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Research Questions  
This study attempted to answer the following questions: 

1- Based on which personality dimensions the characters of the fable 

have appeared and acted? 

2- To what extent is the theory of interactional analysis effective in 

identifying the psychological aspects of fictional characters?  

3- Which of these personality traits is rooted in the characters' 

personalities? 
 

Statement of the problem 
The interaction between three parts of the human personality, i.e., parent, 

adult, and child is the main topic of “Behavioral Analysis”. Whenever one is 

able to use the relevant personality dimension appropriately, they have been 

able to interact not only with themselves but also with others. The ultimate 

goal of this theory is to remove the negative aspects of personality. 
 

Research Methodology 
This study aims to analyze the different behaviors and personality 

dimensions of characters of the story of fox and rooster from Marzban-Name 

by analyzing the interactions of the characters and considering the mental 

states of the individuals. This research is of a documentary or library type. 
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Introduction 
The present era is a time of complex human relationship in which all 

phenomena related to actions and reactions are on their stressful path. These 

relationships can create many problems if they do not fit into their scientific 

process.Eric Berne described these personality states in three parts: parent, 

adult, and child. One of the interesting areas in psychological studies is 

literary research that deals with the psychology of literary works. This study 

attempts to analyze various aspects of fictional characters of the story of 

"Fox and Rooster" in Marzban-Name based on a psychological perspective 

and the interactional analysis theory. 

 

Results 
The patterns and personality dimensions of individuals in such stories 

help us to understand how individuals use their different personality 

dimensions in different behavioral situations and how they manifest and treat 

their personality in their behaviors. This theory teaches us to identify and 

eliminate the weaknesses of our behavior and have a better relationship with 

others. An examination of this story reveals that the characters in this story 

have used the parent personality dimension more in their behaviors. The 

interactions between the characters of the story flow from the beginning, and 

the behaviors serve their own purposes, and these interactions lead to 

disruptions in their interactions. There is also a conflict between a parent 

who is a fox and an adult who is a rooster. 

 

Keywords: Interactional Behavior AnaLysis, Parent, Adult, Child, Marzban-

Name. 
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 در برن تشخصی  نظریه اساس بر ها شخصیت متقابل رفتار تحلیل

 نامه مرزبان
 

 پور حسین حسینی
 علی گراوند

 جهانشاه محمدزاده

 چکیده
ای که نياز به درک افراد، روابط و  شناسی است که در هر زمينهای در روانرفتار متقابل نظريه تحليل

ها با  نسانها و رابطه ا رود. اين نظريه به روابط درونی شخصيّت کار می ارتباطات و مشاوره باشد، به 
کند که اگر افراد با يکديگر روابط سالم، صميمانه و صادقانه داشته  دارد و تأکيد می يکديگر توجه ويژه

نمايند، قادر خواهند بود که از فشارهای  باشند و آن را جايگزين روابط مخرب، منفی و تحقيرآميز 
اين حکايت  های بررسی ابعاد شخصيت باروانی خود و ديگران بکاهند و از زندگی لذت بيشتری ببرند. 

های حيوانی نماد آنان  هايی که شخصيت انسان  توان شناخت بهتری از افکار و احساسات پيچيده می
 دست آورد. اين پژوهش به شيوهبه کنند،هستند و هر يک در مقام والد يا کودک و بالغ نقش ايفا می

ر متقابل اريک برن حکايت روباه و خروس از تحليل رفتا  اساس نظريهتوصيفی و تحليلی و بر
های اين حکايت تشکيل  آماری اين پژوهش را شخصيت  کند. جامعه نامه را تجزيه و تحليل می مرزبان
ها است. از نتايج اين  ابزار پژوهش شامل ابعاد شخصيتی و حاالت روحی و روانی شخصيت دهند. می

در حل مشکالت احساسی و رفتاری اشاره کرد. همچنين توان به اهميت کاربرد اين نظريه  پژوهش می
 ها و رفتارهای اشخاص مشخص   ها در واکنش های صادر شده از جانب ديگر شخصيت تأثير پيام
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گردد. در اين اثر روابط متقابل  به خوبی آشکار می آثار ادبی که اهميت تطبيق اين نظريه با شود و اين می
به اختالل در رفتار  ها در جهت تأمين اهداف شخصی است که نهايتاًها از نوع متقاطع و رفتار شخصيت

 شود. ها منجر می آن
 

 نامه.ها، والد، بالغ، کودک، مرزبانرفتار متقابل شخصيت تحليلکلید واژگان: 

 

 همقدم
ثری در شنناخت  ؤهای م توان گام ه از آن میدای است که با استفا نظريه 2تحليل رفتار متقابل

تننوان بننه نننوعی  تحليننل رفتننار متقابننل را مننی. ی و روحننی روانننی برداشننتو درمننان شخصنن

های مختلن  شخصنيت    اطالق کرد که مراحل رشد را به همراه جنبه« 1شناسی شخصيت روان»

کدام جنبنه از شخصنيت     هرفتار جاری افراد، بر پايدهد که حاالت و  کند و نشان می بررسی می

مقابنل، منتهنی     بنه صنادر و بنه کندام جن    هاز کدام جنب ها حاصل شده است و ارتباط ميان انسان

توانند عنالوه بنر داشنتن      کند تا خود فرد نيز بداند چه زمنانی منی   شود. اين روش کمک می می

  هثر و پويا با اطرافيان داشته باشد؛ زيرا اغلنب مشنکالت رواننی، نتيجن    ؤروانی سالم، ارتباطی م

است که بنا شناسنايی و اصنالن آن، روان، درمنان      نامناسب با اطرافيان نزديک و دور ارتباطات

نتايج بسياری از مطالعنات علمنی نشنان داده کنه     (. Atkinson et al., 2017)د شدنی خواهد بو

بننابراين تحلينل   (. Ciucur, 2013) شود تحليل رفتار متقابل باعث بهبود کيفيت زندگی افراد می

و ذهنيننت افننراد در بسننتر روابننط   ای بننرای شننناخت رفتننار، احسنناس  رفتننار متقابننل نظريننه

  هگانگردد و از الگوی سه ها ارائه می هاست که در آن تصويری از ساختار روانی انسان شخصيت

د شنو  حاالت نفسانی؛ يعنی والد، بالغ و کودک در تجزيه و تحليل رفتارهای آدمی اسنتفاده منی  

(Razi & Hajati, 2012.) 

