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  چکیده

و نویسنده پرکار ادبی و سیاسی مصـر،   پزشک روان، نوشته نوال السعداوي» الصفر نقطۀعند  ةامرأ«رمان 

قهرمان داستان، در سطح خـرد روایـت و   » شخصیت«است که  هایی حقارتروایتگر ناکامی، شکست و 

ـ بر این اساس در ا. مبتال گشته است بدانجامعه معاصر مصر، در سطح کالن روایی  ن نوشـتار تـالش   ی

هـا و   موتیـف  تـرین  مهـم ، یکـی از  »فرد نگـرِ آلفـرد آدلـر    یشناخت روان«رویکرد  بر تکیهشده است تا با 

قهرمـان داسـتان بـه    » شخصـیت «در پرداخت هزارتوهاي » حقارت ةعقد« این نظریه بنام  هاي مایه درون

اصـلی   سـؤال و در پـی پاسـخ بـه     رو این از. گیرد قرارتحلیلی مورد تحلیل و بررسی  -روش توصیفی

و چگونگی بازتاب آن در  »حقارت عقدة« گیري شکلدر  مؤثرامل عو ترین مهم پژوهش مبنی بر چیستیِ

نقـش دوران   با در نظر گرفتن کهدهد  تحقیق نشان می هاي یافتهداستان،  قهرمان» فردوس«منش و رفتار 

کـودك و   رهاشدگیبه خود «وي از  شدت احساس حقارت، قهرمان داستان روابط اجتماعیِ کودکی و

که به سمت  جویی برتري سوي بهنه  و این امر او را است گرفته نشأت »تمحرومیت او از محبت و تربی

  .است دادهبه خودکشی سوق  درنهایتو » جبران«عدم تالش براي متري و ک
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  قدمهم

و » فیزیـک «هژمونی دو علـم   تأثیرت تقریبا تا اواخر قرن نوزدهم تح شناسی رواندانش 

بـر نیازهـاي زیسـتی و     کـرد  مـی اهی را که نسبت به شخصیت اتخاذ گن» شناسی زیست«

در پیکـره و شـالوده فکـري ایـن رویکـرد شخصـیت از       . بود مبتنی خارجی هاي محرك

و اسـتعدادهاي درونـی و فطـري و عوامـل      هـا  غریزهطریق تعامل و تقابل دوسویه بین 

در . شـد  مـی تعریف و تفسـیر   ،ونی منطبق با نظریه تحول و تکامل داروینمحیطی و بیر

 »شناسـی  مـردم « و »شناسـی  جامعـه « علوم از متأثر شناسی روان اواخر قرن نوزدهم دانش

 رأس در و قـرن بیسـتم   شناسـان  روانبر ایـن اسـاس   . کرد تجربه را اي گسترده تحوالت

 اسـتعدادهاي  و غرایز محصول را شخصیت که خود پیشینیان برخالف »آدلر آلفرد« ها آن

 اتخـاذ  شخصـیت  بـه  نسبت را جدیدي رویکرد دانستند، می محیطی عوامل نیز و فطري

 اسـت،  معـروف  »آدلـر  نگـر  فرد شناسی روان« نظریه به که نوین رویکرد این در. کردند

   .)81 :1388سیاسی،(» کند می زندگی آن در که است اجتماعی نتیجه و دستاورد« شخصیت

و بر اساس رویکرد » متن محور«  ۀبا در نظر گرفتن نظری است تا آن برنوشتار  این

 هاي شخصیت نظریه  ةهاي مطرح در حوز ترین موتیف ، یکی از مهمشناختی روان

)personality theory( حقارت ةاحساس حقارت یا عقد«، یعنی« )Complex

Inferiority( نگر فرد شناسی روان« ۀدر چارچوب نظری را« )Individual psychology( 

محتواي  به روش تحلیل »إمرأة عند نقطة الصفر«آلفرد آدلر در شخصیت قهرمان داستان 

 سؤالاین نوشتار در پی پاسخ به دو  درواقع .دهد قراردر ترازوي نقد و تحلیل  متن

 ؟اند کدم فردوس حقارت عقده گیري شکل در مؤثر عوامل ترین مهم -1 :اساسی است

  کند؟ می خودنمایی چگونه فردوس رفتار و منش در حقارت عقده -2

  

  تحقیق ۀپیشین

ثار نوال سعداوي پرداخته است آخاص به تحلیل و بررسی  طور بهثاري که آ ترین مهماز 

 .اشـاره کـرد  » دراسة يف أدب نوال السعداوي على ضوء التحليـل النفسـي: أنثى ضد األنوثة«  به کتاب توان می

 آثـار محور را بکار برده اسـت و از تحلیـل    مؤلفاین اثر رویکردي  در شیجورج طرابی
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در نیـز   اي نامـه  پایـان  .اسـت  یافتـه  دسـت اسی شخصیت نویسنده این نویسنده به روانشن

ــوان      ــن عن ــا ای ــا  ب ــالمی جاکارات ــۀ اهللا االس ــگاه هدای و د نقطــة الصــفر عنــروايــة إمــرأة «دانش

Perempuan Berkalung Sorban بـر   نامـه  پایـان این . صورت گرفته است» القیلعبیدة خ

اساس مکتب فرانسه در ادبیات تطبیقی تالش کرده است از منظر ادبیـات و نظریـه نقـد    

دو اثر انتخابی در ترازوي نقـد قـرار    بر  تکیهاین دو نویسنده را با  تأثرو  تأثیر فمینیستی

اي  نزدیـک اسـت مقالـه    تاراین نوشـ عنوان به  ازنظر کهشاید بتوان گفت تنها اثري  .دهد

توسـط  » زوزنی بر اساس روایت بیهقی سهل بوارت در شخصیت قح ةبررسی عقد«است با عنوان 

در . دکتر ابوالقاسم قوام و آقاي احسان قبول در مجله ادب پژوهی به چاپ رسیده است

 قرارگرفتـه  بررسـی  مـورد  طلبـی  جـاه رشک  تکبر، حسادت،: این مقاله موضوعاتی مانند

 شـده ، دنبـال  اسـت  آمـده نچه در این مقالـه  آمتفاوت نسبت به  کامالًو رویکردي  است

عقده برتري یـا عقـده حفـارت؟ واکـاوي اشـعار خاقـانی بـر اسـاس         «نیز با عنوان  اي مقاله .است

کـه از   گونـه  همـان . در مجله متن پژوهی ادبی به چاپ رسیده اسـت » روانشناسی فرد نگـر 

، موردبحـث ایـن مقالـه بـر اسـاس اشـعار شـاعر       مشخص است نویسـندگان در   عنوان

 آدلـر و بـر اسـاس روانشناسـی فـرد نگـر       اند کرده شناختی روانشخصیت او را تحلیلی 

و  جـویی  برتـري اجتمـاعی،   ۀهاي ذهنی، عالق برداشت: هاي کلی این نظریه مانند موتیف

عمـده   نوشتار پـیش رو بـا دو تفـاوت    آنکه  حال. اند قرار داده بحث موردسبک زندگی 

ـ  موتیف و ها مضموناز بین انواع  که اینپیش خواهد رفت؛ نخست   ۀهاي مطرح در نظری

ایـن   کـه  ایـن و دیگر  دهد میقرار  موردبحثحقارت را  ةتنها عقد» روانشناسی فرد نگر«

