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  دهكيچ
ه ك ياز شهر ،  لُن برسد ك تا از تِب به      كند   مي يپ ط يه اُد ك يري است از مس   يتيروا » پ در جاده  ياَُُد«
 يـي ه از لحاظ رواك يريمس. گردد يه سرانجام آرامگاه او مك يشود به شهر يدا مي آن گناهش بر او هو  در
 .كند  ميوصل» لُنكپ در ياُد«را به » اريپِ شهرياُد«ن يچن نيرد و ايگ يل قرار مك سوفوةشنامين دو نمايب

پ اجـازه  يردن آن به اُدك يطه كشود  ي را متصور م يري مس يين خأل روا  ي از ا  يريگ  درواقع بوشو با بهره   
ن وصف و با اسـتناد بـه        يبا ا . ابدي ييت از آن رها   يت رنجور خود مواجه و درنها     يخواهد داد تا با وضع    

ـ ر اُد يتوان مس   ي م ياوك روان ةسنده در عرص  يات نو يتجرب  يدرمـان  نـد روان ي فرايـك  از يا  پ را اسـتعاره   ي
 ياوكـ م رواني از مفاهي داد تا با در نظر گرفتن برخ ان را خواهد  كن ام يه به ما ا   ك يتيموقع. موفق دانست 

افتنشان را بـر  يت يفعل، مين مفاهيتر ا قين رهگذر عالوه بر فهم عميتا از ا ،  مي اثر بپرداز  ة دوبار ةبه مطالع 
  .مينك دنبال يداستان-يي روايبستر

  .تحول، ونگي، ديفرو،  بوشويهانر، پي اُدةعقد، اُديپ در جاده، پيداُ: هاي كليدي واژه

___________________________________________________________________________ 
* E-mail: saeedsadeghian@ut.ac.ir 

** E-mail: nshahver@ut.ac.ir 



 1395 ، پاييز و زمستان2 هشمار، 21، دوره پژوهش ادبيات معاصر جهان 266

 

 

 قدمهم
گذاري احساسي تفكيـك      اگر بتوانيم ميان شناخت عيني و ارزش      

 اي كه عصر ما را از دورانِ كهن جدا       ايم بر خرابه    پلي زده ،  قائل شويم 
اُديـپ هنـوز    بينـيم  وقتي مـي ، زده خواهيم شد  و آنگاه شگفت  كند  مي

  . زنده است
  )49: 1993(كارل گوستاو يونگ 

د يخوان  يم،  لكسوفواثر   اُديپ شهريار  ةشناميدر نما  ، قت عملـش ي از حقيپ پس از آگاهيم اُ
 او را يـي  رواييشود؛ پس از خأل يتِب م،  وداع با زادگاهشة و آمادكند   مي وركچشمان خود را    

 يكـي  مقـدس در نزد    يانكه به م  ك يدر حال ،  ميابي يبازماُديپ در كلُن      نمايشنامة   دوباره در آغاز  
 اُديپ در جـاده  ، انين ميدر ا. كند  ميايش از مرگ مهيرِ پي تطهياشود و خود را بر     يآتن وارد م  
دك يا  از جادهيالي است خيتيروا،  ن خأل ي از ا  ي است داستان  يپرداخت پ به همـراه دختـرش   يه اُ
 و يياز رسـوا ، ر تحـولش را   يسـ ،  تـر از آن      داسـتانش را و مهـم      ينـوع    تا به  كند   مي يگون ط يآنت

 خود ياوكات روانيمدد تجرب   بوشو به  يه هانر ك يريمس. ندك املك و مرگ    يي تا رها  يسرگردان
د  كند   مي خلق هـا    ينـ ير در جنگـل ار    ي تطه ة بخشد و آماد   ييت رنجورش رها  يپ را از وضع   ي تا اُ

Erényes  ،     ـ كرد روانيكـ ن رو يو درسـت همـ    . نـد كل  ك سوفو ةگان  سهاز  در آغاز بخش دوم  ةاوان
ه كـ  يخوانـش . كند   مي اُديپ در جاده   از   ياخت روانشن يب به خوانش  يه ما را ترغ   كسنده است   ينو
دة اسطور يديتواند از خوانش فرو     ي نم كش  يب دةعقد«پ و مفهوم ي اُ ،  اويدر نظـام تئـور  » پي اُ
گردان باشـد؛ و  يرو psychic apparatus دستگاه روان يردهاكاركن يتر ي از اصليكيعنوان   به

توانـد نـسبت بـه     ينمـ ) ونـگ يد و يـ فرو يان آرايـ رغم اختالفات متعدد م     يعل(زان  ين م يبه هم 
  . تفاوت باشد ينه بين زميونگ در ايمطالعات 
پـردازان بـه      هيـ سندگان و نظر  ين نو يخاطر ا   تعلق،  يقي نوعاً تطب  ين بررس يگاه ا يگران،  درواقع

د ةعنصر ثابت اسطور     د بـه يـ بعـد فرو ، عنوان خـالق آن   ل بهك نخست سوفوةدر وهل: پ استي اُ
خـاطر    سـپس بوشـو بـه   ، كنـد   مـي  خـود يهـا   هيـ ه از آن در بسط نظر     ك يا  ژهي و ة استفاد ةواسط
ـ   ل به اسـطوره بـه     كه در ك يتيم اه ةواسط  ونگ به يت  ي مؤثر آن و درنها    بازآفريني/يبازخوان  ةمثاب

ن يـ بخـش نخـست ا   ،  نيبنابرا. دهد  يم) 24: 2010،  فوردهام(» عت انسان يان طب ي ب ي اساس ةنحو«
 مختلـف از    يهـا   يه چگونه تلقـ   كنيا،  يساز   مفهوم يك از روند     است موجز  يا  خچهيمطالعه تار 

، ن اسـطوره  ي ا ي جنس يها  ه بارقه ك يدرحال: ده است يم متعدد انجام  ينش مفاه ي اسطوره به آفر   يك
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د ةعقد«ل مفهوم   يش را ذ  ي بسط آرا  ةد اجاز يبه فرو  د بوشـو بـر سرنوشـت       كيـ تأ،  دهـد   يم» پي اُ
د ن ط كب تا   ه از تِ  ك يرياب جرم و مس   كپ پس از ارت   ياُ ن يـ  متفـاوت از ا    يبرداشـت ،  كنـد    مي يلُ

افـول  «با عنـوان    ،  دي فرو يآنچه ما در نظام تئور    ،  واقع در. گذارد  ي خواننده م  يش رو ياسطوره پ 
د ةعقد ، ن تفـاوت يـ و ا. ديـ نما يگر رخ مـ ي ديا  بوشو به گونه يي روا يايدر دن ،  ميشناس  يم» پي اُ
ر يم مسيبوشو در ترس، المكگر يبه د. خواهد بود بسط آن    ي حاضر در پ   ةه مقال ك است   يا  هيفرض
د ا يـ ) لكسـوفو ( خـالق اسـطوره      يايه به دن  كش از آن  يه ب كه دارد   كي ت يم و عناصر  يپ بر مفاه  ياُ
د ةعقد«پردازِ مفهوم     هينظر در  transformationبـه مفهـوم تحـول       ،   باشد يكنزد) ديفرو(» پي اُ

تا ن فرصت را خواهد داد ي مفهوم به ما ا  يك مشابه از    ين تلق يا. ونگ شباهت دارد  ي يركنظام ف 
 را بر بـستر      ن بار آن  يتا ا ،  مي برگرد -استاد و شاگرد  –ونگ  يد و   يان فرو ي م  افكگر به ش  ي د يبار
د«ت يه درنهاكم ينك مرور يرمان   .رساند ي ميرنجور را به بهبود» پِياُ

  يساز  مفهوميك ةخچيتار: لُنكپ از تِب تا ياُد
اُديـپ  از سويي نه تنهـا  . بعدِ بينامتني آن است، زترين ابعاد رمان بوشوترديد يكي از بار     بي

بلكه خودِ سـوفوكل نيـز در   ،  سوفوكلاُديپ شهريارِاي است بر    از لحاظ روايي ادامه   در جاده 
  از سوي ديگر اسطورة اُديـپ بـه     ). 323: 1393،  بوشو(هاي اُديپ در رمان حضور دارد         خواب

بـه بخـش    ،   از آن بـراي بـسط و توضـيح نظريـاتش بـرده اسـت               اي كـه فرويـد      واسطة بهـره  
با اين توضـيح و بـا در نظـر         . جدانشدني عالم روانكاوي و متون روانشناسي تبديل شده است        

بررسي اين بعـدِ اثـر از اهميـت بـااليي برخـوردار             ،  گرفتن چارچوب روانشناختي اين مطالعه    
 . است

  مفهوميك يها استگاهخ: ديل تا فروكاز سوفو
 يل برابـر  ي آشـ  يهـا   ي از نظـر شـهرت بـا تـراژد         اُديپ شهريار ،  وناني يها  ان اسطوره يدر م 
د .كند  مي  شد و با مـادرش ازدواج ك ينادانسته پدر خود را م، Cadmosادموس  كپ از نوادگان    ي اُ
ردن كـ ور كـ  خـود را جـز در   يشود جـزا   يقت باز م  ي حق يه چشمانش به رو   ك ي و زمان  كند  مي
دار پدر و مـادر  ي از تصور ديرا حتيآورد ز ياسه درمك او چشمان خود را از       .نديب  يدگانش نم يد

د يـي  چرا ةل دربـار  كسوفو. ن است يز شرمگ يخود در عالم مردگان ن      يحيپ توضـ يـ  سرنوشـت اُ
ـ كـ البته در خانـدان  . ديآ  يا م ين سرنوشت به دن   ياو مقدر به ا   . دهد  ينم ست يـ سـابقه ن  يادموس ب
ـ   يه ا كطور    همان،  ديان گرفتار آ  يل به عذاب خدا   يدل  ين ب ي چن يسك  خـودِ   يتـر بـرا     شين اتفاق پ
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ادموس كـ در تمـام نـسل   «رفت يد پذين همه با  يبا ا ،  ز افتاده بود  يهمسر و فرزندانش ن   ،  ادموسك
د ةانداز  س به ك چيه ، لتـون يهم(» ديشكـ شتر از او زجـر ن يـ س بكـ  چيو هـ  [...] ر نبود   يتقص  يپ ب ي اُ

ل ك سـوفو  ةشناميـ  نما ين اصل ي از مضام  يكيه  ك است   يعيطب،  ن وصف يبا ا ). 319 :1940/1978
 دور زدن آن بـه      ي بـرا  يست و هـر تالشـ     ي از آن ن   يزيه گر ك محتوم   يريتقد. ميبدان» ريتقد«را  
. ونـان دارد  ي يري اسـاط  يشه در باورها  يه البته ر  ك يا  مسأله. ديبارتر خواهد انجام     فاجعه يا  جهينت

، ونـان ي يدر تـراژد «، كند  ميدكيبر آن تأشهريار اُديپ  ةوب در مقدمكه شاهرخ مس كطور    همان
 ».دردا يد بـر حـذر مـ   يـ  امز زودگـسلِ يان را از توسل به دستاو     يوسته آدم يپ،  يري اساط ينيب  جهان

