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 کالين و ديمج یهاقصه  داستان مجموعه دو از روانشناسانه یليتحل
 کوچولو

 ماندانا صدرزاده
تهران،  ها و ادبیات خارجي دانشگاه تهران،زبان هدانشکد ه،وادبیات فرانسدانشیار زبان 

 ايران
 ایلميرا دادور

تهران،  ه تهران،ها و ادبیات خارجي دانشگازبان هدانشکد ه،وادبیات فرانساستاد زبان 
 ايران 

 حميده فرمانی 
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، تهران، ايران

 (   4194تابستان بهار و ، تاريخ چاپ: 19/94/4199، تاريخ تصويب: 41/44/00دريافت:  خ)تاري
 دهيچک

 دیمج يها قصه  هاي داستاني درهدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسي روانشناسانۀ شخصیت
در اين . فرانسوي است ينیگوس رنه ۀنوشت وکوچول کالین و يکرمان يمراد هوشنگ تۀنوش

ساختار ذهن مشتمل  ، همچونهاي روانکاويتحقیق سعي بر آن است که با تکیه بر نظريه
ي و همچنین همانندسازي به مثابه« آل  منايده»، «آلمن  ايده»، «فرامن»، «من»، «نهاد» بر
 يناز ا يكهرها برسیم.  هاي اين قصه تر از  شخصیتکانیسمي دفاعي، به درکي عمیقم

« فرامن»و « من»، «نهاد» ي هستند.ذهن و وجود آدم یچیدۀپ یاياز دن يها  مظهر بخشساختار
جوست و لذت« نهاد. »هستند در حال کشمکش دهند و هموارهشخصیت انسان را شکل مي

و « نهاد» یانم يها کشمکش«  من«. »نهاد» ييجو ها و لذت واستهخ کوببه دنبال سر«  فرامن»
 يول ،است خويشفرد از  ۀآگاهان يابيبه مفهوم ارز  «آليدهمن ا. »کند يرا کنترل م« فرامن»
نوعي  سازيد. هماننددست يابدارد به آن  یلآن بخش از وجود فرد است که م«  من آليدها»

اين  ياصل يهایتشخص .است یرونيو ب يدرون يها تنش يريتمد يبرا يدفاع  یسممکان
ساختار  ياجزا يمعرف کارکردها توانندميرا دارند و ها بخش ينانطباق با ا یتها قابلداستان

اختصاص  يکردرو ينا يدو مجموعه داستان  بر مبنا ينا یلپژوهش به تحل ينا .دنذهن باش
 دارد.

 کالین ،دیمج يها قصه، نندسازيآل من، هما،  ايدهآلمن ايده فرامن، من، نهاد،: واژگان کليدی
 .کوچولو

 __________________________________________________________________________  

 sadrz@ut.ac.ir )نويسندۀ مسئول(     


 idadvar@ut.ac.ir 
 h.farmani@ut.ac.ir  
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  مقدمه. 1
عمیقا  اثر  يکديگر بر دو اين و در طول تاريخ دارد ادبیات با ارتباطي تنگاتنگ روانشناسي

گذار پايه فرويد،. يي از هر يك را در ديگري يافتها توان رگه اي که مياند، به گونهگذاشته
 ادبیات اهمیت و ارزش ر تدوين نظريات خود از ادبیات بهره گرفته است.روانکاوي، همواره د

. از آنجا که نیست پوشیده کس هیچ بر رفتارهاي انسان و شخصیت رشد در نوجوان و کودك
نقش کودك  يو روح يو اخالق یتيشخصرشد  عالوه بر وجه تفنني آن، درکودك  یاتادب

 ادبیات کودك،دارد. يهدوسو يارتباط يعلم روانشناس با یاتشاخه از ادب ينا توجهي دارد،شايان
 پیدا کنند را خود از الزم شناخت تا کند مي کمك نوجوانان و کودکان به داستان، کتاب ويژهبه
بودن و کمبود اعتماد به نفس و...  خجول مانند خويش، شخصیتي خاص هايضعف به و

خود را بشناسند و به  رفتاري و ي فکريها یدگيپیچ توانندها بهتر ميترتیب، آنببرند. به اين پي
از رهگذر  خود، شناخت .برسند الزم فکري سالمت مشکالت ارتباط با ديگران غلبه کنند و به

 آيد. همچنین از مي دست به هاي داستاني شخصیت يا شخصیت با تعامل و داستان خواندن
اني تغییري ناخودآگاه صورت هاي داست شخصیت از رفتارهاي  و تقلید دروني پااليش طريق

 شناخت به و آورد مي وجود به را سازي همانند امکان نوجوان و کودك کتاب براي مي پذيرد.
سازي و امکان  همانندکند.  مي کمك امید و و رسیدن به آرامش ها، تقويت قوه درك، ارزش

ان  براي رشد کودک یاتتخلیۀ هیجانات، از جمله مزاياي ادب ياريزي احساسات  بحث و برون
 . و حل مشکالت آنان است یتشخص

 یوۀکودك، ش یايبه دن يسندگاننوع نگرش نو یانگرب اي کودکان در هر جامعه هاي داستان
 کودکان در آن جامعه است. در يو اخالق يخانوادگ ي،مسائل و مشکالت اجتماع ي،زندگ
 ها تفاوت ي، برخ يفرهنگ اشتراکات يمعاصر، گذشته از برخ ۀو فرانسه، در دور يرانا ۀجامع

 است. يافتهکودکان انعکاس  هاي قصه روجود دارد که د نیز

عالوه بر  يد،فرو ياتبر نظر تکیه با ها قصه ينا ياصل هاي یتشخص  يسۀپژوهش، با مقا يندر ا
 هاي دو کشور، تفاوت يناز ا يكروشن کردن مسائل و موضوعات کودك امروز در هر 

. آثار کنیم يم صمشخ يسهمقا يقاز طر یزدو کشور را ن ينا یاتبدر اد ها یتشخص ياحتمال
نه  تا   ینج و د )ب يمخاطبان گروه سن براي شده نوشته هاي پژوهش، داستان ينمورد نظر در ا

 يسندهنو ینيو رنه گوس يکرمان يهوشنگ مراد یزمورد نظر ن يسندگانسال( است. نو یزدهس
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 ينداستان است، در ا دهندۀ یلتشک يعنصر اصل «یتخصش» دانیم مي که هستند. چنان يفرانسو
        شوند. يم يبررس ياز لحاظ ساختار ذهن و همانند ساز ها یتشخص یق،تحق

 عبارت به هستند؛ متفاوتي مشکالت و ها توانمندي احساسات، داراي نوجوانان و کودکان
 نیازهايي زندگي، لفمخت هاي دوره در نیز و دارند گوناگوني شخصیتي هاي ويژگي ديگر،

 يا ها توانمندي احساسات، بین اشتراکي وجه تواند مي نوجوان و متفاوت. ادبیات کودك
کند که کودك مشکالت خود و کمك مي کند داستاني ايجاد هاي شخصیت با کودك مشکالت

-داستان .آن را حل کند بتواند و با کسب بینش الزم آنها صحبت کند دربارۀ را بهتر بشناسد و

و  ي،زندگ یوۀکودك، ش یايبه دن يسندگاننگرش نو نوع یانگرب ياکودکان در هر جامعه يها
 کودکان در آن جامعه است.  يو اخالق يخانوادگ ي،اجتماع طور کلي وضعیتبه

( اثر هوشنگ مرادي 4124) هاي مجیدقصهدر  هاشخصیت به بررسي پژوهش يندر ا
پردازيم. ، ميفرانسوي ۀرنه گوسیني، نويسند ۀوشت( ن4080/4112) نیکال کوچولو کرماني و

در سال(.  یزدهنه  تا  س ین)بهسند ج و د  يپژوهش گروه سن يندر ا شدهيمخاطبان آثار بررس
نمودهايي از شخصیت کودك  از گذر ن تبیی، عالوه بر اين راستا، با تکیه بر نظريات فرويد

. از کنیميم شخصم ها راآن ياحتمال يهااوتتفها، شخصیت ۀبا مقايس، هاي داستانيموقعیت
و  81 سه بخش عمده است: نهاد، من و فرامن )الپالنش يساختار ذهن انسان دارا يدنظر فرو

گوناگون کنش انسان ارجاع  يها که به جنبه یممفاه ينا يفبا تعر 4081(. او در سال 12 يدفرو
 ي اصلي قصه ها ازهایتشخص راستا، ينآورد.در ا يدرا پد اي يافته سازمان يدهند، الگو يم

. مفاهیم ديگري چون همانندسازي و ايدئال من نیز در شوند ميساختار ذهن بررسي لحاظ 
-ها و بازنمودهاي بخشکوشیم که ويژگيدر اين نوشتار ميگیرند. ها موردتوجه قرار ميقصه

