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احتجاب شازدهبررسي رمان 
*

  

  انداز نظريات يونگ از چشم

�
   

  فريده آفرين

   دانشگاه الزهرا ارشد پژوهش هنرسكارشنا

 چكيده
 ريـات يونـگ   نظ برمبنـاي  اثـر هوشـنگ گلـشيري        شازده احتجـاب  اين مقاله به بررسي رمان      

شناسـي كـرد،      هايي كه يونگ بعد از فرويد وارد حـوزة روان           در اين پژوهش ديدگاه   . پردازد  مي

 پـي گرفتـه     شازده احتجاب الگويي او در رمان       هاي كهن   گيرد و رد بينش     مورد بررسي قرار مي   

زن (هـا     هـا پرداختـه اسـت در چهـار دسـتة شخـصيت              الگوهايي كـه وي بـه آن        كهن. شود  مي

جـو، عـشق ناتمـام، حركـت از          و    سـفر، جـست   (، موقعيـت    )مند، قهرمان گويي، پير خرد  ال  كهن

آب، آتـش، صـحرا،     (الگـويي     و نمادهـاي كهـن    ) ندانستگي به دانايي و از معصوميت به تجربه       

عـالوه  . گنجد  مي) يموسسايه، نقاب و آنيما و آن     (يابي    الگوهاي فرديت   و كهن ) ها و اعداد    رنگ

نتايج اين تحقيق نـشان     . شود   مي  بحث از منظر او  ) درونگرا و برونگرا  ( انواع شخصيت    بر اين، 

الگوهاست و در كل، بر پاية نظريات يونگ قابـل             سرشار از كهن   شازده احتجاب دهد رمان     مي

النـسا،   تـوان بـه اسـطورة زن ازلـي در فخـر         الگوهاي مهم ايـن رمـان مـي         از كهن . تحليل است 

 .الگوي پير خردمند در حكيم ابونواس اشاره كرد         كهنگ،  الگوي شر و اهريمن در پدر بزر        كهن

 پدر شازده شخصيتي است كه فرايند فردگرايي        .هاي شخصيتي شازده هستند     اجداد شازده سايه  

الگوي سـفر     خود شازده هم قهرماني است كه كهن      . كند  يابي به خويشتن طي مي      را براي دست  

  .  استهاي قهرماني گي گيرد و منهاي ويژ را در پيش مي

يابي،  الگو، پرسونا، آنيما و آنيموس، سايه، فرديت  يونگ، كهن:هاي كليدي واژه

   .درونگرايي و برون گرايي

                                                 
 
 
*

  30/6/88: تاريخ پذيرش    16/1/88: تاريخ دريافت 
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  مقدمه

كارل گوستاو يونگهاي   گرا حاصل كوشش انسجام نقد اسطوره
1

، پيرو )م1961- 1875 (

شكن فرويد بيعت
2

خود با يونگ پس از ة فرويد در طول دوستي چندين سال.  است

 اما برخالف ؛ خويش را به او دادي، مقام جانشين)م1907(اولين ديدار در وين 

شخصيت مطرح كرد تا سرانجام در ة متفاوتي دربارهاي   اميدواري فرويد، يونگ ديدگاه

مك گواير(  از هم جدا افتادندم1913سال 
3

 ،1974 :218.(  

 سه جنبه با فرويد  از،شناسي تحليلي گذار روان پزشك سويسي و بنيان  روان،يونگ

او ليبيدوي محدود به امر جنسي را نپذيرفت و به نظرية نيروبخشي . تفاوت داشت

دانست  اي مي  كننده وي روان را نظام پويا و خود تنظيم. مبتني بر اصل تضادها معتقد بود

همچنين يونگ در . گيرد كه نيروي خويش را از كشاكش ميان دو قطب مخالف مي

ها   انسانتمامتري از ناخودآگاه شخصي براي  اختار ناخودآگاه ژرفقياس با فرويد س

او . هاي غريزي اعمال است و ناخودآگاه جمعي نام دارد   انگيزهگيرد كه مقرّ در نظر مي

منظور ما از ناخودآگاه جمعي يك حالت روحي مشخص است كه «: شود  ميآور ياد

  ). 197: 1993يونگ، ( ».دهند نيروهاي توارث به آن شكل مي

كند، يونگ  مي نفوذزيرين طبع حيواني فرد نيز هاي   از آنجا كه ناخودآگاه به اليه

امور ة ناخودآگاه صرفاً ذخير. برد معتقد است ناخودآگاه به بعد باالتري از هستي راه مي

 زندگي شخص اقِناخوشايند خردساالنه و حتي حيواني نيست، بلكه اصل همواره خلّ

، به نظر وي. دانست ميرواني بيرون از ذهن آگاه هاي   ي را ذاتجمعة او عقد. است

از خودآگاهي گسسته و به موجودات مجزايي در قلمروي تاريك ناخودآگاه ها  آن«

پين( ».اند توقيف يا تقويت كاركرد خودآگاهانهة كه هر زمان آمادشوند  ميمنجر 
4

 ،1383 :

855.(   

ناخودآگاهي بر ضمير هاي  صورت يعني اساس ،اساطيرشود  يادآور مييونگ 

ها خود را الگو كهن او ادعا كرده است ،عالوه بر اين. شوند ميخودآگاه آشكار و مفهوم 

 پي برد؛نزديك رويا، اسطوره و هنر   ةه رابطبوي . كنند مي آشكار ها در روياهاي آدم

خودآگاه ها را براي ضمير الگو كهنرا بر عهده دارند كه اي   زيرا هر سه نقش رسانه

به نام اي   عالوه بر اين موارد، يونگ نظريه. )227: 1381شميسا، (كنند  ميپذير  دسترس
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 مانند آنيما و آنيموس، نقاب و سايه با آن در پيوند الگو كهنيابي دارد كه چند  فرديت

يي از خود فرد كه او ها يند كشف جنبها فر؛يابي بزرگ شدن رواني است فرديت. هستند

 يونگ تأثير بسياري در دانش طور كلي، به. كند مي اعضاي نوع او متمايز را از ساير

 م1950 تا 1930هاي   سالة گرا بر جا گذاشت و در فاصل شناسي و نقد اسطوره اسطوره

  . گويند مي» اي  اسطوره« يا »نقد يونگي«شكلي از نقد را پديد آورد كه به آن 

  يونگ ة اساسي در انديشهاي    نگاهي به ديدگاه.1

ناخودآگاه. 1-1
5

   

 يكي ناخودآگـاه جمعـي     : انسان دو ناخودآگاه دارد    ،به نظر يونگ  
6

.  و ديگـري شخـصي    

ناخودآگاه شخصي به تجربيات فـردي انـسان مربـوط اسـت و ناخودآگـاه جمعـي در                  

شـده   ضمير ناخودآگاه شخصي شامل خاطرات فراموش     . دهد مي خود را نشان     الگو  كهن

ي بـراي گـذر از   حسهاي   در اين مورد ادراك   . خوشايند است زده و تجسمات نا    و واپس 

اين ناخودآگـاهي   .  برخوردار نيست  قدرتآگاهي از   ة   به گستر  نفوذمرز ناخودآگاهي و    

 ضـمير ة  كافي پخته نـشده تـا وارد حيطـ     ةانداز شامل محتواهاي رواني است كه هنوز به      

شـود    ميدر رويا پيدا    غلب  اكه  اي است        چهره كليطور   ناخودآگاه شخصي به  . آگاه شود 

ازلـي تعبيـر      به تصاوير  م1912 كه ابتدا در سال      ،اما ناخودآگاه جمعي  . )88: 1383يونگ،  (

كـه  شـود   مـي  از محتويـاتي تـشكيل   مطرح شد،تايپ  آركيبا نام  م1917شد و در سال  

  ناخودآگاه نيت معنوي ندارد    ،در كل . تواند به تعداد افراد ظهور كند      ميهمگاني است و    

  . و فقط طبيعت است

الگو  كهن2-1
7

   

  :الگو چنين است تعريف يونگ از كهن

هـاي پريـان در         تصور صورت مثالي ناشي از مشاهدة مكرر مـثالً اسـاطير و قـصه             

ما اين  . شوند  جا ظاهر مي   اند و در همه    هاي معين     ادبيات جهان است كه داراي نقش     

بينـيم كـه امـروز     ا و اوهام افرادي ميه ها، روياها، هذيان پردازي  ها را در خيال     نقش

هاي كالسيك همان چيزي است كه من    اين تصاوير و تداعي معني    . كنند  زندگي مي 
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دهنـد، بـر      اين تصورات ما را تحت تأثير قرار مي       .. .خوانم  آن را تصورات مثالي مي    

  . )406 -405 :1371يونگ، (سازند  كنند و مفتونمان مي ما نفوذ مي

ها را بـه   الگوها در انديشة يونگ پي ببريم، الزم است آن وضعيت كهنبراي اينكه به    

  . چند دسته تقسيم كنيم

  الگوهاي شخصيت كهن. 1-2-1

از قـرار زيـر     ها    آن ترين  مهم كه    كرد هاي بسياري اشاره  الگو  كهنتوان به    ميدر اين باره    

  . است

  الگوي مادر  كهن

 شفقت و شوق مادرانـه، قـدرت        :ند از ا  تكه عبار كند    مي آشكار صفاتي را    الگو  كهناين  

 ةجادويي، فرزانگي و رفعـت روحـاني كـه برتـر از دليـل و برهـان اسـت، هـر انگيـز                      

و هـر آنچـه     كنـد     ميپروراند و مراقبت     ميدهنده و هر چه مهربان است، هر آنچه          ياري

