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 .1مقدمه
روانشناسي ارتباطي تنگاتنگ با ادبیات دارد و در طول تاريخ اين دو بر يکديگر عمیقا اثر
گذاشتهاند ،به گونهاي که ميتوان رگههايي از هر يك را در ديگري يافت .فرويد ،پايهگذار
روانکاوي ،همواره در تدوين نظريات خود از ادبیات بهره گرفته است .ارزش و اهمیت ادبیات
کودك و نوجوان در رشد شخصیت و رفتارهاي انسان بر هیچ کس پوشیده نیست .از آنجا که
ادبیات کودك عالوه بر وجه تفنني آن ،در رشد شخصیتي و اخالقي و روحي کودك نقش
شايانتوجهي دارد ،اين شاخه از ادبیات با علم روانشناسي ارتباطي دوسويه دارد.ادبیات کودك،
بهويژه کتاب داستان ،به کودکان و نوجوانان کمك ميکند تا شناخت الزم از خود را پیدا کنند
و به ضعفهاي خاص شخصیتي خويش ،مانند خجولبودن و کمبود اعتماد به نفس و...
پيببرند .به اينترتیب ،آنها بهتر ميتوانند پیچیدگيهاي فکري و رفتاري خود را بشناسند و به
مشکالت ارتباط با ديگران غلبه کنند و به سالمت فکري الزم برسند .شناخت خود ،از رهگذر
خواندن داستان و تعامل با شخصیت يا شخصیتهاي داستاني به دست ميآيد .همچنین از
طريق پااليش دروني و تقلید از رفتارهاي شخصیتهاي داستاني تغییري ناخودآگاه صورت
مي پذيرد .کتاب براي کودك و نوجوان امکان همانندسازي را بهوجود ميآورد و به شناخت
ارزشها ،تقويت قوه درك ،و رسیدن به آرامش و امید کمك ميکند .همانندسازي و امکان
بحث و برونريزي احساسات يا تخلیۀ هیجانات ،از جمله مزاياي ادبیات کودکان براي رشد
شخصیت و حل مشکالت آنان است.
داستانهاي کودکان در هر جامعهاي بیانگر نوع نگرش نويسندگان به دنیاي کودك ،شیوۀ
زندگي ،مسائل و مشکالت اجتماعي ،خانوادگي و اخالقي کودکان در آن جامعه است .در
جامعۀ ايران و فرانسه ،در دورۀ معاصر ،گذشته از برخي اشتراکات فرهنگي  ،برخي تفاوتها
نیز وجود دارد که در قصههاي کودکان انعکاس يافته است.
در اين پژوهش ،با مقايسۀ شخصیتهاي اصلي اين قصهها با تکیه بر نظريات فرويد ،عالوه بر
روشن کردن مسائل و موضوعات کودك امروز در هر يك از اين دو کشور ،تفاوتهاي
احتمالي شخصیتها در ادبیات اين دو کشور را نیز از طريق مقايسه مشخص ميکنیم .آثار
مورد نظر در اين پژوهش ،داستانهاي نوشتهشده براي مخاطبان گروه سني ج و د (بین نه تا
سیزده سال) است .نويسندگان مورد نظر نیز هوشنگ مرادي کرماني و رنه گوسیني نويسنده
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فرانسوي هستند .چنانکه ميدانیم «شخصیت» عنصر اصلي تشکیلدهندۀ داستان است ،در اين
تحقیق ،شخصیتها از لحاظ ساختار ذهن و همانند سازي بررسي مي شوند.
کودکان و نوجوانان داراي احساسات ،توانمنديها و مشکالت متفاوتي هستند؛ به عبارت
ديگر ،ويژگيهاي شخصیتي گوناگوني دارند و نیز در دورههاي مختلف زندگي ،نیازهايي
متفاوت .ادبیات کودك و نوجوان ميتواند وجه اشتراکي بین احساسات ،توانمنديها يا
مشکالت کودك با شخصیتهاي داستاني ايجاد کند و کمك ميکند که کودك مشکالت خود

را بهتر بشناسد و دربارۀ آنها صحبت کند و با کسب بینش الزم بتواند آن را حل کند .داستان-
هاي کودکان در هر جامعهاي بیانگر نوع نگرش نويسندگان به دنیاي کودك ،شیوۀ زندگي ،و
بهطور کلي وضعیت اجتماعي ،خانوادگي و اخالقي کودکان در آن جامعه است.
در اين پژوهش به بررسي شخصیتها در قصههاي مجید ( )4124اثر هوشنگ مرادي
کرماني و نیکال کوچولو ( )4112/4080نوشتۀ رنه گوسیني ،نويسندۀ فرانسوي ،ميپردازيم.
مخاطبان آثار بررسيشده در اين پژوهش گروه سني ج و د هسند (بین نه تا سیزده سال) .در
اين راستا ،با تکیه بر نظريات فرويد ،عالوه بر تبیین نمودهايي از شخصیت کودك از گذر
موقعیتهاي داستاني ،با مقايسۀ شخصیتها ،تفاوتهاي احتمالي آنها را مشخص ميکنیم .از
نظر فرويد ساختار ذهن انسان داراي سه بخش عمده است :نهاد ،من و فرامن (الپالنش  81و
فرويد  .)12او در سال  4081با تعريف اين مفاهیم که به جنبههاي گوناگون کنش انسان ارجاع
مي دهند ،الگوي سازمانيافتهاي را پديد آورد.در اين راستا ،شخصیتهاي اصلي قصه ها از
لحاظ ساختار ذهن بررسي ميشوند .مفاهیم ديگري چون همانندسازي و ايدئال من نیز در
قصهها موردتوجه قرار ميگیرند .در اين نوشتار ميکوشیم که ويژگيها و بازنمودهاي بخش-
هاي سهگانۀ روان را در شخصیتهاي اصلي دو مجموعۀ موردنظر تبیین کنیم ،و نشان دهیم که
مجید و نیکال که بازنمايندۀ مشخصههاي نهادند ،ميتوانند در تعامل با نمايندگان من و فرامن
متجلي در ديگر شخصیتها (بيبي ،والدين نیکال ،خانم معلم ،آقاي معلم) ،و همچنین از طريق
همانندسازي توازني میان اين سه ساحت برقرار کنند که شرط رشد و شکوفايي آنان است.
در اين تحقیق ،با استفاده از علم روانشناسي ،به شناخت کودك و اينکه چگونه موجودي است
و چه ويژگيها و روحیاتي دارد ،توجه ميکنیم و با بررسي ساختار ذهن شخصیت اصلي
داستانهاي دو نويسنده به ايدئولوژي جوامع ،مشکالت اجتماعي و رواني و تفاوتهاي
فرهنگي پي ميبريم.