اثـر   مؤلـف شخصیت و  ،نو شناسی روانرویکرد بر اساس رویکرد مدرن در نقد ادبی و 

هـاي اصـلی    کـه یکـی از شخصـیت    ،گیرد نمیقرار  شناختی روانمورد ارزیابی و تحلیل 

  .گیرد مورد ارزیابی قرار می داستان )protagonist( ، قهرمانرمان

  

  مبانی نظري تحقیق

نظر به اهمیت شخصیت و نقش آن در فرایند تحلیل اثر ادبی و با توجـه بـه گسـتردگی    

بـه   شود تـا در ابتـدا   هاي شخصیت در حوزه روانشناسی در این نوشتار تالش می نظریه
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منظور پرداخت هزارتوهايِ شخصیت قهرمـانِ داسـتان از منظـر نظریـه عقـده حقـارت       

مفاهیم کلیدي بحث مانند شخصیت، نظریـه هـاي شخصـیت، روان شناسـی فردنگـر و      

  :بررسی قرار گیرد وردعقده حقارت م

  

  عقده حقارت  و فرد نگر شناسی روان ،شخصیت هاي نظریهشخصیت، 

ولی . است قرارگرفته موردبحثمتنوعی  هاي شیوهاصطالح شخصیت به  شناسی نروادر 

به معنـاي   »Persona«از کلمه التین » شخصیت«که واژه  اند پذیرفته ها آناغلب  حال بااین

شخصـیت بـا یـک تعریـف      پـردازان  نظریه حال بااین .تسا شده  برگرفتهماسک نمایشی 

در  تـوان  میرا  شخصیت هاي نظریهگستردگی و علت . واحد از شخصیت، موافق نیستند

 »شخصیت«گفت  توان می حال بااین. در ماهیت وجود انسان دانست ها آن نظر اتفاقعدم 

به  اي اندازه تاکه  هایی ویژگییا  ،ها گرایشپایدار صفات،  نسبتاًالگویی «عبارت است از 

 تـوان  مـی را  شخصیت هاي نظریه ترین مهم .)12 ،2002فیسـت، ( »بخشد میرفتار افراد دوام 

ــه -1:بخــش خالصــه کــرد 4در  ــه -2یشــی؛ وروان پ هــاي نظری ــادگیري؛ هــاي نظری   ی

 هرکـدام است کـه   ذکر شایان .وجودي/گرایی انسان هاي نظریه -4آمادگی؛  هاي نظریه-3 

 هستند که در فرایند ییها نظریهاز  اي گستردهمجموعه  دربرگیرنده ذکرشده هاي نظریهاز 

امـا در ایـن نوشـتار از میـان انبـوه       .اهمیت هسـتند  حائزشخصیت  شناختی روانتحلیل 

  .گیرد میقرار  موردبحث آدلر در مورد شخصیتنظریه  ، اصولها نظریه

بلکه براي تعامل وي  گرفت میفرد را یک ارگانیسم کلی و واحد در نظر  تنها نهآدلر 

 پزشـکان  روانماننـد سـایر    او نیـز  ).145، 1389شـارف،  ( بـود  قائـل با جامعه نیز اهمیـت  

فـرق  «مطالعات خود را روي افراد نابهنجار متمرکز کرد و سپس با استناد این اصـل کـه   

نتایج آن را بر همه افراد بهنجـار و نابهنجـار   » نابهنجاري و بهنجاري کمی است نه کیفی

شهرت  » فرد نگر شناسی روان« او که به اساس نظریه ).83، 1388سیاسی،(جامعه تعمیم داد 

 درواقـع  .گیـرد  مـی قـرار   )Psychodynamics( روان پویشـی  هـاي  نظریهدر پیکره  یافت

معیـار شخصـیت و فـرد را     آدلـر  دارد، فردیت بر داللت نظر به که تسمیه وجه برخالف

شـالوده گفتمـان ایـن نظریـه     ). 170، 1990لعبیـدي،  ( دانـد  مـی اجتماع و بافت اجتمـاعی  
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 تأکیـد شخصـیت   گیـري  شـکل گذشته افراد در  تأثیرر فرویدي که ب کاوي روان برخالف

 بناشـده اجتمـاعی و تـالش بـراي برتـري      تأثیرهايحقارت،  هاي احساسبیشتر بر  دارد

آدلـر ذهنیـات و    ازنظـر . )87، 2005ساراسون،  و 2002،88فیست،؛ 1389،113پروچسکا، (است 

بـر   تبـع  بهو  دشو میو تکامل شخصیت  گیري شکلآینده موجب  دربارهباورهاي انسان 

احساس حقـارت  «نظریه وي  هاي سازه ترین مهمیکی از  .گذارد می تأثیررفتار انسان نیز 

   .است» یا عقده حقارت

حقارت را براي اولین بار فروید مطرح ساخت و آن را بـراي توضـیح و    ةتعبیر عقد

نسی و یـا  که از احساس نقص و ناتوانی ج ثرات بازدارندهأبیان آن دسته از هیجانات و ت

هر فردي داراي فروید  ازنظر ).10: 1372منوچهریان، ( کاربردشوند به ترس از آن ناشی می

تمـایالت   صـورت  بـه  )اوان کـودکی (بـد   و خـاطرات خـوب و   اسـت  شخصـی تاریخ 

و به شکل آزارهاي روحـی و   است شده انباشتهدر قسمت ناخودآگاه ذهن  شده سرکوب

او ناخودآگـاه را مخـزن تمـایالت وازده و    . گردنـد گـر مـی   هاي روانـی جلـوه  نابسامانی

آدلر عقیده داشت که احسـاس حقـارت    ).8: 1370پل شـاریه،  ( دانستهاي روانی می عقده

تواند بالقوه در شرایط خاص تولد و رشد هر انسانی موجود باشـد و علـل و عوامـل    می

توانند موجـب بـروز   جنسی، می و بدون ارتباط با غریزة مستقالًه بسیاري وجود دارند ک

وجه تشابهی  ).11: 1372، منوچهریان و Smother,2010, 14( چنین احساسی در شخص شوند

: 1996 النـدین،  ویلیـام ( ید یافت همان تاریخ شخصی فرد استتوان بین آدلر و فروکه می

  .د فروید بر اهمیت اوان کودکی موافق بودأکیآدلر با ت). 287

هــاي ظــاهري تمــامی انعکاســات و نشــانه ةرنــددربرگی »حقــارت ةعقــد«اصــطالح 

هاي درونی خاص از قبیـل فقـدان    ها در افراد نمایشگر علت بروز آن شخصیت است که

بـدبینی و   ، احساس تقصیر و گناه، عدم اعتقاد به لیاقت و کفایت شخصـی، نفس اعتمادبه

آگاهی به شرم از خویشتن،  ).10: 1372منوچهریـان،  ( استو سرخوردگی و نظایر آن  أسی

، احساس ناراحتی از عـدم لیاقـت   )بدنی، ذهنی، اجتماعی ازلحاظ( اي نقصداشتن گونه

، در مظان شکست بودن، همراه بـا اعتقـاد بـه در    "سطح باال"خود، اطمینان از نبودن در 

ي حقـارت اسـتنباط   معرض قضاوت، تحقیر یا تمسخر دیگران بودن، از اصطالح عقـده 
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ها براي بقاي خـود، زنـدگی را   انسان ۀآدلر هم ةبه عقید. )127: 1371موکی یلی، ( شوندمی