در سنال   Eric Berne (1910-1970)اسنی اسنت کنه    شن ای روان تحليل رفتار متقابل نظرينه 

کاربرد در حل مشکالت احساسی و رفتاری،  ميالدی آن را ارائه کرد. اين نظريه به لحاظ 2890

هنای جديندی در    شناسی قرار گرفت و تندريجاً بنر اسناس آن نظرينه     روان  همورد توجه جامع

سازمانی و آمنوزش    هشناسی، توسع عهدرمانی، مديريت، جامهای مشاوره، روانکاوی، گروه  زمينه
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ارائه شد و به اين ترتيب گسترش و عموميت يافت؛ به طوری که امروزه در هر جايی که انسان 

کنند و ابنزاری بنرای     حضور داشته باشد و با اطرافيان خود وارد تعامل شنود کناربرد پيندا منی    

اين نظريه کنه   (.Razi & Hajati, 2012) آيد میشمار   بررسی تغييرات و مشکالت شخصيت به

شخصنيتی    گاننه الگوهای سنه   هدر آن نوع روابط افراد از اهميت فراوانی برخوردار است، بر پاي

و کنودک بينان    های شخصيتی را در سه بخش والد، بنالغ  اين حالت Eric Berneبنا شده است. 

روند تکناملی اينن   کردن است. در  فکر، احساس و رفتار  نمود که شامل نوعی نظام بهم پيوسته

و بررسنی   هگنذاری و تأثيرپنذيری ابعناد شخصنيت توجن      بين افراد، به تأثير  يعنی رابطه ،نظريه

 (.Razi & Hajati, 2012; Bahrami, 2016) شود می

 است که بنه  ادبيات  با زمينه یهاي پژوهش شناسی روانهای جالب در مطالعات  يکی از حوزه

شناسنی   ردازد. در اين رويکرد بر اساس نظريات مختل  روانپ ادبی می آثار شناسی روان تحليل

ادبيات و آثار ادبی و شرن و تحليل متون ادبنی پرداختنه     و با ديدگاه بزرگان اين علم به مطالعه

عاد مختل  بجا که جامعه، بستری گسترده از سطون مختل  تعامل بين ا شود. همچنين از آن می

  گاننه رای ساختاری انسانی دانست که رفتارهای ابعناد سنه  توان جامعه را دا است، می  شخصيت

از اينن رو  (. Razi & Hajati, 2012; Incels, 1980) رديابی اسنت  شخصيت انسانی در آن قابل

تحلينل رفتنار     دامننه  ترتينب   نيز تعميم داد و به اين  توان ساختارهای شخصيت را به جامعه  می

 ت منابع انسانی و سازمانی نيز توسعه داد. متقابل را به ساختار اجتماع و مديري

ای که نياز به درک افراد، روابط و ارتباطات باشند،   طور کلی تحليل رفتار متقابل در هر زمينهبه

ای در منورد شخصنيت و روش    (. اين نظريه، نظريهStewart & Jones, 2012کار رود )تواند به می

، روشی عقالنی بنرای تجزينه و تحلينل و درک    «رشد و تغيير شخصی»درمانی منظمی برای روان

 Azad Milajardi & Nikرفتار خويش، کسب آگاهی و قبنول مسنئوليت در زمنان حنال اسنت )     

Nejadi, 2017.) های تمثيلی و نمادين که حيوانات در  های حيوانی در داستان بنابراين شخصيت

تواند مبنای تحليل قرار گيرد.  و میهستند، نيز کاربرد دارد   های انسانی ها نمادی از شخصيت آن

ها تحليل نمنود. در   شناختی انسان  های روان اساس نظريهتوان رفتارهای آنان را بر می ،از اين رو

رفتنار متقابنل،     شناسنی و براسناس نظرينه   اين مقالنه نينز سنعی شنده اسنت، بنا ديندگاه روان       

مختلن    نامه بررسنی و ابعناد   از کتاب مرزبان« روباه و خروس»های داستانی حکايت  شخصيت

روابط ميان اشنخاص داسنتانی در آن     های داستانی آن تجزيه و تحليل شود و زنجيره شخصيت
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هنای داسنتانی در    ها است کنه: شخصنيت   نشان داده شود و در واقع به دنبال جواب اين پرسش

ده و ظاهر ش حکايتبر اساس کدام يک از ابعاد شخصيتی خويش در  روباه و خروسحکايت 

حناالت  در تعامل با هم بر اسناس کندام    حکايتروابط ميان اشخاص   هاند؟ زنجير نموده رفتار

هنای   تحليل رفتار متقابل تا چه اندازه در شناسايی جنبنه   همچنين نظريه است؟روحی و روانی 

هنای اينن حکاينت ريشنه در کندام       های حکايت مؤثر است و رفتار شخصيت روانی شخصيت

 ند.حالت روحی دار

هنای   های داستانی خصوصاً داسنتان  با تجزيه و تحليل زوايای پنهان ذهن و روان شخصيت

توان بنه افکنار و احساسنات     ها هستند، می نمادی از انسان ءها حيوانات و اشيا تمثيلی که در آن

