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 چکیده
اسطورۀ یونانی نارسیسوس، روایتی از عشق یکطرفۀ ِاکو به نارسیس است. وفق این اسطوره، اکو دختری 

را، د ر  تکمش  را از دسیت داده اسیت و ت ها میشییرینپرحرف و   ِِ توان  زبان اسیت که بد  از نررین 
دیگران را پیاپی تکرار ک  . نارسیییس پسییری در  در زیبایِی خود اسییت. به عبارتی، کمشۀ آخِر جشال  

از اش، او را دِ  که پرسیککتیو خودموورانهسیوی این فرتشان را شییتییتی خودشییرته تشیکی  مییک
دی ن و توجه به دیگری موروم کرده اسیت  در سیوی دیگِر فرتشان، شییتییتی درار دارد که توان کالمی 

شین رو، بین طرفیِن این فرتشان ماِیتا  برای انتقال ان یشییه امکان فرتگو وجود  ِا و عواطر  ن ارد. ازِ 
ِای ادبیا  ز موتیفن ارد. این پژوِ  در پی آن اسیت که نشیان دِ  دودطبِی اکویییی نارسییس یکی ا

والِ   شود )م ظور از پ ر، الزاما  ییی پ ر بازنشایی میداستانِی کودک است که در لباس تقابِ  دوفانۀ کودک 
شین راسیتا، این پژوِ  با روش مذکر نیسیت  بمکه اسیتداره  ای از ِر فرادسیِت پ رسیاارانه اسیتد. درِ 

ای روایِی  شایِی بنفویی به چگونگی بازنیی توییری، در پی پاسختومیمی مایۀ اکویی نارسیس در ساختاِر
بار در ایران، نارسیسیسم و اکوئیسم را بر ای که برای نیستینِای کودک است. این پژوِ  عالوه داستان

ه درار می ِای  بار شیبکۀ رواب  میان شییتییتدِ   برای نیسیتیندر بسیتر ادبیا  داسیتانی مورد م اد 
ِای داخ  یک داسیتان کودک به لوا  سیاختاری  ا شیبکۀ رواب  شییتییتاییمِی داخ  یک اسیطوره را ب

 ک  .مقایسه می

 سازی، اسطوره، نارسیس، اکوئیسم. داستان کودک، شیتیت کلیدواژگان:
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 .مقدمه1

 ( افسون Narcisseنارسیس  به مد ای  به د  و  است  با فر  اشتقا   و  مد ای خواب به  narke لوا   ، narcoticآلودفی 
برابرنهاد به  است و  واژۀ »نرفس«  نارسیس،  برابرنهاِد  فارسی  ادبیا   از یک خانواده است. در  مد ای مواد می ر 

کاوی باز کرد و م عی ش  د پای این ایطالح را به روان Freudنارسیسیسم، واژۀ خودشیرتگی. نیستین بار فروی  ) 
آی . خودشیرتگی در ادبیا  کودک، بی  از ای که نام فروی  را به ذِن متبادر به دنیا می  که خودشیرتگی با انسان 

ماِگی آورد. لکان شروع خودشیرتگی را در ش  د را به یاد می Lacan ′s Mirror stageک    مرحمۀ آی گی لکان )
نارسیس، اکو ) د. دوفاِن egoرا ضرورتی نافزیر برای تکوین افو)  دان  و آن)در مرحمۀ آی گید می  د Echo متقابِ  

شان  فونه که تیپ نارسیسیست )خودشیرتهد در جامده بی  است. برابرنهاد ِاکو، در زبان فارسی واژۀ پژواک است.ِ 
ش اسی، در ادبیا  و از تیپ ِاکوئیست )پژواکید در مدرض دی  درار دارد  ایطالح نارسیسیسم نیز در عمم روان 

ِای د بی  از ایطالح اکوئیسم ش اخته ش ه است. اکو نشای  ۀ شیتیت mythologyش اسی ) حتی در اسطوره 
ایی به دور از متِن اجتشاع کشان ه ش ه بی  بالغیرن ، نه ان  و مان   پژواک دائم ی ایی است که سرخورده به داِر

مطالداتشان    وضوعش اسی که م ِایی مان   ادبیا  کودک، مطالدا  زنان و شر  بالذا . از ِشین رو در حوزه دائم 
احساس بازنشایِی بی  نارسیسیسم  به اکوئیسم بی  از  توجه  زن، و مردمان شر  است ضرور   کودک،  ی ایی 

ِای مذکور انجام ش ه است، خالف این جهت بوده است. شود  اما در ایران توقیقاتی که تا ک ون در حوزه می 
به امکریالیسم بزرفساان انتقادی ی ایی کودکان، نسبت بی ِای کودک با نشایِ   حال آنکه پیرنگ بسیاری از داستان 

 پسااستدشاری دارن .

 هدف و ضرورت پژوهش.  1-1

ِای پرتکرار برای ِای کودک، یکی از روش سازی داستان این پژوِ  در پی آن است که نشان دِ : در شیتیت 
د دودطبِی اکوی نارسیس archetypeالگوی ) بازنشایان ِن فایمۀ بین جهان کودک و جهان پ ر استراده از تکرار کهن 

ِای کودک د را در داستان mythاست. نوآوری مقالۀ حاضر این است که نق  ساختارساز و الگودِ  ۀ اسطوره ) 
می  درار  توجه  به مورد  پژوِ  دِ .  برخی  خالف  دیگر،  ویژفی عبارتی  یافتن  دنبال  که  شیتیِت ِا  ِای یک 

لوا  ساختاری مطشح نظر ِا را به فردن ، این پژوِ  رواب  میان شیتیت می   ِای مدایرای در داستاناسطوره 
می  اسطوره درار  رویکردی  با  طریق،  این  از  و  داستان دِ   می ش اختی  بازخوانی  را  نق  ِا  به  توجه  خالء  ک  . 
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ای ج ی  ادبی ضرور  پژوِ  را مسج  می ساختارِی اسطوره در شک    نشای .فیری ساختاِر

 های پژوهش پرسش .  2- 1

ِای کودک ِای داستان د چگونه در شیتیت Narcissusدودطبِی اکو و نارسیس در اسطورۀ نارسیسوس ) الف(  
 ؟شودبازتولی  می 

 ان ؟ی اکو ک ام سازی شیتیت کودک ِا برای طبیدی ترین روش ِای کودک، رایج در داستان   ب( 
 ی نارسیس ک ام است؟سازی کودک ِای مبت ی بر شیتیت انواع فرتشان   پ( 

 روش پژوهش .  3- 1

یی که  ِا فیری در آن به روش ِ فش  . داستانی توییری انجام ش ه است و نشونه رو به روش تومیمی  پژوِ  پیِ  
ی  و چه  و ش  سازِی اسطورۀ نارسیسوس مرتب  بودن ، از میان یک سازی در آنها، با الگوی شیتیت شیتیت 

ش ه، بیست و یک اثر بود که در ادامه به  کتاِب فروه س ِی »الف«، »ب« و »ج« ج ا ش ن . حجم نشونۀ حای  
 واِ  ش .تد ادی از آنها و در ج ول پایانی مقاله به تشامی آنها اشاره خ 

 پیشینه .  4- 1

ِای متراوتی روایت ش ه است  اما ِستۀ ِشۀ آنها یکسان است. ِای میتمف به شک  افسانۀ نارسیسوس در کتاب 
د از این افسانه چهار روایت میتمف نق  607 - 605: 1367در جم  دوم »فِر گ اساطیر یونان و رم« )فریشال، 

