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چكیده
نقد کهن الگـويی از نظريـه هـای مـدرن نقـد ادبـی و مبتنـی بـر نقـد روانشـناختی اسـت کـه براسـاس آرای يونـگ بنـا
شده استش در اين نوع نقـد ،ضـم ن مطالعـه و بررسـی کهـن الگوهـای يـک اثـر ،چگـونگی جـذب آنهـا توسـط ذهـن
شــاعر و نويســنده نشــان داده مــیشــودش کهــنالگوهــا کــه محصــول تجربــههــای مکــرر بشــر در زنــدگی اســت و در
ناخودآگاه وی به وديعـه نهـاده شـده ،از زوايـا و ابعـاد گونـاگون مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـهانـدش برپايـۀ ايـن
مطالعات ،سفر قهرمـانی بـرای رسـیدن بـه کمـال و رويـای فرديـت بـا تکیـه بـر حضـور کهـن الگوهـا در زنـدگی هـر
فرد میسر اسـتش هـدف ايـن مقالـه ،بررسـی رمـان بـوف کـور نوشـته صـادق هـدايت از منظـر نقـد کهـن الگـويی بـا
تکیـه بــر مبـانی فکــری کـارول پیرســون و هیـوکی مــار در زمینـه کهــن الگوهـای دوازده گانــه بیـداری قهرمانــان درون
اســتش نگارنــدگان تــالش مــیکننــد نشــان دهنــد شخصــیتهــای داســتانی نیــز همچــون شخصــیتهــای هشــیوار ،بــا
تجلی اين کهن الگوهـا ،مـی تواننـد در فراينـد تفـرّد گـام نهـاده و سـفر قهرمـانی را درپـیش گیرنـدش نتـايج ايـن تحقیـق
نشان میدهـد رمـان بـوف کـور سرشـار از کهـن الگوهاسـت و بـه دلیـل رويکـرد روانشناسـی خـود ،برپايـه نظريـات
کهـن الگـويی قابـل تحلیـل اسـتش بـوف کـور بـا حلـول پـنج کهـن الگـو ،رونـد تفـرد را در پـیش مـیگیـرد و ديگـر
شخصیتهای داستان نقش پرورش دهندگی را در مسیر تشرف برای او دارندش
كلیدواژهها :نقد کهن الگويی ،سفر قهرمانی ،کهن الگوهای دوازدهگانۀ پیرسون ،بوف کور ،صادق هدايتش
استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره دانشگاه پیام نور
 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیامنور(نويسنده مسئول)

بررسي سفر قهرماني شخصیت در بوف كور با تكیه بر20 ...

مقدمه
بوف کور که از مهمترين رمانهای زبان فارسی به

استش «سفر به دنیای درون و «حضور در گردش

حساب میآيد ،از نظر اسلوب ،سوررئالیستی و از

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

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

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

راوی رمان ،خود بوف کور است که به شیوۀ

سرشتی عاطفی است ،آغاز میشودش» (ياوری،

راوی ـ قهرمان و غیرخطی با زاويه ديد درونی

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

به شرح زندگی خود برای سايهاش میپردازدش

خود و آشنايی با روح و روانش دقیقاً با گفتگوی

بوف کور ،جلوۀ کامل «انسان سوگوارهای» است

راوی با «سايهاش» آغاز میگردد و اين گفتگو

که چون جـغد به سـوگ مینشیند و بر خـود

برای يافتن کهن الگوها که برگرفته از مبانی نظری

میگريدش اين جغد ،نالههايی را که در گلويش گیر

روانشناسی است ،میتواند نمونهای فرد و يگانه

کرده است« ،دردهايی که نمیشود به کسی گفت»

باشد« ،شناساندن خود به سايه و خود را چون

به شکل لکههای خون به بیرون تف میکندش

بازتابی از همه هستیهای پیرامون خود با

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

چشمانی تیز و شکافنده دوباره نگريستن و از نو

اين اثر ،راوی و نويسنده را يکسان دانستهاند و

انديشیدن ،به تمام و کمال در انگاره آنچه يونگ

مطابق با ديدگاه خود ،هدايت را مورد انتقاد قرار

ديدار با اليههای سنگین خفته ناخودآگاهی

دادهاندش «بوف کور ،زبان خود هدايت استش خود

جمعی ،سازگار ساختن پارههای ناهمساز هستی

اوست که در آن سخن میگويدش لحن خودش را

و بـه سخـن کوتـاه «خويشتنيابی» مـینـامد،

داردش مکالمه خود اوست با درونشش صمیمیترين

میگنجدش» (همان )222 :0210 ،به همین منظور

محاکاتی بین او و سايهاش که بر ديوار قوز کرده

اين مقاله با رويکرد روانشناسی به دنبال ارائه

و همچون بوف کور نشسته ششش ش» (آل احمد:0221 ،

تفسیری کهن الگويی از رمان بوف کور براساس

 )00اين داستان تمثیلی ـ نمادين به گونههای

شواهد شمی و عینی استش روانشناسی کهن

مختلف مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته استش

الگويی از سطح توصیف زبانشناسی و تعابیر

برخی تنها اثر را به قصد سرکوب کردن ديدگاه

معناشناسانه يک اثر فراتر رفته و به سطح تفسیر

نويسنده مورد نقد قرار دادهاند« :بوف کور تجسم

روانشناسی دست میيابد و گاه با همین تفسیر

بدبینی و پیچیدگی روحی هدايت بودش اين کتاب

سبک و ساختار نوشتاری يک اثر را نیز تحت

به قول آل احمد تلفیقی بود از شک قديم آريايی،

تأثیر خود قرار میدهدش مسئلۀ تحقیق اين مقاله

نیروانای بودا ،عرفان ايرانی و انزوای جوکیانه يک

تحلیلی  -پژوهشی ارائۀ تفسیر روانشناسی از

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

بوف کور بر مبنای شواهد روانشناسی شمی و

ديدگاه روانشناسی مورد بررسی و تحلیل

عینی است و پرسش کلیدی اين است که هرکدام

بسیاری از صاح نظران و منتقدان قرار گرفته

از اين نشانههای روانشناسی يافت شده بر
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حضور کدام کهن الگوی بیداری قهرمان درون در

هــای بــوف کــور(  )0200نوشــتۀ فهیمــه خلیلــی

بوف کور تأکید داشته است و آيا تلويحاً نويسنده

تیلمی ،عقـده اديپـی در بـوف کـور و سـه قطـره

بر سفر قهرمان داستان خود تأکید داشته استش

خــون ( )0200از بهــرام مقــدادی ،پــوچانگــاری

فرضیه کلی اين است که با توجه به سیطرۀ

منفعـل در بــوف کـور ( )0200نوشــته ســیدکاظم

پررنگ روانشناسی بر فضای داستان ،میتوان

موســوی و فاطمــه همــايون و ششش در پیونــد بــا

برخی از کهن الگوهای يونگ و کهن الگوهای

ايــن داســتان نوشــته شــده اســت کــه برخــی از

دوازدهگانه کارول پیرسون منتج از مبانی نظری

آنهــا در نوشــتن ايــن مقالــه مــورد اســتفاده قــرار

يونـگ را در اين رمـان نشان دادش ايـن مقـاله

گرفتهاندش گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه مشـاهدات

میکوشد با استفاده از مبانی نظری کارول

نويســندگان ،در زمینــه بررســی ايــن رمــان بــر

پیرسون ،کهن الگوهای دوازدهگانه را يافته و

مبنـــای کهـــن الگوهـــای دوازدهگانـــه کـــارول

خصیصههای هر يک را مطابق با شواهد و

پیرسون اثر مدونی يافت نشده استش

مصاديقی از اين رمان ارائه دهدش
چهارچوب مفهومي
پیشینة تحقیق

نقد كهن الگویي و ارتراط آن با ادبیات

در تبیــین پیشــینه ايــن پــژوهش بايــد گفــت کــه

قــرن بیســتم همــراه بــا نظريــههــای جديــد نقــد

ايــن داســتان بــا رويکردهــای مختلــف ،مــورد

ادبــی ،ديــدگاه نــوينی از آثــار ادبــی را بــر روی

توجه منتقدان ادبـی بـوده اسـتش پـژوهشهـايی

خوانندگان گشـود و آنهـا را بـا ابعـاد شـگرف و

همچــون «داســتاننــويسهــای معاصــر ايــران»

