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1. Introduction 

The present paper aims to conduct a comparative study of two Iranian and 

American forerunners of modern fiction. The study which is the first of 

this kind as far as the two authors are concerned, contends that “A Man in 

Cage” by Sadeq Chubak reveals similarities to Edgar Allan Poe’s “The 

Pit and the Pendulum” although the former does not lose its artistic 

independence. 

 

2. Methodology 

The approach which is adopted in this study is Jungian and it is hoped to 

prove that it is possible to find more or less similar reactions to similar 

human issues in life and literature based on an archetypal perspective. 

 

3. Findings and discussion 

The archetype of mother studied in this paper and applied on the two 

stories reveals a sad  fact  that  most male authors adopt more or less 

similar patriarchal strategies in their writing regardless of time and place.  
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A Comparative Study of Edgar Allan Poe's "The Pit and the Pendulum" and… 

 

4. Conclusion 
It is revealed how archetypes which are universal symbols can be 

objectified in different ways under different circumstances. In the 

conclusion there are some Jungian suggestions to solve this problem and 

modify a sexist perspective towards female-related issues. 

 

Keywords: Sadeq Chubak, Edgar Allan Poe, Carl Jung, Archetypal 

Criticism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اتّتطبیّۀنشریّ   قیادبی 
اتّوّعلومّانسانیّۀدانشکد ادبی   

 دانشگـــاهّشهیدّباهنــرّکرمــــان
1398زمستانّوّپاییزّ،12ّّۀ،ّشماّر11ّسالّ  

اثر صادق  «در قفس مردی» ودگار آلن پو ااثر  «و آونگ چاه»داستان  بررسی تطبیقی

ّ یونگ الگوییکهن از دیدگاه چوبک
 (پژوهشیّ-علمی)

 الروح                                                                                                  
 
  2مرتضی جعفری، 1ه زارعیل

 چکیده
ّیدگاهپژوهشّحاضرّبهّبررسیّتطبیقیّدوّداستانّکوتاهّازّدوّنویسندۀّپیشگامّایرانیّوّآمریکاییّازّد

هایّازّصادقّچوبکّکهّشباهت«ّمردیّدرّقفس»پردازد.ّبررسیّدوّداستانّالگوییّیونگّمیکهن

ویتّدادنّهتوانّبدونّازدستدهدّچگونهّمینشانّمی،ّازّادگارّآلنّپوّدارد«ّاهّوّآونگچ»زیادیّباّ

قلیدّآنکهّاثرّرنگّوّبویّتمستقل،ّازّآثارّدیگرانّتأثیرّگرفتّوّدستّبهّآفرینشّهنریّجدیدیّزدّبی

لّدالیدهدّکهّیکیّازّالگوییّبهّکارّرفتهّدرّاینّپژوهشّنشانّمیرویکردّکهنّمحضّبهّخودّبگیرد.

ّمراجعهّبهّناخودآگاهّجمعیّاستّکهّ رویکردّکمّوّبیشّیکسانّاینّدوّاثرّبهّمسائلّمشابهّبشری،

هایّاصلیّتحتّتأثیراتّمخربّکهنهرّدوّداستانّشخصیتدرّّکند.فارغّازّزمانّوّمکانّعملّمی

زندانّّارّدروّگرفتّایّسازندهّباّناخودآگاهّخویشّندارندالگویّمادرّقرارّگرفتهّوّتواناییّبرقراریّرابطه

اریّگیردّکهّبسیاینّپژوهشّنتیجهّمیّگیرند.واپسگرایانهّدرّپیشّمی رویکردیّ،گونهوّاتاقیّزهدان

ساالرانهّهایّمشابهّمرددیدگاهّ،وبکّوّپوچازّجملهّّ،هایّمختلفهاّوّمکانازّنویسندگانّمردّدرّزمان

یّهاصیتانکارّنقشّمثبتّناخودآگاهّوّشخّ،نهااندّکهّبارزترینّآراّدرّبرخوردّباّمسائلّادبیّبرگزیده

ّنماد ّبهّشیوههایّآنّزنّیا ّتعاملّسازنده ّنهایتّراهکارهاییّازّجمله ّدر ّیونگّتاست. رسیمّایّکه

ّشود.هاّپیشنهادّمیبرایّاصالحّاینّدیدگاهّ،کندمی
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  مهمقد -1

ّبهآمریکاییّّۀ(،ّنویسند1849-1809)ّ(Edgar Allan Poe)ّادگارّآلنّپوّتأثیرّ،درّاینّپژوهش

ازّّ(م1843) ((The Pit and the Pendulum «چاهّوّآونگ»داستانّوّادبّفارسیّّطورّکلیّبر

وّطورّخاصّبهّ،یونگّگوییالاثرّصادقّچوبکّازّدیدگاهّکهنّ(1324) «مردیّدرّقفس»ویّوّ

ّنمونهعنوابه ّفارسین ّداستانی ّادبیات ّو ّپو ّمیان ّارتباط ّاز ّخواهدّای ّبررسی بررسیّشد.

ّداستانتطبیقیّاینّ ّدیگرانّتأثیرّتقلیدّمحضتوانّبدونّمیّکهدهدّنشانّمیّ،دو ّآثار ّاز ،

ّّ.زدّدستّبهّآفرینشّهنریّجدیدیّ،درّعینّحالگرفتّوّ

مقصدّواردّادبیاتّایرانّشد.ّّهمراهّنویسندگانّفرانسویبهّپوّبهّشکلیّتصادفیّوّادگارّ

فرانسهّبودّوّبهّدلیلّشهرتّّ،وّاوایلّقرنّبیستمّنوزدهماغلبّروشنفکرانّایرانیّدرّاواخرّقرنّ

ّفرانسه ّدر ّپو ّّ،ویژۀ ّّاوآثار ّاز ّشدّترجمهّراهنیز ّایران ّانگلیسیّوارد ّهمزمان ّراّّ،دانانو ّّّّّّّاو

ّصادقّهدایتّاواسطهّبی ّایرانیانّمعرفیّکردند. ّاوّ به ّگروه ّگروهّدومّز لّوّصادقّچوبکّاز

زدنّسانسورّوّایجادّنوعیّحاشیۀّامنیتّّدورّ،هااست.ّدلیلّدیگرّتوجهّبهّترجمهّدرّاینّسال

ّشاهّبود.ّدورانّرضاشغلیّدرّ
ّایرانّاوّ  ّدر ّمشخصّپو ّلینّحضور ّزمانیّّ؛گرددبرمی1310ّبه ّداستانّکه ّفرزاد مسعود

ّمجلّ«الینورا» ّدر ّساّوّشرقّۀرا ّّ،لّبعددو ّهلن»شعر ّمجلّ«به ّدر ّنادرّّمهرّۀرا ّکرد. منتشر

الدینّشجاعّراّازّرویّمتنّفرانسویّآنّترجمهّکرد.ّ«بهّآنکهّدرّبهشتّاست»شعرّدرپورّنیزّنا

ترجمهّّ«منتخبیّازّشاهکارهایّشعرّجهان»درّکتاب1331ّّسالّشفاّبرخیّاشعارّویّراّدرّ

تأثیرّاینّشعرّآنقدرّزیادّّرّآنّمجموعهّگنجاند.راّدّ«غراب»یعنیّّ،ترینّشعرّپوکردّکهّمعروف

راّباّالهامّّ(1347)ّ«مایا»(ّوّاخوانّثالثّشعر1344ّ)ّ«مرداب»شعرّّ،بودّکهّمهستیّبحرینی

اینّدرّّازّانگلیسیّترجمهّکرد.1338ّراّدرّسالّّ«غراب»ازّپوّسرودند.ّصادقّچوبکّنیزّشعرّ

تحتّعنوان1334ّّدرّسالّّ،ازّپوّوعهّداستانمجملینّاوّ ازّجملهّّ،تمامّآثارّشفاّحالیّبودّکه

ّوّخیالافسانه» ّفرانسهّترجمهّشدهّ«هایّراز ّاز ّنیز ّزبانّفرانسّۀتّترجمسنّ بودند. ّاز ّویپو

کهّپرویزّّ«انگیزماجراهایّشگفت» داستانازّجملهّمجموعهّّ؛طرفدارانیّدارددرّایرانّهنوزّ

ّسالّ ّکرد1371ّشهدیّدر ّابتدایّکتابّهترجمه ّدر ّنامّّمنبعّازّ،و ّخود ّفرانسویّترجمۀ

 است.برده



 
 
 
 
 
 
 
 

  51ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبررسیّتطبیقیّداستانّچاهّوّآونگّاثرّادگارّآلنّپوّو...