د) 34 :1385،  كلسوفو( ش مقـدر   يان بـرا  يبر آنچـه خـدا    ،   خود يي مدد دانا   د دارد به  يپ اما ام  ياُ
ناگـاه   بـه ، ز را پشت سر گذاشته اسـت ي همه چكند  ميركه فك يد و درست زمان ياند فائق آ    ردهك

د   . ابدي ين م ير نخست يخود را مغلوب تقد    ، كند   مي  جلوه كن دردنا يپ چن يدرواقع اگر سرنوشت اُ
توان اثـر   ين ميچن نيا. ن سرنوشت استي دور ماندن از ا ي او برا  يها   تالش يفرجام  يخاطر ب   به

. ات دانـست  يـ در عـالم ادب     determinism» ييجبرگرا «يها  ن نمود يتر  زريكي از با  ل را   كسوفو
د در نظـر    يـ  فرو ي نظـر  يايل و دن  ك سوفو يي عالم روا  ي تالق ةعنوان نقط   تواند به   يه م ك يا  مسأله

 في توصـ  ي جبـر  ي از ساختارها  يرو برخ يرد دستگاه روان را پ    كز عمل يه او ن  كچرا  ،  گرفته شود 
دة آن اسطورين الگو برايه بهترك يساختار، كند مي   . استپي اُ

ديپ «طور ضمني اشاراتي به       نخستين باري كه فرويد به     اي به دوست      در نامه  كند   مي »عقدة اُ
ديپ اين          .  است 1897خود در سال     من «: نويسد چنين مي او در اين نامه بدون نام بردن از عقدة اُ

كـنم   احساساتي كه فكر مـي ، ام در خودم نوعي احساس عشق به مادرم و حسودي به پدرم ديده    
سـه سـال بعـد امـا در         ) 182: 2008،  از مـارتي   نقل  بهفرويد  (» .بين همة كودكان مشترك باشد    

 اين مفهوم را كند  مي  است كه فرويد سعيThe Interpretation of Dreams تعبير روياكتاب 
گرايي   فرويد از آغاز به تأسي از اثبات      ،  درحقيقت. اي براي تعبير روياها بيان كند       در قالب نظريه  

positivism   به دنبال ارائة توضيحي علمي و منطقي براي مشاهدات عيني و تجربيـات              19قرن 
داد عملكرد روان انسان را بر اساس قواعد معين و            توضيحي كه به او اجازه مي     ،  باليني خود بود  

مشروعيتي علمي  ،  هاي ناخودآگاهي   چنين به تحليل پديده      شده تعريف كند و اين       تعيين  از پيش 
ديپ اين امكان را به او مي       . دبخش اي  افـسانه ، دوران كهـن ،  براي تأييد اين كشف   «: داد  اسطورة اُ

اي كه درك موفقيت قطعي و جهاني آن ممكن نيست مگر        افسانه. براي ما به جاي گذاشته است     
) 206: 1900/2011، فرويد(» .آنكه بپذيريم چنين گرايشاتي در روان همة كودكان مشترك است       

ديپ    ،   ديگر به عبارت  كرد كه چنين روابطي ميان       فرويد را مجاب مي   ،  قدمت و اصالت اسطورة اُ
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تواند در تشريح مراحل رشد رواني كودك بـه           فرزند و والدين امري است محتوم و ازلي كه مي         
  .كار گرفته شود
ز كـ  را بـا توجـه بـه محـل تمر    كودكـ ت يمراحل رشد شخص، ديم فرويدان يه مكطور    همان
 يا عنـوان مرحلـه    ز را بهكتمر ن ير ا يي و تغ  كند   مي فيدو در بدن تعر   يبيا ل ي يجنس-ي روان يانرژ

دةعقد«،  هين نظر يبراساس ا . رديگ  ياز رشد در نظر م     ت ين مرحله از رشد شخـص يدر سوم» پي اُ
  بـروز  ي دسـتگاه تناسـل    ةدو در محدود  يبيز ل ك همزمان با تمر   ي سالگ  ن چهار تا پنج   يدرحدود سن 

ل و از   يـ  نسبت به والد جنس مخالف ابراز تما       كودك،  هين ناح يدو در ا  يبيل شدن ل  با فعا . كند  مي
دةعنوان عقد د از آن بهيه فروك ياتفاق. كند   مي جنس خود اجتناب    والد هم   و كنـد   مـي اديـ پ يـ  اُ
و بـروز    narcissism بـه خـود   كودكـ آن را عـشق   declineا افـول  يل برطرف شدن يتنها دل

سـه  او در . كنـد   مـي  دادن آلت عنـوان  ا ترسِ از دستي castration anxiety ياضطراب اختگ
دةعقـد «: سديـ نو  ين گونـه مـ    يا) 1905 (رساله دربارة تئوري ميل جنسي      مجهـول  ةعقـد ، پيـ  اُ

 مـؤثر   ي نقش يد قسمت اعظم حاالت عصب    يدر تول ،  قتيرود و درحق    ي به شمار م   يماران عصب يب
طـور حـتم      شود و به    ي به آن خالصه م    كودك ينسشرفت ج ي پ ةن درج يواپس[...] ،  به عهده دارد  

ات گـام   يـ  ح ةه بـه مرحلـ    ك يانسان[هر  .  است يراتي تأث يز دارا ي پس از بلوغ ن    ي جنس يدر زندگ 
، ابـد يروز شود و تسلط ين عقده پي هرگاه بتواند بر ايژه از زندگان ي و ي دوران ي در ط  1]گذارد  يم
ن عقده و نفـوذ و      يتواند خود را از تسلط ا     اما هرگاه ن  ،   داشته باشد  ي متعارف ين است زندگ  كمم
ن يچنـ  نيـ ا) 229-228 :1343، يـد فرو(» . خواهد شد  ي عصب يها  يماريند دچار ب  كر آن رها    يتأث
د ةعقد«د نه تنها بروز     يفرو  declineه افول   كداند بل   يان م كودكان تمام   ي م ك مشتر يرا امر » پي اُ

  . كند  مييت معرفين مراحل رشد شخصيتر ي از اصليكيآن را 
د ةد بر استفاده از اسطور    يد فرو كيتأ ه بـا او    ك ييها  ش و البته مخالفت   يها  هيپ در بسط نظر   ي اُ
رفتـه اسـتفاده از       رفته،  )ردك اشاره   2ر ورنَن يپ-توان به انتقادات ژان     يها م   ن آن يتر  ه از مهم  ك(شد  
م ي تعم ي و فرهنگ  يشناخت  ژه مطالعات مردم  يو  به،  ي علوم انسان  يها  گر ساحت ين مفهوم را به د    يا

د ةپس عقد   نيه اسطوره و ز   كداد تا آنجا      ةم در عرصـ ين مفـاه يتـر  شـده   از شـناخته يكي  پ به ي اُ
ـ  كه   دور از ذهن نيست   ن  يبنابرا. ل شد يدي تب علوم انسان  ، اُديـپ در جـاده     بـا    هن مواجهـ  يدر اول

عد ب    ي ا ةخچيتار تـر  له را پررنـگ  ن مـسأ  يـ  ا ياما آنچه قدر  . دبه چشم بياي   آن   ينامتنين مفهوم و ب 
___________________________________________________________________________ 

شـمول     بر جهـان   يشتريد ب ي متن تأك  يانسو فر ة ترجم يول» يهر فرد « آمده است    ي هاشم رض  ي فارس ةدر ترجم . 1
 ”Chaque nouvel arrivant dans le monde humain“  : ن اصل دارد يبودن ا

2. Jean-Pierre Vernant. (1967). « Œdipe sans complexe. » Raison présente, p. 320. 
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د در يـ دهندگان راه فرو سنده و معاشرت او با ادامهي نويدرمان  و روانياوكات رواني تجرب كند  مي
 درمان يبرا) 1950-1947(مدت سه سال      عنوان مددجو به     بوشو نخست به   يهانر. فرانسه است 

فرانـسه  د در ين مترجمان و معرفان فروياز نخست، Blanche Reverchonنزد بالنش روورشون 
روان يـ ن پيتـر  ي از اصـل يكـي عنـوان   ان و مراودت با او بـه ك با لَييها بعد اما آشنا    سال. رفت  يم
 ياوكـ  روان يهـا   دگاهيـ م و د  يشتر در معـرض مفـاه     يـ شتر و ب  يـ او را ب  ،  د در فرانسه  يتب فرو كم
 ةس مؤسـ  يـك  در   يارآموزك يا  او را به گذراندن دوره    ،  ن عالم ياق او به ا   ياشت.  قرار داد  يديفرو
عنـوان      ت خود را بـه    يفعال،  »يدرمان  هنر«ا به روش    ك سوق داد تا سرانجام توانست با ات       ياركمدد
د ي شد تـا شـا     يدرآمد  شيپ،   دهه يكب به   يپس از گذشت قر   ،  اتين تجرب يا. ندكاو آغاز   كروان

د» يمداوا «ي برا يدرمان-يي روا يريمس،  اُديپ در جاده  بوشو با نگارش     ـ  . ندكشنهاد  يپ پ ياُ ا اما ب
ش از همه در مورد رمان او جلـب  يآنچه ب، سندهي نويدير باال و مراودات فرو  يدر نظر گرفتن س   

د   يكينزد،  كند   مي نظر اُديپ ر يمس، گريدبيان   به. ونگ است يات  يپ به آراء و نظر    ي روند تحول اُ
ـ واسـتادِ ي  ،  دي فرو يرهاي دارد تا با تفس    يخوان  ات هم ي از ح  يونگي يشتر با تلق  ي ب در جاده  و . گن

 يركـ  فيهـا  افتن سرچـشمه ي بسط آن نخست به دنبال يه براكن مقاله است  ي ا يةن البته فرض  يا
 از  ي برخـ  يم در ادامـه بـه بـازخوان       يم تا با توجه به آن بتـوان       يا  ونگ رفته يان بوشو و    ي م كمشتر
 process of individuation  »ند تفرديفرا «يعنوان مراحل تحول در راستا تاب بهك يها قسمت
 .ميبپرداز

  وحدت اضداد يتحول در گرو: ونگي آراء بوشو و كفصل مشتر
دةد از اسطوري فرويآنچه در مورد بازخوان   او از يپوشـ  چـشم ،  قابل تأمل اسـت يپ قدري اُ

اتش تنهـا بـر     ين نظر ييد و تب  عبارت ديگر او براي تأيي      به. است اُديپ در كلُن   يعني،   داستان ةادام
د نيگذارد و ا يت م  انگش اُديپ شهريار داستان    شدن به حال خـود رهـا   وركپ را پس از يگونه اُ
ـ نژ م روانيبخـوان -ت رنجور ي در وضع ينك تا به تاوان تابوش كند  مي هـر چنـد   .  خـود بمانـد  -دِن
د    ردهك ين سع ي از محقق  يبرخ ن بـه  كپ را در    ياند سرنوشت اُ  ة از افـول عقـد     يا  عنـوان نمونـه     لُ
د وتِ خـود  كسـ ،  اسـت ياما آنچـه قطعـ  ، نندك يمعرف latency period يپ در دوران نهفتگياُ
ن عقده را يزوال و افول ا Mark Kanzerانزر ك كعنوان نمونه مار به. نه استين زميد در ايفرو
 يال اساسـ  يـ رانگـر ام  يهـا را بـا عواقـب و         انـسان ،  اُديـپ شـهريار   اگـر   «: كند   مي فين توص يچن