تــازهای در ايــن آثــار آشــنا ســاختش «نقــد کهــن

( )0200تـ ـألیف میرصـــادقی ،داســـتاننويســـی

الگويی» يـا نقـد اسـطورهای يکـی از انـواع نقـد

جريــان ســیال ذهــن ( )0201تــالیف حســین

جديـــد اســـت کـــه در حقیقـــت يکـــی از

بیــات ،ســیر تحــول ادبیــات داســتانی و نمايشــی

زيرمجموعــههــای نقــد روانشــناختی محســوب

نوشـــته حســـن میرعابـــدينی ( ،)0201دربـــارۀ

مـیگـرددش ايـن نــوع نقـد «بـه کشـف ماهیــت و

بــوف ک ـور هــدايت ( )0200تــالیف محمــدعلی

ويژگیهای اسـطورههـا و کهـن الگوهـا و نقـش

کاتوزيــان ،صــادق هــدايت و هــراس از مــرگ

آن در ادبیــات مــیپــردازدش منتقــدان ايــن شــیوه

( )0200نوشــته محمــد صــنعتی و داســتان يــک

عمیقــاً در جســتجوی صــورتهــای مثــالی و

روح :شــرح و مــتن بــوف کــور صــادق هــدايت

کهن الگـويی در آثـار ادبـی هسـتند و بـه تعبیـر

( )0212نوشـته سـیروس شمیسـا در ايـن زمــره-

ديگـــر از رابطـــه ادبیـــات و هنـــر بـــا اعمـــاق

انــد کــه بــه تحلیــل ايــن داســتان در ابعــاد و

سرشــت بشــری ســخن مــیگوينــد؛ زيــرا اثــر

زوايــای مختلــف پرداختــهانــدش همچنــین مقالــه-

هنـــری را تجلـــی نیروهـــای پويـــا و ذاتـــی

هــايی چــون تحلیــل روانشناســی شخصــیت-

برخاســته از اعمــال روان جمعــی بشــريت مــی-
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انگارنـــدش» (امـــامی )020 :0202 ،اســـاس نقـــد

تصـــورات باســـتانی و کهـــن درنوشـــتههـــای

کهــن الگــويی ايــن اســت کــه بیــان ادبــی،

فارســی بــا عنــاوين آغازينــه ،ســرنمون ،صــورت

محصــول ناخودآگــاه تجربــه جمعــی نــوع بشــر

مثــالی ،صــورت ازلــی ،صــورت اســاطیری و

استش منتقـد در ايـن نـوع نقـد توجـه و مطالعـه

نمونه ديرينه ترجمـه شـده اسـتش يونـگ چهـار

خــود را معطــوف بــه بررســی کهــن الگوهــای

کهن الگوی اصـلی را شناسـايی مـیکنـدش«سـايه»

متن می سـازدش ايـن نـوع نقـد ،هـر ژانـر ادبـی را

کهــن الگــويی اســت کــه مســئولیت شناســايی

به منزله بخشـی از کـل ادبیـات مـورد مطالعـه و

ارتباط شخص بـا افـراد هـمجـنس خـود را دارد

پــژوهش قــرار مــیدهــدش«اصــل پاي ـۀ نقــد کهــن

و بیـانگر ويژگـیهــای خـوب و بـد و انســانی و

الگويی ايـن اسـت کـه کهـن الگوهـا -تصـاوير،

حیــوانی اســت و بايــد رام شــودش کهــن الگــوی

شخصــیتهــا ،طــرحهــای روايــی و درونمايــه-

«پرســونا» (نقــاب) کهــن الگــوی هــمنــوايی بــه

هـای فرعـی و سـاير پديــدههـای نـوعی ادبیــات

حساب مـیآيـد و همـان سـیمای بیرونـی آدمـی

– در تمــام آثــار ادبــی حضــور دارنـد و بــه ايــن

اســتش کهــن الگــوی «آنیمــا /آنیمــوس» جنبــۀ

ترتیــ  ،شــالودهای را بــرای مطالعــۀ ارتباطــات

زنان ـۀ موجــود در مــرد و جنب ـۀ مردان ـۀ موجــود

متقابــل اثــر فــراهم مــیآوردش» (مکاريــک:0202 ،

در زن اســت کــه از طريــق تــوار

و از درون

 )020در روانشناسـی تحلیلــی يونــگ ،کــه ادامــه

نـاخــــودآگاه جمعـــی وارد شخصـــیت فــــرد

ســنت فکــری انديشــمندانی چــون افالطــون و

مـیشــودش آخـرين کهــن الگـوی يونــگ« ،خــود»

کانــت قــرار دارد ،روان در هنگــام تولــد لــوحی

اســـت کـــه کهـــن الگـــوی نظـــم و انســـجام،

سپید و نانوشـته نیسـت ،بلکـه حامـل الگوهـايی

ســازماندهنــدگی ،وحــدت و يگــانگی اســتش

است کـه يونـگ بـا توجـه بـه ديرينگـی آنهـا و

اين کهن الگـو ،شـخص را بـه سـوی فرديـت و

اينکــه همــه آدمیــان در آن شــريکانــد ،بــه آنهــا

يکپــارچگی ســوق مــیدهــد و مســئولیت اصــلی

نام آرکی تايـپ مـیدهـدش«واژۀ آرکـی تايـپ بـه

اتحــاد میــان ناخودآگــاهی و خودآگــاهی فــرد را

معنــای نمون ـۀ اصــلی اســت کــه مــیتــوان واژۀ

بــر عهــده داردش بعــد از يونــگ افــراد ديگــری بــا

پروتوتايــپ بــه معنــی شــکل اولیــه و نمونــۀ

توجه به اين کهـن الگوهـا بـه تقسـیمبنـدیهـای

ابتدايی را متـرادف بـا آن قلمـداد کـردش» (هـال و

ديگــری دســت زدنــد؛ از جـــملۀ ايــن افـــراد

نوردبــای )22 :0212 ،ايــن الگوهــای کهــن کــه

مـیتــوان کـارول پیرســون و هیـوکی مــار را نــام

ســاختار ناخودآگــاه جمعــی را شــکل مــیدهنــد،

بــرد کــه کهــن الگوهــای دوازدهگانــه را بــه روی

چیزی نیستند جـز تـوان و اسـتعدادی بـالقوه کـه

کــار آوردنــد و بــه ســفر تفــرد قهرمــان صــحه

در پاسخ به انگیزههـای بیرونـی فعـال مـیشـوند

گذاشتندش

و بـــه صـــورتهـــای گونـــاگون در رؤيـــا و

بـــا توجــه بــه رابطــۀ عمیــق ادبیــات و

آفرينشهای هنری تجلـی و نمـود مـیيابنـدشاين

روانشناســی و ايــن امــر کــه يــک اثــر ادب ـی را

20
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مــیتــوان از جنبــههــای گونــاگون موضــوعی،

دنیــای درونــی شخصــیتهــا پرداختــه مــیشــودش

صـــوری ،درون مايـــه و هرمنوتیـــک بررســـی

(ايزديار)002 :0200 ،

نمود ،يکی از اين زوايـا رابطـۀ تنگـاتنگی اسـت
که نقد ادبـی بـا نظريـههـای غالـ

روانشناسـی

داردش رمــانهــای معاصــر فارســی از ايــن امــر

كهیینالگوهییاي بیییداري قهرمانییان درون از
دید كارول پیرسون– هیوكي مار

مســتثنی نیســتندش نگــاهی بــه چگــونگی پیــدايش

کهــن الگوهــای منبعــ

و ســـیر گســـترش روان داســـتان در ايـــران-

شــهیر سوئیســی ،کــارل گوســتاو يونــگ ،افــراد

اصــطالحی کــه بــا آثــار نويســندگانی چــون

ديگــر را بــر آن داشــت تــا در راســتای آنهــا ،بــه

ويلیـــامز فـــاکنر ،جیمـــز جـــويس و ويرجینـــا

کشــف کهــن الگوهــای ديگــر دســت يابنــدش از

وولف وارد قلمـروی ادبیـات مـیشـود – نشـان

جملۀ آنها ،مـیتـوان کـارول پیرسـون و هیـوکی

مـیدهــد کــه بســیاری از داســتاننويســان ايرانــی

مار را نـام بـرد کـه بـا توجـه بـه نظـرات يونـگ

بـــه صـــور مختلـــف و درجـــات متفـــاوت از

مبنــی بــر تــأثیر کهــن الگوهــا در ســفر تفــرد

مفــاهیم و فرضــیههــای روانکــاوی در نوشــته-

بشــری ،دوازده کهــن الگــو را مطــرح نمودنــدش

هايشــان بهــره گرفتــهانــد و معیارهــای تــازهای

آنچــه بــیش از هرچیــز ســب

مطــرح گرديــدن

برای سـنجیدن و لـذت بـردن از آثـار هنـری بـه

کهن الگوها میشـود ،مسـئلۀ سـفر قهرمـانی هـر

خوانندگان آثارشـان هديـه کـردهانـدش بسـیاری از

شخص در زندگی اوسـت کـه بـرای رسـیدن بـه

آثــار نويســندگانی مثــل صــادق هــدايت ،صــادق

کمـــال و خودشناســـی آن را طـــی مـــیکنـــدش

چوبــک ،هوشــنگ گلشــیری ،جعفــر مــدرس

بســیاری از نويســندگان چــون جــوزف کمپبــل،

صــادقی ،جــواد مجــابی ،شــهرنوش پارســیپــور،

کريســـتوفر وگلـــر،)Christopher Vogler( 0

بهــرام صــادقی و نويســندگان متعــدد ديگــر –

رابــرت جانســون ،کــارول پیرســون و هیــوکی

آشــنايی آنهــا را بــا تئــوریهــا و تکنیــکهــای

مــار ،ســفر قهرمــانی را بــه عنــوان الگــويی بــرای

روانکــاوی ،بهــرهگیــری آنهــا را از تــکگــويی

روند رشد فرديـت مـورد بحـ

و بررسـی قـرار

درونــی و جريــان ســیال ذهــن و توجــه آنهــا را

دادهاند و بر ايـن باورنـد کـه بشـر در ايـن سـفر

بــه پیونــد و معنــايی کــه در پــس واژههــا و

بــه شــناخت عمیقــی از خــود پــی مــیبــرد و

تصــويرهای ظــاهراً از هــم گسســته و بــی پیونــد

معانی مهم زنـدگی خـود را در مـیيابـدش کـارول

وجود دارد ،به روشنی نشـان مـیدهـدش (يـاوری،

پیرســون يکــی از پیــروان مکتــ

روانشناســی

 )000 :0202در ادبیــات داســتانی ايــران مــیتــوان

يونگ اسـت کـه آثـار خـود را از جملـۀ زنـدگی

بــوف کــور ( )0202را در کنــار زنــده بــه گــور

برازنــدۀ مــن ،قهرمــان درون و بیــداری قهرمــان

( )0221و ســه قطــره خــون ( )0200از اولــین

درون را براســاس روانشناســی تحلیلــی و بــا

داســتانهــايی دانســت کــه در آنهــا بــه مســئلۀ

ارائۀ کهـن الگوهـای دوازده گانـه نوشـته اسـتش

از ذهــن روانشــناس

بررسي سفر قهرماني شخصیت در بوف كور با تكیه بر22 ...

