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 .۱مقدمه

یوتت

۸

متتار لمسالذتتو اصت ی را در رالتتا پرستتوتا ،ستتایه ،آتیمتتا /2آتیمتتو  ۹و ختتود

معریی لرده اسق .پ

از او ووز

اسا یر از الذتو ثتابنی پیترو

لمپبت 4لوشتید تتا تشتان دهتد لته ستیر همتة رمرماتتان
میلنتد .رمرمتان بایتد پت

از جتدایی از زتتد ی متللو ،

در سرزمینی تاآشتنا ترتق تع تین تیروهتایی آیینتی رترار یترد و روح ختود را ج تا بسشتد،
سپ

با دیتد و داتت

بتهدستقآورده ،بهستو جامعته بتاز ردد .پیرستس 7ایتس مرا ت سته

اتتته را تلیی تد میلنتتد و بیتتدار رمرمتتان درون را ،در تترو یعتتا شتتدن دوازده لمسالذتتو
میداتد تا مقدمات سیر دروتتی و باز شتق او یتراهن شتود .شترر ستیر رمرمتان ایتس استق
لتته ابنتتدا بتتر زتتتد ی متتت ش شتتودس ستتپ
تتتر

آن را در اوج تواتتتایی و یر تتی ،رهتتا ستتازد.

از متترر ،درد ،رتتتو و از دستتق دادن را لنتتار بذتترارد تتتا تمامی تق زتتتد ی را تجربتته

تمایتد (پیرستس ،۸۹۳4 ،ص .)5۳ .از تظتر پیرستتس ،مرا ت سته اتة ستتیر رمرمتان بته وتتتها
دری با مرا

رشد رواتی اتتان هنترازتد .او می وید:

ابنتتدا ختتود را پتترور

متتیدهینس ستتپ

بتتا جتتان روبتترو میشتتوین و ستتراتجام یتت

خویشتتنس منرصتتربهیتترد را بتته دتیتا متتیآورین .ستتیر ختتود ،بتته متتا یتاد میدهتتد ذوتتته در
جمتان ایمتس و مویت باشتینس ستیر جتان ،بته متا لمت

میلنتد تتا در تنیجتة رویتارویی بتا

ور تتتریس استترار زتتتد ی ،وارع تی و اص تی شتتوین و ستتیر خویشتتنس ،راه را بتته متتا تشتتان
میدهد تا اصالق ،ردرت و آزادیمان را بیابین و ابراز لنین( .پیرسس ،۸۹۳4 ،ص)7۱ .
در مر ة دزیمتق ،لمسالذوهتا معصتوم ،ینتین ،جنذجتو و تامی یعتا میشتوتد تتا
رمرمان ،شایتنذی ،شتجادق ،اتتتاتیق و ویتادار ختود را ثابتق لنتد و آمتادة ستیر شتود.
در مر ة تشر

لته مر تة رویتارویی بتا رتتو ،دشت و مترر بترا د ر توتی خویشتنس

آدمتتی و تولتتد قیقتتی استتق ،لمسالذوهتتا جتتتنجو ر ،داشتت  ،تتتابود ر و آیریننتتده بتته
میتتدان میآینتتد .در مر تتة باز شتتق ،لمسالذوهتتا

تتالن ،دلقتت  ،یرزاتتته و ستتا ر در
1. Jung
2. anima
3. animus
4. Jozef Kampbel
5. Carol S. Pearson.
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مییابتتد تتتا او بنواتتتد بتته شتتناخق دمی ت و درک درستتنی از وارعی تق

هتتتنی برستتد و لام ت شتتود .پ ت

از باز شتتق ،رمرمتتان ،تتالن ر متترو ختتود میشتتود.

لمسالذتتو ستتا ر ،ر متترو پادشتتاهی را پیوستتنه تتتازه و شتتادا

تذتته متتیدارد .بتته یتتار

لمسالذتتو یرزاتتته ،توهمتتات و آرزوهتتا پیشتتیس را رهتتا میلنتتد و بتته ویتتعیق آزاد و
رطتتت تع ت میرستتد و بتتا پتتریر

لمسالذتتو لتتوده ،شتتادمان در لرظتته زتتتد ی میلنتتد.

دوازده لمسالذو رمرماتی ،به رشد روان ما لم
در ایتتس جتتتنار هتتد

میلنند.
از

پاستتش بتته پرس ت ها زیتتر استتق :لمسالذوهتتا در ه تر ی ت

مرا ت ستتیر ،در دو داستتنان «جاتاتتتان متتر دریتتایی» و «شتتازده لو ولتتو» در هیتتلت تته
لتتتاتی تمتتودار شتتده و لتتدامی

از مرا ت ستتیر رمرمتتان و لمسالذوهتتا دوازده اتتته ،از

ردوتتتة روایتتق یرواینادهاتتتد؟آیا تتتوالی رشتتد لمسالذوهتتا در روان رمرمتتان در ستتنج

بتتا

تظریة پیرسس ردایق شده اسق یا خیر؟
 .۲پیشینة پژوهش
 .۱ .۲گزارش داستان جاناتان مرغ دریایی

ایتتس اثتتر سر رشتتق مراتتی دریتتایی استتق لتته د باخنتتة آمتتوخنس ب ندپروازیتتتق .بتته
همتتیس ستتبا از یتتوج راتتتده میشتتودس ولتتی در تبعیتتد ،بتته تمتتریس پتترواز در اوج ادامتته
میدهتتد .ستتراتجام روز دو پرتتتدة تتتوراتی ،در آستتمان تتاهر میشتتوتد و او را بتته آستتماتی
بالتتاتر میبرتتتد .جاتاتتتان ماتنتتد دو متتر راهنمتتا ،تتتوراتی میشتتود و بتتا آموز هتتا تتتازها
رویتتارو میشتتود تتتا بنواتتتد بتتر مرتتدودیقها زتتتد ی ا بتته لنتتد .ستتراتجام پتترواز بتتا
سردق تیکتر در رشتنه و آینتده را میآمتوزد و وجتود
مطتترود میشتتود لتته بتته آمتتوز
تمتتریس پتترواز را در ستتا

سرشتار از ممترورز بته مراتان

و مایتتق تیتتاز دارتتتدس پ ت

بتتاز می تتردد و ج تتتات

بر تتزار میلنتتد .بهتتتدریو مراتتان لنجکتتاو یتتوج ،بتته جاتاتتتان

میپیوتدتد .از ایس میان مراتی لته رتادر بته پترواز تیتتق ،بتا پتریرینس آزاد مراتان ،رتادر
بتته پتترواز میشتتود .در تنیجتتة ایتتس رختتداد ،مراتتان یتتوج جاتاتتتان را ستتا ر یتتا ختتدا لقتتا
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میتمنتتد .جاتاتتتان ،ری تزان از درک تادرستتق مراتتان ،با هتتای

را بتترا ستتیر بتته آستتماتی

دیذر می شاید و رهبر مراان را به شا ردان خود میسپارد.
 .۲ .۲گزارش داستان شازده کوچولو

شازده سالس ستیارة لتو کی بتا سته آتشیشتان ،یت
لتته بتتا رشتتد بتتاورتکردتی ،جتتا را بتتر او تن ت
خودپتتند

ت ستترا ،راه ستیر در پتی

ت سترا و یاهتان هترز بتود

میتمودتتتد .روز شتتازده ،رتجیتتدهخا ر از

ریتتق و پت

از ترر از شت

ستیاره و دیتتدار

با سالنان آن به زمیس رسید و به یتار روبتاه بته میمتوم دشت پتی بترد و پت

از دیتدار بتا

ا زوپر  ۸له در اثر خرابی هواپیمتا تا تار بته یترود ایتطرار شتده بتود ،بترا یتاینس آ
در بیابتتان روان شتتدتد .بتتا یتتاینس تتاه و ستتیرا
ا زوپر برا او لشیده اسق ،به سیارها
بتته آستتمان ختتود
راهی سرزمیس خوی

شتتدن ،شتتازده بایتتد بتتا تق ت

بتاز تردد .پت

بتترها لتته

بتا جتان رهتا شتده از بنتد تتس،

بتتاز می تتردد .ا زوپتتر هتتن لتته بتته تعمیتتر هواپیمتتای

توییت یاینتته،

میشود.