 و  ينـد بهبـود   يفگر فرا يتوصـ ،  ديـپ در كلُـن    اُ بـه دنبـال آن    ،  كنـد    مـي  شان مواجه   يناخودآگاه
د يـ  خودِ فرويها يبند انگر فرموليامالً بكه ك يلكبه ش، روهاستين ني از همي اجتماعيريگ  بهره
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دةدر مورد زوال عقد  يحت) 69 :2005، انزرك(» .باشد يمSuper-ego ق بسط فرامن يپ از طري اُ
ل به  ك دوم سوفو  ةشناميه در آغاز نما   ك يپيدرفت اُ يد پذ يبا،  مي را درست بدان   يا  هين فرض ياگر چن 
ن م ك د يلُ درواقـع  . ستيـ  نيكـي گـذارد   ي آتن مـ ةپا به جاد،  رمان بوشوپايانه در ك يپيرسد با اُ
د يل با ندامت و سرگردان    ك نخست سوفو  ةشنامينما  دوم با همان    ةشناميرد و نما  يگ  يان م يپ پا ي اُ

د -«: شود  ي و افسوس آغاز م    يسرگردان نجـا  يا،  ؟ فرزنـد  يا  جا آمـده  كگون با پدرت به     يآنت: پي اُ
، كلسـوفو (»  اسـت؟ سرگردانن ير اي دستگيسكگر امروز چه يابان؟ ديا بيجاست؟ شهر است   ك

د   ك يتنها عنصر ). 141 :1385 ن تغكپ از تِب تا    يه در وجود اُ  اوست ي موهايدي سپكند  ميرييلُ
 ي آلتـ  ةاز مرحلـ  (ز  يـ  ن كودكـ ه در مـورد رشـد       كـ  يت از گذر زمان دارد؛ گـذر زمـان        ياكه ح ك

phallic stage تحـول  ، نجـا ي در ايعنـ ي. شود يننده در نظر گرفته مك نييتع) ي نهفتگةبه مرحل
د    كبل،  شود  ير سرنوشت نم  يي باعث تغ  يدرون برخالف . همراه دارد   پ را به  يه گذر زمان آمرزش اُ
د ك يرياما مس ،  آن ن ط كپ در رمان بوشو از تِب تا        يه اُ  متفـاوت از او در      يتي شخـص  كنـد    مي يلُ
دكگر  ي د  به. زند  يان راه رقم م   يپا ل همچنـان گـوش بـه    ك دوم سـوفو ةشناميـ پ در نمايالم اگر اُ
تر در  شيار پين اتفاق را بسيدر داستان بوشو ا،  شده استتصوردر انتظار آمرزش   ،   هاتفان يندا
ن تنها پاكرده و ورود او به ك راه تجربه ةانيم   . ر استي مسيكان يلُ

د ةاسطور،  ياوك روان »علمِ«ي   نظر ةد بر گسترش وجه   يد فرو كيتأ،  ن صورت يه هم ب پ را  يـ  اُ
ه رمان بوشو آغـاز  ك يي درست جا يعني،  كند   مي ل محدود ك اولِ سوفو  ةشنامي نما يانيبه بخش پا  

 ي بررس يد برا ي فرو يروان-يا به نگاه جنس   كا ات يه آ كگردد    ين سؤال مطرح م   يشود؛ و حال ا     يم
د يمس ر يـ تعب«د در مـورد  يات فرو يه بر نظر  كيت،  عنوان مثال   ا به ي؟ آ كند   مي تيفاكر جاده   پ د ير اُ
حـال  ،  اسـت يافكـ ش متصور است يها تي شخصيه بوشو برا ك ييها   خواب ي بررس يبرا» ايرو
هـا جـز      اي اغلب رو  يلكطور    به«: ديگو  ين م يات چن ين دست تجرب  ي ا ةد دربار يم فرو يدان  يه م كآن
باشند   ي نم يگريز د ياند چ   دار شده يات روزانه پد  يكه در اثر تحر   ك يالي و ام  افتن آرزوها ي  تيفعل

واقـع   در) 227 :343، ديـ فرو(» . روزانه اسـت ةامانكات نايكن تحرياها هم يو مأخذ و اساس رو    
د يف مـس  يـ  سـاختن ظرا     روشن يد برا يشا  يگـرا  ليـ  از روش تقليد قـدر يـ پ در جـاده با يـ رِ اُ

reductive ها   يماريف ب ين روش را در توص    ي ا ي باال يها  تيه ظرف كآن  يب (ميريد فاصله بگ  يفرو
 prospectiveگرا    ندهيا حداقل آ  ي teleologicalگرا    تي غا يرديكتا با اتخاذ رو   ) مير سؤال بر  يز

د    ةگر به نظار  ي د يا  هياز زاو  د يگـر شـا   يعبارت د   به. مينيپ در جاده بنش   ي مراحل مختلف تحول اُ
مانع فهم درست ما    ،  ن دوران ي ا ة فروخفت يها   و عقده  كيودكوران  د بر د  ي از حد فرو    شيتوجه ب 
د ياز مس  د ةور هر چند ارتباطش را با گذشـت       كر مذ يرا مس يز،  شود      پ در جاده    ير اُ پ از دسـت   يـ  اُ
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ه كـ نجاسـت   ي ا و. رديـ گ  يل مـ  كاو و اتفاقـات راه شـ      » نونِكا«ق با   ي عم يوندي در پ  يدهد ول   ينم
دي متفـاوت از مـس  كيتواند ما را در در ي او ميگرا ندهي و نگاه آ   يونگيرد  يكرو پ در جـاده  يـ رِ اُ
 تفـاوت  ةدربـار  McFarland Solomonفارالند سـولومون   كه مكطور  درواقع همان. ندك ياري
 بـر   يكونگ هر   يد و   ي فرو يك تراژ ييپس از جدا  «،  دهد  يح م يپرداز توض   هين دو نظر  يرد ا يكرو
 ي شخـص ةد به گذشـت يفرو. ز شدندكاز روان متمرمل كن حال مرتبط و م ي متفاوت و با ا    يوجه
ـ  يه بر اسـاس وقـا     كات ناخودآگاه را    يق محتو ين طر يمار عالقه داشت تا از ا     يب  يجنـس - يع روان
ن روش  يـ د ا يگو  يونگ م يه  كطور    ن همان يبنابرا[...] ند  ك و مشخص    ي بودند بررس    گرفته  لكش

 ناخودآگـاه   ير و نمادهـا   ياش به تـصاو     هونگ با توجه به عالق    ي،  درمقابل. گراست  ليتقل،  يدرمان
 را يف آدمـ يلكنده و ت يآ،  ن حال يه با ا  ك يسطح،  ز شد ك متمر ين سطح آدم  يتر  ي بدو بر،  يجمع

ونـگ را نـشان   ي يگـرا  نـده يه روش درمـان آ   كـ  يا  مسأله. [...] ردك ين م ييگرا تع   تي غا يبا نگاه 
  ) 141 :2002،  فارالند سولومونكم(» .دهد يم

ديريگر بپذح اين توض يبا ا  ن ترسك او از تِب تا يه بوشو براك يا پ در جادهيم اُ  كنـد   مـي ميلُ
، ميريـ د فاصله بگ  ي فرو يگرا  ليرد تقل يك از رو  يد قدر يبا،  دارد  ي گام برم  ير تحول و تعال   يدر مس 
 ن گونـه عنـوان    يـ  و ا  كـرده  را رد    transcendence 1 ين نوع نگرش به تعـال     يقاً ا يرا او عم  يز
ش بـه   يه انـسان از اسـاس گـرا       كـ م  يشك ين اعتقاد دست م   ي از ا  يسخت  از ما به   ياريبس«: كند  مي
 بلندمرتبه  يرك ف ي و دستاوردها  ي اخالق يه انسان را تا به امروز به اعتال       ك يشيگرا،  امل دارد كت

نم كـ د اعتراف يبا. امل بخشدك ابرانسان تيكرود او را به      ين رو انتظار م   يرسانده است و از هم    
ن تـوهم   يـ نم در مـورد ا    يـ ب  ي نمـ  يلـ يچ دل ي اعتقاد ندارم و هـ     يش درون ي گرا نيمن به وجود چن   

، ه در بـاال آمـد  كـ طـور   واقع همـان  در) 39 :1920، ديفرو(» .ار برم ك به    يا  رخواهانه مالحظه يخ
د ةافول عقد ،  ديفرو  تمـام  ييدانـد و هـدف نهـا    ي مـ كودكـ  يفتگي خودشـ ةواسط پ را تنها به  ي اُ
او تمـام   . رديـ گ  ي او در نظـر مـ      يازهـا ي ن يگ و ارضـا   يـ  ارگان ياه   انسان را رفع تنش    يها  نشك

 ةزيـ و غر ) Erosا عـشق    يـ  (ي زندگ ةزيان دو غر  ي دائم م  يشكشمكاساس    انسان را بر   يرفتارها
 بـه   يا  يه هـر زنـدگ    كـ  يانيپا«: كند   مي انين گونه ب  يف و ا  يتوص) Thanatosا تاناتوس   ي(مرگ  

___________________________________________________________________________ 
كـه    يدر حـال  ،   اسـت  ي جنس يازهاي ن يوراي،   برتر و متعال   ي هدف ي به سو  ي و ذات  ي نهان يشينجا منظور گرا  يدر ا . 1
ـ كـرده و ا   و پس از آن خالصـه      ي در دوران نهفتگ   sublimationد  ي از تصع  يتحول انسان را تنها به شكل     د  يفرو ن ي

 اسـت كـه بـه موجـب آن در          يگر عامل ي د يها   خود به هدف   ي از هدف جنس   يل جنس يتوجه م «: كند  يان م يگونه ب 
 و برتـر  يا تجليد ين حالت است كه تصعيآورد و هم ي بزرگ به وجود م   يها  يابيها و كام    تي افراد موفق  يجهان برا 
   )123، 1343، ديفرو. (شود يده ميشدن نام
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 از  يونگيـ  ي مقابـل تلقـ    ةن درسـت نقطـ    يو ا ) 35 :همان(» .مرگ است ،  ش دارد يسمت آن گرا  
 يمال زندگكدن به   يرس،  ن خواست نوع بشر   يتر   و بزرگ  يهدف غائ « او   يرا برا يز،  ات است يح

تواند حاصلِ    يه م ك ياف نظر كن ش يا). 165 :1377،  ونگي(» شود  يده م يت نام يه شخص كاست  
ه ما اجازه خواهد داد تـا  در ادامه ب،  باشد1ونگي يد و نگرشِ فرهنگ  ي فرو يرد علم يكتفاوت رو 
دييبوشــوات يــتجرب ــ اُ ــ غريلي تمــايورا، پ را در جــادهي ــرايزي ــه ح «ي ب ــبازگــشت ب ات ي
  . مينكف ي تعري تعاليسو   بهيتك حرةمثاب  به، »يكرارگانيغ

 يم و ييد بگو يم با يونگ بپرداز يدر آثار   » تحول«وتاه به مفهوم    ك يليم خ ينجا اگر بخواه  يادر  
 گـسترده در  يدست به مطالعـات ،   خود يكينيلكقات  ي موازات تحق   به،  ديفروپس از قطع رابطه با      