. حقارت یا ضعف دارنـد  د، و بنابراین، همه احساسنکنوابسته به دیگران آغاز می کامالً

بـراي کسـب قـدرت جهـت      سالی بزرگدر  بعداًافراد را ابتدا در کودکی و  این احساس

ت، رشـد شخصـی را برانگیختـه    حقـار  احسـاس  بااینکـه . دهدرتري سوق میکمال یا ب

را نـاتوان   هـا  آنبرخی افـراد،  برانگیخته کردن  جاي بهتواند کند و خوب است، اما می می

گیرنـد کـه پیشـرفت چنـدانی     ر مـی قـرا  این احساس أثیرتحت ت قدري بهاین افراد  .کند

احسـاس  . )694: 2009، گنهان هر( ي حقارت دارندعقده ها آنشود که کنند، و گفته می نمی

از حدي تجاوز نکند سبب پیشرفت است اما هرگاه شـدت زیـاده    که درصورتیحقارت 

ي حقـارت تبـدیل خواهـد    و به عقده. از حد پیدا کند، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آمد

: تواند در کـودکی شـکل گیـرد   به سه شیوه می  ،)16: 1369 منصور،( ي حقارتعقده .شد

  .در اثر نادیده گرفتن: در اثر لوس کردن، ج: ب در اثر حقارت جسمانی،: الف

  

  شخصیت فردوس و عقده حقارت

 ،روستایی اي خانواده از فردوس نام به است کودکی داستان »الصفر نقطۀ عند ةامرأ« رمان

 منـد  بهـره  پدر حمایت و مادري مهر از کودکی دوران در او. محبت و مهر از تهی و فقیر

 پس ولی گیرد، می عهده به را او سرپرستی عمویش مادر، و پدر مرگ از پس و شود نمی

 ازدواج بـه  را او و کنـد  نمـی  تحمل خانه در را فردوس وجود او همسر عمو، ازدواج از

 بـه  مـدتی  از پـس  اما دهد، می تن ازدواج این به اجبار به فردوس. آورند درمی پیرمردي

 ناچار وي و پذیرد نمی را او موع برد، می پناه عمو خانه به شوهر هاي اذیت و آزار خاطر

 دختـر  کـه  افتـد  می او براي اتفاقاتی گریختن این پی در .گردد می شوهر خانه از فرار به

 شـود  می صادر اعدامش حکم قتل جرم به پایان در و دهد می تن فساد به معصوم و پاك

  .رود می مرگ استقبال به و کرده داري خود عفو درخواست از فردوس ولی

 را آن و قـرارداد  خـود  نظریـۀ  اساس را کهتري احساس آدلر آلفردگذشت  چنان چه

 اطاعـت،  شـرارت،  ماننـد  نابهنجـاري  و غیرعـادي  رفتارهـاي  کلیـه  تقریبـاً  واقعی انگیزه

). 22،23 ،1369 منصور،( کرد قلمداد ..و رخوت کمرویی ،اعتمادي بی خودکامگی، استبداد،
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: از اند عبارت فردوس شخصیت در حقارت احساس بازنمودهاي ترین مهم اساس این بر

  .جبران و مشکالت از فرار اجتماعی، هراس مفرط، فداکاري

  

  فداکاراي مفرطتواضع و

 همراه تواضع این معموالً و است ازحد بیش تواضع حقارت احساس هاي نشانه از یکی

ه در آید که فرد نتواند هیجانی را کوقتی به وجود می رنج احساس تجدید .است ذلت با

ها اقبالیها و بدنامهربانی برابر دربریزد، و مجبور باشد  وي به وجود آمده است بیرون

ي دیگري براي باال بردن هیچ وسیله که وقتی خصوص بهاز خود محبت نشان دهد، 

از نو  مرتباًهیجانی که بدین ترتیب از بین نرود . ارزش خویش درکف نداشته باشد

انسان هر دیدي نسبت به خود داشته باشد دیگران  .)77: 1369منصور، (شود احساس می

 مورد دراگر شخصی این فکر را  که طوري به. همان دید را نسبت به او دارند متقابالًهم 

و اضافی است دیگران هم همین نگرش را  ارزش بیخود داشته باشد که او یک انسان 

فکر . مثبت بسیار اهمیت داردتفکر  ویژه بهنیروي اندیشه  .نسبت به وي خواهند داشت

عنصري زنده و خالق است، اگر ما ضمیر باطن خود را از امید و آرزو اشباع کنیم، 

راه  ،این قبیل افکار منفی و سیاه. شد عینی شاهد و ناظر خواهیم صورت بهآن را  ۀنتیج

ع امراض روانی و جسمی و حتی گشاید و در پی آن انوارا به روي احساسات منفی می

در حقیقت  .)1: 1369مورفی، ( آوردها را به همراه میها و سرخوردگی و ناکامی کستش

به دنیا هم  دارند خودکسانی که نگرش مثبتی نسبت به . است خویشتفکر  ةانسان زایید

این  .شوند ئلها ارزش قا نگرش مثبت دارند و از اطرافیان خود انتظار دارند که براي آن

 كنتُ " .هستند بخش رضایت، شادي و روابط محبت ۀه شایستکنند کاحساس می افراد

 ذ إالّ آخومل  ه األرنبَ أعطيتُ  أرنباً  بختُ وإذا ما طَ ، والذيلَ  الرأسَ  الّ نفسي إلِ  ذُ ال آخو ها كلَّ   كةَ مَ عطيه السَّ أُ 

عه  م ذهبتُ  ل ليلةٍ أوّ ").54: 2003السعداوي، (" أن أشبعَ  قبلَ  قعدي دائماً ن مَ مِ  أ�ضُ  كنتُ . الرأسَ 

 ، وذهبتُ رفضتُ  ّين لك". ى األرضِ أنا علَ  وسأنامُ  السريرَ  ذي انتَ خُ : ، فقال يلنيا شتاء وبرداً كانت الدّ 

  ).53: همان( ."ريرِ ى السّ علَ  كن أن أنامَ الميُ : قلتُ ...  لى األرضِ عَ  ومنتُ 
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با امتناع ورزیدن از خوابیدن روي تخت و یـا   فردوسبینیم که  در این چند جمله می

هاي با رفتارها و فداکاري پایینشبه دلیل عزت نفس  هاي دور ریز ماهی قسمتخوردن 

توانند بیشـترین انتظـار را از وي   که می دهدناخواسته به دیگران یاد می طور به ازحد بیش

 مقابــل در کــه ازآنجــاییداشــته باشــند و در قبــال آن کمتــرین حــق را بــه او ندهنــد و 

احساس رنج  شود حاصل نمی او شرایطو در جایگاه  ديو یا بهبو ها هیچ تغییر فداکاري

ـ   .شـود  مـی تشـدید   حقارتشاو تجدید و احساس  فـداکاري از کـودکی در    ۀایـن روحی

وتنتهـي اإلجــازة و يركـب عمــي احلمـارة وأمحــل فـوق رأســي " :شــود دیــده مــیشخصــیت فــردوس 

وأســـري وراءه حـــىت حمطـــة قطـــار  الكبـــري مليئـــا بـــالبيض واجلبنـــة والفطـــري ومـــن فوقـــه كتبـــه ومالبســـه،" الســـبت"

