
 
 

 

 افسانه های پریانی ایرانی برخی  روانکاوی ثیرأبررسی مقایسه ای ت

  براساس نظریه ی بتلهایم و فرانسوی
 

 1خامنه باقریطاهره 

 2نجمه واعظی دهنوی

 چکیده

کارآمدی و در عین حال جذاب بودن کتاب های کودکان، شااااپد  یز ان آن کز   د 

بیات کودک بساایار لالز با ا زی  ا.ااتق خ   د  د مولف اائ  اهمیت باشااد، حخا واده 

اثای کز بتوا د کودک را جذب کند، بز او آمونش دهد، ان لحاظ روان شاااناختو روی او 

تاثیا بزذارد، کاری دشااوار ا.ااتق در همین را.ااتا مولبان ادبیات کودک ان نمینز های 

یات کودک غیا اپا های ادب تاب  های مخت بو بهاه مو با د همچون ک تان  ا و، دا.ااا

آن لز در اپن مقالز مد  ظا  حما.ااو اپاا و، بان وپسااو دا.ااتان های ودپمو و غیاهققق 

 ،ا.تق هدفاپاا و و مشابز فاا سوی آن ها افسا ز ی ا.ت معافو تاثیا روان کاوی لند 

معافو تعداد محدودی افسا ز هاپو ا.ت کز  سخز ی فاا سوی آن ها و پا مشابز آن ها 

.پاده  فااموشوده شده ا.ت در حالو کز  سخز ی فار.و مهجور ما ده و بز بسیار شنی

.ت شده سا ز های اپاا و  ی  مو توا ند  ا .ت کز آپا اف .وال ا .خ اپن  .یدن بز  ا ؛ و ر

شاااپد بتوان ان اپن هما ند مشااابز خود تاثیا روان کاوی بز .اا اپو با کودکان بزذار د  

ها بز مولبین ادبیات کودک بدهیم تا بتوا ند  طاپ  دپد دپزای  سااابت بز اپن افساااا ز

 بیز ان  یز بز اهدافشان در اپن نمینز   دپک شو دق

  ق، باو و بت هاپمافسا ز فاا سوی، افسا ز اپاا و، روا کاویواژه های کلیدی: 
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 مقدمه

بز  ظا مو ر.د کز کتاب های کودکان جای خود را بز  گو زدر عصا کنو و، اپن 

آپندگان ما کز در اپن د یای های کودکا ز داده ا دق  دغدغز  باای  ا یمیشااان ها و فی م

تحت .ااا یز ی تکنولوزی ن دگو خواهند کاد در همز ی نمینز ها ن ن دگو رونماه، 

یم کز کودکان خوا دن اووات فااغ، تحصااای  و قققج وجود داردق در د یاپو ن دگو مو کن

صور پک .تان های م شن را بز خوا دن کتاب تاجیح مو دهند؛  نپا  زاه کاددا پک ا یمی

بدپهو همچنین بانگو کادن دا.تان های ابداعو خود را بز  وشتن آن تاجیح مو دهندق 

ائ  ح، اما آن لز مو کنندا.اات کز تخی ت ما و اووات فااغتمان در طو .ااال ها ت ییا 

 اهمیت ا.ت اپن ا.ت کز  یام و تاثیا کتاب را ان خاطا  باپمق 

باخو والدپن ان وارد کادن کودکا شان بز د یای تخی  مو هاا.ند، در حالو کز 

تخی  واب یتو ذاتو ا.ت کز باپد شکوفا شود و اپن شکوفاپو  یانمندی های خاص خود 

را داردق  بز طور  یز فاض آن لز کودک ا جام مو دهد ان بانی کادن و صحبت کادن 

داردق ان بدو تولد کودک عناصااا بساایاری مو  و تق ید کادن و ققق رپشااز در تخی  کودک

.تان کودک  شتن مداد در د ستاش دهدق باای مثال گذا .ال توا د تخی  وی را گ خاد

و پا الالپو های  تا.اایم کند ان دو .ااال باای اپن کز اولین خیوز ن دگو اش را کمتا

ستین بار ود ستندق بدپن تاتیب کودک باای  خ صا ه م در کودکا ز ان جم ز ی اپن عنا

د یای تخی  مو گذاردق افسا ز ها وصز ها و  قز ها، همز و همز مو توا ند کودک را بز 

.وق دهندق ما مو توا یم اپن د یای تخی و را هداپت کنیم و  .مت د یای تخی و خود 

.تای  یانهای کودک ن اعم ان  یانهای رون ماه و ر .اگام کادنودر را شناختوج،   وی ا 

 ان آن بهاه بباپمق غز های فکای اش  ان بین بادن دغدو پا 

سیاری تحقیقاتو بز عم  آورد د و بز  .ان و روا کاوان ب شنا .تا روا  در همین را

و شااود اذعان اهمیت تاثیا آن لز کز در .ااال های ابتداپو خوا ده، شاانیده و دپده م

ف را پکو ان اپن روا کاوان باو و بت هاپم ا.ت کز افسا ز های فاهنگ های مخت داشتندق 

 مورد میالعز واار داد تا تاثیا اپن  وع ان دا.تان ها را با کودک تح ی  کندق 

معنای افساااا ز های  اپا و باای کودکان با باو و بت هاپم بز  قیز ی اوو خود » 

ر.یدق کتاب روا کاوی افسا ز های  اپا و باو و بت هاپم پکو ان  یشزامان و  اپز ای تاپن 

.تق اپن کتاب  شده در اپن نمینز ا شتز  و ان ارتباز بین پتاب وکتاب های روان کاوی  و

 ماپز مو گذارد، در حالو کز اهمیت وپژه ای باای ارنش  کودک و افساااا ز ها را بز

 ,Coulacoglou)          «درما و اپن افسااا ز ها را با روی کودک  وائ  مو شااودق

2006 : 31-39) 
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سو  سا ز های بان وپ سا ز های غابو مو  اداند، اف .و اف بت هاپم بیز تا بز بار

ق و در اپن اثا خود تاثیا و  قز شااده ی باادران گاپم آلما و و شااارل  اوی فاا سااوی