 دگربـاره دگرگـوني جـادويي و والدت       ة  مادر بر عرصـ   . گيرد ميرشد و باروري را دربر    

 مثالي در وجه منفي خود ممكن       مادرِ. راند مياه با جهان زيرين و ساكنان آن فرمان         همر

 مثالً بـر مغـاك، جهـان مردگـان، بـر            ؛ي و تاريك اشاره كند    است بر هر چيز نهاني، سرّ     

، يونـگ (انگيز و گريزناپذير اسـت   د و چون سرنوشت هراس    كن  ميبلعد، مسموم    ميآنچه  

 ي مادر با ويژگي باروري در مزرعـه، بـاغ، درخـت و            گوال  كهناشكال مثبت   . )26: 1368

 ، چـاه   و حفظ حرمت مانند زمين، جنگل، آب، دريا، جهان و ظرف گونگي غار، چشمه            

  . يابد مي گور، مغاك، تابوت، مرگ، كابوس و لولو نمود آن با ويژگيو اشكال منفي 

  الگوي پير خردمند كهن

بينـي، تفـاهم، پنـد نيكـو،         يازمنـد درون  كـه انـسان ن    شـود     ميپير خردمند زماني پديدار     

 دانا ايـن    پير. تنهايي اين نياز را برآورد     ريزي است و قادر نيست به      گيري و برنامه   تصميم

 پيـر . كنـد   مـي و محتوياتي را براي پر كردن ايـن خـأل عرضـه             كمبود معنوي را جبران،     

 كلـي،   طور  به. )114 ،نهما(دهد    ميداند و به قهرمان نشان       ميرسيدن به مقصود را     هاي      راه
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و  جـادوگر   مانند پادشاه، طبيب يا حكيم شـياد و قلـدر و           هايي  شكلحكيم خردمند در    

  . يابد ميعفريت هم تجلي 

  الگوي قهرمان كهن

ي و  زومـ جـو، نوآ  و  جست: كند ميقهرمان براي رسيدن به هدف خود سه مرحله را طي           

  .  پرداخت خواهيمها ه آنهاي موقعيت بالگو كهنفداكاري كه ضمن 

  الگوهاي موقعيت كهن. 2-2-1

تولـد دوبـاره، حركـت از        جـو و سـفر، مـرگ و       و  هـا جـست   الگو  كهنترين اين    از مهم 

ندانستگي به دانايي، حركت از معصوميت به تجربـه و حركـت از جـواني بـه پيـري را             

شوند   ميي بنيادي قهرمان اجرا     الگو  كهن ةوسيل ها عموماً به  الگو  كهناين  . توان نام برد   مي

  :و از آن جمله است

  .سفر قهرمان كه طي آن بايد وظايف سنگيني را انجام دهد: جوو  جست)الف

خبري و جهل به بلوغ اجتماعي و معنوي،         بية  قهرمان براي گذر از مرحل    :  نوآموزي )ب

اش  عياري از گـروه اجتمـاعي      يعني براي نيل به پختگي و تبديل شدن به عضو تمام          

: مجزاسـت ة نوآموزي شامل سه مرحل. گذراند ميشواري را از سربسيار دهاي      آزمون

  . ي مرگ و تولد دوباره استالگو كهنجدايي، تغيير و بازگشت كه نمودي از 

گناهان مردم تـا دم مـرگ رنـج         ة  قهرمان بايد جان خود را بدهد و به كفار        : فداكاري) ج

گـرين (بكشد تا مملكت را بـه بـاروري و زاينـدگي برسـاند              
8

. )166: 1376ران،   و ديگـ   

هـاي      يابي به خودآگاهي مجبور است با ديوهـا، اژدهـا و قـدرت             قهرمان براي دست  

  . شود مي من با سايه نيز تلقي ييِالگو كهنعبارتي ستيز  شرور آسماني بجنگد كه به

  الگويي نمادهاي كهن. 3-2-1

اد آگـاهي   يي ماننـد سـه كـه نمـ        الگـو   كهـن اعداد  : است از ترين اين نمادها عبارت      مهم

زنـدگي، چهـار فـصل، اصـل        ة   دايره كـه چرخـ     يادآور چهار   ؛روحاني و وحدت است   

ة تـرين همـ    چهار عنصر اوليه نمودهاي آن هستند و هفت قـوي  ومادينه، زمين، طبيعت  

، ماننـد سـرخ كـه       هـا   همچنين رنگ . اعداد كه نشان كامل شدن دايره و نظم مطلق است         
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نـشان شـور و      كـه   سـبز  ؛اختالل است  و مي  نظ خون، قرباني، شهوت شديد، بي    ودار  نم

 آبي كه معموالً بـسيار مثبـت اسـت، حقيقـت احـساس              ؛احساس، اميد و باروري است    

 سـياه كـه نمـاد آشـوب، رمـز و راز و              ؛كنـد  مـي  خلـوص را تـداعي        و مذهبي، امنيـت  

 همچنـين . زمـاني اسـت    و مرگ است و سـفيد كـه نمـاد معـصوميت و بـي              ها    ناشناخته

نشدني دارد و بيابان     يند زايشي و تمام   انشان از حيات كيهان است و فر      نمادهاي درخت   

آتش نيز هـر دو نمـاد       و  آب  . انگاري و نوميدي است    كه حاكي از برهوت مرگ، نيست     

  ). 165 -164 ،همان( تطهير هستند

يابي الگوهاي فرديت كهن. 4-2-1
9  

 شخصيتي كامالً متعادل     يعني اگر فرد بخواهد    ؛ شناختي است  ييندايابي اساساً فر   فرديت

باشد كه با استقالل خـود      اي      گونه اين روند بايد به   .  بايد روند خاصي را پي بگيرد      ،بيابد

 آدمـي بـراي   مـنِ «. دشـو دو قلمرو ناخودآگاهي جمعـي و خودآگـاهي تـأمين        ة  در ميان 

گاهي جمعـي   آنگهداري تماميت، جامعيت، و استقالل روان بايد با خودآگاهي يا ناخود          

جونز(» .رتباط باشد و با هر كدام مناسبات استوار برقرار سازد         در ا 
10

. )65: 1366 و ديگـران،   

يند استقالل فرد پيشرفت كند، تماميت و اسـتقالل فـرد از نظـر خودسـازي                اهر قدر فر  

ينـد اسـتقالل فـرد،    افرة آخرين مرحل. كند مورد نظر خود را حاصل مي شكل مطلوب و  

 خـود مانداالسـت كـه در        ،ن بـه كمـال مطلـوب      سـمبل رسـيد   . همان خودبودن اسـت   

عنـوان   جادويي و از نظر يونگ مركز هدف يـا خويـشتن بـه            ة  معناي داير  سانسكريت به 

  ). 158: 1377يونگ، (تماميت رواني است 

سايه
11

   

  . سايه قسمت پست شخصيت است

علت ناسازگاري بـا حالـت آگاهانـة          مجموعة عناصر شخصي و جمعي است كه به       

همـين سـبب بـا پـارة شخـصيت نـسبتاً              كنـد و بـه       زندگي بـروز نمـي     انتخابي در 

سايه نسبت به   . آميزد  خودمختار، همراه با تمايالت مخالف در ناخودآگاه در هم مي         
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رو ممكـن اسـت اثـرات مثبـت و نيـز          و ازاين ... كننده دارد   خودآگاهي رفتار جبران  

  . )413: 1371يونگ، ( منفي داشته باشد

 روشني در ديگران  را كه به يو معايب ها     خود را ببيند، كاستي    ةيكوشد سا  ميفردي كه   

 بيانگر طـرف مخـالف مـن        ،سايه هر شكلي كه به خود بگيرد      . يابد در خود نمي  بيند    مي

است و نمود آن دسته از خصوصياتي است كـه مـا از وجـود آن بـيش از هـر چيـز در                       

 اگر بخـش مثبـت آن پـرورش         سايه دو جنبه دارد و    . )263: 1377يونگ،  (ديگري متنفريم   

 ايـن بخـش از روان معمـوالً       . كنـد  مـي  به رشد و كمـال كمـك         رسيدنيابد، فرد را در     

را هـا     آندشواري بتواند    پوشاند كه فرد به    اي مي     گونه مورد نياز خودآگاه را به    هاي      ارزش

و معمـوالً   شـود     مـي شخـصيت، فرافكنـي     ة  پس ساي ). 260 ،همان(وارد زندگي خود كند     

صورت تنفـر    آن را در ديگري ببينيم به     هاي      كردني است، اگر ويژگي     قسمت پنهان  چون

  . كند ميجلوه 

آنيما و آنيموس
12

   

ـ       نا ةآنيما مظهر طبيعت زنان    گـاه زن   آناخودة  خودآگاه مرد و آنيموس مظهر طبيعت مردان

. كند غايي زنانه را در خويش حمل مي       هر مردي تصور جاويدان زن، البته تصوير      . است

مرد ة  آنيما در سيستم زند   . اين تصوير اصوالً ناخودآگاه و عامل موروثي مبدأ ازلي است         

از آنجا كـه ايـن      . وجود آورده است   احساساتي است كه زن به     م   تما ةنقش بسته و ذخير   

و يكـي از  شـود   مـي تصوير ناخودآگاه است، هميشه ناخودآگاهانه بر محبوب مـنعكس         

  . زاري استكشش شهواني و يا بياصلي علل 

توانـد اثـر      هاي آنيماي خود با جهان خـارج مـي            تمايل مردان براي تطبيق فرافكني    

