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نتايج نشان داد كه در تمام  باشد.نوجوان مي مند به ادبيات كودك ودانشجويان علاقه وپرورش و

مشاهده ترين اصل در نظرية هورناي قابلها، اضطراب بنيادي به عنوان اساسيهاي داستانشخصيت

طلب و انزوا طلب، را به سه تيپ مهرطلب، برتري  ها- ها، آنتضاد اساسي موجود در شخصيت .است

 ند.عصبي، به خود آرماني، متوسل شدآزار  هاي شخصيتي، براي رهايي از رنج وتقسيم نمود. تمام تيپ

 پريش پرداخت. آگاهي والدين از اين نطريهرفتار كودكان روان ةتوان به مطالعنظريه ميبا استفاده از اين 

  ي عصبيت قبل از درمان آن، كمك شاياني نمايد.گيرتواند به پيشمي

  

  ي كارن هورناي.هاي نوجوانان، شخصيت،  نظريهداستان ،اضطراب اساسي كليد واژه ها:

  
  لة پژوهشمقدمه و بيان مسأ .١

علمي و  ةعاي، راهكاري است كه براي شتاب بخشيدن به روند توسرشتهمطالعات بين

پژوهان و محققان علوم انساني مورد توجه قرار گرفته است و زمينه را براي فعاليت دانش

هاي كند كه اين امر به شناخت هرچه بيشتر از فعاليتهاي علمي مختلف فراهم ميرشته

هاي شود. يكي از عوامل تأثيرگذار بر كودك در داستان، شخصيتعلمي يكديگر منجر مي

توجهي در پردازي نويسنده از اهميت شايانتوان گفت شخصيتبنابراين مي داستاني است؛

ادبيات كودك و نوجوان برخوردار است. درحقيقت، به هر موجودي كه در طول داستان و 

دهد و داراي زند، رفتار و اعمال گوناگون از خود نشان مييا در جهان داستان حرف مي

هر دو با «شناسي شود. ادبيات و روانيگفته م» شخصيت«هاي خاصي است، ويژگي

چنين هر دو در كنند، همها سروكار دارند، هر دو روابط انساني را بررسي ميشخصيت

 ةهاي تازط مشترك باعث شده، شيوههاي تاريك ذهن را كشف كنند. اين نقاتلاشند تا لايه

دنياهاي ساكت و  خود مشغول كند. كشفتحليل متن در دنياي امروز، ذهن محققان را به

- مشغوليهاي مختلف بيان و تفكر، از جملة اين دلمند كردن شيوهپنهان پشت متن و نظام

» وجود آوردهاي تازه جست و تحولي در ادبيات بههاست. متون فارسي را بايد از ديدگاه

  ). ٧٨: ١٣٩٥ (هورناي
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مرادي كرماني بر هاي هوشنگ هاي داستانشناختي شخصيّتنقد روان ةتاكنون در زمين

شناختي نقد روان ةكارن هورناي پژوهش مستقلي انجام نشده، اّما در زمين ةاساس نظري

- هورناي، پژوهش ةشناختي آثار ادبي بر اساس نظريادبيات كودك و نوجوان و نقد روان

بررسي داستاني از جيمز تربر بر اساس ديدگاه «هايي با عنوان هايي ارائه شده است. پژوهش

هاي شناختي شخصيتتحليل روان) «١١٢: ١٣٨٨(رضايي » شناختي كارن هورنايانرو

)، ٩١: ١٣٩٠محرمي و ديگران »(ي اريكسونداستاني هوشنگ مرادي كرماني بر اساس نظريه

(بهنام فر و » ي هورناينقد روان شناختي داستان ديگر سياوشي نمانده بر اساس نظريه«

هاي سه داستان غلامحسين صاعدي بر شناختي شخصيتتحليل روان«)، ٢٣٠: ١٣٩٤طلايي

هاي هاي دو داستان كوتاه و يك داستان بلند او به نام، شخصيّت»كارن هورناي ةمبناي نظري

گيري از ) با بهره٧٩: ١٣٩٤(شاكري و بخشي » دونيآشغال«و » هاخاكسترنشين«، »گدا«

  كارن هورناي واكاوي شده است. ةنظري

هاي مربوط هاي داستاني در داستاناين پژوهش نيز به تحليل شخصيتبر اين اساس در 

روان شناختي شخصيت در  ةنظريبه كودكان و نوجوانان ازهوشنگ مرادي كرماني، برمبناي 

  شود.پرداخته مي) Karen Horneyي(كارن هورنا ةانديش

 روش تحقيق .٢

اطلاعات مورد نياز اي است و كتابخانه-روش گردآوري اطلاعات، از نوع اسنادي

انشگاهي و هاي دها، مقالات، رسالهبرداري) از كتابفيشنويسي (پژوهش، از راه برگه

در اين  شناختي گردآوري شده است.هاي معتبر ادبي و جامعهمطالب مندرج در درگاه

ها و مقالات مرتبط با هاي منتخب هوشنگ مرادي كرماني، كتابداستانبررسي، علاوه بر 

اي است، مقالات و نقد شناختي شخصيت كارن هورناي كه عمدتًا آثار ترجمهي روانهنظري

شناختي، جزء منابع نقد روان ةهاي منتخب، به ويژه در حوزو نظرهاي مرتبط با رمان

، اطلاعات مورد نياز به هر يك از منابع عةبا مطال رود.مطالعاتي اين پژوهش به شمار مي