هنا را دريافنت و بنه     های رفتاری شخصنيت  برد و علل تعارض و تنش  ها پی درونی آن  پيچيده

و ابداع آثار هنری و ادبی خصوصاً آثار روايی پی برد؛ زيرا داستان و رواينت زمنانی    علل خلق

گيرد که روال عادی زندگی اشخاص از حالت تعادل با ورود عامل مخربی دچار تنش  شکل می

ريختگی شود که باز اين عدم تعادل با ورود عامل سامان  هم شود و وارد حالت عدم تعادل و به

همين امر گرايش به اين رويکرد (. Todorof, 2003) رسد عيت تعادل ثانويه میای به وض دهنده

دهد که اينن ننوع    نمايد و نشان می آثار روايی ضروری می به ويژهرا در نقد و تحليل آثار ادبی 

 ظرفيت  نقد آثار روايی بسيار ارزشمند و مهم است. عالوه بر آن، اين نوع تحقيقات نشان دهنده

دهد کنه   نشان می ،آثار ادب فارسی است. عالوه بر اين و تحليلنقد  شناسی در انهای رو نظريه

نشنان دادن زواينای مختلن  ذهنن و روان      وپنردازی  قدرت و توانايی نويسنده در شخصنيت 

گونه مطالعات و اين رويکرد جديد  هدف از اين به چه ميزانی است. در واقع حکاياتاشخاص 

های داستانی است. اين پنژوهش   های روانی شخصيت ل ويژگیشناخت و تحليشناسی،  روانبه 

شود و به توصي  و تجزيه و  تحليل محتوا اجرا می  به شيوه و شخصيت شناسی با رويکرد روان

نامنه   مرزبان« روباه و خروس»های حکايت  تحليل رفتار و ابعاد گوناگون رون و روان شخصيت

 ای است.   بخانهپردازد و از نوع تحقيقات اسنادی يا کتا می
 

 پژوهش  پیشینه
های ادبی به ديرينگی يونان باستان و پديد آمندن   شناسی در پژوهش قدمت گرايش به روان

و   رفتنه تحلينل  گنردد کنه رفتنه    شعر و شناعری برمنی    نظريات دقيق انديشمندان يونانی درباره
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 Coleridgeبنا نظرينات   شناسی بيشتر شنده و   گيری از آراء روان موشکافی در متون ادبی با بهره

ای از آثننار  شناسننانه کننه تحليننل روان Freudشناسننی از شننعر پرداخننت و  کننه بننه تفسننير روان

Dostoevsky هنا توسّنط    اين پژوهش رو به افزايش نهاد. ،نويس روسی ارائه کرد داستانRank، 

Baudouin ،Jung ،Adler   ادبنی شناسنی بنه تحلينل اننواع آثنار       و ديگران که بنا رويکنرد روان 

هنا را   گوننه پنژوهش   اينن   ادامه يافت و دامنه ،نامه، افسانه، شعر و غيره( پرداختند )داستان، فيلم

 شناسنی هنای روان تحلينل   ر ايران نيز هر چند پيشينهد(. Razi & Hajati, 2012) گسترش دادند

ات منتشر شناسی و ادبي روان  های بسياری در حوزه نيست؛ اما بر روی هم پژوهش بسيار فراوان

هنای  شناسنی و بنر اسناس نظرينه     های زينادی از ديندگاه روان  نامهشده است و مقاالت و پايان

شناسنی   تحلينل روان »بخش انندکی از اينن تحقيقنات ماننند:      .وجود داردشناسی مختل  روان

شنناختی   تحلينل روان » .(Moradi & Amin, 2006)«شخصيت و زنندگی فريندون در شناهنامه   

 Moharami, Hajlo) «اريکسون  کرمانی بر اساس نظريه انی هوشنگ مرادیهای داست شخصيت

& SHojayi masoleh,2011). «کليلنه  از گناو  و شير داستان در ها شخصيت متقابل رفتار تحليل 

 در «والند » و «بنالغ »  جنبنه  متقابنل  رفتار تحليل»و در نهايت  (.Razi & Hajati, 2012) «دمنه و

 ,Razifam, Dehghan & Farzi) «بنرن  ارينک  نظرينات  براساس یمثنو داستانی های شخصيت

 اند. مورد توجه واقع شده ( 2016

تعامل بين سه بخش شخصيت انسان يعنی والند، بنالغ و   « تحليل رفتار متقابل»بحث اصلی 

گاه فرد بتواند در مواقع مناسب و ضروری بخش مربوطه را بنه کنار گينرد، در     کودک است. هر

های درونی خود، بلکه بنا ديگنران نينز در موضنع تعامنل و       ست نه تنها با بخشواقع توانسته ا

شخصيت،   گانه شود که يکی از اين ابعاد سهسازگاری قرار بگيرد. آسيب روانی زمانی ايجاد می

ها نقنش خنود را ايفنا کننند. هندف       های ديگر مسلط شده و نگذارد آن مستبد شود و بر بخش

هنای مثبنت    های منفی در شخصيت و روابط و تقوينت بخنش   شنهايی نظريه، حذف کردن بخ

نامنه   هنای تمثيلنی مرزبنان    حيوانی در حکايت های شخصيت است. الزم به ذکر است شخصيت

  اسناس نظرينه   تنوان رفتارهنای آننان را بنر     منی  ،روانند، از اينن  های انسانی نمادی از شخصيت

توان گفت حکايت نمود. در واقع می ( تحليلEric Berneشناختی انسان )نظريه شخصيت  روان

گيرد که يکی از اشخاص با نقشنی غينر از آن چنه بنرای او تعرين       يا داستان زمانی شکل می



 991 (9 ي شماره ،9311 بهار و تابستان ،27 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست

گنردد و   شود، ظهور پيدا کند و ايفای نقش کند که در آن صورت باعث ايجاد کشمکش منی  می

 گيرد.  یکند و قصه شکل م روال طبيعی زندگی و ارتباطات متقابل را دچار تنش می

هنای داسنتانی حکاينت روبناه و      شناسنی رفتارهنای شخصنيت    اين نوشتار با هدف گونه

هنای  برای پی بردن به ويژگی Eric Berneبر اساس الگوی   خروس مرزبان نامه و تحليل آن

هايی از اين دسنت پيندا    باشد که درصدد است تا پاسخی برای پرسشها می روانی شخصيت

هنای   های رواننی شخصنيت   فتار متقابل تا چه اندازه در شناسايی جنبهتحليل ر  کند که نظريه

هنا ريشنه در کندام ينک از      هنای اينن داسنتان    داستانی منؤثر اسنت و رفتارهنای شخصنيت    

 خصوصيات روانی آنان دارد؟ 

تنوان افکنار و احساسنات     های حيوانی اين داسنتان منی   با بررسی ابعاد و زوايای شخصيت

ای منورد   های حيوانی نماد آنان هستند، به طور سنامان يافتنه   که شخصيتهايی را  انسان  پيچيده

ها را مشخص کرد و شناخت بهتری از آنان بنه دسنت    ها و تنش تحليل قرار داد و علل تعارض

هنای متنون کهنن ادب فارسنی بنرای نقند       دهد ميزان ظرفيت داستان داد. اين پژوهش نشان می

هنا   دهد که شخصنيت اسی نيز مؤثر افتد؛ زيرا نشان میشنشناختی چقدر است و در روايتروان

هنای  از چه خصوصيات درونی برخوردارند و رفتارهای ظاهری آنان در کندام ينک از ويژگنی   

-شان ريشه دارد و ميزان پيچيدگی آنان چقدر است و نويسنده به چه ميزان در شخصيت روانی

 پردازی موفق عمل کرده است.  
 

 روش تحقیق

شود. اين پژوهش بر  تحليل محتوا انجام می  شناسی و به شيوهرويکرد روان اين پژوهش با

ها  ها و با توجه به حاالت روحی و روانی آن آن است تا با تحليل رفتارهای متقابل شخصيت

از « روباه و خروس»به تجزيه و تحليل رفتارها و ابعاد مختل  شخصيتی اشخاص حکايت 

 ای است.  تحقيق از نوع اسنادی يا کتابخانه نامه بپردازد. اين کتاب مرزبان
 

 بحث و تحلیل

 به بررسی و  Eric Berneهای تحليل شخصيت در نظريه در اين قسمت بر اساس مؤلفه
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شود  نامه پرداخته میمرزبان« روباه و خروس»تحليل ابعاد شخصيتی اشخاص داستانی حکايت 

در حکايت به چه شکل است؛ اما  هاگردد که نوع رفتار و تقابل شخصيت و بررسی می

ای از داستان جهت آمادگی ذهنی ضروری است، قبل از ورود به بحث اصلی خالصه

ذهنی از حکايت ندارند، ارائه شود تا با کم و کي  اشخاص و اعمال   خوانندگانی که سابقه

 آنان و روند حکايت آشنا شوند.

يدن دانه بود که در اين حين از ی در حال چخروس روزی حکایت روباه و خروس:  خالصه

، قصد ديآ می او ، روباهی دوان دوان به طرفو ديد سرش را بلند کرد . ناگاهدور شد روستا

را نگاه کرد.  شطرفادور شده است.  روستاخيلی از متوجه شد که  برگشت به روستا را داشت،

روباه زير درخت های درخت نشست.  در آن نزديکی بود. پريد و روی يکی از شاخه یدرخت

چرا تا مرا ديدی، باالی درخت پريدی؟ نکند از من  آمد و گفت: ای خروس پرطاليی، 

 تو دشمن من رترسيدم. آخ تو می و از پريدم خروس گفت: بايد روی درخت می ترسيدی؟

سلطان جانوران، شير مهربان، گفته که همه  ، مگر خبر نداری که ای خروس گفت: روباههستی. 

هم دوست باشند؛ مهربان باشند؛ کسی نبايد به کسی بدی کند؛ بايد از امروز، گرگ و بايد با 

يک النه بخوابند؛ روباه و خروس هم با هم  درميش از يک چشمه آب بخورند؛ کبوتر و باز، 

از درخت بيا پايين. تا کمی با هم گردش کنيم، گل بگوييم و   جان! دوست باشند؟ حاال خروس

گويی؟ چه خبر خوبی! واقعاً که خيلی  کمی فکر کرد و گفت: راست میگل بشنويم. خروس 

خروس گفت: کمی صبر کن. چند تا  روباه گفت: پس معطّل چه هستی؟ بيا پايين! خوب شد!

ها هم برسند تا همگی با هم به گردش برويم.  آيند. صبر کن آن جا می اين جانور مثل باد به

خروس  بود پرسيد: چه شکلی هستند؟ ترسيدهروباه که گذرد.  طوری بيشتر به ما خوش می اين

های گلّه  در جواب گفت: مثل گرگ هستند؛ اما گوش و دمشان درازتر است. فکر کنم سگ

ی؟ مگر به گردش ور باشند. روباه تا اين را شنيد، پا به فرار گذاشت. خروس فرياد زد: کجا می

خودت  کنند. خروس گفت: مگر پاره می همرا تکّ، ها دشمن من هستند روباه گفت: سگ آيی؟ نمی

ها  ترسم اين گفتم؛ ولی می بلهروباه گفت:  نگفتی که به فرمان شير همه بايد با هم دوست باشند؟