وی بــه همــراه طرفــدار ديگــر نظريــات يونــگ-

کمپبــل ،قهرمــان بــه منظــور جســتوجــو و

هیــوکی مــار -بــا تکیــه بــر کهــن الگوهــا ،ســفر

شناخت خود بـه سـفر مـی پـردازدش سـیر تحـول

قهرمــانی را مـــورد بــازبینی و کــاوش قـــرار

و ســفر قهرمــان ( )The Heros Journeyرا

مــیدهنــد؛ کهــن الگوهــای دوازدهگانــۀ آنهــا

میتوان بـه سـه مرحلـۀ اصـلی تقسـیم کـرد کـه

عبــارتانــد از :معصــوم ،يتــیم ،جنگجــو ،حــامی،

عبــارتانــد از :جــدايی (عزيمــت) ،تشــرف و

جســـتجوگر ،عاشـــق ،نـــابودگر ،آفرينشـــگر،

بازگشــت؛ کــه کمپبــل آن را هســتۀ اســطورۀ

حاکم ،دلقک ،فرزانـه ،جـادوگرش 0آنهـا بـا تأکیـد

يگانه می نامـد ،در توصـیف ايـن هسـتۀ مرکـزی

بــر ايــن دوازده کهــن الگــو در حقیقــت رشــد

آمــده اســت« :يــک قهرمــان از زنــدگی روزمــره

فــردی هــر کســی را در زنــدگی مــورد بحــ

دست میکشد و سـفری مخـاطرهآمیـز بـه حیطـۀ

قرار میدهندش

شگفتی های مـاوراءالطبیعـه را آغـاز مـیکنـد :بـا
نیروهای شـگفت در آن جـا روبـه رو مـیشـود و

سفر قهرماني و مراحل آن

بــه پیــروزی قطعــی دســت مــیيابــدش هنگــام

قهرمــــان از جملــــه نیروهــــای نهفتــــه در

بازگشــت از ايــن ســفر پــر رمــزوراز ،قهرمــان

ناخودآگـــاهی اســـتش کـــار اصـــلی قهرمـــان،

نیــروی آن را دارد کــه بــه يــارانش برکــت و

انکشــاف خودآگــاه خويشــتن فــرد اســت ،يعنــی

فضــل نــازل کنــد» (همــان )02 :0201 ،بــه جــز

آگــاهی بــه ضــعفهــا و توانــايیهــای خــودش؛

کمپبل ،افـراد ديگـری چـون وگلـر نیـز مراحلـی

بــه گونــهای کــه بتوانــد بــا مشــکالت زنــدگی

را برای سفرقهرمانی ذکـر نمـودهانـد کـه همگـی

روبــــهرو شــــودش (هــــال و نوردبــــای:0212 ،

تحتتأثیر مراحل کمپبـل سـاخته شـدهانـدش بشـر

)020قهرمــان ســعی دارد ســفر تف ـرد را در پــیش

بــرای رســیدن بــه تفــرد ،ســفر مخــاطرهآمیــز

بگیـــرد ،دنیـــای درون خـــود را ســـاخته و بـــه

قهرمــانی را ســپری مــیکنــدش فراينــد فرديــت

يگانگی رشـد فـردی خـود دسـت يابـدش «تـوالی

(تفــرد و رســیدن بــه کمــال) اساســاً فراينــدی

اعمال قهرمـان از الگـوی ثابـت و معینـی تبعیـت

شـــناختی اســـت ،يعنـــی اگـــر فـــرد بخواهـــد

مــیکنــد کــه در تمــامی داســتانهــای جهــان در

شخصــیتی کــامالً متعــادل يابــد ،بايــد رونــد

دورههــای گونــاگون قابــل پــیگیــری اســتش

خاصـی را پــی بگیــردش (ويلفــرد و ديگــران:0212 ،

قهرمــان افســانهای معمــوالً بنیانگــذار چیــزی

 )012معمــوالً ســفر قهرمــانی در يــک حالــت

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

بــیگنــاهی و بیهوشــی آغــاز مــیشــود و در

يـــا شـــیوه تـــازهای از زنـــدگی کـــه بـــرای

دولتی از فضـل و آگـاهی برتـر بـه پايـان مــی-

دست يـافتن بـه آن بايـد سـاحت قـديم را تـرک

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

گويــد و بــه جســتوجــو بپــردازدش» (کمپبــل،

مطلـ

کــه قهرمانــان در طــی ســفر کمــالگــرای

 )022 :0202مطـــابق بـــا ايـــن ســـخن جـــوزف

خـود از منابعی غیــر معمـولی يـاری مـیطلبنـد

22
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( ،)Lotze, 2004: 30شـــايد برپايـــه مبـــانی

اسطورهای زندگی هـر شخصـی بـه سـه قسـمت

فکری کـارول پیرسـون بتـوان گفـت :ايـن کهـن

تقسیم میگـردد کـه هـر کـدام از ايـن بخـشهـا

الگوهــا هســتند کـــه در هــر دورهای از ســـفر

میتوانـد از کهـن الگوهـای خـاص خـود يـاری

قهرمـــانی آنهـــا ظاهـ ــر مـــیشـــوند و نقـــش

بگیــرد ،قابــل ذکــر اســت کــه ايــن کهــنالگوهــا

هدايتگـر را برعهـده مـیگیرنـدش در هـردورهای

مــیتواننــد در مراحــل مختلــف دگرگــون شــوند

از زنــدگی يکــی از کهــن الگوهــا حکومــت و

(پیرسون:)002-002 :0212 ،

مــديريت زنــدگی را در دســت مــیگیــرد؛ مســیر

بحث و بررسي

در توصــیف حــاالت روانــی شخصــیتهــای

بوف كور و تكنیك ساختاري داستان

بــوف کــور تبحــر خاصــی دارد ،تــرس و اوهــام،

داســتان بــوف کــور ،عرصـۀ نمــايش تفکــرات و

يــأسهــای عمیــق ،بــدبینی و انــزوا همگــی در

دريافــتهــا از جنبــۀ آگــاهی و نیمــه آگــاهی و

ســیر داســتان بــوف کــور نمايــان اســتش بــوف

ناخودآگــاه ،ســیالن خــاطرات و احساســات و

کور با توصـیف حـاالت درونـی آغـاز مـیشـود

تــداعی معــانی بــی پايــان اســتش (شمیســا:0202 ،

و همین مـیتوانـد مؤيـد ايـن مطلـ

باشـد کـه

)020ايــن اثــر در حــدود ســال  0202انتشــار

ايــن رمــان ،يــک رمــان روانشناســانه اســتش «در

يافــتش بــوف کــور رمــانی اســت غیرخطــی بــا

بوف کور دنیـای وجـود مشـکوک اسـتش تکـرار

زاويــه ديــد درونــی بــه شــیوۀ راوی – قهرمــان،

بیهودۀ اشـیاء و اشـخاص و وقـايع اسـتش کارهـا

تکــرار صــحنههــا ،تــمهــا و وقــايع اثــر يکــی از

تکــرار مــیشــود ،شخـــصیتهــا عینــاً تکـــرار

خصوصــیات بــارز نويســنده در ايــن اثــر اســتش

مـیشوندش مجاز و واقـع بـه هـم مـیآمیـزد؛ امـا

ايــن داســتان لبريــز از برگــردانهــای شــگفت

آنچه اصـالت دارد ،رؤياهـا اسـتش کـابوسهـای

اســـت ،نويســـنده ســـعی در آمیخـــتن زمـــان

مکرر استش هـذيانهـای بیمارگونـه اسـتش» (آل

گذشــته و حــال در رونــد داســتان نمــوده اســتش

احمــد )00 :0221 ،ايــن داســتان دايــرهوار از دو

هـــدايت بـــرای شخصـــیتهـــای داســـتانش،

بخـش تشــکیل شــده اســت کــه ارتبــاط صــوری

ويژگــیهــای مکــرر مــیآورد و همــین ثقــل

بین آنها با چنـد صـفحه در پايـان بخـش يـک و

موضوع را بـرای خواننـده تشـديد مـیکنـدش وی

در پايــان بخــش دو برقــرار مــیشــودش در بخــش
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و بیشــتر روانــی