حلقۀّاتصالّراّبایدّدرّنگاهّیکسانّاوّوّویسانّایرانی،ّنباّتوجهّبهّنوعّتأثیراتّپوّبرّداستان

باّذکرّدوّمثالّازّایشانّجستجوّکرد.ّّۀساالرانپدّرنویسندگانّایرانیّنسبتّبهّزنانّوّدیدگاهّ

ّ ّوّایراِن ّّاالرانهسرویکردّمردّشباهتّوّامروزیآمریکا ّامور بهّّ،ازّجملهّادبیاتوّدرّمواجههّبا

ّپردازیم.میمسئلهّدرّادبیاتّّۀپیشین

تحتّّ،1396بهمن28ّّدرّّگاردینّۀایّدرمجلمقالهدرّّ(lSarah Churchwel)ّولساراّچرچ

رفتارّنسبتّبهّّبهّسوءِّّ،«مقاومت:ّچراّاکنونّزمانّبازنویسیّداستانّبرایّزنانّاست»عنوانّ

،ّرابّپورترازّجملهّیکّموردّبهّوسیلۀّّ،هاییّازّخشونتّخانگیباّذکرّمثالوّّزدپردازنانّمی

ّ ّسفید ّکاخ ّکارکنان ّاز ّترامپیکی ّریاستّجمهوری ّزمان ّسابقش،ّّ،در ّهمسران نسبتّبه

ّمیّگیرد ّنتیجه ّسالّ»: 1846ّّاز ّآلنّپو ّادگار ّبیکه ّکه ّکرد ّزیباّّتردیداعالم مرگّیکّزِن

ّجهانشاعرانه ّدر ّموضوع ّّ،استّترین ّنکردههنوز ّتغییر ّچیزی ّمرگحتّ است. ّاز ّقبل ّ،ی

دّکهّکنمیاظهارّادامهّدرّولّچرچّ«ندرتّوجودّدارند.ههایّپوّبهایّزنّدرّداستانشخصیت

یدگاهّزنانهّبهّکارّخودّاعتبارّساختنّددرّتقویتّنگاهّمردانهّوّبیّ،پدرساالریّبهّشکلیّنامریی

ّمی ّادامه ّوقتیّ تادهد. ّکه ّخوّ،یمنشوّنکتهّاینمتوجه ّعاجز ّدرکّدنیایّخود وّّبوداهیماز

ایّمیزبانّشبکهّیکّتلویزیونّایرانّدرّبرنامهّ،یکّسالّبعد1ّبود.دیدگاهمانّنامعتبرّخواهد

بود.ّویّآزارّجسمیّدیدهّخود،ّدرّسالیانّدرازیّازّزندگیّمشترکزنّزنّوّشوهریّبودّکهّ

ّه27ّ ّو ّکرده ّمراجعه ّدادگاه ّبه ّبرایّطالق ّخودّمرتبه ّتصمیم ّاز ّدرخواستّشوهر ّبا ّبار ر

ّفضایّمجازیّواکنشبودشدهمنصرف ّدر ّبرنامه ّبرانگیخت. ّدرّّ؛هایّزیادیّرا ّاینکه ّجمله از

ّاست.ّدرّجهتّترویجّخشونتّعلیهّزنانّگامّبرداشتهّ،عمل

 و توجه چوبک به پو فارسی علل سلطۀ پدرساالری در ادبیات   -2

ّنشانه ّادبیات ّدر ّپدرساالری ّفارسیهای ّغربی، ّادبیات ّمیبهّ،مانند ّیافت شود.ّوفور

ّ،جاریّشمسیّۀدهّمستثنیّنبودندّچونّدرّآغازّسدنیزّازّاینّقاع نویسندگانّپیشروّدرّایران

ّمثبتّفرهنه ّتغییر ّبیستتنها ّدیکتاتوری ّبلکه ّنداد ّرخ ّکودتایّنگی ّبعدها ّو ّرضاشاه سالۀ

وقتیّنویسندگانّایرانیّباّنوعّادبِیّّاجتماعیّراّشدتّبخشید.-پدرساالرِیّفرهنگیّ،1332

ویژهّبهّوّداستانِیّجدیدّآشناّشدند،ّتحتّتأثیرّشکل،ّمحتویّوّفضایّغالبّداستانّغربی

بسیاریّّ،قرارّگرفتند.ّفضایّیأسّوّافسردگیّ،آثارّپوّکهّپیشگامّرمانتیسمّسیاهّدرّآمریکاّبود
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-دیواریّکوتاهّ،دگانّبهّنوبهّخودنویسن3ّاندیشیّوّخودکشیّسوقّداد.راّبهّدرونگراییّوّمرگ

نویسیّنامهترّپیداّکردندّوّانتقامّخودّراّباّسیاهّوّسفیدنماییّازّزنانّنشانّدادند.ّرواجّهوس

نوعیّواجّیافتّوّادبیاتّجدیّراّنیزّبهدرّاینّدورانّّرّ،درّادبیاِتّمبتذلّوّتبدیلّزنّبهّابزار

نویسندگانیّچونّّ،رسدوّزنّستیزیّمیّکهّوقتیّکهّبحثّبهّزنانطوریهبّ؛دیگرّدرگیرّکرد

ّبهّسطحّنویسندگانیّمعمولیّفروّهدایتّوّچوبکّنیزّبهّورطۀّسقوط ّدرّفضایّمیو افتند.

ّتک ّوحشت، ّمیّوگوییّدرونیّجایّگفترعبّو ّرا ّشخصّاست،ّگو ّراویّسوم ّاگر ّو گیرد

ّمی ّروایت ّرا ّمنزوی ّفروشخصیتی ّمشکالت ّدر ّکه ّکّ،رفتهکند ّپیشه ّانزوا ّو ّوّعزلت رده

ّمی ّخود ّدردهای ّبرای ّمفری ّرا ّاعتیاد ّو ّبنابراینیابمیخوارگی ّپوّّ،د. ّاز ّبهتر ّکسی ّّّّّّّّّّچه

ّتوانستّالگویّایشانّشود.ّمی

یردّگنتیجهّمیّ،هایّمردساالریّدرّادبیاتّوّفرهنگّایرانریشهبررسیّّبامجیدّنفیسیّ

ّنبوده ّامان ّاینّمعضلّدر ّادبیاتّفارسیّاز ّحتیّبزرگان ّّ.دانکه ّدرّّ(1992)نفیسی، زنان

ّبهّ؛اندادبیاتّکمّوّبیشّهمیشهّبهّشکلیّسیاهّوّسفیدّمعرفیّشده ّیا عنوانّموجودیّآنها

گونهّکهّلوئیسّنیافتنی،ّبدانخوییّاثیریّوّدستشوندّیاّبهّفرشتهوفاّمعرفیّمیگرّوّبیحیله

ّشوند:دهد،ّبدلّمیتایسنّتوضیحّمی

 او باشد.ّاگر داشته هویت دو تواندمی فقط زن که آیدرمیب چنین مردساالری ایدئولوژی از

 استّو«ّزنّخوب»یکّ نهد، گردن مردساالرانه قواعد به و بپذیرد را تیسنّ  جنسیتی هاینقش

ّ اگر ّاین«ّزنّبد»چنینّنکند، ّ«ّروسپی»وّ«ّعذرا»عنوانّبه آنها از کهّهانقش است. زنّ»یا

ّاثیری »ّ ّلکاته»و ّمی« ّیاد مردساالرانهّّّّّّّّّ نظام با ارتباطشان نوع حسب بر را زنانّ،شودنیز

 ّ(.1387ّ:160ّ)تایسن،ّنگرند.ّمی

درّاعصارّمختلفّراّشفیعیّکدکنیّنیزّدلیلّوجودّمعشوقّموهوم،ّقدسی،ّجابرّوّدگرآزارّ

تیّچندصدّدرمعیارهایّسنّ ّ،کندبخشّمیادبّفارسیّکهّعاشقّراّنیزّدرگیرّخودآزارِیّلذت

ّوّّاستفتهایرانّیاّۀسال )شفیعیّّ.داندمیّقابلّبررسیّشناسیازّدیدگاهّرواناینّموضوعّرا

(ّهدفّاینّجستارّنیزّبررسیّتطبیقیّرویکردّیکسانّدوّنویسندهّدر23ّ–1380ّ:24کدکنی،ّ

ّدوّر ّمکانیّمختلفّۀدو ّروانّ،زمانیّو ّدیدگاه ّدلیلّاصلیّبرایّاینّاز شناسیّیونگّاست.
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ّبیرونّبل ّدر ّنه ّباید ّکردشباهتّرا ّدرونّجستجو ّدر ّنقشیّهرّ،که ّعواملّبیرونیّتأثیر چند

ّکند.ّپررنگّدرّاینّمقولهّایفاّمی

 فارسیپو، زن و ادبیات  -3

ّ ّدر ّ)االعراف»شعر »Al Aaraafّسوره ّعنوانشّاز ّکه ّشده( ّبرگرفته ّقرآن ّاز ّبهّّ،استای پو

ّمیّگلستان ّاینکندّکهّنشانّمیسعدیّاشاره ّوّهمچنینّباّدهدّویّبا دیدگاهّسعدیّّاثر

ّبودهدر ّبارۀّزنانّآشنا ّریشهاست. ّبهّخودّجاثریّدیگرّبا ّ،بّکردلهایّفارسیّکهّتوجهّپوّرا

باّّ،بردکشیّرنجّمیستیزیّوّزنپادشاهّکهّازّبیماریّزنّ،بود.ّدرّآنّداستانّ«شبیکهزارو»

ّمی ّمداوا ّقصه ّدرمانگِر ّتأثیِر ّو ّزن ّراوِی ّجناکمک ّاز ّاستفاده ّشود. ّدر عنوانّسّعددی

هاستّوّبهّزبانّادبی،ّقلبّیکّگویندهّوّشنوندۀّداستانبهبرابرّوّیکّگویایّرابطۀّهزارویک،

ّمستویّدرّعنوان ّفرزندآورِیّزِنّنشانّ،کاملّیا ّازدواجّو دهندۀّرابطۀّکاملّازّدوّسوّاست.

