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 دهیچک

شناسی و کاربرد آن در زندگی امروزه اهمیت بسیاری دارد. این علم از دیرباز با  روان
های گونه از پژوهشای داشته است. در این ادبیات ارتباط دوسویه   ازجملهسایر علوم  

شوند.  شناسی تحلیل و بررسی می های مختلف روان ای، آثار نویسندگان از جنبهرشته میان 
با   این جستار  »نظریه   گرفتنوامدر  آدلر، روان از  اتریشی، به علل ی شخصیت«  شناس 

 کنسرو غول های های دو اثر از مهدی رجبی، به نامایجاد احساس حقارت در شخصیت
گم و   پرداخته شدهیوناتارای  )خانه،  محیط  علت  ایم.  از  مدرسه(  ایجاد  و  اساسی  های 

احساس حقارت در کودک و نوجوان شناخته شده است. در این پژوهش تأثیر محیط  
افسردگی والد، داغ خانه در شکل مانند  فرد  فقر و  گیری احساس حقارت در  دیدگی، 

گیری احساس حقارت در فرد  نداشتن سرپرست مناسب و تأثیر محیط مدرسه در شکل 
آموزان و سرزنش  صفات ناپسند از جانب دانش   دادننسبت ذیت فیزیکی،  چون آزار و ا 
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های این دو اثر، بررسی شده است. این پژوهش با رویکرد کیفیِ  مربیان، در شخصیت 
ی شخصیت  تحلیل محتوا بررسی شده و جمالت و معانی مستتر در آن نیز بر اساس نظریه 

این پژوهش نشان داد محیط مدرسه   است. نتایج  شدهآدلر از نوع تحلیل قیاسی انجام  
 های داستانی رجبی،  وجودآمدن احساس حقارت در شخصیت محیط خانه در به   بهنسبت 

ـ وجودآمهای متن در این دو اثر، علل بهبه بررسی نمونه تأثیر بیشتری دارد. باتوجه   دن ـ
در احساس حقارت هم در بخش تأثیر محیط خانه و هم در بخش تأثیر محیط مدرسه،  

شود. تأثیر محیط  مشاهده می   شدهیوناتارای گم بیشتر از کتاب    کنسرو غولرمان نوجوان  
کنسرو  توکا، شخصیت اصلی کتاب    درخانه و محیط مدرسه در ایجاد احساس حقارت  

 نیز نمود بیشتری دارد.  غول،

کلیدیها واژه  حقارت،  :  ی  احساس  آدلر،  غول آلفرد  رجبیکنسرو  مهدی  یوناتارای  ،  ، 

 . شدهگم 
 

 

 مقدمه. 1

که علم روان رابطه  به ای  با سایر علوم،  بر هیچ شناسی  است،  برقرار کرده  ادبیات  کس  ویژه 
ناخودآگاه،   فروید  اینکه  از  پس  نیست.  همچنین    شدن ی زبان پوشیده  و  ناخودآگاه  ساختار 

کاوی نزدیک شد.  روان انسان در قالب داستان را کشف کرد، ادبیات به روان   ن د ش مکتوب 
یا ناخواسته، بشر از دوران کودکی با آن روبه  رو بوده  حقارت احساسی است که خواسته 

روز بیشتر از قبل از احساس  های حقارت درمان نشود و فرد روزبه احساس   هرگاه است.  
ی  ر شرایط مختلف رنج برد، آن احساس تبدیل به عقده ( خود د inferiority feelingحقارت ) 
ی حقارت«، متعلق به آلفرد آدلر  ی »عقده نظریه   ( خواهد شد. inferiority complexحقارت ) 

 (Alfred Adler ( نظریه 1937ـ 1870(  فوریه (  هفتم  در  وی  است.  اتریشی    1870ی  پرداز 
در   رودولفسهایم ا خانواده میالدی  در  متوسط  ح   ی  در  )رک.  ومه واقع  شد  متولد  وین  ی 

Rietveld, 2004: 209 .) ی آدلر را نوشته  نامه ترین زندگی ترین و کامل ادوارد هافمن که دقیق
احوالی بوده و در کودکی  ی ضعیف و مریض کند آدلر در دوران کودکی، بچه است، نقل می 

(.  Hoffman, 1994: 8)رک.  برده است  دچار نرمی استخوان شده و از اسپاسم حنجره رنج می 
پهلو نزدیک به مرگ بود و وقتی از دکتر شنید که به پدرش  سینه   به علت او در چهارسالگی 

)رک.  می  بشود  پزشک  خودش  که  گرفت  تصمیم  است،  رفته  دست  از  پسرتان  گوید 
Orgler,1963:19  .)  او برای رسیدن به آرزویش، در دانشگاه وین به تحصیل پزشکی پرداخت
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( و سرانجام، در می  13:  1389دی مدرک پزشکی گرفت )رک. ابرست،  میال   1895و در سال  
ی قلبی شد و  وششمین سفر سخنرانی خود، در آبردین اسکاتلند، دچار حمله در پنجاه   1937

 (. 95- 93:  1384درگذشت )رک. کریمی،  
شناسی  روان ی  کرد و نظریه کند، معرفی می آدلر انسان را شخصی که در اجتماع زندگی می 
(  Individual Psychologyشناسی فردی ) خود را بر مبنای »فرد« بنا کرد. او مکتبش را روان 

شناسی فردی« گسترش داد  شناسانه و اجتماعی خود را با عنوان »روان های روان نامید و نظریه 
ی  شناسی فردی آدلر از دو قسمت عمده ی روان و آثار متعددی در این زمینه نوشت. نظریه 

مکتب آدلر و    . تشکیل شده است   ( Style of life)   ی حقارت و سبک زندگی ی عقده نظریه 
رسد، بلکه این  ی زندگی روانی انسان سالم یا بیمار به تحقق می تنها درباره های او نه نظریه 

تواند تا دورگاه اشکال تخیل نویسندگان بزرگی که عقاید و  وسعت تحلیل می   ازنظر مکتب  
:  1370اند، نیز پیش رود )رک. آدلر،  ی انسان و عالم او تجسم بخشیده را درباره تفکرات خود  

227 « عقده مسئله (.  عقده ی  نیست.  ساده  و  کوچک  امری  حقارت  نوعی  ی  حقارت  ی 
   (. 154:  1392پور،  رنجوری است و در طول زندگی مطرح است« )آتش روان 

»احساس حقارت و ناامیدی در نوجوانان«  ی  ( در مقاله Rajeshwari, 2012: 1راِجشواری ) 
می  به اثبات  نوجوانان  میان  در  حقارت  احساس  فزاینده کند  است.  طور  هشداردهنده  ای 

های اول تحمل بار احساس حقارت است. احساس حقارت نوعی  های نوجوانی سال سال 
ثیرهای منفی  افتد. دالیل آن پیچیده است و تأ مشکل روانی است که معمواًل در بلوغ اتفاق می 

ی حقارت آدلر، زمانی شخص خود را در موقعیت  ی عقده و مضری دارد. بر اساس نظریه 
ها و طرز رفتارش را پس زنند. این مسئله باعث  یابد که افراد دیگر جامعه، توانایی حقارت می 
شود. هر چیزی که میانگین کمتری در جامعه داشته باشد و  ی حقارت در فرد می بروز عقده 

ساز  تواند زمینه ای نامطلوب منجر شود و به فرد احساس عجز و ناتوانی دهد، می نتیجه به  
اند و بارها شکست در  های خود ناموفق احساس حقارت در او شود. نوجوانانی که در درس 

یا با سطح توقع زیاد والدین مواجه    یا دچار افت تحصیلی شده   این زمینه را تجربه کرده 
وبیش احساس حقارت  ی ما کم همه   شوند. اقع دچار احساس حقارت می اند، بیشتر مو شده 

صورت آسیب  یابد و عمیق شود، به   داریم؛ اما زمانی که این احساس در وجودمان گسترش 
برد و برای رهایی از آن تالش  که فرد را در یأس و ناامیدی فرومی   گونه   ن ی بد آید؛  روانی درمی 

 (. 43:  1394پور،  شود )رک. آتش ی حقارت می به عقده بسیاری نیاز است؛ بنابراین تبدیل  
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تأثیرگذار در شکلمحیط خانه و محیط مدرسه، محیط گیری شخصیت کودک  های 
زاده معتقد است عواملی از قبیل فرهنگ، وضعیت اقتصادی و موقعیت  هستند. اخوان علی
تفاوت در وجود آمدن روحیات م  شرایطی هستند که باعث به  ازجملهاجتماعی والدین  

