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  چکیده
شناختی است کـه   روانهاي مدرن نقد ادبی و مبتنی بر نقد  نظریه یی ازالگو کهننقد 

در ایـن نـوع نقـد، ضـمن مطالعـه و بررسـی       . اساس آراي یونگ بنا شده است بر
ذهـن شـاعر و نویسـنده نشـان      توسطها  هاي یک اثر، چگونگی جذب آنالگو کهن

و در هاي مکرر بشر در زنـدگی اسـت    ها که محصول تجربهالگو کهن. شود داده می
، از زوایا و ابعاد گوناگون مـورد بررسـی و   است ناخودآگاه وي به ودیعه نهاده شده

این مطالعات، سفر قهرمانی براي رسـیدن بـه کمـال و     ۀپای بر. اند تحلیل قرار گرفته
هـدف  . ها در زندگی هر فرد میسر اسـت الگو کهنیاي فردیت با تکیه بر حضور ؤر

هوشـنگ گلشـیري از منظـر نقـد      ۀنوشـت  جـاب احت شـازده این مقاله، بررسی رمان 
ـ  مـار بـر   .کـی  .پیرسون و هیو .اس .یی با تکیه بر مبانی فکري کارولالگو کهن  ۀپای
کننـد   پژوهشگران تالش مـی . بیداري قهرمانان درون است ۀگان دوازدههاي الگو کهن

هاي داسـتانی نیـز    ها، نشان دهند شخصیتالگو کهنتا ضمن آشنایی اجمالی با این 
توانند در فراینـد تفـرّد    ها، میالگو کهنهاي هشیوار، با تجلی این  همچون شخصیت

 شـازده دهد رمان  نتایج این تحقیق نشان می. گام نهاده و سفر قهرمانی را پیش گیرند
ـ  شناسـی خـود، بـر    روانهاست و به دلیل رویکرد الگو کهنسرشار از  احتجاب  ۀپای
، رونـد  الگو کهننه با حلول  احتجاب ازدهش. یی قابل تحلیل استالگو کهننظریات 
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دهنـدگی را در   هاي داستان نقش پرورش گیرد و دیگر شخصیت تفرد را در پیش می
  . ف براي او دارندمسیر تشرّ

   .هوشنگ گلشیري ،احتجاب شازده ،سفر قهرمانی ،ییالگو کهننقد  :ها واژهکلید
  

  مقدمه. 1
 نویسی ایران در قرن بیستم داستانهاي  چهرهبارزترین ة تردید در زمر هوشنگ گلشیري بی

کار نویسندگانی چون صادق هدایت و بهرام صادقی را ادامه داد ، او در افقی تازه. است
دانند و در  می ناپذیر از قلمرو داستان یاها و اوهام آدمی را نیز بخشی جداییؤکه جهان ر
ذهـن و ضـمیر   ۀ نهفتـ هـاي   گذرند تا بـه الیـه   مینویسی از واقعیت عینی در کار داستان
، هوشنگ گلشیري .)147 - 146: 1379، کریمی حکاك(خود دست یابند هاي  شخصیت

 جنگاول ة و در چند شمار نوین پیامۀ در مجل 1340ۀ دهۀ نخستین آثار خود را در آستان
اما بعد از مدتی به صورت جدي  ،او در ابتدا به سرودن شعر پرداخت. منتشر کرد اصفهان

ادبیـات کالسـیک و   ۀ در زمینـ اي  گستردهۀ وي مطالع. پیدا کردنویسی گرایش  به داستان
اغلـب آثـارش   . نویسـی آشـنا بـود    مختلف داستانهاي  مدرن فارسی داشت و با تکنیک

او ضمن . ها اهمیت فراوان داده شده است ساختاري پیچیده و تکنیکی دارد و به فرم آن
تأثیرگذار ) و بهرام صادقی ،بزرگ علوي، صادق هدایت(خود ۀ ثر از نویسندگان گذشتأت

هـاي   آشنایی با شـیوه  پس از گلشیري .نیز بود و به هویت و سبک خاصی دست یافت
و » مثـل همیشـه  «، »براي سمور آبیاي  دخمه«نویسی و انتشار چند داستان  داستانمدرن 

 شازدهۀ ادبی قرار گرفت و سپس رمان برجستۀ امعمورد توجه ج» مردي با کراوات سرخ«
 و کریستینپس از آن با آثار دیگري چون . سزا رساند هاو را به شهرتی ب )1348( احتجاب

، )1370( هـوا  والیـت  در، )1369( رخ دوازده، )1356( راعـی  گمشدة برّه، )1350( کید
صـاحب سـبک و   اي  نویسـنده عنـوان   بـه ) م 1999(نامـه   جنّ و، )1371(دردار هاي آینه

 دار بـر  مرده حدیثیا  پنجم معصومداستان بلند ، عالوه بر رمان. ساز شناخته شد جریان
، )1347( همیشـه  مثـل هـاي   و مجموعه داسـتان  )1358( آمد خواهد که سوار آن کردن

، )1363( دیـو  و مـاهیگیر  حدیث، )1362( خانه جبه، )1354( من کوچک نمازخانۀ
اوسـت و مجموعـه   ۀ نوشـت ) 1374( روشـن  دست ،تاریک و ،)م 1989( )2( گنج پنج

نامـه و   فیلمۀ در زمیناو  .گرد آمده است) 1380( ماه تاریک نیمۀکوتاه او در هاي  داستان
  .از خود بر جاي گذاشته است ادبی نیز آثاريهاي  پژوهش
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اعماق ذهـن  زدن در  نقبضمیر انسان و هاي  کاوش در الیهۀ گلشیري عرصهاي  داستان
توقفی است که مدام  گیري از زمان بی بهرهها و کشف و شناخت خود و دیگران با  شخصیت

ـ    یمیان حال و گذشته و آینده در حرکت است و براي روایت رخدادهاي داستان گـاهی حت
تـرین اثـر    برجسته .)169: 1390، بیات(آورد  می دریا و مالیخولیا ؤخیال و رهاي  سر از عرصه

 .منتشر گردید 1348در است که  1جریان سیال ذهنة به شیو حتجابا شازدهرمان ، گلشیري
، جیمـز بـاکن  . چهارده بار تجدید چاپ شـد  1385متعدد رسید و تا هاي  پس از آن به چاپ

بـه  ، ترین اثـر خـود نامیـده    اقبال آن را خوش، اش هاین اثر را که نویسند، اسکاتلندية نویسند
ایـن  . فیلمی با اقتباس از این رمـان سـاخته اسـت   هم آرا  فرمان بهمن. انگلیسی ترجمه نمود

ایـن رمـان   ۀ ویژگـی برجسـت  . انـد  دانستهایرانی ثیرگذارترین آثار ادبیات داستانی أرا از ت رمان
برگزیـده  را راوي داناي کل محدود داستان  تر بیشبراي گري نویسنده است که  روایتة شیو

گـویی درونـی    تـک جریان سیال ذهن همچون هاي  وي در طی داستان از دیگر شیوه. است
  . مستقیم و غیر مستقیم و حدیث نفس نیز بهره برده است

 دیگـر بـه روایـت    این اثر چهار راوي گوناگون در پـنج بخـش قابـل تمیـز از یـک      در
داناي کل محدود به ، داناي کل محدود به شازده: این چهار راوي عبارتند از. پردازند می

 )پـردازد  می که به حدیث نفس(و فخري ) پردازد می گویی درونی تککه به (شازده ، فخري
  .)60: 1387، سیدان(

تنهـا روایتگـر زنـدگی یـک شـخص      ، این رمـان بـا سـاختاري پیچیـده و پـر از ابهـام      
بلکـه نویسـنده محـور اصـلی داسـتان را اضـمحالل و فروپاشـی         ،نیست )احتجاب  خسرو(

. دهـد  مـی  خانـدان قجـري بـه خواننـده    ة طالعات بسیاري دربـار خاندان قاجار قرار داده و ا
پـردازي عمیقـی    بـه شخصـیت  ، که در داسـتان گنجانـده   ينظیر بیهاي  گویی تکنویسنده با 

، احتجـاب  شـازده خصـوص در   بـه  ،گلشـیري هـاي   داستانهاي  شخصیت. دست زده است
خسـته و  ، شـده  مسـخ ،  جوي هویتی تازهو در جست و هویت بی، مردد، زده بحرانهاي  انسان

مضـمحل  ، گـاه خـود تکـرار    آور و حتی گه از تکرارهاي مالل زاریب، تهی از خویش، درمانده
  . اند یوسأاندیش و م مرگ، پناه شده و بی

مختلـف  هـاي   تـوان از دیـدگاه   مـی ، شناسـی بـر ایـن رمـان     مبـانی روان ۀ به دلیل احاطـ 
الگوهـاي   یـافتن کهـن  ، این مباحـث مهـم  یکی از . را مورد بررسی قرار دادآن ، شناسی روان

)archetypes (  حاضر در رمان مطابق با مبانی فکري کـارول پیرسـون )Carol. S. Pearson ( و
توان سفر قهرمانی حاضـر   می الگوها است که با یافتن این کهن) Hugh k. Marr( هیو کی مار
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الگوهاي حاضر  که کهندر این جستار پژوهشی سعی بر این است . کرددر داستان را تحلیل 
بـر   تلویحاً ماتن .1: اده شوداالت پاسخ دؤاین س یافته و بهسامان این اساس  در این رمان بر

آیـا مـاتن سـعی بـر سـاخت قهرمـان        .2کید داشته اسـت؟  أها در این رمان ت الگو کهنکدام 
ساختار  تاریخی وة حاضر در وجود خود داشته است یا مطابق با دورهاي  الگو کهناساس   بر

در الگوهـا   کهـن آیـا یـافتن    .3قهرمان را خلـق نمـوده اسـت؟    ، حاکم بر زمان و مکان خود
ۀ آیــا همــ .4 انســانی مقــدور اســت؟هـاي   داســتانی نیــز ماننــد شخصــیتهــاي  شخصـیت 
آیا مـاتن بـا    .5 داستانی این ژانر ادبی قادر به طی روند سفر قهرمانی هستند؟هاي  شخصیت

متن را به دست این موضوع سـپرده یـا   ، حاکم بر فضاي داستانۀ انشناس روانۀ توجه به حیط
ایـن پـژوهش بایـد گفـت کـه ایـن        ۀادبی ادغام نموده است؟ در تبیین پیشینۀ آن را با حیط

هـایی همچـون    پژوهش. مورد توجه منتقدان ادبی بوده است، داستان با رویکردهاي مختلف
 احتجـاب  شـازده  بـا  همراه، میرصادقیجمال لیف أت )1381( ایران معاصر هاي نویس داستان

) 1387( ذهـن  سیال جریان نویسی داستان، فرزانه طاهري و عبدالعلی عظیمیۀ نوشت) 1380(
 حسـن میرعابـدینی  ۀ نوشـت  نمایشـی  و داسـتانی  ادبیـات  تحـول  سـیر لیف حسین بیات و أت
. انـد  ف پرداختـه اند که به تحلیل این داستان در ابعـاد و زوایـاي مختلـ    در این زمره) 1387(

 هوشـنگ  احتجـاب  شـازده  رمـان  در روایـی هـاي   تکنیک بررسی«هایی چون  همچنین مقاله
ۀ مقایسـ  در زن جایگـاه  بررسی«، قالوندي زیبا و لی حسن کاووسۀ نوشت) 1388(» گلشیري
 بررسـی  و تحلیـل «، زاده عـادل  به قلم پروانـه  )1389( »احتجاب شازده و کور بوف تطبیقی
 قـدرت  روابط«، مریم سیدانۀ نوشت) 1387(» ساختگرایانه دیدگاه با گلشیري احتجاب شازده

نــژاد و  غالمــی محمــدعلی و صــابرپور زینــبۀ نوشــت) 1388( »احتجــاب شــازده رمــان در
 آثـار  در مـدرن  پسـت هـاي   لفـه ؤم بررسی( »ایران معاصر داستانی ادبیات در مدرنیسم پست«

ــنگ ــیري هوش ــ )1389( )گلش ــیاوشأت ــیري و لیف س ــتان  ... گلش ــن داس ــا ای ــد ب در پیون
گفتنـی اسـت بـا     .شده استها در نوشتن این مقاله استفاده  برخی از آناز که  اند شده  نوشته

