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 چکیده

در این مقاله با توجه به دو اثر ارزشمند که داستانهایی مربوط به کودک ونوجوان است.در ابتدا باا توجاه باه نۀریای اری  اون      
اصلی داستان مورد مطالعه قرار گرفت .و سپس عواملی که باعث موفقیت آنان در توصای  و بیاان شخصایت    وشخصیت های 

اری  ون ، سن بازی ، سن مدرسه و مرحلی نوجوانی با ویژگی « مراحل هشتگانی زندگی » ها متناسب گردیده است . از نۀریی 
کرد ، باا روی ارد ایان نۀریاه در سان باازی ،        و مطابقت پیداها و رفتار درقصه های مجید مرادی کرمانی و قصه های مانولیت

کودکان نۀیر اسباب بازی در سن مدرسه ، استدالل ، اح اس نیاز ، ک ب لیاقت اجتماعی ، مواجه شادن باا بااران ، در سان     
. مارادی و  نوجوانی ، ویژگی هایی نۀیر شخصیت طلبی ، خود را همانند ایده های بزرگ فرض نمودن و باران هویت دارناد  

الویرالیندو در شخصیت پردازی و عناصر داستان و برج ته کردن ن ات آموزنده و تجربی مهارت خاصی دارند. و متناساب باا   
 .رشد شخصیت کودکان و رفتار آنان ، آثار خود را پدید آورده است .

 . 
 ، مرادی کرمانی ، الویرالیندو ادبیات کودک و نوجوان ، نقد روانشناختی ، شخصیت، اریک اری  ون :واژگان کلیدی

 
 مقدمه. 1

ادبیات کودک و نوجوان گونه ای از ادبیات است که جداسازی آن از بخشهای دیگر ادبیات با سن مخاطبان آن انجاا   
می شود. این گونه ی ادبی هنگامی پدید آمد که بزرگ االن متوجه شدند کودکان و نوجوانان به سبب گنجایش هاای  

های رشدی خود ، آمادگی پذیرش متن های سنگین را ندارند و به متن های نیاز دارند کاه پاسا     شناختی و ویژگی
گویی دوره ی رشد آنها باشد. این گونه ی ادبی ، به معنای عا  ، به آثاری اطالق می شود که از نۀار زباان و بیاان و    

 خواندن کودکان و نوجوانان متناسب باشد . شیوه ی ارائه با نیازها ، عالقه مندی ها ، تجربه ها و توانایی درک و
در این میان ، داستان ، ی ی از عوامل تاثیر گذار بر کودکان ونوجوانان است .که در خالل آن می توان ن ات فراوانای  
ه را به آنان آموخت . ب یاری از صاحب نۀران بر این باورند که داستانی تأثیر گذار ،تأثیرفراوانی بر خوانندگان دارد ک

موضوع آن مانند سایر موضوع های مربوط به کودکان قابل درک و مورد عالِیق آن ها می باشد . تا بتواند بر گ ترش 
افق ذهنی شان کمک کند ؛ عبارتش روان و عادی باشد ، به آماوزش م اتقین نپاردازد .کاه معماوال ماورد عالقاه ی        

 ترده باشد ، کودکان را به عاالن خل اه نبارد ، بل اه بار      کودکان نی ت . مفاهین تازه ای به کار ببرد ، موضوعاتش گ
 ( 37:  8731شعاری نژاد ، .« ) تارک و ح اسیت ایشان بیفزاید 

نۀریه های متفاوتی از تعاری  شخصیت بیان گردیده است ، از آن جمله اریک اری  ون معتقد است ، رشاد ان اان   
تماعی به وجود می آید .که شخصیت ان ان تابع پیاماد آن  اج –در قالب یک سل له مراحل و اتفاقات روان شناختی 

دارد . این کلمه به نقاب یا ماسا ی بیاان مای     " Persona "شخصیت ریشه در کلمه التین .» مراحل و اتفاق است 
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گردد که در یونان قدین بازیگران تئاتر به صورت خود می زدند . به مرور زمان معنای آن وسیع شاد و نقشای را کاه    
 ( 81:  8711شاملو ، « ) گر بیان می کرد نیز دربرگرفت . بازی

در حقیقت شخصیت ان جامی از اح اسات ، عواط  ، عادت ها ، اف اار ، اعماال و هادا هاا و هیجانهاای درون      
است که مربوط به خویشتن فرد است .و از این طریق هار کدا  از این ویژگی ها باعث مناصر باه فارد شادن افاراد     

شخصیت عبارت است از مجموعه ای سازمان یافتاه و واحادی متشا ل از خصوصایات ن ابتا ثابات و        »می شود . 
 ( 81همان ، « ) پایدار که یک فرد را از افراد دیگر جدا می کند . 