  ).19: همان( "الدلتا

که سن و سال کمـی   این باوجودشود عمو می ۀکودکی که وارد خان ةفردوس از دور

کند و جـایی  رفتار می گونه ایناو با میل خود . کنددارد شروع به انجام کارهاي منزل می

که  درواقع به دلیل این .کند میاز داستان نیامده است که عمویش او را مجبور به این کار 

بود و به کسی نیاز داشت کـه حـامی او    داده ازدستفردوس در کودکی خانواده خود را 

و  دیـد  نمـی جایی براي خود در آن خانه  شد میاي که وارد باشد و از طرفی به هر خانه

، قضاوت دیگـران بـرایش بسـیار مهـم شـده بـود و       دید میخود را یک شخص اضافی 

و  شـدن  واقـع کـه بـا مفیـد     کرد میبراي همین تالش . از طرد شدن داشت همیشه ترس

تنهـا راه زنـدگی در کنـار     کـه  ازآنجاییاما  ؛دیگران جایگاه خود را حفظ کند توجه جلب

را یاد گرفتـه   حدوحصر بیبندگی  کودکی ازها یافته و  دیگران را در خدمت کردن به آن

این در دست نداشت همچـون خـدمتکاري   بود و براي باال بردن ارزش خود چیزي جز 

تـب ي وأرّ ّمـعَ  ل مالبـسَ حه و أغّسـه و أمَسـألكنَسـ ىل البيتِ إ ن املدرسةِ مِ  أعودّ " .کردرفتار می توقع کم

ي لــــه قفطانــــه اجلــــاز و أكــــوّ  ها علــــى وابــــورِ ي مكــــواة حديديــــة ثقيلــــة أســــخنّ يل عّمــــ یواشــــرتَ . تبــــهســــريره وكُ 

ــان( "فأحضــر لــه عشــاءه ي مــن األزهــرِ عــود عّمــالشــمس بقليــل ي غــروبِ  وقبــلَ . وعمامتــه  نــتُ ك".)25: هم

 خُ طــبَ ي كانــت تَ زوجــة عّمــ. واملالبــسَ  ل الصــحونَ حه وأغّســوأمَســ س البيــتَ إىل املدرســة وأعــود ألكــنّ  أذهــبُ 

ــان(" فقــط ن دال ِمــيخ حممــود، وأصــبح يل ســرير مــريح بَــالَشــ ي إىل بيــتِ عّمــ ن بيــتِ ِمــ و انتقلــتُ ").28: هم

ـــدّ أمتَـــ ، ســـرير مـــا كنـــتّ ةِ اخلشـــبي نبـــةِ الكّ  ـــ ه ألســـرتيحَ د فوَق  ن عِ ِم
َ
 الكبـــريِ  البيـــتِ  وتنظيـــفِ  ســـلِ الغُ و  خِ طـــبَ نـــاء امل

مك، الَسـ على سـوقِ  طلّ تُ   يف حارةٍ غريتَني ني صَ بيومي شقة من حجرتَ وكان لِ ").48: همان(" الكثري واألثاثِ 
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: همـان (" هو أطبخ له طعامَ  أو حلماً  ي أرنباً أو أشرتَ  مكَ السّ  ن السوقِ هما، و أشرتي مِ هما و أمسحُ نسُ أكّ 

53(. 

بدن خود را در اختیـار مردهـا    که وقتیدر کم توقعی فردوس همین بس که او حتی 

اي در دست زنی به نام شـریفه  و تنها بازیچه. کردها پولی دریافت نمی داد از آنقرار می

ك نّـك ِأل يمتَـوا قِ عرفُـبيـومي مل يَ  بيـومي وأتبـاعِ : و قالـت يل شـريفةُ ".کردبود که از طریق او کاسبی می

 تسـاءلتُ ... هـاقيمتَ  دُ دّ يت ُحتـهـي الّـ ولكـن املـرأةُ  املـرأةِ  قيمـةَ  عـرفُ اليَ  يـا فـردوسَ  الرجـلُ .كفسِ نَ  يف قيمةَ عرِ تَ  ملَ 

دفعــه مـا يَ  عفَ ِضـ دفعَ أن يَـ دونَ  ك أحـدٌ أن يلمَسـ كــنُ الميُ : تقالَـ!... ؟ريفةُ يـا َشـ  قيمـةٌ ل ِيل وَهـ: يف دهشـةٍ 

... ذا هـو شـأنكَهـ ، لـيسَ يب شـيئاً طلُـال تَ : الـتقَ . شـيئاً  لِ ُجـن الرَّ ِمـ أن أطلـبَ  طيعُ  ال أسـتَ كّين لَ وَ : لتُ قُ . يل

  ).60-59: همان(" أين أناه شَ إنّ 

ثیر اساسـی دارد، در ایـن زمـان اسـت کـه      أکیفیت روابط در کودکی بر عزت نفس ت

فـردوس خـود وقتـی     کـه  ريطو به ).12: 1383شیهان، ( شودبذرهاي عزت نفس کاشته می

 ،کند که بیومی از او خواست روي تخت بخوابد و او قبول نکردشبی صحبت می ةدربار

کسی او را به خود تـرجیح نـداده    تاکنونکند که اشاره می اش کودکیبه خاطرات دوران 

ــبــل أن فَ ن قَ يــايت ِمــث يف حَ مل حيــدُ ". اســت يف  الفــرنِ  قاعــةَ  نفســهلِ  ه، أيب كــان يأخــذُ نفِســ یلــعَ  لين أحــدٌ ضَّ

ــ ــعَ ، وَ البــاردةِ  ين يف القاعــةِ يرتُكــوَ  تاءِ الشِّ ــ أخــذُ يَ  ي كــانَ مِّ ــعداوي، ( "يةِ بِ َشــاخلَ  الكنبــةِ  وقَ ين فَــيرتُكــوَ  ريرَ السَّ الس

2003 :53.(  

عـزت نفـس نقـش     گیـري  شـکل شود که مادر یا جانشین مـادر از لحـاظ   تصور می

یعنی کودك احساس کنـد کـه    سالم باشدي مادر و فرزند کند، اگر رابطهمحوري ایفا می

واکنش نشان دهد  ؤثرم طور بهو  سرعت بهمادرش قادر است به احساسات و نیازهاي او 

خـود و توانـایی برقـراري روابـط      مورد درها را درك کند کودك خواهد توانست،  و آن

شکسـت در ایجـاد   . ، احسـاس مثبـت داشـته باشـد    سـالی  بـزرگ شخصی صـمیمی در  

یا طـرد منجـر    توجهی بیناشی از  دائمیتواند به اضطراب طفی به مادر میعا بستگی دل

اي بـا فرزنـد   عاطفی هیچ رابطه ازنظرسفانه مادر فردوس أولی مت ).12: 1383شیهان، ( شود

ـ عرفـتُ ":گویـد کند، براي مثال مـی نداشت، فردوس بارها از مادرش ابراز نارضایتی می ا أ�َّ

انـت كَ . يندفئُ تَـ تـاءِ ي يف الُش◌ِ مِّـن أُ ُكـمل تَ . هادرِ ين يف َصـتـدفئَ إليهـا لِ  زحفـتُ وَ . يالأدرِ  رفـتُ عَ  فَ كيَـ. يأّمـ

   ).21: 2003السعداوي، (" ديفء أيبتُ 
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دکان از کو باتجربۀها، عقاید و رفتار والدین همراه  رشد عزت نفس در فرد به نگرش

