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 چكیده
های رايج در الگويی متن ادبی، يکی از تحلیلتحلیل کهن 

هايی هستند که الگوها نشانهادبیات و هنر است؛ زيرا کهن
-اخودآگاه را برای تحلیلگر آشکار مین  های ناشناختبخش

برد؛ الگوها به تنهايی راه به جايی نمیسازندا البته کشف کهن
الگوهای يک متن بايد تحلیل شوند و به نقد کشیده کهن

شوند تا بتوانند رازهايی از ذهن نويسنده و اثرش را برای 
مخاطب برمال سازندا تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی و از 

توصیفی است که براساس  -اهیت و روش، کیفینظر م
-الگويی به توصیف و تحلیل متن می های نقد کهنويژگی

-در اين کنکاش تالش شده تا با کشف و تحلیل کهن پردازدا

پاسخ داده  سؤالپور، به اين ی مندنیالگوهای شرق بنفشه
هايی شود که نويسنده چه هدف و مقصودی داشته که داستان

ر رمز و راز و نمادين را به تصوير کشیده استا تا اين حد پ
-پور از تمام کهندر نهايت اين يافته فراهم شد که مندنی

ای بهره جسته و همه چیز الگوهای طبیعی و مضامین اسطوره
هايش را ختم به جاودانگی کندا برای را به کار بسته تا قصه

دا کرده، الگوهای طبیعی را فرسیدن به اين ابديت، نه تنها کهن
الگوهای با ارزشی چون عشق، مرگ و قدرت را نیز بلکه کهن

هايش را به کمک تمام اين تک داستانقربانی کرده تا تک
الگوی جاودانگی پیوند زندا البته اين همه الگوها، به کهنکهن

های ها، ناشی از عشق نويسنده به بازیرمزگونگی در داستان
به اقرار خودش همیشه کالمی و هنری هم هست؛ چرا که 

بديل باشد؛ ای نقاش و تصويرگر و بیدوست داشته نويسنده
ای از بروز فرديت در ناخودآگاه و ظهور اين عالقه هم نشانه
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Abstract 
Archetypal analysis of literary text is one of the 
most common analyzes in literature and art; 
because archetypes are signs that reveal 
unknown parts of the unconscious to the 
analyst. Of course, the discovery of archetypes 
alone does not open the new sights; the 
archetypes of a text must be analyzed and 
critiqued in order to reveal the secrets of the 
author's mind and work to the audience. The 
present research is fundamental, and 
qualitative-descriptive in terms of purpose, and 
also nature and method, respectively; which 
describes and analyzes the text based on the 
characteristics of archetypal critique. In this 
research, it has been tried to answer this 
question "what is the author's purpose in 
depicting such mysterious and symbolic 
stories" by discovering and analyzing the 
archetypes of Shrq-e-Banafsheh by 
Mandanipour. In the end, it was found that 
Mandanipour used all natural archetypes and 
mythical themes and applied everything to 
direct his stories into immortality. To achieve 
this eternity, not only the natural archetypes 
have been sacrificed, but also the valuable 
archetypes such as love, death, and power have 
been lost to link each of his stories to the 
immortality archetype with the help of all these 
archetypes. Of course, this kind of mystery in 
his stories is also due to the author's love 
toward verbal and artistic games; because, he 
has always loved to be a painter, illustrator, and 
irreplaceable writer; this interest is also a sign 
of the individuality emergence in his 
subconscious and its emergence in is conscious. 
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 مقدمه

-کهن ها و نمادها ودنیای پر راز و رمز اسطوره

ای در ادبیات امروز پیدا الگوها جايگاه ويژه

الی بهجو الوکرده استا گويا کنکاش و جست

الگوها لذتی در پی خود کهن  جهان رمزگون

ترين دارد شبیه به لذت حل کردن پیچیده

الگوها را بسیاری از مردم کهن»اما  ،معماها

خواهند پندارند و مینظامی مکانیکی و عادی می

بايد  اشی معمولی به ماهیت آن پی ببرندبا رو

گذاری با مفاهیم آنها نوعی نامکه کرد  تأکید

الگوها اجزايی از خود فلسفی نیستند، بلکه کهن

پلی از   وسیلبه روند که زندگی به شمار می

افراد زنده ناپذير با ای جدايیگونههعواطف ب

بتوان از که رو ممکن نیست ارتباط دارندا از اين

الگوها تعبیری مشخص )يا عام( یچ يک از کهنه

الگو را بايد در ارتباط با موقعیت ارائه دادا کهن

 (105: 1212 )يونگ، ا«زندگی افراد تبیین کرد

ها معموالً با خواندن يک داستان، اولین جرقه     

شوند که چه هدفی در ذهن پژوهشگر زده می

ن خودآگاه ذهن نويسنده بوده که اي ۀپشت پرد

الگو را به همه شاعرانگی و رمز و نماد و کهن

ای هم گره زده است و به تبع اين جرقه، عالقه

-ها ايجاد میبرای کشف و تحلیل اين پیچیدگی

شودا قطعاً آثاری که نوشتاری استعاری و شعری 

اتری برای جوالن قلم نقاد ، بستر مهیدارند

از  شرق بنفشهالگوها هستندا مند به کهنعالقه

ای اين دست آثار استا اثری که نويسنده

ای که نسبت به دنیای مند داردا نويسندهدغدغه

اطرافش بی تفاوت نیست و همین قلب حساس، 

هايی شاعرانه او را به سمت نوشتن داستان

آبی »پور در پايان کتاب کند؛ مندنیراهنمايی می

مند بودن خودش به دغدغه« ماورای بحار

وقت يادم من هیچ»کند: یصادقانه اعتراف م

رود اولین تصويری که از ماجرای يازده نمی

-ام را: چشمسپتامبر ديدم و احساس و حیرانی

هايم دريده، خیره به تلويزيون شاهد بودم 

سقوط آن مرد سیاهپوش را: بدون دست و پا 

های معمول و احتماالً با سکوتااا تصوير زدن

لزون به ح"کرد تا اين مرد ساقط رهايم نمی

 (110: 1253پور، )مندنی ا«را نوشتم "شکل عدن

ها پور تالش کرده در قالب اين داستانمندنی     

ما به شکلی دنبال   ش را پیدا کندا هم«خود»

هايش، مان هستیما نقاش در نقاشی«خود» يافتن

-نويس در داستانشاعر در شعرهايش، داستان

 رايندفو اين همان  هايشهايش و قاتل در قتل

فرديتی است که يونگ معتقد است در ناخودآگاه 

ها ناخواسته در حال جريان درون همه انسان

گويد کشش به سمت نقاشی، استا او می

سرودن شعر، نوشتن داستان يا حتی اقدام به يک 

هايی است که از ناخودآگاه برای قتل جلوه

رسیدن به تکامل فرديت برخاسته و در خودآگاه 

 ده استاکرر بروز و ظهو

اين پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوا به نقد      

-بر کهن تأکید، بیشتر با شرق بنفشهالگويی کهن

 الگوی خود پرداخته استا

 

 پیشینه پژوهش

الگويی در صد سال اخیر روی آثار نقد کهن

زيادی انجام شده استا اولین کسانی که درهای 

اين دنیای پهناور را رو به هنر و ادبیات 
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اندا آثار شودند، يونگ، کمبل، الیاده و ااا بودهگ

مولوی،  مثنویفردوسی،  شاهنامهزيادی چون 

حافظ، اشعار سهراب سپهری و احمد  غزلیات

های گلشیری و معروفی نقد انـشاملو و رم

يک از  اندا در مورد هیچالگويی شدهکهن

پور به طور خاص نقد های شهريار مندنیداستان

برخی  ۀاما دربار ،جام نشده استالگويی انکهن

پور از ابعاد های مندنیاز زوايای ديگر داستان

مختلف کارهايی صورت گرفته استا به عنوان 

امه کارشناسی ارشد خديجه ننمونه پايان

جريان سیال ذهن در »محمدی با عنوان نور

از دانشگاه بیرجند « پورهای شهريار مندنیداستان

بازتاب  ۀنیز در حوزا کارهايی 1251در سال 

های کوتاه معاصر شکل ای در داستاناسطوره

الگويی است، ولی گرفته که مرتبط با نقد کهن

الگوها کرده و معموالً در ای ضمنی به کهناشاره

نويس با هم بوده استا مثل دو داستان  مقايس

نامه کارشناسی ارشد سمیه صادقی با پايان

ان کوتاه بازتاب اسطوره در داست»موضوع 

از « پور و رمان ابوتراب خسرویشهريار مندنی

ا مواردی هم 1215دانشگاه بیرجند در سال 

ها يافت شد که اشاره به بیان استعاری داستان

گرفته از کهن دارند که اين خود نشأت

الگوها ای به کهنالگوهاست، ولی هیچ اشاره

نامه کارشناسی ارشد رضا اندا مثل پاياننکرده

استعاری »ی از دانشگاه بیرجند با عنوان موصل

-های کوتاه شهريار مندنیشدن زبان در داستان

های که فقط يکی از داستان 1213در سال « پور

را « میهمان»يعنی داستان  ،شرق بنفشه  مجموع

مورد ارزيابی نمادين و استعاری قرار داده استا 

فرديت نیز در آثار بعضی از نويسندگان ئل  مس

بررسی فرديت از ديدگاه »شده مثل:  بررسی

نامه که پايان« يونگ در رمان ناطوردشت

-کارشناسی ارشد آرام صالحی از دانشگاه ولی

است يا مثل  1212عصر)عج( رفسنجان در سال 

گانه قاهره نجیب هويت و فرديت در رمان سه»