چنـان كـه      دارد تـا جهـان را نـه آن          اين كار آنان را وامي    . اي داشته باشد      كننده ويران

شده از جهان خارج در ذهن خود تصور  هست، بل بر اساس تصاوير از پيش تعيين       

منزوي كردن ذهن از محيط پيرامون است تا بـدان حـد             ،حاصل اين فرافكني  . كنند

در ... شـود   كه به جاي ارتباط با محيط پيرامون تنها توهمي از اين رابطـه پيـدا مـي                

ها به يـك وضـعيت خيالبـاف و خودكـامجو      توان ديد كه فرافكني تحليل نهايي مي 

بندرسن(شود  منتج مي
13

 ،1378 :75-76 .(  
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و اغلـب  شـود    ظـاهر مـي   صورت تخـيالت جنـسي       ندرت به  ي آنيموس به  الگو  كهن

 و با پافـشاري بـه       آشكاراكه زني    هنگامي. شود ميمقدس پديدار   ة  صورت اعتقاد نهفت   به

بار اعتقادات خود را     هاي خشونت رفتاركوشد با    مي و يا    پردازند  ميترويج عقايد مردانه    

ل و نوربـادي ها(سازد  ميخود را برمال  ة  مردانة  آساني روان نهفت   بيان كند، به  
14

 ،1375 :285( .

عملكرد طبيعي آنيما و آنيموس بايـد در جـايي بـين خودآگـاهي فـردي و ناخودآگـاه                   

آنيما و آنيموس بايد مانند پل و يا دري عمـل كنـد كـه بـه تـصاوير        . جمعي باقي بماند  

  .ناخودآگاه جمعي راه دارد

پرسونا
15  

. روان آدمـي اسـت   م ي تقـسي هاي مهم مورد نظر يونگ و يكـي از واحـدها      الگو  كهناز  

. گذاشـتند  ميمفهوم ماسك يا نقابي است كه بازيگران در يونان قديم به چهره              پرسونا به 

امـا  . شـود  مي صورتي است كه فرد با آن در اجتماع ظاهر ،منظور يونگ از اين اصطالح   

كنـد    مـي  اين جامعه است كه پرسونا يا نقاب خاصـي را بـه شـخص تحميـل                  ،در واقع 

 پرسونا شخصيت اجتماعي يا نمايشي فرد است و شخصيت         واقعدر  . )405: 1371يونگ،  (

اگـر تـأثير جامعـه بيـشتر باشـد،          . واقعي و خصوصي فرد در زير اين نقـاب قـرار دارد           

كـم اسـتقالل شخـصي خـود را از دسـت             آدمي كم شود،    ميضخامت اين نقاب زيادتر     

ن ديگر به دنبـال كـردن آرزوهـاي         آيد؛ بنابراي  مي و به شكل مورد نظر جامعه در       دهد  مي

است كه يـك طـرف آن       اي      من سكه « شد   يادآور بايد   سرانجام. واقعي خود قادر نيست   

  .)183: 1376گرين و ديگران، (» .آنيما و طرف ديگر آن نقاب است

  انواع شخصيت. 3-1

 :دده مي نيز از شخصيت ارائه اي گانه بندي دو  تقسيمذكرشده، عالوه بر موارد ،يونگ

نوع برونگراي
16

 آن تمركز عالقه و توجه به موضوعات خارجي است و نوع 

درونگراي
17

گيري در زندگي بر اساس محتويات دروني   آن حالتي است كه به جهت

  ).174: 1372ن، رويپِ(اشاره دارد 
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گمان  بي. كنيم  مي بررسييونگ  شناسي    روان را از ديدگاه     شازده احتجاب اكنون رمان   

پـژوهش  بـراي   اي       امـا زمينـه    ؛يل پيچيده بـودن رمـان كامـل نخواهـد بـود           دل اين كار به  

  .  استرمان در اين تر گسترده

   تحليل اثر.2

  شازده احتجاب معرفي رمان . 1-2

 منتشر ش1348 سال دررماني از هوشنگ گلشيري است كه اولين بار  احتجاب شازده

. رده بار تجديد چاپ شد چها1385هاي متعدد رسيد و تا سال  پس از آن به چاپ. شد

 را جيمز باكنشازده اجتجاب
18

خود . ، به انگليسي ترجمه كرد اسكاتلندية نويسند،

شازده . )19: 1380طاهري، (كتاب خود ناميده است  ترين اقبال گلشيري اين اثر را خوش

 سيال ةگلشيري در اين رمان از شيو.  به زبان فرانسوي نيز ترجمه شده استاحتجاب

ة ديد سوم شخص در حوزة  غيرخطي از زاوييبا ساختارداستان  .گيرد  ميذهن بهره

گويي دروني توسط   تكة اول شخص به شيوةعقل كل محدود به ذهن شازده و زاوي

آرا با  فيلمي با همين نام و به كارگرداني بهمن فرمان. شود مي روايت ، كلفت او،فخري

   . است اقتباس از اين رمان ساخته شده

مراد، .  به سل موروثي مبتالست،خاندان قاجارة حتجاب، آخرين بازماندشازده ا

روند و خبر مرگ افراد  نزد شازده ميگاه  گه و همسرش حسني ،پيشكار سابق شازده

بيند و  شبي شازده مراد را در كوچه مي. دهند خانواده و خويشان شازده را به او مي

كند خبر مرگ خود شازده  امده، گمان مييابد كه او فقط براي گرفتن پول ني وقتي درمي

 خاطرات خانوادگي و آنچه را اجداد اش شازده در آخرين شب زندگي. استرا آورده 

ماجراي كشته «: كند مرور مياند،  خونريز او و خودش بر سر رعايا و نزديكانشان آورده

به اي از رعايا كه  شان به دست جد بزرگ به گلوله بستن عده شدن برادر ناتني

  .)678: 1377ميرعابديني، (» .اند و زجركش كردن همسرش فخرالنسا دادخواهي برخاسته

  انداز نظريات يونگ  از چشمشازده احتجاب مروري بر .2-2

   ناخودآگاه .1-2-2

ـ . طور كلي با عناصر ناخودآگاه شازده روبروييم       در اين رمان به    آبـا و اجـدادي بـا       ة  خان

 امـا آيـا   .كند ميآگاهي دارد كه شازده سفري را در آن آغاز    نشان از ناخود  هاي زياد       اتاق
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خودآگاه خود را دارد؟ پاسخ اين      يابي ناب به نا    شازده و يا هر كس ديگري امكان دست       

 آن هم بـه زبـان نمـادين         ها   زيرا ناخودآگاه اغلب در روياها و خواب       ؛ال منفي است  سؤ

رمان هاي       و شخصيت  ءاشيا. تو امكان دسترسي كامل به آن غيرممكن اس       كند    ميجلوه  

از نمودهـاي بـارز     . توان زبان نمادين روياي شازده در بازگشت به گذشته دانست          ميرا  

سياه و سـفيدي كـه ماننـد    هاي    عكس :به اين موارد اشاره كرد    توان   مياين ناخودآگاهي   

ـ          ها   سايه كند؛  ميپلي شازده را به گذشته وصل        سا يي كه در تمـام داسـتان همـراه فخرالن

ة بلـور كـه      صـداي كاسـ    ؛ريز خرده پر از هاي      آبا و اجدادي و قفسه    ة   عتيق ء اشيا ؛آيند مي

 ساغر و جام شراب بـا يـك زن برهنـه بـر روي آن و     ؛پيچد مي ها تيك ساعت ميان تيك 

 در  . دهليز نمور زمهريري آخر داستان و بوي نا        ويژه   به زنان مينياتوري گردادگرد تاالر و    

  : از متن توجه كنيدها سا به اين نمونه سايه و فخرالنباب

جا كه سايه بود و جا به جـا چنـد لكـة نـور روي      ها، همان برگشتم از توي درخت  

  ).93همان، (  او آنجا بود...آمد ها هم مي صداي گنجشك. ها ها و شاخه برگ

ها توي همان     رفتم توي درخت  . چه دست سبكي داشت   . فخرالنسا دستم را گرفت   

  ).97همان، ( ...ها رسيديم و به آن طرف درخت ني كه به سايه ميداالن سبز طوال

 و بيـرون كـردن      اي بـا ديوارهـاي بلنـد          اجدادي به خانـه   ة   از خان  ها  جايي خانه  جابه

  .شناسانه در شازده دارد  روانةجايي صحن  و نوكرها نشان از جابهها كلفت

 نمـاد ايـن      كه ي چرخدار او  تواند كامل باشد و صندل     مي افليج كه ن    و مراد پير، مچاله  

او بـا ايـن   . نقص است، از نظر نگارنده رابط بين خودآگـاه و ناخودآگـاه شـازده اسـت             

 مـدام خبـر مرگـي را بـه شـازده      ،كننـده اسـت   صندلي چرخدار كه عامل رواني هدايت 

 هـم شـازده را بـا سـروش          سرانجام. استكه نشان از تمايل مراد به ناخودآگاه        دهد    مي

  .خواند ميهليز نمور و سرد مرگ يا غرق شدن كامل در ناخودآگاهي فراغيبي خود به د

  الگو كهن. 2-2-2

  ييالگو هاي كهن  شخصيت) الف

و مراقبـت   دهنـدگي     پرورشيي چون   ها  ب ويژگي سب بزرگ شازده به  فخري، مادر و مادر   

