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  چكيده

 ادبيـات   گيري ترجمة  هايي است كه در دوران اوج        اثر ديويد آلموند از جمله داستان       تابستان زاغچه 
ت نوجوانان و اثرپذيري  به فارسي برگردانده شد، داستاني كه دربارة خشون80كودك و نوجوان در دهة      

 بـه  را نوجـواني  دوران در بلوغ هاي مختلف، بحران  نمادهاي از استفاده با نويسنده. آنان از محيط است   
 ايجـاد  بـا  داسـتان  هـاي  شخصيت تا آورد فراهم را و تضادها، بستري   ها تقابل و با نمايش   كشيد تصوير
 گيـري  با بهره توان تا نشان دهد كه چگونه مي است آن بر پژوهش اين .آيند نايل شناختي بلوغ به تعادل
 داستان اصلي شخصيت خودآگاهِ برخورد نمادين، بر تأكيدهاي  تكيه و با  يونگ فرديت فرايند الگوي از
  .به نمايش در آورد نوجوانان هويت ضمير ناخودآگاه او را در راستاي بازشناسي شده فراموش عناصر با

 در شـده  اسـتفاده  نمادهـاي  و آنيمـا  و پير خردمنـد  سايه، مانند اييالگوه كهن واكاوي با اين رو از
است تـا    شده پرداخته داستان اين شناسانه روان تحليل به... و شش عدد و زاغچه مار، چاقو، مثل داستان
  . و الگوي مناسبي براي رسيدن به تولدي دوباره و خودشناسي ارائه گردد زمينه

  .ه، فرايند فرديت، بلوغ شناختي، يونگ، ديويد آلموندشناسان  نقد روان: كليديهاي واژ
___________________________________________________________________________ 
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  مقدمه
هاي زندگي هر انساني است كه در آن شخص به دنبال دسـتيابي              ترين دوره   نوجواني از مهم  

در اين مرحلـه    . دارد  به شناختي از خويش در راه شكل دادن به هويتي متكي به خود گام بر مي               
شناختي، اجتمـاعي و اخالقـي، او را         روان ، شناختي، هاي بيولوژيكي   رويارويي نوجوان با چالش   

آميز   كند كه براي دستيابي به فرديت ممكن است به رفتارهاي خشونت           درگير غرايز متضادي مي   
ترين اتفـاق دوره نوجـواني اسـت كـه      در واقع دستيابي به فرديت، مهم . و پرخاشگرانه رو آورد   

كامل كردن شخصيت، شـناخت و اثبـات        طي گذار از مرحله كودكي، شخص نوجوان سعي در          
  .آورد خود به ديگران دارد و به خود آمدن را براي او به ارمغان مي

تـوان آن را بـا فراينـد      هايي اسـت كـه مـي         داستان   اثر ديويد آلموند از جمله     تابستان زاغچه 
هـايش سـبك و سـياقي رئاليـستي           آلموند كه اغلب داستان   . فرديت يونگ بررسي و تحليل كرد     

هـاي رفتـاري نوجوانـان توجـه و دقـت ويـژه دارد و بـا اسـتفاده از                    ها و ويژگـي     ارد به كنش  د
پردازي، بـه بازتـاب بلـوغ شـناختي و روانـي شخـصيت نوجـوان داسـتانش                   شگردهاي داستان 

كنـد ذهـن خواننـده را وا دارد تـا در             كه سعي مي   نويسنده با بياني نمادين ضمن اين     . پردازد  مي
هـاي مـشترك بـشري     يرامونش را درك كند، مخاطب نوجوان را با تجربه       چارچوب آن، جهان پ   

تـوان تجربـة    هاي بنيادي بين افراد بشر وجـود دارد، امـا مـي         كه تفاوت   با اين . سازد نيز، آشنا مي  
هـاي يكـساني هـم نـشان       يكساني از بسياري از مسائل عاطفي و فلسفي دريافت كرد و واكنش           

از » فراينـد فرديـت   «. رك، شناخت خود و فرديت يـافتن اسـت        هاي مشت  يكي از اين تجربه   . داد
شناسي تحليلي اوست كه با سفر به اندرون در راه            الگوهاي مورد نظر يونگ در روان      جمله كهن 

بنا به بـاور  . شود گيرد و فرد با ابعاد مختلف شخصيت خود آشنا مي    تكامل خويشتن صورت مي   
خودآگـاهي، نقـاب،    /مـن : انـد از   قش دارند، عبارت  هايي كه در رسيدن به فرديت ن        يونگ انگاره 

ايـن فراينـد   . ها مشترك است آنيموس، پير خرد و خويشتن؛ كه در درون همه انسان       /سايه، آنيما 
كه هماهنگي انسان با خود و رشد و تكامل او را در گذر از فـراز و فرودهـاي زنـدگي در پـي                    

يجه تجديد ارتباط با نيروهـاي ناخودآگـاه        دارد در ابتدا با گسيختگي روان همراه است كه در نت          
شـولتز،  (يابـد   هاي دروغين فرد از روان او زدوده شده و به فرديت دسـت مـي         شخصيت، نقاب 

در اولين گام اين فرايند، فرد با كنار گذاشتن نقاب خود و بازشناسـي و آگـاهي از                  ). 75: 1359
الگـوي   درك و جـذب كهـن  آيـد و سـپس بـا     سايه به شناخت و پذيرش ناخودآگـاه نائـل مـي      

  ). 47ـ46: 1390مورانو، (رسد  آنيموس و پيرخردمند به تماميت خويش مي/آنيما
ـــ تحليلــي و رويكــردي  نگارنــدگان در ايــن جــستار ســعي دارنــد تــا بــا روش توصــيفي
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 اثـر ديويـد     تابـستان زاغچـه   شناسانه و با استفاده از الگوي فرايند فرديت يونـگ، داسـتان               روان
ورد تحليل و واكاوي قرار دهند و به دنبال آن، روندي را كه نويسنده بـراي ترسـيم                  آلموند را م  

بار نوجوانان و بازنمايي هويت آنان در پـيش گرفتـه اسـت،             رفتارهاي ضد اجتماعي و خشونت    
  .نشان دهند

رمان مورد مطالعه، كه در دو بخش گذشته و حال تنظيم و نوشته شده، برنده جوايزي چون            
شـوراي  «و » دوساالنه كانون پرورش فكـري كودكـان  « و جشنوارة 2010ن در سالجايزه اندرس 
 1391پشت پرنده كه در اسـفند         ك  شده است و نيز در اولين دورة اهداي نشانِ ال         » كتاب كودك 

هاي خوب براي كودك و نوجوان معرفي و برگزيده شـد؛ كـه               برگزار گرديد، در فهرست كتاب    
تواي اين داستان و متناسب بودن آن براي گروه سـني نوجـوان   اين امر، از اهميت موضوع و مح 

  .حكايت دارد
 و جهان درگير اسـت و بيـان و كالبدشـكافي     با توجه به اينكه آلموند با واقعيت روز جامعه       

ماية اصلي اين داستان را،       توان درون   آيد، مي   هاي او به شمار مي      خشونت در نوجوانان از دغدغه    
نوجواني و اثرپذيري محيط و به دنبال آن مواجهه با خود دانست كـه              روايت خشونت در دورة     

شـود، بـه عبـارت ديگـر،         در پسِ آن به بلوغ شناختي و رواني و دستيابي به فرديت منجـر مـي               
دهنـد كـه      وحشي درون خود، نشان مـي       هاي نوجوان داستان، با نمايش و ارائه بخش         شخصيت

كي وجود نيز جستجو كرد و به آن دست يافت؛ به           توان حقيقت و خوي فرشتگي را در تاري         مي
انـد كـه    مـواردي ... عبارتي، خوبي و بدي، عشق و نفرت، حقيقـت و دروغ، جنـگ و صـلح و              

ايجـاد تعـادل و      ها و   رغم تضاد و تناقض در تمامي افراد وجود دارند و تنها با شناسايي آن               علي
هـاي خودآگـاه و     و موازنه بين جنبه   توان به كمال    هاي متضاد هست كه مي      توازن بين اين بخش   
  .ناخودآگاه نايل آمد

الگوهـاي باسـتاني و ادبيـات و نيـز بيـان          نظر به اينكه يونگ به ارتباط بين اسـاطير و كهـن           
تجربيات مهم روان انسان به زبان سمبوليك باور دارد، بررسي و تحليل اين اثر بر مبناي نظريـة                 

بـر ايـن اسـاس،    . دهد مي هاي دوران بلوغ به دست  ها و خشونت فرديت درك روشني از بحران    
هايي كه يونگ براي اين فرايند در نظر گرفته، هر يك به مثابة نمادي بـراي                )سرنمون(الگو   كهن
كاوانه و الگـوي فراينـد فرديـت در ايـن        استفاده از تحليل روان   . كنند اي مشترك عمل مي    تجربه

كه در راستاي آن، ضمير آگاه و ناآگاه شخـصيت  دهد  داستان، تالش و جستجويي را بازتاب مي 
بـا يكـديگر    ) نقاب، سايه، آنيما، پير خرد و خويشتن      (ها   اصلي داستان، از راه نمادها و سرنمون      

  .رسانند را به تعادل مي يابند و كليت روان وي پيوند مي
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  پيشينه تحقيق
اي در ادبيـات و       ندهشناسي ايجاد كرد، بازخوردهاي خوب و ساز       انقالبي كه يونگ در روان    