وسـت داشـتن   عزت نفس حاصل د ).23: 1382 جانگسما،.اي( تسلط بر محیط بستگی دارد

  .و دوست داشته شدن و نیز داشتن احساس تعلق است

  

  فرار از مشکالت

اراده قوي باشد، آنجا  جا هرهر اخالق بزرگ و عالی است، و  ۀقدرت اراده اساس و پای

اراده نباشد ضعف و بیچـارگی و فالکـت حکـم     جا هرو : نشاط و زندگانی وجود دارد

گرفت چاره را در هر موقعیت سختی که قرار می فردوس ).90: 1370پل شاریه، (فرماست، 

هماننـد وي رفتـار    هرچند که شاید هـر کـس دیگـري بجـاي او بـود     . یافتدر فرار می

از او داشـت و آن، مانـدن، مقاومـت و مبـارزه      توان انتظار دیگـري نیـز  کرد، ولی می می

خانـه فـرار   شـنود از  ازدواج وي می ةکه تصمیم عمویش را دربار این محض بهاو  .است

نـومي  قمـيصَ  وضـعتُ ."گریزدکند و یا بهتر است بگوییم از روبرو شدن با این مشکل میمی

 ســـعديةُ ، وَ طـــبخُ تَ  ي يف املطـــبخِ عّمـــ كانـــت زوجـــةُ . غريةِ قيبـــيت الصَّـــي يف حَ قِ وُ َفـــتَـ  هادةَ َشـــوَ  شـــهاديت الثانويـــةِ وَ 

ـــ ُمثَّ  قةِ الّشـــ بـــابَ  تحـــتُ فَ . هـــمطعمُ تُ  األوالدِ  جـــرةِ يف حُ  اخلادمـــةُ  " ارعِ إىل الّشـــ رجـــتُ خَ وَ  ديدٍ َشـــ دوءٍ ه ِ�ـــأغلقُت

نــد دوبــاره بــه يبيط خانـه شــوهر را نابســامان مـيو پــس از ازدواج هنگـامی کــه شــرا.)۴۴: ۲۰۰۳السـعداوی، (

  ).51: همان("يمِّ عَ  يتِ  أذهب إىل بَ مله، وَ بيتَ  فرتكتُ "افتدفکر ترک مکان می

 العمل عکسهاي متعدد و مختلف تدر موقعی فردوس این است که توجه جالبنکته 

او . واحدي دارد و انتقال او از هر موقعیت به موقعیت دیگر همیشه با فرار همراه اسـت 

ن ِمـ خرجـتُ ".کنـد از خانه عمو، شوهر، بیومی، شریفه،اداره و حتی از خانه خود فـرار مـی  

. يفِسـنَ  كـلِّ ألقـي فيـه بِ ذي أجـري إليـه، وَ لّـاَ  اآلمـنُ  هو املكانُ  ارعُ الشَّ  أصبحَ . أجري ارعِ بيومي إىل الشَّ  بيتِ 

و 56: همــان( "أجــري ه بيــومي انطلقــتُ وَجــ لفــي فــإذا مل أرَ خَ  أنظــرُ  إىل حــنيٍ  ن حــنيٍ ِمــأجــري َو◌ِ  نــتُ كُ 

  ).56،66،89،99زین

اولین تمایل او به فـرار از   که چنانفکر ترك مکان از کودکی در فردوس وجود دارد، 

خواهد او را با خـود بـه مصـر ببـرد،     ه از عمویش میدهد کخانه وقتی خود را نشان می

 يركـبُ  حـنيَ ".اسـت  اطرافیـانش هدف اصلی او از این درخواست ترك موقعیـت و   درواقع
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ــعَ  أمســك بيــدِ أبكــي وَ ... عــك إىل مصــرَ ذين مَ لــه ُخــ أقــولُ أبكــي وَ  علــيّ  لمُ يّســوَ  ي القطــارَ ّمــعَ   القطــارُ ي وَ مِّ

  ).19: همان(" األرضِ  وقَ جهي فَ ى وَ لَ عَ  أقعُ ته فَ وَّ قُـ  لِّ كُ بِ  ديّ ن يَ ه مِ يدَ  دُ ه يشُ كنَّ ك لَ تحرَّ يَ 

ا دارد، و وقتـی عملـی را انجـام    دانیم که هر فردي رفتـار مخصـوص بـه خـود ر    می

، به نظـر فرویـد، ایـن دالیـل     باوجودایندهد، براي توجیه عمل خویش دالیلی دارد،  می

ما بـه رفتـار خـویش     مسلماًند، سازهمیشه حقایق و علل باطنی اعمال ما را روشن نمی

براي مثـال مـن   . آگاهی داریم، اما این آگاهی همیشه با شناسایی و معرفت همراه نیست

از پرخاشگري و خصومت خود نسبت به فالن دوست باخبرم، اما دالیل عمیق این امـر  

ره به دنبال بحث از دلیل اصلی فرارهاي فـردوس دوبـا   ).18: 1370پل شاریه، (دانم  را نمی

کسـانی کـه   . اسـت  نفسـش  عـزت شود و آن پایین بودن صحبت از مشکل اساسی او می

عـالوه بـر   . رادارنـد  هـا  جویی مبارزهایی تبدیل مشکالت به عزت نفس باالیی دارند توان

پایین بودن عزت نفس و ضعف اراده، دلیل دیگري که براي ناتوانی مقابله بـا مشـکالت   

  .د عدم وجود ابتکار و خالقیت استتوان مطرح کرها می و فرار از آن

عمو براي ازدواج نکردن با مردي که به او عالقه ندارد،  فرار از خانه جاي بهفردوس 

توانست انجام دهد این بود کـه بـا عمـویش صـحبت کنـد و بـا او       حداقل کاري که می

حـرف   ولـی او یـک کلمـه در ایـن مـورد     . اي نداشته باشدمخالفت کند حتی اگر فایده

که موضـوع ازدواج را فهمیـد پـا بـه      و بدون هیچ مقاومتی بالفاصله پس از این زند ینم

خـود را پیشـاپیش    او کهدید  مسئلهرا باید در این شاید دلیل این تصمیم . گذارد میفرار 

و  شکسـته  درهـم دید و هرگونه مقاومتی را از قبـل  در این مبارزه و مقاومت مغلوب می

همان خصلت افراد داراي احساس کهتري است کـه بـه دلیـل    دانست و این می فایده بی

  . بینند ، خود را در مظان شکست مینفس اعتمادبهو  جرئتکمبود 

  

  (Compensation) احساس کهتري و جبران

ي انسـان و نیـروي   }هـا {آدلر اعتقاد داشت که احسـاس حقـارت منبـع تمـامی تکـاپو     

ام پیشرفت، نمو، و رشـد فـرد ناشـی از    تم. انگیزانداي است که کل رفتار را برمی محرکه

ت خـواه ایـن حقـار    -دهـد خویش انجـام مـی   جبران حقارت منظور بهکه  است تالشی
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بـراین اسـاس  جبـران تالشـی      .)144-143: 1990شـولتز،  ( خیال واقعی باشد، خواه زاییده

 واقعـی، جسـمی،   خیـالی، (است که یک فرد براي چیرگی و غلبه بـر نقـص    ناخودآگاه

هـاي   جبـران  درواقـع  .)85، 2000فیصل،( گیرد میو یا احساس آن بکار ..) روحی ومادي، 