ها بر اساس مبـانی فکـري   الگو کهنسفر قهرمانی و  ۀدر زمین، توجه به مشاهدات نویسندگان
  . اثر مدونی یافت نشده است، پیرسون در این داستان

  
  داستان به ینگاه. 2

. انـد  سیزدهم و چهاردهم قمري دانسـته ة اصفهان سد، با ابهام، مکان و زمان وقوع داستان را
. گذرانـد  مـی  آخرین شب زندگی خـود را ، خاندانی اشرافیة آخرین بازماند، شازده احتجاب
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مـرگ  هـاي   ـ شاهدي که در تمام صـحنه  مراد را دیده است، آمده می سر شب وقتی به خانه
که یقین دارد زمـان مـرگش    ،ـ و اینک آید می دارد و به تعبیري منادي مرگ به شمارحضور 

سفري ، رود می به سفري در رؤیا و تاریخ ،بنابراین. بشناسد خواهد خودش را می، فرا رسیده
) شـازده ۀ همسـر درگذشـت  ( فخرالنسـاء . بازمانده از گذشتگان استهاي  که محرّکش عکس

تـرین دلیـل بـراي رفـتن      دارد و در حقیقت وجود او بـیش  او نخاطرات را در ذه ترین مهم
فخرالنسـاء  . شازده شناخت فخرالنساء اسـت  ذهنیۀ ؛ زیرا تنها وسوساستگذشته شازده به 

، انـدازد  مـی  از دسـت رفتـه  هـاي   زمـان د را به یـا  شازده، جد کبیرهاي  کردن ساعت کوكبا 
 انگشـت  او ضـعف خانـدان و تبـار   بـر نقـاط   ، با تسلط خاص خـود بـر شـازده   ، فخرالنساء

ایـن   او که خود قربانی جور و سـتم  .زند زندگیشان تازیانه می ۀگذارد و گویی بر تاریخچ می
شـازده بـا   . کنـد  آگاه می، را به پوچی زندگی خود و اجدادش سرانجام شازده، خاندان است

ي هـا  حال خوشی نـدارد و گذشـته بـه شـکل کـابوس     ، زند می مرور خاطرات گویی چرت
 هایی کـه او را هـر بـار از جـا     شود؛ خواب می هولناك و گاهی در ابهامی تاریک بر او ظاهر

پریشـانی  . غلتـد  مـی  آورد و او در چرتی دیگر بـه کابوسـی دیگـر    می به زمان حال، پراند می
پـدر بـزرگ و پـدر هـم بـه      ، کبیر حضور خاطرات جد. له استئخاطرات حاکی از این مس

. پدر بزرگ است، یکی از افرادي که در داستان حضور پررنگی دارد. پیوندند می توهمات او
 حفظ سنن اشرافی با خونسـردي خفـه  ۀ کُشد؛ برادرش را به بهان می پدر بزرگ مادر خود را

 بـا تیـر  ، اربـابی شـده  ۀ اندازد؛ رعیتی را که وارد قلع می اش به درون چاه کند و با خانواده می
بسـتري بـا    هـم بـه جـرم   را ، روز حرمسـرا  تیرهزن ، خاتون منیرهشمان زند؛ به دستور او چ می

شـازده اجـداد   . شود می دیوانه، کنند می آورند و بعد که داغش می درشازده احتجاب کوچک 
، هایشـان  ها و قسـاوت  کشد و پس از مرور سنگدلی می مرصعشان بیرونهاي  خود را از قاب

 نوبـت بـه پـدر   ) پـدر بـزرگ  (بـزرگ   ةپس از شازد. گرداند می آنان را به سر جاي خود باز
پدر به خـدمت نظـام در   ، حاال دیگر فروپاشی اشرافی تسریع شده و به همین دلیل. رسد می

دهد  می در یکی دو ساعت انجام، اند او کاري را که اجدادش طی چند سال کرده. آمده است
شـکل  ، ایـن سـتم پـدر   . بنـدد  مـی  تعداد زیادي از مردم را به گلولـه ، نظامیۀ و در یک حمل

شـازده احتجـاب خـود را از    . خانـدانش گرفتـه اسـت   هـاي   تـري نسـبت بـه ظلـم     مدرنیزه
اما قساوت او از نوعی دیگر است؛ او جسم و روح را ، داند می اجدادش به دورهاي  قساوت

را مسـخ  ، کلفـت خانـه  ، فخـري ، به دالیل خاص روحی و روانی خـود  .سازد می توأماً نابود
ـ      مـی  درفخرالنسـاء  ت ئـ هی او را در کرده و ۀ آورد و در جهـت امیـال نفسـانی خـود و تخلی
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، سـپس مـرگ  . کنـد  مـی  بسـتري  بـا او هـم   ءدر برابر نعش فخرالنسـا  یحت، روانیهاي  عقده
مـرگ فخرالنسـاء یکـی از ایــن    ، ربایـد  مـی  شـازده را یکـی پـس از دیگـري    هـاي   پشـتوانه 

هـا بـر    او بـا بـاري از مـرده   . دهد می به خود او بار خبر مرگ شازده را اینمراد . هاست مرگ
  . موروثیۀ عتیق ياشیادر اتاقی نمور و خالی از  ؛میرد می دوش در تنهایی

  
  چهارچوب مفهومی. 3

  الگویی نقد کهن الگوها و کهن 1.3

دیدگاه نوینی از آثار ادبی را آشکار ساخت ، جدید نقد ادبی قرن بیستم همراه با نظریات
 »ییالگـو  کهـن نقـد  «. در ایـن آثـار آشـنا کـرد    اي  با ابعاد شـگرف و تـازه   و خواننده را

)archetypal crtiticism (شناختی نوین است نقد روانهاي  یکی از زیر مجموعه حقیقت در. 

یی در آثـار ادبـی   الگـو  کهـن مثـالی و  هاي  جوي صورتو منتقدان این شیوه عمیقاً در جست
گویند؛ زیرا  می ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشري سخن ۀهستند و به تعبیر دیگر از رابط

انگارنـد   مـی  اثر هنري را تجلی نیروهاي پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روان جمعی بشریت
  ).202: 1385 ،امامی(

جمعـی نـوع    ۀتجرب 2محصول ناخودآگاه ، یی این است که بیان ادبیالگو کهننقد  اساس
هـاي  الگو کهـن بررسـی   خود را معطوف به ۀد توجه و مطالعمنتقد در این نوع نق. بشر است

اشکال و تصاویري برخاسته از ذات جمعی هسـتند کـه در تمـام    ، هاالگو کهن. سازد می متن
نتـایج فـردي و طبیعـی     ،و در عـین حـال   هسـتند  هـا  اسـطوره ة دهنـد  تشکیلاجزاي ، جهان

را از منـابع کالسـیک مثـل     الگو کهنۀ دارد که کلم یونگ اظهار می. برخاسته از ناخودآگاهند
) The Corpus Hermeticum( و متـون مقـدس هرمتیـک   ) Pliny( و پلینـی ) Cicero( سیسـرو 

در این تصـورات باسـتانی   . )30 -  28: 1389، کمپبل(ها اتخاذ کرده است  و مانند آن نیاگوست
، ازلـی صـورت  ، صـورت مثـالی  ، سـرنمون ، فارسی با عناوین آغازینههاي  نوشته و کهن در

  .دیرینه ترجمه شده است ۀصورت اساطیري و نمون
ـ ، ییالگو کهن نقد بخشـی از کـل ادبیـات مـورد مطالعـه و       ۀهر ژانر ادبی را به منزل

هـاي   طـرح هـا،   شخصـیت ، یی تصـاویر الگو کهناصلی نقد ة پیکر. دهد می پژوهش قرار
تمام آثار ادبی حضور نوعی ادبیات در هاي  فرعی است و سایر پدیدههاي  مایه روایی و درون

 »آورد مـی  ارتباطـات متقابـل اثـر فـراهم    ۀ را بـراي مطالعـ  اي  شـالوده ، به این ترتیب«. دارند
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 و جـوزف کمپبـل   ،نـورتراپ فـراي  ، افرادي چون جیمز فریزر .)401: 1383، مکاریک(
)J. Compbell (اي  بررسی متون از نگاه نقد اسطورهۀ نیز در زمین) تحقیقـاتی  ) ییالگو کهننقد

 .اند به جاي گذاشته  اند و آثاري ارزنده از خود در این زمینه دادهرا انجام 
  
  وماریه ـ رسونیپ کارول دید از درون قهرمانان يداریب يالگوها کهن 2.3

حکایتی است  داستان زندگی بشر .)1: 1390، پیرسون(سرایی است  داستانانسان موجود 
تواند آن را  می یا(چیزهایی که خواهان آن است  دربارةاست و  يکه همواره با آن رویارو

هـاي   توان گفت به تعداد انسـان  می .گوید می سخن) کسب کند و یا توانایی آن را ندارد
 هـا سرچشـمه   هـا از آن  اما الگوهـایی کـه ایـن داسـتان    ، دنیا داستان زندگی وجود دارد

هفـت مـاجراي اصـلی    «در گزارشـی بـا عنـوان    ) Booker( بوکر. انگشت شمارند، گیرند می
، ي زندگی که در ادبیات جهان منعکس شده اسـت الگو کهناز هفت نوع داستان و » زندگی
برخـی دیگـر از پژوهشـگران    ). طنز، دادن هیوال شکست، جوو جست: مانند( گوید می سخن

صـورت   در هـر . انـد  را شناسـایی کـرده  ) ایماژهاي زندگی(ماجراي زندگی  32یا حتی  15
شـایان   .)2: 1390، پیرسـون ( ها در ادبیات جهان به نسبت محدود است تعداد این موضوع

در . تـر از چنـد ایمـاژ نـدارد     بیش، ها در طول تاریخ ذکر است که داستان زندگی انسان
برد؛  پیزندگی بشر هاي  ها و واقعیت بودن شخصیت تکراريبه ، یونگ، ابتداي قرن بیستم

ها در سراسر جهـان یکسـان و    فرهنگ ها را با وجود تنوع زندگی انسانهاي  او واقعیت
مورد کاوش بسیاري  »الگو کهناسطوره یا «این وقایع جهانی با نام . عمومی تشخیص داد

هاي الگو کهنهایی که به  در بسیاري از کتاب» سفر قهرمانی«. گرفت  قراراز پژوهشگران 
بسیاري از نویسندگان چون جـوزف  ، گرفته استمدنظر قرار ، اند زندگی بشري پرداخته

و  ،کـارول پیرسـون  ، رابـرت جانسـون  ، )Christopher Vogler( 3کریستوفر وگلر، کمپبل
عنوان الگویی براي روند رشـد فردیـت مـورد بحـث و      سفر قهرمانی را به، هیوکی مار

 از خود پـی اند و بر این باورند که بشر در این سفر به شناخت عمیقی  بررسی قرار داده
بـا   من برازندة یزندگکارول پیرسون در . یابد می دربرد و معانی مهم زندگی خود را  می

هـاي  الگو کهـن : دهد می سفر قهرمانی را مورد بازبینی و کاوش قرار، الگوها کهنتکیه بر 
، نمایـد  مـی  شخصـیت بیـان  ۀ لئکید بـر مسـ  أبا ت من برازندة یزندگکه در اي  گانه دوازده
، نـابودگر ، عاشـق ، جـوگر و جسـت ، حـامی ، جـو  جنـگ ، یتـیم ، معصـوم  :از نـد ا عبارت
 درون قهرماندر اثر بعدي خود با عنوان  او . جادوگر، فرزانه، دلقک، حاکم، گر آفرینش
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ي الگـو  کهـن نیـز  شهید و ، سرگردان، باز شعبده، سلحشور، یتیمالگوي  کهنشش تنها به 
 ها محدود و معطوف نموده است به آن بازگشت توجه نشان داده و سفر قهرمانی بشر را

)٨ Pearson, ١٩٨٩:.(  
سـت کـه در سـفر قهرمـانی     ایی الگو کهناغلب اولین  )innocent( »معصوم«ي الگو کهن

 »مظهـر اعتمـاد بـه دیگـران و جهـان اسـت       الگـو  کهـن این «. گردد می رو هشخص با آن روب
نشــدن بــه  رســیدگیدر کــودکی بــا ) orphan( »یتــیم«ي الگــو کهــن .)36: 1390، پیرســون(