ّشنونده ّمرِد ّو ّروانّ،گوینده ّزبان ّبه ّداستانّاست. ّاینّمجموعه ّتکاملّدر شناختی،ّنشان

باشدّوّتاّرارّشدهرسدّکهّتعادلّمیانّقوایّمختلفّروانیّبرقشخصّزمانیّبهّبهبودّروانیّمی

ّسرکوبّکند ّروانّبعدّدیگریّرا ّبیماریّدرمانّنخواهدّ،هنگامیّکهّیکّبعدّاز ّو ّ.شدبیمار

(521 ,i9Jung, CW .)2ّّ
ّبهّدستّمیامّ  ّاینّداستانّرا ّپوّروایتّطنزگونۀّدیگریّاز دمّپذیرشّدهدّکهّنشانگرّعا

دومینّداستانّهزارو»تانّنیرویّدرمانیّداستانّوّدرّنهایتّبهّسخرهّگرفتنّآنّاست.ّدرّداس

ّاآل»کندّکهّبهّداستانیّباّعنوانّراویّادعاّمیّ،«شهرزاد
 
 Tell me«ّ)طورهاینّنّبهّمنّبگوّواقعا

now Isitsöornotّگو ّنیز ّعنوان ّنوسانّاستّو ّدر ّحال ّو ّمیانّگذشته ّکه ّدستّیافته یایّ(

باورناپذیریّحکایاتّاست.ّداستانّبهّتوصیفّهشتمینّوّآخرینّسفرّسندبادّوّحوادثیّکهّبرّ

هّدرّزمانّپوّیاّکمیّقبلّرخّعجیبّولیّواقعیّهستندّکّ،پردازد.ّحوادثدهدّمیویّرویّمی

اّحکایاتّراویّباّتمسخرّپادشاهّبازّیاّاختراعّماشینّحسابّامّ مانندّروباتّشطرنجاند؛ّداده

کند.ّتغییرّعنوانّازّشهرزادّراّاعدامّمیّ،شودّوّفردایّداستانشودّوّویّقانعّنمیهّمیمواج

دهد:ّپادشاهّگوّخبرّمیقصهّۀحکایتّداردّوّازّآیندّ،ریختنّنظمهمهازّبّ،1002به1001ّّ

یابد.ّنکتۀّجالبّتوجهّدرّاینّداستانّاینّاستّگوّازّمرگّرهاییّنمیشودّوّقصهدرمانّنمی
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ّا ّبرخی ّمنتقدانکه ّشهرزادبهّ،ز ّبه ّپو ّحسادت ّو ّجنسیتی ّنگاه ّبه ّنمادّبهّ،درستی عنوان

ّّ(,13ّMalti-Douglas ,11)ّ.اندسراییّوّملکۀّراویانّشرقّوّغربّاشارهّکردهداستان

 پو زن در زندگی شخصی  -4

هّمرگّزنانّزیادیّازّنزدیکانشّراّتجربهّکردّوّدچارّمشکالتیّروحیّروانیّشدّکّ،پوّدرّزندگی

نهند.ّبناّبرّاینّنظر،ّتثبیتّموجبّبازگشتّفردّ(ّبرّآنّمیfixationشناسیّنامّتثبیتّ)درّروان

بسیاریّازّّ(Jung, CW 8, 43)ّ.شودشخصیتّوّاستقاللّویّمیرشدنیافتنّبهّدنیایّمادرّوّ

 نداهازّجملهّماریّبناپارت،ّازّشاگردانّفروید،ّبهّروانکاویّویّازّاینّدیدگاهّپرداختّ،منتقدان

(Bonaparte, 1949)شانّمحوّازّزندگیّ،گردّبودایّدورهسالگی،ّپدرّپوّکهّهنرپیشهدرّیکّ؛

ّویّدومی ّهنگامیّکه ّمادرشّنیز ّو ّبودشود ّبیستمیّ،ساله ّدر مادرخواندۀّّ،سالگیمیرد.

-بیستاشّاستّکهّدرّعمهّ،دهد.ّنفرّبعدازّدستّمیّ،خودّراّکهّرابطۀّخوبیّباّویّداشت

چندّسالّپسّ،ّاشهمسرّوّدخترّعمه،ّویرجینیاّ،دهدّوّسپسازّدستّمیّاوّراّسالگیوهفت

ّرود.ّبرّاثرّسلّازّدنیاّمیّ،ازّازدواجشّباّادگار

 های پوزن در داستان -5

ّکهنظریۀّادبیّمعروفّویّاساسّبّرهایّپو،ّمرگّزنانّموضوعیّتکراریّاستّکهّدرّداستان

ّ(Poe, 1846, 165)ّ.گیردشکلّمیّ،داندمیدرّجهانّترینّموضوعّشاعرانهراّمرگّیکّزِنّزیباّ

ناشیّهاّمرگّدرّبعضیّازّداستانّ.روندبهّشکلیّازّاشکالّازّدنیاّمیّپو،ّهایزنانّدرّداستان

،ّ«سقوطّخانۀّآشر»،ّ«الموّر»،ّ«الیجیا»،ّ«برنایس»هایّمانندّزنانّدرّداستاناست؛ّازّبیماریّ

ّ«الینورا» ّزودهنگام»ّگاه. ّمرگ ّموج« ّحادثهبه ّاست؛ّایب ّسیاهگرب»مانند ّۀ ّگاه،ّ« و

یاّ«ّرازّماریّروژه»مانندّّ؛شودمیوّبعدهاّجنازۀّآنهاّپیداّّبهّشکلّمرموزیّناپدیدهاّشخصیت
ّیکّگوریلّکشتهحتّ  ّوسیلۀ ّداستانّّ؛شوندمییّبه ّدختریّدر ّو هایّقتل»مانندّقتلّمادر

ینّاستّکهّگوریلّهنگامّکشتنّزنانّاّ،نکتهّقابلّتأملّدرّداستانّآخر«ّشورخانه.کویّمرده

ایّازّآنّراّنشانهّ،وّبرخیزندّمیصدمهّّ،بهّدهانّکهّهمانّوسیلۀّسخنّگفتنّایشانّاست

ّ،«بریدنّنَفس»درّداستانّدیگریّبهّنامّ (Frank, 1995: 182).ّاندستیزیّپنهانّپوّدانستهزن

ّرّوّ،مردیّفردایّازدواجش ّدشنام ّسیلیّاز ّو ّفشرده ّدرّانۀّویّمیگلویّهمسرشّرا سازد.
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ّازّصحنۀّداستانّّ،هاّمردانّازّارتباطّمناسبّباّزنّعاجزندّوّبهّناچارهمۀّاینّداستان اوّرا

ّکنند.ّحذفّمی

 های چوبکنزن در داستا -6

ّ ّّ،صادقّچوبکهایّداستاندر ّداستانهایّداستانوضعّزنانّبهترّاز هایّویّراّپوّنیست.

درّزنّّ،کنند.ّازّدیدگاهّمردپرّمیّ،هایّجنسیّهستنداغلبّفواحشّوّزنانیّکهّدچارّعقده

ّزائر ّاز ّجمله ّّدو ّبیوهّتنگسیرمحمد ّبارۀ ّرمیدهدر ّگاوش ّکه ّمیّ،استزنی شود:ّخالصه

ّهیچّمردیّندارهّکمکشّکنه» ّ«ّ.سکینهّخیلیّبدبخته. ّنقیبیّّ(19ّ:1384)چوبک، پرویز

دّچونّآنهاّاستثناءّهستندّوّدرّخیلّدیگرّراّخوّرّاننبایدّگولّشهروّوّمعدودّزنّکهّاعتقادّدارد

ّّ.وصلۀّناجورندّ،حیایّچوبکزنانّمردخواهّوّبی حسنّمیرعابدینیّّ(1373ّ،219)نقیبی،

ّ:1383)میرعابدینی،ّّ.خواندلکاتهّمیبهّاستثنایّشهرو،ّچوبکّراّهایّداستانزنانّهمۀّنیزّ

1219ّ)ّ

ّ ّقهرمانشهرو، ّاستّ،همسر ّمثبت ّشخصیتی ّهرچند ّسا، ّدمانند ّشوهرشّیه ّپشت ر

ّمردساالرانهّاست.ّمخفی ّرایج ّدید ّاز ّشخصیتیّمثبتّاست؛ ّاو ّمادریّخانه، داریّخوب،

ّوظیفه ّمطیع ّهمسری ّشناسّو ّظاهرکه ّمیّ،در ّتمجید ّبسیار ّاو ّاز ّدرّنویسنده ّولی کند

است.ّنبایدّفراموشّکردّّایّاستّکهّهویتّویّبهّشوهرشّوابستهسادهّشخصیتّ،حقیقت

-آالیشّچوبکّمحسوبّمیهایّبیباّهمینّوضعیتّهمّازّمعدودّشخصیتدّکهّشهروّمحم ّ

ّمی ّسفر ّعازم ّاو ّهمراه ّو ّندارد ّرا ّتواناییّنقضّحرفّشوهر ّشهرو ّزائرشود. ّبه ّشهرو ّشود.