یچ   (Ovid, 1983: 67- 73)ِا«  سی ترین روایت در کتاب »دفردیش ه است. مدروف  آم ه است. در زمی ۀ اکوئیسمِ 
پژوِشی در ادبیا  فارسی انجام نش ه است  اما در زمی ۀ پ ی ۀ نارسیسیسم )خودشیرتگید در اشدار شدرای پارسی  

ی«  پ ی ۀ خودشیرتگی در شدر حافظ و مت ب   شود. دو مقالۀ »بررسی )نه در ادبیا  داستانید چ   پژوِ  دی ه می 
ری  مت بی« )توکمی کافی 1389نیا و ِشکاران،  )طِا خودشیرتگی در شدر خادانی و  و  د و »بررسی تطبیقی  آبادی 

خادانی  1394ِشکاران،   با موضوعا  مورد مراخرۀ حافظ و  مت بی  تطبیق موضوعاِ  مورد مراخرۀ  به  به ترتیب  د 
ِای دیرشدری مث  شجاعت و دلیری و دیره  یی ان . خودشیرتگی مت بی را ِم در سطح شدر و ِم در توانا پرداخته 

به دانسته  خرد   و  دان   و  شدر  در سطح  ت ها  را  خادانی  تراخر  و  بد  ان   در  یرفا  نیز  را  حافظ  تراخر  مشابه  طور 
د  1394ان . مقالۀ »فذر از افسانۀ نارسیس به خویشتن در دزلیا  ششس« )دریشی و پورفیو،  اش برجسته دی ه ِ روری 

ِای خودشیرتگی ِ ری در اشدار بارودی«  ا به عرفان مولوی پیون  زده است. مقالۀ »واکاوی جموه خودشیرتگی ر 
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د عوام  خودشیرتگی بارودی، شاعر عرب، را واکاوی نشوده است. البته نافرته نشان  1398)میردادری و ِشکاران، 
آی  دمطی نوشتاری باش    نظر می که به دانسته است    1989که در مقالۀ مذکور، اب اع ایطالح نارسیسیسم را در سال  

اولین  ) چراکه  ِالیس  واک  َِ در  Havelock Ellisبار  را  »نارسیسیسم«  ایطالح  در    1898د  افراط  توییف  برای 
آنرا برای    1908د در  Sadgerفیردد و سکس سادِفر ) خودارضایی )اختاللی که انسان ِ ف ج سی خودش درار می 

« را اسشاعیمی دوچانی، از استادان  ان . در ایران ایطالح »اکونارسیسم ار فرفته ش اختی شیتیت به ک تومی  روان 
ناشران کودک و نوجوان، شهریورماه  رشتۀ انسان  انجشن  ایشان    1394ش اسی تتویر، در نشستی در  مطرح کرد. 

یی مدرفی کرد  فرا ِای حراظت از جسم، عریانی، فردی بودن، کش ی، استدشار، و عی ی فِر گ نارسیس را با شاخته 
م   به خ ، روحانیت، نامرئی بودن، و درب را نشونۀ بارز این فِر گ خوان . در نقطۀ مقاب ، فِر ِگ اکو را عالده 

د. نگارن ۀ مقالۀ  1394خودویرانگری و مرگ مدرفی کرد و شر  را نشونۀ بارز این فِر گ دانست )اسشاعیمی دوچانی،  
ِ گ شر  نشونۀ بارز اکوئیسم است و درب نشونۀ بارز نارسیسیسم  اما  دول است که فر حاضر با ترکر ایشان ِم 

نسبت  مقاله  این  در  اکوفرایی  دام ه تدریف  ایشان  تدریف  پیِ  به  پژوِ   م ظر  از  دارد.  مو ودتر  رو شاختۀ  ای 
بی  روحانیت، اکوئیسم  نبودن،  عریان  است.  ش ن  کشان ه  انزوا  به  و  بودن،  دیگری  شیرتۀ  فرودستی،  ی ایی، 

ِا در پیرنگ م  ی به کمشه و خ  و... در تدریف اکوئیسِم مقالۀ فدمی مطشح نظر نیست  چراکه این ویژفی عالده 
 ازایی مشهود و برجسته ن ارد.مابه   اسطورۀ نارسیسوس مستقیشا  

 . اسطورۀ نارسیسوس2

فوش  بسیار  ی ایی  پرفویی،  باوجود  که  بود  پرفویی  پری  نام  دل اکو  و  داشت.  نواز  که نشین  درحالی  روزی 
را  ِِ  (Hera فویِی اکو ش ه بود  ِشسر ِرا، ید ی زئوس )د مسوور لون دتهZeus  د، از فریت استراده کرد و دنبال

ِای زمی ی رفت. ودتی ِرا به خود آم   متوجه خیانت زئوس ش . ِرا از این که اکو حواس او را با  با پری  بازی عشق 
اش پر  کرده است، خششگین ش  و زبان اکو را از ِر بیانی جز تکرار آخرین کمشۀ جشال  ی ای مسوورک   ه 

دی  و عاشق  ش . این شکارچی جوان،   دیگران، ناتوان کرد. روزی اکو در ج گ  شکارچی جوان بسیار زیبایی را 
باختگان زیادی از دختر و پسر داشت و چون بویی از عشق نبرده  کسی جز نارسیس )نارسیسوسد نبود. نارسیس دل 

زد که نافهان  فذاشت. روزی اکو در پشت درختان زاغ سیاه نارسیس را چوب می نشی   ک ام ِیچ وددی بود  به ِیچ 
ِای درختان را ش ی . نارسیس فریاد زد: »کی آنجاست؟« اکو خواست پاسخ ب ِ    رگ نارسیس ی ای تکان خوردن ب 

توانست جز تکرار ی ای نارسیس چیزی را به زبان بیاورد. تا ای که نارسیس به او فرت: »آِای! ِر کسی  اما نشی 
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ارسیس پی  آم   اما در مقابِ  درنگ تکرار کرد »بیا جمو! بیا جمو!« ن اکو که م تظر این لوظه بود، بی ِستی بیا جمو«.  
با بی  نارسیس  مان   دل سایر دل نگاه عاشقانۀ اکو،  نیز  نزد  توجهی دل او را  به  دادفان  شکست. اکو پس از ای که 

رفته  وفا، شکایت برد  به انزوای داری در کوه پ اه برد. رفته و انتقام از مدشودان بی  د، الهۀ ع الت Nemesis)  ِنشسیس 
شچ ان ی ای  ِای  ِشان ب ش . تشام استیوان از دته جسش  آ جا در کوه به شک  س گ و ییره درآم   اماِ 

چهرۀ خود را    جویانۀ نشسیس، روزی نارسیس تتادفا  در کوه برای ِشیشه بادی مان . از سویی دیگر، در اثر ارادۀ انتقام 
یر، کسی جز خودش نیست  درنتیجه  نیورده دی  و نتوانست دریاب  که آن تتو ای بکر و دست در آب زال چششه 

ِای  ک    مدشو  نیز لب دی  که ودتی با مدشو  یوبت می کرد و می شیرتۀ خودش ش . نارسیس در آب نگاه می 
می  می تکان  یوبت  فویی  و  نشی خورد  نارسیس  اما  که  ک    بار  ِر  نارسیس  بش ود.  را  مدشو   ی ای  توانست 

فرفت، باز  ش . آب که آرام می افتاد و تتویر موو می اج آب به لرزه می خواست تتویرش را در آدوش بگیرد  امو می 
جا، ناتوان از رسی ن به مدشو  خیالی خود، در  در تتویر خودش ِشان ش .  مسوور در تتویر خود به آب خیره می 