و  زورگـویی افـراد  ، وقایع اسفناك زندگی، درونیهاي  احتیاجاتش و در بزرگسالی با ضعف
ـ هاي  بیماري دختـرك کبریـت    هـاي  شخصـیت ، در ادبیـات کـودك  . رو اسـت  هجسمی روب
سفید برفی در نزد نامادري و هانسل و گرتل همگـی در  ، سیندرال در دوران کودکی، فروش

را زنـدگی   الگـو  کهـن ایـن  ، کردنـد  مـی  ها دست و پنجه نـرم  از زندگی که با تلخیاي  برهه
. کنـد  مـی  هدفمنـد اسـت و حـد و مـرز تعیـین      )warrior( »جـو  جنگ«ي الگو کهن. اند کرده
. شود می و دلیري ،قاعده و قانون، مهاري خود، اغلب شامل اصول نظم الگو کهناین ۀ نام نظام

دنیـاي خـود را بـا     خواهـد  یم جو جنگ .)52 :همان(پیکار عالقه دارد جو به رقابت و  جنگ
 .)Pearson, 1989: 76( تغییـر دهـد   ، دارد از یـک دنیـاي برتـر    ي کهاتکا بر اراده و تصویر

به  کردن اصوالً مردم دوست و مهربان است و از کمک )caregiver( »حامی«ي الگو کهن
اما همیشه نسبت به خودشان ، ندا ها اغلب با دیگران مهربان حامی«. برد می لذتدیگران 

زیادي به فرزندان و آشنایان خود ۀ جا که نزدیکی و عالق از آن. کنند نمی این گونه رفتار
احتمال دارد به صورت ناخودآگاه این اشخاص را به خـود وابسـته و   ، کنند می احساس

) Seeker( »جـوگر و جسـت «ي الگـو  کهـن  .)61 - 60: 1390، پیرسون( »متکی نگاه دارند
 اش مـاجراجویی  کـردن نیـاز درونـی    برطرفعمیق و هاي  کنجکاوي دادن به براي پاسخ

ل پیچیــده مهــارت دارد ئاو در تجزیــه و تحلیــل مســا .)68: 1390، پیرســون(کنــد  مــی
، عشـق . اسـت » عشـق «، )lover( »عاشـق «ي الگو کهناصلی ة ماد .)50: 1390 ،دقیقیان(

شامل استعداد شخص براي قبـول تعهـد   ، رمانتیک و جنسی آنهاي  از جنبهصرف نظر 
ایـن  . مستلزم از خود گذشتگی و فداکاري است، نسبت به دیگران است که گاهی این تعهد

، گـذاردن  احترام، کردن محبتتواند بروز کند که شخص عمیقاً قادر به  می نوع عشق هنگامی
» هـا  عاشـق «). 85: 1388، شاملو(ت به آنان باشد رسیدگی به دیگران و قبول مسئولیت نسب

ـ  هـا   تـوجهی هسـتند کـه از تیـپ و شخصـیت آن      قابـل ۀ معموالً داراي گیرایی و جاذب
ي الگـو  کهـن ) 76: 1390،پیرسـون (نماینـد   مـی  گیرد و دیگـران را جلـب   می سرچشمه
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شـده و  هـا    هـا و شکسـت   تواند فردي باشد که قربانی حادثـه  می )destroyer( »نابودگر«
تواند کسی باشد کـه راه و   می از سوي دیگر او. خواهان بازسازي زندگی خویش است

یا ) Zoro(ممکن است مانند زورو . کند می ش انتخابا جدیدي را در زندگیهاي  تجربه
نظـم  ، نـوین اي  کردن راه براي پدیده بازانقالبی باشد و براي بهبود اوضاع و  رابین هود

تحـول و  ، بـه دنبـال انقـالب   » نابودگر«یک  .)84: 1390، پیرسون(کنونی را به هم زند 
بـه  ، مخترع و نوآور است، آفرین کار )creator( »گر آفرینش«ي الگو کهن. دگرگونی است
گیرد و همه چیز و همه کس را ابزار انجام  می تخیل خود را به کارة قو، صورت فعاالنه

. اوسـت هـاي   پـذیري از خصیصـه   انعطافدر عین حال ، سازد می هنري خودهاي  نقشه
موجود بـراي سـودجویی   هاي  باید تصمیم بگیرد از فرصت )ruler( »حاکم«ي الگو کهن

فرصـتی  » حـاکم «ي الگـو  کهـن . شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمـومی 
 ]افـراد [فـردي  هـاي   ارزش کـه بـا  اي  دادن به زنـدگی  شکلاست براي اعالم ریاست و 

 بحــث و جــدل را دوســت دارد و، مشــاجره، او مجادلــه .)100: همــان(دارد مطابقــت 
 )magisian(» جادوگر«ي الگو کهنتوانمندي ) 50: 1390 ،دقیقیان(تواند زورگو باشد  می

...  ناشی از هماهنگی وضعیت و مرام درونی او با حقـایق بیرونـی اسـت   ، »حاکم«مانند 
تري  متفاوت و عمیقهاي  رود و شیوه می ترروزمره و عادي فراهاي  از آگاهی» جادوگر«

ــراي  ــیرا ب ــار  عمل ــه ک ــور ب ــردن ام ــرد  مــی ک » جــادوگر« .)108: 1390، پیرســون(گی
ـ  ، ش از جذبـه ا است که قـدرت و کـارایی  اي  کننده تسهیل شخصـیتش بـر   ۀ نفـوذ و غلب

 »فرزانـه «ي الگـو  کهـن رسد  می به نظر. نه از مقام و ریاست گیرد می موقعیت سرچشمه
)Sage (نماد از ویژگی روحانی ناخودآگاه است ، پیر دانا. همان پیر خردمند یونگ باشد

گیـري اسـت و قـادر     تصـمیم تفاهم و پند نیکو و ، بینی درونو زمانی که انسان نیازمند 
پیـر  «الگـوي   کهن. )73: 1380، مورنو(شود  می ظاهر، نهایی این نیاز را برآوردت  بهنیست 
ها و راهنمـایی بـه    بیانگر نوعی تیپ پیر خردمندي است که با بازگویی داستان »خردمند

او چون استاد معنوي ، کند؛ بنابراین می مخاطبان خود را هدایت، اسرارآمیزهاي  سوي راه
ي الگـو  کهنو ) 111: 1387، حسینی(کند  می عمل] نظیر پیر مغان در ادبیات عرفانی ما[
هـا و همچنـین    کاریکاتوریستها،  طنزنویسها،  دلقکها،  شامل کمدین )jester(» دلقک«

 دلقـک . برنـد  مـی  شود که شادي و خنده را همه جا بـا خـود   می طبعی شوخهاي  انسان
بردن از زندگی  لذتدلقک راه . زندگی را بچشد و آن را کامالً تجربه کندة خواهد مز می
  .)124: 1390، پیرسون( داند می را
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  یقهرمان سفر مراحل 3.3
جهـان  هـاي   کند که در تمامی داستان توالی اعمال قهرمان از الگوي ثابت و معینی تبعیت می

اي  شـاید بتـوان گفـت یـک قهرمـان اسـطوره      . گیـري اسـت   هاي گوناگون قابل پی در دوره
هـاي کثیـري از    گوناگون توسط گروههاي  الگویی وجود دارد که زندگی او در سرزمین کهن

یـک عصـر    ـ اي معموالً بنیانگذار چیزي است قهرمان افسانه. استبرداري شده  مردم نسخه
یافتن به آن بایـد سـاحت    اي از زندگی که براي دست تازه ةیا شیو، شهر تازه، دین تازه، تازه

 ).206: 1380، کمپبل(وجو بپردازد  قدیم را ترك گوید و به جست

شناخت خود به سـفر  وجو و  قهرمان به منظور جست، با این سخن جوزف کمپبل مطـابق 
ـ  می را) The Heros Journey( سیر تحول و سفر قهرمان. پردازد می اصـلی  ۀ توان به سه مرحل

ۀ و بازگشت؛ کـه کمپبـل آن را هسـت    ،تشرف، )عزیمت(جدایی : ند ازا تقسیم کرد که عبارت
  : مرکزي آمده استۀ در توصیف این هست، نامد یگانه میة اسطور

هـاي   شـگفتی  ۀآمیز به حیطـ  کشد و سفري مخاطره ره دست مییک قهرمان از زندگی روزم
شـود و بـه پیـروزي     رو مـی  جا روبـه  با نیروهاي شگفت در آن ؛کند الطبیعه را آغاز می ماوراء

قهرمان نیروي آن را دارد که به ، هنگام بازگشت از این سفر پررمزوراز. یابد قطعی دست می
   .)40 :1389، کمپبل(یارانش برکت و فضل نازل کند 

فرایند فردیت . کند می آمیز قهرمانی را سپري مخاطرهسفر ، بشر براي رسیدن به تفرد
یعنی اگر فرد بخواهد شخصیتی ، فرایندي شناختی است اساساً) تفرد و رسیدن به کمال(

ایـن   .)195: 1370، ویلفرد و دیگـران (بگیرد  پیباید روند خاصی را ، متعادل یابد کامالً
دو قلمرو ناخودآگاه جمعی و  ۀباشد که استقالل خود در میاناي  روند خاص باید به گونه

آدمی براي نگهداري تمامیت و جامعیـت و اسـتقالل   » منِ«. کندمین أترا آگاهی جمعی 
باید با خودآگاهی جمعی و ناخود آگاهی جمعی در ارتبـاط باشـد و بـا هرکـدام     ، روان

سفر قهرمانی در یک  معموالً .)465: 1366، جونز و دیگران(سازد مناسبات استوار برقرار 
 شود و در دولتی از فضل و آگاهی برتـر بـه پایـان    می هوشی آغاز گناهی و بی حالت بی

گـراي   با توجه به این مطلب که قهرمانان در طی سفر کمال .)١١ :١٩٩٩ ,Brown( رسد می
مبـانی فکـري    ۀپای شاید بر، )٣٠ :٢٠٠٤ ,Lotze( طلبند می خود از منابعی غیرمعمولی یاري

هـا   از سفر قهرمـانی آن اي  ها هستند که در هر دورهالگو کهناین : کارول پیرسون بتوان گفت
ۀ بـا یـک یـا همـ     سـفر معمـوالً  «. گیرنـد  مـی  گـر را برعهـده   شوند و نقش هدایت می ظاهر
از اي  در هـر دوره  .)37: 1379، سـخنور (» گـردد  می هاي مربوط به موقعیت ترکیبالگو کهن
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گیـرد؛ مسـیر    مـی  هـا حکومـت و مـدیریت زنـدگی را در دسـت     الگو کهـن زندگی یکی از 
 هـا  گردد که هر کدام از ایـن بخـش   می زندگی هر شخصی به سه قسمت تقسیماي  اسطوره

 هـا الگو کهـن قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن      ، هاي خاص خود یاري بگیردالگو کهنتواند از  می
  .)146 -  140: 1390 ،پیرسون( حل مختلف دگرگون شوندتوانند در مرا می

 جو جنگ، حامی، یتیم، معصوم ← اي شدن براي سفر اسطوره آماده

 گر آفرینش، عاشق، نابودگر، جوگرو جست ← اي آغاز سفر اسطوره

 دلقک، فرزانه، جادوگر، حاکم ← اي بازگشت از سفر اسطوره

  
  احتجاب شازده يها تیشخص يالگوها کهن لیتحل 4.3

که  اینکه گلشیري براي آن برگزیده و اي  شناسانه روانۀ به دلیل حیطشازده احتجاب  رمان
داستان ة ساختار پیچیدۀ در لفافبا شگردي هنرمندانه شناختی را  روانهاي  نویسنده اندیشه

ایـن داسـتان   هـاي   شخصـیت . ها را در خـود دارد الگو کهنقابلیت بازیابی ، ریخته است
ها از این  پردازي آن شخصیت یمثالی ارتباطی عمیق دارند و حت با صوراي  گونه هرکدام به

  .دور نیست بهامر 
  :دهند می تشکیل ذیل افراد را احتجاب شازدهداستان هاي  شخصیت

  
  احتجاب شازده 1.4.3

  احتجاب شازده تیشخص 1.1.4.3
ایـن  . توخـالی اسـت  عنّین و نـاتوان از شـکوهی سـتمگر و    اي  خسرو احتجاب بازمانده

