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 9ت سادات غفوريعف
 دانشگاه مازندران ،فارسی ادبيّاتشجوی دکتری زبان و دان

 :چكيده
نقددد  .دهددتفسديرهایی از ایدم متدون بد  دسد  مدیکد  هدای نقدد ادبدی اسد  یکدی از شدات  شدااتتیرواننقدد 

 و اددو ذهدم هارم شخصيّ ، تحليل قصّ  هایشخصيّ تحليل  ،تحليل متم ةحوز چهار درآثار ادبی  شااتتیروان

ای بد  شديوه نویسدیداستاندر  ساعدی از جمل  نویسدادگانی اسد  کد . گيردمیصورت  تحليل ساتتمان صوری

 بدرآني نوشدت  در ایدم  .را دارند نقد بررسی بر اساس ایم نوع قابليّ ارش آث بدیم سبب ؛گرایش دارد کاوان روان

هدای واهمد  ةاز مجموعد «دو بدرادر»داسدتان  شخصديّ دو  شخصديّ  شااتتیروانبررسی  ب  دوّم ةبر اساس گون

 .بپردازی  و نشان نامبی

کدد  تاسددتگاهی  ژددردازدمیی هایشخصديّ در ایددم داسدتان بدد  تلدد  سدداعدی نشددان داد کد  نتدای  ژددشوهش  

و  گوییهدییاناجتماعی، ب  حداتتی نیيدر  هاینابسامانیک  بر اثر  ژریشیروان هایشخصيّ دارند؛  شااتتیروان

. وابسدتگی فدردی کاددمیانتخاب  در ارتباط با ایم بياش نيزرا  هاشخصيّ نام  حتّی ساعدی .شوندمیدچار توّه  

سدبب دتیلی اسد  کد   تریممه از  ش نيزهایشخصيّ  در حاکميّ و اجتماعی و ناکامی در رسيدن ب  قدرت و 

 بروز اتتالتت روانی شده اس .
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 :مقدّمه .2
 بدر ژيدروان او ویوند ، دوّم ةنخسد  بدر فرویدد و در درجد ةاس  ک  در درج مکتبی کاویروانابش ج

وش از همدان ابتددا الع  و راز نیر هدف، موضوع مط ...( متمرکز اس . ایم جابشو هورنای کارن ،آدلر

 درای کد  تدا انددازه فتدار نابهاجدار اسد آن ر ةالعددور شد. موضوع مورد مط ااسیشروان فکری از تطّ

 هدایحوزه در ایدم مکتدب (221: 1312 ،و آلم شولتز وشولتز مورد غفل  قرار گرفت  بود. هامکتبسایر 

 کاواندةروان نقددر آن اس  ک   ادبيّاتها ز ایم حوزهیکی ا ثيرگیار بوده اس ؛بشری تأ ةمختلف اندیش

زبدان،  ة، هر دو با تجربادبيّاتو  کاویروانباابرایم  ؛برای تود ژيدا کرده اس  مهمّی اهجایگ ،آثار ادبی

با غور در اقلي  درون و کوشش در بيان ایم عدوال ، کمد   ادبيّات» تيال سروکار دارند. ةتار و حوزگف

عصدبی  شااسدیآسيب  از مدرز توانست  اس کاویروانکرده و از رهگیر ِ کاویروانشایانی ب  ژيشرف  

 کداوروان( بدر ایدم اسداس 161: 1312 وغيداثی،« .برسدد های آفریاش هارینیریّ درگیرد و ب  ژردازش 

 ةرابطد بلکد  ؛سدوهه و ابدشه مطدري نيسد  ةرابط اصالً ادبيّاتحوزة رده اس  ک  بگوید ایاجا در تالش ک

 ا ه  دیالوگ دارند.ب و ایم دو دو سوی  اس  ای رابط ادبيّاتبا  کاوروان

بد  زعد  او، هارمادد و  چراکد  ؛ بسديار نزدید  اسد کداویرواناز دید فروید، ارتبداط ميدان هادر و  

، کداویروانو مفداهي  اصدلی  دادکامییکسدانی اسدتفاده  حتّدیدر کار تدود از مادابم مشداب  و  کاوروان

؛ از کاددمیاشداره  ادبيّداتو  کداویروانفلمم نيز بد  ضدروری بدودن ارتبداط  (1وس .ا ادبيّاتاشاراتی ب  

 شااسدیاسلوب زیربادایو اصدول نیدری  کاددمیکاربردی ایجداد  ة، زميابرای روانکاو ادبيّاتدیدگاه او 

 .(221: 1313 ،و لبيهان وگریم دهدمیرا ب  دس   تحليلگران 

و  هااحسدداستددا آن دد  از  هاسدد عالم و  هانشددان  ،بددر تحليددل و تفسددير نمادهددا شددااتتیرواننگدداه  

ناتودآگاه بيدرون  از شده رها واز تفایا و زوایای ژاهان ،ی واژس زده یا سرکوب شده اس هاش اژيشد

ن بدا آ ةیی ک  انسان از تود ژاهان کدرده اسد  و رابطدهااحساسو  هاانگيزهآن آرزوها و  و کشيده شود

در تحليددل  ریح صدداعتیبدد  تصدد یافدد  شددوند.، آشددکار، یعاددی آن دد  در تودآگدداه اسدد  هددایواقعيّ 

 -بلک  ب  شدرایط محيطدی  ،اس  توجّ تودآگاه و ناتودآگاه مورد  ةدر جاب ذهايّ ن  تاها  ،شااتتیروان

 (12: 1311 وصاعتی، .شودمیداده  اهمّيّ نيز اجتماعی و تانوادگی 

  چهدار ندوع بد ،دهددمیقدرار  توجّد چد  چيدز را مدورد  آنکد بست  ب   توانمیرا  کاوان رواننقد ادبی  

 توانادده باشددد. در  و، محتدوی، سداتتمان صددوری مؤلّددفد معطددوف بد  تواندمیایددم نقدد  ؛تقسدي  کدرد
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: 1313 ایگلتدون،و شدودمیهدا یدا رتددادهای مدتم ژرداتتد  شخصيّ ی هاانگيزهمحتوایی ب   کاویروان

246). 

 :پژوهش ةپيشين
دقيد   ِنیریّداتی یوندان و ژدیدد آمددن هدای ادبدی بد  دیریاگددر ژشوهش شااسیروانم  گرایش ب  قد

تحليدل و موشدکافی در متدون ادبدی بدا  رفتد رفت  .گدرددبرمیشدعر و شداعری  ةاندیشمادان یونانی دربدار

از شددعر  شااسددیروانکدولری  کدد  بدد  تفسددير  نیریّدداتبيشددتر شددد و بددا  شااسددیروان از آرای گيدریبهره

ثار داستایوفسکی روسی ارائ  کرد، رو ب  افدزایش نهداد. از آ ایشااسان روانژردات  و فروید ک  تحليل 

بد  تحليدل اندواع آثدار ادبدی  شااسیروانک  با رویکرد اتوران ، شارل بودوئم، رني  تفورگ، آدلر و... 