شود كه با توجه به جستارهاي مقاله به ترتيب در تحليل و بندي ميبرداري ودستهدقت فيش

  گيرد.نگارش رساله مورد استفاده قرار مي



 ٣١و.. .پورحبيبي زرنديبر اساس نظرية .... هاي هوشنگ مرادي كرمانيشناختي شخصيت كودكان در داستانتحليل روان

  معرفي كارن هورناي.  ٣

دسامبر  ٤ميلادي در هامبورگ به دنيا آمد در  ١٨٨٥سپتامبر سال  ١٦كارن هورناي در 

تابي مذهبي وتب خوشميلادي در نيويورك درگذشت. او در نوجواني دست ١٩٥٢سال 

شد كه البته در آن زمان، در ميان دختران تازه بالغ حالتي معمول بود. خانوادة كارن به لحاظ 

اقتصادي و اجتماعي از امنيت كامل برخوردار بودند؛ پدررش ناخداي كشتي بود، كارن به 

ي تربيت كرد او را به خوبتأثير مادر آزادانديش و سرزندة خود بود كه سعي مي شدت تحت

كه محبت مادر را حفظ كند، نقش يك دختر دوست داشتني را بازي كند، كارن براي آن

طلب كرد، اما از خودگذشتگي و رفتار او كارساز نبود، لذا روش خود را تغيير داد و جاهمي

تواند كمك و سركش شد. هورناي بر اين عقيده بود كه روانكاوي زيستي فرويدي تنها مي

و باشد؛ در نتيجه به خودكاوي روي آورد. هورناي در طول مدت ناچيزي به ا

 تأثير نظر آدلر دربارة جبران احساس حقارت قرار داشت(هوشنگياش، قويًا تحتخودكاوي

٢٠٠٢ - ٢٠٠٣: ١٣٩٢.(  

هورناي در ابتدا از پيروان زيگموند فرويد بود و بعدها در برخي اصول، از وي جدا  

رد دخالت وامل اجتماعي و محيطي در شكل دادن شخصيت فشد و اظهار عقيده كرد كه ع

نژندي و سبب اختلال در كاركرد شخصيت هستند. وي برخي دارند و علل اساسي روان

كار مفاهيم همچون از خودبيگانگي، خودشكوفايي و تصوير آرماني را براي نخستين بار به

گيري شخصيت، مهم در شگل عنوان عواملبرد. هورناي مانند آدلر بر روابط اجتماعي به

كند، اي كه فرويد ادعا ميگونهتأكيد بيشتري داشت. وي معتقد بود كه مسائل زيستي به

  عامل حاكم در شخصيت نيست.

 مفاهيم بنيادي نظريه كارن هورناي .٤

  )(Basic Anxiety اضطراب اساسي ١. ٤

مادرزادي در آن  داند كه تأثير عواملهورناي شخصيت را مبتني بر عوامل اجتماعي مي

كودك، اموري همچون تفاهم، احساس  ةاو معتقد است كه اگر در خانواد بسيار اندك است.

رنجوري پيشگيري ايمني، محبت، گرمي و صميميت وجود داشته باشد، از پيدايش روان
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رنجوري اضطراب اساسي است گيري روانوي عامل اصلي شكل ةشود، در انديشمي

