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تاریخ دریافت 1400/06/03 :تاریخ پذیرش1400/06/28 :

چکیده
هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل رمــان احتمــاالً گـم شــدهام نوشــتۀ ســارا ســاالر و تبییــن ایــن مســئله اســت کــه ،در
جامعــۀ ایرانــی ،میــان روابــط اجتماعــی بــا مفاهیــم روانشناســانه و کهنالگوهــای یونــگ چــه نســبتی وجــود دارد

و کهنالگوهــا چگونــه روابــط مــا را بــا خــود و دیگــران تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .بــر ایــن اســاس ،بــا کاربســت
ترکیب��ی نظری��ۀ پنج��رۀ جوه��ری ج��وزف لوف��ت و هــری اینگه��ام و کهنالگوهــای یونــگ (آنیمــا و آنیمــوس ،ســایه،
اعــداد و نمــاد) ،شــخصیتهای ایــن رمــان تحلیــل شــدهاند .نگارنــدگان ،پــس از خوانــش رمــان ،بــا توجــه بــه
نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری و مفاهیــم نظریــات یونــگ دربــارۀ کهنالگوهــا ،بــه ایــن نتیجــه رســید کــه راوی بــرای
پنهــان خــود نقــاب از صــورت برمــیدارد و بــرای یــک روز ،درحالیکــه زندگــی در
مواجهشــدن بــا ناحیــۀ کــور و
ِ

زمــان حــال را تعلیــق کــرده ،گذشــتهاش را اســتیضاح میکنــد؛ بــه حیــاط مربعیشــکل ناخــودآگاه خــود م ـیرود
و بــا منطقــهای از شــخصیت خویــش کــه بــرای دیگــران و خــودش ناشــناخته اســت مواجــه میشــود .در ایــن
روایــت کــه در طــول یــک روز اتفــاق میافتــد ،راوی بارهــا بــا ناحیــۀ پنهــان و کــور خــود مواجــه میشــود؛ از
دریچــۀ ایــن شــناخت اســت کــه میخواهــد از گمشــدن در گذشــته رهایــی یابــد و در زندگــی حــال بــه تعــادل
برســد .راوی بــا شــناخت ناخــودآگاه جمعــی (ناحیــۀ ناشــناختۀ) خــود و در پــی آن ،بــا خودگشــودگی و افشــا،
منطقــۀ گشــودۀ شــخصیت خــود را گســترش میدهــد و در برقــراری ارتبــاط بــا خــود و دیگــران بــه تعــادل
میرســد.
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مقدمه
در قــرن بیســتم بــا رمــان ســ ّیال ذهــن مواجــه میشــویم؛ ایــن نــوع رمــان شــکلی
از بازنمایــی فرایندهــای ذهنــی شــخصیت اســت و مفــاد افــکار و احساســات او را بــرای
خواننــده آشــکار میکنــد .در ایــن تکنیــک ،اندیش ـهها و برداش ـتهای مختلــف ،خاطــرات

ـی گــذرا ،ادراکهــای شــهودی آنــی و تداعیهــای عمومـ ً
ـا
جســتهگریخته ،دریافتهــای حسـ ِ
ناقــص و گســیختۀ شــخصیت ،بــدون انقطــاع ،بازگــو میشــوند .اصطــاح «س ـ ّیال ذهــن»
را نخســتینبار ویلیــام جیمــز ،روانشــناس امریکایــی ،بــه کار بــرد؛ امــا ،در نقــد ادبــی ،ایــن
اصطــاح بــرای توصیــف تکنیکــی بــه کار م ـیرود کــه بهمنظــور تقلیــد یــا نمایــش نحــوۀ
کارکــرد ذهــن اســتفاده میشــود (پاینــده الــف356 :1394 ،ـ.)355
ضمیــر «ناخــودآگاه جمعــی» اصطالحــی اســت کــه بــه نظــام شــخصیت روانشناســی
تحلیلــی «یونــگ »1متعلــق اســت .محتــوای ایــن جنبــه از روان انســان همزمــان بــا تولــد
اولیــن انسـ�ان شــکل گرف��ت؛ یعن��ی ،ظه��ور و حضــورش بــا آغــاز هســتییافتن انســان همــراه
بــوده اســت .انســانها در طــول تاریــخ پیوســته بــا خواســتهها ،اندیشــهها و امیــال
خــاص خــود زندگــی کردهانــد و زندگیشــان از تجــارب حاصــل از ایــن افــکار ،اندیشــهها
و خواســتهها سرشــار بــوده اســت .قســمتی از ایــن تجــارب ـ چــه خــوب و چــه بــد ـ در
طــول حیــات بشــری از برجســتگی و مانــدگاری بیشــتری برخــوردار بــوده؛ از نســلی بــه نســل
دیگــر انتقــال یافتــه؛ و بــه ایــن ترتیــب ،جــزء شــخصیت افــراد شــد ه اســت .البتــه ضمیــر
«ناخــودآگاه جمعــی» هــر شــخص نهتنهــا وارث مفاهیــم و مضامینــی اســت کــه از آبــاء و
اجــدادش بــه ارث میرســید ،بلکــه وارث آن دســته از «رســوبات کنشهایــی نیــز هســت
کــه بــر خانوادههــای اجــداد انســان اثــر گذاشــته اســت» (یونــگ الــف.)35 :1396 ،
ســاختار ضمیــر «ناخــودآگاه جمعــی» متشــکل از صورتهــای ازلــی و کهنالگوهــای
متعــددی اســت کــه «ایــن کهنالگوهــا بــه رویدادهایــی مربــوط میشــوند کــه در زندگــی
هــر فــردی از اهمیتــی بنیــادی برخوردارنــد و در حیــات روانــی فــرد ،بهصــورت تصاویــری
از قبیــل «همــزاد مؤنــث (آنیمــا) ،همــزاد مذکــر (آنیمــوس)" ،ســایه" و "قهرمــان" ،تبلــور
مییابنــد» (پاینــده189 :1395 ،ـ.)188
زمانــی کــه روان فــرد دچــار تشــتت و ازهمگســیختگی شــود و نتوانــد تعــادل
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خــود را در زندگــی اجتماعــی حفــظ کنــد ،مضامیــن رازنــاک و مرمــوز نهفتــه در ضمیــر
«ناخــودآگاه جمعــی» از خــود واکنــش نشــان میدهنــد و بــه ســاحت «خــودآگاه»
روان فرســتاده میشــوند .یکــی از عواملــی کــه تعــادل و هماهنگــی روان شــخص آگاه
را مختــل میکنــد زندگــی در شــرایط نامتعــادل و نابهنجــار محیطــی اســت کــه همــواره
دســتخوش دگرگونیهــای بنیــادی اســت .در ایــن هنــگام ،ضمیــر «ناخــودآگاه جمعــی» از
خــود عکسالعمــل نشــان میدهــد و هشــدارها و پیامهــای نمادیــن را از آن بخــش روان
بهســوی «خــواب و آن گــروه آفرینشهــای ادبــی و هنــری کــه نســبت بــه ناهمواریهــا
و نژندهــای زمانــه ،نقــش بازســازنده و جبرانــی دارنــد» گســیل میکنــد (یــاوری:1374 ،
 .)73در ایــن میــان ،تحلیــل ارتباطــات بینفــردی بــا توجــه بــه اقبــال بــه رمانهــای
�یـال ذه��ن در جامعــه (رمــان بهمثابــه رســانه) کاربــرد زیــادی دارد.
س ّ
ن ایرانــی
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد ،ایــن مقالــه در تــاش اســت ،بــا تحلیــل رمــا 

س ـ ّیال ذهــن ـ احتمــاالً گــم شــدهام ـ بهعنــوان بازنمایــی از تجربــۀ اجتماعــی ،بــه تبییــن
ایــن مســئله بپــردازد کــه در جامعــۀ ایرانــی چــه نســبتی میــان روابــط اجتماعــی بــا مفاهیــم
روانشناســانه و کهنالگوهــای یونــگ وجــود دارد .بــه بیــان دقیقتــر ،برآنیــم تــا بــه کمــک
نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری بــه بهبــود روابــط بینفــردی در شــناخت فــرد دســت یابیــم .در
آغــاز بایــد ارتبــاط ،مؤلفههــای آن و ویژگیهــای ارتبــاط مؤثــر را شــناخت و ســپس بــا
بیــان نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری ،ارتبــاط بیــن راوی رمــان و خواننــده را تبییــن کــرد و اینکــه
کهنالگوهــای یونــگ ،همچــون :ســایه ،آنیمــا و آنیمــوس ،نقــاب و نمــاد ،در ارتبــاط بــا
راوی رمــان و ناخــودآگاه جمعــی شــخصیتهای رمــان بــا یکدیگــر چگونــه عمــل میکننــد
و در ارتبــاط آنهــا بــا خــود و دیگــران چــه تأثیــری دارنــد.
پیشینۀ پژوهش
ـی احتمــاالً
ایــن پژوهــش بــا روش نقــد روانکاوانــه در تحلیــل رمــان سـ ّیال ذهــن ایرانـ ِ
گــم شــدهام ،بــا رویکــرد تحلیلــی یونــگ ،بــهدنبــال درک چگونگــی نقــش کهنالگوهــا در
روابــط فــرد بــا خــود و دیگــران اســت .بــا جس ـتوجو در منابــع و متــون ،پژوهشهایــی
در خصــوص رمانهــای سـ ّیال ذهــن بــر مبنــای روانشناســی تحلیلــی یونــگ یافــت شــدند
کــه از بعضــی جنبههــا بــا موضــوع ایــن پژوهــش مرتبــط هســتند کــه در ادامــه مــروری بــر
آنهــا خواهیــم داشــت.
دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

69

کاربست نظریۀ پنجرۀ جوهری در تحلیل روابط اجتماعی ...