درما و افساااا ز ها را مورد بار.اااو واار مو دهدق وی همچنین روابت های خواها و 

ص  واوعیت و لذت، باادری،  صیت، ا شخ .انی  ستز  ص  همب عقده ی اودپپ و حتو ا

 ر د را مورد میالعز واار مو دهدقمااح  رشد جنسو کز در افسا ز ها وجود دا

 ی تحقیق پیشینه 

در اپاان در طو دهز های اخیا  زاه ی  و بز افسا ز های  اپا و شده ا.تق باای 

مورد بار.اااو « ی گنبد .ااابیدوصاااز»ج کز در آن 1۳۸۹ی عبا.اااو نمقالزمثال 

ی کاوا ز ان دپدگاه پو گ واار گافتز ا.اااتق مقالزی روانمیالعز  ی شااانا.اااو و رپخت

کاوی در آن بز تح ی  هبت افساااا ز ان دپدگاه روان ج کز1۳۹۵عظیمو و حساااینو ن

 بت هاپم و فاوپد  اداختز شده ا.تق 

مثال در فاا سز اپن  زاه بز افسا ز های  اپا و بسیار گستاده تا بوده ا.ت باای 

ج  ظاپز ی بت هاپم را با روی لندپن افسااا ز 2006کارپنا کوالک اغ و در مقالز ی خود ن

و پا مقالز ای کز بز تحقی   یز رو   دپک تا ا.ت  وشتز  .تقمورد بار.و واار داده ا

جکز در آن افسااا ز ی جاپو کز وحشااو ها هسااتند اثا 2002ی .اان مارپا تانا ا.اات ن

 مورپس .نداک را بنابا  ظاپز های بت هاپم مورد بار.و واار داده ا.تق 

سز با روی  سیاری لز در اپاان و لز در فاا  سا ز های بدپن تاتیب تحقیقات ب اف

 اپا و ا جام شده ا.ت، اما هیچ گاه مقاپسز ای با روی افسا ز های های اپن دو فاهنگ 

.تق شده ا سا ز های اپاا و  ی مو  ا جام   .ت کز آپا اف شود اپن ا .والو کز میاح مو 

در اپن  توا ند بز ودرت افسا ز های فاا سوی در نمینز ی روا و بز کودکان کمک کنند 

.تا سا ز  در اپن را سوی و تعدادی ان اف سا ز های فاا  شود تعدادی ان اف .عو مو  مقالز 

سز واار دهیمق  .و و مقاپ .ا و دار د مورد بار .تا و پک  .و را کز ک یت دا های فار

صورت ک و و تنها ان لحاظ دارابودن موضوعات مورد صورت ج ئو، ب کز بزها  ز بزافسا ز

 ا دقتوجز بت هاپم، بار.و شده

 قیقروش تح

در اپن مسیا بز منظور پکسان بودن رو د ا تخاب افسا ز ها در  مو ز های فار.و 

ناده  وا.مجمع آوری شده تو.ط محمد  واا پا کهن یها افسا زان مجموعز کتاب های 

صبحو مهتدی  .ط  شده تو .تان های بانگو  در بهاه مو باپمق وی در اپن مجموعز، دا

صز ظها جمعز"با امز ی  سوی  ی  ان اثا  "و .تق در  مو ز های فاا  را گادآوری کاده ا
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صز های  شارل  او در وان  یاو مادرمو .ط  شده تو شتز  می دی بهاه خواهیم  17،  و

 بادق

های فاوپد در تعابیا خود ان  ظاپزتح ی  افساااا ز ها در مسااایا  باو و بت هاپم

.تباده مو سا ز بز کار باده های فاوپد کز باای روا کاوی  ظاپزق کندا .ز وماف شود، بز 

 شو د:د.تز تقسیم مو

ی  اورش و تابیت شخصیت فاد همااه با  یشافت جنسو ان کودکو تا ظاپز  -

 ی ادپپقن عقدهآمدن با مشک تو همچوب رگسالو و فائ 

سا ز - .ز ودرت ن دگو روا و فاد، پعنو ها  تیجزاف .انش   4«خود»، ۳« هاد»ی 

 هستندق ،۵«فااخود»و 

های  اخودآگاه؛ جاپو کز در آن تکام  آرنو و فا ت ی  قز ی مکا یسااامظاپز  -

کند؛ ما ند فا ت ی واردشدن بز اتاق ممنوعز، مهمو را در اپجاد آرنوهای تخی و بانی مو

 ق  (Badi, 2011 : 1 )  «رپز آبو»ی در افسا ز

سا ز را بز طور ک و  .تز اف .ز د .ز تئوری در اپن مقالز  ی   مورد  بنابا همین 

 ق بار.و واار خواهیم داد

آپند باا.ااا  ی ادپپ فائ  موهاپو کز با عقدهها و شااخصاایتبار.ااو افسااا ز

و بار.و اص  واوعیت ی دوم ابا  ظاپز.انی شخصیت بنبار.و همبستز ؛اولی  ظاپز

 مورد بار.و واار مو گیادقی .وم در باابا اص  لذت باا.ا   ظاپز

 

 

 

 افسانه های تیپ سیندرال و عقده ی ادیپ

تارپخ روان  بز ودمت  ظاپز ی فاوپد و حتو  ودمت  ظاپز ی عقده ی ادپپ  

 کاوی ا.اااتق بنا با  ظا فاوپد اپن  ظاپز با مبنای حس تماپ   سااابت بز والد جنس

سا  .تق در اپن عقده میان دختا و   سبت بز والد هم جنس ا شمنو   مخالف و حس د

باوت هاپو  باوت هاپو وجود   6وجود دارد لاا کز در ماح ز ی آلتوت دختا و  ساااا ت

باای  سا ها عقده ی اختزو  قیز ی  اپان عقده » بنابا  ظا لو واگا   ،داردق باای مثال

                                                            
۳. Id or ça  
4. Ego or Moi 
۵. Super ego or Surmoi  
6 phallique 
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شاوع عقده ی ادپپ  .ت در حالو کز در دختا ها با عکس عقده ی  اختزو  ی ادپپ ا