را احساس فراگير و  ،) Basic Anxiety(هورناي، اضطراب بنيادي ).٧١٠: ١٣٩٥(برزگر 

كند. اين اضطراب، بودن در دنياي خصمانه تعريف مي تنهايي و درمانده ةتدريج فزايندبه

طور جدانشدني به آيند و بهوجود ميهاي بعدي از آن بهرنجورياي است كه روانپايه

يايي كه پر از تحقير است، خود را كوچك، احساس خصومت پيوند خورده است. فرد در دن

  ).٢٢١: ١٣٩٨كند (شولتز و شولتس كس احساس ميدرمانده و بي

  )Basic conflict ( تضاد اساسي ٢. ٤

كه اين اضطراب توليد آيد. هنگاميكودك به وجود مي - والدين ةتضاد اساسي، از رابط

گردد، كودك تعدادي از راهبردهاي رفتاري را براي شده توسط اجتماع يا محيط ظاهر مي

هايي كه كودك براي در راه«دهد: امني و درماندگي در خود پرورش ميمقابله با احساس نا

شود، عبارتند از: طريق مهرطلبي و جلب مي ها متوسلامان ماندن از آزار ديگران بدان

طلبي سازد و يا پرخاشگري و برتريحمايت و محبت ديگران كه شخصيت مهرطلب را مي

اگر هر يك از اين راهبردهاي ». طلب استو يا دوري از اشخاص كه شخصيت انزوا

وتيك رنجوري يا نورشدة شخصيت او درآيد، يك نياز روانصورت بخش تثبيترفتاري به

توانست اگر كودك مي«شود كه در واقع، يك شيوة دفاع در برابر اضطراب است. ناميده مي

شد، منحصرًا به يكي از سه طريق دفاعي فوق پناه ببرد، زياد دچار ناراحتي و عذاب نمي

هاي مختلف، از اين هر سه تاكتيك و طريق دفاعي ولي مشكل اينجاست كه بنا به موقعيت

ها د و چون اين سه طريق با هم تضاد و مغايرت دارند، ناچار از برخورد آنكناستفاده مي

شود كه آن را نيز تضاد اساسي كشمكش و تضاد شديدي در وجود كودك ايجاد مي

  ).٢٧٦: ١٣٩٧(هورناي » ناميممي

  ) Idea lized self(خوِد آرمانيتاكتيك  ٣. ٤

وقتي نام دارد.» خودآرماني« شود،يگري كه شخص عصبي به آن متوسل ميتاكتيك د

را سركوب و محو نمايد و از » خود واقعيش«هاي اساسي روح خود، يعني انسان قسمت

ماند؛ البته اين جريان به مرور و رشد باز دارد، به مقدار زيادي با خودش بيگانه و ناآشنا مي
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ود رفته، در وجود خگيرد، چنين شخصي رفتهبدون آگاهي صريح خود شخص صورت مي

سازد كه سعي دارد هميشه به آن برسد. براساس ساختار خودآرماني، احتياجات آلي ميايده

و نيازهايي مانند كسب عظمت و جلال، توقعات و انتظارات عصبي، بلاي بايد، غرور 

طلبي، بيگانگي با خود و تعكيس، براي شخص عصبي، ايجاد عصبي، عناد به خود و خواري

زند. منظور از تعكيس آن ود آرماني، به تعكيس دست ميشود. شخص عصبي در خمي

روح او  كه در گذرد و جرياناتي رااو مي خود وجود در چه رااست كه شخص ميل دارد آن

مسبب  عوامل خارجي را مسئول و و تصوركند خود وجود درخارج از گيرد،صورت مي

كند اش دور ميواقعيفرض نمايد. تعكيس شخص را از خود  دروني خود رواني و مسائل

:  ١٣٨١(لورنس و اليور پي  دينمابودن دروني ميشخص احساس خلأ دائمي و تهي و

٣٢٢.(  

   داستان ها يخلاصه .٥

 راز مجموع داستان هاي لبخند انا »گوشواره«داستان  ١. ٥

شخصيت اصلي اين داستان دختري به نام مهين كه از نظر وضعيت مالي بسيار ضعيف 

رش قاچاقچي بوده واعدامش كرده اند، مادرش در زندان است و مهين و براداست. پدرش 

كند. ر مهين را از نظر مالي حمايت ميكنند. فردي خيّ در مجتمع شبانه روزي زندگي مي

دهد كه تعجب ند به او هديه ميرود و يك گردنبمهين به جشن تولد دوستش مهتاب مي

ع و كه با پول خّير خود خريده است. مهتاب از وضاي هديه انگيزد،دوستان را بر مي ةهم

كند. مي مرفه زندگي ةكند مثل ساير دوستان، در يك خانوادحال مهين خبر ندارد فكر مي

مهين از همه بهتر است(مرادي  ةدهند ولي هديخود را مي ةدوستان مهتاب هر يك هدي

  ).٣٨: ١٣٩٥كرماني 

  هاي تنورداستان هاز مجموع »هاي منسنگ«داستان  ٢. ٥
هاي كند، در روز سنگ، مادر بزرگ و پدرش زندگي مياي كه با پدربزرگپسربچه

كند ل بودند از كنار رودخانه پيدا ميزيبايي به شكل تخم گنجشك، كلاغ، كبك كه خال خا

 كند،گفتند) از ميان ستارگان عبور ميمردم اهالي به هواپيما، بالان ميو هنگام شب كه بالان( 
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ها را به خلبان بالان (هواپيما) نشان بدهد. از نظر او بالان مانند يك سنجاقك بزرگي سنگ

كند. كودك كه هنگام است كه روي شاخه هاي ستارگان در آسمان مي نشيند و پرواز مي

ماند ها بيدار ميرگ و مادر بزرگ خود مي خوابد؛ شبي خود با پدر بزشب روي بام خانه

هاي زيباي ن آن حرف بزند و سنگماند تا بالان بيايد و با خلباو منتظر ميتا همه بخوابند 

 ).١٨٥: ١٣٩١جور واجورخود را به خلبان نشان دهد (مرادي كرماني 

 »آب انبار«داستان ٣. ٥
د و به شنوخانه صداي سگ ميكه شيخ از مكتب شودداستان از اين جا شروع مي

ها هبيند و بچآن جا نميشود، سگي را وارد مي رود. وقتيسرعت به سوي مكتب خانه مي

نبال آورد و به دخورد و صداي سگ بيرون ميناهارخوردن هستند. عماد حلوا مي مشغول

او خواسته است كه سگ او شود تا به او حلوا  رود. الماس ازالماس پسر اصلان بازرگان مي

كه  - گويد. پدر عمادادر عماد ميشود و ماجرا را به پدر و مبسيار ناراحت مي  بدهد. شيخ

كند. او را تنبيه مي - فروشدريزد و ميدارد و در مشك ميآب برمي سقا است و از آب انبار،

كند كه در زير آيد؛ پدر الماس او را مجبورميبعد از سرزنش استاد به مكتب نمي الماس نيز