ثروتـی  ، از تمام شوکت و صالبت اجدادي، قجريهاي  آخرین فرد از یک خانواده از شازده
ة اضـمحالل ایـن خـانواد   ۀ او نقط. شده و سترون دارد مسخهمسري بیمار و کلفتی ، هنگفت

کنـد و او را بـه هویـت همسـرش      مـی  دل کـه کلفـتش را تحقیـر    مردي نازك، قجري است
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. دهـد  مـی  اعتنایی محـض بـه همسـرش نشـان     قمارباز است و بی، نماید یم فخرالنساء مسخ
که ، قصد او از مرور خاطرات، تمامی داستان حاوي خاطرات اوست تا خود را بهتر بشناسد

ــ   برد می ـ مردي افلیج که قاصد مرگ است و سرانجام او را نیز به دهلیز مرگ با دیدن مراد
و تنها کسی است کـه در ایـن داسـتان پـا بـه سـفر       گویی ا. خودشناسی استشود،  آغاز می

کنـد؛ هرچنـد کـه     مـی  ي خویشتن و تمامیـت تـالش  الگو کهنقهرمانی گذاشته و در کسب 
مانـد و   مـی  گذاشتن در فرایند تفرد و رسیدن به تمامیت و کمال نافرجـام  قدمتالش او براي 
میان دو دست گرفتن آغـاز و  را در راستاي سفر ذهنی او که با سر . دهد نمی مرگ به او امان

کننـد تـا او    می رشد خود را متوقف) ءاز جمله فخرالنسا(دیگران ، رسد می به پایان شبا مرگ
کاوي عمیـق دسـت    خویشتنخواهد به  می اجدادي خودۀ او با مرور گذشت .امکان رشد یابد

رات در یازد و تنها خـاط  نمی یابد؛ اما به مجاهدت جدي براي سفر در درون خویشتن دست
یادآوري خـاطرات ماننـد    شازده با. دنشو می و نامنسجم حاضراي  ذهن او به صورت جزیره

، بـه بیـرون برانـد   ، دهد می چه از درون او را شکنجه در پی آن است که آن، کور بوفراوي 
ۀ له نوعی وظیفـ ئدر حقیقت این مس. اضطراب خاصی را به دنبال دارد، هرچند که این کنش

است که فرویـد در آن تقابـل   ) Repetition Compulsion( » تکرار اجباري«ور یادآو اجباري 
ة غریـز  .)٦٤-١ :١٩٢٠ ,Freud(دیـد   می مرگ راة زندگی و غریزة یا غریز» لذتی بی ـ لذت«

، بـا افـزایش سـن   : گویـد  می یونگ در این ارتباط. فروید استۀ مرگ یونگ مکمل این نظری
 سهمی بـیش از پـیش را در زنـدگی انسـان ایفـا     ، درونی مل و در نتیجه تصاویرأاندیشه و ت

دهد که خاطرات در  می فرد اجازه، دهد در دوران سالمندي می او ادامه .)88: 1378(کنند  می
گونه که شازده نیز در همین دوره این سـیر را در   همان ؛)همان( برابر چشم ذهن آشکار شود

کنـد کـه در    مـی  تصویراي  شده طلسمگان یونگ ارواح مردگان را چون شنوند. گیرد می پیش
و شاید هم افـرادي کـه مـرگ را در پـیش     [جوي اطالعات از افراد تازه در گذشته و جست

ــار] روي دارنــد ماننــد خســرو احتجــاب ــه یــک ســخنرانی  ة درب ــدگی گــویی ب معنــی زن
یونـگ  ۀ به گفت .دانند می، دانستند می چه را در زمان مرگ وضوح آن بهآنان . دارند می  فرا  گوش

هـا   شـدن در آگـاهی انسـان     سـهیم بدین سان کوشش آنان براي نفوذ به زنـدگی بـه منظـور    
گرد هاي  نیز مردگان از قاب احتجاب شازدهدر داستان  .)88: 1381، فدایی(گیرد  می  صورت

دهندگان در مقابل شـازده   پاسخگران و یا  پرسشت ئهیشوند و در  می خارج، و خاك گرفته
ـ  یا و خواب با آناؤشازده در عالم ر. گیرند می جان شـود و از گذشـته و حـال     مـی  رو هن روب

یکـی آن  . این داستان بـارز اسـت   در، گذشته ادغام زمان حال وهاي  پارادایم. رود می سخن
  : دهد می است که پدر بزرگ او را براي اخراج مراد مورد عتاب قرار
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ة ن طـرف بنشـیند و بگویـد شـازد    بیرونش کردي تا برود این طـرف و آ ، و تو پدر سوخته
... ام را کشـتم   طور با دست خودم مـادر سـلیطه   هکه چ، چه کارها که نکردم، که من، بزرگ

  .)21: 1380، گلشیري(

قابل ذکر است هرچند فخرالنساء استعدادهاي خـود را  ، در راستاي سفر تفرد شازده
، پرخاشـگرانه طنـزي تلـخ و گـاهی سـخنان جـدي و      هیئت گذارد و در  می نامکشوف

خواهـان  ، اما شازده تا زمان حیات فخرالنساء، کند می خاطرات اجدادي را به او گوشزد
معنوي جهت ایجاد ارتباط با درون خـود و  هاي  این رشد نیست و از استفاده از فعالیت

، پیچیـده ، خورده با شخصیتی پویـا  شکستشازده قهرمانی . زند می باز آگاهی درونی سر
شده است که پس از نبود فخرالنسـاء دسـت بـه     حسابهایی دقیق و  نشبعدي با ک چند

  .زند می شناخت خود
  احتجاب شازده الگوهاي کهن 2.1.4.3

بر روند سـفر قهرمـانی   ، سترون و مسلول در لحظات پایانی عمر خود، ناتوانة این شازد
اولـین  ، شوند می مختلف در وجودش آشکارهاي  در زمان الگو کهن 9. اندازد مینگاهی خود 
، در هنگـام کـودکی محتـاج کمـک پـدر     ، اسـت » معصـوم «ي حاضر در وجود او الگو کهن

جنسـی بـا   ۀ رابط( با منیره خاتون(!!!)  در هنگام اسب سواري، و مادربزرگ است ،پدربزرگ
مادربزرگ را ) خاتون دربرندارد منیرهشدن و دیوانگی  داغزن عقدي پدربزرگ که عاقبتی جز 

در رویارویی بـا مشـکالت محتـاج    . زند می خاتون سرباز منیرهبد و از بازي با طل می به یاري
دیگر  بار، خاطرات بعد از مرگ پدربزرگ و مرور یکه حتاي  به گونه، ستایاري پدربزرگ 

در بزرگسـالی نیـز ایـن    . کند تا مراقـب کارهـایش باشـد    می پدربزرگ است که به اوگوشزد
در طی داستان همـواره  . نمود پررنگی دارد و او محتاج نظرخواهی فخرالنساء است الگو کهن

، داشته باشـد نتایج مثبت اش  زندگیامیدوار است که مانند اجداد خود سفاك به نظر نرسد و 
  .خاطرات اجدادي را به آتش بسپاردهاي  شود کتاب می همین امیدواري است که سبب

فخرالنسـاء زیـر و   «: گفـت  می .انداخت میان آتش می ها را نشسته بود جلوي بخاري و کتاب
 .»ها خیلی ارزش داره این، شازده«: گفتم .»...خواهم تو هم نمی .اش بسوزه تا همه، روش کن

   .)79: همان( »فخرالنساء، زیر و روش کن«: گفت

 معصـوم  الگوي کهن .در وجود او ناظر بر اعمالش است الگو کهناین ۀ ناهشیاري کودکان
جوید و هـم   می هم از فخرالنساء استمداد، او قدرت رسیدگی کامل به نیازهاي خود را ندارد

 درواقـع از او نیـز یـاري   ، از قدرت و اقتدار اجدادي خود؛ در عین تحکم و تسلط بر فخري
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و ا. دهد می قراردر قالب فخرالنساء گیرد و او را براي ارضاي هواي نفسانی و فکري خود  می
ـ   درونی و روانی خود گرفتار است که این ضعفهاي  چنگال ضعف چنان در آن تـا   یهـا حت

. آورد می ذهن مشوش او خاطرات را به صورت نامنظم به یاد، سازند نمی یشمرگ رهاۀ لحظ
ۀ در ذهن او نقش بسته و تـا لحظـ   ـ مانند کشت و کشتارهاي اجداد ـ وقایع اسفناك زندگی

، ذاتی او شـده هاي  مکرر موروثی از دیگر خصیصههاي  بیماري سل و سرفه. با اوست مرگ
حقایق منفی زندگی بـه صـورت تلـخ و تاریـک در     . تر است پریشی او سخت هر چند روان
قادر به رویـارویی بـا   ، نسبی که پیدا کرده است  آگاهی وجودگیرد و او با  می قراربرابر ذهنش 

ـ  آن هـاي   کـودکی او بـه هوسـرانی   . ه اسـت ها نیست و تنها راه را قمار و باختن زندگی یافت
احتجـاب و دزدي از     شـازده چون و چراي او بر  پدربزرگ و تسلط بیهاي  ستم، خاتون منیره

او از کودکی با فخرالنساء آشناست و سپس  .)یتیم الگوي کهن(پسر باغبان سپري شده است 
از او  و تسـلط دارد  امـا فخرالنسـاء بـر او   ، کنـد  می با او ازدواج، در پی شیفتگی نسبت به او

 اروتیکـی بـین او و فخرالنسـاء رقـم    ۀ که نویسـنده هـیچ صـحن    با توجه به این .تر است فهیم
گـردد او   مـی  زند و همین سـبب  می شود فخرالنساء او را واپس می خواننده متوجه، زند نمی

 .رود  پیشلحظه به لحظه از لحاظ احساسی به سمت قهقراي تنهایی و انزوا 

  .)114: همان(» شازده، خوش ندارم«: گفت می .اش را ببینم ذاشت تن برهنههرچه کردم نگ

  :پردازد می در این زمینه به تحقیر شازده نیز گاهی فخرالنساء یحت
هایش پر از اشک شـد   قدر بلند خندید که چشم آن، خندید» فخرالنساء، دوستت دارم«: گفتم

   .)115: همان(

دست به فرافکنی زده و فخرالنساء ، روانیۀ براي تخلیشود شازده  می ها سبب و تمام این
   فخرالنسـاء ، هیسـتریک بـا فخـري   ۀ جو کنـد و بـا ایجـاد رابطـ     و جسترا در وجود فخري 

  .را بیازارد
پریشی است که هرچند عاشـق   روانگردد تا مخاطب دریابد شازده  می له موجبئاین مس

فخرالنســاء ســعی در هــاي  زنــی واپــساحساســی و  امــا بــه ســبب بــی ،فخرالنســاء اســت
شده بسـازد و   مسخکند معشوقی  می زیرا سعی، گراست عشق او منفی. کردن او دارد زجرکش

توان مشاهده کرد  می اش با فخري هرزگی او را در رابطه. روانی خود را تخلیه کندهاي  عقده
دانـد و   مـی  اجدادشۀ شازده خود را قربانی اعمال ستمگران .)افتهین تکامل عاشق يالگو کهن(

زنـد و خواهـان بازسـازي زنـدگی خـویش       می با مرور خاطرات از مانند اجداد بودن سرباز
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، رود؛ اقدام او براي این دگرگونی و انقالب درونی و بیرونی می هرچند که به راه خطا، است
  :هاي اجدادي و باختن ثروت اجدادي است سوزاندن کتاب

، پدر بـزرگ و پـدر هـم هرچـه کردنـد     ، داشته کبیر خیلی ملک و امالك جد«: شازده گفت
 .»آره« :شازده گفت» ؟...پس تو خیال داري« :فخرالنساء گفت .»اش را آب کنند نتوانستند همه

  .)75: همان(» تنها راهش همین است« :شازده گفت» آن هم پاي میز قمار؟«: فخرالنساء گفت

 ایـن مطلـب اسـت کـه او     نـاظر بـر  ، که از دیـدن خـون دارد  اي  بودن او و واهمه ترسو
امـا همـین محـدود و محصـور کـردن      ، سـفاك باشـد   شاجـداد ة تواند در حد و انـداز  نمی