در ارتبار با داسنان «جاتاتتان ،متر دریتایی» تتالنون سته پتژوه

اتجتام شتده استق .از

جم تته ،مبتتارک و یوستتیی( ،)۸۹۳7مرمتتد بتتدر و ایتتنیر مقدم ()۸۹۳۸همچنتتیس لوپتتا،
جتتاز و ایتتنیر مقدم ( )۸۹۱۳بتته تر یتت و تطبیتت مرنتتوا ایتتس دو اثتتر پرداخنهاتتتد.
صتتباایان ،استتدال می و جتتوار ( )۸۹۳7تیتتز تشتتان دادهاتدلتته شتتازده لو ولتتو تمتتود از
لودک درون تویتنده اسق.
در ستتا ها اخیتتر اربتتا زیتتاد بتته تر یتت داستتنانها تم ی تتیروایتتی از منظتتر
روانلتتاوان و اسطورهشناستتان شتتده استتق .ایتتس پژوه هابهراماینکتته بتته تقتتد روانلاوات تة
داستتتنانها روایتتتی پرداخنهاتتتتد ،بتتتا الذتتتو پیرستتتس یاصتتت ه دارتتتتد .در جتتتتنجوها
بهدم آمتده ،پژوهشتی لته بته مویتو مقالتة ایتر پرداخنته باشتد ،تتالنون مننشتر تشتده
اسق.

1. Exupéry
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 .۳روش پژوهش

در پتتژوه

ایتتر بتتا رو

توصتتیییتر ی تتی ،پتت

از تتزار

لوتتتاه دو داستتنان،

تستتتق الذوهتتا دوازده اتتتها لتته در هتتر مر تته متتور میتماینتتد ،معریتتی میشتتوتدس
سپ  ،دو داسنان با آنهتا ستنجیده میشتود .تویتتند ان بتر ایتس باورتتد لته ایتس داستنانها
د اوه بتر ایتس لته میتواتنتد ستیر بیروتتی باشتند ،روایقلننتدة ستیر دروتیاتتد .ستیر
لتته در آن خودآ تتاه وجتتود ،دتیتتا تاشتتناخنة درون را درمیتتتوردد و پتت

از شتتناخق

خویشتتنس ،بتتازمی ردد تتتا ر تتی تتتو درایکنتتد .در ایتتس راه از تقتتد و تظرهتتا آ اهتتان بتته
ایتتس تظریتته متتدد رینتتهاین و داور ختتود را بتته یتتار آن دیتتد و دریایقهتتا ،استتنوار
لردهاین.
 .۴نتایج و بحث

در تستتتتنیس مر تتتة ستتتیر استتتطورها  ،سرتوشتتتق ،رمرمتتتان را بهستتتو ر متتترو
تاشتتناخنهها تشتتوی میلنتتد و او را بتته تتال

میلشتتد .و ییتتة رمرمتتان ،بتتازلردن تتو

جتتان بتترا دریایتتق تتتدا پیکتتی استتق لتته از دتتالن بتترون یتتا درون او را بتته ختتود
یرامیخواتد تتا بتا رهتا لتردن تع قتات ،پتا در راه ستیر تمتد و در تو متتیر بتا رتتو،
دش و مرر روبترو و وجتود او د ر تون شتود .آتذتاه بتاز ردد تتا جامعتة ختوی

را تیتز

از برلتتق ایتتس ستتیر د ر تتون لنتتد« .ختتود» ،جایذتتاه آ تتاهی استتق و آدمتتی میتواتتتد بتتا
برآوردن تیتاز بقتا و لتتا ادنمتاد بته تیت  ،مقتدمات شتکویایی خویشتنس را یتراهن آورد.
ختتود ،در تتتوزاد شتتک تذرینتته استتقس ولتتی بهتتتدریو لتتودک میلوشتتد بتتا ممتتار رینتتار و
ینتتار ختتود ،بتتر هتتتنی تتتلثیر بذتترارد و بتتدیسترتیا «ختتود» زاده میشتتود .بتتهراتتن رشتتد
بشتتر ،لتتودک درون او همچنتتان شتتکننده استتق .پتترور

متتار لمسالذتتو معصتتوم ،ینتتین،

تتامی و جنذجتتو بتته ت بیتتق ختتود و مرایظتتق از لتتودک درون لمتت

میلننتتد(پیرستتس،

 ،۸۹۳4ص .)74 .در هتتر دو داستتنان رمرمتتان پتترواز میلنتتد .پتترواز بتترا جاتاتتتان ویژ تتی
اریزیتتتق ولتتی ا زوپتتر خ بتتاتی استتق لتته پتترواز را آموخنتته استتق .پرتتتده لتته «یکتتی از
مناستتاتریس تمادهتتا بتترا تشتتان دادن تعتتالی ،و ...بیتتاتذر ویژ یهتتا ختتاص مکاشتتیه
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استتق»(یوتتت  ،۸۹۱۹ ،ص )227 .میتواتتتد رمتتز از روح رهاشتتده از دام تع قتتات متتاد و
پرلشتیده بته ستو ستو دتالن بالتا باشتتد .اتتتان یتز جتز ایتس جتتتن تتتاهر را در
وجتتود ختتود ا تتتا

میلتترده و آن را در تماشتتا پتترواز پرتتتد ان ،بیشتتنر درمییاینتته

استتق« .ستتیر هتتوایی بیعنتتاگ براتذیزتتتده ا تتتا
ستب

بالتتا ریتتنس و اوج تترینس یتتا دروجتتی

و آسان اسق» (باش ار ،۸۹74 ،ص.)۹7 .