 
 روند شخصیت   – 2

ه روند شخصیت مراحلی است که در تما  دوران زندگی افراد منع س می گردد. این رشاد از ابتادای تولاد تاا لاۀا     
های که ان ان زندگی می کند و به حیات خود ادامه می دهد . اما در مراحلی از زنادگی فارد اهمیات ویاژای دارد .     
دورۀ کودکی ن بت به سایر مراحل رشد اهمیت بیشتری دارد ، چرا که تجارب و خااطراتی کاه کاودک در آن دوران    

 از شخصیت او هیچ وقت پاک نمی گردد .بدست می آورد، برای همیشه در خاطرش ماندگار است .و اثر آن 
برخی از این تئاوری پردازان بر این باورند که شخصیت فارد در دوران کاودکی آغاز و شروع به رشاد مای کناد .و    
پایه هاای آن در هماان سنین گذاشتاه می شاود. از جمله این نۀاریه پردازان می توان زیگماوند فروید را نا  بارد .  

نخ تین بار به اهمیت تجربه های اولیه دوران کودکی در فرایند و ت امل شخصیت فرد اشااره دارد . او  او ( برای » ) 
با مشاهده این ه بیشتر بیماران روانی دوران کودکی ناگوار و غن آلودی داشته اند . می توان نتیجه گرفات کاه هماان    

 ( 712:  8717شعاری نژاد ، « ) شته اند . تجارب دوران کودکی در قوا  و تعادل شخصیت فرد اهمیت فراوان دا
 
 شخصیت های داستانی و کودک   – 9

ادبیات کودکان سرمنشأ شخصیت های داستانی که به رشد شخصیت ، عواطا  و اف اار کودکاان کماک مای کناد .       
نماایش  ادبیات کودکان سروده هایی است که بزرگ االن جامعه برای کودکان که شاامل : قصاه ، داساتان ، اف اانه و     

است ، اثری جاودانه در ف ار و روحیاه آنان برجای می گذارند . آنان را برای مقابلاه با م اائل و مشا الت آماااده   
می کند . در حقیقت سبب رشد اعتماد به نفس آنان و آشنایی آنها با مفاهین دینای ، اجتمااعی و اخالقای مای شاود      

ار خود را با شخصیت های قصه تطبیق می دهناد و ایان امار باعاث     کودکان با شنیدن یا خواندن داستان احوال و رفت
 اعتماد به نفس آنان می گردد .

قصه ها با ارائه نمونی شخصیتی روان کاوی شد ، پیا  های مهمی را به سطوح خود آگاه ، نیمه آگاه و ناآگاه باا هار   » 
 (83:  8711بتلهاین ، « ) درجه ای از رشد که باشد انتقال می دهند . 

داستان در ادبیات کودک باعث شناخت ویژگی های خاص شخصیتی می شاود .در حقیقات آن اه را کاه کاودک از      
 جامعه واقعی به دست نیاورد در جامعه خیالی و شخصیت داستانی بدست می آورد .

نقاش   در آنجا که قهرمان قصه ، جذاب ترین م اله برای کودک اسات .و در تماا  مباارزات قهرماان ، خاود را در     » 
قهرمان می بیند به خاطر هن ذات پنداری ، کودک تصور می کند. که به همراه قهرماان داساتان از آزماون و بالیاا باه      

 ( 11:  8711روشن ، « ) زحمت می افتد و یا به پیروزی می رسد  . 
ند زیارا ؛پیاا  آن   قصه ها در ن ات آموزشی و تربیتی و م ائل اخالقی ، رفتاری ، روانشناختی و دینی نقش مهمی دار

به طور غیرم تقین ارائه می گردد .و پیروی کودک از گفتاار و رفتاار شخصایت هاای قصاه سابب رشاد شخصایت         
اجتماعی کودک است . خواندن قصه ها برای کودک ام ان تخیل پردازی را به وجود می آورد . هم نان کاه کاودک   

و به نۀر می رساد باه ایان تواناایی بار رشاد شاناختی و         قصه ای را می شنود توانایی رویاپردازی او بیشتر می شود
 ( 77:  8731گرین ، « ) اجتماعی کودک تأثیر مثبتی دارد . 
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در واقع روانشناختی شخصیت پردازی در داستان کودکاان و نوجواناان از ایان جهات اهمیات دارد کاه کودکاان در        
رفتار را دارند ، اگار کاودکی باا داساتان ارتبااط      مراحل سنی متفاوت ، قدرت فهن و درک برخی از اف ار ، اعمال و 

ف ری نداشته باشد .نمی تواند با شخصیت های داستان هن ذات پنداری داشته باشد .بناابراین ام اان انتقاال پیاا  باه      
 کودک نیز مش ل خواهد شد .

ی گزینند . در داستان بنابراین نوی نادگان با درنۀار گرفتن شرایط سنی مخاطبان خود شخصیت های داستانی را بر م
های هوشنگ مرادی کرمانی و الویرالیندو اکثر شخصیت های داستانی را کودکان تش یل می دهند . و احوال ، گفتاار  
و رفتار شخصیت ها با سن کودکان ، ب یار ساده و در عین حال یادآور رفتار و حاالت خود کودکاان اسات ایان دو    

ه زندگی کودکان ایرانی و اسپانیایی را در داساتان بااز آفرینای کارده و واقعیاات      نوی نده مشهور و به نا  با زبان ساد
 حیات کودکان را در قالب داستان جاودانه ساخته است .