هدا را گسدترش ژشوهش گون ایم ةادام  و داماها را ایم ژشوهش، افسان ، شعر( ژرداتتاد، نام فيل وداستان، 

 .(131-121: 1376 د وضيف،نددا

( 1311و اعتی و یداوریماتشر شده اس . ص ادبيّاتو  شااسیروان ةهایی در حوزدر ایران نيز ژشوهش 

هدای هدایی کد  شخصديّ و هار ژرداتتد  اسد . از ژدشوهشکاوی در ادبيّات در ژشوهشی ب  تحليل روان

ایدم مدوارد اشداره کدرد: تسدروی و  تدوان بد اند، مدیشااسی تحليل کردهداستانی را از مایر مسائل روان

( شخصدديّ  فریدددون؛ محرّمددی و 1311( شخصدديّ  سددوداب  و رودابدد ؛ مددرادی و امدديم و1311طغيددانی و

  مایددر مسددائلهددای هوشددا  مددرادی کرمددانی را از هددای داسددتانی داسددتان( شخصدديّ 1311همکدداران و

 اند.شااتتی بررسی و تحليل کردهروان

ساعدی بدا وجدود  هایداستان شخصيّ ک  تحليل  دهدمیحوزه نشان  ژشوهش در ایم ةبررسی ژيشيا 

 نوشدتارلدیا ایدم  ؛ژشوهشگران ادبدی نبدوده اسد  توجّ مورد چادان  ،بررسی بر اساس ایم نوع نقد قابليّ 

 .اس  کاوان روانساعدی بر اساس نقد  «دو برادر»داستان  هایشخصيّ تحليل  دارعهده

 :شناختيروان هايجنبهبه  یشساعدي و علل گرا معرّفي. 1
در ژداریس از دنيدا رفد . دوران  1364در تبریز ب  دنيا آمد و در سدال  1314غالمحسيم ساعدی در سال 

شدد. وی  حصديلالتّفارغژزشدکی تبریدز  ةتحصيل ابتدایی و عالی تود را در تبریدز گیراندد و از دانشدکد
رمان نوشدت   و ، داستان کوتاهنام فيل ، بازیتلشاام ، ی در قالب نمایمتعدّدژرکار بود و آثار  اینویساده
 اس .

و مدرنيتد  در  سداّ سدی و چهدل( بدود کد   ودهدة ایدورهدوران نوجوانی و جوانی ساعدی مقارن با  

بد   البتّد  ؛جدایش را بگيدرد تواسد میتقابل ه  بود. روابط کهم در حال نابودی بدود و زنددگی مددرن 
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باعد   ،سدطحی و وارداتدی همدراه بدا اسدتبداد تجددّدورت. همديم امدر یعادی صورت تقليدی و ن  ب  ضر

بد   ،روی بسدياری از نویسدادگانبر  هاژریشانیایم  را ب  همراه آورد؛ هاییژریشانیو  ی آشکار شدتضادّ

ی ناشدی از آن هاژریشدانی ،با بررسی تبعات ناشی از ایم تضدادها نا. آنعمي  داش  یویشه ساعدی تأثير

ب  نوشدتم  ،بود ژزش روان ایاک ب   توجّ ی انسان ایرانی بازگو کردند. ساعدی با هميم روحي  و با را برا

ضدرورت  تدوان گفد مدی از ایدم رو را بر مبادای همديم تضدادها گیاشد ؛ اشاصلی ةژردات  و دغدغ

 سوق داد. هاآدم شااسیرواناو را ب  سوی  زیس میای ک  در آن دوره

 .عمده جس  و جدو کدرد علّ  دوآثارش را باید در  شااتتیروانهای ی ب  جاب گرایش ساعد ةزميا 

نویسدان داسدتان هاینوشت  ب  ویشهمتون مختلف  ةترجم یار در نویسادگان ایم دوره،تأثيرگ ةزميا يمنخست

فلسدفی و اجتمداعی و  هایژشدتوان متدون دارای  یی اسد . از آنجدا کد  بخشدی از ترجمدةو ماتقدان اروژا

بديش از  اسد ، توانده ژزشکیروانو  شااسیرواناو ک   ،اس همزمان با روزگار ساعدی  شااتتیانرو

بد   توجّد  ،يم دليدلدوّمد .سدازدمیتدود  ةرا ژيشد دردشااسیو  گيردمیرا  اشزمان هرکس دیگری نبض 

ک  بدر اثدر  اس  ژریشیروان هایشخصيّ داستان و ب  ویشه ترسي   هایشخصيّ  شااتتیروان هایجاب 

 از بهتدررا  داسدتان اشدخا  شااسدیروان بتدوان شداید. شوندمی  دچار اجتماعی، ب  توهّ هاینابسامانی

 اثدر در نمادهدا و تصدویرها کد  کادد مطالعد  تواندمی شااسیروان» .کرد بررسی نویسادهشخصيّ   تود

 ذهدم دائد  هایجابد  برتدی ادییع عمي ، شااتتیروان مابم ی  از حد چ  تا را تود کامل معاای ادبی،

 (211: 1371 ودی ز، «.کادمی کسب بشری

 هایشخصديّ بحران اجتماعی دوران تود را از طرید  بد  نمدایش گیاشدتم بحدران روحدی  ساعدی 

 دهددمینمایش  هایشداستانرا در  هاییشخصيّ . او دهدمیتوضيح  هاآنن داستانی و بحران روابط ميا

ی ساعدی از نوع جسدمی نيسد ، از ندوع رواندی اسد . هاآدمبيمارند. بيماری  ک  هر کدامشان ب  نوعی

يد  اوّل هایداسدتاندر  انددهییانکد  دچدار وهد  و ی هایشخصديّ آفدریاش  رسددمیبدیم سبب ب  نیدر 

ی بد  دردشااسدی رواندی دارد کد  گداه تدوجّهوی چادان  دارندد. شدااتتیروانساعدی تاستگاهی کامالً 

 .کادتالص  می روانی مسائل در حدّ روابط اجتماعی را

 :شناختيروان هايهمؤلّفبررسي داستان بر مبناي . 9

بد  چدار رسديد. ایدم  1346اس  ک  در سال  و نشان نامبی هایواهم داستانی ساعدی  یکی از آثار مه ّ

و  یهدای زنددگانی مدادّو هدراسمجموعد  نمایشدگر آشدفتگی  ماثر شامل شش داستان کوتاه اسد . اید
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. و شهری اسد  داریسرمای  ةل روشافکران در رویارویی با جامعمشک ةهم  هراس نشان شهرهاس . ایم