.۱ .۴کهنالگوی معصوم

تستتتنیس لمسالذتتویی لتته در وجتتود رمرمتتان یعتتا میشتتود ،معصتتوم استتق .هتتر یتترد
برا

یور در اجنما بته تقتابی ویتژه تیتاز دارد .تقتا  ،تمتا بیروتتی و شسصتینی استق

ل ته شتتسص بتتا آن در اجنمتتا ج وه رمیشتتود و بتته آن تظتتاهر میلنتتد (یوردهتتام،۸۹77 ،
ص« .)۱۳ .معصتتوم در تشتتکی پرستتوتابه متتا لم ت

میلنتتد ...در بمنتتریس التتق ،معصتتوم

پرستتوتایی را برمی زینتتد لتته م بتتق و از تظتتر اجنمتتادی ستتاز ار باشتتد» (پیرستتس،۸۹۳4 ،
ص .)51-7۱ .در ایتتس ویتتعیق آدمتتی بتترا آن لتته بنواتتتد ممارتهتتا زیتتتنس را بیتتاموزد،
تا زیر از ادنماد به دیذران اسق.
جاتاتتتان داش ت پتترواز بتتود و یقتتیس داشتتق لتته «بتته ایتتر از ایتتس آمتتد و شتتد پرتق تتا
لتتتالقبارلرجیها متتاهی یر  ،دلیتت دیذتتر تیتتز بتترا زیتتتنس وجتتود دارد» (بتتاا،
 ،۸۹۳۹ص .)۹4 .پرستت ها بیشتتمار ذهتتس او را بتته ختتود مشتت و میداشتتق و همتتة
همق او بتر خ تا

دیذتر مراتان دریتایی ،صتر

پترواز در ارتیتا بالتا میشتد .ر ته بته

تصتتیرق پتتدر ،لتته اتترا ختتوردن را دلی ت پتترواز میداتتتتق ،لوشتتید ماتنتتد دیذتتر مراتتان
دریایی ،همان تقابی را بته متره بزتتد لته متورد ربتو جامعته بتودس امتا تنواتتتق از دمتدة
ایس لار ،برآید .پ

تصمین ریتق تقتابی دیذتر بتر متره زتتد لته از دیتد یتوج مراتان بتا

ی یق و ستنق ختاتواد ی مراتان دریتایی ستاز ار تبتود .در داستنان ا زوپتر هتن ،تقتا
تستتتنیس تقتتابی بتتود لتته آتنتتوان بتترا ختتود بر زیتتد و بتتا لشتتیدن متتار بتتوآ لتته یی تتی را
ب عیده بود ،هنر خود را دریته لتردس ولتی ایتس تقتا

را اجنمتا تپتریریق .او بته بزر نرهتا

تقاشتتی را رهتتا لتترد و بتته یرا یتتر تتتاریش ،ج راییتتا ،تتتا

و دستتنور رو آوردس ولتتی

همواره در دیتدار بتا یترد لته لمتی روشتسیکتر میتمتود ،یزیممتی او را بتا تشتان دادن
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تقاشی مار بوآ بتنه میآزمود .ا تر او تیتز ماتنتد دیذتران یقتش در ایتس تصتویر تقت

یت

ل تتاه را میدیتتد ،آن ورتتق دیذتتر تتته از متتار بتتوآ تتر

متتیزد و تتته از جنذ ت و ستتنار ان،

ب کتته ختتود را تتتا ستتطی او پتتاییس متتیآورد و از بتتاز

تتس و سیاستتق و لتتراوات بتتا او

ستتسس می یتتق (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۳ .در ایتتس لرظتتات ،ستتایة لمسالذتتو معصتتوم
در وجود رمرمتان یعتا شتده استق .زیترا ،رمرمتان آزردهختا ر ،ا تتا
سرلو

آزرد تی ختود را

میلند.

 .۲ .۴کهنالگوی یتیم

ینتتین آن بست

از وجتتود ماستتق لتته متتا را از شتترایش آسیارستتان دور میستتازد .ورنتی
تمتتاد ،بتته هنذتتام باز شتتق بتته ستتا

جاتاتتتان ارتیتتا  2411منتتر را زیتتر با هتتای

بهواستتطة بیپروایتتی در تادیتتده تترینس مت تؤولیقهای
راتتتده شتتد .شتتودهشتتدن راه ریایتتق وتبعیتتد پتتی
یرهن ت

و دستتقیتتابی بتته تیتترو لاریزماتی ت

،

از یتتوج بتته صتتسرهها دور دستتق
پتتا رمرمتتان ،بتترا رستتیدن بتته یتتر و

رهبتتر  ،درونمایتتها استتق لتته در بیشتتنر

داستتنانها تم ی تتی و نتتی تتتاریسی بتته شتتن میختتورد .جاتاتتتان بتتا اتنستتا
مراتی تیزپتترواز ،تبعیتد میشتتود و بتتا از دستق دادن مایتتق ا راییتات

پرستتوتا

در اصتتط اح ،ینتتین

میشتتود .رمرماتتتان بنتتام و تاریشستتاز ،تته در ستت وک در دتیتتا درون و تته در مبتتارزات
اجنمادی ،تا زیر از ترک دیار بودهاتتد تتا بتا پشتق ستر راشتنس آزمونهتا دشتوار ،یتا در
تنیج تة مکاشتتیهها اشتتراری و بالتتا بتتردن آ تتاهی ختتوی

آمتتادة بمره یتتر از یرصتتقها

جدیتتد شتتوتد و هتتتنی را از دریچتة دیذتتر بنذرتتد .رهآورد ایتتس لمسالذتتو بتترا جاتاتتتان
اتکا به تی
پی

اسق .او در تبعیتد میآمتوزد لته تنمتا بته تیروهتا دروتتی ختود تکیته لنتد .او

از راتده شدن  ،در اتتزوا پروازهتا ب نتد ختود بته معنتا و راز زتتد ی پتی بترده بتود:
و بتترا رهتتایی» (بتتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)۹7 .او

«زیتتتنس بتترا آمتتوخنس ،بتتترا النشتتا

میخواستتق راز زتتتد ی را بتتا یتتوج بتته اشتتنراک بذتتراردس زیتترا تتتا ورنتتی رمرمتتان در یطتتة
منتتایت شسصتتی دم ت میلنتتد ،در پتترور
اخ تتاری میپتتردازد ،بتته پتترور

ختتود متتؤثر استتق و آن تتاه لتته بتته لارهتتا

یراختتود لم ت

میلنتتد (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)51-7۳ .امتتا

ابتتار دادت ،نتتان آیینتتة د مراتتان یتتوج را پوشتتاتده بتتود لتته شتتن و تتو

را بتته رو

۱2

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

مطالعات زبان و ترجمه

دیدن و شنیدن تجربتة قیقتق زتتد ی بتتنه بودتتد .پت  ،ت تا

جاتاتتان بیتنیجته ماتتد و

پیوتد برادر میان او و روه مراان تتنه شد.
پتتربچة در ختوان ،شترایش را بترا

یت و بقتا

آتنوان تیز با اتنستا

پرستوتا یت

میسنجد و بته ایتس تنیجته میرستد لته بایتد تقاشتی را رهتا لنتدس ولتی ترای

بته تقاشتی

همیشه در د او بتاری میماتتد .همتیس ستبا میشتود لته او در میتان جمتت و دلت

جتا

دیذتتر باشتتد و بتتدیسترتیتتا تنمتتا و بتتیآنلتته لتتتی را داشتتنه باشتتد زتتتد ی میلنتتد.
همچنتتیس او در توجتتواتی بتتا از دستتق دادن پتتدر

ینتتین میشتتود .او ایتتس جنبتته از ینتتین

بتتودن را بتته اجبتتار پریرینتته استتقس زیتترا ،ا تتر ایتتس لمسالذتتو پریرینتته تشتتود ،هتتن از ستتو
جمتتان و هتتن از ستتو رمرمتتان تترد شتتده استتق .بتتا پتتریر

ایتتس لمسالذتتو بتته ایتتس درک

میرستتین لتته زتتتد ی در جمتتان همیشتته دادلاتتته تیتتتق و بایتتد بیتتاموزین لتته در برابتتر ایتس
زتد ی متؤو باشین .ایس لمسالذتو بته متا لمت