 ؛جبران پیروز شونده یا قهرمانی: الف: کردتقسیم  نوع وان به سه ت می را  احساس کهتري

  .بخش تسلیجبران  :یا کتمانی، ج کننده حمایتجبران : ، بنیز تعبیر شده است

  

  یجبران پیروز شونده یا قهرمان

ممکـن اسـت   . است بااهمیتکند، بسیار ی که فرد نسبت به نقایص خود اتخاذ مینگرش

بسیار مطلوب به جبران بپردازد، یا اینکه با اتخاذ تـدابیر   هاييارگفردي با برقراري ساز

ـ گاهی اوقات احساس حقارت مـی  حال بااین. با آن برخورد کند آمیز طفره د موجـب  توان

ـ (د تري شومطلوب هاي فعالیت وقتـی انسـان تـالش     ).131، 2009؛  یـم،  284: 1920دین، الن

صحیح و مطلوب بر ضعف خـود   هاي روشتوجه به استعدادهاي خود و با کند تا با  می

 »مسـتقیم  جبـران « بـه  آن از کـه  زده اسـت  غلبه کند، دسـت بـه جبـران پیـروز شـونده     

اعتالي ارزش  درراه احساس کهتريجبران  اصوالً .کنند مینیز یاد  )152، 1975 عبدالمنعم،(

انـد آن  شود، تا بتوي متأثر از احساس کهتري، تعقیب میزمینه جز بهاي شخصی در زمینه

فرد داراي ضعف جسمانی از  که چنان). 88: 1371 یلی، موکی( احساس را به تعادل درآورد

سـازد، کسـی کـه از لحـاظ ذهنـی احسـاس کهتـري        لحاظ معنوي خود را نیرومند مـی 

  .پردازدت به پرورش نیروي بدنی یا یکی از استعدادهاي هنري خود میاس پیداکرده

بـا   کنـد  میاحساس ضعف اجتماعی  ازنظري نابسامانش فردوس که به دلیل خانواده

را  کهتـري خـود  کـرد  مـی اي درخشان سـعی  درس خواندن و تالش براي ساختن آینده

ذي لّـاَ  حيـدُ يء الوَ و الّشـُهـ املسـتقبلُ  أصـبحَ حكيـه، وَ مـا أَ  يـايت املاضـيةِ فوليت أو حَ ن يف طُ مل يكُ ".جبران کند

ـــــه، أحيانـــــاً أن أحكـــــي عَ  طيعُ أســـــتَ  ـــــأختَ  ن ـــــةً  قبلِ تَ ُســـــيف امل أكونُ ين َســـــأنّـــــ لُ ّي أو  اميـــــةً أو حمُ  هندســـــةً ، أو مُ طبيب

فردوس از زندگی گذشته خود ناراضی اسـت ولیـدر صـدد     ).29: 2003السعداوي، ("قاضـيةً 

اي بهتـر بـه عنـوان مهنـدس، دکتـر و یـا        را با امید به ایندهاست تا گذشته نامیمون خود 

  .قاضی جبران کند
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هـاي دیگـر    هایی در قسمتفردي که کهتري جسمی دارد با پرورش دادن توانمندي

مثـال، فـرد   براي . تواند با ضعفی که در یک قسمت بدن خود دارد، سازگار شودبدن می

راه دیگـري بـراي   . اسـی را پـرورش دهـد   هاي شنوایی بسیار حس تواند مهارتنابینا می

تبـدیل کـردن ضـعف بـه نیرومنـدي       سازگار شدن با یک ضعف جبران مفرط است، که

در این حالت فـرد تنهـا بـه جبـران ضـعف خـود رضـایت         .)694: 2009هرگنهان، ( است

کند به برتري برسد که گاه ایـن خـود بـه یـک مشـکل روانـی       ، بلکه تالش میدهد نمی

  .کنندبرتري یاد می ةه از آن با عنوان عقدشود کتبدیل می

 علــى األخــصّ وَ  اسِ الّنــ يــعِ مجَ  ؤوسِ رُ  وقَ ي فَــأِســرَ  ين أرفــعُ عُلــيء جيَ ، َشــهوِ عــن شــيء ميــألين بــالزّ  أحبــثُ  كنــتُ "

 بـــريةٍ كَ   ظـــاهرةٍ يف مُ  ن املدرســـةِ ِمـــ رجـــتُ خَ  يـــومٍ  ذاتَ " و .)۱۰۵: ۲۰۰۳الســـعداوی، (" امّكـــاحلُ األمـــراء وَ امللـــوك وَ 

 مبحوحــةَ  إىل املدرسـةِ  عــدتُ وَ . احلكومـةِ  ســقوطِ بِ  أهتـفُ  بنــاتِ الَ  أكتـافِ  یعلــ مولـةفــإذا يب حمَ  كومـةِ حلُ ا دَ ِضـ

 أو رئيســـةَ  كبـــريةً   نفســـي زعيمـــةً  لـــتُ و قـــد ختيّ  الليـــلَ  ضـــيتُ  قَ لكـــّين  املالبـــسِ  قـــةَ زّ ممَُ  الشـــعرِ  منكوشـــةَ  وتِ الّصـــ

  لســـتُ وَ  النســاءِ كَ    لســتُ أنــّين  أحــسُ   كنــتُ كــّين ، لَ ولِ لـــدُّ لِ  رؤســاءَ  اليصــبحنَ  ســاءَ النّ  أنّ  أعــرفُ  كنــتُ  .دولــةٍ 

 ثنَ دّ َتَحـي نَّ ُهـلُّ كُ   والبنـاتُ . بِّ احلُـ نِ َعـ ثُ أنـا الأحتـدّ وَ  بِّ ن احلُـَعـ ثنَ تحـدّ يَ  هـنَّ لُ ويل كُ ن َحـِمـ ، فالبناتُ البناتِ كَ 

ـهُ ن يَـ ُكـمل يَ  نـاتِ البَ  مُّ ُهـلين، ومـا يَـ ن يشـغُ ُكـمل يَ  بنـاتِ الَ  شـغلُ مـا يَ .لِ ُجـن الرَّ عَ  ثُ دّ أحتَ  أنا الوَ  جلِ ن الرّ عَ   "ينمُّ

   ).29: همان(

اي از زندگی خود به فساد کشیده شده بود در سراسر داستان بـه  فردوس که در برهه

 ذاتـاً او کـه  . کنـد اي ناخشنودي قلبی خود را از این سبک زندگی ابراز میشکل پوشیده

را انسـان شـریفی نبیننـد    کـه اطرافیـان او    کرامت و شرافت انسانی است از این دوستدار

د قَـ كنـتُ   سٌ ومِ أنـا ُمـين وَ أنّـ" :گویـد از داستان مـی  درجایی که طوري به. شودبسیار ناراحت می

او از فاحشه بـودن خـود رنـج    . )90: همان("رين أكثَـهينُـد هنـاك مـا يُ عُ م يَـ زم، فلَ ن الالّ مِ  أكثرَ  تُ أهنَ 

 غـريُ  أنـتَ : قـال".س کهتـري داشـت  برد و از اینکه دیگران او را محترم نشـمارند احسـا  می

  لمـةَ الكَ  ، لكـنَّ أذينَّ  أخفيـتُ وَ   بسـرعةٍ تَني االثنَ  يَّ يد فعتُ رَ  َينَّ إىل أذُ " حمرتمةٍ  غريُ " كلمةُ   أن تصلَ  قبلَ . رتمةٍ حمُ 