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 .7پيشينۀ پژوهش
تا کنون تحلیلي روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصههاي مجید و نیکال کوچولو به رشتۀ
تحرير درنیامده ،اما پژوهشهايي در زمینۀ تحلیل روانشناسي آثار هوشنگ مرادي کرماني يا
4

مقايسۀ آثار او با آثار ديگر نويسندگان کودك و نوجوان انجام شده است .براي نمونه :مرضیه
سادات يزدانپرست در مقالهاي تحت عنوان «بررسي قصههاي مجید بر اساس نظريۀ همذات
پنداري فرويد» ،فوزيه خردخورد در مقالهاي با عنوان «تحول نگاه به مفهوم کودکي در
داستانهاي هوشنگ مرادي کرماني»؛ مرضیه مکاريان در پاياننامهاي با عنوان بررسي و تحلیل
عناصر داستان در کتاب قصههاي مجید؛ و دکتر رامین محرمي در مقالهاي با عنوان «تحلیل
روان شناختي شخصیتهاي داستانهاي هوشنگ مرادي کرماني» .همچنین در زمینۀ ادبیات
کودك و نوجوان ،پژوهشهاي بسیاري ،چه در ايران و چه در فرانسه ،صورت گرفته است .در
زمینۀ ادبیات تطبیقي ميتوان به رسالۀ دکتراي منیژه قنبري با عنوان تحلیل گفتمان روايي در
دو مجموعه داستان قصههاي مجید و کرك هويجي اشاره کرد و همچنین به رسالۀ دکتراي
بهاره بهداد با موضوع نگاه تطبیقي به دو میراث ادبیات کودك :سري کتابهاي نیکال کوچولو
اثر رنه گوسیني و قصههاي مجید اثر هوشنگ مرادي کرماني .اين پاياننامه از سه ديدگاه
بررسي شده است؛ اول ،از نظر پذيرش ملي ،انتشار آنها ،اقتباس و کاربرد اين آثار در عرصۀ
تجاري؛ دوم ،زيبايي درون متن؛ و سوم ،ترجمۀ اين دو اثر به زبانهاي مختلف .همچنین مونا
امیني از دانشگاه اتريش با انتخاب موضوع ادبیات کودك و نوجوان ايران با تمرکز بر آثار
هوشنگ مرادي کرماني در زبان آلماني؛ احمد تمثیل با موضوع تجزيه و تحلیل قصههاي مجید
در بخش زبان و ادبیات فارسي دانشگاه دهلي؛ و کريستینا پورنیا در دانشگاه رم ايتالیا با انتخاب
بخشي از آثار اين نويسنده در کنار نويسندگان دهها پاياننامه در مقاطع کارشناسي ارشد و
دکتري در ايران ،به قصههاي مجید مرادي کرماني پرداختهاند.
 .1ادبيات کودکان و شخصيتهای داستانی
ادبیات کودکان مجموعۀ نوشتهها ،سرودهها و گفتارهايي است که يا بزرگساالن جامعه براي
کودکان پديد ميآورند و يا خود کودکان خالق آن هستند .ادبیات کودکان که شامل قصه ،شعر،
__________________________________________________________________________
Le Petit Nicolas
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نمايش ،افسانه و داستان است ،اثري عمیق در فکر و روح کودکان ميگذارد و آنان را براي
رويارويي با مسائل و درك مشکالت زندگي ياري ميکند .ادبیات به رشد شخصیت ،عواطف
و افکار کودك کمك ميکند و با افزايش قدرت تخیل ،ابتکار و ابداع او ،سبب رشد اعتماد به
نفس و آشنايياش با مفاهیم ديني ،اجتماعي و اخالقي ميشود« .کودکان با شنیدن يا خواندن
داستان ،رفتار خود را با شخصیتهاي قصه تطبیق ميدهند و اگرمشکلي دارند ميفهمند که اين
مشکل در سن آنان فراگیر است ،بنابراين اعتماد به نفسشان تقويت ميشود .همچنین کودك
درمييابد که بايد ابتکار و خالقیت داشته باشد تا شخصیتش رشد کند .قصهها با ارائۀ نمونه
شخصیتي روانکاوي شده ،پیامهاي مهمي را به سطوح خودآگاه ،نیمهآگاه و ناخودآگاه ،مخاطب
انتقال ميدهند( ».بتلهايم )41
عرصۀ ادبیات کودك و نوجوان ،گرچه همانند مخاطبانش ادبیاتي جوان و نوپاست ،شاهد
ظهور نويسندگان موفقي بوده است که از میان آنها ميتوان هوشنگ مرادي کرماني را نام برد.
او با به تصويرکشیدن زندگي خود در داستانهايش ،به عنوان يکي از نويسندگان آثار کودك و
نوجوان در دنیا شناخته شد .مرادي کرماني از سال  4110نويسندگي و همکاري خود را با
راديو کرمان آغاز کرد و در سال  4112با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت خود را گسترش
داد .نخستین کتاب او با نام معصومه در سال  4110به چاپ رسید .اما موفق ترين و
ماندگارترين شخصیتهاي داستاني آثار مرادي کرماني« ،مجید» در مجموعه قصههاي مجید
است .اين کتاب که در سال  4181به نگارش درآمد ،روايتگر لحظاتي از زندگي مجید است.
قصههاي مجید  ،داستان انتقادي شیريني است که بر مبناي خاطرات نوجواني نويسنده نوشته
شده است .مرادي کرماني در قصههاي مجید پسرکي کرماني را به تصوير ميکشد که الغراندام
است و شیطان ،عاشق کتاب و بیزار از رياضي .کتاب شامل قصههاي کوتاه ،متعدد و مجزايي
است که همگي يك شخصیت اصلي به نام مجید دارند و هر يك به موضوع خاصي
ميپردازند .هر قصه اغلب با نمايش مشکل خاصي شروع ميشود ،با پیگیريهاي مجید و
خرابکاريهاي او براي حل مسئله ادامه مييابد و در پايان ،مشکل به نحوي که همیشه
خوشايند نیست تمام ميشود.
مرادي کرماني ،در گفتگويي با احمد طالبينژاد ،دربارۀ آثارش چنین ميگويد « :چند عنصر
در قصههاي من تکرار ميشوند که اينها به نوعي از زندگي خودم ،به ويژه از کودکي و
نوجواني نشئت ميگیرد .يکي موضوع بيکسي و يتیمي است و مقاومت در برابر تقدير و
مشکالت زندگي ،يعني پرداختن به زندگي بچههايي که پدر و مادر ندارند ،که به طور
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مشخص ،در قصههاي مجید  ،اين موضوع اصل قرار ميگیرد .دوم موضوع فقر شرافتمندانه و
سپس روستا است .و در کنار اين سه عنصر ،از عنصر طنز هم .بايد ياد کنم که نوشتههايم را از
يکنواختي و تلخي نجات ميدهد( .طالبي نژاد ،گلمکاني )82-81
کتاب قصههاي مجید مجموعهاي از داستانهاي کوتاه و ماجراهايي است که براي مجید
(شخصیت اصلي داستان) اتفاق ميافتد .مجید پسرك يتیمي است که در نزد مادربزرگ خود
بيبي زندگي ميکند .آنها با حقوق بازنشستگي پدربزرگ مجید زندگي ميکنند و براي کمك
به امرار معاش ،بيبي ژاکت ميبافد و مجید تابستانها در نانوايي کار ميکند .آرزوي مجید اين
است که روزي نويسندهاي بزرگ شود .او به خواندن کتاب ،نوشتن شعر و سینما عالقه دارد.
مجید يکي از معدود شخصیتهاي داستاني ادبیات کودکان و نوجوانان ايران است که
توانسته در سطح جهان نیز خود را مطرح کند .آنچه در شخصیت مجید بیش از هر چیز جلب
توجه ميکند ،سماجت و پشتکار اوست « .فقدان پدر و مادر در زندگي مجید فرصت تجربه و
خطر کردن را به او ميدهد و در نتیجه در يك آزادي نسبي ميتواند آزمون و خطاهاي بسیاري
انجام دهد و در واقع او از اين فقدان ،يك استفاده اجتماعي ميبرد و آن باال رفتن اعتماد به
نفسش به خاطر آزمون و خطاهايي است که انجام ميدهد و در مواردي اين اعتماد به نفسش
کار دستش ميدهد( ».عموزاده خلیلي )119
يکي از نويسندگان بنام در عرصۀ ادبیات کودك و نوجوان فرانسه رنه گوسیني 4است .او
در سنین کودکي نقاشي را آغاز کرد و عادت داشت دربارۀ داستانهايي که ميخواند نقاشي
بکشد .وي با تصويرپردازي مجموعه داستانهاي مصور آستريکس 8به شهرت رسید .نیکال
کوچولو از مجموعه داستانهاي مشهور رنه گوسیني است .اين مجموعه دربارۀ يك کودك
ايدهآل هشت نه سالۀ فرانسوي در دهۀ  89میالدي است .گوسیني نخستین مجموعۀ اين
داستان را در سال  4080به رشته تحرير درآورد و تصويرگري آن را ژان ژاك سامپه 1انجام داد.