می علیکودکان  اخوان  )رک.  به22:  1374زاده،  شوند  در  (.  کودک  موقعیت  طورکلی 
ی ارتباط او با همساالن یا  ها، نحوهخانواده، تعداد و جنسیت فرزندان و ترتیب تولد آن

گیری شخصیت کودک مؤثرند.  فرهنگی همگی در شکلسایر وابستگان و عوامل اقتصادی
های بدنی در هر کودک، محدود به عاطفی و فراگیری مهارت  رشد اجتماعی، عقالنی،

 کند. امکاناتی است که خانواده برای او فراهم می

معتقدند  روان  مؤثر  شناسان  کودک  منش  و  تکوین شخصیت  در  مادر  و  پدر  رفتار 
  ی کودک بستگی دارد؛ وخوخلقی کودکان یکسان نیست و به  است. این تأثیر در همه

،  دئالیای مطلوب و  اند که »خانوادهبه این نتیجه رسیده  در تحقیقاتی گسترده  همچنین
لق و مورد عشق و  ای است که امنیت عاطفی، احساس ارزشمندی، احساس تعخانواده

مند شود، اش بهرهکودکی از محبت و عشق خانواده  کهیهنگام عالقه بودن را تأمین کند.  
 (. 26- 24امکان و فرصت بیشتری برای نیل به استقالل و مسئولیت خواهد داشت«)همان،  

گیری و آید. محیط خانه نیز در شکلمی  به وجوداحساس حقارت از دوران طفولیت 
ی حقارت در کودک و نوجوان، نقش بسزایی  حقارت و تبدیل آن به عقدهاحساس    تداوم

دارد. در این پژوهش سعی بر آن است تأثیر محیط )خانه و مدرسه( بر ایجاد احساس  
ی  نوشته   کنسرو غول و رمان نوجوان    شدهیوناتارای گمهای کتاب  حقارت در شخصیت

شود.نویسنده  (1)ی،رجبمهدی   بررسی  نوجوان،  و  کودک  و    ی  کودک  آثار  نویسندگان 
می برجستهنوجوان  با  روانتوانند  مشکالت  شخصیتکردن  در  داستانی،  شناختی  های 

 های مؤثری در کاهش و درمان آن مشکالت از طریق آثار ادبی بردارند.گام
 

 مسئله. بیان ۲
رمان نوجوان حائز اهمیت است؛    وصخصبه شناسی در رمان،  پرداختن به مباحث روان

روبه  نوجوان زیرا   بلوغ  بحران  روانبا  رویکرد  و  داستانی  روست  آثار  در خلق  شناسانه 
های آثار  یابد. در شخصیتی آموزشی نیز میعالوه بر افزودن به جذابیت داستان، جنبه

ارد.  های مربوط به حقارت وجود داحساس  ازجملهشناختی،  مهدی رجبی مشکالت روان
ی  شناسی و تطبیق آن در متن و مقایسههای رواننگری علمی در نظریهپژوهش و ژرف
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زیادی در بازگشایی ابهامات، درک بهتر متن، شناخت    های داستانی تأثیرآن با شخصیت
 نویسنده از نگارش آثار ادبی دارد. اهداف

 
 

 . پیشینه پژوهش ۳
تحلیل  پژوهش عنوان  با  گوناگونی  نظریات  روانهای  اساس  بر  شخصیت  شناختی 

   الــ سبزرگی  ــو و... در آثار داستانمزلی،  هورنا، آدلر،  دیفرو،  ونگشناسانی چون یروان
روان نظریات  تحلیل  و  بررسی  به  اما  است؛  ادبیات نگاشته شده  در    شناختی شخصیت 
جهانی  ی ژیاننامهتوان به پایانکودک و نوجوان توجه چندانی نشده است. در این زمینه می

ی حقارت  ی عقده( اشاره کرد که در آن هفت اثر از مهدی رجبی بر اساس نظریه1396)
 هایی که بر آثار رجبی شده  پژوهش  ازجملهشناختی شده است؛ همچنین  آدلر، تحلیل روان

( عناصر داستانی و نقاط قوت و ضعف 1393دیندار )  توان به آثار زیر اشاره کرد:میاست  
خاطرات  ( کتاب  1396را بررسی کرده است؛ ژیان جهانی و دیگران )  کنسرو غول در کتاب  

میرابوطالبی    ؛اندبررسی کرده  ز یطنزآممدرن و  مهدی رجبی را در فضایی پست  چوپان چاق
را از منظر    کنسرو غول( بر اساس الگوی قهرمان جوزف کمبل، رمان  1396و دیگران )

کردهکهن  شناختیروان بررسی  ) اند؛  الگویی  بهره1396اسدی  با  نظریه (  از  ی  گیری 
داستان   ضمنی«،  غول »بینامتنیت  شیوه  کنسرو  منظر  از  شخصیترا  روایت،  پردازی،  ی 

توص  ها هیمابن برخی  بوفو  داستان  با  است.کور  یفات  کرده  مقایسه  آقاپور  همچنین    ، 
  ازجمله ( در رساله دکتری خود با عنوان »تقابل در رمان نوجوان ایران«، پنج رمان 1396)

  فوکوهای  مندی از نظریهرا از منظر دو تقابل بنیادین ادبیات نوجوان با بهره  کنسرو غول
(Michel Foucault)  ونز یاستو (John Stephens) ها بررسی کرده استدر تبیین تقابل . 
 

 . ضرورت و اهمیت تحقیق ۴
ای، فقدان پژوهش و  رشتهشناسی و ادبیات در مطالعات میانبا توجه به پیوند علم روان 

شود. به همین سبب در این جستار  شناختی آثار کودک و نوجوان احساس میتحلیل روان
یوناتارای  و کتاب    کنسرو غولوجودآمدن احساس حقارت را در رمان نوجوان  علل به

 م. کنی تحلیل و بررسی می  شدهگم 
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 . بحث و بررسی ۵

تأثیر محیط  ترین عامل ایجاد احساس حقارت را در دو بخشِ  در این پژوهش، محیط، مهم
کنسرو های رمان نوجوان  خانه و محیط مدرسه در ایجاد احساس حقارت در شخصیت

 کنیم.بررسی می ی آدلرنظریهبر اساس   شدهگمیوناتارای و کتاب  غول
 

 وجودآمدن احساس حقارت؛ محیط خانه علل به .1. ۵
حقارت است و نقش اساسی و تأثیرگذار در    احساسوجودآمدن  ترین عامل بهمحیط مهم

دارد.   کودک  در  احساس  این  کودکی، ایجاد  روزهای  اولین  در  طفل  احساسی  زندگی 
ر محیط  ب  ودادغیجفهمد که با گریه و زاری و  شود. طفل از همان اول میریزی میپایه

فهمد و شرایط محیط  کند که کسی هست که وضع او را میخارج باید غلبه کند یا باور می
 (. 10-  9: 1371براید،  کند )رک. را برایش مساعد می

تر،  گسترده  صورتبه گیری احساس حقارت و  محیط خانه و خانواده در تداوم و شکل
 احساس حقارت،   (.17: 1369منصور، رک.  )  ی حقارت در کودک بسیار مؤثر استعقده

ی در کودک و حساسیت او به محیط زندگی و ناتوانهای آغاز زندگی به علت  از سال 
شود؛ زیرا او  دهند، ایجاد میتأثرات ذهنی وی در قبال وقایعی که در اطرافش رخ می

  های طبیعی و حیاتی خود، موجودی وابسته است هنوز برای بقای فردی و تأمین ضرورت
 (. 19- 18:  1368رک. منوچهریان، ) دیگران نیاز دارد و به کمک

داستانشخصیت نمونههای  انعکاس  بررسی  ها  با  و  هستند  جامعه  افراد  واقعی  های 
بریم. برخی  ها پی میکمبود در آن  احساس های داستان کمابیش به وجود  دقیق شخصیت

ا همیشه بدین گونه نیست.  حقارتشان هستند، ام  احساس ها معترف و آگاه به  از شخصیت
 یابد. درمی  تیشخصی حقارت را از کنش و رفتار  حقارت و عقده  احساس  مخاطبگاهی  

های کتاب  . بررسی تأثیر محیط خانه در ایجاد احساس حقارت در شخصیت1.  1.  ۵
 کنسرو غول 

