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 چکیده

است. او برخالف فروید، « شناسی تحلیلی روان»گذار  شناس سوئیسی، بنیان روان ،گکارل گوستاو یون

بلکه معتقد است این تعالی در سراسر عمر انسان ممکن  ،داند را به کودکی محدود نمی شخصیّترشد 

دوم  نیمةل آن متفاوت است. از آمال وّاة دوم زندگی، با نیم ةهای نیم هدف است نمود یابد؛ اگرچه

 ی تحلیلیشناس روانگیری از  با بهره در این جستار را نام برد. «تفردیّ»یابی به  توان دست زندگی، می

ایم تا  اهید طباطبایی پرداختهبه قلم ن سالگی چهلای از رمان  کارل گوستاو یونگ به خوانشی بینارشته

 فردیّتسوی تکامل و رسیدن به  صلی را بها شخصیّتسفر  ،سوئیسی شناس رواناین  های دیدگاهاساس بر

ی پویاست. او برای رسیدن به شخصیّت، سالگی چهلاصلی رمان  شخصیّتدر آن به اثبات برسانیم. 

با  شخصیّتکشاند. این  می« خود»کند که وی را از ناخودآگاهی به شناخت  ، سفری را آغاز میفردیّت

، تمام «فرزانهپیر »های  خود، به کمک راهنمایی« آنیموس»ی نهانی و اتحاد با  ها «سایه»آمدن با کنار

ترتیب، او  رساند. بدین می  پایان  به قیّتموفّنهایت، سفر را با کند و در ضات درونی خود را حل میتعار
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                            مهمقدّ .1

 از آن به معنابخشی یا متن از معنا دریافت ۀنحو»یابد.  ادبی تحقق می نظریّةاساس نقد بر

 درخصوص مااز  یکهر که ای ذهنی چارچوب به دارد بستگی خوانندگان، ما سوی

هایی که برای نقد  نظریّهیکی از .  (31: 1386 برسلر،)« مای ساخته خود برای واقعیّت تماهیّ

پاینده، این نقد  ای یونگ است. به گفتة اسطوره-ییالگو کهن نظریّةشود،  کارگرفته می به

از باستانی  )اعمّها  اسطوره شود برپایة که در آن کوشیده میشکلی از بررسی متون است »

داده  دست در آثار ادبی به راز الگوهای مکرّتبیینی  ،بشرو ساختار روانی عام  یا جدید(

کند و  در نقد ادبی را تقویت می ای رشته گرایش میان ،این نوع نقد .(300: 1397)« شود

و  دهد ی تحلیلی افزایش میشناس روانسو با  ادبیّات را ازیکای  رشته تمایل به فهم میان»

ها  تذهنیّگیری  ای که بر نقش اسطوره در شکل شناسانه مطالعات انساناز سوی دیگر با 

 .یابد ارتباط می ،ورزد می (333-332)همان: « و روابط انسانی تأکید

روان انسان را آکنده از  (Carl Gustav Jung) کارل گوستاو یونگکه به این باتوجّه

داند  را نیز به دوران کودکی محدود نمی شخصیّترشد  داند و تصاویر ازلی و موروثی می

با بررسی این  ،و مطابق نظر او، این تعالی در سراسر عمر انسان ممکن است نمود یابد

اند و چگونه ممکن  کاررفته الگوها در نگارش متن به کدام کهنخواهیم دریابیم  رمان، می

دادن  برای نشان (Archetype) الگو از این کهن ،دآگاهنویسنده، خودآگاه یا ناخو است

گویی  لذا به دنبال پاسخ داستان خود بهره گیرد؛ شخصیّتسیروسلوک و رشد و تکامل 

دادن پویایی و  الگوها برای نشان کهن به این پرسش هستیم که چگونه نویسنده از

گرفته  بهره (Individuation)« فردیّت»داستان خود و رسیدن به  سیروسلوک قهرمان

  است.

یونگ است، خوانش  مفهومی مرکزی در اندیشة« قهرمانسفر »که به این با اذعان

این رمان  ای از نشده تواند ابعاد مغفول یا بررسی در پرتو این مفهوم، می سالگی چهلرمان 

مراحل  ان دربارۀشناس روانهای  چگونه بر دیدگاه ادبیّاتد که را روشن کند و نشان ده

 گذارد.  ه میصحّ سالی نویژه بحران میا همختلف زندگی و ب

بررسی آثار داستانی  ای یونگ برای تحلیل و اسطوره -الگویی کهن نظریّةکه  باوجودی

نشده است و این رمان تاکنون چنین خوانشی بر این رمان انجام  کاررفته، گوناگونی به

با شود. در این مقاله سعی بر آن است تا  بار به این شیوه نقد و بررسی می برای نخستین

 این،وجودیی پنهان در آن دست یابیم. باهای معنا کاوانه از داستان، به الیه خوانشی روان
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 فروافتادن: در آستانة»های  ها، دو مقاله با نام نامه ها و پایان با پژوهش در کتاب
های مشترک  نگفتما»نوبخت و  به قلم فرشته (1388)« ناهید طباطبایی -سالگی چهل

ها را  چراغ، آیلین خط تیرۀهای  مایة رمان تحلیل تطبیقی درون ،در چهار رمان فارسی
آهنگر  صطفی دشتیم نوشتة (1391) «سالگی چهل و کنیم می عادت ،کنم می خاموش من

را  سالگی چهلبه معرفی کتاب پرداخته است. نوبخت رمان  یافت شد. مقالة نخست

گیرد که  و نتیجه می داند میها  گیشدن در روزمرّ و غرقحکایت فراموشی خویشتن 

فروافتادن  دردناکی همچون پیری، در آستانة حسّآالله درست در لحظاتی که با طناب »

 مقالة در .(85: 1388نوبخت، « )یابد آسا نجات می گیرد، معجزه میبه ته چاهی تاریک قرار 

و تأثیر جبری  در این چهار رمان را مطابقت دادههای مشترک  مایه دوم، نویسنده، درون

ی کلّ مایة ده است. وی پس از تعریف درونگفتمان مشترک نویسندگان را در آن نشان دا

ای  عناصر داستان را به صورت مجموعهداند که  اصلی حاکم بر داستان می تفکّرکه آن را 

تر  جزئی مایة کند، به درون ها را مشخص می و جهت رمان دهد معنادار با هم پیوند می

الری، تنهایی، مردسا این چهار رمان تکرار شده است؛ ازجملهپردازد که در  میه( مای )بن

