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 چكیده
هـای مـدرن نقـد ادبـی و مبتنـی بـر نقـد روانشـناختی اسـت کـه براسـاس آرای يونـگ بنـا              نقد کهن الگـويی از نظريـه  

ن مطالعـه و بررسـی کهـن الگوهـای يـک اثـر، چگـونگی جـذب آنهـا توسـط ذهـن            شده استش در اين نوع نقـد، ضـم  
هــای مکــرر بشــر در زنــدگی اســت و در الگوهــا کــه محصــول تجربــهشــودش کهــنشــاعر و نويســنده نشــان داده مــی

ايـن   ۀانـدش برپايـ  ناخودآگاه وی به وديعـه نهـاده شـده، از زوايـا و ابعـاد گونـاگون مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه           
سفر قهرمـانی بـرای رسـیدن بـه کمـال و رويـای فرديـت بـا تکیـه بـر حضـور کهـن الگوهـا در زنـدگی هـر                 ،مطالعات

از منظـر نقـد کهـن الگـويی بـا       صـادق هـدايت  نوشـته   بـوف کـور  فرد میسر اسـتش هـدف ايـن مقالـه، بررسـی رمـان       
بیـداری قهرمانــان درون   گانــهکهــن الگوهـای دوازده  در زمینـه  تکیـه بــر مبـانی فکــری کـارول پیرســون و هیـوکی مــار     

، بــا رهــای هشــیواهــای داســتانی نیــز همچــون شخصــیتنشــان دهنــد شخصــیت کننــداســتش نگارنــدگان تــالش مــی
پـیش گیرنـدش نتـايج ايـن تحقیـق      درتواننـد در فراينـد تفـرّد گـام نهـاده و سـفر قهرمـانی را        تجلی اين کهن الگوهـا، مـی  

شناسـی خـود، برپايـه نظريـات     گوهاسـت و بـه دلیـل رويکـرد روان    سرشـار از کهـن ال   بـوف کـور  دهـد رمـان   نشان می
گیـرد و ديگـر   کهـن الگـو، رونـد تفـرد را در پـیش مـی       پـنج بـا حلـول    بـوف کـور  کهـن الگـويی قابـل تحلیـل اسـتش      

 های داستان نقش پرورش دهندگی را در مسیر تشرف برای او دارندش  شخصیت
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 مقدمه

های زبان فارسی به ترين رمانکه از مهم بوف کور

آيد، از نظر اسلوب، سوررئالیستی و از حساب می

( 02: 0202)شمیسا، نظر نوع، نوولی روانی استش 

 ۀراوی رمان، خود بوف کور است که به شیو

زاويه ديد درونی  راوی ـ قهرمان و غیرخطی با

پردازدش اش میبه شرح زندگی خود برای سايه

است « ایانسان سوگواره»کامل  ۀبوف کور، جلو

ود ـنشیند و بر خوگ میـغد به سـکه چون ج

هايی را که در گلويش گیر گريدش اين جغد، نالهمی

« شود به کسی گفتدردهايی که نمی»کرده است، 

کندش تف میهای خون به بیرون به شکل لکه

بسیاری از خوانندگان  (012-011: 0202)ياوری، 

اند و اين اثر، راوی و نويسنده را يکسان دانسته

مطابق با ديدگاه خود، هدايت را مورد انتقاد قرار 

بوف کور، زبان خود هدايت استش خود »اندش داده

گويدش لحن خودش را اوست که در آن سخن می

ترين رونشش صمیمیداردش مکالمه خود اوست با د

اش که بر ديوار قوز کرده محاکاتی بین او و سايه

: 0221)آل احمد، « ش و همچون بوف کور نشسته ششش

های اين داستان تمثیلی ـ نمادين به گونه (00

مختلف مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته استش 

برخی تنها اثر را به قصد سرکوب کردن ديدگاه 

بوف کور تجسم »اند: دادهنويسنده مورد نقد قرار 

بدبینی و پیچیدگی روحی هدايت بودش اين کتاب 

به قول آل احمد تلفیقی بود از شک قديم آريايی، 

نیروانای بودا، عرفان ايرانی و انزوای جوکیانه يک 

اين اثر از (000: 0210)ياحقی، «فرد مشرق زمینیش

شناسی مورد بررسی و تحلیل ديدگاه روان

نظران و منتقدان قرار گرفته بسیاری از صاح 

حضور در گردش »سفر به دنیای درون و »استش 

يگانه شدن »و يا به کالم يونگ « زمین و افالک

که دارای « سايه»از ديدار با « انسان و کیهان

)ياوری، « شودشآغاز می ست،اسرشتی عاطفی 

و سفر بوف کور نیز به دنیای درونی ( 220: 0202

با گفتگوی  و روانش دقیقاًخود و آشنايی با روح 

گردد و اين گفتگو آغاز می« اشسايه»راوی با 

برای يافتن کهن الگوها که برگرفته از مبانی نظری 

ای فرد و يگانه تواند نمونهشناسی است، میروان

شناساندن خود به سايه و خود را چون »باشد، 

های پیرامون خود با بازتابی از همه هستی

افنده دوباره نگريستن و از نو چشمانی تیز و شک

انديشیدن، به تمام و کمال در انگاره آنچه يونگ 

های سنگین خفته ناخودآگاهی ديدار با اليه

های ناهمساز هستی جمعی، سازگار ساختن پاره

امد، ـنیـم« يابیخويشتن» اهـن کوتـه سخـو ب

به همین منظور  (222: 0210، همان)« گنجدشمی

شناسی به دنبال ارائه کرد رواناين مقاله با روي

براساس بوف کور تفسیری کهن الگويی از رمان 

شناسی کهن شواهد شمی و عینی استش روان

شناسی و تعابیر الگويی از سطح توصیف زبان

معناشناسانه يک اثر فراتر رفته و به سطح تفسیر 

يابد و گاه با همین تفسیر شناسی دست میروان

يک اثر را نیز تحت  سبک و ساختار نوشتاری

تحقیق اين مقاله  ۀلئدهدش مسثیر خود قرار میأت

شناسی از تفسیر روان ۀپژوهشی ارائ -تحلیلی 

شناسی شمی و بوف کور بر مبنای شواهد روان

پرسش کلیدی اين است که هرکدام  عینی است و

شناسی يافت شده بر های رواناز اين نشانه
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مان درون در حضور کدام کهن الگوی بیداری قهر

نويسنده  کید داشته است و آيا تلويحاًأبوف کور ت

کید داشته استش أبر سفر قهرمان داستان خود ت

 ۀفرضیه کلی اين است که با توجه به سیطر

توان شناسی بر فضای داستان، میپررنگ روان

برخی از کهن الگوهای يونگ و کهن الگوهای 

نظری  گانه کارول پیرسون منتج از مبانیدوازده

اله ـن مقـان نشان دادش ايـگ را در اين رمـيون

فاده از مبانی نظری کارول تکوشد با اسمی

گانه را يافته و پیرسون،  کهن الگوهای دوازده

های هر يک را مطابق با شواهد و خصیصه

 مصاديقی از اين رمان ارائه دهدش

 

 تحقیق ةپیشین

 کــه گفــت بايــد پــژوهش ايــن پیشــینه تبیــین در

ــن ــتان اي ــا داس ــای ب ــف، رويکرده ــورد مختل  م

 هـايی پـژوهش ش اسـت  بـوده  ادبـی  منتقدان توجه

ــون ــتان» همچ ــويسداس ــاین ــر ه ــران معاص  «اي

ــ (0200) ــادقی، لیفأتـ ــتان میرصـ ــیداسـ  نويسـ

 حســین تــالیف( 0201) ذهــن ســیال جريــان

 نمايشــی و داســتانی ادبیــات تحــول ســیر بیــات،

ــته ــن نوشـ ــدينی حسـ ــار ،(0201) میرعابـ  ۀدربـ

ــوف ــ ب ــالیف( 0200) هــدايت ورک  محمــدعلی ت

ــان، ــادق کاتوزي ــدايت ص ــراس و ه ــرگ از ه  م

ــک داســتان و صــنعتی محمــد نوشــته( 0200)  ي

 هــدايت صــادق کــور بــوف مــتن و شــرح: روح

-زمــره ايـن  در شمیسـا  سـیروس  نوشـته ( 0212)

ــد ــه ان ــه ک ــل ب ــن تحلی ــتان اي ــاد در داس  و ابع

-مقالــه همچنــینش انــدپرداختــه مختلــف زوايــای

ــايی ــو ه ــل  نچ ــیروان تحلی -شخصــیت شناس

 خلیلــی فهیمــه ۀنوشــت( 0200) کــور بــوف هــای

 قطـره  سـه  و کـور  بـوف  در اديپـی  عقـده  تیلمی،

ــرام از( 0200) خــون ــدادی، به ــوچ مق ــاریپ  انگ

 ســیدکاظم نوشــته( 0200) کـور  بــوف در منفعـل 

ــوی ــه و موس ــايون فاطم ــد درششش  و هم ــا پیون  ب

ــن  از برخــی کــه اســت شــده نوشــته داســتان اي

 قــرار اســتفاده مــورد مقالــه ايــن نوشــتن در هــاآن

 مشـاهدات  بـه  توجـه  بـا  اسـت  گفتنـی ش اندگرفته

ــندگان، ــه در نويس ــر   زمین ــان ب ــن رم ــی اي بررس

گانـــه کـــارول مبنـــای کهـــن الگوهـــای دوازده

 شاست نشده يافت مدونی پیرسون اثر

 