نامه کارشناسی که اين مورد هم پايان« محفوظ

اه ولی عصر ارشد امیر جعفری از دانشگ

است، ولی هیچ  1212رفسنجان)عج(  در سال 

الگويی و به طور خاص کاری در مورد نقد کهن

شرق بنفشه »الگوی فرديت در بررسی کهن

 يافت نشدا« پورمندنی

 

 مبانی نظری

 الگویینقد کهن

الگويی اثر ادبی به عنوان يکی از نقد کهن

 رويکردهای جديد در نقد و تحلیل آثار ادبی به

کوشد تا به درون و ويژه آثار ادبی جديد می

های ناخودآگاه آن اثر اليه عمق اثر ادبی به مثابه

رفته و به تحلیل ناخودآگاه نويسنده و 

ای يا های اثر بپردازدا نقد اسطورهشخصیت

الگويی اثر ادبی روشن شدن معانی نهفته در کهن

الگويی توجه خود را درون اثر استا منتقد کهن

کندا اصل الگوهای متن میطوف بررسی کهنمع

الگوها در الگويی اين است که کهننقد کهن  پاي

تمام آثار ادبی حضور دارند و به اين ترتیب 

ارتباطات متقابل اثر   ای را برای مطالعشالوده

 (051: 1252 )مکاريک، اآوردفراهم می

نقد   شناسانالگويی همان بیان رواننقد کهن     

ای ای است؛ با توضی، اينکه نقد اسطورههاسطور
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های متعدد مطرح را براساس مکاتب و ديدگاه

شناسی ها، روانکنندا يکی از آن ديدگاهمی

اسطوره استا اين ديدگاه معتقد است که 

يای جمعی يک قوم ؤاسطوره يعنی خواب و ر

های کهن است و از ديدگاه که متکی بر نمونه

  شودا البته نظريفرويد و يونگ بررسی می

الگويی نورترا  فرای نیز مطرح ای کهناسطوره

-الگويی و سمبلها مضامینی کهناستا اسطوره

شناسی نیز اند که به ديدگاه روانهايی جهانی

دارد اين ای که او بیان مینزديک استا چیز تازه

داند و يک است که او اسطوره را آثاری ادبی می

طوره قائل است و آن نوع ادبی مستقل برای اس

چون معتقد است که  ؛داندرا با ادبیات يکی می

ها و نمادهای کهن ها فقط بیانگر سمبلاسطوره

توانند اسطوره نیستند و نمادهای جديد هم می

 (20: 1213ا )بیات، باشند

در عصر نوين، رمانس و آثار ادبی کالسیک       

 گیرد و در سوررئالیسم نوعیجای حماسه را می

اساطیری و بازگشت به ناخودآگاه مطرح   انديش

دا در جديدترين اشکال ادبیات امروز شومی

گرايی اسطوره تأثیريعنی رئالیسم و پسامدرنیسم، 

بینیما در جوامع نوين، رمان و فیلم جای می را

های عامیانه را گرفته اسطوره، حماسه و قصه

 کند که اسطورهاست و همان کارکرد را ايفا می

سنتی داشته استا آثار ادبی  در جوامع باستانی

توان مقاومت و عصیان در برابر نوين را می

تاريخ و زمان تاريخی پنداشتا آثار الیوت 

سرشار است از اشتیاق دردآلود و احساس 

تکرار جاودانه و   دلتنگی شديد برای افسان

ا )الیاده، تحلیل نهايی برای نفی و واژگونی زمان

1215  :350-352) 

به نظر الیاده، اسطوره در جهان نوين دنیوی       

های سال نوزايی و آيین ۀو پنهانی استا اسطور

نو تقريباً در نزد بیشتر اقوام هنوز زنده است و 

-کارکرد داردا پس جهان نو هنوز رفتار اسطوره

 ۀای را کامالً منسوخ نکرده است و تنها حوز

: 1210 اده،)الی ااش دگرگون شده استکارکردی

21-22) 

ا طرح مطالبی در باب ـدر اين نقد ب     

ناخودآگاه شخصی وجمعی، صور مثالی و امثال 

  آثار ادبی به نقد ادبی عمق و نوعی جنب آن در

ا )شمیسا، پیشگويانه و رازآمیز بخشیده است

1251 :311) 

اين ديدگاه عمدتاً بر آراء و نظريات يونگ      

خاستگاه اين رويکرد ضمیر استوار استا بنیان و 

ها و تمام انگیزهأ ناخودآگاه است که منش

يابی اين ريشه  های بیرونی است و الزمتعارض

رفتارها، گذر از سط، خودآگاه به عمق 

 فرايندناخودآگاه انسانی استا در نظر يونگ 

آفرينندگی اثر ادبی عبارت است: از جان دمیدن 

گسترش دادن  الگو، بسط وناخودآگاهانه به کهن

آن و ساخت و پرداخت آن، تا آن اثر به طور 

اثر ادبی  ۀواقع پديدآورند کامل تحقق بیابد؛ در

ترجمان ناخودآگاه جمعی و صور مثالی برای 

 (12: 1215ا )رشیديان، مردم عادی است

 

 پورمعرفی شهریار مندنی

در  1220بهمن سال  32پور در شهريار مندنی
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مان کودکی شال مورد شیراز متولد شدا از ه

اش نويسندگی بوده و همین يايیؤعالقه و ر

جوانی مطالعه را بخش  عالقه باعث شده که در

اش قرار دهدا وی معتقد بوده که اصلی زندگی

توان رنج و خوشبختی تنها از راه نوشتن می

اقشار مختلف جامعه را کامالً درک کرد و به آنها 

مستقیم   تجرب نزديک شدا نويسنده تنها از طريق

تواند معناهای حقیقی و گوناگون است که می

کلمات و مفاهیم را درونی کرده و با پوست و 

شايد همین خواست بوده که  ااستخوان دريابد

باعث شده در طول جنگ ايران و عراق 

ماه پشت  15داوطلبانه عازم جبهه شود و 

سنگرها و در میدان جنگ، هستی بین مرگ و 

ه کندا وی پس از بازگشت از زندگی را تجرب

شودا جسارت جبهه با هوشنگ گلشیری آشنا می

-نقد و تشويق او به مندنی انتشار نخستین اثر را

 (32: 1255)زارعی،  ادهدپور  می

نه به اين خاطر که عاشق  ،مدتی کتابدار بوده     

کرده برای دوباره کتاب بوده، بلکه احساس می

ر اهمال کاری شده زنده کردن فرهنگمان که دچا

حال نابودی است بايد کاری کردا وی بر  و در

اساس اين انگیزه به همراه همکارانش مجله 

گذاردا را بنیان می« عصر پنجشنبه»فرهنگی 

پور در کنار آثار ادبی بیش از صد مقاله مندنی

ا مسائل فرهنگی و ادبی انتشار داده است ۀدربار

  (32)همان: 

ترين نويسندگان امروز طرحپور از ممندنی     

به دعوت يک  3552ايران است که از سال 

مريکايی به آمريکا مهاجرت کرده و در آدانشگاه 

(ا از 30: همان) اکنداين کشور زندگی می

ند اپور آثار زيادی بر جای مانده که عبارتمندنی

(، 1225« )های غارسايه»های از: مجموعه داستان

« مومیا و عسل»(، 1211« )هشتمین روز زمین»

(، داستان بلند 1212) «ماه نیمروز»(، 1210)

« شرق بنفشه» (، مجموعه داستان1212« )راز»

شرق بنفشه   )ادام« تن تنهايی»(، رمان 1211)

است و تاريخ دقیق چاپش يافت نشد(، رمان 

آبی »(، مجموعه داستان 1211« )دل دلدادگی»
« ک سالهزار و ي»(، رمان 1253« )ماورای بحار

(، دو رمان که 1252« )ارواح شهرزاد»(، 1253)