 ج Le Vaguerese , [s.d] : œdipe« نمحسوب مو شودق

.ا  همین تباوت ساا ز تباوت هاپو  ،با ا سا ز های ادپپو دختاا ز و   میان اف

وجود دارد: افسا ز های ادپپو  ساا ز با دور شدن وهامان ماد دا.تان ان خا ز و ان ماک  

شود و  شاوع مو  ش   سا ز ها اکثادر ع شاه اده ای ن مادرج را   ان  اپن اف وهامان باپد 

شاور و  لنزال ازدهاپو سا ز های ادپپو دختاا ز ن و  ن  درج  جات دهد؛ ان طافو در اف

پا  امادری حضااور دارد کز تداعو کننده ی مادر ا.اات و در آخا وهامان با او فائ  مو 

     آپدق در اپن بخز ما بز معافو تعداد محدودی افسا ز های ادپپو دختاا ز مو  ادانپمق 

ف هسااتندق  یکول معاو با  ام های مخت بو در د یا افسااا ز های تیپ .اایندرال 

سا ز ها را در خاورمیا ز مو  شز ی اپن اف ستا رپ ب مو ت در کتاب خود با  ام در نپا خاک

.تا   ج( Belmont, 2007 :10پابد سا ز در د سخز ای کز ان اپن اف اگا لز اولین  

شدق  شور لین مو با .ت مابوز بز ک .یندرال  ا صد و له  گو ز ی  با  در کتابو.ی

مورد بار.و واار گافتز کز گواهو با تنوع اپن  ج1۸۹۳ن همین  ام تو.ط مارپان کاکس

.تق  سا ز در د یا .ا    ج1۹۹۸ن .الم روان در کتاباف .ت کز با ا سنده معتقد ا  وپ

.تان  شناخت و در دا سا ز را  سخز های مخت ف پک اف سا ز مو توان   .اختار پک اف

 .یندرال، خود وهامان دا.تان .اختارها و خصوصیات افسا ز را شک  مو دهد: 

 

  بود خا واده و پا ان بین رفتن کا ون خا واده در اثا عدم حضور مادرق  -1

 نشتو ظاهای و پا آلودگو ظاهای وهامانق  -2

مکان ن دگو .یح  اپین کز مو توا د بیاون ان خا ز و پا در آشپ خا ز  -۳

  .و پا اتاق نپا شیاوا و باشد

شدن بز کمک پک  یاوی  -4 شام  اندواو و ثاوتمند  موفقیت  هاپو کز 

 ماورا الیبیعز ا.تق 

شد -۵ شتز با شد و باادر دا شز کولک  و در آخا اگا وهامان ماد با همی

 جق (Eupsychia, 1998, t.2 : 638تاپن باادر ا.ت 

، ان شارل  او .ز افسا ز در اپن لهار لوب مو  یاو مادرم یها افسا زدر کتاب  

سا ز های کهن اپاا و مهتدی  ی  دو  .ت خا و  اپانق در کتاب اف .یندرال،  و گنجند: 

 افسا ز با .اختار ذکا شده هم خوا و دارد: ماهپیشو و و گ  خندانق 

و اما ان لحاظ .ااامبولیک و روا کاوی همان طور کز بت هاپم در کتاب خود مو 

اپن افسااا ز ها بز دو د.ااتز تقساایم مو شااو د افسااا ز های دارای روابت خواها و گوپد 
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.ت  سا ز های دارای عقده ی ادپپق بت هاپم معتقد ا سا ز های جدپد و باادری و اف در اف

.ت و پا بز  شده عقده ی ادپپ جای خود را بز روابت خواها و باادری داده ا پا مدر ی ه 

                                     ام دپزای گافتز ا.تگبتز ی دپزا اپن عقده صورت و ف

  جقBettelheim, 1976 : 310ن 

 پوست خر.1

 در، در عقده ی ادپپ   د دختا،  قز بسااایار مهو را اپبا مو کندق در باخو 

.ت و حتو در باخو  . یز ی  امادری ا شو و  در بز ک و تحت  سا ز ها ما ند ماهپی اف

شوربختو و  .ت خا ان  ِاوق  نما و دپزا باعث  سا ز ی   و .ت ما ند اف فاار او ان خا ز ا

کز ان اشاره ی مستقیم بز عقده ی ادپپ صحبت مو شود، افسا ز ی  و.ت خا بارنتاپن 

  مثال در اپن نمینز ا.تق

 س ان فوت  م کز ی مادر،  ادشاه تصمیم بز اندواو  دا.تان ان اپن واار ا.ت کز

.عو در منصاف  قسیار نپبا.تکز ب با دختا خود مو گیاد دختاک بز کمک پک  ای 

.تان خود را در  و.ت پک خا  نهان  کادن  در مو گیاد اما بو فاپده ا.تق وهامان دا

شاه او را مو  سا  اد شود   ش ول بز کار مو  شاورنی م کاده و ان کاخ مو گاپ دق   د ک

 با او اندواو مو کندق در  هاپت و وی مو گادد  بیند عاش 

.ت ق در تما  سا ز ا شا ز ی عقده ی ادپپ اپن اف پ  بز حذف مادر ابتداپو تاپن  

ماح ز ی دوم تماپ   در بز اندواو با دختا بارنتاپن مظها اپن عقده در اپن دا.اااتان 

.تق  شده و ان طاف  در واوع اپن تماپ  ادپپو خودِا .ت کز فاافکنو  .تان ا وهامان دا

  اباان اپن تماپ  را حتو در ذهن خود  داردلاا کز کودک جاات    در اباان مو شاااود

کودک بز خوبو مو دا د کز اپن تماپ  عواوبو  ان طافو  جAquien, 2008 : 171ن

، غیا عاف ن داده مو شااود شااا  دارد و در افسااا ز  ی   شاایما و ان اپن تماپ  بز خوبو

شااپیو  شاه اده بز فاار ان خا ز آن هم در  شدن  بودن بز تماپ  بز اپن اندواو و مجبور 