 چهارچوب مفهومي  

 نقد كهن الگویي و ارتراط آن با ادبیات  

 نقــد جديــد هــاینظريــه بــا همــراه بیســتم قــرن

ــی، ــوينی ادب ــدگاه ن ــار از دي ــی آث ــر ادب  روی را ب

 و شـگرف  ابعـاد  بـا  را آنهـا  و گشـود  خوانندگان

نقــد کهــن » شآشــنا ســاخت آثــار ايــن در ایتــازه

ای يکـی از انـواع نقـد    يـا نقـد اسـطوره   « الگويی

يکـــی از   حقیقـــت جديـــد اســـت کـــه در  

شــناختی محســوب هــای نقــد روانزيرمجموعــه

بـه کشـف ماهیــت و   »رددش ايـن نــوع نقـد   گـ مـی 

هـا و کهـن الگوهـا و نقـش     های اسـطوره ويژگی

ــی ــات م ــن شــیوه  آن در ادبی ــدان اي ــردازدش منتق پ

ــورت   ــاً در جســتجوی ص هــای مثــالی و  عمیق

کهن الگـويی در آثـار ادبـی هسـتند و بـه تعبیـر       

ديگـــر از رابطـــه ادبیـــات و هنـــر بـــا اعمـــاق 

ــی  ــخن م ــری س ــت بش ــر سرش ــرا اث ــد؛ زي  گوين

ــی     ــا و ذاتـ ــای پويـ ــی نیروهـ ــری را تجلـ هنـ

-برخاســته از اعمــال روان جمعــی بشــريت مــی 
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ــدش ــامی،« انگارنـ ــد ( 020 : 0202 )امـ ــاس نقـ اسـ

کهــن الگــويی ايــن اســت کــه بیــان ادبــی،       

ــوع بشــر   ــه جمعــی ن محصــول ناخودآگــاه تجرب

استش منتقـد در ايـن نـوع نقـد توجـه و مطالعـه       

ــای   ــن الگوه ــه  بررســی که خــود را معطــوف ب

سـازدش ايـن نـوع نقـد، هـر ژانـر ادبـی را        میمتن 

به منزله بخشـی از کـل ادبیـات مـورد مطالعـه و      

نقــد کهــن  ۀاصــل پايــ»دهــدشپــژوهش قــرار مــی

تصـاوير،   -الگويی ايـن اسـت کـه کهـن الگوهـا     

-مايــههــای روايــی و درونهــا، طــرحشخصــیت

هـای نـوعی ادبیــات   فرعـی و سـاير پديــده   هـای 

د و بــه ايــن در تمــام آثــار ادبــی حضــور دارنــ –

ــالوده ــ ، ش ــترتی ــرای مطالع ــات  ۀای را ب ارتباط

ــی  ــراهم م ــر ف ــل اث ــک، « آوردشمتقاب : 0202)مکاري

شناسـی تحلیلــی يونــگ، کــه ادامــه  در روان (020

ــون و    ــون افالط ــمندانی چ ــری انديش ــنت فک س

ــوحی   ــد ل ــرار دارد، روان در هنگــام تول ــت ق کان

سپید و نانوشـته نیسـت، بلکـه حامـل الگوهـايی      

يونـگ بـا توجـه بـه ديرينگـی آنهـا و        است کـه 

انــد، بــه آنهــا اينکــه همــه آدمیــان در آن شــريک

آرکـی تايـپ بـه     ۀواژ»دهـدش نام آرکی تايـپ مـی  

ــ ــای نمون ــوان واژاصــلی اســت کــه مــی  ۀمعن  ۀت

ــه و نمونــ     ــکل اولی ــی ش ــه معن ــپ ب  ۀپروتوتاي

)هـال و  « ابتدايی را متـرادف بـا آن قلمـداد کـردش    

ــای،  ــن الگ (22: 0212نوردب ــه   اي ــن ک ــای که وه

دهنــد، ســاختار ناخودآگــاه جمعــی را شــکل مــی

چیزی نیستند جـز تـوان و اسـتعدادی بـالقوه کـه      

شـوند  هـای بیرونـی فعـال مـی    در پاسخ به انگیزه

ــورت  ــه صـ ــاگون در ر و بـ ــای گونـ ــا و ؤهـ يـ

يابنـدشاين  های هنری تجلـی و نمـود مـی   آفرينش

ــته  ــن درنوشـ ــتانی و کهـ ــورات باسـ ــای تصـ هـ

غازينــه، ســرنمون، صــورت فارســی بــا عنــاوين آ

ــورت اســاطیری و      مثــالی، صــورت ازلــی، ص

نمونه ديرينه ترجمـه شـده اسـتش يونـگ چهـار      

« سـايه »کنـدش کهن الگوی اصـلی را شناسـايی مـی   

ــايی    ــئولیت شناس ــه مس ــت ک ــويی اس ــن الگ که

جـنس خـود را دارد   ارتباط شخص بـا افـراد هـم   

هــای خـوب و بـد و انســانی و   و بیـانگر ويژگـی  

ــوانی اســت و ــد رام شــودش کهــن الگــوی   حی باي

ــه )نقــاب( کهــن الگــوی هــم « پرســونا» ــوايی ب ن

آيـد و همـان سـیمای بیرونـی آدمـی      حساب مـی 

ــوی   ــن الگ ــتش که ــوس »اس ــا/ آنیم ــ« آنیم  ۀجنب

ــ ــ ۀزنان ــرد و جنب ــ ۀموجــود در م موجــود  ۀمردان

ــوار  و از درون    ــق ت ــه از طري ــت ک در زن اس

ـــن ــ ـاخـ ــیت فـ ــی وارد شخصـ رد ـودآگاه جمعـ

« خــود»ين کهــن الگـوی يونــگ،  شــودش آخـر مـی 

اســـت کـــه کهـــن الگـــوی نظـــم و انســـجام،  

ــازمان ــتش   س ــانگی اس ــدت و يگ ــدگی، وح دهن

اين کهن الگـو، شـخص را بـه سـوی فرديـت و      

دهــد و مســئولیت اصــلی يکپــارچگی ســوق مــی

اتحــاد میــان ناخودآگــاهی و خودآگــاهی فــرد را 

بــر عهــده داردش بعــد از يونــگ افــراد ديگــری بــا 

هـای  بنـدی ن الگوهـا بـه تقسـیم   توجه به اين کهـ 

ــ   ــد؛ از ج ــت زدن ــری دس ــ  ۀملـديگ ــن اف راد ـاي

تــوان کـارول پیرســون و هیـوکی مــار را نــام   مـی 

گانــه را بــه روی بــرد کــه کهــن الگوهــای دوازده

ــان صــحه    ــرد قهرم ــفر تف ــه س ــد و ب ــار آوردن ک

 گذاشتندش  

ــ ــه رابطــ  ـب ــه ب ــات و   ۀا توج ــق ادبی عمی

ــ روان ــر ادب ــر کــه يــک اث ــن ام ی را شناســی و اي
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ــی ــه م ــوان از جنب ــوعی،  ت ــاگون موض ــای گون ه

ــی   ــک بررسـ ــه و هرمنوتیـ ــوری، درون مايـ صـ

تنگـاتنگی اسـت    ۀنمود، يکی از اين زوايـا رابطـ  

شناسـی  هـای غالـ  روان  که نقد ادبـی بـا نظريـه   

ــان ــر    داردش رم ــن ام ــی از اي ــر فارس ــای معاص ه

مســتثنی نیســتندش نگــاهی بــه چگــونگی پیــدايش 

ــتان   ــترش روان داسـ ــیر گسـ ــران و سـ  -در ايـ

ــون      ــندگانی چ ــار نويس ــا آث ــه ب ــطالحی ک اص

ويلیـــامز فـــاکنر، جیمـــز جـــويس و ويرجینـــا  

نشـان   –شـود  وولف وارد قلمـروی ادبیـات مـی   

نويســان ايرانــی دهــد کــه بســیاری از داســتانمـی 

ــاوت از   ــات متفـ ــور مختلـــف و درجـ ــه صـ بـ

ــیه ــاهیم و فرض ــای روانمف ــتهه ــاوی در نوش -ک

ــه  ــره گرفت ــان به ــد و معیاهايش ــازهان ــای ت ای ره

برای سـنجیدن و لـذت بـردن از آثـار هنـری بـه       

انـدش بسـیاری از   خوانندگان آثارشـان هديـه کـرده   

آثــار نويســندگانی مثــل صــادق هــدايت، صــادق 

ــدرس      ــر م ــیری، جعف ــنگ گلش ــک، هوش چوب

پــور، صــادقی، جــواد مجــابی، شــهرنوش پارســی

ــر     ــدد ديگ ــندگان متع ــادقی و نويس ــرام ص  –به

ــ  ــا تئ ــا را ب ــنايی آنه ــکوریآش ــا و تکنی ــای ه ه

ــرهروان ــاوی، به ــک ک ــا را از ت ــری آنه ــويی گی گ

ــان ســیال ذهــن و توجــه آنهــا را   درونــی و جري

هــا و بــه پیونــد و معنــايی کــه در پــس واژه    

تصــويرهای ظــاهراً از هــم گسســته و بــی پیونــد 

 )يـاوری، دهـدش  وجود دارد، به روشنی نشـان مـی  

 تــواندر ادبیــات داســتانی ايــران مــی (000: 0202

ــور ــوف ک ــار 0202) ب ــور ( را در کن ــه گ ــده ب  زن

ــون  ( و 0221) ــره خ ــه قط ــین 0200) س ( از اول

ــتان ــئل  داس ــه مس ــا ب ــه در آنه ــايی دانســت ک  ۀه

شــودش هــا پرداختــه مــیدنیــای درونــی شخصــیت

 (002 :0200 )ايزديار،

 