کرمانی و الویرالیندو در برخی از داستان های خاود ، دوران کاودکی خاود را در شخصایت هاای داساتانی مجیاد و        
و جونور ، مونولیتو خالصه کرده است . او برای شناخت بهتر احاوال ، نیااز   مادربزرگ و در الویرالیندو : گوش گنده 

و زندگی کودکان به مال زندگی آنان رفته و از نزدیک رفتار و شخصیتشان را مشاهده و مطالعه کرده است. و آن اه  
اساتان پاردازی و   در داستانها به قلن درآورده است، با واقعیت زندگی کودکان مطابقات کامال دارد . هم ناین هنار د    

ارتباط نوی نده با کودک درون خود ، او را در نشان دادن نیازها و رعایت مراحل رشد شخصایت کودکاان و ترساین    
رفتار مناسب با رده های سنی هماهنگ ساخته است. به طوری که رفتار شخصیت های داستانی او متناسب با تق این  

 فروید و اریک اری  ون است.  بندی های نۀریه پردازان بزرگ رشد شخصیت نۀیر 
 
 نظریه اریکسون – 4

اریک اری  ون روان شناس به نا  و پیرو نۀریه های فروید است . از دیدگاه او رشد شخصیت مختص به کاودکی و  
نوجوانی نی ت بل ه ،در تما  مراحل زندگی این فرایند ادامه دارد . مراحلی که اری  اون بارای رشاد شخصایت در     

اری  ون معتقد است که شخصیت افراد در مراحل مختل  به طاور  » اجتماعی( است  –روند )روانی  نۀر دارد ، یک
« ) اجتمااعی تاکیاد داشات .     –وسیع و گ ترده در تعامل اجتماعی رشد پیدا می کند . او بر همب تگی های روانای  

 ( 717:  8731شولتز ، 
اهمیات بیشاتری دارد . از ایان هشات مرحلاه ، پان        « گی مراحل هشتگانی زند» از بین نۀریه های اری  ون نۀریی 

( اماا اری  اون آن را    717:  8111مرحلی اول همان مراحلی است که فروید در نۀریه خود آورده اسات .) فرویاد ،   
 گ ترش داد و سه مرحلی دیگر را به آن افزود که مربوط به مراحل بزرگ الی است . این مراحل عبارتند از :

میان ساالی   – 3جوانی ؛  – 1نوجوانی ؛  – 1سن مدرسه ؛  – 1سن بازی ؛  – 7دوران کودکی ؛  – 7؛  طفولیت – 8 
 پختگی . – 1؛ 

هر مرحله از این مراحل ، فرد با یک باران و تعارض روبرو می شود . از نۀر اری  ون ش ل گیری شخصایت فارد   
. اگر پیروز در حل باران گردد ، باا بااران هاای     با یک باران مواجه می شود و سعی در برطرا کردن باران دارد

 مراحل بعدی مقابله می کند .
هر مرحلی رشد بااران یا نقطی تااول خاص خود را دارد که مقاداری تغییر در رفتار و شخصایت ماا را  ایجااب    » 

 ( 71:  8131و اری  ون ،  717:  8731شولتز ، «  ) می کند .. 
 کرمانی در افق دیدگاه اریکسون شخصیت های داستانی مرادی – 5
با توجه به این ه مرادی کرمانی و الویرالیندو داستان های خود را برای کودکان و نوجواناان نوشاته اسات. از هشات      

 مرحلی مورد نۀر اری  ون ، سه مرحله مورد استفاده ما خواهد بود : سن بازی ، سن مدرسه و مرحله نوجوانی .
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 و نوآوری در مقابل احساس عذاب وجدان  سن بازی : خالقیت 1 – 5
در این مرحله ، از مراحل هشت گانه نۀریی اری  ون است که از چهار سالگی تا سن مدرساه را در بار مای گیارد .     
براساس نۀریه اری  ون در این زمان کودک به شدت اجتماعی  می شود ، سعی دارد خالقیت و نوآوری بیشاتری از  

ب بازی ها اعن از زنده و غیر زنده ابراز عالقه کند . کودک در این دوران برای آیناده نقشاه   خود نشان دهد و به اسبا
می کشد ؛ از خود ابت اراتی نشاان می دهااد کاه اگار از سمت والدین حماایت نشاوند دچار بااران این دوره می 

 ی خواهد باود ، باه طاوری کاه     اح اس کن ارزشی و گوشه گیری خواهد کرد .و خیلی به والدین خود مت.» شوند 
نتیجه آن بی هدفی در زندگی خواهد شد .اری  ون معتقد است کودک در این مرحله از زندگی خاود از چاه میازان    

 ( 12:  8711شاملو ، « ) ابت ار برخوردار شود ، به نۀا  اقتصادی جامعه ب تگی دارد . 
 