ن کنیم، و نشان دهیم که موردنظر تبیی ۀهاي اصلي دو مجموعروان را در شخصیت ۀگانهاي سه
توانند در تعامل با نمايندگان من و فرامن  ، ميهاي نهادندمشخصه ۀمجید و نیکال که بازنمايند
بي، والدين نیکال، خانم معلم، آقاي معلم(، و همچنین از طريق ها )بيمتجلي در ديگر شخصیت

 و شکوفايي آنان است.  همانندسازي توازني میان اين سه ساحت برقرار کنند که شرط رشد 
است  يکه چگونه موجودينبه شناخت کودك و ا ي،با استفاده از علم روانشناسدر اين تحقیق،  

 ياصل ساختار ذهن شخصیت يبا بررس وکنیم ميدارد، توجه  یاتيو روح هايژگيو چه و
 يهاو تفاوت يو روان يجوامع، مشکالت اجتماع يدئولوژيبه ا يسندهدو نو يهاداستان
 يم.بريم يپ يفرهنگ
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 پژوهش ۀنيشيپ. 7

 کوچولو کالین  و دیمج يها قصه داستان  مجموعه دو از روانشناسانه يلیتحلتا کنون 
 ۀرشت به 4

 اي يکرمان يمراد هوشنگ آثار يشناسنروا لیتحل ۀنیزم در ييها پژوهش اما  امده،یدرن ريتحر
 هیمرض :نمونه يبرا. است شده انجام وجوانن و کودك سندگانينو گريد آثار با او آثار ۀسيمقا

 همذات يۀنظر اساس بر دیمج يها قصه يبررس» عنوان تحت يامقالهدر  پرستزداني سادات
 در يکودک مفهوم به نگاه تحول» عنوان با يامقالهدر  خردخورد هيفوز ،«ديفرو يپندار

 لیتحل و يبررس عنوان با يانامهانيپادر  انيمکار هیمرض ؛«يکرمان يمراد هوشنگ يها داستان
 لیتحل» عنوان با يامقالهدر  يمحرم نیرام دکتر و ؛دیمج يها قصه کتاب در داستان عناصر
 اتیادب  ۀنیزم در نیهمچن «.يکرمان يمراد هوشنگ يها داستان يها تیشخص يشناختروان 
 در. است فتهگر صورت  ،فرانسه در چه و رانيا در چه ي،اریبس يها پژوهش نوجوان، و کودك

 در ييروا گفتمان لیتحل  عنوان با يقنبر ژهیمن ايدکتر ۀرسال به توان مي يقیتطب اتیادب ۀنیزم
  ايدکتر ۀرسال به نیهمچن و  کرد اشاره يجيهو کرك و دیمج يها قصه داستان مجموعه دو

 کوچولو کالین يکتابها يسر: کودك اتیادب راثیم دو به يقیتطب نگاه  موضوع با بهداد بهاره
 دگاهيد سه از نامهانيپا نيا. يکرمان يمراد هوشنگ اثر دیمج يها قصه و ينیگوس رنه اثر

 ۀعرص در آثار نيا کاربرد و اقتباس آنها، انتشار ،يمل رشيپذ نظر از ،اول است؛شده  يبررس
 موناهمچنین . مختلف يهازبان به اثر دو نيا ۀترجم ،سوم و ؛متن درون ييبايز ،دوم ي؛تجار

 آثار بر تمرکز با رانيا نوجوان و کودك اتیادب   موضوع انتخاب با شياتر دانشگاه از ينیام
 دیمج يها قصه لیتحل و هيتجز  موضوع با لیتمث احمد ي؛آلمان زبان در يکرمان يمراد هوشنگ

 خابانت با ایتاليا رم دانشگاه در ایپورن نایستيکرو  ي؛دهل دانشگاه يفارس اتیادب و زبان بخش در
 و ارشد يکارشناس مقاطع در نامه انيپا اهده سندگانينو کنار در سندهينو نيا آثار از يبخش
 .اند پرداخته يکرمان يمراد دیمج يها قصه  به ،رانيا در يدکتر

  های داستانی و شخصيت کودکان دبيات. ا1
 يبرا جامعه بزرگساالن يا که است يگفتارهاي و ها سروده ،ها نوشته ۀمجموع کودکان دبیاتا

 شعر، قصه، شامل که کودکان ادبیات. هستند آن خالق کودکان خود  يا و آورندمي پديد کودکان

 __________________________________________________________________________  
1  Le Petit Nicolas 
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 يبرا را آنان و گذاردمي کاندکو روح و فکر در عمیق ياثر است، داستان و افسانه نمايش،
 عواطف ت،یشخص رشد به ادبیات. کندمي ياري يزندگ مشکالتو درك   مسائل با يروياروي

 به اعتماد رشد سببابداع او،  و ابتکار تخیل، قدرتبا افزايش  و کندمي کمك کودك افکار و
 خواندن يا شنیدن با کودکان». شود مي ياخالق و اجتماعي ،يدين مفاهیم با اشييآشنا و نفس

 اين که فهمندمي دارند ياگرمشکل و دهندمي تطبیق قصه يها شخصیت با را خود رفتار داستان،
 کودك همچنین. شودمي تقويت شاننفس به اعتمادبنابراين  است، فراگیر آنان سن در کلمش

 نمونه ۀارائ با ها قصه. کند رشد ششخصیت تا باشد داشته تقیخال و ابتکار بايد که يابد درمي
 ، مخاطبناخودآگاه و آگاهنیمه خودآگاه، سطوح به را يمهم يها پیام شده، يروانکاو يشخصیت

 ( 41)بتلهايم  «د.دهن يم انتقال
عرصۀ ادبیات کودك و نوجوان، گرچه همانند مخاطبانش ادبیاتي جوان و نوپاست، شاهد 

. برد نامرا  يکرمان يمراد هوشنگ توان مي آنها انیماز  کهظهور نويسندگان موفقي بوده است 
 و کودك آثار سندگانينو از يکبه عنوان ي ،شيها داستان در خود يزندگ دنیرکشيتصو به با او

 با را خودي همکار و يسندگينو 4110 سال ازکرماني  يمراد.  شد شناخته ایدن در نوجوان
 گسترش را خود تیفعال مطبوعات در داستان چاپ با 4112 سال در و کرد غازآ کرمان ويراد
 و نيتر موفق اما سید.ر چاپ به 4110 سال در معصومه نخستین کتاب او با نام .داد

 دیمج يها قصه  مجموعه در «دیمج» ي کرماني،مراد آثار يداستان يها تیشخص نيماندگارتر
 .است دیمج يزندگ از لحظاتي تگريروا ،درآمد نگارش به 4181 سال درکه  کتاب نيا. است
 نوشته سندهينو ي نوجوان خاطرات يمبنا بر که است ينيریش يانتقاد داستان ، دیمج يها قصه
 اندامالغر که کشدمي ريتصوبه  را يکرمان يپسرک دیمج يها قصه در يکرمان يمراد  .است شده
 ييمجزا و متعدد کوتاه، يها قصه شامل کتاب. ياضير از زاریب و کتاب عاشق ،طانیش و است
 يخاص موضوع به يك هر و دارند دیمجبه نام  ياصل تیشخصيك  يهمگ که است

 و دیمج يها يریگیپ با شود، مي شروع يخاص مشکل نمايش  با اغلب قصه هر. ندپرداز مي
 شهیهم که ينحو به مشکل ان،يپا در و  ابدي مي ادامه مسئله حل هاي او برايخرابکاري

  .شوديم تمام ستین نديخوشا
 عنصر چند »: ديگو مي چنین آثارش ۀدربار نژاد،يطالب احمد با ييفتگوگ در ي،کرمان يمراد

 و يکودک زا  ژهيو به خودم، يزندگ از ينوع به ها نيا که شوند مي تکرار من يها قصه در
 و ريتقد برابر رد مقاومت و است يمیتي و يکسيب موضوع يکي. دیرگ مي تئنش يوانجنو

 طور به که ندارند، مادر و پدر که ييها بچه يزندگ به پرداختن يعني ،يزندگ مشکالت
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  و شرافتمندانه فقر وضوعم دوم. ردیگ مي قرار اصل موضوع نيا  ، دیمج يها قصه در مشخص،
  از را ميها نوشته که کنم ادي ديبا .هم طنز عنصر از ،عنصر سه نيا کنار در و. است روستا سپس

 (82-81 يمکانلگ نژاد، يطالب). دهد مي جاتن يتلخ و يکنواختي

 دیمج يبرا که است ييماجراهاو  کوتاه هايداستان از يامجموعه دیمج يها قصه کتاب
 خود مادربزرگ نزددر  که است يمیتي پسرك دیمج. افتد مي اتفاق( داستان ياصل تیشخص)
کمك  يبرا و کننديم يزندگ دیمج پدربزرگ يبازنشستگ حقوق با آنها. کند مي يزندگ يبيب