سانسور »های اند با نامدر آمريکا به چا  رسیده

 «اماه پیشونی»و « يک داستان عاشقانه ايرانی

ای که در اين کنکاش به آن مجموعه      

اين  ااست شرق بنفشه  پرداخته شده، مجموع

باشد که حتی داستان کوتاه می 1مجموعه شامل 

الگوهاستا ها رمزآلود و آمیخته به کهننام قصه

داستان بر محوريت عشق و  1مضمون تمام اين 

داستان  0مرگ شکل گرفته استا البته در 

پايانی، تالش برای رسیدن به فرديت بیشتر 

ها به شرح يابدا خالصه داستانظهور و بروز می

 زير است:

، داستان عشق «شرق بنفشه»داستان اول      

ی، و ارغوان است که در نهايت به تصمیم ذب

خودشان با مرگشان توسط مارها، به وصال و 

 رسنداجاودانگی می

، داستان «شام سرو و آتش»داستان دوم      

مردی است که نگهبان حافظیه است و عاشق 

شود که برای رسیدن به يگانگی با او، زنی می
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کشد شوهرش و برادرش و حتی خودش را می

او يگانه شود و او را در خودش متجلی تا با 

 ببیندا

، داستان عشق ورزيدن «آيالر»داستان سوم      

باز به مردی به نام طالبا به زنی شوهردار و هوس

نام آيالر است که زن در نهايت طالبا و زندگی 

 کشاندا او را به نابودی می

، داستان يک دختر «سالومه»داستان چهارم      

کند است که به ايران سفر می نقاش انگلیسی

برای يافتن اثری از پدرش که در زمان جنگ 

جهانی وارد ايران شده بوده و ديگر به کشورش 

يابد که باز نگشته استا دختر در ايران در می

پدرش عاشق زنی شیرازی شده بوده و چون نه 

توانسته در ايران بماند و نه زن را با خود به می

کشد و سپس دا زن را میانگلستان ببرد، ابت

 کنداخودکشی می

، داستان پدر راوی «نار بانو»داستان پنجم      

است؛ وقتی به شکار شیر رفته بوده است و در 

کشدا در بین اين نهايت به جای شیر خود را می

ماجرا، قصه عشق راوی به دختری است که پدر 

دختر، به علت مدت کوتاه زندانی شدن راوی، 

دهدا در پايان رد ديگری شوهر میاو را به ف

قصه، روايت کشته شدن شیری توسط اهالی و 

 های روستا برای مخاطب نقل می شوداسگ

، داستان بازگشت يک «مهمان»داستان ششم      

دوستش هادی   زندانی بعد از هفده سال به خان

استا زندانی جرمش قتل برادرش بوده؛ چرا که 

اط بوده و قصد برادرش با نامزد او در ارتب

تا در اين داستان هم عشق ـه اسـازدواج داشت

يابد؛ زيرا دختر نیز خودکشی با مرگ پايان می

 کندامی

، داستان نقل روايتی «کهن دژ»داستان هفتم      

است در مورد مردی به نام ماهان که دوستانش 

جنون او   بدون اينکه بخواهند در حال نقل قص

از نقل اين روايت  خواهندهستند و مدام می

توانندا مکان نحس فاصله بگیرند، ولی نمی

کهن دژ است که در پايان قصه،   حادثه قلع

شودا در اين جسد بی جان ماهان در آن پیدا می

داستان هم قصه عشق فیروز )دوست ماهان( و 

شبنم مطرح شده که اين عشق نیز به خودکشی 

 شودا و مرگ شبنم ختم می

، داستان «هزار و يک شب»م داستان هشت     

مردی خبرنگار است که از بازگويی اخبار دروغ 

های خسته و منزجر شده استا او واقعیت

خواند جامعه را کامالً متضاد با خبرهايی که می

و « خود»شود داند، ولی در نهايت مجبور میمی

ها را ناديده بگیرد و به خواندن همان واقعیت

 اخبار دروغ ادامه دهدا

، داستان مردی «باز رو به رود»داستان نهم      

است که سی سال قبل، فردی انقالبی به نام 

میرداد را در کنار رودخانه کشته و او را به آب 

گونه القا شده  انداخته است و توسط ساواک اين

که وی در آب غرق شده است که اکنون فرد 

مذکور دچار عذاب وجدان شده و به دنبال 

ه وجدان خود را آرام کندا در اين راهی است ک

داستان هم کهن الگوی عشق وجود داردا مقتول 

عاشق دختری به نام توتیا بوده که آن دختر 

شنود واقعیت مرگ او را بعدها از زبان قاتل می
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ای نیز به او داشته ترک کرده و قاتل را که عالقه

ای تیمی کشته هـال در خانـه سـس از سـو پ

اين داستان هم عشق به مرگ ختم شودا در می

 شودامی

 

 یونگ« فردیت»الگوی و کهن« خود»نظریه 

تعريف « خود»الگوی  فرديت يونگ با کهن  نظري

ا اين تر است الگوها جامع که از همه کهنشود  می

های روانی الگو، شامل بسیاری از کنشکهن

نگر سبب انسان است که به عنوان غايتی کل

شودا اين ون وجود انسان میوحدت ابعاد گوناگ

 های پريان در رؤياها، اساطیر و افسانه الگوکهن

 دا شوبه اشکال گوناگون ظاهر می

يونگ با مطالعه عده زيادی از مردم و »     

ياهاشان کشف کرد که تمام رؤياها به ؤبررسی ر

ند به زندگی هست درجات مختلف، مربوط

ک شبکه هايی از يولی هم  آنها قسمت ،رؤيابین

بزرگ از عوامل روانی هستند که بر ترتیب يا 

 فرايند»الگوی معین استوارندا اين الگو را يونگ 

نام نهادا بدين گونه، زندگی رؤيايی ما « فرديت

کند که در آن الگوی پیچ در پیچی ايجاد می

گردند، سپس ها  و تمايالت فردی ظاهر میروند

گردندا اگر یشوند و آنگاه دوباره باز مناپديد می

کسی اين طرح پیچ در پیچ را در مدت زمانی 

تواند نوعی گرايش همساز مالحظه کند، می

کننده در اين طرح ببینید که کننده يا رهبری

کُند و غیر محسوس رشد روانی يا همان  فرايند

آفريند، به تدريج يک جريان فرديت را می

رفته تر ظاهر و رفتهتر و بالغشخصیت وسیع

ا اين رشد شودمیر  و برای ديگران مشهور مؤث

تواند با کوشش خود و آگاه و نیروی روانی نمی

اراده حاصل شود، بلکه به طور غیر ارادی و 

ای که دهندهدهدا مرکز سازمانطبیعی روی می

گیرد، مانند  نوعی کننده از آن منشأ میاثر همساز

سیستم روانی ماستا اين مرکز  ای دراتم هسته

خترع، سازمان دهنده و منبع توان ممیرا 

های رؤيا نیز نامیدا يونگ اين مرکز را تصوير

نامید و جامع تمام روان دانست تا آن را از  1خود

که  فقط قسمت کوچکی از تمامی روان را  3من

دهد، مشخص سازد و مردم در طی تشکیل می

قرون از طريق درک شهودی از وجود اين مرکز 

  (305-301: 1203ا )يونگ: «درونی آگاه بودند

فرديت به معنای تحقق بخشیدن به      

استعدادها و پرورش دادن خويشتن، فطری و 

خود يک عامل »گريزناپذير استا در حقیقت 

راهنمای درونی است که با شخصیت خودآگاه 

توان از طريق فرق دارد و ماهیت آن را فقط می

ن تحقیق در رؤيای فرد درک کردا رؤياها نشا

ای است که کننده، مرکز تنظیم«خود»دهند که می

اما اين  ،شودباعث بسط و بلوغ شخصیت می

ابتدا فقط در تر و تقريباً جامع روان، بزرگ  جنب

شودا گر میبه صورت يک امکان ذاتی جلوه

خود ممکن است خیلی جزئی ظاهر شود و يا 

در طی عمر به طور نسبتاً کامل نمايان شودا 

د خود بسته به اين است که تا چه حد میزان رش

های آن گوش دهدا اين بخواهد به پیام« من»

ديگر  ۀدر انسان و حتی هر موجود زند فرايند

گیردا اين خود به خود و در ناخوآگاه انجام می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Self 

2. ego 
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جريانی است که بدان وسیله انسان طبیعت ذاتی 

-305 )همان: ا«دهدانسانی خود را بروز می

301) 

سازد که تصور کلی او از روشن میيونگ       

بلکه خود  ،، نوعی خودآگاه فراگیر نیست«خود»

طبائع منحصر به فرد ما از  بیشتر شامل آگاهی از

و ارتباط صمیمی با تمام زندگی نه تنها  يک سو

با بشر، بلکه با خود کیهان از سوی ديگر استا 

ه که من گونمرکز تمامیت است، همان« خود»