داسدتان . دهددمیاز اغتشاشات رواندی ارائد   ایهال ساعدی در ایم مجموع  ایم آشفتگی و هراس را در 

رویکددرد  بددا آن را تددوانمیاز آثدداری اسدد  کدد   نشددان و نددامبی هایواهمدد  ةجموعدداز م «دو بددرادر»

گدی و بحدران روزمرّدو بدرادر بدا زنددگی یکاواتد   ،در ایم داستان مورد بررسی قرار داد. شااتتیروان

اس، بيکدار و تابدل اسد ؛ امّدا در عديم حدال بددبيم، حسّد  یروشدافکر ،تدربزرگبدرادر  .رو هستاد  ب رو

و  بدارمالل گی زندد شخصديّ ،دو  ب اسد .مرتّد وماضدبط بدرادر کوچد ، بسديار  .اسد  توانکتاب

 هددفیبیآدم عجيدب و  تدربزرگبدرادر  و سدرگرداناد. ریشد بیهدر دو » .کااددمیسدپری  را آوریرند 

هدای ژدوا اسد  کد  مسدائل بدرادر بدزرگ را در  درگيدر هددف قددرآنهد   ترکوچد رادر ب ؛اس 

نيدایی بسدت  و کد  در د اس  انزوای روحی آنان باع  شده تاهایی و (321: 1311 وجمشيدی، .«کادمین

  ، هيچ تالشی برای بهتر کردن اوضاع زنددگی تدودهای متحرّو ماناد مرده دس  و ژا بزناد انگيز رقّ

هدایی کد  ها شده اس . توصديفشخصيّ نوعی بيماری روحی روانی در ایم تاهایی باع   انجام ندهاد.

و  سد عوامدل ذهادی اه  ب  کم  عوامدل عيادی و هد  بد  کمد   ،در ایم داستان صورت گرفت  اس 

همدان نيروهدا و عوامدل ذهادی اسد . از همدان  ،اثر غالب شود شااتتیروانعد بُ شودمیعاملی ک  باع  

 ابتدا توصيف اجتماع در ایم داستان نيس  و تاها توصيف دو برادر اس  ک  نویساده بدان ژرداتت  اسد 

 تحمّدلقابدل  غيدرنشدان دادن تدأثير سداعدی بدا » اس .ی دو برادر مشهود شخصيّتروانی و  تصوصيّاتو 

اس زنددگی بددر روشدافکرانی جامعدد  ترسددي   تحقيرشددگاناز  شددااتتیروانو واتددورده، تصدویری  حسددّ

 (321: 1316 وميرعابدیای،« .کادمی

 کااددمیبدا یکددیگر زنددگی  ایاجداره ایتان در جایی در برادر دو داستان بدیم صورت اس  ک   

بب بدودن او سد سدربارنفدرت دارد. بيکداری بدرادر بدزرگ و  شددّتزرگ ب  از برادر ب برادر کوچ  ک 
دو بدرادر مبادای کشدمکش و حرکد  حادثد  قددرار  مکشدمکش ایدد .شدودمیکشدمکش ميدان دو بدرادر 

گونداگون در  هایشدکلکد  بد   اسد  هدا ميدان بدرادرانکشمکش تریمقدی . ایم کشمکش از گيردمی
کشمکش در ابتدای داستان کشمکش آدمی بدا آدمدی اسد . در » ب  وقوع ژيوست  اس . هاانسانزندگی 

، ناگزیر ب  حدیف اشزندگیبرادر بزرگ در اثر درگيری با تود و روابط حاک  بر محيط  ،ژایان داستان
تدت  شدود، در اثدر تغييدر در ندوع  "برادرکشدی". کشمکش دو برادر کد  ممکدم اسد  بد  شودمیتود 

-111: 1311 ،ژدورمهددیو.« شدودمیماجدر  "تودکشدی" بد کشمکش آدمی با درون تدود( و درگيری

211) 
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 ،کد  ژيدرزن . ژزشدکیشدودمیحضور ساگيم نيروهای مرموز از بدو ورود دکتر بد  داسدتان احسداس  

ی ژي يده دارد. او مدأموری اسد  شخصيّتاز همان ابتدا  ،کاد اشمعایا آورد تا باتی سر برادر بزرگ می

برادر بدزرگ را بررسدی کادد و سدرانجام حکد  تزم را صدادر  ةه تا ژروندشد ک  از دنيایی مرموز گسيل

، کدوی 41شدماره  ةبد  تاند کشیاسبابرادر بزرگ برای تود را با ترغيب نمودن ب مأموریّ کاد. دکتر 

 چاددهدر از  کدشنعشک  نزدی  قبرستان اسد  و آهیدر آمبوتنسدی  ایتان  ؛کادمیآغاز  آبادمبار 

 .رسدمیوش آنجا ب  گ در گاهی

ی کامدل دارد. ایدم انطبداق انسدان و همداهاگهدا در ایدم داسدتان محديط یدا زمياد  بدا درون شخصديّ  
ایدم همداهاگی  توجّد عدادی م ةتوانادد حتّدینمایدد و ی مدیاتّفداقو  بسديار طبيعدی اوّلژيرامونش در نیر 

کد  دکتدر  اینامد  آفتدابگردان و هدایگلبرادر بزرگ از طری  فضدای وهمادا  تاند ،  حسّ شود.نمی

بزرگدی بد  او  ةکد  بد  زودی مدشد دهددمیر آن وعدده و د - فرسدتدمیبرای برادر بدزرگ  هاگلهمراه 
 .سازدمیسفر ابدی  ةو وی را آماد کادمید او جا باز در وجو رفت رفت و  شودمیالقا  - تواهد داد

 :شناختيرواندر پيوند با بينش  گزینينام .9-2

( اسد . نویسداده متااسدب بدا طدري و تدا  یداعدام و اسد ، استفاده از ژردازیشخصيّ  شيوة تریمساده

ی اتّفداقمعمدول تایدی و  . ایم اس  ب  طدورکادمی انتخاب اثرهای شخصيّ داستانش اسمی برای  ساتتار

 تاستگاه فکری نویساده اس . هادةنشان د اجتماعی و عاطفی و دارای بارنيس ، بلک  

 بزندد یشخصيّت برک  نویساده  ایسادهد. اس  برچسب دارعهده ب   مهمّینقش  گیارینام ،داستان در 

 ووکاد مورد نیر نامی انتخاب می شخصيّ ی . نویساده برا، نيس عوض کرد ایشمارهبتوان آن را با و 

 دررا هدای معادایی  مشخّصدای از نویسداده، مجموعد  هایتوصديف(. تواناده بدا ایدم اسد  و کادمییا ن