اين مجموعه شامل داستانهاي کوتاه مصور با موضوعهاي دوستي ،بازي ،تنهايي ،سفر و
نیازهاي بنیادين دوران کودکي است .داستانهاي کتاب ،پرسشهايي از زندگي را به شکل ساده
بازتاب ميدهند به گونهاي که کودکان با آنها به راحتي ارتباط برقرار کرده  ،با شخصیتهاي
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کتاب همذاتپنداري ميکنند .داستانها در مکانهايي همچون مدرسه ،خانه ،سینما و قطار
ميگذرند .زبان داستانها طنزآمیز ،عاطفي و تأثیرگذار است .تصويرهاي کتاب زيبا و سیاه و
سفیدند و با متن همخواني دارند .داستان کتاب از زبان اول شخص و قهرمان داستان ،يعني
نیکال نقل ميشود .نیکال کوچولو مانند خیلي از شخصیتهاي داستاني کتابهاي کودك،
شهرت جهاني دارد و ماجراهاي شیرين و طنزآمیزش طرفداران فراوان.
درونمايههاي مطرح در قصههاي موردبررسي بازتابدهندهي برخي دغدغههاي فکري

مشترکي میان دو نويسندهي ايراني و فرانسوي است .شخصیت اصلي کتاب قصه هاي مجید
يك نوجوان از جامعه روستايي ايراني است و شخصیت اصلي مجموعه داستان هاي نیکال
کوچولو ،کودکي از قشر متوسط جامعه فرانسه است .مرادي کرماني و گوسیني گرچه به دو
فرهنگ متفاوت تعلق دارند ،موضوعات يکساني را در آثار خود بررسي مي کنند .هدف اصلي
آنها فقط سرگرم کردن خواننده نیست ،بلکه با استفاده از طنز به مسائل خشك اخالقي و
تربیتي مي پردازند که براي خواننده بهويژه براي خواننده کودك و نوجوان قابل درك است.
ارزشهاي اخالقي در آثار آنها از جايگاه مهمي برخوردار است .محتواي اين آثار شامل
مفاهیم فرهنگي ،اخالقي ،تربیتي و اجتماعي است که هر يك بر زندگي شخصي کودکان و
نوجوانان تأثیر بسزايي دارد .از اشتراکات اين دو جامعه ارزش نهادن به تعلیم و تربیت را مي
توان نام برد که مهمترين اصل زندگي است و اهمیت آن به حدي است که بسیاري از
انديشمندان و روانشناسان آن را مهمترين نهاد در ساخت يك جامعه موفق مي دانند.
 .0رشد شخصيت و مراحل آن از دیدگاه فروید
شخصیت از مهمترين و اصلي ترين عناصر داستاننويسي است .داستان بدون شخصیت معنا و
مفهومي ندارد .کل داستان حول محور شخصیت ميچرخد و با رفتار شخصیتهاست که
داستان شکل ميگیرد .با بررسيهايي که در مورد شخصیت کودك و نوجوان در آثار داستاني
هوشنگ مرادي کرماني و رنه گوسیني انجام شده است ،ميتوان به اين نتیجه رسید که در
داستانهاي آنها اغلب شخصیتهاي اصلي ،کودك و نوجوان هستند و در داستانهاي هر دو
نويسنده به خصوصیات اخالقي و روابط خانوادگي اهمیت زيادي داده شده است.
رشد شخصیت فرايندي است که در تمام دوران زندگي انسان وجود دارد .اين فرايند از
بدو تولد آغاز مي شود و تا دوران بزرگسالي ادامه مييابد ،اما در مراحلي از زندگي فرد،
اهمیت بیشتري پیدا ميکند .فرويد براي نخستین بار به اهمیت تجربههاي اولیۀ دوران کودکي
در رشد و تکامل شخصیت اشاره کرد و با مشاهدۀ اينکه بیشتر بیماران رواني دوران کودکي
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ناگوار و غمباري داشته اند ،نتیجه گرفت که همان تجارب دوران کودکي در قوام و تعادل
شخصیت فرد اهمیت فراوان داشته اند( .فرويد)11 :4088 ،
دورۀ کودکي نسبت به ساير مراحل رشد اهمیت بیشتري دارد ،زيرا تجارب و خاطراتي که
کودك در دوران کودکي کسب ميکند براي همیشه در ذهنش باقي ميماند و اثر آن از
شخصیت او هیچ وقت زدوده نميشود .به طور ساده ميتوان گفت که شخصیت ترکیبي از
افکار ،عواطف ،احساسات ،گرايشها ،عادات ،اعمال ،انگیزهها و هیجانات است که مربوط به
خويشتن فرد است و بدين ترتیب هر يك از اين ويژگيها باعث منحصربه فرد شدن افراد
ميشود .شخصیت عبارت است از مجموعه اي سازمان يافته و واحدي متشکل از خصوصیات
نسبتا ثابت و پايدار که يك فرد را از افراد ديگر متمايز ميکند.
مراحل رشد شخصیت در نظريۀ فرويد ،يکي از مباحث مطرح در روانشناسي است .فرويد
عقیده داشت که اختاللهاي روانرنجوري بیمارانش از تجارب دورۀ کودکي آنها سرچشمه
گرفته است .او تجربیات کودکي را به قدري مهم ميدانست که معتقد بود « :شخصیت فرد
بزرگسال در طول پنج سال اول زندگي شکل ميگیرد و در پنج سالگي به ثبات نسبي ميرسد».
(فرويد )11 :4088 ،فرويد مراحلي را که کودك طي ميکند تا در بزرگسالي داراي شخصیت
کامل و سالم باشد در پنج مرحله طبقهبندي کرد :مراحل دهاني ،مقعدي ،تناسلي  ،نهفتگي و

جنسي .او از میان اين پنج مرحله سه مرحلۀ اول را مهمترين مراحل در رشد شخصیت مي-
دانست و عقیده داشت که بخش اعظم شخصیت انسان در اين سه مرحله که پنج سال اول
زندگي او را تشکیل ميدهد ،پايه گذاري ميشود و پس از آن تغییرات اندکي در شخصیت فرد
به وجود ميآيد( .فرويد)18 :4088 ،

 .3ساختار شخصيت و بررسی نهاد ،من و فرامن در قصههای مجيد و نيکال کوچولو
فرويد ،در سال  ،4099شخصیت را به سه سطح تقسیم کرد :خودآگاه ،نیمهآگاه و ناخودآگاه.
وي پس از ارائۀ ديدگاههاي مربوط به سطوح ذهن ،در سال  4081به تبیین نظريهاي جديد
پرداخت که در حقیقت ،مکمل نظريۀ پیشین بود .در اين نظريه ،شخصیت انسان با سه ساختار،
که به گونهاي متقابل بر يکديگر تأثیر ميگذارند ،تبیین ميشود « :نهاد»« 4من» 8و «فرامن» 1اين
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سه عنصر در تعامل با يکديگر ،رفتارهاي پیچیدۀ انساني را به وجود ميآورند« .نهاد» ،يگانه
مؤلفۀ شخصیت است که از بدو زايش انسان حضور دارد« .من» ،آن مؤلفه از شخصیت است
که مسئولیت برخورد با واقعیت را بر عهده دارد« .فرامن» ،آن جنبه از شخصیت است که همۀ
آرمانها و معیارهاي اخالقي و رفتاري که ما از پدر و مادر و جامعه کسب ميکنیم ،دربرمي-
گیرد« .فرامن» نه براي لذتبردن تالش ميکند و نه براي رسیدن به اهداف منطقي ،بلکه فقط
براي کمال اخالقي ميکوشد.
مؤلفههاي مهم شخصیتهاي داستاني در قصههاي مجید و نیکال کوچولو به لحاظ
ساختاري با نظريۀ فرويد سازگارند و چهرههاي برجستۀ اين قصهها يعني مجید ،بيبي ،معلم
مجید ،نیکال ،والدين نیکال و خانم معلم نیکال را ميتوان نمادي از ساختار ذهن انسان دانست.