مهدی رجبی: توکا )شخصیت اول داستان(، مادر توکا، پرویز    کنسرو غول های کتاب  شخصیت 
  آموزان دانش مند است(، جالد )معلم توکا( و  )شخصیت داستانی کتابی که توکا به آن عالقه 

ی بسیار زیادی  توکا شخصیت اصلی این داستان عالقه   مدرسه اعم از ژاکت، کباب و بروکلی. 
ها دارد. خودش تنها فرزند خانواده است.  صی آن های شخ گذاری افراد بر اساس ویژگی به نام 
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بیماری افسردگی رنج می  از  پسری الغر،  برد؛  او پدرش را از دست داده است و مادرش 
برد و در مدرسه نیز وضعیت درسی و  می   سر به ضعیف و تنهاست و همیشه در عالم تخیل  

توکا عالقه  ندارد.  مناسبی  فیلم اجتماعی  به  بسیاری  داستا ی  و  و  ن ها  دارد  های جنایتکاران 
بنابراین محیط خانه و  ؛  دوست دارد روزی جنایتکار بشود. او از درس و مدرسه بیزار است 

 شود. وجودآمدن احساس حقارت در وی می مدرسه علت به 
پیرزنی   از  نام  فروشدستتوکا روزی  به  خرد و می  خاطرات یک جنایتکار، کتابی 

دهد. روزی  سرگذشت و زندگی و افکار شخصیت اصلی داستان را الگوی خود قرار می
فروش ادعا دارد درونش غول است، دور از چشم پیرزن دیگر کنسروی را که پیرزن دست

. غولی  شودیمی جدید برای او  بافال یخی تخیل و  دارد و این کنسرو مقدمهمرموز برمی
بیرون از کنسرو  بچهمی  را که  به  آید، کسی جز خودش و  بسیار کوچک که قادر  های 

کردن و عالیق این غول بسیار عجیب  توانند ببینند. رفتار، صحبتزدن نیستند، نمیحرف
شود و سرانجام وی  ی استعدادی عجیب در علم ریاضی توکا میاست؛ اما موجب جرقه

 یابد. بهبود می  شود و انزوا و احساس حقارتشدر خانه و مدرسه محبوب می
. بررسی تأثیر محیط خانه در ایجاد احساس حقارت در شخصیت توکا؛  1.  1.  1.  ۵

 بررسی افسردگی در مادر توکا
کند که قسمت زیادی از بدرفتاری کودکان و نوجوانان از  رویکرد آدلری چنین فرض می

و   شده  آغاز  خانواده  و  خانه  میلهیوسبهمحیط  تداوم  محیط،  در  آن  گسترش  یابدی   .
ی ایجاد محیط خانوادگی استوار و تربیت کودکانِ  والدی، وظیفههای تکروزافزون خانه

افسردگی    (.12:  1393کند )رک. خدابخش،  مند از بهداشت روانی را بسیار دشوار میبهره
 ترین عامل ایجاد احساس حقارت در توکا است. مادر توکا مهم

افسردگی  درمان  برای  توکا  روان   هرماه ش  ا مادر  می به  مراجعه  از    کند. پزشک  افسردگی 
ویژگی   دارد.  اجتماعی  و  روانی  زیستی،  متعدد  و دالیل  مهم و جدی است  روانی  اختالالت 

های  های عادی و سرگرمی اختصاصی افسردگی خلق ناشاد و فقدان عالقه و لذت در بیشتر فعالیت 
تغییر وزن، اشکال در خوابیدن، فقدان    اشتهایی یا ی، کم دگ ی د داغ هایی نظیر  فرد است. »شاخص 
حرکتی یا واکنش کند و... از عوامل مطرح در افسردگی هستند. ممکن است  نیرو، آشفتگی روانی 

افسردگی در افراد شود و گاهی نیز    عالئم یا چاقی تحت شرایط خاصی باعث بروز    وزن اضافه 
 (. 123:  1386  پرور، .«)گل آورد ی م همراه  و چاقی به   وزن اضافه   افسردگی   خود 
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های  تحرکی مادرش را از نشانهی و افزایش وزن: توکا افزایش وزن و کم تحرککمالف.  
می افسردگی  کاناپه  داند:اصلی  روی  و  تلویزیون  جلو  کهنه»مامان    رنگ یشکالتی  ی 

های الغر  کشید. چند تا مجله که توشان عکس زنه خوابش برده بود و خرناس مینفرسه
جلو  و   همیشه  و  بود  گوشتالو  و  چاق  مامان  بودند.  افتاده  زمین  روی  داشت،  قشنگ 

بعد از مرگ اتابک افسردگی گرفت و خودش را توی خانه    ....بردتلویزیون خوابش می
 (.17: 1393رجبی، )زندانی کرد.« 

ی از دیگر عوامل ایجاد افسردگی در فرد است. توکا پدرش  دگیدداغی:  دگیدداغب.  
کند مادرش بعد از فوت پدر به افسردگی مبتال شده  نامد و خودش اقرار میرا اتابک می

است. کودکی که مادرش در خانه به او توجه نکند و از طرفی همیشه مادرش را تنها و 
جو حاکم بر  حی خواهد شد.  مشکالت رو  دچار  شکیب کار و عصبی ببیند،  افسرده، کم

خانواده که شامل صمیمیت بین آنان، میزان عالقه و وابستگی، وحدت و همبستگی یا  
ی ارتباط اعضای خانواده بین ی مساعد بین افراد است، نحوهبالعکس برقرارنشدن رابطه

 از    یــتزلزل خانواده که در اثر عوامل متعدد و مثالً مرگ یک» دهد.  ر را نشان میــ یکدیگ
 ون ــ ی کانختگیگسازهمآید، در والدین، متارکه و جدایی یا دعوا و مشاجره به وجود می

به پدر یا مادر  اگر کودک نسبت  خصوصبهخانواده تأثیر فراوان دارد. در چنین مواقعی  
احساس کمبود محبت کرده و خود را    شدت بهخاطر و وابستگی داشته باشد،  خود تعلق

 (.23: 1374زاده، کند« )اخوان علیبدون پشتوانه احساس می
توکا  ج. کم  مادر  و  کارکمکاری:  او حقوق    است  ندارد.  خود  فرزند  به  کافی  توجه 

کند. کودک  شده خرج میبرای خریدن غذاهای فرآوری  بازنشستگی همسر مرحومش را 
ی سالم است؛ اما توکا در محیط خانه از این حق طبیعی محروم است: »طبق  نیازمند تغذیه

ی غذا پختن نداشت. عوضش عاشق  خوردم. مامان زیاد حوصلهمعمول باید کنسرو می
ازنشستگی اتابک  کنسرو و غذاهای حاضری مثل سوسیس و کالباس بود. بیشتر حقوق ب

 (. 18:  1393رجبی، )داد پای خریدن کنسروهای جورواجور« را می
تر بدان اشاره شد،  های افسردگی در افراد که پیشبه نشانههدف: باتوجهد. زندگی بی 

عالقگی و پوچی نیز در مادر توکا وجود دارد: »مامان داشت  ، احساس بیهرروزهپرخوابی  
کردم هیکل چاق و گوشتالویش  همین بود. چشم که باز می  ها کارشداد. صبحتکانم می

زد. دهد. حرف نمیدیدم که مثل یک غول بزرگ باالی سرم ایستاده و تکانم میرا می
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ها برای  آمدم، ماجرا ادامه داشت. صبحداد و تا وقتی از تخت بیرون نمیفقط تکانم می
خوابید.« )همان، ه، دوباره میرفتم مدرس کرد. وقتی من میمدرسه رفتنم ساعت کوک می

 (.72و رک.  28
ی در خانه ایجاد  پراسترسه. پرخوری عصبی: پرخوری عصبی در مادر توکا فضای  

شد. سیر نمی  جورچیهجوید، ولی  هایش را میکند. »مامان عصبی شده بود و ناخنمی
ی باشد،  قدر شام خورد که نفسش بند آمد. چهارتا کنسرو کامل! گفتم که وقتی عصبآن 

 (. 65همان، )شود.«ی میجاروبرقمثل 
روح در خانه  وجودآمدن محیطی سرد و بی و. انزوا: تنهایی و انزوا در مادر نیز باعث به   
تواند به کودک منتقل شود؛ به همین دلیل  یی، می تنها به نداشتن با افراد و تمایل  شود. ارتباط می 

