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وپرورش و دانشجويان علاقهمند به ادبيات كودك و نوجوان ميباشد .نتايج نشان داد كه در تمام
شخصيتهاي داستانها ،اضطراب بنيادي به عنوان اساسيترين اصل در نظرية هورناي قابلمشاهده
است .تضاد اساسي موجود در شخصيتها ،آن-ها را به سه تيپ مهرطلب ،برتري طلب و انزوا طلب،
تقسيم نمود .تمام تيپهاي شخصيتي ،براي رهايي از رنج و آزار عصبي ،به خود آرماني ،متوسل شدند.
با استفاده از اين نظريه ميتوان به مطالعة رفتار كودكان روانپريش پرداخت .آگاهي والدين از اين نطريه

ميتواند به پيشگيري عصبيت قبل از درمان آن ،كمك شاياني نمايد.

كليد واژه ها :اضطراب اساسي ،داستانهاي نوجوانان ،شخصيت ،نظريهي كارن هورناي.

 .١مقدمه و بيان مسألة پژوهش
مطالعات بينرشتهاي ،راهكاري است كه براي شتاب بخشيدن به روند توسعة علمي و
علوم انساني مورد توجه قرار گرفته است و زمينه را براي فعاليت دانشپژوهان و محققان
رشتههاي علمي مختلف فراهم ميكند كه اين امر به شناخت هرچه بيشتر از فعاليتهاي
علمي يكديگر منجر ميشود .يكي از عوامل تأثيرگذار بر كودك در داستان ،شخصيتهاي
داستاني است؛ بنابراين ميتوان گفت شخصيتپردازي نويسنده از اهميت شايانتوجهي در
ادبيات كودك و نوجوان برخوردار است .درحقيقت ،به هر موجودي كه در طول داستان و
يا در جهان داستان حرف ميزند ،رفتار و اعمال گوناگون از خود نشان ميدهد و داراي
ويژگيهاي خاصي است» ،شخصيت« گفته ميشود .ادبيات و روانشناسي »هر دو با
شخصيتها سروكار دارند ،هر دو روابط انساني را بررسي ميكنند ،همچنين هر دو در
تلاشند تا لايههاي تاريك ذهن را كشف كنند .اين نقاط مشترك باعث شده ،شيوههاي تازة
تحليل متن در دنياي امروز ،ذهن محققان را بهخود مشغول كند .كشف دنياهاي ساكت و
پنهان پشت متن و نظاممند كردن شيوههاي مختلف بيان و تفكر ،از جملة اين دلمشغولي-
هاست .متون فارسي را بايد از ديدگاههاي تازه جست و تحولي در ادبيات بهوجود آورد«
)هورناي .(٧٨ :١٣٩٥
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تاكنون در زمينة نقد روانشناختي شخصيّتهاي داستانهاي هوشنگ مرادي كرماني بر
اساس نظرية كارن هورناي پژوهش مستقلي انجام نشده ،امّا در زمينة نقد روانشناختي
ادبيات كودك و نوجوان و نقد روانشناختي آثار ادبي بر اساس نظرية هورناي ،پژوهش-
هايي ارائه شده است .پژوهشهايي با عنوان »بررسي داستاني از جيمز تربر بر اساس ديدگاه
روانشناختي كارن هورناي« )رضايي » (١١٢ :١٣٨٨تحليل روانشناختي شخصيتهاي
داستاني هوشنگ مرادي كرماني بر اساس نظريهي اريكسون«)محرمي و ديگران ،(٩١ :١٣٩٠
»نقد روان شناختي داستان ديگر سياوشي نمانده بر اساس نظريهي هورناي« )بهنام فر و
طلايي» ،(٢٣٠ :١٣٩٤تحليل روانشناختي شخصيتهاي سه داستان غلامحسين صاعدي بر
مبناي نظرية كارن هورناي« ،شخصيّتهاي دو داستان كوتاه و يك داستان بلند او به نامهاي
»گدا«» ،خاكسترنشينها« و »آشغالدوني« )شاكري و بخشي  (٧٩ :١٣٩٤با بهرهگيري از
نظرية كارن هورناي واكاوي شده است.
بر اين اساس در اين پژوهش نيز به تحليل شخصيتهاي داستاني در داستانهاي مربوط
به كودكان و نوجوانان ازهوشنگ مرادي كرماني ،برمبناي نظرية روان شناختي شخصيت در
انديشة كارن هورناي) (Karen Horneyپرداخته ميشود.