خرابههای شهر باسـتانی ری بنـا شـده اسـت بـه

يــک ،راوی تجربــهای غريــ

بــا زن اثیــری و پیرمــرد قــوزی (خنــزر پنــزری)

خــاک مــیســپاردش بعــد از بازگشــت بــه خانــه،

داردش در بخـــش دو ،او تناســـخی مربـــوط بـــه

راوی بــا کشــیدن تريــاک ،دچــار خلســهای مــی-

چند قرن پـیش را تجربـه مـی کنـدش بخـش يـک

شــود کــه او را چنــد قــرن بــه عق ـ

و بــه يــک

با آمدن عمويی ناشناخته از هنـد آغـاز مـیشـود

زندگی پیشـین مـیبـردش در دنیـای جديـدی کـه

کــه راوی قــبالً او را نديــده اســتش هنگــامی کــه

بیــدار مــیشــود ،از رقاصــۀ معبــد ايــنگم زاده

او مــی رود تــا بغلــی شــراب را از بــاالی رف

شده کـه هرگـز او را نديـده اسـت و بـا زنـی –

بیــاورد ،از ســوراخ هواخــور ،منظــره يگانــه ی

برگـــردانِ مـــادرش -ازدواج کـــرده کـــه او را

همه نقّاشـیهـايش را مـیبینـد – زنـی در لبـاس

لکّاتــه مــینامــد و مــادر و همســرش شــباهت

ســیاه ،بــا زيبــايی بــی نظیــر ،آرام و رؤيــايی در

ظـــاهری شـــگفتی بـــا زن اثیـــری بخـــش اول

کنار رودی ،گـل نیلـوفر کبـودی را بـه پیرمـردی

داســتان دارنــدش لکّاتــه از همــان لحظــه ازدواج از

در لباس هندی کـه در طـرف ديگـر جـوی زيـر

همبستری بـا او امتنـاع مـیکنـد ،ولـی بـا مـردان

درخت سـروی نشسـته اسـت ،تعـارف مـیکنـدش

ديگــر رابطــه داردش راوی بــه ش ـدّت از او متنفّــر

راوی گرفتار عشـق زن اثیـری مـیشـود و تمـام

اســت ،امــا در آرزوی هماغوشــی بــا اوســتش

حـوالی خانــه را مـدتهــا در جسـتجوی او زيــر

يــک روز گزلیکــی بــر مــیدارد ،بــه اتــاق لکاتــه

کــه خســته و

پــايین او را بــه ســختی

پــا مــیگ ـذاردش لــیکن يــک ش ـ

وارد مــیشــود ،زن ل ـ

ناامید به خانه باز مـیگـردد او را بـر سـکوی در

مــیگــزد و از میــان مــیدرّد و او نیــز همچــون

منــزل نشســته مــیيابــدش زن ،ســاکت و آرام و

پیرمــرد خنــزر پنــزری لــ

شــکری مــیشــودش

مــدهوش – درســت همــانطــور کــه در خیــال

گزلیک بی اختیـار بـه تـن لکاتـه فـرو مـیرود و

راوی بــوده اســت – وارد اتــاق او مــیشــودش

او را مــیکشــدش راوی هـراســـان بــه اتــاقش

وقتی راوی بـه آرامـی پیالـهای شـراب در دهـان

مـیدود ،جلو آينـه بـه خـودش نگـاه مـیکنـد و

زن میريزد ،با بسـته شـدن چشـمان جـادويی و

متوجّــه مــیشــود کــه تبــديل بــه پیرمــرد خنــزر

گیــرای او ناگهــان آرامــش مــیيابــد و مــیتوانــد

پنزری شده است.

تن او را حس کنـد؛ امـا وی کـامالً سـرد اسـت،
درســت انگــار چنــد روز قبــل مــرده؛ و او واقعـاً

تحلیل مؤلفههاي كهن الگوي راوي بوف كور

مــرده اســت .راوی ،مصــمّم بــه اينکــه نگــذارد

بوف کور به عنوان رمـانی کـه تحـت تـأثیر مسـائل

نگاه بیگانه به زن بیافتـد ،جسـد را بـا کـارد تکـه

روانشناســی نگاشــته شــده اســت و در حقیقــت

تکه میکند و در يـک چمـدان جـای مـیدهـد و

حاالت روحـی نويسـندۀ خـود را نشـان مـیدهـد،

بــا کمــک يــک کالســکه چــی قــوزی پیــر در

مــیتوانــد نمون ـۀ خــوبی بــرای نقــد روانشــناختی

قبرستانی در شـهر کوچـک و نزديکـی کـه روی

باشدش ساختار بوف کـور نزديـک بـه جريـان سـیال
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ذهــن طراحــی شــده اســت ،راوی بــوف کــور،

زن اثیــری و پیرمــرد خنزرپنــزری هــر ســه جزئــی

اوهــام خــود را فرافکنــی مــیکنــد و تــداعیهــای

از وجــود راوی بــوف کــور قلمــداد مــیشــوند امــا

ذهنــیش بــا وضــعیت ظــاهری او هــارمونی دارد،

در خــارج از وجــود راوی ،هرکــدام بــا ظهــور

در بــوف کــور ســه شخصــیت ،نقــش محــوری و

کهــن الگوهــايی در پـــرورش بــوف کــور تأثیـــر

اصــلی دارنــد :راوی ،زن اثیــری و لکاتــهش در کنــار

بــهســزايی دارنــد و ســب

بیدارســازی قهرمــان

ايــن ســه شخصــیت ،نويســنده دســت بــه خلــق

درون او مــیگردنــدش در جــدول زيــر بــه اجمــال

شخصــیت مکملــی بــرای خــود بــا عنــوان پیرمــرد

کهــن الگوهــای حاضــر در قهرمــان رمــان مشــاهده

خنــزر پنــزری مــیزنــدش قابــل ذکــر اســت لکاتــه،

میشود:

تجلي كهن الگوها در راوي بوف كور (ترتیب حضور)
فقدان قدرت رسیدگی کامل به نیازها (به دلیل نبودن مادر و پدر)

تلة اسطورهاي
قربانی شدن ،بدگمانی

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

روانی او میگرددش (تا پايان داستان مشهود است)
حضور وقـايع اسـفناک و منفـی زنـدگی در ذهـن بـه صـورت تلـخ و تـار (نبـودن
مادر،آزمايش مارناگ برای پدر/عمو)
کنکاش در گذشته

جستجوگر

تنهايی و انزوا،ناامیدی و بیگانگی

رويارويی با خاطرات در جهت فرايند تفرد
بازبینی خصوصیات خود و اطرافیان برای خويشتن کاوی
روی آوردن به هنر نقاشی ،تخیالت وسیع در نقاشی

آفرینشگر

افراط

خیــالپــردازی در خلــق دختــر اثیــری و نقــشهــای روی قلمــدان در ذهــن و در
واقعیت و تخیل در گذشته

عاشق

چیرگی عشق دختر اثیری در بخش اول داستان
چیرگی عشق لکاته در بخش دوم داستان
مبارزه با رجالهها با نشان دادن نفرت از آنها

جنگجو

وابستگی شديد به لکاته
بی رحمی نسبت به خود و اطرافیان

مبارزه با عشق نسبت به لکاته که در اين راه ناموفق است
مبارزه با اطرافیـان خـود – نمونـۀ آن در هنگـام بیمـاری اسـت ،مبـارزه بـا خـود –
شديداً گرفتار خوددرگیری میشودش

نابودگر

سازی هويت خود و لکاته

خشــونت عــاطفی نســبت بــه خــود و ديگــران نشــأت گرفتــه از دوران کــودکی

تخري

راوی و دوران عاشقی نسبت به لکاته

گــرايش نســبت بــه مــتهم ســازی و

تأثیرات منفی واپس زنیهای لکاته از وصال

آسی رسانی به ديگران

گرايش به خودکشی برای رهايی از فالکتهای زندگی
جادوگر

فرزانه
حاكم

تخیل پردازی در روابط لکاته با رجالهها

خیالپردازی ،پوچگرايی

ارادۀ راهکارهايی برای رهايی از خود و وجود لکاته

گرفتاری در يأس و انزوا

تخیل در فرزانگی خود

افکـــار انجـــام ناپـــذير و خودنمـــايی

توهم آشنايی به رمز و رموز جهان

افراطی توام با مسخ

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

انعطافناپـذيری ،بحـران زدگـی ،مسـخ

شناساندن خود به سايهاش که چقدر مفلوک ،منزوی ،تنها و بدبخت است

شخصیت
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تحلیل سفر قهرماني راوي /بوف كور