ی با دیگران ارتباط برقرار کند: »صدای زنگ تلفن  راحت به تواند  توکا نیز منزوی است و نمی 
هاش و گفت: هر  بلند شد. مامان یهو از ترس تکان خورد... مامان سرش را گرفت بین دست 

 (. 175همان،  ) ها ولم کنید!«  عنتی کی بود بگو نیست! بگو رفته بیرون! بگو مرده! بگو ل 
 شود به شرح زیر است: مشاهده می کنسرو غول که در کتاب  است   نکاتی ازجمله

از وی؛ واکنش تسلیم  برابر جبر مادر؛ غفلت مادر  توکا در  های شدید و عصبی مادر  شدن 
جیغ  گریه همچون  ارتباط کشیدن،  و  به کردن  توکا  با  کالمی  براب نداشتن  در  طوالنی  ر  مدت 

ناخن  (؛  18اعتراض توکا به شرایط زندگی، چون نداشتن غذای گرم و خانگی )رک. همان،  
(؛ داشتن عقاید خرافی و  111  و   108و نیز    87رک. همان،  ) ی مکرر و طوالنی مادر  ها دن ی جو 

ی ذاتی کودک مانند مجبورکردن توکا در نوشتن با دست راست )رک. همان،  مقابله با رویه 
دهد، فرمان اگر دوستانه باشد، مادر و کودک  کودک نباید فکر کند مادر به او فرمان می   (. 50

دشوار    هرچند ر،  شوند. در این صورت کودک با میل و رغبت، به فرمان ماد با هم دوست می 
  (. 24:  1374زاده،  رود )رک. اخوان علی ی ترس و اجبار از بین می مسئله کند و  باشد، عمل می 
آمیز با  هایی مانند توکا که پدر فوت کرده و مادر افسرده است و رفتار محبت محیط خانواده 

رانه خلق کرده  دهد و محیطی دیکتاتوروار یا مادرساال ندارد و تنها به او دستور می   فرزندانش 
و انگیزه و استقالل و انتخاب انزوا و تنهایی در کودک    نفس اعتمادبه است، باعث بروز نداشتن  

خانواده » شود. می  چنین  ضعیف کودکان  معمواًل  بی هایی  مضطرب،  و  النفس،  منزوی  اراده، 
 (. 24به دیگران دچار بدبینی و عدم اطمینان هستند.« )همان،  نسبت 
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ر گسترش احساس حقارت در توکا همیشگی نیست. کشف استعداد  تأثیر محیط خانه د 
دهد، در کاهش احساس حقارت وی و همچنین در  ی تخیلش رخ می واسطه به ریاضی او که  

شدن افسردگی مادرش مؤثر است. در پایان داستان، با پیشرفت چشمگیر توکا در  برطرف 
 شود. درسی و تعامالت اجتماعی در مدرسه، محیط خانه نیز تبدیل به مکانی شاد می   مسائل 

 بررسی تأثیر محیط خانه در ایجاد احساس حقارت در شخصیت پرویز  .۲. 1. 1. ۵

  کِ«کِجنایتکار  »، پرویز یا همان  کنسرو غول های رمان نوجوان  یکی دیگر از شخصیت 
است که توکا به او عالقه دارد  ات یک جنایتکار  خاطراست. پرویز شخصیت کتابی به نام  

کند و در ابتدای راه از او الگو  و تأثیرگذار است. توکا همواره خود را با او مقایسه می
 گیرد تا بر احساس حقارت خویش غلبه کند. می

والدین: نداشتن  یادداشت  الف.  در  نیز  زندگیپرویز  به شرح  خود  ی خود  نامههای 
اش را عامل اصلی بروز این  ی حقارت خود واقف است و محیط خانهعقدهپرداخته و به  

میره.« )رجبی،  آد. یه سالم که بوده تو تصادف میداند: »مادره رو اصالً یادم نمیعقده می
 (. 36،35،32،20و نیز رک. به: 14:  1393

به  ازدست نامساعد  محیطی  در  نمو  و  رشد  و  اندک  سنین  در  مادر  و  پدر  دادن 
شود. محیط خانه  یری احساس حقارت در وجود پرویز و جنایتکارشدنش منجر میگشکل

هایی که پدر وجود ندارد و در خانوادهتأثیر فراوانی بر شخصیت پرویز گذاشته است. »
یا عوامل دیگر   و  یا طالق  اعتیاد  اثر  بر  یا  و  از خانه است  مادر مشغول کار در خارج 

چشمنابسامانی به  خانواده  در  مدرسه،  می  هایی  از  فرار  به  کودکان  احتمااًل  خورد، 
زنند. مبنای خانواده در سالمت  یی، دزدی و دیگر رفتارهای بزهکارانه دست میگودروغ
 (.23: 1374زاده، یک ضرورت بیولوژیکی، بلکه روانی است.« )اخوان علی تنهانهروان 

شود  سب، بزهکار میبه شرایط دشوار در زندگی و نداشتن سرپرست مناپرویز باتوجه
ی حقارت که از کودکی در او ریشه دوانده، اکنون در او نهادینه شده است. پرویز  و عقده

ی داستان او را الگوی خویش  کند و توکا تا میانهمسیر نادرستی در زندگی انتخاب می
ه  قرار داده است. توکا دوست دارد مانند پرویز خشن، قوی و جنایتکار باشد، اما زمانی ک 

دهد، توکا، پرویز و خاطرات جنایتکاریش را به  زندگی روی خوشش را به او نشان می
 سپارد.فراموشی می
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احساس حقارت در شخصیت  .۲.  1.  ۵ ایجاد  خانه در  تأثیر محیط  کتاب  بررسی  های 
 شده یوناتارای گم

است.    شدهگمیوناتارای   رجبی  مهدی  دیگر  دربارهاثر  کتاب  این  زندگی  داستان  ی 
ها پیش از دست داده و با پدر و مادربزرگ  ای به نام بشیر است که مادرش را مدتپسربچه

بودن کند. بشیر از کوچکآسیه( در جنوب ایران زندگی میکوچکش )بی( و خواهر  )بی 
افسردهایش احساس حقارت میبودن چشماندام و ضعیف نیز منزوی و  ه  کند. پدرش 

 برد. است و از فقر رنج می
ی بشیر دارد و او را رنجور و  فقدان مادر تأثیر بسیاری در روحیه  :فقدان مادرالف.   

گیری احساس  بودن را که به شکلحساس کرده و کمبود محبت مادری و احساس غمگین
ش را  ا دفعه یاد مامانم افتاده بودم. حتی قیافهحقارتش منجر شده، افزایش داده است: »یک

بی آمد. چون وقتی من و آسیه خیلی کوچولو بودیم مرده بود، ولی بیهم خوب یادم نمی
(. »بغض پیچید در گلویم. لرز افتاد به  16:  1386گفت رفته است به آسمان« )رجبی،  می

 (.17خواهم مامانم را ببینم!« )همان، ام: من هم دلم برای مامانم تنگ شده. میچانه
حرفی پدر از دیگر عوامل محیطی هستند که به افزایش  نزوا و کماب. انزوای پدر:  

دامن می  احساس بشیر  بشیر کمکهتری در وجود  گیر است و  حرف و گوشهزنند. پدر 
ارتباط عاطفی و کالمی چندانی با فرزندش ندارد. بشیر پدرش را با سه نشان توصیف  

سکوت پدر بر محیط خانه و در نزدن و سیگارکشیدن. این انزوا و  کند: تنهایی، حرفمی
است:   تأثیرگذار  بشیر  حقارت  و  کهتری  احساس  می»ایجاد  حرف  کم  خیلی  زد. بابام 

کشید به کاغذ سیگارش  پیچاند یا زبان میآمد یا سیگار میهمیشه تو فکر بود. خانه که می
بی بود. بیکرد. بیشتر کارهاش با سیگار  ی لبش و دود میگذاشت گوشهیا سیگار را می

کس دیگری  بی هیچی دنیا بیشتر دوست دارد. ما جز بیگفت که من و آسیه را از همهمی
چرخید که به  را دیگر زبانمان نمی  چه قدرشو    را در دنیا نداشتیم. پس دوستش داشتیم

 (.47،33،16و نیز رک.  32)همان، « کسی بگوییم
شود: حقارت در ضمیر بشیر می  فقر از دیگر عواملی است که باعث احساسج. فقر:   