ن يـ  از ا  شـايد  زد تـا     ي و اعتقادات مذهب   يا  لهي قب يها  نيآئ،  ياگريمكي،  يشناس   اسطوره يها  نهيزم
 روان ييل و ابتـدا ي اصـ  يردهـا كارك رشد و تحول انسان با توجه به         ي برا ييرهگذر بتواند الگو  

ه محـل انباشـت     كـ  يه روان مـا عـالوه بـر ناخودآگـاه فـرد           كـ جه گرفت   ين نت يچن  نياو ا . ابديب
ز و  يبرآمده از غرا  ،  يبا ناخودآگاه جمع  ،   است ي شخص يشده و آرزوها    وبكال سر يام،  خاطرات
ه فـرد بتوانـد   كـ افتـد     ي اتفـاق مـ    ي زمـان  يامل روان كتحول و ت  . وند دارد يپ،  ل بشر ي اص يباورها

ونـگ در   ي. ندكوند برقرار   يها پ   ان آن ي ناخودآگاه بزند و م    اتيان خودآگاه و محتو   ي م يآگاهانه پل 
 يكـي ه كـ  اسـت  Dioskouri 2 يوركوسـ يانسان زوج د«: دهد يح مين توضيوند چنين پيمورد ا 
.  شـوند  يكي يتمام  توانند به   ين حال نم  ي با ا  يشه با همند ول   يها هم   آن،  راستي نام يگريرا و د  يم
، درواقـع ) 38 :1990،  ونـگ ي(» . اسـت  يگـر يبـه د   يكيردن  ك يك نزد ي تحول در پ   يندهايفرا
» من«ت  ي آن به خودآگاه با محور     ية از رو  يه تنها بخش  كپندارد    ي م يا  رهك ةمثاب   ونگ روان را به   ي

Ego   خود«ت آن را  يه تمام ك يتعلق دارد درحال «Self اعتقاد او تحول در فـرد   به. دهد يل مكش 
منتقـل  » خـود «بـه   » مـن «ت از   يز ثقل شخص  ك مر منطبق و » من«بر  » خود«ه  كدهد    ي رخ م  يزمان
ونـگ از   ي شخص همراه اسـت و       ي فرد يها  يژگيه با بروز تمام استعدادها و و      ك ينديفرا. شود

ديتـوان پنداشـت بـرا    يه مك است ين اتفاق يو ا . كند   مي ادي» ند تفرد يفرا«آن به عنوان     پ در يـ  اُ
___________________________________________________________________________ 

ـ  آراء و نظري فرهنگـ يهـا   در نـشان دادن جنبـه      ي سع يار اسفند ين همچون اسفند  ي از محقق  يهر چند برخ  . 1 ات ي
ـ فرو ethnopsychanalyse française et les 'L «). 2011(. Esfandi Esfandiar: رجـوع شـود بـه   (انـد   اشـته  د دي

French and Francophone Literature . » une conception postfreudienne de la culture'fondements d

173-161:  and Film (كـسان  ي» يكـار « واحـد و  يا نامـه  ونـگ از شـجره  يد و يفرهنگ نزد فرو«رفت يد پذياما با
 . )203 ،2002، ركيكاس(» ستيبرخوردار ن

  .شود ي گفته ميوسكوريد، Polluxو پولوكوس Castor كستور ،  زئوسيونان به پسران دوقلوير يدر اساط. 2
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ن افتاده است  كاز تِب تا    ،  جاده پـا بـه    ) همـان (»  درون ينـدا «سـپردن بـه     ه او با گوش     كچرا  ،  لُ
» خـود «ه كـ  يابنـد تـا زمـان   ي يت ميرفته فعل ش در طول آن رفتهيها تيه فردكگذارد  ي م يا  جاده
  . ابدي يدست م»  شفابخشياگريخن «ةا مرتبيت ي و او به موقعكند  مي بروزيتمام به

گـر  ي ديا هيـ ز زواونـگ ا ي ياوكـ را در روان» خـود « مفهوم يدباين موضوع  بهتر ا ك در يبرا
 سـو قائـل بـه       يـك او از   . دانـد   يل از عناصر متضاد م    كروان انسان را متش   ،  ونگي. مينك يابيارز
ه از آن به    كدر وجود هر فرد هست       )52 :2010،  فوردهام(» يوانيمهارنشده و ح  ،  يبدو «يبخش

گـر  ي د ي سو از. كند   مي يجنس فرد معرف    ن هم يطور نماد    و آن را به    كند   مي ادي shadow» هيسا«
در روان هـر     animus»  مردانـه  يعنصر«و  ،  در روان هر مرد    anima»  زنانه يعنصر«به وجود   

دانـد    ي م ياو تحول را زمان   .  جنس مخالف اعتقاد دارد    يشات روان يعنوان تجسم تمام گرا     به،  زن
 يعنـ يش  يت خـو  يـ نـد و آگاهانـه بـه تمام       كن عناصر متضاد تعامل برقرار      يان ا يه فرد بتواند م   ك
» خـود «ا  ي ييت نها يات غا ي از ح  يونگي يتوان گفت در تلق     ين م يبنابرا.  بروز دهد  ةاجاز» خود«

ه فوردهـام   كـ طـور     همان. شود  ين عناصر متضاد حاصل م    يان ا ي وحدت م  يق برقرار يتنها از طر  
Fordham   ه تمـام   كـ  اسـت    يردكـ عمل،  خـود «: سدينو  ي م اي بر روانشناسي يونگ     مقدمهدر

، ي و ناخودآگـاه   يخودآگـاه : كنـد    مـي  مرد و زن را به هم وصل و متحول        عناصر متضاد درون    
، هيـ فروما، عتمـان يد آنچـه در طب يـ  باخوددن بـه  ي رسي برا...  وي و زنانگ يمردانگ،  خوب و بد  

ر يـ گ   چشم يا  تنها مگر با مبارزه   ،   پا به سن گذاشته    يفرد. ميريرمنظم است را بپذ   يرمعقول و غ  يغ
ـ   يو اگر نـه بـرا      ،ن مرحله برسد  يبتواند به ا    يراحتـ    بـه يه بـرخالف روح شـرق   كـ  ي روح غرب
 Taoها اما مفهموم تـائو        ينيچ [...] يبرا. ن مسأله دردآور خواهد بود    يا،  تابد  يها را برنم    تناقض
و ) انـگ ي (يي روشـنا  يروهـا يان ن يـ به تعادل م  [...] ن  يدهد و رشد گل زر      يت م يلك يكخبر از   

ز يـ  فوردهـام ن   ةن گفتـ  يـ ه در ا  كـ طـور     همان) 67 :همان(» . دارد يبستگ) نيي (يكي تار يروهاين
 در مفهـوم  يان باستان و متجلينيرا نزد چ  » خود« مفهوم   ين الگو برا  يونگ بهتر ي،  مشخص است 

 يايـ  او و دنياوكـ ان عـالم روان   يـ  م يدهـد پلـ     يان مـ  كـ ه به مـا ام    ك يا  مسأله. افته است ي» تائو«
  .مي بوشو بزنيروان-يداستان

ست يـ ب، اُديپ در جـاده ش از نگارش يدهد او پ   ي بوشو نشان م   ةارنامكه  ك طور  درواقع همان 
، رده اسـت كـ  Moa Zedongتونـگ    مائو تـسه ةنام يسال از عمر خود را صرف نوشتن زندگ

ردم مائو  ك يمن مخصوصاً سع  «: شود  يان آن دو بدل م    ي روزمره م  ييرفته به گفتگو    ه رفته ك يامر
 يتين شخـص يتر يان سال اصلي تا ساليه باعث شد و  ك يمرا. نمك يتونگ را در خودم درون      تسه

رد يكـ هرچنـد رو  ) 63 :2001،  دلمـوت -ام واتـه  يـ ري م دربوشـو   (» .نمك يه با او گفتگو م    كباشد  
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 ين گفتگوهـا يـ ن حـال ا  يـ بـا ا  ،  ن بود يهن چ ك يات باورها ي ح ة ادام ي برا ي مائو مانع  يادگرايبن
ئـئن و  « او بـه نمـاد   يفتگيه در شك يقتيحق. دين باورها نگردي بوشو از اي باعث روگردان ياليخ
طـور    ام به ن نماد را شناخته يه ا ك ياز زمان «: ار است كسم آش ين نماد تائوئ  يعنوان بارزتر   به» انگي

شـده و     ي نقاش ين نمادها يتر  باي از ز  يكين  ينم ا ك ير م كف. ر قرار داده است   ي مرا تحت تأث   يخاص
د ياه و سـف يخاطر تضاد سـ  مخصوصاً به،  افتميمعنا  ار پر يمن آن را بس   .  موجود است  ةشد  يحجار
شه و تولـد    يـ ه ر كـ ن خاطر   يز به ا  يو ن . اند   از هم جدا شده    يه با منحن  كم بل ي مستق يه نه با خط   ك
) 62-61 :همـان  در   بوشـو (» .يدي در سـف   ياهيشه و تولد س   ي وجود دارد و ر    ياهي در س  يديسف
  شتر به ين نماد ب  يتعلق خاطر بوشو به ا    ،  ستد آن ا  ي مؤ يروشن  سنده به ي نو ةن گفت يه ا كطور    همان

ن وحـدت  يـ ا، ه در بـاال اشـاره شـد   كطور  و همان.  عناصر متضاد در دل آنست ينينش  خاطر هم 
حـد   خود«ونگ  ي يرا برا يز،  شود  يونگ محسوب م  يم در عالم    ين مفاه يتر  ي از اصل  يكياضداد  
 :1390،  ونـگ ي(» .وجود ندارد ت  ي تمام ةتجرب،   اضداد ةبدون تجرب «و  »  اتحاد تضادهاست  ياعال
فـصل  ، »تحول« خاص از ين تلق يونگ را به ا   يش بوشو و    يتوان گرا   يم،  حين توض يبا ا ) 47-48
دك دانست   كيمشتر ـ ينينش پ را در جاده با توجه به هميه به ما اجازه خواهد داد تحول اُ  ي درون
 . مينك ي عناصر متضاد بررسيرونيو ب

  »تفرد«ر يپ در مسياُد: پ در جادهياُد
د   ـ   يـ ر جر يه در سراسر مـس    ك است   يلكند  ي فرا يك،  پ در جاده  يهرچند تحول اُ  يان دارد ول

تـاب را   ك از فـصول     يـك هـر   ،  گـر ير د يـ  تعب  بـه . ستيسان ن يك آن در فصول مختلف      ينمودها
ت يـ د بـر اهم كيـ  تأيل بـرا  يـ ن دل يبه هم . ردك يونگ بررس يم  ي از مفاه  يه بر برخ  كيتوان با ت    يم

) موج(تاب  كز خود را معطوف به فصل پنجم        كتمر،  ند تفرد يحول فرد و فرا   وحدت اضداد در ت   
ن ي اوج ا  ةمثاب   تواند به   يم،  ادشدهي مفهوم   يي بازنما ي باال برا  يتيه عالوه بر داشتن ظرف    كم  يا  ردهك

د ي به مس  ي اجمال يه با نگاه  ك يا  مسأله. ز در نظر گرفته شود    يتحول ن  از تِـب تـا     ،  پ در جاده  ير اُ
ن روشن ك د يخوان  يدر آغاز رمان م   . تر خواهد شد    لُ  بـه   يـك نزد،   دراز يزمان«ه  كنيپ پس از ا   يم اُ