 از درون قهرمانییان بیییداري الگوهییايكهیین

 مار  كي هیو –پیرسون كارول دید

ــ     ــای منبع ــن الگوه ــن روانکه ــناس از ذه ش

ــراد    ــگ، اف ــتاو يون ــارل گوس شــهیر سوئیســی، ک

ديگــر را بــر آن داشــت تــا در راســتای آنهــا، بــه 

ــدش از    ــای ديگــر دســت يابن ــن الگوه کشــف که

تـوان کـارول پیرسـون و هیـوکی     آنها، مـی  ۀجمل

مار را نـام بـرد کـه بـا توجـه بـه نظـرات يونـگ         

ــ  ــر ت ــی ب ــرد   أمبن ــفر تف ــا در س ــن الگوه ثیر که

ــری، دوا ــدش   بش ــرح نمودن ــو را مط ــن الگ زده که

ــدن    ــز ســب  مطــرح گردي ــیش از هرچی آنچــه ب

سـفر قهرمـانی هـر     ۀلئشـود، مسـ  کهن الگوها می

شخص در زندگی اوسـت کـه بـرای رسـیدن بـه      

ــی مـــی  ــی آن را طـ ــال و خودشناسـ ــدش کمـ کنـ

ــل،   بســیاری از نويســندگان چــون جــوزف کمپب

(، Christopher Vogler) 0کريســـتوفر وگلـــر

ــون  ــرت جانس ــوکی  راب ــون و هی ــارول پیرس ، ک

مــار، ســفر قهرمــانی را بــه عنــوان الگــويی بــرای 

روند رشد فرديـت مـورد بحـ  و بررسـی قـرار      

اند و بر ايـن باورنـد کـه بشـر در ايـن سـفر       داده

ــی    ــی م ــود پ ــی از خ ــناخت عمیق ــه ش ــرد و ب ب

يابـدش کـارول   معانی مهم زنـدگی خـود را در مـی   

ــ  روان   ــروان مکت ــی از پی ــون يک ــی پیرس شناس

زنـدگی   ۀيونگ اسـت کـه آثـار خـود را از جملـ     

ــد ــان   ۀبرازن ــداری قهرم ــان درون و بی ــن، قهرم م

شناســی تحلیلــی و بــا   درون را براســاس روان

کهـن الگوهـای دوازده گانـه نوشـته اسـتش       ۀارائ
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 -وی بــه همــراه طرفــدار ديگــر نظريــات يونــگ

بــا تکیــه بــر کهــن الگوهــا، ســفر   -هیــوکی مــار

رار ـی و کــاوش قــ ورد بــازبینـقهرمــانی را مــ 

ــی ــای   م ــن الگوه ــد؛ که ــدوازدهدهن ــا  ۀگان آنه

نــد از: معصــوم، يتــیم، جنگجــو، حــامی، اعبــارت

ــگر،    ــابودگر، آفرينشـ ــق، نـ ــتجوگر، عاشـ جسـ

کیـد  أآنهـا بـا ت   0حاکم، دلقک، فرزانـه، جـادوگرش  

ــد    ــت رش ــو در حقیق ــن الگ ــن دوازده که ــر اي ب

ــ      ــورد بح ــدگی م ــی را در زن ــر کس ــردی ه ف

 دهندشقرار می

 

 قهرماني و مراحل آن رسف

ــه در     ــای نهفتــ ــه نیروهــ ــان از جملــ قهرمــ

ــتش ــاهی اسـ ــان،   ناخودآگـ ــلی قهرمـ ــار اصـ کـ

انکشــاف خودآگــاه خويشــتن فــرد اســت، يعنــی 

هــای خــودش؛ هــا و توانــايیآگــاهی بــه ضــعف

ــه ــه گون ــدگی   ب ــا مشــکالت زن ــد ب ــه بتوان ای ک

ــه ــودش روبــ ــای،  رو شــ ــال و نوردبــ : 0212)هــ

رد را در پــیش قهرمــان ســعی دارد ســفر تفــ(020

، دنیـــای درون خـــود را ســـاخته و بـــه بگیـــرد

تـوالی  »يگانگی رشـد فـردی خـود دسـت يابـدش      

اعمال قهرمـان از الگـوی ثابـت و معینـی تبعیـت      

هــای جهــان در کنــد کــه در تمــامی داســتان مــی

ــی   دوره ــل پ ــاگون قاب ــای گون ــتش   ه ــری اس گی

ــان افســانه  ای معمــوالً بنیانگــذار چیــزی    قهرم

، ديـن تـازه، شـهر تـازه و     يک عصر تـازه  -است

ــازه  ــیوه تـ ــا شـ ــرای   يـ ــه بـ ــدگی کـ ای از زنـ

يـافتن بـه آن بايـد سـاحت قـديم را تـرک        دست

ــت   ــه جس ــد و ب ــردازد  گوي ــو بپ ــل، « شوج )کمپب

مطـــابق بـــا ايـــن ســـخن جـــوزف  (022: 0202

ــان بــه منظــور جســت     وجــو و  کمپبــل، قهرم

سـیر تحـول    پـردازدش  شناخت خود بـه سـفر مـی   

( را The Heros Journey) و ســفر قهرمــان 

اصـلی تقسـیم کـرد کـه      ۀتوان بـه سـه مرحلـ   می

ــارت ــرف و   اعب ــت(، تش ــدايی )عزيم ــد از: ج ن

 ۀاســطور ۀبازگشــت؛ کــه کمپبــل آن را هســت   

مرکـزی   ۀنامـد، در توصـیف ايـن هسـت     يگانه می

ــره  »آمــده اســت:  ــدگی روزم ــان از زن يــک قهرم

 ۀآمیـز بـه حیطـ    کشد و سـفری مخـاطره   دست می

کنـد: بـا    بیعـه را آغـاز مـی   الط های مـاوراء  شگفتی

شـود و   رو مـی  جـا روبـه   نیروهای شـگفت در آن 

ــی    ــت م ــی دس ــروزی قطع ــه پی ــام   ب ــدش هنگ ياب

ــر   ــفر پ ــن س ــت از اي ــان   بازگش ــزوراز، قهرم رم

نیــروی آن را دارد کــه بــه يــارانش برکــت و     

ــد  ــازل کن ــل ن ــان)« فض ــز   (02 :0201 ،هم ــه ج ب

وگلـر نیـز مراحلـی    کمپبل، افـراد ديگـری چـون    

انـد کـه همگـی    فرقهرمانی ذکـر نمـوده  را برای س

انـدش بشـر   ثیر مراحل کمپبـل سـاخته شـده   أتتحت

ــاطره    ــفر مخ ــرد، س ــه تف ــیدن ب ــرای رس ــز ب آمی

ــی  ــپری م ــانی را س ــت   قهرم ــد فردي ــدش فراين کن

ــاً   ــال( اساس ــه کم ــیدن ب ــرد و رس ــدی  )تف فراين

شـــناختی اســـت، يعنـــی اگـــر فـــرد بخواهـــد 

ــامالً  ــیتی ک متعــادل يابــد، بايــد رونــد     شخص

: 0212)ويلفــرد و ديگــران، ی را پــی بگیــردش خاصــ

ــوالً (012 ــت     معم ــک حال ــانی در ي ــفر قهرم س

ــی ــی   ب ــاز م ــی آغ ــاهی و بیهوش شــود و در گن

-یـدولتی از فضـل و آگـاهی برتـر بـه پايـان مـ      

بــا توجــه بــه ايــن ( Brown,1999: 11رســدش )

گــرای مطلــ  کــه قهرمانــان در طــی ســفر کمــال

 طلبنـد یر معمـولی يـاری مـ   ـود از منابعی غیـ ـخ
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(Lotze, 2004: 30 شـــايد برپايـــه مبـــانی ،)

فکری کـارول پیرسـون بتـوان گفـت: ايـن کهـن       

ای از ســـفر الگوهــا هســتند کـــه در هــر دوره   

شـــوند و نقـــش ر مـــیـقهرمـــانی آنهـــا ظاهـــ

ای گیرنـدش در هـردوره  گـر را برعهـده مـی   هدايت

ــت و     ــا حکوم ــن الگوه ــی از که ــدگی يک از زن

یــرد؛ مســیر گمــديريت زنــدگی را در دســت مــی

ای زندگی هـر شخصـی بـه سـه قسـمت      اسطوره

هـا  گـردد کـه هـر کـدام از ايـن بخـش      تقسیم می

توانـد از کهـن الگوهـای خـاص خـود يـاری       می

الگوهــا بگیــرد، قابــل ذکــر اســت کــه ايــن کهــن

 تواننــد در مراحــل مختلــف دگرگــون شــوندمــی

 :(002-002: 0212)پیرسون، 

 

 
 