نویسداده بد  . یابددمی هویّد  شخصديّ ، دگيدرمیب  تدری  کد  داسدتان شدکل  کاد و  میمجسّ ذهاش

  ندام اسدتفاده کادد. اسد  تدا  باعد از ژردازیشخصديّ  درد برای القای هددف تدود، توانمیراحتی 

 ةهدایی کد  مجموعد مشخّصد ؛وجود داشت  باشد اشمعاایی های مشخّص ازبيرون  ،شخصيّ ک   شودمی

 داسدتان دسد  ژيددا شخصديّ . تواناده ب  کم  اس  تدا  بد  هسدتی سازدمیرا  شخصيّ  کلّ هاآن

اسد  تدا  تاهدا ید  »: گفت  اس  داستان دراس  عام  انتخاب اس  تا  و تفاوت در «هاژس» .کادمی

 (166 :1371 ،اتوتو «.اس  عام چيزهای بسياری را و کادمیچيز را ب  ذهم متبادر 

ویدشه در ایدم   بد ؛اسد  ژردازیشخصيّ ی داستان یکی از کارهای ظریف در هاآدمبرای  گزیاینام 

. سداعدی بدا انتخداب ندام داسدتان کد  بددا دو ی برتدوردار اسد شخصديّتداسدتان سداعدی کد  از ژيرند  
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اثدرش  شدااتتیروانب  نوعی کارکرد نام را در تدم  بياش  ،ده اس شخصيّ  اصلی داستان ژيوند تور

بدر اسداس مسدائل  ،بدر مبادای سدم و سدال وبدرادر بدزرگ و بدرادر کوچد ( گدیارینام. ه اس قرار داد

را بد   هداآنو ژيشداژيش و در طدول مداجرا همدواره  اسد  شخصيّ دو  تصوصيّات ةنمایاد شااتتیروان

. گدرددمیو تیبي  آن مفاهي  در ذهم مخاطدب  یيدب  تأماجر و در سير روای  بيشتر  کادمیتواناده القا 

داستانی در یادها ب  شمار  هایواقعيّ برای تداعی  هاییکليدواههژس از ژایان داستان در حک   هاایم نام

 شخصديّ اصلی بر مباای سم و سدال را نمدایش  شخصيّ  گیارینام. شاید بتوان یکی از دتیل روندمی

  .قابل مشاهده اسدانس  ک  در ایم داستان ب  توبی ای هویّ  و وابست بی

 :قدرت و غلبه بر حقارت .9-1

کد  مادابم مختلدف اعتقداد داشد   ایب  نيدروی ژویدای کشداناده کاویروان ژردازاننیریّ یکی از  «آدلر»

 قدرت و انگيدزش عااصر کاترل ،فروید برتالفآدلر  .کادمیمه  هدای   یرا در جه  هدف شخصيّ 

یوند  کد   بدرتالفوی . را جاسی هایتکان  ن  ؛دانس می يشران  در ژس رفتارهای ماعامل نيروی ژ را

 هم اديم او داشد . تأکيدد اجتمداعی بدودن انسدانة جابد بدر ،دانسد می انسان رهبر را ازلی هایصورت

و  هدداکهتری، هافرودسدتی، هددانااماینيدروی ژيشددران  در زنددگی را فددائ  آمددن بددر احسداس  تریمعمدده

ناميد. وی اعتقداد داشد  انسدان می« قدرت ب  معطوف ةاراد»رفت   روی ه  و آن را شمردبرمی هاکاستی

تمدام عمدر  کوشددمیرو ژيوسدت   از ایم اس ؛حقارت گردیده  ةر دوران نوزادی و کودکی دچار عقدد

 د و ب  کمال برسد.ات کقدر ناتود را صرف جبران آن فقد

رشدد  زیربادایساس حقارت ک  اح داندمی دارهدفو  قتالّ اجتماعی، موجودی ذاتاًآدلر انسان را  

 هدر بد  عبدارت دیگدر ؛دهددمیق و برتری سوق تفوّ ب  سویو همواره وی را  آوردمیروانی او را فراه  

ایدم  ،کد  در نهاید  ژدردازدمی هداییفعّاليّ و بد   شدودمیب  ایدم هددف بد  جلدو راندده  توجّ انسانی با 

بررسدی  قابدل اشزندگیرفتار فرد را در درون  رو از ایم ؛سازدمی مشخّصرا  زندگی او ةشيو هافعّاليّ 

 (143-131 :1311 ،و آلم شولتز . وشولتزداندمی

ميدانی و آتدر،  ،اوّلبود. او معتقد بود کد  فرزندد  مادعالق  تولّدو ترتيب  شخصيّ بيم  ةآدلر ب  رابط 
متفداوت ماجدر  هایشخصديّ در تانواده، تجدارب اجتمداعی متفداوتی دارندد کد  بد   شانموقعيّتب  دليل 

تدا  کوشددمی، عصيانگر و حسود یاف  ک  ب  طور مدداوم طلبجاه هالعادّفوقرا  دوّمفرزند  . ویشودمی
 مدؤثّردر سدب  زنددگی را  تولّددترتيدب  ژردازنیریّد ( ایم 141-146 وهمان: سبق  بگيرد. اوّلاز فرزند 

 .داندمیمه   ب اس  نيزک  بر ایم امر مترتّرا حقارتی  ةو عقد داندمی
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اسد  توصديف  ترژررن میب  آن  هایجاب ک   هاییویشگیبرادر کوچ  با  ،چ  در ایم داستانگر 

ند   هدایویشگیبد   تدوانمیداسدتان  هایتید اساسی بدر  دقّ آدلر و با  ةب  نیری توجّ شده اس ، ولی با 

وچ  نسب  بد  بدرادر بدزرگ کهی از برادر کوچ  دس  ژيدا کرد و بدیم رسيد ک  برادر چادان موجّ

، دهددمیدارد و در ژی ایم اس  ک  احساس حقارت تود را بدا رفتداری کد  نشدان  ایطلبان رقاب  ةرابط

 رفم کاد:

 (11 :1311 ساعدی،و «کرد.ربانی برادر کوچ  ژيش تود گل  میبرادر بزرگ از نامه»

، آرام انددات نمیو تدون راه  کدردنمیبرادر کوچ  تا با مش  بيای برادر بزرگ را ب  صورتش ژهم »
 وهمان( «توابيد.و نمی گرف نمی

کادد . او از ایم ابزار استفاده مدیکادمی جلوهوان آزارگری ب  عابرادر کوچ   طلبیقدرتدر ایاجا  

ب و سدب اددکدیگر برادر بزرگ را اسدتیمار  و ب  بيانی ب  تود کاد ةو وی را وابست مهاررا  برادر بزرگ تا

 شود. رن  او

ژرسشدی کد  بدا امدری مافدی و  هایجملد   در اغلب مدوارد بدا ی کاذب قدرت برادر کوچهانشان  