ّنباشدّزندگیّبهّچهّدمیّ،گیریّدارددّکهّقصدّانتقاممحم ّ ّاو خوردّوّردشّمیگویدّکهّاگر

درّوّّ(1384ّ:69)چوبک،ّّمیرددونّزائرمحمدّاوّهمّمیبیندّوّبشدهّمیزندگیّخودّراّتمام

توّازّمنّبهترّمیّدونیّکهّچهّبایدّ»کند:ّحرفّدلخواهّبسیاریّازّمردانّراّبیانّمیّ،نهایت

ّّ(1384ّ:70)چوبک،ّ«ّ.منّحرفیّباالیّحرفتّندارمّ،بکنی.ّهرّچیّتوّبکنی

اخودآگاهّداردّوّیونگّآنّراّاینّتصویرّازّزن،ّمطابقّباّچیزیّدرّروانّمردّاستّکهّروّبهّن

ّۀانقیادّمردانّدرّجامعدرّچوبکّّراّدرّآثارّزنّ،نامد.ّمیرعابدینیّبهّشکلّکلیروحّزنانهّمی

ّ(242ّ:1383)میرعابدینی،ّّ.بیندمردساالرّازّدیدگاهّجنسیّمی
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ّمیقبلّا ّنمادهایّزنانه، ّبارۀ ّبحثّدر ّز ّزن ّدسته ّدو ّداستانّتوانّبه ّقفس»در «ّمردیّدر

کند.ّزنّدرّداستانّیاّسودابهّهمسرّالذکرّپیرویّمیاشارهّکردّکهّازّالگویّسیاهّوّسفیدّفوق

شودّوّشوهرشّتمامّعمرّدرّسوگّویّخانّاستّکهّتبدیلّبهّزنّاثیریّمیمتوفیّسیدّحسن

یوهّوّدخترهایّزنانّب»مقدارّاستّیاّیّبهّنامّیاسمنّاستّکهّکلفتّوّبیاستّیاّددۀّزرخرید

ّترشیدۀ ّسیّ « ّوفای ّبر ّکه ّهستند ّمحل ّدرگذشتهاهل ّهمسر ّبه ّمید ّغبطه ّّّّّّّّّّّخورند.ّاش

مردیّ»وّ«ّچاهّوّآونگ»هایّالوصفّتأکیدّاینّپژوهشّبرّنمادهایّمشهودّزنانهّدرّداستانمع

ّاند.ّاستّکهّبرایّاینّپژوهشّانتخابّشده«ّدرّقفس

ّ ّشیوع ّایرانّموجبّمرگّوبا ّهمدر ّاعضایّۀ ّشخصیتّاصلیّحسنّسیدخانوادۀ خان،

ّ،گیریّساکنّهندّاستخانّکهّدرّهنگامّهمه.ّسیدّحسندشومیّ«مردیّدرّقفس»داستانّ

ّمی ّبدر ّسالم ّمرگّجان ّبرداز ّّ،مرگّعزیزان. ّرا ّدیوانگیّمیاو ّمرز ّانرسبه ّد ازدواجشّباّو

راّبرّاثرّاوّآوردّچونّدوامّمیّفقطّسهّماهّ،کندسالهّکهّزندگیّاوّراّمتحولّمیدختریّسیزده

کهّدرّآن،ّآشر،ّآخرینّبازماندهّازّ«ّسقوطّخانۀّآشر»دهد.ّمانندّداستانّخناقّازّدستّمی

ّ ّدست ّاز ّخواهرشّرا ّبزرگ، ّمیخاندانی ّمیدهد ّمویه ّانزوا ّدر ّسیدو ّنیزّحسنکند، خان

ّبازماند ّّۀآخرین ّپیشه ّمالیخولیایی ّزندگی ّمیخاندانیّبزرگّاستّکه ّآشرکند ّمانند بهّّ،و

ّمی ّتریاکّپناه ّبدنیایّوهمناکّمشروبّو ّرا ّزنّفقید ّتا ّبرد ّتنهاّه دستّفراموشیّبسپارد.

ّماده ّنیزّهنگامّجفتّیسگدلخوشیّاو ّاو ّمیّویّ،گیریاستّکه ّتنها ّداستانّباّرا گذاردّو

ّرسد.ّمرگّسیدّّبهّپایانّمی
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کهّازّسویّدادگاهّروایتّاولّشخصیّاستّازّیکّزندانیّ«ّولداناهّوّپچ»وّیاّّ«ّچاهّوّآونگ»

بردّسرّمیهّچالیّتنگّوّتاریکّباستّودرّسیاهمحکومّبهّمرگّشدهّ،تفتیشّعقایدّاسپانیا

یابدّکهّراویّدرمیّ،داستانآغازّلحظاتیّپسّازّکند.ّنجاتّپیداّمیّ،ولیّدرّآخرینّلحظات

بهّّوّگیریّدیوارّآنوشدّکهّمساحتّزندانشّراّباّاندازهکدرونّیکّسلولّنمناکّاست.ّاوّمی

ّلباسّخودّکمکّتکه ّکندّایّاز ّکارمحاسبه ّاتمام وقتیّبهّّ.شودبیهوشّمیّ،ولیّپیشّاز

یابدّکهّدرّدرمیّ،هوشّآمدنهّیابد.ّپسّازّبمقداریّغذاّوّآبّدرّکنارشّمیّ،آیدهوشّمی

ّنورّخفیفیّسل ّبهّتختهوسطّاتاقّگودالّعمیقیّوجودّداردّو ّنیز ّاو ّو ّروشنّکرده ایّولّرا
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ّشده ّبسته ّطناب ّبا ّدرباالیّسرشچوبی ّسقفّمیّ،است. ّبر ّرا ّزمان ّپدر ّکهّنقاشی بیند

،ّاّآونگّدرّهرّنوسانامّ ّتّداردّکهّبهّآرامیّدرّنوسانّاستمانندیّراّدرّدسبزرگّداس آونگ

ّبهّمردّنزدیکّترّمیپایین ّآیدّتا ّمردّدرّصددشود ّبکشد. ّرا ّاو ّباّنجاتّخویشّبرمیّو آیدّو

ّ ّبرّطناب، شدنّوّجویدهّراجلبّکندّهاتوجهّموششودّمیموفقّمالیدنّماندۀّغذایّخود

ّموشطنابّتوسطّ ّدریدهها، ّدرستّکمیّپیشّاز ّشدنّسینۀ ّّ،توسطّآونگاو ّمرگّاو ّاز را

ّمیامّ ّرهاندحتمیّمی ّباالّکشیده ّبه ّحرکتّآونگّمتوقفّو ّناگاه ّبه ّاینّلحظه ّدر وّّشودا

شود،ّمیناگهانّدیوارهایّسلولّداغّّ.یابدّکهّتمامیّحرکاتّاوّزیرّنظرّقرارّداردزندانیّدرمی

ّبهّسویّمرکزّسلولّآیدّدرمیبهّرنگّقرمزّ ّباقیّّوّدیگرکندّحرکتّمیو جایّپاییّبرایّاو

ّلحظهگذاّرنمی ّدرستّدر ّصداهاییّراّد. ّدرونّگودالّاست، ّحالّسقوطّبه ّراویّدر ایّکه

ّّ،شنودمی ّدیوارها ّکشیدهناگهان ّعقب ّشهرّّشودمیبه ّکه ّفرانسوی ّالسال ّژنرال ّدست و

ّدهد.ّاوّراّازّسقوطّنجاتّمیّّ،استتولیدوّراّفتحّکرده
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ود.ّشبرندّآغازّمیباّتوصیفّدوّشخصیتّکهّمیانّبیهوشیّوّبیداریّبسرّمیّ،هرّدوّداستان

ّخوانیم:درّبارۀّتکّشخصیتّداستانّمی«ّچاهّوّآونگ»درّاوایلّ
کهّآرامشیّکهّدرّگورّانتظارّماّ«ّلغزید»درّعالمّتخیلّمن،ّمثلّیکّآهنگّموسیقی،ّاینّفکرّ

کلیّهتوانمّبگویمّکهّبچقدرّمطبوعّاست....ّبیهوشّشدهّبودم،ّوّباّاینّوصفّنمیّ،بردراّمی

ّدستّداده ّاز ّرا ّخودم ّتعریبوشعور ّسعیّدر ّمنّماندهدم. ّدر ّاحساسیّکه ّنوعّ ّ،بودفّچه

چهّکهّباّهمۀّاینها،ّهرگویمّکهّآیم،ّفقطّمیکنمّوّحتیّدرّصددّتوصیفّآنّنیزّبرّنمینمی

ّبود ّمن ّنرفتهّ،در ّدست ّعمیقاز ّدر ّخواببود. ّهذیان،ّ–ها،ترین ّدرحال ّحالّّ–نه! ّدر نه،

زیراّاگرّجزّاینّبود،ّّرودزّهمهّچیزّازّمیانّنمینه!ّحتیّدرّگور،ّباّ–نه!ّدرّمرگ،ّ–بیهوشی،

ّمی ّعمیقّبیدار ّخوابّبسیار ّاز ّوقتیّکه ّنداشت. ّوجود ّتارهایّشابدیتّبرایّانسان ویم،

علتّهّشایدّبّمعهذا،ّیکّثانیهّبعد،ّ؛کنیمپارهّمیّ،ایمیّراّکهّباّآنّدمسازّبودهیعنکبوتیّرؤیا

–1334ّ:213،ّپو)ّ.ایمآوریمّکهّخوابیّدیدهنمیّخاطرهّبّاصالّ ّ،اینّتارهاّۀالعادنازکیّفوق

212)ّّ

ّشود:گونهّآغازّمیاین«ّمردیّدرّقفس»وّ
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هایّزندگیّخودّخانّدرّخوابّغلتیّزدّوّپهلوّبهّپهلوّشدّوّتاّآمدّبیدارّشودّوّرنجسیدّحسن

ّب ّرا ّدوبارهّخوابشّبه ّبیاورد، ّام ّیاد ّحالتیّبینّخوابّورد ّدر ّاینّخوابّخیلیّسبکّبود. ّا