 .٢روش تحقيق
روش گردآوري اطلاعات ،از نوع اسنادي-كتابخانهاي است و اطلاعات مورد نياز
پژوهش ،از راه برگهنويسي )فيشبرداري( از كتابها ،مقالات ،رسالههاي دانشگاهي و
مطالب مندرج در درگاههاي معتبر ادبي و جامعهشناختي گردآوري شده است .در اين
بررسي ،علاوه بر داستانهاي منتخب هوشنگ مرادي كرماني ،كتابها و مقالات مرتبط با
نظريهي روانشناختي شخصيت كارن هورناي كه عمدت ًا آثار ترجمهاي است ،مقالات و نقد
و نظرهاي مرتبط با رمانهاي منتخب ،به ويژه در حوزة نقد روانشناختي ،جزء منابع

مطالعاتي اين پژوهش به شمار ميرود .با مطالعة هر يك از منابع ،اطلاعات مورد نياز به
دقت فيشبرداري ودستهبندي ميشود كه با توجه به جستارهاي مقاله به ترتيب در تحليل و

نگارش رساله مورد استفاده قرار ميگيرد.
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 . ٣معرفي كارن هورناي
كارن هورناي در  ١٦سپتامبر سال  ١٨٨٥ميلادي در هامبورگ به دنيا آمد در  ٤دسامبر
سال  ١٩٥٢ميلادي در نيويورك درگذشت .او در نوجواني دستخوش تبوتابي مذهبي
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
شدت تحت تأثير مادر آزادانديش و سرزندة خود بود كه سعي ميكرد او را به خوبي تربيت
كند ،كارن براي آنكه محبت مادر را حفظ كند ،نقش يك دختر دوست داشتني را بازي
ميكرد ،اما از خودگذشتگي و رفتار او كارساز نبود ،لذا روش خود را تغيير داد و جاهطلب
و سركش شد .هورناي بر اين عقيده بود كه روانكاوي زيستي فرويدي تنها ميتواند كمك
ناچيزي به او باشد؛ در نتيجه به خودكاوي روي آورد .هورناي در طول مدت
خودكاوياش ،قوي ًا تحتتأثير نظر آدلر دربارة جبران احساس حقارت قرار داشت)هوشنگي
.(٢٠٠٢ -٢٠٠٣ :١٣٩٢
هورناي در ابتدا از پيروان زيگموند فرويد بود و بعدها در برخي اصول ،از وي جدا
شد و اظهار عقيده كرد كه عوامل اجتماعي و محيطي در شكل دادن شخصيت فرد دخالت
دارند و علل اساسي رواننژندي و سبب اختلال در كاركرد شخصيت هستند .وي برخي
مفاهيم همچون از خودبيگانگي ،خودشكوفايي و تصوير آرماني را براي نخستين بار بهكار
برد .هورناي مانند آدلر بر روابط اجتماعي بهعنوان عوامل مهم در شگلگيري شخصيت،
تأكيد بيشتري داشت .وي معتقد بود كه مسائل زيستي بهگونهاي كه فرويد ادعا ميكند،
عامل حاكم در شخصيت نيست.

 .٤مفاهيم بنيادي نظريه كارن هورناي

 ١. ٤اضطراب اساسي )(Basic Anxiety
هورناي شخصيت را مبتني بر عوامل اجتماعي ميداند كه تأثير عوامل مادرزادي در آن
بسيار اندك است .او معتقد است كه اگر در خانوادة كودك ،اموري همچون تفاهم ،احساس
ايمني ،محبت ،گرمي و صميميت وجود داشته باشد ،از پيدايش روانرنجوري پيشگيري
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ميشود ،در انديشة وي عامل اصلي شكلگيري روانرنجوري اضطراب اساسي است
)برزگر  .(٧١٠ :١٣٩٥هورناي ،اضطراب بنيادي) ،( Basic Anxietyرا احساس فراگير و
بهتدريج فزايندة تنهايي و درمانده بودن در دنياي خصمانه تعريف ميكند .اين اضطراب،
پايهاي است كه روانرنجوريهاي بعدي از آن بهوجود ميآيند و بهطور جدانشدني به
احساس خصومت پيوند خورده است .فرد در دنيايي كه پر از تحقير است ،خود را كوچك،
درمانده و بيكس احساس ميكند )شولتز و شولتس .(٢٢١ :١٣٩٨
 ٢. ٤تضاد اساسي ) (Basic conflict