خشونت عاطفی او نسبت به خـود و  . فخرالنساء و فخري به نوعی ستم خانگی شازده است
بودن او دلیلـی دیگـر اسـت کـه      عقیم. زند می دیگران نیز نوعی ستمگري است که از او سر

حاصل بگذارد  او به حد صفر برسد و مهارتش را در بازسازي خود بیۀ عاطفگردد  می سبب
، حـاکم : شـوند  می در آن واحد در وجود او حاضر الگو کهنسه  .)یمنف نابودگر يالگو کهن(

، کنـد  مـی  در خانـه اعمـال ریاسـت   ، گر و جادوگر؛ او با وجـود تسـلط فخرالنسـاء    آفرینش
فخري را تحت تسلط ذهنی و بیرونی خود ، کند می اجحیدرعلی باغبان را با اقتدار خود اخر

سازد و سرانجام با تمام  می فخرالنساء و فخري را از ارتباط با جهان خارج منع، دهد می قرار
 يا اسـطوره  يهـا  تله و ها چالش ریدرگ یمنف حاکم يالگو کهن(خارجی منفی هاي  حاکمیت
با  .خواهد خود را بشناسد می، یابدبه حاکمیت درونی دست خواهد  می) تکبر و یخودخواه

از آخـرین  خواهـد   میگیرد و  می مسئولیت مرور خاطرات را بر عهده، وجود تشویش ذهنی
امـا ایـن   ، هاي زندگی بهره ببرد تا نسبت به دنیاي درون و بیرون خـود آگـاهی یابـد    فرصت

نیـاز بـه   ، او براي یـافتن خـود  . شود می خودشناسی به دهلیزي نمور و تاریک از مرگ ختم
سـازي فخـري    مبدلزند و آن  می به همین منظور دست به آفرینش، شناخت فخرالنساء دارد

گیـرد و فخـري    می تخیل خود را به صورت فعال و پرتحرك به کارة قو، به فخرالنساء است
همین مسـخ   .)گر نشیآفر يالگو کهن( دهد می خود قرارهاي  را ابزاري براي رسیدن به نقشه

کـردن جسـمی و    جایگزینشخصیتی در واقع راهکار او براي رهایی از چیرگی فخرالنساء و 
ۀ دچـار تلـ  ، هرچنـد کـه در انتخـاب فخـري    ، به جاي اوست) فخري( روحی کس دیگري

ـ     مـی  پـردازي  تخیـل اي  اسطوره فخـري از خـود دارد و   ۀ شـود و سـعی در ایجـاد زودباوران
   .)یمنف جادوگر يالگو کهن(رود  می ي او به سمت منفیالگو کهن

، یابـد  مـی  مختلـف زمـانی در او حلـول   هـاي   هـا کـه در برهـه   الگو کهـن در پایان تمام ایـن  
  : خواهان شناخت نبوده در ابتدا او. است »جوگرو جست«، ي پیش از مرگالگو کهنترین  برجسته
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چیزهاست و اگـر  ها خیلی  روشن عکس عمه سایهدانست که آن سوي  می .شازده نخواست
توان  می که با آن، گیري شاید چیز دندان، تر چیزي بیابد تواند در ظلمت آن سوي می بخواهد

   .)31: همان(خودش را  یاز سر نو ساخت یا حت فخرالنساء را
 پردازد و سفري ذهنـی را شـروع   می به مرور گذشته) مراد(اما پس از دیدن قاصد مرگ 

گـرد و خـاك گرفتـه و    هاي  قاب، خود را از میان خاطراتخواهد هویت واقعی  می، کند می
ذهن پر از تشتت خود بیرون بیاورد و درگیر محتویات ذهنی خود شده و دنیـایی مبتنـی بـر    

هرچند که ایـن  ، دور است بهاجدادي او هاي  که از ویژگیسازد  میذهنیات و درونیات خود 
 موهوم و مبهم و قهقـراي تنهـایی و انـزوا   اي  انجامد و او در خلسه می به انزواي او الگو کهن
  .گذارد می رود و سرانجام در دهلیز تار و نمور مرگ گام می فرو

  فخرالنساء 2.4.3
  فخرالنساء تیشخص 1.2.4.3

هرچند خود را با مقاومت ، معتمد میرزا. فخرالنساء فرزند نیروي معارض با قدرت است
 همـان قـدرت را بـه زانـو در    ۀ کـه ادامـ   اما پدر فرزندي است، اش نابود کرده سرکوب شده

نسـل قـدیم روشـنفکري در ایـران دانسـت؛ نسـل منـزوي و        ة توان نمایند می او را. آورد می
نسل پـیش   هاي و شکست تها که اشتباپدید آورد یوسی که گفتمان روشنفکري جدیدي أم

حـاکم را بـه   ۀ طبقاما امیدوار بود بتواند قدرت موروثی ، دیده بود) 1320در  مثالً(از خود را 
این همان نسلی است که گلشـیري بـه آن تعلـق دارد و در دوران نگـارش     . نابودي بکشاند

فخرالنساء  .)116: 1388، دیگران صابرپور و(در اوج جوانی و فعالیت است  احتجاب شازده
خـاتون را طـالق دهـد تـا      نیرهکند تا  می معتمد میرزا را وادار، پدربزرگ، فرزند طالق است

گیـرد و   مـی  اما وزیر مورد غضـب شـاه قـرار   ، آورد درخاتون را به عقد پسر وزیر  نیرهواند بت
آورد و بعـد   مـی  درخاتون را به عقد امام جمعه  نیرهکند و  می پدربزرگ از این امر صرف نظر

 جـان بـزرگ   خـانم میـرزا و   معتمـد فخرالنساء نـزد  . شود می خاتون از او جدا نیرهاز دو سال 
فخرالنساء را از بیراهه به ، جان خانم، خاتون سعی در گرفتن او دارد نیرهدر حالی که . شود می

. خاتون در امان بماننـد  نیرهگیري  بازپسپدربزرگ و ۀ برد تا از شر اعمال وحشیان می پایتخت
شـود و بـا او    مـی  رو هفخرالنساء با شازده احتجاب روب، جان خانممیرزا و  معتمدپس از مرگ 

مـداوم اجـداد کبیـر و    ، فخرالنساء به دلیل مطالعات بسـیار در تـاریخ اجـداد   . کند می واجازد
شـازده را بـه   ، طنـز و تمسـخر  هیئـت  آورد و سـعی دارد در   می ها را به یاد شازده اعمال آن

امـا او نقــش   ،توانـد ایـن سـفر را تجربـه کنـد      مـی  خودشناسـی برسـاند؛ هرچنـد خـود او    
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، خـود  يهـا  رسانی اطالعتا با کند  میرشد خود را متوقف ، ردگی می دهندگی به خود پرورش
او اسـتعدادهاي خـود را   ، حضور او درواقع مکمل رشد شازده است. او را به تکامل برساند

همین اسـت کـه شـازده بـا     ، گذارد تا شازده را در این مسیر یاري رساند می نامکشوف باقی
  .داند می فخرالنساءشناخت خود را در گرو شناخت ، مرور خاطرات

  فخرالنساء يالگوها کهن 2.2.4.3
کنـد و در رویـارویی بـا     مـی  جان اعتماد خانمپدر و هاي  فخرالنساء در کودکی به کمک

جـان   خـانم محتاج یـاري پـدر و   ، زند می اش رقم مشکالتی که پدربزرگ براي او و خانواده
دهد و همین دانش انـدوختن   می اندوزي افزایش علمهرچند که تالش خود را در راه ، است

بینـی و منطـق حـاکم بـر      واقـع ، او بـا تکیـه بـر دانـش    . ثیرگذار اسـت أدر روند زندگی او ت
 امـا پـرورش خـود را متوقـف    ، یـابی دارد  فردیتبراي یک سفر را توانایی الزم ، شخصیتش

در  امـا  ،توانسـت نمـادي از تحکـم باشـد     مـی  او هم. سازد تا شازده این سفر را طی کند می
زنـدگی    منفـی وجـوه  دهـد   نمـی  کنـد و اجـازه   مـی  زنـدگی ایسـتادگی  هـاي   مقابل وسوسه

تـرین   شاید یکـی از مهـم   .)معصوم يالگو کهن(او را مخدوش سازد هاي  اندیشه، گذشتگان
او با واقعیات زندگی خـود و گذشـتگان    .بینی اوست واقع، فخرالنساء در داستانهاي  ویژگی

کـه شـازده   ،  مشکالت و خطرهـاي آینـده  کند  میشود و با مهارت خاصی سعی  می رو هروب
او کتـاب را پنـاه    .، بیـان کنـد  برد می اش را رو به انحطاط و زوال احتجاب و خاندان قجري

 رسد تنها راه دور ماندن از معضالت گذشتگان را همـین مطالعـه   می خود قرار داده و به نظر
ـ   می که خواننده از فخرالنساءاي  ن خصیصهتری در طی داستان بیش .داند می منـدي   هبینـد عالق

  :او به کتاب و مطالعه است
هرچـه داشـت و   ، که بتواند یک بست به دل بچسـباند  پدر مرحوم من براي این: گفت

روي  که حتماً، و با انگشتش موهایم را» ...اما تو ، هایش را کتاب یحت، نداشت فروخت
 »موافقی؟، تو را غصب کنمهاي  خواهم کتاب می« :گفت، عقب زد، ام ریخته بود پیشانی

   .)15: 1380، گلشیري(

خـود در شـناخت اجـداد و    هـاي   گویی به خواسـته  فخرالنساء براي اکتشاف گذشته و پاسخ
متفـاوت بـا   اي  از خود چهـره ، خواهد با آگاهی می گیرد و می توان خود را به کار، گذشتگان

پایداري در مقابـل مشـکالتی کـه از     .)جوگرو جست و میتی يالگوها کهن(دیگران خلق کند 
امـا بـه    ،منـد اسـت   هسازد که به رقابت و پیکار عالق می از او فردي، گذشتگان براي او مانده

 يبدون هـیچ تردیـد  . دارد دلیل شرایط خاص از جمله بیماري موروثی دست از مبارزه برمی
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 يالگـو  کهـن ( گـردد  مـی  خانـدان  با شازده سبب اضـمحالل ایـن  گفتنش  وجود او و سخن
 گیـرد و همـین سـبب    می او در مقابل شازده حالت تدافعی به خود .)افتهین تکامل يجو جنگ

، از فخري فخرالنساء بسازد تا جایی که در باالي نعش او، عمیقاي  گردد که شازده با کینه می
  .شود می با فخري همخوابه

فرجام است که پدر بزرگ آگاهانـه بـراي    بی قربانی یک زندگیاي  فخرالنساء نیز به گونه
. اعتیـاد پـدر و مـرگش منجـر شـده اسـت      ، او رقم زده و به تخریب زندگی پدر و مـادر او 

له به دلیل شرایط مکانی ئاما این مس، فخرالنساء سعی در بازسازي هویت خاندان قجري دارد
شـود   مـی  ار چـالش یابـد و دچـ   نمـی  تکامـل ، بـرد  مـی  و زمانی که فخرالنساء در آن به سر

، ي ایـن سـفر ناتمـام بـراي فخرالنسـاء     الگـو  کهنآخرین  .)افتهین تکامل نابودگر يالگو کهن(
ایـن  ۀ بینی او در رویـارویی بـا گذشـت    واقعمندي به مطالعه و  هعالق. ي فرزانه استالگو کهن

بـه  خاندان رو به زوال قجري و به کارگیري تفکر واضح و روشن و منطقی همراه با اسـتناد  
او سـعی دارد  . هستند الگو کهنید حضور این ؤهمگی م، اسناد حاضر در ارتباط با خاندانش

هـا   ارتباطی درونی با خود برقرار سازد و پلی براي ارتباط شازده با آن، با خاطرات گذشتگان
کافی و وافی براي یافتن حقایق هرچند تلخ گذشتگان دارد و در عین حـال بـا   ة انگیز. باشد

 فرجام مرگ به طـرزي . در حفظ آرامش خود نیز توانمند است، ین حقایق ناخوشایندیافتن ا
  .موحش براي او سرانجامی خاص است

  کبیر هاي جدالگو کهن 3.4.3
مختلـف  انحـاي  کبیر نخستین عامل قدرت کامل استبدادي در داستان است که بـه   جد