ّّ،بیداری ّبود ّمانده ّایندودل ّپیشّاز ّآیا ّبیهوشیّّکه ّآن ّدر ّنه. ّیا ّبوده ّدنیا ّدر ّو ّزنده هم

ّمیشیر ّداشت، ّکه ّزندهین ّاز ّبلکه ّبگشت ّچیزی ّخودش ّام ّهبودن ّبیاید ّچیزیّیادش ا

ّعکس ّبیداریّبدستگیرشّنشدّو ّدر ّسرشاریّکه ّشکّّ،زندگیّداشتهالعملّتنفر ّدر ّرا او

 باقیّگذاشت.ّ

نظرشّآمدّکهّباّشعورّهّبود.ّبرایّیکّلحظهّبایّدرّخاطرشّنماندهسابقهّ،شتهازّعمرّگذ

یدهّیوشیّگرفته،ّازّشکمّمادرّزاوّسادگیّیکّطفلّدرّدنیاییّدیگرّکهّسراسرّآنّرؤیاّوّفرام

یچّهّاشّکهّازّهیچّشروعّشدهّوّبهبریدهّوّمحوّشدهوّیادگارهایّنیمّقرنّزندگیّبریدهشدهّ

ّبود.ّراموشیّسرّبهّنیستّشدهد،ّدرّآنّفشختمّمی

ترّوّبهّبیداریّوّاّباّهمهّاینها،ّدرّآنّوقتّحالتیّداشتّکهّازّخوابّوّبیهوشیّروشنام ّ

ّیکّکوششّباطنیهوشیاریّدردناکشّنزدیک ّبا ّبود. کردّبلکهّحقیقتّتلخّآنّتقالّمیّ،تر

ّبینّببردّوّرشته ّاز ّبحالتّرا ّبیداریّمربوطّکردههّایّکهّاوّرا ّزندهّپارهّکندّّ،بودزندگیّو و

بیدارّشودّوّیقینّکندّّسببّشدّکهّکامالّ ّ،اّهمینّکوششّنهاییام ّّبودنّخودشّراّازّیادّببرد

کهّتازهّمتولدّنشده،ّبلکهّنیمّقرنّپیشّازّاینّدرّالهورّبدنیاّآمده،ّزجرّکشیده،ّپایّچپشّراّ

ینّدنیاّنداردّوّفقطّباّاّاّدرکسّّراند،ّسودابهّراّازّدستّدادهّوّاکنونّهیچازّباالیّزانوّبریده

وّمحکومّّگورّکردههبش،ّخودّراّزندهازرخرید،ّدورّازّمردمّدرّخانهّپدریّۀیکّسگّوّیکّدد

ّ(.51–1334ّ:52کهّزندگیّکند.ّ)چوبک،ّّاست

ّتوصیفّ ّاستاد ّبیداریّاستّّدنیایپو ّآونگچ»ّوبینّخوابّو ّو ّاه ّنوعیّازّ« ّیکّنمونۀ

ّدستّماین ّبه ّتوصیفاتّرا ّیگونه ّقفس»دهد. ّمردیّدر ّظرافتیّخاص« ّبا ّتوصیفّّ،نیز با

ّبرایّسید ّزندگی ّمرگّو ّیا ّبیداری ّو ّخواب ّمیحسنحالتّبین ّآغاز ّدوّخان ّهر ّدر شود.

ّّ،داستان ّدیگری ّو ّواقعی ّسلول ّدر ّیکی ّمواجهیم: ّسلول ّدو ّدر ّزندانی ّدو ّزندانیّبا در

ّزنده»خودساختهّ ّکردهوّمحکومّاستّکهّزندگیهبخودّرا ّّ«.کندّگور ّ(1334ّ:52)چوبک،

ّدارد ّمناسبت ّزندان ّبا ّکه ّمحکوم ّواژۀ ّمیّ،چوبکّاز ّکهّاستفاده ّفراموشّکرد ّنباید کند.

خواهدّکهّخانهّراّنمادینّتفسیرّصراحتّازّخوانندهّمیبهّ،«مردیّدرّقفس»چوبکّباّعنوانّ

ّقفسّواقعیّقن ّداستان، ّوانگهیّدر ّتأکیدیّچندکند. برّماهیتّّبارهاریّنیزّوجودّداردّکه
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«ّتارهایی»وّ«ّرشته«ّ»کردنپاره»ولّباال،ّهرّدوّنویسندهّازّاست.ّدرّدوّنقلّقّگونۀّخانهقفس

ّدهند.ّگویندّکهّدوّزندانیّراّبهّدنیاّوّبیداریّپیوندّمیسخنّمی

ّیاستّکهّداستانّسرگذشتّنمادینّجنیننوشتهّشده«ّچاهّوّآونگ»نقدهایّبسیاریّبرّ

ّندکمیبرد،ّرشدّمیسرّهّکشدّکهّدرّحالتّمیانّخوابّوّبیداریّبیدرونّرحمّراّبهّتصویرّم

ّنهایتّمتولدّمی َّنپ شود.وّدر ّهدفّنوزاییّّ،بتینا ّبازگشتّراویّبهّزهدانّوّمامّزمینّبا از

خانّدرّحسنتنهاّاتاقیّکهّسیدنه«ّمردیّدرّقفس»(ّدرKnapp, 1984: 170ّ)ّ.گویدسخنّمی

ّتداعیّمیبهّشکلّنماّ،آنّمحبوسّاست صراحتّبرایّشرحّاحوالّکندّبلکهّبهدینّرحمّرا

شود.ّدرّداستانّمیشدنّسخنّگفتهیدهیازّطفلّوّشکِمّمادرّوّزاّ،خانّدرّآنّاتاقحسنسید

(Deliveranceّوّ)(Deliverّ)ّهایهواژباّتوجهّبهّمعنیّاست.ّشدنّبهّکارّرفتهواژۀّزاییدهپوّهمّ

هاّراّمعانیّثانویّآنّ،اینّواژگانپوّازّتعمدیّادن(،ّاستفادۀّدنجاتّهمّزاییدنّو)همّبهّمعنیّ

ّمیّنیز ّمتبادر ّذهن ّچندّ،کندبه ّ)ّهر ّنجات ّواژۀ ّاز ّفقط ّترجمه ّپودر ،1334ّ ّو231ّ: )ّّّ

ّ)نجات ّپودهندگان ،1334ّ :233ّ ّشده( ّعملاستفاده ّدر ّو ّبینّّ،است ّاز ّموجود ّّّّّّایهام

بهّآنهاّ(ّکهّدرّدوّداستان1334ّ:231ّ،ّپو)«ّتسمه»وّ«ّتارها»وّ«ّرشته»شدنّاست.ّپارهرفته

نمادیّازّبندّنافّاستّکهّواسطّمرگّوّزندگیّوّخوابّوّبیداریّقهرمانانّهرّّ،شوداشارهّمی

ظرفّّۀراویّدرباّرّ،ستّکهّبالفاصلهّپسّازّاشارهّبهّتسمهوجهّاینجاجالبّت دوّداستانّاست.

ّگوید.ّسخنّمیّ،اندغذاییّکهّکنارشّگذاشته

 زمان: عنصراساطیری مردانه  تیغ -10

ّتیغۀّتیزّکهّهرّلحظهّروّبهّپایینّدرّوسیلۀّپاره کردنّبندّنافّدرّداستانّپو،ّآونگیّاستّبا

ّاست ّپو)ّ.نوسان ،1334ّ ّهمراهّّ(233: ّبه ّهمیشه ّکه ّچاقویی ّدنبال ّبه ّنیز ّابتدا ّّّّّّّدر

رابطۀّتیغۀّّ(1334ّ:218،ّپو)ّ.گرددّولیّدرّزندانّاثریّازّچاقویّویّنیستمیّ،استداشته

ّ ّزمانّنیزّواضحّاست. ّنمناکتیزّآونگّبا بهّبدنّّتیغهّ،هنگامّخروجّازّسلولّگرمّوّتنگّو

ّتیغّوّعملّبریدن د.شومینزدیکّراویّ ّو ّپررنگّاست.ّّ،درّداستانّچوبکّنیزّچاقو بسیار

هاّالخودّداردّکهّس«ّراجرز»ایّخانّتعصبّخاصیّنسبتّبهّچاقویّدوازدهّتیغهسیدّحسن

ّپیشّوّپسّازّبحثّدرقبلّدرّهندّازّدوستیّدزدیده یّبارۀّهمسرّمتوفدرّ،بارۀّچاقواست.

ّحسن ّگفتهسید ّسخن ّبهمیخان ّدو ّاین ّکه ّگویی ّمربوطهّشود، ّدرّام ّعالوه، ّبه ند.



