه تنها مو /م خواهم استراحت دنم /روی هر سنگ ده ید لم بدهم /برهر یانه ای ده ید /از دشتب بادبان خست ه /از ساحل ب ساحل خسته /دست بسته یو /امضا ما دانم /بگاذار بخاوابم (یاعر:31
)497
جدول ی ار یر (دلیدهای مفهوم نیاز به آزادی در مو وعه صد نامه عایقانه)
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ب) نیاز به عشق و احساس تعلق :دلیدهای مفهوم هیل را م توان به عنوان معیار تشخیص نیاز باه عشاق وتعلاق
خاطر در نظر گرفت:
 -4میل به محبت ورزیدن
 -2نیاز به دوست دایته یدن
 -9نیاز به مبادلهی متقابل ص ی یت و محبت
 -1توجه به رفا و سعادت دیگری
 -1اهل رفت و آمد بودن و حضور در موامع و محافل
با توجه به ایو ده نام ایو مو وعه صد نامهی عایقانه است طبیع است ده نیااز باه عشاق و احسااس تعلاق در آن
بسیار پررنگ باید.
شاخص  - :6م خواهم برایت نامهای بنویسم ده مثل هیچ نامهای نباید و برایت زبان تاز ای خلق دانم زباان هام
انداز ی تنت و مساحت عشقم (یعر)9 :4
 دتابهای دودد ام را ده در مدرسهها خواند ام از مو بگیرید نی کتهای مدرسه را گاچهاا ...قلامهاا...تخته سیا را ...و به مو دل های بدهید تا آن را مثل گویوار به گوش معشوقم بیاویزم (یعر)41 :4
 انگشت تاز م خواهم بلند مثل بادبان دشت هگردن زرافه تا برای محبوبم پیراهن از یعر ببافم و بارایشالفبای دشف دنم متفاوت با الفبای ت ام زبانها(یعر)41 :4
 م خواهم گنو از دل ات به تو هدیه دنم ده هیچ زن هدیه نگرفته باید و نگیرد (یعر)44 :4 م خواستم آخریو پادیا را بکشم – دولت عشق تو را به پا دنم ده تو ملکهاش هست (یعر)24 :1 قشنگم! از بیروت برایت م نویسم(یعر)42 :2 خوب عزیزم! (ه ان) بیروت در پاییز مشتاق دیدن توست عزیزم! (یعر)49 :2 بیا توی باران خیسم توی پوستم زیر پوستم (یعر)41 :9 مو دو نخلم در دنار تو ای آب روحم (یعر)41 :9 تو ییریو چون عسل صاف مثل ال اس مدهوش دنند ای مثل یب قدر (یعر)49 :1 وقت خدا زنان را میان مردها قس ت درد و تو را به مو داد حس دردم به مو یراب داد و به بقیه گندم(یعر)22 :1
 در میان موسیق ناقوسها با تو بیعت م دنم ای یاهزاد ی ه یشهی زندگ (یعر)27 :3 وقت به بچههای جهان یاد دادم اس ت را هو دنند دهانشان به درخت توت بدل ید (یعر)23 :9 ه هی ثروت مو زیر پای تو (یعر)92 :44 تو زیبای زیباییت آن قدر است ده وقت به آن فکر م دنم زبان م خشکد (یعر)19 :47 وقت مردان به تحسیو از تو سخو م گویند و زنان به خشمه م فه م چه قدر زیبای (یعر)11 :29 هواپی ا باال و باالتر و مو بیشتر و بیشتر دوستت دارم (یعر)91 :14 -دوستت دارم پیش از دوازد ضربه و بعد از آن ای یاهزاد ی ت ام سالها و زمانها (یعر)429 :73
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 از خدا جواهرات و داص ن)421
 تنها به تو عشق مو در محاد ه ی علن در مقابل ت ام آنها ده به جرم بیش از یر عشق به احتکار عطرو یانه و انگشتر در زمان جنگ محاد هام م دنند م گویم دوستت دارم (یعر)411 :91
 م خواهم ه یشه با تو بایم (یعر)419 :99 مو یک از رعایای تو اَم ای قیصر قیصران مو یهروندی عایق تو اَم (یعر)413 :91شاخص - :2مو متهم به پادیاه ام از طرف دوستان و دی نان متهم باه پادیااه و یاهریاری داه زنهاا را ج اع
م دنم ه انطور ده ت برپست ح ع م دنم (یعر)411 :91
 د دوستم دایته باش (یعر)47 :9 م نون از دفترهای رنگارنگ ده هدیه دادی (یعر)91 :17 از دیدنت محرومم به صدایم اجاز بد به اتاقت وارد یود (یعر)449 :72 از خدا جواهرات و داص ن خواهم حریر و دیبا ن خواهم م خواهم مال مو ب ان مال مو (یاعر:73)421