 :شودمیرادر بزرگ تحميل ب  ب ،مفهوم انکار و سرزنش همراه اس 

کشد  از دسد  تدو هستی ک  مهل  بخدوای  هدر چدی می ایکارهمگ  تو  !اتغ ةمردکب  تو چ  مربوط  »
مسد  بد   هاشدب  مگد  هدزار دفعد  نگفدت  کد  کایمیتودتو قاطی ایم قضایا ی کش . تو ب  چ  حقّمی

 (13 وهمان: «ایم هم  تخم  نشکم !... تون  نيا

ن در نمادهدایی کد  بدرای نشدان داد ،هاشخصيّ عالوه بر را قدرت حاک  در فضای داستان ساعدی  
دو کرم مدوازی  برد. میالًب  کار می ، نيزبارندیفرومحوادثی ک  از بات بر انسان  سامانمادروابط ژي يده و 

  ؛ چاانکدسدازندمیک  انسان را ميان تود گرفتار  یبشر يرغتصویری اس  از هماهاگی دو نیام بشری و 
 شدوندمیمدوازی بد  مقصدشدان نزدید   هدایکرم شودمیتأکيد  ،چاد لحی  قبل از مرگ برادر بزرگ

شددن بدرادر بدزرگ ژرژدر شدد و از ایدوان بد  حيداط  آویدزحلد ک  قبدل از  ایژشمرده( یا گل 31 وهمان:
  و تولد  انداتتدجعبة س ، همان گل ليمویی کوچکی اس  ک  چاد روز ژيش او چيده و داتل ریزدمی

 س  بات کشيده اس .زن جوان آن را همراه با تول 

 :وابستگي .9-9

توانی ایدم بدرادر بد  یکددیگر و ندا ابستگی دوو اس . «وابستگی»اس ،  داستان سای  افکاده آن   در کلّ

 .از همان ابتدای داسدتان بد  وضدوي قابدل در  اسد  ایزميا در رسيدن ب  استقالل در هر  شخصيّ دو 
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در قسدمتی از  حتّدیوابسدت  بد  اوسد . سربار برادر کوچ  اس  و در اغلب امدور زنددگی  برادر بزرگ

 تاندةصداحب توسّدطر گرفتم برادر بزرگ جایی ک  ژس از دعوای دو برادر و مورد تمسخر قرا- داستان

 ،دهاددمیاحساس ترسی ک  ایم دو بعد از مواج  شدن با برادر بدزرگ نشدان  ،ژایيم ةتود و مستأجر طبق

یدم از ابدرای تدروب بدرادر بدزرگ  ایروزن  - شودمیسبب ایجاد احساس رضایتمادی در برادر بزرگ 

 ایتاددهک  تاهدا بدا  شودمیقالل دیده تاساز احساس رسيدن ب   ایسای  ولی در واقم ،دید توانمیرفتار 

 :شودمیفوراً محو بر لبان برادر بزرگ حاصل، ولی 

برادر کوچ  جلو آمد و مشتش را گره کدرد و عدوض جدواب محکد  تدو صدورت بدرادر بدزرگ » 
 تان صداحبزد. ژيدرزن وی زميم غلتيد و تون از دماغش بيرون کشيد و ر اینعرهتواباند، برادر بزرگ 

آمدند بات و از شکاف در نگاه کردند. ژيرزن با توشحالی گفد : هدر چدی بخدوره  ژایيم ةو مستأجر طبق
. ژيدرزن و مسدتأجر ژيرزن را ک  شايد بلاد شد و در را بداز کدرد هایحرفش  ذليل مرده، برادر بزرگ حقّ
 (11-14 :همانو« زد زیر تاده. دفع ی عقب رفتاد و برادر بزرگ عقبو  ژایيم ترسيدند ةطبق

و نگیشدت   (2و«فردشدوندگی -جددایی»تود از مرحلة  «رابط  با ابشه»ب  تصریح صاعتی کودکی ک  در  

 د از آنتواندمینخواهدد شداات  و ن دروندی تدود را ةتی تجرب  نکرده اسد ، مادابم سدازنددرس  آن را ب

بد   قددرناهم «زیسدتاریه » ةلمادرانشان در مرح  اگرمیالً ؛ماندمیباابرایم وابست  باقی  ؛ادک برداریبهره

عرضد   گوند آنو ژرسدتاری را بد   محبّد  ،کاادد تود را ارضاتا تاها نيازهای مادران   انددادهیاری  هاآن

 .(111: 1312 وصاعتی، تا کود  هميش  کود  بماند اندکرده

 - بدان وابست  اسد  در نوع تغیی  و سيگاری ک  حتّی - رابرادر بزرگ  ةروزمرّ در چاد مورد عادت 

 :تبط دانس نشده مر یم نياز ارضاب  ا توانمی

تود جز سيگار و کالباس و ندان بيدات و تخمد   ةدر ذهم آشفت ،را بست  بود هایشچش برادر بزرگ ک  »
 (11: 1311، وساعدی «.دیدنمیچيزی 

. فقط ی  مقددار تخمد  و سديگار تواب میفت  و اتيل  توب مم ایم گوش  می»در بزرگ: براب  نقل از  نيز
 (11وهمان: «  نخورم.جُ ،ن تزم دارم ک  از جامو چاد تا رما

ن و صد گرم کالباس عادت هر روز برادر بدزرگ اسد  و غيدر از ایدم بد  چيدز نيز اکتفا کردن ب  دو تا نا

  دیگری فکر نمی کاد؛

   (24وهمان:« سفيد و صد گرم کالباس برام کافي . دو تا نون» 
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 در تحليدل » کد بد  ایا توجّد بدا  ،بدرادر کوچد  اسد  ةبدرادر بدزرگ وابسدت رسددمینیدر  گرچ  ب ا 

 رسدي میاز ایم داستان بددیم  هاییبخش در ،(14 :1312 غياثی،و «جزئيات را نباید از یاد برد کاویروان

 .يم کاستی اس کااده، تود گرفتار همک  وابست 

را بد  تداطر داشدتم  د از ایاک  بدرادر کوچد ، بدرادر بدزرگدر بخشی از گف  و گوی دو برادر بع 

گدی کد  تيلی توب ژس چدرا نمدی»: گویدمی، برادر بزرگ کادمیند سرزنش ک  سربار او بود رفقایی
و هدر روز  شدورممیو اداتهاوز ه  کد  هادوزه ژيره ؛فرستادیمیهزار بار بيشتر ماو دنبال کارات  عوضش

 (14 :1311، ساعدیو «!زن میکفشاتو واکس 

 :بياي میتان   ةچ  را بعد از تمام شدن مهل  تخليوابستگی برادر کو حتّی

سد  روز " :بدرادر بدزرگ گفد  "رو قفل بزن . ایاجا، مم اومدم س  روز مهل  تموم شده"ژيرزن گف : »