تنها درصدد اسـت بـا تخلیـۀ روانـی ،خـود را از

بــه دلیــل بــرهمريختگــی اجــزای ســاختار رمــان

رويــدادها و واقعیــات زنــدگی پیرامــونش کــه او

بـوف کـور ،شکسـت زمـان خطـی و نموديــافتن

را محاصــره کــرده ،برهانــد و دور ســازدش ايــن

شخصــیتهــا در وجــود يکــديگر ،بــرای يافــت

ســفر در جهــت خودشناســی و کمــالگرايــی

سیر سـفر قهرمـانی شخصـیت يـا شخصـیتهـا،

صــورت مــیپــذيرد ،هرچنــد کــه راوی قصــد

بايــد نظــم و انســجامی را پــیريــزی نمــود ،بــا

دارد خــود را بــه ســايهاش بشناســاند و موفــق

و رويـدادها،

به رسـیدن بـه نهايـت ايـن سـفر نمـیشـود ،امـا

زيبــايی ســاختاری مــتنهــا شــايد دچــار لطمــه

روال شکلگیری ايـن مراحـل را مـیشـود مـورد

شود ،اما برای رونـد سـفر قهرمـانی چـارهای بـه

تجزيه و تحلیل قرار دادش

اينکه با ايجـاد نظـم بـرای حـواد

جــز انســجام نیســت ،جمالتــی کــه حــاوی
رويــدادهای مــرتبط بــا آرکــی تايــپهــا هســتند،

الف) آماده شدن براي سفر(عزیمت):

بايد از تشـتت خـارج شـوند تـا خواننـده تعـادل

اولین مرحلـۀ سفراسـطورهای نشـان مـیدهـد کـه

جريانــات را دريابــد ،در بــوف کــور گهگــاه

دســت سرنوشــت ،قهرمــان را بــا نــدايی بــه خــود

خواننـــده بـــه دلیـــل دوار بـــودن رويـــدادهای

مــیخــواند و م ــرکز ثقــل او را از چهارچ ــوب-

داستان ،با شخصیتهـايی روبـهرو مـیشـود کـه

های جامعـه بـه سـوی قلمرويـی ناشـناخته مـی-

يا تشابه بسیار به يکـديگر دارنـد و يـا در تضـاد

گردانــد ششش ايــن مکــان همیشــه جــايی اســت کــه

با يکديگرنـد کـه ايـن حضـور دوارماننـد سـب

موجـــوداتی ســـیال و متغیـــر ،شـــکنجههـــايی

مــیشــودش ذهــن خواننــده

غیـ ــرقابل تصـ ــور ،اعمـــالی فـ ــوق بشـــری و

ســردرگمی مخاط ـ

در صدد اسـت تـا ارتبـاط میـان شخصـیتهـا را

لــذتهــايی غیــرممکن را در خــود جــای داده

کشـــف کـــرده و آنهـــا را در هـــر داســـتان در

اســتش (کمپبــل )22 :0201 ،در بــوف کــور راوی

جايگــاه خــود قــرار دهــدش خواننــده در ابتــدای

بــا بیدارســازی کهــن الگــوی جســتجوگر ب ــرای

داستان با هـدف اصـلی نويسـنده از نوشـتن ايـن

سفر اسطــورهای آمــاده مـیشـود و مـیخواهـد

داســتان آشــنا مــیشــود و مــیخواهــد بــا ديــدی

خــود را از چــالشهــای ناآگــاهی برهانــد و قــدم

خودشناســی بــه داســتان بنگــردش بــا توجــه بــه

در رونــدی بــرای رســیدن بــه فرديــت و يگــانگی

شــواهد و مصــاديق حاضــر در مــتن ،تنهــا کسـی

بگــذارد ،امــا اي ــن تف ــرد بــا بــازگويی اينکــه او

کـه در ايـن داسـتان ،بـه سـفر قهرمـانی پـا مـی-

مــیخواهــد خــاطراتش را بــرای ســايهاش بگويــد

گــذارد و خواهــان رشــد فرديــت اســت ،راوی/

و از ايــن طريــق خــود را بــه ســايهاش بشناســاند،

بــوف کــور اســت ،هرچنــد کــه وی نیــز در

آغاز میشودش

لحظات پايانی عمـر بـه خودشناسـی مـیانديشـد

«میترسم کـه فـردا بمیـرم و هنـوز خـودم را

و بــه کمــالی کــه مــدنظرش اســت ،نمــیرســد و

نشناخته باشـم -زيـرا در طـی تجربیـات زنـدگی

22
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برخـوردم کـه چـه ورطـۀ هولنـاکی

میکند ،قدم بـه چشـمانـداز رويـايی اشـکال مـبهم

به اين مطل

میــان مــن و ديگــران وجــود دارد و فهمیــدم کــه تــا

و ســیال مــیگــذارد ،جــايی کــه بايــد يــک سلســله

ممکــن اســت بايــد خــاموش شــدششش اگــر حــاال

آزمون را پشت سـر گـذاردش ايـن مرحلـه ،مرحلـه-

تصمیم گرفتم کـه بنويسـم ،فقـط بـرای اينسـت کـه

ای محبــوب در ســفرهای اســطورهای اســت کــه

خــودم را بــه ســايهام معرفــی کــنم -ســايهای کــه

ماي ـۀ بــه وجــود آوردن بخــش اعظمــی از ادبیــات

روی ديــوار خمیــده و مثــل ايــن اســت کــه هرچــه

جهــان ،دربــارۀ آزمــونهــا و ســختیهــای معجــزه-

مــینويســم بــا اشــتهای هرچــه تمــامتــر مــیبلعــد-

آسا شـده اسـتش (کمپبـل )022 :0201 ،ايـن مرحلـه

برای اوست کـه مـیخـواهم آزمايشـی بکـنم ،ببیـنم

را عبـور از آزمــونهــای تشــرفيــافتگی و حصــول

شــايد بتــوانیم يکــديگر را بهتــر بشناســیمش» (هــدايت،

پیــروزی مــینامنــدش(همــان )02 :در بــوف کــور،

)02 :0220

راوی بــا آزمــون ســخت رويــارويی بــا واپــس-

در طی بـازگويی وقـايع ،کهـن الگـوی يتـیم در

زدگــیهــای لکاتــه و وجــود رجالــههــا و رقبــای

او تــأثیر فــراوان مــیگــذارد و او راه رســیدن بــه

عشــقی خــود روبــهروســت کــه بايــد راهکــاری

خودشناســـــی را در جســـــتجو در گذشـــــته و

بــرای رهــايی از ايــن مســئلۀ روحــی – روانــی

خـاطرات مــیدانــد و تـأثیرات منفــی کــودکی را کــه

بیابــدش راوی بــوف کــور پــس از اعــالم آمــادگی

همگــی نشــات گرفتــه از کهــن الگــوی يتــیم در

بــرای شــناخت خــود بــه ســايهاش ،بــه ســفر وارد

اوســت ،مســب تمــامی ايــن بــدبختیهــای زنــدگی

مــیشــودش بــا وجــود تلــههــای اســطورهای و

خــود مــیخوانــدش او بــرای آمــاده شــدن در ايــن

خلســـات کـــه راوی را دربرمـــیگیـــرد وگهگـ ـاه

ســفر،کهن الگــوی جســتجوگر را قــوت مــیبخشــد

مسائلی را برايش رقـم مـیزنـد ،امـا او بـه سـفرش

و آن را برای خودشناسی تکامل میدهدش

ادامــه مــیدهــدش در ايــن مرحلــه ،معمــوالً فــرد بــا
چهـــار کهـــن الگـــوی «جســـتجوگر»« ،عاشـــق»،

ب) آغاز سفر اسطورهاي (تشرف):

«نابودگر» و «آفرينشـگر» هـدايت مـیشـود ،امـا در

پــس از آمــاده شــدن بــرای ســفر ،شــخص ،شــروع

مــــورد راوی تغییراتــــی صــــورت پذيرفتــــه و

ســفر را آغــاز مــیکنــدش در ايــن مرحلــه اســت کــه

همچنــان کهــن الگــوی جســتجوگر در ايــن ســفر

«فـــرد از تمامیـــت معصـــومانه کـــه در طـــی آن

مــارپیچ او را يــاری م ـیرســاندش در ايــن مرحلــه از

دنیاهـــای درون و بیـــرون در وحـــدت هســـتند،

سفر بـا حضـور چهـار کهـن الگـو در راوی روبـه-

خـــارج مـــیشـــود و بـــه جداســـازی ،تمیـــز و

رو مــیشــويم( :آفرينشــگر ،عاشــق ،نــابودگر و

تشــخیص دنیــای درونــی از دنیــای بیرونــی همــراه

جنگجــو) او در هیــأت آفرينشــگری دســت بــه

با حسی از دوگـانگی زنـدگی همـت مـیگمـارد و

تخیـــل مـــیزنـــد و شخصـــیت خـــود را در

ســرانجام بــه روشــنبینــی مــیرســد؛ يعنــی در

گذشتگانی بسـیار دور جسـتجو مـیکنـدش (هـدايت،

تمــامیتی هماهنــگ ،بــه آشــتی آگاهانــه بــین دو

 )00 :0220او خــود را نقاشــی مــیدانــد کــه در

دنیــای درون و بــرون دســت مــیيابــدش» جانســون،

گذشتهای بسیار دور مـیزيسـته و حـال دوبـاره بـه

 )21 :0201هنگــامی کــه قهرمــان از آســتان عبــور

ظهور رسیده استش

بررسي سفر قهرماني شخصیت در بوف كور با تكیه بر20 ...
«خوشــی بــی دلیلــی ،خوشــی غريبــی بــه مــن
دســت داد -چــون فهمیــدم کــه يــک نفــر همــدرد