یکنواختی و مالل و... .  ،ها آن فردیّت فقدانتی زنان و هویّ بیضعف ارتباط کالمی، 

برآمده از گفتمان مشترک چهار رمان در این  را مضامین فراوان مشترکنویسندۀ مقاله، 

 داند. ها می نویسندگان آن

سفر »جمله نظریّة یونگ، ازها از مفاهیم  کدام از این مقاله ه دیدیم، هیچک چنان

توان گفت که  اند؛ پس می وانش این رمان استفاده نکردهبرای خ« فردیّت»و « قهرمان

که  دبی استاین اثر ا یست، بلکه سخنی نو دربارۀن های پیشین حاضر تکرار حرف مقالة

زعم یونگ، هدف نیمة دوم زندگی است،  دیّت را که بهفرسفر به سوی تکامل و  ،در آن

برآن، در این تحلیل نشان داده نمایاند. عالوهسالی شخصیت اصلی بازمیمتقارن با میان

تعارضات  ،شدههای حسادت و میل سرکوبسایهبا  شود که قهرمان رمان در مواجههمی

به شناخت  پیرفرزانهبا یاری  آنیموس و شناخت با و سرانجام کنددرونی خود را حل می

سازوکارهای روانی نیز نشان داده برخی . در این میان شودخویشتن واقعی خود نائل می

 شود. می
 

 في یونگ    معرّ .2

بسیاری  هایتنشبا  اش  زندگی، از ابتدای یسوئیس شناس روان، ونگی گوستاوکارل

 یگیر ، در شکلویات دوران کودکی تجربیّاها و یرات، رؤتصوّمواجه بود. از همان زمان، 
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ۀ دور بعد از اتمام کرد. تا اینکه ی ایفا میمهمّنقش  شها و عالیق، نگرششخصیّت

. بگیرد صتخصّ پزشکی در روانگرفت تصمیم  ،طوالنی تفکّرپس از  و مومیع  پزشکی

و وی ای  های زندگی حرفه ، در نخستین گاماوهمکاری با و فروید  دوستی باآشنایی و 

تی او راهش را از ا پس از مدّامّ ؛داشتبسزا های او تأثیری نیز در رشد و تکامل اندیشه

 جنسی ۀغریز برحد از کاوی را از تأکید بیشخواهد روان د که میراعالم کفروید جدا و 

ی شناس روان»گری خود را تحت عنوان تحلیل به همین منظور نظام خاص روان ؛برهاند

برای توصیف آرای جدیدش « ی تحلیلیشناس روان»ا ی (Complex Psychology) «هاعقده

 .بردکار به

د که آن رک ی ارائه شخصیّت های سنخ ۀای دربارنظریّههایی در باب روان،  ژوهشپبا  او

حسب ی را برشخصیّت اساس یونگ هشت سنخِ این؛ بردینام « هوشیاری  یشناس روان»را 

 شهود ، حس واحساس/عاطفه، تفکّر کارکردو چهار ییگرادرون یی وگرا بروندو نگرش 

گذار انتقالی را  ةعالوه بر هشت سنخ روانی ذکرشده، یونگ چهار مرحل .کند مشخص می

دوران . الف: اند از که عبارت کندعنوان مراحل رشد شناسایی می نیز در زندگی انسان به

    .سالیکهند.  و سالی میان. ج ؛سالی بزرگجوانی و اوایل . ب ؛تا بلوغ( تولّد)ازکودکی 

ساختار روان است که آن را به سه سطح مربوط به یونگ، ی شناس روانبخش دیگر 

ضمیر ناخودآگاه » کند: خودآگاه، ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی. تقسیم می

ها یکسان است. انسان ةکه در هماست  تری از ناخودآگاه شخصیسطح عمیق ،«جمعی

گیرد. آگاهانه، اکتسابی و منحصر به فرد نیست، بلکه ت نمیئشخصی نش ةاز تجرب

فراشخصی، جهانی و موروثی است. ناهشیاری جمعی از قبل وجود داشته است و شامل 

  های صورت را جمعی ناخودآگاه  تصاویر ذهنی کهن از زندگی نیاکان ماست. محتوای

 . است ونگی مکتب در اصطالح مشهورترینکه  دنده می تشکیلها الگو کهنازلی یا 

ة ی بودند که تجربتفکّر از یاتکرارشوندههای  یا طرحتصاویر  الگوها،ونگ، کهنی ةگفت به

را  فسانها و هنر اسطوره، مذهب، اصلی محتوای تصاویر، این. نداددرا نشان می بشری نوعی

)اسنودن،  شوندیظاهر م هر فردی روان در مکاشفات، و رؤیاها  طریق از و ...دهند تشکیل می

 دادنشکل خویشتن در و سایه نقاب، آنیموس، آنیما، همچون الگوهاکهن برخی» .(63: 1395

  .(49: 1393، )هال و نوردبی «دارند زیادی سیارب  تیّاهمّ ما رفتار و شخصیّت به

را  فردیّتالگوی  ، کهنسالگی چهلخواهیم با خوانشی یونگی از رمان  در این مقاله می

 یابد.  دست می تکامل به چگونه دیدگاه، این براساس رمان اصلی شخصیّت ببینیم و دریابیم
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 چهل سالگيرمان  .3

 آن، از اقتباس با رئیسیان رضاعلی که است طباطبایی ناهید رمانی به قلم سالگی لچه

 داستان را بخوانیم.   ةبهتر است ابتدا خالص ت.اس ساخته (1388) نام همین به فیلمی
 

 رمان ۀخالص. 1-3

اش،  سالگی است. او با شنیدن خبر آمدن دوست قدیمی آالله بانویی نزدیک به چهل

های عاطفی  تالطمو تمرکز ذهنی  فقداندچار هرمز، برای اجرای کنسرت در ایران، 

 هرمز داشتههای هرمز است و به سبب احساسی که قبالً به  شود. آالله مسئول برنامه می

در این میان همسرش، فرهاد و دخترش، شقایق به او هراسد.  است، از مواجهه با وی می

سالی او پیوند خورده  تر بتواند با این احساس که با بحران میان کنند تا راحت کمک می

 است، کنار بیاید.

ز از او کند. هرم رود و او را به منزلش دعوت می اش به دیدار هرمز می او با خانواده

 بعدی با او مشارکت داشته باشد.خواهد که موسیقی را تمرین کند و در کنسرت  می

رود و نواختن آن را  سلش می اش به سراغ ویولن شدن احساسات جوانی آالله با زنده

 کند. نواختن ساز، دوباره شور و عشق جوانی را در او زنده میزگشت به گیرد. با ازسرمی
 

    تحلیل داستان .2-3

 سالی میان به مربوط سوم ةمرحل شمارد،برمی انسان برای یونگ که رشد ةمرحل چهار در

  :دشو می آغاز سالگی 40تا 35 از که است
 که جوانی فرد رشد، لاوّ ةمرحل در یونگ باور است. به زندگی دوم نیمة شروع مرحله این

به  تربیت اراده، و تقویتنیافته است، باید با  سازگاری خود وجود از خارج محیط با هنوز

 ترین مسئله در این مرحله است. حیاتی ترین و مهمّخود شکل دهد. این امر   خودآگاه من

 بلکه ،ندارد آگاه ۀتربیت اراد به نیازی دیگر برسد، زندگی دوم نیمة به وقتی فردی چنین