 با مو سفر م دن ؟یا ب مو؟ صبحانه را با مو م خوری؟ در خیابانهای یلوغ روی یانههای مو تکیاهم دن ؟ (یعر)412 :99
 بر پیکرم ده بود بای راحتمه تو گرما و هیزم من در ایاو قاار ای داه مفاصالش از سارما یاخ زد اناد(یعر)411 :91
شاخص - :9خدایا چه قدر محتاج تواَم وقت فصل ایر سر ما رساد چاه قادر بایاد دنباال دساتهات در یالوغ
خیابانهای خیس بگردم؟ گل یاس دفترم! درد قشنگ ام! عشق بزرگ ام! (یعر)49 :2
 ن خواهم بایم بدون ایو حس ده خوابیدنت بر دستهام مثل مرواریدی دف دستم باید ده اجاز دهدخیال دنم پادیا روسم یا دسری انوییروان (یعر)21 :7
 آن صبح خرداد ده آمدی یعری قشنگ بودی بر پاهایش ایستاد آفتاب با تاو وارد یاد و بهاار (یاعر:1)43
 وقت ده خدا مرا با تو آینا درد گفتم نامهای به او بنویسام بار بارگهاای آبا و پاادت آبا خایس ازایرهای آب م خواستم تشکری دنم از انتخاب او (یعر)22 :1
 وقت ده پشت فرمان نشستهام و سر تو روی یانهام ستارگان از مداریان فرار م دنند آرام فرود م آینادتا بر ییشه سرسر بازی دنند (یعر)11 :43
 وقت ده مشتهامان را بلند م دنیم دستهامان به هم گر م خورند عشاق ما ورزناد و باه ساادگی انچش ر م زنند (یعر)12 :94
 وقت ده دستت را در دست دارم دوست دارم تابلوهای ییشهای عشق را بشکنم (یعر)411 :17 آن یب وقت با مو رقصیدی حادثهی عویب اتفاق افتاد حس دردم ستار ای گرگرفته از مدار ساتارگانخارج و به سینهام پناهند ید است (یعر)441 :79
شاخص - :4م خواهم گنو از دل ات به تو هدیه دنم ده هیچ زن هدیه نگرفته باید و نگیرد (یعر)44 :4
 ه هی ثروت مو زیر پای تو (یعر)92 :44شاخص - :5وقت با لباس نو به دیدنم م آی یادی باغبان را دارم ده گل تاز در باغچهاش رویید (یعر)77 :11
 آن صبح خرداد ده آمدی یعری قشنگ بودی بر پاهایش ایستاد آفتاب با تو وارد یاد و بهاار (یاعر:1)43
خواهم حریر و دیبا ن

خواهم م خواهم مال مو ب ان مال مو! (یاعر:73
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م خواهم ینل از باران بپوی و در ایستگا جنون به استقبالت بیایم (ش12ص)71
مو اح قم ده فکر دردم تنها سفر م دنم هر فرودگاه ده پیاد یدم در چ دانم تو بودی (یعر)91 :14
فکر دردم تو را در سفر بکشم زیر ریل های قطار (یعر)427 :31
صدایت در ه هی پروازهاه دنبالم/گنوشک ده زیر دال مه اندارها منتظرم (یعر)427 :31
در ت ام قهو خانههای سان ژرمو و سوهو در ت ام هتلها (یعر)427 :31
هر تئاتری ده م رفتم (یعر)423 :31
و ما بردنار های ایستگا ایستاد ایم (یعر)429 :34
ه هی امروز را در موز ی هرمیتاژ گذراند ام (یعر)411 :91
مو از تئاتر به هتل برم گردم بالهی دریاچهی قو از چایکوفسک (یعر)411 :97
ناتایا گارسون رستوران بود (یعر)417 :93
م دانم ده بر اسب بازند یرط بسته بودم (یعر)419 :99
جدول شماره ی دو (کلیدهای مفهومی نیاز به عشق و تعلق در مجموعهی شعر صدنامهی عاشقانه)
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ج) نیاز به قدرت :دلیدهای مفهوم هیل را م توان به عنوان معیار تشخیص نیاز به قدرت در نظر گرفت:
 -4میل دایتو به دنترل امور
 -2عالقه دایتو به دستور دادن و امر و نه دردن
 -9ت ایل به به درس نشاندن حرف خود
 -1تعییو تکلیف دردن
 -1قاعد و قانون وضع دردن
 -1میل دایتو به آگاه دامل از فرآیند امور
 -7میل دایتو به پیش بین تغییرات و تحوالت محیط
 -3میل دایتو به تحت اراد ی خود دایتو محیط و افراد دیگر
 -9میل دایتو به برتر جلو ن ودن
 -41تالش برای رقابت وتحقیر دردن دیگران
نیاز به قدرت نیز در ایو مو وعهی یعره حضوری پر رنگ دارد.