میلنتد تتا «در مکانهتا امتس ،تر هتا،

آستتتیاپریر ها و رتوهایمتتتان را ستتتمین شتتتوین و از جایذتتتاهی استتتنوار ،صتتتاد و
آسیاپریر با دیذتران پیوتتد یتابین .ایتس یراینتد اجتازه میدهتد صتمیمیق را دهتد و ر تا
را می شتتاید تتتا بنتتواتین یتتاد بذیتترین لتته بتتا خودمتتان و دیذتتران ممربتتان باشتتین» (پیرستتس،
 ،۸۹۳4ص.)۸5۹ .
 .۳ .۴کهنالگوی جنگجو

هم تة آرزوهتتا متتا از هیجانهتتا و می هتتا بنیتتادینی سر شتتمه می یتترد لتته در «تمتتاد»
رتترار دارد .هتتد ها «ختتود» تیتتاوت نتتداتی بتتا «تمتتاد» تتتدارد« .ختتود» لتته واستتطة میتتان
«تمتاد» و جمتتان بیترون استتق ،بتا مرتتدودیقها منطقتی لتته یتراهن متتیآورد میلوشتد تتتا
تمتتاد را ممتتار لنتتد .بتترا ایتتس لتتار لمسالذتتو جنذجتتو یعتتا میشتتود .بتتدون جنذجتتو،
رؤیاهتتایی لتته معصتتوم ترستتین لتترده و ینتتین مواتتتت آن را تشتتسیص داده استتق ،بتته تتتدرت
ترقتت مییابنتتد« .جنذجتتو ،رؤیاهتتا و ایکتتار خ اراتتته را می یتترد و هتتد

و تقشتتها را

رح میلنتد ،اتیتبار پیترو از تقشته را یتراهن متیآورد و در صتورت لتزوم ،دقاتشتینی
راهبتترد را توصتیه میلنتتد( ».پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص )۸۱7 .ایتتس لمسالذتتو بتتا تقویتتق رو یتة
شتتجادق ،رمرمتتان را آمتتادة ستتیر میلنتتدس زیتترا« ،تستتتنیس پی تیازهتتا یتت

لتتردار
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رمرماتاتتته ،ییتتی قها شتتوالیها ویتتادار  ،لتتس تیتت

و شتتجادق استتق(».لمپبتت ،

 ،۸۹۳۹ص)2۹۹ .
جاتاتان در تبعید ،بر تر

از تنمتایی و شکتتق ا بته لترد و «پتی بترد لته تتر  ،م تا

و خشتن د تق لوتتاهی دمتر مراتان استق و بتا پتاک لتردن آنهتا از ذهتس ختود ،زتتتد ی
ولتتتاتی و متتتترتبسشتتتی را بتتترا ختتتود تتتتداوم بسشتتتید» (بتتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)۹۱ .او
شجاداته سیر را آااز لرد و تا پایتان داستنان بته یتوج ویتادار ماتتد و ایتس لازمتة جنذجتو
بودن ،برا تبتدی جمتان بته مکتاتی امتس استق .او بترا رهتایی از ریتود ستنق ،اجنمتا و
رص تان ،برا ستیر بتا می شتاید لته بته رستیدن او بته مرتبتة «پیتر داتتا» میاتجامتد.
ستتیر بتترا رستتیدن بتته آزاد از راه تعتتالی ،یکتتی از رایوتتتریس تمادهتتا رؤیا وتتته استتق.
یتتور آتنتتوان در جن ت

ی ت و تتس تی تز تشتتان از یعتتا شتتدن ای تس لمسالذتتو در

بتترا

بالاتریس سطی خود در روان او دارد.
 .۴ .۴کهنالگوی حامی

تتامی ،لمسالذتتو بسشتتنده ،خ تتا  ،پرممتتر و سرشتتار از توجتته بتته رشتتد و پتترور
استتنعدادها و د تتای ل تودک درون استتق« .هتتر اتتتدازه تتامی در ستتطوح بالتتاتر از روان و
یرهن ت

متتا یعتتا باشتتد ،بتته همتتان اتتتدازه یراوات تی و آزاد بیشتتنر را بتترا همتتة متتا بتته

ارم تتان متتیآورد» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)214 .در تبعیتتد ،ورنتتی جاتاتتتان در تتا پتترواز
ص ت یآمیز بتتود ،تا متتان دو متتر تتتوراتی در لنتتار
بالاتر ببرتد .ویی دورة در
رسیده بود تا او با های

پدیتتدار شتتدتد تتتا جاتاتتتان مطتترود را

پترواز بترا جاتاتتان بتا مویقیتق پایتان یاینته بتود و زمتان آن

را به مقصد سیر تو در ارتیاداتی تاشناخنه بذشاید.

آتنتتوان تیتتز در آاتتاز توجتتواتی بتتار تترران زتتتد ی متتادر و ختتواهرات
می یرد در تق

ابتزار

را بتته دو

تامی تتانآور ختاتواده رینتار میشتود .رمرمتان بترا مراربتق از

لتتودک درون ،تتتا زیر از پتترور

ایتتس لمسالذتتو در روان ختتوی

ایتتس لمسالذتتورا در ستتطوح بالتتاتر پتترور

استتقس ولتتی لتتتی لتته

داده باش تد ،د تتاوه بتتر مایتتق و مراربتتق از

لودک درون ،بته مایتق از اجنمتا میپتردازد .در قیقتق ایتس لمسالذتو بته او میآمتوزد
لتته ذوتتته اولویقهتتا و مرتتدودیقهای

را بشناستتد ،استتنعدادهای

را پتترور

دهتتد و
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هایی را بیابد تتا آزردهختا ر تشتود .ستسس یتنس آتنتوان از لتراوات و بتاز

تس و

سیاستتتق ،در برابتتتر لتتتتاتی لتتته تقاشتتتی او را درک تکردهاتتتتد ،یکتتتی از والن هتتتا
لمسالذو

امی اسق.

.۵ .۴کهنالگوی جوینده

همة رمرماتان در ابندا میداتنتد لته ته یتز را تمیخواهنتد ،امتا لمنتر لتتی میداتتد
یتتتق .در همتتة ایتتس ستتیرها اسطورهشناستتی ،مکتتاتی وجتتود دارد لتته

لتته جویتتا

رمرماتتتان در جتتتنجو آن هتتتنند .ولتتی از تظتتر لمپبتت  ،مکتتاتی لتته در پتتی یتتاینس آن
هتتتتنین ،در درون ختتتود متتتا رتتترار دارد (لمپبتتت  ،۸۹۳۹ ،ص .)245 .ددتتتوت دو پرتتتتدة
توراتی ،یراخوان روح بترا

ترر از آستناته و یتاینس آینتدها بمنتر یتا بنتا جمتاتی آرمتاتی

و یرصنی برا لشس سترزمینی تتو ،یکتر و تجربتههایی تتازه استق .جاتاتتان بایتد تتر

از

متتترر ،رتتتتو و از دستتتق دادن را از ختتتود دور ستتتازد تتتتا بنواتتتتد در بمشتتتنی دور از
مرتتدودیق ،تمامیتتق زتتتد ی را تجربتته لنتتد و بتتا تکی ته بتتر امکاتتتات منرصتتربهیتترد ختتود
برا تجربته ،بته یتز تبتدی شتود لته هر تز یترد دیذتر تجربته تکترده و تمیتواتتتنه
تجربتته لنتتد .ر تته جتتتن جاتاتتتان در آستتمان جدیتتد لتته آن را بمشتتق میپنداشتتق،
توراتی شده بود ولتی همچنتان مرتدودیق را در بتدن تتازها