خســروی ( ،)1395در بررســی کنــش گفتــاری در دو رمــان فارســی (ســمفونی مــردگان
و چراغهــا را مــن خامــوش میکنــم) ،بــا اســتفاده از نظریــات ســرل و آســتین ،1بــه
کاربــرد یــا عــدم کاربــرد ایــن نظریــه در رمانهــای انتخابشــده و بررســی کنــش گفتــار
در آنهــا پرداختــه اســت .روش ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی و پیکرهبنیــاد اســت؛
پیکــرۀ پژوهشــی شــامل متــون رمانهــای منتخــب و توصیــف آن از طریــق نظریــۀ کنــش
گفتــاری ســرل و آســتین اســت .نتایــج نشــان میدهــد کــه ،در دو رمــان مزبــور ،کنشهــای
«ترغیبــی ،عاطفــی ،اعالمــی ،تعهــدی و اظهــاری» وجــود دارد و بســامد آنهــا در دو رمــان
یکســان نیســت.
مقدمــی و گلــی ( ،)1392در مقالــۀ «نقــد رمــان تنگســیر بــا تکیــه بــر نقــد کهنالگویــی
یونــگ» ،بــا تمســک بــه آموزههــای روانشــناختی «یونــگ» ،بــه نقــد و بررســی رمان تنگســیر
صــادق چوبــک پرداختهانــد .نگارنــدگان نخســت بــه تبییــن صورتهــای کهنالگویــی
«یونــگ» ـ کــه مهمتریــن آنهــا عبارتانــد از« :پرســونا»« ،ســایه»« ،خــود»« ،آنیمــا» و
«آنیمــوس» ـ پرداختهانــد و ســپس ،بــا توســل بــه همیــن آموزههــا ،داســتان را بــه شــیوۀ
روانشــناختی نقــد کردهانــد.
یوســفی ( ،)1391در تحلیــل جامعهشــناختی شــخصیت در دو رمــان (ســال بلــوا و
ســمفونی مــردگان) عبــاس معروفــی ،بــا نظــر بــه اینکــه رمــان فارســی واقعگرایانــه اســت و
بــا جامعــه و تاریــخ و محیــط اجتماعــی همپیونــد اســت و بازگوکننــدۀ مســائل و مشــکالت
و معضــات اجتماعــی اســت ،بهجــای توضیــح و توصیــف مشــکالت ،بــه بررســی دریچــۀ
شــخصیتها در رمــان پرداختــه اســت .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه
شــخصیتهای منحصربهفــرد و پیچیــدۀ ایــن رمانهــا ،در پیونــد بــا مســائل اجتماعــی،
حقیقــی و باورپذیــر شــدهاند .در ایــن پژوهــش ،از روش تحلیــل محتــوا بهصــورت
کتابخان ـهای اســتفاده شــده اســت.
آذرنیــوار ( ، )1390در «نقــد و تحلیلــی بــر رمــان ســمفونی مــردگان عبــاس معروفــی»،
بــا تکیــه بــر جایــگاه و اهمیــت نقــد در آثــار ادبــی ،ســمفونی مــردگان عبــاس معروفــی ـ
بهعنــوان رمانــی واجدشــرایط ـ را نقــد و بررســی کــرده اســت .بــا توجــه بــه ســبکنــگارش
مطلــوب و مدرنبــودن آن ،قســمتهایی از آن انتخــاب شــده کــه قابلیــت نقــد و بررســی،
1 . Searle and Austin
دوره 4
پیاپی 14
زمستان 1400

70

کاربست نظریۀ پنجرۀ جوهری در تحلیل روابط اجتماعی ...

بهویــژه نقــد روانکاوانــه ،را دارد .در ایــن زمینــه ،بــه جنبههــای روانکاوانــۀ آن پرداختــه
شــده و ضمیــر ناخــودآگاه شــخصیتهای داســتانی و تحلیــل رؤیاهــا و نمادهــا در ایــن
رمــان نشــان داده شــده اســت .همچنیــن ،نگاهــی گــذرا هــم بــه نقدهــای جامعهشناســانه،
اسطورهشــناختی و تحلیــل عناصــر داســتان شــده اســت .در ایــن پژوهــش ،از منابــع
موجــود در بــاب داســتان و نقــد داســتان و کتابهــای حــوزۀ روانشناســی و ســایر منابــع
موجــود در ایــن زمینــه بهــره گرفتــه شــده اســت.
پژوهشهــای صورتگرفتــه در نقــد رمانهــای ســ ّیال ذهــن ،بــا رویکــردی متفــاوت
ۀ تحریــر درآمدهانــد و تــا جای ـی کــه نگارنــده جس ـتوجو
بــا پژوهــش پیــش رو ،بــه رشــت 
اجتماعــی
کــرده ،پژوهــش مســتقلی بــا موضــوع نقــد روانکاوانــۀ مفاهیــم و روابــط
ِ
رمانهــای س ـ ّیال ذهــن ایرانــی یافــت نشــد .از ســوی دیگــر ،در بررس ـیهای صورتگرفتــه،

پژوهــش جامعــی از ایــن منظــر در خصــوص رمــان احتمــاالً گــم شــدهام ـ کــه نتایــج آن در
اختیــار مجامــع دانشــگاهی قــرار گیــرد ـ یافــت نشــد.
مبانی نظری پژوهش
هریــک از مــا ابتــدا بــا خــود ارتبــاط برقــرار میکنیــم؛ یعنــی ،جریــان تفهیــم و تفاهــم
را در درون خــود انجــام میدهیــم کــه نوعــی ارتبــاط درونــی اســت .ارتبــاط بــا خــود
دربرگیرنــدۀ مشــکالت درونــی یــا حــل تعارضــات درونــی فــرد اســت .ایــن ارتبــاط ،عــاوه
بــر برنامهریــزی بــرای آینــده ،عملکــرد عاطفــی و ارزیابــی خــود و دیگــران و روابــط میــان
خــود و دیگــران را مــورد توجــه قــرار میدهــد .ارتبــاط بــا خــود ـ همانطــور کــه از نامــش
پیداســت ـ «خــود» را مــورد توجــه و محــور اصلــی بحــث و گفتوگــو قــرار میدهــد .ایــن

ارتبــاط کامــاً بایــد شــناخته شــود ،زیــرا مبنایــی بــرای ارتباطــات بعــدی اســت (فرهنگــی،
.)22 :1391
گشــودگی بخشــی از وجــود هــر فــرد اســت کــه ،بــا افزایــش محــدودۀ آن ،بخشهــای
ت تأثیــر قــرار میگیــرد .در چنیــن شــرایطی ،او بخشــی از ســخنان
دیگــر وجــود او تحــ 
ِ
طــرف مقابــل در میــان میگــذارد و بدینســان ،بخــش پنهــان وجــود
ناگفتــۀ خــود را بــا
ِ
بخــش گشــودگی قــرار خواهــد داد .ایــن مطالــب را دو دانشــمند
خــود را در محــدودۀ
روانشــناس غربــی بــه نامهــای جــوزف و هــری 1در قالــب تصویــر پنجــره نشــان دادنــد کــه
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بــه پنجــرۀ جوهــری معــروف شــد .ایــن پنجــرۀ معــروف شــخصیت فــرد در روابــط بــا دیگــران
اســت .ایــن مــدل هماننــد پنجــرهای بــا چهــار شیشــه یــا مربــع اســت کــه دانــش افــراد
نســبت بــه یکدیگــر ،وضعیــت هریــک از بخشهــا و همچنیــن شــکل کلــی پنجــره را تعییــن
میکنــد ( .)1995 ,Luft & Inghamبنابرایــن ،شــخصیت هــر فــرد از چهــار ناحیــه تشــکیل
شــده اســت:

شکل  .1مدل پنجرۀ جوهری ()1995 ,Luft & Ingham

معمــوالً« ،خــود عمومــی» کوچکتریــن قســمت از شــخصیت هــر فــرد را تشــکیل
ـب ســوءتفاهمها و دشــواریها در روابــط بینفــردی هــم بــه همیــن علــت
میدهــد و اغلـ ِ
رخ میدهنــد (ایمانــی ،آذرخــش و اســماعیلتبار .)1385 ،بــر پایــۀ نظریــۀ جوهــری ،دو
فراینــد وجــود دارد کــه در رفــع ایــن دشــواری بســیار اهمیــت دارنــد؛ فراینــد اول بازخــورد
یــا حـ ّ
ـدی اســت کــه دیگــران تمایــل دارنــد بــا فــرد رابطــه داشــته باشــند .البتــه دریافــت

بازخوردهــای لفظــی یــا غیرلفظــی بــه تالشهــای فــردی وابســته اســت (Luft & Ingham,
 .)1995فراینــد دیگــر خودافشــاگری یــا آشکارســازی اســت کــه بــه میــزان نگــرش فــرد بــه
دادن اطالعــات بــه دیگــران وابســته اســت .اگــر مجــاری ارتباطــی بــا دیگــران بــاز باشــد و
اطالعــات در آن جریــان داشــته باشــد ،بدیهــی اســت کــه شــناخت دیگــران از فــرد بیشــتر
خواهــد شــد .البتــه بــه بــاور کارشناســان ،خودافشــایی زمانــی مهــم و ســودمند اســت کــه
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بــه عملیــات ســازمان مرتبــط باشــد.
ً
ظاهــرا شــرط الزم انســانیت اســت،
بــر اســاس دیــدگاه یونــگ ،ناحیــۀ گشــوده ،کــه
فقــط نــوک کــوه یخــی اســت .در زیـ ِر آگاهــی ،دریــای ژرف ناخــودآگاه جمعــی وجــود دارد ـ
دریایــی بســیار بــزرگ و باســتانی کــه سرشــار از تصاویــر و رفتارهایــی اســت کــه ،در طــول
تاریــخ ،بارهــا و بارهــا تکــرار شــدهاند .ایــن تاریــخ تنهــا شــامل انســانها نمیشــود ،بلکــه
شــامل خـ ِ
ـود زندگــی اســت (رابرتســون17 :1395 ،1ـ.)18
ناخــودآگاه جمعــی (ناحیــۀ پنهــان و ناشــناخته) بخشــی از روان اســت کــه از حیطــۀ

شــخص جداســت؛ خصوصیاتــش کامــاً کلــی و عمومــی اســت؛ و محتــوای آن را در همــۀ
افــراد میتــوان یافــت .ممکــن اســت در همــۀ زندگیمــان فکــر کنیــم کــه بنابــر ارادۀ خــود
عمــل میکنیــم؛ امــا ،درواقــع ،بــدون اینکــه خــود بدانیــم« ،چهــرۀ روی صحنــه» و ســیاهی
لشــگر هســتیم؛ زیــرا ،امــوری وجــود دارد کــه مــا از آنهــا بیخبریــم ،امــا حیــات مــا را تحــت
تأثیــر خــود قــرار میدهنــد .هرچــه ایــن امــور ناآگاهانهتــر باشــند ،تأثیرشــان بیشــتر اســت
(یونــگ ب.)88 ،27 :1395 ،
ناخــودآگاه جمعــی ،بهصــورت فــردی ،توســعه پیــدا نمیکنــد ،بلکــه بــه ارث میرســد.
ایــن ناخــودآگاه از قالبهــای ازپیشموجــود ،یعنــی کهنالگویــی ،تشــکیل شــده کــه
ً
بعــدا خــودآگاه شــدهاند و بــه محتویــات روانــی خــاص شــکلی تعریفشــده میدهنــد.
یونــگ بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد کــه ناخــودآگاه جمعــی موضوعــی فلســفی یــا فکــری
نیســت ،بلکــه موضوعــی تجربــی اســت (یونــگ ب.)57 :1396 ،
ناحیــۀ کــور تقریبـ ً
ـا بــا ســایۀ یونــگ همخوانــی دارد .یونــگ میگویــد« :ســایه پنهــان
و ســرکوفته اســت ،زیــرا داخلیتریــن و گناهکارتریــن بخــش شــخصیت اســت و ریشـهاش
حتــی بــه قلمــرو حیــات اجــداد حیوانــی مــا میرســد و ازای ـنرو ،شــامل همــۀ جنبههــای
تاریخــی خــودآگاه اســت .ســایه سرچشــمۀ همــۀ گناهــان و تقصیرهاســت .انســان
ناخــودآگاه همــان ســایهاش اســت( ».شمیســا )84 :1394 ،ســایه تنهــا زمانــی دشــمن
میشــود کــه یــا نادیــده گرفتــه شــود یــا بهدرســتی درک نشــود.
یونــگ اظهــار میکــرد کــه همــۀ مــا شــخصیت مســتقلی داریــم کــه بنیــان زندگــی
درونــی ماســت و بــه دنیــای بیرونــی فرافکنــی میشــود .ایــن شــخصیت همــان چیــزی
1 . Robertson
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اســت کــه انســانها در طــول تاریــخ آن را روح نامیدهانــد .یونــگ همچنانکــه آنیمــا و
آنیمــوس را نمــاد کهنالگویــی رابطــه میدانســت ،آن را کارکــردی نیــز میدانســت کــه از
طریــق آن بــا ناخــودآگاه جمعــی ارتبــاط داریــم ـ ایــن ارتبــاط هماننــد ارتباطــی اســت کــه مــا
از طریــق نقــاب بــا دنیــای بیــرون داریــم (رابرتســون139 :1395 ،ـ.)145
بــر ایــن اســاس ،بــا کاربســت نظریــۀ جوهــری و عطــف بــه رویکــرد روانکاوانــۀ تحلیلــی

م شــدهام ،بــهدنبــال چگونگــی نقــش کهنالگوهــای
یونــگ در خوانــش رمــان احتمــاالً گ ـ 
یونــگ همچــون :ســایه ،آنیمــا ،آنیمــوس ،نقــاب و نمادهــا در شــکلگیری روابــط بــا خــود
ـ بهعنــوان مبنــای اصلــی روابــط بــا دیگــران ـ هســتیم.
روش پژوهش
روش پژوه��ش در ای��ن مقال�هـ ،برحســب ماهیــت دادههــا ،از نــوع کیفــی و ،بــر اســاس
آموزههــای یونــگ ،بــر روش نقــد روانکاوانــه مبتنــی اســت؛ روشــی کــه بــر خوانــش
تحلیلــی عنــوان رمــان ،تصویــر جلــد رمــان ،صفحــۀ آغازیــن و معلومکــردن ارتبــاط آن بــا
بقیــۀ قســمتهای رمــان مبتنــی اســت و بــا تمرکــز بــر ســاختار رمــان صــورت میگیــرد.
ه معنــای عمیــق رمــان یعنــی دقــت در چندوچــون یــا جزئیاتــی کــه بــه شــیوههای
راهبــردن بـ 
ـای متــن بــه وجــود میآورنــد (پاینــده ب .)8 :1394 ،در
غیرمســتقیم معنایــی را در جایجـ ِ
ایــن مقالــه ،ابتــدا عنــوان رمــان بــا توجــه بــه کهنالگوهــای یونــگ بــه نشــانههایی وصــل
میشــود کــه در جلــد کتــاب و نخســتین صحنــۀ رمــان ســرنخی از داللتهــای ثانویــه بــه
دســت میدهنــد .پــس ،نخســتین گام در ایــن مقالــه تحلیــل مشــروح صحنــۀ آغازیــن
اســت .در گام دوم ،بــا شــروع رویدادهــا و بســط پیرنــگ ،درونمایههــای رمــان از منظــر
پنجــرۀ جوهــری و کهنالگوهــای یونگــی کشــف میشــوند .واحــد تحلیــل بــرای شــناخت
روابــط اجتماعــی و مســئلۀ پژوهــش بــر جمــات رمــان اســتوار اســت و تــا پاراگــراف ادامــه
مییابــد .بــا نظــر بــه اینکــه رمــان بازنمایــی جامعــه اســت ،جامعــۀ آمــاری ایــن مقالــه
رمانهــای ســ ّیال ذهــن ایرانــی دهــۀ نــود ،بــا درنظرگرفتــن نظریــۀ مــرگ مؤلــف ،اســت.
روش نمونهگیــری ایــن پژوهــش نمونهگیــری هدفمنــد اســت و شــامل رمــان سـ ّیال ذهــن