 بحث و بررسي  

 داستان   يساختاربوف كور و تكنیك 

نمــايش تفکــرات و  ۀ، عرصــبــوف کــورداســتان 

ــت ــدرياف ــا از جنب ــاهی و   ۀه ــاهی و نیمــه آگ آگ

ــاطرات و   ــیالن خ ــاه، س ــات و  ناخودآگ احساس

: 0202)شمیســا،  تــداعی معــانی بــی پايــان اســتش

انتشــار  0202ايــن اثــر در حــدود ســال    (020

ــتش  ــورياف ــوف ک ــا   ب ــانی اســت غیرخطــی ب رم

ــه  ــی ب ــد درون  قهرمــان، –راوی  ۀشــیوزاويــه دي

هــا و وقــايع اثــر يکــی از هــا، تــمتکــرار صــحنه

خصوصــیات بــارز نويســنده در ايــن اثــر اســتش 

ــردان   ــز از برگ ــتان لبري ــن داس ــگفت  اي ــای ش ه

ــان    ــتن زمـ ــعی در آمیخـ ــنده سـ ــت، نويسـ اسـ

گذشــته و حــال در رونــد داســتان نمــوده اســتش 

ــیت  ــرای شخصـ ــدايت بـ ــتانش، هـ ــای داسـ هـ

ــی ــی  ويژگ ــرر م ــای مک ــل   آورده ــین ثق و هم

کنـدش وی  موضوع را بـرای خواننـده تشـديد مـی    

ــی شخصــیت    ــاالت روان هــای در توصــیف ح

بــوف کــور تبحــر خاصــی دارد، تــرس و اوهــام، 

ــ ــی در   سأي ــزوا همگ ــدبینی و ان ــق، ب ــای عمی ه

ــورســیر داســتان  ــوف ک ــوف  ب ــان اســتش ب نماي

شـود  کور با توصـیف حـاالت درونـی آغـاز مـی     

  باشـد کـه   يـد ايـن مطلـ   ؤتوانـد م و همین مـی 

در »شناســانه اســتش ايــن رمــان، يــک رمــان روان

بوف کور دنیـای وجـود مشـکوک اسـتش تکـرار      

اشـیاء و اشـخاص و وقـايع اسـتش کارهـا       ۀبیهود

ــی ــرار م ــود، شخــتک ــاًصیتـش ــا عین ــ ه رار ـتک

آمیـزد؛ امـا   شوندش مجاز و واقـع بـه هـم مـی    یـم

هـای  ياهـا اسـتش کـابوس   ؤر ،آنچه اصـالت دارد 

)آل  «هـای بیمارگونـه اسـتش   يانمکرر استش هـذ 

ــد،  ــتان  (00: 0221احم ــن داس ــره اي  دو وار ازداي

 صــوری ارتبــاط کــه اســت شــده تشــکیل بخـش 

 و يـک  بخـش  پايـان  در صـفحه  چنـد  با آنها بین

 بخــش درش شــودمــی برقــرار دو بخــش پايــان در
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ــک، ــه راوی ي ــ  ایتجرب ــتر و غري ــی بیش  روان

ــا  (پنــزری خنــزر) قــوزی پیرمــرد و اثیــری زن ب

ــخی او دو، بخـــش درش دارد ــوط تناسـ ــه مربـ  بـ

 يـک  بخـش ش کنـد  مـی  تجربـه  را پـیش  قرن چند

 شـود مـی  آغـاز  هنـد  از ناشناخته عمويی آمدن با

 کــه هنگــامیش اســت نديــده را او راوی قــبالً کــه

ــی او ــا رود م ــی ت ــراب بغل ــاالی از را ش  رف ب

ــاورد، ــوراخ از بی ــور، س ــره هواخ ــه منظ ی  يگان

 لبـاس  در زنـی  – ینـد بمـی  را هـايش نقّاشـی  همه

ــا ســیاه، ــايی ب ــر، زيب ــی نظی ــايی و آرام ب در  رؤي

 پیرمـردی  بـه  را کبـودی  نیلـوفر  گـل  رودی، کنار

 زيـر  جـوی  ديگـر  طـرف  در کـه  هندی لباس در

کنـدش  مـی  تعـارف  اسـت،  نشسـته  سـروی  درخت

 تمـام  و شـود مـی  اثیـری  زن عشـق  گرفتار راوی

 زيــر او جسـتجوی  در هــامـدت  را خانــه حـوالی 

ــا ــیکنش ذاردگــمــی پ  و خســته کــه شــ  يــک ل

 در سـکوی  بـر  را او گـردد مـی  باز خانه به ناامید

ــزل ــته من ــی نشس ــدم ــاکت زن،ش ياب  و آرام و س

ــدهوش ــان درســت – م ــورهم ــه ط ــال در ک  خی

ــوده راوی ــاق وارد – اســت ب  شــودشمــی او ات

 دهـان  در شـراب  ایپیالـه  آرامـی  راوی بـه  وقتی

 و جـادويی  چشـمان  شـدن  بسـته  با ريزد،می زن

 توانــدمــی و يابــدمــی آرامــش ناگهــان او گیــرای

 اسـت،  سـرد  کـامالً  وی امـا  کنـد؛  حس را او تن

 واقعــاً او و مــرده؛ قبــل روز چنــد انگــار درســت

ــرده ــه مصــمّم راوی، .اســت م ــه ب ــذارد اينک  نگ

 تکـه  کـارد  بـا  را جسـد  بیافتـد،  زن به بیگانه نگاه

 و دهـد مـی  جـای  چمـدان  يـک  در و کندمی تکه

ــا ــک ب ــک کم ــکه ي ــی کالس ــوزی چ ــر ق  در پی

 روی کـه  نزديکـی  و کوچـک  شـهر  در قبرستانی

 بـه  اسـت  شـده  بنـا  ری باسـتانی  شهر هایخرابه

ــی خــاک ــه،  شســپاردم ــه خان  بعــد از بازگشــت ب

-مــی ایخلســه دچــار بــا کشــیدن تريــاک، راوی

 يــک بــه و عقــ  بــه قــرن چنــد را او کــه شــود

 کـه  جديـدی  دنیـای  درش بـرد مـی  پیشـین  زندگی

ــدار ــی بی ــود،م ــ از ش ــد ۀرقاص ــنگم معب  زاده  اي

 – زنـی  بـا  اسـت و  نديـده  را او هرگـز  کـه  شده

ــردانِ ــادرش برگـ ــرده ازدواج -مـ ــه کـ  را او کـ

ــه ــی لکّات ــدم ــباهت  و نام ــرش ش ــادر و همس  م

 اول بخـــش اثیـــری زن بـــا شـــگفتی ظـــاهری

 از ازدواج لحظــه همــان از لکّاتــهش دارنــد داســتان

 ردانمـ  بـا  ولـی  ،کنـد مـی  امتنـاع  او بـا  همبستری

ــه راویش دارد ديگــر رابطــه ــر او از شــدّت ب  متنفّ

ــت ــا ،اس ــی آرزوی در ام ــا هماغوش ــت ب ش اوس

دارد، بــه اتــاق لکاتــه مــی بــر گزلیکــی روز يــک

ــايین لــ  زن شــود،وارد مــی ــه را او پ  ســختی ب

ــی ــزدم ــان از و گ ــی می ــز او و درّدم همچــون  نی

ــرد ــزر پیرم ــزری خن ــ  پن ــی شــکری ل ــودم  شش

ـ  بـه  اختیـار  بی گزلیک  و رودمـی  فـرو  لکاتـه  نت

 اتــاقش بــه انـراســـه راویش کشــدمــی را او

 و کنـد مـی  نگـاه  خـودش  بـه  آينـه  جلو دود،یـم

ــه  خنــزر پیرمــرد بــه تبــديل کــه شــودمــی متوجّ

 .است پنزری شده

 

 كور بوف راوي الگوي كهن هايلفهؤم تحلیل

ـ     بوف کور ثیر مسـائل  أبه عنوان رمـانی کـه تحـت ت

ــده ا روان ــته ش ــی نگاش ــت  شناس ــت و در حقیق س

دهـد،  خـود را نشـان مـی    ۀحاالت روحـی نويسـند  

شــناختی قــد رواننخــوبی بــرای  ۀتوانــد نمونــمــی

نزديـک بـه جريـان سـیال      بوف کـور باشدش ساختار 
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ــت، راوی    ــده اس ــی ش ــن طراح ــور ذه ــوف ک ، ب

ــی مــی  ــداعیاوهــام خــود را فرافکن ــد و ت هــای کن

ــارمونی دارد،    ــاهری او ه ــعیت ظ ــا وض ــیش ب ذهن

ــوردر  ــوف ک ســه شخصــیت، نقــش محــوری و   ب

ــار   ــهش در کن ــری و لکات ــد: راوی، زن اثی اصــلی دارن

ــق    ــه خل ــت ب ــنده دس ــه شخصــیت، نويس ــن س اي

شخصــیت مکملــی بــرای خــود بــا عنــوان پیرمــرد 

ــه،  خنــزر پنــزری مــی ــدش قابــل ذکــر اســت لکات زن

ــی   زن اثیــری و پیرمــرد خنزرپنــزری هــر ســه جزئ

شــوند امــا قلمــداد مــی بــوف کــوراز وجــود راوی 

در خــارج از وجــود راوی، هرکــدام بــا ظهــور     

ــ  ــايی در پ ــن الگوه ــوررورش ـکه ــوف ک ــأت ب ر ـثی

ــ ــان    هب ــازی قهرم ــب  بیدارس ــد و س ــزايی دارن س

ــی ــال   درون او م ــه اجم ــر ب ــدول زي ــدش در ج گردن

کهــن الگوهــای حاضــر در قهرمــان رمــان مشــاهده 

 شود:می
 

 اياسطوره ةتل )ترتیب حضور( بوف كورتجلي كهن الگوها در راوي 

    

 یتیم

 فقدان قدرت رسیدگی کامل به نیازها )به دلیل نبودن مادر و پدر(

هـای درونـی و روانـی کـه منجـر بـه بیمـاری روحـی و         در چنگال ضعف یگرفتار

 (تا پايان داستان مشهود است) شگرددروانی او می

حضور وقـايع اسـفناک و منفـی زنـدگی در ذهـن بـه صـورت تلـخ و تـار )نبـودن           

 ايش مارناگ برای پدر/عمو(مادر،آزم

 قربانی شدن، بدگمانی

 جستجوگر

 کنکاش در گذشته

 رويارويی با خاطرات در جهت فرايند تفرد

 بازبینی خصوصیات خود و اطرافیان برای خويشتن کاوی

 ،ناامیدی و بیگانگیتنهايی و انزوا

 

 آفرینشگر

 روی آوردن به هنر نقاشی، تخیالت وسیع در نقاشی

ــردازیخیــال ــر اثیــری و نقــش پ ــق دخت هــای روی قلمــدان در  ذهــن و در در خل

 واقعیت و تخیل در گذشته 

 افراط

 عاشق
 چیرگی عشق دختر اثیری در بخش اول داستان

 چیرگی عشق لکاته در بخش دوم داستان

 وابستگی شديد به لکاته 

 