ا تتا

میلتردس یعنتی بتاز

هن مرز برا شکتتنس وجتود داشتق .روادتد دتیتا جدیتد بتا زمتیس منیتاوت بتود .ایتس
جا همه بتا ت تهپاتی آشتنا بودتتد و ستؤالات در ستکوت پرستیده میشتد .یتور جاتاتتان و
دیذر مراان در ایتس دتیتا ،پیامتد زیتتنس آتتان در لرظته بتود .هتر یت
یراخور ا خود پی

از ایتس پرتتد ان بته

از ایتس صتدها یتا هتزاران جتان را زیتتنه بودتتد ،یقتش بترا آن لته

بیممند یز به تتام لمتا وجتود دارد .التا هتن بایتد صتدها بتار دیذتر زتتد ی لننتد تتا
دربتتارة هتتد

زتتتد ی لتته دستتق یتتاینس بتته لمتتا استتق ،صتتا ا اتدیشتته شتتوتد .دتیتتا

دیذتتر لتته پتتی

رو آتتتان خواهتتد بتتود از میتتان آموخنههایشتتان در ایتتس جمتتان اتنستتا

میشود .اما جاتاتتان یکبتاره آن رتدر آموخنته بتود لته تیتاز بته هتزار بتار زیتتنس تداشتق
(بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)4۱ .تتویی «متتادامی لتته جنبتتها را در زتتتد ی ختتود تمیپتتریرین،
ایتتراد را بتته زتتتد یمان ج تتا متتیلنین لتته آن جنبتته را از ختتود تشتتان میدهنتتد .هتتتنی

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

پیوسنه در ت ا

۱7

استق تتا بته متا تشتان دهتد لته وارعتاگ ته لتتی هتتنین و یاریمتان لنتد

دوبتتاره لامتت و یکپار تته شتتوین» (یتتورد ،۸۹۱1 ،ص .)۳۹ .بتتا تترر از آستتناته ،جاتاتتتان
بتترا اثبتتات شتتجادق و مایتتق بتتا آزمونهتتایی ،اا تتا در ارتبتتار بتتا ستتردق در پتترواز،
روبرومیشود تا در جنذجتو بتودن ممتارت یابتدس زیترا ،ایتس همتان یتز استق لته لترت
زتتتد ی را بتتدو میبسشتتد .او بتترا لم ت

بمشتتق تتتا زیر از درک ستتردق تامرتتدود بتتودس

یعنی باید به ایس ممارت دستق مییایتق لته بته ستردق اتدیشته ،ختود را در میتان زمانهتا
و مکانها جابهجتا تمایتد .جاتاتتان بتا مویقیتق در ایتس آزمتون ،بته ستیارها اریتا مننقت
شتتد بتتا آستتماتی ستتبز و زوج ستتنار اتی در تقت

خورشتتید .بتتا لتتتا ایتتس ممتتارت ،پرتتتدة

تیزپرواز بته رلتق میتان رشتنه و آینتده تواتتا شتد .التا آمتاده بتود دشت و ممربتاتی را
درک لند.
ا زوپتتر هتتن در آرزو

یتتور یردیتتتق لتته بنواتتتد بتتا او دربتتارة یزهتتایی ستتسس

بذویتتد لتته ا راییتتان او از یممتت

تاتواتنتتد .تتویی یتترود اجبتتار  ،زمتتاتی بتترا لشتتس

ستترزمیس ،یکتتر و تجربتتههایی تتتازه استتق .او بتتا شتتجادق بتترا تعمیتتر هواپیمتتا آمتتاده
میشتتود .بتترا اثبتتات رتتدرت مایتتق ،شتتازده بتتا برختتوردار از داتت  ،در پشتتق ستتر او
تتاهر میشتتود .شتتازدة مننارضتمتتا ،رمتتز از تاخودآ تتاه استتق لتته بتته اهر بتته شتتن
تمیآیتتتدس ولتتتی ،دظتتتین و بتتتا شتتتکوه استتتق .یتتتور او در بیابتتتاتی دور از آبتتتاد و
خواستتنهها لودلاتتتها

بتتا هتتیط منطقتتی رابتت توجیتته تیتتتق .ا زوپتتر میتواتتتد او را

تادیده بیاتذارد و بته لتار تعمیتر بپتردازد .ولتی ،جوینتد ی رمرمتان ایتس داستنان بتا ترای
او به پرواز و آااز سیر له به صررا ایریقا میاتجامد ،تمادیس شده اسق.
 .۶ .۴کهنالگوی عاشق

دشت «یراختتواتی از ستتو جتتان ماستتق تتتا از شتتیوة پرالنتتده و مجتتزا زتتتد ی لتتردن
دور شتتوین ... ،بتتر منیی رایتتی ختتود یتتره شتتوین» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)25۹ .رمرمتتان
باید تستتق داشت شتود تتا دلبتتنذی ،منعمتد بتودن بته ارز هتا و اتدیشتهها را بیتاموزد.
پتت

از آمتتوخنس دلبتتتنذی ،یتتاد یر دوسقداشتتنس و تعمتتد بتتدون وابتتتنذی ،بتترا او

رهاییبس

خواهتد بتودس زیترا ،او میتواتتد همتة اجتزا هتتنی را دوستق بتدارد .آختریس

۱7

مطالعات زبان و ترجمه

آموزة یاتت

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

تیتز دمت لتردن در راه دشت استق(باا ،۸۹۳۹ ،ص .)72 .بتا ریتنس یاتت

از زتد ی جاتاتان ،او میاتدیشتید لته ا تر در ستا
بتترد ،یممیتتده بتتود ،زتتتد یا

 ،اتتدلی از آتچته را لته در ایسجتا پتی

در رو زمتتیس پرمعنتتاتر میشتتدس پ ت

در

ممتترورز بتته

مراتتاتی را در د تمتتریس میلتترد لتته میخواستتنند در میتتان یتتوج از قیقتتق ستتسس
بذوینتتد« .رو

او بتترا تشتتان دادن دش ت ایتتس بتتود لتته بسشتتی از قیقنتتی را لتته ختتود

درک لتترده بتتود ،بتته مراتتی بسشتتد لتته در جتتتنجو دیتتدن آن بتتود» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص.
 .)74ت تتا

جاتاتتتان بتترا باز شتتق بتته یتتوج وآمتتوز

ممارتهتتایپرواز بتته دیذتتر مراتتان،

خود تواتمنتتد دیذتر استق لته او بایتد بترا رستیدن بته مقتام متر بتزرر بته دستق
آورد.
همتتیس لتته خ بتتاتی تتتابذر ،دری ت و منطقتتی ،در صتتررایی هتتزار مای ت دور از آبتتاد ،
آدمکتتی خار العتتاده ،باورتتار و منیکتتر را بتته هنصتتربنی بپتتریرد و بتترا اثبتتات یتتور او،
بته توجیمتاتی بترا اثبتات ستیارة «  »7۸2منوست شتود و بته راهنمتایی او در پمنتة بیابتان
در پی یتاینس آ