هـاي    اي كه پژوهـشگران، در زمينـة تحليـل شخـصيت            گونه  آثار ادبي از خود به جا گذاشت؛ به       
هـا    اند، كـه اغلـب آن        بسياري انجام داده    تحقيقات ارزنده » فرايند فرديت «داستاني بر پاية نظرية     

هـا     اين پـژوهش   از جمله . اي و عرفاني فارسي است      دربارة متون كالسيك ادب حماسي، افسانه     
از تـسليمي و ميرميـران      »  بـا تكيـه بـر شخـصيت رسـتم          شاهنامهفرايند فرديت در    «توان به    مي

نوشته بزرگ » نقد و تحليل حكايت شيخ صنعان بر اساس نظرية فرايند فرديت يونگ      «؛  )1389(
از اتـوني و شـريفيان      » نامـه   فراينـد فرديـت در حماسـه بهمـن        «؛  )1390(بيگدلي و پور ابريشم     

فرايند فرديت در داستان رستم و سهراب بر پاية شخـصيت           «اي با عنوان     همچنين مقاله ) 1392(
ها، نويسندگان بر نقش فرديت    در اين پژوهش  . اشاره كرد ) 1394(از عالمي و رحيمي     » سهراب

بـا  . در به كمال رسيدن شخصيت و يگانگي روان انسان در آثار كالسـيك ادبـي تأكيـد داشـتند                
 توجه به اهميت دوران نوجواني، بررسي آثار داستاني ويژة اين گروه سـني، بـا ايـن               حال، با  اين

گـردد ليـزا    يـادآور مـي  . هـاي آنـان باشـد    گشاي بسياري از مسائل و بحران تواند راه   رويكرد مي 
 )2013(2» زندگي تجربه نشده: اصول اخالقي ادبيات كودكان بريتانيا«كتاب   نيز در1سينسبوري

اي از  هـاي داسـتاني را در هالـه    هاي كودكـان، شخـصيت   مشغولي ه خشونت و دل   ضمن توجه ب  
و بر نقش محيط و خانواده در  دهد مي تفاوتي اطرافيان نشان معصوميت و تجربه نوجواني و بي

 و  تابستان زاغچه هايي چون    كند، وي با گزينش داستان      گيري و تكامل شخصيت تأكيد مي      شكل
   .دارد ، مخاطبان را به تفكر وا ميارتباط دادن محتواي كتابش

  شناسي تحليلي يونگ و روان
سوئيـسي،   پزشـك، نويـسنده و محقـق پركـار     روان) 1961ــ 1875(كـارل گوسـتاو يونـگ    

هـا بـه      دانست كه ايجاد تعادل بين آن       هاي متضاد و متعارضي مي      شخصيت انسان را شامل جنبه    
اش دربـارة ناخودآگـاه جمعـي و        نديـشه هاي ا  كه زيرساخت   وي بااين . شد  خودشناسي منجر مي  

 ضـمن اسـتفاده از نظريـاتش، آن را توسـعه بخـشيده و در      شناسي را مديون فرويد بود اما   روان
درواقـع، آنچـه را     . شناسي تحليلي خـود بـه كـار بـست           تر، در روان    قالب كلماتي ديگر و جامع    

تـضاد، تعـادل، آنتروپـي و       : فرويد در قالب نهاد، من و فرامن بازگو كرد، يونگ در چهار اصـل             
___________________________________________________________________________ 

1. Lisa Sainsbury 

2. Ethics in British Children's Literature: Unexamined Life 
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؛ چهار اصلي كه در سـفر روان، شـخص بـه            )99ـ97: 1392اسنودن،  (تعادل حياتي توضيح داد     
وي، جريان فرديت را يك جريان اساسي زيـستي         . يابد  فرديت و خود حقيقي خويش دست مي      

ديد كه در تمام موجودات زنده وجود دارد و هدف آن تماميت و بـه كمـال رسـيدن اسـت                      مي
  ).98:مانه(

هاي متـضاد شخـصيت    به باور يونگ، آنچه نقش مهمي در متوازن كردن و آشتي دادن جنبه            
الگو، غالبـاً در   اين كهن .  است كه اداره كل روان بر عهده آن است         1الگوي خود  كند، كهن   ايفا مي 

كند و در سيري كه براي دستيابي بـه خودشناسـي             نمادهاي تماميت و تكامل بر انسان جلوه مي       
شود، حكم هسته مركزي وجود را دارد و رسيدن به آن نشانة پايان جريان فرديت است                  طي مي 

يابد كه فرد به كمال رشـد روانـي     به عبارتي، فرايند تفرد، زماني تحقق مي      ). 410: 1370يونگ،(
خود رسيده باشد، و شكاف بين ناخودآگاه و خودآگاه را كه از بدو تولـد دامنگيـر ذهـن آدمـي          

بنابراين . از نظر او، فرديت يعني تفكيك ناپذير شدن و شخصِ خود شدن   .  ميان بردارد  است، از 
را شـناخت و   » فرديـت «وي هـدف    . توان فرديت را خوديابي يا خودشناسي نيـز معنـا كـرد             مي

  ).204ـ202: 1385پالمر،(داند  مي» خود«الگوي تحقق يكپارچگي كهن
«مـن « خودشناسي، بايـد  با توجه به اين اصل، انسان در راه رسيدن به     خودآگـاه خـويش را   ِ

واقعي » تفرد«سايه، آنيما، آنيموس، و خود كند تا بتواند به          : متوجه عناصر ناخودآگاهي، از قبيل    
و بلوغ رواني نايل آيد؛ البته در اين مسير و در برخـورد بـا سـايه و بخـش ناخودآگـاه ضـمير،                  

از . رخوردهاي اجتمـاعي نيـز الزم اسـت       حضور پير خرد و آشنايي با نقاب و ضخامت آن در ب           
آنجا كه نقاب، نوعي سازگاري ناگزير بنا بر مصالح اجتمـاعي اسـت كـه چهـره واقعـي فـرد را        

و گرايش به سوي جمعي شدن و بـه رنـگ جامعـه در              ) 68: 1387بيلسكر،  (سازد    دگرگون مي 
بود سازند و شخصيت و     توانند چهره اجتماعي خود را نا       ها نيز نمي    آمدن دارد و از طرفي انسان     

هويت واقعي خويش را قرباني شرايط اجتماعي خود كنند، درنتيجه، بايد نقابي منعطف و ميانه                
مورانو، (» كسب حيثيتي شخصي و جمعي فكر كردن و جمعي كوشيدن         «براي خود برگزيد و با      

هدف شخـصيت سـالم، تقليـل نقـاب و          «چراكه  . به شناخت خود دست يافت    ). 67ـ66: 1390
  ).80: 1359شولتز، (» يجاد امكان رشد براي مابقي شخصيت استا

___________________________________________________________________________ 
1. Self 



 1396 ، بهار و تابستان1 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 64

  خالصه داستان
هاي ليام و مكس است كـه در يكـي از     حكايت دو پسر نوجوان به نام  تابستان زاغچه داستان  

داستان با روايت اول شـخص و زمـان    . برند  روستاهاي انگلستان در تعطيالت تابستاني به سر مي       
نوجوان، هنگام بازي كردن و كندن زمين به خيال پيـدا كـردن گـنج،               اين دو   . رود  خطي پيش مي  

بعـد از پيـدا   . كنند كه ليام در سراسر تابستان آن را با خـود بـه همـراه دارد         چاقويي كهنه پيدا مي   
كنـد، بـه دنبـال آن بـه خـارج از روسـتا                ها را به خود جلب مـي        اي توجه آن    كردن چاقو، زاغچه  

نـوزاد را بـه     . شوند كه سر راه گذاشته شده است        وجه گرية نوزادي مي   اي مت   روند و در ويرانه     مي
  .گذارند پذيرند و نام او را آليسون مي سپس خانوادة ليام، كودك را به فرزندي مي. آورند خانه مي

هـاي   از طرفي ناتراس، دوست ديگر ليام و مكس است كـه برخـوردي خـشن دارد و فـيلم        
در نقطة مقابل او، مادر ليام كه نقـاش و          . گذارد  ه نمايش مي  سازد و در مكاني ب      آميز مي   خشونت

گيـرد،   هايي كه از پوست بدن ليام و طبيعت و حيوانات مرده مي            اي است با عكس    عكاس حرفه 
هـا را بـه پـرورش فرشـتة          رنگي كه برخاسته از محيط اسـت، آن        ضمن نشان دادن خشونت كم    

 نيز كه به تازگي با دختري آشنا شـده اسـت          مكس. خواند درون و غلبه بر خوي حيواني فرا مي       
دهد كـه دوسـتي بـراي خـود انتخـاب كنـد، امـا ليـام                   كند و به او پيشنهاد مي       از ليام دوري مي   

. هاي جنگي و رؤياي جنگ اسـت       سردرگم است و راه خود را پيدا نكرده و هنوز در فكر بازي            
 ديگر مردمـان روسـتا هـر روز       در همين ايام انگلستان درگير جنگ عراق است و او هم همانند           

در . بيننـد   هاي پر از سربازاني است كه در همان اطراف آموزش مي            ها و كاميون    شاهد گذر جت  
پوسـت و از سـربازان        اليـور پـسري سـياه     . شود  اين شرايط، ليام با دو نوجوان سرراهي آشنا مي        