 عالقه به بازی   1 – 1 – 5

دارد که طبل بزرگی مثل طبل هم ایه شان ، مامود آقا داشته باشد، تا مرد  مالاه را در  در داستان طبل ، مجید آرزو 
دل شب در ماه مبارک رمضان بیدار کند . یک روز تصمین می گیرد که یواش ی برود خانه مامود آقا ، تا طبال را از  

د تلنگار بار روی طبال مای زناد و      نزدیک تماشا کند و اگر توان ت بزند . او خود را پنهانی به طبل می رساند و چن
باالخره با چوب روی طبل می زند .همه متوجه سروصدا از داخل اتااق مای شاوند.مجید از تارس این اه ماورد بااز        
خواست قرار بگیرد پنهان می گردد.وپس از مدتی صاحبخانه که متوجه صدا می شود به داخل اتاق می آید.ولی چون 

آنجابوده ودر اتاق را قفل می کند.وبدین ترتیب مجید به دلیل بازیگوشی زنادانی  ک ی را نمی بیند ف ر می کند گربه 
می گردد.وتا غروب بی بی که به شدت دلواپس او بود به دنبال او مای گردد.وبااالخره مجیاد مجباور مای شاود باا        

 ( 17:  8711داوفریاد تقاضای کمک کند. ) مرادی کرمانی ، 
خانمان الویرالیتدو ، مونولیتاو و جونور در خانه لوئیزا تنهاا بودناد و بونی)ساگ     در داستان فردیناد کوچولو ماهی بی

مانولیتو(را که می خواست پاوراتی را بخورد داخل آشپزخانه زندانی می کنند و پاوراتی را داخل قف ش برگرداندناد  
اریاو  گارد زنادگی مای کناد .      .و قصد داشتند از ماهی بی اره فردیناد کوچولومراقبت کنند . قردنیاناد  در یاک آکو  

مانولیتو و جونور تصمین می گیرند که آب ماهی را که سرد بود، استوایی کنند . اما ناگهان ُتنگ از دست مانولیتو لِیاز  
می خورد و می شِ ند و ماهی را به سختی داخل لیوان می اندازند . و چون ف ر می کنند جایش تنگ است از قابلمه 

می کنند .ماهی که داشت اخرین لاۀه های زندگی خودرا سپری می کرد.باه قابلماه انتقاال پیادا     ،برای ماهی استفاده 
کرد ولی با توجه به این ه آب قابلمه ب یار گر  بود ماهی طاقت نیاورد واز باین رفات.واین هان عاقبات بازیگوشای      

 ( 11:  8717مانولیتو وجونور. ) لیندو ، 
داستان حول ماور شخصیت های اصلی می چرخد و این دو داستان از اول تا آخر در این دو داستان ارزنده موضوع 

به ف ر بازی و تفریااتی است که مناسب کودکان این سن و سال است برای تالیل شخصیت آنها باید دید در کادا   
رحلاه ای کاه   مراحل هشت گانی اری  ون قرار می گیرند ؟در حقیقت آنها در سالهای مرحلی سو  قرار می گیرناد، م 

نامیده است . این شخصیت ها با نۀریی اری  ون  به اسباب بازی ، هن بازی و موجاود  « سن بازی » اری  ون آن را 
ات زنده و غیرزنده ب یار عالقمند است .ویژگی ب یار باارز آنهاا بای خیاالی و سابک بااری آنهاسات کاه در نباود          

 مادربزرگ و مادر دست به شیطنت می زنند .
 
 یادگیری 1 – 2 – 5

مجید در مدرسه همیشه بخاطر انشاهای خوبی که می نوشت ، مورد تشویق معلمش قرار می گرفت ، ولای یاک روز   
معلن انشاء سر کالس نمی آید و ناظن جانشینش می شود ، مجیدموضوع انشایش در مورد شغل مارده شاویی باود ،    

د . ناظن عصبانی می شود و ف ر می کند برای آن اه  شروع به خواندن می کند. و از زحمات مرده شوی سخن می ران
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نۀن کالس را بهن بزند هم ین انشایی خوانده است .و او را تهدید می کند که فردا بی بی را به مدرسه بیااورد تاا او   
 ( 11:  8717را اخراج کنند و . . . )مرادی کرمانی ، 

که در جامعاه آن اه مهان اسات نۀان و انۀبااط اسات        در این داستان که اصل یادگیری است به نوجوانان می آموزد 
.وبخاطر خنده ب ه ها نباید اختالل در نۀان کاالس نمود.وگااهی گوشازد کاردن باه کودکاان وفراخوانادن والادین          

 پیامدهای خوبی به همراه دارد.
هاا جعباه   ی ی دیگر از داستان های الویرالیندو درمورد یادگیری وخالقیت ب ه هاسات.خانن آسان ایون معلان ب اه     