کد  بتدوني  بدری   . ایدم جدارم حدات قفدل ندزن کايمی یکشاسبابمهل  تموم شده، حرفی نداری . فردا 
بدرادر کوچد   "چ  کدارکاي  ": را ژایيم رف . برادر بزرگ گف  ها ژلّژيرزن چيزی نگف  و  "بيرون.
مدم فکدر بکدا   " :برادر کوچ  گف  "ی  فکری کم."برادر بزرگ گف :  "مم چ  می دون ."گف : 

 (11همان: و «"!بکمتوای غلطی می ون مغز معيوب و عليل  هر، با اتودت بکم

 :ساز و كارهاي دفاعي .9-4

رواندی  هدایتاش شددّتهر چ  سازگاری با عوامدل محيطدی کداهش یابدد، بدر ، شااتتیروانطب  مبانی 

رواندی ممکدم  هدایتاش. برقراری روابط سال  و سازگار بدا محديط تاهدا بدا از بديم بدردن شودمیافزوده 

سداز و ، گيدردمیروانی تدود بد  کدار  هایتاشرا ک  آدمی برای مقابل  با  یهایروشتواهد بود. فروید 

 .(11: 1311 وشاژوریان، های دفاعی ناميده اس کار

دفداعی و  کدار و سدازاسد .  تأثيرگدیارفرد  ةافکار، احساسات و اعمال آگاهان ضمير ناتودآگاه در 
و از آندان  گيرنددمیشان شدکل ی و روانیمایور ایجاد تعادل روح ب  ناتودآگاهسازشی افراد، در ضمير 

تغييدر  .کاددمیدفداع  ،دشدومیاعد  اضدطراب کد  ب آورشانرن ات در مقابل احساسات، افکار و تجربيّ
را قابدل  آوررند و شرایط نامسداعد و  شودمی نفست عزّغرور و  باع  ایجاد تعادل در حسّ هاواقعيّ 
ناشدی از  اضدطرابب  عاوان راهبردهایی برای دفداع در برابدر های دفاعی بيشتر کار و ساز .کادمی تحمّل

 .ادواقعيّتو مستلزم انکار یا تحریف  روندمیزندگی روزمره ب  کار  هایتعارض

ی روانددی بد  طددور گسددترده از سداز و کارهددای دفدداعی در هاژریشددانیو  هداتاشفدرد بددرای دوری از  

، بياددیژيش یافتد  یددا سدال بلدوغ ة  دو دسدتة عمدددبد سداز و کارهددا. گيدردمیمختلدف بهددره  هدایموقعيّ 
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 گرداندی، فرافکادی، روی ماناددکارهدای معتددل یدا ژي يدده و  ، تصعيد یا واتیدش و... و سدازدوستینوع

اعتددال تدارب شدوند یدا بديش از حدد مدورد  ک  اگر از حددّ شوندمیجایی، جبران، انزوا و... تقسي  ب جا

 .(113: 1317 ژور،وآریان واهاد شدت زاآسيب ،استفاده قرار گيرند

 :(Isolation) نشينيگوشهانزوا و . 9-4-2

بدرادر  .برادر بدزرگ نمدود دارد شخصيّ دفاعی اس  ک  در  هایساز و کاریکی از  گيریگوش  انزوا و

در انزوا باشدد. او تدودش را  ایگوش ک  در  دهدمیبزرگ عالوه بر وابستگی ب  برادر کوچ ، ترجيح 

 (.11: 1311، وساعدی توی عوال  تودش رودمیو  گيردمی دس  ب کتاب و  ژي دمیو ژت در

 :(pseudo) پردازيدروغ .9-4-1

از طدرف بود، از آنجدایی کد  ای ای اجارهمأمور ژيدا کردن تان  کوچ از طرف برادر برادر بزرگ ک  

 سداتتگی هایداسدتانو  ردازیژددروغبا متوسل شدن بد  هميش  ب  چش  ی  انگل نگریست  شده بود او 

 . اوکاددمیرا با ایم مکانيس  جبران  تودبینياز ب  تأیيد طل و ؛کادمیکيم موقتی برای تویش حاصل تس

وابسددت  و  شخصدديّ آميددزی تواهددد تاهددا بددا رندد میو در ژددی تدعدد  و فریددب بددرادر کوچدد  اسدد  

 هدایناتوانیکادد و بدر ضدعف و کوچ  سدازد تدا نیدر او را جلدب  بيمارگون، تودش را مطلوب برادر

 رد.ادرونی تود سرژوش گی

و سديگارهایی را  کدردمیرا تماشدا  هاگاجشد و  رفد میبرادر بزرگ برای ژيدا کردن تان  بيرون  

غریبدی عجيب و  هایقصّ و ظهر با  شکس میو تخم   کردمیدود  ،ک  از برادر کوچ  کش رفت  بود

تدا  ک  چقدر دونددگی کدرده کردمیگزارشی از کارهایش را بيان  گش  وب  تان  برمی ،ک  ساتت  بود

، سداعدیو بختی کشديده و بد  جدایی نرسديده اسد داده، بددژول اتوبوس و معامالتی  رکجا رفت  و چقد

1311: 17). 

 :(Simulation) بيمارنمایيتمارض و . 9-4-9

تدوان مدیتمدارض را  .ری بزنددایم اس  کد  تدود را بد  بيمدا دهدمیراهکاری ک  برادر بزرگ ژيشاهاد 

باددی، قلع ودانس   مشخّص یفيزیکی یا روانی برای دستيابی ب  هدف ایبيماری ةتقليد جعلی و فریبکاران

1371: 142) 

تود جز سيگار و کالباس و نان بيدات و تخمد  و  ةرا بست  بود در ذهم آشفت هایشچش برادر بزرگ ک  »
تيلد  " گ گفد :بدرادر بدزر "یااهلل... زود بداش. دِ"وچ  داد زد: برادر ک ...دیدنمیبطری تالی چيزی 

صددای زاری  ،را بدات آمدد ها ژلّدژيرزن کد  ...  "تواب میفت  و اش  و ایم گوش  ميتوب مم مریض می
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. قلب  داره از جا کاده ميش ، ژاهام ورم کرده، نفس  بدات ميرممیدارم " :گف میبرادر بزرگ را شايد ک  
 (21-11 :1311، وساعدی «..." نمياد

، هددفی آشدکار و قابدل شااسدایی محيطدی دارندد. ممکدم اسد  بدرای اتدی عالئ ها در ایجاد متمارض»

و... بد  ایدم  ب  دسد  آوردن غدیا و مکدانی مجدانیی، فرار از دس  ژليس، اجتااب از کار یا غرام  مادّ