ستال كـه دختـري     ليبريا كه از كودكي براي اعمال وحشيانه جنگ به خدمت گرفته شـد و كريـ               
اليور و كريستال به ليـام      . هاي رواني ناشي از دوران كودكي است        قرباني شرايط خاص و بحران    

برد كه زماني با مكس براي خود در نظر گرفتـه             ها را به مخفيگاهي مي      ليام نيز آن  . آورند  پناه مي 
كنـد و    مـرور مـي   اش را    در طول مسير و در عبور از رودخانه، كريستال خاطرات گذشته          . بودند
كند؛ اليور نيز  وار عمر دوباره يافته، براي ليام تعريف مي      هايي كه از سر گذرانده و ققنوس       بحران

در ايـن هنگـام نـاتراس سـر     . گويد از ماجراي واقعي جنگ و فشارهاي ناشي از آن برايشان مي   
 و بعـد از وارد كـردن   كند ليام هم با چاقو به ناتراس حمله مي. شود رسد و با اليور درگير مي   مي
. برند  هايشان مي  رسند و آنان را به خانه       در همين حين سربازان سر مي     . رسد  به آرامش مي    ضربه

پذيرند و ليام چـاقويش را دوبـاره زيـر     در پايان خانوادة ليام، اليور و كريستال را به فرزندي مي         
  .كند خاك مخفي مي
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  تحليل داستان
برند و بـه   صلي اين داستان در سنين بحراني بلوغ به سر ميهاي ا با توجه به اينكه شخصيت  

دهند، مسيري كـه آنـان بـه     آميز متناسب با اين سن را از خود بروز مي      نوعي رفتارهاي خشونت  
بـراي دسـتيابي بـه      . آورد كنند فرايند فرديت مورد نظر يونـگ را فـرا يـاد مـي               ويژه ليام طي مي   

تلنگـري بـه شـخص وارد شـود، در واقـع ايـن سـير، بـا                  فرديت، بنا به باور يونگ ابتـدا بايـد          
، آشـنايي بـا          است، آغاز مي   دار شدن شخصيت و رنجي كه با او همراه          جريحه گردد كه معمـوالً

سازد  كند و او را براي شناخت آنيما آماده مي        پير خرد نخستين ضربه يا تلنگر را بر فرد وارد مي          
آورد؛ ضمن اينكه در اين       تن نقاب از خود فراهم مي     يا محيط را براي رويارويي با سايه و برگرف        

. كنـد  داستان رودخانه به عنوان نماد و تمثيلي از ضمير ناخودآگاه در اين فرايند ايفاي نقش مـي            
هـا گذشـت، مـرور       ليام در همراهي با كريستال بعد از شنا در رودخانه تمامي آنچه را كه بر آن               

  .كنند مي

  آگاهرودخانه نمادي از ضمير ناخود
يابنـد تـا پـس از تمـاس      رودخانه در اين داستان، عالم ناخودآگاه آناني است كه فرصتي مي   

سپردن خود به جريان آب، گويي نشان از رهـايي          . با آب و فرو رفتن در آن به گذشته برگردند         
كه وارد رودخانه شوند در مـسير حركـت، ليـام در خيـال      ليام و كريستال دارد؛ حتي پيش از آن    

شـوم،    ام محو مي    روم، از زندگي قبلي     با اليور و كريستال به آخر دنيا مي       «كرد كه     صور مي خود ت 
مطابق با نمادگرايي رود، درواقـع آنـان، همگـي بـه            . »شوم  كنم، دوباره متولد مي     دوباره آغاز مي  

كه با انسجام نيروهاي مختلـف روان، بـه           دنبال نوعي تجديد حيات و دگرديسي هستند، طوري       
بعد از اين ماجرا، ايـن دو بيـشتر و بهتـر در كنـار هـم                 . و خويشتنِ خويش دست يابند    فرديت  
رسـند؛ كريـستال بعـد از عبـور از رودخانـه و حركـت             گيرند؛ مثل اينكه به وحدت مي       قرار مي 

كنـد و بـا آن روي سـنگ، اشـكالي مـارپيچي و       دوباره به محلي امن، از چاقوي ليام استفاده مي 
خواهـد عالمتـي از       كـه مـي     رست مانند ليام كه پيش و پس از اين هر زماني          كشد؛ د   مارمانند مي 

در ايـن داسـتان     . كند؛ اين يعني هماهنگي فرد با آنيماي وجـودش          خود بكشد آن را تصوير مي     
شود و بـا آن هـم بـه          خورد، يعني داستان با چاقو شروع مي        وار به چشم مي     نيز اين حالت دايره   

  :رسد اتمام مي
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  سير فرديت ليام در داستان) مانداالي(يره دا. 1شكل 

 هاي دروني ليام اي از سايه ابزارهاي خشونت، جلوه
سايه معموالً اولـين اليـة   . از ديدگاه فرويد دانست» نهاد«توان همان      را مي  1الگوي سايه  كهن

 ةيونگ نخـستين بـار واژ     ). 86: 1392اسنودن،  (پنهان شخصيت و بخش تاريك طبيعت ماست        
هايي از شخصيت به كار برد كه به دليل ترس، جهل، خجلت يا               براي اشاره به آن بخش     سايه را 

هـا را پـس       اي است كـه خودآگـاه آن        كارانه   و شامل تمايالت اغلب گناه     اند نبود عشق طرد شده   
باشد چراكه غرايز بدوي انساني      ها برخوردار مي    ترين ريشه   كند و از عميق     زند و سركوب مي     مي

  ).81: 1359شولتز، (گيرد  ميما را در بر
 ورود بـه    ةپرداختن به سـايه درواز    ؛  تسها اولين قدم در راه فرديت، شناختن سايه      بنابراين،  

 شـروع قـدم نهـادن فـرد در مـسير      ة و نقطـ گـشايد  را مـي ناخودآگاه و دنياي روانـي هـر فـرد      
گي معنـوي   تـر زنـد     يونگ بر اين عقيده بود كه براي بازشناسي منـشأ عميـق            .خودشناسي است 

سـايه تـصويري معكـوس از پرسـونا و     خود، بايد با سايه يكي شـد، بـه عبـارتي، از آنجـا كـه         
___________________________________________________________________________ 

1. Shadow 
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وپنجـه نـرم      بـا دسـت    نيست؛ بنـابراين   است كه براي پرسونا پذيرفتني       هايي  ويژگي دربرگيرندة
يچ  ه و غير از اين نيز     رو شويم و با اهريمن در هم آميزيم        هبا سايه روب   ها مجبوريم  ردن با بدي  ك

 شخصي، شـامل همـة آرزوهـا و هيجانـات تمـدن       سايه در ناخودآگاه .وجود ندارد راه ديگري
اي است كه با معيارهاي اجتمـاعي و شخـصيت آرمـاني مـا، متناسـب نيـست و همـة                       نپذيرفته

شـود    خـواهيم دربـاره خودمـان بـدانيم شـامل مـي             ها شرم داريـم و نمـي        چيزهايي را كه از آن    
  ).82: 1356فوردهام، (

هايي كه حكايت از جنـگ انگلـستان          نويسنده در اين داستان، با كنار هم قرار دادن موقعيت         
هاي سربازان، بـستري را بـراي خـشونت و درگيـري              ها و كاميون    در عراق دارد و حضور جت     

هـا بهتـر      هاي روانـش و جـدال بـا آن          سازد كه آشنايي و مواجهة ليام با سايه         نوجوانان آماده مي  
هاي ناشناخته يـا   هاي پنهان و ويژگي كهن الگوي سايه از نظر يونگ جنبه     . شود   مي انعكاس داده 

ساية هر شخص،   . دارد  ها را از ديد ديگران پنهان مي        شدة شخصيت است كه آدمي آن      شناخته كم
هاي آن در نهايـت   هراسد، زيرا ريشه ها در وجود ديگري مي هايي دارد كه او از ديدن آن       ويژگي

ايـن  . دهندة گذشتة تـاريخي ناخودآگـاه اسـت        رسد و از اين رو نشان       ني آدمي مي  به منشأ حيوا  
رسـند و بازشـناخته       هاي تاريخي و فراموش شده در سير فرديـت بـه ضـمير آگـاه مـي                  ويژگي
ها، غرايـز و تمـايالت خـود دسـت يابـد       جانبه از توانايي شوند تا فرد بتواند به شناختي همه       مي

  ).21: 1390، بزرگ بيگدلي و پورابريشم(
رونـد كـه او در مـسير     هاي رواني ليام به شمار مي   در اين داستان، ناتراس، مار و چاقو سايه       

طور كه پيش از اين گفته شد، فرديـت كـه بـه عنـوان               همان. شود  ها مواجه مي    خودشناسي با آن  
 هـاي  شود، معموالً با نمادي از سفر براي كـشف سـرزمين   راهي براي شناخت خود توصيف مي   

يابد كه در اين داستان نيز، اين فرايند با پيدا كردن چاقو و راهنمـايي زاغچـه                   ناشناخته نمود مي  
  .شود آغاز مي

 چاقو. 1
تواند نمادي از تفرد و كشف ضمير ناخودآگاه او نيز باشد ـ   ليام در جستجوي گنج ـ كه مي 