شان ب و تولِ  نارسیس Teiresiasمان  تا سرانجام او نیز جان سکرد. افرچه تیرزیاِس پیشگو ) ، به سرنوشت و شیوۀ  د ازِ 
مو   در  بودن .  نکرده  کافی  توجه  پیشگویی  این  به  نارسیس  وال ین  اما  بود   کرده  اشاره  تمویوا  نارسیس  مرگ 

چشم جان  ِی  سیِا که  روئی   نرفسی  ف   نارسیس  فمبرگ سکاری  روی  بود  مان ِ   کرده  خم  آب  به  رو  سر  ِای  
(Ovid, 1983: 67- 73) . 
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روان به  نقطه لوا   در  فردی  ِر  شیتیتی  تیپ  تا  ش اسی،  )پژواکید  »اکوئیست«  متقابِ   دطب  دو  بین  ای 
شیتیت  دارد.  درار  )خودشیرتهد  داستان »نارسیسیست«  در  ایمی  دطب ِای  دو  بین  در  نه  نارسیس  اکوی  ِای 

ک   و دیگری ِا نق  اکو را ایرا می ی از شیتیت در آن دو دطب متضاد درار دارن . ید ی یک  الذکر، بمکه ددیقا  فو  
 نق  نارسیس را.

داستان  یک شاختۀ  در  است.  فرتشان  طرفین  ارتباط  دطع  نارسیس،  اکوی  شیتیتی ِای  فرتشان،  این  سوی 
ک   و دادر به دی ن ِیچ چیزی دیر از خودش نیست  در  خودشیرته درار دارد که از پرسککتیوی خودموور نگاه می 

یتا    سوی دیگر ناپذیر امکان   آن، شیتیتی درار دارد که ی ای  دابمیت ش ی ن ن ارد. از ِشین رو فرتشان بین آنها مِا
دی ه و عالم تشام کر/ من عاجزم ز فرتن و خمق از ش ی ن «  است  به دول یاحب رسالۀ مج یه »من ف ِگ خواب 

 دی ه«د.)دِی ا، ذی  م خ  »خواب 
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نارسیداستان  بازی می ان : یکی داستان س دو دسته ِای کودکانۀ اکوی  اکو را  ک    ِایی که در آن، کودک نق  
ِا  الذکر، در برخی داستان بر دو دستۀ فو  ِایی که در آن، کودک جایگاِی نارسیسیست دارد. عالوه دیگری داستان 

 و را.توان  ِم نق  نارسیس را داشته باش  و ِم نق  اکِای تودرتود شیتیتی واح  می )در داستان 

 ـ اکو . کودک 1- 3

روان نیستین  نام  بار  به  ) ش اسی  ممکین  به Craig Malkinکریگ  را،  اکوئیست  شیتیت  مقاب  د  نقطۀ  ع وان 
روان  در  برد.  کار  به  خودسرزن    ش اسی، نارسیسیست،  شیتیتی  به  می اکوئیست  فرته  با  فر  تدام   در  که  شود 

ی اکو مستمزم حضور نق  مکشِ  نارسیسیسِت پ ر  ور کودک شیتیِت خودشیرته ِشواره نق  دربانی را دارد. حض 
ی اکو« الزاما بر شیتیتی انسانی  )یا شیتیتی پ رساارانهد است. در این پژوِ ، واژۀ »کودک« در ترکیِب »کودک 

ر شیتیت داستانِی فرودستی به کار می ک    بمکه به و با فروه س ی خاص دالت نشی    رود مثابۀ چتر واژفانی برایِ 
توان  یک حیوان  ی اکو می شود. ب ابراین شیتیت کودک که عمیردم تالش در ابراز رواب  عاطری، ی ای  ش ی ه نشی 

  کوچک یا یک شیتیت بزرفسال ال یا امثالهم باش . ِشچ ین، م ظور از »پ ر« در ترکیب »پ ری نارسیس« الزاما  
استداره  بمکه  با ج سیت مذکر نیست   است. ای بر شیتیت بزرفسال  ای ِر »شیتیت فرادستِی پ رساارانه« 

 ب ابراین مشکن است مادر، ناظم م رسه، پمیس، شیر ج گ  یا امثالهم نق  پ ر را برای کودکی اکوئیستی داشته باش .
در شیتیت  اکوئیستی  داستان ویژفی  دالبا  پردازی  کودک،  طبیدی   ِای  روش  چهار  می به  الفد سازی  شود: 

مسخ  اکوئیست  بد  سالم،  زبان اکوئیست  اکوئیست  پد  ت ها  ش ه،  روش  چهار  این  اکوئیست ال.  پری ،  د 
ِای کودک برای ایجاد  ِا در داستان ترین روش سازی شیتیت اکوئیست نیست  اما از پربسام  ِای طبیدی روش 

 آی  .ششار می مایۀ اکوی نارسیسیست به بن 

 . اکوئیست سالم 1- 1- 3

ِای  توان  زبان او را نیز مان   زبان سایر شیتیت شیتیِت اکوئیست سالم، کالم روشن و واضوی دارد و خوان  ه می 
ش ود. ِای نارسیسیسِت داخ  داستان آنق ر خودموورن  که ی ای او را نشی داستان به سادفی برهش   اما شیتیت 

جای جواب ک  . به رود و سالم می ای پی  پ ر می د پسربچه 1394نه! بچه!« )مکی،    در داستان تتویرِی »حاا 
رخ پ ری در حال میخ کوبی ن به دیوار  فوی : »حاا نه، بچه!«. تتویِر مت اظر با این دیالوگ، نیم سالم، پ ر به او می 

ک  . رود و سالم می ربچه نزد مادر می ، پس د بد ی Frameِفِریم ) دِ  که نگِا  متشرکز بر دیوار است. در  را نشان می 
شویی  رخ مادری در ک ار ظرف فوی : »حاا نه، بچه!«. تتویر مت اظر با این دیالوگ، نیم جای جواب سالم، می مادر به 
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فوی : »یک دول توی  دِ  که نگاِ  متشرکز بر داخ  کابی ت است. پسربچه برای جمب توجه مادر می را نشان می 
رخ مادر  فوی : »حاا نه، بچه«. تتویر مت اظر با این فرتگو، نیم خوِا  من را بیورد«، مادر باز می بادچه است و می 

ک  . رود و به دول سالم می دِ . در ِفِریم بد ی، پسربچه به سشت بادچه می را در حال آب دادن به فم ان نشان می 
با این یو ه، دولی است که تشام  مت اظر  م تتویر  به او نگاه  به پسربچه نگاه  ک  . تتویِر تشام ی رخ  رخ دول )که 

توجهی  ک   د است و بیانگر تضاد توجه دول با بی رخ وال ین )که به پسربچه نگاه نشی ک  د در تضاد با تتاویر نیم می 
  ِایشان بسته است  اما در دِ  ، چشم بر این، در ِشۀ تتاویری که پ ر یا مادر به پسربچه پاسخ می وال ین. عالوه 

ای خودشان ِست  ، چششانشان باز.یو ه   ِایی که در  در کاِر

 
رخ به نشای  د، وال ین پسربچه در تشام تتاویر به حالت نیم1394د در »حاا نه، بچه!« )مکی، 1تتویر)

»حاا نه، بر این، در تشام تتاویری که بر جشمۀ ک   . عالوه شان، نگاِ  نشیان  و ِ گام پاسخ به پسربچهدرآم ه
انگاری رخ و ع م نگاه به پسربچه، مبین نادی ه ِای وال ین بسته است. پرسککتیِو نیمبچه!« ل گر ش ه است، چشم

 نارسیسیستِی آنها است.