 نيا دیمج يآرزو. کنديم کار يينانوا در تابستانها دیمج و بافد مي ژاکت يبيب معاش، امراربه 
 .دارد عالقهو سینما  شعر نوشتن ،کتاب خواندن به او .شود بزرگ ايهسندينو يروز که است
 که است رانيا نانجوانو و کودکان اتیادب يداستان يها تیشخص معدود از يکي دیجم

جلب  بیش از هر چیز دیمج تیشخص در آنچه. کند مطرح را خود زین جهان سطح در توانسته
 و تجربه فرصت دیمج يزندگ در مادر و پدر نفقدا. » اوست پشتکار و سماجت ،کندتوجه مي

 ياریبس يخطاها و آزمون تواند مي ينسب يآزاد كي در جهینت در و دهد مي او به را کردن خطر
 به اعتماد رفتن باال آن و ردب مي ياجتماع استفاده كي فقدان، نيا از او واقع در و دهد انجام

 نفسش به اعتماد نيا يموارد در و دهد مي انجام که است ييخطاها و آزمون خاطر به نفسش
 (119 يلیخل هدعموزا).« دهد مي دستش کار

 است. او 4ينیگوس رنهيکي از نويسندگان بنام در عرصۀ ادبیات کودك و نوجوان فرانسه 
 ينقاش خواند يم که ييها داستان ۀدربار داشت عادتو  کرد آغاز را ينقاش يکودک نیسن در

 نیکال .دیرس شهرت به 8کسيآستر هاي مصورداستان مجموعه ي رپردازيتصو با وي. بکشد
 کودك كي  ۀدربار مجموعه نيا. است ينیگوس رنه مشهور يها داستان مجموعه ازلو کوچو

مجموعۀ اين  نینخست گوسیني  .است يالدیم 89 ۀده در يفرانسو ۀسال نه هشت آلدهيا
. داد انجام 1هپسام ژاك ژان را آن يرگريتصو و دوردرآ ريتحر رشته به 4080سال  درداستان را 

 ويي، سفر تنها ،يباز ،يدوست يها موضوع با مصور کوتاهي ها داستان شامل مجموعه ناي
 ساده شکل به را يزندگ از ييها پرسش کتاب، يها داستان. است يکودک دوران نيادیبن يازهاین

 يها تیشخص با ، برقرار کرده اطارتب يراحت به آنها با کودکان که يا گونه به دهند يم بازتاب

 __________________________________________________________________________  
1 René Goscinny 
2 Astérix 
3 Jean-Jacques Sempé 
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 قطار و نمایس خانه، مدرسه، همچون ييها مکان در ها داستان. کنند يم يپندار همذات کتاب
 و اهیس و بايز کتاب يرهايتصو. است رگذاریتأث و يعاطف ز،یمآطنز ها داستان  زبان. درنگذ يم

 يعني داستان، قهرمان و شخص اولاز زبان  کتاب داستان. دارند يهمخوان متن با و دندیسف
 کودك، يها کتاب يداستان يها تیشخص از يلیخ مانندکوچولو  کالین. شود يم نقل کالین

 . فراوان طرفداران زشیطنزآم و نيریش يماجراها ودارد  يجهان شهرت

هاي فکري ي برخي دغدغهدهندههاي موردبررسي بازتابهاي مطرح در قصهمايهدرون 
  قصه هاي مجیدکتاب  ياصل یتشخصي ايراني و فرانسوي است. يسندهمشترکي میان دو نو

 یکالن ي مجموعه داستان هاياصل یتاست  و شخصايراني  ييروستااز جامعه نوجوان  يك
گرچه به دو  ینيو گوس نيکرما مرادي .است فرانسه جامعهاز قشر متوسط  ي، کودککوچولو

 يکنند. هدف اصل يم يرا در آثار خود بررس يکسانيفرهنگ متفاوت تعلق دارند،  موضوعات 
و  يز  به مسائل خشك اخالقنبلکه با استفاده از ط یست،آنها فقط سرگرم کردن خواننده ن

 است.خواننده کودك و نوجوان قابل درك براي  ويژههخواننده ب يپردازند که برا يم یتيترب
آثار  شامل  ينا يمحتوااست.  آنها از جايگاه مهمي برخورداردر آثار   ياخالق يها ارزش

کودکان و  يشخص يبر زندگ يكکه هر  است يو اجتماع یتيترب ي،اخالق ي،فرهنگ یممفاه
را مي  اشتراکات  اين دو جامعه ارزش نهادن  به تعلیم و تربیت از دارد. ييبسزا یرنوجوانان تأث

از  یاريبسکه  ي استبه حد توان نام برد که مهمترين اصل زندگي است و اهمیت آن
 دانند.  يجامعه موفق م يكنهاد در ساخت  ينشناسان آن را مهمترانديشمندان و روان

 یدفرو آن از دیدگاه مراحلو  شخصيت رشد. 0
 و امعن شخصیت بدون داستان. است ينويسداستان عناصر ترين اصلي و مهمترين از شخصیت

 ست کهها شخصیت رفتار با و چرخدمي شخصیت محور حول داستان کل. ندارد يمفهوم
 يداستان آثار در نوجوان و کودك شخصیت مورد در که ييها يبررس با. گیردمي شکل داستان

 در که رسید نتیجه اين به توان مي است، شده انجام ينیگوس رنه و يکرمان يمراد هوشنگ
 دو ره يها داستان در و هستند نوجوان و کودك ،ياصل يها شخصیت اغلب آنها يها داستان

 ت. اس شده داده يزياد اهمیت روابط خانوادگي و ياخالق خصوصیات به نويسنده

 از فرايند اين. دارد وجود ي انسانزندگ دوران تمام در که است يفرايند شخصیت رشد
 فرد، يزندگ از يمراحل در اما يابد، مي ادامه يبزرگسال دوران تا و شود مي آغاز تولد بدو
 کودکي دوران ۀاولی يها تجربه اهمیت به بار نخستین يبرافرويد . کند مي پیدا يبیشتر تیاهم
 يکودک دوران يروان بیماران بیشتر  اينکه ۀمشاهد با و کرد اشاره  شخصیت تکامل و رشد در
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 تعادل و قوام در يکودک دوران تجارب همان که گرفت نتیجه اند، داشته مباريغ و ناگوار
 (11: 4088)فرويد،  .اند داشته فراوان اهمیت فرد شخصیت

 که يخاطرات و تجارب زيرا دارد، يبیشتر اهمیت رشد مراحل ساير به نسبت يکودک ۀدور
 از آن اثر و ماندمي يباق  ذهنش در همیشه يبرا کندمي کسب يکودک دوران در کودك

 از يترکیب شخصیت که گفت توانمي ساده طور به. شودنمي زدوده وقت هیچ او شخصیت
 به مربوط که است هیجانات و ها انگیزه اعمال، عادات، ،ها گرايش احساسات، عواطف، ر،افکا

 افراد شدن فرد منحصربه باعث ها ويژگي اين از يك هر  بترتی بدين و است فرد خويشتن
 خصوصیات از متشکل يواحد و يافته سازمان يا مجموعه از است  عبارت شخصیت. شود مي

    کند.   مي متمايز ديگر افراد از را فرد كي که پايدار و ثابت نسبتا 

. فرويد است يروانشناس در مطرح مباحث از يک، يديفرو يۀنظر در تیشخص رشد مراحل
 سرچشمه ها آن يکودک ۀدور تجارب از مارانشیب يرنجور روان يها اختالل که داشت دهیعق

 فرد تیشخص »بود:  قدمعت که ستدان يم مهم يقدر به را يکودک اتیتجرب او. است گرفته
« رسد.گیرد و در پنج سالگي به ثبات نسبي ميدر طول پنج سال اول زندگي شکل مي بزرگسال

 تیشخص يدارا يبزرگسال در تا کند يم يط کودك که را يمراحل ديفرو  (11: 4088، ديفرو)
 و ينهفتگ ، يتناسل ،يمقعد ،يدهان احلمربندي کرد: مرحله طبقه پنج در باشد سالم و کامل
-مي تیشخص رشد در مراحل نيمهمتر را اول ۀمرحل سه مرحله پنج نيا انیم ازاو . يجنس

 اول سال پنج که مرحله سه نيا در انسان تیشخصبخش اعظم  که داشت دهیعقدانست و 
 فرد تیشخص در ياندک راتییتغ آن از پس و شود يم يگذار هيپا ،دهدتشکیل مي را او يزندگ