 بسیار .خت خود ان عواوب اپن تماپ   اورا ده شده در ذهن ا.تق 

 ماهپیشونی.2

سا ز ی ماهپیشو و شکارا باون مو کند، در.ت  ی   در اف عقده ی ادپپ بز طور آ

.تان  صومتو مادر در ابتدای دا .تور مع م خود و بدون وجود هیچ خ شو و بز د ماهپی

مادر مو شاااودق باعث ماگ  بز  حوی  همواره مورد آنار  خود را در خماه مو ا داند و 

.ختو ها  شک  گاو ظهور  یدا کاده   امادری خود واار مو گیاد و بز کمک مادر کز با 

تا با  سا  ادشاه اندواو کند  را  شت .ا مو گذارد و دپو درون لاه بز او کمک مو کند

  و  امادری و خواها  اتنو را بز . ای اعمالشان با.ا دق 
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حذف مادر ان طاف ماهپیشاو و، در واوع ان میان باداشاتن رویب او در ارتباز با 

  درش ا.ت، البتز کز ج وتا در دا.تان ماهپیشو و ان اپن کار خود  شیمان مو شود و

خود را در  بود مادر مو بیندق نما و کز دختاک متوجز اشااتباه  تیجز ی آرنوی ادپپو 

 مادر در ظاها گاوی بز او کمک مو کند تا با  سا  ادشاه اندواو کندق  شود موخود 

 پریان.3

سا ز ی  اپان .ت خا در اف شو و و  و شتز ی  او با خ ف ماهپی بز عقده ی   و

واضح رد اپو ان اپن عقده و ماحمو ق اما بز طور ا.ت ادپپ بز طور مستقیم اشاره  شده

صورت  شده و  ز بز  .تان مادر  ز حذف  سا ز وجود داردق در  اپن دا باای آن در اپن اف

بدخواه ا.اات کز تنها وهامان دا.ااتان مادری بدجنس و   امادری باون  یدا کاده؛ مادرِ

و خوش و ب  ،دختا کولک تا را ع پ  مو دارد و دختا ب رگ تا کز در.اات شاابیز  در

نپبا.ت را مورد آنار واار مو دهدق مادر بد ذات همان شخصیت .یاه ذهن کودک ا.ت 

و  در آخا دا.اااتان با  مو افتدکز باپد ان میان باداشاااتز شاااود و نما و کز اپن اتباق 

باداشااتز شاادن رویب و پا بز نبا و دپزا ح  شاادن عقده ی ادپپ در کودک، وهامان 

  دا.تان با شاه اده اندواو مو کندق

 سیندرال.4

.یندرالپو مدر ی ه  سا ز های  شاره کادپم، در اف همان طور کز  یز ان اپن  ی  ا

سوی  سخز ی فاا  شودق باای مثال در   شده، کم تا رد  اپو ان عقده ی ادپپ دپده مو 

، مادر فوت تاپن  سخز ی اپن افسا ز ا.ت ابانگو اپن افسا ز کز در واوع مو توان گبت

مو کند و  س ان آن  در بز ک و تحت .ااا یز ی  امادری واار مو گیادق ع و رغم اپن 

کز اپن تحت .اا یز بودن  در  شااا ز ی بارنی ان عقده ی ادپپ دختا ا.اات اما هیچ 

توضیحو داده  شده کز لاا دختاک باپد متحم  اپن بو محبتو ان .وی  در و خا واده 

پو ویعز ای ان  انل درمان ادپپ گم شااده لاا کز تا نما و مو توان گبت گو قواار گیاد

کز دلی  نجای کز بز وهامان وارد مو شااود مع وم  باشااد هیچ  شاایما و ان تماپ ت 

 ادپپو رخ  مو دهد و در واوع اپن عقده باوو مو ما دق 

 

 گل خندان.5

 واضحودا.تا و کز در آن هیچ رد ای . ر.یمبز دا.تان گ  خندان مو  ،در آخا

تاجای ثاوتمند تمام  باادری ا.ااتق ان عقده ی ادپپ وجود  دارد و تنها روابت خواها و 

 ای با  لهارداراپو خود را ان د.اات مو دهد و فقیا مو شااودق بز هنزام تولد دختاش 

ضور مو پابند و  سا وی ح هنزامو کز مو خندد گ   آرنو مو کنند: لهاراپن بالین هم
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کز گاپز مو کند ماوارپد ان لشااما ز باپ د، هنزامو کز بیدار ان دها ز باپ د، نما و 

هنزامو کز راه مو رود ط  باپ دق  س ان   هاپتامو شاااود  قاه نپا بالشاااتز باشاااد و 

.ال ها  سا  ادشاه عاش  دختا شده و او را بز .انمین  دری خود مو بادق در  شتگذ

گ خندان دارد لشاامان  راه خالز ی دختا کز بز او حسااادت مو کند و دختای همساان

گ خندان را کور مو کند و دختا را در لاه مو ا داند و دختا خود را بز عقد شااااه اده  

در مو آورد بز کمک  یامادی گ خندان  جات  یدا مو کند و بیناپو خود را بان میابد و 

 در آخا با شاه اده اندواو مو کندق

د درما و ا.ت باای دری خواگا بز خوبو دوت کنیم دور شدن دختا ان خا ز ی  

تماپ ت ادپپو و بز دلی  اپن کز اپن درمان بز طور کام  صورت  زافتز ا.ت و وهامان 

شود .تو ان ماح ز ی آلتو کز در آن عقده ی ادپپ ح  مو  .تان بز در شده تا  دا رد  

تا بز ب وغ کام  فکای با.د و .پس  با شاه اده اندواو کند ووبز ای در اندواجز میبتد

  ق ذپاای عش  واوعو شود 

 

 فسانه های ماجراجویانها

در میان افسا ز های  او و مهتدی دا.تان های ماجااجوپو بسیاری بز لشم مو 

خورد، افسا ز هاپو کز در آن ها وهامان دا.تان بز د بال ماجااجوپو ن لز بز اجبار لز 

دهدق بدون شک اپن بز می  خودج ان خا ز خارو مو شود و ماجااهاپو باای وی رخ مو 

ستند  .مبول های روا کاوی ه .یندرال لباپ  ان  سا ز های تیپ  سا ز ها  ی  هما ند اف اف