و از آن بـا عنـوان       با پيدا كردن چـاقويي كـه نـشان از سـاية و جنبـة تاريـك وجـود وي دارد                      
عبـارتي،    برد، اولين گام را براي دستيابي به خودشناسـي برداشـت؛ بـه              نام مي »  مرگ Gفروشند«

شود و چـاقو   وقتي ليام موفق به كشف گنج مي. خودآگاه آغاز شد اولين حركت او با خروج از
آن را  . يدر عمق كمي از خاك، چاقويي دسته چوبي است با غالفي چرمـ            «: گويد  يابد، مي   را مي 
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اش كثيف و غالفش هم سياه و خشك  اش كامالً سياه، دسته     تيغة منحني . كشم  از زمين بيرون مي   
هـاي    گويا تمامي اين توصيفات برگرفته از سـايه       ). 7: 1389آلموند،  (» و در حال پوسيدن است    

هـاي    بـا جنـگ، مـار، زخـم       «حتي خـواب و رؤياهـاي او نيـز          . شده وجود ليام هستند     سركوب
  ). 55: همان(» گذرد لود، فاجعه و مرگ ميآ خون

ليام در اولين برخورد با سايه يا نمادي از ساية خود، كه همان فروشـندة مـرگ باشـد آن را             
ها  آن را روي علف   . كنم كه تميز شود    چاقو را توي زمين فرو مي     «: اندازد كند و برق مي     تميز مي 
كـنم بـا آن تيـزش     دارم و سعي مـي  رميسنگي ب. اندازم كنم و برقش مي رويش تف مي  . كشم مي
چاقو را بيشتر و . زنم به زمين چاقو مي. كنم وار و ابلهانه، زمين را مي تا چند دقيقه ديوانه....  كنم

: همـان (» شـود  خورد و خون از مچم سـرازير مـي   بعد دستم سر مي   . كنم بيشتر در زمين فرو مي    
 درونـش دارد، نـوعي پـرورش دادن و از سـر       به عبارتي واكنشي كه ليام در مقابل سـاية        ). 9و8

تواند نمادي از سـايه      تيز كردن و برق انداختن چاقويي كه مي       . گرفتن وجه تاريك درون اوست    
اي كـه بـه خـود وارد        روانش باشد و فرو كردن آن در زمين و ضمير ناخودآگاه و سپس ضـربه              
يـام پـس از دريافـت و        كرده و سرازير شدن خون از مچ دستش، هر يك تلنگري است بـراي ل              

بـه  . شـود  رو شدن با سايه، كه به موجب آن، حركت و سفر او براي كسب فرديت آغاز مي             روبه
بـا چـاقوتيزكن    . شـويم  آن را با صابون مي    . كنم تيغه چاقو را تميزتر مي    «: گويد كه مي  ويژه زماني 

پاشم و برقش    نزل مي كنندة لوازم م   اش مادة پاك   روي دسته . كنم روي ديوار آشپزخانه، تيزش مي    
مالم و خـم و   قدر با انگشتانم مي كنم و بعد آن    غالفش را هم به همين ترتيب پاك مي       . اندازم مي

 شـدن چـاقو، بـه نـوعي همراهـي و             ايـن نـرم   ). 11: همـان ( »كم نرم شود   كنم تا كم   راست مي 
  .قابل مشاهده استدهد، كه در مسير و در برخورد با ناتراس   را نشان مي هماهنگي ليام با سايه

  ناتراس. 2
طور كه در تعريـف سـايه گذشـت،           ناتراس، بخش تاريك و وحشي درون ليام است، همان        

سايه در رؤياها به شكل تجسم شخصي پايين و بسيار ابتدايي، بـا كيفيـات نـازل يـا كـسي كـه           
گـذر از ايـن مرحلـه شـخص را دچـار            ). 93: 1356فوردهـام،   (كند    دوستش نداريم تظاهر مي   

پـذيرد و در     زنـد و نمـي      كند؛ هرآنچه كه ليام از نظر رفتاري آن را پس مـي             هاي زيادي مي    نشت
بينـيم و حتـي        را در وجود ناتراس به شكل عيني و زنده مـي            كند، دقيقاً همان    خود سركوب مي  

كـه نـاتراس بعـد از دعـوا و            زند؛ طـوري    دقيقاً همان حركات زشت و ناپسند از ليام نيز سر مي          
طلب و اهـل تفـريح و         هايي مثل تو همه صلح      كردم بچه   فكر مي «: گويد  با ليام به او مي    درگيري  
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راستش را  ... مگر نه برادر؟    . ولي تو هم پدرسوختة بدجنسي هستي لنگة خودم       . شوخي هستند 
» درسـت همـاني كـه هميـشه بـودي و هـستي            . بخواهي، ته دل تو عين مال خودم اسـت ليـام          

  ). 67و65: 1389آلموند، (
هـا مبـارزه    هـا و سـاعت   سـاعت . جنگيم   توي مزرعه مي  . بينم  آن شب خواب ناتراس را مي     «
كنم هرگز تمامي ندارد اما باالخره فروشنده مـرگ را تـوي قلـبش     فكر مي. كنم  فكر مي . كنيم  مي

بندم دوباره  چشمانم را مي. ايستم چكد باالي سرش مي     وقتي خونش روي زمين مي    . كنم  فرو مي 
هـا، در واقـع       ايـن ). 133: همـان (» بينم، رؤياي فرو كردن چاقو توي قلـبش را          ا مي همان رؤيا ر  
پذيرد ولي در رؤيـا خـود    بيند و نمي هايي است كه ليام آن را در وجود ناتراس مي     همان ويژگي 
بـه  . هراسد ولي تمايل به اجراي آن در درونش وجود دارد          دهد، چيزي كه از آن مي      را نشان مي  

مان را پـرورش   هاي روان است كه چقدر ديو يا سايه ين رفتارها وابسته به اين امرعبارتي، همه ا  
  .دهيم

توانيم قاتل باشيم به شرطي كه خيلي زود وادار به اين كار      هر كدام از ما مي    «كه   اين عبارت   
اي  بـه گونـه   ). 113: همـان (» در همة ما درست كمي زير جلدمان يك قاتل وجـود دارد           . شويم

در درون همـة    . ثير محيط در ايجاد خـشونت و واكـنش نـسبت بـه پيرامونمـان اسـت                بيانگر تأ 
ها را   هايي وجود دارند كه در گذر از مراحل مختلف زندگي، به نوعي آن             ها، همواره سايه   انسان

اند، حال ظهور و بروز اين قاتل دروني، به شرايطي بستگي دارد كه براي فرد مهيا          سركوب كرده 
در . شـود  وع، به شرايط رواني و رفتاري ليام، ناتراس و اليور نيـز مربـوط مـي     اين موض . شود مي

  .ها واكنشي است نسبت به وضعيت و واقعيت موجود واقع رفتار آن
كه بخشي از وجود خـود را بـه نمـايش          ناتراس با به تصوير كشيدن خشونت، عالوه بر اين        

: شود كه  نشينند نيز يادآور مي    به تماشا مي  هايي كه با لذت و عالقه آن را          گذارد، به تمامي آن    مي
چون ما  . داني چرا؟ چون مردم، دنيا را همين جوري دوست دارند          مي... دنياي خطرناكي است    «

شايد به ما نـشان  . اصالً حرف سر لذت بردن و لذت نبردن نيست. ... در باطن خودمان حيوانيم  
 دادن ماهيـت واقعيـت و خيـال و          شـايد بـراي نـشان     . دهند كه دنيا چقدر وحشتناك اسـت        مي

شـايد  . آور خودشـان    هاي شـرم    و شايد هم به دنبال قسر در رفتن از تجربه         . اند  حقيقت و دروغ  
شايد علت وجود قتل و جاروجنجـال دقيقـاً همـين      . ها هماني باشند كه مردم دنبالش هستند        آن
» تمايل به اين كار هستآيد، چون در عمق درونمان  اين كه ما از اين چيزها خوشمان مي       . باشد

  ). 161ـ159 و130: همان(
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  مارپيچ/ مار. 3
الگـو، محـور اصـلي بحـث را دربـر           الگـويي، نمادهـاي مظهـر كهـن         از آنجاكه در نقد كهن    

. گيرند، يكي از نمادهايي كه در اين داستان، به نوعي مورد تأكيد قرار گرفتـه، مارهـا هـستند      مي
انـد و   و نماد مرگ و تولد دوباره معرفي شده امل كشف رازها به عنوان ع   مارها در برخي افسانه   

دهند و از سوي ديگـر جـانوري    رمزي دو سويه دارند كه از طرفي رذايل و معاصي را نشان مي          
تعـادلي منجـر      شوند كه به نوشدگي و نوزايي يا خطر و بـي            الهي و راهنماي حياتي نو تلقي مي      

م دوگانه است كه مار و انـسان، متـضاد، مكمـل و       در اين مفهو  ). 97و93: 1383هال،  (شوند    مي
در واقع با توجه به اين مفهوم، ماري در اندرون انسان وجـود دارد، در    . شوند  رقيب يكديگر مي  

دارانـي    مار، از جمله مهره   «يونگ عقيده دارد كه     . بخشي كه عقل و فهم كمترين قدرت را دارند        
ريك و ظلماني كه نادر، ناشناخته و مرمـوز        تر است، تجسد رواني تا      است كه تجسد روان پست    