  ).76 :همان( .." .يإىل رأسِ  همِ ت كالسَّ فذَ ت قد نَ كانَ 

ن دارد که خـود را بـه   کند و سعی بر آکهتري خود مبارزه می بااحساسبه این دلیل 

 أو وجبـةِ  ن عـالوةٍ َعـ اليزيدُ  جسدي خبساً  مل يكن مثنُ ."معرفی کند و ارزشمند دیگران زنی محترم

 رّ ، أو جمُ يلِ لى كورنيش النّ عَ  يارةِ بالسّ  زهةٍ عشاء أو نُ 
ُ
 أرفـضُ  نـتُ كُ ... ئيسِ الـرِّ  ضبِ غَ  بِ نُّ أو جتََ  ديرِ د إرضاء امل
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ــه بِ زّ نــداء أو التَ الَغــ دعــوةِ  دَ رَّ ُجمــ ــ أحــدُ  علــيّ  يعــرضُ  ةٍ رّ َمــ لِّ يف ُكــ... يــلِ لــى كــورنيش النّ عَ  ارةِ يّ السَّ
ُ
ــ ديرينَ امل ه دعوَت

 علـى إرضـاء أحـدٍ  مل أحـرص كثـرياً "... عـنهنَّ  رتفـعٌ ين مُ لكـن مثَـن زمـياليت وَ ِمـ أشـرفَ  لستُ : "دوءه �ِ لَ  أقولُ 

 بــأنّين  ركةِ يف الّشــ رت إشــاعةٌ تَشــانَ ى إرضــائي، وَ علــ نافســونَ يتَ  فــون الكبــارُ املوظّ  ، فأصــبحَ بــارِ الكِ  ن املــوظفنيَ ِمــ

  بــل أشــرفُ  شــريفةٌ  موظفــةٌ 
ُ
 فٍ موظّــ أكــربَ  أنّ كربيــائي، وَ   ســرِ مل يــنجح يف كَ  ن الرجــالِ ِمــ أن أحــداً فــات، وَ وظّ امل

او در واقـع در تـالش اسـت تـا از      .)81: همـان ("طـرقتُ  يـينّ نحـين أو عَ رأسـي يَ  ن أن جيعـلَ عَ  عجزَ 

بنـابراین ارزش بـدن وجسـم     .احساس کهتري خود را جبران کند طریق مکانیزم جبران

خود را در مقایسه با دیگر همکارانش به ناچیز نمی فروشد و با رفتارش کاري می کنـد  

تا مدیران و کارمندان صاحب منصب و مقام براي دستیابی به جسم او با یکدیگر رقابت 

در واقـع او در  . خود مـی دانـد   کنند و او این رقابت را دلیلیبر عزت نفس و ارزشمندي

   .صدد جبران شکست روحی و دنیاي آشفته درون خود است

  

  یا کتمانی کننده حمایتجبران 

تواند با کهتري خود به مبارزه برخیزد و بـر آن  برد نمیوقتی فردي که از کهتري رنج می

د، سعی چیره شود و یا در خود استعدادهایی را گسترش دهد که آن کهتري را جبران کن

در حملـه کـردن، اطرافیـان خـود را      دستی پیشکند با کتمان کردن کهتري خود یا با می

 شخص ضعیف است ۀاین کتمان اسلح. وي دارند فریب دهد ةنسبت به نظري که دربار

  ).27: 1369منصور، (

 عنـدَ  فٌ فَّ َصـشعري مُ ا، وَ ليالعُ  بقةِ من الطّ  ريفاتِ ساء الشّ النّ  ، كمساحيقِ وعِ النّ  دةَ جيّ  كانت مساحيقي مثينةً "

 عـن اخلالعـةِ  كشـفُ ال يَ  طبيعـي شـريفٍ  لـونٍ غتا بِ صـبَ  فتايَّ َشـ، وَ يف شعور نساء العـائالتِ  تخصصٍ مُ  قٍ حالّ 

 كبـريٍ   فٍ وظّـمُ  أيّ  كزوجـةِ . ضٌ و فيهـا رفـ داءٌ فيهـا نِـ تقنـةٍ مُ  طوطٍ تا ِخب رمسَ  ينايَّ عَ وَ . نفسه فيها يف الوقتِ ال خيُ وَ 

الســعداوي، ("مــنيِ ذائي الثَّ ِحــشــعري وَ مبســاحيقي وَ  ليــا إالّ العُ  بقــةِ مــي إيل الطَّ ن أنتَ مل أُكــ. ليــاالعُ  يف الطبقــةِ 

 فقدان از همیشه که او. داشت خود کهتري با مبارزه در سعی ابتدا در فردوس ).16: 2003

 کـه  داشت آن در سعی برد می رنج ایدئال خانواده بگوییم است بهتر یا و متعادل خانواده

 در همیشـه  کـه  طوري به کند، عوض را خود اجتماعی موقعیت تالش و واندنخ درس با

 بــه رسـیدن  درراه کــه آن از پـس  ولــی. شـد  مــی محسـوب  ممتــاز شـاگردان  از مدرسـه 

 بـود  آن درصـدد  خود آرایش و پوشش نوع طریق از شد، مواجه شکست با آرزوهایش
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زنـان اشـراف زاده و    او خـود را هماننـد   .دهـد  نسـبت  جامعه باالي طبقه به را خود که

در حـالی کـه در واقعیـت    . کند تا خود را به طبقه آنان منسوب کنـد  ثروتمند آرایش می

چنین نیست او با این کار در صدد است تـا واقعیـت و انـدوه درون خـود را از طریـق      

  .مکانیزمِ جبرانِ حمایت کننده کتمان کند و خود را در پس نقابی دیگر مخفی نگه دارد

  

  بخش لیتسجبران 

هاي اشتقاقی یا خیـالی   نوع آن جبران ترین پررنگ :است متعددياین جبران داراي انواع 

خواهد که در زنـدگی  انسان در زندگی رؤیایی و خیالی آن اقتدار و توانایی را می. است

که یأس و گریز بر فرد غلبـه   این جاي بهدر این حالت . تواند به آن دست یابدواقعی نمی

رانند و بـه   از ذهن وي می موقتاًآورد که فکر مشکالت را هایی روي میجوئیکند به کام

گردنـد  دهند که در یک فعالیت متداول و سازش یافته نصیب وي نمـی هایی می او لذت

ایـن محبـت را از    گـاه  هـیچ ي مهر مادري است امـا  فردوس که تشنه ).64: 1369منصور، (

ـ  خیـال جانب مادر دریافت نکرده است در  مـادر نامهربـانش را کـه هـیچ      خـود  ردازيپ

که درواقـع همـان مـادر    ( وجود مادر حقیقیبا کند و ي عاطفی با او ندارد نفی می رابطه

 أكنـتُ ".کنـد دردش را تسـکین دهـد   وجود عشق او به خود تالش می با و) خیالی است

حت ت و أصـبّ أو هـي الـيت تغـريّ ، و أنـا تغـريتُ  أمـي ولـدتين حقـاً  أخرى غـري الـيت ولـد�ا أمـي، أم أنّ  واحدةً 

 ل مـرةٍ هـا ألوُ أمـي احلقيقـي كمـا رأيتُ  ر شـكلّ أحاول أن أذكُ  ت أمي؟ كنتُ ها ليسّ ي لكنّ أخرى تشبه أمّ  امرأةً 