د؛ اما افسا ز هاپو کز مد نکز در مااح  مخت ف رشد روا و مو توا د بز کودک کمک کن

 ظا ما هساااتند و مورد بار.اااو واار مو دهیم افساااا ز هاپو هساااتند کز در آن ها 

صیت ر شخ ستزو  شن  همب سا ز های  خ مو دهدق بز همین دلی  در اپن بخز ما اف

 وام ی و دز هوش ربا را مورد بار.و واار خواهیم دادق 
تمام «ق فااخود»و « خود»، « هاد»گیاد: فاوپد باای ذهن .ااز جنبز در  ظا مو

هاد»ها در ا زی ش بدون هیچبز وجود مو«   با و  کام ً خودک بز طور  هاد  پدق   گو ز آ

شااود؛ ها در اپن وساامت ا باشااتز موندگوکند و تمام وا سان جامعز عم  مو اطاعت

کندق تمام فشااارهای وارده تو.ااط اجتماع بز فاد، درواوع،  هاد با اصاا  لذت عم  مو

.ط  کند و اگا  توا د گای موشودق خود بین  هاد و فااخود میا جوا جام مو« خود»تو

ضیااب بز وجو .د آپدق بز  ظا مود موتعادل بز وجود بیاورد ا تا ان دو عاو « فااخود»ر

.تق فااخود بعد ان ماح زجنبز .الزوج بز ی عقدهی دپزا ذهن ا ی ادپپ ن س ان هبت 
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کند  هاد را کنتال کند و بز همین دلی  آپد و ما ند پک  زهبان .اااعو مووجود مو

 جق۹: 1۳4۹ا د نفاوپد،  همیشز با پکدپزا در تنز

 اداند اصاا  همبسااتزو و همسااانی در کز بت هاپم بز آن موپکو ان اصااولو 

شااخصاایت ا.ااتق با اپن توضاایح کز .ااز عنصااا اصاا و  اخودآگاه همواره در حال 

ا دق اگا ا سان بتوا د میان اپن .ز عنصا تعادل باواار کاده و تنها بز حاکمیت کشمکز

« خود».اااتعدادهای توا د ان اتوجز کند، مو« فااخود»تن  دهد و بز ا تقادات «  هاد»

 ی کافو ببادقبهاه

 

 شنل قرمزی.1

افسااا ز ی شاان  وام ی افسااا ز ای بساایار شااناختز شااده و محبوب  ز تنها   د 

سیار مورد توجز روا کاوان ا.تق  رپشز ی اپن افسا ز کز با وجود اپن کز  کودکان ب کز ب

سوی دارد اما  سخز  او  یست ب کز  لندان مورد توجزفاا  باادران گاپم  وی بز تح ی   

  مو  اداندق

.ت صیات کودکو را دارد کز در حال » :بت هاپم معتقد ا شن  وام ی تمام خصو

.ت و در عین حال هنون با درگیاهای ادپپو خود کنار  یامده شک ت ب وغ ا  مبارنه با م

.ت  و ان طافو باجق« 106نبت هاپم ، همان:  اخیار های   س ان آن جا کز در حال ب وغ ا

.ت، درگیا اپجاد تعادل سیا رو بز رو شدن ان م ص  واوعیت و  مادر باای خارو   میان ا

لذت ا.اااتق و اپجاد تعادل میان اپن دو اصااا  خود باعث پک درگیای درو و میان  

 مو شودق  «فااخود»و  «خود» ،« هاد»

.ز  شن  وام ی  سا ز ی  ابا  ظا ها  بن ماداولین اپن ماد وجود داردق   ماددر اف

.ت« گاگ» کوالکاغ و  جق ان طافو گاگ  اغوا کننده .Coulacoglou, Ibid 35 : ن ا

شدق اپن گاگ تماپ ت  شن  وام ی مو با .تان در واوع تداعو کننده ی  هاد  ی اپن دا

 : Coulacoglou, Ibidن خودخواها ز، وپاا زا و غیا متعارف  هاد را تداعو مو کند

عنصای ا.ت کز باعث مو شود شن  وام ی ان مسیا در.ت در واوع گاگ همان جق 35

 و بز د بال اص  لذت باودق  خارو شده، بز تباپح در جنز  و لیدن گ  ها بپاداند

دومین  ماد ماد در اپن افساااا ز ی  او هی م شاااکنا و هساااتند کز در جنز  

شکنا و کز گاگ ان مواجهز با آن ها تا  دارد، تداعو کننده ی هی م  مش ول بز کار د

فااخود هستندق فااخود نعاو  تاپن عنصا شخصیتج هموار با  هاد درگیا ا.تق بنابا اپن 

شاااکنان  وی را راحت  خواهند گذاشااات؛ بنابا اپن هی م اگا گاگ دختاک را بخورد  

 گاگ باپد با حی ز بز هدفز د.ت  یدا کندق 
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ستز در اپن ج صا را  باای کام  کادن مث ث همب .ز عن سخز ی  او پکو ان  ا  

صیت  شخ سخز ی باادران گاپم پک .انی  مادا ز ی دپزا   مادکم دارد؛ باعکس در  

هم وجود دارد و آن هم شاااکارلو ا.ااات کز بدلی  متعارف بودن، عدم خودخواهو و 

گاگ شن   ،ز ی  او سخ در  اپان دا.تانِا.تق « خود»هوشیار بودن تداعو کننده ی 

سا ز  .تان ان پکو ان معیارهای اف وام ی را مو درد و مو ب عد،  یز ان ها لی ی اپن دا