تضاد اساسي ،از رابطة والدين -كودك به وجود ميآيد .هنگاميكه اين اضطراب توليد

شده توسط اجتماع يا محيط ظاهر ميگردد ،كودك تعدادي از راهبردهاي رفتاري را براي
مقابله با احساس ناامني و درماندگي در خود پرورش ميدهد» :راههايي كه كودك براي در
امان ماندن از آزار ديگران بدانها متوسل ميشود ،عبارتند از :طريق مهرطلبي و جلب
حمايت و محبت ديگران كه شخصيت مهرطلب را ميسازد و يا پرخاشگري و برتريطلبي
و يا دوري از اشخاص كه شخصيت انزواطلب است« .اگر هر يك از اين راهبردهاي
رفتاري بهصورت بخش تثبيتشدة شخصيت او درآيد ،يك نياز روانرنجوري يا نوروتيك
ناميده ميشود كه در واقع ،يك شيوة دفاع در برابر اضطراب است» .اگر كودك ميتوانست
منحصر ًا به يكي از سه طريق دفاعي فوق پناه ببرد ،زياد دچار ناراحتي و عذاب نميشد،
ولي مشكل اينجاست كه بنا به موقعيتهاي مختلف ،از اين هر سه تاكتيك و طريق دفاعي
استفاده ميكند و چون اين سه طريق با هم تضاد و مغايرت دارند ،ناچار از برخورد آنها
كشمكش و تضاد شديدي در وجود كودك ايجاد ميشود كه آن را نيز تضاد اساسي
ميناميم« )هورناي .(٢٧٦ :١٣٩٧
 ٣. ٤تاكتيك خو ِد آرماني)( Idea lized self
تاكتيك ديگري كه شخص عصبي به آن متوسل ميشود »،خودآرماني« نام دارد.وقتي
انسان قسمتهاي اساسي روح خود ،يعني »خود واقعيش« را سركوب و محو نمايد و از
رشد باز دارد ،به مقدار زيادي با خودش بيگانه و ناآشنا ميماند؛ البته اين جريان به مرور و
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بدون آگاهي صريح خود شخص صورت ميگيرد ،چنين شخصي رفتهرفته ،در وجود خود
ايدهآلي ميسازد كه سعي دارد هميشه به آن برسد .براساس ساختار خودآرماني ،احتياجات
و نيازهايي مانند كسب عظمت و جلال ،توقعات و انتظارات عصبي ،بلاي بايد ،غرور
عصبي ،عناد به خود و خواريطلبي ،بيگانگي با خود و تعكيس ،براي شخص عصبي ،ايجاد
ميشود .شخص عصبي در خود آرماني ،به تعكيس دست ميزند .منظور از تعكيس آن
است كه شخص ميل دارد آنچه را در وجود خود او ميگذرد و جرياناتي را كه در روح او
صورت ميگيرد ،درخارج از وجود خود تصوركند و عوامل خارجي را مسئول و مسبب
مسائل رواني و دروني خود فرض نمايد .تعكيس شخص را از خود واقعياش دور ميكند
و شخص احساس خلأ دائمي و تهيبودن دروني مينمايد )لورنس و اليور پي :١٣٨١
.(٣٢٢