رنـه  ). 60-59 :5، ج1388شـواليه و گربـران،   (» هاسـت  ها و بـالقوگي  است و مخزن تمام نهاني    
كند و باشـالر نيـز    گنون، در نمادگرايي مار به شدت، بر وابستگي آن به مفهوم زندگي تأكيد مي      

از طرفي، ازآنجاكه فرديـت را  ). 61: مانه(داند  ترين الگوهاي ازلي روح بشري مي آن را از مهم   
شناسان نيز بر اين امر تأكيد دارند كه مسير           كنند و اغلب روان     نوعي سير و سياحت توصيف مي     

اي كـه انـسان در آن         آن ممكن است پرپيچ و خم و لغزان باشد و يا حتي گاهي به شكل دايـره                
ن در تصويري كه به طـور ناخودآگـاه   توا اين حالت را مي   . كه راه به جايي ببرد      بچرخد بدون آن  

  .گونه كند، مشاهده كرد؛ حالتي مارپيچ ليام بر روي سنگي در نزديكي رودخانه رسم مي

شـود، يـادآور    مارپيچ كه شكل طبيعي آن در ميان نباتات و حيوانات بسيار ديده مـي  «
نة نـشا . تغيير و تحول يك نيرو و يا يك مرحله اسـت و مملـو از مفـاهيم نمـادين اسـت                    

) ريتم(اي و به عبارتي نمايانگر ضرباهنگ  حركتي دوراني، تصعيد، بسط، رشد، تداوم دوره      
» وار تغيير و بقاي موجود، در عين ناپايـداري حركـت اسـت    تكراري زندگي، ويژگي دايره   

 ).100-99: همان(

مـار، رمـز مطلـوب ناخودآگـاهي     «: نويـسد  هاي روان و نمادهاي آن مي  يونگ در دگرديسي  
تغيير شـكل مـنظم   . آورد طرزي غيرمنتظره، از تاريكي سر بر مي ت و مانند اوهام، ناگهان و به  اس

. و دائمــي ايــن جــانور، حكايــت از ادوار ناخودآگــاهي و مراحــل مختلــف رشــد روانــي دارد
نـشين بـه درونـش        دهي كـه جـانور سـوراخ        ناخودآگاهي، همانند غار زيرزميني يا خاك روزي      

  ).70: 1376بوكور، (»مة دگرديسي و رشد و بالندگي شخصيت استخزد، همواره سرچش مي
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بنابراين وجود مار در اين داستان و تجـسم ناخودآگاهانـه ليـام و كريـستال در بـه تـصوير                     
كشيدن ذهنيتشان به صورت مارپيچ، نوعي از استحاله شخـصيتي و حركـت روان و ناخودآگـاه              

 دو در كنار هم هستند؛ در واقع همراهـي كريـستال            ويژه زماني كه اين     دهد، به  ها را نشان مي     ن آ
هـا    در قالب آنيما براي ليام و در مقابل، حضور ليام به عنوان آنيموسِ كريستال و شنا كـردن آن                  

شد، و نگـاه و       منتهي مي ) آليسون(اي در نزديكي غاري كه به محل پيدا شدن نوزاد             در رودخانه 
هاي بـالقوه    گيرد و ظرفيت    يات و نوزايي را دربرمي     نوعي تجديد ح    نگرش نمادين به رود كه به     

اي بـه فرديـت و    گونه ، هر يك به)173: 1391الياده،(دهد  نمايد و افزايش مي  حيات را بارور مي   
ها را به مقصد نهايي  هاي نوجوان داستان اشاره دارد و آن  دهي شخصيت و روان شخصيت      شكل

  .سازد كه خودشناسي و به خود آمدن است، رهنمون مي

گذاريم جريان آب     مي. ... بستر رودخانه پوشيده از شن و سنگ است       . آب يخ است  «
  ).201: 1389آلموند، (» ...كنيم  برخالف جريان آب شنا مي. ما را با خود ببرد

  زاغچه و مكس، راهنما و نداي دروني ليام در سير تفرد
منفـي روان و دسـتيابي بـه      هـاي مثبـت و        الگوهايي كه در جريان انكشاف اليه       يكي از كهن  

اين مؤلفـه كـه بخـشي از شخـصيت هـر فـرد را       . الگوي پير خرد است فرديت نقش دارد، كهن 
كار اصلي  . كند  گيرد، تمامي ساختارهاي زيستي و رواني آدمي را هماهنگ و منسجم مي             دربرمي

 كـه قهرمـان     شود  هاي روحاني ناخودآگاه، زماني آغاز مي       پير خردمند به عنوان نمادي از ويژگي      
صورت واكنش بجا و پند نيك پير فرزانـه، او را در   داستان در موقعيتي دشوار قرار گيرد، در اين  

به عبارتي، در سير به درون ناشناخته روان، نيـاز          ). 73: 1390مورانو،(دهد   مسير درست قرار مي   
ـ    . به راهنمايي خردمند، الزم و ضروري است      ه عنـوان  زاغچه و مكس دوسـت و همـراه ليـام، ب

خـصوص    بـه . طـور بـالقوه وجـود دارنـد         الگوي خرد درون و بخشي از روان اوست كه به          كهن
الگـو كـه از ضـميرناخودآگاه         ايـن كهـن   . سـازند   هنگامي كه در مسير سفر، خود را نمايـان مـي          

ها نشان داده شد، كـه يكـي از           هاي گوناگوني در رؤياها و افسانه       گيرد، به صورت    سرچشمه مي 
دهندة آن است كه عوامل      شكل حيواني، نشان  . هاي تجلي، صورت حيواني آن است       اين صورت 

هاي مورد نظر هنوز در قلمرو ماوراي انساني، در سطحي وراي خودآگاهي انسان، قـرار          و كنش 
 حيوانـات  موضـوع  بـا  مكـرراً  پريـان  هـاي  طور كه در افسانه همان). 125: 1390يونگ، (دارند 

 سـخن  انساني زبان به كنند،مي عمل گونهانسان ها آن بينيم كه يم و ميكن برخورد مي دهنده ياري
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مـوارد   ايـن  در .دهنـد مـي  از خود نشان انسان معرفت و عقل از برتر معرفتي و عقل و گويندمي
 ايـن  بـه عبـارتي   .اسـت  شـده  متجلّـي  حيـواني  به شكل مثالي توانيم بگوييم، روح است كه مي

 را ما نوعي به و آيندمي ناخودآگاه ژرفاي از كه هستند ايهندهدياري هايكشش نماد موجودات
  ).268: 1386يونگ، ( كنندمي راهبري

اي كه نمادي از پير خردمند يـا نـداي درون ليـام اسـت،      رو شدن با سايه، زاغچه  پس از روبه  
مكـس  كند، جايي كه در آن نوزادي، رها گـشته اسـت؛    اي متروك راهنمايي مي ها را به مزرعه     آن

وسال ليام است در طول مسير همراه و گاه راهنماي اوست و برخـي از رفتارهـاي                  سن  نيز كه هم  
در واقع او شخصيت ياريگر ديگري است كـه ليـام را            . خشن يا پرخاشگرانه او را كنترل مي كند       

بـا  . باشـد  كند و نماد توانايي برقراري ارتباط و تفكر مـستقل و خـالق بـراي او مـي                  همراهي مي 
حال، حضور ناگهاني زاغچه پس از كشف چاقو، با اينكه در وهلة اول حتي در نظر خودآگاه                  ناي

ليام، به علت براق بودن چاقو بوده است؛ ولي حكايت از امر ديگري داشت، يعنـي ليـام پـس از                
روبرو شدن با بخش كوچكي از ساية خود كه شروع ماجرا يا به نوعي تلنگر آغازين اين فراينـد                  

زاغچـه در اينجـا در      ... آمد، نياز به ندايي دروني داشت تا او را به حركـت وادارد                 مي به حساب 
كـه زاغ در آثـار    با اين. قالب پير خرد يا نداي درون، آغازگر سفر ليام به سمت خودشناسي است            

فرهنگ مردمي غرب نيز معموالً نمادي شوم است و ديدن اين پرنـده             «سنتي بار منفي دارد و در       
ولي در ادبيات جديد در معناي      ). 428: 3، ج 1388شواليه و گربران،    (» مت نحوست است  نيز عال 

اي و  هاي اسـطوره  هاي داستان تواند از تفاوت پير فرزانه و با بار مثبت عرضه شده كه اين امر، مي      
شخصيت اصلي داستان، به ياري زاغچه و هر بار در شش قـدمي آن، در راهـي گـام         . نوين باشد 

  :سازد ه او را با سايه، آنيما و بخش ناخودآگاه روانش آشنا و مواجه مينهد ك مي

اي ـ تقريباً در شش قدمي   بعد پرنده. ... كنم كه تميز شود چاقو را توي زمين فرو مي«
ام،  اي كه كنـده  انتظار دارم آن پرنده توي چاله. ... رود كشد و مي ها پر مي ما ـ از الي علف 

نـشيند،   كند، دوباره شـش قـدم جلـوتر از مـا مـي           االي سرمان پرواز مي   ب. پرد بپرد، اما نمي  
 8: همان(» كند رود و باز دوباره نگاهمان مي      پرد و كمي دورتر مي     كند، بعد مي   نگاهمان مي 

  ).10و

زده توي دسـتش     اي زنگ  اره. ... شود سروكلة گوردون ناتراس در مزرعه پيدا مي      «بعد از آن    
» ... اي در آن قـرار دارد   كنـد كـه كافـه     كوچة ميان دو كلبه راهنمايي مي      پرنده ما را به   . ... است