 يـا   »فـم فتـل   «ي  الگو  كهنخاتون   منيره. در را به ذهن متبادر كنند     ي ما الگو  كهنتوانند   مي
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 ماننـد شـازده     ي جوانان فريببزرگ است از    عالوه بر اينكه همسر پدر    . گر است زن اغوا 

  . دارد ميدست برن

ي شخصيت پير خردمند يا پيرمرد دانا در حكيم ابونواس با بوي جوشانده الگو كهن

اش دانا نيست و حتي  ييالگو ة كهننمونة انداز گرچه او بها. يابد ميبلندش نمود ة و لباد

 تكرار بهبود نيافته است،اش  ميرهاي او مشكالت جسا با راهككند ميزرگ اذعان پدرب

زعم نگارنده   به،احتياج به حكيم ابونواس و آوردن بيش از نه بار اسم او با اين لقب

  ياتواند راهگشا باشد و ميرهايش اي پير خردمند است كه با راهكالگو كهنهمان 

  . اشدبن

 مردم و كمبود گندم     ربم   فردي است كه پس از ديدن ظل       ، پدر فخرالنسا  ،ميرزامعتمد

بزرگ هـم   پـدر . آيـد   مـي و نان براي مـردم شـهر از دم و دسـتگاه پـدر بـزرگ بيـرون                   

اما او حاضـر    . كند آزار و شكنجه مي    ،معتمدميرزا را كه ديگر حاضر به نوكري او نيست        

حتـي او را طـالق      . ردپدربزرگ را بپذي  هاي      خاتون شرارت  راي زندگي با نيره   شود ب  مين

. بينـد  را مـي   هـا   و در چاه انواع شـكنجه     كند    ميو دخترش را بدون مادر بزرگ       دهد    مي

ي قهرمان است كه در مبارزه با نيروي شر، سـر           الگو  كهنتوان گفت او نماد      مي ،دراصل

 هـا   گرچـه بعـد از ايـن سـختي        ا. گريـزد  مي ها   از مراحل مختلف سختي     و آورد ميخم ن 

كنـد بـا    ميشود، به هر حال تالش  مي حالت طبيعي زندگي برگردد و معتاد  تواند به  مين

 مـادربزرگ فخرالنـسا، مـادر    . اش آن را از بحران نجات دهـد        ييالگو  كهن به خودِ كمك  

اش در برابر ظلم دفـاع        زن فهميده و شجاعي است كه از حقوق پسر و نوه           ،ميرزا معتمد

و دهـد     مـي  در برابر شازده بزرگ از خود نشان         توان او را هم با مقاومتي كه       مي. كند مي

نوعي هم قهرمـان خوانـد و هـم كـسي كـه          رهاند، به  ميفخرالنسا را از افتادن در دام او        

پـدر شـازده هـم    . ي خويشتن و تماميـت تـالش كنـد   الگو كهندر كسب   است  توانسته  

و نيروي شر،    يعني مظهر    ، پدربزرگ مقابلاو در   . رساند  ميذهن   ي قهرمان را به   الگو  كهن

توانـد از ايـن مـانع        مي با شهامت بسيار     سرانجامو  گيرد    ميكار   نهايت نيروي خود را به    

، منهـاي   شازده كه قرار است قهرمان داستان باشـد       . خود برسد هاي      بگذرد و به خواسته   

  .قهرماني استهاي   ويژگي
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  و بغبرنگ، خطوط عميق بر پيشاني، دو اليه گوشت غ         بزرگ با صورت تاسيده   پدر

بـرادر خـود را بـا       . او مظهر برادركـشي اسـت     . ي شر است  الگو  كهن ،سياههاي      مردمك

نـشان  اعتنايي خود را بـه افـراد ديگـر           و فقط با دود كردن سيگار بي      كند    ميبالشي خفه   

همچنـين وي   . خواند مي از خود فرا   فراواندر حقيقت ديگر افراد را به ترس        او  . دهد    مي

هـا    آن از   بـرايش فايـده دارنـد     تا زماني كـه     . كند مي رفتار ء شي ةثابم  به اطرافيان خود با  

. انـدازد  مـي دور طرز دهشتناكي  بهرا ها  آن كه از او نافرماني كنند     وقتيو  كند    مياستفاده  

سيگار كه تمام شد تـه سـيگار را روي دسـت عمـو              . بزرگ نشسته بود روي بالش    پدر«

  .)26: 1384گلشيري، ( ».بزرگت خاموش كرد

هابيل و قابيل   هاي متفاوتي دارد، به همان برادركشي  ين برادركشي اگرچه جلوها

چشم  بهجا نشاني از پشيماني از كارهاي بد پدربزرگ  در اين رمان تنها يك. اشاره دارد

ها براي مزاج مباركشان مثل  ها و انابه اين توبه«تنها آنجا كه به نظر فخرالنسا . خورد مي

 واقعي در كار توبة ،در نتيجه. )52همان، (» .دنباز هم بتوانند دلگي كنمسهل قوي بوده تا 

  .نيست

بزرگ از رپد. اند پيمان با او همكنند،  ميآمد  و ة پدربزرگ رفت خانبهآخوندهايي كه 

 او توان گفت مي ،با نگاهي به اساطير. كند مي براي توجيه كارهاي خود استفاده ها آن

به . )418: 1384بهار، (يي براي انجام كارهاي خود دارد ها انپيم نماد اهريمن است كه هم

اند تا آقا يكي را  دست گوش خوابانده به  چماقها و طالبها  آن«: اين جمله توجه كنيد

   .)46همان، (» .مهدورالدم كند

: گويد ميبزرگ ابتدا او را قبول دارد و پدر. حبيب يكي از همين افراد استسيد

از درياي كرم الهي گفت و . خيلي نصيحتمان كرد. النسبي است ححبيب سيد صحيميرزا«

بزرگ به حكم همين سيدحبيب پس پدر. )59: 1384گلشيري، (» .اينكه المأمور معذور

بزرگ او را به داليل سرانجام پدراما . كرده است ميعذاب وجدان خود غلبه  بوده كه بر

 آرامش براي ،مر پدربزرگ بودپدر شازده هم كه در اوايل مطيع ا. كشد مينامعلوم 

سيدحبيب هم با نقل داستاني از تاريخ . برد ميوجدان خود به دامن سيدحبيب پناه 

  .دارد ميو از كشتن بازدهد  مياو را اميدواري ) حجاج بن يوسف(
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آورد كـه او را      ميخاطر   بزرگ را به  ون كردن مراد از خانه، شازده پدر       بير ماجرايدر  

بيرونش كردي تـا بـرود ايـن طـرف وآن طـرف بنـشيند و       «: ويدگ ميو  كند    ميشماتت  

ام را   كه نكردم، كه چطور با دست خودم مـادر سـليطه   ها  بگويد شازده بزرگ كه من چه     

رنگـي را   هـاي       و در اندرون يكي از شيشه     ... كه زدم تخته سينه نوكرها و رفتم       ...كشتم،

 توجهـات   و نـرود در ظـلّ     شكستم و با چند گلوله راحتش كردم تا ديگـر غلـط نكنـد               

  . كند ميي مادركشي را اجرا الگو كهن مراد ،بنابراين .)21همان، (» ....آقا

. شـده اسـت    مـي  باروري گياهـان انجـام       رايقبل از ميالد ب   هاي      مادركشي در هزاره  

توانند نماد مرگ باشـند و       ميآخر داستان    همچنين مراد و همسرش با آن چادر سياه در        

 زمهريـر ة  كه به سـرداب   هم  دهليز سرد و نموري     . انسانهاي      ناخودآگاهييا همان امتداد    

بـه خـداي    جهان زيرين    . نماد گور و مرگ است و به جهان زيرين اشاره دارد           ،رسد مي

.  به دنياي مردگان نظارت دارنـد      ، پرسيفون ، مربوط است كه با همسرش     ، هادس ،يوناني

رفت، از آن همه     ميتر   ن همه پله پايين و پايين     از آ  ...انتها بود و شازده     نمور و بي   ها  پله«

به شـمد و خـون و بـه آن          . زمهريرة  به آن سرداب  . رسيد ميپله كه به آن دهليزهاي نمور       

  .)118 ،همان(» .كه بود و نبوداي   خيرههاي   چشم

همواره  و فخرالنسا ، كلفت خانه، فخرياين رمان از جلوي آينه قرار گرفتنِدر 

) نارسيست(زن مجذوب به خود ة  نگارنده را به ياد اسطورشود كه ميصحبت 

 روي آينه و هنشست روب مي. آن همه جواهر داشت، يك مجري صدفي پر« :اندازد مي

  .)68: 1384، گلشيري( ».كرد مي را يكي يكي گردنش ها آن

 با لباس سفيد و دستمال سفيد و توصيفي كه از ، همسر شازده،شخصيت فخرالنسا

اندازد  مياو وجود دارد ما را به ياد زنان مينياتورهاي ايراني هاي    و لبها ظرافت دست

 زنان مينياتوري گرداگرد ديوار توصيف. آورد ميياد  كه الگوي زن ازلي و مادر را به

  :كند مي تر پررنگتاالر، اين نكته را 

 خنديد فقط چند دندان قدر كوچك كه وقتي مي آن. دهان فخرالنسا چه كوچك بود

ها به خط  خط. شد دو خط قاطع گردنش هيچ وقت خم نمي ...شد سفيدش پيدا مي

 .... )10 ،همان(ها كه پشت آن پيراهن تور سفيد بود و نبود  رسيد و به دست شانه مي
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 شازده نگاه كرد .... )12 همان،(هايش گرد بود  پستان. اش بود دو بافة مو روي سينه