 جنگجو

 

 ها با نشان دادن نفرت از آنهامبارزه با رجاله

 ت به لکاته که در اين راه ناموفق استمبارزه با عشق نسب

ـ  –مبارزه با اطرافیـان خـود     –سـت، مبـارزه بـا خـود     اآن در هنگـام بیمـاری    ۀنمون

 ششودگرفتار خوددرگیری می شديداً

 بی رحمی نسبت به خود و اطرافیان

 نابودگر

ــ    ــران نش ــود و ديگ ــه خ ــبت ب ــاطفی نس ــونت ع ــودکی أخش ــه از دوران ک ت گرفت

 نسبت به لکاته راوی و دوران عاشقی

 های لکاته از وصالثیرات منفی  واپس زنیأت

 های زندگیبرای رهايی از فالکت گرايش به خودکشی

 تخري  سازی هويت خود و لکاته

ــتهم ســازی و      ــبت بــه م گــرايش نس

 رسانی به ديگرانآسی 

 جادوگر

 هاتخیل پردازی در  روابط لکاته با رجاله

 خود و وجود لکاتهراهکارهايی برای رهايی از  ۀاراد

 گرايیپردازی، پوچخیال

 س و انزواأگرفتاری در ي

 فرزانه
 تخیل در  فرزانگی خود

 توهم آشنايی به رمز و رموز جهان

ــايی   ــذير و خودنمـ ــام ناپـ ــار انجـ افکـ

 افراطی توام با مسخ

 حاكم
 شناخت خود و اطرافیانش هرچند که با بدبینی و شک و ترديد همراه است

 اش که چقدر مفلوک، منزوی، تنها و بدبخت استه سايهشناساندن خود ب

ناپـذيری، بحـران زدگـی، مسـخ     انعطاف

 شخصیت
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 بوف كورسفر قهرماني راوي/ تحلیل 

ريختگــی اجــزای ســاختار رمــان بــه دلیــل بــرهم

، شکسـت زمـان خطـی و نموديــافتن    بـوف کـور  

ــرای يافــت  شخصــیت هــا در وجــود يکــديگر، ب

هـا،  صـیت سیر سـفر قهرمـانی شخصـیت يـا شخ    

ــی  ــد نظــم و انســجامی را پ ــا باي ــزی نمــود، ب ري

اينکه با ايجـاد نظـم بـرای حـواد  و رويـدادها،      

ــتن ــايی ســاختاری م ــا شــايد دچــار لطمــه  زيب ه

ای بـه  شود، اما برای رونـد سـفر قهرمـانی چـاره    

جــز انســجام نیســت، جمالتــی کــه حــاوی      

هــا هســتند، رويــدادهای مــرتبط بــا آرکــی تايــپ

شـوند تـا خواننـده تعـادل     بايد از تشـتت خـارج   

گهگــاه  بــوف کــور   جريانــات را دريابــد، در   

خواننـــده بـــه دلیـــل دوار بـــودن رويـــدادهای  

ـ  داستان، با شخصیت شـود کـه   رو مـی ههـايی روب

يا تشابه بسیار به يکـديگر دارنـد و يـا در تضـاد     

با يکديگرنـد کـه ايـن حضـور دوارماننـد سـب        

ــی ــده ســردرگمی مخاطــ  م شــودش ذهــن خوانن

هـا را  اسـت تـا ارتبـاط میـان شخصـیت      در صدد

ــتان در   کشـــف کـــرده و آنهـــا را در هـــر داسـ

ــدای    ــده در ابت ــدش خوانن ــرار ده ــاه خــود ق جايگ

داستان با هـدف اصـلی نويسـنده از نوشـتن ايـن      

خواهــد بــا ديــدی شــود و مــیداســتان آشــنا مــی

ــه    ــه ب ــا توج ــردش ب ــتان بنگ ــه داس ــی ب خودشناس

ی شــواهد و مصــاديق حاضــر در مــتن، تنهــا کســ

-کـه در ايـن داسـتان، بـه سـفر قهرمـانی پـا مـی        

ــت اســت، راوی/   گــذارد و خواهــان رشــد فردي

بــوف کــور اســت، هرچنــد کــه وی نیــز در      

انديشـد  لحظات پايانی عمـر بـه خودشناسـی مـی    

رســد و و بــه کمــالی کــه مــدنظرش اســت، نمــی

ـ    روانـی، خـود را از    ۀتنها درصدد اسـت بـا تخلی

نش کــه او رويــدادها و واقعیــات زنــدگی پیرامــو

ــن     ــازدش اي ــد و دور س ــرده، برهان ــره ک را محاص

ــال    ــی و کم ــت خودشناس ــفر در جه ــی س گراي

ــی  ــورت م ــد   ص ــه راوی قص ــد ک ــذيرد، هرچن پ

ــايه  ــه س ــود را ب ــق  دارد خ ــاند و موف اش بشناس

شـود، امـا   به رسـیدن بـه نهايـت ايـن سـفر نمـی      

شـود مـورد   گیری ايـن مراحـل را مـی   روال شکل

 تجزيه و تحلیل قرار دادش

 

 الف( آماده شدن براي سفر)عزیمت(:  

ـ  دهـد کـه   ای نشـان مـی  سفراسـطوره  ۀاولین مرحل

دســت سرنوشــت، قهرمــان را بــا نــدايی بــه خــود 

-وبـرکز ثقــل او را از چهارچـــواند و مـــخــمــی

-های جامعـه بـه سـوی قلمرويـی ناشـناخته مـی      

گردانــد ششش ايــن مکــان همیشــه جــايی اســت کــه  

ــکنجه  ــر، شـ ــیال و متغیـ ــوداتی سـ ــموجـ ايی هـ

وق بشـــری و ـور، اعمـــالی فــــرقابل تصــــغیـــ

ــذت ــای داده    ل ــود ج ــرممکن را در خ ــايی غی ه

ــت ــل،  شاس ــوردر   (22: 0201)کمپب ــوف ک راوی  ب

ــ  ــا بیدارســازی کهــن الگــوی جســتجوگر ب رای ـب

خواهـد  شـود و مـی  اده مـی ـای آمـ ورهـسفر اسطـ 

هــای ناآگــاهی برهانــد و قــدم خــود را از چــالش

رديــت و يگــانگی در رونــدی بــرای رســیدن بــه ف

ــ ــا اي ـــبگــذارد، ام ــازگويی اينکــه او ـن تف ــا ب رد ب

اش بگويــد خواهــد خــاطراتش را بــرای ســايهمــی

اش بشناســاند، و از ايــن طريــق خــود را بــه ســايه

 شودش  آغاز می
ترسم کـه فـردا بمیـرم و هنـوز خـودم را      می»

زيـرا در طـی تجربیـات زنـدگی      -نشناخته باشـم 
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هولنـاکی   ۀرطـ به اين مطل  برخـوردم کـه چـه و   
میــان مــن و ديگــران وجــود دارد و فهمیــدم کــه تــا 
ــاال      ــر ح ــدششش اگ ــاموش ش ــد خ ــت باي ــن اس ممک
تصمیم گرفتم کـه بنويسـم، فقـط بـرای اينسـت کـه       

ــايه  ــه س ــودم را ب ــنمخ ــی ک ــايه -ام معرف ــه س ای ک
روی ديــوار خمیــده و مثــل ايــن اســت کــه هرچــه  

 -بلعــدتــر مــینويســم بــا اشــتهای هرچــه تمــاممــی
خـواهم آزمايشـی بکـنم، ببیـنم     وست کـه مـی  برای ا

)هــدايت،  «شــايد بتــوانیم يکــديگر را بهتــر بشناســیمش

0220 :02) 
در طی بـازگويی وقـايع، کهـن الگـوی يتـیم در      

ــ ــی أاو ت ــراوان م ــه   ثیر ف ــیدن ب ــذارد و او راه رس گ
ــته و   ــتجو در گذشـــ ــی را در جســـ خودشناســـ

ثیرات منفــی کــودکی را کــه أدانــد و تـ خـاطرات مــی 
ــا  ــی نش ــیم در   همگ ــوی يت ــن الگ ــه از که ت گرفت

هــای زنــدگی اوســت، مســب  تمــامی ايــن بــدبختی
ــی  ــود م ــن   خ ــدن در اي ــاده ش ــرای آم ــدش او ب خوان

بخشــد ســفر،کهن الگــوی جســتجوگر را قــوت مــی
 دهدشو آن را برای خودشناسی تکامل می

 
 اي )تشرف(:    ب(  آغاز سفر اسطوره

 شــروع شــخص، ســفر، بــرای شــدن آمــاده از پــس
 کــه اســت مرحلــه ايــن درش کنــدمــی آغــاز را ســفر

ــرد» ــت از فـ ــومانه تمامیـ ــه معصـ ــی در کـ  آن طـ
ــای ــرون و درون دنیاهـ ــدت در بیـ ــتند، وحـ  هسـ
 و تمیـــز جداســـازی، بـــه و شـــودمـــی خـــارج

 همــراه بیرونــی دنیــای از درونــی دنیــای تشــخیص
 و گمـارد مـی  همـت  زنـدگی  دوگـانگی  از حسی با

ــرانجام ــه س ــن ب ــیروش ــی بین ــد؛م ــی رس  در يعن
ــ ــگ، امیتیتم ــه هماهن ــتی ب ــه آش ــین آگاهان  دو ب

ــای ــرون و درون دنی ــی دســت ب ــدم  جانســون،ش« ياب

ــان از  (21: 0201 ــه قهرم ــامی ک ــور   هنگ ــتان عب آس

انـداز رويـايی اشـکال مـبهم     کند، قدم بـه چشـم  می
گــذارد، جــايی کــه بايــد يــک سلســله و ســیال مــی

