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چکیده

هــدف ایــن پژوهــش تحلیــل رمــان احتمــاالًگــمشــدهام نوشــتۀ ســارا ســاالر و تبییــن ایــن مســئله اســت کــه، در 
جامعــۀ ایرانــی، میــان روابــط اجتماعــی بــا مفاهیــم روان شناســانه و کهن الگوهــای یونــگ چــه نســبتی وجــود دارد 
و کهن الگوهــا چگونــه روابــط مــا را بــا خــود و دیگــران تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بــر ایــن اســاس، بــا کاربســت 
ترکیبــی نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری جــوزف لوفــت و هــری اینگهــام و کهن الگوهــای یونــگ )آنیمــا و آنیمــوس، ســایه، 
ــا توجــه بــه  اعــداد و نمــاد(، شــخصیت های ایــن رمــان تحلیــل شــده اند. نگارنــدگان، پــس از خوانــش رمــان، ب
ــرای  ــه راوی ب ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــا، ب ــارۀ کهن الگوه ــگ درب ــات یون ــم نظری ــۀ پنجــرۀ جوهــری و مفاهی نظری
ــی در  ــه زندگ ــک روز، درحالی ک ــرای ی ــی دارد و ب ــاب از صــورت برم ــاِن خــود نق ــور و پنه ــۀ ک ــا ناحی مواجه شــدن ب
زمــان حــال را تعلیــق کــرده، گذشــته اش را اســتیضاح می کنــد؛ بــه حیــاط مربعی شــکل ناخــودآگاه خــود مــی رود 
ــرای دیگــران و خــودش ناشــناخته اســت مواجــه می شــود. در ایــن  ــا منطقــه ای از شــخصیت خویــش کــه ب و ب
ــود؛ از  ــه می ش ــود مواج ــور خ ــان و ک ــۀ پنه ــا ناحی ــا ب ــد، راوی باره ــاق می افت ــک روز اتف ــول ی ــه در ط ــت ک روای
دریچــۀ ایــن شــناخت اســت کــه می خواهــد از گم شــدن در گذشــته رهایــی یابــد و در زندگــی حــال بــه تعــادل 
ــا خودگشــودگی و افشــا،  ــی آن، ب ــۀ ناشــناختۀ( خــود و در پ ــا شــناخت ناخــودآگاه جمعــی )ناحی برســد. راوی ب
ــادل  ــه تع ــران ب ــود و دیگ ــا خ ــاط ب ــراری ارتب ــد و در برق ــترش می ده ــود را گس ــخصیت خ ــودۀ ش ــۀ گش منطق

می رســد.
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مقدمه

ــکلی  ــان ش ــوع رم ــن ن ــویم؛ ای ــه می ش ــن مواج ــّیال ذه ــان س ــا رم ــتم ب ــرن بیس در ق

ــرای  ــات او را ب ــکار و احساس ــاد اف ــت و مف ــخصیت اس ــی ش ــای ذهن ــی فراینده از بازنمای

خواننــده آشــکار می کنــد. در ایــن تکنیــک، اندیشــه ها و برداشــت های مختلــف، خاطــرات 

جســته گریخته، دریافت هــای حســِی گــذرا، ادراک هــای شــهودی آنــی و تداعی هــای عمومــًا 

ناقــص و گســیختۀ شــخصیت، بــدون انقطــاع، بازگــو می شــوند. اصطــاح »ســّیال ذهــن« 

را نخســتین بار ویلیــام جیمــز، روان شــناس امریکایــی، بــه کار بــرد؛ امــا، در نقــد ادبــی، ایــن 

ــا نمایــش نحــوۀ  ــه کار مــی رود کــه به منظــور تقلیــد ی ــرای توصیــف تکنیکــی ب اصطــاح ب

ــف، 1394: 356ـ355(.  ــده ال ــرد ذهــن اســتفاده می شــود )پاین کارک

ــه نظــام شــخصیت روان شناســی  ضمیــر »ناخــودآگاه جمعــی« اصطاحــی اســت کــه ب

ــد  ــا تول ــه از روان انســان هم زمــان ب ــق اســت. محتــوای ایــن جنب ــی »یونــگ1« متعل تحلیل

اولیــن انســان شــکل گرفــت؛ یعنــی، ظهــور و حضــورش بــا آغــاز هســتی یافتن انســان همــراه 

ــال  ــه ها و امی ــته ها، اندیش ــا خواس ــته ب ــخ پیوس ــول تاری ــا ن ها در ط ــت. انس ــوده اس ب

ــکار، اندیشــه ها  ــن اف ــد و زندگی شــان از تجــارب حاصــل از ای خــاص خــود زندگــی کرده ان

ــد ـ در  ــوده اســت. قســمتی از ایــن تجــارب ـ چــه خــوب و چــه ب و خواســته ها سرشــار ب

طــول حیــات بشــری از برجســتگی و مانــدگاری بیشــتری برخــوردار بــوده ؛ از نســلی بــه نســل 

دیگــر انتقــال یافتــه؛  و بــه ایــن ترتیــب، جــزء شــخصیت افــراد شــده  اســت. البتــه ضمیــر 

»ناخــودآگاه جمعــی« هــر شــخص نه تنهــا وارث مفاهیــم و مضامینــی اســت کــه از آبــاء و 

اجــدادش بــه ارث می رســید، بلکــه وارث آن  دســته از »رســوبات کنش هایــی نیــز هســت 

کــه بــر خانواده هــای اجــداد انســان اثــر گذاشــته اســت« )یونــگ الــف، 1396: 35(.

ــای  ــی و کهن الگوه ــای ازل ــکل از صورت ه ــی« متش ــودآگاه جمع ــر »ناخ ــاختار ضمی س

متعــددی اســت کــه »ایــن کهن الگوهــا بــه رویدادهایــی مربــوط می شــوند کــه در زندگــی 

ــری  ــرد، به صــورت تصاوی ــی ف ــات روان ــد و در حی ــادی برخوردارن ــی بنی ــردی از اهمیت هــر ف

ــور  ــان"، تبل ــایه" و "قهرم ــوس(، "س ــر )آنیم ــزاد مذک ــا(، هم ــث )آنیم ــزاد مؤن ــل »هم از قبی

می یابنــد« )پاینــده، 1395: 189ـ188(.

ازهم گســیختگی شــود و نتوانــد تعــادل  زمانــی  کــه روان فــرد دچــار تشــتت و 

1 . Jung
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ــر  ــه در ضمی ــوز نهفت ــاک و مرم ــن رازن ــد، مضامی ــظ کن ــی حف ــی اجتماع ــود را در زندگ خ

از خــود واکنــش نشــان می دهنــد و بــه ســاحت »خــودآگاه«  »ناخــودآگاه جمعــی« 

ــخص آگاه  ــی روان ش ــادل و هماهنگ ــه تع ــی ک ــی از عوامل ــوند. یک ــتاده می ش روان فرس

ــواره  ــه هم ــت ک ــی اس ــار محیط ــادل و نابهنج ــرایط نامتع ــی در ش ــد زندگ ــل می کن را مخت

دســتخوش دگرگونی هــای بنیــادی اســت. در ایــن هنــگام، ضمیــر »ناخــودآگاه جمعــی« از 

خــود عکس العمــل نشــان می دهــد و هشــدارها و پیام هــای نمادیــن را از آن بخــش روان 

ــا  ــه ناهمواری ه ــبت ب ــه نس ــری ک ــی و هن ــای ادب ــروه آفرینش ه ــواب و آن گ ــوی »خ به س

ــاوری، 1374:  ــد )ی ــد« گســیل می کن ــی دارن ــه، نقــش بازســازنده و جبران و نژندهــای زمان

ــای  ــه رمان ه ــال ب ــه اقب ــه ب ــا توج ــردی ب ــات بین ف ــل ارتباط ــان، تحلی ــن می 73(. در ای

ــادی دارد. ــرد زی ــانه( کارب ــه رس ــان به مثاب ــه )رم ــن در جامع ــّیال ذه س

ــا تحلیــل رمــان  ایرانــی  ــه در تــاش اســت، ب ــر اســاس آنچــه گفتــه شــد، ایــن مقال ب

ســّیال ذهــن ـ احتمــاالًگــمشــدهامـ به عنــوان بازنمایــی از تجربــۀ اجتماعــی، بــه تبییــن 

ایــن مســئله بپــردازد کــه در جامعــۀ ایرانــی چــه نســبتی میــان روابــط اجتماعــی بــا مفاهیــم 

روان شناســانه و کهن الگوهــای یونــگ وجــود دارد. بــه بیــان دقیق تــر، برآنیــم تــا بــه کمــک 

ــم. در  ــت یابی ــرد دس ــناخت ف ــردی در ش ــط بین ف ــود رواب ــه بهب ــری ب ــرۀ جوه ــۀ پنج نظری

ــا  ــپس ب ــناخت و س ــر را ش ــاط مؤث ــای ارتب ــای آن و ویژگی ه ــاط، مؤلفه ه ــد ارتب ــاز بای آغ

ــده را تبییــن کــرد و اینکــه  ــاط بیــن راوی رمــان و خوانن ــۀ پنجــرۀ جوهــری، ارتب ــان نظری بی

ــا  ــاط ب ــاد، در ارتب ــاب و نم ــوس، نق ــا و آنیم ــایه، آنیم ــون: س ــگ، همچ ــای یون کهن الگوه

ــد  ــه عمــل می کنن ــا یکدیگــر چگون راوی رمــان و ناخــودآگاه جمعــی شــخصیت های رمــان ب

و در ارتبــاط آن هــا بــا خــود و دیگــران چــه تأثیــری دارنــد.