  .)43همان، ( ...خرالنسابه خطوط نازك و مينياتوري صورت ف

توان  مي و يا حتي كند تداعي مي فخرالنسا زن اثيري يا لكاته را نيز ،عالوه بر اين

  ). 681: 1377 ميرعابديني،(فخرالنساست ة لكاتة گفت فخري جنب

  ي موقعيتالگو كهن) ب

. ايـن رمـان اسـت     هاي موقعيت   الگو  كهن ناتمام شازده به فخرالنسا از       ي عشقِ الگو  كهن

كه از وسـط  اي   شكسته كوچولوي بالة صورت نمادين در همان فرشت ن عشق ناتمام به   اي

تـوي اون   «: يابـد  ميريز نمود   هاي      و نيز در آينه   است  گل اطلسي روي تاق بيرون مانده       

تونه باز كنه و بـه تـاق خيـره           ميتونه راحت بخوابه، دراز به دراز پاهاشو         ميتخت آدم   

. ريـز هاي       كه از وسط گل اطلسي اومده بيرون، به اون آيينه          كوچولوة  به اون فرشت  . بشه

  .)64: 1384گلشيري، ( »چرا يه بالش شكسته؟

 مـرگ و تولـد دوبـاره در انـداختن پـدر             ،ي موقعيـت  الگـو   كهنديگر  هاي      از نمونه 

در هـا   آن همسر و فرزندانش بـه چـاه و قرارگيـري مجـدد      ،فخرالنسا و برادر پدربزرگ   

نمـود تولـد     با اين حال  ميرند،   مي سرانجامه گرچه او و همراهانش      زهدان مادر است ك   

و بلند شد و گفت بيندازشان توي چاه و بعـد زنـش را     « :ندستدوباره در جهان زيرين ه    

  .)26همان، (» .ها را هم انداختيم توي چاه و رويشان سنگ ريختيم بچه. انداختيم

خواند تا  مي همواره. كند ميت فخرالنسا در اين رمان از ندانستگي به دانايي حرك

نحوي خاص در ناخودآگاه  اند به پندارد آنچه اجدادش كرده ميشناخت پيدا كند و 

خواري افراطي بر اين مسئله  با شرابكند  مياو سعي . حك شده استها  آنجمعي 

شازده سرخورده، ضعيف، ابتر، مسلول، تنها و ناتوان است و سفري . سرپوش بگذارد

شود و تا  شروع ميد كه از موقع زير صورت گذاشتن دستانش كن  مياز ذهني را آغ

 باشد كه شازده طي آن از ها تواند سفر به گذشته مياين سفر . يابد ميمرگ ادامه 

كودكي شازده نمود معصوميتي است كه هرگز بار . گذارد ميمعصوميت به تجربه قدم 

   . توان به آن دست يافت مين ديگر
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  ييالگو كهننمادهاي  )ج

.  آتش درون بخاري و آب درون حوض؛تطهير استة در اين رمان آتش و آب نشان

 حوض  وآب همچنين نماد رستگاري است كه در اينجا با اشاره به جوي آب، فواره

  : اشاره به آب و فواره در متن  نمونهچند. كند مينمود پيدا 

فخرالنسا ايستاده بود «. )92ن، هما(»  ....فواره و گلدان و خانم جان با موهاي سفيد و«

در . )104 ،همان( ».خانم بلند شد و رفت پهلوي حوض« .)93، همان( ».كنار جوي آب

حوض و بعد توي ة گذارد روي لب ميفخرالنسا پاهايش را « :جاي ديگر آمده است

 ».زنند ميفخرالنسا دهن هاي   آيند و به انگشت مي ها ماهي. پاشويه، با آن همه ماهي

ة تيرصبغة توان تفسير كرد كه فخرالنسا با وجود  مي ، در اين صورت.)105ان، هم(

اش را در بخاري  اجداديهاي   شازده هم كتاب. اجدادي خود به رستگاري رسيده است

 بعد از مرگ فخرالنسا از اش تطهيرخواهية منزل تواند به مي كار او اين .سوزاند مي

  . شودپنداشتهآزارهاي او 

كار رفته  ها به توان به اعدادي اشاره كرد كه در اين عبارت مييي الگو هنكاز اعداد 

 هفت سال نامزدي شازده و فخرالنسا و ،ساله ، شراب هفتسه دري، هفت دري: است

  .نشان تماميت و كمال استو چهل هفت . تكه چلچراغ چهل

وپ سرخ توان به رنگ سبز طاق ضربي، ت ميشده در اين رمان  استفادههاي   از رنگ

هاي   سبز و سفيد جوي آب، گوشهاي   و سفيد شازده، لباس سياه عمه بزرگ، كاشي

 و مخمل سياه كالسكه و شال سياه مراد و ها سبز و سرخ بادبادك، يال سياه اسب

 گردن سفيد سفيد  وغيره در مرگ پدر و پدربزرگ، شراب سرخ سرخ شاطرها و

 نماد چيزي باشند و يا ندتوان مي زمينه  كه هر كدام به فراخوركردفخرالنسا اشاره 

لباس فخرالنسا معصوميت هاي    در اينجا برداشت نگارنده از سفيديبراي مثال .نباشند

 معصوميتي كه فقط در كودكي شازده يا فخرالنسا بدون آميختگي اوست؛ ةرفت از دست

بر آن  نگارنده . سفيد مصداق چيزهاي ديگري نيز استالبته،. با تجربه در او يافتني بود

در بازتعريف و بازبيني خاطرات شازده و آبا و اجدادش هر چه به كودكي شازده است 

تر است و هرچه به سمت بزرگسالي او پيش  تر و سرزنده  رنگارنگ،مربوط است

 و لباس ها م آن در لباس سياه عمهشود كه نمود مسلّ مي سياه و سفيدها بيشتر ،رويم مي
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خسروخان هر چه دهد  مياين نشان . شود ميورت تقابلي ديده ص سفيد فخرالنسا به

او هر چه . آيد ميدانايي كمتر و معصوميت بيشتري دارد، با دنياي واقعي بهتر كنار 

 ها شود، وارد دنياي سياه و سفيد يا خاكستري عكس ميتر  فهمد يا بزرگ ميبيشتر 

   .شود مي

جيبي ديگر توسط اي ه  توصيف ساعت پدربزرگ و كوك كردن آن و ساعت

ها تمام  انتها و مداوم ساعت تيك و تاك بي« :زمان ازلي استة فخرالنسا يادآور اسطور

 حتي خود عنصر زمان ).16همان، (» .سوخته هاي نيم  كرد و بوي نا و شمع اتاق را پر مي

زمان ساختاري غيرخطي دارد . در اين رمان بر اسطورة زمان ازلي منطبق است

حوادث دور و نزديك در يك زمان در ذهن شاهزاده با هم . )275: 1381ميرصادقي، (

  .توانيد بخوانيد  باز كنيد مياين رمان را از هر جا. كنند ورد ميبرخ

  نمادهاساير 

از اي       از نمادهايي كه سـردي، نااميـدي و سـقوط و در قهقـرا بـودن شـازده                  طوركلي  به

 مرده در حوض، آب در حـوض مانـده،          توان به ماهي   مي ،رساند ميپادشاهان قجري را    

نمـاد قـدرت و      (هـا   هـرز كـه جـاي بـوي كـاج         هـاي       خور، بـوي علـف     كالغ استخوان 

  . كردشراب اشاره از  خالي ة كوز وياس را گرفته بودندهاي   و گل) جاودانگي

شازده هيچ وقت اهميت ايـن  . يي داردالگو كهنبزرگ شازده ساختار  ة پدر حياط خان 

اين ساختار با عمـارتي چهـار فـصل و          . دهد ميو آن را از دست      ابد  ي  ميعمارت را درن  

قديم ايراني است كه به تقليـد انتزاعـي از          هاي       يادآور چهارباغ  ،حوضي در وسط حياط   

 مظهـر   ، كاج هست؛ ازجمله  در اين باغ     گوناگونيدرختان  . شوند ميبهشت برين ساخته    

 رسـيده و    انتها به   در اين باغِ  كه  يش  ها  اما كاج و ميوه    . قرار دارد  وسط در   ، كه جاودانگي

اي     زنـده هـاي       زيبـايش آدم  هاي       چه جايگاهي دارند؟ باغي كه مجسمه      ،بدون جاودانگي 

پايـد كـه در داسـتان        مـي ديـري ن  . انـد   شـده ر اثر خبرچيني به سنگ تبـديل        بهستند كه   

ـ    را هرز و بوي نا جـاي بـوي يـاس و درختـان كـاج              هاي      علف  ة ديگـر شـازده     در خان

 ».اش علف هـرز  ياس همههاي   آمد و نه بوي گل مي ها حاال ديگر نه بوي كاج   « :گيرد مي
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 آنجا كه   ،اند  كه نشان كليت و وحدت     ،شده بر آب   تشكيلهاي      همچنين دايره ). 70همان،  (

  .يند اوةگسيخت  ازهمنماد خودِشوند  ميشوش غم» ستك«خاتون در  توسط منيره

  يابي  هاي فرديتالگو كهن) د

 شـناخت   بـا  يعني شـازده     ؛اوة  ين رمان در كل شرحي است بر شناخت شازده و گذشت          ا

) يهـا   سـايه  (ةخواهـد خـودش و گذشـت       مـي ) اش دروني آنيماهاي(فخري و فخرالنسا    

تنها نام  شازده  يابيم   مي يعني مالقات با مراد در     ،در آخرين صحنه  . شخصيتش را بشناسد  

تـوان گفـت تـازه       مـي  پس   ؛ناخت خودش  يعني اولين قدم براي ش     ؛شنود ميخودش را   

طـاهري،  (دهـد   مـي  مـرگ امـانش ن  ،اش را بشناسد خواهد خود و گذشته ميوقتي شازده  

 خواسـته  مـي طـور بـالقوه      ست از اينكه شازده به    هيي  ها  در اين داستان نشانه   . )21: 1380

دليـل كمبـود آگـاهي يـا          اما اين خواسـته بـه      ؛ي خويشتن دست بيابد   الگو  كهن به   است

  : توجه كنيد به اين نمونه. ماند ميعلت فرارسيدن مرگ ناكام  هب

 خيلي چيزها ها  روشن عكس عمه   ةكه در آن سوي ساي    دانست    مي. شازده نخواست «

گيري شـايد    تر چيزي بيابد چيز دندان     تواند در ظلمت آن سوي     ميو اگر بخواهد    . است

: 1384گلـشيري،   ( ».خـودش را  توان فخرالنسا را از سر نو ساخت و يا حتـي             ميكه با آن    

31(.  