  ).17 و13: همان(
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تكرار عدد شش، در مسير دستيابي به خويشتن و شناخت، نمادي از نزديك شدن به كمـال                
  .و حركت به سوي فرديت است

  شش، عدد پيش از كمال
دد شـش اسـت، از ايـن عـدد بـه            كرات تكرار شده، ع    يكي از اعدادي كه در اين داستان به       

تـرين   هاي باستاني و نوافالطوني نيـز آن را تـام   برند و نظام مي عنوان نماد تام جهان آفرينش نام  
گـري نيـز هـست و         شش، عدد مواهب دوسويه و سـتيزه      ). 135: 1388شيمل،( خوانند    عدد مي 

سـط ميـان جـوهر      همچنين عدد وا  . عدد سرنوشت معنوي و نشانه رويارويي با كمالي قدرتمند        
در هر جـايي از ايـن داسـتان كـه از     ). 54: 4، ج1388شواليه و گربران، (اصلي و پيدايش است    

هاي داسـتاني بـا       زماني كه شخصيت  . رساند  اين عدد نام برده شده، به نوعي همين مفهوم را مي          
تـوان بـا سرنوشـت        هاست، كه ايـن موضـوع را مـي          شوند در شش قدمي آن      رو مي  زاغچه روبه 

گـودالي  «ها منجر شده، برابر دانـست؛   كه به كمال شخصيتي آن ) سفري(ها و حركتي      عنوي آن م
و يـا  ) 59: 1389آلمونـد،  (» هم كه ناتراس براي مارهـا حفـر كـرده، شـش فـوت عـرض دارد         

، يـا همگـي     )63: همـان (» كننـد   مارهاي داخل گودال سرشان را به اندازه شش اينچ بلنـد مـي            «
و مصاحبه و گزارش تلويزيوني از      » اند آن شب، جلو تلويزيون نشسته    ساعت شش بعد از ظهر      «

نويـسنده از هـر نمـادي       . كننـد  خودشان درباره نوزاد پيدا شده در مزرعة متروك را تماشـا مـي            
هاي داستاني را نشان دهد؛ با اين تفاوت كه عدد هفـت عـدد               كند تا كمال شخصيت    استفاده مي 

تر است، زيرا در روز هفتم است كـه همـه    دن كمال متداولكمال است و اين عدد براي نشان دا 
هفت عدد پايان يك دوره و آغاز دورة بعدي         «. رسد مي) به پايان خود  (چيز به آرامش و تكامل      

كنـد و آن را تقـديس    عالم در شش روز خلق شـده و خداونـد در روز هفـتم كـار نمـي                . است
ني پس از خلقت نيست، بلكـه تـاج خلقـت و            واقع آرامي بيرو   به) سبت(كند، بنابراين شباط     مي

شـواليه و   (» در سراسر جهان عدد هفت نماد كليت و پويايي كامـل اسـت            ... غايت كمال است    
، حتي عبرانيان نيز اين عدد را نماد و نشانة تماميت بشر اعم از              )560-559: 5، ج 1388گربران،  

ه معناي پايان است اما عـدد شـش،         به زبان ديگر، كمال ب    ). 566: همان(دانند   مذكر و مؤنث مي   
سبب نباشد كه نويسنده به جاي عدد هفت از شش اسـتفاده        شايد بي . آن كمال مطلوب را ندارد    

اي و كمال دنيـاي واقعـي را نـشان           بدين معني كه بتواند تفاوت ميان كمال اسطوره       . كرده است 
در دنيـاي واقعـي از اعـدادي كـه     يابند؛ اما نويـسنده   تقريباً همه اعداد با اسطوره پيوند مي    . دهد
تـوانيم بگـوييم كـه عـدد شـش،           در اينجا مـي   . گيرد اي كمتري دارند بهره مي     هاي اسطوره  جنبه
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نويـسنده از  . ظرفيت بيشتري نسبت به عدد هفت دارد تا بتواند جهان واقعي را بهتر نشان دهـد             
طيري تمامـاً و يـك بـه يـك در           هاي اسا  ها بهره برده اما داستان او مانند داستان        اعداد و اسطوره  
هاي نـوين در پيچيـدگي       اي و داستان   هاي اسطوره  تفاوت ميان داستان  . ها نيست  خدمت اسطوره 

انگارانه نباشد؛ بـه عبـارتي نويـسنده عمـداً         ها مشخص و ساده    هاست و اينكه همه نشانه     سمبول
هـا،   در اسـطوره «و كند چراكه عدد فرد عـدد كـاملي اسـت     ها را تا حدي ساختارشكني مي   نماد

كـه مايـه    نشانه پايندگي و عدم كون و فساد و نيز كمال كار است و در مقابـل عـدد زوج بـا آن        
طور كـه    همان). 158: 1381تسليمي،  (» باشد زايش است ولي نشانة مرگ و كون و فساد نيز مي          

 »بخـش اسـت    شش مرحلة اول مادي و مرحلة هفـتم معنـوي و نجـات            «: گويد لوفلر دالشو مي  
اند از قوه بـه فعـل و در          كه مادي  به عبارت ديگر، اعداد پيش از هفت، تا زماني        ). 213 : 1385(

پس با اين تفاسير، عـدد شـشي كـه در ايـن             . پيمايند اند و هر يك راه به سوي كمال مي         حركت
نيز بوده اسـت، نمـاد و       ) سايه(و مار   ) پير خرد (داستان تكرار شده و اغلب در ارتباط با زاغچه          

  . نشاني از حركت به سوي خويشتن است

  1هايي از آنيما كريستال و مادر، جلوه
خودآگـاه انـسان    الگوهايي است كه از بخش نيمه ترين كهن ترين و پيچيده  آنيما، يكي از مهم   

نشئت گرفته و شامل تجارب زنانگي در وجود مرد است؛ به عبارتي، روان مؤنث درون مرد يـا                  
بزرگ بانوي  توان    اين مؤلفه را در نظرية يونگ مي      . شود  رد را شامل مي   طبيعت زنانه مستتر در م    

 ييهر مردي حـوا « :نويسد كه گرين در باب آن مي       همان .)190 :1387ياوري،  ( روح مرد دانست  
 قـرار دارد كـه روان       2 در نقطه مقابل آن نيز، آنيمـوس       ).55: 1371شميسا،( »درون خود دارد  در  

) خرد يـا منطـق   ( را معادل اروس مادرانه و آنيموس را معادل كالم           آنيما. مردانه درون زن است   
  ). 54: 1387بيلسكر،(اند  توصيف كرده
رو شـد، ايـن فراينـد و كـسب      طور كه در مسير خودشناسي، نخست بايد با سايه روبه  همان

سـاز درونـي نيـز ممكـن نيـست           آنيمـوس يـا فرشـته دگرگـون       /تجربه، بدون ديـدار بـا آنيمـا         
آنيما مظهر نوع رابطه با ناخودآگاه و دستگير و راهنماي فـرد در نيـل بـه     .)125: 1387ياوري،(

  براي فردتواند  مينقش راهنماتحقق تفرد است و در سفر معنوي و سير تكاملي خوديابي و در          
تـرين    هاي واقعي دروني همساز كند و راه به ژرف           تا خود را با ارزش     را فراهم آورد   امكان   اين

___________________________________________________________________________ 
1. Anima 

2. Animus 
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  .ردبجود بهاي و بخش
 توانـد  الگو، اصلي نمادين و خاصـيتي دوقطبـي دارد، مـي           از آنجاكه به عنوان يك كهن     آنيما  
 ميـان   ة كـه واسـط    الگـو   گونـة ايـن كهـن      نماد ويژگـي . از خود نشان دهد    منفي   و مثبت   ينمود

 شـود تـا   ، موجـب مـي   نهفته اسـت   در آن   امكانات خير و شر هر دو      بوده و روشنايي و تاريكي    
گـاهي  آ به يكي از اين دو سو، پيرو مقتضيات و اوضـاع و احـوال خود               آنو گرايش   يابي   سمت
الگـو   به اين ترتيب همانند ديگر نمادها اگر محتويات مثبـت كهـن           . )459: 1366ستاري،  (باشد  

الگو منتقل   هاي منفي كهن    ها به جنبه    انرژي آن  سركوب شود، و  طور خودآگاه بروز كند      نتواند به 
الگوي   كهن،در اين ميان، كه آيد  در ميمايشهاي منفي به ن     الگو در نمايه   كهنه  ، در نتيج  شود  مي

  .)143: 1379، اوداينيك( آنيما نيز از اين امر مستثنا نخواهد بود
: مادر ليام به مثابة بخش ديگري از شخصيت و وجود ليام، عكاس و نقـاش مـاهري اسـت                  

رنگـي كـه در آن    ر و وحشي و خشونت كـم      هايش را به دليل طبيعت بك       گويند نقاشي   مردم مي «
ايـم،    با توجـه بـه تعريفـي كـه از آنيمـا ارائـه داده              ). 37: 1389آلموند،  (» بينند دوست دارند    مي
كند دقيقاً همان چيـزي   توان گفت كه زن درون ليام يا آنچه كه وي را به كريستال نزديك مي        مي