بر اين اساس مجید مظهر «نهاد» ،بيبي مظهر «فرامن» و آقاي حیدري ،معلم مجید ،مظهر «من»
است .در نیکال کوچولو ،شخصیت نیکال تجلي «نهاد» است ،والدينش «فرامن» و خانم معلم
نیکال «من» است .در اين بخش بر آنیم که ويژگيهاي شخصیتهاي مجموعه داستانهاي
قصههاي مجید و نیکال کوچولو را بر اساس ساختار ذهن فرويد بررسي و تحلیل کنیم.
 .1.5مجيد نمایندۀ یک نهاد غریزی پرتالطم
«نهاد» ،اساسيترين جنبۀ شخصیت است« .نهاد» مثل کودك نازپرورده عمل ميکند ،زيرا
خواهان ارضاي فوري امیالش است« .نهاد» مظهر لذت است« .نهاد» ناکامي را بر نمي تابد ،اما
بايد به آن تندردهد .در نتیجه ،فرايند نخستین به عنوان مشخصه اي از «نهاد» وارد عمل
ميشود .اين جنبه« ،نهاد» را با تصور چیزي که دوست دارد ،مواجه ميسازد« .نهاد» مخزن
غرايز است( .الپالنش  )882مجید همۀ ويژگيهاي «نهاد» را دارد .از ويژگيهاي او ميتوان به
تالش بيوقفه براي ارضاي غرايزش و پايبند نبودن به اصول و ارزشهاي اخالقي و اجتماعي
اشاره کرد .مجید پسري خیالپرداز است که همیشه با خود حرف ميزند و افکاري در سر
دارد .او بیشتر اوقات خرابکاري ميکند ،اما از پس درستکردنشان هم بر ميآيد .هدف مجید
فقط لذت بردن از هر راه و به هر قیمتي است .مجید نوجواني دوازده ساله است که در آغاز
بلوغ قرار دارد .او بیانگر آرزوهاي کوچك و بزرگ همساالن خود است ،همانان که در موقعیت
اجتماعي پايیني قرار دارند .مجید نوجواني است با شخصیتي ساده ،کنجکاو ،هیجانزده و
مشتاق که پدر و مادرخود را از دست داده و به همراه مادربزرگ پیر خود ،بيبي ،در خانه اي
قديمي و حیاطدار زندگي ميکند و عالقهاي فراوان به نوشتن خاطرات خود دارد« .نهاد» نه
اخالق ميشناسد و نه زمان« .نهاد» مبهمترين و نفوذناپذيرترين بخش شخصیت ماست« .نهاد»
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محل هرج و مرج  ،پر از احساسات جوشان و پر از انرژي است« .نهاد»  ،فقط با رعايت اصل
لذت ،نیازهاي غريزي را ارضا ميکند« .نهاد» نه تناقض را ميشناسد و نه از آن پشتیباني
ميکند .همواره ويرانگر و بينهايت طلبکار است و اگر به هدف خود نرسد به سمت نابودي
خود و ديگران ميرود( .الپالنش )819
تجلي اين ويژگي در مجید را ميتوان در داستان طبل ديد که او به هر طريقي ميخواهد
طبل بزند و بزرگترين آرزويش داشتن طبلي مانند طبل همسايهاش آقا محمود است .روز و
شب به طبل فکر ميکند« :وقتي محمود آقا ،در دل شب طبل ميزد و صداي کشیده و بم طبل
محله را بیدار ميکرد ،همراه با بیدار شدن محله ،آرزوي من هم بیدار ميشد( ».مرادي کرماني
« )11نهاد» در مجید کم و بیش با ناخودآگاه بخش اول مطابقت دارد و محركهايي را در بر
ميگیرد ،همۀ آنچه غیر ارادي و ذاتي در نیروهاي حاکم بر زندگي انسان است .او نه اخالق
ميشناسد و نه زمان « :به هر حال ،آرزوي داشتن طبل به دلم ماند .بنده و نوکر دست به سینه
آرزويم شدم .خیال داشتن طبل و بیدار کردن محله تو دل شب يك لحظه از کلهام بیرون نمي-
رفت )18 ( ».بنابراين «نهاد» مجید را وادار به خريد طبل ميکند .اما چون طبل خیلي گران
است و او توان خريد آن را ندارد ،به ناچار از بيبي پول ميخواهد .اما بيبي به او ميگويد که
به فکر درسش باشد .مجید يك نقاشي از طبل و چوبهاي آن ميکشد .باالخره يك روز در
حالي که آقا محمود در خانه نیست مجید تصمیم ميگیرد که پنهاني به خانۀ آنها برود ،بدون
توجه به تنبیهي که در انتظارش خواهد بود .در اتاقکي در زيرزمین که طبل در آنجاست مخفي
ميشود .سرانجام «نهاد» وجودش را تسخیر مي کند و طبل را بر مي دارد و شروع به نواختن
ميکند « :چه صدايي داشت چه کیفي داشت تلنگرزدن روي طبل! صداي بامب طبل پرده
گوشهايم را تکان خوش و ماليمي داد! و خوشي و خوشحالي دلم را پر کرد)11 ( ».
همانطور که گفته شد «نهاد» اليۀ پنهان ذهن است که فقط گرايش به لذت دارد« .نهاد»
ساختاري خودخواه ،لذتجو ،بدوي ،غیراخالقي ،سمج و عجول دارد« .نهاد» ،برخالف «من» و
«فرامن» ،از تشکیالت خاصي برخوردار نیست و چون با دنیاي خارج تماس ندارد ،از طريق
تجربه نميتوان آن را تغییر داد ،بلکه به وسیلۀ «من» ميتوان آن را مهار و يا تعديل کرد .در
رفتارهاي مجید به خوبي تجلي «نهاد» را ميبینیم .او ميخواهد به همه چیز بيدرنگ دست
يابد و لذتجوست .با بررسي شخصیت نیکال خواهیم ديد که رفتارهاي او تابع ايجابات
«نهاد» است.

210

تحليلی روانشناسانه از دو مجموعه داستان قصههای مجيد ونيکال کوچولو 111

 .2.5نيکال یا سرزندگی یک نهاد غریزی
نیکال ،نمايندۀ «نهاد» ،قهرمان داستانهاي نیکال کوچولو ،شاگرد مدرسۀ ابتدايي است .او
پسرکي است بسیار حساس و پايبند به ارزشهاي واقعي همچون دوستي و عدالت .مادر و
پدر خود را دوست دارد و آنها را تحسین ميکند .او دوستان بسیاري دارد که با آنها گروهي به
نام «انتقامجويان» را تشکیل داده است .آلست بهترين دوست اوست .نیکال که راوي داستان-
هايش نیز هست ،به زبان کودکانه قصههاي خود را نقل ميکند .گوسیني دربارۀ او چنین
ميگويد « :نیکال کوچولو کودکي معمولي است .اهل دعواست و عاشق تفريح و بازي و
فوتبال .نیکال دانشآموز خیلي خوبي نیست و دائم به فکر بازي و حرف زدن در سر کالس
درس است .آرزو ميکند روزي خلبان شود .او در قلك خود پول پسانداز ميکند تا وقتي
بزرگ شد يك هواپیما براي خود بخرد ».نیکال هم مانند مجید تمام ويژگيهاي «نهاد» را دارد.
در داستان گلدان اتاق نشیمن ما شاهد سلطۀ «نهاد» بر نیکال هستیم که به رغم هشدارهاي
مادرش ،در خانه با توپ بازي ميکند و گلدان اتاق نشیمن را مي شکند (نك.گوسیني:4002 ،
« )14نهاد» در نیکال همیشه تحت فرمان اصل لذت است و فقط به بازي فکر ميکند .نیکال و
دوستانش همه جا به فکر بازيکردن هستند ،حتي سر کالس درس ،مثل روزي که معلم غايب
است و آنها با يك توپ در کالس سرگرم ميشوند « :ما شروع کرديم به بازي بین نیمکتها،
واقعا کار جالبي است .وقتي بزرگ شدم ،براي خودم يك کالس ميخرم تا در آن بازي کنم( ».