پیشینۀ پژوهش 

ایــن پژوهــش بــا روش نقــد روان کاوانــه در تحلیــل رمــان ســّیال ذهــن ایرانــِی احتمــاالً

گــمشــدهام،بــا رویکــرد تحلیلــی یونــگ، بــه  دنبــال درک چگونگــی نقــش کهن الگوهــا در 

ــع و متــون، پژوهش هایــی  ــا جســت وجو در مناب ــا خــود و دیگــران اســت. ب ــط فــرد ب رواب

در خصــوص رمان هــای ســّیال ذهــن بــر مبنــای روان شناســی تحلیلــی یونــگ یافــت شــدند 

کــه از بعضــی جنبه هــا بــا موضــوع ایــن پژوهــش مرتبــط هســتند کــه در ادامــه مــروری بــر 

آن هــا خواهیــم داشــت.
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خســروی )1395(، در بررســیکنــشگفتــاریدردورمــانفارســی)ســمفونیمــردگان 

و چراغ هــارامــنخامــوشمی کنــم(، بــا اســتفاده از نظریــات ســرل و آســتین1، بــه 

ــار  ــش گفت ــی کن ــده و بررس ــای انتخاب ش ــه در رمان ه ــن نظری ــرد ای ــدم کارب ــا ع ــرد ی کارب

ــت؛  ــاد اس ــی و پیکره بنی ــوع توصیف ــش از ن ــن پژوه ــت. روش ای ــه اس ــا پرداخت در آن ه

پیکــرۀ پژوهشــی شــامل متــون رمان هــای منتخــب و توصیــف آن از طریــق نظریــۀ کنــش 

گفتــاری ســرل و آســتین اســت. نتایــج نشــان می دهــد کــه، در دو رمــان مزبــور، کنش هــای 

»ترغیبــی، عاطفــی، اعامــی، تعهــدی و اظهــاری« وجــود دارد و بســامد آن هــا در دو رمــان 

یکســان نیســت.

 مقدمــی و گلــی )1392(، در مقالــۀ »نقــد رمــان تنگســیر بــا تکیــه بــر نقــد کهن الگویــی 

یونــگ«، بــا تمســک بــه آموزه هــای روان شــناختی »یونــگ«، بــه نقــد و بررســی رمان تنگســیر 

صــادق چوبــک پرداخته انــد. نگارنــدگان نخســت بــه تبییــن صورت هــای کهن الگویــی 

ــا« و  ــود«، »آنیم ــایه«، »خ ــونا«، »س ــد از: »پرس ــا عبارت ان ــن آن ه ــه مهم تری ــگ« ـ ک »یون

»آنیمــوس« ـ پرداخته انــد و ســپس، بــا توســل بــه همیــن آموزه هــا، داســتان را بــه شــیوۀ 

ــد. ــد کرده ان روان شــناختی نق

ــواو ــالبل ــان)س ــخصیتدردورم ــناختیش ــلجامعهش ــفی )1391(، در تحلی یوس

ســمفونیمــردگان(عبــاسمعروفــی، بــا نظــر بــه اینکــه رمــان فارســی واقع گرایانــه اســت و 

بــا جامعــه و تاریــخ و محیــط اجتماعــی هم پیونــد اســت و بازگوکننــدۀ مســائل و مشــکات 

ــه بررســی دریچــۀ  و معضــات اجتماعــی اســت، به جــای توضیــح و توصیــف مشــکات، ب

شــخصیت ها در رمــان پرداختــه اســت. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه 

ــی،  ــائل اجتماع ــا مس ــد ب ــا، در پیون ــن رمان ه ــدۀ ای ــرد و پیچی ــخصیت های منحصربه ف ش

حقیقــی و باورپذیــر شــده اند. در ایــن پژوهــش، از روش تحلیــل  محتــوا به صــورت 

کتابخانــه ای اســتفاده شــده اســت.

 آذرنیــوار )1390( ، در »نقــد و تحلیلــی بــر رمــان ســمفونیمــردگان عبــاس معروفــی«، 

بــا تکیــه بــر جایــگاه و اهمیــت نقــد در آثــار ادبــی، ســمفونیمــردگان عبــاس معروفــی ـ 

به عنــوان رمانــی واجدشــرایط ـ را نقــد و بررســی کــرده اســت. بــا توجــه بــه ســبک  نــگارش 

مطلــوب و مدرن بــودن آن، قســمت هایی از آن انتخــاب شــده کــه قابلیــت نقــد و بررســی، 

1 . Searle and Austin
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ــه  ــۀ آن پرداخت ــه جنبه هــای روان کاوان ــه، ب ــه، را دارد. در ایــن زمین ــژه نقــد روان کاوان به وی

ــن  ــا در ای ــا و نماده ــل رؤیاه ــتانی و تحلی ــخصیت های داس ــودآگاه ش ــر ناخ ــده و ضمی ش

رمــان نشــان داده شــده اســت. همچنیــن، نگاهــی گــذرا هــم بــه نقدهــای جامعه شناســانه، 

ــع  ــش، از مناب ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــتان ش ــر داس ــل عناص ــناختی و تحلی اسطوره ش

موجــود در بــاب داســتان و نقــد داســتان و کتاب هــای حــوزۀ روان شناســی و ســایر منابــع 

موجــود در ایــن زمینــه بهــره گرفتــه شــده اســت. 

ــاوت  ــردی متف ــا رویک ــن، ب ــّیال ذه ــای س ــد رمان ه ــه در نق ــای صورت گرفت پژوهش ه

بــا پژوهــش پیــش رو، بــه رشــتۀ  تحریــر درآمده انــد و تــا جایــی  کــه نگارنــده جســت وجو 

ــِی  ــط اجتماع ــم و رواب ــۀ مفاهی ــد روان کاوان ــوع نق ــا موض ــتقلی ب ــش مس ــرده، پژوه ک

رمان هــای ســّیال ذهــن ایرانــی یافــت نشــد. از ســوی دیگــر، در بررســی های صورت گرفتــه، 

پژوهــش جامعــی از ایــن منظــر در خصــوص رمــان احتمــاالًگــمشــدهام ـ کــه نتایــج آن در 

اختیــار مجامــع دانشــگاهی قــرار گیــرد ـ یافــت نشــد.

مبانی نظری پژوهش

هریــک از مــا ابتــدا بــا خــود ارتبــاط برقــرار می کنیــم؛ یعنــی، جریــان تفهیــم و تفاهــم 

ــود  ــا خ ــاط ب ــت. ارتب ــی اس ــاط درون ــی ارتب ــه نوع ــم ک ــام می دهی ــود انج را در درون خ

دربرگیرنــدۀ مشــکات درونــی یــا حــل تعارضــات درونــی فــرد اســت. ایــن ارتبــاط، عــاوه 

ــان  ــط می ــران و رواب ــود و دیگ ــی خ ــی و ارزیاب ــرد عاطف ــده، عملک ــرای آین ــزی ب ــر برنامه ری ب

خــود و دیگــران را مــورد توجــه قــرار می دهــد. ارتبــاط بــا خــود ـ همان طــور کــه از نامــش 

پیداســت ـ »خــود« را مــورد توجــه و محــور اصلــی بحــث و گفت وگــو قــرار می دهــد. 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، بخش هــای 

ــخنان  ــی از س ــرایطی، او بخش ــن ش ــرد. در چنی ــرار می گی ــر ق ــت  تأثی ــود او تح ــر وج دیگ

ــان می گــذارد و بدین ســان، بخــش پنهــان وجــود  ــل در می ــا طــرِف مقاب ــۀ خــود را ب ناگفت

ــمند  ــب را دو دانش ــن مطال ــد داد. ای ــرار خواه ــودگی ق ــِش گش ــدودۀ بخ ــود را در مح خ

روان شــناس غربــی بــه نام هــای جــوزف و هــری 1در قالــب تصویــر پنجــره نشــان دادنــد کــه 