فرودستی است که ی ای    م زلۀ به ،  (Spivak, 1988)اسکیواک  ک   و با تدبیر  جا کودک، نق  اکو را بازی می در این 
ک   و دنبال یک نگاه اجشالی وال ین است   ش ود. کودک ِشچون اکو، عشق را ف ایی می د نشی را فرادست )وال ین 

ِای کاذب خودشان  وار در  در مدشو  ِایشان بسته است و نارسیس زن  ، چشم اما پ ر و مادر، ودتی با او حرف می 
داب عکس خودشان یا برای آوییتن  برای آوییتن پ ر در حال کوبی ن میخ روی دیوار اتا  )احتشاا   ِست  . مثال  



   ( 1401 تابستان)  دوم ه  ، ششارپ جاه و پ جمسال ، جستارهای نوین ادبی 100

 

ِایی تتویری برای  ش اختی، ازآنجا که آوییتن آی ه یا داب عکِس خود بر روی دیوار نشانه لوا  نشانه آی هد است. به 
خودبی ی و خودشیرتگی ِست    ک   کوبی ن میخ برای آوییتن آی ه و داب عکس نیز، مجازا بر خودشیرتگی اشاره  

کال می  »سالم«،  پاسیی  ک  .  با  نارسیس  مان    وال ین  اما  عاطره   ابراز  و  فرتشانی  ارتباط  برای شروع  است  می 
ای تتویری برای نادی ه  ِا، نشانه زن  . بسته بودن چشم فیری این رابطۀ عاطری می خودموورانه، دست رد به شک  

ت و به دار ت هایِی خود پ اه برد  انگارِی خودموورانۀ نارسیس دل  شکسفونه که اکو پس از نادی ه فرفتن است. ِشان 
و در آنجا به مرگ تن داد  کودک نیز پس از شی  ه نش ن ی ای  و شکست در جمب توجه وال ی   آنجا را ترک 

رود تا دول او را بیورد. از این یو ه به بد  دیگر در ِیچ یک از تتاویر کتاب اثری از  سوی بادچه می ک   و به می 
نشی  دی ه  ِشا کودک  استیوان ن شود.  که  س گ فونه  به  دار  انزوای  در  اکو  فویی  ِای  یافت،  دفردیسی  کوه  ِای 

ِای کودکانۀ  شود. ی ای کودک در دالب سمسمه ک  ِای کودک نیز پس از مرگ به شک  دول دفردیس می استیوان 
یاب  و تا  س  می خوابان د تجای مظموم، عروسِک خرسی را روی تیت و در ک ار خودش می دول )مثال دول با دیافه 

 مان .آخرین یروۀ داستان در دالب ِشین دفردیسی بادی می 
د است  آرزوی خری  1347ساعت خواب و بی اری« )بهرنگی،    24ی اکوی داستان » لطیف نام شیتیت کودک 

خرد   می آی  و عروسک را فروشی است. ودتی پ ری پول ار می عروسک شتری را دارد که در پشت ویترین عروسک 
شود: ِای او مورد توجه وادع نشی زن  این مال من است  اما حرف فیرد و داد می لطیف پای عروسک شتری را می 

ک م کسی ی ایم را نش ی . انگار ال ش ه بودم و  خواِم. فکر می بری . من شترم را می »فریاد زدم: شتر مرا کجا می 
د. در این داستان نق  32:  1347زنم« )بهرنگی،  م که فریاد می کرد آم  و فق  خیال می ی ایی از فمویم در نشی 

 ک  .دارید ایرا می نارسیس را پ ری پول ار )نظام سرمایه   - پ ر 

 شده . اکوئیست مسخ 2- 1- 3
این نوع شیتیت در اثر دفردیسی توان سین فرت   را از دست داده است و با ای که عواطف انسانی او پابرجا است،   

زن . »مردی که حشره  وار عشق و عالدۀ خالتانۀ او را پس می ِای پ رساارانۀ داستاند، نارسیس یت پ ر )یا شیت 
ت. در بازنویسی مذکور، فرفور تب ی  به  اس   (Kafka,2014)  مسخ«بازنویسی کودکانۀ داستان » د،  1395)چو،  ش «  

پ ر و مادر می  اتاد  و ایرار می سوسک ش ه است و ودتی  دِر  باز ک  ، ی ای جیرجیر ورزن آی   پشت    در را 
ام. شود. ]فرفور جواب داد[ بمه! بمه! تقریبا آماده ش ه آود. »در ِشان لوظه مادرش در زد: فرفور! دارد دیر  می درمی 

ایی جیرجیرمان   تولی  کرده بود« )چو،   د. 7: 1395فرفور از نظر خودش چ ین جوابی داده بود  اما او ت ها، ی ِا
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آی  تا عمت دیبت  را جویا شود  ت ها پاسیی که از  مثابۀ شیتیتی پ ری نارسیسد به خانۀ او می ه ودتی رئیس  )ب 
ش ود، ی ای جیرجیر است. »فرفور فریاد زد که این حرف درست نیست و او دزدی نکرده است  اما او  پشت در می 

ایی  دوباره جیرجیر کرده بود. رئیس از ی ای جیرجیِر پشت در عتبانی ش  ]و فرت: [ دی ی ؟ او با درآوردن ی ِا
ِای  یک از شیتیت د. ِیچ 11 - 8: 1395ک  « )چو،  فهشم  دارد من را مسیره می عجیب که من مد ای  را نشی 

خواِ  داب عکسی را که نشان از نوستالوژِی  پ ری نارسیِس داستان درکی از عواطف فرفور ن ارن . ودتی مادرش می 
اش را به آن عکس یادفاری  جه  روی داب عکس تا عالده اتا  ببرد، نافهان فرفور می پیشادفردیسِی فرفور دارد از  

می  مادر  دِ .  می نشان  ت بیه  اتا ،  در  کردن  حبس  با  را  فرفور  پ ر،  و  وال ین ک  .  ترس   از  یک  ِیچ  وادع  در 
 ه بوده )برای زمانی  فرفور دل  برای زمانی که ی ایی داشته و ِ وز دفردیس نشک    که نارسیسیست او درک نشی 

 توانسته ک ار پ رش ب شی  د ت گ ش ه است.که ب ا به تتویِر توی داب می 

 
د، فرفور به سوسک دفردیسی یافته است و ِشچون اکو ی ای  1395د. در »مردی که حشره ش « )چو، 2تتویر )

 را از دست داده است.  