)81
«نهاد» زمان و مکان نميشناسد ،مملو از انرژي است و فقط ميخواهد نیازهاي غريزي
خود را که تحت سلطۀ اصل لذت است ،ارضاء کند .مثل وقتي که در داستان نیکال کوچولو
معلم شاگردان را به بازديد از موزه ميبرد و نیکال فقط در فکر بازي کردن است « :در حالي
که معلم در حال توضیح دادن بود ،ما سر ميخورديم .خیلي خوب بود ،چون کف زمین کاشي
بود و خوب میشد لیز خورد)494 ( ».
«نهاد» در نیکال بر اساس اصل لذت عمل ميکند که نیرويي رواني است و باعث میل به
ارضاي سريع نیازهايش ميشود .او از هر کاري که باعث رنج و درد شود و لذتآور نباشد
دوري ميجويد و به تنها چیزي که فکر ميکند رسیدن به خواستههايش است.
 .3.5بیبی یا پيچيدگی یک فرامن مهربان و سختگير
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«فرامن» از رابطۀ کودك با والدين و جامعه ناشي ميشود« .فرامن» منبع سرکوب و سانسور
است و نشاندهندۀ ممنوعیتهاي اجتماعي درونيشده« .فرامن» مجموعۀ قدرتمند و عمدتا
ناخودآگاه دستورها و اعتقاداتي است که در کودکي آنها را فراميگیريم .اين اصول اخالقي
دروني را که ما «وجدان» مينامیم ،فرويد «فرامن» نامیده است .بيبي ،مادربزرگ مجید ،پیرزني

مهربان ،ساده و بيآاليش ،انتقادکننده و با طرز تفکري قديمي و سختگیر است .او شاخص-
ترين نمايندۀ «فرامن» و مظاهر آن يعني دين ،اخالق ،شرم ،وجدان ،عرف و ...است« .فرامن»
از رابطۀ کودك با والدين و جامعه ناشي ميشود« .فرامن» نشاندهندۀ ممنوعیتهاي اجتماعي
است که در درون انسان مخفي شده اند .او منبع سرکوب و سانسور است .در قلمرو او فقط
دستور داده ميشود .بنابراين ،مملو از همۀ ممنوعیتها و محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگي
است .حال به بررسي و تحلیل بخشهايي ميپردازيم که مشخصههاي «فرامن» در شخصیت
بيبي نمود مييابد:
مدرسه از مجید ميخواهد تا براي تکمیل پروندهاش عکس بیاورد .وقتي او موضوع را با
بيبي در میان ميگذارد  ،بيبي زير بار نميرود و به مجید مي گويد « :من پول ندارم که بدم
عکست رو وردارن .عکست رو ميخواي ببیني؟ برو جلوي آينه( ».مرادي کرماني  )00يا بعد
از پايان امتحانات مدرسه ،آن هنگام که مجید خیلي دلش ميخواهد با ساير دانشآموزان به
اردو برود و موضوع را با بيبي در میان ميگذارد« ،فرامن» بر بيبي غلبه ميکند و در پي
سرکوبي خواستهها و لذتجويي «نهاد» (مجید) بر ميآيد « :مبادا راه بیفتي با آدمهاي غريبه
بري اردود (بيبي به اردو ميگفت اردود) اگر بري گم میشي .يا باليي سرت ميآد .اون وقت
من چیکار کنم؟» (  )11بيبي در تمام لحظات زندگي همراه شفیق و ياور فداکار مجید است
و نمايندۀ يك «فرامن» مهربان و دلسوز .او اجازه نميدهد مجید درد يتیم بودن را حس کند.
همه کس و همه چیز مجید است.
بيبي همیشه سعي ميکند که مشکالت مجید را حل کند .او شخصیتي ايستا و تغییرناپذير
دارد و ممنوعیتها و الزامات والدين را در خود مخفي کرده است« .فرامن» (بيبي) که مظهر
آداب و رسوم و ارزشهاي ذکر شده است ،نقطۀ مقابل «نهاد» (مجید) است که نمايانگر لذت-
جويي و از بین بردن اساس همان آداب و ارزشهاست ،بنابراين بین اين دو درگیري دائمي
وجود دارد؛ به عنوان مثال در بخشي که بيبي عکس مجید را پاره ميکند و آن را در حوض
مياندازد ،زيرا مجید ميخواهد آن را به دختر همسايه بدهد( .نك :.مرادي کرماني  )449در
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داستان ماهي ،مجید به منزل معلمش ،آقاي حیدري ،براي صرف ناهار دعوت شده است .هنگام
ناهار ،مجید که نحوۀ خوردن ماهي را بلد نیست ،ميخواهد از معلم تقلید کند ،اما در خیالش
بيبي از او انتقاد ميکند... « :دستات بو ماهي گرفت ،به چیزي دست نزنيها! بو ماهي
ميگیره)802 ( ».
مجید که در ژرفساخت شخصیتي خويش ،همان نويسنده است ،سالهاي کودکياش را
در دامان مادربزرگ ميگذراند .مهم ترين فرد زندگي او مادربزرگ است که جانشین مادر شده.
بيبي يا «فرامن» بخش مادر ،محبت ،امنیت ،حمايت و همدم در وجود انسان است و مجید يا
«نهاد» بخش کودك .مجید و بيبي نمايشي از پنهانيترين عواطف وجود نويسنده و مخاطب -
اند؛ محبت ،تنهايي ،نیاز (مادي و معنوي) ،فقر عاطفي و ...اين دو موجود را به هم و در نتیجه
به اليههاي پنهان وجود مخاطب نزديك کرده است.
چنانکه ديديم ،بيبي نمايندۀ «فرامن» و وارث اقتدار والدين است و نمايندۀ همۀ ممنوعیتها و
محدوديتهاي اجتماعي و فرهنگي .او با کمالگرايي غیرمنطقي و آرمانهايي که دارد تمام
سعي خود را ميکند که نمونۀ بارز «فرامن» باشد.
 .0.3والدین نيکال یا پيچيدگی فرامن مستبد
والدين نیکال در داستانهاي نیکال کوچولو ،نمايندۀ «فرامن» هستند .پدر نیکال دوست دارد در
مورد موفقیتهاي تحصیلي و ورزشي خود جلوي پسرش غلو کند و الف بزند  ،اما هرگز
نمي تواند شواهدي از شاهکارهاي خود (مدالها يا جوايز و غیره) را به پسرش نشان دهد و
همیشه بهانهاش اين است که هنگام اسبابکشي بعد از ازدواج آنها را گم کرده .پدر نیکال،
گاهي با همسايهشان آقاي بلدور 4بگومگو ميکند و آقاي بلدور عادت دارد سر به سر او
بگذارد .پدر نیکال گاهي اوقات مثل کودك رفتار ميکند .مشاجرهاش با مادر نیکال جدي نیست
و همیشه پايان خوشي دارد ،چون همیشه اوست که کوتاه ميآيد.
مادر نیکال نمايندۀ « فرامن» ،آن جنبه از شخصیت است که بر فضايل و کماالت تأکید دارد
و دربردارنده و عرضهکنندۀ تمام ايدهآلها و معیارهاي اخالقي و دروني است که ما از ديگران
و جامعه کسب ميکنیم .مادر نیکال زني خانهدار است و تنها فکرش رسیدگي به امور خانه .او
زمان زيادي را در آشپزخانه ميگذراند تا بهترين غذاها و دسرها را براي پسر عزيزش درست
کند.