1 . Joseph Luft and Harry Ingham
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بــه پنجــرۀ جوهــری معــروف شــد. ایــن پنجــرۀ معــروف شــخصیت فــرد در روابــط بــا دیگــران 

اســت. ایــن مــدل هماننــد پنجــره ای بــا چهــار شیشــه یــا مربــع اســت کــه دانــش افــراد 

نســبت بــه یکدیگــر، وضعیــت هریــک از بخش هــا و همچنیــن شــکل کلــی پنجــره را تعییــن 

ــه تشــکیل  ــار ناحی ــرد از چه ــن، شــخصیت هــر ف ــد )Luft & Ingham, 1995(. بنابرای می کن

شــده اســت:

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

ــکیل  ــرد را تش ــر ف ــخصیت ه ــمت از ش ــن قس ــی« کوچک تری ــود عموم ــوالً، »خ معم

می دهــد و اغلــِب ســوءتفاهم ها و دشــواری ها در روابــط بین فــردی هــم بــه همیــن علــت 

ــری، دو  ــۀ جوه ــۀ نظری ــر پای ــماعیل تبار، 1385(. ب ــش و اس ــی، آذرخ ــد )ایمان رخ می دهن

فراینــد وجــود دارد کــه در رفــع ایــن دشــواری بســیار اهمیــت دارنــد؛ فراینــد اول بازخــورد 

یــا حــّدی اســت کــه دیگــران تمایــل دارنــد بــا فــرد رابطــه داشــته باشــند. البتــه دریافــت 

 Luft & Ingham,( بازخوردهــای لفظــی یــا غیرلفظــی بــه تاش هــای فــردی وابســته اســت

1995(. فراینــد دیگــر خودافشــاگری یــا آشکارســازی اســت کــه بــه میــزان نگــرش فــرد بــه 
دادن اطاعــات بــه دیگــران وابســته اســت. اگــر مجــاری ارتباطــی بــا دیگــران بــاز باشــد و 

اطاعــات 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. 

ــه ظاهــرًا شــرط الزم انســانیت اســت،  ــۀ گشــوده، ک ــگ، ناحی ــدگاه یون ــر اســاس دی ب

فقــط نــوک کــوه یخــی اســت. در زیــِر 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 شــده اند. ایــن تاریــخ تنهــا شــامل انســان ها نمی شــود، بلکــه 

شــامل خــوِد زندگــی اســت )رابرتســون1، 1395: 17ـ18(.

ــۀ  ــه از حیط ــت ک ــی از روان اس ــناخته( بخش ــان و ناش ــۀ پنه ــی )ناحی ــودآگاه جمع ناخ

شــخص جداســت؛ خصوصیاتــش کامــاً کلــی و عمومــی اســت؛ و محتــوای آن را در همــۀ 

افــراد می تــوان یافــت. ممکــن اســت در همــۀ زندگی مــان فکــر کنیــم کــه بنابــر ارادۀ خــود 

عمــل می کنیــم؛ امــا، درواقــع، بــدون اینکــه خــود بدانیــم، »چهــرۀ روی صحنــه« و ســیاهی 

لشــگر هســتیم؛ زیــرا، امــوری وجــود دارد کــه مــا از آن هــا بی خبریــم، امــا حیــات مــا را تحــت 

 تأثیــر خــود قــرار می دهنــد. هرچــه ایــن امــور ناآگاهانه تــر باشــند، تأثیرشــان بیشــتر اســت 

)یونــگ ب، 1395: 27، 88(. 

ناخــودآگاه جمعــی، به صــورت فــردی، توســعه پیــدا نمی کنــد، بلکــه بــه ارث می رســد. 

ایــن ناخــودآگاه از قالب هــای ازپیش موجــود، یعنــی کهن الگویــی، تشــکیل شــده کــه 

ــد.  ــده می دهن ــکلی تعریف ش ــاص ش ــی خ ــات روان ــه محتوی ــده اند و ب ــودآگاه ش ــدًا خ بع

ــری  ــا فک ــفی ی ــی فلس ــی موضوع ــودآگاه جمع ــه ناخ ــد دارد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــگ ب یون

ــی اســت )یونــگ ب، 1396: 57(. نیســت، بلکــه موضوعــی تجرب

ناحیــۀ کــور تقریبــًا بــا ســایۀ یونــگ همخوانــی دارد. یونــگ می گویــد: »ســایه پنهــان 

و ســرکوفته اســت، زیــرا داخلی تریــن و گناهکارتریــن بخــش شــخصیت اســت و ریشــه اش 

حتــی بــه قلمــرو حیــات اجــداد حیوانــی مــا می رســد و ازایــن رو، شــامل همــۀ جنبه هــای 

تاریخــی خــودآگاه اســت. ســایه سرچشــمۀ همــۀ گناهــان و تقصیرهاســت. انســان 

ــی دشــمن  ــا زمان ناخــودآگاه همــان ســایه اش اســت.« )شمیســا، 1394: 84( ســایه تنه

ــود. ــتی درک نش ــا به درس ــود ی ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــه ی ــود ک می ش

ــی  ــان زندگ ــه بنی ــم ک ــتقلی داری ــخصیت مس ــا ش ــۀ م ــه هم ــرد ک ــار می ک ــگ اظه یون

ــزی  ــان چی ــخصیت هم ــن ش ــود. ای ــی می ش ــی فرافکن ــای بیرون ــه دنی ــت و ب ــی ماس درون

1 . Robertson
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ــا و  ــه آنیم ــگ همچنان ک ــد. یون ــخ آن را روح نامیده ان ــول تاری ــان ها در ط ــه انس ــت ک اس

ــه از  ــز می دانســت ک ــردی نی ــی رابطــه می دانســت، آن را کارک ــاد کهن الگوی آنیمــوس را نم

طریــق آن بــا ناخــودآگاه جمعــی ارتبــاط داریــم ـ ایــن ارتبــاط هماننــد ارتباطــی اســت کــه مــا 

ــا دنیــای بیــرون داریــم )رابرتســون، 1395: 139ـ145(. از طریــق نقــاب ب

بــر ایــن اســاس، بــا کاربســت نظریــۀ جوهــری و عطــف بــه رویکــرد روان کاوانــۀ تحلیلــی 

یونــگ در خوانــش رمــان احتمــاالً گــم  شــده ام، بــه  دنبــال چگونگــی نقــش کهن الگوهــای 

یونــگ همچــون: ســایه، آنیمــا، آنیمــوس، نقــاب و نمادهــا در شــکل گیری روابــط بــا خــود 

ـ به عنــوان مبنــای اصلــی روابــط بــا دیگــران ـ هســتیم.

روش پژوهش

روش پژوهــش در ایــن مقالــه، برحســب ماهیــت داده هــا، از نــوع کیفــی و، بــر اســاس 

ــش  ــر خوان ــه ب ــی ک ــت؛ روش ــی اس ــه مبتن ــد روان کاوان ــر روش نق ــگ، ب ــای یون آموزه ه

ــا  ــاط آن ب ــردن ارتب ــن و معلوم ک ــان، صفحــۀ آغازی ــد رم ــر جل ــان، تصوی ــوان رم ــی عن تحلیل

ــرد.  ــورت می گی ــان ص ــاختار رم ــر س ــز ب ــا تمرک ــت و ب ــی اس ــان مبتن ــمت های رم ــۀ قس بقی

راه بــردن بــه  معنــای عمیــق رمــان یعنــی دقــت در چندوچــون یــا جزئیاتــی کــه بــه شــیوه های 

غیرمســتقیم معنایــی را در جای جــاِی متــن بــه وجــود می آورنــد )پاینــده ب، 1394: 8(. در 

ایــن مقالــه، ابتــدا عنــوان رمــان بــا توجــه بــه کهن الگوهــای یونــگ بــه نشــانه هایی وصــل 

می شــود کــه در جلــد کتــاب و نخســتین صحنــۀ رمــان ســرنخی از داللت هــای ثانویــه بــه 

ــن  ــۀ آغازی ــروح صحن ــل مش ــه تحلی ــن مقال ــتین گام در ای ــس، نخس ــد. پ ــت می دهن دس

ــگ، درون مایه هــای رمــان از منظــر  ــا شــروع رویدادهــا و بســط پی رن اســت. در گام دوم، ب

ــرای شــناخت  ــل ب پنجــرۀ جوهــری و کهن الگوهــای یونگــی کشــف می شــوند. واحــد تحلی

روابــط اجتماعــی و مســئلۀ پژوهــش بــر جمــات رمــان اســتوار اســت و تــا پاراگــراف ادامــه 

ــه  ــن مقال ــاری ای ــۀ آم ــت، جامع ــه اس ــی جامع ــان بازنمای ــه رم ــه اینک ــر ب ــا نظ ــد. ب می یاب