چنین کند.  تجربه را خویش درونی وجود خود، فردی زندگی معنای درک برای است الزم

 هستند، فرهنگی و معنوی هایارزش یونگ زعم به که جدیدی هایارزش روی باید فردی

 کند.  تمرکز

 و شودمی رنگکم بیرونی جهان با سازگاری زندگی، میانی هایسال طی در

 با وبیشکم اینجا، فرد تا یابد. اگرچهمی تیّاهمّ فرد برای درونی، وجود با سازگاری

 که دارد را خود به مختص  سازگاری مشکالت مرحله این اامّ یافته، تطابق خارج محیط

 مجراهای از انرژی هدایت زیرا نباشد؛ ها آن با رویارویی ۀآماد است شخص ممکن یحتّ

رود  به شمار می زندگی مهمّ هایچالش از یکی درونی جدید مجراهای به بیرونی قدیمی

 .(107-104: 1393)هال و نوردبی، 
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را در فصل داستان  ماجراهای برای ایجاد فضای مناسب با محتوای داستان، ویسنده ن

 ←) مرحلة عمر انسانچهار های سال را با  توان فصل می کهدهد. ازآنجا پاییز قرار می

یک مرحله از زندگی  ،هر فصل سالتوان گفت که  می ،برابر دانست( 59: 1392 سرلو،

 و سالی میان و کودکی؛ تابستان، جوانی؛ پاییز، تولّدکند: بهار،  انسان را تداعی می

دهند که از منظری  نیز در پاییز رخ می سالگی چهلرویدادهای رمان  ا.رزمستان، مرگ 

اصلی رمان  ةمای درون ،ترتیب سالی است و بدین توان گفت متناظر با میان الگویی می کهن

ها، همه  شدن و ریختن برگ کند. گرفتگی هوا در هنگام باران، پژمرده را تقویت می

از نگاه دیگران،  های دیگر رمان، آالله در بخشکند.  سالی را تداعی می شرایط میان

نامد که  میترکیب  بد یصورتک افتد و آن را پساجوانی به یادش می مرحلةگذار به  ةدغدغ

 در پشتش جوانی پرشور پنهان است. 

و  1(40: 1395)طباطبایی، دهد  گویی درونی نشان می آالله ترس از پیری را با تک

گذشته از  .(50 همان:)کند  اش هم سرایت می سالی او به خانواده تدریج بحران میان به

ست، موضوع های مختلف رمان مشهود ا پیری و حسرت جوانی که در بخش ةمسئل

یکی عشق به  ؛شود، عشق است و آالله با آن درگیر می دیگری که در رمان مطرح

 که در ادامة واقع، همچنانهرمز، و دیگری عشق به موسیقی. در اش،  کالسی قدیمی هم

باعث احیای عشق  ،آالله به هرمز ةاین تحلیل خواهیم دید، احیای عشق ناخودآگاهان

ی یابعاد ناپیدا سالگی چهل شود. این دو عشقِ متناظر، در رمان او به موسیقی می ةآگاهان

 کنند. آشکار می فردیّتدر مسیر را آالله  ۀاز احساسات پیچید

اصلی نیز  شخصیّتکه خود  شود حقیقتی معلوم می خالل رویدادهای این رمان،از 

دست  های انکارناپذیری از آن به وقوفی آگاهانه به آن ندارد، هرچند رفتارهایش نشانه

 اینکه آاللهها را تشخیص داد:  توان آن میآسانی  یونگ به ةنظریّدهند که به مدد  می

سبب این که ازدواج کرده  ا بهامّ ؛استعاشق هرمز ها هنوز  این سال ةگذشت همرغم  به

احساسات مکتوم خود  و داند اش می است و همسر و فرزند دارد، خود را ملزم به زندگی

، انده شده و اکنون با بازگشت هرمزناخودآگاه رشده، به این میل انکار .کند را انکار می

 است.    ه و به خودآگاه برگشته دوباره غلیان کرد

آیند اصلی رمان، با سازگاری بین نیروهای درونی خود به فر شخصیّتدر اینجاست که 

شود، در  سالگی آالله مصادف می چهل تولّدیابد. گذر از این مرحله که با  دست می فردیّت

های  . پس از آن که آالله با سایهاست دوم زندگی نیمةای برای ورود به  دوباره تولّدواقع 
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صدد ارضای آن آورد و در میخود را به خودآگاه  ۀشد میل سرکوب آید و میوجودش کنار 

 شود. می تولّدبخشد و گویی دوباره م ای دوباره می است، شور و شوق جوانی به او زندگی

« آنیموسآنیما/»، «سایه»شدن با  که از دیدگاه یونگ، مواجه کند رابرتسون بیان می

رابرتسون،  ←)شود  دوم زندگی مربوط می  نیمة، همگی مسائلی است که به «خویشتن»و 

الگوهای  دهد، کهن سالی را نشان می که این رمان نیز مسائل میان آنجایی. از(108: 1395

گرفته شده و قابل شناسایی کار درستی در آن به بهدوم زندگی(  نیمة)مربوط به این دوران 

الگوها و  توان به شواهد این کهن می ،الگویی در این رمان است. در بررسی نمادهای کهن

  ها اشاره کرد. کارکرد آن
 

 آنیموس .1-2-3

 زنان وجود ةمردان ةجنب که انسان درونی ۀبه چهر کنند که یونگ هال و نوردبی بیان می

 جنبه این انسان، شخصیّت تعادل و سازگاری برای. گوید می «آنیموس»نمایاند،  بازمی را

هال و نوردبی، )پیدا کند  یتجلّ انسان رفتار و در یابد راه به خودآگاه باید شخصیّت از

1393: 54). 

تنها به  و اضطراب آالله را نه دفهم درستی می شرایط آالله را به، فرهاددر این رمان 

که  گوید داند و به دخترش می مربوط می او سالی بلکه به بحران میان ،آمدن هرمزسبب 

کسی او بهتر از هر . (51 :1395طباطبایی، )ما باید در گذر از این دوران به او کمک کنیم 

برای احساس آالله را  ،عشق ۀدربار دخترشوگو با  در گفت کند و آالله را درک می احوال

مادرش به  ۀخواهد که به بازگشت دوبار و از او می (55 ان:هم)کند  توجیه میوی 

های خود به  بخشی و آرامش  ها با تمام همراهی فرهاد .(65همان: )سرزندگی کمک کند 

را در وسواس انتخاب لباس و  احساساضطراب دارد و این  با هرمز برای مالقات آالله،

 اامّ؛ (74-73 همان:) 2دهد نشان می ن دیدار با اونخستی، هنگام کردن سر و وضعش مرتب

 ل اوست،مکمّ نیمةکند و  آنیموسی که آالله با او کامالً احساس یگانگی می در واقع،

تمام هماهنگی،  با دیگر، عبارت به ؛است هرمز او آل ایده و مطلوب کمال نیست. فرهاد

 آاللهآالله نیست. هرچند  لمکمّ نیمةآالله دارد،  دربارۀهمیاری و درک باالیی که فرهاد 