باباهایمان همیشه   به دریا!؟«  اندپول یب»چرا  بزنند  (.  18همان،  )؟! چرا مجبورند یکسره 
گویند: »بابام سر  بشیر و سلمان دو دوست صمیمی هستند که همیشه از فقر سخن می
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 آندانستیم که  مان میسفره یک کلمه هم حرف نزد. هر وقت همچین حالی داشت، همه
 (. 33صید خوب نبوده و دریا خسیس بوده« )همان،  روز

گیری احساس حقارت در شخصیت اصلی داستان )بشیر(  در این کتاب، محیط در شکل 
مؤثر است. نداشتن مادر، انزوای پدر و فقر که محیطی ناشاد را در خانه ایجاد کرده است،  

این کمبودها می باعث احساس کمبود در شخصیت کودک می  گیری  وانند در شکل ت شود. 
ی حقارت در کودک  ساز ایجاد عقده شخصیت کودک تأثیر بسزایی داشته باشند؛ همچنین زمینه 

وقت  بشیر هیچ  شود. رفع می  شده یوناتارای گم تأثیرات منفی محیط خانه در کتاب اما    شوند؛ 
تحت تأثیر   شدت به کشد. او و آسیه خواندن است، نمی دست از هدف خود که خوب درس 

کنند. بشیر تحت تأثیر همین  پردازی می ها خیال ی هستند و تحت تأثیر آن قصه ب ی ب های قصه 
آموزد  بیند و از او صبرکردن را می را می   «شده یوناتارای گم » ها موجودی خیالی به نام  بافی خیال 

 . سازد ی می درست به اش را  کند و آینده را دنبال می   اهدافش و  
 

 وجودآمدن احساس حقارت: محیط مدرسه. علل به۲. ۵
عقده ایجاد  باعث  مدرسه،  محیط  در  عامل  افسه  در  حقارت  میری  نقش  اد  شود: 

ی  عقدهی در ایجاد  رعادیغنقش صفات عجیب و    ی حقارت،آموزان در ایجاد عقدهدانش
 ی حقارت. حقارت و نقش سرزنش مربیان در ایجاد عقده

 آموزان در ایجاد احساس حقارت در دیگران . نقش دانش1. ۲. ۵
پیدایش و شکلهمان  اولین محیط  قبالً اشاره شد،  احساس حقارت در  طور که  گیری 

تواند  افراد، محیط خانه است. شخصی که در محیط خانه دچار احساس حقارت باشد، نمی 
های حقارت ببیند. حتی در برخی  ای از احساس در محیط مدرسه خود را فارغ از مجموعه 

شود، کودک در محیط مدرسه دچار احساس  توجه می   ازحد ش ی ب مواقع که در خانه به کودک  
آموزان در ایجاد  ی والدین به او توجه ندارند. نقش دانش اندازه به شود؛ زیرا دیگران  حقارت می 

ی و  رعاد ی غ حقارت در دیگران، از دو بخش آزار فیزیکی و انواع آن و نقش صفات    احساس 
 ، تشکیل شده است. است زدن  عجیب که همان تمسخر و برچسب 

کتاب   آموزان در ایجاد احساس حقارت در شخصیت توکا در. نقش دانش1.  1.  ۲.  ۵
 کنسرو غول 
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گیر است. چنین فردی  ، پسری تنها، منزوی و گوشه کنسرو غول توکا شخصیت اول کتاب  
تواند در محیط مدرسه محبوب باشد یا دوستی برای خود داشته باشد. او احساس حقارت  نمی 

کنند و آزار  کرده، او را اذیت می   سوءاستفاده ها( از احساسات او  کالسی دارد و دیگران )هم 
دادن و گرفتن  زدن، هل ها به توکا، به شکل ُاردنگی ای مدرسه ها و هم کالسی دهند. آزار هم می 

کردن برای یکدیگر است. توکا وابستگی شدیدی به کیفش دارد؛ زیرا این  کیف او و پرتاب 
ش آزار روحی محسوب  کیف متعلق به پدرش است و گرفتن کیف و جدا کردن از او، برای 

ی دست راستش، شدت  ها نیز با شکستن انگشت اشاره کالسی شود. آزارهای جسمی هم می 
دهند. در بیرون  ها به توکا می کالسی یابد. تمسخر و بددهانی، دیگر آزارهایی است که هم می 

 کند. دهد و او را تهدید می ها آزارش می ای مدرسه از مدرسه نیز یکی از هم 
ا و  دانشآزار  توکا ازسوی  فیزیکی و جسمی که   آموزان مدرسه:ذیت  آزار  اذیت و 

شود. کنند باعث افزایش احساس حقارت توکا میآموزان مدرسه به توکا وارد میدانش
شود. حتی زمانی که معلمش به زدن به او نیز آزار روحی محسوب میتمسخر و برچسب

شود؛ اما این مشکالت  ان مهم شمرده نمیآموزکند، هنوز هم از دیدگاه دانشاو توجه می
نظیرش در درس ریاضی، دست از  برای توکا همیشگی نیست. پس از کشف استعداد بی

دیده برای  برنمیتالش  این  شدن  در    مسئلهدارد.  حقارت  احساس  رفع  در  مؤثر  گامی 
شتم  (؛ »عادت دا7:  1393کردند« )رجبی،  زدند کلی تفریح میها کتکم که میاوست. »بچه

شان  تر کِرم بریزند. سرگرمیهای مدرسه کمی خلوت بروم تا بچهها کوچهپسکوچهاز  
هم که    هرکداماین بود که کیفم را بگیرند و مثل توپ والیبال پرتش کنند برای هم. طرف  

(؛ »بروکلی دست کرد توی جیبم و پولم را کشید  10خوردم« )همان، رفتم اُردنگی میمی
 (. 203،171،170،152،133،132،82،79،77،38،29و نیز رک.  38بیرون« )همان، 

گیری احساس حقارت توکا در خانه، وجود این موارد در محیط مدرسه  به شکلباتوجه
یی  تنهابهداشتن حقارت،    وجود  با انجامد و توکا  شدن احساس حقارت او میتنها به عمیق

اطرافیان در محیط مدرسنمی تهدید و تمسخر  آزار،  بیاورد.  تواند  تاب  را    گونه   نیبده 
بهکالسیمحیط مدرسه و هم مؤثری در  نقش  وجودآمدن احساس کهتری و تشکیل  ها 

 ی حقارت در شخصیت توکا دارند. عقده
 



 ( 20)پياپی  1398پایيز و زمستان ، 2 ي ، شماره 10ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 70

 

آموزان در ایجاد احساس حقارت در شخصیت پرویز در کتاب  . نقش دانش۲.  1.  ۲.  ۵
 کنسرو غول 

ای وضعیت  در جملهدر بازگویی خاطراتش    کنسرو غول پرویز شخصیت جنایتکار کتاب  
آوردن ها دمارش رو درمیکند: »تو مدرسه بچهگونه توصیف میخودش را در مدرسه این

« )همان، اشیپرکالغجیغی و موهای  زدن. فقط به خاطر صدای جیغو بهش سیخونک می
آموزان مدرسه تحقیر، تمسخر، آزار و اذیت بسیاری  (. پرویز را در دوران کودکی دانش20

 شود.اند و تنفر او از مدرسه به فرار و بزهکار شدنش منجر میکرده
آموزان در ایجاد احساس حقارت در شخصیت بشیر در کتاب  . نقش دانش۳.  1.  ۲.  ۵

 شده یوناتارای گم 
باعث بروز احساس حقارت در او شده   مسئلهبشیر، عینکی، الغر و ریزجثه است و این  

کالس است؛ اما   شاگرداول او در مدرسه تنها یک دوست به نام سلمان دارد. بشیر    است. 
هم  از  توجه  و  نمی کالسی احترام  دریافت  نقش  ها  احساس   آموزان دانش کند.  ایجاد  در 

 .شود زدن است و در بخش بعدی بررسی می حقارت در بشیر از نوع تمسخر و برچسب 
 . نقش صفات غیرعادی و عجیب در ایجاد احساس حقارت در دیگران ۲. ۲. ۵

دهد،  ی حقارت را در کودک و نوجوان پرورش میاز دیگر عواملی که احساس و عقده
یا  برچسب خانواده  جانب  از  فرد  برای  عجیب  و  غیرعادی  صفات  انتخاب  یا  زدن 