ري كه پدر الماس زمين كار كند و فضولات شتر عصاري را جمع كند. درست همان كا

كند و پدر الماس چهاردست و پا حركت مي درگذشته انجام داده است. روزي در بازار

شود كسي را سگ نكند. الماس پشيمان مي آورد تا به الماس بفهماندصداي سگ بيرون مي

زيادي  ةآورد و نفس خود را خوار و ذليل كند. عماد هم علاقمي و خودش صداي سگ در

  .)٣-٧٨: ١٣٩٦اين كار راضي است (مرادي كرماني  ن دارد و ازبه عوعو كرد

 يهتحليل روان شناختي شخصيت هاي داستان ها براساس نظري .٦
   كارن هورناي

  اضطراب اساسي ١. ٦

 داستان گوشواره ١. ١. ٦

ها با تنش و اضطراب همراه است، اي بسيار متزلزل كه زندگي آنمهين در خانواده

رسد كه مهين از تربيت پدر سود ه و به نظر ميقاچاقچي بودبزرگ شده است. پدرش 
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چنداني نبرده و بيشتر مادر وي، سرپرستي او را به عهده داشته است. از طرف ديگر به دليل 

به زندان افتادن مادر مهين مجبور به سكونت در مجتمع شبانه روزي شده است. جدايي از 

بيش از پيش به  با محيط جديد و نيازكانون نه چندان مستحكم خانواده و سازگاري 

تن رواني مهين افزوده است و از طرفي نپذيرف - ها و اضطراب درونيمادربزرگ، بر تنش

گر اضطراب اساسي كنوني به دليل خودآرماني، تبيين بسامانشرايط حاكم و انكار موقعيت نا

و محيط اين شخصيت، در داستان گوشواره است. رشد نمودن مهين در چنين شرايط 

پردازي، كاري، خيالايجاد تمايلات عصبي، مانند پنهاناجتماعي، زمينه را براي ايجاد خشم و 

دار و قدرتمند، فراهم هاي خيالي افراد پولسعي در تغيير وضعيت زندگي و نيز ايفاي نقش

  ).٨٥: ١٣٩٨نمايد(شولتز و شولتس مي

  هاي منداستان سنگ ٢. ١. ٦

كند و از نعمت مادر پدربزرگ، مادربزرگ و پدر خود زندگي ميي داستان با پسر بچه

كند و از نظر عاطفي دچار اضطراب و والد زندگي ميي تكمحروم است. او در يك خانواد

كند. او در باشد. و خود را تنها و درمانده احساس ميفشار شديد روحي و رواني مي

 باشد.رنجور مينوعي روانشته و به كند كه آرامش و تعادل رواني ندامحيطي زندگي مي

درماندگي  احساس داند.برانگيز ميكار و حسرتآفرين، آميخته با دروغ، ستمرا ترس جهان

پردازي هدايت كرده است كه تا مادرش او را به سمت رؤيا دليل فقدانو خجالت به

دارد(شجاعت زاده و رنجورانه را براي او به همراه مدار و روانحدودي رفتار هيجان

  ).١٩٥: ١٣٩٦اسكويي 

   آب انبار داستان ٣. ١. ٦

گرايي دروني تان به اشكال گوناگون از حس كمالهاي داسدر داستان آب انبار شخصيت

- دهد، مضطرب ميها دست ميكنند و هر زمان احساس بزرگ منشي به آنخود فرار مي

آيند و اين حس ناشي از يكستن غرور و خوار كردن خود بر مشوند و در صدد ش

دا نفسشان به شكل اضطرابي است كه از نفس سركش خود دارند و مضطربند از اين كه مبا

ها را از انسانيت دور كند و به اين علت به شكل غير انطباقي خود را مورد لجام گسيخته آن



  ١٣٩٨پاييز و زمستان ، دوم، شمارة لاوّ  سال ، يادب ايرشتهنيهاي بپژوهش    ٣٦

كند. بسيار ضعيف زندگي مي ةدهند. عماد پسر سقاي شهر در يك خانوادنكوهش قرار مي

غذاي او نان و پياز است. در مكتب خانه زماني كه الماس پسر اصلان بازرگان، حلواي 

آورد، دهان غذا مي ةچرب وشيرين و زعفراني كه مادرش درست كرده است، برسرسفر

درخواست الماس  افتد. عماد براي به دست آوردن حلوا ، طبقها آب ميعماد و ساير بچه

ها س كه هريك به صورت متفاوت، از آناين رفتار عماد و المادهد. تن به سگ شدن، مي

  ).٢٤٦: ١٣٩٧ها است(هورناي اشي از اضطراب بنيادي در وجود آنسر زده است ن

  )Basic conflict ( تضاد اساسي ٢. ٦

 ) Moving toward people(مهرطلبيكتيك تا ١. ٢. ٦

   انبار داستان آب

فشارعصبي، تيپ  رهايي از رنج و آزار ناشي ازعماد شخصيتي عصبي است كه براي 

براي حفظ مهرطلبي بسيار تلاش  گيرد تا همه او را دوست داشته باشند.مهرطلب به خود مي

دار نگردد. اش خدشهرا ناراحت نكند و شخصيت مهرطلبي كند و مواظب است تا كسيمي

دهد و براي برطرف نمودن هاي آنان ميي نمودن دوستان خود تن به خواستهاو براي راض

ند؛ الماس به شرطي به او حلوا كاز دوستش الماس، درخواست حلوا مينياز دروني خود 

ل ساير دوستانش دهد و در مقابميالماس تن  ةدهد كه برايش سگ شود. عماد به خواستمي

وا خاراند و حلهد؛ با شست پا پشت گوش خود را ميدكند؛ دم تكان ميبا مهارت عوعو مي

كند، ازرفتار ه خاطر رفتار نا شايستش سرزنش ميخواهد. زماني كه استاد مكتب، او را بمي