مقوایی بزرگی به همراه خودش به کالس می آورد ؛ همی ب ه ها هیجاان زده شاده بودناد کاه بدانناد داخال جعباه        
چی ت ؟ معلن چیزهای آموزشی را برای یادگیری ب ه ها داخل جعبه گذاشته است ،به مونولیتو یک بطری می رساد  

ناگهان بر اثر شیطنت میان ب ه ها دعوا می شاود و .  که از طریق بطری و ضرب روی آن موسیقی ایجاد می کند  .که 
 ( 821:  8717. .  . ) لیندو ، 

آشنایی با پیشرفت و ت نولوژی جامعه از دیگر ویژگی های این دوره است . مهارت و ابزار ت نولوژی جامعاه هماان   
و انۀبااط اسات انجاا     یادگیری است که گاه یادگیری می تواند در مدرسه مجید به صورت م تقین کاه هماان نۀان    

گیرد. یا در مدرسه مونولیتو به صورت غیر م تقین ، که با اشیاء بی ارزش برای یادگیری و اساتفاده بهیناه از وساایل    
 برای خالقیت ونوآوری کودکان استفاده گردد.

 نولاوژی سااده   جامعه ای که مجید در آن زندگی می کند ، از لااظ ت نولوژی پیشرفته نی ت .و ب ه ها استفاده از ت
ای را که الزمی زندگی است.به خوبی نمی آموزند، در همان دوران کودکی یاد می گیرند که در مدرساه باید نۀاان و  
انۀباط را رعایت کنند . در حالی ه در جامعه مونولیتو ب ه ها به خاطر شیطنت و بازیگوشی هیچ گاه بازخواست نمی 

 رت خالقانه است  . شوند و آن ه که مهن است یادگیری به صو
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طبق نۀریی اری  اون کودکان در این مرحلاه دارای قدرت استدالل می باشناد و قادرت استاادالل خاود را تقویات     
می کنند .در داستان سماور قصه های مجید : بی بی و چند تا از هم ایه ها پول جماع کارده بودناد تاا بارای دختار       

تازه عروس شده بود چشن روشنی بخرند . هم ایه ها و بی بی ساماور قشانگی خریاداری کارده و     طاهره خانن که 
توی بق ه زیبایی پی یدند. و روی ترک دوچرخه مجید طناب پیچ کردند .و کلی به مجید سفارش کردند که مواظاب  

و برای این ه خاودش را   سماور باشد . مجید سوار دوچرخه شد و خیلی زودتر از بقیه رسید جلو خانه عروس خانن
سرگر  کند ، یادش آمد که خانه خاله صغری که زن مهربانی است و در کاودکی باه او شایر داده در هماان نزدی ای      
است و به او سر بزند . او سماور را برای این ه امانت بود از پشت دوچرخه باز کرد و به خانای خالاه صاغری بارد .     

شاال شد و ف ر کرد مجید برای او خریده است و چون اساتدالل مجیاد از   خاله صغری که سماور را دید خیلی خو
خاله صغری این بود به سماور از تازه عروس بیشترنیاز دارد . با خود ف ر کارد سمااور سیااه ساوخته بی بای را باه   

 ( 811:  8717عاروس خانن کادو بدهد و بقیه ماجرا . . . . ) مرادی کرمانی ، 
قدرت استدالل کودکان را این گونه بازگو می کند : خانن آسان یون  "ملیتونا بازگشت اثر الویرالیندوخاله "در داستان 

معلن ب ه ها از بیمارستان بر می گردد ؛ ولی نمی توان ت حرا بزند برای آن ه ب ه ها ساکت باشند و بدانند معلان  
از سااوت استفاااده مای کناد . ساوت کاه یاک        آنها جراحی کرده برای باال بردن قدرت استادالل وتوجه ب اه هاا  

استدالل و یک واکنش جدید بود ابتدا برای ب ه ها رعب انگیز و پس از مدتی جنبی سرگرمی پیدا کرد و معلان بارای   
ب ه ها با دلیل و منطق و استدالل گفت : هر ک ی که بتواند به سواالت درسی خوب پاس  دهد و ساکت باشاد مای   

گیرد. فقط یک شرط دارد آن هن این ه از این وسایله بارای بیارون از مدرساه اساتفاده گاردد       تواند سوت را پاداش ب
(سوت به نوعی هشدار برای ب ه ها واساتداللی براین اه    871:  8717.وبرای دیگران ایجاد مزاحمت ن ند. ) لیندو ، 
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 ت به وسیله یک وسایله باازی   هرکس آن رابدست آورد می تواند سرگروه ورییس ب ه ها گردد.وبنابراین معلن توان
ساده به کودکان بیاموزد ، که اگر ب ه ها در مقابل استدالل ومنطق معلن حرا شنوی داشاته باشاند پیاماد آن پااداش     