هـايي بـين كريـستال و مـادر       شباهت.است كه به طور ناخودآگاه از مادرش دريافت كرده است  
  :رنگ و وحشي است هاي كم شود، كه همان خشونت ليام مشاهده مي

هـا و جاهـاي       سـوختگي  از آفتـاب  . با نماي درشـت از پوسـتم      . گيرد  مادر از من عكس مي    «
هـايش، مثـل      كند مثل نقاشي    ها را بزرگ مي     عكس. ها  ها و كبودي    ها و بريدگي    زخمي و سوراخ  
مانند كه در دنيـايي بيگانـه سـبز     ها به چيزهايي بسيار بزرگ مي اين. ...  و غريب  مناظري عجيب 

: همـان (» شود كه مـا چقـدر عجيبـيم    شايد از نزديك نزديك به ما نگاه كنند، معلوم مي    . اند  شده
دهد كه ما چـه دنيـايي در درونمـان     ورود به دنياي درون و ضمير ناخودآگاه نشان مي   ). 92و91

خـورده و   مادر از آليسون از درختان و زمـين تـرك        «... : هاي بسته و      ها و دلمه    خمداريم مانند ز  
هاي كـور مـرده و بـه رديـف آويـزان       ها، از موش ها و قارچ    آبي كه جريان كندي دارد؛ از علف      

شده، از خرگوشي كه گلويش بريده شده از سه وزغ خشك شده روي يـك درخـت بلـوط، از                 
طـور كـه در تعريـف ايـن        همان). 98: همان(» گيرد  عكس مي ... چيزهاي مرده و چيزهاي زنده      

هـاي    هـا و ارزش     مؤلفه آمده است، آنيما در نقش واسطه ذهن و ناخودآگاه، مرد را بـا خواسـته               
بنابراين، ليام از آشنايي و همراهـي بـا         ). 286: 1386يونگ،  (كند    اش آشنا و هماهنگ مي      دروني

كنـد، بـه شـناخت     ، و تجاربي كه طي اين فرايند كسب ميكريستال و تعاملي كه با مادرش دارد      
باكي  هيجان، بي . شود يابد كه باعث هماهنگي بيشتر ساختار روان او مي         بهتري از خود دست مي    
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دانم  مي«: داند و ماجراجويي بخشي از وجود ليام است، كه آن را با آنيماي درونش هماهنگ مي              
دانـم دوسـت نـداري مـن يـك آدم مطيـع و              مـي  . باشـم   طـور  خواهد من همين   تو هم دلت مي   

  ). 170: 1389آلموند، (» كننده باشم كسل
هـاي روانـي ناشـي از         از طرفي، كريستال، دختري كه خود، قرباني شرايط خاص و بحـران           

تواند نشان و نمادي از خويشتن ليام باشد، انعكاسـي از             كه مي  دوران كودكي است، در عين اين     
تصويري كه كريستال در اين داستان به عنوان عالمـت و نـشاني از    .تآنيماي روان وي نيز هس

 خود را بر تلي از خاشاك مي سـوزاند        ققنوس كه   . زند، ققنوس است    خود روي سنگ نقش مي    
آورد و دور ديگري از زنـدگي    و از خاكستر حاصل، خود او دگربار با طراوت جواني سر بر مي            

 و حيـات     و نمـاد عمـر دگربـار        تمثيـل   اروپـايي غالبـاً     در فرهنگ  ؛گذراند مي كند و  را آغاز مي  
 حركت كمالي و فرايند فرديـت اسـت و بازگـشت بـه               و نشانه ) 76: 1383هال،  (بوده  جاودان  

ناخودآگاه و سير دوبارة كمال؛ كه در عالمت و نقش بـه جـا مانـده از كريـستال بـا توجـه بـه                         
ه زمـاني كـه وي از تناسـخ و زنـدگي در             ويژ اين امر، به  . باشد محتواي زندگي او قابل درك مي     

بـه  ... كـالري داود، دختـر عجيبـي بـود،      «: شـود  گويد، بيشتر نشان داده مي     هاي پيشين مي   زمان
هـاي   ايم، در جاهاي ديگر، در زمان هايي داشته گفت همة ما قبالً زندگي تناسخ اعتقاد داشت، مي   
توانيم دوباره به همان     ها ببرد، مي   ن زندگي تواند ما را به آ     گفت مي  مي. ديگر، در كالبدهاي ديگر   

» ماند به هرحال، گاهي تمام زندگي هم به رؤيا مي   . ... شكل زندگي كنيم، ولي براي مدتي كوتاه      
  ).222 و217-216: 1389آلموند، (

بازگشت به دوران كودكي و سير در گذشته و جـستجوي هويـت بـراي شـخص نوجـوان،         
كنـد، همـواره نوسـتالژي دوران     با همة كمالي كـه جـستجو مـي   است كه انسان     دهندة اين    نشان

خواهد به كمال برسد و هم بدويت ناخودآگـاهي را اراده   هم مي. كودكي و ناخودآگاهي را دارد 
افتد، وي همچنان در سردرگمي شـناخت خويـشتن     كند؛ كه اين موضوع براي ليام نيز اتفاق مي        

  :برد به سر مي

خواهد هم مثل آن      دلم مي . آيد  ك باشم، اما بدم هم نمي     خواهد دوباره كوچ    دلم نمي «
خواهد مثل ماه  دلم مي. وقت باشم و هم مثل حاال و هم مثل وقتي كه در آينده خواهم بود        

تـك   خواهـد تـك     دلـم مـي   . عجيب و غريب باشم و مثل باد وحشي، اما روي زمين باشم           
دانـم   شوم و نمـي  بزرگ مي. اشمچيزهايي را تجربه كنم كه احتمال دارد در آينده آن طور ب 

گاهي حتي از . دانم زندگي چطور آغاز شد  كنم و هنوز نمي     زندگي مي . چگونه بزرگ شدم  
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» گاهي انگار اينجا، توي اين دنيا، نيستم و اصالً وجود ندارم. شوم نظر خودم هم ناپديد مي
  ).53: همان( 

هـا بعـد از      ين اسـت كـه در آن      اي يونگ ا   هاي مطلوب اسطوره   تفاوت اين داستان با داستان    
هاي ناخودآگاهي همچنـان     شود ولي در اين داستان لذت      هاي ناخودآگاهي محو مي    كمال، لذت 

رسد يعني واقعيت با نوعي بدبيني نسبت بـه          تر به نظر مي    گرايانه اي واقع  مدنظر است و به گونه    
مانـد ولـي ايـن       رجام مـي  هاي آرماني عمالً در رمان نو، گاهي ناف        جهان همراه است و آن كمال     

در جهان واقع، ناچاريم تا حـدي       . هدف، هدف راهيابي به سوي كمال همچنان مورد نظر است         
. آيد كه جهان واقعي همواره با جهان آرماني كنار نمي     در يك كالم اين   . ها را بازتاب دهيم    بدبيني
نـسان بعـد از كمـال       خورد، اين است كـه ا      حال، تناقضي ظاهري كه در اينجا به چشم مي         با اين 

تواند به كودكي برگردد؟ اگر ساختار رواني ليام در هماهنگي با آنيما و يـا بـرعكس                  چگونه مي 
انـد، پـس چگونـه     به تعادل يا كمال دست يافتـه ) ليام(كريستال در همراهي با آنيموس درونش  

جويي اسـت   ها آشكار است؟ آيا اين نشانة هويت همچنان ميل بازگشت به دوران كودكي در آن     
شـود، چراكـه خـودِ       هويتي شخـصيتي مطـرح مـي       هويتي؟ در ظاهر امر، جنبة پوچي و بي        يا بي 

دهنده آن است كه راه طي شده بايـد دوبـاره پيمـوده              بازگشت به كودكي در عين حال كه نشان       
وار  شود نوميدكننده است، ولي از آنجا كه اين بازگشت بـه ناخوداگـاه دوران كـودكي، ققنـوس                

  .توان تناقض ظاهري را توجيه نمود آاليشي است مي دنياي كودكي نيز دنياي پاك و بياست و 

  آليسون، تصويري از خويشتن ليام
الگـوي مركـزي ناخودآگـاه      مانند خورشيد كه مركز منظومه شمسي اسـت كهـن         » خويشتن«

الگوهـا، نمـاد نظـم،     رود و در بـين ديگـر كهـن      بـه شـمار مـي     ) هـا   مجموعة ناهشياري (جمعي  
الگوهاي ديگر را بـه    دهندگي، وحدت و يگانگي است؛ به عبارت ديگر، اين مؤلفه، كهن            سازمان

بخشد و شخصيت را  ها و ضمير آگاه هماهنگي مي       كشد و به تجلياتشان در عقده       طرف خود مي  
هـال و   (دهـد     متفق، متحد و پيوسته كرده، احساسي از ثبات و اسـتحكام و يكتـايي بـه آن مـي                  

مبناي قوام يـافتن فـرد اسـت كـه بـا از سـرگذراندن               » خويشتن«بنابراين  ). 78: 1375نوردباي،  
هـا و   رؤياهـا، اسـطوره  «آيد و بيشتر در  نامد، به دست مي مي» فردانيت«فرايندي كه يونگ آن را   