__________________________________________________________________________
Monsieur Blédurt
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در داستان من بیمار هستم ،ميبینیم که مادر نیکال از او ميخواهد هنگامي که دوستش
آلسست به مالقات او آمده از کلمۀ محشر استفاده نکند .اين کار او ،ممنوعیتها و قید و
بندهاي «فرامن» والدين را نشان ميدهد( .نك :.گوسیني )44 :4021 ،اين ممنوعیتي است که
نیکال از آن پیروي نميکند ،زيرا کمي بعد ،بار ديگر اين کلمه را تکرار ميکند و آلسست حرف
مادرش را به او يادآور ميشود ( )48
«فرامن» بیش از همه عرضهکنندۀ ايدهآلهاست تا واقعیت ،و نیز بر فضايل و کماالت توجه
ميکند تا بر لذات .در داستان نامه ،آقاي موشبوم ،4رئیس پدر نیکال ،براي نیکال هديهاي
فرستاده و پدر نیکال از او ميخواهد که نامهاي براي تشکر از او بنويسد .نیکال ترجیح ميدهد
تلفني از او تشکر کند .آنها به توافق نميرسند و ما شاهد درگیري بین «نهاد» و «فرامن»
هستیم« :منصفانه نیست! من نمیخوام نامه بنويسم .اگر اجازه نديد تلفن کنم من اين هديه رو
نمیخوام ،به هر حال قبال يکي عین همین داشتم که خیلي هم از اين بهتر بود .اگه اينطوره من
ترجیح میدم آقاي موشبوم به بابا اضافه حقوق بده .شوخي نمیکنم)42 ( ».
تمايل«فرامن» اين است که با «نهاد» و «من» مخالفت کند .اگر قرار است چیزي در مقابل
افراطيگريهاي «نهاد» بايستد همانا «فرامن» است که ضد «نهاد» است .اين ساختار شخصیت،
براي حفظ ارزشها و حريم جامعه شکل ميگیرد .اين خصیصه را به خوبي در رفتار والدين
نیکال مشاهده ميکنیم.
 .3.3آقای معلم یا من عاقل و جدی
«من» بخش سازندۀ شخصیت است که با توجه به واقعیت دنیاي خارج عمل ميکند و آن دسته
از تمايالت «نهاد» را که با واقعیت خارج تضاد دارند ،تعديل ،ضبط و کنترل ميکند« .من» از
«نهاد» سرچشمه ميگیرد و رشد ميکند« .نهاد» تابع هیچ قیدوبندي نیست و ارضاي صرف
تمايالت و نیازها را ميطلبد .از سوي ديگر ،جامعه نیز پايبند نبودن به هیچ اصلي را نمي-
پذيرد .بنابراين ،وجه ديگري از شخصیت فرد در اينجا وارد عمل ميشود که تابع اصل واقعیت
است ،يعني از يك سو به ارضاي خواستهها و تمايالت همت ميگمارد و از سوي ديگر ،اين
ارضاء را در چارچوب مقررات و ضوابط قابل قبول اجتماعي تحقق ميبخشد.

__________________________________________________________________________
Monsieur Moucheboume
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آقاي حیدري ،معلم مدرسۀ مجید ،شخصیتي عاقل و فهمیده و مهربان دارد و در زمان
مناسب جدي و خشمگین ميشود .او نقش «من» را در ماجراهاي مجید دارد« .من» ،حالت
متعادلکننده بین «نهاد» و «فرامن» را دارد .او سعي ميکند نوعي آشتي و همزيستي مسالمتآمیز
بین «نهاد» و طبیعت خشك و بسیار اخالقي برقرار کند تا زندگي آنان به شکلي متعادل ادامه
يابد .به عنوان مثال ،واکنش او در قسمتي از داستان ماهي که مجید در کالس به خواب ميرود،
نقش او را به وضوح به ما نشان ميدهد« :خجالت بکش ،تنبل بيعرضه .اگر بار ديگه سر
کالس خواب بري ،همچین ميزنم پس گردنت که پوزهات بخوره به جلوي میز( ».مرادي
کرماني « )828من» وظیفۀ بسیار سختي بر عهده دارد ،چون میان «نهاد» و «فرامن» گیر کرده
است و بايد میان اين دو تعادل برقرار کند .بايد به خواستههاي معقول و طبیعي «نهاد» توجه و
آنها را برآورده سازد .همچنین به ارزشهاي اخالقي «فرامن» نیز توجه کند و با در نظر گرفتن
امکانات و مقتضیات دنیاي خارج و مصلحتهاي شخصي خواستههاي هر دو را تحقق بخشد.
از آنجايي که «من» وظیفۀ يافتن تعادل بین دنیاي درون و دنیاي بیرون را دارد ،آقاي
حیدري به دنبال آشتي دادن بيبي و مجید است .مهمترين ويژگي «من» داشتن قدرت عقالني
و منطقي است .او از موضع عقالني به دنبال ايجاد تعادل بین مجید و بيبي است ،اما گاهي
تحتتأثیر يکي از اين دو قرار ميگیرد و در دام احساسات ميافتد و اولین قدم او تالش براي
آشتي دادن آنهاست« .من» همیشه ناچار است میان دو نظام احساسي و بدون منطق ،يعني
«نهاد» و «فرامن» ،تعادل برقرار سازد .در اينجا آقاي حیدري نقش واسطه بین دو قطب را بازي
ميکند .او از مجید حمايت ميکند و ميکوشد او را درك کند .در داستان ماهي ،معلم وقتي
ميبیند مجید هرگز ماهي نخورده است و بيبي که ماهي دوست ندارد ،نميخواهد براي او
ماهي بخرد ،مجید را به خانۀ خود دعوت ميکند و به او ميگويد« :روز جمعه ،براي ناهار بیا
خونه ما ،ماهي درست ميکنیم بخور ببین چه جوريه .از همون ماهيهاي سوخته ميپزيم و باز
خنديد )801 ( ».در خانۀ آقاي حیدري ،هنگام ناهار ،مجید خجالت ميکشد ،چون نمي داند
ماهي را با برنج بخورد يا با نان .خانم حیدري ميخواهد براي او برنج بکشد ،اما آقاي حیدري
که نمايندۀ «من» و تحت سلطۀ اصل واقعیت است از همسرش ميخواهد مجید را راحت
بگذارد تا هرچه مي خواهد بخورد( .نك :.مرادي کرماني )801
«من» همانند مادري است که میان دو کودك گیر کرده باشد و اين دو همواره در حال
کشمکش با يکديگر باشند و هیچ منطقي را در برابر هم نپذيرند .از آنجايي که «نهاد» بر
اساس اصل واقعیت کار ميکند و دربرگیرندۀ خودآگاه و نیمه خودآگاه است ،ميتواند تعادل و
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توازن میان «نهاد» و «فرامن» را فراهم کند .در چنین شرايطي شخصیت فرد در وضعیت مطلوب
ميماند .اما با نیرو گرفتن «نهاد» يا «فرامن» فرد دچار چالش و مشکالت شخصیتي ميشود و
در او اختالل رواني پیش ميآيد( .الپالنش  )888آقاي حیدري ،نماد «من» ،وظیفهاش آن است
که بین غرايز بدوي و واقعیت موازنه برقرار کند .در حالي که رضايت «نهاد» و «فرامن» را
برآورده ميسازد ،اجازه ميدهد که برخي از تمناهاي «نهاد» محقق شوند .همانطور که در عنوان
بعدي خواهیم ديد خانم معلم در داستانهاي نیکال کوچولو به نوعي نمايندۀ «من» است.
 .6.3خانم معلم یا من متعارض
خانم معلم نمايندۀ «من» در داستانهاي نیکال کوچولو است .او فردي دوستداشتني ،مهربان و
سختگیر است« .من» با هیچ يك از دو عامل «فرامن» و «نهاد» تعارض ندارد و هر دو را
ميپذيرد .به گفتۀ فرويد" « :من" همیشه طعم تازيانههاي سرزنش و اخالقیات "فرامن" را
چشیده و از سوي ديگر بر اثر تقاضاهاي حريصانه و سیريناپذير "نهاد" به ستوه آمده است.