 است.
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همین دلیل در زناگ انشااء   قهرمان داستان ما مجید عالقی زیادی به کتاب خواندن و انشاء و داستان نوی ی داشت به 
نمره های قوی از این درس می گرفت ، ب ه ها هن از نمره های خوب مجید در درس انشاء خبر داشاتند .انشااهای   
شان را می آوردند تا مجید برایشان بنوی د . تا این ه یک شب مجید کلی درس داشت سه تا مشتری انشاء آوردناد ،  

دختران ماله تاویل داد . زنگ دو  سر کالس بود که آقای مدیر او را صادا   مجید دوتای آن را عین هن نوشت و به
می زند .و عصبانی به مجید گفت :تو کارت به جایی رسیده که در مدرسه دخترانه غوغا می کنی والبتاه دختاران باه    

نبیه شد. تاا این اه   دلیل آن ه مجید انشاءها را مثل هن نوشته بود ش ایت خود را به مدیرمدرسه مجید کردند.ومجید ت
مدیر به حس لیاقت ، کفایت و دست به قلن بودن مجید پی می برد.و از او می خواهاد کاه انشااء بنوی اد در ماورد      

:  8711آزادی زنان و مجید زیر بار نمی رود ومی گوید از این داستان درس بزرگی گرفته است . ) مارادی کرماانی ،   
871 ) 

رالویرالیندو،قهرمان داستان ما ، مانولیتو آخر هفته ها موظ  بود به خاطر حس لیاقات و  در داستان تاثیر روانی دوا ، اث
کاردانی خود از برادر کوچ ش جونور مراقبت کند . اتفاقا جونور سرماخورده بود. و باید شربت را سار سااعت مای    

د بااحس لیاقات و کفاایتی کاه     خورد .و از آنجایی که جونور از خوردن شربت امتناع می کرد ، مانولیتو سعی می کر
دارد ،شربت را به خورد داداش کوچک خود بدهاد .وبه خانواده ثابت کند که دیگر بزرگ وم اتقل شاده واز عهاده    
هرکاری برمی آید.که متاسفاانه شیشه شربت برروی زمین می ریزد. و مونالیتو شربت توت فرنگای را داخال شیشاه    

اثر تلقین انگار داداش کوچک سرماخوردگی اش خوب می شاود. و ماادر   شربت می ریزد و به کودک می دهد و بر 
 ( 811:  8717هن از ش  تن شیشه شربت خبردار نمی شود . ) لیندو ، 

باران این دوره که برای مجید و مونالیتو پیش می آید همان اح اس حقارت و خود کن بینی، زیاد اسات وقهرماناان   
اس لیاقت و کفایت خود را در بین اطرافیان تقویت کنند. دست به کارهایی مای  داستان می خواهند با این اعمال اح 

زنند که پیامد خوبی ندارد ، نوع دیگری از اح اس حقارت که مرادی و الویرالیندو در داستان هاای خاود آورده اناد    
 اقتصادی آنهاست . –ارزش گذاری کودکان بر اساس طبقه اجتماعی 
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بُعد روانی ، اجتماعی که در دورۀ نوجوانی کاه  » در این مرحله که از سنین دوازده تا هجده سالگی را شامل می شود 
پدیدار می شود ، از یک سو ، دارای جنبی مثبت یافتن هویت خود با هویتی م تقل برای فرداست و از سوی دیگار ،  

 ( 81:  8711شاملو ، « ) اجتماعی( است .  –ویتی و گیجی در اتخاذ) نقش روانی دارای جنبی منفی اح اس بی ه
این دوران ، کنج اوی نوجوان برای هویت یگانه است . در این مرحله گاروه هم ااالن تاأثیر بیشاتری بار نوجاوان       

تواند با چهاره   خواهد گذاشت .هم نین در این دوران نوجوان دست به همانندسازی می زند ، این همانند سازی می
های معروا دانشمندان ، موسیقی دانان و نوی ندگان و . . . باشد . ناتوانی در انتخاب شغل   یا ادامه تاصایالت یاا   
بی هویتی در نقش اجتماعی نمودی از این باران است به گفتی اری  ون اگار ایان بااران حال شاود صافت باارز        

 ( 17:  8111نوجوان پدید می آید . ) اری  ون ، 
مجید و مونالیتو قهرمان داستان هایی ه تند که از نۀر شخصایتی در دورۀ پانجن تق این بنادی اری  اون ) مرحلاه       

 نوجوانی ( قرار می گیرند و دارای ویژگی هایی نۀیر هویت طلبی ، همانند سازی و خودنمایی ه تند .
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لبی مجید بارز است زمانی که آقای احمدی معلن کالس مجیاد از  در داستان ژاکت پشمی ، مرادی کرمانی ، هویت ط

ب ه ها در مورد شغل پدرشان می پرسد .مجید و چند نفر دیگر از ب ه ها خجالت می کشیدند به نوعی هویت طلبی 
آنها زیر سوال می رفت . مجید با توجه به این ه پدرش فوت کرده بود ، دوست نداشت جلوی جمع بگویاد پادرش   