 .٥خلاﺻهي داستان ها

 ١. ٥داستان »گوشواره« از مجموع داستان هاي لبخند انار
شخصيت اصلي اين داستان دختري به نام مهين كه از نظر وضعيت مالي بسيار ضعيف
است .پدرش قاچاقچي بوده واعدامش كرده اند ،مادرش در زندان است و مهين و برادرش
در مجتمع شبانه روزي زندگي ميكنند .فردي خ ّير مهين را از نظر مالي حمايت ميكند.
مهين به جشن تولد دوستش مهتاب ميرود و يك گردنبند به او هديه ميدهد كه تعجب
همة دوستان را بر ميانگيزد ،هديهاي كه با پول خيّر خود خريده است .مهتاب از وضع و
حال مهين خبر ندارد فكر ميكند مثل ساير دوستان ،در يك خانوادة مرفه زندگي ميكند.
دوستان مهتاب هر يك هدية خود را ميدهند ولي هدية مهين از همه بهتر است)مرادي
كرماني .(٣٨ :١٣٩٥
 ٢. ٥داستان »سنﮓهاي مﻦ« از مجموعه داستانهاي تنور
پسربچهاي كه با پدربزرگ ،مادر بزرگ و پدرش زندگي ميكند ،در روز سنگهاي
زيبايي به شكل تخم گنجشك ،كلاغ ،كبك كه خال خال بودند از كنار رودخانه پيدا ميكند
و هنگام شب كه بالان) مردم اهالي به هواپيما ،بالان ميگفتند( از ميان ستارگان عبور ميكند،
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سنگها را به خلبان بالان )هواپيما( نشان بدهد .از نظر او بالان مانند يك سنجاقك بزرگي
است كه روي شاخه هاي ستارگان در آسمان مي نشيند و پرواز ميكند .كودك كه هنگام
شب روي بام خانهي خود با پدر بزرگ و مادر بزرگ خود مي خوابد؛ شبها بيدار ميماند
تا همه بخوابند و منتظر ميماند تا بالان بيايد و با خلبان آن حرف بزند و سنگهاي زيباي
جور واجورخود را به خلبان نشان دهد )مرادي كرماني .(١٨٥ :١٣٩١
 ٣. ٥داستان»آب انبار«
داستان از اين جا شروع ميشود كه شيخ از مكتبخانه صداي سگ ميشنود و به
سرعت به سوي مكتب خانه ميرود .وقتي وارد ميشود ،سگي را آن جا نميبيند و بچهها
مشغول ناهارخوردن هستند .عماد حلوا ميخورد و صداي سگ بيرون ميآورد و به دنبال
الماس پسر اصلان بازرگان ميرود .الماس از او خواسته است كه سگ او شود تا به او حلوا
بدهد .شيخ بسيار ناراحت ميشود و ماجرا را به پدر و مادر عماد ميگويد .پدر عماد -كه
سقا است و از آب انبار ،آب برميدارد و در مشك ميريزد و ميفروشد -او را تنبيه ميكند.
الماس نيز بعد از سرزنش استاد به مكتب نميآيد؛ پدر الماس او را مجبورميكند كه در زير
زمين كار كند و فضولات شتر عصاري را جمع كند .درست همان كاري كه پدر الماس
درگذشته انجام داده است .روزي در بازار پدر الماس چهاردست و پا حركت ميكند و
صداي سگ بيرون ميآورد تا به الماس بفهماند كسي را سگ نكند .الماس پشيمان ميشود
و خودش صداي سگ در ميآورد و نفس خود را خوار و ذليل كند .عماد هم علاقة زيادي
به عوعو كردن دارد و از اين كار راضي است )مرادي كرماني .(٣-٧٨ :١٣٩٦