ایرانــی احتمــاالً گــم شــدهام اســت کــه منطبق بــر نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری و نقــد روانکاوانۀ
یونــگ در ارتبــاط بــا روابــط اجتماعــی اســت.
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یافتههای پژوهش
دربارۀ رمان
احتمــاالً گــم شــدهام رمانــی از ســارا ســاالر ،داســتاننویس معاصــر ایرانــی ،اســت کــه در
هشــتفصــل بــه رشــتۀتحریــر درآمــده اســت و در آن ،راوی جهانــی را بــر محــور احتمــاالت
میســازد و مخاطــب را بــا ایــن ســؤال مواجــه میکنــد کــه آیــا سرنوشــت انســان همــان
چیــزی اســت کــه آن را تقدیــر مینامنــد؛ آیــا واقعیتــی خــارج از تقدیــر و سرنوشــت وجــود
دارد؟ گمشــدگی انســان معاصــر ریشــه در زمــان حــال دارد یــا گذشــتۀ او؟
رمــان احتمــاالً گمشــدهام از زبــان زنــی اســت کــه ،در میانــۀ روز ،بیــن خاطــرات گذشــته
و حــوادث زمــان حــال در رفتوآمــد اســت؛ او بــه خاطــرات خــود بــا گنــدم ،دوســت دوران
دبیرســتانش ،فکــر میکنــد .امــا چــرا گنــدم تــا بــه ایــن حــد ذهــن راوی را آشــفته کــرده
ه دنبــال خـ ِ
ـود گمشــدهاش میگــردد؟
اســت؟ آیــا گنــدم همــان ســایۀ راوی اســت کــه ب ـ 
داســتان روايتگــر زنــی اســت کــه روح ماجراجــو و پرشــیطنتی دارد ،امــا هنجارهــای
ه او را محــدود کردهانــد.
جامعــه و خانــواده و نقشهايــی کــه در اجتمــاع پذيرفتــ 
راوی دختــری مذهبــی و مق ّیــد بــه چارچوبهــای اخالقــی و دینــی اســت ،امــا گنــدم،
بهعنــوان دختــری آزاد ،طبــق تمايالتــش رفتــار میکنــد و ايــن موضــوع در طــول داســتان
مخاطــب را بــه نقطــهای میرســاند کــه احتمــال میدهــد گنــدم و راوی يکــی شــده يــا
يکــی باشــند .راوی بــهدنبــال آن اســت کــه ،در خــال خاطراتــش و پرداختــن بــه شــخصيت
گنــدم ،خـ ِ
ـود گمشــدهاش را پيــدا کنــد.
راوی ،بهعلــت نوعــی خــأ کــه آن را در گذشــتۀ خــود احســاس میکنــد و عــدم

تواناي ـیاش در پرکـــردن آن ،احتمــاالً خــود را گمشــده در گذشــته میدانــد؛ گمشــدگی از
نظــر یونــگ بــه ایــن معناســت کــه شــما تــاش میکنیــد فــردی را پیــدا کنیــد کــه پشــتیبان
و یارتــان باشــد .درواقــع ،ب ـه دنبــال کســی هســتید کــه بــه او تکیــه کنیــد و تکیهگاهــی
محکــم بــرای شــما باشــد .تکی ـهگاه رمــان نــه در فــردی خــارج از ذهــن راوی (روانشــناس)
ـی و حاضــر اســت .راوی ،بــا کنــکاش در گذشــتۀ
و در زمــان حــال ،بلکــه در گذشــتۀ راوی حـ ّ
خــود ،بــهدنبــال ریش ـههای گمشــدگیاش در زمــان حــال میگــردد .احتمــاالً گــم شــدهام

بــر فعلیــت آنچــه در زمــان حــال اتفــاق افتــاده اســت داللــت دارد؛ گمشــدنی کــه بــا
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بازخوانــی خاطــرات و خطرهــای راوی در گذشــته بــه کشــف خــود ،بهعنــوان سرچشــمۀ
خودآگاهــی ،منجــر میشــود؛ بــه بیــان دیگــر ،در خــال رفتوبرگشــتهای راوی در زمــان
حــال و گذشــته ،او متوجــه میشــود کــه تکیهگاهــش نــه در آنیمــوس و پرســونا ،بلکــه در
شــناخت ســایۀ خــود اســت؛ شــناختی کــه نــه بــا پـسزدن ســایه بــه زیرزمیــن ناخــودآگاه،
بلکــه بــا کشــاندن ســایه بــه زمــان حــال و بهتعاد لرســاندن زندگــی راوی ،او را بــه آرامــش
میرســاند.
جلد رمان
جلــد کتــاب چهــرۀ زنــی نشســتهبــر رویتــاس را بــه تصویــر کشــیده اســت کــه بــا
ـاس تقدیــر و بــا
راوی داســتان ،نشســت 
عینــک آفتابــی بــه آســمان خیــره شــده اســت.
ه بــر تـ ِ
ِ
توســل بــه ســایۀ تقدیــر ،بــه تغییــر خــود چنــگ میزنــد .ســایه گذشــته را بایــد بــه زمــان
حــال بیــاورد ،امــا نــه تمــام و کمــال ،بلکــه آن بخشــی از گذشــته را کــه راوی بــه آن چنــگ
ـاس تقدیـ ِر راوی زن بــر اعــداد شــش ترســیم شــده اســت ،امــا در ســایۀ آن،
زده اســت .تـ ِ
نــه تمــامِ ســه بُعــد ،بلکــه دو بُعــد آن بــه تصویــر درآمــده اســت .درواقــع ،راوی داســتان
بایــد بــا دقــت وســواسآلود خــود گمشــدهاش را در آســمان گذشــته بــه زمــان حــال
بیــاورد؛ اینگونــه اســت کــه بــر تقدیــر فائــق خواهــد آمــد ،دچــار تغییــر خواهــد شــد،
از گمشــدگی نجــات پیــدا خواهــد کــرد و بــا گذشــتۀ خــود دوبــاره آشــتی خواهــد کــرد:
«انــگار ســا لها پیــش گــم شــدهام ،گــم شــدهام تــوی آن آســمان ســیاه پرســتارۀ زاهــدان».
(ص  )95در جایــی از کتــاب ،اشــاره میکنــد کــه ایــن تقدیــر مــن اســت .درواقــع ،تقدیــر
ایــن زن تغییــرش اســت« :تــوی دلــم میگویــم تغییــر میدهــم ،حتــی اگــر ایــن تغییــر هــم
تقدیــر باشــد( ».ص )128
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جملۀ ابتدایی رمان
«صدای زنگ تلفن ،ترتیب مغزم را میدهد».
صــدای زنــگ تلفــن نمــادی از اکنــون و زمــان حــال اســت کــه بــه مغــز راوی (نمــاد
گذشــته و خاطــرات) هجــوم آورده ،بــر آن رژه م ـیرود .بــه بیــان دیگــر ،زمــان حــال اســت
کــه عامــل گمشــدگی راوی داســتان اســت و هــر آنچــه در زمــان حــال جــاری و ســاری اســت
بــه آشــفتگی ،دلهــره و اضطــراب منجــر میشــود .گمشــدن راوی داســتان در گذشــته
نشــانۀ عــدم ســازگاری و تنهایــی اوســت .راوی ،بــرای کســب آرامــش و رســیدن بــه خــود،

بایــد از زمــان حــال کنــده شــود؛ نوعــی ازجاکندگــی ،احتمــاالً بــه ســمت گذشــته.
کهنالگوی اعداد

یکــی از انــواع کهنالگوهــای مــورد نظــر یونــگ اعــداد مختلــف هســتند .کنارگذاشــتن
اعــداد از زندگــی روزمــره ممکــن نیســت .اپلــی 1در کتــاب رؤیــا و تعبیــر رؤیــا 2عــدد را
شــگفتانگیزترین اختــراع بشــر میشــمارد ( اپلــی .)275 :1371 ،عــدد نیــز ماننــد فضــا
و مــکان ،کــه دو اصــل اســطورهها هســتند ،مفهومــی کامــاً اســطورهای اســت .کاســیرر