  خود يک تجرب استا تجرب  مرکز خودآگاهی

ر متعدد و تصاوي  وسیله تايپی است و بآرکی

 اشودياها و الهامات متجسم میمتنوعی در رؤ

 (25-21: 1210 )فوردهام،

ها و الگوی خود در رؤياها، اسطورهکهن     

شودا در ها به اشکال گوناگون ظاهر میافسانه

مرغ تواند از يک حیوان تا يک تخمرؤيا می

شود که به عنوان يک شکل کامل يابدا ديده میت

دو جنسی يا گذشته از اين به عنوان گنجی که 

يابدا دستیابی به آن خیلی دشوار است تجلی می

المرکز چیده اً به طور متحدـاين اشکال غالب

شناخته « انداالـم»وان ـه عنـغلب بااند و شده

 (15-11همان: ) اشوندمی

 

 بحث اصلی

 شرق بنفشهاصلی پر بسامد  الگوهایکهن

، شرق بنفشههای پور در داستانشهريار مندنی

آنیما، سايه،  الگوهای زيادی همچونکهن

پرسونا، مانداال، آفتاب، آب و رود و دريا، اعداد 

فرديت قرار  فرايندها و ااا را در خدمت و رنگ

داده استا راوی و قهرمان داستان تمام اين 

گیرند تا به فرديت میالگوها را به کار کهن

ترين چرا که به فرديت رسیدن از مهم ؛برسند

بشريت استا در اين   های ناخودآگاه همدغدغه

الگوها و خوردگی و آمیختگی شديد کهناثر گره

شود که ما در اينجا به رمزها و نمادها ديده می

شرق الگوهای پربسامد هايی از کهنذکر نمونه
 کنیمااکتفا می بنفشه

 

 آنیما

ناخودآگاه يک مرد محتوی يک عنصر مکمل 

زنانه استا ممکن است اين موضوع به نظر ضد 

و نقیض آيد که يک مرد تماماً مرد نیستا 

ها با کودکان يا با هر کسی ترين صفت مردمردانه

که پیر يا بیمار است، غالباً لطافت و مهربانی 

دهدا مردان انگیزی را از خود نشان میشگفت

خود جهت  ۀنشده هیجانات کنترلقوی ب

توانند هم عاطفی و هم دهند و میای میمحرمانه

نامعقول باشند و بعضی مردان دارای شهودی 

يا استعداد درک احساسات ساير  آورندحیرت

مردم را دارندا اين زنانگی نهفته در يک مرد، 

ی اوستا «آنیما»تنها سیمايی از روح زنانه يعنی 

ر ناخودآگاه مرد، يک تصور د»گويد: يونگ می

جمعی موروثی وجود دارد که او به کمک اين 

اما فقط  ،کندتصور جمعی، طبیعت زنان را درک 

ای کلی مطرح است که بدين عنوان پديدهه زن ب

زيرا که اين تصوير يک  ؛شودطريق درک می

  آرکی تايپ استا يعنی تصويری از تجرب

 ۀان دهندوجه نشباستانی مرد از زن و به هیچ

: همان)ا «شخصیت واقعی يک زن خاص نیست

های روحانی است و آنیما حامل ارزش( »02
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-های بتالنوعبدين ترتیب تصوير وی بر رب

 ۀپرستان، حوريان دريايی و بلکه بر خود باکر

بی  ۀشودا او انگیزمقدس هم فرا فکنده می

نظمی در زندگی است و کسی است که مردان را 

 (05: 0همان) ا«داردق وا میبه فعالیت خال

آنیمای کسی درست  اگر :گويديونگ می     

خاطر عدم ارتباط ه شکل نگرفته باشد )حاال يا ب

صحی، با مادر در کودکی يا به هرعلت ديگری(، 

گردد تا اين فرد مدام در زندگی دنبال زنی می

تصوير آنیمای درون خودش را در او بیابد و 

د او فرا فکندا اين آنیمای خودش را بر وجو

های ناپخته است که علت اصلی بسیاری از عشق

اندازدا در فرد و معشوقش را مدام به دردسر می

شود که ديده می« آتش شام سرو و»داستان 

راوی زنی را که عاشقش بوده کشته و برادر او 

گشته به قتل رسانده و را نیز که دنبال خواهر می

 گويد:حاال می

دهند مدتی، حاال که با تو يکی میامان ن»     

ام، آرام بنشینم که با تو بگويم راز اين شده

 وحدت را ااا

اما چه خنکی اند بانو برگونهروان شده     

هاا ببارانشان بانوا بگذار گوارايی دارند اين قطره

های مرا قابل صورتما ممنونم که چشم بريزند بر

ق اشکت دانستیا ممنونم که اشک مرا الي

خودت دانستیا من هیچ وقت به عمرم گريه 

 (00: 1212 پور،)مندنی ا«نکرده بودم بانو

منظور نويسنده از اتحاد با آنیما، رسیدن به 

فرديت است و به دنبال تکامل يافتن استا اگر 

کسی در اين بخش از شخصیتش، يعنی آنیمای 

 ای وجود داشته باشد، مسلماً دروجودش خدشه

 رد خواهد کردافرديتش خدشه وا

 

 پرسونا )نقاب(

و تمدن بشر را به يک مصالحه  فرايندپرسونا: 

سازد که او میان خود و جامعه رهنمون می

چگونه بايد در جامعه ظاهر شود و اين امر نقابی 

آورد که اکثر مردم در پشت آن را به وجود می

کنندا يونگ اين نقاب )ماسک( را زندگی می

-نام اولین مرتبه به ماسک نامدا اينمی« پرسونا»

هايی اطالق شده است که بازيگران عهد باستان 

 ،کنندزدند تا به نقشی که ايفا میبه چهره می

 (05: 1210 )فوردهام، امعنا ببخشند

، يعنی شرق بنفشه  در داستان دوم مجموع     

، شخصیت اصلی مرد «شام سرو و آتش»داستان 

ن و برادر اش، شوهر زقصه که زن مورد عالقه

های مختلف کشته تا در نهايت در زن را به بهانه

اش به سرداب خانه کنار خاکستر معشوقه

-يگانگی با او  برسد، در اواخر قصه اعتراف می

 برد:های مختلف رنج میکند که از وجود نقاب

 ها، بیبخوان رنجم را محصور در میان آدم»     

که در که همیشه مجبور باشم  آنکه خودم باشم

ا روانم، نه جلدی باشما جلدهای ناهمخوان ب

پور، ا )مندنی«پرستچون اين جلدم، مهمان

1212 :00) 

ورزند، مردمانی که از تکامل پرسونا غفلت می     

گذارندا آنها خام دستی خود را به نمايش می

شوند و در تثبیت موجب رنجش ديگران می

خويش در دنیا دچار مشکل خواهند شدا 
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( تعدد پرسونا در يک 03: 1210 وردهام،ف)

شود و اين شخص، سد راه رسیدن به فرديت می

 کامالً مشهود استا شرق بنفشهچیزی است که در 

 

 سایه 

ديگر خودمان را که در ناخودآگاه   يونگ آن جنب

نامدا سايه می« سايه»شود، شخصی يافت می

موجودی فرومايه در خود ما استا موجودی که 

آن کارهايی را انجام دهد که ما به   د همخواهمی

دهیما موجودی که انجام آنها را نمی ۀخود اجاز

ها است که ما نیستیما سايه در رؤيا آن چیزی  هم

شود و به عنوان يک انسان پست يا ظاهر می

شودا به صورت شخصی بدوی متجسم می

يند يا شخصی که از او بیزاريما سايه اناخوش

ست و آن تمام تمايالت و ناخودآگاه شخصی ا

ای است که با معیارهای هیجانات افسار گسیخته

آل ما ناسازگار استا اجتماعی و شخصیت ايده

آن چیزهايی است که ما از آن شرمساريما   هم

-کنیم بستهای که در آن زندگی میهر قدر جامعه

تر ما بزرگ  تر باشد، سايکنندهتر و محدود

ی بیش از ناخودآگاه خواهد بودا سايه نیز چیز

شخصی است و تا آنجا شخصی است که به نقطه 

اما ، شودهای ما مربوط میها و درماندگیضعف

تواند يک از آنجا که در بشريت مشترک است، می

پديده جمعی گفته شودا نمود جمعی سايه به 

عنوان يک روح پلید، يک ساحره يا چیزی شبیه 

 (00-03همان: ) ادشوآن متجلی می

     Ego  بخشی از وجود انسان و فقط مرکز

خودآگاهی استا روح ما که مرکب از خودآگاه 

و ناخودآگاه است، ناخواسته و ناخودآگاهانه به 

کند و در اين سمت رسیدن به فرديت حرکت می

تاريک شخصیت   هايی بین نیممسیر ناسازگاری

های ناخودآگاه تايپيعنی سايه )که از آرکی

گیردا در نتیجه شکل می Egoجمعی است( و 

کند؛ در گاهی در پرتو سايه نمود پیدا می« من»