با تسلطی که بر جـان و  ، دهد می او قدرتی بالمنازع از خود نشان. کند می اعمال قدرت
 .اسـت  مسـتبد  نمودي از یـک حـاکم کـامالً   ، مال و ناموس مردم و اطرافیان خود دارد

 »جنسیهاي  شهوت و سرگرمی، قتل و اعمال زور: شود می زندگی او در دو حوزه خالصه«
کبیـر و پـدر بـزرگ     گلشیري در آفرینش شخصیت جـد . )103: 1388، صابرپور و دیگران(
شـاه و حـاکم    ناصـرالدین فرزنـد ارشـد   ، السلطان ظلّثیر شخصیت تاریخی أتحت تشدت  به

او از خـاطرات شخصـی   ة توان در استفاد می خصوص بهاین موضوع را . بوده است، اصفهان
شـماري بـه    انگشـت اشـارات  . )103: 1388، صـابرپور و دیگـران  (السلطان مشاهده کرد  ظلّ

داشـتن بواسـیر و کشـتار و صـیغه و     . شـده اسـت  کبیر در داستان   جدها و حضور  خصیصه
در سیزده سالگی حاکم کـل والیـت بـوده و در     .ستاواموال مردم از خصوصیات ة مصادر
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کرده تا ببیند تا  می ها را رها آورده و بعد آن می تراش بیرون کودکی چشم گنجشکان را با قلم
سـر پسـر   ، منـد اسـت   هار عالقاو نیز همچون دیگر خاندان به شک .توانند پرواز کنند می کجا

  :شود می نافرمان در حضور او بریده
زنـد   مـی  و شالق را» دهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی؟ می قول« :گوید می کبیر جد

، کنـد  مـی  بینـد پسـرش فقـط خرخـر     می مادر پسر که. شازده هم زد. اش روي ساق چکمه
بـه چـی چـی مبارکتـان     . تقصـیراتش بگذریـد  از سـر  ، دانم چی چـی عـالم   نمی«: گوید می

 بریـده را  برد و سـر  می میرغضب هم» !میرغضب، نبر« :زند می جدکبیر هم داد .»ببخشیدش
 »...نبـر  :هیچ میرغضـبی تـا آن روز نشـنیده بـود    «: شازده گفت. کبیر اندازد جلو پاي جد می

   .)81: همان(

جویی و حـاکم منفـی و    ي او جنگهاي حاضر براالگو کهنتنها ، با توجه به این اشارات
یـافتگی را بـراي سـفر قهرمـانی شـازده       حضـور او نیـز نقـش پـرورش    . نیافته اسـت  تکامل

  .کند می  ایفا

  هاي پدربزرگالگو کهن 4.4.3
گویی ، سفاك و وحشی است، قجري استۀ بازمانده از سلسلة دومین مرد خانوادپدربزرگ 

بـه   .شـود  مـی  تـر سـخن گفتـه    شهوترانی او کـم اما از ، کبیر است شخصیت جدۀ ادامه یافت
  : گردد می وضوح مشاهده بهاو در داستان هاي  اما خونریزي ،حرمسرا چندان توجهی ندارد

 دنیـ د بـه  هم آن کرد، عادت پدربزرگ. کرد عادت شیکی به د،یچسب ها نیا از یکی به دینبا
ـ  رشیشمشـ  ۀقبض يفرموده بود رو یحت. آمد خوشش خون رنگ از. خون  نشـانده  اقوتی

  .)51 – 50 :همان...( درشت يها اقوتی بودند،

خـاطراتی کـه در   ، گنجاند می از داستان را در خوداي  بخش گسترده، پدربزرگ خاطرات
. همگی نشان از قسـاوت قلـب او دارد  ، خود اوهاي  ذهن شازده و فخرالنساء مانده و نوشته

 کند که هرگز شازده می به او یادآوري، صالبتی که او از خود در ذهن شازده به جاي گذاشته
  : تواند ابهت او را داشته باشد نمی

از آن صـندلی  اي  شازده تنها گوشـه ۀ تمام تن. قالی زیر پایش بود، بوي نا اتاق را پر کرده بود
  .)9: همان(کرد  می اش حس کرد و شازده صالبت و سنگینی صندلی را زیر تنه می پراجدادي را 

بـا موهـاي    پدربزرگ نیز طرحی مبهم با هیکلی چاق و کوتاه یا بلند و باریکاز کودکی 
در بزرگـی نیـز ایـن     .پرپشت غرق در شمشیر و کاله و چکمه به تصویر کشیده شده اسـت 
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عموي بـزرگ را  ، کشد می ماند می مادر خود را به جرمی که در خفا، یابد می القلبی ادامه قسی
  :کند می االرث به طرز فجیعی نابود ادعاي سهمبه جرم ازدواج با زنی دهاتی و 

 خاموش بزرگت يعمو دست يرو را گاریس ته شد تمام که گاریس. بالش يرو بود نشسته
 زنـش بعـد   ...میانداخت را بزرگت يعمو اول. چاه يتو دشانیندازیب: گفت و شد بلند و کرد

  .)26: همان( میختیر سنگ شانیرو و چاه يتو میانداخت هم را ها بچه. میانداخت را

جاسـوس صـدراعظم را   ، کنـد  می تمام سردمداران ایل را نابود، سال پانزدهپدربزرگ در 
در طی داسـتان بـه   . گذارد می اش را مانند ستون گچی در داالن سازد و مجسمه می اندود گچ

تـوان   مـی  احساسـی محـض و گـرایش بـه شـکار      بـی ، مندي به رقابت و پیکار هسبب عالق
تکبر اي  اسطورهۀ اما او نیز گرفتار تل، وضوح مشاهده نمود بهرا در او » جو جنگ«ي الگو کهن

نیافتــه و منفــی در وجــودش  تکامــلبــه صــورت  الگــو کهــنو خودخــواهی اســت و ایــن 
است که حمایت او صورت منفـی بـه خـود    » حامی«ي بعدي او الگو کهن. است  یافته  حلول
هدف اصلی خـود را  ، ها خانواده و مراقبت از آنزیرا که با زیرپوشش خود قرار دادن  ؛گرفته

لحظه به دیگـران   او در هر. کند می دنبال، هاست خود بر دیگران و کنترل آنة که حفظ سیطر
سازد و از هـر راهـی    می زند و پیرامون خود را براي حفظ منافع شخصی تخریب می صدمه

شکنی و خشونت گرفتار  نونچنان در چالش قا آن. خواهد به اهدافش برسد می که الزم است
 محصـور اي  اسـطوره ۀ او نیـز در تلـ  » نـابودگري «ي الگو کهنرسد و  نمی است که به تکامل

، مـرگش نیـز حضـور دارد    ۀلحظـ ي پدربزرگ در داستان که تا الگو کهنبارزترین . گردد می
گیري مدیریت امور و تسلط محض بر دیگران حاکمیت بیرونـی   دست او با به، است» حاکم«

هـا و   طلب خود حاکم است و آن را به سوي پلشـتی  زیادهچنان بر وجود  را حفظ کرده و آن
  .کند می ماند؛ اما حکومت خود را حفظ می دور بهبرد که از مسیر تکامل  می ها پیش ستم

  پدر يالگوها کهن 5.4.3
نامشخص اي  او نیز با چهره. پدر شازده احتجاب است، یکی دیگر از افراد متنفذ این خانواده

هرچنـد  . اسـت پردازش نکرده گویی گلشیري شخصیت او به عمد . در داستان حاضر است
سـفاکی او  ، گیرد می ریزي او شکل مدرنی به خود اما خون ،گردد می که او نیز سفاك معرفی

، پدر آدم خوبی بود«: گذارد می تري از خود به جاي موجهة پدربزرگ نیست و چهرة به انداز
هـایی بـه    اما پدر آن چنان عیاشی .)98: همان(» شناخت می مراد پدر را خوب. تگف می مراد
او یـک  . موروثی را بفروشـد هاي  اندازد که پدربزرگ براي جبرانش ناچار است زمین می راه



 73   سرمدي و دیگران مجید

  

او دو دوره . افسر خاطی و تریاکی است که صالبت و سنگینی شخصیت پدربزرگ را نـدارد 
پـدر در  . کنـد  می اوست که حکومت قاجار به پهلوي تغییرجوانی ة در دور، کند می را درك

مسئولیت کارهاي اشـتباه خـود را بـه گـردن     ، شود می حین کشتار دست جمعی که مرتکب
  .گناه و مجبور نشان دهد خود را بیاي  تا به گونهاندازد  ش میمقام باالتر

. دست خسرو را گرفت، نگاه کرد، پدر به شازده احتجاب که حاال پهلوي پایش ایستاده بود
  .دست پدر سرد بود

  »من که دستور داشتم؟، چرا«ـ 
  »که دستور داشتی؟ پس چرا گذاشتی تو را مسئول بدانند؟« ـ
 .)28: همان(» من دستور داشتم که نگذارم کسی از آن خیابان رد بشود« ـ

و در برابـر خواسـت پـدر بـزرگ     ، شـود  مـی  به داسـتان وارد  »نابودگر«ي الگو کهناو با 
داري پـیش   خواهنـد زمـین   مـی  کند و برخالف میل خـانواده کـه   می ها قد علم مخالفت عمه

مانـدن مجبـور    براي زنده، شود می اما با کشتار هولناکی که مرتکب ،شود می وارد نظام، بگیرد
 ،درواقـع  .سازد می بودن خود را با این پیکار و ستیزه پررنگ  جو جنگاو . گردد می به استعفا

کنـد   می براي خود نقلهم شازده از او ، حضورش نیز مکمل سیر سفر قهرمانی شازده است
  .تا خود را بهتر بشناسد

  
  هاي فخريالگو کهن 6.4.3
، یابـد  مـی  بـرخالف فخرالنسـاء کـه تنهـا در خـاطرات شـازده نمـود       ، دختر باغبـان ، فخري

هایش ادغـام شـده    با کنش ـ در عین پریشانی ـ اوهاي  گویی تک. حضوري زنده و فعال دارد
ة شـد  استثمارکارگر و ۀ فخري از طبق. دید کور بوفۀ توان بسیار شبیه به لکات می او را. است

دانست که تحت تسلط و چیرگی محض حاکمـان  اي  توان نماد جامعه می شازده است؛ او را
هرچنـد کـه   ، شود می زندانی شازده محسوباي  فخري نیز به گونه. استبداد قرار گرفته است

امـا حـق   ، رساند می ست و اخبار فخرالنساء را به شازدههم هبه نوعی جاسوس ، این زندانی
 قـدر ناآگـاه و غافـل اسـت کـه اجـازه       فخـري آن . گونه ارتباطی با بیرون از خانه ندارد هیچ
ـ  ،خواهد بـا او برخـورد کنـد    می دهد شازده هرگونه دلش می کارهـاي ناشایسـتی کـه     یحت

 .)مانند همبستري شـازده بـا فخـري هنگـام ناپـاکی     (کند  می منعها  آناو را از  فخرالنساء نیز
بـه شـازده اعتمـاد کـرده و     . شود می خالصه» معصوم«و » یتیم«هاي فخري در الگو کهنتمام 

گـاهی  . و او را مسخ خود نماید ندباالجبار اجازه داده تا در هویت و شخصیت او دخالت ک
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 .)35: همـان ( اما سـرانجام پیـروزي بـا شـازده اسـت      ،گیرد یم هم فخري در مقابل او جبهه
بـا وجـود   ، او را ندارد و محدودیتی را که شازده بـرایش رقـم زده   فخري توان رویارویی با

  .ذهنی خود پذیرفته استهاي  گالیه
  

  فر قهرمانی در رمان شازده احتجابس .4
هاي  شکست زمان خطی و حذف، ریختگی اجزاي ساختار رمان شازده احتجاب به دلیل برهم

بایـد نظـم و   هـا،   براي یافتن سیر سفر قهرمانی شخصیت یا شخصـیت ، مکرر در طول رمان
دید این رمان جریان سیال ذهن است و بـا ایجـاد   ۀ که زاوی با این .ریزي نمود انسجامی را پی

رونـد سـفر   اما بـراي  ، ببیندزیبایی ساختاري متن لطمه شاید ، نظم براي حوادث و رویدادها
جمالتـی کـه حـاوي     .دادن به حوادث متشتت نیست نظمبه جز انسجام و اي  قهرمانی چاره