  ).٣١٠: ١٣٩٧كند(فيست و فيست خود دفاع مي

  )Moving against people(طلبيبرتري تاكتيك  ٢. ٢. ٦

   داستان گوشواره ١. ٢. ٢. ٦

 اين امر كشمكش وطلبي را در درون خود پنهان كرده است و مهين حالت برتري

ابر خشم ديگران به عنوان شخص تواند در برنمي كند. اوتضادي را در درون مهين ايجاد مي

شود. از اين رو فرد به گر ميطلبي جلوهبرتري طلب ساكت بماند. در نتيجه در درون اومهر

اي كه خواهد هديهشود. مهين ميه و بدون اعتماد به نفس تبديل ميموجودي حقير، درماند
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دوستانش، بهتر باشد. چون دچار حقارت و كمبود  ةخرد از همبراي دوستش مهتاب مي

ي، در ذهن به برتري شخصيت واقعي شده است. وي براي جبران آن كمبود و خلأ شخصيت

  ). ٢٥٩: ١٣٩٨برد تا خود را آرام نمايد(شواتز و شولتس طلبي پناه مي

 آب انبارداستان  ١. ٢. ٢. ٢. ٦

كند. او گري ميجو جلوهطلب و سلطهداستان به عنوان شخصيتي برتري در اينالماس  

- شيرين و زعفراني بود كه دهان بچهپسر بازرگان شهر است. غذاي الماس حلواي چرب و 

و براي اين كه به  افتاد. الماس دچار غرور شديد شده استها با ديدن آن حلوا، آب مي

ها حلوا كه به آنخواهد براي اينها ميد ، ازبچهبپوشانهاي عصبي خود جامة عمل خواسته

هاي ساني كه به خواستهبدهد، نقش حيوانات مختلف را براي او، بازي نمايند. يكي از ك

اي او سگ شد. الماس ي الماس پاسخ مثبت داد، عماد بود كه با مهارت كامل برگرانهسلطه

- اش پيوسته تلاش بسيار ميآرمانيه خود اش فاصله گرفته و براي رسيدن باز خود واقعي

  ).٢٦٨: ١٣٩٧كند تا همواره اين خود تصوري را حفظ كند(فيست و فيست 

  ) Moving away from people(طلبيانزوا تاكتيك ٣.  ٢. ٦

  هاي منداستان سنگ

. درنتيجه براي فرار از اين بحران كنديمشدت احساس پسربچه، كمبود مهر مادري را به

تا در خلوت خود بدون  رديگيمخود فاصله  ةو از خانواد كنديمعاطفي، انزواطلبي را پيشه 

ي خود بپردازد. او به شدت به خودبسندگي و محدود هاآرمانطور مستقل به نياز به كسي به

داز اين دوري وانزوا . هرچند وي دردرون خوشوديمساختن زندگي خود، محتاج و وابسته 

شود؛ يمي قلمداد ضرور ،شيهاآرمانيافتن به راضي نيست، اما اين نيازها براي دست

حلي است كه اورا به يك تعادل وآرامش رواني برساند و براي بنابراين درجستجوي راه

ا در . چون تنهابديينمگيري وگوشه پردازيبردن به خيالناچارراهي جزپناه به تحقق اين امر،

  ).٢٩٢: ١٣٩٧(فيست و فيست نديبيماين حالت، خود را از آزار واذيت ديگران در امان 
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  ) Idea lazed self(خوِد آرمانيتاكتيك  ٣. ٦

  كسب عظمت و جلال١.  ٣. ٦

هاي عصبي براي كسب عظمت فرق اين ميل پيشرفت واقعي و سالم با تلاشميان  

وجوددارد، در دومي اجبار و اضطرار. اولي با  است كه در اولي رغبت، اختيار و رضايت

را برتر از  واقعيات سر و كار دارد و دومي با تخيل و توهم. مهين والماس، خودشان

كنند و ميل زياد به پيشرفت دارند. اين نياز از روي عيب و نقص تصور ميديگران، كامل، بي

- حفظ حالت خود آرماني ةطاجبار است نه از روي اختيار و رغبت. مهين والماس به واس

  ).٩٣: ١٣٩٧كنند، عظمت و جلال تصوري براي خود فراهم كنند(هورناي تلاش مي شان

  توقعات و انتظارات عصبي٢. ٣. ٦

اش رفتار آليظار دارد كه مناسب با تصوير ايدهمهين از ديگران انتداستان گوشواره  در

يجاد و بروز واقعي نيست. و خود موجب اكنند نه با تصوير واقعي او. تصويري آرماني كه 

شود. اين توقعات و انتظار فرد عصبي، واقعي نيست و انتظاراتي مشكلات عصبي ديگر مي

خودخواهانه است، كه شخص عصبي انتظار دارد، بدون سعي و كوشش، برآورده شوند. 