 
 
 
 
 
 
 
 
اتّتطبیقی،ّسالّ                                                60 ۀّادبی   1398ّّّّّّّّّّّّّّ،ّپاییزّوّزمستان21ّ،ّشمارۀ11ّنشری 

اندّکهّنقشّچاقوّوّتیغّدرّزندگیّویّراّپایّاوّراّازّباالیّزانوّبریدهّ،بیمارستانیّدرّبمبئیّهند

رغمّاینکهّدرّدوّداستانّمفاهیمیّکمّوّبیشّمشابهّعلیّ،دهد.ّدرّمجموعترّجلوهّمیپررنگ

درّدوّّ،شدکهّتوضیحّدادهّخواهدنقشّوّکارکردّتیغّدرّدوّداستانّآنّچنانّ،استبهّکارّرفته

ّجهتّمخالفّاست.ّّّّّّّ

پوّوّلنّداستانّادگارّآها،ّبهّتوصیفّسلولّزندانیّدرّبالفاصلهّپسّازشرحّحاالتّزندانی

ّ،«آونگچاهّوّ»انگیزیّمانندّیکدیگرند.ّدرّرسیمّکهّبهّطرزّشگفتخانّمیاتاقّسیدّحسن

تصویرّزمانّبدانّصورتّکهّبیشترّباّداسیّبزرگّدرّدستّبهّتصویرّکشیدهّّ،درّسقفّسلول

مانندیّدرّدستّبزرگّداس آونگّ،شودّولیّباّاینّتفاوتّکهّبهّجایّداسمیدیدهّ،شودمی

تصویرّمردیّشکارچیّباّّخانّنیزدرّسقفّاتاقّسیدّحسنّ(224–1334ّ:225،ّپو) .استّاو

ّاینمیتفنگّدیده ّبر ّعالوه ّدارند. ّقرار ّاو ّکنار ّحیواناتّمختلفیّدر ّکه ّاتاقّیکّّ،شود در

سهّدقیقهّّوّچهاردهّسالّاستّکهّرویّساعتّچهارنشینّاستّکهّساعتّدیواریّرویّشاه

مانندّدرّداستانّآلنّمعادلّتصویرّزمانّباّآونگّداسّ،راست.ّجمعّاینّدوّتصویمتوقفّشده

ّمردّتفنگپوّ ّو ّدائمیّچاقو ایّنقشّآونگّبهّگونهّ،دستّدرّداستانّچوبکبهاست.ّحضور

ّآلنّپوّراّبازیّمیّکند.ّ

 پو و چوبکهای داستانالگوی مادر و روح زنانه در کهننمادهای  -11

ّبی ّجهاننمادهای ّنماِد ّچند ّچتر ّزیر ّمیشماری ّجمع ّاینّشمول ّبرای ّیونگ ّکه شوند

ّ،توجهّبهّزمانّوّمکانّوجودّدارندنمادهایّجمعیّکهّدرّضمیرّناخودآگاهّجمعیّبشرّوّبی

ّ،گونهّنظریهّدرّاینّبابّخودداریّکردّچونّبهّعقیدۀّویالگوّراّبرگزید.ّاوّازّارائۀّهّرنامّکهن

ّکهن ّنامعین ّو ّپویا ّمعنّ،الگوهاماهیت ّداشتن ّبرای ّمیمانعی ّنمادها ّاین ّثابت ّوّی شود

توانّبهّآنّمعانیّنزدیکّشد.ّنظرّیونگّدرّبارۀّتئوریّوّنظریهّکهّآنّراّشرّفقطّمیّ،بنابراین

ّروانّبشرّ،نامیدواقعیّمی ّاز ّدانشّما ّکه ّبتوانّبهّّ،اینّبود ّآنّاستّکه ّاز ّمحدودتر بسیار

الگوهاّدرّبستریّکهّ،ّکهنبهّعالوهّ(Jung, CW 17, p. 7)ّ.ایّکلیّصادرّکردکمکّآنّنظریه

ّمی ّظاهر ّآن ّّ،شونددر ّمیبررسی ّبنابراینشوند ّنوشتهّ،و ّپیش ّاز ّبرایّتفسیری ّّّّّّّّشده

ّکهنکهن ّمیانّچند ّاز ّندارد. ّوجود ّکهنالگوها ّکهنالگو، ّو ّآنالگویّمادر ّ،الگویّوابستۀ

وّداستانّموردّبحثّدرّبخشیّبهّدکهّنقشّفعالیّدرّشکلبهّدلیلّاینّ،یعنیّروحّزنانهّیاّآنیما
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ازّاینّمنظرّانتخابّّ،برایّتحلیلّوّسپسّمقایسۀّاینّدوّداستانّ،کنندمیّاینّپژوهشّایفا

ّاست.شده

زنانهّهستندّکهّیونگّبرخیّازّالگویّمادرّوّروحّطورّکلیّنمادهایّبسیاریّمعرِفّکهنبه

ّبرد:راّنامّمیّهاآن
هرّزنیّکهّّباّویّّ،ریّوّمادرزِنّفردیّوّسپسازّنظرّاهمیتّدرّابتداّمادر،ّمادربزرگ،ّناماد

توانّآنهاّراّمادرّمجازیّچیزهاییّهستندّکهّمیّ،سپسّ.رندگیمیقرارّّ،ارتباطیّوجودّدارد

مانندّاسطورۀّّ؛الگویّمادرّفراوانّاستهایّکهنگونهّ،هامانندّایزدبانویان.ّدرّاسطورهّ؛نامید

ّحبوبات ّ)الهۀّحاصلخیزیّزمین، ّّیونانیِّدِمِتر ّ)ملکۀ ّدخترّویُّکِره ّو ّنان( وّّجهانّزیرینو

ّ ّمردگان، ّخدای ّمکانهادسهمسر ّبرانگیخته(. ّموجب ّکه ّاحترامّهایی ّو ّرعب ّّّّّّّّّّشدن

هایّساکنّمانندّکلیسا،ّدانشگاه،ّشهرّوّکشور،ّآسمانّوّزمین،ّجنگلّوّدریاّوّآبّ؛شوندمی

یّکهّباّّباروریّوّهایمکانالگوّباّچیزهاّوّشوند.ّاینّکهننمادهاییّازّمادرّمحسوبّمیّ،وّماه

ّزمینّشخمّزده...ّ؛عجینّاستّ،حاصلخیزیّمربوطّاست ّّازّجملهّباغّو نمادهایّمنفیّ.

ّ)یاّهرّحیوانّدرندهّوّدربرگیرندهّ:مادرّعبارتندّاز مانندّماهیّبزرگّوّمار(،ّّ،جادوگر،ّاژدها

ّهایّعمیق،ّمرگ،ّکابوسّوّجن....قبر،ّدخمه،ّآب

ّاینّکهن زنانه،ّّتدارّجادوییدلسوزیّوّنگرانیّمادرانه،ّاقّ:الگوّعبارتندّازمفاهیمّقرینّبا

گونهّغریزهّیاّانگیزشّسودمند،ّهرّچیزیّکهّمثبتّاستّوّموجبّخردورزیّوّتعالیّروح،ّهّر

درّقلمروّمادرّّ،همراهّباّدنیایّمردگانّ،شود.ّمحلّتغییرّوّتحولّوّنوزاییرشدّوّباروریّمی

ّمنفی ّدیدگاه ّاز ّدارد. ّاسرارآمیزکهنّ،قرار ّمخفی، ّچیز ّهر ّمفهوم ّبه ّمادر ّتاریکّّالگوی و

ّهرا ّمردگان، ّدنیای ّدره، ّمغاک، ّمیست. ّمیچه ّمسموم ّو ّاغوا ّدرد، ّو تقدیرّّچونکند

ّّ(Jung, CW 9i, 156–158) .ناپذیرّاستاجتناب

اشّراّنیزّبهّاینّ،ّدروازهّوّحصار،ّتورّوّدامّوّگیاهّخشخمادر کبیراریکّنویمنّدرّکتابّ

ایّمردانّازّزنانّبهّشکلّتصویرّکلیشهّ(Neumann, 1955, 283, 66, 300) د.افزایفهرستّمی

ّاثیریّ ّآنّسخنّگفتهزن ّاز ّپیشتر ّکه ّلکاته ّاینّکهنّ،شدو ّتصویرّتحتّتأثیر ّاستّتا الگو

ّواقعیّزنانّدرّزندگی.ّ

 نقش دوگانۀ کهن -12
 
 د قهرمانالگوی مادر: مادرکشی و تول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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نّبهّحالتّخوابیدهّبهّزهدانیّکهّزندانیّدرّآّ-بهّشکلّسلولّ،پوداستانّالگویّمادرّدرّکهن

یّیکند.ّاوّدرّسلولّباّدستانّنامریمّزمانّنقشّمثبتّوّمنفیّایفاهمّ،استبندّکشیدهّشده

کهّماندنّشودّترّمیترّوّکوچکسلولّتنگّ،رودچهّداستانّجلوترّمیشودّولیّهرتغذیهّمی

ّراّترکّکند.ّّناچارّبایدّآنپسّبهّ؛داشتدرّآنّحکمّقبرّراّخواهد

فردّبایدّازّچنگالّناخودآگاهّیاّسایهّکهّهمانّمادرّکبیرّّ،رشدّوّتکاملّشخصیتّدرّفرایند

ّیاّحذفّناخودآگاهّنیستّچونّبهّّ،است ّانکار ّکندّولیّاینّبهّمعنایّسرکوب، رهاییّپیدا

سرکوبّّ(Jung, CW 9i, 522) .خودآگاهّوّناخودآگاهّهرّدوّرویّزندگیّهستندّ،عقیدۀّیونگ

ّناهنجاری ّبه ّروانیهناخودآگاه ّ)ّ،ای ّفرافکنی ّروانprojectionمانند ّو )(ّ (neurosisّنژندی

ّمی ّعوضّ(Jung, CW 9i, 521)ّ.شودمنجر ّباّّ،در ّباید ّروانی ّتکامل ّمسیر ّطی ّدر فرد

ّاینّامرناخودآگاهّخویشّرابطه ّکندّو ّمغلوبّبرقرار ّبهّشکلّغالبّو ّنه ّو مستلزمّّ،ایّبرابر

آید.ّهاّبرّمیستّکهّفقطّازّعهدۀّقهرمانانّدرّداستاناپذیرشّوّادغامّوّتعاملّباّناخودآگاه