وقتی نيداز بيشدتری بدرای  عالوه معموتًب  ،ندآشکار برای رفتار تود دار ةهميش  نتيج امّا ؛کار دس  بزناد

هدا تر شده و زندگی یا عضوی از بددن آنیحاصل نشود یا تطر جدّ عالئ نباشد یا وقتی نفعی از  عالئ 

 (311-211: 1311 وسادو ،« .شودنيز متوقف می عالئ در معرض تهدید قرار بگيرد، ایجاد 

های بدا کاتدرل نشدان  ،چدون بيمداران ؛ه از کاتدرل اسد ی مربدوط بد  ایدم اتدتالل اسدتفادهاانگيزهاز  

تدود و درند  و  ةرادر بزرگ بدرای دسدتيابی بد  تواسدتب گيرند.، واکاش دیگران را ب  بازی میبيماری

روی آورده اس  و بدیم گون  واکداش  ساز و کارتی ب  ایم تان  ب  طور موقّ ةدفم الوق  کردن در تخلي

ژشوهشگران معتقدندد کد  ایدم دسدت  از بيمداران در اغلدب مدوارد از  .گيردمیرا ب  بازی  اشتان صاحب

ی ک  در ایدم دسدت  از افدراد بسديار دیدده یهاشاتصیکی از حمای  اجتماعی چادانی برتوردار نيستاد. 

ر بدزرگ بد  وضدوي قابدل و ایدم شاتصد  در رفتارهدای بدراد اسد تمایل ب  اندزوای اجتمداعی  ،شودمی

 - تاند  تخليدة بابد  تان صداحباصدرار  برای رهایی از -   ب  ذهم برادر بزرگفکری ک مشاهده اس .

و بد  ندوعی  کاددمیگدی دو بدرادر ایجداد نی در روندد روزمرّتغييدر تمارض کردن اوهم ايم و  رسدمی

 استمرار حال  قبلی اس .

 :برادر كوچک رؤیاي .9-5

اثدر را  شدااتتیروان ةجابد و ناشدااتت  دارد دنيدای ةابدط ژي يددایم داستان کد  گدره در رو انگيزوه عد بُ

 :شودمیظاهر  بر برادر کوچ  ب  صورت رؤیا اس  ک  ایواقع ، کادمی ژررن 

وسدط اتداق  ؛را بات آمده ها ژلّکتاب  ایبست برادر بزرگ با  ک  بيادمیی  شب برادر کوچ  تواب »
 ،برادر بزرگ ک  رویش بداز شدده . ...کردهقوطی سيگار و ژاک  تخم  ژر  دور تا دورش را با ؛ژهم شده

رادر کوچد  ناراحد  بد "!  قاتل، برو کادارکایمیچ  کار ": گویدمیو با فریاد  گيردمیمچ ژای او را 
و از تدود  افتددمیو بدرادر بدزرگ  کوبددمیبدرادر بدزرگ  ةو بد  کلّد داردبرمیتخم  را  ةو توبر شودمی
باز شده، بد  مداه  ک  کادمیبرادر بزرگ را نگاه  هایچش و  دشومی. برادر کوچ  ت  شودمی تودبی

جدایی را ژيددا  امّدا ؛قدای  کادد ایگوشد جادازه را  تواهدمیو  شودمیبلاد  ژاچ دس  تيره مانده اس ؛
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 کاددمیهر کدار  امّا ؛ژاهان کاد هاتخم و تل  هاکتابک  جاازه را زیر  بيادمیو چاره را در ایم  کادمین
 : کد گدیاردمی فریداد بد و دسد   شدودمیژيددا  تان صداحب ژيرزنو  ماندمیبرادر بزرگ بيرون ژاهای 

 (12-11: 1311، وساعدی «."ش بکایتونی قایمآهای قاتل، نمی"

 وضدعيّ بخش ناهشيار روان انسان اس  و ارتبداط تاگداتاگی بدا  ة، رؤیا نتيجشااتتیروانر دیدگاه د 

بد   مهمّدیفصدل تدا  و  شااسدیروان در تدواب دارد. ةو آگاهی بياادد نی و ميزان داناییروا - روحی

تدا اميدال دوران  هداآن تریمتازهاميال سرکوفت  از  .اتتصا  یافت  اس  رؤیاتواب یا همان  شااسیروان

رؤیاهدا بد  شدمار  اکیدر ة، هميشد  سرچشدمبدردنمیرا از یداد  هداآنکودکی ک  شعور ناآگداه مدا هرگدز 

و بد  اصددطالي  کشددادمی، اميدال از بخددش ناآگداه سرکاهدددمیزی واب از تددوان مميّد. چددون تدرونددمی

نقدش ضدمير ناتودآگداه در  ةرا دربدار اینیریّد ند فروید برای نخسدتيم بدار زیگمو .شوندمیتودمختار 

یدا غد   کد  حدل نشدده ماندده اسد  ایمسئل  ی  ميل آگاه، میالً در نیر فروید .زندگی انسان شري داد

ایم ميل آگاه با ید  ميدل ناآگداه کد   ک هاگامیمگر  ؛د رؤیایی را برانگيزدتوانمیروز ژيشيم، نجانکاه 

، همگام شود. چون تاها ميل ناآگاه اس  ک  رؤیدا کادمیرؤیا آن را برانگيخت  اس  و او رؤیا را تقوی  

 .(67-66: 1312 وغياثی، وجود ندارد «امعابیرؤیای » بدیم ترتيب ؛انگيزدبرمیرا 

سدطح  ة؛ سطحی روشم و صدریح کد  نشدان دهاددکاادمیدر دو سطح کار  رؤیاهافروید  ةنیریّطب   

 آندر  اشيا و اعمدالک  در سطح نهان یا نهفت   و ای سپردهظاهر اس  یا بيانگر حوادثی اس  ک  ب  تاطر 

 عدادی سدرکوب ب  طدور و آیاددرمی و آرزوهایی فردی هااندیش ، جویان ژرتاشاحساسات  ب  صورت

کد  از در   ایکااددهناراح ر اثدآرا در برابدر بياادده ، شدخص تدوابرؤیاهدااز نیدر فرویدد  .شوندمی

 ةنیریّدویدد، فر ةنیریّددر کاار  .(76 :1311فروید، و کاادمی، محافی  شوندمیمستقي  ایم اميال حاصل 

رفتدار  او ةبد  عقيدد. هستاد هاناامایتم راهی برای مطري سات رؤیاها آدلر ةب  عقيد .آلفرد آدلر قرار دارد

 علّد بلک  کوشش در جه  کمال و نيداز بد  کاتدرل  ؛و کردار ما تح  حکمرانی ناتودآگاه قرار ندارد