روان شتود ،از متر

امذتیس شتود و دلننت

خنتدهها او باشتد ،تشتان

میدهتتد لتته او د باخنةلت تی استتق لتته در باورهتتا تسواهتتد نجیتتد .شتتازده در پتتی یتتاینس
دوستتنی بتتر رو زمتتیس استتق (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص )۳1 .و روبتتاه بتتدو میآمتتوزد لتته
برا رهایی از زتتد ی لتتالقبار بایتد یذاتته شتد .ایتس یذتاتذی در ترو تیتاز استق لته
بتته هتتن دارتتتد( .ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص )۳2-۳۸ .شتتازده درمییابتتد اه تتی شتتدن همتتان
یتتز استتق لتته او و ت ستترا ستتیارها

را بتته هتتن پیوتتتد میدهتتد .ت ستترا «تشتتاتة

لما تام و تمامیتق بتدون تقتص  ...تمتاد جتام زتتد ی ،روح ،ر تا و دشت استق ...بوتتة
ت ستترا تصتتویر ی ت

باززاییتتده ،ی ت

تولتتد دوبتتاره یاینتته استتق( ».شتتوالیه و ربتتران،

 ،۸۹۱7ج  ،4ص 544 .و  )547تمتتاد رایی دووجمتتی روبتتاه« ،تیتتادها دروتتتی بیعتتق
بشتتر را تجتتتن میبسشتتد( ».شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص )۹77 .روبتتاه میتواتتتد
به ستبا شتموتبار ی ،تمتاد از برلتق و اصت خیز باشتد .نتی تاهی دارا التتیر
زتتتد ی تصتتور شتتده استتق( .شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص )۹75-۹77 .بتتر خ تتا
یرهن

ما لته روبتاه رمتز از یریبنتد ی استق ،در اتر  ،تمتاد دقت و زیرلتی استق .در

۱5

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

ایس جا دق مددلار دش میشتود و بته شتازده میآمتوزد لته بتا دشت میتتوان دوبتاره بته
آسمان وجود راه یایق و به

سرا درون ،معنا بسشید.

 .۷ .۴کهنالگوی ویرانگر

ایتس لمسالذتو مرتور د ردیتتتی استق و اا تا «در اوج مویقیتتق بتا آدمهتایی برختتورد
میلنتتد لتته هویتتق لام تاگ رشتتد یاینتتها دارتتتد و بتته تواتاییهتتا ختتود مطمتتسس هتتتنند...
ویراتذتتر بتته تقتتا

اجنمتتادی لتته ختتو

متتوارد ،راه را بتترا

ستتاخنه شتتده باشتتد ،م تته میبتترد و در بمنتتریس

یتتز تتتازها بتتاز میلنتتد» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)27۸ .بتترا درک یت

آموزة جدید ،باید لمنهها را رهتا لترد و رتتو ،بته اجبتار یتا بته اخنیتار ،متا را از وابتتنذیها
بیرون میلشتد .بترا ایتس لتار بایتد بیتاموزین تتا آن ته را لته بترا ادامتة ستیر متا مییتد
تیتتتنند ،رهتتا لنتتین .میمتتوم ستتیر متترر بهستتو آزاد و رهتتایی ،بتته همتتراه ارواح شتتیی و
راهبر و پشنیباتی آنهتا  ،در ایتس داستنان بتا دبتور او از آستمان دتیتا و ورود آستماتی جدیتد
لتته بمشتتق پنداشتتنه میشتتود ،تمتتادیس شتتده استتق و میتتتوان آن را پایتتان ی ت

مر تته از

س ت وک داتتتتق .ایتتس متترر ،بتترا تولتتد و لشتتس دوبتتاره بایتتتنه استتق و آاتتاز دیذتتر
بترا واد دیذتر از مرا ت خودشناستی خواهتد بود.
جاتاتان با ترر از آستناتة زمتیس ،همچنتان لته «بتر یتراز ابرهتا و در همتاهنذی لامت بتا
دو مر سناره ون از زمتیس یاصت ه می ریتق ،دریایتق لته بتدت

ماتنتد آتتان تتوراتی شتده

استتتق» (بتتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)4۹ .د ردیتتتتی جتتتتن او بهستتتو توراتیشتتتدن ،تمتتتاد از
ویراتتتی جتتتن و زادهشتتدن او بتتا جتتتمی دیذتتر استتق .در دتتتالمی لتتته بتتتاا آن را
بتتتهصتتورت دتتالن پت

از متترر تصتتویر میلشتتد ،ت تتا

و تمتتریس در ستتطری دالیتتتتر از
رشتتنه ،ادامتتته دارد و ایقتتتی

رشتتنه و بتتا وستتعق دمت بی تتتر و بتتدون مرتتدودیقها

یراتتر را در دتالن جتتنجو و تا لشتس قیقتق ،بته رو او می شتاید .دتیتا پت
مرر بترا جاتاتتان ،ماتنتد دتتالن دمتت استق و لوشت

رمرمتان بترا لشتس و رستیدن

بتته قیقتتق همچنتتان ادامتته مییاب تتد .بتتا ایتتس تیتتاوت لتته پتتت
اووستیتتتر و و مردودیقها یکر و اتدیشها

از

از متتترر ،دامنتتتة دمتتت

برا درک قیقق لمنر میشود.

۱۱
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شتتازده بتتا پتتریر

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ستتسنان متتار زرد ،و ا مینتتان از زهتتر ختتو

او آمتتاده میشتتود تتتا بتتا

رهتتا لتتردن جتتتن ستتنذین  ،ختتود را بتته ستتیارة تاخودآ تتاه دور لتته از آن آمتتده بتتود،
برستاتد .او میداتتتق و میلوشتید بته آتنتوان هتن بیمماتتد لته «او بته تاهر خواهتد متردس
ولتتی ایتتس راستتق تیتتتق ...ایتتس جتتتن ماتنتتد رشتتر لمنتتها خواهتتد بتتود لتته بتته دور
بیندازتتتد» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۸7-۸۸4 .همیشتته «آتچتته اصتت استتق بتته شتتن
تمیآیتتد» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۸۸ .شتتازدة لو ولتتو در زمتتیس میمیتترد تتتا در ستتنارة
ختتوی

دوبتتاره زاده شتتود .ایتتس دومتتیسبتتار استتق لتته در ایتتس داستتنان متتار خودتمتتایی

میلند .مار بته ستبا پوستقاتداز متداوم  ،تمتاد د ردیتتی استق« .تمتاد رایی متار بته
شتتدت وابتتتنه بتته میمتتوم زتتتد ی استتق (شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱5 ،ج  ،7ص«.)7۸ .رت ت
زرد مارلتته در رتتت
میلنتتد ،رت ت