مهیـ و پــر از کیــف مــرا تشــکیل مــیداد ،آنجــايی کــه
زنــدگی بــا مــرگ بهــم آمیختــه مــیشــود و تصــويرهای
منحرف شده بـه وجـود مـیآيـد ،میـلهـای کشـته شـدۀ

قديمی داشـتهام -آيـا ايـن نقـاش قـديم ،نقاشـی کـه
روی اين کـوزه را صـدها شـايد هـزاران سـال پـیش

ديرين ،میلهـای محـو شـده و خفـه شـده دوبـاره زنـده

نقاشــی کــرده بــود ،همــدرد مــن نبــود؟ آيــا همــین

مــیشــوند و فريــاد انتقــام مــیکشــند ،در ايــن وقــت از

عوالم مرا طی نکرده بود؟» (همان)00 :

طبیعت و دنیای ظـاهری کنـده مـیشـدم و حاضـر بـودم
کــه در جريــان ازلــی محــو و نــابود شــوم ،چنــدبار بــا

ايــن هــم نظري ـۀ نقــد کهــن الگــويی يونــگ را
نشان مـیدهـد و نقـش وراثـت اجـداد و گذشـتگان
را در هــر فــرد بــروز مــیبخشــدش ســفر راوی بــا
حضــور آفرينشــگر آغــاز مــیشــود و در کهــن

الگــوی عاشــق تــا پايــان خــود را قــوت مــی-
بخشــد ،در بخــش ابتــدای داســتان ،راوی عاشــق
و دل از دســت دادۀ دختــر اثیــری اســت و ايــن
عشــق در وجــود لکاتــه پررنــگ مــیشــود،

خودم زمزمـه کـردم :مـرگ ،مـرگششش کجـايی؟ همـین بـه

مــن تســکین مــیداد و چشــمهــايم بــه هــم رفــتش»
(هدايت)10 :0220 ،

هرچنــد کــه راوی مــرگ را بــرای خــود مــی-

خواهد ،اما بـرای تخلیـۀ روانـی خـود و انتقـامی کـه
آن را حق خـود مـیدانـد ،نقشـۀ کشـتن لکاتـه را در
ذهن خود میپروراندش

هرچنــد کــه بــه نفــرت مــیانجامــدش عشــق و
نرســیدن بــه وصــال در بخــش اول بــه اعتیــاد

ج) بازگشت از سفر اسطورهاي (بازگشت):

راوی منجــر مــیگــردد و همــین اعتیــاد باعــ

مرحلــۀ بازگشــت مربــوط بــه مرحلــۀ ســاخت

مــیگــردد کــه تخــیالت او در گذشــته قــویتــر

دنیای درون و رسـیدن بـه يگـانگی رشـد فـردی

شــودش امــا مايـۀ اصــلی سفر،عشــق اســتش عشــق

بشــر اســتش «پــس از نفــوذ در سرمنشــأ و بــا

مــیشــود کــه راوی بخواهــد در ارتبــاط

دريافـــت فضـــل و برکـــت از تجســـم مـــذکر،

خود با دختـر اثیـری در پـی شـناخت او برآيـد،

مؤنــ  ،انســانی و يــا حیــوانی آن ،جســت و

مادرش را در وجود او جسـتجو کنـد ،بـه دنبـال

جـوی قهرمـان بـه پايـان مـیرسـد ،ولـی اکنــون

شــناخت پــدر /عمــو برآيــد ،بــا پیرمــرد خنــزر

ايــن مــاجراجو بــا غنیمــت خــود کــه مــیتوانــد

پنــزری /نعــش کــش روبــهرو شــود ،در پــی

زنــدگی را متحــول کنــد ،بايــد بــازگرددش چرخــۀ

حمايـتهــای عمـه و ننجــون از شـناخت واهــی

کامل اسطورۀ يگانه هنگـامی تمـام مـیشـود کـه

و گهگاه واقعـی لکاتـه و خـود بـاخبر شـود ،بـا

قهرمــان بــا ســعی و تــالش ،جــادوی ســخن

ســب

سايههای خـود مواجـه گـردد ،نفـرت خـود را از

حکیمانــه ،پشــم طاليــی 2و يــا شــاهزاده خــانم

رجالــه نشــان دهــد ،بــرای رســیدن بــه وصــال

خفتــه را بــه ملــک بشــری يازگردانــد ،يعنــی

لکاتــه دســت بــه کارهــايی از جملــه رجــالگی و

جــايی کــه ايــن برکــت مــیتوانــد بــه تجديــد

داللــی بزنــد ،گــاهی از وجــود خــود احســاس

حیات جامعـه ،ملـت ،کـرۀ زمـین و يـا ده هـزار

اشــمئزاز و نفــرت کنــد و ســرانجام راه حــل

جهــان کمــک کنــدش» (کمپبــل )022 :0201 ،هــدف

اساســی بــرای رســیدن بــه مرحلـۀ آخــر تفــرد را

و چــالش اصــلی مرحلــۀ بازگشــت ،در میــان

در گرو يک چیز بداند :قتل ششش

گذاشــتن اســتعدادها ،آموختــههــا و ارزشهــای

«اين رشـتههـايی کـه سرنوشـت تاريـک ،غـمانگیـز،

ســفر اســطورهای بــا ديگــران و دنیــا اســتش
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(پیرســــون )002 :0212،بازگشــــت و پذيرفتــــه

را بــه ســايهاش نیــز شناســانده ،او بــرای رهــايی

شدن در جامعـه ،کـه بـرای ادامـۀ چرخـۀ پايـدار

از انــزوا ،تنهــايی ،بحــران يـأس و پــوچی کــه او

انــرژی معنــوی در جهــان حیــاتی اســت و از

را دربرگرفتـه ،خـود را فرزانـهای مـیخوانـد کـه

ســوی جامعــه ،توجیــه غیبــت طــوالنی قهرمــان

از راز و رمزهـــای زنـــدگی بـــاخبر اســـت و

اســت ،بــه نظــر خــود قهرمــان از هم ـۀ مراحــل

راهکــارش راهــی از روی فرزانگــی اســت ،در

ديگــر ســختتــر مــینمايــدش (کمپبــل ،همــان)02 :

حالی کـه اينگونـه نیسـت ،وی مقصـر اصـلی را

معمـوالً در انتهــای داســتان ،قهرمــان ســفر تفــرد،

لکاتــه مــیخوانــد ،او را مــیکشــد ،خــود نیــز

بــه ســرزمین خــود بازگشــته و پادشــاه يــا ملکـۀ

گرفتـار چـالش مسـخ مـیشـود و از رسـیدن بــه

آن اقلــیم مــیشــودش در ايــن مرحلــه از ســفر

شــناخت کلــی خــود بــاز مــیمانــدش پايــان راوی

معمــوالً چهــار کهــن الگــوی حــاکم ،فرزانــه،

جز اين نیست که

جــادوگر و دلقــک رهنمــودگر هســتند کــه در

«مــن برگشــتم بــه خــودم نگــاه کــردم ،ديــدم

وجــود راوی بــوف کــور ،ســه کهــن الگــو بــه
صورت تکامـل نیافتـه خـود را نشـان مـیدهنـد؛

لباســم پــاره ،ســرتاپايم آلــوده بــه خــون دلمــه شــده

امــا کهــن الگــوی غال ـ  0راوی در ايــن مرحلــه

بـــود ،دو مـــگس زنبـــور طاليـــی دورم پـــرواز
م ــیکردنــد و کــرمهــای ســفید کوچــک روی تــنم

نیز کهن الگـوی عاشـق و جسـتجوگر اسـت کـه

درهــم مــیلولیدنــد و وزن مــردهای روی ســینهام

از مرحلــۀ قبــل او را همراهــی مــیکننــدش راوی

فشار میداد ششش ش» (هدايت)002 :0220 ،

بــا مــرور زنــدگی خــود و شــناخت اطرافیــانش

راوی بــوف کــور بــه ســب انتخــاب راه اشــتباه

چــه در بخــش اول و چــه در بخــش پايــانی

-کشــتن لکاتــه  -کــه منجــر بــه مســخ شخصــیتی

داســتان ،ســیر ســفر را طــی مــیکنــد ،عشــق بــه

خود وی میشود ،بـه برکـت انتهـايی ايـن سـفر کـه

مـیگـردد خـود را مـرور کنـد

رســیدن بــه آرامــش درونــی اســت ،نمــیرســد و در

دختر اثیری سب

و عشق بـه لکاتـه سـب

مـیشـود بـه دنبـال راه

اين سفر ناکام باقی میماندش

حلی بـرای رسـیدن بـه وصـال و رسـیدن باشـد
کــه آن را حــق خــود مــیدانــد (جــادوگر) ،ايــن