 .٦تحليل روان شناختي شخصيت هاي داستان ها براساس نظريهي
كارن هورناي

 ١. ٦اضطراب اساسي
 ١. ١. ٦داستان گوشواره

مهين در خانوادهاي بسيار متزلزل كه زندگي آنها با تنش و اضطراب همراه است،

بزرگ شده است .پدرش قاچاقچي بوده و به نظر ميرسد كه مهين از تربيت پدر سود
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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
كانون نه چندان مستحكم خانواده و سازگاري با محيط جديد و نياز بيش از پيش به
مادربزرگ ،بر تنشها و اضطراب دروني -رواني مهين افزوده است و از طرفي نپذيرفتن
شرايط حاكم و انكار موقعيت نابسامان كنوني به دليل خودآرماني ،تبيينگر اضطراب اساسي
اين شخصيت ،در داستان گوشواره است .رشد نمودن مهين در چنين شرايط و محيط
اجتماعي ،زمينه را براي ايجاد خشم و ايجاد تمايلات عصبي ،مانند پنهانكاري ،خيالپردازي،
سعي در تغيير وضعيت زندگي و نيز ايفاي نقشهاي خيالي افراد پولدار و قدرتمند ،فراهم
مينمايد)شولتز و شولتس .(٨٥ :١٣٩٨
 ٢. ١. ٦داستان سنﮓهاي مﻦ
پسر بچهي داستان با پدربزرگ ،مادربزرگ و پدر خود زندگي ميكند و از نعمت مادر
محروم است .او در يك خانوادي تكوالد زندگي ميكند و از نظر عاطفي دچار اضطراب و
فشار شديد روحي و رواني ميباشد .و خود را تنها و درمانده احساس ميكند .او در
محيطي زندگي ميكند كه آرامش و تعادل رواني نداشته و به نوعي روانرنجور ميباشد.
جهان را ترسآفرين ،آميخته با دروغ ،ستمكار و حسرتبرانگيز ميداند .احساس درماندگي
و خجالت بهدليل فقدان مادرش او را به سمت رؤياپردازي هدايت كرده است كه تا
حدودي رفتار هيجانمدار و روانرنجورانه را براي او به همراه دارد)شجاعت زاده و
اسكويي .(١٩٥ :١٣٩٦
 ٣. ١. ٦داستان آب انبار
در داستان آب انبار شخصيتهاي داستان به اشكال گوناگون از حس كمالگرايي دروني
خود فرار ميكنند و هر زمان احساس بزرگ منشي به آنها دست ميدهد ،مضطرب مي-
شوند و در صدد شكستن غرور و خوار كردن خود بر ميآيند و اين حس ناشي از
اضطرابي است كه از نفس سركش خود دارند و مضطربند از اين كه مبادا نفسشان به شكل
لجام گسيخته آنها را از انسانيت دور كند و به اين علت به شكل غير انطباقي خود را مورد
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نكوهش قرار ميدهند .عماد پسر سقاي شهر در يك خانوادة بسيار ضعيف زندگي ميكند.
غذاي او نان و پياز است .در مكتب خانه زماني كه الماس پسر اصلان بازرگان ،حلواي
چرب وشيرين و زعفراني كه مادرش درست كرده است ،برسرسفرة غذا ميآورد ،دهان
عماد و ساير بچهها آب ميافتد .عماد براي به دست آوردن حلوا  ،طبق درخواست الماس
تن به سگ شدن ،ميدهد .اين رفتار عماد و الماس كه هريك به صورت متفاوت ،از آنها
سر زده است ناشي از اضطراب بنيادي در وجود آنها است)هورناي .(٢٤٦ :١٣٩٧
 ٢. ٦تضاد اساسي ) (Basic conflict
 ١. ٢. ٦تاكتيك مهرطلبي) (Moving toward people
داستان آب انبار
عماد شخصيتي عصبي است كه براي رهايي از رنج و آزار ناشي از فشارعصبي ،تيپ
مهرطلب به خود ميگيرد تا همه او را دوست داشته باشند .براي حفظ مهرطلبي بسيار تلاش
ميكند و مواظب است تا كسي را ناراحت نكند و شخصيت مهرطلبياش خدشهدار نگردد.
او براي راضي نمودن دوستان خود تن به خواستههاي آنان ميدهد و براي برطرف نمودن
نياز دروني خود از دوستش الماس ،درخواست حلوا ميكند؛ الماس به شرطي به او حلوا
ميدهد كه برايش سگ شود .عماد به خواستة الماس تن ميدهد و در مقابل ساير دوستانش
با مهارت عوعو ميكند؛ دم تكان ميدهد؛ با شست پا پشت گوش خود را ميخاراند و حلوا
ميخواهد .زماني كه استاد مكتب ،او را به خاطر رفتار نا شايستش سرزنش ميكند ،ازرفتار
خود دفاع ميكند)فيست و فيست .(٣١٠ :١٣٩٧
 ٢. ٢. ٦تاكتيك برتري طلبي)(Moving against people
 ١. ٢. ٢. ٦داستان گوشواره

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

تضادي را در درون مهين ايجاد ميكند .او نميتواند در برابر خشم ديگران به عنوان شخص
مهرطلب ساكت بماند .در نتيجه در درون او برتريطلبي جلوهگر ميشود .از اين رو فرد به
موجودي حقير ،درمانده و بدون اعتماد به نفس تبديل ميشود .مهين ميخواهد هديهاي كه
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براي دوستش مهتاب ميخرد از همة دوستانش ،بهتر باشد .چون دچار حقارت و كمبود
شخصيت واقعي شده است .وي براي جبران آن كمبود و خلأ شخصيتي ،در ذهن به برتري
طلبي پناه ميبرد تا خود را آرام نمايد)شواتز و شولتس .(٢٥٩ :١٣٩٨
 ١. ٢. ٢. ٢. ٦داستان آب انبار

الماس در اين داستان به عنوان شخصيتي برتريطلب و سلطهجو جلوهگري ميكند .او

پسر بازرگان شهر است .غذاي الماس حلواي چرب و شيرين و زعفراني بود كه دهان بچه-
ها با ديدن آن حلوا ،آب ميافتاد .الماس دچار غرور شديد شده است و براي اين كه به
خواستههاي عصبي خود جامة عمل بپوشاند  ،ازبچهها ميخواهد براي اينكه به آنها حلوا
بدهد ،نقش حيوانات مختلف را براي او ،بازي نمايند .يكي از كساني كه به خواستههاي
سلطهگرانهي الماس پاسخ مثبت داد ،عماد بود كه با مهارت كامل براي او سگ شد .الماس
از خود واقعياش فاصله گرفته و براي رسيدن به خود آرمانياش پيوسته تلاش بسيار مي-
كند تا همواره اين خود تصوري را حفظ كند)فيست و فيست .(٢٦٨ :١٣٩٧
 ٣ . ٢. ٦تاكتيك انزواطلبي) (Moving away from people
داستان سنﮓهاي مﻦ