 ا به این موضوع وقوفی آگاهانه ندارد: داند، امّ خود را کامالً شبیه هرمز می
کردن با هرمز بود، دلش  کرد، فکر صحبت فکری که آالله را به خود مشغول می

خواست نظر  جا حرف بزند، دلش می چیز و همه خواست پهلوی او بنشیند و از همه می

ساس نوعی قرابت ش بداند، با او احا دش، احساسش، به نوازندگیبه خو او را نسبت

یکی رفته  ؛تی از هم جدا مانده بودندفرزند یک خانه بودند که مدّ ،دوکرد. انگار هر می
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ها بگویند و باز با هم  بود و دیگری مانده بود و حاال به هم رسیده بودند تا از تجربه

 .(79-78همان: ) .«..هم شبیه هستیمچقدر به »رد: نزدیک شوند. آالله فکر ک

 .(77همان: )..« چقدر مثل هم بودیم.»گوید:  گر مییا در جایی دی

شکلی ناخودآگاهانه، هماهنگی او را با  و همراهی آالله با دستان هرمز، به توجّه

  رساند: آنیموس خود می
 !هایش زیر نور چه حرکات زیبایی داشت دست !توانستم دوباره جوان شوم اگر می [...]

ها را دنبال کنم و مثل یک نوازنده در  توانم حرکت آن بینم، می هایش را می دارم دست

این یک  یکی بشوم. های دیگر آن ةخواهد با او و با هم دلم می ارکستر او ساز بزنم.

 .(همان) [...]دریاست، یک دریاست، یک دریاست

 ۀکه نوازندشود؛ به دلیل این زندگی آالله میتقلید در  گویی قابلهرمز گاهی اوقات ال

ی دیرهنگام، فردیّتو نیل به  یشقابلی است و آالله نیز اکنون در مسیر کشف نفس خو

مشابه خود به موسیقی و نوازندگی شده است. عالئق مشابه و موازی دو  ةعالق توجّهم

قوی و ناگسستنی آنیموس با  ةدر رمان، تمهیدی استعاری برای اشاره به رابط شخصیّت

آورد. در واقع نهایت آرزوی آالله این  میوجود آنیماست که میلی سرکش را در آالله به

های  داللتتی هویّ شدن و هم چه این یکیۀ ماهری مانند هرمز بشود، اگراست که نوازند

 .(85و  76همان: )شود  به آن اشاره می رمان گری دیدیگری نیز دارد که در جاها

که بیند، شاهد دیگری است بر این می که آالله هرمز را به خوابۀ راوی به ایناشار

های ضمیر ناخودآگاه،  ترین الیه هرمز برای او حکم آنیموسی را دارد که در عمیق

اسر رمان  به حضور سر که در حالیکند، در قوی با آالله برقرار می ای یکتا، درونی و رابطه

 نشده است.ای  اشارههای آالله  فرهاد در خواب

دهد که تالش آالله برای تقویت توانایی  روشنی نشان می نیز بهقولی دیگر  در نقل

 تش با هرمز استشدن هویّ یکی  او برای ةالش ناخودآگاهاندر موسیقی، در واقع ت یشخو

 .(85 همان:)

زن به مرد فکری  و ناخودآگاهانه با آنیموس معموالً مستلزم وابستگی عاطفی ةرابط

آالله دلیل  .(59 همان:)شود  ای آالله با هرمز مشاهده میاین وابستگی دوجانبه بر ؛است

 داند.  نکردن با هرمز را شباهت زیاد به او می ازدواج

ذهانی که األ بین ةرابطتوان نتیجه گرفت که این هماهنگی و  از این شواهد چنین می

 بودن هرمز برای اوست. م آنیموسمیان آالله و هرمز برقرار است، مقوّ
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 سایه .2-2-3

کردن آن دارد،  همیشه سعی در مخفی« نقاب»بخش نامطلوب وجود هر فرد که برخالف 

نماید: حسادت و میلی سرکوب  اصلی رخ می شخصیّتدر این رمان به دو شکل در وجود 

 کنیم. ها را به تفکیک ذکر می شده که آن

سل  ویولن ۀخانم ثقفی، نوازندوجود زندگی آالله،  درهرمز شادان  ۀدوبار حضوربا 

مواجه  از وجود خود واقع آالله با وجه پلیدیشود. در رنگ می گروه ارکستر، برای او پر

از نظر یونگ،  .کندانکار  پنهان و رادارد آن کسی سعی هرزعم یونگ  بهشود که  می

آن، نخستین  آمدن باهمچنین پذیرش وجود آن و تالش برای کنارروشدن با سایه،  روبه

در آالله، حسادت اوست.  ةجمله بارزترین ویژگی سایاست. از فردیّتگام در مسیر نیل به 

 ۀنوازنداز ت. این اشاره با توصیفی که او اشاره شده اس «سایه»هایی از رمان به این  بخش

حسادت  ۀدهند نشان ،کند لوس و کوتاه تشبیه می ،چاق ای هدارد و او را به گرب سل ویولن

  .(30-29 :1395طباطبایی، ) اوست

 کند. باز می سر هش،آگاناخودبه  آالله ۀشد رانده آرزوی واپس شادان، آمدن هرمز با

 تاالری طرف به بداند،ت کارش را که علّآن  ، بدوناختیاریب و ناخودآگاه صورت به آالله

. بود گذاشته کنار را سازش که وقتی از یعنی بود؛ نرفته آنجا به سال پانزده که رود می

 و انکارشده میل ،اش هعالقدمور ساز ۀنوازند  شناختن و وسایل موسیقی دیدن با سرانجام

  .(30 همان:) دشو می آشکار او ۀشد فراموش شاید

ناخواسته، ساززدن در کنسرت هرمز را آرزو دارد و صورت ناخودآگاه و  آالله به

خواهد. او به سبب اینکه از آنچه دوست  یابد که این تنها چیزی است که می درمی

ه تحلیل سخنان و رفتار آالله البتّ ؛کند داشته، جدا افتاده است، احساس حقارت می

آالله  یم.دریابروشنی  پنهان این حسادت را به ةدهد تا الی یونگ امکان می ةنظریّبراساس 

خانم ثقفی در رؤیای . (31 همان:)پنهان کند را به خانم ثقفی کند حسادتش  سعی می

 .(32 همان:) دیاب میآالله نیز حضور 

 از اینکه ولی او د،کن عنوان می ب جنگمخرّ آثاررا دلیل اصلی ترک موسیقی آالله 

وازندگی را اشتباه ن  رهاکردننیز پشیمان است و ی نگرفته وقت خودش را جدّ هیچ

 ؟ردلیل دیگری هم دارد یا خی ،کار ا باید دید که اینامّ ؛داند محض می

دلیلی  ؛داند اش می رفتن هرمز را دلیل رهاکردن نوازندگی ، آاللهدر بخشی از رمان

ت سازنزدنش را ان بیاورد. او هنگامی که هرمز علّتواند آن را آشکارا به زب که حتی نمی
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اش  تواند آشکارا بیان کند، دلیل پنهانی و شاید اصلی پرسد، ضمن بیان دلیلی که می می