بحث و نتیجهگیري

کهن الگوی عاشـق او را بـه مرحلـۀ نهـايی سـفر

به نظـر مـیرسـد بـا پیونـد عمیقـی کـه ادبیـات

میرساند ،امـا در ايـن مرحلـه بـا چـالش نفـرت

معاصــر بــا روانشناســی دارد ،در رمــانهــای

و انزجار روبهرو مـیشـود کـه در نتیجـۀ واپـس

معـاصـــر مــیتـــوان عناصــر و مـــؤلفههــای

زنــیهــای لکاتــه از ارتبــاط بــا اوســت و در

روانشناســی يونــگ را دريافــتش از مهــمتــرين

همین تلۀ اسطورهای اسـت کـه بـه کهـن الگـوی

نظريات وی ،تحلیلـی مبتنـی بـر برجسـتهسـازی

حاکم به صورت تکامـل يافتـه دسـت نمـیيابـد

ناخودآگــاه جمعــی و کهــن الگوهاســتش بعــدها

و بـه صـورتی کـامال کـم رنـگ و تکامـل نیافتــه

کارول پیرسـون و هیـو کـی مـار ،در بسـط ايـن

دســت بــه کــاری مــیزنــد کــه کمــال او را

نظريـه کوشــیدند و بـر مبنــای آن ،آرکـی تايــپ-

دربرنـــداردش امـــا در هـــر صـــورت خـــود را

هــای دوازدهگانـۀ خــود را مبنــای ســفر قهرمــانی

شناخته و خـود و زوايـا و ابعـاد وجـودی خـود

قرار دادنـد و سـفر مخـاطرهآمیـز قهرمـانی را در

بررسي سفر قهرماني شخصیت در بوف كور با تكیه بر22 ...

سه مرحله (آمـاده شـدن بـرای سـفر ،آغـاز سـفر

دخیل میکننـد ،هرچنـد کـه ديگـر شخصـیتهـا

اســـطورهای و بازگشـــت از ســـفر) در گـــرو

نیــز در مراحلــی از ايــن ســفر وارد مــیشــوند و

هــدايت و ارشــاد آرکــی تايــپهــای خــود در

تالش برای رسـیدن بـه مقصـد متعـالی دارنـد و

وجــود بشــر در جهــت رونــد فراينــد تفــرد

واجــد خصــلتهــای روانــی و فکــری منحصــر

معرفی نمودنـدش در رمـان بـوف کـور ايـن رونـد

به فـرد هسـتند (ماننـد عمـو /پـدر راوی بعـد از

با حضـور کهـن الگوهـا بـه وضـوح ديـده مـی-

بیــرون آمــدن از آزمــون مارنــاگ) امــا همگــی

شودش هدايت کوشـیده اسـت تـا بـا حیطـۀ روان-

پتانســـیل و اســـتعدادهای نامکشـــوف خـــود را

شناســی عمیقــی کــه بــرای رمــان خــود انتخــاب

کنار گذاشتهانـد تـا بـوف کـور را در رسـیدن بـه

کــرده ،کــنشهــای شخصــیتهــای خــود را در

کمال و خويشتن کاوی ياری برسانندش

و ســنخیت شخصــیتی آنــان هــدايت

با تحلیل در ايـن راسـتا ،ايـن نتیجـه حاصـل

تناســ

نمايد و سـیر سـفر قهرمـانی را مطـابق بـا مبـانی

میگردد که هرچنـد کـه راوی نمـیتوانـد نقـش

فکری يونـگ و پیرسـون پـی بگیـردش مطـابق بـا

يک قهرمـان حقیقـی را در داسـتان داشـته باشـد،

نظريـۀ حضــور کهــن الگوهــای بیــداری قهرمــان

امــا بــا هــدايت آرکــی تايــپهــای درونــی و

درون ،سعی نويسـنده بـر ايـن معطـوف گرديـده

بیدارســـازی کهـــن الگوهـــای درون خـــود،

هــر شخصــیت حاضــر در داســتان – چــه بــه

تالشش را برای طـی ايـن سـفر دنبـال مـیکنـد،

صورت پررنگ يـا کـم رنـگ – بنـا بـر جـوهره

سرانجام يکـی از حجـابهـا کـه همـان زمـان و

و ماهیــت خــود کــنش و عملکــرد خــود را در

مـــرگ اســـت ،او را در تلـــههـــای اســـطورهای

جهــت ســیر تفــرد نشــان دهــد ،هرچنــد کــه

گرفتــار مــیســازدش پــس شــايد بتــوان گفــت

رويــدادها و اتفاقــات رمــان از انســجام زمــانی و

شخصـــیتهـــای داســـتانی نیـــز همچـــون

مکــانی تــا حــدودی بــه دور اســت ،امــا ايــن

شخصــیتهــای هشــیور از ايــن ســیر بــه دور

خويشــتن کــاوی عمیــق کــه در ابتــدای داســتان

نیســتند و نويســندۀ داســتانهــای معاصــر تحــت

مـینمايـد،

تــأثیر نفــوذ ايــن مســئلۀ نــوين روانشناســی،

در شخصـــیتهـــا بـــه خصـــوص شخصـــیت

ســـعی در نشـــان دادن ايـــن رونـــد در وجـــود

اصـــلی ،راوی /بـــوف کـــور ،مشـــهود اســـتش

شخصــیتهــای خــود دارد ،رمــان بــوف کــور

سفری کـه راوی بـوف کـور در گذشـته و حـال

مؤيــد ايــن مطلــ

اســتش خــارج از محتــوای

خــود دارد و بــه صــورت خــاطره بــرای ســايۀ

تاريخی و ادبـی ايـن داسـتان کـه بـا بحـ هـای

خــود بــازگو مــیکنــد ،در حقیقــت ســفری بــه

روانشناســی و انســانشناســی ادغــام گرديــده،

گذشتههـای اسـاطیری اسـت کـه تشـکل بخـش

رويکـرد روانشناسـی آثـار نیـز مـیتوانـد افکــار

کهــنالگوهاســتش کهــن الگوهــای پیرســون و

نويســندگان را نشــان دهــدش بــه نظــر مــیرســد

هیو کی مـار در ايـن سـفر فرديـت يـابی ،نقـش

هــدايت بــا نشــان دادن اوضــاع فکــری و روانــی

بسیار مهمـی ايفـا مـیکننـد ،افـراد مکمـل رشـد

خــود در قالــ

بــوف کــور ،کمــابیش ،تــالش

بــوف کــور (بوگــام داســی ،عمــه ،دختــر اثیــری،

خود را بـرای رسـیدن بـه خودآگـاهی محـض و

رجالههـا ،پیرمـرد خنزرپنـزری و لکاتـه) نیـز بـا

کمال بـه خواننـده نشـان مـیدهـد؛ هرچنـد کـه

تجلــی کهــن الگوهــا ،خــود را در ايــن فراينــد

بـا بـن بسـت فکـری مواجـه مـیشـود و پايـانی

نیز خواننده را به سـوی خـود جلـ

20

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز 10

جـز مــرگ و مســخ بــرای شخصــیت خــود رقــم

بهــرهگیـــری از کهــن الگوهـــای شخصـــیتی و

نمیزندش (شـايد ايـن پايـان بتوانـد مؤيـد مسـئلۀ

توجــه بــه ســفر قهرمــانی بــه تحلیــل و تفســیر

خودکشی صادق هدايت نیز باشد)ش

متــون ادبــی پرداخــت و مفــاهیم اصــلی مکنــون

ايــن پــژوهش نشــان مــیدهــد مــیتــوان بــا

در آنها را آشکار و واضح ساختش

پينوشتها:
0ش وی به دوازده مرحلـۀ سـفر قهرمـانی اشـاره مـی-

0ش الــف) کهــن الگوهــای مرحلــۀ عزيمــت :کهــن

کنـــد :حضـــور در جهـــان عـــادی ،فراخـــوان

الگــوی معصــوم ( )Innocentاغلــ

مــاجراجويی ،امتنــاع از گفتگــو ،مالقــات بــا اســتاد،

الگويی سـت کـه در سـفر قهرمـانی شـخص بـا آن

عبــور از آســتانۀ اول ،آزمــون /متحــدان /دشــمنان،

روبـهرو مـیگـرددش «ايـن کهـن الگـو مظهـر اعتمـاد

ويکــرد بــه غــار میــانی ،امتحــان ســخت ،تصــرف

ب ـه ديگــران و جهــان اســت» (پیرســون)22 :0212،

شمشیر ،برگشـت بـه جـاده ،رسـتاخیز و بازگشـت

کهـــن الگـــوی يتـــیم ( )Orphanدر کـــودکی بـــا

با اکسیر ()Vogler, 2007: 8ش

رســیدگی نشــدن بــه احتیاجــاتش و در بزرگســالی

اولــین کهــن

بررسي سفر قهرماني شخصیت در بوف كور با تكیه بر22 ...
و جــدل را دوســت دارد و مــی-

بــا ضــعفهــای درونــی ،وقــايع اســفناک زنــدگی،

مشــاجره ،بحــ

زورگــويی افــراد و بیمــاریهــای جســمی روب ـهرو

توانــــد زورگــــو باشــــدش (دقیقیــــان)22 :0212 ،

اســــتش کهــــن الگــــوی جنگجــــو ()Warrior

توانمنــدی «کهــن الگــوی جــادوگر» ()Magisian

هدفمنــد اســت و حــد و مــرز تعیــین مــیکنــدش

مانند «حـاکم» ،ناشـی از همـاهنگی وضـعیت و مـرام

جنگجــو بــه رقابــت و پیکــار عالقــه داردش (همــان:

درونــی او بــا حقــايق بیرونــی اســت ششش «جــادوگر» از

 )20جنگجــو ،دنیــای خــود را بــا اتکــا بــر اراده و

آگــاهیهــای روزمــره و عــادی فراتــر مــیرود و

تصــويرش از يــک دنیــای برتــر ،مــیخواهــد تغییــر

شــیوههــای تفــاوت و عمیــقتــری را بــرای عملــی

دهــدش ( )Pearson,1989:76کهــن الگــوی حــامی

کــردن امــور بــه کــار مــیگیــردش (پیرســون:0212 ،

( )Caregiverاصـــوالً مـــردم دوســـت و مهربـــان

« )020جــادوگر» تســهیلکننــدهای اســت کــه قــدرت

است و از کمک به ديگران لذت میبردش

و کــارايیش از جذبــه ،نفــوذ و غلبــۀ شخصــیتش بــر

2ش کهــن الگوهــای مرحلــۀ تشــرف :کهــن الگــوی

موقعیت سرچشـمه مـیگیـرد نـه از مقـام و رياسـتش

جســــتجوگر ( )Seekerبــــرای يــــافتن پاســــخ

به نظر میرسـد کهـن الگـوی فرزانـه ( )Sageهمـان

کنجکــاویهــای عمــیقش و برطــرف کــردن نیــاز

پیر خردمند يونـگ باشـدش پیـر دانـا ،نمـاد از ويژگـی

درونــیاش مــاجراجويی مــیکنــدش (پیرســون:0212 ،

روحــانی ناخودآگــاه اســت و زمــانی کــه انســان

 )20مــادۀ اصــلی کهــن الگــوی عاشــق (،)Lover

نیازمنــد درون بینــی ،تفــاهم و پنــد نیکــو و تصــمیم-

«عشــق» اســتش عشــق ،صــرفنظــر از جنبــههــای

گیـری اســت و قـادر نیســت بـه تنهــايی ايـن نیــاز را

رمانتیــک و جنســی آن ،شــامل اســتعداد شــخص

بـــرآورد ،ظـــاهر مـــیشـــودش (مورنـــو)12 :0202 ،

برای قبول تعهد نسبت بـه ديگـران اسـت کـه گـاهی

بنابراين ،او چـون اسـتاد معنـوی ینظیـر پیـر مغـان در

ايــن تعهــد ،مســتلزم از خــود گذشــتگی و فــداکاری

ادبیات عرفـانی مـاع عمـل مـیکنـد (حسـینی:0201 ،

اســتش (شــاملو )02 :0200 ،کهــن الگــوی نــابودگر

 )000و شخصــیت «کهــن الگــوی دلقــک» ()Jester

( )Destroyerمــیتوانــد فــردی باشــد کــه قربــانی

شـــامل کمـــدينهـــا ،دلقـــکهـــا ،طنزنـــويسهـــا،

ح ـواد و شکســتهــا شــده و خواهــان بازســازی

کاريکاتوريســتهــا و همچنــین انســانهــای شــوخ

زندگی خـويش اسـتش از سـوی ديگـر او مـیتوانـد

طبعی مـیشـود کـه شـادی و خنـده را همـه جـا بـا

کســی باشــد کــه راه و تجربــههــای جديــدی را در

خود میبرندش (پیرسون)000 :0212 ،

زندگیش انتخـاب مـیکنـدش کهـن الگـوی آفرينشـگر

2ش کهــن الگوهــايی کــه در حــد اعــال و تکامــل در

( )Creatorکــار آفــرين ،مختــرع و نــوآور اســت ،بــه

زندگی خـود را نشـان مـیدهنـد و بـارزترين کهـن

صــورت فعاالنــه ،قــوۀ تخیــل خــود را بــه کــار مــی-

الگــوی شــخص خوانــده مــیشــوند ،کهــن الگــوی

گیــرد و همــه چیــز و همــه کــس را ابــزار انجــام
نقشههای هنری خود میسازد.

غال

نامیده میشوندش

2ش پشــم طاليــی يــا پشــم زريــن در اســاطیر يونــان

0ش کهــن الگوهــای مرحل ـۀ بازگشــت« :کهــن الگــوی

گنجینــهای اســت کــه ياســون و آرکوتــو هــا در

حاکم ( )Rulerبايـد تصـمیم بگیـرد از فرصـتهـای

جســتجوی آن بودنــد کــه بــاالخره آن را ب ـه دســت

موجـود بـرای ســودجويی شخصـی اســتفاده کنـد يــا

آوردندش

در راه مصـــلحت و رفـــاه عمـــومیش او مجادلـــه،
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منابع
آل احمد ،جـالل ()0221ش هفـت مقالـه ،تهـران :نشـر
رواقش

امــامی ،نصــراه ()0202ش مبــانی و روشهــای نقــد
ادبیش تهران :جامیش
ايزديـــار ،محســـن و عبدالرضـــايی ،ســـامان (بهـــار
)0200ش «ذهــن و قلمــرو آن در داســتان آينــههــای

دردار»ش زبـــان و ادبیـــات فارســـی دانشـــگاه آزاد
اسالمی اراکش شماره .02

گلشــیری ،احمــد ()0220ش داســتان و نقــد داســتانش
اصفهان :جی نشر سپاهانش

مکاريک ،ايرنا ريمـا ()0202ش دانـش نامـۀ نظريـههـای
ادبــی معاصــرش ترجمــۀ محمــد نبــوی و مهــران
مهاجرش تهران :نشر آگهش
مورنــو ،آنتونیــو ()0202ش «عقايــد يونــگ در بــاب

تشــرف»ش ترجمــۀ داريـــوش مهرجـــويیش روان-
شناسی دينش سال اولش شماره  1و .0
نوردبــای ،هــالش اسش کــالوين و رنــون جــی ()0212ش

بیـــات ،حســـین ()0212ش داســـتان نويســـی جريـــان

مبــانی روانشناســـی تحلیلــی يونـــگش ترجمــۀ

ســیال ذهــنش تهــران :شــرکت انتشــارات علمــی و

محمدحســین مقبــلش تهــران :انتشــارات جهــاد

فرهنگیش

دانشگاهیش

پیرســون ،کــارول و هیــوش کــیش مــار ()0212ش زنــدگی
برازنـــدۀ مـــن ،مـ ـؤثرترين راهکارهـــای تحلیـــل
خويشــتن و غنــیســازی ارتبــاط بــا ديگــرانش
ترجمۀ کاوه نیری ،تهران :بنیاد فرهنگ زندگیش
جانســون ،رابــرت ()0201ش اســطورۀ جــام مقــدسش
ترجمه و تحلیل تـورج رضـا بنـی صـدرش تهـران:
فرگانش

جــونز ،ارنســت و ديگــران ()0222ش رمــز و مثــل در
روانکاویش ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :توسش
حســینی ،مــريم ()0201ش «نقــد کهــن الگــويی غزلــی از
موالنا»ش پژوهش زبان و ادبیات فارسیش ش .00

هـــدايت ،صـــادق ()0220ش بـــوف کـــورش تهـــران:
امیرکبیرش

ويلفــرد ،گــورنینش ال و ديگــران ()0212ش راهنمــای
رويکردهــای نقــد ادبــیش ترجمــۀ زهــرا مــیهن-
خواه ،تهران :اطالعاتش

يــاحقی ،محمــدجعفر ()0210ش جويبــار لحظــههــا:
جريانهای ادبی معاصر ايران .تهران :جامیش
ياوری ،حـورا (تابسـتان )0210ش «ظـنّ و سـرّ ،نگـاهی
بـــر بـــوف کـــور هـــدايت از دو منظـــر روان-
شناختی»ش ايرانشناسیش شماره 00ش
ـــــــــــ (مـــرداد و شـــهريور )0202ش «روانکـــاوی

دقیقیــان ،پــروين ( )0212روانشناســی تیــپهــای

وادبیــات «بررســی کتــاب ســمفونی مردگــان»ش

شخصــیتی نــه گانــه (اينیــاگرام) ،تهــران :آشــیانۀ

مترجم پـروين مقـدم ،پـژوهش نامـه فرهنگسـتان

کتابش

هنرش شماره .0

شــاملو ،ســعید ()0200ش مکتــ هــا و نظريــههــا در
روانشناسی شخصیتش تهران :رشدش
شمیســـا ،ســـیروس ()0202ش داســـتان يـــک روحش
تهران :فردوسش
کمپبـــل ،جـــوزف ()0201ش قهرمـــان هـــزار چهـــرهش
مترجم شادی خسروپناهش مشهد :گل آفتابش

يونـــگ ،کـــارل گوســـتاو ()0220ش چهـــار صـــورت
مثــالیش ترجم ـۀ پــروين فرامــرزیش مشــهد :آســتان
قدس رضویش

ــــــــــــ ()0210ش خــاطرات ،رؤياهــا ،انديشــههــاش
مترجم پروين فرامرزیش مشهد :به نشرش
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