ــف، اســت.  ــۀ مــرگ مؤل ــن نظری ــا درنظرگرفت ــود، ب ــی دهــۀ ن رمان هــای ســّیال ذهــن ایران

روش نمونه گیــری ایــن پژوهــش نمونه گیــری هدفمنــد اســت و شــامل رمــان ســّیال ذهــن 

ایرانــی احتمــاالًگــمشــدهام اســت کــه منطبق بــر نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری و نقــد روان کاوانۀ 

یونــگ در ارتبــاط بــا روابــط اجتماعــی اســت.  
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یافته های پژوهش

دربارۀ رمان

احتمــاالً گــم شــده ام رمانــی از ســارا ســاالر، داســتان نویس معاصــر ایرانــی، اســت کــه در 

هشــت  فصــل بــه رشــتۀ  تحریــر درآمــده اســت و در آن، راوی جهانــی را بــر محــور احتمــاالت 

ــا ایــن ســؤال مواجــه می کنــد کــه آیــا سرنوشــت انســان همــان  می ســازد و مخاطــب را ب

 چیــزی اســت کــه آن را تقدیــر می نامنــد؛ آیــا واقعیتــی خــارج از تقدیــر و سرنوشــت وجــود 

دارد؟ گم شــدگی انســان معاصــر ریشــه در زمــان حــال دارد یــا گذشــتۀ او؟ 

رمــان احتمــاالً گم شــده ام از زبــان زنــی اســت کــه، در میانــۀ روز، بیــن خاطــرات گذشــته 

و حــوادث زمــان حــال در رفت وآمــد اســت؛ او بــه خاطــرات خــود بــا گنــدم، دوســت دوران 

دبیرســتانش، فکــر می کنــد. امــا چــرا گنــدم تــا بــه ایــن حــد ذهــن راوی را آشــفته کــرده 

اســت؟ آیــا گنــدم همــان ســایۀ راوی اســت کــه بــه  دنبــال خــوِد گم شــده اش می گــردد؟ 

ــای  ــا هنجاره ــیطنتی دارد، ام ــو و پرش ــه روح ماجراج ــت ک ــی اس ــر زن ــتان روايتگ داس

جامعــه و خانــواده و نقش هايــی کــه در اجتمــاع پذيرفتــه  او را محــدود کرده انــد. 

ــد بــه چارچوب هــای اخاقــی و دینــی اســت، امــا گنــدم،  راوی دختــری مذهبــی و مقّی

به عنــوان دختــری آزاد، طبــق تماياتــش رفتــار می کنــد و ايــن موضــوع در طــول داســتان 

ــا  ــده ي ــی ش ــدم و راوی يک ــد گن ــال می ده ــه احتم ــاند ک ــه ای می رس ــه نقط ــب را ب مخاط

يکــی باشــند. راوی بــه  دنبــال آن اســت کــه، در خــال خاطراتــش و پرداختــن بــه شــخصيت 

گنــدم، خــوِد گم شــده اش را پيــدا کنــد.

راوی، به علــت نوعــی خــأ کــه آن را در گذشــتۀ خــود احســاس می کنــد و عــدم 

ــد؛ گم شــدگی از  ــردن آن، احتمــاالً خــود را گم شــده در گذشــته  می دان توانايــی اش در پرکـ

نظــر یونــگ بــه ایــن معناســت کــه شــما تــاش می کنیــد فــردی را پیــدا کنیــد کــه پشــتیبان 

و یارتــان باشــد. درواقــع، بــه  دنبــال کســی هســتید کــه بــه او تکیــه کنیــد و تکیه گاهــی 

محکــم بــرای شــما باشــد. تکیــه گاه رمــان نــه در فــردی خــارج از ذهــن راوی )روان شــناس( 

و در زمــان حــال، بلکــه در گذشــتۀ راوی حــّی و حاضــر اســت. راوی، بــا کنــکاش در گذشــتۀ 

خــود، بــه  دنبــال ریشــه های گم شــدگی اش در زمــان حــال می گــردد. احتمــاالً گــم شــده ام 

ــا  ــه ب ــدنی ک ــت دارد؛ گم ش ــت دالل ــاده اس ــاق افت ــال اتف ــان ح ــه در زم ــت آنچ ــر فعلی ب
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ــمۀ  ــوان سرچش ــود، به عن ــف خ ــه کش ــته ب ــای راوی در گذش ــرات و خطره ــی خاط بازخوان

ــر، در خــال رفت و برگشــت های راوی در زمــان  ــان دیگ ــه بی خودآگاهــی، منجــر می شــود؛ ب

حــال و گذشــته، او متوجــه می شــود کــه تکیه گاهــش نــه در آنیمــوس و پرســونا، بلکــه در 

شــناخت ســایۀ خــود اســت؛ شــناختی کــه نــه بــا پــس زدن ســایه بــه زیرزمیــن ناخــودآگاه، 

بلکــه بــا کشــاندن ســایه بــه زمــان حــال و به تعادل رســاندن زندگــی راوی، او را بــه آرامــش 

می رســاند.

جلد رمان

ــا  ــه ب ــر کشــیده اســت ک ــه تصوی ــاس را ب ــر روی  ت ــی نشســته  ب ــرۀ زن ــاب چه ــد کت جل

عینــک آفتابــی بــه آســمان خیــره شــده اســت. راوِی داســتان، نشســته  بــر تــاِس تقدیــر و بــا 

توســل بــه ســایۀ تقدیــر، بــه تغییــر خــود چنــگ می زنــد. ســایه گذشــته را بایــد بــه زمــان 

حــال بیــاورد، امــا نــه تمــام و کمــال، بلکــه آن بخشــی از گذشــته را کــه راوی بــه آن چنــگ 

زده اســت. تــاِس تقدیــِر راوی زن بــر اعــداد شــش ترســیم شــده اســت، امــا در ســایۀ آن، 

نــه تمــاِم ســه بُعــد، بلکــه دو بُعــد آن بــه تصویــر درآمــده اســت. درواقــع، راوی داســتان 

ــال  ــان ح ــه زم ــته ب ــمان گذش ــده اش را در آس ــود گم ش ــواس آلود خ ــت وس ــا دق ــد ب بای

ــر خواهــد شــد،  ــق خواهــد آمــد، دچــار تغیی ــر فائ ــر تقدی ــه ب ــه اســت ک ــاورد؛ این گون بی

ــاره آشــتی خواهــد کــرد:  ــا گذشــتۀ خــود دوب از گم شــدگی نجــات پیــدا خواهــد کــرد و ب

»انــگار ســال ها پیــش گــم شــده ام، گــم شــده ام تــوی آن آســمان ســیاه پرســتارۀ زاهــدان.« 

)ص 95( در جایــی از کتــاب، اشــاره می کنــد کــه ایــن تقدیــر مــن اســت. درواقــع، تقدیــر 

ایــن زن تغییــرش اســت: »تــوی دلــم می گویــم تغییــر می دهــم، حتــی اگــر ایــن تغییــر هــم 

تقدیــر باشــد.« )ص 128(

شکل 2. جلد رمان
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 جملۀ ابتدایی رمان

»صدای زنگ تلفن، ترتیب مغزم را می دهد.«

ــاد  ــز راوی )نم ــه مغ ــه ب ــت ک ــال اس ــان ح ــون و زم ــادی از اکن ــن نم ــگ تلف ــدای زن ص

گذشــته و خاطــرات( هجــوم آورده، بــر آن رژه مــی رود. بــه بیــان دیگــر، زمــان حــال اســت 

کــه عامــل گم شــدگی راوی داســتان اســت و هــر آنچــه در زمــان حــال جــاری و ســاری اســت 

بــه آشــفتگی، دلهــره و اضطــراب منجــر می شــود. گم شــدن 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.

کهن الگوی اعداد

یکــی از انــواع کهن الگوهــای مــورد نظــر یونــگ اعــداد مختلــف هســتند. کنارگذاشــتن 

ــدد را  ــا2 ع ــررؤی ــاوتعبی ــاب رؤی ــی1 در کت ــت. اپل ــن نیس ــره ممک ــی روزم ــداد از زندگ اع

ــا  ــد فض ــز مانن ــدد نی ــی، 1371: 275(. ع ــمارد ) اپل ــر می ش ــراع بش ــگفت انگیزترین اخت ش

و مــکان، کــه دو اصــل اســطوره ها هســتند، مفهومــی کامــاً اســطوره ای اســت. کاســیرر3 

معتقــد اســت مفهــوم عــدد »زیربنــای همــۀ هیئت هــا و تصویرهــای اســطوره ای می شــود 

ــد  ــدد واح ــه ع ــش  از آنک ــی دراز، پی ــرد. زمان ــکل می گی ــرفته تری ش ــۀ پیش ــه در مرحل ک

محــض بــرای اندازه گیــری شــود، به منزلــۀ عــدد مقــدس پرســتیده می شــد؛ حتــی در 

اوایــل پیدایــش ریاضیــات علمــی، هنــوز هــم رایحــۀ ایــن پرســتش بــه مشــام می رســید« 

)کاســیرر، 1387: 121(. وی تقــدس اعــداد را نتیجــۀ ایــن امــر می شــمارد کــه عــدد همچــون 

ــاط دادن امــر، آن هــا را درون روح همســاز و  ــد و، قبــل از ارتب پیونــد جادویــی عمــل می کن

همســان می کنــد. پلــی یــک تــا دوازده را بیانگــر صــورت خاصــی از شــخصیت می شــمارد. 