راوی، در پرتو « من»داستان شام سرو و آتش، 

مطلق نوع   سايه نمود پیدا کرده استا شايد ساي

  ون يا سايـت تا کنـدای بشريـردان از ابتـم

ه ـدن بـدف رسیـه هـه بـده کـود نويسنـخ

ر جنايتی ـه هـت بـسش دـا معشوقـی بـيگانگ

زند و کارهايش با معیارهای اجتماعی تناقض می

 داردا

 

 اعداد

انگیزترين اعداد به عنوان يکی از شگفت

های مثالی صورت واختراعات ذهن بشر، جز

آيد و يونگ آنها را دارای يونگ به حساب می

پندارد و معتقد است که خصوصیتی رازگونه می

روند، ه به کار میحتی اعدادی که برای محاسب»

زيرا آنان  ؛انگاريمچیزی بیش از آن دارند که می

ای هم هستند و چون با هدفی عناصر اسطوره

-شوند، از ديگر جنبهکاربردی به کار گرفته می

توان ( می05: 1211)يونگ،  ا«خبريمهای آن بی

گفت که هر عدد در رؤيا تعبیر خاصی دارد و 

دوره از زندگی حتی بعضی از اعداد تمامی يک 

از تجلیات قدسی  ،دهندا بنابراينرا نشان می

نمادين استا   کارگیری آن در جنبهاعداد پیامد ب

و مضارب اين اعداد  05، 13، 1، 2، 0، 2اعداد 

ای نمادين در سنت عددی اسطوره از وجهه

 برخوردارندا 
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الگو در آثار ادبی هم فراوان مورد اين کهن     

-هم نمونه شرق بنفشهفته و در استفاده قرار گر

، 155، 1، 0، 3شودا وی از اعداد هايی ديده می

های خود استفاده و ااا در داستان 055، 155

هايی از اين کرده استا در اين بخش نمونه

 داشواعداد ذکر می

اند دو ای بخوان؛ آيه نیست اين که گفتههـآي»      

دست  شود چهارا دو دست عاشق با دوبا دو می

 (10: 1212پور، )مندنی ا«شود يکمعشوق می

پنجشنبه ساعت چهار بیا برويم با هم قدم »     

آيم بال بزنیم، برويم باغ ارما گاهی فقط می

 (10همان: ) ا«شومدستت زود رد می

از میان اعداد، هفت عددی است که از      

ديرباز مورد توجه اقوام و ملل بوده و اغلب در 

رفته استا عدد هفت به ه کار میامور نیک ب

ترين عدد در میان اقوام سامی، هند و عنوان کامل

اروپايی، برهمايی، زردشتی، اسالمی، يهودی و 

ااا دارای تقدس و بسیار مورد توجه بوده استا 

در ديدگاه تأويلی يونگ نیز عدد هفت يکی از 

وی  ۀرودا به عقیدترين اعداد به شمار میمهم

 ۀدی مذکر و ناکامل و نمايندعدد سه، عد»

ساحت ناخودآگاه روان و عدد چهار، عددی 

ساحت ناخودآگاه روان  ۀنث و کامل و نمايندؤم

است و عدد هفت که از مجموع چهار و سه به 

آيد، چون کامل و ناکامل و نرينه و دست می

ترين عدد به مادينه را در خود جمع دارد، کامل

 ( 135-131 :1252)ياوری،  ا«رودشمار می

شناسی در ارتباط با عدد به موجب نماد     

چهار که نماد زمین با چهار جهت اصلی است و 

با عدد سه که نماد آسمان است، عدد هفت 

ا نمايانگر کل جهان در حال حرکت است

 (005: 1252)دالشو، 

توان عدد هفت بر اساس آنچه گفته شد می     

شدن دايره و  ترين اعداد که نشان کاملرا قوی

 رسیدن با نظم مطلق است دانستا

کنم هفت دقیقه بعد از تو حاال صبر می»     

 ا«هايت برسمدوم تا نزديکیآيم و میبیرون می

 (13: 1212پور، )مندنی

الگوی عدد را با رنگ و گاهی نويسنده کهن     

الگوها با هم کند و اين آمیختگی کهنهمراه می

-نوشتار او به چشم میهای مختلف در قسمت

هايی طبیعی هستند که تالش  نمادها نشانخوردا 

کوشند تضادهای درونی روان ما را آشتی و می

 پیوند دهندا

صرف شناخت نمادها،  که طبیعی است     

گذاريشان تأثیربدون توجه کامل به آنها تالش و 

را نقش بر آب کرده و شرايط روان رنجوری 

کندا درياا که زه احیاء میگذشته را با ترکیبی تا

الگوها را قبول آن گروه اندکی هم که وجود کهن

کنند همواره با آن سرسری برخورد کرده و می

الگوها را به بوته فراموشی واقعیت زنده کهن

الگوها سپارندا وقتی قدرت و قداست کهنمی

ه( از ذهن بیرون برود، روند )به طور غیرموجّ

به سخن ديگر  اشودع میانتهای جانشینی شروبی

-به کهن الگوشخص به سهولت از يک کهن

آنکه به مفاهیم آنها بی ،لازدالگويی ديگر می

توجه داشته باشدا گرچه اين يک واقعیت است 

ای چشمگیر، الگو به گونهکه شکل گوناگون کهن
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هم قابل تعويض استا حالت قدسی و ه ب

یت به عنوان يک واقعها الگوازگونگی کهنر

 ماند و نمايانگر ارزشی است که از يکباقی می

گیرد )يونگ، الگويی سرچشمه میرخداد کهن

1211 :100-100) 

در امنیم و امان هوش من که خون داغ »     

پور، )مندنی ا«امهفت روباه سرخ را نوشیده

1212 :25) 

عدد هزار مفهومی بهشتی دارد و به معنای      

درخت زندگی  سعادت ابدی استا روزهای

هزار سال بودا عمر صالحان هزار سال نقل شده 

استا مثالً حضرت آدم بايد هزار سال زندگی 

کرد، اما به دلیل خطايش زودتر رحلت کردا می

مسیحیان معتقد بودند حضرت مسی، يک هزاره 

پس از میالد دوباره ظهور خواهد کردا چون 

مدت زندگی بهشتی هزار سال استا کلیسای 

یک، هزار را در مفهوم نمادين آن، يعنی کاتول

 )ژان اتاريخی بعید، بی پايان و رمزی اعالم کرد

 (021: 1251شوالیه، آلن گربران، 

چربی هزار دست، عطر هزار دست، عرق »     

 ا«اندصندلی فشرده شده  هزار دست بر دست

 (22: 1212پور، )مندنی

سکوت تو از »گويد: يا در جای ديگر می     

ف هم سردتر استا قلبم آتش استا اما تنم بر

های هزار ساله را ها، سرمای يخبعد از آن اشک

 (05همان: ) ا«گرفته

شوما در گويم که من غرق میهزار بار می»     

عاشق  ۀبارش خاکستر که از هزار سال آتش سفر

و خرمن و کومه و قصر به آسمان رفته و 

ا «هاين سالبارد روی انم میعصرها با باران نم

 (25همان: )

 

 هارنگ

های بنفش، ارغوانی، سبز، آبی، سیاه و رنگ

هايی هستند که در نوشتار سرخ از جمله رنگ

اندا بديهی است که پور بسیار استفاده  شدهمندنی

ها ماهیت کامالً روانی انسان از رنگ تأثیرکیفیت 

ها و مستقیم در هنجارداشته و به طور غیر

های فرد مؤثر ها و رفتارالعملکسها، عواکنش

های دقیق علمی و آگاهی از استا پیشرفت

آن در روح  تأثیرمعانی و مفاهیم حقیقی رنگ و 

شناسان را بر آن داشته تا با و روان آدمی، روان

ها توسط گزينش و کاربرد رنگ ۀدقت در نحو

های پنهان شخصیت آنان افراد، به بررسی جنبه

 (103: 1251زاده، ا )قاسمبپردازند

 

 سفید 

رنگی مرادف در تحلیل سفید که اغلب با بی

-است، معصومیت غیر قابل لمس و تزکیه را می

توان عنوان کردا ايرانیان سفید را مقدس و 

دانندا بنابراين ی خلوص و صمیمیت مینشانه

رنگ سفید در مفهوم خود نماد روشنايی، 

 (151همان: ) اقداست و معصومیت است

هايش مثل گلبرگ اطلسی استا پشت پلک»     

سفیدی زير ابروهايش، سفیدی ياس است در 

 (02: 1212پور، ا )مندنی«شب مهتابی

شان روی دار، تور لبههای بلند و چیندامن»     

زار های سفید در باد پايیزی خیابان اللهقوزک



 91         «یونگ»در راستای تبیین کهن الگوی فردیت براساس دیدگاه « شرق بنفشه»نقد کهن الگویی 
 

 (22همان: ) ا«شوندآشفته می

 