 (18: 4088، ديفرو). ديآ يم وجوده ب

 ی مجيد و نيکال کوچولوها قصه. ساختار شخصيت و بررسی نهاد، من و فرامن در 3

 .ناخودآگاه و آگاهمهین خودآگاه،: کرد میتقس سطح سه به را تیشخص، 4099در سال   د،يفرو
جديد  ياهينظر نییتب هب 4081در سال  ذهن، سطوح به مربوط يها دگاهيد ۀارائ از پسوي 

 ساختار، سه با انسان تیشخص ه،ينظر نيا در .بود نیشیپ يۀنظر مکم ل قت،یحق در که پرداخت
 نيا 1«فرامن»و  8«من» 4«نهاد»:  شود مي نییتب گذارند،يم ریتأث گريکدي بر متقابل ياگونه به که

 __________________________________________________________________________  
1 Le Ça 
2 Le Moi 
3 Le Surmoi 
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 گانهي ،«نهاد. »آورند يرا به وجود م يانسان ۀدیچیپ يرفتارها گر،يکديسه عنصر در تعامل با 
است  تی، آن مؤلفه از شخص«من»انسان حضور دارد.  شياست که از بدو  زا تشخصی مؤلفۀ
 که همۀاست  تی، آن جنبه از شخص«فرامن». را بر عهده دارد تیبرخورد با واقع یتسئولکه م

-، دربرميمیکن يکه ما از پدر و مادر و جامعه کسب م رفتاريو  ياخالق معیارهاي و ها آرمان

 فقط بلکه ،يمنطق اهداف به رسیدن يبرا نه و کند مي تالش بردنلذت يبرا نه «رامنف»گیرد. 
 .کوشد مي ياخالق کمال يبرا

به لحاظ  نیکال کوچولو و مجید يها قصه هاي داستاني درهاي مهم شخصیت مؤلفه
 بي، معلمبي مجید، ها يعنيي برجستۀ اين قصهها ساختاري با نظريۀ فرويد سازگارند و چهره

. دانست انسان ذهن ساختار از نمادي توان مي مجید، نیکال، والدين نیکال و خانم معلم نیکال را
 «من» مظهر مجید، حیدري، معلم آقاي و «فرامن» مظهر بيبي ،«نهاد» مظهر مجید اساس اين بر

 معلم خانم و «فرامن» والدينش است، «نهاد» تجلي نیکال شخصیت ،کوچولو نیکال در  .است
ي ها ي مجموعه داستانها ي شخصیتها است. در اين بخش بر آنیم که ويژگي «من» النیک

 را بر اساس ساختار ذهن فرويد بررسي و تحلیل کنیم.نیکال کوچولو و ي مجید ها قصه
 غریزی پرتالطم نمایندۀ یک نهاد مجيد1.5. 

 زيرا کند، مي عمل نازپرورده کودك مثل «نهاد». است شخصیت جنبۀ ترين اساسي ،«نهاد»
 اما بر نمي تابد، را ناکامي «نهاد». است لذت مظهر «نهاد». است امیالش فوري ارضاي خواهان

 عمل وارد «نهاد»به عنوان مشخصه اي از  نخستین فرايند نتیجه، در. دردهد تن آن به بايد
 مخزن  «نهاد». سازد مي مواجه دارد، دوست که چیزي تصور با را «نهاد» جنبه، اين. شود مي

 به توان مي او يها يژگيو از .دارد را «نهاد» يها يژگيو ۀهم دیمج (882 )الپالنش .است غرايز
  ياجتماع و ياخالق يها ارزش و اصول بهنبودن  بنديپا و  زشيغرا يارضا يبرا وقفهيب تالش
 سر در افکاري و زند مي حرف خود با شهیهم که است پردازالیخ يپسرمجید . کرد اشاره

 دیمج هدف .ديآ مي بر هم کردنشان درست پس  از اما کند، مي اوقات خرابکاري  شتریب او. رددا
 آغاز در که است ساله دوازدهنوجواني  دیمج. است يمتیق هر به و راه هر ازبردن  لذت فقط

 تیموقع در که ، هماناناستهمساالن خود  بزرگ و کوچك يآرزوها انگریب او. دارد قرار لوغب
 و زدهجانیه ،کنجکاو ،ساده يتیشخص با است ينوجوان دیمج. دارند قرار ينيیپا يعتماجا

 يا خانه در ،يبيب خود، ریپ مادربزرگ همراه به  و داده دست از را مادرخود و پدر که مشتاق
 نه «نهاد». دارد خود خاطرات نوشتن به فراوان ياعالقه و کند مي يزندگ داراطیح و يميقد

« نهاد». ماست تیشخص بخش نيرترينفوذناپذ و نيترمبهم «نهاد. »زمان نه و اسدشن مي اخالق
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 اصل تيرعا با فقط ،« نهاد». ي استانرژ از پر  و جوشان احساسات از پر،  مرج و هرج محل
 يبانیپشت آن از نه و شناسد مي را تناقض نه «نهاد». کند مي ارضا را يزيغر يازهاین لذت،

 ينابود سمت به نرسد خود هدف به اگر و است طلبکار تينهايب و نگررايو . هموارهکند مي
  (819 )الپالنش. رود مي گرانيد و خود

 خواهد مي يقيطر هر به او که ديد طبل داستان در توان مي را دیمج در يژگيو نيا يتجل
 و روز. است محمود آقا اشهيهمسا طبل مانند يطبل داشتنيش آرزو نيبزرگتر و بزند طبل
 طبل بم و دهیکش يصدا و زد مي طبل شب دل در آقا، محمود يوقت: »کند مي فکر طبل به شب
 )مرادي کرماني «د.ش مي داریب هم من يآرزو محله، شدن داریب با همراه کرد، مي داریب را محله

 بر در را ييها محرك و دارد مطابقت اول بخش ناخودآگاه با شیب و کم دیمج در «نهاد( »11
 اخالق نه او. است انسان يزندگ بر حاکم يروهاین در ي و ذاتياراد ریغ آنچه ۀهم ،ردیگ مي
 نهیس به دست نوکر و بنده. ماند دلم به طبل داشتن يآرزو حال، هر به: » زمان نه و شناسد مي

-ينم رونیب امکله از لحظه كي شب دل تو محله کردن داربی و طبل داشتن الیخ. شدم ميآرزو
 طبل خیلي گران چون اما. کند مي طبل ديخر به وادار را دیمج «نهاد» نيبنابرا( 18 ) «.رفت
 که ديگو مي او به يبيب اما .خواهد مي پول يبيب از  ناچار هب ،ندارد را آن ديخر توان اوو  است

 در روز كي باالخره. کشد مي آن يها چوب  و طبل از ينقاشيك   دیمج. باشد درسش فکر به
 بدون برود، اهآن ۀخان به پنهاني  که ردیگ مي میتصم دیمج ستین خانه در  محمود آقا که يحال

 يمخفآنجاست  در طبل که نیرزميز در اتاقکي درتنبیهي که در انتظارش خواهد بود.  به توجه
 ننواخت به شروع  و مي کند و طبل را بر مي دارد ریتسخ را وجودش «نهاد» سرانجام. دشو مي
 پرده طبل بامب يصدا! طبل يرو تلنگرزدن داشت يفیک چه داشت ييصدا چه »کند: مي

 (11 ) .«کرد پر را دلم يخوشحال و يخوش و!  داد يميمال و خوش تکان را ميها گوش
 «نهاد» .دارد لذت به شيگرا فقط که است ذهن پنهان يۀال «هادن»طور که گفته شد همان
 و «من» برخالف ،«نهاد». عجول دارد و جسم غیراخالقي، بدوي، جو، لذت خودخواه، ساختاري

 طريق از ندارد، تماس خارج دنیاي با چون و نیست برخوردار خاصي تشکیالت از ،«فرامن»
در کرد.  تعديل يا و مهار را آن توان مي «من» وسیلۀ به بلکه داد، تغییر را آن توان نمي تجربه

 دست درنگ يب زیچ همه به خواهد يماو بینیم. را مي« نهاد»رفتارهاي مجید به خوبي تجلي 
با بررسي شخصیت نیکال خواهیم ديد که رفتارهاي او  تابع ايجابات  .جوست لذت و ابدي
 است. « نهاد»
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 غریزی نهاد یک سرزندگی  یا نيکال2.5. 