ا ویولن می    ر کوچک  برای مستأجِر تأثیر درار ویولن عواطف اکوئیستی فرفور را توت   نوازد  ی ای ودتی خوِا
ر را در آدوش بگیرد  اما ِشین آی  و ناخودآفاه می ِا، از اتاد  بیرون می دِ . پس از م   می  که از  خواِ  خوِا

ا او را می اتاد  بیرون می  اش عاطره ک   . سرانجام فرفور ودتی در ابراز عشق و  ن اده فرار می بی    و اجاره آی ، مستأجِر
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برد و  فونه که اکو به تاریکی دار پ اه برده بود، فرفور نیز به تاریکِی زیرتیت اتاد ، پ اه می شود  ِشان سرخورده می 
شان رفته تومی  می ب ن  رفته  تر شود... فرفور  اش نزدیک توانست به خانواده میرد. »فرفور نشی جا می رود و سرانجامِ 

سته چرخی  و به اتاد  رفت.  خوابی  تا شای  ِشه  از آن روز به بد  چیزی نیورد. ِر روز ادر و ادرتر ش . می  ِآ
 د.28:  1395چیز را فراموش ک  . و یک روز، دیگر ِرفز از خواب بی ار نش « )چو،   

می  چکق  که  »خرسی  رمان  ِ شا،  در  )ر به 1395کشی «  که  دارد  پ ری  را  داستان  اکوئیستی  نق   خاطر د، 
)دفردی مسخ  کالمی ش فی  ارتباط  خرسد  به  نزدیک سی  با  را  دوست اش  با  یا  ِشسرش  با  )مثال  اطرافیان   ترین 

خستهد از دست داده است. ِشسرش تشک و دذای او را ج ا کرده است و در ظرف استانبولی  اش کریم یشیشی 
شسر و خانواد ش ه به ریزد تا بیورد  اما پ ِر خرس برای  نان سوخته می  اش خیمی رام و آرام تن ه خاطر تأمین میارجِ 

شان مان ِ  توقیرآمیز می ِای سیرک به اجرای نشای   را، اکو ی ای  را از دست داد  در  دِ .ِ  ِِ فونه که در اثر نررین 
ِر خانم این رمان نیز پ ِر َمم  شود و درنتیجه د ر  فرتارش را از دست مدمم، تب ی  به خرس می رضا در اثر نرریِن خوِا

 دِ .می 

 . اکوئیست الل 3-1-3

د، داستان سام و زال بازآفری ی ش ه است. در این داستان سام  1401در »زال بدالوۀ یک پاوردی« )زنجانبر و دِریزی،  
ا می ِا نوزاد سری مو را می زن  و نگهبان خاطر زال بودن پس می نوزادش را به  ک   . سیشردی او را به  برن  و در بیابان ِر

یچ انسانی باای سرش نبوده است، ِای  بزرگ می جوجه برد و در ک ار  انه می  ک  . از آنجا که زال در دوران رش شِ 
شچ ان  فردد  سام برای او مدمشی می آموزد. ودتی در نوجوانی به دتر پ ر باز می زبان را نشی  فیرد تا تکمم بیاموزد. زالِ 

ا می توان  راب مان  و نه با پ رش و نه با ِیچ کس دیگری نشی ال می  فونه  ک   و ِشان طۀ کالمی بردرار ک  . دتر را ِر
 فردد.که اکو سرخورده به دل کوه پ اه برد، زال نیز به ِشان البرزکوِی که سیشرغ او را باای آن بزرگ کرده بود، باز می 

زبان 4- 1- 3  پریش . اکوئیست 

می زبان  نوع شیتیت  این  به پریشِی  به  توان   یا  مغزی  ضایدۀ  در  خاطر  باش .  شیتیت  کم  بسیار  ادتضای سن 
)ویمشز،  »ناف   به  1391بانی«  پ رش  با  تریکسی  است.  نکرده  باز  زبان  ِ وز  که  است  کودکی  تریکسی  د 
ک  . ودتی  لباسشویی به پ رش کشک می ِا به داخ  ماشین رود و در رییتن لباس خانۀ عشومی شهر می شوی رخت 

به ِشراه    آی  که عروسکی را که بغ  کرده بوده اشتباِا  فهان تریکسی یادش می آی    ناخانه بیرون می شوی که از رخت 
ک   به پ رش برهشان  ِای ب نی سدی می لباسشویی ان اخته است. با زبانی نامرهوم، ضشن اشاره ِا توی ماشین لباس 
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َاِک  ِفَمِگ  ِکمِب . ِبمِگ  ِپمِب    لباسشویی بیرون بیاوریم. »تریکسی دوباره فرت: بانی را از توی ماشین که برفردیم ناف  
بازی در  ک   که او دارد لوس ِای تریکسی، فشان می توجه به حرف د. پ ر بی 19  - 18:  1391وومبی ِفمکی؟« )ویمشز،  

 شود.اش ِم ش ی ه نشی زن  زیر فریه  اما ی ای زاری آورد. تریکسی می می 

 
ک   به پ ر برهشان  که عروسک  را در  ی سدی می د، تریکس1391بانی« )ویمشز، »ناف  د. در3تتویر )

توان  با پ ر ارتباط لباسشویی ان اخته است اما چون ِ وز زبان باز نکرده است، نشیخانه داخ  ماشینشویرخت
 کالمی بردرار ک  .

زن ، ای اوتیسشی است که ودتی حرف می د، نوا دختربچه 1400ای آبی است« )پ تمیکوس،  در رمان »زمین سیاره 
توان  شون . بریجیت اسم خواِر نوا است اما نوا نشی ِای  را متوجه نشی اش حرف حتی مدمم و م دکار اجتشاعی 

زن . اولین روز م رسه ودتی مدمم ب ون توجه  اسم خواِر بزرفترش را نیز درست تمرظ ک   و او را »فیجی « ی ا می 
زن  نام خواِر بزرف  را با تمرظ نادرسِت »فیجی « بم  بم   ی ا می ک  ، نوا به اختالل زبانی نوا، با او ب رفتاری می 

برد. »مدمم، بازوی نوا را کشی  کشان به دفتر م رسه می ک   که »فیجی « فو  است و او را کشان اما مدمم خیال می 
ر بزرف  را ی ا زد: فیجی ! فیجی ! فیجی ! ]مدمم فرت[ چی داری م  فی؟ مدمم یکهو ی فرت: پاشو. نوا با فریاد خوِا

دِیم کسی فو  ب ه«  نوا را موکم کشی  تا سرپا بایست . ]مدمم فرت[ خانم جوان ما توی این کالس اجازه نشی 
رش را مربی د. عالوه بر این، نامه 32: 1400)پ تمیکوس،  بی   : مد ا می خطِی بی ِا یک مشت خ  ِای نوا به خوِا

ِایم فذاشت: م را ک ار بگذارم. این اسشی بود که او روی دفتر نامه ِای خطی خواِ  که خ  »خانم پیرس از من می 
پریشی  د. فاِی زبان 62:  1400خطی است« )پ تمیکوس،  ِای من به تو، به چشم او، شبیه خ  ِا. حرف خطی خ  
به  به نه  بمکه  اکوئیست   شیتیت  ناتوانی  بخاطر  تمرن  که  مثال ِ گامی  است.  ی ا  انتقال  رسانۀ  ناتوانی  ا  خاطر 
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به فوش ش ون ه می ِای مکرر، ی ا را نتره ووی  ش ن دطع  نامرهوم  برای خمق شیتیت نیشه و  رسان ، بستر 
فویید  شود. این نوع شیتیت مدشوا عالوه بر ایرای نق  اکوئیست، نق  دربانِی آیرونی )وارونه اکوئیست مهیا می 

ش ود. در  شیتیت نارسیسیست چیز دیگری را می   فوی  و ک  . چراکه شیتیت اکوئیست چیزی را می را نیز ایرا می 
ی پرن ه« )وثیقی،   ی 1400رمان کودکانۀ »ارت  پ به و مرگ مِا ِا دخترکی به نام پ به را به اتهام  فروش د کسبۀ مومۀ مِا

ی      ک فیرن  و در آکواریوم بزرفی زن انی می ِای آنها را نابود کرده و سکس فرییته است، به فرو می ای که پ رش مِا
ر چه ممتشسانه تالش می  ک   تا پ رش برای نجا  دخترک مجبور به بازفشت شود. دخترک از داخ  شیشۀ آکواریومِ 