3

معتقــد اســت مفهــوم عــدد «زیربنــای همــۀ هیئتهــا و تصویرهــای اســطورهای میشــود
کــه در مرحلــۀ پیشــرفتهتری شــکل میگیــرد .زمانــی دراز ،پیــش از آنکــه عــدد واحــد
محــض بــرای اندازهگیــری شــود ،بهمنزلــۀ عــدد مقــدس پرســتیده میشــد؛ حتــی در
اوایــل پیدایــش ریاضیــات علمــی ،هنــوز هــم رایحــۀ ایــن پرســتش بــه مشــام میرســید»
(کاســیرر .)121 :1387 ،وی تقــدس اعــداد را نتیجــۀ ایــن امــر میشــمارد کــه عــدد همچــون
پیونــد جادویــی عمــل میکنــد و ،قبــل از ارتبــاطدادن امــر ،آنهــا را درون روح همســاز و
همســان میکنــد .پلــی یــک تــا دوازده را بیانگــر صــورت خاصــی از شــخصیت میشــمارد.
گریــن 4نیــز ،در توضیــح تصاویــر کهنالگویــی ،تنهــا بــه اعــداد ســه و چهــار و هفــت اشــاره
میکنــد کــه اهمیــت فوقالعــادۀ ایــن اعــداد را نشــان میدهــد (گریــن.)163 :1376 ،
طــی مطالعــۀ «عــدد» در رؤیــای بیمــاران ،یونــگ بــه ایــن اعتقــاد پیــدا کــرد کــه
1 . Epoly
2 . Dream & dream Interpretation
3 . Cassirer
4 . Green
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اعــداد طبیعــی نمادهایــی هســتند بــه همــان ســیاق کــه آدمهــا و رویدادهــا در رؤیــای مــا
نمادهایــی از تجســم ویژگیهــای شــخصیت جمعــی و موقعیتهــای رفتــاری هســتند .بــه
نظــر میرســد کــه اعــداد صحیــح مرتبــط بــا مراحــل پیشرونــدۀ درون دوران هســتند.
بهاجمــال ،عــدد  1مرتبــط اســت بــا مرحلــۀ پیــش از تفکیــک یــا انشــقاق؛  2مرتبــط اســت
بــا قطببنــدی یــا تضــاد؛  3مرتبــط اســت بــا حرکــت بهســوی راهحــل ،بــهســیاقی کــه در
تثلیــث مســیحی بیــان شــده؛  4مرتبــط اســت بــا پایــداری ،تمامیــت (رابرتســون:1398 ،
331ـ .)332
در رمان ،به موارد متعددی از اعداد برمیخوریم ،از این قبیل:
راوی داســتان در سیوپنجســالگی بــه ســر میبــرد« :نکنــد دارم آلزایمــر میگیــرم.
یعنــی آدم میتوانــد تــوی سیوپنجســالگی آلزایمــر بگیــرد؟» (ص  )8در روانشناســی،
ســنین خاصــی را بــرای خودشناســی و پاســخ بــه ضمیــر ناخــودآگاه تعییــن نکردهانــد؛
ـی نظــام «یونــگ» در س ـیوپنج تــا چهلســالگی نمــود آشــکاری دارد .ایــن
امــا ،خودشناسـ ِ
پروســۀ زمانــی بــه دورۀ انتقــال معــروف اســت .بارزتریــن و مهمتریــن ویژگــی دوران انتقــال
آگاهــی بــه حضــور و وجــود نیروهــای «ناخــودآگاه جمعــی» و پذیــرش و شــناخت آن در
کنــار نیروهــای «خــودآگاه» روان اســت؛ مــادام کــه ایــن دو جنبــه از روان از هــم تشــخیص
داده نشــوند و در شناســایی و شــناخت آن دو اقدامــی صــورت نپذیــرد ،هیــچ پیشــرفتی
در فراینــد خودشناســی صــورت نخواهــد گرفــت .راوی داســتان در سیوپنجســالگی بــه
توبرگشــت بیــن
نیروهــای «ناخــودآگاه جمعــی» رجــوع میکنــد و از ایــن انتقــال و رف 
خــودآگاه و ناخــودآگاه جمعــی اســت کــه دســت بــه تغییــر میزنــد و بــه تعــادل میرســد.
بــه ســراغ گمشــدهاش مــیرود و او را از ضمیــر ناخــودآگاه خــود بیــرون میکشــد و بــه
خــودآگاه میرســاند .بــه زاهــدان و آســمان پرســتارۀ آن رجــوع میکنــد و بــا شــجاعتی
مثا لزدنــی بــر تــرس خــود از مواجهــه بــا تمســخر ســایهاش (گنــدم) غلبــه میکنــد و
ی (پــدرش) و دوران دانشــجوییاش (فریــد رهــدار)
او را از چنــگ آنیمــوس ســایۀ کودکــ 
درمــیآورد و در اثــر پذیــرش ایــن تغییــر اســت کــه میخواهــد تقدیــر دوبــارهای را رقــم
زنــد و ،بــا قبــول ســایهاش ،خــود را در معــرض آنیمــوس جدیــدی قــرار میدهــد؛ اینگونـه
اســت کــه بــه تعــادل و خودآگاهــی میرســد نــه بــا فــرار از ناخــودآگاه جمعــی.
دفتــر محــل کار فریــد رهــدار در طبقــۀ پنجــم اســت .پنــج شــمارۀ انگشــتان دسـتوپای
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آدمــی اســت؛ تعــداد حــواس را بیــان میکنــد؛ «در ضمــن ،پنــج عــدد مرکــز ،هماهنگــی و
تــوازن اســت» (شــوالیه و گربــران .)24 :1387 ،1راوی داســتان ،بــا بازگشــت دوبــاره بــه
دفتــر فریــد رهــدار (آنیمــوس گنــدم) ،باالخــره بعــد از هشــت ســال بــا پذیرش ســایهاش او
را از دســت فریــد رهــدار بیــرون میکشــد و بــه هماهنگــی ،تــوازن و تعــادل در زندگـیاش
میرســد؛ تعادلــی کــه در پذیــرش گنــدم اســت نــه در پـسزدن آن .او شــادمانه از پلههــای
ســاختمان پاییــن میآیــد و از فریــد رهــدار جــز ســایهای باقــی نمیمانــد« :همانطــور
گوشیبهدســت ،لبخنــد میزنــم ،شــاید از آنجــا لبخنــدم را میبینــد و شــاید نمیبینــد...
از روی کاپــوت میپــرم پاییــن ...ســوار میشــوم ...قبــل از اینکــه راه بیفتــم ،بــه پنجــرۀ
طبقــۀ پنــج نــگاه میکنــم ...فریــد رهــدار هنــوز مثــل ســایه ...گاز میدهــم و مــیروم».
(ص )142
کهنالگوی سایه
ســایه (ناحیــۀ کــور) قســمت پَســت شــخصیت اســت« .ســایه ،آن شــخصیت پنهــان،
ً
اکثــرا پَســت و گناهــکاری اســت کــه شــاخههای نهایــیاش بــه قلمــرو
سرکوبشــده و
اجــداد حیوانــی مــا بازمیگــردد و تمامــی وجــه تاریخــی ضمیــر ناخــودآگاه را در بــر
میگی��رد( ».یون��گ ب )405 :1386 ،ســایه تمــام خودفریبیهایــی اســت کــه فــرد ،بهجــای
آنکــه آنهــا را در خــود شناســایی کنــد و در صــدد رفــع آنهــا برآیــد ،بــه دیگــران نســبت
میدهــد و ،بــهعبارتــی ،فرافکنــی میکنــد .اشــخاصی کــه نقابهــای متعــدد بــر چهــره
میزننــد بســیار بیشــتر از افــراد دیگــر از وسوســههای ســایۀ خــود میترســند .راوی در
ایــن داســتان از عــادات ســایۀ خــود میهراســد .راوی ،بعــد از ازدواج ،بــه توصیــۀ آنیمــوس
خــود (کیــوان) ،بایــد دیگــر از گنــدم (ســایهاش) دور میشــد و او را بــه همــان ناخــودآگاه
خــود رجعــت مــیداد .امــا راوی ،در سیوپنجســالگیاش و بعــد از وقفــۀ هشتســاله
بــرای ایجــاد تعــادل در زندگــی ،دوبــاره بــه ســراغ ســایهاش رفتــه اســت:
«نمیدانــم ایــن جملــۀ خــودم اســت یــا جملــۀ گنــدم ...دلــم نمیخواهــد بعــد از
هشــت ســال ،جملههــای گنــدم را تکــرار کنــم .مگــر همیــن مــن نبــودم کــه صــاف تــو روش
ایســتادم و گفتــم دیگــر نمیخواهــم تــا آخــر عمــرم ببینمــش( ».ص )21
راوی ،بــرای غلبــه بــر تــرس و مواجهــه بــا افــراد جامعــه و برقــراری ارتبــاط ،بــه
1 . Chevalie& Gerbran
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شــیطنتهای ســایهاش نیــاز دارد و هــرگاه بــه ارتبــاط و برداشــتن نقــاب کهنــه و ایجــاد

پرســونای جدیــد نیــاز دارد ،از گنــدم مــدد میگیــرد« :یعنــی واقعـ ً
ـا هنــوز هــم نمیتوانــم
بــه آدمهــای دور و بــرم راحــت نــگاه کنــم؟ ...شــاید بتوانــم ...مثــاً شــاید بتوانــم بــه
ً
تقریبــا پنجاهســالۀ خوشتیپــی کــه بــا قدمهــای بلنــد و مطمئــن از آن بــاال
ایــن آقــای