. روباه اين را گفت و با سرعت پاره کنند مرا تکّهوقت  آن، هم مثل تو فرمان شير را نشنيده باشند

 (.Varavini, 2013) مد و به ده برگشتجا دور شد. خروس هم از درخت پايين آ از آن
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 هاي حکایت ابعاد مختلف شخصیت

های گوناگون رفتاری يکی  در وجود هر فرد سه بعد شخصيتی وجود دارد که در موقعيت

های مختل  رفتارهای  فرد در موقعيتدهد.  از اين ابعاد بروز و نمود يافته و خود را نشان می

ل ساختار شخصيت به معنی بررسی ساختار حاالت دهد. تحلي متفاوتی از خود بروز می

نمايد و دارای  و رفتار انسان است که به صورت احساسی، رفتاری و کالمی بروز می یشخصيّ

را نامه  حکايت روباه و خروس در مرزبانتوان  می .سه نوع ساختار است: والد، بالغ و کودک

در  رهای کالمی و غيرکالمی آنانای از اين ساختار شخصيتی به شمار آورد که رفتا نمونه

اين ابعاد بررسی  به در ادامههاست که  گر ابعاد مختل  شخصيتی آن بيان های متفاوت موقعيت

 شود. شخصيتی پرداخته می

 عاريت به قدرت صاحب افراد و ادرو مپدر  از که هايینگرش و رفتارها از 2: والدوالد

نصيحت کردن ديگران برآمديم و همچون د درصد که وقت هر. است شده کيلتش ايم، گرفته

به ارشاد و راهنمايی ديگری اقدام کرديم، والد درون خود را  يک پدر و مادر مهربان و دلسوز

اقداماتی را که  در حکايت روباه و خروس، وقتی روباه (.Firoz bakht, 2005)يمافعال نموده

برای خود تدوين کرده و با رنگ ، دهد میانجام  خود يعنی شکار خروس برای رسيدن به هدف

اعالم ً زمانی که  کننده دارد، مثال کند و گاه رفتاری ياری بازگو می و لعاب فريبنده به خروس

کند، جهان پر از فرمان عدل شده و ديگر کسی به کسی تعدی و تعرض نخواهد کرد. در  می

ر در لحظه مناسب است. از کار بود و در انتظار شکا خودخواه و فريب( فردی روباه) والدواقع 

از  .استروباه را بر وی پياده کرده   دارد؛ زيرا بالفاصله همان حقهگير  مچطرفی خروس والدی 

کشد و از آن نهايت استفاده را به  به رخ او می، را زمانی که ترسيده است روباهاين رو ضع  

 نمود دارد: گونه در چهارابعاد شخصيتی والد در اين داستان برد.  مینفع خود 

 کننده، به بخشی از شخصيت که دلسوز، مهربان، کمک 1گر والد حمايت: »گر والد حمایت .9

در اين حکايات . (Firoz bakht, 2005)«کننده است، اشاره داردگر، دهنده و محافظت حمايت

قصد فريب خروس را دارد، با تمارض به حمايت و کمک به خروس با او رفتار  وقتی که روباه

                                                           
1-  parent 

2-  kind parent 
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کند، رفتار روباه اگرچه با حقّه و حيله همراه است؛ اما نوعی صميميت، مراقبت و  یم

دهد.  و حمايت را در کالم خود دارد و خود را نگران وضعيت خروس نشان می بخشی اطمينان

 گر است.  های بعد شخصيتی والد حمايت گونه رفتارها از مشخصهاين

خش از شخصيت است که از رفتارها و افکار و آن ب 2والد انتقادگر: »والد انتقادگر. 2

شود  شويم والد انتقادگر تند می گيرد. وقتی مرتکب اشتباهی می احساسات ما و ديگران ايراد می

در اين . (Firoz bakht, 2005)کند و در ما احساس گناه و شرم و افسردگی در ما ايجاد می

دهد؛ زيرا  ز شخصيت خود را نشان میحکايت خروس در مقام والد انتقادگر است و اين بعد ا

از وضعيت موجود )تهديد شدن توسط روباه( ناراضی بوده و سعی در تغيير وضعيت خود 

)فرار از دست روباه( دارد. از طرف ديگر روباه نيز در مقام والد انتقادگر عمل نموده و خواهان 

که خروس از  زمانی . يا)پافشاری( است مصربوده و بر رسيدن به آن به مقصودش رسيدن 

ترسد،  گويد: چرا از او می کند و می کند، روباه شروع به انتقاد از رفتار خروس می روباه فرار می

های ديگر بعد والد انتقادگر،  مگر فرمان شير را در مورد صلح حيوانات نشنيده است؟ از ويژگی

 ها است. انتقاد از رفتار ديگران و سرزنش آن

اين مسئله سازد و  یم نمايان آشکار و را به صورت صريح خود 1فعال والد»: والد فعال. 3

کند،  را هنگامی که فردی در برخورد با ديگری به طور کامل مانند والدين خود عمل می

که روباه به تنهايی و با  در اين داستان با توجه به اين (.Bahrami, 2016« )توان مشاهده کرد می

است؛ زيرا در راه رسيدن به هدف ل افع و پويا شخصيتی حقّه وارد ميدان شده است، دارای

کند. همچنين خروس نيز چون با جسارت پاسخ حقه روباه را داده است، از  خويش تالش می

گذارد،  که روباه پا به فرار می نين زمانیای ديگر دارای شخصيت والد فعالی است. همچ زاويه

گويد مگر نگفتی به فرمان شير بين حيوانات صلح برقرار است؛ در حقيقت از بعد  خروس می

 دهد. شخصيتی والد فعال خود با ويژگی صريح رُک رفتار کردن، خود را نشان می

 به هايی  ا فرستادن پيامقيم و بغيرمست های شيوه کمک به 3تأثيرگذاروالد : »والد تأثیرگذار. 1
 