گریــن4 نیــز، در توضیــح تصاویــر کهن الگویــی، تنهــا بــه اعــداد ســه و چهــار و هفــت اشــاره 

ــن، 1376: 163(.  ــد )گری ــان می ده ــداد را نش ــن اع ــادۀ ای ــت فوق الع ــه اهمی ــد ک می کن

ــه  ــرد ک ــدا ک ــاد پی ــن اعتق ــه ای ــگ ب ــاران، یون ــای بیم ــدد« در رؤی ــۀ »ع ــی مطالع ط

1 . Epoly

2 . Dream & dream Interpretation

3 . Cassirer

4 . Green
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اعــداد طبیعــی نمادهایــی هســتند بــه همــان ســیاق کــه آدم هــا و رویدادهــا در رؤیــای مــا 

نمادهایــی از تجســم ویژگی هــای شــخصیت جمعــی و موقعیت هــای رفتــاری هســتند. بــه 

ــتند.  ــدۀ درون دوران هس ــل پیش رون ــا مراح ــط ب ــح مرتب ــداد صحی ــه اع ــد ک ــر می رس نظ

به اجمــال، عــدد 1 مرتبــط اســت بــا مرحلــۀ پیــش از تفکیــک یــا انشــقاق؛ 2 مرتبــط اســت 

بــا قطب بنــدی یــا تضــاد؛ 3 مرتبــط اســت بــا حرکــت به ســوی راه حــل، بــه  ســیاقی  کــه در 

تثلیــث مســیحی بیــان شــده؛ 4 مرتبــط اســت بــا پایــداری، تمامیــت )رابرتســون، 1398: 

331ـ 332(.

در رمان، به موارد متعددی از اعداد برمی خوریم، از این قبیل:

راوی داســتان در سی وپنج ســالگی بــه ســر می بــرد: »نکنــد دارم آلزایمــر می  گیــرم. 

یعنــی آدم می توانــد تــوی سی وپنج ســالگی آلزایمــر بگیــرد؟« )ص 8( در روان شناســی، 

ــد؛  ــن نکرده ان ــودآگاه تعیی ــر ناخ ــه ضمی ــخ ب ــی و پاس ــرای خودشناس ــی را ب ــنین خاص س

امــا، خودشناســِی نظــام »یونــگ« در ســی وپنج تــا چهل ســالگی نمــود آشــکاری دارد. ایــن 

پروســۀ زمانــی بــه دورۀ انتقــال معــروف اســت. بارزتریــن و مهم تریــن ویژگــی دوران انتقــال 

ــناخت آن در  ــرش و ش ــی« و پذی ــودآگاه جمع ــای »ناخ ــود نیروه ــور و وج ــه حض ــی ب آگاه

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 

ــه  ــالگی ب ــتان در سی وپنج س ــت. راوی داس ــد گرف ــورت نخواه ــی ص ــد خودشناس در فراین

ــن  ــت بی ــال و رفت و برگش ــن انتق ــد و از ای ــوع می کن ــی« رج ــودآگاه جمع ــای »ناخ نیروه

خــودآگاه و ناخــودآگاه جمعــی اســت کــه دســت بــه تغییــر می زنــد و بــه تعــادل می رســد. 

ــه  ــد و ب ــرون می کش ــود بی ــودآگاه خ ــر ناخ ــی رود و او را از ضمی ــده اش م ــراغ گم ش ــه س ب

ــجاعتی  ــا ش ــد و ب ــوع می کن ــتارۀ آن رج ــمان پرس ــدان و آس ــه زاه ــاند. ب ــودآگاه می رس خ

ــد و  ــه می کن ــدم( غلب ــایه اش )گن ــخر س ــا تمس ــه ب ــود از مواجه ــرس خ ــر ت ــی ب مثال زدن

ــدار(  ــد ره ــجویی اش )فری ــدرش( و دوران دانش ــی  )پ ــایۀ کودک ــوس س ــگ آنیم او را از چن

ــاره ای را رقــم  ــر دوب ــر اســت کــه می خواهــد تقدی ــن تغیی ــرش ای ــر پذی درمــی آورد و در اث

زنــد و، بــا قبــول ســایه اش، خــود را در معــرض آنیمــوس جدیــدی قــرار می دهــد؛ این گونــه  

ــا فــرار از ناخــودآگاه جمعــی. ــه ب ــه تعــادل و خودآگاهــی می رســد ن اســت کــه ب

دفتــر محــل کار فریــد رهــدار در طبقــۀ پنجــم اســت. پنــج شــمارۀ انگشــتان دســت وپای 
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آدمــی اســت؛ تعــداد حــواس را بیــان می کنــد؛ »در ضمــن، پنــج عــدد مرکــز، هماهنگــی و 

ــه  ــاره ب ــت دوب ــا بازگش ــتان، ب ــران1، 1387: 24(. راوی داس ــوالیه و گرب ــت« )ش ــوازن اس ت

دفتــر فریــد رهــدار )آنیمــوس گنــدم(، باالخــره بعــد از هشــت ســال بــا پذیرش ســایه اش او 

را از دســت فریــد رهــدار بیــرون می کشــد و بــه هماهنگــی، تــوازن و تعــادل در زندگــی اش 

می رســد؛ تعادلــی کــه در پذیــرش گنــدم اســت نــه در پــس زدن آن. او شــادمانه از پله هــای 

ــور  ــد: »همان ط ــی نمی مان ــایه ای باق ــز س ــدار ج ــد ره ــد و از فری ــن می آی ــاختمان پایی س

ــد...  ــاید نمی بین ــد و ش ــدم را می بین ــا لبخن ــاید از آنج ــم، ش ــد می زن ــت، لبخن گوشی به دس

ــرۀ  ــه پنج ــم، ب ــه راه بیفت ــل از اینک ــوم... قب ــوار می ش ــن... س ــرم پایی ــوت می پ از روی کاپ

ــی روم.«  ــل ســایه... گاز می دهــم و م ــوز مث ــد رهــدار هن ــم... فری ــگاه می کن ــج ن ــۀ پن طبق

)ص 142(

کهن الگوی سایه 

ســایه )ناحیــۀ کــور( قســمت َپســت شــخصیت اســت. »ســایه، آن شــخصیت پنهــان، 

ــرو  ــه قلم ــی اش ب ــاخه های نهای ــه ش ــت ک ــکاری اس ــت و گناه ــرًا َپس ــده و اکث سرکوب ش

اجــداد حیوانــی مــا بازمی گــردد و تمامــی وجــه تاریخــی ضمیــر ناخــودآگاه را در بــر 

می گیــرد.« )یونــگ ب، 1386: 405( ســایه تمــام خودفریبی هایــی اســت کــه فــرد، به جــای 

 آنکــه آن هــا را در خــود شناســایی کنــد و در صــدد رفــع آن هــا برآیــد، بــه دیگــران نســبت 

ــره  ــر چه ــدد ب ــای متع ــه نقاب ه ــخاصی ک ــد. اش ــی می کن ــی، فرافکن ــه  عبارت ــد و، ب می ده

ــند. راوی در  ــود می  ترس ــایۀ خ ــه های س ــر از وسوس ــراد دیگ ــتر از اف ــیار بیش ــد بس می زنن

ایــن داســتان از عــادات ســایۀ خــود می هراســد. راوی، بعــد از ازدواج، بــه توصیــۀ آنیمــوس 

خــود )کیــوان(، بایــد دیگــر از گنــدم )ســایه اش( دور می شــد و او را بــه همــان ناخــودآگاه 

خــود رجعــت مــی داد. امــا راوی، در سی  وپنج  ســالگی اش و بعــد از وقفــۀ هشت ســاله 

بــرای ایجــاد تعــادل در زندگــی، دوبــاره بــه ســراغ ســایه اش رفتــه اســت:

ــد از  ــد بع ــم نمی خواه ــدم... دل ــۀ گن ــا جمل ــت ی ــودم اس ــۀ خ ــن جمل ــم ای »نمی دان