میآیــد ،هــر چقــدر دلــم میخواهــد ،نــگاه کنــم ،بــدون اینکــه نگــران باشــم دربــارهام چــی
فکــر میکنــد ...عینکــم را برمــیدارم و نگاهــش میکنــم ...بــه هــم نزدیــک میشــویم...
نگاهــش میکنــم ...نزدیکتــر ...ســرم را میانــدازم پاییــن و دیگــر نگاهــش نمیکنــم...
پاهــاش را میبینــم کــه از کنــارم رد میشــوند ...عینکــم را میزنــم و بــه خــودم میگویــم
یکــی بــه نفــع گنــدم( ».ص )29
ســایۀ راوی فــردی غیرمذهبــی اســت کــه خوشرقــص اســت ،ارتباطــش بــا پســران
زی��اد اسـ�ت و آنهــا را دســت میانــدازد .میخواهــد چــاد ِر مذهــب را از ســر راوی بــردارد،
امــا بــا مقاومــت راوی روبــهرو میشــود.
«نزدیــک اســت تــوی سراشــیبی زمیــن بخــورم ،دســتم را بــه کــوه میگیــرم ،چقــدر تیــز
اســت ...یکدفعــه نمیدانــم همــان آقــای خوشتیــپ از کجــا کنــارم ســبز میشــود.
خنــدهاش گرفتــه ،خنــدهاش نهتنهــا آزاردهنــده نیســت ،کــه آدم را لحظــهای ســرخوش
میکنــد .مــن هــم میخنــدم.
میگوید طوریتان که نشد؟
سرم را به عالمت منفی تکان میدهم.
میگوید میشود یک چایی دعوتتان کنم؟
فکــر میکنــم چراکــه نــه ،شــاید بهتریــن چاییهــا چاییهایــی باشــند کــه آدم میتوانــد
بــا یــک مــرد غریبــه بخــورد ...بــه خــودم میگویــم حــاال تکلیــف ایــن چیســت ،دو یــک بــه
نفــع گنــدم یــا دو یــک بــه نفــع مــن؟ یــکلحظــه از فکــر دو یــک بــه نفــع مــن میترســم،
بدجــوری هــم میترســم ،هیچوقــت تــوی زندگـیام دو یــک بــه نفــع مــن نبــوده ،همیشــه
بــهنفــع گنــدم بــوده ،چــه احمقــی هســتم مــن! بــهنفــع مــن بــودن ،درواقــع ،بــهنفــع
گنــدم بــودن اســت( ».ص )39
تــرس و وحشــت موروثــی راوی از ســایهاش در روح و روان او ریشــه دارد ،او هیـچگاه
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ایــن صفــات را در خــود نمیپذیــرد و همیشــه در صــدد انــکار آنهاســت .بــا لحــن
تحقیرآمیــز و بــا القــاب درمــورد گنــدم حــرف میزنــد.
ً
«حتمــا بــرای همیــن اســت کــه فکــر گنــدم برگشــته تــوی ســرم ،آمــده تــا خواهــر و
مــادرم را یکــی کنــد کــه بگویــد دیــدی هــر چــه میگفتــم راســت بــود ،کــه بگویــد دیــدی
گفتــم تــو تــوی ایــن زندگــی دوام نمـیآوری ،کــه بگویــد ...تــوی دلــم هرچــه بدوبیــراه بلــد
هســتم بــه گنــدم و ّ
جدوآبــادش میگویــم ...فکــر میکنــم کاش میشــد گذشــته را یــک
نفــس عمیــق قــورت داد و بــرای همیشــه خــوردش( »...ص )19
راوی از آنیموس سایهاش متنفر است.
«بــه گنــدم گفتــم ایــن پســره فریــد از آن کثافتهاســت .گنــدم گفــت :نویســنده اگــر
کثافــت نباشــد ،از تــوش چیــزی درنمیآیــد( ».ص )26
ســایههای دیگــر در داســتان در مغــز بخارگرفتــۀ راوی ســیالن میزننــد و رژه میرونــد.
کیــوان ،بهســان پــدر گنــدم ،همیشــه هســت و هی ـچگاه نیســت .او از دور مواظــب راوی
اســت و مــدام جویــای احوالــش میشــود .منصــور ،دوســت صمیمــی کیــوان ،همیشــه
هســت .او هــم مأمــور بــه مراقبــت از راوی اســت .منصــور ســایۀ کیــوان اســت کــه ،در
غیــاب کیــوان ،خواهــان ســایۀ راوی (گنــدم) اســت .فریــد رهــدار ،بهعنــوان آنیمــوس
گنــدم ،نیــز در ناخــودآگاه راوی جــا خــوش کــرده اســت.
کهنالگوی آنیما و آنیموس
آنیمــا یــا مادینهجــان مظهــر طبیعــت زنانــه در روح مــردان اســت کــه اغلــب در رؤیاهــا،
خلســات و آفرینشهــای هنــری تجلــی میکنــد .آنیمــوس عصــارۀ همــۀ تجــارب از مــرد
در میــراث روانــی زن اســت .از دیــدگاه یونــگ« ،تجســم عنصــر نرینــه در ناخــودآگاه زن،
ی کــه زنــی ،بهگونــهای
هماننــد عنصــر مادینــه ،جنبههــای مثبــت و منفــی دارد؛ هنگامــ 
علنــی و بــا پافشــاری ،دســت بــه ترویــج اعتقــادات مردانــه میزنــد یــا میکوشــد بــا
برخوردهــای خشــونتبار اعتقــادات خــود را بیــان کنــد ،بهآســانی ،روان مردانــۀ نهفتــۀ
خــود را برمــا میســازد» (فــون فرانتــس.)285 :1384 ،1
راوی ،بــا نقبــی بــه گذشــته ،از زاهــدان تــا تهــران ،مــا را بــه دنیــای مردانــی میبــرد
1 . Von Franz
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کــه در زندگــی بــه تعــادل نرســیدهاند و هریــک از ایــن مــردان ناموفــق آنیمــای خــود را
در ســایۀ راوی جســتوجو میکننــد .پــدر راوی عاشــق ســایۀ راوی (گنــدم) اســت .فریــد
رهــدار بــا گنــدم در ارتبــاط اســت و َس ِ
روس ـ ّری دارنــد« .فریــد رهــدار عاشــق گنــدم بــود و
از مــن بیــزار( ».ص  )69منصــور ،دوســت صمیمــی و شــریک کیــوان (شــوهر راوی) ،عاشــق
گنــدم اســت .راننــدۀ نیســان در لحظــه د لبســتۀ گنــدم میشــود .گویــی تمامــی مــردان
داســتان در زندگــی خــود دچــار خــأ بزرگــی شــدهاند و ایــن خــأ را بــا گنــدم (ســایۀ راوی)
پــر میکننــد.