                                                           
1-  criticizer parent  

2-  active parent 

3-  punchy parent  



 921 (9 ي شماره ،9311 بهار و تابستان ،27 سال چهارم، ي دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهاي دست

برای رسيدن به  (. روباهBahrami, 2016« )دهد ها را تحت تأثير قرار می بالغ و کودک آن

بر رفتارها، سعی دارد تا برد؛  هايش را پيش می کاری و مکر خواسته مقصودش با مخفی

در تالش است با به عبارتی از بُعد والد تأثيرگذار خود  گذارد؛بتأثير  خروسها و افکار  تصميم

  گويی بر بُعد کودک خروس تأثير بگذارد و او را فريب دهد و در مسير هدف و نقشه دروغ

شود؛ اما روند والد تأثيرگذار در وی مشهود  ای حاصل نمی هرچند نتيجه خود او را قرار دهد.

شکست است. از طرفی خروس اين گرايش از والد بودن را داشته و با مکر و حيله، روباه را 

تر از روباه بوده است و در نهايت تأثير خود را قوه والد تأثيرگذار در خروس پررنگ دهد ومی

 گذارد. بر روباه می

 بالغ در واقع توانايی فکر کردن و تعيين» است. 2يکی از ابعاد شخصيتی هر فرد بُعد بالغ: بالغ

ت. بالغ بر مبنای اطالعاتی که تکلي  بر اساس اطالعات دريافتی است. بالغ کامپيوتر انسان اس

دهد.  های منطقی خويش، محاسبات را انجام می کند و طبق برنامه در خود اندوخته عمل می

در . (Firoz bakht, 2005)خواهيم منطقی باشيم که میبالغ عاری از هيجانات است، يعنی اين

گفت که در اين های بالغ بايد  مؤلفهروباه و خروس در خصوص  های داستان شخصيت بررسی

گونه از خروس هستيم؛ زيرا رفتار بالغ خروس، رفتار کودک در روباه  داستان شاهد رفتاری بالغ

شود. همچنين در شخصيت روباه نيز شاهد را زنده کرده و با فريب باعث شکست روباه می

بوده و رو  که روباه نيز با منطق و مصلحت در بُعد بالغ خود روبه ايم، چرا نوعی بالغ بوده

خروس  که دهد. يا زمانی گرايانه پا به فرار گذاشته و خود را نجات میشده و مصلحتحساب

پرد در واقع از بُعد بالغ خود با ويژگی استفاده از عقل و  برای نجات خود بر باالی درخت می

ود کند، خروس به شخصيت بالغ خ فرار خروس انتقاد می کند. يا وقتی روباه از منطق رفتار می

 که ما دشمن هم هستيم. کردم چرا گويد؛ بايد هم فرار می رفته و بر اساس عقل و منطق خود می

احساسات و »شود.  شناخته می دهدی که بروز میبيشتر با انواع احساسات 1: کودککودک

ها معموالً به کودک مربوط است. وقتی احساس لذت، غم، خشم، ترس، يا محبت و  بروز آن

کودک  مؤلفه(. در خصوص Shaiibi, 2013« )کنيم از بُعد کودک خود رفتار می کنيم، شفقت می

                                                           
1-  adult 

2-  child 



 929 نامه مرزبان در برن شخصیت  نظریه اساس بر ها شخصیت متقابل رفتار تحلیل

خوش احساسات و ترس  در اين داستان روباه با بُعد شخصتی کودک خود دست بايد گفت که

ماند. همچنين روباه دچار  رفتار خود باز می  خروس از تصميم و ادامه شده و در مقابل حقه

که از دارد. چنانه فريب خورده و دست از هدف خود بر میالگوی قربانی شده و بالفاصل

آيد شاهد رفتار در بُعد کودک روباه بوده و روباه با رفتاری عجوالنه در پی  داستان نيز بر می

يافتن جايگاه و موقعيت جديد خود بوده؛ بنابراين بُعد کودک درون وی بر بُعد والد جسور وی 

اموش و بُعد کودک مسبب فرار روباه به واسطه حقه خروس استيال يافته و والد در روباه خ

بُعد شخصيتی   شد. همچنين فرار خروس و رفتن به باالی درخت و ترس از روباه بيان کننده

کودک در خروس است. به عبارتی ديگر؛ خروس با تجزيه و تحليل و در نظر گرفتن تمام 

که بايد جوانب را بررسی کنم  م، و ايناحتماالت و از طريق کلماتی چون از چه طريق، به نظر

که کند و روباه بدون هيچ تدبيری و بدون اين )بعد بالغ( از فريب خوردن خود پيشگيری می

 کند )بُعد کودک(.  کشد و فرار می تمام جوانب را در نظر بگيرد دست از هدف خود می
 

 حکایت هاي شخصیت بین روابط  هزنجیر

های بين اشخاص است،  ها و پاسخ ای از پيام ای زنجيرهروابط متقابل بين افراد دار

ای که با ارسال يک پيام صادر شده و دريافت و پاسخ اين پيام از جانب شخص مقابل  زنجيره

شود. در اين زنجيره، اشخاص از ابعاد  شخصيت برقرار می  گانه بر اساس يکی از ابعاد سه

پيامی را برای ساير ابعاد  انی خودگوناگون شخصيت خود متناسب با حاالت روحی و رو

فرستند، شخص مقابل در مواجهه با اين پيام صادرشده از ديگران به  شخصيتی افراد ديگر می