 کند.  را نیز چندین بار در ذهن خود تکرار می
 خیلی ساده، دانشکده تعطیل شد، من ازدواج کردم و بعد همه چی عوض شد. - 

 گذاشتم این کار را بکنی. نمی ،اگر من بودم - 

ای  کدام حوصله داری، کار، هیچ هباران، بچّ ها، جنگ، موشک تولیّولی مسئ ؛دانم نمی   -

 گذاشت. برایم نمی

 زدی. خوب می تو خیلی م.گذاشتم، مطمئنّ نمی ،اگر من بودم -

من ساز را رها  ،اگر تو بودی»چرخید:  آالله جواب نداد، توی فکرش دائم یک جمله می

 توانست این را بگوید. ا نمیامّ ؛«کردم نمی

   .(80-79همان: ) [...]دوباره باید شروع کنی تو -

شود و او را برای  از اینجاست که هرمز در نقش پیر فرزانه برای آالله ظاهر می

 کند. یاری می فردیّترسیدن به 

ه با همواج درا امّ ؛رسد به نظر میطبیعی  ،عنوان یک سایه حسادت به ةتا اینجا مسئل

هرمز زنش را دوست دارد؟ آیا واقعاً او را دوست : »پرسد که آالله از خود می این پرسش

اضطراب، اضطرار، طور  ، همین(41همان: )« کرده؟ ه به او نگاه میداشته یا مثل بقیّ

ای که آالله برای دیدار با هرمز دارد، احتمال دیگری در ذهن شکل  آشفتگی و بی قراری

کانیسم دفاعی هرمز یک م این احتمال که بین خانم ثقفی و همسر ؛دهد می

 ۀخانم ثقفی، نوازند ابه همسر هرمز برا رخ داده باشد و آالله حسادت خود  3«جایی جابه»

 .(45-44 همان: ←)ده باشد رک جا جابهسل،  ویولن

ا امّ ؛کند. او را دوست ندارد بیان می کردن مسخرهآالله انزجار خود را از خانم ثقفی با 

کار وباشد و بتواند در کنسرت بنوازد. بر اثر سازخواهد که جای خانم ثقفی  دلش می

نداشتن، حسادت، آرزوی بد ساززدن و  توان دوست میکاوی،  روان در جایی دفاعیِ جابه

مربوط به همسر هرمز دانست که آالله آن را بنا به  آن از چشم هرمز افتادن را ةدر نتیج

ترتیب،  بدین ؛کرده است های اخالقی و عرف اجتماعی به خانم ثقفی منتقل تمعذوریّ

جایی نمایان  این جابهآالله که ناخودآگاهانه دوست دارد جای همسر هرمز باشد، با  حسّ

 جایی یابد: هم با جابه حسادت به دو شکل بروز می ةواقع، در این داستان، سایشود. در می

باشد، هم بدون )همسر هرمز( که دوست دارد جای او  خانم ثقفی با همسر هرمز

سازد. آالله آرزو دارد  جایی، با نواختن در کنسرت هرمز، حسادت خود را نمایان می بهجا

از  ،همسر خوبی برای هرمز نباشد و چون خود جایگاه او را ندارد یعنی ؛که او بد بنوازد

دیگر، آالله ناخودآگاهانه آرزو دارد همسر  عبارت به ؛شود بدنوازی وی در نهان شادمان می
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 نباشد تا خیالهرمز زن خوبی 
(Fantasy) به جای همسر  خودشدن  او برای جایگزین

رسد که  درنهایت به این نتیجه می هرمز کامل شود. پس از کشمکش بسیار با این سایه،

این احساس منفی خود را بپذیرد و بروز دهد. در این حالت او با ابراز خوشحالی از 

شدن خیال خود، از کشمکش درونی  اشتباه خانم ثقفی و در واقع شادمانی از کامل

 .(71-70 همان:) یابد رهایی می

کشمکش  شود میق کند، موفّ را انکار و سرکوب نمی خود که آالله احساس درونی زمانی

 قیّتموفّ با را کاملین گام تنخستو  شود از قید این سایه رها می را مهار کند. او یشدرونی خو

   د.کن پری میس

شدن میل او به  آالله، تنها بازگشت یک همکالسی یا برانگیختهزگشت هرمز برای با

وافر آالله به موسیقی که با شنیدن خبر آمدن هرمز از ناخودآگاه  ةموسیقی نیست. عالق

یافته است.  است که به خودآگاه ورود  (Erotic) هکامتن ۀراند میل واپس آورد، برمیاو سر 

ا ط مستقیمی با هرمز دارد. رهاکردن نوازندگی باست و ارتبا نمادین ،عشق او به موسیقی

 .م این احساس استرفتن هرمز، مقوّ

؛ دهد میبه نواختن ارکستر گوش  ونشیند  مییک تمرین، آالله در بالکن  روزی در

تا زمانی که وجود سایه را نپذیرفته و با آن کنار نیامده است، در تنهایی و تاریکی البتّه 

دیگر،  عبارت به ؛یابد می حضور اصلی تاالر در سایه، رفع از بعد اامّ ،کند می مخفی را خود بالکن

دهد.  می )وقوف و آگاهی از امر ناپیدا(جای خود را به روشنی  )احساسات ناپیدا(تاریکی 

رود  آورد، به خیالی رؤیاگونه فرومی از ناخودآگاه او سربرمی نمادینهنگامی که این عشق 

د. زن اشتباه نمی هم را نت یک یحتّ کند. می رتصوّ خیالی سازی نواختن حال در را خود و

نشسته  ،دنک به او نگاه میکه  هرمز یرو با لباس بلند مشکی روی صحنه روبهدر خیالش 

 .(76 همان:)حالتی که بارها آن را در خواب دیده است ؛ نوازد است و ساز می

؛ پوشاند عمل می ةخود را جام ةنهفت میلرؤیا،  خیال برآمده از یک روز واقع او در در

ت رویارویی با آن را نداشته ئگز جررکه بارها در خواب نیز دیده، ولی ه ای انکارشده میل

ت این است که کسی او را در این وضعیّ شده ریزی برون این احساسترجیح او از است. 

، در اتاق خواب، برود کند که زودتر به خانه انه او را وادار میمیلی شدید، مصرّنبیند. 