اما در  قیز ی مقاب   در  سااخز ی های  اپا و کز  اپان خوش ا.اات  یاوی  مو کندق 

.ط  شن  وام ی تو شدن گاگ و  جات مادر ب رگ و  شتز  .تان با ک باادران گاپم دا

شکارلو در واوع  ماد شکارلو بز  اپان  .دق  .ت، مو توا د  یاوهای « خود» مو ر ا

ص  «  هاد».اکز  شن  وام ی را بعد ان آن کز بز خاطا تبعیت ان ا سکین دهد،  را ت

لذت تنبیز شده بود را  جات دهد و مهم تا ان ها لی ی باعث همبستز .انی شخصیت 

 شودق 

 دژ هوش ربا.2

.ت  .ز  شاه ا .انمین اپاان مو کنندق  در کز  اد شت و گذار در  صد گ باادر و

بسیار آن ها تشوپ  مو  کند اما ان وارد شدن بز شهای در مان کز  زار.تان  ام دارد  و 

در آن و عز ای بز  ام دز هوش ربا وجود دارد، با حذر مو دارد کز ها کز بز آن جا رفتز 

ستق  شا و ان او  ی سیادپزا  ام و   .ند کز  ،در م سیار نپبا مو ر شهای ب .ز باادر بز 

سیار خوش گذرا و مو  شو د ب شها مو  .تان  ام دارد، با خ ف گبتز ی  در وارد   زار

کنندق  س ان آن بان باخ ف توصیز ی  در وارد دز مو شو د و در آن جا عاش   زاره ی 

ت و میکوی  ام داردق دختای نپبا رو مو شو د کز گبتز مو شود دختا  ادشاه لین ا.

.ز باادر  س ان تحم  .ختو ها بز لین مو رو د و باپد در آنماپز هاپو کز شاه اده 

شو د صورت ان آن ها مو گیاد موف   شو د، دو باادر ب رگ تا در  در غیا اپن شتز مو  ک

شتز مو شو د اما باادر کولک تا کز بسیار با هوش ا.ت ان همز ی امتحان ها کاپن راه 

 ن  بیاون مو آپد و با شاه اده اندواو مو کندق.اافاا

ای خاص ان ن دگو آ ان دارد؛ ها  ام وهاما ان دا.ااتان اشاااره بز جنبزدر افسااا ز

دا یم کز .یندرال ندختا خاکستا شینج همیشز در حال  ظافت ا.تق در باای مثال مو

.تان  .ت« ربادز هوش»دا شده ا .امو وهاما ان نپاکا ز ا تخاب  شهاون و :  ی  ا افاون، 

بز معنای « شاااهاون»ی آتز، بز معنای فاون ده« افاون»در فاهنگ ل ات معین،  بهاونق

.ت ن ک: معین، بز معنای خوش« بهاون»رود ب رگ و  و 624و  111: 1۳۸6اختا آمده ا

با کمو تأم  در اپن  ام1۸۸ نابااپن  تا تا و کولکخصاااوص  ام باادر ب رگها، بزج؛ ب

 ی رفتار و حتو .ا وشت اپن .ز باادر  یشزوپو کادق وان دربارهتراحتو موبز
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 ی ذهنی .ز جنبزتوان .ز باادر را  ماپندهمو« ربادز هوش»ی در رو د افسا ز

بدا یم؛ باای مثال  س ان ر.اایدن بز  زار.ااتان، هنزامو کز .ااز  ن هاد خود و فااخودج

توان گبت کز افاون باادر موکادن باای ورود بز شاااها هساااتند، باادر در حال بحث

.ت«  هاد»ی تا  ماپندهب رگ خواهد دهد و مو؛ لااکز بز  دای غااپ  خود گوش موٰ  ا

.ت آورد:  .ت بز د شد کز  درمان گمان  مو»آ چز را ممنوع ا شهای با کنم اپن همان 

ست  شنزو و آبادی را حیف  ی شها بز اپن و شد، اپن  شها خاابو با شها باپد  گبتز، آن 

شز  ظای میان  ظا دو باادر ۵2۳: 1۳۹1نمهتدی، «  بیند آدم شهاون همی جق باادر دوم 

آپد؛  س او را دپزا دارد و اگا او  باشاااد تنز و جداپو بین دو باادر دپزا بز وجود مو

اپم، بد  یساات تا دم در دروانه ما کز تا اپنجا آمده»دا ساات: « خود»ی توان  ماپندهمو

جق و در آخا ۵22نهمان: «  زاهو بز توی شااها بکنیم و باگادپمباوپم و ان همان بیاون 

بهاون را کز بز تبعیت ان حاف  در تماپ  دارد و  ظاش مخالف افاون ا.ااات، و در هاپت 

« فااخود»عنوان توان بزتا ان دو باادر دپزا ا.ت، موتا و نپاککند کز عاو  ی  ثابت مو

ش»در  ظا گافت:  .بارش  در را  یز ل شها بکنیم، م بیارپم و بوباپد  آ کز  زاهو بز 

نهمانجق البتز شاااپان ذکا ا.اات کز اپن .ااز باادر بدون پکدپزا « ان همین جا باگادپم

ستند؛ همان .با خود  ی .ت تنها با همبستزو وادر بز ادامز ی  طور کز بت هاپم معتقد ا

قیت ا.اات کز د.ااتیابو بز موف«  هاد و خود و فااخود»کام  شااخصاایت و همااهو 

 جق12۵: 1۳۸۹بت هاپم،  ک: شود ن ذپا موامکان
 

های باابا ا زی شد در ا توو  مو ا.ااات«  هاد»ی  ماپندهتا، افاون، باادر ب رگ

ی هستندق بهاون  ی   ماپنده« خود»ی دق باادر دوم پعنو شهاون  ماپنده هاد مقاومت کن

صا  یاوی مو« فااخود» .تورات اپن عن .ت؛ نپاا او ان د .ز ا .ت کز اپن  ضح ا کندق وا

.تباده  صا باپد مکان خاص خود را  یدا کنند و ها کدام باپد در جاپزاه خاص خود ا عن

کز مو ها در اپن صاااورت ا.ااات  با عنوان توا شاااو دق تن هاپم ان آن  چز بت  بز آ  یم 