شود اما  ف اه است و ِرفز چ ین کاری نکرده  شیشۀ آکواریوم مانع انتقال ی ای او می که به آنها برهشان  پ رش بی 
نشای . از ِشین رو، ِر چه  ۀ نارسیسیستد ِشچ ان حرظ می خوانی را برای میاطبان )برای کسب امکان دی ن و لب 

پ  ارن . ِای پ به، کالم  را ته ی آمیز می ک    کسبه با تکیه بر دوۀ بایرۀ خود، از روی حرکت لب پ به التشاس می 
اری  شه. من رو بی آد. بابا  چی؟/ داد زدم: بابام اان پی اش می فی؟ ی ا  نشی خانم فرت: چی می »شوِر م یژه 

می  رو  ما  پ ر  بابا   دِع!  چشم بیرون/  توی  اشک  عجب!/  تو!  پررویی  عجب  بود«  ُکشه؟  ش ه  جشع  ِام 
 د. 18:  1400)وثیقی، 

 ـ نارسیس. کودک 2- 3

فیرد و این حس در راستای فرای   تکوین افو در نظریۀ لکان، در مرحمۀ آی گی، حس نارسیسیست کودک شک  می 
شون : یکی، مایۀ میتمف آفری ه می ِای کودک با دو درون ی نارسیس در داستان ِای کودک شیتیت )خودد است. 

ِایی که ویژفی خودشیرتگی  ک     دیگری، داستان ع وان ک   بازنشایی می ِایی که ویژفی خودشیرتگی را به داستان 
 ک   .ع وان واک   بازنشایی می را به 

 ـ نارسیِس کنشی. کودک1- 2- 3

اش، ارتباط خود را با  ر داستان دربارۀ شیتیت فرودستی باش  که از فرط در  ش ن در تتورا  خودموورانه اف 
یچ اکویی را نشی واددیت از دست داده است  این شیتیت در جایگاه نارسیس درار می   ش ود.فیرد وِ 

است که  د موش 1394موشک؟« )امی ی،  شیتیت ایمی در »کار  دعو  داری موش  زیباترین موشکی 
شه از دی ن موش فرار می رود. عروس از ترس جیغ می پوش  و ناخوان ه به عروسی می لباس  را می  ک     اما  کش  وِ 

ا و حرکت اطرافیان را ت ها مطابق با تتورا  ذِ ی خودموورانه موش  ک   و ِشه را  اش تدبیر می موشک تشام ی ِا



 105 113- 93زنجانبر. یص  ن ی رحسی کودک / ام ی ِا داستان   ی ساز ت ی در شیت   سی اکوی نارس  ی الگوِا 

 

 پ  ارد.مسوور زیبایی لباس خود می 
 

 ـ نارسیِس واکنشی کودک   .2- 2- 3
ک    این اش سیر می ش ود و در عالم تتورا  خودموورانه افر شیتیت ایمی داستان، کودکی باش  که ی ا را نشی 

ع وان  فیرد و پ ر در جایگاه اکو. در این نوع داستان، نارسیسیست بودِن کودک نه به کودک در جایگاه نارسیس درار می 
ِا  مایۀ این داستان شود. درون ی روانی، بازنشایی می ع وان یک واک   دفاعی بمکه به ویژفی شیتیتِی ذاتی کودک،  

ِ   بگوی   که از بس پ ر با رویکرد خودموور و نارسیسیست خود، ی ای کودک را نش ی ه است، کودک نیز می  خوا
ِای  ت. خالف شیتیت اش تن داده اسش ه وار برای توقق مجازِی آرزوِای سرکوب مان   او به واک شی نارسیس 

ی نارسیِس ِای کودک ی نارسیِس ک شی که مدشوا حیواناتی مث  موش، خرفوش و سگ ِست  ، در داستان کودک 
نارسیِس واک شی، فرتشانی انتقادی نسبت ِای کودک مایۀ داستان ان . درون ِا انسانی واک شی، دالبا شیتیت  به  ی 

نارسیِس ک شی، ِای کودک مایۀ داستان ن است  درحالی که درون امکریالیسم نظام پ رساار و فرودستی کودکا  ی 
ای تدمیشی عامه  پس   اجتشاعی در جهت ایالح رفتار خودموورانۀ کودکان )فرودستاند است، نه انتقادی به  ط ِز

 پ ران )فرادستاند.

یروۀ سشت راست، د، شام  دو یروه است که در  1399ِر ِفریم از »به آب نزدیک نشو، دخترم!« )برنی گهام،  
ک   که به آب نزدیک به دخترش یادآوری می   ان  و مادر مرتبا  پ ر و مادر ِشرلی روی دو ی  لی در ک ار ساح  نشسته 

ِ  . از  ِایی مهیج در وس  دریا، نشای  می نشود. یروا  سشت چپ، تتویر شرلی را در حال ماجراجویی  د
م  ر دو یروه می بِر دارد  اما ی ای مادر را دخترش، شرلی، درش او را از آب بر حذر می توان متوجه ش  که ما ک ِ ِ 
ک   که وس  دریا است و دزدان دریایی را شکست ش ود  چراکه شرلی در  در تتورا  خودش است. خیال می نشی 

ای دور رسی ه است. رفتن وس  دریا، شکست دزدان دریایی )شکست د ر  داده و به ی  ودچۀ ف ج در جزیره 
ِای خیالِی دخترن . ش ی ه نش ِن تکرار توذیراِ  مادر، به شیتیت مادر  ارانهد و رسی ن به ف ج، مدشو  پ رسا 

می  اکوئیستی  جایگاه  جایگاه  شرلی  به  مادر،  ی ای  ناش ی ن  و  بودن  خیالی  مدشودی  تتویِر  در  در   و  بیش  
ای عام  مستغر  ش ن نارسیس در تتویر خود  فونه که »آب« در اسطورۀ نارسیسوس مث  آی ه نارسیسیست. ِشان 

ِای  د،   1399است  در داستان »به آب نزدیک نشو دخترم« )برنی گهام،   نیز آب عام  در  ش ن شرلی در تتویر
ک   .  اش است. از ِشین رو، وال ی   م ام توییۀ »دوری از آب« را برای این شیتیِت نارسیسیست تکرار می خیالی 
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کرده بود  اما وال ین نارسیس این توییه را به فرزن شان  مشابه ِشین توییه را تیرزیاِس پیشگو به وال ین نارسیس فوشزد 
ِای موِوم در  ش .  انتقال ن ادن  تا ای که سرانجام نارسیس تتویر خودش را در زالِی آب دی  و در آن تتویر

 
روی ِم است. د، متشک  از دو یروۀ روبه 1399د ِر فریم از »به آب نزدیک نشو، دخترم!« )برنی گهام، 4تتویر)

 انگیز وال ین با جهان پرتورک کودک است. ای از تقاب  جهان رخو  ن دو یروۀ متقاب ، استداره ای

ِای افرچه در اسطورۀ نارسیسوس، اکو در جایگاه فرودست درار دارد و نارسیس در جایگاه فرادست  اما در داستان 
را وال ین در جایگاه اکو درار بگیرن   واددا ِشچ ان ا  ز موضع فرادستی و امکریالیستی خود خارج کودک حتی افر ظِا

برد. مثال  اش، به تتویر مدشودی خیالی پ اه می شون . چراکه کودک از روی فرودستی و ناتوانی در ابراز خواسته نشی 
اش ک    اما این نق ، واک شی در دبال ش ی ه نش ن خواسته در داستان فو ، با ای که دختربچه نق  نارسیس را ایرا می 