رده ، برای همین دوست داشت از کالس بیرون برود ، آقای معلن که متوجه تغییر حالت مجید شد شروع کرد فوت ک
،در مورد زندگی خودش ،صابت کردن، این ه در پن  سالگی پدرش را از دست داده بود. و نداشتن پدر نباید ان اان  

ضعفی که مجید در مقابل دیگران داشات را باه    را ناامید و ناراحت کند .و با این عمل معلن ، هویت طلبی و اح اس
 ( 11:  8711اعتماد به نفس وقدرت روحیه باال،تقویت نمود . ) مرادی کرمانی ، 

اینگونه قهرمان داستان خاود را نشاان مای دهاد. کاه موناالیتو و        "داستان برای ی دیگر الویراایندو"هویت طلبی در 
دوستش گوش گنده به کالس کاراته می روند . موقع برگشت مانولیتو تنهاست و پدر بزرگ می پرساد چارا تنهاایی    
مانولیتو توضیح می دهد از دختاری به نا  ساوزانا خوشاش مای آیاد .ولاای گاوش گنااده باا او دوسات شااده ،          

ه او می گوید : تو باید عالقه ات را به او نشان دهی . و در حقیقت نوعی هویت طلبی و شخصیت مردانه پدربزرگ ب
مانولیتو زیر سوال می رود . او هن سعی می کند سوزانا را دعوت کند خونه اش و باا هان کاارتون ببینناد . ماانولیتو      

ی کند و ساوزانا هان ساعی مای کناد باا ماانولیتو        برای این ه هویت و مردانگی خود را ثابت کند از سوزانا تعری  م
 ( 877:  8717نمایش اجرا کند و مانولیتو به نوعی می خواد هویت خود را پیش سوزانا نشان دهد. ) لیندو ، 

مانولیتو مانند دیگر  نوجوانان دوست دارد در همی فعالیت ها پیروز باشد ، حتی در عشاق ، وقتای کاه ساوزانا را باه      
می کند در حقیقت نوعی هویت و شخصیت خود را به نمایش می گذارد . او در حقیقت باه دنباال    خانه شان دعوت

هویتی پایدار است. که اگر سوزانا او را دوست دارد باید فقط باا او حارا بزناد و ارتبااط داشاته باشاد .باه ناوعی         
 شخصیت اناصارطلبی وهویت طلبی مانولیتو در این داستان مطرح می گردد.

جید هن قهرمان داستان نیز به دنبال یافتن هویتی جدید برای خود است ، هویتی که او برای خود در نۀار مای   واما ،م
گیرد و برای آن تالش می کند این است که بتواند شخصیت و غرور خود را حفظ کند .و از این طریاق جلاوی هان    

 کالسی ها اح اس ضع  شخصیتی وبی هویت بودن خود را از بین ببرد .
ی ی از ویژگی هایی که اری  ون برای این دوران در نۀر می گیرد ،این است که نوجوان در ج تجوی ایده آل هاای  
خانوادگی ، مذهبی ، فل فی و اجتماعی است . را با نمادهای ناقص و مادودی که در اطراا اجتماع خود می یابد ، 

 ( 17:  8711مقای ه کند . ) شاملو ، 
فظ شأن و غرور خود می تواند با درس خواندن و جایگاه اجتماعی ،هویت اجتمااعی خاوبی   مجید معتقد است با ح

 پیدا کند . که ما در جای جای داستانها هویت طلبی وبه نوعی خودنمایی مجید را،مشاهده می کنین .
 
 همانند سازی   2 – 9 – 5

گیرد .و در شرح و توصی  احوال مجید در ق صه های مجید مرادی کرمانی همانند سازی را برای مجید در نۀر می 
و بیان آرزوهای او ، طوری صاناه ساازی می کند .که در همه جا مجید خود را معلن می بیند که به ب ه ها آموزش 
می دهد و ی ی از آرمانهای مجید معلان بودن است ، هماانند ساازی اری  اون در رفتار و احوال مجید مشاهده می 

ی مجید که همانند سازی آن ب یار بارز است از جملاه داساتان دیگاروی کاه خیلای ساعی دارد       شود . در داستان ها
 ( 878:  8711بزرگ شود و نمونه ی یک مرد کامل . ) مرادی کرمانی ، 

در داستان های الویرالیندو هن این موضوع به چشن می خورد به طور مثال مانولیتو همیشه دلش می خواهد ساوپرمن  
 ( 818:  8717کارتون سوپرمن پخش می شد او خود را جای آن شخصیت می بیند. ) لیندو ، شود و هر وقت 
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 خودنمایی   9 – 9 – 5
ی ی از ویژگی های بارز نوجوانان خودنمایی است . نوجوانی سنی است که فارد بایش از همیشاه باه جلاب توجاه       