ستز شخصیت پاد موهمب .ز بخز  اخودآگاه، .انی  کند پعنو اپجاد تعادل میان اپن 

.ت  یدا کنیمق بنا بز گبتز صیت خوپز مود شخ شوپم؛ ی او، در اپن حالت فاما اوای 

 پم، های جن و  ای بز  ادشاهو ر.یدن فاد ا.ت ن ک: بت ها مود اپن مووعیت در افسا ز

 جق12۵: همان

ستزدرباره ص  همب .تان ی ا صا دپزای  ی  ج ب «ربادز هوش».انی در دا ، عن

.ؤال توجز مو شاه لینج ان بهاون لند  .ت کز میکوی ندختا  اد کند و آن هم نما و ا
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ها را ان .اایماغ ها بز کوه واف باود و آن ا.اادق بهاون باپد باای پافتن  ا.ااخ .ااؤالمو

.دق در  .تز حکیم بپا .ز د .ت همان اتباوو کز باای اب ز و  .یدن بز کوه در سیا ر م

های .یماغ را دهدق بهاون بچزافتد، باای بهاون  ی  رخ مومو« اب ز»ی حیوان در افسا ز

بادق در اپنجا باپد بز اپن دهد و بز  ا  اپن کار، .ااایماغ او را بز کوه واف مو جات مو

های  یکوکار  ماپشزا ا ازی طبیعو پا همان حیوان»:  کتز اشاره کنیم کز ان  ظا بت هاپم

جق درواوع بز شک و بهاون کز  ماد فااخود ا.ت توا ستز با  هاد 12۳نهمان: «  هاد هستند

طورکز در صاابحات  یشااین گبتز شااد با میکوی خوپز اپجاد همبسااتزو کند و همان

 اندواو کاده و فاما اوای خوپشتن خوپز شودق

 

 روی از اصل واقعیت و لذت و پی داماد حیوان

اصااا  لذت باای اولین بار تو.اااط فاوپد در مقالز ای با  ام فااتا ان اصااا  لذت 

در اپن مقالز فاوپد اپن اصاا  را اولین تماپ  روا و ا سااان در  ظا ج معافو شاادق 1۹20ن

مو گیاد کز همواره بز د بال بز د.اات آوردن لذت ا.ااتق اما اپن تماپ  بز لذت موا ع 

ام های جامعز و با .ااا راه دارد کز در د یای بیاون تولید مو شااود ووا ین،  ُبساایاری 

ای خود را تحت تاثیا محافظز کار ذهن، خود، اص  لذت ج» غیاهققق فاوپد معتقد ا.ت: 

 جق« Freud, 1927 : 10بز اص  واوعیت مو دهدن

ق وی ستهدر همین را.تا بت هاپم در افسا ز ها بز د بال اص  واوعیت و لذت  ی  

 ادامز،با حذر مو دار دق در معتقد ا.ت باخو افسا ز ها کودک را ان  یاوی ان اص  لذت 

سا ز ها را معافو مو کنیم کز وهامان  .تان دو  مو ز ان اپن اف ص  دا عواوب  یاوی ان ا

غالب مو شود « خود» لذت را مو بیند و بز ماح ز ای ان رشد روا و مو ر.د کز در آن 

 تبع وی کودک اص  واوعیت را مو  ذپادق و وهامان و بز

 ریش آبی .1

افسا ز ی رپز آبو تو.ط بت هاپم در د.تز بندی داماد حیوان واار گافتز ا.تق 

اپن گو ز بز  ظا مو ر.ااد کز در اپن افسااا ز بارنتاپن  ماد،  ماد اتاق ممنوعز ا.اات کز 

 ماد وهامان دا.تان وارد آن مو شود و ران همسا شییان صبت خود را آشکار مو کندق 

 ماد ها فاهنگ  ز ها در .اا.ا جهان وجود داردق بنابا اساتاق ممنوعز در بسیاری ان  اف

واوع گذری ا.اات ان ر ن ابتداپو  وعو آنماپز ا.اات کز دیدر تمام .اان»اتاق ممنوعز: 

پک مکان  بسااتز، پک لالز ای در نمین و پا پک کور.ااو در پک جنز  ا.ااتق مکا و 

 ق جChevalier, 2005 : 235ن  باپد در مورد آن کنجکاوی شود ا.ت کز
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فاوپد شاگادان بنابا  ظا کاتاپن رو دو، با در  ظا گافتن فا ت ی های متداول   د 

صا اتاق ممنوعز، ت .ت  اعودعن صحنز ی اولیز ا ق اپن جRondeau, 1971ن کننده ی 

صحنز ی اولیز کز رپشز ی اص و آن در مشاهده ی رابیز ی ن اشوپو  در و مادر ا.ت، 

 اولیز ی اضیااب در فاد ا.تق منشا ، ان دپد فاوپد اپرو ایتبسدر کتاب 

.ت با  شاره ای ا .تان ان دپد بت هاپم ا صا اتاق ممنوعز در اپن دا با اپن وجود عن

سئ ز با  شوهاق و اپن م صداوت نن در  بود  .تو آنماپو  کز همان تنبیز نن  تهدپد بز را

 ا.ت مع وم مو شودق  کشتز شدن

 

ماگ باشااادق بنابا گبتز ی  آن  قدر ب رگ  یسااات کز تنبیزآمنیقا هیچ گناهو 

سو تنبیز ماگ  شورهای د یا تنها خیا ت جن سیاری ان ک ق در داردبت هاپم ان دپابان در ب

 اپن افسا ز  ی  اپن خیا ت جنسو با لکز ی خون با روی ک ید آشکار مو شودق 

.تق بت هاپم رابیز  سا ز ا لکز ی خون  اندود و ان روی ک ید، دومین  ماد اپن اف

لکز ی خون با روی ک ید جنسو ماد مو بیندق همچنین  عضومو بین ک ید و ی مستقی

 ماد ان د.اات دادن بکارت نن ا.ااتق اما در آخا بت هاپم  ی  بز اپن  تیجز مو ر.ااد کز 