بایـد از تشـتت خـارج شـوند تـا خواننـده تعـادل        ، ها هستندالگو کهنرویدادهاي مرتبط با 
ریختـه و   درهـم ذهن خواننده درصـدد اسـت تـا ارتبـاط میـان اجـزاي       . جریانات را دریابد

که انسجام  هرچند .دیگر قرار دهد ها را مانند پازل در کنار یک ه و آننامتسلسل را کشف کرد
ناچـار بـا رهاسـازي     به، آید می دشوار به نظر، روایت خاص خودة در این رمان به دلیل شیو

خوان ساخت  باید توالی زمانی را هماهنگ و هم، بسته در ذهن شازده نقشجزئیات خاطرات 
تنها کسی که در ایـن  ، به شواهد و مصادیق حاضر در متن با توجه. تا این روند مرتب گردد

، شـازده احتجـاب اسـت   ، گذارد و خواهان رشد فردیت است می داستان به سفر قهرمانی پا
در  .رسـد  نمی اندیشد و به کمال می هرچند که وي نیز در لحظات پایانی عمر به خودشناسی

  : شده در وجود شازده احتجاب نشان داده شده است یافتهاي الگو کهنذیل تصویر 
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 هرچنـد کـه شـازده   ، پـذیرد  مـی  گرایی صـورت  این سفر در جهت خودشناسی و کمال
شـود   مـی  گیري ایـن مراحـل را   اما روال شکل، مسیر را طی کند، تواند تا پایان این سفر نمی

هـاي بیـداري قهرمانـان    الگو کهـن سیر سفر شازده با توجه به . مورد تجزیه و تحلیل قرار داد
  :یابد می درون مبانی فکري کارول پیرسون و هیوکی مار در سه مرحله نمود

  
  سفر براي شدن آماده 1.4

 قهرمان را با ندایی به خود، دهد که دست سرنوشت می نشاناي  اسطوره سفرۀ اولین مرحل
 قلمرویـی ناشـناخته  جامعـه بـه سـوي    هـاي   از چهـارچوب  خواند و مرکز ثقل او را می
هـایی   شـکنجه ، این مکان همیشه جایی است که موجوداتی سـیال و متغیـر  ...  گرداند می

 هایی غیرممکن را در خود جـاي داده اسـت   اعمالی فوق بشري و لذت، غیرقابل تصور
بـراي سـفر    »جـوگر و جسـت «ي الگـو  کهـن شازده بـا بیدارسـازي    .)66: 1389، کمپبل(

ناآگـاهی برهانـد و قـدم در    هاي  خواهد خود را از چالش می وشود  می آمادهاي  اسطوره
جوگر و جست او 4ي غالبالگو کهندر این مرحله ، روندي براي رسیدن به تفرد بگذارد

ي الگو کهنپس با حضور . یابد می این بار از زمان مرگ خود آگاهی، با دیدن مراد. است
گـرد و  هـاي   اتاقی نمور لبریـز از قـاب  در رؤیا رفتن در عالم خیال و  فروو با » ابدیت«

گیرند و در برابر  می ها جان تصاویر قاب. کند می سفر قهرمانی خود را آغاز، خاك گرفته
هـاي دیگـر داسـتان هسـتند کـه       شخصیت، درواقع این تصاویر، شوند می شازده حاضر

زنـد و شـناخت شـازده در     مـی  حضورشان مکمل رشد و پرورش روحی شازده را رقم
اما او ، برند می شازده را در خود فرو، هایی در این مرحله چالش. هاست شناخت آنگرو 

ي الگـو  کهنهاي  بینی شازده را با خوش، لف داستانؤم. کند می همچنان این مسیر را طی
او تمام تفکر خـود را بـر ایـن قـرار داده کـه بـا شـناخت        ، کند می راهی سفر» معصوم«

 سازد و گاهی نمی نیز او را رها» یتیم«شک و تردید  .به خودشناسی دست یابد، دیگران
در مسـیر خـود بـا    . )16: 1380، گلشیري(خواهد با دودلی از این سیر دست بکشد  می

ۀ اسـفناك و سـتمگران  ۀ لحظـه گذشـت   شود که هـر  می رو هطنز و تمسخر فخرالنساء روب
خواهـد همچـون    مـی  از او کوبد یا به عتـاب  می بر سر اواي  اجدادي را همچون تازیانه

  . اجدادش عمل کند
باید کاري کنی که کـار  . دهی می خودت را داري فریب، ها که کار نشد این: فخرالنساء گفت

  .)99: همان(یک صفحه از تاریخ را سیاه کند  کاري که اقالً، باشد
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زیرا کـه  ، هایش است رو کردن شازده با سایه هرسد هدف اصلی فخرالنساء روب می نظر به
هـا گریـزان    کـه از آن  ندسـت هوجودي شازده هاي  تاریکشان همگی سایههاي  اجداد و کنش

ش از سـر  ا عمیق روانـی هاي  عقدهۀ خواهد اژدهاي حاضر در خود را براي تخلی می است و
شـازده  . و توانمندي خود را ثابـت کنـد   )جو جنگ يالگو کهن يخاکستر حضور( راه بردارد

اي  اسطورهۀ شود و در تل می »جو جنگ«ي الگو کهنجاست که دچار چالش مربوط به  در این
سـازد و   می گزیند که او را متضرر میراهی را بر، شود؛ او در عوض مبارزه و ستیز می گرفتار

) Ego(آید و مـن   می به سراغش 5اي اسطورهۀ خلس، برد می پریشی فرو شخصیتش را در روان
زنـدگی را بـه   هـاي   شـود و نادرسـتی   می گیر او ترس و انزوا گریبان ،کند می او افراطی عمل

هـاي  الگو کهناو در این مرحله  .اندازد می پدربزرگ و خاندان سفاك قجري، کبیر گردن جد
زمـان او را بـه هـراس    ، دهـد  مـی  غیرفعال خود را فرافکنی کرده و به اجـداد خـود نسـبت   

. کنـد  مـی  نسبت به زمـان تـا پایـان سـفر او را همراهـی      اش هو واهم) 11: همان( دارد وامی
اي  و فخـري بـه گونـه   ) شـود  مـی  کـه آنیمـاي شـازده محسـوب    (حمالت او به فخرالنساء 

خـود او  ، ساختن مسدودسازد و این  می ها را از ارتباط با جهان بیرون منع یابد که آن می  نمود
  .خواهد به فردیت راه یابد می در لحظات پایانی عمراین با وجود . گیرد میرا هم دربر

  
  اي اسطوره سفر آغاز 2.4

این مرحلـه اسـت کـه فـرد از      در. کند می سفر را آغاز شخص، شدن براي سفر آمادهپس از 
شـود   مـی  خارج، تمامیت معصومانه که در طی آن دنیاهاي درون و بیرون در وحدت هستند

بیرونی همراه با حسی از دوگـانگی  تمیز و تشخیص دنیاي درونی از دنیاي ، و به جداسازي
بـه  ، رسد؛ یعنـی در تمـامیتی هماهنـگ    می بینی گمارد و سرانجام به روشن می زندگی همت

شـازده پـس    .)37: 1387، جانسون(یابد  می آشتی آگاهانه بین دو دنیاي درون و برون دست
کـه شـازده    هایی هو خلساي  اسطورههاي  با وجود تله. شود می به سفر وارد، از اعالم آمادگی

ي الگـو  کهـن فرد با چهار  معموالً، در این مرحله. دهد می او به سفرش ادامه، گیرد میرا دربر
شـازده   دربـارة امـا  ، شـود  مـی  هـدایت » گـر  آفرینش«و » نابودگر«، »عاشق«، »جوگرو جست«

جـوگر در ایـن سـفر مـارپیچ او را     و ي جسـت الگو کهنتغییراتی صورت پذیرفته و همچنان 
هاي الگو کهنجاست که شازده در تقابل شدید با خاطرات بازمانده از  در این. رساند می یاري
الگوي عاشق در وجودش با شخصیت وجودي خود او در تعارض . گیرد می خود قرارۀ سای

فخرالنساء در هاي  زنی هایی که از واپس گردد براي رهایی از حقارت می است و همین سبب
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هـاي   در برابـر کـنش   .)35: 1380، گلشـیري (به تخیـل بزنـد   دست ، وجودش رسوخ نموده
ـ بـراي  آن هم مسخ شخصیت فخري ، است» مسخ«واکنش او ، آمیز فخرالنساء حقارت ۀ تخلی

، منفـی ، شـازده را شخصـی بیمـار   ، گـردد خواننـده   مـی  این راهکـار سـبب  . خودش روانی
گـردد؛   مـی اي  اسـطوره ۀ خلسـ دیگر او دچار  بار. پریش بخواند رواناي  نیافته و دیوانه تکامل

، جنسـی و غیراخالقـی از فخـري   ة شازده به لذایـذي کـذایی و زودگـذر همچـون اسـتفاد     
کـردن فخرالنسـاء و     زجـرکش ، دادن لحظـات زنـدگی    و هـدر ) 75و  71: همـان ( قماربازي

امـا مـرور خـاطرات و فـرورفتنش در      ،) همان( پردازد میدادن ثروت هنگفت موروثی   باد  بر
  .شود می بعدي سفر رهنمونۀ و تخیل او را به مرحلیا ؤعالم ر

  
  سفر از بازگشت 3.4

ساخت دنیاي درون و رسیدن به یگانگی رشد فردي بشـر  ۀ بازگشت مربوط به مرحلۀ مرحل
انسـانی و  ، مونث، و با دریافت فضل و برکت از تجسم مذکر أپس از نفوذ در سرمنش. است

ولی اکنون ایـن مـاجراجو بـا غنیمـت     ، رسد می وجوي قهرمان به پایان جست، یا حیوانی آن
یگانـه هنگـامی   ة کامل اسـطور ۀ چرخ. باید بازگردد، تواند زندگی را متحول کند می خود که

یـا   6پشـم طالیـی  ، جـادوي سـخن حکیمانـه   ، شود که قهرمان بـا سـعی و تـالش    می تمام
توانـد بـه    مـی  یعنی جـایی کـه ایـن برکـت    ، بازگرداندرا به ملک بشري  خانم خفته  شاهزاده

 .)203: 1389، کمپبـل (زمین یا ده هزار جهـان کمـک کنـد    ة کر، ملت، تجدید حیات جامعه
هـاي   ها و ارزش آموخته، در میان گذاشتن استعدادها، بازگشتۀ هدف و چالش اصلی مرحل

در انتهـاي داسـتان    معمـوالً  .)145: 1390، پیرسـون (با دیگـران و دنیاسـت   اي  سفر اسطوره
ایـن سـفر   . شـود  مـی  آن اقلـیم ۀ به سرزمین خود بازگشته و پادشاه یا ملک، تفردقهرمان سفر 

در . زمـان و مـرگ  : گیرد میاو را دربر، چه واهمه داشت زیرا از آن، براي شازده انتهایی ندارد
و دلقـک رهنمـودگر    ،جـادوگر ، فرزانـه ، ي حـاکم الگو کهنچهار  این مرحله از سفر معموالً

کـردن اهـداف    دنبـال شازده را بـه  ، به صورت منفی و تکامل نیافتهي حاکم الگو کهن. هستند
خودخواهی و تکبـر؛  : گردد می اصلیۀ اما او گرفتار تل ،سازد می موظف، این سفراي  اسطوره

 الگـو  کهـن ایـن  . گیـرد  مـی  را به دست) فخري و فخرالنساء(کنترل دیگران ، او خودخواهانه
گـردد   مـی  دهد و همـین سـبب   می د را نشانگونه خو طلبی وسواس قدرتبه صورت  صرفاً

ي جـادوگر نیـز بـراي التیـام آالم پنهـانی      الگـو  کهـن . نهایی تکامـل نرسـد  ۀ شازده به مرحل
، اش را دگرگـون سـازد   خواهد حقایق تلخ و اسفبار گذشته و وضعیت درونی می، اش درونی
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دهلیزهاي نمـور و تاریـک و   زمهریر و ۀ گردد و او به سرداب می اما همان زمان مانع این تغیر
  .گذارد می پاانتهاي مرگ  بی