ی بلوغ در معرض آسیب بیشتری ه اتند . یاک   دیگران نیاز دارد. و معموال نوجوانان بخاطر باران سنی و هورمونها
روز در مدرسه مجید به همه ب ه ها اعال  کردند که باید بروند ع س بگیرند .و به مدرسه بیاورند .مجیاد کاه تاا آن    
موقع ع  ی از خود نداشت .ب یار خوشاال شد.ولی وقتی موضوع را با بی بی در میان گذاشت بی بی راضی نشاد  

های ب یار تصمین برآن شد که مجید ع س بگیرد.وقتی او ع س گرفات ، ع اس را جلاوی    ، ولی پس از کشم ش 
پای دختر هم ایه نرگس می اندازد.  ولی متاسفانه نرگس حواسش نبود و آن را لگد کرد . ومجید مجبورشاد پشات   

 ( 11:  8711ع س مطلبی بنوی د وبه نرگس بدهد......) مرادی کرمانی ، 
در پارک نش ته بودند ،ناگهان ییهاد دوست آنها مای گویاد:   "مانولیتو و گوش گنده "، زشت خوب ، بد "در داستان 

که به بقالی خانن هورتانس ،رفته و جیب هایش را پر از خوراکی کرده بدون آن ه ک ی متوجه بشود .و به مانولیتو و 
لیتو و دوستش برای این ه  ثابت کنناد  دوستش گفت: اگر واقعا شما هن مرد ه تید بیایید و خود را نشان دهید ، مانو

دیگر بزرگ شده اند و خودی نشان دهند ، به مغازه می روند و چیزهایی برمی دارند ، ولای متاسافانه . . . ) لینادو ،    
( در این داستان مجید گرایش اندکی به جنس مخال  دارد . در این داستان هنگامی کاه او مای خواهاد     817:  8717

کند ، تصویر بوسیدن را در ذهن خود می آورد .و یا زمانی کاه ع  اش را سار راه نارگس مای       لب هایش را غن ه
اندازد و وقتی نرگس متوجه نمی شود می گوید این ع س مال توست ،پشتش هن چیزی نوشتن که در مورد توسات  

ارند ک ی به آنهاا امرونهای   . ویا در داستان مانولیتو وگوش گنده برای این ه نشان دهند دیگر بزرگ شده اند ونیاز ند
کنند.دست به دزدی می زنند، که البته پیامد این داستان خودنماایی وبازرگ نماایی نوجواناان درسانین بلاوغ اسات.        
نوجوانان عواط  و اح اساتی تند دارند ، به سرعت از مارک های هیجانی متاأثر مای شاوند و مم ان اسات هار       

 واکنشی به آنها بربخورد .
 

 نتیجه گیری :
نۀریی مراحل هشتگانی رشد شخصیت اریک اری  ون ، نۀریه ای جهانی و فراگیر و حاصل مطالعه درباره کودکاان و  
نوجوانان است . و باعث می شود این نۀریه کامال در آثار این دو نوی نده منع س شده باشد . ارتباط مرادی کرماانی  

جوانی پیوناد ماداو  باه نوی انده باا کاودک درون خاود و        و الویرالیندو با دوران کودکی و بازسازی آن در دوره نو
شناخت او از کودکان و نیازها و رفتار آنان سبب شده تا حقایقی را درباره کودک و نوجوان به تصویر ب شاد. کاه باا    

 مراحل رشد هشتگانی اریک اری  ون مطابقت داشته باشد .
و الویرا  لیندو با نۀریاه جهاانی اری  اون کاه نتیجاه       شخصیتهای بارز و جذاب در داستانهای مجید ، مرادی کرمانی

مطالعی رشد شخصیت کودک ونوجوان است. تطبیق کامل دارد . این دو نوی نده ارزشمند در اکثار آثاار خاود ، سان     
 شخصیتهای داستانی اش را بیان می کنند .

ان گفتاری ، توضیای است . نگااه متمرکاز   زبان این دو اثر گفتاری است و بیان آن با توجه به استفادۀ هنرمندانه از زب
 نوی نده به شخصیتهای کودک و نوجوان واین امر باعث شده به تصاویر واقعی جامعه بپردازند . 

ابت ار ، خالقیت و اح اس گناه از ویژگی های سن بازی است که در شخصیتهای قهرمانان اصلی مارادی کرماانی و   
ز به لیاقت و کفایت اجتماعی ، مواجهه با بااران از ویژگای هاایی اسات کاه      الویرالیندو دیده می شود . اح اس نیا

اری  ون برای سن مدرسه در نۀر گرفته است . مرادی کرماانی و الویرالینادو در بیاان احاوال و رفتاار شخصایتهای       
، همانناد ساازی    داستانی این ویژگی را رعایت کرده و آنها را در وجود قهرمانان داستان نشان داده اند . هویت طلبی

از ویژگی های قصه های مجید ، همی این اوصاا را دارند . این آثار با شناخت رشد شخصیت کودک و ویژگی ها و 
 نیازهای آنان نوشته شده اند . بنابراین متناسب با سن کودکان و نوجوانان و پاس  گوی نیازهای آنان ه تند . 
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