اش درآورد، آن را در آغوش بگیرد و بنوازد.  سلش را از جعبه روی آینه بنشیند، ویولن روبه

 .کند برجسته می ه مکتومشروشدن او را با امیال واقعی و البتّ کلیدی، روبهواژگان این 

  .(77-76 همان:)
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روزی دو کند و  می توجّهبه خواست خودش کارهای تاالر،  دادن آالله در کنار انجام

عنوان  آینه، به» .(52 همان:) زند می سازو  یندنش میز آرایشش می ةروی آین روبهساعت 

شوالیه « )شناخت و آگاهی است ةنمادگرایی پرباری در زمین ةیک سطح بازتابنده، پشتوان

شود و آن  می رویارویاش  خود واقعیاو نیز با این کار هرلحظه با  .(1/323 :1388 ،و گربران

که کنند  میاعتراف  ،بینند میشقایق و فرهاد وقتی او را در این حالت شناسد.  را بهتر می

 .(53و  35 :1395طباطبایی، )شود  یک شکل دیگر می ،زند وقتی ساز می

و  در وجودش انکار کرده آن را های متمادی که سالشود  مواجه میا احساسی آالله ب

افکار پریشانی که  .آید پذیرد و با آن کنار می را می این احساس اکنون. او بود رانده واپس

درونی  گویی تک صورت به، دنک ناخودآگاه به خودآگاه او تراوش می ازدر حین این مقابله، 

چقدر شبیه  است و کند که چقدر او را دوست داشته . او نزد خود اقرار مییابد نمود می

د هرمز که عاشق نوازندگی است، عاشق چیزی باشد که خواهد مانن اند. او می هم بوده

خورد و از فکرکردن به  حسرت می است، ق به خودش باشد. از اینکه پیر شدهفقط متعلّ

 .(77 همان:) شود هرمز نگران نمی

که قبالً  واقعیّتبا این  ههمواج و کند آالله را رها می ،در اینجاست که افکار پریشان

است،  مند بوده عالقهموسیقی به  او، داشتن دوستبه خاطر و دوست داشته هرمز را 

جایگزینی موسیقی در این عشق او را به ، دگرگونیاین شود و  میوی ل سبب تحوّ

، اکنون با کنارآمدن با میل بود کشاند. او که با رفتن هرمز، موسیقی را رها کرده می

ها به  شود، با آن یکی می خویش و هماهنگی و همراهی با آن، با نوازندگان ۀشد سرکوب

بعد دیگر فکر نبود. » :یابد ویش را میخ «خویشتن»ت فردی و رسد و هویّ وحدت می

پیچید.  ها و بر روی آرشه و صدای ساز که در خانه می های آالله بود بر روی سیم دست

 تمام آن ةاضاف  ساز و به ةاضاف  عشق، به ةآالله دیگر آالله نبود، آالله بود به اضاف

پنداشت. قطعه را که تمام کرد، توی آینه به  می  رفته های سال ازدست سال  که یزهاییچ

خود نگریست، جلو رفت و در چشمان خودش خیره شد و خودش را دید که به او 

داستان به  آغازکه در یابد  را میی «خود»همان او در این نگاه  .(78-77همان: ) «نگرد می

هایش را روی میز گذاشت،  دست »...آالله در برابر آینه،  :رده استفقدان  آن اشاره ک

نی چشمانش ببیند. نبود.  یخواست خود را در ن جلوتر رفت و به چشمانش خیره شد. می

 .(9همان: )« خودش آنجا نبود
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الگوی سفر مواجه  یونگ، با کهن یها دیدگاهطبق  رماندر این  بر آنچه گفتیم، بنا

 ؛یابد و تا رسیدن به خود واقعی ادامه میشود  میسفری که از ناخودآگاه شروع  ؛هستیم

از آن به  (Abraham Harold Maslow) لومز اچ. که آبراهامت یونگ فردانیّهمان 

بخشیدن به  قیکی از نیازهای خودشکوفایی را تحقّ مزلو» کند. یاد می «خودشکوفایی»

کاری که آالله  ؛(376، 1394 گریگوری فیست و رابرتس، ،جس فیست)« داند تمام استعدادها می

 آید. ق آن برمینیز در پی تحقّ
 

 سفر .3-2-3

بلکه  ،سپردن در مکان نیست کند که سفر تنها راه بیان می فرهنگ نمادهاسرلو در 

جو و حرکت و انه برای اکتشاف و تغییر است. در واقع سفر به معنای جستآرزویی مصرّ

 .(481-480: 1392) استبه سوی تکامل 

سو، برای  ازیک ؛توان مشاهده کرد الگوی سفر را در دو مورد می در این رمان، کهن

سالی،  دیگر، یعنی گذر از دوران جوانی به میان مرحلةای به  عبور آالله از مرحله

داستان با پرتاب انار خشکیده از  آغازیابد. این سفر در رؤیای  الگوی سفر نمود می کهن

شدن نیروهای متضاد در  رچهکپابرای ی ،شود و از سوی دیگر اری به باغ نمادین میانب

  گیرد. شکل می فردیّتدرون او و رسیدن به 

ای شود. در این رؤیا، با انار خشکیدهرمان با یک رؤیا آغاز میشایان ذکر است که 

 .تافتاده اسهای انباری وپرتیم که در فصل پاییز، با رنگی سرخ، پشت خرتا مواجه

ای برای خاطرات گوناگون است. بوی ماندگی، حاکی از قدمت استعاره «هاوپرتخرت»

بودن د یا خوشایندحاکم بر فضا، بیانگر ناخوشاین این خاطرات و بوی ترش و شیرینِ

شدن به  ت که با پرتابه شده اسهاست. این خاطرات در ناخودآگاهی انبارمانند انباشت آن

صورت  رؤیا، در پایان داستان بهاین تمام نمادهای د. شوتازه و پرآب میدرون باغی، 

جوانی به تمام منافذ  راه یافتن مان چنین  است:پایانی ریابد. تصاویر م میواقعی تجسّ

مت جسمانی و الها، س جوشش خون درون رگشدن صورت،   ، لطیفآالله پوست

  .شابهت داردهای انار مشدن دانهسرشارشدن که همگی با پرآب

، با همراهی و همدلی آنیموس و ی خودوجود ةبا غلبه بر سای در این سفر آالله

نائل « خود»یا « نخویشت»راهنمایی پیر فرزانه، از ناخودآگاهی به خودآگاهی و شناخت 

عاشق  نمادین،صورت  ای که به آالله ؛کند آید. او خود واقعی خویش را پیدا می می

 شنود... پس از یک رؤیا که همان آهنگ قدیمی را دوباره مینوازندگی و موسیقی است. 
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ه بداند که چه باید بکند.  دقیقاً میاکنون پرد.  می  ناگهان از خواب ،(32: 1395طباطبایی، )

 است، به ها در آنجا انباشته آنچه سال رود و خود می ةسراغ انبار ناخودآگاه و حافظ

 ساز ةرود و جعب . او به سراغ انبار میشود با آن مواجه میشجاعانه آورد و  میخودآگاه 

  نوازد: گیرد و می ، در آغوش میآوردهساز را بیرون  ، سپسآورد را به اتاق خواب می خود
خانم ثقفی و  دررفته، نه های وککخراب، نه  ةنه آرش نبود، مهمّدیگر هیچ چیز برایش 