 او. است ييابتدا  ۀمدرس شاگرد  ،کوچولو کالین يداستانها قهرمان ،«نهاد»نمايندۀ  ،کالین
 و مادر  .عدالت و يدوست همچون يواقع يها ارزش بهو پايبند  حساس اریبساست  يپسرک
 به يگروه آنها با که دارد بسیاري دوستان او. کند مي نیتحس را آنها و دارد دوست را خود پدر
-داستان يراو که کالین. اوست دوست نيبهتر آلست. است داده لیتشک را «انيجوانتقام» نام

 نیچن او ۀدربار ينیگوس. کند مي نقل را خود يها قصه  کودکانه زبان به هست، زین شيها
 و يباز و حيتفر عاشق و دعواست اهل. است يمعمول کودکي کوچولو کالین» : ديگو مي

 کالس سر در زدن حرف و يباز فکر به مائد و ستین يخوب يلیخ آموزدانش کالین. فوتبال
 يوقت تا کند مي اندازپس پول خود لكق در او. شود خلبان يروز کند مي آرزو. است درس
. دارد را «نهاد» يها يژگيو تمام دیمج مانند هم کالین.« بخرد خود يبرا مایهواپ  كي شد بزرگ

 يهشدارها به رغم که میهست کالین بر «نهاد» ۀسلط شاهد ما منینش اتاق گلدان داستان در
: 4002را مي شکند )نك.گوسیني، کند و گلدان اتاق نشیمن مي يباز توپ با خانه در مادرش،

 و کالین. کند مي فکر يباز به فقط و است لذت اصل  فرمان تحت شهیهم کالین در «نهاد( »14
 بيغا معلم که يروز مثل ،درس کالس سر يحت ،هستند کردنيباز فکر به جا همه دوستانش

، ها مکتین نیب يباز به ميکرد شروع ما: » شوند مي سرگرم کالس در توپ كي با آنهاو  است
 ) .«کنم يباز آن در تا خرم مي کالس كي خودم يبرا شدم، بزرگ يوقت. است يجالبکار  واقعا 

81) 

خواهد نیازهاي غريزي شناسد، مملو از انرژي است و فقط ميزمان و مکان نمي« نهاد»
 لونیکال کوچوخود را که تحت سلطۀ اصل لذت است، ارضاء کند. مثل وقتي که در داستان 

 يحال در»  د و نیکال  فقط در فکر بازي کردن است:بر مي  موزهاز  بازديد به رامعلم شاگردان 
 يکاشزمین  کف چون ،بود خوب يلیخ. ميخورد مي رس  ما بود، دادن  حیتوض حال در معلم که
 ( 494 ).« خورد زیل شدیم خوب و بود

به  یلباعث م واست  يروان ييیروکه ن کند ير اساس اصل لذت عمل مدر نیکال  ب« نهاد»
آور نباشد  که باعث رنج و درد شود و لذت يز هر کارشود. او ا يمهايش  یازن يعسر يارضا
 هايش است.کند رسیدن به خواستهجويد و به تنها چیزي که فکر مي يم يدور

 گيرسخت و مهربان فرامن یک پيچيدگی یا بیبی3.5. 
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 سانسور و سرکوب منبع  «فرامن». شود مي يناش جامعه و نيوالد با کودك ۀرابط از «فرامن»
 عمدتا  و قدرتمند مجموعۀ« فرامن» .شدهيدرون ياجتماع يها تیممنوع ۀدهندنشانو  است

 اخالقي اصول اين. گیريم فرامي را آنها کودکي در که اعتقاداتي است و دستورها ناخودآگاه
 يرزنیپ، دیمج مادربزرگ ي، بيب نامیده است. «فرامن» فرويد نامیم، مي «وجدان»را که ما  دروني

-شاخص است. او  ریسختگ و يميقد يتفکرطرز  باو  انتقادکننده ش،يآاليب  و ساده مهربان،

 «فرامن». است... و عرف وجدان، شرم، اخالق، ن،يد يعني آن مظاهر و  «فرامن» ۀندينما نيتر
 ياجتماع يها تیممنوعۀ دهندنشان «فرامن». شود مي يناش جامعه و نيوالد با کودك ۀرابط از

 فقط او قلمرو در. است سانسور  و سرکوب منبع او. اند شده  يمخف انسان درون در که است
 يفرهنگ و ياجتماع يها تيمحدود و ها تیممنوع ۀهم از مملو ن،يبنابرا. شود مي داده دستور
در شخصیت « فرامن»ي ها مشخصه پردازيم که يي ميها . حال به بررسي و تحلیل بخشاست

 يابد: بي نمود ميبي
 با را موضوع او يوقت .اوردیب عکس اشپروندهتکمیل  يبرا تا هدخوا مي دیمج از  مدرسه

 بدم که ندارم پول من »رود و به مجید مي گويد: نمي بار ريز يبيب ، ذاردگمي انیم در يبيب
 بعد اي( 00 )مرادي کرماني .«نهيآ يجلو روب ؟ينیبب يخوا مي رو عکست. وردارن رو عکست

 بهآموزان ساير دانش باخواهد ات مدرسه، آن هنگام که مجید خیلي دلش ميامتحان انيپا از
کند و در پي  ي غلبه ميبيببر « فرامن»گذارد، در میان مي يبيب با را موضوع و برود اردو

 بهيغر يها آدم با يفتیب راه مبادا» آيد: )مجید( بر مي« نهاد» ييجو ها و لذت خواستهسرکوبي 
 وقت اون. آد مي سرت ييبال اي. يشیم گم يبر اگر( اردود گفت مي اردو به يبيب) اردود يبر

 است دیمج فداکار اوري و قیشف همراه يزندگ لحظات تمام در بيبي( 11 )  «کنم؟ کاریچ من
. کند حس را بودن میتي درد دیمج دهدينم ازهجامهربان و دلسوز.  او « فرامن»و نمايندۀ يك 

  ست.ا دیمج ز یچ همه و کس همه
 ريرناپذییتغ و ستايا يتیشخص او. کند حل را دیمج مشکالت که کند مي يسعهمیشه  بيبي

 مظهر که( يبيب) «فرامن. »است کرده يمخف خود در را نيوالد الزامات و ها تیممنوع و دارد
-لذت انگرينما که است( دیمج) «نهاد» مقابل ۀنقط است، هشد ذکر يها ارزش و رسوم و آداب

 يدائم يریدرگ دو نيا نیب نيبنابرا ست،ها ارزش و آداب همان اساس بردن نیب از و ييجو
 حوض در را آن و کند مي پاره را دیمج عکس يبيب که بخشي در مثال عنوان به ؛دارد وجود

 در  (449 )نك.: مرادي کرماني. بدهدر همسايه دخت به را آن  هداخو مي دیمجزيرا  ،اندازد مي
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 هنگام مجید به منزل معلمش، آقاي حیدري، براي صرف ناهار دعوت شده است. ،يماه داستان
 خیالش در اما کند، دیتقل معلم از خواهد مي ست،ین بلد را يماهکه نحوۀ خوردن  دیمج ناهار،

 يماه بو! ها ينزن دست يزیچ به فت،گر يماه بو دستات: » ...کند مي انتقاد او از يبيب
 (  802 ) .«رهیگ مي

 را اشيکودک يها سال ،است سندهينو همان ش،يخو يتیشخص اخت سژرف در که دیمج
. شده مادر نیجانش که است زرگبمادر او يزندگ فرد نيتر مهم. گذراند مي مادربزرگ دامان در

يا  دیمج و است انسان وجود در همدم و تيحما ت،یامن محبت، مادر، بخش« فرامن»يا  يبيب
- مخاطبو  سندهينو ودجو عواطف نريتيپنهان زا يشينما بييب و دیمج. کودك بخش« نهاد»
 جهینت در و هم به را موجود دو نيا ...و يعاطف فقر ،(يمعنو و يماد) ازین ،ييتنها محبت، ند؛ا

 .است کرده كينزد مخاطب وجود پنهان يها هيال به
 و ها تیممنوعمۀ ه نمايندۀ واست  نيوالد اقتدار وارث و «فرامن»نمايندۀ  يبيب ،يديمکه دچنان

تمام  که دارد ييها و آرمان یرمنطقيغ ييگرا با کمالي. او فرهنگ و ياجتماع يها تيمحدود
  باشد.« فرامن»کند که نمونۀ بارز سعي خود را مي

 مستبد فرامن پيچيدگی نيکال یا الدینو. 3.0 

 در دارد دوستپدر نیکال .  هستند «فرامن»ۀ ندينما، نیکال کوچولو يها در داستان کالین نيوالد
 هرگز  اما،  بزند الف کند و ي خود جلوي پسرش غلو ورزش و  يلیتحص يها تیموفق مورد

 و دهد نشان پسرش به را( رهیغ و زيجوا اي ها مدال) خود يشاهکارها از يشواهد تواند ينم
 ،نیکال پدر کشي بعد از ازدواج آنها را گم کرده.ش اين است که هنگام  اسبابابهانه شهیهم
عادت دارد سر به سر او  دوربل يآقا و کند يمبگومگو  4بلدور يآقا شانهيهمسا با يگاه

 ستین يجددر نیکال ما بااش مشاجره. کند يم رفتار کودك مثل اوقات يگاهبگذارد. پدر نیکال 
 آيد. دارد، چون همیشه اوست که کوتاه ميو همیشه پايان خوشي 
بر فضايل و کماالت تأکید دارد  که است شخصیت از جنبه آن ،«فرامن» مادر نیکال نمايندۀ 