 تِـب   كم بـه تـر    يسـرانجام تـصم   ) 19 :1393،  بوشـو (» گذارنـد   ل را به درك واقعه مـي       سا يك
د  ،  كنـد    مـي  م مطـرح  ين تـصم  ي ا يه بوشو برا  ك يلين دل يتر  واضح. رديگ  يم . پ اسـت  يـ خـواب اُ

دي درون و الهامات ناخودآگاه    ين ندا ين از ابتدا ا   يبنابرا ه او را بـه سـمت جـاده    كـ پ اسـت  ي اُ
 سـاده   يرد تن دادنِ آگاهانه به الزامـات ناخودآگـاه امـر          كد فراموش   يهرچند نبا . دهند  يسوق م 

 خطـا سـاخته   ي پرمـاجرا و واگردهـا  يها راه ورهكت از ي تماميسو راهِ درست به«ه كست چرا  ين
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 :1390، ونـگ ي(» .چ اسـت يه مـارپ كو نه راست بل، longissima via دراز ين راهيا. شده است
د يها  يها و سرگردان    يه هم سخت  ك يا  مسأله) 27 هـم  ، زنـد  يد مـ  بر آن مهـر تأييـ     پ در جاده    ي اُ
گـذر  ، سكم تا دماغه و بـرع يوتي دةاز خان(سان يك يها انكن مي مداوم او ب   يها   و برگشت   رفت

 يچير او را بـه مـارپ      يه مـس  كـ  ييهـا   فت و برگشت  ر). ...  شهر تِب و   يها  وارهيمجدد از مقابل د   
 سـفر  يـك  بـه  ينـد تفـرد گـاه   يفرا«:  اسـت يكيامالً  كند تفرد   يف فرا يه با تعر  كنند  ك يل م يبدت

 يـك  گـاه دور    يچ و لغزنده باشد و حتـ      يدرپ  چي پ يريتواند مس   يه م كشود    يه م ي تشب يروانشناخت
چ ي مـارپ يـك  آن يف بـرا ين توصـ يتـر  قيـ ن حال تجربه نشان داده اسـت دق يز بچرخد؛ با ا   كمر
، افتـد  يتاب اتفـاق مـ  كقت آنچه در چهار فصل نخست  ياما درحق ) 87 :2010،  فوردهام(» .است

د يت از سرگردان  ياكهنوز ح  . ن ناخودآگـاه دارد ي سـهمگ يروهـا يمهـار ن     او در    توانيپ و نـا   يـ  اُ
را در پرتگـاه    ه خود   كن سرنوشت اوست    يا«ه  كم  يخوان  يطور مثال در فصل چهارم نخست م        به

 يگـر گـام   يد«ه در آن    كـ م  ينـ يب  ي مـ  ي؛ سپس او را غرق در رقص      )117 :1393،  بوشو(» ندكرها  
؛ و سـرانجام او را نشـسته بـر    )119: همان(» ستياتِ مهارشده نك از آن حر   يگر خبر يد،  ستين

ا فـرو  يـ تابد تـا در در      يش رو م  يها  روح او از دست   «ه  ك يم در حال  يابي ي م ي ساحل ة صخر ةدماغ
جـه  يتـوان نت  ين مـ يچن نيا). 122: همان(» اي تندِ درك و در نمينواختيكدر ، يرانگك يدر ب . رود

ن يـ  او تعادل برقرار نشده اسـت و ا        ي درون يروهايان ن يش از فصل پنجم هنوز م     يه تا پ  كگرفت  
د     عدم  ياما درست پس از حجـار   . برد  يش م ي پ ك هولنا يا  هك مهل يسو  پ را به  يتعادل هر لحظه اُ

شـود و   يرفتـه مـ  يان مـردم پذ يـ  منخست دره كم ينيب ياو را م، تابكو گذر از فصل پنجم  موج  
توان   يف م ين توص يبا ا . آورد  يبخش به دست م      شفا ييروي ن ةمثاب  رفته آواز خود را به      سپس رفته 

د   ةفصل پنجم را نقط     يتحـول . ند تفرد او در نظر گرفتيامل شدن فراكش از يپ،  پي اوج تحول اُ
  .     حاصل وحدت اضداد استيعنو ه بهك

  يه بر عنصر متضاد درونكي با تيتحوالت درون
د كشود    ي شروع م  يا  ف صخره يتاب با توص  كآغاز فصل پنجم      يرد موج يگ  يم م يپ تصم يه اُ

 ار را بـه كـ ن  يـ دهـد ا    ياو جواب م  . پرسد  يار را م  كن  يل ا يوس دل يلك«. ندك ي آن حجار  يرا رو 
م تصور  يتوان  ياند و ما م      قطع نشده  ي درون ين نداها يبنابرا) 128: همان(» .كند   مي خاطر خوابش   
د   كدار حر   انكس» خود«ه هنوز   كم  ينك نـه  ،  هـا   زهيالهام و انگ  «را  يز،  پ در جاده است   يت و افعال اُ

امـا آنچـه    ) 250 :1385،  فـون فـرانتس   (» نندك يتراوش م ،  خود يعني،  منت  يبل از تمام  ،  مناز  
د) مايان (ةامل عنصر زنانكتحول و ت،  داردن فصلين نمود را در ا  يشتريب البتـه اثبـات   . پ استياُ
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پرسـونا  (الگوها    هنكگر  يموس به مانند د   يز ان يما و ن  يه ان كچرا  ،  ده است يچي پ ين موضوع قدر  يا
persona  ،مـا و   يان«ونگ  ي از   يرويتوان به پ    ي ندارند و تنها م    يروني ب ةجلو) »خود «يه و حت  يسا

بيـان  بـه  ). 158 :1371، لهـم يودر  ونـگ   ي(» ]ددا [تي شخص يشناس  طورهموس را مطابق با اس    يان
خـضر را   ،  هـف ك ة در سـور   ير داستان خضرِ نبـ    يهنگام تفس   ه به كونگ  يتوان همچون     يگر م يد

 از يا گـون را جلـوه  ينجـا آنت يز در ا  يـ ما ن ) 47 :1990،  ونگي(رد  يگ  يم» خود« از   يا  ا جلوه ينماد  
د يمايان د  ي اُ  ةه با در نظر گرفتن رابطـ      ك ياحتمال. ميگون بدان يموسِ آنت ي از ان  يا پ را جلوه  يپ و اُ
د ةديتن  ده و البته درهم   يچيپ  يه در ابتـدا  كـ نيژه ا يـ و  به،  ستيگون چندان خالف واقع ن    يپ و آنت  ي اُ

: كنـد    مـي  زنـده » كدردنـا  «يا   گونه  ن داستان را به   يا،  گونيق خوابِ آنت  يناخودآگاه از طر  ،  فصل
د يسرانجام صدا ]  وابدر عالم خ  [گون  يآنت« » !خـواهر ! خـواهر : ديـ گو  يه مـ  كشنود    يپ را م  ي اُ
تـوان بـه      يمـا را مـ    يان«،  د دارد كيـ ز بر آن تأ   يونگ ن يه  كطور     همان يوانگه) 129 :1393،  بوشو(

، لهـم يودر  ونـگ   ي(» ردكـ ر  يـ  تجارب مرد بـا زن تعب      يا تمام ي و   ي مثال يصورت،  ي ذهن يريتصو
ه ما شـاهد    كتاب است   كدر فصل پنجم    ،  يز چهار فصل همراه   ز پس ا  ينجا ن يدر ا ). 155 :1371
دي م ة رابط ييوفاكش دين اتفاق ميه در فصول قبل اكطور  همان، ميگون هستيپ و آنتيان اُ پ يـ ان اُ
 يبرخ) 120 :1393،  بوشو(ستن مصائبشان   يگر و با ز   يديك مدد    ها به   وس افتاده است و آن    يلكو  

د كتوان تصور     يز م ينجا ن يدر ا . اند  دهرك خود را آزاد     ة فروخفت يروهاياز ن  گـون بـا    يپ و آنت  يرد اُ
ـ ة بالقويها تي از ظرفياريشوند بس  يگر موفق م  يديكه بر   كيت . ت بخـشند يـ  خـود را فعل ي درون

رفتن يتواند با پذ    يعنوان مثال م     مرد به  يك«،  دهد  يح م ين مورد توض  يه فوردهام در ا   كطور    همان
ا شهود و احساس خـود را گـسترش دهـد           يتر شود     مقبول ، آن ك در ي خود و تالش برا    يمايان

 ير شخص كا تف ينند  كاست  يتوانند ر   يز م يها ن   آن،  ز صادق است  يها ن   ن مسأله در مورد زن    يا[...] 
ه كـ  ي نقش يم به بررس  يتوان  ينون م كف ا ين توص يبا ا ) 64 :2010،  فوردهام(» .خود را بسط دهند   

د   يآنت توان بـا    با ذكر اين نكته كه سير تحول آنتيگون را نيز مي          ؛  ميد بپرداز  دار پيگون در تحول اُ
ديپ بررسي كرد      ديـپ در            ،  تكيه بر نقش اُ اما از آنجا كه هدف اين مقاله صـرفاً بررسـي مـسير اُ

  .گذاريم آن را به مجالي ديگر وا مي، جاده است
ديپ گون يگاه آنتيجا، دينما ين فصل قابل تأمل مي نخست آنچه در اةدر وهل  او . اسـت نزد اُ

د ي م يا  عنوان واسطه   ز همچون فصول قبل به    ينجا ن يدر ا  ه كـ اوسـت   . كند   مي پ و مردم عمل   يان اُ
امـا در  . دهد يات را به همراهان خود م ي ح ةان ادام ك ام ييرود و با گدا     يان مردم م  يدر جاده به م   

ان يـ ا اقامـت م  تنها ب او نه، درواقع. شود يتر مطرح م   ي جد يگرِ او قدر    يانجيگاه م ين فصل جا  يا
ان يـ هـا را در جر   و آنكنـد   مـي نيات را تـأم  ي همراهان خود غذا و الزامات ح      يمردم روستا برا  
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را يـ شـود ز  ي بدل م  ي و الهامات آسمان   يني زم يروهايان ن ي م يا  ه به واسطه  كگذارد بل   ياخبار ده م  
 :1393 ،بوشـو (»  گذاشـته اسـت    ييها  گُل،   محافظِ روستا  ي خدا ة مجسم يدر پا ،  ش از رفتن  يپ«

ه كـ ن فـصل    يـ  ا ي است بـر تحـوالت بعـد       يت او آغاز  كن حر يد ا يم د يو چنانچه خواه  ). 134
ان عـالم درون  يم» يانجيم«نقش ، درواقع در وجود مرد. هستند» خود« از بروز يا  د جلوه يترد    يب

 و سـرانجام  يشات معنـو يـ  و گرايرات مادكان تفيم، ان خودآگاه و ناخودآگاه   يم،  رونيو عالم ب  
ه كـ ن است   ينه ا يگر عنصر ماد  يرد مهم د  كعمل«: شود  يما نسبت داده م   يبه ان » خود«و  » من«ان  يم