شکل  .3روابط اجتماعی (ناحیۀ کور) بر محور آنیما

ـوس زنــان داســتان نیــز دچــار نوعــی عــدم تعــادل شــده اســت؛ از مــادر راوی تــا
آنیمـ ِ
زنــان کلفــت داســتان (هلیمــا و بتــول) تــا خانــم نعمتــی و ...هیچکــدام از وجــود آنیمــوس
خبــر نمیدهنــد و د لباختــۀ معصومیــت و بیارادگــی هســتند و در بهتریــن حالــت بــا
حیواناتــی همچــون ســگ ،گربــه ،مارمولــک و ...همــدم هســتند .امــا آنیمــوس راوی مــرد
پنهــان و اثیــری روان ،بســیار قدرتمنــد و مؤثــر اســت و میتوانــد شــخصیت او را بهکلــی
تغییــر دهــد و شــخصیتی جدیــد بســازد .مــرد درون راوی توانســته بــر کنشهــا ،افــکار و
شــخصیت او تأثیــر بگــذارد و از او زنــی بســازد کــه بــا قــدرت مردان ـهاش توانایــی انجــام
ه را از پــدرش بــه ارث بــرده
بســیاری از امــور مردانــه را دارد .او ایــن قــدرت اثیــری و مردانـ 
اســت؛ پــدری کــه بــا صالبــت ،بــه تمــام معنــا ،همیشــه هســت و نیســت« .بــه دکتــر
گفتــم وقتــی بچــه بــودم فکــر میکــردم عاشــق پــدرم هســتم ،امــا االن میدانــم کــه ازش
متنفــرم( ».ص )33
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اولیــن مواجهــۀ راوی بــا آنیمــوس خــود در شــمایل پــدرش (پــدر ســایهاش) شــکل
میگیــرد« :داشــتم از آن آشــپزخانۀ فالنفالنشــده بیــرون میآمــدم کــه یکهــو مــردی را
دیــدم چهارشــانه ،بــا بلــوز و شــلوار گشــادی کــه از ســفیدی چشــم آدم را مـیزد و موهــای
پرپشــت ســیاهی کــه حتــی یــک تــار ســفید البهالشــان نبــود و پوســتی کــه رنــگ پوســت
گنــدم بــود و مــن احســاس کــردم کــه بــا صــورت زمیــن خــوردهام ،کــه صورتــم پــر از خــون
قرمــز داغ اســت ،مــن احســاس کــردم کــه دارم غــرق میشــوم ،کــه تــوی چشــمهام و
گوشهــام و دماغــم و دهانــم پــر از آب اســت و مــن احســاس کــردم کــه زانوهــام دارنــد
میشــکنند ،کــه میخواهنــد خــم بشــوند و جلــو ایــن پادشــاه زانــو بزننــد.
گندم گفت :بابا خوب نگاهش کن ،خیلی شبیه هم هستیم.
پــدر گنــدم بهــم لبخنــد زد و مــن احســاس کــردم گناهکارتریــن موجــود کــرۀ زمینــم،
بدتریــن دختــر تــوی دنیــا( »...ص )31
تضــاد آنیمــوس در شــخصیت راوی و گنــدم در کنــار آنیمــای مــردان داســتان باعــث
شــده ایــن ارتبــاط از چهاردهســالگی تــا سیوپنجســالگی همچنــان ادامــه داشــته باشــد.
مــرد هوسبــاز ،خوشتیــپ و پولــدار درون گنــدم بایــد همزمــان در درون راوی وجــود
داشــته باشــد تــا بــه تعــادل برســد« :ی ـکآن از فکــر اینکــه گنــدم تنهــا بــدون مــن بــرود،
چنــد تــا ســوزن و نــخ از تــوی قلبــم رد شــد .لعنتــی میدانســت مــن نمیتوانــم تصمیــم
بگیــرم ،میدانســت هــر تصمیمــی بگیــرم بعــدش پشــیمان میشــوم و دلخــورم ...مثــل آن
بــار ،همــانبــاری کــه دو تــا قلــب آبــی و ســبز را بــا آن زنجیرهــای طالیــی گذاشــت جلــوم
و گفــت اینهــا را مادربزرگــش بــرای اینکــه کنکــور قبــول شــده بودیــم ...گردنبنــد طــا...
بــاورم نمیشــد ...تــا حــاال تــوی عمــرم ...و حــاال مادربــزرگ گنــدم بــرای مــن هــم ...بــاورم
نمیشــد...
گندم گفت :هرکدام را میخواهی بردار.
بــه گردنبندهــا نــگاه کــردم؛ آبیــه یــا ســبزه؟ آبیــه را برداشــتم و همــانوقــت پشــیمان
شــدم ،فکــر کــردم کاش ســبزه را برداشــته بــودم ،ســبز کــه قشــنگتر از آبــی اســت...
گندم گفت :اگر دلخوری میتوانی عوضش کنی.
آبیــه را گذاشــتم و ســبزه را برداشــتم و دوبــاره همــانوقــت پشــیمان شــدم ،فکــر کــردم
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اصــاً همــان آبیــه قشــنگتر از ایــن ســبزه بــود.
گندم گفت :اگر دلخوری باز هم میتوانی عوضش کنی.
حــاال دیگــر داشــتم خفــه میشــدم ،حــاال دیگــر داشــتم دیوانــه میشــدم ،حــاال دیگــر
هیچکدامشــان را نمیخواســتم ،چــرا بــدون دلخــوری بــه همــان انتخــاب اولــم تــن نــداده
بــودم؟ مگــر اصــاً چــه فرقــی داشــت؟ همیشــه دلخــور ،همیشــه دلخــور.
گفتم :من گردنبند نمیخواهم.
ن موقــع هــم میدانســتم دیگــر چیــزی را نمیتوانــم جبــران کنــم ،میدانســتم
همــا 
نشــان دادهام کــه حتــی عرضــۀ انتخــاب بیــن دو تــا قلــب طــا را نــدارم ،میدانســتم...
ً
واقعــا عرضــۀ اینکــه بیــن دو تــا گردنبنــد یکــی را انتخــاب کنــی
گنــدم گفــت :یعنــی
نــداری؟
فکر کردم چقدر این گندم بعضیوقتها بیرحم است ،بیرحم...
گنــدم گفــت :وقتــی نمیتوانــی انتخــاب کنــی ،دو تــاش را داشــته بــاش ،بیــا ،دو
تــاش مــال تــو.
گفتم :نمیخواهم ،من گردنبند نمیخواهم.
ً
فــورا دو تــاش را
گفــت :از بــس خــری ،وقتــی بهــت میگوینــد دو تــاش مــال تــو،
بــردار.
گنــدم دســتش را حلقــه کــرد دور بــازوم ،ســرش را آرام بــه ســرم نزدیــک کــرد و گفــت:
میتوانیــم بــا هــم از آنهــا اســتفاده کنیــم.
فکر کردم از اینکه چیزی را اشتراکی با گندم استفاده کنم بیزارم( ».ص 77ـ)80
راوی داســتان بیــن س ـهگانهها در اضطــراب اســت و نمیتوانــد انتخــاب کنــد .گنــدم
از او میخواهــد هــم ایــن و هــم آن را بــردارد؛ ایــن متعلــق بــه ســایه و آن متعلــق بــه
خــود .از پذیــرش ایــن و آن اســت کــه زندگــی راوی بــه تعــادل میرســد .زندگــی راوی بــا
راســت و دروغ ،تــرس و شــجاعت ،ســایه و پرســونا ،آنیمــا و آنیمــوس جمــع شــده اســت
و تنهــا از پذیــرش جمــع اضــداد اســت کــه بــه تعــادل میرســد .میتوانــد همزمــان بــا
منصــور الس بزنــد ،امــا در تعــادل و همزمــان بــا کیــوان باشــد .تعــادل زمانــی بــه هــم
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میریــزد کــه مجبــور بــه انتخــاب شــود و ســردرگمی پیــش میآیــد .اگــر فقــط فریــد
رهــدار باشــد ،راوی پـسزده میشــود و اگــر فقــط کیــوان باشــد ،گنــدم پـسزده میشــود.
پذیــرش گنــدم راوی را از گمشــدگی نجــات میدهــد و بــه تعــادل میرســاند؛ تعادلــی کــه
در چــال گونههــای گنــدم نهفتــه اســت :هــم ایــن ،هــم آن.

شکل  .4روابط اجتماعی (ناحیۀ پنهان) بر محور آنیموس

بحث و نتیجهگیری
ـن احتمــاال گــم شــدهام آشــکارا از عناصــر پنجــرۀ جوهــری و نمادهــای
رمــان سـ ّیال ذهـ ِ

کهنالگویــی در روابــط اجتماعــی بهــره بــرده اســت و اساسـ ً
ـا رونــد ایــن داســتان بــا نمادهای
کهنالگــو پیــش م ـیرود .مؤلفههــای کهنالگــو بــا اتفاقــات طبیعــی و روزمــرۀ زندگــی هــر
انســانی تلفیــق میشــوند؛ اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت در زندگــی و روابــط اجتماعــی هــر
کســی رخ دهــد و بیتوجــه بــه ایــن نمادهــا و نشــانهها از کنــار آن بهســادگی بگــذرد.
نگارنــدگان پــس از خوانشهــای مکــرر داســتان ،رگههایــی از پنجــرۀ جوهــری و روانکاوی
یونــگ را در داســتان مشــاهده کــرد .در ایــن رمــان ،مادربــودن راوی همچــون نقــاب و
صورتکــی بــر چهــرۀ اوســت .خاطــرات فریــد رهــدار و گنــدم او را بــه گذشــته ،بهمثابــه
ناخــودآگاه ،پرتــاب میکنــد .راوی بایــد ،بــرای مواجهشــدن بــا ســایه و آنیمــوس خــود،
نقــاب از صــورت بــردارد و بــرای یــک روز ،زندگــی حــال را تعلیــق و گذشــتهاش را اســتیضاح
کنــد و بــا منطقــۀ ناشــناختۀ شــخصیت خویــش مواجــه شــود ،از آن جرعـهای بنوشــد تــا به
تعــادل در زندگــی برســد و از گمشــدن و جامانــدن در گذشــته نجــات یابــد .منطقــۀ پنهــان
تمــام تجــارب و اطالعاتــی را در بــر میگیــرد کــه راوی درمــورد خــود میدانــد .در طــول
رمــان ،راوی دســت بــه خودافشــایی میزنــد و ابعــاد شــخصیتی وی هویــدا میشــود .در
طــی فراینــد خودافشــایی ،بخــش پنهــان کوچکتــر میشــود و اطالعــات از ایــن بخــش
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وارد بخــش آشــکار میشــود.
راوی داســتان روز یکشــنبۀ مــاه مهــر را بعــد از اتفــاق شــب گذشــته بــا ســیالن ذهــن
آغــاز میکنــد .او قصــد دارد بــه گذشــتهاش چنــگ بزنــد و گمشــدهاش را بیابــد:
«پاهــام را دراز میکنــم روی زمیــن و ســرم را تکیــه میدهــم بــه کاشــیهای ســرد
دیــوار ...فکــر کنــم خــواب بــودم ...شــاید هــم بیــدار ...دیــدم دوبــاره تــوی آن حیــاط
مربعیشــکلی هســتم کــه چهــار تــا باغچــه دارد...
گندم بلوزش را میزند باال...
میگوید من با یک روح عشقبازی میکنم.
دروغ میگوید ،گندم خیا لباف است...
زبانش را درمیآورد و میگوید :من خیا لبافم یا تو؟
دیــدم دوبــاره تــوی آن حیــاط مربعشــکلی هســتم کــه وســطش یــک حــوض بــزرگ آبــی
است( »...ص )8
درواقــع ،میتــوان حیاطــی کــه در ناخــودآگاه جمعــی راوی شــکل گرفتــه را بــه آنیمــوس
و ســایۀ راوی ربــط داد .باغچههــای ایــن حیــاط مربعیشــکل ،درواقــع ،پــدر گنــدم ،کیــوان،
منصــور و فریــد رهــدار هســتند .پــدر گنــدم همــان آنیموســی اســت کــه در کودکــی از راوی
مراقبــت میکنــد و بــا مــرگ پــدر ،راوی بــا ســایۀ خــود (گنــدم) مواجــه میشــود .از دســت
دادن آنیمــوس دوران کودکــی راوی را بــه ســمت ســایه میکشــاند.
بخــش کــور ،همانطــور کــه قبــاً هــم بــه آن اشــاره کردیــم ،شــامل اطالعاتــی اســت