شاخص - :6م خواستم برانداز سلطه بایم تا جنگلهای انبو برویند (یعر)21 :1
شاخص - :2بیا توی باران خیسم توی پوستم  ...زیر پوستم (یعر)41 :9
 مثل اسب در یونوه زار سینهام بگرد (یعر)41 :9 -مثل ماه قرمزی از ایو چش م به چشم دیگرم برو چهر ام را بر صفحهی باران نقای دو (یعر)41 :9
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 مگر احساس ت لکت یعوری به مو دهد تا بر پنج قار فرمان دهم (یعر)21 :7 به مردم فرمان دهم ده هرگز پیش از مو از دس دستور نگرفته بایند (یعر)21 :7 به سربازان دستور م دهم با مارش استقبالت دنند (یعر)21 :3 مع ول باش سرمه بکش عطر بزن حامله یو بزا مثل ه هی زنان باش! تا با دل ات تا با زبان آیت دانم(یعر)11-19 :47
شاخص :9هیچ مصداق ندارد
شاخص - :4ب حرارت عشق مو رویاهای تو مردنیست ب امتداد بازوهام ابعاد روین نداری مو ت ام ابعاد تاواَم
(یعر)11 :41
 روزی ده به سبز زار سینهام بیای از بند رستهای و روزی ده خارج یوی ییخ تو را م خرد و دنیزداتم سازد (یعر)11 :41
 ماه به یادگرفتو نیاز ندارد تا ینا دند گنوشر تا بپرد تنها ینا دو بپر (یعر)17 :49 ...و پالتوی پوست ت ساح را ول دو و با مو بیا به جزیر ی باران و آناناس (یعر)13 :21 م نویسم تا با مو به احتضار برس با مو ب یری (یعر)11 :91 به سکوتم احترام بگذار به قویتریو سالحم (یعر)39 :11 معشوقهام باش سکوت دو دربار ی یریعت عشق بحاث نکاو عشاق ماو باه تاو یاریعت اسات داهم نویسم و اجرا م دنم اما تو...یادت دادم گل مارگریت بای بربازوهام بخواب بگذاری حکومت دانم
و دار تو فقط ایو باید ده تا ابد معشوقه ام بای (یعر)93 -97 :19
شاخص - :5د تر زیبا باش تا یاعر یوم(یعر)19 :47
شاخص - :1ب حرارت عشق مو رویاهای تو مردنیست ب امتداد بازوهام ابعاد روین نداری مو ت ام ابعاد تاواَم
(یعر)11 :41
 روزی ده به سبز زار سینه ام بیای از بند رساتهای و روزی داه خاارج یاوی یایخ تاو را ما خارد ودنیزدت م سازد (یعر)11 :41
شاخص - :7اما تو از سواری بر زیو اسب آزادی و از سبز زار سینهی مو و از س فون یبانهی جیرجیارکهاا و از
برهنگ مهتاب و خوابیدن روی مالفههای ما ه خسته یادی و از سابز زار ساینه ام گریختا پاس گارگهاا تاو را
خواهند خورد و ییخ قبیله بنابه سنت تو را خواهد درید (یعر)14 :41
 چون عایق تواَم اتفاق عویب م افتد در سنو آس ان آزادی فریتهها در عشق ورزیدن ازدواج الههگانبا عشقهایشان(یعر)14 :24
 م خواهم تو را به خود زبان تبدیل دنم (یعر)44 :4 پایان عصر بربریت را م خواستم مرگ آخریو پادیا را (یعر)44 :4شاخص - :8خواستم درهای حرم سراها را بشکنم (یعر)21 :1
 مگر احساس ت لکت یعوری به مو دهد تا بر پنج قار فرمان دهم (یعر)21 :7 در روز تابستان به تو فکر م دنم حس ده دریا را به ترک ماه هاشه ساحلش و صدفهاش م دشاندتا به دنبال مو به را افتد (یعر)19 :23
شاخص - :3دو سال ده تو در آن بودی مهمتریو صفحهها در دتاب عشق معاصر است (یعر)33 :11
 پیش از ورود مو به سرزمیو دهانت لبهات گل سنگ بودند جام خال از یاراب دو جزیار ی منو اددر دریاهای ی ال  ...روزی ده به زمیو دهانت رسیدم ه هی مردم یهر بیرون آمدند تاا مارا باا گاالب