نزدیک ش ن به آب است. ب ابراین روساخت داستان، تقاب  کودکی نارسیسیست با وال ی ی اکویئست را به نشای    برای 
ِای  توجه به ی ای خواسته وال ین خودموور و خودشیرتۀ او، با بی   فوی : اترادا  فذارد  اما زیرساخت داستان می می 

ان . فیری شیتیت نارسیسیسِت دخترشان ش ه شک    کودکشان )با درار دادن شرلی در موددیتی اکوئیستد باعث 
ست  « )س  اک،  َمکس در »جایی که وحشی  خاطر ت بیه مادرش )تبدی ش به اتا  و ایرار به خوابی ند، د به 1391ِاِ 

ک   که با لباس ترس اک ِالووی   به  شود. خیال می رود و در آنجا در  در تتورا  می خواب می جبرا به تیت 
وحشی  وحشی سرزمین  ِشۀ  است.  رفته  )د ر  ِا  می ِا  او  از  پ رساارانهد  خواسته ِای  و  را  ترس    ِای  

مایۀ داستان دت  فذارد  درون ک   . با ای که داستان فو  کودکی نارسیسیست را به نشای  می وچرا اجابت می چون بی 
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که با رفتاری خودموورانه ِرفونه شیط ت   نکوِ  او را ن ارد  بمکه دت  نکوِ  رفتار امکریالیستی وال ین او را دارد 
خواب  تبدی . در روساخت داستان فو  کودک در نق  نارسیس ک    و او را به داِر تیت کودک را با ت بیه سرکوب می 

است و مادر در نق  اکو. در زیرساخت داستان، نارسیسیسِت واددی مادر است و کودک، یک شیتیت اکوئیستِی  
مایۀ تتورا  و خیاا   ی نارسیِس واک شی، این است که درون ِای کودک یکی از شاخص   در. ش ه به دست ما سرکوب 

جویی از د ر  پ رساار است. مثال در »به آب نزدیک ی نارسیِس واک شی، حاوی نشادِایی از انتقام شیتیت کودک 
)برنی گهام،   دخترم!«  ناش ی ه 1399نشو،  با  کودک  امرونهی د،  )د  انگاری  مادر  دریا  ِای  به  پا  پ رساارانهد،  ر  

مایۀ  رس . ید ی درون ک   و به ف ج می ِای پ رساارانهد را نابود می فذارد و با شششیر، دزدان دریایی )نشاد د ر  می 
ِا ِست  «  طور مشابه، در »جایی که وحشی خیاا  و تتورا  شرلی، پیروزی بر د ر  پ ری نارسیس است. به 

ک    شروع به  ز ای که مادرش )د ر  پ رساارانهد او را ت بیه و به اتاد  تبدی  می د، مکس پس ا1391)س  اک،  
ِا  ِا )نشاد د ر  پ رساارانهد و ریاست  بر آن وحشی مایۀ خیاات  ج گی ن با وحشی ک  . درون پردازی می خیال 

سمسمه  ش ن  درون )وارون  ب ابراین  است.  د ر د  شیتیت مراتب  این  تتورا   ن مایۀ  فویای  ِای  ارسیسیست، 
نادی ه ای اودیکی نسبت جویانه و عق ه واک شی انتقام  پ ر است. در »تو شجاعی فرمان ه« )اکبرپور، انگاری به  ِای 

ی اکو در اثر ج گ توشیمی، عالوه بر مدمولیت از ناحیۀ پا، مادر خود را نیز از دست داده  د، شیتیت کودک 1400
ای که در برابر توان  تج ی  فراش پ ر را بکذیرد  پس بی ی اکو نشی رار دارد. کودک است و پ ر در آستانۀ ازدواج مج د د 

برد و در خیال خود نق  اش پ اه می ِای ج گی بازی پ ر نارضایتی خود را به زبان بیاورد به داخ  اتاد  و به اسباب 
ای ج گی )وارون ش ن سمسمه  عشمیا  نظامِی خیالی او دستگیری ک  .ِ  ف  مراتب د ر د را ایرا می فرمان ۀ سرباِز

 عروس )ِشسر ج ی  پ رد است.

 ـ نارسیس تراجهانی . اکو 3-3

د. 296: 1398خوان  )زنجانبر، ای واح  در دو جهان متقاب  را ِشانِی تراجهانی می ِی  حضور ِشزماِن سوژه مک 
این دو داستاِن ت باش  و  ودرتو، ح اد  شام  یک شیتیِت ب ابراین ِرفاه یک داستان شام  دو داستاِن مت اخ  

شانی تراجهانی این دو داستان مت اخ  را به ِم پیون  داده است. در دو داستاِن تودرتو، شیتیتی   مشترک  آنگاه یکِ 
توان  در داستاِن بیرونی نق  نارسیس و در داستان داخمی، نق  اکو را ایرا نشای . شیتیت ایمی در »دمب واح  می 

نارسیسیست، می 1396سبز شهر« )لوبه،   با ایرای نقشی  با تیریب ج گ ، شهر را  د شهرداری است که  خوِا  
ا  ک    که از این اد ام چشم بکوش   تتشیم پ ر تغییر نشی فسترش دِ . فرزن ان  ِر چه خواِ  می  ک  . »دختِر
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و یکی از آنها از ش   ضربه  ِای بموطی از ترس به زمین افتادن   از وحشت زبانشان ب   آم ه بود. حتی دو تا از آدمک 
ک ی. نه؟ تو این کار را  داری شوخی می   ای دمتی . یولیانه فریاد زد: ولی بابا! حتشا  سرش ک  ه ش  و در بادچه به فوشه 

ی کرد. ]پ ر پاسخ داد[ نه شوخی نشی  ا با فریه و  توانی و نبای  و نیوِا ای در کار نیست. تتشیم فرفته ش ه. دختِر
یم. ما ِشان بادچه ساختشان تجاری نشی   زاری فرت  : ما  د. 9 - 8: 1396خواِیم« )لوبه، ِای خودمان را می خوِا

یم با تو دربارۀ ج گ  یوبت ک یم.  ]پ ر فرت[ دربارۀ ج گ  یوبتی ن اریم« )لوبه، »یولیوس فرت: می  خوِا
شان 16:  1396 ِای شهردار ودتی ی ایشان  ه فونه که اکو برای شکایت از نارسیس به سراغ نشسیس رفت، دختربچ د.ِ 

ک   که شهردار خواب برن . پری ج گ  کاری می برد به ِشراه دوستانشان شکایت به پری ج گ  می راه به جایی نشی 
بی  . بی   که بچه ش ه و ِشه جا خیابان است و جایی برای بازی وجود ن ارد. سکس شهردار خواب دیگری می می 

خواِ  درخت را دطع ک   و پرن ه  ِای  خوابی ه است اما بول وزری می وی تیم بی   که پرن ه ش ه و ر خواب می 
پی  می جیک می ش هد ِر چه ممتشسانه جیک )شهرداِر مسخ  به  بول وزر ِشچ ان  ب ابراین شهردار در  ک  ،  ران . 

ی نارسیسیست دارد و بچه  داخمی )در عالم   ِا، جایگاِی اکوئیست. درحالی که، در داستاِن داستاِن بیرونی، جایگِا
اکوئیسِت مسخ  بازی می خوابد شهردار نق   با شگرد  ش ه را  است که  ک  . دروادع، شهردار شیتیت واح ی 

ِشانِی تراجهانی در ِر دو داستاِن مت اخ  حضور دارد و در یک جهان )در عالم وادعد نقشی نارسیسیست دارد و در  
 جهان دیگر )در عالم رؤیاد نقشی اکوئیست.