هشــت ســال، جمله هــای گنــدم را تکــرار کنــم. مگــر همیــن مــن نبــودم کــه صــاف تــو روش 

ــا آخــر عمــرم ببینمــش.« )ص 21( ایســتادم و گفتــم دیگــر نمی خواهــم ت

راوی، بــرای غلبــه بــر تــرس و مواجهــه بــا افــراد جامعــه و برقــراری ارتبــاط، بــه 

1 . Chevalie  &   Gerbran  
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ــه و ایجــاد  ــاط و برداشــتن نقــاب کهن ــه ارتب ــاز دارد و هــرگاه ب شــیطنت های ســایه اش نی

پرســونای جدیــد نیــاز دارد، از گنــدم مــدد می گیــرد: »یعنــی واقعــًا هنــوز هــم نمی توانــم 

ــه  ــم ب ــاید بتوان ــاً ش ــم... مث ــاید بتوان ــم؟... ش ــگاه کن ــت ن ــرم راح ــای دور و ب ــه آدم ه ب

ــاال  ــن از آن ب ــد و مطمئ ــای بلن ــا قدم ه ــه ب ــی ک ــالۀ خوش تیپ ــًا پنجاه س ــای تقریب ــن آق ای

می آیــد، هــر چقــدر دلــم می خواهــد، نــگاه کنــم، بــدون اینکــه نگــران باشــم دربــاره ام چــی 

ــویم...  ــک می ش ــم نزدی ــه ه ــم... ب ــش می کن ــی دارم و نگاه ــم را برم ــد... عینک ــر می کن فک

ــم...  ــش نمی کن ــر نگاه ــن و دیگ ــدازم پایی ــرم را می ان ــر... س ــم... نزدیک ت ــش می کن نگاه

ــم  ــه خــودم می گوی ــم و ب ــارم رد می شــوند... عینکــم را می زن ــم کــه از کن پاهــاش را می بین

ــه نفــع گنــدم.« )ص 29( یکــی ب

ــران  ــا پس ــش ب ــت، ارتباط ــص اس ــه خوش رق ــت ک ــی اس ــردی غیرمذهب ــایۀ راوی ف  س

زیــاد اســت و آن هــا را دســت می انــدازد. می خواهــد چــادِر مذهــب را از ســر راوی بــردارد، 

ــه رو می شــود. ــا مقاومــت راوی روب ــا ب ام

» نزدیــک اســت تــوی سراشــیبی زمیــن بخــورم، دســتم را بــه کــوه می گیــرم، چقــدر تیــز 

اســت... یک دفعــه نمی دانــم همــان آقــای خوش تیــپ از کجــا کنــارم ســبز می شــود. 

ــرخوش  ــه ای س ــه آدم را لحظ ــت، ک ــده نیس ــا آزاردهن ــده اش نه تنه ــه، خن ــده اش گرفت خن

ــدم.  ــم می خن ــن ه ــد. م می کن

می گوید طوری تان که نشد؟

سرم را به عامت منفی تکان می دهم. 

می گوید می شود یک چایی دعوتتان کنم؟

فکــر می کنــم چراکــه نــه، شــاید بهتریــن چایی هــا چایی هایــی باشــند کــه آدم می توانــد 

بــا یــک مــرد غریبــه بخــورد... بــه خــودم می گویــم حــاال تکلیــف ایــن چیســت، دو یــک بــه 

نفــع گنــدم یــا دو یــک بــه نفــع مــن؟ یــک  لحظــه از فکــر دو یــک بــه نفــع مــن می ترســم، 

بدجــوری هــم می ترســم، هیچ وقــت تــوی زندگــی ام دو یــک بــه نفــع مــن نبــوده، همیشــه 

بــه  نفــع گنــدم بــوده، چــه احمقــی هســتم مــن! بــه  نفــع مــن بــودن، درواقــع، بــه  نفــع 

گنــدم بــودن اســت.« )ص 39(

 تــرس و وحشــت موروثــی راوی از ســایه اش در روح و روان او ریشــه دارد، او هیــچ گاه 
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ایــن صفــات را در خــود نمی پذیــرد و همیشــه در صــدد انــکار آن هاســت. بــا لحــن 

ــد.  ــرف می زن ــدم ح ــورد گن ــاب درم ــا الق ــز و ب تحقیرآمی

ــا خواهــر و  ــوی ســرم، آمــده ت ــدم برگشــته ت ــرای همیــن اســت کــه فکــر گن »حتمــًا ب

مــادرم را یکــی کنــد کــه بگویــد دیــدی هــر چــه می گفتــم راســت بــود، کــه بگویــد دیــدی 

گفتــم تــو تــوی ایــن زندگــی دوام نمــی آوری، کــه بگویــد... تــوی دلــم هرچــه بدوبیــراه بلــد 

ــم کاش می شــد گذشــته را یــک  ــم... فکــر می کن ــادش می گوی ــدم و جّدوآب ــه گن هســتم ب

نفــس عمیــق قــورت داد و بــرای همیشــه خــوردش...« )ص 19(

راوی از آنیموس سایه اش متنفر است.

»بــه گنــدم گفتــم ایــن پســره فریــد از آن کثافت هاســت. گنــدم گفــت: نویســنده اگــر 

کثافــت نباشــد، از تــوش چیــزی درنمی آیــد.« )ص 26( 

ســایه های دیگــر در داســتان در مغــز بخارگرفتــۀ راوی ســیان می زننــد و رژه می رونــد. 

کیــوان، به ســان پــدر گنــدم، همیشــه هســت و هیــچ گاه نیســت. او از دور مواظــب راوی 

ــه  ــوان، همیش ــی کی ــت صمیم ــور، دوس ــود. منص ــش می ش ــای احوال ــدام جوی ــت و م اس

ــه، در  ــوان اســت ک ــت از راوی اســت. منصــور ســایۀ کی ــه مراقب ــور ب هســت. او هــم مأم

ــوس  ــوان آنیم ــدار، به عن ــد ره ــت. فری ــدم( اس ــایۀ راوی )گن ــان س ــوان، خواه ــاب کی غی

گنــدم، نیــز در ناخــودآگاه راوی جــا خــوش کــرده اســت. 

کهن الگوی آنیما و آنیموس

آنیمــا یــا مادینه جــان مظهــر طبیعــت زنانــه در روح مــردان اســت کــه اغلــب در رؤیاهــا، 

ــرد  ــارب از م ــۀ تج ــارۀ هم ــوس عص ــد. آنیم ــی می کن ــری تجل ــای هن ــات و آفرینش ه خلس

ــودآگاه زن،  ــه در ناخ ــر نرین ــم عنص ــگ، »تجس ــدگاه یون ــت. از دی ــی زن اس ــراث روان در می

ــه ای  ــی، به گون ــه زن ــی  ک ــی دارد؛ هنگام ــت و منف ــای مثب ــه، جنبه ه ــر مادین ــد عنص همانن

ــا  ــد ب ــا می کوش ــد ی ــه می زن ــادات مردان ــج اعتق ــه تروی ــت ب ــاری، دس ــا پافش ــی و ب علن

ــۀ  ــۀ نهفت ــانی، روان مردان ــد، به آس ــان کن ــود را بی ــادات خ ــونت بار اعتق ــای خش برخورده

ــس1، 1384: 285(.  ــون فرانت ــازد« )ف ــا می س ــود را برم خ

ــرد  ــی می ب ــای مردان ــه دنی ــا را ب ــران، م ــا ته ــدان ت ــته، از زاه ــه گذش ــی ب ــا نقب راوی، ب

1 . Von Franz



82

کاربست نظریۀ پنجرۀ جوهری در تحلیل روابط اجتماعی ...