  
  گیري نتیجه. 5

 از. شناسـی یونـگ را دریافـت    روانهـاي   هؤلفـ توان عناصـر و م  می در رمان شازده احتجاب
. هاسـت الگو کهنسازي ناخودآگاه جمعی و  تحلیلی مبتنی بر برجسته، ترین نظریات وي مهم

، در بسـط ایـن نظریـه کوشـیدند و بـر مبنـاي آن      ، بعدها کارول پیرسـون و هیـو کـی مـار    
آمیز قهرمـانی   خود را مبناي سفر قهرمانی قرار دادند و سفر مخاطرهگانۀ  دوازدههاي  الگو کهن

در گـرو  ) و بازگشـت از سـفر  اي  آغاز سفر اسطوره، شدن براي سفر آماده(ۀ مرحلسه را در 
رونـد فراینـد تفـرد معرفـی     خود در وجود بشـر در جهـت   هاي  هدایت و ارشاد پروتوتیپ

. شـود  مـی  وضـوح دیـده   بهها الگو کهندر رمان شازده احتجاب این روند با حضور . نمودند
، اسـت  شناسی عمیقی که براي رمان خـود انتخـاب کـرده    روانۀ گلشیري کوشیده تا با حیط

کاراکترهاي خود را در تناسب و سنخیت شخصیتی آنان هدایت نماید و سیر سفر هاي  کنش
ـ   . بگیـرد  پـی قهرمانی را مطابق با مبانی فکـري یونـگ و پیرسـون     حضـور  ۀ مطـابق بـا نظری

اسـت کـه همـۀ    سعی نویسنده بر این معطوف گردیـده  ، بیداري قهرمان درونهاي الگو کهن
بنـا بـر جـوهره و ماهیـت      ـ رنگ نگ یا کمچه به صورت پرر ـ شخصیت حاضر در داستان

هرچند که جریان سیال ذهـن   .دنخود کنش و عملکرد خود را در جهت سیر تفرد نشان ده
امـا ایـن   ، دور اسـت  بـه فرماست و از انسجام زمانی و مکانی تا حـدودي   حکم این رمان بر

در ، نمایـد  مـی  کاوي عمیق که در ابتداي داستان نیز خواننده را به سوي خود جلب خویشتن
  . مشهود است، شازده احتجاب، خصوص شخصیت اصلی بهها  شخصیت

در حقیقـت سـفري بـه    ، خـود دارد ۀ سفري که شازده به ناخودآگاه و خـاطرات گذشـت  
ي پیرسـون و  الگـو  کهندوازده . هاستالگو کهناساطیري است که تشکل بخش هاي  گذشته

افراد مکمل رشد شازده ، کنند می مهمی ایفانقش بسیار ، یابی هیو کی مار در این سفر فردیت
ها  هرچند که دیگر شخصیت، نمایند می خود را در این فرایند دخیل، هاالگو کهننیز با تجلی 

امـا   ،کنند تالش میشوند و براي رسیدن به مقصد متعالی  می نیز در مراحلی از این سفر وارد
اند تا شازده را در رسـیدن بـه    اشتههمگی پتانسیل و استعدادهاي نامکشوف خود را کنار گذ

دیگـر همچـون   هـاي   بـه عبـارت دیگـر شخصـیت    ، نماینـد کـاوي یـاري    کمال و خویشتن
هسـتند کـه در برابـر     يروانـی و فکـري منحصـر بـه فـرد     هـاي   واجد خصلت، فخرالنساء
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دهنـد کـه    مـی  بروزرا مطابق شخصیت خود هاي  واکنش، رویدادهاي داستان و افکار شازده
گـرد  هاي  ها از قاب شدن شخصیت خارج. ثر و کارساز هستندؤروند تفرد شازده مهمگی در 

دهنـدگی   و سخنان او همگـی نقـش پـرورش    ،یادآوري خاطرات فخرالنساء، و خاك گرفته
  .براي خسرو احتجاب دارد
تواند نقش یک قهرمـان   نمی گردد که شازده می این نتیجه حاصل، با تحلیل در این راستا

تـالش  براي ایـن سـفر   درونی الگوهاي  کهناما با هدایت ، داستان داشته باشدحقیقی را در 
ۀ او را در تلـ ، که همان زمان و مرگ است ،ها یکی از حجاب ولی در نهایت، کند میخود را 
داسـتانی نیـز از ایـن سـیر     هاي  پس شاید بتوان گفت شخصیت. سازد می گرفتاراي  اسطوره

رمـان   .خود داردهاي  دادن این روند در وجود شخصیت اننشدور نیستند و ماتن سعی در  به
خارج از محتواي تاریخی و ادبی این داستان کـه بـا   . ید این مطلب استؤشازده احتجاب م

تواند افکـار   می شناسی اثر رویکرد روان، شناسی ادغام گردیده شناسی و انسان روانهاي  بحث
دادن اوضاع فکري و روانی خود  نشانرسد گلشیري در پی  می به نظر، ماتن را نیز نشان دهد
 با یادآوري گذشـته ، آگاهی محض و کمال خودتالش براي رسیدن به ، در قالب شازده است

  . تواند سعی ماتن را براي دریافت شناخت خود به دنبال داشته باشد می
و توجـه بـه    هاي شخصـیتی الگو کهنگیري از  بهرهتوان با  می دهد می این پژوهش نشان

هـا را   سفر قهرمانی به تحلیل و تفسیر متون ادبـی پرداخـت و مفـاهیم اصـلی مکنـون در آن     
توانـد   مـی  ارچوب مفهـومی هرسد این پژوهش در این چ می به نظر. آشکار و واضح ساخت

یابی به تفـرد   دست برايهاي بیداري قهرمانان درون و سفر قهرمانی الگو کهنرهنمون تحلیل 
  .معاصر باشدهاي  سایر رمانبشري در 

  
 نوشت پی

  :نویسنده در این نوع رمان با ذهنیات سر و کار دارد. 1
آن خـاطرات  . گیـرد  می، دور تعلق داردهاي  هایی از خاطرات درهم و فرّار او را که به زمان تکه

رو توالی  از این. چیند می در کنار هم، آورد می پا در گریز را که در زمانی کوتاه به ذهن او هجوم
گیـرد یـا    می دورترین واقعه در کنار عینی قرار. خورد می ها به هم منظم زمانی در این گونه رمان

. آورنـد  مـی  به ذهن آدم رمان هجـوم ، دیگر دوش به دوش هم و با فشار جدا از یکة دو خاطر
دنیایی از رنگ و اند تا  گرفته  قرارمعرقند که در کنار هم هاي  گویا آن خاطرات و تخیالت کاشی

  .)212: 1380 ،گلشیري(احساس به وجود آورند 
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جمعـی یـک    منظور از ناخودآگاهی«. شود می ناخودآگاهی به دو بخش شخصی و جمعی تقسیم. 2
 .)Jung, 1993: 197( »دهند می حالت مشخص است که نیروهاي توارث به آن شکل

، فراخـوان مـاجراجویی  ، حضور در جهان عـادي : کند می سفر قهرمانی اشارهۀ مرحلدوازده به  او. 3
رویکـرد بـه   ، دشـمنان  /متحـدان  /آزمون، اولۀ عبور از آستان، مالقات با استاد، گوو امتناع از گفت

 و بازگشـت بـا اکسـیر    ،رسـتاخیز ، برگشت بـه جـاده  ، تصرف شمشیر، امتحان سخت، میانی  غار
)Vogler, 2007: 8(. 

ي الگـو  کهـن دهند و بارزترین  می تکامل در زندگی خود را نشانهایی که در حد اعال و الگو کهن. 4
 . شوند می ي غالب نامیدهالگو کهن، هستندشخص 

. نمایند می و وسواسی ابراز ،ناپذیر انعطاف، ي غالب خود را به شکل افراطیالگو کهن، بعضی افراد. 5
 .)158: 1390، پیرسون(نام دارد اي  اسطورهۀ یی یا خلسالگو کهنتعصب ، این حالت و رفتار

6 .در  هـا  یاسـون و آرکوتـوث   کـه اسـت  اي  گنجینـه یـن در اسـاطیر یونـان    پشم طالیی یا پشم زر
 .دست آوردنده خره آن را بباأل وجوي آن بودند و جست

 

 منابع
 . جامی: ، تهرانهاي نقد ادبی مبانی و روش .)1385( اهللا امامی، نصر

 . علمی و فرهنگی: ، تهرانجریان سیال ذهننویسی  داستان .)1390(بیات، حسین 

 و خویشـتن  تحلیـل  راهکارهـاي  ، مـؤثرترین برازندة من زندگی .)1390( مار یک ویه و. اس کارول رسون،یپ
  .زندگی فرهنگ بنیاد: نیري، تهران دیگران، ترجمۀ کاوه با ارتباط سازي غنی

 .فرگان: صدر، تهران تورج رضا بنی، ترجمه و تحلیل اسطورة جام مقدس .)1387(جانسون، رابرت 

 . توس: ، ترجمۀ جالل ستاري، تهرانرمز و مثل در روانکاوي .)1366(جونز، ارنست و دیگران 

 .11، ش یفارس اتیادب و زبان پژوهش ۀ، مجل»موالنا از یغزل ییالگو کهن نقد«) 1387(حسینی، مریم 

 . آشیانۀ کتاب: ، تهران)اینیاگرام(گانه  هاي شخصیتی نه روان شناسی تیپ .)1390(دقیقیان، پروین 

 .رهنما: ، تهراننقد ادبی معاصر .)1379(سخنور، جالل 

ـ  نقد ۀ، مجل»انهیگرا ساخت دگاهید با يریگلش احتجاب شازده یبررس و لیتحل« .)1387( سیدان، مریم  ، یادب
 .1  ش

 .رشد: ، تهرانشخصیت شناسی روان در ها نظریه و ها مکتب .)1388( شاملو، سعید

 .21، ش آرش، ترجمۀ گیتی خوشدل، نشریۀ »افتهی تیفرد انسان: ونگی يالگو« .)1359(شولتز، دون 

 زبان پژوهش ، مجلۀ»احتجاب شازده رمان در قدرت روابط«) 1388(نژاد  غالمی محمدعلی صابرپور، زینب و
 .12 ، شیفارس اتیادب و

 .دانژه: ، تهرانشناسی تحلیلی او یونگ و روان .)1381(فدایی، فربد 
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 .70، ش نامه رانیا، نشریۀ »1937 -  2000 يریگلش هوشنگ« .)1379(کریمی حکاك، احمد 

 .گل آفتاب: ، ترجمۀ شادي خسروپناه، مشهدقهرمان هزار چهره .)1389(کمپبل، جوزف 

 .سپاهان نشر جی: ، اصفهانداستان نقد و داستان .)1368( گلشیري، احمد

 در مدرن پستهاي  بررسی مؤلفه( »رانیا معاصر یداستان اتیادب در سمیمدرن پست«) 1389(گلشیري، سیاوش 
  .6 ، شادب و فرهنگ نامه پژوهش، )گلشیري آثار هوشنگ

 .نیلوفر: ، تهراناحتجاب شازده) 1380( گلشیري، هوشنگ

: مهـاجر، تهـران  ، ترجمۀ محمد نبوي و مهـران  هاي ادبی معاصر نامۀ نظریه دانش .)1383(مکاریک، ایرنا ریما 
 .آگه

، نیـ د یشناسـ  روان، ترجمـۀ داریـوش مهرجـویی، مجلـۀ     »شر باب در ونگی دیعقا« .)1380(مورنو، آنتونیو 
 .8 و 7اول، ش   سال

 نیمحمدحسـ  بـازگردان  ،ونـگ ی یلیتحل یشناس روان یمبان). 1375( یج رنون و نیکالو. اس. هال ،ينوردبا
 .یدانشگاه جهاد: تهران مقبل،

: خـواه، تهـران   ، ترجمـۀ زهـرا مـیهن   راهنماي رویکردهاي نقـد ادبـی   .)1370(و دیگران  .گورنین الویلفرد، 
 .اطالعات

 .آستان قدس رضوي: ، ترجمۀ پروین فرامرزي، مشهدچهار صورت مثالی .)1368(یونگ، کارل گوستاو 

  .نشر به: مشهدترجمۀ پروین فرامرزي، ها،  اندیشه و خاطرات، رؤیاها، .)1378(یونگ، کارل گوستاو 
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