 سیاه

وحشت، اضطراب  سیاه سمبل شب، ظلمت، غم،

و رنگ اندوه و مرگ استا اين رنگ را رنگ 

اند و رنگی برای شیطان و اهريمنان دانسته

پوشیدگی و رازداری و جنايت و دزدی استا 

سیاه رنگ ماتم و عزاست و کلماتی چون سال 

  بارانی و جامعسیاه، به معنی سال خشکی و کم

ا ات منفی اين رنگ استتأثیرسیاه و ااا نمايانگر 

 (151-115: 1251زاده، )قاسم

  بعد از اين تجلی نور سیاه حقیقیت، هم»     

: 1212پور، )مندنی اشودعمر عاشق زهرآلود می

20) 

 

 آبی

آبی سمبل ايثار، صل، و آرامش است و بیشتر 

اشخاص بالغ و متعادل و متواضع   مورد عالق

استا آبی سمبل دوستی و صداقت، روشنی و 

ز وفاداری است و نوعی توازن آرامش و کنايه ا

سازدا اين رنگ، بین فرد و سايرين برقرار می

شود و حقیقت، معموالً بسیار مثبت ارزيابی می

احساس مذهبی، امنیت و خلوص معنوی را 

-( مندنی115: 1251زاده، کندا )قاسمتداعی می

پور از آبی بسیار زياد استفاده کرده که ما به ذکر 

 نیم:کيک مورد اکتفا می

ات آبی استا آبی افتاد روی آبی رنگ سايه»     

-)مندنی ا«اتاقتا بلند شدی رفتی آب بخوری

 (12: 1212پور، 

 

 سبز

هاست، سمبل ايمان، ترين رنگسبز که آرام

چرا که وقتی  ؛عقیده، رستاخیز و محشر است

-شود، دارای حیاتی دوباره میچیزی سبز می

مظهر ايمان  شودا در آداب و رسوم مذهبی، سبز

تقدس   و انتظار نجات است و همانند آبی، نشان

 (111: 1251زاده، )قاسم او پاکی است

رنگی سبز داشت آن سمت، کوه استسقا ته»     

مدتی  ،شدنداز بهارا گاهی چشم در چشم می

زدندا ارغوان بعد سرخ شايد با نگاه حرف می

پور، )مندنی ا«انداختشد رويشا سر زير میمی

1212 :35) 

هر روز عصر، آنجا ايستاده بودا امیدش »     

: همان) ا«سوختشد و میشد، زرد میسبز می

31) 

حاال يک قبر کوچک دارم که کنارش صبر »     

 ا«زنمکنم تا سبزه در بیايد و باهاش حرف میمی

 (12: همان)

 

 طبیعت

 آب و رود و دریا

ر آب به عنوان نماد روشنايی، يکی از مظاهر خی

های يونگ، راز طبق گفته»و نیکی استا 

آفرينش، تولد، مرگ، رستاخیز، پااليش و شفا، 

ترين نماد باروری و رشد و همچنین متداول

( در 110: 1215 )گورين، ا«استناخودآگاه 

اساطیر ايرانی نیز آب يکی از نمادهای تقديس 

  پس خصیص»رفته که مؤنث استا به شمار می

که دری است؛ چنانما  اساسی آب، خصیص
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 ا«طبیعت نیز چون آب نماد مادر و زن است

پور های مندنیدر داستان (22: 1210 )باشالر،

هم چندين مورد به آب، باران، رودخانه و دريا 

اشاره شده است که همگی بیانگر میل نويسنده 

 به جاوانگی هستندا

از فردا صب، ديگر کسی آواز آن بلبل را »     

فق دريا سراب نخل و سدر ببیند، نشنید که در ا

زير آب شب، دختری ببیند که با چشمان آهو 

-کنار بادگیر بام منتظر نشسته و به دريا نگاه می

 (20: 1212 پور،)مندنی اااا«کند 

البته در اين قسمت همان طور که مشخص      

اند تا به الگوها به هم گره خوردهشده، کهن

-ترين کهنالگوی اصلی عشق که پررنگکهن

الگوی ذهن نويسنده بوده روح و جان ببخشند و 

الگوی عشق به حیات در نهايت از مسیر کهن

 الگوی جاودانگی برسنداجاودانه و کهن

رودخانه و حرکت آن به سوی دريا بیانگر      

درحالی که  ؛است« جريان زمان به سوی ابديت»

نوعی تالش و تکاپو برای زنده ماندن را هم 

باز » شرق بنفشهدهدا در داستان آخر ینشان م

که راوی دوستش را در رودخانه « رو به رود

انداخته، نويسنده کامالً از اين آب در جريان، 

طرح استا  بهره جستهبرای بیان مقصود خويش 

اين داستان کنار رود اصالً تصادفی نبوده و از 

ناخودآگاه نويسنده برخاسته بوده تا میل به 

ه و بقا را غیرمستقیم و پوشیده در تکرار جاودان

الگويی مطرح کندا حتی در جايی های کهناليه

جاودانگی رود »گويد: کند و میمستقیم اشاره می

( از آنجا که آب 323: همان) ا«شامل حالش باد

حیات و اصل خلقت است، نويسنده مردن   ماي

زند تا برگشتن در آب را برای دوستش رقم می

ت و حیات جاودانه را به تصوير او به اصل خلق

 بکشدا

البته اين اولین بار نیست در اين کتاب که      

کشد تا به معشوق بینیم راوی رقیب را میمی

دست يابد و گاهی در کمال تعجب هم رقیب را 

کشد و هم خود معشوق را )برای رسیدن به می

وحدت و يگانگی بیشتر(ا شايد اين نوع نگاه 

بر  «کور وفب»عمیق سبک  رتأثیبرخاسته از 

 های بعد از هدايت باشدانويسنده

 

 آب و آیینه

بلند شدی رفتی آب بخوریا صدای ريختن »

آب توی لیوان، نصف شبی پیچید توی شهر، 

آب افتاد روی ديوارهاا سرکشیدیا  ۀبرق شربرق

سفیدی زير گلويت شد مهتابا نصفه آب را 

همان: ) ا«آوردی توی اتاقتا گذاشتی جلو آيینه

12) 

در اينجا  پور مندنیبینید طور که میهمان     

آيینه تجلی  ،الگوی آب را با آيینه همرا کردهکهن

بخش  االگويی قدرتمندسايه است و کهن

سهمگین و قوی ناخودآگاه و نیروی تاريک 

روح بشر استا آيینه نماد روح و نفس ناطقه 

عکس استا آيینه از آنجا که تصوير انسان را من

 استا« خود»کند، گاهی سمبل می

روی تختت، يک هک آيینه هست روبـي»     

همان: ) ا«بینم کف اتاقتقالی ابريشمی هم می

12) 
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 درخت

الگويی های کهنترين صورتيکی از رايج

تصوير درخت استا اين پديده صورت مثالی 

های مختلف آن زندگی، حیات و دگرگونی

مذهبی اين آيین،  هایاستا در اوستا و کتاب

ای گیاه در آغاز آفرينش يکی از شش پديده

شود و اين است که توسط اهورامزدا ساخته می

موجود چهارمین آفريده استا عالوه بر آفرينش 

جهان، درخت و گیاه با آفرينش انسان نیز در 

های آفرينش، مثالً در اسطوره اارتباط است

مشی و » نخستین انسان در ايران قديم از ۀدربار

آيد که دو گیاه به هم سخن به میان می« مشیانه

چسبیده هستندا ارتباط انسان با درخت به بعد از 

رسدا معتقدان به تناسخ که به پايان مرگ هم می

جوی ادامه ودر جست ،حیات دنیوی باور ندارند

زندگی انسان گاه درخت و گیاهان را ادامه 

 کنند:دهنده حیات انسان قلمداد می

در اينجا هنوز قدری از خاکستر تن تو »     