 بـشتابد  ي وياريـ  به  پنهان ناخودآگاه عاجز شود يها  نشكص  ي مرد از تشخ   يهرگاه ذهن منطق  
دهد تـا خـود    يان مكه به ذهن ام كن است   ينه ا يتر عنصر ماد    ياتينقش ح . ندكار  كها را آش    تا آن 

عنـصر  . [...]  وجود برد  يها  ن بخش يتر  ند و راه به ژرف    ك همساز   ي درون ي واقع يها  را با ارزش  
 خـود  يعنـ ي، ي درونيايو دن منان ي را ميانجي خود نقش راهنما و مةژيافت وين در ينه با ا  يماد

گـون  ين آنت يا،  شد گفتهه در باال    كطور    درواقع همان ) 278 :1385،  فون فرانتس (» .به عهده دارد  
دي خوة رابطةشد وبك سر ةگر وجه   ين بار تداع  ي اول يه برا كاست   ، بوشـو (شـود   يپ مـ يـ ش با اُ
ديرفتارها،  موجيه در طول حجارك؛ اوست   )129 :1393  دور يا پ را در ارتباط بـا گذشـته  ي اُ
؛ اوسـت  )149-148 :همان( كند  ميتر  او راحتيرش گذشته را براين پذيچن نيدهد و ا  يقرار م 
د يه با ك   قيـ ن بـه او جـرأت عم  يچنـ   نيـ ند و ا  ك موج   ي قسمت فوقان  ير به حجار  پ را مجبو  يد اُ

ه در كـ تـر از همـه اوسـت     ؛ و مهم)146-145 :همان(اش را بدهد   ي ناخودآگاه يشدن در ژرفا  
د ةچهر،  انيپا بـر  «او : كنـد   مـي يقت او را در زمان جار   ي و حق  ي صخره حجار  ةواريپ را بر د   ي اُ

ش خم  ي اوقات بر رو   ي شناخته و بعض   كيودكه در   ك ندك   مي  را اعمال  ي شگرف ةچهر،  سنگ  تخته
 يست بـر رو ك و مرگ ژويشكپدر،  ه طاعون ك را   يد خطوط ياما عالوه بر آن با    . [...] شده است 

  ) 162 :همان(» .ز بدارديند و عزكرسم ، اند ردهكن چهره حفر يا
د ةچهر،  داستيف باال پ  يه از توص  كطور    همان  او حجـم   ةم بـا گذشـت    يپ در ارتباط مـستق    ي اُ

د    يقـت حـضور آنت    يدرحق.  آن دوران  يرگـ ياساس ت  ابد اما نه صرفاً بر    ي يم پ اجـازه  يـ گـون بـه اُ
-بـرادر ( رابطـه  يرند و او از دوگـانگ   ي او دوباره جان گ    ةه احساسات و عواطف پدران    كدهد    يم

: د آن اسـت يـ ن رابطه مؤيفات متعدد از ا   يه توص ك يامر. ابدي يي رها ينوع  به) دختر-پدر/خواهر
د ي پاها روياش را     كيودكسر  ] گونيآنت[« د. دهد  يپ قرار م  ي اُ رد و او را از     يـ گ  يپ در برش م   ياُ

باالتنه و ، برد ي سر خود مياو را باال. كند  مي بلنديري دلپذ يبا قدرت و راحت   ،  اش  دهيشكبازوان  
 مشيد تقـد  يشـ ربـه خو  ،  چرخانـد   ياو را در آغوش خود مـ      [...]  كند   مي سرش را به پشت خم    

رفتـه در طـول       ه رفتـه  ك احساسات   ةجمين ه ا) 136: همان(» .دارد  ياش م   ي و به آن ارزان    كند مي



 279فرويد  »اُديپِ عقدة «يونگي افول: بوشو هانري رمان در اُديپ مسير

 

 

ديجا، ن فصل يا  تيـ گـاه والـد بـودن او را تثب   ينـه تنهـا جا  ، كنـد   ميپ بازي خود را در وجود اُ
گاه ،  ن فصل يه در ا  كاو  .  شود ي او تلق  ةني از بارور شدن عنصر ماد     يا  تواند نشانه   يه م ك بل كند  مي

بـا زنـده    ،  شـود   يخوانـده مـ   ) 134 :همان(» وركآپولون  «و گاه   ) 168 و   165 :همان(» ايدر در پ«
رسـد؛    يمـ ) 139 :همـان (» ني زمـ  يزئـوس رو  «ت  يـ ما در وجود خود بـه موقع      ي ان يرويردن ن ك
، لتـون يهم(» انـداخت   يه مـ  يگان سـا  ي خـدا  يـة ه قـدرتش بـر قـدرت بق       كـ  برتر   يخدا،  زئوس«

د   يل ن يدل  يبن وصف   يبا ا ). 19 :1940/1978 خـواب  ،  تـاب كپ در فـصل نخـست       يـ ست اگـر اُ
رغم   ه به كابد  ي يبلوطِ درون خود را م    «و در فصل چهارم     ) 19 :1393،  بوشو(ند  يب  يرا م » يعقاب«

 ةعقـاب پرنـد   «ه  كـ  اسـت    ييس خـدا  زئـو را  يـ ؛ ز )116ص  (» هنوز زنده مانده است   ،  زيهمه چ 
ديچنـ  نيـ و ا) 22 :1940/1978، لتـون يهم(» .محبوبش بود و بلوط درخت مطلـوبش       پ بـا  يـ ن اُ

تـاب بـسته شـده    ك ةن صـفح ياش در نخـست  ه نطفهكرسد  ي مي اوج تحول ة موج به نقط   يحجار
د rebirth ةالد دوبار ياش م   ه ثمره ك يتحول. است  يدرواقع اگـر بـه محتـوا   . پ بر صخره است  ي اُ
د، ميندازي دوباره بي صخره نگاه  يحجار ه كـ افـت  يم ياه فرتوت خويبان ئت زورقيپ را در هياُ

ه بـا در نظـر گـرفتن    كـ  يريتـصو . كنـد   ميتي مواج هدايياي آن را در دل درزورق و پاروزنانِ  
نه ين زم يرا در ا   1ها  المعارف سمبل   دايرهح  ياگر توض ،  ابدي ي دوچندان م  ييمعنا،  نِ آن يمفهوم نماد 

] فـرد [،  ناخودآگاهرانِك ي بي مرگ و ژرفا   ياي مواجهه با در   يعبارت   و به  يانورديدر«: مي بدان يافك
 ي زنـدگ  يه ورا كـ  يالديمـ ،  كنـد    مـي  تيالد دوباره هـدا   ي و مضمون م   يرا به سمت مادر زندگ    

د يچن  نيا) 406 :2006،  زنَوك(» .ن او بارور خواهد شد    يشيپ خـتن خـود از طنـاب و        يپ با آو  ين اُ
 يا مـسأله . رود يد به بطن مادر فرو مـ ي خود و شايبه اعماق ناخودآگاه  ،  زان شدن از صخره   يآو
د ي سـت ي حجـار يرا بـرا يـ ز، ت باشدي اهمتواند بسيار حائز  لحاظ نمادين مي ه از ك پ يـ غ مـوج اُ

 يـة ه در بقك يدر حال، )عقب  به  رو(ن رود و درعمل به عمق فرو رود ييمجبور است از باال به پا 
 يبـه حجـار   ) جلـو    به رو(ن به باال    يي از پا  يها با استفاده از داربست و با نگاه         تيشخص،  موارد

د ك را   يتوان اتفاقات شگرف    يف م ين توص يبا ا . موج مشغولند   قـسمت   ين حجـار  يپ در حـ   يه اُ
ه از اعمـاق وجـود او سـر         كـ م  ينكر  يتعب» خود« از   يا  يعنوان تجل   به،  كند   مي  موج تجربه  يفوقان
رود تعادل خـود را   ي به اعماق فرو مين برخورد هراسان است و وقت     ياو نخست از ا   . آورد  يبرم

 يگر در پيد«، رديپذ يط را ميرفته شرا اما رفته. خورد يتلو م زند و تلو    ياد م يفر،  دهد  ياز دست م  
آور   رقـت يبـه طـرز  ، فيـ ثك همچـون شـيئي  ،  طنـاب ياز انتها، ستيآوردن تعادلش ن دست به  

___________________________________________________________________________ 
 Michel Cazenave است كه تحت نظـر  يالمعارف رهين مقاله به داي مختلف ارجاعات ايها المعارف رهيان داياز م. 1
   . شده استيآور  جمعونگ در فرانسهيروان مكتب ين پيتر ي از اصليكيعنوان  به
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 :1393،  بوشـو (» زديـ ر  يراه م   ورهكشود و بر      ي م ياستفراغش در طول صخره جار    . زان است يآو
ه كـ ن اسـت  يچنـ  نيـ و ا. شود يخته م يرون ر ياش ب   ره و تاره  ي ت ة گذشت ة به همراه آن هم    و،  )149
 دوبـاره بهـره بـرد و    يالدياز موهبـت مـ  ، »خـود «دار يـ پس از د،  موجيتواند پس از حجار  يم
 اسـت از  يد نمـاد يه شـا ك يطناب). 152: همان(» ]ندك[مرش بود را پاره     كه به   ك يطناب،  خندان«

ده تا آن كبند ناف        .رده بودكپ را به گذشته و مادرش وصل يزمان اُ

   ماده و روانيدگيتن بهم: رونيتحوالت در عالم ب
د ي تحوالت درون  يپس از بررس   ه جلـوه و    كـ رسـد     ي م ي تحوالت ة نوبت به مطالع   كنيپ ا ي اُ

بـه  ) ي حجارةواسط  به(ه بوشو   ك است   يتي سو اهم  يك از   ين بررس يل ا يدل.  دارند يروني ب ينماد
 از يبـه تأسـ  (ونگ يه ك است يدكيگر تأي ديو از سو، دهد يم material» ماده« و تماس با     ارك

  .  ماده و روان داردةبر رابط) يني چيها آموزه
د يه گفت كطور    همان ان خودآگاه  ي م يپل،  اش  نهيف عنصر ماد  واسطة كش   ين فصل به  پ در ا  يم اُ

 يه از ابتـدا   كـ شـود     ي مـ    يريردن س كل  امكزند و موفق به       يم» خود«و  » من«ان  يم،  و ناخودآگاه 
يمـا  شاف ان كـ  در بـروز و ان     1ينش هنـر  ي و آفر  يد از نقش حجار   ياما نبا . رده است كتاب آغاز   ك

نـه  يعنـصر ماد «، دهـد  يح مـ يما توضيرد انكاركن ي اةه فون فرانتس دربار كطور    همان. غافل ماند 
هـا و   خـواهش ، خلق و خو،  به احساسات  ي جد يا  ه مرد به گونه   كرد  يگ  ي نقش مثبت م   يهنگام
 يهـا  صورت نوشته مثالً به. ل بدهدكها ش و به آن، ندك توجه  كند   مي ه از آن تراوش   ك ييها  هينما
، گـر يدبيان به ). 281 :1385، فون فرانتس(» ا رقصي و يقيموس، ي تجسميهنرها، ينقاش،  يادب

د   يحجار ند و كودآگاه خود برقرار   ناخ يق با ژرفا  ي عم يا  ه رابطه كدهد    يپ اجازه م  ي صخره به اُ
 سرسـخت  ةانه بر صـخر يزد و وحشيرون بريها را ب آن، وب مصائب گذشته ك سر يجا  ن بار به  يا«
نـوع  ،  ديـ نما  ين فصل قابـل تأمـل مـ       يش از همه در ا    ياما آنچه ب  ) 37 :2009،  هيولك(» .ندكف فرا