شد، عماد دوست دارد، سگ باشد تا از اين طريق نزد شاگردان مكتب دوست داشتني با

ازديگران انتظار دارد كه او را در نقش تخيلي اش كه از نظر او بسيار جذاب است، كمك 

نمايند. الماس نيزازشاگردان مكتب خانه توقع دارد كه برايش نقش حيوانات مختلف را 

  بازي كنند تا انتظارات عصبي اش برآورده شود. 

  لاي بايدب ٣. ٣. ٦

د ترسيم كرده اند و به خودشان آل در خوايدهيك تصوير  شخصيت مهين، عمادوالماس

گويند تو بايد مثل اين تصوير باشي و چون توقعات و بايدهااجباري است نه از روي مي

دهد و از اين جهت بايد اراده به پيروي از آن ها، سوق مياختيار، شخص عصبي را بدون 

شود. قعي، مبتلا ميبيگانگي با خود وا يك بلا  قلمداد شود و شخص به غرور عصبي و

هاي من با وجود فاصله گرفتن از خانواده، به دليل فشار عصبي ناشي داستان سنگ ةپسربچ
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كند كه براي دست يافتن به تماع، بايدهايي براي خود تصور مياز مرگ مادر، محيط و اج

  ها بايد به تخيل پناه ببرد تا خود آرماني خود را حفظ كند.آن

  غرور عصبي ٤. ٣. ٦

كند و احساس و تنها در خود آرماني سير مي مهين اعتماد به نفس لازم را ندارد

ي خود ايده آلي نمايد؛ غروري كه بي اساس و بي جهت و نتيجهخودپسندي و غرور مي

ر كسي به او توجه نكند، احساس كند كه فرد دوست داشتني است و اگمي اوست. او تصور

كند هاي من، احساس ميداستان سنگ ةباشد. پسربچمي كند كه فرد بي ارزش و ناچيزيمي

كمك نمايد و در تخيل خود سير  كه بي نياز از ديگران است و دوست ندارد كسي به او

مك دهد، احساس كند و دچار غرور عصبي شده است و اگر كسي به او پيشنهاد كمي

آن شايستگي و  كند. عماد نيز اعتماد به نفس خود را كه مبنايخواري و حقارت مي

و جاي آن را غرور و  شوددهد و بسيار ضعيف مياستعدادهاي واقعي است، از دست مي

هاي مكتب خانه به خاطر سگ شدن، كند كه نزد بچهگيرد. وي تصور ميخودپسندي مي

ين لذت را از دست بدهد و اگر بسيار دوست داشتني و مفيد است و حاضر نيست كه ا

كند اين غرور شود و سعي ميتماد نكنند، دچار احساس حقارت مياعها به او توجه و بچه

را كه نزد همه محبوب است را حفظ كند. در اين داستان الماس پسر بازرگان نيز كه خود را 

كند، اين تصور برتري و قدرت، او را ر ميبه خاطر مال و ثروت پدرش، برتر و مسلط تصو

  دچار غرور عصبي كرده است.

  عناد به خود و خواري طلبي ٥.  ٣. ٦

- ند، ديگر براي او انرژي باقي نميكنرژي زيادي براي كسب عظمت صرف ميمهين ا

عي كه مانع جلال و شكوه خود ماند كه صرف خود واقعي كند. در نتيجه نسبت به خود واق

دوستانش برتر و بالاتر  ةورزد. آن وقتي كه خود را از هميآل است، عناد و نفرت مايده

- د، از هر چيزي كه به شخصيت برتريگيرتيپ برتري طلب به خود ميكند و تصور مي

بيند كه ديگران او را عماد آرامش خود را در اين ميشود. طلبي او، آسيب برساند، متنفر مي
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ها را ن از او ناراضي شوند و توقعات آندوست داشته باشند. پس اگر كاري كند كه ديگرا

  نمايد.احساس خواري و حقارت ميده نكند، برآور

  تعكيس ٦.  ٣. ٦

ن باشد، آنظر اقتصادي و جايگاه اجتماعي ميكند، فرد ضعيفي از مهين چون تصور مي

ن گونه تصور كند و ايگيرد، در خارج از خود تصور ميجرياناتي كه در روح او صورت مي

واقع  كنند. دررا تحقير مياو اذعان دارند و او كند كه ديگران به ضعيف بودن و فقر مي

- . در حالي كه دلش به حال خودش مياش دور كرده استتعكيس او را  از خود واقعي

رسد، نسبت به ديگران حالت دلسوزي دارد. عماد زد، ولي به علت تعكيس به نظرش ميسو

كند و مشكل خود را كه سگ يز تصورات دروني خود را تعكيس ميدر داستان آب انبار ن

- كند چون آندهد و تصور ميها نسبت ميشادي و سرگرمي ديگران است به آن برايشدن 

داستان  ةپسربچ ها دوست دارند كه او اين عمل را انجام دهد، پس او نيز انجام مي دهد.