اتاق ممنوعز در واوع  ماد همان صااحنز ی ابتداپو ا.ااتق او معتقد ا.اات آن لز اپن 

مو گیاد کز  در بین ب رگ تا  شأت اپده دا.تان را باای کودکان جذاب مو کند ان اپن 

ها رانهای جنسو وجود داردق اما تمام  سخز ی اپن افسا ز در آخا اپن  یام را بز کودک 

 مو دهند کز کنجکاوی های جنسو مو توا د عواوب بدی را بز همااه داشتز باشندق 

 

 نمکی.2

.ت کز هبت خواها دارد شب پکو ان خواها ها باپد هبت  مکو، دختاکو ا ، ها 

در خا ز را ببنددق پک شااب کز  وبت  مکو ا.اات در هبتم را  مو بندد و دپو وارد مو 

دپو بز خواب مو رود و وب  ان خواب ک ید  ، مکو را بز همسای مو بادق در کاخشود و 

ر مو داردق همز ی اتاق ها را بز  مکو مو دهد، اما او را ان وارد شااادن بز دو اتاق با حذ

شود، در اتاق لندپن نن  .ت  مکو وارد اتاق مو  .گ  نما و کز دپو خواب ا را و پک 

شد د  شده ا دق همز را آناد مو کند و نما و کز همز آناد  مو بیند کز بز ن جیا کشیده 

.ااگ تبدپ  بز جوان نپباپو مو شااود کز ران شاایشااز ی عما دپو را مو دا دق بز کمک 

 را مو شکند و با  مکو اندواو مو کندق مکو شیشز ی عما دپو 

صیت و در  شخ .انی  ستز  .تیابو بز همب سا ز بز معنو د اندواو کادن در اف

 تیجز ر.یدن بز حکومت در خوپشتن ا.تق  مکو افسا ز ای ا.ت کز تماپ  بز اندواو 
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شودق با خ ف ادعای  مکو، او هنون بز  .تان تو.ط وهامان بیان مو  ان همان ابتدای دا

کام   ا.ااایده و در واوعیت آمادگو اندواو را  دارد، آن لز باای  مکو در اندواو  ب وغ

شود کز او با دپوی  ش  و همین اما باعث مو  .ت و  ز ع سیت مذکا ا .ت، جن مهم ا

بدصبت اندواو کند و  س ان آن باای ر.یدن بز عش  واوعو ر ج های نپادی را متحم  

صیت خود را ثابت گا مو خواهیم ا» شودق هما یور کز بت هاپم مو گوپد:  شخ هوپت و 

کنیم، باپد ان پک ماح ز ی رشاااد .اااخت عبور کنیم: باپد امتحا ات  یز رو را وبول 

ن                           « کنیم، با خیاات رو در رو شاوپم و در جنگ  یاون شاوپمق

Bettelheim, 1976 : 342 ج 

باخ ف گبتز های  مکو کز فکا مو کند بز ب وغ کام  ر.یده،  بستن در هبتم 

باشدق  مکو هنون بز ب وغ کام   ا.یده بز همین وص  ا لاخز ایمو توا د  مادی باای 

ص  لذت  یاوی مو کندق  .ت کز در هبتم را  مو بندد و در واوع ان ا سا ز دلی  ا در اف

تنب و در هبتم را  مو بندد، در حالو کز ان متن  اپن گو ز بیان شااده کز  مکو بز دلی 

.تز ی خود ناندواوج  شود کز  مکو باای ر.یدن بز خوا شت مو  .تان اپن گو ز بادا دا

در هبتم را  مو بنند و دپو وارد مو شاااود و  مکو مجبور بز اندواو با او مو شاااود و 

 عواوب  یاوی ان اص  لذت و پا  هاد را مو بیندق

ر دپزا  مکو ان اص  لذت  یاوی مو کند و آن هم نما و ا.ت کز دپو در دا.تان پک با

بز خواب رفتز و  مکو  بدون اجانه وارد اتاق ممنوعز مو شااود با وجود اپن کز مو دا د 

سمت  ص  واوعیت و لذت همواره وجود دارد در اپن و .تق درگیای بین ا ج اپز ماگ ا

.ا ی شده  .تور داده  صیتو واالتا  مکو باپد ان آن لز بز او د شخ چو کند تا بتوا د بز 

  د.ت پابد و ان ماح ز ی ادپپو بز طور کام  عبور کندق

 

 

  نتیجه

در اپن مقالز مورد بار.اااو واار دادپم تعداد محدودی ان افساااا ز ها ی فاهنگ  لز  آن

فار.ااو و فاا سااز بود کز ان لحاظ رو د دا.ااتان با پک دپزا باابای مو کاد دق اگا لز 

شو وج ع یا .یندرالی اپاا و ن ماهپی .ت، اما  سیار محبوب ا سوی ب م غ.یندرالی فاا 

.ال های اخیا  ا سی  هاپز در طو  شده تا  .ت دپده گافتز  ق بز طور حتم مو توان ا

گبت .ااایندرالی اپاا و تاثیا روا و بز مااتب بیز تای با کودک داردق شااان  وام ی 

شخصیت اما  .انی  ستز  .مت همب .ت باای راهنماپو کودک بز  .تان دختاا ز ای ا دا

ن دز هوش ربای موال ا افسااا ز ای  غنو با فاهنگ اپاا و ا.اات کز مو توا د بساایاری ا
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مااح  رشااد روا و را  وشااز دهد و کودک را بز طور  اخودآگاه بز .اامت و .ااوپو کز 

ص  لذت مو گوپد و  سا ز ی رپز آبو کز ان  یاوی ان ا باپد، راهنماپو کندق و در آخا اف

ظاهای پکسااان با افسااا ز ی  مکو دارد،  مو توا د بز ودرت افسااا ز ی  مکو با کودک 

س .تق اپاا و تاثیا گذارد لاا کز ب سوی خود ا یار غنو تا و  ا محتوا تا ان  مو ز ی فاا 

طور هدفمند بز  در آخا مو توان گبت کز شااااپد بهتا باشاااد مولبین ادبیات کودک بز 

 و.انی و غبار گیای ان افسا ز های کهنو بپادان د کز میاب  با فاهنگ غنو اپاا و ا.ت 

 تا بتوان آپنده ای روشن تا باای کودکا مان بسانپمق 
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