بشویند و زیر پاهایم قالیچهی سرص پهو دنند تا با یاهزاد خانم بیعت دنم (یعر)91 :12
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 پیش از تو قبیلهای زن دایتم با هر دس ده م خواستم ازدواج م دردم و هر ده را ده نهه دنار ما زدمچادرم گلزاری از دستبند و سرمه /ههنم مقبر ی سینههای له ید  /پست یر میلیونر یرق  /و عشاق را/
برای رهبری یر باند مافیای توربه م دردم! (یعر)411 :13
 تو را م آفرینم یر دانهی سفید روی قرمز م بافم آب ه روی زرد تاا ثروتا از تابلوهاا دایاته بایام وموز ی لوور حسرت بخورد (یعر)441 :72
 وقت ده دیدمت عاطفه ندایت لذت ماجراجوی و عشقبازی در دوچههای تناگ را ن ا دانسات مثالمیلیونها گربه ی دیگر بعد از دو سال بعد از دعواهای سخته خشمه تشنج و گربهای چاق و با حاال و
قرصهای خواب و ماریجوانا به گربهای تبدیل یادی داه ما خواهاد تااریخش را عاوض دناد پاس
ییشه ی ییر را یکست دالف را دور انداخت و به دامنم پنا آوردی بعد از دو سال تاو گرباهای یادی
غیر عادی گربه ی عزیز مو! (یعر)421-421 :79
 رفتنت آن قدرها ده فکر م دن فاجعه نیست مو مثل بیدهای مونون ایستاد م میرم (یعر)492 :39شاخص - :61باز نشسته یدی/صندل ای ده دس رویش ن نشیند /روزنامهای افتاد درپارک /عشاق در خیاال تاو
اسب است ده نه م رود نه برم گردد /نامهرسان ده م آید و ن آید /سرنویتت در خطوط فنوان قهو  /ورقهای
بازی /مهر های فالگیران /ب خیال ه مثل چهارپایهای دنار میز (یعر)99 :11
 اما تو فاجعه بار راحت طلب ! یرط بند مسابقات اسب دوان هسات با آن داه سواریاان یاوی! تاولرز ی ماجراجوی را ن فه روبهرو یدن با غیرمنتظر ها را ن فه ا در انتظاار معلاوم منتظاری
ه ان گونه ده دتاب در انتظار خوانند است تا خواند یود و صندل هتا دس رویش بنشیند و انگشتر تاا
حلقه ای بپوید منتظر مردی ده برایت بادام و پسته پوست بگیرد ...ییر گنوشار باه تاو بنویااند دلیاد
یهری را به تو بدهد ده نه به خاطرش جنگید ای و نه لیاقت ورودش را داری (یعر)411 :11
 تو نه لیاقت دریا را داری نه بیروت را از روزی ده دیدمت راهبهای گناهکار باودی آب را بادون خایسیدن م خواست دریا را بدون غرق یدن (یعر)444 :74
 رفتنت آن قدرها ده فکر م دن فاجعه نیست مو مثل بیدهای مونون ایستاد م میرم (یعر)492 :39 تو وارد جنگ نشدی تا ببازی دون دیشوت! /خوابید بر تختت /به آسیابهای بادی ح له دردی /با باادجنگیدی /ب آن ده ناخن از ناخوهای طالی ات بشکند /موی از موهای بلندت بپرد /و قطر خون بر
پیراهو سپیدت بچکد/***/ددام جنگ؟ تو با یر مرد واقع نونگید ای /باازویش را ل اس نکارد ای/
روی سینهاش و با عرقش غسل نکرد ای /تو مردان داغذی م ساخت  /اسبهای داغذی و دوست ات و
عشقت داغذیو بود /دون دیشوت دوچولو! /از خواب بیدار یو /صاورتت را بشاوی فنواان یایرت را
بنوش /بعد م فه  /مردان ده عایق یان بود ای /داغذی(...یعر)491-491 :31
 چه بد یانس ای!/بعد از مو دیگر نویتههای آب نخواه دید /در نامههای عایاقانه /در گریاهی یا عها /...در دیف پستچ ها /...در سکر نیشکرها و بادبادکهاای رنگایو نخاواه باود /دیگار در زای اان