مانده استا آنچه به پای سرو ريختم، آنچه به 

رودخانه ريختم که به دريا بروی و ابر شوی و 

بباری و آنچه سرکشیدم، همه يکی بوده استا 

ای و من هنوز شام آب و درخت و آتش شده

 (25همان:) ا«سرمستم

ا که در در اينجا نويسنده خاکستر معشوق ر     

سرداب کشته و گويا سوزانده مورد خطاب قرار 

حیات او را در آب و درخت و   داده و ادام

شودا اين طرز تلقی متأثر از آتش متذکر می

عقیده به ادامه حیات انسان در نباتات استا البته 

ای به اين بازگشت به گیاه در تفکر اسطوره

ظهور قدرت انسان در »های مختلف است: گونه

یاهان، که پس از مرگ با ترک مقتضیات گ

-انسانی به حالت تخم يا روح به درخت باز می

گردد، به معنی بازگشت دوباره انسان به زهدان 

 عالم است که با عرض شدن مرگ، مرده از

صورت انسان نمای خود بیرون آمده، درخت 

 (131: 1251 )زمردی، ا«شودنما می

اوی اعتراف ر« شام سرو و آتش»در داستان      

پیرمرد را يک »کند که متولی حافظیه را کشته: می

روز صب، پیدا کردند، آويزان به افرايی که آن 

حیاط بودا پیرمرد متنفر بود از   ها آن گوشوقت

هاا کارش پیش افتادا افرا را هم دنیا و دنیايی

اش سنگ گور را از آفتاب خودم انداختما سايه

باشد، بپوساند، تبديل  کردا آفتاب بايدمحروم می

-)مندنی ا«به خاک کند و مهتاب حسرت باشد

 (01-03: 1212پور، 

راوی معتقد است که با به دار آويخته شدن      

پیرمرد به درخت افرا، در واقع به او کمک کرده 

تا با ترک مقتضیات انسانی به زهدان عالم 

خود را باز يابد و در  ۀبازگردد و حیات دوبار

کند، چون خت افرا را هم قطع مینهايت در

 گیرداجلوی نور آفتاب را می

 

 آفتاب

بسامد باالی خورشید )آفتاب( در ادبیات 

های کهن و کالسیک و معاصر، نشان از انديشه

ای در فرهنگ ايران و ملل ديگر داردا اسطوره

جديدی از زندگی و   طلوع خورشید مرحل

 آگاهی استا در آيین زرتشت، آفتاب تفسیر

هستی و تقدس نور استا از ديگر معانی نمادين 

 آفتاب، نماد باروری و تطهیر استا
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زخمی طاليی الجرم خونی طاليی خواهد »     

ای ساطور آفتاب ريخت از اين گردن و برق نقره

 (01 همان:) ا«شودمی

: ساعت -کنید؟ ها از کی در را باز میصب،»     

سر آن   تاب سايها وقتی آفاحتیاج ندارما تابستان

ها اندازد پايین در ورودی، زمستاننارنج را می

-وقتی سنگ قبر تمام و کمال آفتابی شود، می

 (05: همان) ا«فهمم که وقتش است

در اينجا دوباره نويسنده به افتادن آفتاب      

کند تا بگويد از پس اين می تأکیدروی سنگ قبر 

ی مرگ و اين سنگ، حیاتی دوباره به روشناي

آفتاب ظهور خواهد کرد و در واقع وصل کردن 

مرگ به تولد دوباره، هدف اصلی نويسنده از 

 پس اين اتصال سنگ قبر به نور آفتاب استا 

 

 مار

اگر انسان در انتهای مسیر تحول و تکامل 

طوالنی ژنتیکی قرار دارد، مار، اين مخلوق 

خونسرد بدون دست و پا و بدون پشم و پر نیز 

از همین تحول و تکامل قرار گیردا در بايد در آغ

اين مفهوم، انسان و مار متضاد، مکمل و رقیب 

يکديگر هستند و در همین مفهوم ماری در 

اندرون انسان وجود دارد؛ به خصوص در بخش 

خاصی از انسان که عقل و فهم او کمترين 

: 1251ن شوالیه، آلن گربران، )ژا اقدرت را دارد

05) 

مار سیماب و سیم کیمیا، در  بانو، بانوی»     

 های بیروناااذات مکان

ام که گُر آنقدر به چشم مار کبری خیره مانده     

 (25: 1212پور، )مندنی ا«گرفته است

دارانی مار يکی از مهره»گويد: يونگ می     

تر استا تجسّد است که تجسّد روان پست

روانی تاريک و ظلمانی است که در توصیفش 

گفت: نادر، ناشناخته و مرموزا مار يکی  توانمی

ترين الگوهای ازلی روح بشری استا از مهم

ايستد، اين کشد و صاف میوقتی مار صفیر می

زندگیا  ۀل اوج لیبیدو است و ظهور دوبارـعم

روح و لیبیدو   در مورد بشر، مار نماد دوگان

-01: 1251)ژان شوالیه، آلن گربران،  ا«تـاس

05) 

ها بود ز يک مار خانگی گرفتما سالديرو»     

مان بودا گاهی ديده بودمشا بزرگ توی خانه

استا انداختمش توی قفس يک قناری که خیلی 

های قفس را ها داشتیما دور میلهوقت پیش

-ها میها تا نصفه شبتوری آهنی کشیدما شب

داند، ، چشم در چشم مارا خیلی چیزها مینشینم

فهمما خر ازش میخواهد بگويدا آولی نمی

-)مندنی ا«امجفتی هم داردا اين را فهمیده حتماً

 (11: 1212پور، 

تر از تر و سادههیچ چیز عادیکه بايد گفت »     

يک مار نیست و در عین حال به طور يقین هیچ 

حتی با ، تر از مار برای روان نیستچیز بدنام

)ژان شوالیه، آلن گربران،  ا«وجود اين سادگی

، ذبی، و ارغوان شرق بنفشه  ( در قص05: 1251

سپارند تا زهر خودشان را به دست دو مار می

آن دو،   ای باشد برای وصال جاودانآنها وسیله

ها در مسیر تکامل و تحول و رسیدن به تا با مار

 يگانگی قرار بگیرندا 
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 الگوی مانداالنمودهای کهن

 مانداالها، نمادهای نظم و ترتیب و اغلب آنها

 دارای خصلتی سحرآمیز و شهودی و نامعقول

نظمی را به ندا مانداالها هرج و مرج و بیهست

کنندا شخصیت انسان نظم و هماهنگی تبديل می

ای بخشند و در آن مرکز تازهرا از نو سامان می

يابندا مانداالها اساساً در ارتباط با احواالت می

آيند و برآنند که آشفته و سرگشته پديد می

آشفتگی و هرج و مرج را از راه تعادل و 

 (15: 1212)مورنو،  ايکپارچگی به نظم آورند

مانداال لاتی است سانسکريت به معنای      

  تمثیلی آن شامل هم  سحرآمیزا حیط  حلق

-اشکال منظم متحدالمرکز، تشکیالت و هیئت

ها يا حلقه  دار يا کروی شکل، همهای شعاع

شودا   مرکزی میهای دارای نقطارگوشهچ

الت دينی استا ترين تمثیمانداال يکی از کهن

آن چرخ خورشید  ۀشدنخستین شکل شناخته

 ااست که در سراسر دنیا يافت شده است

 (115: 1201)فوردهام، 

به شکل  شرق بنفشهنمودهای مانداال در      

انواع گل، خورشید، آفتاب، جام، رقص و سماع 

 شودايده مین داارگوش فراوهو اشکال چ

 هايش مثل گلبرگ اطلسی استا پشت پلک»     

ای همیشگی از ستم است که اين لبخند بنفشه

 ها ورچیده شودا اين لب

ام هايی که برايت کاشتهصورتی اطلسی

 (02: 1212پور، )مندنی ا«رويت استهروب

هايش را باش! انعکاس گل سرخ بر گونه»     

 (00ا )همان: «برف

از مانداال برای آماده کردن »گويد: می يونگ     

ژرف   شرايط به جهت فرو رفتن در انديش

شودا تماشای مانداال برای دستیابی به استفاده می

آرامش است و اينکه زندگی مفهوم و نظم خود 

طور که همان (232: 1251)يونگ،  ا«را باز يابد

پور از مانداالی گل بهره بینیم هر کجا مندنیمی

، به دنبال آرامش يافتن از تماشای معشوق گرفته

 استا 

های اساطیری )خود(، اغلب در میان جلوه     

کنیم جهان را مشاهده می  تصويرهای چهارگوش

-را می« انسان بزرگ»و در بسیاری از تصويرها 

چهار قسمتی قرار  ۀبینیم که در میان يک داير

گرفته استا يونگ برای نشان دادن چنین 

 ۀهندوی مانداال )داير  از کلمساختاری 

ای که معرف جادويی( بهره گرفته استا کلمه

( در 233همان: ) ااصلی روان است  نمادين هست

راوی آشفته حال، « شام سرو و آتش»داستان 

برای رسیدن به نظم درونی از مانداالی 

 گويد: کند و میارگوش استفاده میهچ

ای وشههايم را بشويما گخواهم دستمی»     

چهارزانو بنشینم و در خود فرو روم تا تو را 

 (05: 1202پور، )مندنی ا«ببینم

و يا در جايی ديگر در آغاز داستان آيالر      

 گويد:می

ها را روی پیشانی کاله  چهار مرد لب»     

 (23همان: ) ا«کشیده، چهار طرفش ايستادند

گاه مانداال همچون يک تجلی و تجسم يا      

-در رؤياها و تجلیات آنان خودنمايی می رقص

های مذهبی يا های متعددی از رقصکندا نمونه
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ای که در آنها دور مرکزی های تودهحتی رقص