ّروحّزنانه ّمردانّیا ّزنانۀ ّضمیر ّاختیار ّدر ّناخودآگاه ّوّّبخشیّاز ّبند ّو ّقید ّاز ّباید استّکه

ناخوادگاهّآزادّشودّوّجذبّخودآگاهّشود.ّنجاتّزیبارویّگرفتارّدرّبنِدّاهریمنّیاّهرّموجودّ

شناسی،ّآزادسازیّروحّبهّزبانّنمادینّدرّروانّ،باّایشانهاّوّازدواجّقهرمانّمنفیّدرّداستان

الوصفّدرّابتداّقهرمانّبایدّخودّراّازّچنگّآمیزّخودشناسیّاست.ّمعزنانهّوّپایانّموفقیت

ّدهد.ّبهّاشکالّمختلفّرویّمیّ،ناخودآگاهّآزادّکندّکهّاینّامرّدرّدوّداستانّتحتّبررسی

درّدنیایّناخودآگاهّزهدانیّّ،رمانّراّبرّاوّنهادتوانّنامّقهکهّنمی«ّآونگچاهّوّ»شخصیتّ

کهّنمادّمادرانۀّدیگریّّراّخطرّافتادنّبهّچاهّ،بردّوّهرگونهّتالشّویّبرایّرهاییسرّمیهّب

حواسّویّنیزّبهّکارّّ،سپسوّّاوّمیانّخوابّوّبیداریّاستّ،بهّدنبالّدارد.ّدرّابتداّ،است

ازّدایرۀّتنگّبهّدستّژنرالّّ،شود.ّدرّنهایتیاندیشیدنّدرّویّفعالّمّ،افتندّوّبعدّازّآنمی

ّاست(ّهمGeneralمردیّکهّعنوانشّ)ّ،السال ّبهّمعنیّتاالر ّاسمشّنیز ّتولدّاستّو ّ،ریشۀ

همّعنوانّوّهمّاسمّویّنقشّمادرانهّدرّداستانّّ،چندّمردّاستکند.ّناجیّهرفراغتّپیداّمی

ّدارند.ّ

ّ،سایۀّسودابهّ،هّکهّدرّداستانّوجودّداردعالوهّبرّنمادهایّفراوانّزنانّ،درّداستانّچوبک
دّشیوۀّحضورّمحسوسّداردّچونّبهّدلیلّمرگّاوستّکهّسیّ ّ،خانحسندهمسرّمتوفیّسیّ 



 
 
 
 
 
 
 
 

  63ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبررسیّتطبیقیّداستانّچاهّوّآونگّاثرّادگارّآلنّپوّو...

ّدرّپیشّگ ّاینّیکیّازّچندّعاملیّاستفتهّرخاصیّازّزندگیّرا ّبرایّتفسیرّّاست. کهّراهّرا

عنوانّینّسودابهّبهنبۀّنمادکند.ّبرایّتأکیدّبیشترّبرّجعنوانّروحّزنانهّهموارّمینقشّویّبه
استّکهّخانّنقشّبستهدّحسنروحّزنانه،ّتصویرّزنیّدرّکنارّمردّشکارچیّدرّسقفّاتاقّسیّ 

ّمی ّآن ّبه ّروز ّهر ّمیوی ّسودابه ّیاد ّبه ّو ّسودابهنگرد ّاسطورهّ،افتد. ّدرّاینامی ّکه است

ّچشمانیّسیاه و بلند و سیاه گیسوان دارای زیبا، و قامت بلند باشکوه، و آراسته ویشاهنامهّ

هاّنقشّمنفیّداردّوّزمانّویّبهّعنوانّاغواگرّوّمسمومّکنندهّوُّکشندهّدرّاسطوره.ّهماست

ّنهایت ّنیمّمیّ،در ّبهّدو ّاینّدیدگاه( ّدرّداستانّباّشمشیرّرستمّ)قهرمانیّنمادینّاز شود.

ثیرّمرگّویّاستّولیّتأمرگّشدهزنیّمظلومّوّمهربانّاستّکهّجوانّظاهرسودابهّبهّ،چوبک
ّسیّ  ّحسنبر ّمنفیّاستّوّ،خاند ّزنانویّنمیّآشکارا ّروح ّچنگال ّاز مانندّّ،خویشّۀتواند

قفِسّمادرانهّزندانیّّ-خانهّ-هاّدرّاتاقآید.ّاوّسالبیرونّبیایدّوّبهّکسوتّقهرمانّدّرّ،رستم

گیرّّ،الگویّمادرّاستزدۀّحیاطّکهّنمادّدیگریّازّکهنالیّدرّزنگّ،استّیاّدرّنهایتبوده

ّنمیمی ّپیدا ّرهایی ّو ّسگّخودافتد ّماده ّاو ّقناریّ،کند. ّو ّآزادّراسو ّرا ّخود ّبند ّدر ّّّّّهای

ّکردنّخودّعاجزّاست.ّکندّولیّازّآزاّدمی

ّزن ّزبانّنمادینّروانمادرکشیّو ّآنّهنگامیّّ،شناسیکشیّدر ّو ّدارد ّمثبتیّنیز جنبۀ

ّمادر ّتعالیّشخصیتّقهرمانّمیّ،استّکه ّومانعّرشدّو ّبحثّّشود ّدر ّهمانّشکلیّکه به

ناخودآگاهّنیزّنبایدّخودآگاهّراّسرکوبّوّمنفعلّّ،تعادلّمیانّخودآگاهّوّناخودآگاهّمطرحّشد

شناختیّوّروانیّازّمادرکشیّبهّعنوانّالزامیّزیستّ«خورشیدّسیاه»کند.ّجولیاّکریستواّدرّ

 ,Kristeva, 1989)ّ.ردبدرّفرایندّتکاملّشخصیتّوّاولینّقدمّبرایّاستقاللّزنّوّمردّنامّمی

گویدّبهّهمینّشکلّازّلزومّمادرکشیّسخنّمیّ«مادِرّنمرده»درّکتابّ کریستیناّویلندّ(28–27

ّمی ّاذعان ّنیز ّپدر ّنقش ّاهمیت ّبه ّهمزمان ّنیزWieland, 2000, 10ّ)ّ.کندولی ّیونگ )ّّّّّّّّ

ّمیباقی ّکبیره ّگناهی ّرا ّناخودآگاه ّضمیر ّدر ّخالماندن ّاقدام ّاولین ّو ّراّداند ّرهایی قانۀ

اینّاستّکهّّ،شناسیّیونگنکتۀّاصلیّدرّبحثّروانّ(Jung, CW 9i, 178)ّ.داندمادرکشیّمی

ّمی ّرخ ّهنگامی ّو ّدارد ّنمادین ّجنبۀ ّعینیمادرکشی ّشکل ّبه ّناخودآگاه ّکه درّّ،دهد

ّّ،اینّعملّتکاملّشخصیتّوّدرّادبیاتّ،شناسینمادهایشّظاهرّشود.ّدرّروان
 
دّقهرمانّتول

ّشود.ّمینامیده
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هاّمنفعلّهستند:ّیکیّنهّباّارادهّوّاقتدارّدرّهرّدوّداستانّدرّدستّبررسی،ّشخصیت

ازّچنگّمادرّّ،کندنقشّپدرّوّمولدّراّبازیّمیّ،بلکهّباّکمکّیکّمردّکهّمطابقّگفتۀّویلند

ّدیگریخالصّمی ّو ّوّّ،شود ّاتاقی ّدر ّوی ّزندگی ّدر ّندارد. ّرهایی ّمادرانه ّچنبرۀ ّاز هرگز

ّتریاکّمیزندانیّوّهمّ،نمادّمادرّاستّحصاریّکه ّالکلّو ّنیزّبهّ.ّشودزمانّتسلیِم اینّدو

الیّدِرّباغّّ،دّبهّشکلّنمادینسیّ ّ،کردنّفرد،ّماهیتیّزنانهّدارندّوّدرّنهایتدلیلّناخودآگاه

الگویّمادرند.ّبهّهمینّسپارد.ّهمّدرّوّهمّباغّازّدیگرّنمادهایّکهنافتدّوّجانّمیگیرّمی

ّقانونمحّ،دلیل ّمیمدرضا ّسیّ پرور ّکه ّحسنگوید ّنهد ّمعلولّخان ّمعلولّجسمیّبلکه تنها

ّ(Ghanoonparvar, 2005: 32ّّ)هست.ّروحیّوّروانیّنیزّ

شدنّقهرمانّراّبهّهمراهّداردّزیراّویّعقیمّ،بردنّبهّدنیایّمادرالگوها،ّپناهدرّدنیایّکهن

شودّجنسیّویّدرّسگّنمودارّمیّهایقادرّبهّترکّکودکیّوّرسیدنّبهّبلوغّنیست.ّعقده

ّنهایت ّدر ّمیّ،که ّجفتّنر ّسیّ به ّولیّخود ّدرّحسنّدرسد ّچه ّزندگیّواقعیّو ّدر خانّچه

ّپاّدرّدنیایّنمادهاعقیمّمیّ،زندگیّنمادین دادنّآنّبهّمعادلّاحلیلّاستّوّازدستّ،ماند.

کّچاقوّباّخودّازّهندّیّ،درّعوضاوّدّولیّدهمیّرخاست.ّقطعّپاّدرّهندّشدنّمعنیّعقیم

(ّوّآلِتُّکشندهّراّدارد.Jung, CW 5, 676ّ) آوردّکهّنقشّدوگانهّوّمتضادّاحلیِلّبارورکنندهمی

ّ«ّعالقهّوّکینۀّشدیدیّداشت»نسبتّبهّچاقوّّ،بهّهمینّدلیل ّسیّ 1334ّ:53)چوبک، ّد(.