ابعاد مختل  شخصيتی خود رفته و متناسب با حالت روحی و روانی خود پاسخ پيام صادرشده 

  دهند. گونه با هم يک ارتباط متقابل را تشکيل می دهد و اين را می

گر روباه سعی در پيروزی در برابر خروس را  در حکايت روباه و خروس، والد حمايت

گر و انتقادگر خروس  کند. اما والد حمايت هايی را صادر می دارد و از اين بُعد شخصيتی پيام

تر عمل کرده و نهايتاً تأثير فراوانی بر کودک درون روباه گذاشته و باعث شکست و فرار  قوی

گر و انتقادگر خروس بر بُعد کودک  شود. در اين داستان شاهد تأثير پيام والد حمايتروباه می

وی هستيم؛ زيرا همين تأثير والد بر کودک مانع از شکست خروس شد، از طرفی همين تأثير 

ساز شکست روباه شد. البته روباه در ابتدا در تالش برای  کودک روباه سبب والد خروس بر
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شود، به عبارتی  د کودک خروس در جهت فريب دادن او است که موفق نمیتأثيرگذاری بر بُع

روباه از بُعد شخصيتی کودک خود پيامی با مفهوم صلح بين ساير حيوانات برای بُعد کودک 

فرستد، خروس در مواجهه با اين پيام از بُعد شخصيتی بالغ خود از فريب خوردن  خروس می

دهد. يا  بُعد شخصيتی پاسخ پيام صادرشده از روباه را می کند و در نهايت از اين جلوگيری می

کند، خروس از بُعد والد انتقادگر  شود و فرار می ها می زمانی که روباه متوجه نزديک شدن سگ

کند، روباه در پاسخ پيام صادرشده از بُعد والد انتقادگر خروس به بُعد بالغ  از فرار او انتقاد می

اند، در واقع روباه از بُعد کودک  بيانيه عدالت شير را نشنيده ها د سگگويد: شاي خود رفته و می

 دهد. خود پاسخ خروس را می
 

 هاي حکایت حاالت روانی شخصیت

چون ترس،   روانیروحی و  در جريان رفتارهای متقابل ميان ابعاد مختل  شخصيت، حاالت

از جانب  رفتارهايیو  ها شود که موجب بروز واکنش ايجاد می ... اضطراب، تعارض و

و به اين طريق نوعی روابط در هم تنيده و به هم پيوسته شکل  شود میهای ديگر  شخصيت

 :پردازيم های اين حکايت می به بررسی حاالت روحی و روانی شخصيت در اين قسمت. گيرد می

احساس هراس و فقدان کنترل   حالتی از انگيختگی هيجانی منفی که به واسطه :2اضطراب

 بررسیدر (. Amiri & Michaeli, 2016شود ) زا همراهی می رانی مرتبط با رويداد تهديدنگ

 وقتیمواجه هستيم؛ ابتدا  دو نوع از اضطراببا نامه روباه و خروس مرزبان های داستان شخصيت

بيند که به سوی او در حال دويدن است، در اين حالت خروس دچار  روباه را می خروس

از تعارض بين والد و  ديگراضطراب  ضطرابی عينی و از محيط بيرونی است.شود، ا اضطراب می

والد( و از بُعد شخصيتی )روباه از اين رو يعنی تعارض بين شخصيتی، شود،  بالغ ايجاد می

فرمان شير )صلح بين حيوانات(   هبالغ( در اثر اختالف نظری که درباراز بُعد شخصيت )خروس 

بُعد شخصيتی  به سمت و کند احساس خطر می خروسو  شود میدارند، باعث اضطراب خروس 

اعالم آمدن دشمن به روباه پس از  يابد. سپس به سوی بُعد شخصيتی والد رفته و سوق می کودک

که البته به نظر نگارنده اين شود.  می و نگرانی دچار اضطراب و تشويش)حضور سگان شکاری( 
                                                           
1-  anxiety 
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کند؛ بوده و نوعی تشويش از نتيجه حقه قطعاً بروز میرنگ  نوع از اضطراب در داستان بسيار کم

اما هر دو از نتيجه شادان هستند و عذاب وجدان ندارند؛ زيرا خروس با زيرکی خطر روباه را از 

را بر خوردن خروس  خود دور کرده و روباه با فرار کردن جان سالم به در برده و اين سالمتی

 ترجيح داده است.

رنگی دارد. عامل ترس در تحول حضور پر 2ترس ،ها بط شخصيتروا  هدر زنجير: ترس

ترس واکنشی طبيعی است »اشخاص تأثيرگذار است.   هشخصيت نقش دارد و در رفتارهای آيند

که ارزش حياتی برای جانداران دارند. ترس، يک واکنش طبيعی در برابر خطر است و بقای 

« مناسب و حتی ممکن است مفيد باشدآميز آن، کند و در حد اعتدال فرد را تقويت می

(Pourhosseini, 2010 .)ابتدايی ترس های داستان روباه و خروس،  در بررسی شخصيت

خروس هنگام مطلع شدن از موقعيت خود و دوری بيش از حد از آبادی و ترس خروس از 

حضور هنگامی که خروس از  نزديک شدن روباه و دلهره حقه بازی روباه و همچنين ترس روباه

نامه کامالً مشهود است و همين ترس دهد در داستان مرزبان غيرواقعی سگان شکاری اطالع می

که در ترس اوليه، خروس های داستانی است به طوری سبب تغيير رفتار هر يک از شخصيت

شود سعی در بازگشتن به سوی آبادی را دارد. در دومين  که متوجه دوری خود از آبادی میزمانی

های روباه را دارد  حقه د ترس، خروس سعی در به کار انداختن فکر و ذکاوت در مقابله باوانمو

 .و در وانمود سوم ترس؛ روباه سعی در فرار و تغيير رفتار و نجات خود دارد

توان به عنوان فرآيندی در نظر گرفت که طی آن يکی از طرفين  را می 1: تعارضتعارض

 ,Mosavi, Samavatianکند ) او را سرکوب می  مورد عالقه برد که طرف مقابلش مسائل پی می