پسربچه ،كمبود مهر مادري را بهشدت احساس ميكند .درنتيجه براي فرار از اين بحران

عاطفي ،انزواطلبي را پيشه ميكند و از خانوادة خود فاصله ميگيرد تا در خلوت خود بدون
نياز به كسي بهطور مستقل به آرمانهاي خود بپردازد .او به شدت به خودبسندگي و محدود
ساختن زندگي خود ،محتاج و وابسته ميشود .هرچند وي دردرون خوداز اين دوري وانزوا
راضي نيست ،اما اين نيازها براي دستيافتن به آرمانهايش ،ضروري قلمداد ميشود؛
بنابراين درجستجوي راهحلي است كه اورا به يك تعادل وآرامش رواني برساند و براي
تحقق اين امر ،به ناچارراهي جزپناهبردن به خيالپردازي وگوشهگيري نمييابد .چون تنها در
اين حالت ،خود را از آزار واذيت ديگران در امان ميبيند)فيست و فيست .(٢٩٢ :١٣٩٧

 ٣٨پژوهشهاي بينرشتهاي ادبي  ،سال ا ّول ،شمارة دوم ،پاييز و زمستان ١٣٩٨

 ٣. ٦تاكتيك خو ِد آرماني)( Idea lazed self
١ . ٣. ٦كسب عظمت و جلال
ميان ميل پيشرفت واقعي و سالم با تلاشهاي عصبي براي كسب عظمت فرق اين
است كه در اولي رغبت ،اختيار و رضايت وجوددارد ،در دومي اجبار و اضطرار .اولي با
واقعيات سر و كار دارد و دومي با تخيل و توهم .مهين والماس ،خودشان را برتر از
ديگران ،كامل ،بيعيب و نقص تصور ميكنند و ميل زياد به پيشرفت دارند .اين نياز از روي
اجبار است نه از روي اختيار و رغبت .مهين والماس به واسطة حفظ حالت خود آرماني-
شان تلاش ميكنند ،عظمت و جلال تصوري براي خود فراهم كنند)هورناي .(٩٣ :١٣٩٧
٢. ٣. ٦توقعات و انتظارات عصبي
در داستان گوشواره مهين از ديگران انتظار دارد كه مناسب با تصوير ايدهآلياش رفتار
كنند نه با تصوير واقعي او .تصويري آرماني كه واقعي نيست .و خود موجب ايجاد و بروز
مشكلات عصبي ديگر ميشود .اين توقعات و انتظار فرد عصبي ،واقعي نيست و انتظاراتي
خودخواهانه است ،كه شخص عصبي انتظار دارد ،بدون سعي و كوشش ،برآورده شوند.
عماد دوست دارد ،سگ باشد تا از اين طريق نزد شاگردان مكتب دوست داشتني باشد،
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.
 ٣. ٣. ٦بلاي بايد

شخصيت مهين ،عمادوالماس يك تصوير ايدهآل در خود ترسيم كرده اند و به خودشان

ميگويند تو بايد مثل اين تصوير باشي و چون توقعات و بايدهااجباري است نه از روي
اختيار ،شخص عصبي را بدون اراده به پيروي از آن ها ،سوق ميدهد و از اين جهت بايد
يك بلا قلمداد شود و شخص به غرور عصبي و بيگانگي با خود واقعي ،مبتلا ميشود.
پسربچة داستان سنگهاي من با وجود فاصله گرفتن از خانواده ،به دليل فشار عصبي ناشي
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از مرگ مادر ،محيط و اجتماع ،بايدهايي براي خود تصور ميكند كه براي دست يافتن به
آنها بايد به تخيل پناه ببرد تا خود آرماني خود را حفظ كند.
 ٤. ٣. ٦غرور عصبي