اند و كند كه ديگران او را ترك كرده، تصور ميهاي من كه انزوا طلبي پيشه كرده استسنگ

  گيري وي راضي هستند.تنهايي وگوشهاز اين 

  ها يافته .٧

كارن هورناي  يههاي شخصيتي و سپس ساختار خودآرماني نظريتيپدر اين بخش 

  .ارائه شده است

 ي كارن هورنايهاي شخصيتي نظريهها بر اساس تيپتحليل داستان .١جدول 

  نظرية كارن هورناي

  اضطراب اساسي

  شخصيت انزوا طلب  شخصيت برتري طلب  شخصيت مهرطلب  مرادي
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  كرماني

  داستان آب انبار
  شخصيت: عماد

  داستان گوشواره
  شخصيت: مهين
  داستان آب انبار

  شخصيت: الماس

  
  داستان سنگ هاي من

 : پسر بچهشخصيت

  

  ها بر اساس ساختار خودآرماني نظرية كارن هورنايتحليل داستان .٢جدول 

مرادي 

  كرماني

  كارن هورناي

خود 

  واقعي
  خود آرماني

 -  

عظمت و 

  جلال

توقعات و 

  عصبي انتظارات
  غرور عصبي  بلاي بايد

عناد به خود و 

  خواري طلبي
  تعكيس

داستان 

  گوشواره

  شخصيت:

  مهين

  

داستان آب 

  انبار

  شخصيت:

  الماس

داستان 

  گوشواره

  شخصيت:

  مهين

  

داستان آب 

  انبار

  ها:شخصيت

  الماس وعماد

  

  

  

  

داستان 

  گوشواره

  شخصيت:

  مهين

داستان آب 

 انبار

ها: شخصيت

الماس 

  وعماد

داستان 

سنگ هاي 

  من

  شخصيت:

  پسربچه

داستان آب 

  انبار

  ها:شخصيت

الماس و 

  عماد

داستان 

  گوشواره

شخصيت: 

  مهين

داستان سنگ 

  هاي من

شخصيت: 

  پسربچه

  داستان گوشواره

  شخصيت:

  مهين

  داستان آب انبار

  :شخصيت

  عماد

  

داستان 

  گوشواره

  شخصيت:

 مهين

داستان آب 

  انبار

  :شخصيت

  عماد

داستان سنگ 

  هاي من

شخصيت: 

  پسربچه
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با توجه به جدول فوق مي توان بيان كرد، بر اساس ساختار خود آرماني هر چند تمام 
شخصيت هاي عصبي، داراي نيازهاي فوق مي باشند، اما بعضي از احتياجات ونيازهاي 

  عصبي در شخصيت هاي داستان ها، اهميت بيشتري دارند كه درجدول، بيان شده است. 

  

  گيرينتيجه .٨

ها، اضطراب اساسي به هاي داستاندر تمام شخصيتشده، هاي انجامبراساس بررسي

شود. اضطرابي كه منشأ آن در نظرية كارن هورناي، مشاهده ميترين اصل، عنوان اساسي

ك تحميل شده است و در خانواده، محيط و اجتماع مي باشد و در دوران طفوليت بر  كود

  ده است.ها در بزرگسالي، ظهور و بروز كربعضي شخصيت

كه خود را از كودك براي اين ها در كودك است.ضطراب علت بسياري از روان رنجوريا

شود كه از سه حالت مهرطلبي، هايي بخشد، به راه هايي متوسل ميآزار و اذيت ديگران ر

جايي كه اين سه تاكتيك با هم تضاد دارند، از آن برتري طلبي و انزوا طلبي، بيرون نيست.

   ديد به نام تضاد اساسي در كودك ايجاد مي شود.يك كشمكش ش

توان گفت كه تضاد اساسي كه حاصل كشمكش و برخورد شديد سه تاكتيك مي

ها با شدت و ضعف، باشد، در همة شخصيتبي، برتري طلبي و انزوا طلبي، ميمهرطل

خود اختصاص ها بيشترين حالت عصبي را برتري طلبي، به درميان شخصيت وجود دارد.

طلب و انزواطلب، به ترس عصبي، ها اعم از مهرطلب، برتريداده است. تمام شخصيت

  اند.يأس و تمايلات ساديستي، دچار شدهتضعيف شخصيت، 

اي رسيدن به خود آرماني، تلاش اند و برهها از خود واقعي، فاصله گرفتهمة شخصيت

هاي عصبي خصيتش .كننديادي براي حفظ و حراست آن صرف ميو انرژي ز كنندمي

- ورت نا خودآگاه، نقاب به چهره ميبراي پنهان نمودن ماهيت حقيقي خود عمدًا يا به ص

هاي سه گانة ياد شده، متفاوت حتياجات فرد عصبي با توجه به تيپالبته نيازها و ا زنند.