& Nori, 2018 .)هايی وجود دارد  تعارض روباه و خروسهای داستان  در روابط بين شخصيت

های  ها با همديگر و تصميماتی که آنان در مواجه شدن با تنش که نوع رفتار شخصيت

های تعارض در حکايت؛ در اين  نمونه گيرند، در جريان داستان تأثيرگذار است. ايجادشده می

حکايت ميان والد که روباه و بالغ که خروس است، تعارض اوليه است؛ زيرا در آغاز حکايت 

روباه از بُعد والد تأثيرگذار خود در تالش بر تأثيرگذاری بر بُعد کودک خروس برای فريب او 

                                                           
1-  fear 

2-  conflict 
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شود و در  ف و نيت روباه میاست. خروس در مقابل از بُعد بالغ خود با طرن نقشه مانع هد

والد وبالغ(. همچنين هنگامی که  کنند )تعارض بين اين ارتباط متقابل باهم تعارض پيدا می

کند.  شود، به بُعد کودک خود رفته و فرار می ها دچار ترس می روباه با شنيدن صدای سگ

مگر بين حيوانات صلح گويد:  کند و می خروس از بُعد والد انتقادگر خود از فرار او انتقاد می

 نبود )تعارض بين کودک و والد(.
 

 گیري نتیجهبحث و 

رفتارها و  های موجود در ادبيات ايران نشان داده است که مطالعه و تطبيق نظريات و داستان

شناسی از جمله مباحث روان با ادبی،های  داستانغالب در  حکاياتهای  تعامالت بين شخصيت

، بر همين اساس مطابقت داردها  شناسی شخصيت و روابط شخصيتن، روااصول روابط انسانی

و امکان بررسی و تطبيق آن با  Berneشخصيت  توان به اهميت نظريه از نتايج اين تحقيق می

شان از الگوهای شخصيتی کاملی  ها به رغم سادگی ظاهری گونه داستان آثار ادبی اشاره کرد. اين

که در قرائت  ندسته ها تنيده از روابط درونی بين شخصيت دارای روايتی درهم برخوردارند و

در  ها شخصيتمتقابل روابط  بررسیآن قابل شناسايی نيست.  وار سطحی و صرفاً داستان

نامه و آثار  های مرزبان اين حکايت و ساير حکايتدهد که  نشان می حکايت روباه و خروس

و  شناسی های روان نظريه ه خصوصب ،ای هرشت ميانهای  برای پژوهشفراوانی  اين چنينی مجال

  یبين شخصيترفتاری و متقابل از روابط  متشکل ها گونه حکايت . ايننددارکاوی را  روان

. پيامی که از ندنيست و ملموس قابل شناسايی ها شکل ظاهری حکايت در اين روابط ند.سته

تحليل رفتار  .گذارد شود در واکنش ديگران تأثير می ها ارسال می جانب يکی از شخصيت

ميان  هايی از ارتباطات در زنجيرهکه  دهد اين حکايت نشان میدر ها  شخصيتمتقابل 

توان به  دهد و می ها را نشان می ارتباطی که نوع رفتار متقابل آن  ، زنجيرهها وجود دارد شخصيت

لگوها و اهميت کاربرد اين نظريه در حل مشکالت احساسی و رفتاری اشخاص اشاره کرد. ا

کنند تا بدانيم اشخاص در  ما را ياری می  گونه حکايات ابعاد شخصيتی اشخاص در اين

گيرند و چگونه  های گوناگون رفتاری چگونه از ابعاد مختل  شخصيتی خود بهره می موقعيت

کنند. همچنين  سازند و با ديگران رفتار می شخصيت خود را در قالب رفتارهايشان آشکار می

کند تا برای بهتر شدن رفتارهايمان و لذّت بردن از زندگی بهتر، ابعاد شخصيتی  می به ما کمک
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آموزد تا نقاط ضع  رفتار خود و ديگران را شناخته  خود را بهتر بشناسيم. اين نظريه به ما می

تری با همديگر تالش کنيم. با  ها را تقويت و اصالن کرده و برای روابط رفتاری سالم و آن

ساختار   هگان سه ابعاداز بين  حکايت روباه و خروس شود که در شده مشخص میامبررسی انج

پيامی که از جانب  ابعاد حضور بيشتری دارد.  نسبت به بقيه بُعد شخصيتی کودک ،شخصيت

گذارد؛ روابط متقابل بين  شود در واکنش ديگران تأثير می ها ارسال می يکی از شخصيت

رفتارها در جهت کند و  تدا به صورت متقاطع جريان پيدا میحکايت از همان ابهای  شخصيت

 ی متقابل آناناختالل در رفتارها خودشان است، همين ارتباطات متقاطع منجر بهمين اهداف تأ

ميان والد که روباه است و بالغ که خروس است، در همان ابتدا  همچنين تعارضشود.  می

در پايان شاهد ترس روباه هستيم. روباه برای مشهود است؛ زيرا در آغاز شاهد ترس خروس و 

عدالت را نشنيده باشد و اين   ترسد که سگ بيانيّه گويد که میتسکين ترس خود به خروس می

در واقع تعارض والد و کودک در وجود روباه است. البته بالغ در خروس مورد تعارض با 

 کودک نيست. 

گر روابط سالم، صميمانه و صادقانه داشته باشند شود اگر افراد با يکدي در پايان پيشنهاد می

نمايند، قادر خواهند بود که از فشارهای  را جايگزين روابط مخرب، منفی و تحقيرآميز  و آن 

 د و از زندگی لذّت بيشتری ببرند.روانی خود و ديگران بکاهن
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