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

خودپسندي و غرور مينمايد؛ غروري كه بي اساس و بي جهت و نتيجهي خود ايده آلي
اوست .او تصور ميكند كه فرد دوست داشتني است و اگر كسي به او توجه نكند ،احساس
ميكند كه فرد بي ارزش و ناچيزي ميباشد .پسربچة داستان سنگهاي من ،احساس ميكند
كه بي نياز از ديگران است و دوست ندارد كسي به او كمك نمايد و در تخيل خود سير
ميكند و دچار غرور عصبي شده است و اگر كسي به او پيشنهاد كمك دهد ،احساس
خواري و حقارت ميكند .عماد نيز اعتماد به نفس خود را كه مبناي آن شايستگي و
استعدادهاي واقعي است ،از دست ميدهد و بسيار ضعيف ميشود و جاي آن را غرور و
خودپسندي ميگيرد .وي تصور ميكند كه نزد بچههاي مكتب خانه به خاطر سگ شدن،
بسيار دوست داشتني و مفيد است و حاضر نيست كه اين لذت را از دست بدهد و اگر
بچهها به او توجه و اعتماد نكنند ،دچار احساس حقارت ميشود و سعي ميكند اين غرور
را كه نزد همه محبوب است را حفظ كند .در اين داستان الماس پسر بازرگان نيز كه خود را
به خاطر مال و ثروت پدرش ،برتر و مسلط تصور ميكند ،اين تصور برتري و قدرت ،او را
دچار غرور عصبي كرده است.
 ٥ . ٣. ٦عناد به خود و خواري طلبي

مهين انرژي زيادي براي كسب عظمت صرف ميكند ،ديگر براي او انرژي باقي نمي-

ماند كه صرف خود واقعي كند .در نتيجه نسبت به خود واقعي كه مانع جلال و شكوه خود
ايدهآل است ،عناد و نفرت ميورزد .آن وقتي كه خود را از همة دوستانش برتر و بالاتر
تصور ميكند و تيپ برتري طلب به خود ميگيرد ،از هر چيزي كه به شخصيت برتري-
طلبي او ،آسيب برساند ،متنفر ميشود .عماد آرامش خود را در اين ميبيند كه ديگران او را
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دوست داشته باشند .پس اگر كاري كند كه ديگران از او ناراضي شوند و توقعات آنها را
برآورده نكند ،احساس خواري و حقارت مينمايد.
 ٦ . ٣. ٦تعكيس

مهين چون تصور ميكند ،فرد ضعيفي از نظر اقتصادي و جايگاه اجتماعي ميباشد ،آن

جرياناتي كه در روح او صورت ميگيرد ،در خارج از خود تصور ميكند و اين گونه تصور
ميكند كه ديگران به ضعيف بودن و فقر او اذعان دارند و او را تحقير ميكنند .در واقع
تعكيس او را از خود واقعياش دور كرده است .در حالي كه دلش به حال خودش مي-
سوزد ،ولي به علت تعكيس به نظرش ميرسد ،نسبت به ديگران حالت دلسوزي دارد .عماد
در داستان آب انبار نيز تصورات دروني خود را تعكيس ميكند و مشكل خود را كه سگ
شدن براي شادي و سرگرمي ديگران است به آنها نسبت ميدهد و تصور ميكند چون آن-
ها دوست دارند كه او اين عمل را انجام دهد ،پس او نيز انجام مي دهد .پسربچة داستان
سنگهاي من كه انزوا طلبي پيشه كرده است ،تصور ميكند كه ديگران او را ترك كردهاند و
از اين تنهايي وگوشهگيري وي راضي هستند.

 .٧يافتهها

در اين بخش تيپهاي شخصيتي و سپس ساختار خودآرماني نظريهي كارن هورناي
ارائه شده است.
جدول  .١تحليل داستانها بر اساس تيپهاي شخصيتي نظريهي كارن هورناي

نظرية كارن هورناي

مرادي

شخصيت مهرطلب

اضطراب اساسي
شخصيت برتري طلب

شخصيت انزوا طلب
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كرماني
داستان گوشواره
شخصيت :مهين
داستان آب انبار
شخصيت :الماس

داستان آب انبار
شخصيت :عماد

داستان سنگ هاي من
شخصيت :پسر بچه

جدول  .٢تحليل داستانها بر اساس ساختار خودآرماني نظرية كارن هورناي
كارن هورناي

خود

واقعي

خود آرماني
عظمت و
جلال

توقعات و

انتظارات عصبي

داستان

داستان

مرادي

كرماني

گوشواره

-

شخصيت:
مهين

داستان آب
انبار

شخصيت:
الماس

گوشواره

شخصيت:
مهين

داستان آب
انبار

شخصيتها:

الماس وعماد

بلاي بايد
داستان

گوشواره

شخصيت:
مهين

داستان آب
انبار

شخصيتها:
الماس
وعماد

داستان

سنگ هاي
من

شخصيت:
پسربچه

غرور عصبي

عناد به خود و
خواري طلبي

داستان آب

داستان

انبار

شخصيتها:
الماس و
عماد

داستان

گوشواره

شخصيت:
مهين

داستان سنگ
هاي من

شخصيت:
پسربچه

تعكيس

گوشواره

داستان گوشواره
شخصيت:
مهين

داستان آب انبار
شخصيت:
عماد

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.