 جدول )1(

 سازی الگوی شخصیت نام داستان

 ی اکوی سالم کودک  د 1394حاا نه بچه )مکی، 
 ی اکوی سالم کودک  د 1377خواست خرس بادی بشان  )اشتای ر، خرسی که می

 ش هی اکوی مسخکودک  د 1395کشی  )ِر شا، خرسی که چکق می
 ش هی اکوی مسخکودک  د1395)چو،  مردی که حشره ش  

 ش هی اکوی مسخکودک  د1396سبز شهر )لوبه، دمب 
 ش هی اکوی مسخکودک   & glund, 1987)öH(Starkیوزپم گ 

 ی اکوی ال کودک  د1401زال بدالوۀ یک پاوردی )زنجانبر و دِریزی، 
 ی اکوی ال کودک  د 1391م اد ب ر  )بیگ لو، 

 ی اکوی ال کودک  د 1387بودی که خروسک فرفته بود )حبیبی، 
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 سازی الگوی شخصیت نام داستان
 پری  ی اکوی زبانکودک  د 1391بانی )ویمشز، ناف 

 ی نارسیس ک شیکودک  د1394موشک؟ )امی ی، کار  دعو  داری موش 
 ی نارسیس ک شیکودک  د 1394شیر و خرفوش )چاترجی، 

 ی نارسیس واک شیکودک  د 1399به آب نزدیک نشو، دخترم! )برنی گهام، 
 ی نارسیس واک شیکودک  د1391ِا ِست   )س  اک، جایی که وحشی

 ی اکوی سالم کودک  د1400ورود سیاِان مش وع )

 د 1400ِای پرن ه )وثیقی، ارت  پ به و مرگ ماِی 
 پری  ی اکوی زبانکودک 

 )در اثر نقص رسانۀ انتقال ی اد 
 ی نارسیس واک شیکودک  د 1394شب به خیر فرمان ه )اکبرپور، 

 ی نارسیس واک شیکودک  د1400)اکبرپور، تو شجاعی فرمان ه 
 ی نارسیس واک شیکودک  د 1399فوری  )براون، 

ِا را اداره ک م  توانم کروکودی خطرناک نیست بابا! من می 
Nigren, 1977)&  hlqvistäM( 

 ی نارسیس واک شیکودک 

 ی اکوی سالم کودک  د 1347ساعت در خواب و بی اری )بهرنگی،  24

 . نتیجه4

برن  و از سویی دیگر، برای درونی کردن  آموزی به سر می توجه به ای که کودکان از یک طرف، در ِیجان زبان با 
ست  ، ِشواره دنبال فوش داده  ِایی برای ش ی ه ش ن ِست  . مشک  ای جا است که کودکان در  ِای بیرونی ک جکاوِ 

ِاد در حال برونی کردن اطالعا  پیشین خود. فتر سازی فوجی از اطالعا  تازه ِست   ولی پ ران )بزرحال درونی 
ِای  افت . چراکه دد ده ب ابراین افر فرتشانی بین این دو بردرار شود، این فرتشان در دو جهان فکری میتمف اترا  می 

ِ ی و نووۀ نگاه این دو اختالف زیادی با ِم دارد. درنتیجه، حرف    ک   ۀ کودک مورد توجه وال ین درار ِای خسته ذ
ِای کودکان است. دد دۀ ش ی ه ش ن از جانب ِا، یکی از دد ده فیرد. از این رو، می  به ش ی ه ش ِن خواسته نشی 

ی ایی اکو ای است که از چشم نویس  فان کودک دور نشان ه است. بی مایه انگاری از جانب پ ر، بن کودک و نادی ه 
به  نارسیس )که  به  اکو را نشی ک   اش،  خاطر خودمووری و می  وافر او  برای  ِای مشتادانۀ  الگوی م اسبی  بی  د 

 ی ایِی کودک و خودمووری پ ر است.بازنشایِی تقابِ  بی 

ِای اکوی نارسیس دت  ی نارسیسیسم درار دارد  اما از آنجا که داستان ای از پیوستار اکوِر شیتیت در نقطه 
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ِای ایمِی کودک و پ ر را در دو دطب اکو یا نارسیس بازنشایی تقاب  جهان کودک و جهان پ ر را دارن   شیتیت 
می  فونه  درار  دو  را،  نارسیس  نق   یا  ک    بازی  را  اکو  نق   کودک  دوفانه،  تقابِ   این  در  ای که  به  بسته   .  ِ د

 ی نارسیس.ی اکو و دیگری کودک دِ : یکی کودک ِای اکوی نارسیس رخ می سازی در داستان شیتیت 
یت فرودست )کودک، موش، مورچه و... د عمیردم تالش برای ابراز عواطف، ی ای  ِایی که شیت در داستان 

نوع   پمیس، شیر ج گ  وامثالهمد ش ی ه نشود  شیتیت از  ناظم، مادر،  توس  شیتیت فرادست )پ ر، م یر، 
طبیدی کودک  برای  چه شگردی  از  داستان  ای که  به  بسته  بود.  خواِ   اکو  اکوئ ی  ویژفی  باورپذیری  و  یستی  سازی 

ش ه، ان : اکوئیست سالم، اکوئیست مسخ ِای اکوئیستی عشوما چهار فروه شیتیت استراده کرده باش   شیتیت 
 پری .اکوئیست ال، اکوئیست زبان 

شود و ی ای شود که از واددیت ج ا و در  در تتورا  خود می ی نارسیس به شیتیت کودکی فرته می کودک 
فیرد و پ ر  ش ود. دروادع، کودک در موور جانشی ی با نارسیس درار می د را نشی ِای پ رساار پ ر )یا سایر شیتیت 

ی نارسیس بر دو نوع است: ک شی، واک شی. سازی کودک ِای کودک، شیتیت در موور جانشی ی با اکو. در داستان 
ِای  اش ی ن خواسته انگاری و ن ی نارسیِس واک شی، نارسیسیست بودِن کودک واک شی به نادی ه ِای کودک در داستان 

می  تمقی  شاخص او  از  یکی  کودک شود.  درون ِای  که  است  این  واک شی،  نارسیِس  خیاا   ی  و  تتورا   مایۀ 
 جویی از د ر  پ رساار است.ی نارسیِس واک شی، حاوی نشادِای عق ۀ اودیپ و انتقام شیتیت کودک 

توان دستۀ فرعِی سومی  ی نارسیسد می کودک   ی اکو و الگوی الذکر )الگوی کودک عالوه بر دو دستۀ ایمی فو  
یتا از فروعا   )موسوم به الگوی »اکوی نارسیس تراجهانی«د را نیز دائ  ش . دروادع الگوی اکوی نارسیِس تراجهانی مِا

ِای تودرتو، دابمیت دارن  تا  شود. داستان ِای تودرتو موقق می ی اکود است که در بستر داستان پ ری نارسیس )کودک 
استراده از شگرد »ِشانی تراجهانی« شیتیتی را بازنشایی ک    که در داستاِن بیرونی، نقشی نارسیسیست و در    با 

نارسیس، خواب می  پ ری  باش . مثال شیتیت  به یک شیتیت داستان داخمی، نقشی اکوئیست داشته  بی   که 
 ی اکو دفردیس ش ه است.کودک 
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د1نشودار )  

  

تیپ های اکوـ نارسیس

کودک ـ اکو

اکوئیست  سالم

اکوئیست مسخ ش ه

اکوئیست ال

اکوئیست زبان پری 

کودک ـ نارسیس
نارسیسیست ک شی

نارسیسیست واک شی
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