در ظاهر یا خلق و رفتار و... دارد،   دلیل ایرادی کهآموزان است. کودک یا نوجوان بهدانش
می میبرچسب  او  در  حقارت  احساس  ایجاد  باعث  که  پارهخورد  »وجود  از  شود.  ای 

ای از افراد بدون در پاره  ب یوغربیعجها و یا خصوصیات غیرعادی و  صفات یا نشانه
دهد. ی کهتری واقعی داشته باشد، آنان را در معرض تمسخر و ریشخند قرار میآنکه جنبه

سازند که در تمام مدت زندگی،  گاهی برای این نوع افراد اسم مضحک یا مستهجنی می
 (.21: 1369هاست« )منصور، گیر آنآن اسم دامن

. نقش صفات غیرعادی و عجیب در ایجاد احساس حقارت در شخصیت  1.  ۲.  ۲.  ۵
 کنسرو غول توکا، کتاب 

دلیل الغر و  آموزان او را در مدرسه به ، فامیل توکا َکَرمی است، دانش کنسرو غول در کتاب  
ها  ام شدند. اول های مدرسه عاشق فامیلی زنند: »اما بچه ضعیف بودن »کِرم خاکی« صدا می 

(. او ناامیدانه این صفت  7:  1393زدند ِکرمی و بعدترها شدم ِکرم خاکی!« )رجبی،  صدام می 
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دهد. شاید دلیل اینکه توکا هم برای  جی از تحمل آن بروز نمی پذیرد و در ظاهر رن را می 
رامین، بابک و پژمان، اسامی بروکلی، کباب و ژاکت    ازجمله آموزان مدرسه  برخی از دانش 

شود، خودش را  اش ظاهر می غول خیالی  که   ی زمان باشد. او حتی   مسئله ساخته است، همین 
ی زن  د پلک زد و گفت: ِکرم خاکی... بچه خواند: »غول تندتن از زبان غول کرم خاکی می 

ماند.  (. صفت کرم خاکی برای توکا ماندگار نمی 133،106،97،88و نیز رک.    86چاق« )همان،  
 کند. کردن خویش در مدرسه طرفداران زیادی پیدا می او پس از ثابت 

. نقش صفات غیرعادی و عجیب در ایجاد احساس حقارت در شخصیت  ۲.  ۲.  ۲.  ۵
 کنسرو غول اب پرویز، کت

دلیل  گیر شخصیت پرویز نیز شده است. در مدرسه او را بهصفات عجیب و غیرعادی دامن
گن... یارو موهاش  خوانند: »میصدای نامناسب و موهای بسیار سیاه و پرکالغی »کالغ« می

بزنه، چون صداش عین   وِر  توی جمع  نداشته خیلی  براق! خوش  بوده.  سیاه پرکالغی 
زدن کالغ!  وده، زشت! نکبتی! واسه خاطر همین، پشت سرش صداش میقارقار کالغ ب

)همان،   بوده«  پرویز  خودش  پرویز  سالبزرگدر    (.19اسم  جنایتکارشدن،  از  پس  و  ی 
ی خودش مخفف کالغ کچل است، معروف  تراشد و به »کِ کِ« که به گفتهموهایش را می

مهم نبود. دو سال بعد معروف شدم به  شود: »آره اون یارو پرویز خود من بودم. اسم  می
های  کالسی(. در دوران کودکی و ایام مدرسه، هم34- 33کِ یعنی کالغ کچل!« )همان،  کِ

را کالغ صدا می او  آغاز  زدند. زمینهپرویز  از همان روزها  پرویز  تحقیر و کهتری  های 
را از آن دوران  شود. این صفت در ذهن پرویز نهادینه شده و نام مستعار و لقب خود می

 که ناشی از حقارتش است، وام گرفته است. 
. نقش صفات غیرعادی و عجیب در ایجاد احساس حقارت در شخصیت  ۳.  ۲.  ۲.  ۵

 شدهیوناتارای گم کتاب   ، ریبش
زدن  ، در محیط مدرسه با تمسخر و برچسبشدهیوناتارای گمبشیر شخصیت اصلی کتاب  

احساس حقارت و انزوای بشیر، تحت تأثیر رفتارهای  روست. افزایش  آموزان روبهدانش
آموزان مدرسه و کالس با اوست: »پایم را که گذاشتم توی مدرسه، دو تا از کالس  دانش

بین اسب دارد. آن  بین در باران آمد. آن ذرهبین آمد. آن ذرهها داد زدند: آن ذرهپنجمی
 (. 53،50،49،22و نیز رک.    18:  1386بین گاو من است.« )رجبی،  بین خر است. آن ذرهذره
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بهدانش را  بشیر  ضعیفآموزان  چشم خاطر  میبودن  مسخره  بههایش  و  دلیل  کنند 
ی  زنند. بشیر به جثهبین صدا میهای عینکش، او را ذرهبودن شیشهبودن و ضخیمبزرگ

هایش که عوامل اصلی ایجاد کهتری در اوست،  بودن چشمکوچک و اندام نحیف و ضعیف
اش که قبل از مدرسه در شخصیتش  های حقارت درونی و روانیمعترف است. احساس

درهم پدر  انزوای  و  گرفتاری  و  مادر  مرگ  با  و  گرفته  در محیط مدرسه  شکل  آمیخته، 
 شود.تشدید می
استکانی  آموزان مدرسه، عینک بزرگ و تهها مشاهده شد، دانشطور که در نمونههمان

اند. بشیر تنها فردی از میان آثار رجبی بین داده ه و به او لقب ذرهبشیر را سوژه قرار داد
برچسب از  بیشتری  رنج  که  میاست  عجیب  و  غیرعادی  صفات  و  میزان  خوردن  برد. 

ای بود که باید  از همان زنگ اول حواسم پرتِ نامه»بینیم:  رنجش او را در آرزویش نیز می
دریا میبه شاه آندانستم  نوشتیم. نمیماهی  میان  بنویسم. از  باید  را  آرزو کدامشان  همه 

شان  ترسیدم نکند وقت نداشته باشد که همهمی  که  اماهی یقدر حرف داشتم برای شاهآن 
خواست  می  چه جورهمه آرزو را  را بخواند. تازه وقت خواندنشان را هم اگر داشت، آن

اه بیشتر نداشت: یا من را ببرد به  برآورده کند؟! برای اینکه من بتوانم مامانم را ببینم، دو ر
ها کاری  کدام از اینها راست باشند، هیچآسمان یا مامانم را بیاورد توی بندر. اگر قصه

شاه برای  بابام  ندارد  که  بود  این  دیگرم  آرزوی  آن   هرروزماهی.  نرود.  دریا  قدر  به 
ی  م مثل بقیهمن ه  شدیم هایش سفید نشود یا اینکه کاش  هایش پینه نبندد. ریشدست

میبچه عینک  بدون  تختهها  هیچتوانستم  دیگر  نزنم،  عینک  من  اگر  ببینم.  را  کس  سیاه 
 ( 21)همان،  «ماهی دریا!حرف داشتم با شاه چقدرزند. خدایا  بین صدایم نمیذره

اش در زندگی به  بین پس از انتخاب هدف اصلیاما رنج و ناراحتی بشیر از لقب ذره 
 رسد.پایان می

 آموزاننقش سرزنش مربیان در ایجاد احساس حقارت در دانش .۳. ۲ .۵
آموزان نقشی اساسی و مؤثر  سرزنش مربیان و معلمان در ایجاد احساس حقارت در دانش

زدن، تهدید، تحقیر و آزار و اذیت فیزیکی از جانب مربی  دارد. توهین، تمسخر، برچسب
آموز ایجاد و ی حقارت را در دانشآن عقده  تبعبه تواند احساس حقارت و  و معلم می

ی او تأثیر بگذارد.  مخربی داشته باشد که در اجتماع و آیندهتشدید کند و حتی پیامدهای  
ی انجام دروس  آموز را به علت آنکه از عهدهای از مربیان و معلمان در مدرسه، دانشپاره»
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کنند، در برابر تمام شاگردان سرزنش می  میرمستقیغمستقیم و یا    طوربهاند  خود برنیامده
انایی داشته در کار خود سعی و کوشش کرده است«  که تو  آنجاآموز تا  حال آنکه دانش

را    هاآن  دی بابرای کمک به کودکان و نوجوانان  (. حسینی معتقد است  18:  1369)منصور،  
ها و نیازهای کودکان برای هر  شناخت و درک کرد. شناخت خصوصیات سنی و توانایی