در واقع "من" نماد رنج بشريت است( ».الپالنش  )812در داستان بازرس معلم نیکال را
بازرسي که به کالس آنها آمده تشويق ميکند .هنگامي که «نهاد» از خود انعطافپذيري نشان
ميدهد« ،من» ناراضي ميشود« :ما همه معلممون رو دوست داريم ،اما اون خیلي بيانصافي
کرد .به لطف ما بود که اون رو تشويق کردند ولي اون همۀ ما رو تنبیه کرد( ».گوسیني:4021 ،
)18

نیکال و دوستانش در داستان خاطرهاي که گرامي خواهیم داشت ،قرار است عکس دسته-
جمعي در کالس بگیرند ،اما از بس شیطاني ميکنند خانم معلم عصباني ميشود .وقتي «من»
(خانم معلم) تالش ميکند تا وظیفۀ خود را براي ايجاد هماهنگي انجام دهد ،از دست شلوغ
کاري بچهها از کوره در ميرود .هنگامي که «من» به ضعف خود پي ميبرد کنترل خود را از
دست ميدهد« :خانم معلم عصباني شد ،ولي عکاس گفت" :عیب ندارد .هنوز وقت داريم .تا
من جعبهها و صندليها را ميچینم ،بچهها ميروند دست و صورتشان را ميشويند)0 ( »".
در اينجا ديديم که خانم معلم (من) نقش واسطه را میان نیکال (نهاد) و دنیاي خارج ايفا
ميکند .در نظريۀ فرويد ،رشد و تکوين «من» تحت تأثیر عوامل وراثتي و محیطي صورت
ميگیرد« .من»  ،بخش سازمانيافته و منطقي ساختار رواني و میانجي بین «نهاد»« ،فرامن» ،و
دنیاي خارجي است .بنابراين« ،من» سازمان پیچیدهاي از فرايندهاي رواني (تفکر ،حافظه،
قضاوت و انواع يادگیريها) است( .فرويد)10 :4081 ،
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 .6ایدهآل من و من ایدهآل در شخصيتهای خودمحور مجيد و نيکال
«ايدهآل من» 4معرف ارزشهاي مثبتي است که فرد آرزوي رسیدن به آنها را دارد .اين خصیه
با خودشیفتگي و نظريۀ ساختار شخصیت فرويد در ارتباط است .اما «من ايدهآل» 8به خصیصۀ
قدرت مطلق بودن و خودشیفتگي دوران کودکي برميگردد .فرويد همزمان با طرح نظريۀ
خودشیفتگي در مقالهاي تحت عنوان «مقدمهاي بر خودشیفتگي» (Pour introduire le
) narcissismeدر سال « 041ايدهآل من» را نیز مطرح کرد( .فرويد« )841 : 8998،من
ايدهآل» به مفهوم ارزيابي آگاهانۀ فرد از خودش است ،ولي «ايدهآل من» آن بخش از وجود
فرد است که میل دارد به آن برسد .هر چه شکاف بین «من ايدهآل» و «ايدهآل من» بیشتر باشد،
شخص احساس ناتواني بیشتري ميکند و به همان نسبت عزت نفس ،اعتماد به نفس و کارايي
او کمتر ميشود .به اعتقاد فرويد« :ايدهآل من ،از خودشیفتگي و خود را ايدهآل جلوه دادن
نشأت ميگیرد و نوعي همانندسازي است با والدين ،يا جانشینان آنها ،و آن همان ايدهآلي است
که فرد به دنبال تطابق با آن است( ».الپالنش )811
«ايدهآل من» همان چیزي است که اکنون هستید و شامل تمامي نقاط مثبت و منفيتان مي-
شود .شما ممکن است مستعد اضطراب و افسردگي ،مشتاق کمك به ديگران ،مهربان،
خودخواه ،خودبین يا ناتوان در «نه گفتن» و رفتار قاطعانه باشید .درمقابل« ،من ايدهآل» همان
چیزي است که شما آرزوي آن را داريد ،يا احساس ميکنید که بايد باشید ،مثال اينکه «من بايد
صادق باشم»« ،من بايد خیر باشم»« ،من بايد بهترين باشم» و غیره« .ايدهآل من» در نیکال ،در
آرزوي ثروتمند شدن ،داشتن يك هواپیما و خلبان شدن خود را نشان ميدهد( .نك:.
گوسیني )481: 4021،براي نیکال « ،ايدهآل من» در آرزوي خريدن يك کالس اختصاصي براي
بازيکردن نیز خالصه ميشود)418 ( .
«ايدهآل من» در مجید ،آرزوي نويسنده و يا شاعر شدن است .در داستان ناظم ،وقتي ناظم
از مجید ميپرسد که دوست دارد در آينده چه شغلي داشته باشد ،پاسخ او اين است که مايل
است نويسنده شود( .مرادي کرماني  )140مجید مثل نوجوانهاي ديگر سعي در جلب توجه
دارد .از اينکه تشويق شود و خودي نشان دهد ،احساس لذت ميکند .در يکي از داستانهاي
قصههاي مجید ،به نام شهرت ،مجید با چاپ شدن شعر و عکس خود احساس ميکند که
معروف شده و سعي دارد اين موضوع را به همه بفهماند .او احساس خودشیفتگي ميکند و
__________________________________________________________________________
L’Idéal de moi
2
Le Moi idéal
1
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ميکوشد «ايدهآل من» وجود خود را به همه نشان دهد .در اينجا او به کسي که مجله را خريده
چنین ميگويد« :شعر و عکس من تو اين مجله چاپ شده ...اين عکس منه .اين شعرمه .خودم
شعر رو گفتم .ميخواين براتون بلند بلند بخونم؟ من شاعرم .معروف شدم )111( ».در بخشي
از داستان ناظم ،مجید به دلیل نوشتن انشايي ،ازطرف مدرسه و بي بي سرزنش ميشود و
مجید به آرزوهايش پشت ميکند« :حاال گفتن تو مزخرف نوشتي ،پروندهات رو بگیر و برو پي
کارت .من که چیز بدي ننوشتم .ديگه نمينويسم .هیچ چیز نمينويسم .اصال نميخوام
نويسنده بشم .دردسر داره کتاب هم نميخونم)181( » .
هر انساني آرمانها و آرزوهايي دارد که درصدد رسیدن به آنهاست .به عبارت ديگر ،هر
انساني داراي « ايدهآل من» است که سعي دارد خود را شبیه آن سازد و به آن برساند« .ايدهآل
من» به ما انگیزۀ تالش ميدهد و اهدافمان را تنظیم ميکند ،اما گاهي اوقات اين «ايدهآل من»
قابل دسترسي نیست ،زيرا دسترسي به آن فراتر از توانايي انسان معمولي است .در اين حالت،
فردي که چنین آرمانهايي دارد ،از خود ناخشنود ميشود و خود را سرزنش ميکند.
ناخشنودي از خود به سرزنش خود منتهي ميشود .در اين صورت عزت نفس آسیب ميبیند و
سبب ميشود که فرد در دام افسردگي بیفتد.
 .2همانندسازی ،مکانيسم دفاعی مجيد و نيکال

همانندسازي 4يکي از فرايندهاي رشد شخصیت است و در عین حال از مکانیسمها دفاعي
محسوب ميشود .در همانندسازي فرد براي رشد شخصیت ،خصوصیات مطلوب شخص
ديگري را با استفاده از مکانیسم درونافکني جزو شخصیت خويش ميکند .در مواقعي که
«من» در معرض خطر اضطراب و ناکامي قرار ميگیرد ،فرد به يك سلسله همانندسازيها
دست ميزند تا خطر را از خود دور کند« .من» در تعديل کشمکشها و اضطرابهايي که در
ساخت شخصیت ايجاد ميشود ،نقش میانجي را ايفا ميکند .مکانیسمهاي دفاعي شیوههايي
غیر ارادي و تقريبا ناخودآگاهانه و غیر تعقلي براي کاهش اضطراب و حفظ شخصیت هستند
که تحريف واقعیت و خودفريبي ،کم و بیش در آنها ديده ميشود .همانندسازي ،شبیه کردن
خود به شخص يا گروهي خاص است .اين ويژگي براي افزايش احساس ارزشمندي و تالش
براي جلب توجه ديگران است که در دوران نوجواني بروز ميکند.