 بـه خـودش     آشـكار اسـت كـه      شازده براي اين منظـور در ايـن جملـه            ةتوان بالقو 

 هـا   تـوان پـشت آن چـشم        مي گذشت؟ چطور  ميپشت آن پيشاني صاف چه      «: گويد مي

 عتيقـه نگـاه     ءقطور عينك به من، به فخري و به اشـيا         هاي      نشست و از پشت آن شيشه     

وقتـي آدم بـه     « :يـد گو مـي همچنـين شـازده      .)100 ،همان(» . ...ها كرد و به خطوط كتاب    

دانـد   مـي داند كه چه چيزها ممكن اسـت باشـد، امـا ن            ميكند، به آنجا،     ميتاريكي نگاه   

  .)109همان، (» .براي همين در تاريكي خيلي خبرهاست. گذرد مي ها چه

هـاي    عكـس ة چچون عكسي از خود ندارد و از دري شازده  ذكر شود البته الزم است  

ــاهي و  ــه ناخودآگ ــاه   ديگــران ب ــته نگ ــيخــاطرات گذش ــد، از  م ــن«كن ــرو »م  در قلم

فردي كه از   . )97 ،همان(» .كاش عكس داشتم  «: گويد مي او   . ندارد  اطالعي اش خودآگاهي

  .اش دست يابد تواند به پل بين خودآگاهي و ناخودآگاهي مي خود اطالعي ندارد، نمنِ
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يـابي بـه       براي دسـت    را ديند تفرّ ازده شخصيتي است كه فر     پدر شا  ، نگارنده گمان  به

را از تفكـرات و اعمـال تحميلـي          آگاهانـه خـود      ياو در تصميم  . كند مي طي   خويشتن

شخصيتش بيش از بيش او را      ة  منفي ساي هاي      جنبهدهد    ميرهاند و اجازه ن    ميبزرگ  پدر

بوسـد و كنـار      ميش را   ا  دي او كارهاي آبا و اجدا     ،بنابراين. از يافتن خويشتن دور بدارد    

  :گذارد مي

  .پدر اجازه بدهيد من ديگر مرخص شوم«

  كجا؟-

  : پدر گفت. رفه كردسبزرگ پدر

  ).36همان، ( ».توانم مي سر و كله زدم خسته شدم، ديگر نها من از بس با اين رعيت

 بنابراين هر دو    ؛اش غلبه كند   اش به خودآگاهي   ناخودآگاهيهاي      خواهد جنبه  مياو ن 

) اش مييعني پـشت لبـاس نظـا      ( تا به سوي تحقق آرزوهايش       دارد  ميرا در تعادلي نگه     

  . رود

او بـا پـشتكار     . كوشد ميفخرالنسا ديگر شخصيتي است كه در يافتن خويشتن خود          

صورت تنفر از كارهـاي آبـا و اجـدادي           شخصيتي خود را كه به    هاي      سايهكند    ميسعي  

گرچه فخرالنـسا ايـن   ا نگارنده نظر به. ة ظهور ندهدازاجها  آنبشناسد و به    كند    ميجلوه  

توانـد غلبـه     ميشناسد، به وجه آنيموسي وجودش ن      ميخوبي   وجه شخصيتي خود را به    

  خويشتن او زير تجليات بيش از حد       سرانجام اما   ؛او از شازده آگاهي بيشتري دارد     . كند

ب داشتن نماد بينـايي     سب همچنين فخرالنسا به  . شود ميوجه آنيموسي ناخودآگاهش گم     

توانـد بـين ناخودآگـاه و        مـي  امـا ن   ؛تر است   يعني عينك از ساير زنان رمان آگاه       ،و خرد 

يابي به فرديـت و اسـتقالل او بـه كمـال              دست ،بنابراين. خودآگاهش توازني ايجاد كند   

  . رسد مين

ترين تالشي براي رسيدن به خويشتن انجـام   فخري از افرادي است كه حتي كوچك      

ي و بـه تقاضـاها    دهد    مي شازده را انجام     ة خان ةاو غير از اينكه كارهاي روزمر     . دهد مين

قدر ناآگاه اسـت كـه حتـي         او آن .  ديگري ندارد  گوناگون شازده تن دهد، هيچ خصيصة     

 درآورد و چه بسا به كارهاي بـسيار         شخواهد سر  ميشازده هر باليي كه     دهد    مياجازه  

  ). ستري با شازده در موقع ناپاكيب هم(شود  ميناشايست نيز مرتكب 
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كوچك و بـزرگ نيـز در برابـر         ة  ديگر زنان رمان مانند مادربزرگ، مادر شازده و عم        

ايـن  . بزرگ هيچ واكنشي جز اطاعت و تـصديق ندارنـد  ويژه پدر  كارهاي منفي مردان به   

. انـد  تـه  مردان خود قرار گرف ةيا آگاهي ندارند يا بنا به داليلي در ساي        ها    دهد آن   مينشان  

يند تفرد و رسيدن به تماميت      اتالشي براي قدم گذاشتن در فر     ها    آن از جانب    ،در نهايت 

 زن مراد اسـت كـه نويـسنده او را در            ها،    ويژگيبارز اين   ة  نمون. شود ميو كمال انجام ن   

جـز   بـه  واست   پوشانده   ،داردارتباط   يك روزن با دنياي بيرون       ةانداز چادر سياهي كه به   

كنـد،   مـي  هـا   علت زيادبودن پله   در آخر داستان در همراهي مراد و شازده به        غرغري كه   

  .هيچ كنش شخصيتي ندارد

  سايه 

مورد نياز خودآگاه شـازده را      هاي       و چنان ارزش   هاي شخصيتي اويند      اجداد شازده سايه  

كـودكي   شـازده در  . را وارد زندگي خـود كنـد      ها    آنتواند   ميدشواري   اند كه به   پوشانده

. تواننـد بپرنـد    ميتا كجا   ها    آن ببيند    است خواسته مي  و آورده مي را در  ها   گنجشك چشم

 شخـصيتي   ة سـاي  شـكل   اجداد و كارهاي اجدادي گرچه به همان صورت در شازده بـه           

و دزديـدن بادبـادك پـسر حيـدر علـي باغبـان             كودكي بـه صـورت      اند، اما در     درنيامده

 زنـداني كـردن     شـكل   گسالي بـه  ر بز  است و در   نمودار شده  ها  درآوردن چشم گنجشك  

در يك خانـه بـا ديوارهـاي بلنـد و آزردن            ) فخري و فخرالنسا  (دو زن   ) قفل كردن در  (

   :هيستريك با فخري فرافكني شده استة فخرالنسا با ايجاد رابط

  :گفتم) شازده(«

  غش بخند  بخند غش

  ...آخر خانم : گفت

  . خواهم كه صدايت را بشنود ميباشد، من : گفتم

  روي پاگرد پلكان،  

  . شود شازده مياينجا كه ن

  شود؟ ميچرا ن: گفتم

  . آخر سرده، پشتم يخ كرد: گفت
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: اگر فخرالنسا گفت. ترسي؟ بخند دختر، بلند ميبا اين همه گوشت از چي : گفتم

  .)112همان، ( ».نترس، بگو. بگو شازده گفت» خنديدي؟ ميچرا «

هاي     سايه. گردد ميقي او با شازده بر    غيراخالة  قسمت پست شخصيت فخري به رابط     

، بر او غلبه پيدا      است خاتون كه در اين داستان به اسب لخت تشبيه شده          شخصيتي منيره 

و فريبـد     مـي بزرگ است، شـازده را نيـز        اي پدر     او عالوه بر اينكه همسر صيغه     . اند كرده

ة كـرد  گـرم و عـرق    هـاي       سـر شـازده ميـان پـستان       «: شـود  مـي  بسيار شـكنجه     سرانجام

شازده گـرمش بـود،     . ...زد مينفس   خاتون نفس  منيره. لرزيد  مي ها  پستان. خاتون بود  منيره

خـاتون گفـت     منيره. آد  ميآد، بدم    ميبدم  . خوام بازي كنم   ميخوام برم، ديگه ن    مي: گفت