 د،  ـبرن رنج میی است که در از احساس حقارت امسئلهمربی ضروری است. تشویق نیز 
ها توهین شود یا سرزنش شوند، احساس حقارت در  نقش بسزایی دارد؛ زیرا اگر به آن 

آنان را  رفتهازدست  نفس اعتمادبهتواند  آنان تشدید خواهد شد. تشویق می بازگرداند  ی 
 (. 35:  1369رک. حسینی، )
. نقش سرزنش مربیان در ایجاد احساس حقارت در شخصیت توکا، کتاب  1. ۳.  ۲.  ۵

 کنسرو غول 
زنند، بارها توکا را تحقیر  ها او را جالد صدا میی توکا )خانم رونده( که بچهمعلم مدرسه

ام را گرفت. فرستادم پای تخته و مراسم  کند: »جالد از پشت سر آمد و یقهو سرزنش می
هام را تکان داد و تو  (؛ »جالد شانه30:  1393ام شروع شد« )رجبی،  انهی وحشیشکنجه

ببین   زد:  داد  دفعهکَرَمصورتم  تو  ی!  بذاری  رو  پات  نداری  ننوشتی حق  دیگر مشق  ی 
شی جز یک انگل اجتماع!  کنم! با این درس خوندنت هیچی نمیها! اخراجت میمدرسه

  حتماً شی!  مطمئن باش انگل اجتماع می  (؛ »جالد سرم داد کشید:31فهمیدی؟!« )همان،  
 (. 170،150،130،83،82،81،65،30و نیز رک.   81برنت تیمارستان! روانی!« )همان، می

گر  حوصله، نامهربان و تبعیضآموزان جالد، معلمی بیدانش  اصطالحبهخانم رونده یا  
م رونده خان  کهدهد. حتی زمانی  کالس، اهمیت می  شاگرداول   است. او فقط به ژاکت،

کند و استعداد  شود از آن به نفع خود استفاده میمتوجه استعداد توکا در درس ریاضی می
کنم. مگه نه کَرَمی؟  توکا برایش مهم نیست: »جالد پررو گفت: من خیلی باهاش تمرین می

آخه مزخرف می دادم.  تکان  نمیالکی سر  تمرین  پا  گفت، هیچ هم  بود  بلد  فقط  کرد. 
ها را دعوت کرده  ی معلمبقیه  (؛ »جالد171و آدم را هول کند« )همان،    بکوبد رو زمین

تونه آقای پروانه! من باهاش چند ماهه  (؛ »جالد گفت: می179بود تا پُز بدهد« )همان،  
کرد که یه  جوری نگام میگفت. یهکنم! مگه نه توکا؟ چند ماه؟! مزخرف میتمرین می

  (. پیشرفت 201،197،196،194و نیز رک.    194اضافه نگویم« )همان،    وپرتچرتوقت  
ای در  مؤلفه  عنوانبهرود و سرزنش معلم  توکا در درس ریاضی تا سطح جهانی پیش می
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کند  رود بلکه معلمش به او حسودی میاز بین می  تنهانهایجاد احساس حقارت در توکا  
 ای نکرده است.(به معلم پرویز اشاره کنسرو غول )رجبی در کتاب 

اد احساس حقارت در شخصیت  . نقش صفات غیرعادی و عجیب در ایج ۲.  ۳.  ۲.  ۵
 شدهیوناتارای گم بشیر، کتاب  

معلم دیگری است که در آثار رجبی وجود دارد؛ اما    شدهیوناتارای گمآقای ساعدی در  
و تمسخر نمیدانش  کنسرو غولهمانند خانم رونده در   توهین  را  آقای  آموزانش  کند. 

شود.  ان به بشیر ناراحت میساعدی معلم بشیر است و از تحقیر و تمسخرهای سایر شاگرد
ی او  های اندکی که دربارهبه نمونهروش تدریس آقای ساعدی سنتی است؛ اما باتوجه

آموزان ندارد. بشیر  وجودآمدن احساس حقارت در دانشموجود است، تأثیر چندانی در به
ایم. کرد. چرخیدم سرجفش می»حاال مار زبانش را برایم بیرون آورده بود و فشگوید:  می

»برای اولین بار  (؛  23:  1386)رجبی،    آقای ساعدی گوشِ مار را گرفت و سِفت پیچاند«
ها بشیر باید  ها گفت: بچهدفتر مشقم خالی بود. آقای ساعدی مرا برد پای تخته و به بچه

چرخاند و نگاهشان  گفتند آقای ساعدی سر میها که عدد میچند تا ترکه بخورد؟... بچه
زنم، کالس نمی  شاگرداول طور! من یک ترکه هم به  ای ساعدی گفت: که اینکرد. ...آقمی

شود بشیرخان  به شرط اینکه آخرین بارش باشد. بعد رو کرد به من و گفت: تکرار نمی
(؛ »از جایم بلند شدم و داد زدم: نزنید آقا! نزنید! آقای ساعدی تعجب  49)همان،  مگر نه؟«  

کش را آرام پایین  کشید. آقای ساعدی خطهای سلمان تیر میسُقُلمهام زیر  کرده بود. دنده 
آورد و با ناراحتی سرش را برای مجیدی و سبحانی تکان داد. سرفه کرد و گفت: خجالت  

 (.50هم خوب چیزی است! گورها گم!« )همان، 
کند و رو به بهبودی متفاوت است؛ تغییر میکنسرو غول  آموزان مدرسه در  نقش دانش

اما در  می منفعل است. فرار و رهاکردن مدرسه در پرویز روی    شدهیوناتارای گمرود؛ 
کنند، نفرت معناداری از  آموزان به او وارد میدیگری دارد که به دلیل فشارهایی که دانش

کند. محیط ناامن و بد، چه در خانه و چه در مدرسه، مدرسه و درس در پرویز ایجاد می
کار و جنایتکارشدن اوست که تأثیر فراوانی در ایجاد و گسترش  ترین عامل در بزهمهم

 احساس حقارتش داشته است.
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 گیری . نتیجه ۶
به در شخصیتمنزلهمحیط  احساس حقارت  ایجاد  در  تأثیرگذار  عاملی  دو ی  این  های 

کتاب نقش بسیاری دارد. توصیف، تأثیر و نقش عوامل محیطی در مدرسه همچون آزار 
ی و سرزنش مربیان، از نقش و رعاد یغآموزان، انتساب صفات ناپسند و  و اذیت دانش

ی، افسردگی والد، نداشتن سرپرست مناسب  دگیدداغتأثیر عوامل محیطی در خانه چون  
های این دو اثر بیشتر مشاهده شد؛  گیری احساس حقارت در شخصیتو فقر در شکل

گیری احساس حقارت نیز چه در خانه و چه در همچنین تأثیر عوامل محیطی در شکل
ها  مشاهده شد. در بررسی شخصیت  شدهیوناتارای گمبیشتر از    کنسرو غول مدرسه در  

گیری احساس حقارت در توکا، شخصیت اصلی  نیز تأثیر محیط خانه و مدرسه در شکل
 ، بیشتر از بشیر و پرویز دیده شد.کنسرو غول کتاب  

روان  کهازآنجا نظریات  بررسی  و  بهتحلیل  روزمره  زندگی  در  میشناسان  آید،  کار 
ها شناسایی کرد  را به کمک این تحلیل  نوجوانانشناختی کودک و  توان مشکالت روانمی

شناختی  دست آورد. وجود مشکالت روانها بهکردن آنی الزم را برای برطرفو انگیزه
  ی شناختروانو مشکالت    مسائل ی نویسنده به  ها در این دو اثر، نشان از عالقهشخصیت

تواند در کودکی وی  از ناخودآگاه نویسنده سرچشمه گرفته است و می  تنهانهکه    است
های جامعه داشته باشد.  گرایانه با شخصیتتواند تطابقی واقعه باشد، بلکه میریشه داشت

ی  گیری شخصیت هر فرد در زندگی دارد و ایجاد انگیزهمحیط نقشی اساسی در شکل
شناختی از طریق تأثیر داستان بر مخاطب، گامی در مسیر  الزم برای رفع مشکالت روان

نمونه  ای است، متن داستان و  این پژوهش بینارشته  هکازآنجای نوجوانان است.  توانمندساز
ی آدلر در این پژوهش است. بازخورد  آن، پایه و اساس بررسی و تحلیل نظریه  جمالت