__________________________________________________________________________
L’identification

1
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فرويد اصطالح همانندسازي را به دو شیوه به کار ميبرد .يکي از آنها فرايندي است که در
طي آن« ،من» تالش ميکند تا اشیاء يا رويدادهاي درون محیط را با خواستهها يا آرزوهاي
«نهاد» مطابقت دهد .اصطالح همانندسازي همچنین براي توصیف اين موضوع به کار ميرود:
تمايل به افزايش دادن احساس ارزشمند بودن ،ازطريق متصل کردن خود به يك شخص،
گروه ،يا سازماني که مهم به حساب ميآيند( .الپالنش )812
تقلیدکردن پسر از پدر و دختر از مادر نیز نوعي همانندسازي سالم است .در اين حالت،
کودك با والدين خود همانندسازي ميکند .او با درونيسازي کردن ارزشهاي آنها ،از تنبیه
شدن به دلیل درپیش گرفتن ارزشهايي متضاد اجتناب ميکند .پیوستن يك نوجوان بدون اعتماد
به نفس به گروههاي شبه نظامي يا نظامي نیز نوعي همانندسازي است .ميتوانیم بگويیم که
همانند سازي نوعي مکانیسم دفاعي است که در آن ،فرد ،هويت يك شخص ديگر را ،تا
حدي ،به خود ميگیرد .همانندسازي از ويژگيهايي است که در دورۀ نوجواني در نوجوانان
بروز ميکند ،تالش براي ديده شدن و جلب توجه ديگران است تا بتوانند جايگاه خود را در
اجتماع و جامعه به عنوان فردي مهم و صاحبنظر و بزرگسال تثبیت کنند .در قسمتهايي از
کتاب قصههاي مجید خوانديم که مجید چه کارهايي براي ديدهشدن انجام ميدهد.
مجید نیز در برخي از داستانها با شخصیتهاي ديگر همانندسازي ميکند ،که بارزترين آن
را ميتوان در الگوبرداري او از مدير مدرسه و معلمان خود ديد .هرچند مجید ،در بسیاري از
داستانها شخصیتي خودمختار و مستقل معرفي ميشود ،اما ميتوان رگههايي از همانند سازي را
در شخصیت مستقل وي به وضوح دريافت ،زماني که مدير تذکري به او ميدهد يا بيبي
تلنگري به شخصیتش ميزند .يکي ديگر از اين موارد ،حضور پررنگ او در بین اهالي محله نیز
نشان از اين دارد که مجید خود را در حد همسن و ساالن خود نميبیند و سعي دارد با
بزرگترها نشست و برخاست کند و خود را بزرگتر از آن که هست ،نشان دهد که اين هم
همانندسازي فرويد را بیشتر تأيید ميکند.
در داستان سبیل ،مجید آرزوي داشتن سبیلي پهن و بزرگ دارد و براي رسیدن به اين
آرزو ،هر راهي را که به ذهنش ميرسد ،به کار ميگیرد .او با اين کار ميخواهد مانند مردان
بزرگ به نظر بیايد« .دلم براي داشتن سبیل لك ميزد .بدون سبیل نميشد سري تو سرها
درآورد و خود را بزرگ نشان داد( ».مرادي کرماني ) 142در داستان شهرت ،نمونهاي ديگر از
همانندسازي مجید با بزرگساالن ديده ميشود .پدر يکي از شاعران شهر فوت کرده و مجید به
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همراه آقاي سلیمي ،يکي از شاعران سرشناس شهر ،به مجلس ختم ميرود .مجید شعري هم
در آن مجلس مي خواند و احساس شاعر بودن در کنار شعراي ديگر مي کند)128( .
نیکال نیز در برخي از داستانهايش خود را با بزرگساالن همانندسازي ميکند .در داستان من
سیگار ميکشم ،با دوستش آلسست که يك سیگار پیدا کرده است سعي ميکند با سیگار
کشیدن احساس بزرگي کند « :من هم سیگارکشیدن رو امتحان کردم ،اما دود سیگار باعث
سوزش چشمام شد( ».گوسیني )494 :4021 ،نیکال آرزو دارد در آينده خلبان بشود و در بازي-
هاي کودکانه خود را با خلبانان هواپیما همانندسازي مي کند و در نقاشيهايش نیز آن را به
تصوير ميکشد )48( .نیکال بازيکردن را خیلي دوست دارد ،بخصوص بازي کابويها را که
در آن بچهها ،با هر وسیلهاي که دارند ،خود را به شکل کابويها درميآورند و با آنها
همانندسازي ميکنند)48-44( .
کودك با توجه به «ايدهآل» ذهنش سعي ميکند با اشخاص و شخصیتهاي آرماني خود
همانند سازي کند .با استفاده از اين مکانیسم دفاعي (همانندسازي) ،کودك ويژگيهاي ديگران
را به خود نسبت ميدهد و ميکوشد تا از آنها تقلید کند .همانندسازي از مهمترين و
نیرومندترين عوامل در تشکیل و رشد شخصیت است و به اين ترتیب کودك ميتواند ارزش-
ها ،اعتقادات ،رفتار و کردار والدين خود را فرا گیرد.
 .8نتيجه
در پايان اين گفتار ميتوان گفت که قصههاي مجید و نیکال کوچولو ساحتهاي سهگانه روان
را به شکلي مطلوب مطابق با نظريات روانشناسي بازنمايي ميکنند .در قصههاي مجید و نیکال
کوچولو هدف «نهاد» و «فرامن» مشخص است« .نهاد» (مجید و نیکال) در پي برآورده کردن بي
چون و چراي خواستههاي خود است و «فرامن» (بي بي و والدين نیکال) به دنبال فضايل
اخالقي و سرکوب «نهاد» .در اين میان واکنش «من» (آقاي حیدري معلم مجید و خانم معلم
کالس نیکال) ،بسته به اينکه به کدام بعد وجودي خود بیشتر توجه دارد ،نتیجه و عاقبت امر را
نشان ميدهد« .من» در اين داستانها بیشتر تمايل به «نهاد» دارد و در نهايت تحت تأثیر
خواستهها و سرزنشهاي «فرامن» قرار ميگیرد و مسیر خود را تغییر ميدهد و نیازهاي «نهاد»
بي پاسخ ميماند .قصههاي مجید و نیکال کوچولو داستانهايي هستند که درگیري کودك را با
ابعاد مختلف شخصیت نشان ميدهند .اين داستانها از نظام و ساختاري که ذهن انسان دارد
پیروي ميکنند .شخصیتهاي داستانها مطابق ساختارهاي ذهن عمل ميکنند و رفتارهايي را
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بروز ميدهند که مطابق هويت خودشان است .از نظر فرويد «نهاد»« ،من» و «فرامن» سه
ساختار شخصیت هستند که مرادي کرماني و گوسیني آنها را به خوبي در آثار خود نشان
ميدهند« .من ايدهآل» و « ايدهآل من» در شخصیتهاي مجید و نیکال به خوبي به تصوير
کشیده شده است .همانندسازي ،از انواع مکانیسم دفاعي که به طور ناخودآگاه از ساختار رواني
انسان در برابر تنشهاي دروني و بیروني محافظت ميکند ،در اين هر دو شخصیت در بیشتر
داستانها نمايان است .در طي اين مکانیسم مجید و نیکال تالش ميکنند با تقلید از الگوهاي
مهم در زندگي خود بر ضعفهاي وجود خويش غلبه کنند .دستيافت ما پس از بررسي و
مقايسۀ قصههاي مجید و مجموعه داستانهاي نیکال کوچولو اين است که شخصیتهاي
شاخص داستاني هر يك نمايندۀ ويژگيهاي خاص ساحتهاي سهگانۀ روان انسان اند .عالوه
بر آن ،مفاهیم بنیادي روانشناسي ،همچون «همانندسازي» و «من ايدهآل» ،در رفتارهاي آنان
نمود برجستهاي دارد .رويارويي و تعامل هموارهي شخصیتها نشاندهندهي کشاکش
همیشگي میان خواهشهاي نهاد و بايد و نبايدهاي فرامن ،و کوشش من در برقراري تعادل و
آشتي میان آنهاست .ازاينرو قصهها ميتوانند نقشي اساسي در رشد کودك داشته باشند.
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