ـــان بالـــذات أذكُ . يف حيـــايت همـــا أومهـــا عينـــان بالـــذات أرقبُ . همامـــا وال أعـــرف شـــكلّ و�ّ لُ  الأعـــرفُ . ارمهـــعين

السـعداوي،  ("أمسـكتاين املشيّ  مُ وأنا أتعلّ  ا ترياين و تتبعاين، فإذا تعثرتُ عنهم فيتُ عينان وإن اختّ . ترقبانين

2003 :20.(  

و تمام هم و  مادر استفاده کند ي پیرایه بیطفل بیش از هرکس نیاز دارد که از محبت 

کند و اتکاي کودك به مادر نفس او را سرشار می. خود مبذول ببیند مراقبت او را در

 يف محلقُ أُ  العينني مفتوحةَ  ظللتُ ". )78: 1366قائمی، (سازد یراب میسراسر وجود او را س

 ،شّ القَ  فوقَ " اخلصّ " يف راقداً " حممدين" أرىوَ  ،فشيئاً  شيئاً  تظهرُ  لمةِ الظّ  يف غارقةٌ  بعيدةٌ  ورٌ صُ . المِ الظّ 

 فردوس ).30: 2003 السعداوي،("جسدي فوقَ  هأصابعَ  سأمل أستعيدُ وَ  أنفي، يف شِّ القَ  رائحةَ  أستعيدُ 
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 هایش خیال با گاه کرد،می کمبود احساس اطرافیانش هاي مهري بی و تلخ زندگی از که

 که اش کودکی بازي هم و دوست تصور با و گرفت می فاصله حقیقی زندگی از لحظاتی

 را زندگی مشکالت و کند کامجوئی لحظاتی کرد می تالش داشت دوست بسیار را او

از دوران  مانده برجاي هاي آسیبهاي و  محرومیت هدرنتیجفردوس . کند فراموش

  دنبال بهمادر است، اکنون و در خواب  بخش آرامحضور گرم و   آن جمله ازکودکی که 

 نبردهاي  از آن بهره و جبران لذت و ارزشی است که او در زنگی واقعی تصویرسازي

در تا بدان ما خصوص بهشدت محرومیت وي از محبت و حضور گرم خانواده و . است

 از ناتوان گونه خود رؤیاو خواب  رؤیاپردازياست که او حتی در  شده ترسیمحد 

و  .باید تجربه و لمس نشده است که چنانوقت  چ، مادري که هیمادر است تصویرسازي

در خواب تصویر یکی از دوستان گذشته  ،دسترس غیرقابل مادرِ جاي بهبه همین علت 

دردهاي دیروز و اکنون او  بخش تسلیتا  کند ادر میخود را جایگزین حضور گرم م

   .باشد

  

  گیري نتیجه

موجودي است که احساس حقـارت را   شناسی روان ازنظرزیستی و هم  ازنظرهم  انسان

 نویسنده وادیب معاصـر  یک پزشک عنوان بهنوال سعداوي بر این اساس  برد میبه ارث 

را  »شخصـیت  »روحی روانی هاي یدهپد ترین مهمسعی کرده است در رمان خود یکی از 

 تـرین  مهـم  .حقارت است در شخصیت فردوس به تصویر بکشـد  هاي احساسکه همان 

گرفته شـدن او در دوران   نادیده کند می خودنماییاحساس کهتري فردوس  بردلیلی که 

کودك و محرومیت از محبـت در   رهاشدگییا به تعبیري ناشی از به خود  .استکودکی 

نقش قاطع و  سالی بزرگ ةاین مرحله در تعیین رفتارها و منش دور است؛ دوران کودکی

نیازهـاي   گـاه  هـیچ و ه عاطفی در محیطی نامناسب رشـد کـرد   ازنظراو که . مؤثري دارد

حقارت شده   هاي احساس دچار است اکنون اش مانند محبت و امنیت محقق نشدهاولیه

اس رنج یا فداکاري مفـرط، هـراس   تجدید احس: بازنمود این احساسات در قالب .است

و سـرانجام   کنـد  مـی اجتماعی، ناسازگاري و طغیان و فرار در شخصیت وي خودنمایی 
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دلر مطرح شد، یـا سـبب پیشـرفت    آشناسی فرد نگر  درروانگونه که  آن این احساسات،

و سـرانجام دیـده شـد کـه شخصـیت      . یعنـی مـرگ   است و ترقی و یا سقوط و ویرانی

 ،درپـی  پـی هـاي   ناکامی درنتیجهروحی و روانی خود و  هاي کاستیبا فردوس در تعامل 

هـاي    و درنتیجـه ایـن احسـاس    شـد » حقارت ةعقد«هاي حقارت وي تبدیل به  احساس

سمت نیستی و مـرگ  به  را نوشت ويو سرشد  اثرگذاروي  »سبک زندگی«حقارت بر 

کشـور مصـر،    گرفـت بـراي   اي اسـتعاره  تـوان  مـی از طرف دیگر فردوس را . جهت داد

فرمایـان   حکـم  استبداد و بـی مهـري   و روزگار نامالیمات کشوري که پیوسته دستخوش

نیسـتی و مـرگ را تجربـه کـرده      سـوي  بـه گردیده است و همواره سرنوشتی نامیمون و 

یـا   )حاکمـان ( مـادر و پـدر   مسئولیتبررسی زندگی فردوس به ما نشان داد که   .است

تصـور   معمـوالً از آن چیـزي اسـت کـه     تـر  عظـیم و  تر مهم )جامعه( خانواده طورکلی به

فـرد اثـر    عـاطفی و اخالقـی   ،عقلـی  بنیـان  در رفتارهـاي خـانواده   تـک  تـک و  ؛شود می

 .گذارند می
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  1صاعدي رضا احمد

 

  

  الملخص

وعلم النفس،  املنتجة يف السياسة واألدب والناقدة لنوال السعداوي، الطبيبة املصرية والکاتبة» إمرأة عند نقطة الصفر«رواية 

توی الواقعي الرواية علی املس هذه حکاية عن الفشل، واخليبة، وُعَقد النقص اليت تعانی منها شخصية بطلة فی الواقع هی

التحليلي، -يتناول البحث احلايل علی أساس املنهج الوصفی هذا و .للرواية، وا�تمع املصری علی املستوی االستعاری للرواية

، وطريقة ظهورها يف متاهات الشخصية »عقدة النقص«نظريةدراسة فکرة من أهم افکار نظرية علم النفس الفردي، يعين 

ماهية االسباب املوثرة يف تکوين عقدة النقص، : صول علی إجابة علی سوال البحث الرئيسيوأخريا، وألجل احل. البطلة

البطلة توصل البحث إلی أن شدة عقدة النقص يف شخصية فردوس » فردوس«وکيفية إنعکاسها، وجتليا�ا يف تصرفات 

إلی اهلجر العاطفي وحرما�ا من احملبة والرتبية البطلة، علما و اعرتافا بدور ايام الطفولة و العالقة االجتماعية للبطلة، تعود 

نراها ا�ا منذ صغر سنها؛ هذا دون أن يودي �ا الی االستعالء و التمييز، بل جعلها تتجه حنو الدونية وال التعويض، حبيث 

  .أودت حبيا�ا �ائيافشلت فی واقع حيا�ا املر واجتهت حنو العدمية و اخلالء حبيث 
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