دوره 4
 پیاپی 14

زمستان 1400

ــای خــود را  ــق آنیم ــردان ناموف ــن م ــک از ای ــادل نرســیده اند و هری ــه تع ــی ب ــه در زندگ ک

ــد  ــدم( اســت. فری ــدر راوی عاشــق ســایۀ راوی )گن ــد. پ در ســایۀ راوی جســت وجو می کنن

رهــدار بــا گنــدم در ارتبــاط اســت و َسروِســّری دارنــد. »فریــد رهــدار عاشــق گنــدم بــود و 

از مــن بیــزار.« )ص 69( منصــور، دوســت صمیمــی و شــریک کیــوان )شــوهر راوی(، عاشــق 

ــی تمامــی مــردان  ــدم می شــود. گوی ــدۀ نیســان در لحظــه دل بســتۀ گن ــدم اســت. رانن گن

داســتان در زندگــی خــود دچــار خــأ بزرگــی شــده اند و ایــن خــأ را بــا گنــدم )ســایۀ راوی( 

ــد.  ــر می کنن پ

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

آنیمــوِس زنــان داســتان نیــز دچــار نوعــی عــدم تعــادل شــده اســت؛ از مــادر راوی تــا 

زنــان کلفــت داســتان )هلیمــا و بتــول( تــا خانــم نعمتــی و... هیچ کــدام از وجــود آنیمــوس 

ــا  ــت ب ــن حال ــتند و در بهتری ــی هس ــت و بی ارادگ ــۀ معصومی ــد و دل باخت ــر نمی دهن خب

حیواناتــی همچــون ســگ، گربــه، مارمولــک و... همــدم هســتند. امــا آنیمــوس راوی مــرد 

پنهــان و اثیــری روان، بســیار قدرتمنــد و مؤثــر اســت و می توانــد شــخصیت او را به کلــی 

تغییــر دهــد و شــخصیتی جدیــد بســازد. مــرد درون راوی توانســته بــر کنش هــا، افــکار و 

شــخصیت او تأثیــر بگــذارد و از او زنــی بســازد کــه بــا قــدرت مردانــه اش توانایــی انجــام 

بســیاری از امــور مردانــه را دارد. او ایــن قــدرت اثیــری و مردانــه  را از پــدرش بــه ارث بــرده 

ــر  ــه دکت ــت. »ب ــت و نیس ــه هس ــا، همیش ــام معن ــه تم ــت، ب ــا صاب ــه ب ــدری ک ــت؛ پ اس

گفتــم وقتــی بچــه بــودم فکــر می کــردم عاشــق پــدرم هســتم، امــا االن می دانــم کــه ازش 

ــرم.« )ص 33( متنف
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ــدر ســایه اش( شــکل  ــدرش )پ ــا آنیمــوس خــود در شــمایل پ  اولیــن مواجهــۀ راوی ب

ــردی را  ــو م ــه یکه ــدم ک ــرون می آم ــده بی ــپزخانۀ فان فان ش ــتم از آن آش ــرد: »داش می گی

دیــدم چهارشــانه، بــا بلــوز و شــلوار گشــادی کــه از ســفیدی چشــم آدم را مــی زد و موهــای 

پرپشــت ســیاهی کــه حتــی یــک تــار ســفید البه الشــان نبــود و پوســتی کــه رنــگ پوســت 

گنــدم بــود و مــن احســاس کــردم کــه بــا صــورت زمیــن خــورده ام، کــه صورتــم پــر از خــون 

ــم هام و  ــوی چش ــه ت ــوم، ک ــرق می ش ــه دارم غ ــردم ک ــاس ک ــن احس ــت، م ــز داغ اس قرم

گوش هــام و دماغــم و دهانــم پــر از آب اســت و مــن احســاس کــردم کــه زانوهــام دارنــد 

ــد. ــو بزنن ــو ایــن پادشــاه زان ــد خــم بشــوند و جل می شــکنند، کــه می خواهن

گندم گفت: بابا خوب نگاهش کن، خیلی شبیه هم هستیم.

ــم،  ــرۀ زمین ــن موجــود ک ــردم گناهکارتری ــد زد و مــن احســاس ک ــدم بهــم لبخن ــدر گن پ

ــا...« )ص 31( ــوی دنی ــر ت ــن دخت بدتری

ــردان داســتان باعــث  ــای م ــار آنیم ــدم در کن تضــاد آنیمــوس در شــخصیت راوی و گن

ــه داشــته باشــد.  ــان ادام ــا سی وپنج ســالگی همچن ــاط از چهارده ســالگی ت ــن ارتب شــده ای

ــود  ــان در درون راوی وج ــد هم زم ــدم بای ــدار درون گن ــپ و پول ــاز، خوش تی ــرد هوس ب م

داشــته باشــد تــا بــه تعــادل برســد: »یــک آن از فکــر اینکــه گنــدم تنهــا بــدون مــن بــرود، 

چنــد تــا ســوزن و نــخ از تــوی قلبــم رد شــد. لعنتــی می دانســت مــن نمی توانــم تصمیــم 

بگیــرم، می دانســت هــر تصمیمــی بگیــرم بعــدش پشــیمان می شــوم و دلخــورم... مثــل آن 

بــار، همــان  بــاری کــه دو تــا قلــب آبــی و ســبز را بــا آن زنجیرهــای طایــی گذاشــت جلــوم 

و گفــت این هــا را مادربزرگــش بــرای اینکــه کنکــور قبــول شــده بودیــم... گردنبنــد طــا... 

بــاورم نمی شــد... تــا حــاال تــوی عمــرم... و حــاال مادربــزرگ گنــدم بــرای مــن هــم... بــاورم 

نمی شــد...

گندم گفت: هرکدام را می خواهی بردار.

بــه گردنبندهــا نــگاه کــردم؛ آبیــه یــا ســبزه؟ آبیــه را برداشــتم و همــان  وقــت پشــیمان 

شــدم، فکــر کــردم کاش ســبزه را برداشــته بــودم، ســبز کــه قشــنگ تر از آبــی اســت... 

گندم گفت: اگر دلخوری می توانی عوضش کنی.

آبیــه را گذاشــتم و ســبزه را برداشــتم و دوبــاره همــان  وقــت پشــیمان شــدم، فکــر کــردم 
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اصــاً همــان آبیــه قشــنگ تر از ایــن ســبزه بــود. 

گندم گفت: اگر دلخوری باز هم می توانی عوضش کنی.

حــاال دیگــر داشــتم خفــه می شــدم، حــاال دیگــر داشــتم دیوانــه می شــدم، حــاال دیگــر 

هیچ کدامشــان را نمی خواســتم، چــرا بــدون دلخــوری بــه همــان انتخــاب اولــم تــن نــداده 

بــودم؟ مگــر اصــاً چــه فرقــی داشــت؟ همیشــه دلخــور، همیشــه دلخــور.

گفتم: من گردنبند نمی خواهم.

ــتم  ــم، می دانس ــران کن ــم جب ــزی را نمی توان ــر چی ــتم دیگ ــم می دانس ــع ه ــان  موق هم

ــدارم، می دانســتم...  ــب طــا را ن ــا قل ــن دو ت ــی عرضــۀ انتخــاب بی ــه حت نشــان داده  ام ک

ــی  ــد یکــی را انتخــاب کن ــا گردنبن ــی واقعــًا عرضــۀ اینکــه بیــن دو ت ــدم گفــت: یعن گن

ــداری؟ ن

فکر کردم چقدر این گندم بعضی  وقت ها بی رحم است، بی رحم... 

ــا، دو  ــاش، بی ــته ب ــاش را داش ــی، دو ت ــاب کن ــی انتخ ــی نمی توان ــت: وقت ــدم گف گن

ــو. تــاش مــال ت

گفتم: نمی خواهم، من گردنبند نمی خواهم.

ــاش را  ــورًا دو ت ــو، ف ــال ت ــاش م ــد دو ت ــت می گوین ــی به ــری، وقت ــس خ ــت: از ب گف

ــردار. ب

گنــدم دســتش را حلقــه کــرد دور بــازوم، ســرش را آرام بــه ســرم نزدیــک کــرد و گفــت: 

می   توانیــم بــا هــم از آنهــا اســتفاده کنیــم. 

فکر کردم از اینکه چیزی را اشتراکی با گندم استفاده کنم بیزارم.« )ص 77ـ80(

ــدم  ــد. گن ــد انتخــاب کن راوی داســتان بیــن ســه گانه ها در اضطــراب اســت و نمی توان

ــه  ــق ب ــایه و آن متعل ــه س ــق ب ــن متعل ــردارد؛ ای ــم آن را ب ــن و ه ــم ای ــد ه از او می خواه

خــود. از پذیــرش ایــن و آن اســت کــه زندگــی راوی بــه تعــادل می رســد. زندگــی راوی بــا 

راســت و دروغ، تــرس و شــجاعت، ســایه و پرســونا، آنیمــا و آنیمــوس جمــع شــده اســت 

ــا  ــان ب ــد هم زم ــادل می رســد. می توان ــه تع ــه ب ــرش جمــع اضــداد اســت ک ــا از پذی و تنه

ــه هــم  ــی ب ــادل زمان ــوان باشــد. تع ــا کی ــان ب ــادل و هم زم ــا در تع ــد، ام منصــور الس بزن



85

دوره 4
 پیاپی 14 

زمستان 1400

کاربست نظریۀ پنجرۀ جوهری در تحلیل روابط اجتماعی ...

ــد  ــط فری ــر فق ــد. اگ ــش می آی ــردرگمی پی ــود و س ــاب ش ــه انتخ ــور ب ــه مجب ــزد ک می ری

رهــدار باشــد، راوی پــس زده می شــود و اگــر فقــط کیــوان باشــد، گنــدم پــس زده می شــود. 

پذیــرش گنــدم راوی را از گم شــدگی نجــات می دهــد و بــه تعــادل می رســاند؛ تعادلــی کــه 

در چــال گونه هــای گنــدم نهفتــه اســت: هــم ایــن، هــم آن.