واژ ها در درد یعرها نخواه بود/خودت را به بیرون باغهای دودد پرتااب داردی /و تبادیل باه نثار
یدی (یعر)471 :414
جدول شمارهی سه (کلیدهای مفهومی نیاز به قدرت در مجموعهی شعر صد نامهی عاشقانه)
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د) نیاز به تفریح و لذت :دلیدهای مفهوم هیل را م توان به عنوان معیار تشخیص نیاز باه تفاریح و تناو در نظار
گرفت:
 -4عالقه به تنو و یادی
 -2میل به یوص طبع و بذلهگوی
 -9خوش مشرب و مورد عالقه دیگران بودن
 -1اختصاص دادن وقت برای دارهای غیر جدی و سرگرم های مع ول
 -1عالقه به سفره میه ان ه جشوها و مراسم یادی
شاخص  - :6هواپی ا باال و باالتر /و مو بیشتر وبیشتر دوستت دارم! /توربه ای جدید /عشاق زنا در  91111پاای
(یعر)91 :14
 از تبدیل تو به ماه ماجراجو مهیوس یدم (یعر)442 :74شاخص -:2وقت ده با من  /دوست دارم از چراغهای قرماز رد یاوم /یاوق دودداناه بارای میلیاونهاا جری اه/
میلیونها ح اقت /وقت ده دستت را در دست دارم /دوست دارم تابلوهای ییشهای عشق را بشکنم /و اعالمیاههاای
رس حکومت را دربار ی مصادر ی عشق پار دنم /لذت ب پایان در ایو است در برخورد ییشههای یکساته /باا
الستیرهای مایینم (یعر)411 :17
 دوبار باران /معشوقه ی باران! /به استقبالش /دیوانه به بالکو م روم /دیوانه م گاذارم صاورتم خایسیود /لباس هام /...اسفنج م یوم /باران یعن برگشتو هوای مه آلاود و باامهاای خایس /بااران یعنا
قرارهای خیس /وقت برگشتو تو و یعر /به وه برگشتو دوبار ه دست هات /مسافران ه یشه تابستان/
به و یعن دهان و موهایت /پالتوها و دستکشهات /عطر هندی اَت ده مثل دینه پار ام م دند /باارانه
ترانهای وحش  /طبل آفریقای  /ده درونم را م لرزاند /نیز های سرخپوستان /ده بر مو م بارد /عشاقم
در ترانه ی باران یکل دیگریست /یکل سنواب /در اسب عرب  /پلیکان ینا در مهتاب /صادای بااران
ده بلند م یود و آس ان پرد ی پنبه ای خادستری /مو چونان قوچ ده به دشتزار پناا ما بارد /دنباال
علف /دنبال بوی تو ده با تابستان /دوچید است( ...یعر)447-443 :71
 موهایت را پریشان دردم /پیش از آن ده دم اسب اش دن (یعر)11:79 ناگهان قطر های عسل روی لبت را به یاد آوردم /و ییرین حافظهام را لیسیدم (یعر)32 :19 هیچ چیز در ایو دنیا /مثل دفتر رنگ  /ایتهایم را بازن دند (یعر)91 :17شاخص :9هیچ مصداق ندارد
شاخص -:4خاطر های رنگ و دوچکت را /در گلویم ما گاردانم /مثال گنوشار داه تراناهاش را /و فاوار هاای
خانههای اسپانیای  /ده آب آبش را قرقر م دند (یعر)19 :29
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 ایو روزها حرفهای را دنبال م دنم /حرفهی دربار ی تو با زنان حرف زدن را /لذت ب پایان سات ..تاورا در مردمر چشم زنان م دارم/در دهشت ...در فضول یان /لذت ماورای لذتها /...آتاش در پیاراهو
زیبارویان م فکنم /و با ییطنت ییطان تفریح م دنم /برسوختههای گر گرفتهی آنان(...یعر)449 :71
 ورقهای روی میز بر خوردند (یعر)43 :1 باستار های منظومهی ی س بازی دنم /بازی دودد با صدفهای دریای (یعر)21 :7 خطوط دستم را م خواندم (یعر)91 :42 و حرف زدن زیباست /سکوت زیبا /گم یدن در را های زمستان /را های گم یاد ی با تاابلو /تاا اباده یو طور باییم /باران ترانهخوان /برف پاکدوهای ترانهخوان (یعر)11 :43