شتتا

تتردن و در موهتتا

تتایی شتتازدة لو ولتتو تیتتز خودتمتتایی

تتتور و زتتتد ی  ...مرم ت جتتواتی ،تیتترو و ابتتدیق التتاهی استتق» (شتتوالیه و

ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج ،۹ص .)44۱ .بتتا تتز

متتار زردرتت  ،رتتدرت زتتتد ی جاوداتتته و ابتتد

به شتازده مننقت میشتود .ورتو مترر او در شتا تشتان از رازواراتته بتودن مترر او دارد.
زیتترا «شتتا تصتتویر تاخودآ تتاه استتق و در رؤیتتا شتتا تاخودآ تتاه آزاد میشتتود» (شتتوالیه
و ربران  ،۸۹۱7 ،ج  ،4ص.)۹1 .
رمرمان ،تنما در رویتارویی بتا اودهتا درون و مواجمته بتا رتتو میتواتنتد تنو جتان را
به دسق آورد و رتدرت ختود را پت
از اودها درون استق .بته لمت

بذیترد .تویی در ایتس داستنان متار زردرتت

او شتازده میتواتتد بتدون جتتن ستنذین

تمتاد

راهتی آستمان

شود .ر ه روانلتاروان ،آتیمتا را روان زتاتتة مترد داتتتنهاتد و در داستنان تیتز بته جنتتیق
شتتازدة لو ولتتو اشتتاره تشتتده استتق ،بتتهتظتتر میرستتد تمتتاد از آتیمتتا ا زوپتتر استتق.
شازده از سسس ینس با متار نتان ترستیده بتود لته «ر تب

ماتنتد ر تا پرتتدة تیتر ختوردة

در تتا متترر میتپیتتد» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص )۸۸1 .ولتتی خندیتتد و یتتق« :امشتتا
بی تتتر ختتواهن ترستتید» (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۸۸۸ .ولتتی تتتر

تمیتواتتتد او را از

مرر بذریزاتتدس زیترا ،مترر و شتیدن رتتو آن لازمتة تولتد دوبتارة او در سیارهایتتق لته
تتی اه تتی شتتده در آن ،تیازمنتتد یتتور و مراربتتق اوستتق .او میلوشتتد تتتا از راه پتتریر

۱۳

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

ریزتاپریر مترر ،معنتا تتازها بته زتتد ی ختود بسشتد .بتا پتریر

رتتو ،لمسالذتو

ویراتذتتر بتتا رمرمتتان هنپیماتمیشتتود و در کتتن مشتتاور او را راهنمتتایی میلنتتد .رمرمتتان
از تجربتة متترر ،اجتتازة ورود بتته مر تة بالتتاتر را بتتهدستتق متتیآورد (پیرستتس،۸۹۳4 ،

پت

ص.)24۱ .
 .۸ .۴کهنالگوی آفریننده

هر ی
« تتو

از ما میتتواتین از ریت خودآ تاه لتردن تاخودآ تاه ،دستق بته آیترین

بتزتین.

دادن بتتا تسی تی پتتریرا بتترا لشتتس آن لته رلتق بعتتد متتا تته باشتتد ،یکتتی از

ممنتتتریس ممارتهتتا زتتتد ی استتق لتته در اخنیتتار داریتتن» (پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص.)24۱ .
آ تتاهی بتته متتا لمت

میلنتتد تتتا سرتوشتتق و داستتنان زتتتد ی ختتود را بتته شتتیوها جدیتتد

بنویتین.
هنذتتامی لتته لمسالذتتو آیریننتتده در زتتتد ی متتا یعتتا استتق ،بتتهتتتودی بتته تت
سرتوشتتق و متتتؤولیق پتتریریمان و مرقتت ستتاخنس آن پنتتداره آ تتاه هتتتنین .شتتاید
ا تا

لنتین لته ا تر ایتس لتار را اتجتام تتدهین ،جاتمتان را از دستق ختواهین داد .نتیس

النی درسق ماتند آن اسق لته در ویتعیق مترر یتا زتتد ی رترار رینته باشتینس بتا ایتس
تیاوت له آن مرر ییزیکتی تیتتقس ب کته مترر جتان استق .لمسالذتو آیریننتده متا را از
تق هتتا ایراصتتی بیتترون میراتتتد تتتا هوینمتتان را مطالبتته لنتتین .هنذتتامی لتته ایتتس
لمسالذویعتتا استتق ،آدمهتتا همتتان رتتدر تیازمنتتد آیتترین

زتتتد ی هتتتنند ل ته تقاشتتان بتته

تقاشتی لشتیدن یتا شتتادران بتته ستترودن تیتاز دارتتتد .همتتان وتتته لته تقاشتتان و ستترایند ان
بزرر ایترتد پتو  ،رتدرت ،و مورعیتق را لنتار بذرارتتد تتا هنرشتان را بیایریننتد ،ورنتی
لمسالذتتو آیریننتتده در زتتتد ی متتا یعتتا استتق ،بتته پ تی

راتتتده میشتتوین تتتا دستتق ل تن

برا خود تصمین بذیترینس نتی ا تر ایتس رلتق بته آن معنتا باشتد لته تاشتنا  ،یقیتر و
تنما بمیرین( .پیرسس ،۸۹۳4 ،ص)۹17 .
با دور شتدن یاتت

از ییتا داستنان ،جاتاتتان در شتن دیذتر مراتان نتان رمتق

مییابتتد لتته تتویی «مربتتی بتته دتیتتا آمتتده بتتود»(بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)4۹ .او بتته یتتار تعتتالین
یاتتت  ،در آستتماتی تتتو و در هیتتلتی تتتازه زاده میشتتود لتته اصتت آن ،ممتترورز بتته
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مراتتاتی استتق لتته جتترأت بیتتان قیقتتق را پیتتدا میلننتتد .التتا او تتتتبق بتته تیازهتتا
روز تتار و هنروز تتارات

تتتا

شتتده استتقس یعنتتی ،میتواتتتد د تتاوه بتتر متتتؤولیق
را تیز بر دمده یرد.

زتد ی خود ،متؤولیق زتد ی هنروز ارات

شتتازده بتتر رو زمتتیس میآمتتوزد و میآموزاتتتد لتته آدمتتی مت تؤو
آتمتتا را اه تتی لتترده استتق .او متتتؤو
 .)۸۸7شتتازده بایتتد بتته ستتیارها
لند .پ

استتق(ا زوپر  ،۸۹۳7 ،ص.

بتتاز ردد و از ت ستترا لو ت

و بیدیتتاد

مراربتتق

جتن ستنذیس شتده از دم زدن در هتوا زمتیس را لته متاتعی بترا ستیر بتهشتمار

میآیتتد ،رهتتا میلنتتد و بتتا تتز
رو تت
خوی

تت ستترا ستتیارها

یزهتتایی استتق لتته

متتار زهرآلتتود لتته او را بهستتو متترر ستتو دهتتد،

را تجتتات میدهتتد .متترر زمینتتی بتترا او آیتترین

و تولتتد دوبتتاره در ستتیارة

استق .در پایتان داستنان اتدیشتة رمرمتان منرتو شتده استق .ا زوپتر یقتیس دارد

لتته شتتازده بتته ستتیارة ختتوی

بر شتتنه استتق .تتاهی رمرمتتان آ اهاتتته پتتا در راه ستتیر

میتمدس ولی اینجتا خرابتی موتتور هواپیمتا ا زوپتر را تتا زیر از یترود در صتررا آیریقتا
له تماد از دتیا اریتا تاخودآ تاه ،استق میلنتد تتا بنواتتد بتا آتیمتای
شتتناخق آتیمتتا ،توشتتیدن آ

تتاه لتته تمتتاد از شتترا

دیتدار لنتد .بتا

جتتاوداتذی استتق و ستتراتجام بتتا

متترر آتیمتتا و و تتدت آن بتتا آتیمتتو  ،خویشتتنس وارعتتی رمرمتتان زاده میشتتود و او در
یرایند تیرد ،به لمتا میرستد .بته همتیس ستبا استق لته شتازده دریقتاگ یت
هبتتور ،آمتتادة باز شتتق بتته متتلوا ختتوی
سنج

ی

ستا پت

از

در اوج آستتمان میشتتودس زیتترا« ،ستتا تمتتاد

روتد دوراتی لام اسق» (شوالیه و ربران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص.)71۳ .