کــه راوی از آنهــا آگاهــی نــدارد؛ امــا ،دیگــران بــه آن علــم دارنــد .ایــن بخــش را تقریبـ ً
ـا
میتــوان معــادل ســایه در نظریــۀ یونــگ در نظــر گرفــت .همانطــور کــه او نیــز میگویــد،
اگــر مــا بتوانیــم بــه اطالعــات ایــن بخــش از شــخصیت خــود آگاه شــویم ،میتوانیــم بــه
پذیــرش و خودشناســی زیــاد دســت یابیــم کــه بهشــدت مــا را در پیشــرفت و پیشبــرد
اهدافمــان یــاری میکنــد .یکــی از راههــای آگاهــیپیداکــردن نســبت بــه اطالعــات ایــن
بخــش از شــخصیت بازخوردگرفتــن از دیگــران اســت کــه اطالعــات را از بخــش کــور وارد
بخــش آشــکار میکنــد .راوی ،در خــال ارتبــاط بــا کیــوان ،پــدر ،اطرافیــان و معشــوقهاش،
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پــی بــه شــخصیت گنــدم (ســایهاش) میبــرد.
بهطورکلــی ،در نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری ،اعتقــاد بــر آن اســت کــه هرچــه بخــش آشــکار
شــخصیت فــرد وســیعتر باشــد ،او انســان خودشــکوفاتری اســت کــه ،در مقایســه بــا
دیگــران ،زندگــی بهتــری را تجربــه میکنــد .ســایۀ راوی او را عرصــۀ زندگــی ســنتی روزمــره
میکنــد ،رهســپار تهــران میکنــد و آنجــا بــا فــردی زنبــاره بــه نــام فریــد رهــدار آشــنا
میکنــد .راوی تحــتســیطرۀ ســایۀ خــود قــرار میگیــرد و مــدام بــا چالــش مواجــه
میشــود ،بــا آمــدن کیــوان از ســایه و آنیمــوس ســایهاش فــرار میکنــد و بازهــم کیــوان در
قالــب پــدری بــرای راوی شــکل میگیــرد .آنیمــوس راوی کیــوان میشــود کــه خصوصیاتــی
همچــون پــدرش دارد ،از او حمایــت مالــی میکنــد و او را از ســایهاش بــر حــذر م ـیدارد.
امــا ســایۀ کیــوان راوی را آزار میدهــد؛ او نیــز د لبســتۀ خصوصیــات ســایۀ راوی میشــود
و ،در غیــاب کیــوان ،قصــد خیانــت بــه او را دارد .خصوصیــات زشــت و پلیــد ســایهها در
داســتان برمــا میشــوند و راوی از دریچــۀ ایــن شــناخت اســت کــه میخواهــد آشــتی
دوبــاره بیــن ســایه و آنیمــوس خــود برقــرار کنــد و اینگونــه از گمشــدگی در گذشــته
رهایــی یابــد و بــه تعــادل در زندگــی حــال برســد.
راوی ،بــا شــناخت ناخــودآگاه جمعــی خــود (ناحیــۀ ناشــناخته) و ورود بــه دنیــای تاریک
و پنهــان وجــودی خویــش و آشــتی بــا آنچــه از خویــش نمیدانســته اســت ـ اعــم از ســایه،
آنیمــوس ،آنیمــا ـ بــا نقــاب خویــش آشــتی میکنــد و بــا آگاهــی بــه آنهــا ،ناخــودآگاه
را بــه ســطح خــودآگاه میرســاند و در پــی ایــن خودآگاهــی ،بــا خودگشــودگی و افشــا،
منطقــۀ گشــودۀ شــخصیت خــود را گســترش میدهــد و در برقــراری ارتبــاط بــا خــود و
دیگــران بــه تعــادل میرســد.
کاربســت تلفیــق نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری در کنــار نظریــات یونــگ ،عــاوهبــر کاربــردی
کــه در خودشناســی دارد ،بــه تولیدکننــدگان رســانه و صاحبنظــران نیــز کمــک میکنــد.
بــا ایــن فراینــد ،رســانه ،ب ـه معنــای عــام ،قــادر اســت در هــر لحظــه ،بــا بررســی وضعیــت
پنجــرۀ جوهــری ،هــم بــه شــناخت بیشــتری از روابــط اجتماعــی در جامعــه نایــل آیــد و هــم
جامعــه را بــه ســمت رســیدن بــه بینــش بیشــتر هدایــت کنــد.
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ساالر ،سارا ( .)1398احتماالً گم شدهام . ،تهران :نشر چشمه.
شمیســا ،ســیروس ( .)1394داســتان یــک روح (شــرح و متــن کامــل بــوف کــور صــادق هدایــت) .) ،چــاپ
ســوم . ،تهــران :انتشــارات میتــرا.
شوالیه ،ژان و آلن گربران ( .)1378فرهنگ نمادها ،ترجمه سودابه فضائلی ،تهران :جیحون.
فرهنگی ،علیاکبر ( .)1391ارتباطات انسانی . ،تهران :انتشارات رسا.
فــون فرانتــس ،مــاری لوییــز ( .)1384فرآینــد فردیــت ،انســان و ســمبولهایش ،ترجمــه محمــد ســلطانیه،
تهــران :نشــر جامــی.
کاسیرر ،ارنست ( .)1387زبان و اسطوره ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :نشر نقره.
گرین .ویلفر دال ( .)1376مبانی نقد ادبی ،ترجمه فرزانه طاهری ،تهران :نیلوفر.
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کاربست نظریۀ پنجرۀ جوهری در تحلیل روابط اجتماعی ...
مقدمــی ،صدیقــه و احمــد گلــی (« .)1392نقــد رمــان تنگســیر بــا تکیــه بــر نقــد کهنالگویــی یونــگ» ،همایــش
گردهمايــی انجمــن ترويــج زبــان و ادب فارســی ايــران ،دانشــگاه زنجــان.
یاوری ،حورا ( .)1374روانکاوی و ادبیات .چاپ اول .تهران :انتشارات تاریخ ایران.
یوســفی ،محمــد ( .)1391تحلیــل جامعهشــناختی شــخصیت در دو رمــان (ســال بلــوا و ســمفونی مــردگان) از
ی ارشــد ،دانشــکده علــوم انســانی ،دانشــگاه بیرجنــد.
عبــاس معروفــی ،پایاننامــۀ کارشناس ـ 
یونــگ ،کارل گوســتاو ( 1395الــف) .روانشناســی ضمیــر ناخــودآگاه .ترجمــۀ محمدعلــی امیــری .چــاپ هفتــم.
تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
یونــگ ،کارل گوســتاو ( 1395ب) .مشــکالت روانــی انســان مــدرن .ترجمــۀ محمــود بهفــروزی .چــاپ ســوم.
تهــران :نشــر جامــی.
یونــگ ،کارل گوســتاو ( 1396الــف) .انســان و ســمبولهایش .ترجمــۀ محمــود ســلطانیه .چــاپ یازدهــم.
تهــران :نشــر جامــی.
یونــگ ،کارل گوســتاو ( 1396ب) .ناخــودآگاه جمعــی و کهنالگــو .ترجمــۀ فرنــاز گنجــی و محمدباقــر
اســمعیلپور .تهــران :نشــر جامــی.
Luft, J. & Ingham, H. (1955). ‘The Johari window, a graphic model of interpersonal
awareness’. Proceedings of the western training laboratory in group development, 246, 20142003.
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