باّقدۀّمادرّعّ،گویدگونهّکهّیونگّمیالگویّمادرّاستّولیّهمانخانّزیرّسلطۀّکهنحسن

(ّدرّداستان،ّسودابهJung, CW 9i, 175ّ) .عجینّاستّ،یعنیّروحّزنانه،ّالگویّوابستۀّآنکهن

ّ،سگشودّوّهمچنینّمادهمیاندامّخواندهدختریّدرّسقفّکهّگلزمانّتصویرّمنقشّوّهم

ّویژگیوضوحّویژگیبه ّروحّزنانه ّکه ّنبایدّفراموشّکرد ّدارند. ّخود ّدر ّرا هایّهایّروحّزنانه

ّ(Neumann, 1995: 355ّ)ّ.،ّحیوانیّوّالهیّداردانسانی

کندّکهّوقتیّبهّزبانّروانشناختی،ّمردّدرّروانّخودّقاِبّخالِیّیکّزنّآرمانیّراّحملّمی

ّپرّمی ّدنیایّواقعیّآنّقابّرا ّداستانّچوبکّعملّفرافکنیّرخّدادهّ،کندزنیّاز ّدر است.

ّمیاشاره ّنیز ّاینّقضیه ّگلّخانّوقتیدّحسنسیّ  شود.ایّبه ّتصویر ّبه ّبار اندامّخیرهّچند

شود.ّجاّمیهتصویرّمحوّولیّچهارچوبّسیاهّآنّدرّذهنشّجابّ،زندشودّوّپلکّبرّهمّمیمی

ّ(1334ّ:58)چوبک،ّّ.شودّتاّایدۀّقابّخالیّبهّذهنّمتبادرّشوداینّبازیّچندّبارّتکرارّمی
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ّخالی ّچهارچوب ّکهّ،تصویِر ّعکسی ّقالیچۀ ّبه ّاشاره ّبا ّدیگری ّجای ّخواهرشّبّدر دارّه

نکتۀّجالبّّ(1334ّ:67)چوبک،ّّ.شودتکرارّمیّ،کارهّازّکارگاهّآویزانّبودبودّوّنیمهانداخته

ّوی ّاینجاستّکه ّمرگّنابهّ،توجه ّاز ّنیز ّبیهخواهرشّرا ّمرگّنصیبّنمینگام ّنوع گذارد.

ّمردساالرانۀّحاکمّبرّداستانّاستّچونّخناق ّراستایّنگاه ّدر ضّنوعیّمرّ،همسرّویّنیز

ّمی ّدرگیر ّرا ّبیمار ّگلوی ّکه ّاست ّدر ّمشابهی ّتلخ ّطنز ّمیّسنگ صبورکند. ّّّّّّ؛دهدروی

ّزبانّیکّشخصیتّاصلیّروایتّمیبدین شودّولیّنوبتّروایتّگونهّکهّهرّفصلّداستانّاز

ّنمی ّگوهر ّبه ّاوهرگز ّو ّبیّ،رسد ّباقیّمیغایبّو ّنمادینصدا ّزبان ّبه ّبرخیّّ،ماند. مانند

ّّزداستان ّسخنهایّپو، ّاز ّزندگیّمحرومّنانّهم ّخود ّاز ّهم ّنشانّزندگیّاستّو ّّّگفتنّکه

گونهّکهّدرّداستانّهمانّ،رسندبهّقتلّمیّسنگ صبورشوند.ّگوهرّوّفواحشّبسیاریّدرّمی

ّ،«رازّماریّروژه»رسندّیاّدرّمادرّوّدختریّفاحشهّبهّقتلّمی«ّشورخانههایّکویّمردهقتل»

ّاست.ّشودّکهّکشتهّشدهشودّوّمعلومّمیدّمیایّبهّشکلّمرموزیّناپدیفاحشه
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ّمی ّپژوهشّنشان ّاین ّتأثیر ّدالیل ّکه ّدهد ّآونگ»داستان ّو ّچاه »ّ ّقفس»بر ازّّ،«مردیّدر

ّازّعالقۀّشخصیّ ّفراتر ّپیرویّمیّچوبکالگوییّ ّپو ّو ّادبیاتّآمریکا ّبهّکندبه نتایجیّبهّّو

ّرسد:ّشرحّزیرّمی

ّعلی ّفرهنگی،هارغمّتفاوتالف( ّزبانیّو ّمکانی، میانّاینّدوّّییّمشترکهاالگوّیّزمانی،

ّّالگوییّیونگّقابلّتبیینّاست.باّتوسلّبهّنظریۀّکهنّقابلّمشاهدهّاستّکهّنویسنده

ّ ّکهنب( ّّ،الگوهانمادهایّجهانیّیا ّبیشّبهّشکلّیکسانّظاهر ّکمّو ّ ّ ّ شوندّکهّیکّمیّ

درّدنیایّبهّشکلیّمشابهّّ،رّدوّداستانایّآغازینّههشکلّآنّدرّخوابّوّرؤیاست.ّصحنه

ّّدهند.خوابّوّبیداریّرخّمیمیانّ

داسّزمانّدرّسقفّاتاقّداستانّّتصویرّشباهتّمیانّآونگّدرّسقفّسلولّداستانّپوّوج(ّ

ّفراترّازّیکّاتفاقّاست.ّّ،چوبک

وّّاّظهورشودّوّدرّادبیاتّبشناسیّازّآنّباّعنوانّفردیتّیادّمیرشدّشخصیتّکهّدرّرواند(ّ

ایّتنگاتنگّباّشیوۀّبرخوردّقهرمانّباّعنصرّمؤنثّرابطهّ،شودمیتکاملّقهرمانّنشانّداده

ّ ّضمیر ّمناسب ّادغام ّعدم ّدارد. ّزنانۀ ّبا ّناخودآگاه ّمردانۀ ّبروزّّ،خودآگاهضمیر موجب
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ّسویّزهدانّمی ّبه ّتمایالتّواپسگرایانه ّفرافکنیّو ّقبیلّتثبیت، ّاینّمشکالتیّاز ّکه شود

ّّرمانانّهرّدوّداستانّقابلّمشاهدهّاست.اتفاقاتّدرّقه

هایّهایّمذکرّداستانمانندّبسیاریّازّشخصیتّ،چوبکّوّپودوّداستاِنّاینّمردانّدرّ(ّـه

دیگرّایشان،ّتواناییّپذیرشّوّتعاملّباّنیمۀّدیگرّشخصیتّخودّراّندارند.ّآنهاّبهّبلوغّروانیّ

دهندّکهّدرّدوّداستانّزینّتنّدرّمیناچارّبهّالگوهایّجایگپسّبهّ؛رسندبرایّاینّکارّنمی

هاّخودّراّانگیزّزهدانیّاستّکهّشخصیت،ّبازگشتّبهّسلولّوّاتاقّرخوتاینّالگوچوبکّوّپوّ

ّمی ّآنها ّبند ّچوبکّجایگزیندر ّداستان ّدر ّدیگرییابند. ّیاّّ،های ّالکل ّو ّتریاک همچون

دّولیّآنّحیوانّکهّبهّدهدرّداستانّرویّمیّ،سگفرافکنِیّروِحّزنانۀّشخصیتّمردّبرّماده
درّدنیایّواقعیتّیکّّ،خانّتبدیلّشدهدّحسنموجودیّاثیریّوّجایگزینّهمسرّدرّذهنّسیّ 

ایّزدهناچارّازّدرّزنگبهّ.شدنّبهّموجودیّآرمانیّراّنداردستّوّتواناییّتبدیلاسگّمعمولیّ

ّسال ّنشدهکه ّباز ّها ّمیاست، ّبیرون ّدنیای ّجفتبه ّو ّدّگریزد ّمیان ّاز ّرا ّواقعیّخود ّّنیای

ّیابدمیّهاسگ ّداستان ّدر ّمقایسه، ّمقام ّدر .«ّ ّو ّنوعیّّ،«آونگچاه ّبه ّزندانی شخصیت

ستّکهّاوّبهّکمکّکندّولیّمشکلّویّاینجاپیداّمیّاستقاللّوّفرارّازّمحبسّمادرانهّدست

ّمنفعل توانّعملّویّراّرسدّکهّهرگزّنمیازّزندانّبهّرهاییّمیّ،فردّدیگریّوّبهّشکلّکامال 

تقدیرّبرّسرنوشتّتأثیرّامورّراّندارد.ّاعتقادّبهّچونّیارایّتغییرّخودآگاهانۀّّرمانانهّدانستقه

بهّمعنیّّ،قهرمانان،ّدرّتضادّکاملّباّفرآیندّتکاملّوّرشدّشخصیتّاستّچونّچنینّباوری

5ّّاست.استّکهّهمانّنیرویّزنانهپذیرشّقدرتّناخودآگاه

ّو ّعلی( ّتواناییّرغم ّو ّچوبکنبوغ ّو ّکشورهایّبهّ،پو ّادبیاتّداستانیّدر ّپیشگامان عنوان

ّخود ّنمی، ّنمیایشان ّیا ّانسانخواهند ّتوانند ّرسیدههای ّکمال ّدرّایبه ّکه ّبیافرینند ّرا

 شوند.ّّقهرمانّنامیدهّمیّ،ادبیات
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