  .)55همان، ( »ن؟ها  خواي سوار اسب لخت بشي مين

يي كـه درون خـودش      ها  و نكبت  ها   شخصيتي خود را، بدي    ةبزرگ هم تمام ساي   پدر

بـراي ايـن    و حتـي ديگـران را       دهـد     مي به ديگران نسبت     ،متنفر است ها    آنهست و از    

خاتون و همچنين كشتن بـرادرش كـه         نبيه منيره ت. كند مي وحشتناكي تنبيه    شكل  بهكارها  

ة  قتل عام بسياري از افراد ديگر مثل پسر بچـ           و خواهد، ميفقط سهم خانوادگي خود را      

هـا    آن كارهاي   ، پدربزرگ گمانبه  .  از اين نمونه است    ،رود ميهوايي كه به مكتب ن     هسرب

 غـارت   و كـشتن  :هـا     ويژگـي اما تمام اين    . قدر بد هستند كه او مأمور و معذور است         آن

قـسمت پـست    . شخـصيتي شـازده بـزرگ هـستند       هـاي        سايه هاي  جلوه  مي،  اموال عمو 

توانست يك خيابان آدم را به دم چرخ و          « او كهيابد    ميشخصيت پدر شازده آنجا نمود      

شـود و بـه    مـي  او از اعمال خود پشيمان .)59همـان،  ( ».پوش بدهد زره تانك وهاي     دنده

 را بشود آن هم به اين آسـاني لـه و لـورده              ها  كردم كه آدم   ميفكر ن  «:گويد ميبزرگ  پدر

ترسـي كـه نكنـد     مـي خوب، كه حاال پـشيماني؟ يـا فقـط         « :گويد مي و پدربزرگ    ».كرد

اش  شخـصيتي هاي      ن سايه كرداو دوباره به پنهان      .)27همان،  ( ».بيندازندت توي سياهچال  

  . پردازد مي

  آنيما و آنيموس

كننـده   دليـل اسـرارآميز و مجـذوب       او بـه  . فخرالنسا براي مردان موجودي آنيمايي است     

 زيـرا  ؛بينـد  مييت را ن  شازده در اين داستان واقع    . دهد ميبودن، آنيماي شازده را تشكيل      
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مقهور وجه شرور آنيماي خود شده است كه او را لحظه به لحظـه بـه سـمت قهقـراي                    

بسياري به آن اشاره  است، مانند       هاي      ابتر بودن شازده كه در جمله     . برد ميبيشتري پيش   

اش نميشه و گرنه من با يـك تخـم           خدا را شكر كه بچه     «:گويد مياين جمله كه فخري     

ـ آنيماي اوست كه هاي   علت فعاليت به، )62همـان،   ( »كردم؟ ميار  حروم چه ك   ر او تـأثير  ب

شازده شـايد مـدام بـه       . كند ميصورت خشم و ناتواني بروز       گذارد و در كل به     ميمنفي  

ايـن خلـق   . برم ميلذت نها  آنشود كه من برخالف اجدادم از هيچ چيز   ميخود يادآور   

 با فخري، ترس از بيماري      رفتارورت ناهنجاري در    ص تواند به  ميوخوي آنيما در شازده     

ة كرد كه چقدر كوچك وحقير اسـت، حـاال اگـر نـو             ميآدم حس   «. و ناتواني جلوه كند   

  .)95 ،همان( ».مردم ميحضرت واال هم هست، باشد كاش 

از دنيـاي بيرونـي، حقيقـي و كـامالً          اي      ذهن خودآگاه شازده پيوسته تصوير فريبنده     

 هرگز مانند فخرالنسا درك      را كه او واقعيت اطرافش    اي    گونه  به ؛دهد يممشخص را ارائه    

البته فخرالنسا همچنان با خودآگاه خويش گرفتار مشكالت بيروني و بيگانه بـا             . كند مين

آنيمـوس  . يش را بـه گـوش او برسـاند   هـا  تواند پيام ميسختي  طبيعتش شده است كه به   

فلج شدن احساسات و احساس ناامني و پـوچي         فخرالنسا چنان حال انفعالي دارد كه به        

آنيموسي هـر     وجه آنيمايي و   ةعلت جلو   فخرالنسا و شازده به    ةرابط. او منجر شده است   

خـود  هـاي     اعتقادات و آگاهيهموارهدو چنان سطحي و مبتذل شده است كه فخرالنسا   

كه شازده و   بد  يا  ميقدرت گرفتن اين دو وجه در هر دو تا جايي ادامه            . زند ميرا فرياد   

 ةكه مصداقش در اين جمل    شوند    ميفخرالنسا دو قطب بسيار متضاد و جدا افتاده از هم           

آمـدم، مـست، كـه       مـي نصف شب   . توانستم در خانه بند شوم     ميمن كه ن  «: شازده است 

 بسته  ها  اش آرام شده باشد، كه عينكش را برداشته باشد، كه پلك           نبينم، كه خطوط چهره   

  » .باشد

اروتيكي بين عاشـق و معـشوق وجـود         ة  ايران صحن هاي      نه كه در نگارگري   گو همان

بـه  .  از هر كنش اروتيكي دورنـد      ها   همان نگارگري  ةمثاب ندارد، شازده و فخرالنسا نيز به     

  : اين عبارات توجه كنيد

 ،همـان (» .گفت خوش ندارم شـازده     مي. اش را ببينم   هرچه كردم نگذاشت تن برهنه    «

114(.  
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دوسـتت دارم   : گفـتم . كـرد  مـي ير سرش بود و داشت به سقف نگاه         يش ز ها  دست«

   ».يش پر از اشك شدها قدر بلند خنديد كه چشم خنديد آن. فخرالنسا

رسـد كـه بـه     مـي  كارش به جايي    ،اش علت نمود آنيما در تخيالت شهواني      شازده به 

در . كنـد  ميي  باز سازد و با او عشق     مي فخرالنسا   ، از فخري  علت قطع رابطه با فخرالنسا    

شـود، بـه فخـري فرافكنـي         مـي حقيقت شازده همان آنيمايي را كه از فخرالنـسا ناشـي            

  . كند مي

تـرين اميـال     براي اجداد شازده نشان از عميق     ها    آندر اين داستان حرمسراها و زنان       

فرافكنـي آنيمـاي اجـداد شـازده بـر زنـان حرمـسراها نمـود                . آنان دارد ة  كاريكاتورگون

  . ت اسيافته مي

   پرسونا 

در اين رمان نيز هر كسي ممكن است        . افراد جامعه نقاب به صورت دارند     ة   هم يقين،  به

فخرالنسا در برابر شازده نقاب     .  برخوردار باشد  ويژگيبا دنياي بيروني از اين      تعامل  در  

 خـودش را در     او.  اجدادي خود را مطالعه كند     ةزند تا به ديد انتقادي گذشت      ميبه چهره   

كـه تـشخيص او از فخرالنـسا غيـرممكن          كنـد     مـي  غـرق    چناناش   آبا و اجدادي  كتاب  

او . شـود  مـي كم بـا آن يكـي        پس او در برابر شازده نقابي بر چهره دارد كه كم          . شود مي

  . كه هستكنند  ميديگر فخرالنسا نيست منتها شازده و فخري گمان 

خود را كنـار    هاي     نقاب پيوستهاش    روشن شدن خاطرات گذشته    طولشازده هم در    

 اثـر   بـر  اسـت كـه      يپريـش  داند او واقعاً عاشق فخرالنساست؟ يا روان       ميكسي ن . نهد مي

عالوه بر اينكه خـودش را در پايـان          شازده؟  كند ميفخرالنسا او را اذيت     هاي      زني واپس

در . كند ميطور كامل عمل ن    خود هم به  هاي      دن نقاب زبشناسد، در كنار  تواند    ميداستان ن 

  .يابد مي درنيش را كامالًها  خواننده علت بعضي كنش،جهنتي

بينـد و بـراي      مـي ديگران  ة  او خودش را در آين    . نشيند مي آينه   روي  روبهفخري مدام   

 ،زنـد  مـي نقابي كه او به چهره      . ندارداي      شبيه كردن شخصيت خود به ديگري هيچ ايده       

يك طرفش خانمش   . دبازش كر . آيينه كوچك خانمش را برداشت    «. بسيار ضخيم است  

 » ....روي آينـه نشـسته بـود       هفخري هنوز روب   «.)60 ،همان( ».بود و طرف ديگرش شازده    
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 اعتماد او را به خود      زند و حس   ميدر مقابل فخرالنسا نقاب به چهره        فخري   .)67 ،همان(

دارد و تمـام خبرهـاي       مـي در عين حال در مقابـل شـازده آن نقـاب را بر            . كند ميجلب  

  . دهد مي را به او فخرالنسا

چـادر  هـا     ؛ آن توقـع دارد  ها    آنساير زنان همان نقابي را بر چهره دارند كه جامعه از            

ه احتجـاب، بـرادر پـدربزرگ و         اما پدر شازد   .همين ترتيب  ساير مردان نيز به   . پوشند مي

  .  نپذيرندها را  آن شده به تحميلم نقاب ضخيكنند  ميسعي ) پدر فخرالنسا(ميرزا معتمد

ماند كه مجبور است در برابر هر قـشري نقـابي بـه صـورت                مي دلقكي   بهبزرگ  پدر

فهميم كـه   ميابتدا . كند مييكي معرفي   پدربزرگ را يكي ةچهرهاي      اين رمان نقاب  . بزند