 م دانم ده بر اسب بازند یرط بسته بودم (یعر)419 :99 ایو آخریو جام یراب است /و بعد از آن نه از مست نشان خواهد بود نه از یراب (یعر)479 :414شاخص - :5برای بار آخر هم ده ید م خواهم با تو سوار قطار جناون یاوم قطااری داه ریال هاا ایساتگا هاا و
مسافران را فراموش درد برای بار آخر م خواهم ینل از بااران بپویا و در ایساتگا جناون باه اساتقبالت بیاایم
(یعر)71 :12
 آن یب وقت با مو رقصیدی حادثهی عویب اتفاق افتاد (یعر)441 :79 مو از تئاتر به هتل برم گردم بالهی دریاچهی قو از چایکوفسک (یعر)411 :97جدول شمارهی چهار (کلیدهای مفهومی نیاز به تفریح و لذت در مجموعهی شعر صدنامهی عاشقانه)
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2
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ه ) نیاز به بقا :دلیدهای مفهوم هیل را م توان به عنوان معیار تشخیص نیاز به بقا در نظر گرفت:
 -1دایتو مشغلهی فکری در مورد صرفه جوی ه پس اندازه آیند ی یغل و ...
 -2پرهیز از ریسر و خطر و رعایت جانب احتیاط
 -3عالقه به رفع تنش دایتو
 -4عدم عالقه به توارب جدید و ت ایل به حفظ یرایط موجود
 -5توجه نشان دادن به بهدایت و سالمت
 -6میل و انرژی برای روابط جنس
شاخص - :6از دفترم برو /از مالفه های رختخوابم /ازفنوان قهو ام /قایاق یاکرم! /از دد اهی لباسام /خاطهاای
دست الم /از مسوادم /از دف صابون روی صورتم /از ه هی چیزهای دوچر /بگذار تا سر دار بروم (یعر)94 :41
شاخص :2هیچ مصداق ندارد.
شاخص :9هیچ مصداق ندارد.
شاخص - :4م دان چرا...در دعای موهات م میرم؟ چون سرگذیت اولیو و آخریو قرار ماسات /دفتار خااطرات
مااست /نگذار آن را بدزدند (یعر)12 :41
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شاخص :5هیچ مصداق ندارد.
شاخص - :1فکر دردم  ./..در یبهای بلند زمستان /سنتها را زیر پا بگذارم /در تو گنوشاک بکاارم تاا سااللهی
گنوشر ها را حفظ دند /فکر دردم /...در ساعت هذیان و یعلههای اعصاب /در تو جنگل از دوددان بکاارم /تاا از
سنت خانواد  /از یعر /و تغزل با زنان محافظت دنند! (یعر)11 :21
 وقت سوار تله دابیو یدیم/...فکر دردم /در ایو اتاق ییشهای /با تو ازدواج م دنم (یعر)31 :14 پیش از تو قبیلهای زن دایتم (یعر)411 :13جدول شمارهی پنج (کلیدهای مفهومی نیاز به بقا در مجموعهی شعر صدنامهی عاشقانه)
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نتیجه
چنان ده در جدول هیل نشان داد ید است ایو پژوهشه نشان م دهد داه در نی ارص یخصایت نازار قباان در
مو وعهی یعر «صد نامهی عایقانه» ه باالتریو سطح نیازه متعلاق باه آزادی اسات .پاس از آزادیه نیااز باه عشاق و
احساس تعلق خاطره باالتریو سطح را در ایو مو وعه دارد .دلیل دیگر ایو موضو ده چرا در مو وعهای عایاقانهه
ایو نیاز در سطح دوم اه یت قرار دارد ایو اسات داه در هایچ دادام از یاعرهاه یااعره از آزادی و میال باه تغییار
وضعیته روی برن گرداند اما نه تنها ایو اتفاق دربار ی معشوق م افتد بلکه یاعر به معشوق فخر هم م فرویاد.