کشند و زنند، به چهارگوشه واپس میحلقه می

)فوردهام،  اروندسپس به سوی مرکز پیش می

( در آثار ادبی نمودهای روشنی از 111: 1201

 مانداال استا 

کوبد و روح دف در سنگ برای تنهايی می»     

تاک برای تنهايی سماع کندش را به سوی 

  (22: 1212پور، )مندنی ا«پیچدآسمان می

خواهند ببینند رقص تنم را فراز می»     

 (25 )همان: ا«تنهاشان

در هر دوی اين موردها، نويسنده در اوج »     

 داالی رقص و سماعـی روحی از مانـآشفتگ

های ريختگیهم گیرد تا شايد بهبهره می

ناخودآگاهش نظم پیدا کندا رقص، رمز گذشت 

زمان است؛ از آنجا که رقص يک شکل هنری 

موزون است، ممثل آفرينش استا رقص يکی از 

هر رقصی  اترين اشکال جادوستقديمی

رقص نمايشی ساکت از مسخ و تاییر است؛ پس 

 )شمیسا، ا«دشوبه اصل پیدايش گیتی مربوط می

-تر اينجاست که مندنیجالب (121-125: 1211

وحدت و نظم درونی،   پور برای رسیدن به نقط

الگوهای مختلف را با هم همراه معموالً کهن

-طور که در اين مثال همراهی کهنکندا همینمی

الگوهای طبیعی )سنگ و آسمان( مانداالی 

 رقص را کامل کرده استا

 

 یاؤخواب و ر

-نگری و يا پیشکن است جنبه آيندهؤيا ممر

کوشد آن را هرکس که می اآگهی داشته باشد

کند بايد اين خاصیت رؤيا را به خاطر  تعبیر

خصوص زمانی که برخی از رؤياها ه بسپارد، ب

ولی صراحت و زمینه کافی برای  ،معنادار هستند

ه ببیشتر تعبیر آنها وجود نداردا چنین رؤياهايی 

شوند و آدم از سرعت به ر میطور ناگهانی ظاه

کندا البته اگر از پیام وجود آمدن آنها حیرت می

شان آورديم، کشف عللدر می نهانی آنها سر

آسان بودا چون فقط حوزه خودآگاهی ماست که 

رسد که از جريان خبر ندارد، وگرنه به نظر می

-ناخودآگاه از مسئله آگاه است و به همان نتیجه

 که در رؤيا آشکار شده ای دست يافته است

رسد که ناخودآگاه ا در واقع به نظر میاست

ها را ارزيابی آگاه قادر است واقعیتهمانند خود

تواند ندا ناخودآگاه حتی میکگیری کرده و نتیجه

که ما از آنها آگاهی -ها از بررسی برخی واقعیت

)يونگ،  اینی کندبنتايج احتمالی را پیش -نداريم

1211 :111) 

  ديشب خواب بدی ديدما توی کوچ»     

خودمانا   باريک و تاريکی بودم مثل کوچ

ر بلند بودند که آسمان سیاه بودا ديوارها آنقد

ا بعد صدای افتادن سنگ آمدا سرشان پیدا نبود

آمدا ها میآمدا از پشت بامدويدم، سنگ می

ترکیدندا به خوردند کف کوچه میها میسنگ

ا ديوارهای دو طرف وردندخام میسر و شانه

های شدندا با دستکوچه به هم نزديک می

ه آنها را ـرف کـه دو طـزدم بام زور مییـخون

ت ـاز هم باز کنما چرق چرق صدای حرک

آمدا صدای خنده و صدای سنگ ها میديوار

آمدا گیر کردم الی دو ديوارا داد زدما می

ا «دـدنـم چسبیـه هـرف بـوارهای دو طـدي

 (11: 1212 پور،ندنی)م
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آورد و اينکه راوی خواب را به ياد می     

کند و اينکه با تصاوير مختلف از آن تعرف می

های بین کند، تمام اينها ردّ و بدلصحبت می

فرديت  فرايندخودآگاه و ناخودآگاه است تا 

خواب خود را « ذبی،»تکمیل شودا در اينجا 

های ام ترسکند که تمبازگو می« ارغوان»برای 

خودآگاهش در ناخودآگاه خواب به اين شکل 

ترس از دست دادن ارغوان،  استا بروز کرده

ترس فاصله افتادن بین خودش و ارغوان که به 

شکل نزديک شدن دو ديوار بهم در خواب نمود 

پیدا کرده؛ ترس سنگ انداختن مردم سر راهشان 

 برای نرسیدن به هما

ذبی، و ارغوان  هنوز خبری از رقیبی که     

نیستا  ،برندرا به کار می« ديو»برای  او تعبیر 

ديگر از   صفح 13در داستان خواننده حدود 

حضورش  شود، ولی خبروجود رقیب مطلع می

مستقیم به اينجا در خواب ذبی، به طور غیر

 شود:خواننده داده می

بی عطری پرسیدم: اگر توی خواب از بی»     

-دندان ريخته همه جا مثل دانهببینم زير پايمان 

شان بیايد هر قدمی که های شن، صدای شکستن

داريم، يعنی چها گفت: شگون نداردا من بر می

 (13همان: )ا «ترسم ارغوانمی

 

 گیریبحث و نتیجه

، ذبی، خود «شرق بنفشه»در اولین داستان 

نويسنده است و ارغوان آنیمای او و هر دوی 

  ه وسیلـکه نويسنده باينها ابزارهايی هستند 

دت خود ـمرگ آن دو، به دنبال فرديت و وح

 گرددامی

هم معشوق « شام سرو و آتش»در داستان      

آنیمای راوی است که مرگ او به نوعی مرگ 

روح خود راوی استا در اينجا هم نويسنده مثل 

الگوهای اصلی عشق و مرگ و داستان قبل، کهن

طبیعی، باران و مار الگوها مثل عناصر مابقی کهن

را برای رساندن قصه به سرانجام فرديت به کار 

 بنددا می

ر ـا ذکـده بـ، نويسن«الرـآي»ان ـدر داست     

های ظاهری صادق هدايت و قرار دادن او ويژگی

-های قصه، بدون پردهبه عنوان يکی از شخصیت

کندا پذيری خود را از هدايت فاش میتأثیرپوشی 

صلی مرد اين قصه، در راه رسیدن نقش ا« طالبا»

اش را فدای عشق زن به فرديت خودش و زندگی

کندا آنیمای نويسنده در اين قصه گاهی لکاته می

اين زن است و گاهی هدايت که به شکل مذکری 

 گر و مرشد نمود پیدا کرده استا هدايت

و « کهن دژ»، «مهمان»های در داستان     

دنبال رازی در ، کسی يا گروهی به «آيالر»

ی آن راز، قطعات گردند تا به وسیلهگذشته می

( را باز يابندا Selfی ناخودآگاه خود )ناشناخته

همپای « راز»کند، می تأکیدطور که الیاده همان

ها همانند پلی برای ها و اسطورهها و رؤياخواب

 کنندا شناخت ناخودآگاه عمل می

باز رو به »و « هزار و يک شب»های داستان     

نمون سیاسی دارندا در اين دو داستان ، پیش«رود

کند که هايی را مطرح مینويسنده ماجرای انسان

« خود» تا کندسیاست مدام آنها را مجبور می

شان را سرکوب کنند و با پرسونا )نقاب( واقعی

در جامعه ظاهر شوند که اين مانع به فرديت 

 شودارسیدن آنها می
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 شرق بنفشههای کل در داستان به طور     

خواهد به آن ها میچیزی که قهرمان داستان

برسد؛ نوعی از فرديت استا اين فرديت که 

خواهد به آن دست يابد، بخشی تکامل يافته می

هايی که از روان انسان استا بسیاری از صورت

کند تا به فرديت دست در فرد ايجاد انگیزه می

کند، ولی فرد بايد می يابد در ناخودآگاهش بروز

ها آگاه شود تا کم به اين صورتدر خودآگاه کم

 بتواند به فرديت برسدا

فرديتش تکمیل شود و  فراينداگر انسانی 

به تعادل روانی برسد، حس جاودانگی در 

آيدا نويسنده با توجه به درونش به وجود می

خودش داشته   تمام تجربیاتی که در گذشت

کند و از خالل آنها به یتصاويری را مطرح م

-گرددا در پايان داستاناش میدنبال خود واقعی

شود که نويسنده ديده می شرق بنفشههای 

خودش از رسیدن به احساس جاودانگی   تجرب

های کندا در واقع بدون جهت گیریرا بیان می

اخالقی و تربیتی، شايد بتوان گفت که در بعضی 

کارهای ناصوابی ها، نويسنده از راهاز داستان

چون قتل، به بخشی از فرديت و تعادل روانی هم

شود که ها ديده میرسیده استا چون در داستان

تر، رهاتر و بعد از انجام آن کارهای خطا پاک

 دهدااش ادامه میتر به زندگیشجاع
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