سل  آالله ویولن [...]نواخت هم می سر  پشت سازش. و بودی هرمز. فقط خودش نه حتّ

دید.  نگریست و برق شادی را در چشمانش می گهگاه  در آینه به خود می نواخت و می

 .(33-32 همان:) نیست. فقط خودش بود و سازش مهمّچیز برایش  دیگر هیچ

 چیز جز خواست دیگر هیچ به موسیقی،او با پرداختن برای آالله در اواسط داستان، 

و به ناخودآگاه   شده ت ندارد. وی با پرداختن به میل سرکوبیّخودش و سازش اهمّ

روی  او در ابتدای نوازندگی، هنگامی که روبه یابد. اش را می گویی خود گمشده ،شده رانده

راحتی به چشمان خود  ا پس از تحوّل، بهامّ ؛کند نشیند، فقط به سازش نگاه می آینه می

  گویی دیگر هراسی از ناخودآگاه خویش؛ زند کند و به خود لبخند می ه نگاه میدر آین

 شود. اش در آینه رودررو می کردن به چشمان خود، با خویشتن واقعی ندارد و با نگاه

عشق به موسیقی که شکلی  ؛شود رو می هعشق خود روب واقعیّتآالله در این مرحله با 

نوعی   به هرمز، تمرین ارکستر ةبا دیدن صحنو شده از عشق به هرمز است. ا پنهان

 رسد:  همانندی با عشق خود می
حال ظریف در هوا  های او شد که با حرکاتی پرقدرت و درعین محو تماشای دست

ها به نظرش زیبا  آورد که چقدر همیشه آن دست یادمی کردند و آالله به حرکت می

کرد  ها را خیره می موسیقی بود که چشمها با  ا حاال حرکات هماهنگ آنامّ ؛آمدند می

  .(70همان: )

و اکنون این دو  است موسیقی پنهان شده بهعشق در پس ، هرمزعشق به  آاللهبرای 

های هرمز، به هماهنگی  به زیبایی دست توجّهد. او به جای نشو عشق، با هم یکی می

 یابد.  کند و در واقع، با میل درونی خود همانندی می ها دقّت می آن

کند و عاقالنه  ک میخوبی در تفاوت خود با هرمز را به واقعیّتاو اکنون در این سن، 

 (Rationalisation) «سازی معقول»کار ونکردن با هرمز را با ساز ت ازدواجپذیرد. او علّ می

خود را یکی از  بودن هرمز و هدوستان زیاد هرمز و بچّکند. آالله  برای شقایق توجیه می

 گوید:  ( یا می58همان:  ←)شمارد  آن علل می
بیشتر از آن به هم شبیه بودیم که بتوانیم با هم زندگی کنیم. من به کسی احتیاج 

  .(59همان: داشتم که بتوانم بهش تکیه کنم )
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کردن میلی است که  آرزوی دنبال شود که در می توجّهآالله با دیدار هرمز، دقیقاً م

شناسد، از اینکه جای او نیست،  سل را می ویولن ۀسرکوب شده است. هنگامی که نوازند

در پس آن، جدا   شده از میل پنهاندر واقع یابد که از موسیقی و  کند و درمی حسادت می

برخالف اینکه در های وجودش،   پس از کنارآمدن با سایه اامّ ؛(30 همان: ←افتاده است )

لزومی به ، (16 همان: ←) کرد ر صحبت تلفنی با هرمز مضطربش میی تصوّابتدا حتّ

بر ناخودآگاه  حضور هرمزدیگر  گویی. بیند کردن خود در بالکن و تاریکی آن نمی پنهان

تر شود و  کند، دوست دارد به او نزدیک ، بلکه با او احساس قرابت میکند او سنگینی نمی

  .(79-78همان:  ←)چیز صحبت کند.  از همهبا او 

او همان   ةد. پیرفرزانشو مند می نیز بهره« پیرفرزانه»های  در این راه از راهنمایی آالله

 یاری شدهرانده و پذیرش احساس سرکوبواپس عالقة درک برای را آالله کههرمز است 

« مراد» ،به عبارتی ؛باشدهم  تواند پیر فرزانه ایان ذکر است که آنیموس میش. کندمی

فکری به آنیموس خود  وچون ازنظر عاطفی زنان را هم ایفا کند. « مرشد» تواند نقش می

مرید و مرادی به مرشد و سالکی  ةاز رابط سادگی ان بهسشها با آنیمو آن ةاند، رابط وابسته

ستایند  اگرچه مردان آنیمای خود را می شود. این امر در مورد آنیما صادق نیست. تبدیل می

آنیمایش مرد با  ةا وابستگی فکری به آنیما ندارند. رابط، امّلی()برای مثال در شعر غنایی و تغزّ

  4بیشتر ازجهت احساسات است.

 رهاکردنعلّت  ۀدربار تفحّص و آالله زندگی به دوباره بازگشت از پس در این زمان هرمز

نیز کند. آالله  می تشویق ساززدن به را وی و شود ظاهر می پیرفرزانه نقشدر  او برای نوازندگی،

کند  و تغییر را با تمام وجودش حس می دهد را انجام میدستور او  ، پیرفرزانه های توصیه از بعد

؛ شود می سرشار و نوازد می آالله .(88همان: )« ترکاند استخوان می»ل، و به تعبیری درخور تأمّ

 .(همان)کشد  می فریاد شادی یابد و از به وجودش راه می جوانی و شادی گویا

و احساس  او کامل دگرگونی. است زده هیجان و نگران آالله کنسرت، اجرای شب در

 و آید می صحنه روی به هرمز که کرد مشاهده آشکاراهنگامی  توان می اخودآگاهش ران

 با بعد. شود می حبس آالله ةسین در نفس گیرد. در آن زمان می قرار ارکستر روی هروب

 به او های دست حرکت به خیره آالله و ندکن می شروع ها نوازنده هرمز های دست حرکت

 را هرمز تنها حاال و دوش می محو نظرش در تاالر کم کم. رود می  موسیقی شگفت دنیای

 احساس خود پوست روی را ها نت از ای مجموعه او دست حرکت هر با و دنیب می

 :آمیزد میدر او با موسیقی و دوش می موسیقی از جزئی که ؛ تاجاییدکن می
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 او حاال شده، تکثیر کرد می احساس آالله نبود، هم تاالر در نبود، خودش دیگر آالله

 ةآالل بشود، بود قرار که پیری ةآالل هایش، گیس با جوان ةآالل ؛دید می را آالله چند

 نشسته سن روی متفاوت آرایشی و جامه با هرکدام ؛همسر ةآالل عاشق، ةآالل کودک،

 ساخته هرمز خود که ای قطعه بعد. .. .کردند می نگاه او به همه و زدند می ساز و بودند

 بود، آشنا برایش قطعه. انداخت لرزه به را آالله سروپای میزان لیناوّ ؛شد شروع ،بود

 مزه ،بود شنیده خواب در که ای قطعه همان مثل آن های نت...  آشنا، خیلی  خیلی

 بعد فشرد، هم به را هایش دندان . [...]شد می احساس پوست روی و داشت بو داشت،

            .(86-85همان: ) [...]ریخت می صورتش روی اشک از  سیلی شد، راحت ناگهان

ریختن، هیجان  او با اشک، سفر وی نیز هست که آخرین مرحلهً در پایان اجرای هرمز

  رسد.  درونی خود را تخلیه کرده است و به آرامش می

 نه دیگر د،نرو می فرودگاه به هرمز ةبدرق برای فرهاد و شقایق همراه آالله ،آخر شب

برای ]سفارشم را »گوید:  پیرفرزانه آخرین پند خود را به او می .دلواپس نه و است نگران