د ك است   يارتباط شتر از  ينجا ب يواقع در ا  در. كند   مي برقرار) يانك( ماده   ينوع  پ با صخره و به    يه اُ
 sculptural يبر فعـل حجـار  ، ت داده شودي اهمي اثر هنريكعنوان   بهي حجارةجيه به نتكآن

___________________________________________________________________________ 
 يبـرا .  آثـار اوسـت  ين اصـل ي از مـضام يكي آن ي رواني و كاركردهاينش هنري بوشو به آفر  ينگاه خاص هانر  . 1

 بوشـو منتـشر   ي توسـط نهـاد هـانر   2009 كه در سـال  ينه مراجعه شود به مجموعه مقاالتين زميشتر در ا ي ب ةمطالع
  : ده استيگرد

Revue Internationale Henry Bauchau. L’écriture à l’écoute : Dossier thématique Henry Bauchau et 

les arts, Presses université de Louvain, No.2, 2009 
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act د يها العمل  سكاگر به ع  . 1شود  يد م كي خاص از رابطه با ماده تأ      يعنوان نوع   به ش از يپ پي اُ
د. تر خواهد شد    ن مطلب روشن  يا،  مياندازي دوباره ب  يار و پس از اتمام آن نگاه      كشروع   پ در  ياُ
 ك خطرنـا  يبه حـالت  ،  وارهي د يخود را رو  ،  ديآزما  يش م يها  سنگ را با دست   «،  ن فصل ي ا يابتدا
 :1393، بوشـو (» .كنـد   مييدقت آن را بررس  به، چسبد ي صخره ميها يبه ناهموار. شدك يباال م 
ش يهـا  را بـا دسـت    سنگ  «ه  كرود تا آنجا      يتر م   شي پ يلمس-ي حس ةن رابط يدر ادامه در ا   ) 127
بـدنش را بـه آن      ،  چـشد   يرا مـ   هـا و زبـانش آن      بـا لـب   ،  سـپارد   يم گوش   آنبه  ،  كند   مي لمس
واره يـ  دي از حجار  ييها  ه هنوز بخش  ك يانِ فصل و در حال    ياما در پا  ) 130: همان(» .چسباند  يم

  تمامرا   نظر موج    به،  ندك يار نم ك ي ساحل ة صخر يگر رو يد«،  شدك يار م كدست از   ،  مانده است 
بـرج  ،  خواهد بـر فـراز غـار        يم،  آورد  ي مشخص درم  يها هها را به انداز     او سنگ . پندارد  يشده م 
ه تـا آنجـا    ك يازيا ن يا رابطه   يگو) 169: همان(» .ندكبرپا  ،  دهيه در مصر د   ك ييها  مانند آن ،  يآتش

نجـا  ي در ا.ز شده اسـت ك متمر سنگ  يها هكل دادن تك بر شكنيا،  وند داده بود  ياو را به صخره پ    
. ار با ابزار برجا مانده است     ك به لمس ماده و      يازيتنها ن ،  ستي ن ي هنر ينشيگر صحبت از آفر   يد
ـ  ، هاسـت   به سؤاالت آني پاسخةمثاب  واقع لمس ماده به  در  ة بـا عـصار  ي قـو يا  رابطـه ةبـه مثاب
س صـخره   بـا لمـ   ،  دنمان  يم  باز ير حجار يافتن مس يها از     جا آن كهر.  ناخودآگاه يبا ژرفا ،  يهست

 سـنگ را لمـس       تختـه  ي طـوالن  يمـدت «،  ه در اواخر فصل   كگون است   ين آنت يا: ابندي يپاسخ را م  
د ك ياركمثل  ،  كند   مي نوازش،  كند  مي ه كـ سـت  گـاه ا   آنشـود و      يز مـ  يـ در آن ر  ،  كنـد    مي پيه اُ
درواقـع در  ) 164: همـان (» .ديـ  جديلرزان از سـؤاالت    يتمام   به يپاسخ،  گردد  يان م ي نما يپاسخ
ه خودآگاهِ انـسان از آن      ك يقتيحق،   تصور شده است   ي و ابد  ي ازل يقتيا ماده در رابطه با حق     نجيا

تنها با تـن دادن بـه مـاده    .  آن عاجز استكدن و ذهنش از در   يش از د  يها   ندارد و چشم   يآگاه
دكن روست  يقت پرده برداشت و درست از هم      ين حق يتوان از راز ا     يه م كاست   پ هر بار به يه اُ

 جا ش همان ياز پ ،  ستآنجا ا موج  . زور آورد سنگ    تختهبه  د  ينباه  ك «كند   مي يادآوري همراهانش
  چـشمِ اوس هنوز آن را بيلكگون و ياگرچه آنت. ردك كمكشدنش   انيد به نما  يتنها با . بوده است 

ها   ن دست يبنابرا) 130: همان(» .نندك ي حس م  ان خود ر دست ي حضورش را ز   يول،  ننديب  يمخود ن 
د       يـ و ا . ننـد ك يفا مـ  ي را ا  ينقش اصل ،  ند انتقال معنا  ين فرا يدر ا  پ خالصـه   يـ ن مـسأله تنهـا بـه اُ
بـر حـس   و تأكيـد  ه كيـ ن تيه اك است بلكيل نداشتن چشم بر دستان خود متيدل ه بهكشود   ينم

___________________________________________________________________________ 
تـوان بـه    بـراي نمونـه مـي   . الزم به ذكر است اين نوع رابطه با ماده مورد توجه نقد مـضموني نيـز بـوده اسـت                . 1

 Michel Collot در اين حوزه يا مطالعات اخير ميشل كولو Gaston Bachelardمالحظات متعدد گاستون باشالرد 
  .با همين مضمون اشاره كرد
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 خـود را    ينيگـون تمـام معنـاآفر     يه آنت كـ طور    ن  هما. هاست   آن ةان هم ي م ك مشتر يامر،  ييبساوا
 يهـا  هـا دسـت   نيا«: ديگو ين ميچن نيوس ايلك يها نيد و در پاسخ تحس دان  يون دستانش م  يمد

  ) 161: همان (».ستيرده نكم نظريها  جز دستيزيچ، من هستند
ه در باال   كطور    همان. ميرس  يونگ و بوشو م   ي يها  دگاهيان د ي م كي مشتر ةنجا باز به نقط   يدر ا 

.  بـود  يهنردرمـان ،  ردكـ  يا مـ  كـ  ات مارانش به آن  ي درمان ب  يه بوشو برا  ك يروش،  به آن اشاره شد   
، مانـده از او  ي بجـا يهـا  يها و نقاشـ  بهره نمانده است و مجسمه يز از آن ب  يه خودش ن  ك يروش
ز در  يـ ونـگ ن  ي.  با مـاده دارنـد     يلمس-ي حس ةن رابط ي ا يسنده به برقرار  ياز نو ي نشان از ن   يهمگ

، 1918 تـا  1913 يها سالن يد و بيژه پس از قطع رابطه با فرويو به،  ات خود يمراحل مختلف ح  
ات را بـا هـدف      يـ ن تجرب يـ  ا يك چيه،  ونگ نه بوشو  ياما نه   .  مشابه دست زده است    ياتيبه تجرب 
ات يـ  از درون  يدن به بخش  يالم بخش كردن و   ك   زنده يشتر در پ  يه ب كبل،  اند   انجام نداده  ينيهنرآفر

ن يـ هـا در ا  ت دسـت يـ  اهم ه باز ما را به    ك يا  مسأله. استمانده  الم محروم   كه از   كاند    خود بوده 
ن مـورد  يـ در ا Christian Gaillardاريـ ن گَيستيركه كطور  همان. گرداند يند انتقال معنا برميفرا
: سديـ نو  ي خـود مـ    يونگيـ قاً  ي عم يها   از نوشته  يكيدر  ،  1916ونگ در سال    ي«،  دهد  يح م يتوض

 و از آن    ".وشـد ك يهـا مـ     ه در حل آن   دهويه ذهن ب  ك هستند   ييها اغلب قادر به حل معما       دست"
ار كـ ق در مـورد  يتحق: ابدي ير ادامه مياش در همان مس ي درمانيارهاك از  يا  زمان بخش گسترده  

تـوان در   يدرواقـع مـ  ) 131 :2010، اريگَ(» .ردنك كدادن و در ل ك شةمسأل،  ركار ف كها و     دست
هـا   دسـت ، عه در هـر دو نـو  كان روان و ماده متصور شد  يدو نوع رابطه م   ،  نشيند آفر يمورد فرا 
هـا و     ق دسـت  يـ ه از طر  كـ  است   ين ناخودآگاه يا ا ي. نندك يفا م يعنوان واسطه ا     را به  ينقش اصل 

ن يـ س اكا بالعيه از دسترس ما خارج است ك كند  ميارك را بر ما آش    يزيچ،  يده  لك ش ةواسط  به
دد مـ   ش صـرفاً بـه   كـ ه در ك كند   مي  را منتقل  يا  يعت آگاه ي تعلقش به طب   ةواسط  ه به كماده است   
ح يگونـه توضـ   نيـ الم شد و اك هم Bozedeanتوان با بوزدان      ينجا م يدر ا . ن است كها مم   دست
ن يچنـ   نيـ ا. ايـ دن رابطـه بـا دن     يشيـ  دوبـاره اند   ي اسـت بـرا    ي روشـ  ينوع   رابطه با ماده به   «: داد

خـود را در  ، ننـد ك ي معرفي اجتماعيعنوان وجود ه خود را به كنيشتر از ا  ي بوشو ب  يها  تيشخص
 كان در كـ ه ام كـ  اسـت    يروشـ ،  يانكط  ي مح ةتجرب. [...] نندك يف م ي تعر يانكقت  يا حق رابطه ب 
) 211 :2010،  بوزدان(» .دهد  يرا م  cosmosائنات  كاشده با   ي اح يا  افتن رابطه يو باز  [...] يزندگ
د يه برا ك ياتفاق ها با سپردن خـود بـه    افتد و آن ي صخره ميپ و همراهانش در هنگام حجار  ي اُ

د كطور    را همان يز،  ها را به جلو برد      آن،  قت ماده يدهند حق   ي م صخره اجازه  د يبا «:ديگو يپ م يه اُ
  )128 :1393، بوشو (».ميبشنو، ديخواهد به ما بگو ي را مآنچهرد تا  كارك صخره يبر رو
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 باشد نشدني كيكتف ) از روان به ماده و از ماده به روان    (ه  ين انتقال دوسو  يد ا ين حال شا  يبا ا 
ت يـ محور، ن دو روند  ي از ا  يك  دامك،  نشي آفر ةست در لحظ  ي معلوم ن  يدرست    سو به  يكرا از   يز

 ي بـا در نظـر گـرفتن آبـشخورها      كيكين تف ياِعمال چن ،  گري د يانتقال را بر عهده دارد و از سو       
 يهـا    از آمـوزه   يونگ بـه تأسـ    يرا  يز،  هوده است ي ب ين و حت  ك نامم يونگ و بوشو قدر   ي يركف