 ديگران از ما که است و دروني اخالقي معیارهاي و ها آلايده تمام ۀکنندعرضهو  و دربردارنده
 و تنها فکرش رسیدگي به امور خانه. او دار استکنیم. مادر نیکال زني خانه مي کسب و جامعه

تا بهترين غذاها و دسرها را براي پسر عزيزش درست  گذراند مي آشپزخانه در را ياديز زمان
 . کند

 __________________________________________________________________________  
1 Monsieur Blédurt 
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 دوستش که يهنگام خواهد مي او از کالین مادر که مینیب مي ،هستم ماریب من داستان در
 و دیق و ها تیممنوع او، کار نيا .نکند استفاده محشر ۀکلم از آمده او مالقات  به آلسست

  که است يتیممنوع نيا( 44: 4021. )نك.: گوسیني، دهد مي نشان را نيوالد« فرامن»ي بندها
  حرف آلسست وکند اين کلمه را تکرار مي گريد بار بعد، يکم رايز کند، ينم يرویپ آن از کالین

 (48شود ) يم ادآوري او به را مادرش

توجه  کماالت و ليفضا بر زین و ت،یواقع تا ستها آلدهيا ۀکنندعرضه همه از شیب «فرامن»
 ياهيهد کالین يبرا  ،کالین پدر سیرئ ،4موشبوم يآقا ،نامه داستان در. لذات بر تا کندمي

 دهد مي حیترج کالین. سديبنو او از تشکر يبرا يانامه که خواهد مي او از نیکال پدر و هدافرست
 «فرامن» و «نهاد» نیب يریدرگ شاهد ما  و رسندينم توافق به آنها. کند تشکر او از يتلفن
رو  هيهد نيا  من  کنم تلفن ديند اجازه اگر. سميبنو نامه خوامینم من! ستین منصفانه: »میهست

 من نطورهيا اگه. بود بهتر نيا از هم يلیخ که داشتم نیهم نیع يکي قبال  حال هر به ،نمیخوام
 (42  .« )نمیکنم يشوخ. بده حقوق اضافه بابا به موشبوم يآقا دمیم حیترج

 مقابل در يزیچ است رقرا اگر. کند مخالفت «من» و «نهاد» اب که است نيا «فرامن»ليتما
 ت،یشخص ساختار نيا. است« نهاد» ضد که است «فرامن» همانا ستدايب «نهاد» يها گرييافراط

. اين خصیصه را به خوبي در رفتار والدين دریگ مي شکل جامعه ميحر و ها زشرا حفظ يبرا
 کنیم.نیکال مشاهده مي

 من  عاقل و جد ی   یا آقای معلم. 3.3
 دسته آن و کند مي عمل خارج دنیاي واقعیت به توجه با که است شخصیت سازندۀ بخش  «من»
 از «من». کند مي کنترل و ضبط تعديل، دارند، تضاد خارج واقعیت با که را «نهاد» تمايالت از
 صرف ارضاي و نیست قیدوبندي هیچ تابع «نهاد». کند مي رشد و گیرد مي سرچشمه «نهاد»

-نمي را اصلي هیچ به نبودن بند پاي نیز جامعه ديگر، سوي از. طلبد مي را نیازها و تمايالت

 واقعیت اصل  تابع که شود مي عمل وارد اينجا در فرد شخصیت از ديگري وجه بنابراين،. پذيرد
 اين ديگر، سوي از و گمارد مي همت تمايالت و ها خواسته ارضاي به سو يك  از يعني است،
 بخشد. مي تحقق اجتماعي قبول قابل ضوابط و مقررات چارچوب در را ارضاء

 __________________________________________________________________________  
1 Monsieur Moucheboume 
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 زمان در و دارد مهربان و دهیفهم و عاقل يتیخصش د،یمج ۀمدرس معلم ،يدریح يآقا
 حالت ،«من». دارد دیمج يماجراها دررا  «من» نقش. او شود مي نیخشمگ و يجد مناسب
 زیآممسالمت يستيهمز و يآشت ينوع کند مي يسع او. دارد را «فرامن» و «نهاد» نیب کنندهمتعادل

 ادامه متعادل يشکل به آنان يزندگ تا کند برقراري اخالق اریبس و خشك عتیطب و «نهاد» نیب
 رود، مي خواب به کالس در دیمج که يماه داستان از يقسمت در او واکنش مثال، عنوان به. ابدي

 سر گهيد بار اگر. عرضهيب تنبل بکش، خجالت»دهد: به ما نشان مي وضوح به را او نقش
)مرادي  «.زیم يجلو هب بخوره اتپوزه که گردنت پس زنم مي نیهمچ ،يبر خواب کالس
 کرده ریگ «فرامن» و «نهاد» انیم چون ،دارد عهده بر يسخت اریبس ۀفیوظ «من»( 828 کرماني

 و توجه «نهاد» يعیطب و معقول يها خواسته به ديبا. کند برقرار تعادل دو نيا انیم ديبا و است
 گرفتن نظر  در با و کند توجه زین «فرامن» ياخالق يها ارزش هب نیهمچن سازد. برآورده را آنها

                                       تحقق بخشد.                                                                                                                    را دو هر ياه خواسته يشخص يها مصلحت و خارج يایدن اتیمقتض و امکانات
 يآقا دارد، را رونیب يایدن و درون يایدن نیب تعادل افتني ۀفیوظ «من» که ييآنجا از

 يعقالن قدرت داشتن «من» يژگيو نيمهمتر. است دیمج و يبيب دادن يآشت دنبال به  يدریح
 يگاه اما ،است يبيب و دیمج نیب تعادل جاديا دنبال به يعقالن موضع از او. است يمنطق و

 يبرا تالش او قدم نیاول و افتد مي احساسات دام در  و ردیگ مي قرار دو نيا از يکي ریتأثتحت
 يعني منطق، دونب و ياحساس نظام دو انیم است ناچار شهیهم «من». تسآنها  دادن يآشت

 يباز را قطب دو نیب واسطه نقش يدریح يآقا نجايا در. سازد برقرارتعادل  ،«فرامن» و «نهاد»
 يوقت معلم ي،ماه داستان در. کند درك را او کوشدمي و کند مي تيحما دیمج از او. کند مي
  او يبرا خواهدينم ندارد، دوست يماه که يبيب و است نخورده يماه رگزه دیمج ندیب مي
 ایب ناهار يبرا جمعه، روز: »ديگو مي او به و کند مي دعوت ۀ خودخان به را دیمج بخرد، يماه

و باز  ميپز مي سوخته يها يماه همون از. هيجور چه نیبب بخور میکن مي درست يماه ما، خونه
 داند ينم چون ،کشد مي خجالت دیمج ناهار، هنگام ،يدریح يآقا ۀانخ در( 801 )« خنديد.

 يدریح يآقا اما بکشد، برنج او يبرا خواهد يم يدریح خانم. نان با اي بخورد برنج با  را يماه
را راحت  دیمج خواهد يماز همسرش  است تیواقع اصل  ۀسلط تحت  و «من» ۀندينما  که

 (801 )نك.: مرادي کرمانيبگذارد تا هرچه مي خواهد بخورد. 

دو همواره در حال  ينکرده باشد و ا یردو کودك گ یاناست که م يهمانند مادر«  من»
بر «  نهاد»که  يي.  از آنجايرندرا در برابر هم نپذ يمنطق یچباشند و ه يکديگرکشمکش با 

تعادل و  واندت يخودآگاه است، م  یمهخودآگاه و ن یرندۀو دربرگ کند يکار م یتاساس اصل واقع



 213  1041بهار و تابستان ، 1 هشمار، 72، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان

 
 

 

213 

 

 

مطلوب  یتفرد در وضع یتشخص يطيشرا ینرا فراهم کند. در چن« فرامن»و « نهاد»ن یاتوازن م
و  شوديم یتيفرد دچار چالش و مشکالت شخص« فرامن» يا« نهاد»گرفتن  یرو. اما با نمانديم

آن است  اش یفهوظ، «من»آقاي حیدري، نماد  (888  . )الپالنشآيد يم یشپ يدر او اختالل روان
را « فرامن»و « نهاد» يتکه رضا يدر حال .موازنه برقرار کند یتو واقع يبدو يزغرا ینکه ب

همانطور که در عنوان  .محقق شوند «نهاد» ياز تمناها يبرخکه  دهد ياجازه مسازد،  يبرآورده م
   است. « من»ي نیکال کوچولو به نوعي نمايندۀ داستانهابعدي خواهیم ديد خانم معلم در 