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

بحث و نتیجه گیری

رمــان ســّیال ذهــِن احتمــاالگــمشــدهام آشــکارا از عناصــر پنجــرۀ جوهــری و نمادهــای 

کهن الگویــی در روابــط اجتماعــی بهــره بــرده اســت و اساســًا رونــد ایــن داســتان بــا نمادهای 

کهن الگــو پیــش مــی رود. مؤلفه هــای کهن الگــو بــا اتفاقــات طبیعــی و روزمــرۀ زندگــی هــر 

انســانی تلفیــق می شــوند؛ اتفاقاتــی کــه ممکــن اســت در زندگــی و روابــط اجتماعــی هــر 

ــذرد.  ــادگی بگ ــار آن به س ــانه ها از کن ــا و نش ــن نماده ــه ای ــه ب ــد و بی توج ــی رخ ده کس

ــدگان پــس از خوانش هــای مکــرر داســتان، رگه هایــی از پنجــرۀ جوهــری و روان کاوی  نگارن

ــاب و  ــون نق ــودن راوی همچ ــان، مادرب ــن رم ــرد. در ای ــاهده ک ــتان مش ــگ را در داس یون

ــه  ــته، به مثاب ــه گذش ــدم او را ب ــدار و گن ــد ره ــرات فری ــت. خاط ــرۀ اوس ــر چه ــی ب صورتک

ــود،  ــوس خ ــایه  و آنیم ــا س ــدن ب ــرای مواجه ش ــد، ب ــد. راوی بای ــاب می کن ــودآگاه، پرت ناخ

نقــاب از صــورت بــردارد و بــرای یــک روز، زندگــی حــال را تعلیــق و گذشــته اش را اســتیضاح 

کنــد و بــا منطقــۀ ناشــناختۀ شــخصیت خویــش مواجــه شــود، از آن جرعــه ای بنوشــد تــا به 

تعــادل در زندگــی برســد و از گم شــدن و جامانــدن در گذشــته نجــات یابــد. منطقــۀ پنهــان 

ــول  ــد. در ط ــود می دان ــورد خ ــه راوی درم ــرد ک ــر می گی ــی را در ب ــارب و اطاعات ــام تج تم

ــدا می شــود. در  ــد و ابعــاد شــخصیتی وی هوی ــه خودافشــایی می زن رمــان، راوی دســت ب

ــش  ــن بخ ــات از ای ــود و اطاع ــر می ش ــان کوچک ت ــش پنه ــایی، بخ ــد خودافش ــی فراین ط
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ــود. ــکار می ش ــش آش وارد بخ

راوی داســتان روز یکشــنبۀ مــاه مهــر را بعــد از اتفــاق شــب گذشــته بــا ســیان ذهــن 

ــد: ــده اش را بیاب ــد و گم ش ــگ بزن ــته اش چن ــه گذش ــد دارد ب ــد. او قص ــاز می کن آغ

»پاهــام را دراز می کنــم روی زمیــن و ســرم را تکیــه می دهــم بــه کاشــی های ســرد 

ــاط  ــوی آن حی ــاره ت ــدم دوب ــدار... دی ــم بی ــاید ه ــودم... ش ــواب ب ــم خ ــر کن ــوار... فک دی

ــه دارد...  ــا باغچ ــار ت ــه چه ــتم ک ــکلی هس مربعی ش

گندم بلوزش را می زند باال...

می گوید من با یک روح عشق بازی می کنم.

دروغ می گوید، گندم خیال باف است...

زبانش را درمی آورد و می گوید: من خیال بافم یا تو؟

دیــدم دوبــاره تــوی آن حیــاط مربع شــکلی هســتم کــه وســطش یــک حــوض بــزرگ آبــی 

است...« )ص 8(

درواقــع، می تــوان حیاطــی کــه در ناخــودآگاه جمعــی راوی شــکل گرفتــه را بــه آنیمــوس 

و ســایۀ راوی ربــط داد. باغچه هــای ایــن حیــاط مربعی شــکل، درواقــع، پــدر گنــدم، کیــوان، 

منصــور و فریــد رهــدار هســتند. پــدر گنــدم همــان آنیموســی اســت کــه در کودکــی از راوی 

مراقبــت می کنــد و بــا مــرگ پــدر، راوی بــا ســایۀ خــود )گنــدم( مواجــه می شــود. از دســت 

دادن آنیمــوس دوران کودکــی راوی را بــه ســمت ســایه می کشــاند. 

ــه آن اشــاره کردیــم، شــامل اطاعاتــی اســت  بخــش کــور، همان طــور کــه قبــاً هــم ب

ــًا  ــد. ایــن بخــش را تقریب ــم دارن ــه آن عل ــدارد؛ امــا، دیگــران ب کــه راوی از آن هــا آگاهــی ن

می تــوان معــادل ســایه در نظریــۀ یونــگ در نظــر گرفــت. همان طــور کــه او نیــز می گویــد، 

اگــر مــا بتوانیــم بــه اطاعــات ایــن بخــش از شــخصیت خــود آگاه شــویم، می توانیــم بــه 

ــرد  ــا را در پیشــرفت و پیش ب ــم کــه به شــدت م ــاد دســت یابی پذیــرش و خودشناســی زی

ــن  ــه اطاعــات ای ــردن نســبت ب ــد. یکــی از راه هــای آگاهــی  پیداک ــاری می کن اهدافمــان ی

بخــش از شــخصیت بازخوردگرفتــن از دیگــران اســت کــه اطاعــات را از بخــش کــور وارد 

بخــش آشــکار می کنــد. راوی، در خــال ارتبــاط بــا کیــوان، پــدر، اطرافیــان و معشــوقه اش، 
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ــرد. ــدم )ســایه اش( می ب ــه شــخصیت گن پــی ب

به طورکلــی، در نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری، اعتقــاد بــر آن اســت کــه هرچــه بخــش آشــکار 

ــا  ــه ب ــه، در مقایس ــت ک ــکوفاتری اس ــان خودش ــد، او انس ــیع تر باش ــرد وس ــخصیت ف ش

ــد. ســایۀ راوی او را عرصــۀ زندگــی ســنتی روزمــره  ــه می کن دیگــران، زندگــی بهتــری را تجرب

ــنا  ــدار آش ــد ره ــام فری ــه  ن ــاره ب ــردی زن ب ــا ف ــا ب ــد و آنج ــران می کن ــپار ته ــد، رهس می کن

می کنــد. راوی تحــت  ســیطرۀ ســایۀ خــود قــرار می گیــرد و مــدام بــا چالــش مواجــه 

می شــود، بــا آمــدن کیــوان از ســایه و آنیمــوس ســایه اش فــرار می کنــد و بازهــم کیــوان در 

قالــب پــدری بــرای راوی شــکل می گیــرد. آنیمــوس راوی کیــوان می شــود کــه خصوصیاتــی 

همچــون پــدرش دارد، از او حمایــت مالــی می کنــد و او را از ســایه اش بــر حــذر مــی دارد. 

امــا ســایۀ کیــوان راوی را آزار می دهــد؛ او نیــز دل بســتۀ خصوصیــات ســایۀ راوی می شــود 

و، در غیــاب کیــوان، قصــد خیانــت بــه او را دارد. خصوصیــات زشــت و پلیــد ســایه ها در 

ــتی  ــد آش ــه می خواه ــت ک ــناخت اس ــن ش ــۀ ای ــوند و راوی از دریچ ــا می ش ــتان برم داس

ــته  ــدگی در گذش ــه از گم ش ــد و این گون ــرار کن ــود برق ــوس خ ــایه و آنیم ــن س ــاره بی دوب

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 نمی دانســته اســت ـ اعــم از ســایه، 

ــه آن هــا، ناخــودآگاه  ــا آگاهــی ب ــد و ب ــا نقــاب خویــش آشــتی می کن آنیمــوس، آنیمــا ـ ب

ــا،  ــودگی و افش ــا خودگش ــی، ب ــن خودآگاه ــی ای ــاند و در پ ــودآگاه می رس ــطح خ ــه س را ب

ــود و  ــا خ ــاط ب ــراری ارتب ــد و در برق ــترش می ده ــود را گس ــخصیت خ ــودۀ ش ــۀ گش منطق

ــه تعــادل می رســد. دیگــران ب

ــر کاربــردی  ــار نظریــات یونــگ، عــاوه  ب کاربســت تلفیــق نظریــۀ پنجــرۀ جوهــری در کن

ــد.  ــک می کن ــز کم ــران نی ــانه و صاحب نظ ــدگان رس ــه تولیدکنن ــی دارد، ب ــه در خودشناس ک

بــا ایــن فراینــد، رســانه، بــه  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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