ه در آن مـاده و روان هنـوز   كـ  واحـد  ييايـ  دنيعنـ ياعتقاد داشت  unus mundusبه ، سميتائوئ
ه كـ از آنجـا    «: دهـد   يح مـ  ين توض يچن،  ن باره ياو در ا  . اند  افتهيت ن يا جداگانه فعل  ي نشده   كيكتف

 يجـه در تماسـ    ينت در،  صورت ابرازنشده وجود دارنـد      سان به يك واحد و    ييايروان و ماده در دن    
ن صـورت  يـ  استوارند؛ در انشدني  درك ي از عوامل متعال   ي برخ ت بر ينها  هستند و در   يشگيهم
سان يك واحد و يزيدو وجه مختلف از چ ،  ه روان و ماده   كار محتمل است    ين و چه بسا بس    كمم

 از  يان برخـ  يـ ه م كـ رد  يگ  يجه م ين اساس نت  ياو بر ا  ) 64 :1996،  يما پر نقل از  بهونگ  ي(» .باشند
ه هر چند  ك،  وجود دارد »  معنادار يارتباط«،   انسان يدرون از حاالت    يرون و بعض  ياتفاقاتِ عالم ب  

. ننـده اسـت  ك نيـي ن حـال تع يار پرمعنا و در عيبس،  خودِ فردي برايست ول يت ن ين عل يرو قوان يپ
 و كنـد    مـي  فيـ تعر synchronicity» يهمزمـان «عنوان اصل     ن ارتباط معنادار را تحت      يونگ ا ي

ه كطور  درواقع همان. داند يند تفرد م يحل قاطع فرا   همزمان را از مرا    يدادهايدست رو ن  يبروز ا 
ان يـ  در جرياصل همزمـان «: دهد يح مين موضوع توض  يرامون هم ي پ يا  در مقاله  Cowardوارد  ك

 ياتيـ  حينقـش ،  خـود  به   منت از   يز ثقل شخص  كار و انتقال مر   يالگو به سطح هش     هنكفرا آمدن   
 دروارد  كـ ( ». نتواننـد داد   ي رو يصل همزمان ند بدون وجود ا   ين دو فرا  ي از ا  يك چيه. كند   مي فايا
ديروند تحول درونه كن گونه پنداشت    يتوان ا   ين صورت م  يدر ا  )19 :1389،  د و اِبر  وارك پ ي اُ
.  همزمـان باشـد    يدادهايـ  رو يعبـارت   رون و به  ي تحول در عالم ب    ي از نمودها  يتواند خال   يز نم ين

  .دهد ين فصل را مي اينروي بي رخدادهاةه به ما فرصت مرور دوبارك يا مسأله
د ك است   ين رخدادها زمان  ين نمود ا  يشتريد ب يترد  يب  ي حجـار  يشـود بـرا     يپ مجبور م  يه اُ

ش ي پـا  يل رها شدن جـا    يه در ابتدا به دل    كاو  . زان شود ي صخره آو  ة موج از دماغ   يقسمت فوقان 
ابـد  ي يا بـاز مـ  رفته اما تعادل خـود ر  رفته، )148   :1393، بوشو( خورد  ي صخره تلولو م   ددر امتدا 

: ديـ گو يوس ميلكه كطور  همان. كند  مييالعاده شروع به حجار  خارقييرويو با ن ) 149  : همان(
ن خودِ موج اسـت     يا،  نكگوش  . ستديتواند مقابلِ آن با     يگر نم يز د يچ چ يه.  آمد يزيناگهان چ «
د ك يو در ادامه وقت   ) 150  : همان(» .كند   مي يه دارد حجار  ك شود او    ي تمام م   صخره يپ رو يار اُ

ن موازات  يبه هم ). 155: همان(»  خود برگشته است   يت انسان يبه وضع  «هكم  يابي ي م يرا در حال  
ـ ي ب ي و رخـدادها   يعـ يط طب يسنده از محـ   يفات نو ين چند صفحه توص   ي ا يو ط  رفتـه     رفتـه  يرون
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ـ    هم، ائناتك را در عالم يه تحولكتا آنجا ، شود يتر م  پررنگ پ و يـ د اُيراستا بـا تحـوالت درون
  :دهند يل مكش» زيچ«ن يبروز ا

[...] ن وجود هنوز شـب نـشده اسـت         يبا ا ،  اه است يس  يتمام آسمان پائين آمده و به      «
ختن ين قطرات شروع به فرورينخست شود و يده ميهنوز از دوردست شن، ها غرش رعدها و

تا ، روند يد فرومامواج در خو ،  نيدر پائ ،  كند   مي ر رها يخود را از زنج   ،  طوفان. [...] نندك يم
ها چون   از باران بر سر آنيديگردباد شد. افتند يم نان فروك ند و نالهيآ ي باال مياديارتفاع ز

ر يگون ز يآنت. [...] نندك يور م كگون را   يآنت،  باران و رعد  . [...] زدير  يم    از آب فرو   يا  وارهيد
 يال  س از البـه   ي خـ  يديخورش ]. [...از پا درآمده است   ،  باد و آشوبِ گردباد   ،  آسا  ليبارانِ س 
، غرّد يطوفان دوباره م. ل گرفته استك شيگري تندباد د  يول،  ندكاف  يزان پرتو م  ي گر يابرها
[...] شود    ين م يمه سنگ [...] بارد    يهنوز باران م  [...] كند    اران ديگر نگاهش را تيره نمي     اما ب 
  )156-149 :همان(» .رسد مِه برطرف شده است يگون به روستا مي آنتيو وقت

د يم وضع يريدرواقع اگر بپذ   ه ك است   يتيوضع،   موج ي قسمت فوقان  يهنگام حجار   پ به يت اُ
توانـد   ي بـاال مـ  ي طبيعـي ب و تحـول رخـدادها  يـ ترت، كند   مي ريتعب» خود« بروز   را به ونگ آن   ي

ت از يــاكه حكــ يامـر . ونـگ در نظــر گرفتـه شــود  ي» ياصـل همزمــان « از يــي روايا ييبازنمـا 
ن صـورت   يـ ر ا يـ در غ ،   دارد يانـات ناخودآگـاه جمعـ     يقِ مـاده و روان از جر      يـ م ع يريپـذ   ريتأث

، ن دسـت يـ  از ايهـر اتفـاق  «: دهـد  يح مـ ين باره توضيدر ا Jean Désy يه ژان دزكطور  همان
ه بـا  كـ تر است  يتر و جمع  گسترده،  تر   ژرف ين ناخودآگاه يا.  جز معجزه نخواهد داشت    ييمعنا
، يدز(» .ان خواهران دوقلـو دهـد  ي م "يپات  تله" به   ييتواند معنا  يالگوها لعاب داده شده و م       هنك

ديم مـس يرسد بوشـو در ترسـ   ينظر م  ن به يبنابرا) 196 :1996 ن يقائـل بـه چنـ   ، پ در جـاده يـ ر اُ
 و  ين تحوالت درون  يري ز يبند   در طرح  يز نقش ناخودآگاه جمع   يان ماده و روان و ن     ي م يا  رابطه

 يلمـس -ي حـس ةن حد بر رابطيه تا اكن روست ياز همو درست ،  بوده استيروني ب يرخدادها
د    ك يا  رابطه. ورزد  يد م كيعت تأ يبا ماده و عناصر طب     ، »هـا   شهيـ ب«،  پ بـه جـاده    يـ ه با تن سپردن اُ

، »هـا  رودخانـه «، »نهرهـا «،  »هـا   بـار يجو«،  »هـا   ليمـس «،  »هـا   صخره«،  »ها  تپه«،  »مزارع«،  »ها  جنگل«
و » صـخره «ز بـر   كـ نجـا بـا تمر    يشـود و در ا      يآغاز مـ  ) 65: 1393،  بوشو(» ها  شاخه«و  » خارها«
بـه  ،   مـاده  يبه ژرفا ،  رود  يه به اعماق م   ك يا  رابطه. رسد  يبه اوج تحول خود م    » ايدر«و  » سنگ«

  . ابدي تحول بي براكيمحر،  ماده و رواني تالقةتا در نقط،  روانيژرفا
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  جهينت
نكاز تِب تا     د،  لُ رده كـ م يش ترسـ ي بـرا يانـشناخت  رو يرديكـ ه بوشو با رو   ك يا  پ در جاده  ياُ

  تيـ  خـود آزاد و بـا فعل       ةريـ  ت ةدهد از گذشـت     يه به او اجازه م    ك كند   مي  را تجربه  يريمس،  است
دكن تحول نشان داد ي روند ايبررس. متحول شود، شي خوة نهفتيها  تيدن به ظرف  يبخش پ يـ ه اُ
،  با ماده  ي درون يتباط ار يز برقرار ي و ن  يان عناصر متضاد وجود خويش    جاد وحدت م  يژه با ا  يو  به
بـه  . شـود  ي دوباره متولـد مـ   ينوع  دارد و به    ي خود برم  يند تفرد ها را در فرا     ن گام يتر   از مهم  يكي
 يموفـق بـه برقـرار     ،  ريگون در طول مـس    ي حضور پررنگ آنت   ةواسط   سو به  يكاو از   ،  المكگر  يد

ق با ي عميكيد نزدمد  گر بهي ديشود و از سو   يم)  وجودش ةبخش زنان (ش  ي خو يمايرابطه با ان  
توانـد    ين دو عامـل مـ     يد بر ا  كيه و تأ  كيت. ديآ  يو بروز آن نائل م    » خود«شفِ  كبه  ،  يعناصر ماد 
سم يـ  تائوئ يهـا    و آمـوزه   ينـ يهـن چ  ك ي بوشو از باورهـا    يه هانر ك داشته باشد    يرينشان از تأث  

ونگ يو و آراء ان نگاه بوشي مكيعنوان فصل مشتر    نجا از آن به   يه در ا  ك يآبشخور. رفته است يپذ
ديه مسك است ي در حاليركن تشابه ف  يا. اد شد ي ه كـ شود  ي آغاز ميپ در جاده درست زمانير اُ

د ك ي زمان يعني،  ده است يشكد از داستان و سرنوشت او دست        يفرو ل يـ ستن م يـ ل ز يپ به دل  يه اُ
د و بوشـو    يان فرو يدگاه م ي تفاوتِ د   نيا. كند   مي وركخود را   ،   با مادر  يبستر   هم ياش برا   يدرون

 ييرِ بوشـو يان مـس يـ ات متعـدد م كنار اشـترا ك از اسطوره در  يردن بخش كدر انتخاب و برجسته     
د د يمس،  ونگي يلي تحل يم روانشناس يپ و مفاه  ياُ دة عقـد يك ي برا يونگي يپ را درمان  ير اُ پ يـ  اُ
د،  نيچن  نيا. اندينما  ينشده م   حل ده ركـ سته و بـا مـادر ازدواج        يـ  خود را ز   يشكل پدر يه م كپ  ياُ
 آن سـالمت روان  يه نه تنها طـ ك كند  ميي را ط  يا  جاده،   بوشو ييل روا يمدد تخ     به كنيا،  است

نـد  يفرا «يـي  روا يهـا   يين بازنمـا  يتـر    از موفق  يكيرا به   اُديپ در جاده    ه  كابد بل ي يخود را بازم  
   .كند  ميليتبد» تفرد
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