 شـود  متجلـي مـي  » پادشاه، قهرمان، پيـامبر، منجـي و از ايـن قبيـل           «و به شكل    » هاي پريان   قصه
برد كـه     الگو به عنوان يك عامل راهنماي دروني نام مي          يونگ از اين كهن   . )61: 1387بيلسكر،  (
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، »خويـشتن «الزمـه دسـتيابي بـه       .  كه مركز خودآگاه است، متفـاوت اسـت        1»من«الگوي   با كهن 
شناختي انسان است، بدين معنا كه مركز ثقل وجـود از مـن بـه خويـشتن                  جايي مركز روان   جابه

هـا    شود و انسان در خدا، كـه ايـن         پس من در خويشتن حل مي     . منتقل گردد و از انسان به خدا      
پـس  ). 80: 1388مورنـو،   (گردنـد     ها و دگرساني شخصيت حاصل مي       همه از دگرگوني نگرش   

گـر    الگوي انسجام رواني است كه با فرد به صـورت يـك عامـل هـدايت                كهن» خويشتن/خود«
  .شود ر ميگ اش جلوه كند و برحسب محتويات پديداري دروني رفتار مي

شده بود؛ بخـشي     راهنمايي زاغچه در قالب پير فرزانه، كه در ابتدا منجر به پيدا كردن نوزاد             
از وجود ليام را بازتاب داده كه دست نخورده باقي مانده است، بخشي كه بنا به گفتة مادر ليـام                    

ان كمـك  بايد به فرشتة درونم. بايد آن قسمت از وجودمان را كه وحشي نيست، پرورش دهيم         «
رسـاندن بـه      در همة ما ظرفيت آسيب    «چراكه  ). 99: 1389آلموند،(» كنيم كه بر ديومان غلبه كند     

مان كمك كنيم كـه بـر         ي درون   ما بايد به فرشته   . ديگران وجود دارد ولي بايد از آن فراتر برويم        
ونـي  ايـن فرشـتة در    ). 137: همـان (» صورت، محكوم به شكستيم    در غير اين  . ديومان غلبه كند  

). 70: همان(» چراغي روشن در دنياي تاريك تاريك     «نخورده ناخودآگاه ما است و        بخش دست 
و موجب انـسجام، همـاهنگي و اتحـاد         ) سايه(همان نيرويي، كه موجب پيروزي و غلبه بر ديو          

كننـد و سـبب      توصـيف مـي   » يـافتن  فرديـت «شود؛ چيزي كه آن را       بين تمامي ساختار روان مي    
  .گردد ويژه در دوران بحراني بلوغ و سن نوجواني مي يابي شخص، به يتشناخت خود و هو

ها بر اين باورند كـه گـاهي          دانند، آن   مي» خود«شناسان، كودك را رمز و مثلي شايع از           روان
به شكل كودك آسماني يا جادويي و گاهي حتي به هيئت كودك عادي يا بچه كثيف و                 » 2خود«

در فرهنگ نمادها نيز، از كودك بـه عنـوان نمـادي از             ). 117: 1356فوردهام،(آيد    ولگرد در مي  
پيدا كردن نـوزاد    ). 149: 1373يونگ،  (آينده و ممثل نيروهاي سازنده ناخودآگاه ياد شده است          

خويشتن ندارد؛ بلكه به نـوعي، تـصويري از         /وسيلة ليام حكايت از دستيابي فوري او به خود         به
 ايـن   نخـوردة  خويش و آن بخش از ساحت پاك و دست        اي براي جستجوي هويت      آن و انگيزه  

دهد كه بايد در اين سيرِ خودشناسي يا بـه خـود آمـدن طـي كنـد تـا بـه             نوجوان را بازتاب مي   
  . يگانگي دست يابد

او باعث پيونـد مـا      . به خاطر اين بچه است    . بينمت  دانستم دوباره مي    مي«: گويد  كريستال مي 
انگـار  . شناختيم انگار از اول تو را مي  . انگار منتظر آمدنت بوديم   وقتي به خانه ما آمدي،      ... شده  

___________________________________________________________________________ 
1. Ego 

2. Self 
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هـا    انگار آليسون مرا بـه طـرف آن       . داديم  ديديم و با هم كاري انجام مي        حتماً باز همديگر را مي    
آلمونـد،  (» راهنمايي كرده است، درست مثل آن زاغچه كه مرا به طرف آليسون راهنمـايي كـرد               

 ).105و123 :1389
 است كه آليـسون در قالـب مركـز خويـشتن باعـث جـذب و           كريستال بيانگر اين  اين گفتة   

نمـادي از   (انسجام ساختارهاي روان ليام گشته است، حـضور زاغچـه، همراهـي بـا كريـستال                 
هر يك در ارتباط با يكديگر منجر به تحقـق          ... و  ) ناتراس( ، هماهنگي و رام كردن سايه       )آنيما

گرايـي   نمـايي و خـشونت   شـد و قـدرت   ) ليام( شخص نوجوان فرديت و دستيابي به هويت در       
هـاي فـردي خـود را متمـايز          كشاند تا بتوانند قابليـت     وسويي   هاي داستان را به سمت     شخصيت
  . سازند

  گيري نتيجه
معمـوالً  . تـرين اتفاقـات دورة نوجـواني اسـت         دستيابي به فرديت و شناخت خـود از مهـم         

شـود تـا     شناختي، اجتماعي و اخالقي سبب مي       ختي، روان هاي بيولوژيكي، شنا    مواجهه با چالش  
تابستان . ها و تمايالت متضادي را نيز تجربه كند شخص، به دنبال پرخاشگري و خشونت، تنش      

هـاي بلـوغ، سرگـشتگي و خـشونت       اثر ديويد آلموند داستاني است كه در آن، به بحران   زاغچه
نويـسنده بـا رويكـردي رئاليـستي،      . شده است هاي نوجوانان اشاره     متأثر از محيط و ناسازگاري    

هـاي داسـتاني و    ها و رفتارهاي اين قشر را مورد واكـاوي قـرار داده و بـا ايجـاد فرصـت                 كنش
اي را فـراهم آورده اسـت تـا شـناخت، كـسب تماميـت و تعـادل بـين          كارگيري نمادها زمينه  به

  .ساختارهاي متضاد روان را نشان دهد
ري داستان، در سطح نمـادين و در عمـق رئاليـستي اثـر خـود،                آلموند در وراي پوستة ظاه    

تفاوتي والدين و محيط و در راسـتاي         طلبي اين گروه سني را در ارتباط با بي         خشونت و قدرت  
تـرين   در واقـع يكـي از مهـم       . دهـد  به خود آمدن نوجوان و رسيدن به تعادل رواني نمايش مي          

 نيـز همـاهنگي      ن است كه بـا واقعيـت جامعـه        هاي او، كالبدشكافي خشونت در نوجوانا      دغدغه
هاي سركوب شـدة     نويسنده، فرديت شخصيت اصلي داستان را با بازشناسي غرايز و جنبه          . دارد

با استفاده از شخصيتي وحشي به نام ناتراس كه   سازد و  روان او و در ساية ناخودآگاه آشكار مي       
اي از خـوي حيـواني    و مـار كـه نـشانه   به نوعي بيانگر قوة تاناتوس مورد نظر فرويد نيز هست           

دهد و دروازة ورود به ناخودآگـاه را بـه روي او    آدمي است، وجه تاريك روان او را بازتاب مي     
راني ليام را بـه سـوي مركـز               گشايد و با تصاوير مارپيچ     مي وگونه استحالة شخصيتي و حركت د



 1396 ، بهار و تابستان1 هشمار، 22، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 80

اغچـه و دختـري بـه نـام     گردد، سپس با حـضور پيـر خردمنـد در هيئـت ز     خويشتن يادآور مي 
ها  اي در هر دوي آن     گونه ليام، كه به  ) غريزة زندگي (كريستال و مادر به منزله آنيما و قوه اروس          

سازد و خـود را   رنگي نيز وجود دارد، پل ارتباطي بين او و خويشتنش را برقرار مي        خشونت كم 
تـة جالـب توجـه اسـتفاده        نك. نمايانـد  كه روشناي راه است، به او مي      ) آليسون(در قالب كودك    

ويژه عدد شش است كه مطابق با مفهوم كلي داستان، حركت به سوي كمـال                نمادين از اعداد به   
  . آورد را به ياد مي

كشف چاقو، راهنمايي زاغچه، پيدا كردن آليسون، درگيري با نـاتراس، حـضور كريـستال و           
راني و حالت دايـره ها برقرار است، سير د  اليور و پيوندي كه ميان هر يك از آن         واري را نـشان   و

وي ضـمن   . دهد كه ليام در فرايند فرديت و شـناخت خويـشتن خـويش طـي كـرده اسـت                   مي
ها و درگيـر شـدن بـا     وپنجه نرم كردن با سايه ها آگاه شده و با دست ها، از واقعيت  مواجهه با آن  

يالت خود دسـت پيـدا كـرده    ها و تما   مسائل، سرانجام راه خود را يافته و به شناختي از توانايي          
تفـاوت   تواند در برابـر گرفتـاري ديگـران بـي     داد او نمي اي كه نشان مي    است، شناخت و تجربه   

كنند و كل داستان به      در واقع همة اين عوامل زمينة رسيدن به تفرد را براي ليام فراهم مي             . باشد
اخودآگـاه، موجـب   رود و ايـن سـفر نمـادين بـه ن         سوي خودشناسي و تولدي دوباره پيش مـي       

  .شود شناخت و تصفيه درون و تكامل و تعادل روان ليام مي
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