 .٨نتيجهگيري
براساس بررسيهاي انجامشده ،در تمام شخصيتهاي داستانها ،اضطراب اساسي به
عنوان اساسيترين اصل ،در نظرية كارن هورناي ،مشاهده ميشود .اضطرابي كه منشأ آن
خانواده ،محيط و اجتماع مي باشد و در دوران طفوليت بر كودك تحميل شده است و در
بعضي شخصيتها در بزرگسالي ،ظهور و بروز كرده است.
اضطراب علت بسياري از روان رنجوريها در كودك است .كودك براي اينكه خود را از
آزار و اذيت ديگران رهايي بخشد ،به راه هايي متوسل ميشود كه از سه حالت مهرطلبي،
برتري طلبي و انزوا طلبي ،بيرون نيست .از آنجايي كه اين سه تاكتيك با هم تضاد دارند،
يك كشمكش شديد به نام تضاد اساسي در كودك ايجاد مي شود.
ميتوان گفت كه تضاد اساسي كه حاصل كشمكش و برخورد شديد سه تاكتيك
مهرطلبي ،برتري طلبي و انزوا طلبي ،ميباشد ،در همة شخصيتها با شدت و ضعف،
وجود دارد .درميان شخصيتها بيشترين حالت عصبي را برتري طلبي ،به خود اختصاص
داده است .تمام شخصيتها اعم از مهرطلب ،برتريطلب و انزواطلب ،به ترس عصبي،
تضعيف شخصيت ،يأس و تمايلات ساديستي ،دچار شدهاند.
همة شخصيتها از خود واقعي ،فاصله گرفتهاند و براي رسيدن به خود آرماني ،تلاش
ميكنند و انرژي زيادي براي حفظ و حراست آن صرف ميكنند .شخصيتهاي عصبي
براي پنهان نمودن ماهيت حقيقي خود عمد ًا يا به صورت نا خودآگاه ،نقاب به چهره مي-
زنند .البته نيازها و احتياجات فرد عصبي با توجه به تيپهاي سه گانة ياد شده ،متفاوت
است .براساس ساختار خود آرماني ،احتياجات و نيازهايي مانند كسب عظمت و جلال،
توقعات و انتظارات عصبي ،بلاي بايد ،غرور عصبي ،عناد به خود و خواري طلبي وتعكيس،
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براي شخص عصبي ،ايجاد ميشود كه بي استثنا در همة شخصيتهاي عصبي مورد مطالعة
ما وجود دارد ،اما ميتوان اظهار كرد كه در هريك از تيپهاي عصبي يك يا چند نياز ،بروز
و ظهور بيشتري دارد و دربعضي ديگر كمتر نمايان ميگردد.
از افراد و شخصيتهاي عصبي و روانپريش را ميتوان با خودكاوي و روانكاوي،
درمان كرد .براي اين كه شخص بتواند از رنج و آزارعصبيت نجات يابد ،بايد زمينهاي
فراهم گردد تا شخص عصبي از وجود اين رفتارهاي آزار دهنده و غير واقعي ،آگاه شود.
هر چه فرد نسبت به خود واقعي ،بيشترآگاه شود ،شخص عصبي بهتر و آسانتر ميتواند از
رفتارهاي عصبي ،رهايي يابد.
بنابراين با استفاده از نظرية كارن هورناي ميتوان به مطالعة رفتار كودكان روانپريش
پرداخت .كودكاني كه اضطراب و ناآرامي باعث ضعف مهارتهاي خواندن و نوشتن و
حتي ناتواني ذهني آنان ،شده است.
آگاهي والدين از سنين رشد با توجه به شكلگيري شخصيت در هفت سال اول تولد و
تأثير اضطراب و آزار واذيت كه در دورة طفوليت از سوي خانواده يا محيط اجتماعي بر
كودك تحميل ميشود و به اختلالات رواني در كودك منجر ميشود ،ميتواند به پيشگيري
عصبيت قبل از درمان آن ،كمك شاياني نمايد.
معلمان ،مربيان و حتي والدين نيز ميتوانند طبق اين نظريه ،اضطراب بنيادي،
تضاداساسي وتيپهاي سه گانة شخصيتي ،مهرطلب ،برتري طلب وانزوا طلب راتشخيص
دهند و براي كاهش و رفع مشكلات عصبي افراد كه منشأ آن خانواده و محيط است ،گام-
هاي مؤثري بردارند.
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