-آزمون را پشت سـر گـذاردش ايـن مرحلـه، مرحلـه     

ــفره  ــوب در س ــطورهای محب ــه  ای اس ــت ک ای اس
ــ ــه وجــود آوردن بخــش اعظمــی از ۀماي ــات  ب ادبی

-هــای معجــزههــا و ســختیآزمــون ۀجهــان، دربــار

ايـن مرحلـه    (022: 0201 )کمپبـل، آسا شـده اسـتش   
يــافتگی و حصــول هــای تشــرفرا عبـور از آزمــون 

ــی  ــروزی م ــدشپی ــان: نامن ــور در  (02)هم ــوف ک ، ب
ــس    ــا واپ ــارويی ب ــخت روي ــون س ــا آزم -راوی ب

ــه گــیزد ــه و وجــود رجال ــای لکات ــای ه ــا و رقب ه
ــ  ــود روب ــاری  هعشــقی خ ــد راهک ــه باي ــت ک روس

ــن مســ   ــايی از اي ــرای ره ــی  ئلۀب ــی  –روح روان
ــدش راوی  ــور بیاب ــوف ک ــادگی   ب ــالم آم ــس از اع پ

اش، بــه ســفر وارد بــرای شــناخت خــود بــه ســايه
ای و هــای اســطوره شــودش بــا وجــود تلــه   مــی

اه گیـــرد وگهگـــخلســـات کـــه راوی را دربرمـــی
زنـد، امـا او بـه سـفرش     مسائلی را برايش رقـم مـی  

ــا  دهــدش در ايــن مرحلــه، معمــوالًادامــه مــی فــرد ب
، «عاشـــق»، «جســـتجوگر»چهـــار کهـــن الگـــوی 

شـود، امـا در   هـدايت مـی  « آفرينشـگر »و « نابودگر»
مــــورد راوی تغییراتــــی صــــورت پذيرفتــــه و 
ــن ســفر   ــان کهــن الگــوی جســتجوگر در اي همچن

رســاندش در ايــن مرحلــه از یمــارپیچ او را يــاری مــ
ـ       -هسفر بـا حضـور چهـار کهـن الگـو در راوی روب

شــويم: )آفرينشــگر، عاشــق، نــابودگر و    رو مــی
ــو( او در هیــ  ــه   أجنگج ــت ب ــگری دس ت آفرينش

زنـــد و شخصـــیت خـــود را در   تخیـــل مـــی 
 )هـدايت، کنـدش  گذشتگانی بسـیار دور جسـتجو مـی   

دانــد کــه در  او خــود را نقاشــی مــی   (00: 0220
زيسـته و حـال دوبـاره بـه     ی بسیار دور مـی اگذشته

 استش ظهور رسیده
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ــن   » ــه م ــی ب ــی، خوشــی غريب ــی دلیل خوشــی ب

ــدرد    -دســت داد ــر هم ــک نف ــه ي ــدم ک ــون فهمی چ
آيـا ايـن نقـاش قـديم، نقاشـی کـه        -امقديمی داشـته 

روی اين کـوزه را صـدها شـايد هـزاران سـال پـیش       
ــا همــین   ــود، همــدرد مــن نبــود؟ آي نقاشــی کــرده ب

 (00)همان:  «طی نکرده بود؟ عوالم مرا

ــ ــن هــم نظري ــگ را   ۀاي نقــد کهــن الگــويی يون
دهـد و نقـش وراثـت اجـداد و گذشـتگان      نشان مـی 

ــی   ــروز م ــرد ب ــر ف ــا  را در ه ــفر راوی ب ــدش س بخش
ــی  ــاز م ــگر آغ ــن حضــور آفرينش ــود و در که ش

ــی    ــوت م ــود را ق ــان خ ــا پاي ــق ت ــوی عاش -الگ

بخشــد، در بخــش ابتــدای داســتان، راوی عاشــق 
ــن   ۀدســت داد و دل از ــری اســت و اي ــر اثی دخت

شــود،  عشــق در وجــود لکاتــه پررنــگ مــی    
ــی   ــرت م ــه نف ــه ب ــد ک ــق و  هرچن ــدش عش انجام

ــاد     ــه اعتی ــش اول ب ــال در بخ ــه وص ــیدن ب نرس
ــی ــ   راوی منجــر م ــاد باع ــین اعتی ــردد و هم گ

تــر گــردد کــه تخــیالت او در گذشــته قــوی مــی
اصــلی سفر،عشــق اســتش عشــق  ۀشــودش امــا مايــ
ــی ــهســب  م ــود ک ــاط  ش ــد در ارتب راوی بخواه

خود با دختـر اثیـری در پـی شـناخت او برآيـد،      
مادرش را در وجود او جسـتجو کنـد، بـه دنبـال     

ــدر/ ــزر  شــناخت پ ــرد خن ــا پیرم ــد، ب  عمــو برآي
ــزری/ ــش روبــ   پن ــش ک ــی  هنع ــود، در پ رو ش
هــای عمـه و ننجــون از شـناخت واهــی   حمايـت 

و گهگاه واقعـی لکاتـه و خـود بـاخبر شـود، بـا       
ی خـود مواجـه گـردد، نفـرت خـود را از      هاسايه

ــه وصــال    ــیدن ب ــرای رس ــد، ب ــه نشــان ده رجال
لکاتــه دســت بــه کارهــايی از جملــه رجــالگی و 
ــاس    ــود احس ــود خ ــاهی از وج ــد، گ ــی بزن دالل
اشــمئزاز و نفــرت کنــد و ســرانجام راه حــل     

آخــر تفــرد را  ۀاساســی بــرای رســیدن بــه مرحلــ
 در گرو يک چیز بداند: قتل ششش 

انگیـز،  ايی کـه سرنوشـت تاريـک، غـم    هـ اين رشـته »

داد، آنجــايی کــه مهیــ  و پــر از کیــف مــرا تشــکیل مــی
شــود و تصــويرهای زنــدگی بــا مــرگ بهــم آمیختــه مــی

 ۀهـای کشـته شـد   آيـد، میـل  منحرف شده بـه وجـود مـی   
هـای محـو شـده و خفـه شـده دوبـاره زنـده        ديرين، میل

ــاد انتقــام مــی مــی وقــت از  کشــند، در ايــنشــوند و فري
شـدم و حاضـر بـودم    ت و دنیای ظـاهری کنـده مـی   طبیع

ــا     ــدبار ب ــوم، چن ــابود ش ــی محــو و ن ــان ازل ــه در جري ک
گششش کجـايی؟ همـین بـه    خودم زمزمـه کـردم: مـرگ، مـر    

ــی  ــکین م ــن تس ــمم ــتش  داد و چش ــم رف ــه ه ــايم ب  «ه
 (10: 0220هدايت، )

ــی   ــرای خــود م ــرگ را ب ــه راوی م ــد ک -هرچن

ـ   امی کـه  روانـی خـود و انتقـ    ۀخواهد، اما بـرای تخلی
کشـتن لکاتـه را در    ۀدانـد، نقشـ  آن را حق خـود مـی  

 پروراندشذهن خود می

 

   اي )بازگشت(:اسطوره بازگشت از سفرج( 

ــۀ  ــوط بازگشــت مرحل ــه مرب ــۀ ب  ســاخت مرحل
 فـردی  رشـد  يگـانگی  بـه  رسـیدن  و درون دنیای
ــر ــت بش ــسش »اس ــوذ از پ ــأ در نف ــا و سرمنش  ب

 مـــذکر، تجســـم از برکـــت و فضـــل دريافـــت
 و آن، جســت حیــوانی يــا و انســانیمؤنــ ، 
 اکنــون ولـی  رسـد، مـی  پايـان  بـه  قهرمـان  جـوی 
 توانــدمــی کــه خــود غنیمــت بــا مــاجراجو ايــن

 چرخــۀش بــازگردد بايــد کنــد، متحــول را زنــدگی
 کـه  شـود مـی  تمـام  هنگـامی  يگانه اسطورۀ کامل

ــان ــا قهرم ــعی ب ــالش، و س ــادوی ت ــخن ج  س
ــه، ــی پشــم حکیمان ــا و 2طالي ــاهزاده ي ــانم ش  خ

ــ ــه را هخفت ــک ب ــری مل ــد، بش ــی يازگردان  يعن
ــه جــايی ــن ک ــت اي ــی برک ــدم ــه توان ــد ب  تجدي
 هـزار  ده يـا  و زمـین  کـرۀ  ملـت،  جامعـه،  حیات
 هــدف (022: 0201کمپبــل، )ش« کنــد کمــک جهــان

ــالش و ــلی چ ــۀ اص ــت، مرحل ــان در بازگش  می
ــتن ــتعدادها، گذاش ــه اس ــاآموخت ــایارزش و ه  ه
 شاســت دنیــا و ديگــران بــا ایاســطوره ســفر
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ــه ( 002: 0212یرســــون،پ) بازگشــــت و پذيرفتــ
پايـدار   ۀچرخـ  ۀشدن در جامعـه، کـه بـرای ادامـ    

ــت و از      ــاتی اس ــان حی ــوی در جه ــرژی معن ان
ــان   ــه غیبــت طــوالنی قهرم ســوی جامعــه، توجی

ــ  ــان از هم ــه نظــر خــود قهرم مراحــل  ۀاســت، ب
 (02: همــان)کمپبــل،  نمايــدشتــر مــیديگــر ســخت

ر تفــرد، در انتهــای داســتان، قهرمــان ســف معمـوالً 
 ۀبــه ســرزمین خــود بازگشــته و پادشــاه يــا ملکــ

ــی  ــیم م ــفر    آن اقل ــه از س ــن مرحل ــودش در اي ش
ــوالً ــه،     معم ــاکم، فرزان ــوی ح ــن الگ ــار که چه