مؤلفهریکارگبه این  میی  داستان  در  روانها  به شناخت مشکالت  در  تواند هم  شناختی 
ی  مخاطب کمک کند و هم نویسندگان کودک و نوجوان را برای نگارش آثاری که زمینه

درمانی،  از اهمیت و تأثیر داستان بر مخاطب و کتاب  چراکهشناسانه دارد ترغیب کند؛  روان
گونه مشکالت  اید غافل شد. کاهش و حل ایندر کاهش مشکالت کودک و نوجوان نب 

درمانی راهکاری مؤثر و نوین است. تفسیر  در مخاطب کودک و نوجوان از طریق کتاب
تواند در دریافت دیگرگونه از متن و محیطی که  شناسان، میهای روانکردن نظریهو ساده

داستان رشد میشخصیت به پژوهشگر و ها در  باشد؛ همچنین  مؤثر  در    کنند،  مخاطب 



 ( 20)پياپی  1398پایيز و زمستان ، 2 ي ، شماره 10ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 76

 

ها با  کاویدن ناخودآگاه نویسنده، هدف، عالقه، مهارت، ترسیم مشکالت جامعه و حل آن
 رساند. ها یاری میشناسانه از طریق پرداختن به این موضوعهای کاربردی روانروش

تواند  ی میآموزعبرتاین دو اثر نتایج اخالقی مؤثر و مثبت و پایان خوش دارد. این  
کردن،  ی الزم را برای تالشاز طریق همانندسازی در مخاطب انگیزه  میستقرمیغی  گونهبه

رسیدن به هدف و رفع مشکالت ایجاد کند؛ همچنین خواندن این دو کتاب برای والدین  
تواند روشی ساده و ارزان در شناخت مشکالت عاطفی، شناختی  شود و مینیز توصیه می

باشد. فرزندان  روانی  خأل بتو  جرئتبهشاید    و  اکنون،  چون  زمانی  هیچ  در  گفت  ان 
روانآموزه کاربردی  نمیهای  احساس  نگرش  شناسانه،  و  نوع  در  تغییر  و  است  شده 
بتوان مهدی رجبی را در میان نویسندگان    های اجتماعی گریزناپذیر است و شایدآموزه

معاصر،   نوجوان  و  قلم  واسطهبهکودک  و   فردمنحصربهی  متفاوت  کامالً  رویکرد    و 
برای والدینی که تالش میاش، نویسندهریزنگرانه آثار وی  بر  ای متفاوت دانست.  کنند 

 های بسیاری دارد. شناسی فرزاندانشان را صحیح تربیت کنند، درسهای رواناساس آموزه
 

 ها یادداشت
سازی از دانشگاه  ی کارشناسی سینما و فیلمآموختهشمسی، دانش 1359مهدی رجبی متولد ( 1)

نوجوان   مایصداوس رمان  است.  مدرس  تربیت  دانشگاه  از  نمایشی  ادبیات  ارشد  کارشناسی  و 
غول سال    کنسرو  در  و  افق  انتشارات  در  برگزیده   1393که  کتاب  است،  رسیده  چاپ  ی  به 

و    1394پشت پرنده در سال  ای الک و دریافت نشان نقره  2015ی مونیخ آلمان در سال  کتابخانه
 های برتر شده است. ی کتابی جشنوارهتاب برگزیدهک 
 

 منابع 
. اصفهان: معاونت پژوهشی  های شخصیتنظریه(.  1392)و دیگران.    دیحم  دی سپور،  آتش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
 حسن زمانی شرفشاهی، تهران: تصویر.  ی . ترجمهشناسی فردیروان(.  1370)  آدلر، آلفرد.

 ( فرزانه.  برگزیده(«. 1396آقاپور،  رمان  پنج  )بررسی  ایران  نوجوان  رمان  در  »تقابل   .)
 غنایی، دانشگاه شیراز.  ادبیات  دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش   ینامهپایان

ی  ، شماره11، سال  تربیت(. »نقش خانواده در سالمت روان«.  1374)  زاده، الهه.اخوان علی
 .26- 21  صص، 104
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سمانه. بوف»(.  1396)  اسدی،  سرزمین  از  کنسروها  پیوندهای  گذر  )واکاوی  کور  های 
،  2  ی، شماره8سال  مطالعات ادبیات کودک،  «.  (بوف کوربا    کنسرو غولبینامتنی رمان  

 .54- 31، صص  16پیاپی 
نیلوفر قادری   ی. ترجمهدرمانی آدلریروان(. 1389اِبرست، اورسوال ا؛ استورت، آالن ا. )

 زیر نظر محمود دژکام، تهران: ارجمند.
ویلیام. و  عقده(.  1371)  براید، مک؛ جیمز،  راه  نفسشکستهی حقارت  و  ی، مشخصات 

 الدین امامی، تهران: کانون معرفت. حسام ی. ترجمهعالج آن
، سال  تربیت(. »احساس حقارت در کودکان و نوجوانان«.  1369)  الملوک.حسینی، افضل

 .36- 34، صص  3  ی، شماره6
مصطفی. جعفری،  روشنک؛  با  1393)  خدابخش،  والدین  آموزش  اثربخشی  »بررسی   .)

سبک بر  آدلری  مقابلهرویکرد  نافرمانی  به  مبتال  کودکان  مادران  کاهش  های  و  ای 
 . 30- 7 ص ص، 1 ی، شماره10 ی، دورهشناختیمطالعات روانل«. های اختالنشانه

نقد کتاب  ها وارد شوید؛ نقد و بررسی کنسرو غول«.  (. »به ممنوعه1393دیندار، فریبا. ) 
 . 28-21صص   ،4و  3ی ، شماره1، سال  کودک و نوجوان

 . تهران: افق.کنسرو غول (. 1393) رجبی، مهدی.
 تهران: علمی فرهنگی. .شدهیوناتارای گم (.1386) .ــــــــــــ

مدرن و  (. »آدم شدن: خداباوری در روایتی پست1396ژیان جهانی، هدی و دیگران. )
و  طنزآمیز«.   کودک  ادبیات  ملی  همایش  ششمین  مقاالت  مجموعه  معنویت؛  زالل 

  مهدخت ع(، با نظارت دکتر  رضا )المللی امام  نوجوان و معنویت، مشهد دانشگاه بین
 . 315- 295  صص، مشهد: همیاران جوان، پورخالقی چترودی

روان1396)  .ــــــــــــــــــــــــــــ »تحلیل  مهدی (.  آثار  در    شناختی شخصیت 
ی کارشناسی ارشد زبان و نامهی حقارت آدلر«. پایانی عقدهرجبی بر اساس نظریه

 ع(.رضا )ادبیات فارسی، گرایش ادبیات کودک و نوجوان، دانشگاه امام  
 ی نشر ویرایش.تهران: مؤسسه  شناسی شخصیت.روان(. 1384کریمی، یوسف. )

، افسردگی، سبک  نفساعتمادبهبا    وزناضافهی  (. »رابطه1386)پرور، محسن و دیگران.  گل
خودپنداره و  وزن«.  زندگی  کاهش  مراکز  به  معرف  زنان خود  در  بدنی  و  ی  دانش 

 .144-121 ص ص،  32ی  ، شماره9، سال  شناسی کاربردیپژوهش در روان
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 تهران: دانشگاه تهران.   احساس کهتری.(. 1369) منصور، محمود.
 تهران: گوتنبرگ. حقارت.ی عقده(.  1368) منوچهریان، پرویز.

سفر قهرمان ِنوعی   یهبازشناسی الگوی وارون»(. 1396) میرابوطالبی، معصومه و دیگران.
،  مطالعات داستانی  دو فصلنامه«.  کنسرو غول کمبل در رشد فردی نوجوان در فانتزی  

 . 95-72 ص ص، 1 ی، شماره6 دوره 
Hoffman,E. (1994). The drive for self: Alfred Adler and the founding 

of individual Psychology. Reding, MA: Addison-Westley 
Publishing. 

Orgler,H. (1963). Alfred Adler,The Man and His Work: Triumph over 
theInferiorityComplex. New York: Liveright. 

Rajeshwari, N. K. (2012). “Relationship between Inferioritycomplex 

and Frustration inAdolescents”. Journal of Humanities and 
SocialScience.,2(2), PP.1-5. 

Rietveld, G. (2004). “Similarities between Jevwish philosophical 
thought and Adler’s Individual psychology. Journal of Individual 
psychology,6., 209-218. 

 