 یا من  متعارض معلم خانم. 3.6
 و مهربان ي،داشتندوست يفرد او. است کوچولو کالین يداستانها در «من» ۀندينما معلم خانم

 را دو هر و ندارد تعارض  «نهاد» و «فرامن» عامل دو  ازيك  چیه با «من. »است ریگسخت
 را "فرامن" اتیاخالق و سرزنش يها انهيتاز عمط شهیهم "من"» : ديفروۀ گفت به. ديرپذ مي
. تسا آمده ستوه به "نهاد" ريناپذسیري و صانهيحر يتقاضاها اثر رب گريد يسو از و دهیچش

معلم نیکال را  بازرسدر داستان ( 812 )الپالنش «.است تيبشر رنج نماد "من" واقع رد
 نشان يريپذفانعطا خود از «نهاد» که يهنگامکند. بازرسي که به کالس آنها  آمده تشويق مي

 يانصافيب يلیخن او اما م،يدار دوست ور  نمومعلم همه ما: »شود مي يناراض «من» دهد، مي
: 4021)گوسیني، .« کرد هیتنب ور ما ۀهم ناو يول دکردن قيتشو ور ناو که بود ما لطف به. کرد
18) 

-دسته عکس است قرار ،داشت میخواه يگرام که يا خاطره داستان در دوستانش و کالین

 «من» يوقتشود. مي يعصبان معلم خانم کنند مي يطانیش بس از اما رند،یبگ کالسدر  يجمع
 انجام دهد، از دست شلوغ يهماهنگ جاديا يبرا را خود ۀفیوظ تا کند مي تالش( معلم خانم)

برد کنترل خود را از  پي مي خود ضعف به « من» که يهنگامرود.  از کوره در مي ها کاري بچه
 تا .مريدا وقت هنوز. ندارد بیع" :گفت عکاس يول ،شد يعصبان معلم خانم»دهد:  مي دست

 (0 « )".نديشو مي را صورتشان و دست روند مي ها بچه نم،یچ مي را ها يصندل و ها جعبه من
 ايفا خارج دنیاي و نیکال )نهاد( میان را واسطه در اينجا ديديم که خانم معلم )من( نقش

 صورت محیطي و وراثتي عوامل تأثیر تحت «من» تکوين و رشد فرويد، ۀنظري در. کند مي
 و ،«فرامن» ،«نهاد» بین میانجي و رواني ساختار منطقي  و يافته سازمان بخش ، «من» گیرد. مي

 حافظه، تفکر،) رواني فرايندهاي از اي پیچیده سازمان «من» بنابراين،. است خارجي دنیاي
 (10: 4081 يد،)فرواست.  (ها يادگیري انواع و قضاوت
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 های خودمحور مجيد و نيکال آل در شخصيتمن و من  ایده آل . ایده6

 خصیه اين. دارد را آنها به رسیدن آرزوي فرد که است مثبتي يها ارزش  معرف 4«من آل ايده»
 خصیصۀ به 8«آل ايده من » اما. است ارتباط در نظريۀ ساختار شخصیت فرويد و خودشیفتگي با
نظريۀ  طرح با همزمان گردد. فرويدبودن و خودشیفتگي دوران کودکي برمي مطلق درتق

 Pour introduire le) «اي بر خودشیفتگيمقدمه»عنوان  تحت ايدر مقاله خودشیفتگي

narcissisme)   من » (841:  8998کرد. )فرويد،  مطرح نیز را «من آل ايده» 041در سال 
 وجود از بخش آن «من آل ايده» ولي است، خودش از فرد آگاهانۀ بيارزيا مفهوم به  «آل ايده
 باشد، بیشتر «من آل ايده»و « آل ايده من » بین شکاف چه برسد. هر آن به دارد میل که است فرد

 کارايي و نفس به اعتماد نفس، عزت نسبت همان به و کندمي بیشتري ناتواني احساس شخص
آل جلوه دادن و خود را ايده خودشیفتگي ازآل  من، ايده»رويد: شود. به اعتقاد فکمتر مي او

 آلي است و آن همان ايده آنها، جانشینانيا  والدين، اباست  گیرد و نوعي همانندسازينشأت مي
 (811 )الپالنش« .است آن با تطابق دنبال به فرد که

-مي تانمنفي و مثبت نقاط تمامي شامل و هستید اکنون که چیزي است همان« آل  من ايده»

 مهربان، ديگران، به کمك مشتاق افسردگي، اضطراب و مستعد ممکن است شما. شود
 همان «آل ايده من » درمقابل،. باشید قاطعانه رفتار و «گفتن نه» در ناتوان يا خودبین خودخواه،

 بايد من» نکهاي مثال  باشید، بايد که کنید مي احساس يا داريد، را آن آرزوي شما که است چیزي
در نیکال، در « آل  منايده»غیره.  و« باشم بهترين بايد من» ،«باشم خیر بايد من» ،«باشم صادق

دهد. )نك.: آرزوي ثروتمند شدن، داشتن يك هواپیما و خلبان شدن خود را نشان مي
 در آرزوي خريدن يك کالس اختصاصي براي« آل  منايده» براي نیکال،  (481: 4021گوسیني،

  (418شود. )  کردن نیز خالصه ميبازي
 ناظم وقتي ،ناظم داستان در. است شدن شاعردر مجید، آرزوي نويسنده و يا « آل منايده»

او اين است که مايل  پاسخ ،دارد در آينده چه شغلي داشته باشد دوست که پرسدمي مجید از
 توجه جلب در يسع گريد يها نوجوان مثل دیمج( 140)مرادي کرماني  است نويسنده شود.

ي ها يکي از داستان در. کند مي لذت احساس دهد، نشان يخود و شود قيتشو نکهيا از. دارد
کند که مي احساس خود عکس و شعرشدن  چاپ با دیمج ،شهرت م نا به ،ي مجیدها قصه

 و کندمي خودشیفتگي  او احساس .بفهماند همه به را موضوع نيا دارد يسع و معروف شده

 __________________________________________________________________________  
1 L’Idéal de moi  
2 Le Moi idéal 
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به همه نشان دهد. در اينجا او به کسي که مجله را خريده  وجود خود را «آل  من ايده»د کوشمي
 خودم. شعرمه نيا. منه عکس نيا ...شده چاپ مجله نيا تو من عکس و شعر»گويد: چنین مي

در بخشي  (111) .«شدم معروف. شاعرم من بخونم؟ بلند بلند براتون نيخوايم. گفتم رو شعر
شود و  مجید به دلیل نوشتن انشايي، ازطرف مدرسه و بي بي سرزنش مي ناظم،ستان از دا

 يپ برو و ریبگ رو اتپرونده ،ينوشت مزخرف تو گفتن حاال» کند:مجید به آرزوهايش پشت مي
 خوامينم اصال . سمينوينم زیچ چیه. سمينوينم گهيد. ننوشتم يبد زیچ که من. کارت

 (181. « )خونمينم هم کتاب رهدا دردسر. بشم سندهينو
 هر ديگر، عبارت به. آنهاست به رسیدن صدددر که دارد آرزوهايي وها  آرمان انساني هر
آل  ايده». برساند آن به و سازد آن شبیه را خود دارد سعي که است« آل من ايده » داراي انساني

 «آل من ايده» اين اوقات گاهي اام کند، مي تنظیم را اهدافمان و دهد مي تالش انگیزۀ ما به« من
 حالت، اين در. است معمولي انسان توانايي از فراتر آن به دسترسي زيرا نیست، دسترسي قابل

. کند مي سرزنش را خود و شود مي ناخشنود خود از دارد، ييها آرمان چنین که فردي
 و بیند مي آسیب نفس عزت صورت اين در. شود مي منتهي خود سرزنش به خود از ناخشنودي

 بیفتد.  افسردگي دام در فرد که شود مي سبب
 . همانندسازی، مکانيسم دفاعی مجيد و نيکال 2

 دفاعي ها مکانیسم از حال عین است و در شخصیت رشد فرايندهاي از يکي 4همانندسازي
 شخص مطلوب خصوصیات شخصیت، رشد براي فرد همانندسازي در. شود مي محسوب

  که مواقعي در. کند مي خويش شخصیت جزو افکنيدرون مکانیسم از استفاده با را ديگري
 هاهمانندسازي سلسله يك به فرد گیرد،مي قرار ناکامي و اضطراب خطر معرض در«  من»

 در که ييها اضطراب و ها کشمکش تعديل در «من»  کند. دور خود از را خطر تا زند مي دست
 ييها شیوه دفاعي هايمکانیسم. کند مي ايفا ار میانجي نقش شود، مي ايجاد شخصیت ساخت

 هستند شخصیت حفظ و اضطراب کاهش براي تعقلي غیر و ناخودآگاهانه تقريبا  و ارادي غیر
همانندسازي، شبیه کردن شود.  مي ديده آنها در بیش و کم خودفريبي، و واقعیت تحريف که