ــادوگر و ــه در    ج ــتند ک ــودگر هس ــک رهنم دلق
ــود راوی  ــوروج ــوف ک ــه  ب ــو ب ــن الگ ــه که ، س

دهنـد؛  صورت تکامـل نیافتـه خـود را نشـان مـی     
ايــن مرحلــه  راوی در 0امــا کهــن الگــوی غالــ 

نیز کهن الگـوی عاشـق و جسـتجوگر اسـت کـه      
ــ ــی  ۀاز مرحل ــی م ــل او را همراه ــدش راوی قب کنن

ــانش   ــدگی خــود و شــناخت اطرافی ــرور زن ــا م ب
چــه در بخــش اول و چــه در بخــش پايــانی     

کنــد، عشــق بــه داســتان، ســیر ســفر را طــی مــی
گـردد خـود را مـرور کنـد     دختر اثیری سب  مـی 

د بـه دنبـال راه   شـو و عشق بـه لکاتـه سـب  مـی    
حلی بـرای رسـیدن بـه وصـال و رسـیدن باشـد       

)جــادوگر(، ايــن  دانــدکــه آن را حــق خــود مــی
نهـايی سـفر    ۀکهن الگوی عاشـق او را بـه مرحلـ   

امـا در ايـن مرحلـه بـا چـالش نفـرت        ،رساندمی
واپـس   ۀشـود کـه در نتیجـ   رو مـی هو انزجار روب

ــی ــت و در     زن ــا اوس ــاط ب ــه از ارتب ــای لکات ه
ای اسـت کـه بـه کهـن الگـوی      اسطوره ۀهمین تل

يابـد  حاکم به صورت تکامـل يافتـه دسـت نمـی    
و بـه صـورتی کـامال کـم رنـگ و تکامـل نیافتــه       

ــه کــاری مــی    ــت ب ــال او را   دس ــه کم زنــد ک
ــدارد ــود را    شدربرنـ ــورت خـ ــر صـ ــا در هـ امـ

شناخته و خـود و زوايـا و ابعـاد وجـودی خـود      

اش نیــز شناســانده، او بــرای رهــايی را بــه ســايه
و پــوچی کــه او  أسانــزوا، تنهــايی، بحــران يــ از

خوانـد کـه   ای مـی را دربرگرفتـه، خـود را فرزانـه   
ــت و     ــاخبر اسـ ــدگی بـ ــای زنـ از راز و رمزهـ
ــت، در    ــی اس ــی از روی فرزانگ ــارش راه راهک
حالی کـه اينگونـه نیسـت، وی مقصـر اصـلی را      

ــی ــه م ــیلکات ــد، او را م ــز  خوان ــود نی ــد، خ کش
شـود و از رسـیدن بــه   گرفتـار چـالش مسـخ مـی    

مانــدش پايــان راوی شــناخت کلــی خــود بــاز مــی
 جز اين نیست که 

ــدم   »  ــردم، دي ــاه ک ــه خــودم نگ ــن برگشــتم ب م
لباســم پــاره، ســرتاپايم آلــوده بــه خــون دلمــه شــده  

رواز ـور طاليـــی دورم پــــگس زنبــــود، دو مــــبـــ
ــد و کــرمیـمــ ــنم  کردن هــای ســفید کوچــک روی ت

ام ی روی ســینهالولیدنــد و وزن مــرده درهــم مــی 

   (002: 0220)هدايت،  «ش ششش دادفشار می
بــه ســب  انتخــاب راه اشــتباه  بــوف کــورراوی 

ــه - ــه مســخ شخصــیتی   -کشــتن لکات ــه منجــر ب ک
شود، بـه برکـت انتهـايی ايـن سـفر کـه       خود وی می

رســد و در رســیدن بــه آرامــش درونــی اســت، نمــی
 ماندش  اين سفر ناکام باقی می

 
 گیري  نتیجهبحث و 

رسـد بـا پیونـد عمیقـی کـه ادبیـات       به نظـر مـی  
هــای شناســی دارد، در رمــان معاصــر بــا روان 

ـــمع ــیـاص ــر م ــر و مــ ـت ــای لفهؤـوان عناص ه
ــم  روان ــتش از مه ــگ را درياف ــی يون ــرين شناس ت

سـازی  نظريات وی، تحلیلـی مبتنـی بـر برجسـته    
ناخودآگــاه جمعــی و کهــن الگوهاســتش بعــدها  

ر بسـط ايـن   کارول پیرسـون و هیـو کـی مـار، د    
-نظريـه کوشــیدند و بـر مبنــای آن، آرکـی تايــپ   

خــود را مبنــای ســفر قهرمــانی  ۀگانــهــای دوازده
آمیـز قهرمـانی را در   قرار دادنـد و سـفر مخـاطره   
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سه مرحله )آمـاده شـدن بـرای سـفر، آغـاز سـفر       
ــطوره ــرو   اسـ ــفر( در گـ ــت از سـ ای و بازگشـ

ــپ   ــی تاي ــاد آرک ــدايت و ارش ــود در  ه ــای خ ه
رونــد فراينــد تفــرد    وجــود بشــر در جهــت  
ايـن رونـد    بـوف کـور  معرفی نمودنـدش در رمـان   

-با حضـور کهـن الگوهـا بـه وضـوح ديـده مـی       

-روان ۀشودش هدايت کوشـیده اسـت تـا بـا حیطـ     

شناســی عمیقــی کــه بــرای رمــان خــود انتخــاب 
ــنش ــرده، ک ــای شخصــیتک ــای خــود را در ه ه

ــدايت      ــان ه ــیتی آن ــنخیت شخص ــ  و س تناس
را مطـابق بـا مبـانی    نمايد و سـیر سـفر قهرمـانی    

فکری يونـگ و پیرسـون پـی بگیـردش مطـابق بـا       
حضــور کهــن الگوهــای بیــداری قهرمــان  ۀنظريــ

درون، سعی نويسـنده بـر ايـن معطـوف گرديـده      
ــتان    ــر در داس ــیت حاض ــر شخص ــه   –ه ــه ب چ

بنـا بـر جـوهره     –صورت پررنگ يـا کـم رنـگ    
ــود را در    ــرد خ ــنش و عملک ــود ک ــت خ و ماهی

ــد،    ــان ده ــرد نش ــیر تف ــت س ــه   جه ــد ک هرچن
رويــدادها و اتفاقــات رمــان از انســجام زمــانی و 
ــن     ــا اي ــت، ام ــه دور اس ــدودی ب ــا ح ــانی ت مک
خويشــتن کــاوی عمیــق کــه در ابتــدای داســتان  

نمايـد،  نیز خواننده را به سـوی خـود جلـ  مـی    
ــیت ــیت  در شخصـ ــه خصـــوص شخصـ ــا بـ هـ

اصـــلی، راوی/ بـــوف کـــور، مشـــهود اســـتش  
ل سفری کـه راوی بـوف کـور در گذشـته و حـا     
ــاي   ــرای س ــاطره ب ــورت خ ــه ص ــود دارد و ب  ۀخ

ــی ــازگو م ــه  خــود ب ــت ســفری ب ــد، در حقیق کن
هـای اسـاطیری اسـت کـه تشـکل بخـش       گذشته
ــن ــون و   که ــای پیرس ــن الگوه ــتش که الگوهاس

هیو کی مـار در ايـن سـفر فرديـت يـابی، نقـش       
کننـد، افـراد مکمـل رشـد     بسیار مهمـی ايفـا مـی   

 بــوف کــور )بوگــام داســی، عمــه، دختــر اثیــری،
هـا، پیرمـرد خنزرپنـزری و لکاتـه( نیـز بـا       رجاله

ــد    ــن فراين ــود را در اي ــا، خ ــن الگوه ــی که تجل

هـا  کننـد، هرچنـد کـه ديگـر شخصـیت     دخیل می
شــوند و نیــز در مراحلــی از ايــن ســفر وارد مــی

تالش برای رسـیدن بـه مقصـد متعـالی دارنـد و      
ــی و فکــری منحصــر  واجــد خصــلت هــای روان
پـدر راوی بعـد از    )ماننـد عمـو/   به فـرد هسـتند  

ــی     ــا همگ ــاگ( ام ــون مارن ــدن از آزم ــرون آم بی
پتانســـیل و اســـتعدادهای نامکشـــوف خـــود را 

انـد تـا بـوف کـور را در رسـیدن بـه       کنار گذاشته
 کمال و  خويشتن کاوی ياری برسانندش  

با تحلیل در ايـن راسـتا، ايـن نتیجـه حاصـل      
توانـد نقـش   گردد که هرچنـد کـه راوی نمـی   می

د، قـی را در داسـتان داشـته باشـ    ان حقیيک قهرمـ 
ــپ    ــی تاي ــدايت آرک ــا ه ــا ب ــی و  ام ــای درون ه

بیدارســـازی کهـــن الگوهـــای درون خـــود،    
کنـد،  تالشش را برای طـی ايـن سـفر دنبـال مـی     

هـا کـه همـان زمـان و     سرانجام يکـی از حجـاب  
ای هـــای اســـطورهمـــرگ اســـت، او را در تلـــه

ــی  ــار م ــت    گرفت ــوان گف ــايد بت ــس ش ــازدش پ س
انی نیـــز همچـــون  هـــای داســـت شخصـــیت
ــیت ــه دور   شخص ــیر ب ــن س ــیور از اي ــای هش ه

هــای معاصــر تحــت داســتان ۀنیســتند و نويســند
ــ ــن مســ  أت ــوذ اي ــوين روان ۀلئثیر نف ــی، ن شناس

ســـعی در نشـــان دادن ايـــن رونـــد در وجـــود 
ــیت ــان  شخص ــود دارد، رم ــای خ ــور ه ــوف ک  ب