بعد خود اذعـان    .  است اختيار كرده براي مراد صندلي چرخدار خريده و براي او همسر          

زده را جبران كرده و يك ده را در ازاي جان او داده     پدر شا  هاي     كه پدرسوختگي  كند  مي

. كنـد  ميخاتون را داغ     كند و در عين حال منيره       ميبيب اظهار گناه    در برابر سيدح  . است

خـوردن   كـشي و   توصيف الطاف بـه وصـف آدم        از رود،  پيش مي   كم كه داستان به       كماما  

تـاب نوكرهـايش را   بزرگ كاغـذ حـساب و ك  پدر« :رسيم مييش ها  حق نوكرها و كلفت   

مگـر مـن روي گـنج       ! هـا   پدرسـوخته  :زده مـي كـرده و داد      مـي گرفته دستش، نگـاه      مي

كـه  كنـد؛ نقـابي       مـي دروغ را باور     چه كسي اين نقاب تزوير و     . )30 ،همان( »ام؟ خوابيده

ــشتوان  ــت و پ ــت واقعي ــك غــصبي رعي ــرادرش . آن اســتة خــون و مل ــر ب او در براب

اش در تمنـاي زنـان       آنيمـاي سـالخوردگي   هـاي       ر خواهش ترين انسان و در براب     رحم بي

  . توجه به بواسيرش است بي

  ها انواع شخصيت. 3-2-2

او در پايان زندگي تنها مانده و درگير محتويات ذهني . شازده شخصيتي درونگرا دارد

چشمان . استبوده اش هم سرگرم تمنيات خود   و در طول زندگياستخود 

 مبتني بر درونيات و ياو دنياي. كند مي اما شكار ن؛دآور مي در تراش  را با قلمها گنجشك

 .اش خبري نيست آبا و اجداديهاي   كه در آن از ويژگياست خود ساخته هاي   ويژگي

 يا كندآگاهي ندارد كه بخواهد آن را اصالح  شازده به اعمال و كردار اجدادي خود
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 را انجام ها  آن، كارهايتر است ترئ جدل و او چون ذاتاً ابتر و بي. درس عبرت بگيرد

  . كند مي اين مسير را دنبال ناچار بهديگري ة گون يا بهدهد  مين

رسـيدن بـه    ة  او در مرحلـ   . فخرالنسا هم در مقايسه بـا فخـري بـسيار درونگراسـت           

. دهـد   نشان مي شراب خوردن بيش از حد  آن را با   وكند    ميخويشتن درونگرايي اختيار    

 شـازده اطاعـت     ةدر برابـر اراد   او  . چيـز نيـست    سـت و نگـران هـيچ      اما فخري برونگرا  

ديگـر  . ق مانـده اسـت    ظاهري زندگي خود معلّ   هاي      ب در جنبه  وچرا دارد و مرتّ    چون بي

در سـطحي كـه نـشان داده        (يش  ها  زنان اين داستان مانند مادر شازده، مادربزرگ و عمه        

؛ امـا پـدر شـازده و        نگراسـت بزرگ برو پـدر . خـاتون برونگـرا هـستند        منيره و) اند  شده

  . ميرزا درونگرايي بيشتري دارندمعتمد

خود هاي    منطبق بر ايدهو موسي خضرگرچه يونگ رمان ا گفت بايد ،در پايان

  در زبانگرا با اتكا به نظريات فراي هاي نقد اسطورهالگو كهنكم  ، كمكند تحليل مي

 نظريات  مبتني بر كاربردِ اين تحليلِ،حال هر به.  نيستندنژادياي   و ارثيهشوند  مي هساخت

يي اين الگو كهن و نمادهاي ها  موقعيتها، شخصيتگرا نشان داد  يونگ در نقد اسطوره

خبر  راستي از آن بي آيد كه گلشيري به مي از جايي كه بل،گلشيري نيستة رمان زاد

 پنداشت با تفحص در حيات ميفرويد «: گفت مييونگ حق داشت كه . مانده است

  .)377: 1382احمدي، (. »شخص هنرمند كليد رازگشاي شاهكارها را يافته است

اي   ويژهة  تخيل قدرتمند يا حالت شاعرانبرايند خالقيت هنرمند ،از نظر يونگ

. رود فراتر ميزندگي فرد ة آيد كه زمان آن از تجرب ميازلي پديد ة  از تجربكهنيست، بل

 ما را قالب ،هنري يا ادبي بايد اجازه بدهيم اثر براي فهم اثر ، يونگةپس بنا به گفت

  . كه هنرمند و نويسنده را قالب گرفته استگونه آن ،بگيرد

  گيري نتيجه

ترين نظريـات    مهم. توان يافت    را مي  يونگشناسي    روان عناصر   شازده احتجاب در رمان   

ـ  ا به هالگو  كهنتحليلي مبتني بر برجسته كردن ناخودآگاه جمعي و         شناس،    رواناين   ة مثاب

اسـاطيري  هـاي       سفر شازده به گذشته و ناخودآگاه، سفري بـه گذشـته          . اساس آن است  

هـاي  الگو  كهـن . ناخودآگـاه ماسـت    هاي ضمير الگو  كهن ةدهند  اساطيري كه شكل   ؛است
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يي چـون آب،    الگو  كهنابي، نمادهاي   ي  هاي فرديت الگو  كهنمادر، پير خردمند، قهرمان و      

تمام افـرادي كـه خاصـيت       . دارندين ميان نقش بسيار مهمي       در ا  ها  آتش، اعداد و رنگ   

ي الگـو   كهـن مـادربزرگ فخرالنـسا نمـود       و  شازده، فخري     مادر :دارنددهندگي    پرورش

خـاتون   منيـره . شود  مي ناميده   »فم فتل «ي مادر وجه شرور هم دارد كه        الگو  كهن. مادرند

بـا  اي   گونـه  بزرگ همـه بـه     برادر پـدر   معتمدميرزا، پدر شازده و   . الگوست  كهننمود اين   

و براي بازگشت طبيعي به زندگي      كنند    ميي شر مبارزه    الگو  كهن يعني مظهر    ،پدربزرگ

خوان رستم بايد رد شـوند تـا         از هفت ها    آن ،عبارتي  به ؛كشند مي  بسيار مرارت  خودشان

ي الگـو   كهـن دسترسـي بـه     درصـدد   فخرالنسا  . شان باشد  ي قهرمان برازنده  الگو  كهننام  

پـدر  . كنـد   مـي  تـداعي ذهـن    در    زن ازلي و نارسيست را نيـز       ةتن است و اسطور   خويش

ي اسـت كـه در    يتفخري شخـص  . كنند ميميرزا هم در همين مسير تالش       شازده و معتمد  

تـا در برابـر نفـوذ نيروهـاي منفـي           اسـت   مقابل فخرالنسا نقاب ضخيمي به چهـره زده         

 فخرالنسا  ةاو در آين  . ا اثبات كند  آنيمايي در شازده، اطاعت و فرمانبرداري محض خود ر        

يـابي خـود انجـام       ينـد فرديـت   ا تالشـي در جهـت فر      ،عبارت بهتـر   بيند و به   ميخود را   

 دنيايي كه پيـام مـرگ آغـازگر راه آن و            راد و زنش نماد دنياي ديگر هستند؛      م. دهد مين

  . اش است كننده  هدايتصندلي چرخدار عامل روانيِ

، اين نتيجه حاصل    ارائه كرديم ، نمادها و غيره     ها  شخصيتيي كه از انواع     ها   تحليل با

گرچه شـازده   . دوران بزرگسالي او نقش ندارد    ة  انداز شود كه دوران كودكي شازده به      مي

شـناخت خـود    درصـدد   شـود، در بزرگـسالي       رو مي   روبهدر كودكي با تصاوير واقعيت      

شود و در قهقراي تنهايي      ميزندگي شازده در سراشيبي سقوط آغاز       . آيد ميآيد و ن   ميبر

  .رسد ميپايان  كسي به بي و

الگـويي   هاي كهن  يونگ و بينش  شناسي    روانهدف اين مقاله، كاربست نظريات مهم       

توانـد رهنمـون     آيد كـه در نهايـت مـي        دست مي  از اين تحقيق الگويي به    .  بوده است  او

يـن جريـان در      ا ةادامـ . آثـار سـينمايي، ادبـي، هنـري و غيـره باشـد            از  تحليل بسياري   

. خـورد  گرايي و ساختارگرايي گره مـي      هاي اسطوره  هاي نورتروپ فراي با ديدگاه     تالش

ايـن  . شـوند   تكـرار مـي    پيوسـته الگوها زباني هـستند و در ادبيـات          او معتقد است كهن   

استفاده در اين مقاله باشند كه ما فقـط بخـشي از آن              توانند مكمل نقد مورد    ميات  ينظر
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هاي فـراي    از ايده،»گرا نقد اسطوره«توان با عنواني كلي به نام       پس مي  .مكرديرا بررسي   

هـاي عـشقي معـادل       از نظـر او رمـان     . دكـر  كار تحليل    ةآن را ضميم   هم بهره گرفت و   

فـراي،  ( كمـدي در ازاي بهـار اسـت           و يز، طنز معادل زمستان   ي تراژدي معادل پا   ،تابستان

ـ تـوان نظر     نميبيش از اين    . )342: 1957 بايـد اميـد داشـت كـه در         . ت او را بـسط داد     اي

 نقدهاي جالبي از آثار هنـري و        هاگرا هاي ساير اسطوره   چارچوب كاملي همراه با نظريه    
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