مدیالً  ؛دانسد میو نقاط ضعف ما در بيداری  هاکاستی را جبران بيش از حدّ رؤیاهاس . وی عملکرد ما

. وی کشددمیو بر سر رئيس تدود فریداد  شودمیجسور  رؤیاشخصی ک  از رئيس تود هراس دارد، در 

بدا  آمددن کادارح در درونی ما و راهبردهدای مدرجّ هایترسبا نشان دادن  رؤیاهااعتقاد داش  ک  ن  تاها 

آدلدر . کااددمیو سب  زندگی ما را نيز بازگو  شخصيّ نوع  هاآن، بلک  رسانادمیمشکالت ب  ما یاری 

و چايم تعبيدری را بدرای رسداندن مایدور  کادمیعمل  «عواطف ةکارتان» ة  مازلب رؤیامعتقد بود تحليل 
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مسائل آیادده، یعادی  برای حلّ دانس میی فعّاليّترا  رؤیابا ایم تفاوت ک  وی  ؛تود از تواب ابداع کرد

 رؤیدا. آدلدر از اددرکنزدی  قابل فه  و  ةصورت آمادگی عاطفی فرد برای آیادب  سادگی و ب   رؤیاها

و تواب احساساتی  رؤیاک  از طری   ؛ ب  ایم صورتمسائل آیاده استفاده کرد وتواب دیدن( برای حلّ

از مدا را یدا  رسداندمیکد  مدا را در مواجهد  بدا مسدائل و مشدکالت آیادده مددد  آیددمیدر ما بد  وجدود 

 (11: 1311 جباری،و دهدمیهشدار  ب  ما و کادمیآگاه  آميزمخاطره هایموقعيّ 

. از ی  طدرف رؤیدای بدرادر کادمیفا اینویساده فکری  رؤیا نقش بزرگی را در ب  ثمر رساندن تطّ 

و از  داردبرمدیژرده از تمایالت درونی او ک  آرزوی مرگ برادر بزرگ در آن مسدتتر اسد ،  ،کوچ 

اس وحشد  دارد و در ایم راستا احس حیر برتا او را از ایم کار  کوشدمیطرف دیگر ضمير ناتودآگاه 

قدوی اسد  کد  بدرادر  چادانآنایدم القائدات  .کادمیاو القا  و ژشيمانی از جاای  را توأمان در تواب ب 

، بدا شدااتتیروانی هااندیشد رآوردن . نویساده غير از بد  تجربد  دژردمیاز تواب  زدهوحش کوچ  

شد  بدرادر بدزرگ را ژيشداژيش زیرا سرنو ؛کادمی ترمحک ایم رؤیا در واقم باف  نمادیم کارش را نيز 

 .کادمی، محکوم ژيونددمیو وی را از همان آغاز، ب  مرگی ک  ب  سرع  ب  وقوع  کادمیتعييم 

 :گيرينتيجه

 تدریممه ی گدی و بيهدودگ ، اسدارت در روزمرّتوهّ هراس،ک   سازدمیما را بدیم رهامون  ایم ژشوهش

آن را  تدوانمیساعدی اسد  و  «دو برادر»داستان  هایشخصيّ ای روانی فض ةتشکيل دهاد هایویشگی

بد  حسداب  - ک  مملو از ظل  و اسدتبداد و وحشد  بدود - حاک  بر دوران نگارش داستان نمودی از جوّ

ها، در نمادهدایی کد  بدرای نشدان دادن شخصديّ ر فضای داستان را عدالوه بدر قدرت حاک  ب آورد. وی

بدر اسداس الگدوی  .بدرد، نيز بد  کدار میبارندیفرومبات بر انسان  حوادثی ک  از سامانمادروابط ژي يده و 

توبی مشهود اس ، احسداس حقدارت بدرادر کوچد ، کاسدتی و آدلر ک  مصداق آن در ایم داستان ب  

موجدب تفدویض و تکیيدر تحقيدر در ایدم  بديش از انددازة آن دو، هایوابسدتگی و ی هر دو بدرادرهویّتبی

، بدرای یاباددمیگرفتدار  هاکاسدتیادای ایدم ک  تدود را در تاگ شخصيّ و . ایم دشده اس  هاشخصيّ 

 بد ولی در نهاید  ؛ آورندمیروی و تمارض  ژردازیدروغ، نشيایگوش  دفاعی ایساز و کارهجبران ب  

 ةفاجعد ،ی بدرای رفدم رفتدار نابهاجدارو نداشدتم الگدوی ساز و کارهاایم  کارداش عدم تعادل در ب   دليل

بدر احسداس حقدارت او  و یابددمی  و بدیم گوند  آرزوی بدرادر کوچد  تحقّد افتدمی فاقاتّتودکشی 

 .شودمیسرژوش گیاشت  
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 ها:نوشتپي
داسدتانی وعقددة ادیدن، نارسيسد ( یدا  هایشخصديّ ادبدی از قبيدل ندام  "تا ّ" هایناماز  کاویروانمفاهي  اصلی  (1و

و  گدیارینامبدرای  کداویروانزبانی اس  کد   ،ادبيّاتباابرایم  ؛کاادمی استفاده( سادیس  مازوتيس ،و کهمنویسادگان 

 (1313 گریم: ر. .و .کادمیتوصيف تودش از آن استفاده 

يم اوّلگیرد. کود  با آبشک  ومادر( از س  بره  یا فاز می ة: مارگارت ماهلر معتقد اس  ک  رشد رابطSumbiosis (2و

 دوّم ةای با آبشک  برقرار کادد. برهدتواند رابط داند. در ایم بره  کود  نمیمی( Autistic phaseبره  را توداندری و

 ؛ای اس  ک  ب  سود طدرفيم باشددرابط  ،شااتتی اس زیس  یمفهوم  ک زیستاریه ( اس . Sumbiosisو زیستاریه 

تدود را از طرید   ةی مادراندسدازد و هد  مدادر نيازهداتود را از طری  مادر مرتفدم می ةیعای ه  کود  نيازهای کودکان

( اشتباه کدرد(. Parasitismزیستی و( و یا انگلیCo-existanceرا نباید با همزیستی و زیستاریه کاد وکود  تأميم می

جددایی کدود  بد  چادان رشددی  ة( اسد . در مرحلدSeparation individuationفردشدوندگی و -جددایی سوّم ةبره

تود و فرانمودهای مادر فرق بگیارد و بد  تددری  مرزهدای تدود را از مرزهدای مدادر  رسد ک  بتواند بيم فرانمودهایمی

ک  در آن نوزاد  آیدفردشوندگی در ژی می ةبپردازد. مرحل واقعيّ  هایبخشد و ب  کشف دیگر واز وی جدا ش ؛بازشااسد

 ژردازد.می هایشتواس و تود ب  ارضای  دهکامیاز وابستگی تود ب  مادر 
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