ــوای    ؤم ــارج از محت ــتش خ ــ  اس ــن مطل ــد اي ي
هـای  بحـ  تاريخی و ادبـی ايـن داسـتان کـه بـا      

ــان روان ــی و انس ــده،  شناس ــام گردي ــی ادغ شناس
توانـد افکــار  شناسـی آثـار نیـز مـی    رويکـرد روان 

ــی  ــه نظــر م ــدش ب رســد نويســندگان را نشــان ده
هــدايت بــا نشــان دادن اوضــاع فکــری و روانــی 
ــالش    ــابیش، ت ــور، کم ــوف ک ــ  ب ــود در قال خ

را بـرای رسـیدن بـه خودآگـاهی محـض و       خود
دهـد؛ هرچنـد کـه    یکمال بـه خواننـده نشـان مـ    

شـود و پايـانی   بـا بـن بسـت فکـری مواجـه مـی      
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جـز مــرگ و مســخ بــرای شخصــیت خــود رقــم  
 ۀلئيـد مسـ  ؤزندش )شـايد ايـن پايـان بتوانـد م    نمی

 شخودکشی صادق هدايت نیز باشد(
تــوان بــا دهــد مــیايــن پــژوهش نشــان مــی

گیـــری از کهــن الگوهـــای شخصـــیتی و  بهــره 
ــل و ت   ــه تحلی ــانی ب ــه ســفر قهرم فســیر توجــه ب

متــون ادبــی پرداخــت و مفــاهیم اصــلی مکنــون  
 در آنها را آشکار و واضح ساختش  

 

 ها:نوشتپي

ـ  ش0 -سـفر قهرمـانی اشـاره مـی     ۀوی به دوازده مرحل

کنـــد: حضـــور در جهـــان عـــادی، فراخـــوان     

مــاجراجويی، امتنــاع از گفتگــو، مالقــات بــا اســتاد،  

ــتان ــور از آس ــون/ ۀعب ــدان/ اول، آزم ــمنان،  متح دش

ــانی، امتحــان ســخت، ويکــر ــار می ــه غ تصــرف  د ب

شمشیر، برگشـت بـه جـاده، رسـتاخیز  و بازگشـت      

   ش(Vogler, 2007: 8با اکسیر )

ــ   ش0 ــای مرحل ــن الگوه ــف( که ــت:  ۀال ــنعزيم  که

ــن  ( Innocent)معصــوم  الگــوی ــین که ــ  اول اغل

الگويی سـت کـه در سـفر قهرمـانی شـخص بـا آن       

ـ  ايـن کهـن الگـو مظهـر اعتمـاد      »گـرددش  رو مـی هروب

ــ ( 22: 0212)پیرســون،« ه ديگــران و جهــان اســتب

( در کـــودکی بـــا Orphan) کهـــن الگـــوی يتـــیم

ــه احتیاجــاتش و در بزرگســالی   رســیدگی نشــدن ب
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ــا ضــعف ــدگی،  ب ــايع اســفناک زن ــی، وق هــای درون

ــراد و بیمــاری ــزورگــويی اف رو ههــای جســمی روب

 (Warrior)اســــتش کهــــن الگــــوی جنگجــــو  

ــی    ــین م ــرز تعی ــد و م ــت و ح ــد اس ــهدفمن  دشکن

ــه داردش )همــان:    ــه رقابــت و پیکــار عالق جنگجــو ب

ــر اراده و   20 ــا ب ــا اتک ــود را ب ــای خ ( جنگجــو، دنی

خواهــد تغییــر تصــويرش از يــک دنیــای برتــر، مــی

ــدش ) ــامی  (Pearson,1989:76ده ــن الگــوی ح  که

(Caregiver)  اصـــوالً مـــردم دوســـت و مهربـــان

 بردش  است و از کمک به ديگران لذت می

ــای مرح  ش2 ــن الگوه ــکه ــوی    ۀل ــن الگ ــرف: که تش

ــتجوگر ) ــخ  Seekerجســ ــافتن پاســ ــرای يــ ( بــ

ــاوی ــاز    کنجک ــردن نی ــرف ک ــیقش و برط ــای عم ه

ــی ــاجراجويی مــیدرون ــدش )پیرســون، اش م : 0212کن

ــاد20 ــق     ۀ( م ــوی عاش ــن الگ ــلی که ، (Lover)اص

ــق» ــرف « عش ــق، ص ــتش عش ــهاس ــر از جنب ــای نظ ه

ــک و جنســی آن، شــامل اســتعداد شــخص      رمانتی

سبت بـه ديگـران اسـت کـه گـاهی      برای قبول تعهد ن

ايــن تعهــد، مســتلزم از خــود گذشــتگی و فــداکاری  

ــاملو،   ــتش )ش ــابودگر  (02: 0200اس ــوی ن ــن الگ  که

(Destroyer) ــی ــانی   م ــه قرب ــد ک ــردی باش ــد ف توان

ــان بازســازی  اد  و شکســتوحــ ــا شــده و خواه ه

توانـد  زندگی خـويش اسـتش از سـوی ديگـر او مـی     

ــه  ــه راه و تجرب ــد ک ــای جدکســی باش ــدی را در ه ي

کهـن الگـوی آفرينشـگر     کنـدش زندگیش انتخـاب مـی  

(Creator)  کــار آفــرين، مختــرع و نــوآور اســت، بــه

-تخیــل خــود را بــه کــار مــی ۀصــورت فعاالنــه، قــو

ــام      ــزار انج ــس را اب ــه ک ــز و هم ــه چی ــرد و هم گی

 .سازدهای هنری خود مینقشه

ــ ش0 کهــن الگــوی »بازگشــت:  ۀکهــن الگوهــای مرحل

هـای  صـمیم بگیـرد از فرصـت   بايـد ت  (Ruler) حاکم

موجـود بـرای ســودجويی شخصـی اســتفاده کنـد يــا     

ــلحت و رفـــاه عمـــومیش او مجادلـــه،     در راه مصـ

ــی    ــت دارد و م ــدل را دوس ــ  و ج ــاجره، بح -مش

ــان،  ــدش )دقیقیــ ــو باشــ ــد زورگــ ( 22: 0212 توانــ

ــدی  ــادوگر  »توانمن ــوی ج ــن الگ  (Magisian)« که

، ناشـی از همـاهنگی وضـعیت و مـرام     «حـاکم » مانند

از « جــادوگر»درونــی او بــا حقــايق بیرونــی اســت ششش 

ــاهی ــر مــی    آگ ــره و عــادی فرات رود و هــای روزم

ــیوه ــق ش ــاوت و عمی ــای تف ــی  ه ــرای عمل ــری را ب ت

ــی   ــار م ــه ک ــور ب ــردن ام ــون،ک ــردش )پیرس : 0212 گی

ای اســت کــه قــدرت کننــدهتســهیل« جــادوگر» (020

ــر  و ــۀ شخصــیتش ب ــه، نفــوذ و غلب  کــارايیش از جذب

گیـرد نـه از مقـام و رياسـتش     شـمه مـی  موقعیت سرچ

همـان  ( Sage)رسـد کهـن الگـوی فرزانـه     به نظر می

پیر خردمند يونـگ باشـدش پیـر دانـا، نمـاد از ويژگـی       

روحــانی ناخودآگــاه اســت و زمــانی کــه انســان      

-تفــاهم و پنــد نیکــو و تصــمیم نیازمنــد درون بینــی،

گیـری اســت و قـادر نیســت بـه تنهــايی ايـن نیــاز را     

ــا ــو، هر مـــیبـــرآورد، ظـ ( 12: 0202شـــودش )مورنـ

بنابراين، او چـون اسـتاد معنـوی ینظیـر پیـر مغـان در       

: 0201 کنـد )حسـینی،  ادبیات عرفـانی مـاع عمـل مـی    

ــک »( و شخصــیت 000 ــن الگــوی دلق  (Jester) «که

هـــا، هـــا، طنزنـــويسهـــا، دلقـــکشـــامل کمـــدين

ــان کاريکاتوريســت ــین انس ــا و همچن ــوخ ه ــای ش ه

نـده را همـه جـا بـا     شـود کـه شـادی و خ   طبعی مـی 

 (000: 0212برندش )پیرسون، خود می

ــايی کهــن ش2 ــه الگوه ــال حــد در ک ــل و اع  در تکام

 کهـن  بـارزترين  و دهنـد مـی  نشـان  را خـود  زندگی

 الگــوی کهــن شــوند،مــی خوانــده شــخص الگــوی

 ش  شوندمی نامیده غال 

ــان   ش2 ــا پشــم زريــن در اســاطیر يون پشــم طاليــی ي

ــه ــت ای  گنجین ــهاس ــو ک ــون و آرکوت ــا ياس در  ه

دســت ه جســتجوی آن بودنــد کــه بــاالخره آن را بــ

 شآوردند
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 شتهران: جامی .های ادبی معاصر ايرانجريان

نگـاهی  ظـنّ و سـرّ،   » ش(0210تابسـتان  ياوری، حـورا ) 

ــر روان   ــدايت از دو منظـ ــور هـ ــوف کـ ــر بـ -بـ

   ش00شماره  ششناسیايران «ششناختی

کـــاوی روان» ش(0202مـــرداد و شـــهريور ) ـــــــــــ

ــات  ــاب  »وادبی ــی کت ــان بررس ــمفونی مردگ  ش«س

پـژوهش نامـه فرهنگسـتان    مترجم پـروين مقـدم،   

 .0شماره  شهنر

چهـــار صـــورت  ش(0220يونـــگ، کـــارل گوســـتاو )

مشــهد: آســتان  شين فرامــرزیپــرو ۀترجمــ شمثــالی

   شقدس رضوی

ـــ ــا، انديشــهؤخــاطرات، ر ش(0210) ـــــــــ ــاياه  شه
   شمشهد: به نشر شمترجم پروين فرامرزی
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