د که نک میبا رفتن هرمز، آالله احساس  .(89همان: )« فراموش نکنی [تمرین نوازندگی

باید . استبه خانه برگردد. او تصمیمش را گرفته  هدخوا حالش خوب نیست و می

 .(همان)تمرین را شروع کند خیلی زود  و بردبو سازش را برای تعمیر  دریگبمرخصی 

با سیر به سوی تکامل و سفر از ناخودآگاه به کشف خود یا  شخصیّتاین  سرانجام

  .رسد می فردیّتخویشتن، به 

ای که شایان ذکر است، عنوان این رمان است. عنوان این رمان، با  آخرین نکته     

عددی است که در بسیاری از ادیان، مقدّس شمرده عدد چهل همراه است. چهل 

بر  .ستاهمّیّت این عدد ا حاکی از، بسیاری از ادیاننشینی در  های چلّه آیین. شود می

س مبنای نمادگرایی اعداد، عدد چهل که مضربی از چهار است، مانند چهار عددی مقدّ

 که نماد تکامل است.( 177: 1394)ال.گورین و همکاران، « دایره است ۀکنند تداعی»است و 
مضمون انه و متناسب با منداختارسکامالً  یابیم که این عنوان بعد از خواندن رمان درمی

زندگی  ةسالی، گذر از یک مرحل سالگی، بحران میان چهل دربارۀ کهانتخاب شده  داستان

دوم زندگی، یعنی رسیدن به فردانیّت و  ةترین هدف نیم دیگر و بزرگ ای هبه مرحل

 .  استتکامل 
                         

  نتیجه. 4

های  سالی، با چالش میان  ةخوریم که در آستان پویایی )آالله( برمی شخصیّتدر این رمان، به 

 شود.  دوم زندگی که در واقع تالشی برای رسیدن به خودشکوفایی است، مواجه می نیمة
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داند. دستیابی به  ل آن متفاوت میاوّ نیمةدوم زندگی را با  نیمةهای  یونگ هدف

، سفری را آغاز فردیّتبرای رسیدن به آالله دوم زندگی است.  نیمةاز آمال  فردیّت

در این سفر، با شناخت  اوکشاند.  ی به شناخت خود میرا از ناخودآگاه ویکند که  می

 رسد. ها به سازگاری می دنیای بیرون و درون خود، با آن

الگویی سایه، آنیموس، پیرفرزانه و خود، که  آالله در این پویش، با نمادهای کهن

لین مرحله، او با شود. در اوّ رو می روبه ،دوم زندگی هستند نیمةب با الگوهای متناس کهن

 کنار ها سایه با شود، می مواجه شده سرکوب میل و حسادت وجودش، پنهانی های سایه

پذیرد و بدین  خود می شخصیّتاز  بخشی عنوان به و کشاند می خودآگاه به را آید، آنها می

وجود او نیز هست، نقش  ةمردان نیمةکه   کند. پیرفرزانه شکل معضل سایه را برطرف می

تا اینکه سرانجام خود ؛ کند عهده دارد و او را با مشکالت راه آشنا میرراهنما را هم ب

 شناسد. اش را می واقعی

 بلکه ،نرفته از بینانکارشده  ا این میلِامّ است؛ آالله میلی دارد که آن را نادیده گرفته

جوانی و رسیدن به بلوغ فکری، او عشق  مرحلةبا گذر از  شده است. منتقل ناخودآگاه به

جایی، عشق به  کار جابهوکند. وی به کمک ساز پرهیجان جوانی را در درون خود حل می

رفته  سال ازدست های سال که چیزی به عشق ؛کند می گذشته عشق جایگزین را موسیقی

 یازد.  شکل، به هدفی متعالی و معنوی دست می پنداشته است و بدین می

 خویش واقعی خود شناخت به سالی، میان بحران از برگذر با طی این مرحله، عالوه او

 و درونی جهان مشکل متعالی، کارکرد این به رسیدن وی برای واقع، درشود.  می نائل نیز

های  خواست برآوردن امکان که است درونی جهان با سازگاری زیرا ؛کند می حل را بیرونی

 سازد. میسر میصورت مطلوب  بهجهان بیرونی را 

 کامالً یابیم درمی آن خواندن از بعدکه  عنوان رمان استشایان ذکر، ة آخرین نکت

 عنوان و موضوع واقع، در. است شده انتخاب داستان مضمون با متناسب و ساختارمندانه

 به زندگی مرحلة یک از گذر سالی، میان بحران سالگی، چهل حول محور هردو، داستان،

 تکامل و فردانیّت به رسیدن یعنی زندگی، دوم نیمة هدف ترین بزرگ و دیگر ای مرحله

 .است شکل گرفته
 

 نوشت پي
 از همین ویراست است. سالگی چهلها از رمان  قول تمام نقل .1

 .(233: 1395پیرزاد،  ←است ) کنم ها را من خاموش می چراغ هایی از رمان یادآور بخش .2
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 ؛دایت کنندگوناگون هامعقول خود را به اشخاص یا اشیای توانند امیال ن جایی: افراد می جابه .3

 رابرتس،گریگوری فیست و  ،جس فیستپنهان شده باشد ) اصلی تغییر شکل یافته یا  ةه تکانک طوری به

1394: 55). 

 که است هرمز ،رمان این در و دارد عهدهرب او تکاملی سفر در را قهرمان هدایت و راهنمایی پیرفرزانه .4

. کندمی یاری آن با کنارآمدن و شدهسرکوب عالقة و رانده واپس احساس پذیرش برای را آالله

 هرمز مانند خواهدمی رمان جای جای در آالله ،عالوه به. است شده اثبات رمان در نیز هرمز بودن آنیموس

 زن ارتباط مؤید که ذهانیاألبین ای هرابط از برحکایت عالوه ،هماهنگی این. بنوازد او با هماهنگ و باشد

 از. است وابسته خود آنیموس به فکری و احساسی ازنظر آالله که دهدمی نشان است، خود آنیموس با

 خیال و رؤیا در بارها که نوازندگی در همانندی و هرمز سوی از نوازندگی ادامة به تشویق دیگر، سویی

 این که گرفت نتیجه توانمی پس ؛نمایاندمی نیز را شاگرد و مرشد رابطة است، افتاده اتفاق آالله برای

 در مذکور الگوهایکهن تمام رمان این در. است شده بدل شاگردی و مرشد رابطة به فکری وابستگی

 .است یافته یتجلّ آالله برای فرد یک وجود
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