 تالش و ارزشمندي ساساح افزايش براي است. اين ويژگي خاص گروهي يا خود به شخص
 کند.دوران نوجواني بروز مي ديگران است که در توجه جلب براي

 __________________________________________________________________________  
1 L’identification 
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 در که است فرايندي آنها از يکي برد. مي کار به شیوه دو به را همانندسازي اصطالح فرويد
 آرزوهاي يا ها خواسته با را محیط درون رويدادهاي يا اشیاء تا کندمي تالش «من» آن، طي

: رود مي کار به موضوع اين توصیف براي همچنین همانندسازي اصطالح. دهد قتمطاب  «نهاد»
 شخص، يك به خود کردن متصل ازطريق ارزشمند بودن، احساس دادن افزايش به تمايل
 (812 )الپالنش آيند.  مي حساب به مهم که سازماني يا گروه،

 حالت، اين در. است لمسا همانندسازي نوعي نیز مادر از دختر و پدر از پسر تقلیدکردن
 تنبیه از هاي آنها،سازي کردن ارزشاو با دروني. کند مي همانندسازي خود والدين با کودك
اعتماد  بدون نوجوان  يك پیوستن . کندمي اجتناب متضاد ارزشهايي گرفتن درپیش دلیل به شدن

 که بگويیم توانیم است. مي همانندسازي نوعي نیز نظامي يا نظامي شبه هايگروه به نفس به
 تا را، ديگر شخص يك هوي ت فرد، همانند سازي نوعي مکانیسم دفاعي است که در آن،

 نوجوانان در نوجواني دورۀ در است که ييها ويژگي از گیرد. همانندسازي مي خود حدي، به
 در را خود جايگاه بتوانند تا است ديگران توجه جلب و شدن ديده براي تالش کند،مي بروز

 از ييها قسمت در. کنند تثبیت بزرگسال و نظرصاحب و مهم فردي عنوان به جامعه و جتماعا
 دهد. مي انجام شدنديده براي کارهايي چه مجید خوانديم که مجید يها قصه کتاب

که بارزترين آن  کند، مي همانندسازي ديگر يها شخصیت برخي از  داستانها با در نیز مجید
مجید، در بسیاري از  هرچند. ديد خود معلمان و مدرسه مدير از او داريالگوبر در توان مي را

هايي از همانند سازي را توان رگهمي اما شود، مي معرفي مستقل و خودمختار داستانها شخصیتي
 بيبي يا دهد ميبه او  تذکري مدير که دريافت، زماني وضوح به وي مستقل در شخصیت

 نیز محله اهالي بین در او پررنگ حضور موارد، اين از ديگر يکي. زندمي شخصیتش به تلنگري
 با دارد سعي و بیندنمي خود ساالن و سنهم حد در را خود مجید که دارد اين از نشان

 هم اين که دهد نشان هست، آن که از بزرگتر را خود و نشست و برخاست کند بزرگترها
 کند.مي تأيید بیشتر را فرويد همانندسازي

براي رسیدن به اين  و دارد  بزرگ و پهن سبیلي آرزوي داشتن مجید ،سبیل تانداس در
 مردان خواهد مانند مي کار اين با او. گیرد مي کار به رسد، مي ذهنش به که را راهي آرزو، هر

 سرها تو يسر شدينم لیسب بدون. زد مي لك لیسب داشتن يبرا دلم»بیايد.  نظر به بزرگ
اي ديگر از نمونه ،شهرت در داستان(  142)مرادي کرماني.« داد نشان بزرگ را خود و درآورد

به  یدفوت کرده و مج شهراز شاعران  يکيپدر شود. همانندسازي مجید با بزرگساالن ديده مي
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. مجید  شعري هم روديبه مجلس ختم م ،از شاعران سرشناس شهر يکي یمي،سل يهمراه آقا
 (128ر بودن در کنار شعراي ديگر مي کند. )در آن مجلس مي خواند و احساس شاع

من کند. در داستان سازي ميهايش خود را  با بزرگساالن همانندنیکال نیز در برخي از داستان
کند با سیگار با دوستش آلسست که يك سیگار پیدا کرده است سعي مي کشم،سیگار مي

باعث سیگار اما دود  ،ردمامتحان کسیگارکشیدن رو  هممن » کشیدن  احساس بزرگي کند: 
-نیکال آرزو دارد در آينده خلبان بشود و در بازي (494: 4021)گوسیني، « م شد.امسوزش چش

هايش نیز  آن را به سازي مي کند و در نقاشيهاي کودکانه خود را با خلبانان هواپیما همانند
ها را که ي کابويکردن را خیلي دوست دارد، بخصوص بازنیکال بازي (48)کشد. تصوير مي
آورند و  با آنها ها درمياي که دارند، خود را به شکل کابويها،  با هر وسیلهدر آن بچه

 (48-44کنند. )همانندسازي مي
هاي آرماني خود اشخاص و شخصیتبا کند مي يسعذهنش « آلايده»کودك با توجه به 

 يگراند هايويژگيکودك  انندسازي(،ي )همدفاع یسمن مکانيبا استفاده از اهمانند سازي کند. 
و  يناز مهمتر يکند. همانندساز یدکوشد تا از آنها تقليو م ددهيم بترا به خود نس

-تواند ارزشيکودك م یبترت يناست و به ا یتو رشد شخص یلعوامل در تشک یرومندترينن

 .یردفرا گ والدين خود را رفتار و کردار ،اعتقادات ،ها
  . نتيجه8

 روان گانهسه هايساحت کوچولو یکالنو  یدمج هايقصهگفت که  توانيگفتار م ينا انيدر پا
 کالین و دیمج يها قصه در .کننديم ييبازنما شناسيروان ياتمطلوب مطابق با نظر شکلي به را

ي ب کردن رآوردهب يپ در)مجید و نیکال(  «نهاد». است مشخص «فرامن» و« نهاد»هدف   کوچولو
 ليفضا دنبال ه)بي بي و والدين نیکال( ب «فرامن» و است خود يها خواسته يچرا و چون
)آقاي حیدري معلم مجید و خانم معلم « من»واکنش  انیم نيا در. «نهاد» سرکوب و ياخالق

 را امر عاقبت و جهینت دارد، توجه شتریب خود يوجود عدب  کدام هب نکهيا به بسته ،کالس نیکال(
 ریثأت تحتنهايت  در و دارد «نهاد» به ليتما شتریبها  داستان نيا در «من». دهد مي نشان

« نهاد» يازهاین و  دهد مي رییتغخود را  ریمس و ردیگ مي قرار «فرامن» يها سرزنش وها  خواسته
 بارا  کودك يریدرگ که هستند ييهاداستان کوچولو کالین و دیمج يها قصه. ماند مي پاسخ يب

 دارد انسان ذهن که يساختار و نظام از هاداستان نيا. دهند مي نشان تیشخص مختلف ابعاد
 را ييرفتارها و کنند مي عمل ذهن يساختارها مطابق هاداستان يها تیشخص. کنند مي يرویپ
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 سه «فرامن» و «من» ،«نهاد» يدروف رنظ از. است خودشان تيهو قبمطا که دهند مي بروز
 نشان خود آثار در يخوب بهرا  آنها ینيگوس و رمانيک يمراد که تندسه تیشخص رساختا

هاي مجید و نیکال به خوبي به تصوير در شخصیت« آل  منايده» و « آلمن  ايده». دهند مي
 يکه به طور ناخودآگاه از ساختار روان يدفاع یسماز انواع مکان کشیده شده است. همانندسازي،

در اين هر دو شخصیت در بیشتر  کند، يحافظت مم یرونيو ب يدرون يها انسان در برابر تنش
 ياز الگوها یدبا تقل کنند يتالش م مجید و نیکال یسممکان ينا يدر طها نمايان است. داستان

يافت  ما پس از  بررسي و دستکنند. غلبه  يشوجود خو يها خود بر ضعف يمهم در زندگ
هاي اين است که شخصیت ونیکال کوچول و مجموعه داستانهاي هاي مجیدقصهمقايسۀ  

گانۀ روان انسان اند. عالوه هاي سههاي خاص ساحتشاخص داستاني هر يك نمايندۀ ويژگي
، در رفتارهاي آنان «آلمن  ايده»و  « سازيهمانند»بر آن، مفاهیم بنیادي روانشناسي، همچون 

ي کشاکش دهندهها نشاني شخصیتاي دارد. رويارويي و تعامل هموارهنمود برجسته
هاي نهاد و بايد و نبايدهاي فرامن، و کوشش من در برقراري تعادل و همیشگي میان خواهش

 توانند نقشي اساسي در رشد کودك داشته باشند.ها ميرو قصهاينهاست. ازآشتي میان آن
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