او سکر لبهای معشوقه اش را پیامد بوسه های خودش م دانده درست است ده یاعر یدیداً از عشق متاثر اسات اماا
اراد ای در او وجود دارد ده م خواهد یعله های عشق را خاموش دند .او حت معشوق را برای رسیدن به یعر م
خواهد و ابای ندارد از ایو ده معشوق اش با مرد دیگری برود ده اندام های اش را تبدیل به یعر دناد چاون بارای
اش مهااااااااام ایاااااااااو اسااااااااات داااااااااه معشاااااااااوق اش ماااااااااال یاااااااااعر بایاااااااااد.
معتقد است ده هنرمند جز در نویته های خاصش ن تواند در چارچوب آزاد زندگ دند .برآیند ایاو گازار هاا از
ترجیح سطح نیاز به آزادیه به نسبت عشقه در نگا نزار قبان حکایت م دند .او عشق را برای رسایدن باه یاعر و
گاه قدرت و رسیدن به آزادی م خواهد.در سطوح بعدیه به ترتیب :نیازبه قدرته نیازباه تفاریح و لاذت و در
نهایت :نیاز به بقا قرار دارند.
جدول شماره شش (ارزیابی کلی نیازها در مجموعه ی شعر صد نامه عاشقانه)

نیازها
آزادی
عشق وتعلق
قدرت
تفریح ولذت
بقا

فراوان در دل ایعار
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11
99
49
1

تحلیل شخصیت هنری نزار قبانی در«صد نامهی عاشقانه» مبتنی بر نظریهی انتخاب 67 /

منابع:
 -4عزالدیوه اس اعیل .)4994 ( .یعر معاصر عرب .مترجمه سید حسیو سیدی .مشهد :انتشارات ترانه.
 -2اسواره موس  .)4934(.از سرود باران تا مضامیو گل سرصَ؛ پیشگامان یعر امروز عرب .تهران :انتشارات سخو.
 -9اسواره موس  .)4932( .تا سبز یوم از عشق؛ یعرهای عایقانه و نثر نزار قبان  .تهران :انتشارات سخو.
 -1یفیع دددن ه مح د رضا()4931؛ یعرمعاصر عربه تهران :سخو .
 -1فرزادهعبدالحسیو . )4931(.رویا و دابوس؛ یعرپویای معاصر عرب .تهران انتشارات مروارید.
 -1گلسره ویلیام .)4992( .مدیریت بدون زور و اجبار .ترج ه عل صاحب  .تهران :انتشارات سایه سخو.چاو دوم.
 -7گلسره ویلیام .)4991( .ازدواج بدون یکست .ترج ه س یه خوش نیت نیکو -هدی برازند  .مشهد :اتنتشارات فراانگیازش.
چاو پنوم.
 -3صاحب ه عل  )4994(.آزمون سازگاری نیازهای صاحب ه جزو دالس آموزش فشرد نظریه انتخاب .انتشار نیافته.
 -9گلسره ویلیام .)4991(.تئوری انتخاب در آمدی بر روان یناس امید .ترج هی عل صاحب  .تهران :نشر سایهی سخو.
 -41گلسره ویلیام .)4992( .چارت تئوری انتخاب .ترج ه عل صاحب  .تهران :انتشارات سایه سخو.
-44گلسره ویلیام .)4994( .واقعیت درمان  .ترج ه عل صاحب  .تهران :انتشارات سایه
-42قبان ه نزار .)4977( .ج هوری در اتوبوس .مترجم حسو فرامرزی .تهران :انتشارات دستان.