است. براساس ساختار خود آرماني، احتياجات و نيازهايي مانند كسب عظمت و جلال، 

تعكيس، و انتظارات عصبي، بلاي بايد، غرور عصبي، عناد به خود و خواري طلبي توقعات و
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هاي عصبي مورد مطالعة كه بي استثنا در همة شخصيت شودبراي شخص عصبي، ايجاد مي

هاي عصبي يك يا چند نياز، بروز وان اظهار كرد كه در هريك از تيپتا ميما وجود دارد، ام

  گردد.ي ديگر كمتر نمايان ميرد و دربعضو ظهور بيشتري دا

كاوي، توان با خودكاوي و روانرا مي پريشهاي عصبي و رواناز افراد و شخصيت

اي بايد زمينه اين كه شخص بتواند از رنج و آزارعصبيت نجات يابد، براي .درمان كرد

 ، آگاه شود.عصبي از وجود اين رفتارهاي آزار دهنده و غير واقعيفراهم گردد تا شخص 

تواند از تر ميشخص عصبي بهتر و آسانآگاه شود، نسبت به خود واقعي، بيشتر فردهر چه 

  ، رهايي يابد.عصبيهاي رفتار

پريش رفتار كودكان روان ةمطالع توان بهكارن هورناي مي ةبنابراين با استفاده از نظري

 نوشتن و هاي خواندن وناآرامي باعث ضعف مهارت پرداخت. كودكاني كه اضطراب و

  حتي ناتواني ذهني آنان، شده است.

و  گيري شخصيت در هفت سال اول تولدلدين از سنين رشد با توجه به شكلآگاهي وا

ا محيط اجتماعي بر فوليت از سوي خانواده يط ةآزار واذيت كه در دور تأثير اضطراب و

گيري ند به پيشتواشود، مياختلالات رواني در كودك منجر مي شود و بهكودك تحميل مي

  عصبيت قبل از درمان آن، كمك شاياني نمايد.

، اضطراب بنيادي، توانند طبق اين نظريهمان، مربيان و حتي والدين نيز ميمعل

هاي سه گانة شخصيتي، مهرطلب، برتري طلب وانزوا طلب راتشخيص تضاداساسي وتيپ

- ده و محيط است، گاممنشأ آن خانوابراي كاهش و رفع مشكلات عصبي افراد كه  دهند و

  هاي مؤثري بردارند.

  

  نامهكتاب
  نورالدين رحمانيان، چاپ دوم، تهران: آشيان. ة، ترجمخودآموز يونگ)، ١٣٩٧اسنودن، رود(

  ، چاپ پنجم، تهران: سمت.شناسي سياسيروان)، ١٣٩٥برزگر، ابراهيم (



  ١٣٩٨پاييز و زمستان ، دوم، شمارة لاوّ  سال ، يادب ايرشتهنيهاي بپژوهش    ٤٤

شناختي شخصيّت در رمان سالمرگي بر مبناي نقد روان «، )١٣٩٤(فر، محمد؛ طلايي، زينببهنام

  .١٩٣- ١٧٥. صص ٦٢ ة. شمار١٨ ةپژوهي ادبي. دور. متن»نظريّة كارن هورناي

شناختي كارن ز جيمز تربر بر اساس ديدگاه رواننقد و بررسي داستاني ا«، )١٣٨٨(رضايي، محمود

  .٢٠٦- ١٨٧.صص ١٠ ة، شمار٣ةادب پژوهي. دور ةم، فصلنا»هورناي

هاي سه داستان گدا، تحليل روانشناختي شخصيّت«، )١٣٩٤(شاكري، جليل؛ بخشي، بهناز

پژوهي . متن»ها و آشغالدوني غلامحسين ساعدي بر مبناي نظريّه كارن هورنايخاكسترنشين

  .٨٨- ٥٥. صص ٦٣ ة. شمار١٩ ةادبي. دور

 بودي گفته انگار رمان در محمود شخصيت تحليل «)، ١٣٩٦(زاده، تهمينه؛ اسكويي، نرگسشجاعت

. ١٩ ة. دور٣ ة. شمارشناسيسبك و ادبي نقد هايپژوهش. .»هورناي كارن آراي اساس بر» ليلي

١٣٣- ١١٥.  

يحيي سيدمحمدي، چاپ  ة، ترجمهاي شخصيتهنظري  )،١٣٩٨(شولتز، دوآن؛ شولتس، سيدني آلن 

  تهران: ويرايش. دهم،

ي سيدمحمدي، چاپ ييح ة، ترجمهاي شخصيتهنظري)، ١٣٩٧فيست، گريگوري؛ جست، فيست(

  ششم، تهران: روان.

محمدجعفر  ة، ترجمشخصيت(نظريه و پژوهش))، ١٣٨١(اوليور پي، جان ؛روينپاي، لورنس

  جوادي و پروين كديور، تهران: آييژ. 

 هايشخصيت روانشناختي تحليل «، )١٣٩٠(محرمي، رامين؛ حاجلو، نادر؛ شجاعي ماسوله، مهري

. صص ١٥ ةپژوهي. شمارادب ةفصلنام». اريكسون نظرية براساس مرادي هوشنگ داستانيِ 

١٤٠- ١٢١.  

  چاپ اول، تهران: معين.  ،آب انار)، ١٣٩١مرادي كرماني، هوشنگ(

  ، چاپ دوم، تهران: معين.تنور)، ١٣٩٥مرادي كرماني، هوشنگ(

  اكبر تبريزي، تهران: بهجت  ة، ترجمهاي نو در روانكاويراه)، ١٣٩٥( هورناي، كارن

  محمدجعفر مصفا، چاپ دوم، تهران: بهجت. ةترجم ،تضادهاي دروني)، ١٣٩٧( هورناي، كارن

 مصفا، چاپ بيستم، تهران:محمدجعفر  ة. ترجمعصبيت و رشد آدمي)، ١٣٩٧( هورناي، كارن

  بهجت. 

 