.۹ .۴کهنالگوی حکمران

پتترور

رمرمتتان در متتتیر تشتتر  ،وستتی ها بتترا رستتاتدن او بتته کمراتتتی استتق.

تربیتتق مراتتان یتتوج میتواتتتد تشتتاتی از رستتیدن جاتاتتتان بتته مرتبتتة کمراتتتی باشتتد .التتا
رمرمتتاتی لتته دیذر تتون شتتده استتق ،آمتتادة باز شتتق استتق تتتا رهتتاورد ایتتس ستتیر را در
ختتدمق د ر تتوتی ر متترو

بتتهلتتار بنتتدد .کمتتران ،تمتتاد ی پتتار ذی و دستتنیابی بتته

خویشتتنس استتقس زیتترا تتتهتنمتتا ختترد جتتوان و پیتتر را در هتتن میآمیتتزد و آنهتتا را در تنشتتی
پویتتا ی ت میلنتتد و ر مرویتتی آرام و هنآهن ت

را بتتهوجتتود متتیآورد ،ب کتته شتتام زن و

۳۸

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

مرد میشود .یرمتاتروا دوجنتتینی ،تمتاد تکمیت یراینتد د ر تونلننتدة لیمیتا ر استق.
با یعا شدن ایتس لمسالذتو در زتتد ی رمرمتان ،او بته ایتس شتناخق میرستد لته ر مترو او
بازتتتتا

درون اوستتتق (پیرستتتس ،۸۹۳4 ،ص .)۹24-۹2۸ .پتتت  ،متتتتؤولیق اتنستتتا
را میپتتتریرد و اجتتتازه تمیدهتتتد لتتته زتتتتد ی را بتتترا او اتنستتتا

زتتتتد ی ختتتوی

لنند.جاتاتان از تیاز مراان راتدهشدة یتوج بته یت
لتته آموختتق ،در

مربتی تواتتا ،آ تاه بتود و آختریس درستی

باز شتتق بهستتو یتتوج بتتود .او بتتههمتتراه رهتتاورد ای تس ستتیر ،یعنتتی

تواتتتایی ستتیر بتته رشتتنه و آینتتده بتتا ستتردق اتدیشتته ،بتته یتتوج باز شتتق ول تی باز شتتق
رمرمان پایان سیر تیتق.
رمرمتتان بتتا تذریتتتنس بتته ر متترو بیتترون ،لاستتنیها ر متترو درون را میشناستتد .تقتتص
ینی هواپیما ،تشتاتة وجتود مشتک اتی در روان ا زوپتر استق .پت
متتتیر تشتتر

از پشتق ستر راشتنس

و رستتیدن بتته شتتناخق ،رمرمتتان تتتوان تعمیتتر هواپیمتتا را پیتتدا لتترده استتق و

تتون دتیتتا بیتترون بازتتتا
مشتتک ات از پتتی

دتیتتا درون استتق ،میتتتوان یتتق بتتا از آموز هتتا شتتازده،

پتتا خودآ تتاه برداشتتنه شتتده استتق و التتا او میتواتتتد بتتا موهبقهتتایی

له در اخنیار دارد برا خود و جامعها

ثمربس

باشد.

 .۱۱ .۴کهنالگوی پیر فرزانه

لمسالذتتو پیتتر داتتتا یکتتی از برجتتتنهتریس لمسالذوهتتایی استتق لتته یتترد در متتتیر
دسنیابی به یردیق ،با و دیدار میلند.
یرزاتتته ،آن بستت

از روان استتق لتته در تمرلتتز دمیتت بتتهدنوان خویشتتنس بی تتر

تجربتته میشتتود .یرزاتتته ایک تار و ا تاستتات متتا را مشتتاهده میلنتتدس امتتا یراتتتر از هتتر دو
آنهاسق .به ایس ترتیا ،یرزاته بته متا لمت

میلنتد تتا بتا هر ته در زتتد ی وارعتی استق

رو بتته رو شتتوین و بتته یراستتو خویش تنس لو کمتتان بتتروین تتتا بتتا قتتای لیمتتاتی یکتتی
شوین( .پیرسس ،۸۹۳4 ،ص)۸۸4 .
در آااز داسنان ،ورنی جاتاتتان بتا ت ییتر زاویتة با هتای

ستقور لترد ،تصتمین ریتق

شکتتتق را بپتتریرد و بهستتو یتتوج بتتاز رددس ول تی تتتدایی دروتتتی او را خطتتا

رتترار داد:

«مراتتان دریتتایی هر تتز در تتتاریکی تمیپرتتتد .ا تتر لتتازم بتتود در تتتاریکی پتترواز لنتتی ،بایتتد
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شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

ج تد را میداشتنیس بایتد تقشتههایی در سترت میداشتنیس بایتد با هتا لوتتاه

شتتاهیس از آن تتتو بتتود» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)22 .یقتتش هنذتتامی میتتتواتین آزاد باشتتین

له از جن

بتا قیقتق دستق بتردارین .جاتاتتان بتا تو ستپردن بته تتدا ایبتی یرزاتته،

تواتتتتتق جتتتور یس قتتتایقی را لتتته در ا تتترا

او جتتتار بودتتتتد لامتتت لنتتتد و راز

تیزپتترواز شتتاهیس را درک تمایتتد :با هتتا لوتتتاه .ایتتس همتتان یتتز بتتود لتته او بتترا
پرواز بدان تیاز داشق .هر تاه جاتاتتان بتر ستر دو راهتی اتنستا

ستر ردان استق ،مراتاتی

راهنمتتایی او را بهستتو لمتتا بتر دمتتده می یرتتتد .یکتتی دیذتتر از موهبقهتتا لمسالذتتو
پیتتر یرزاتتته استتق لتته دوستتقداشتتنس دیذتتران را بتتدون وابتتتنذی بتته رمرمتتان میآمتتوزد .در
ایس صورت هنذتامی لته از آنهابیتیتاز بتود ،میتواتتد اجتازه دهتد تتا بته آرامتی از زتتد ی
او ختتتارج شتتتوتد .هنذتتتام ورود بتتته دتیتتتایی لتتته جاتاتتتتان آن را بمشتتتق میپنداشتتتق،
لمسالذتتو یرزاتتته در جامتتة یاتتت

و ستتالیوان ،تتاهر میشتتود و بتتدو مییمماتتتد لتته

دتیایی جدید له جاتاتتان بتدان رتدم تمتاده ،بمشتق تیتتق و «اصت اگ نتیس مکتاتی وجتود
تدارد .بمشق مکان تیتتقس زمتان هتن تیتتق .بمشتق یعنتی لامت شتدن»(بتاا ،۸۹۳۹ ،ص.
.)72جاتاتتتان آموختتق لتته لمت

بمشتتق یعنتتی لمت

ستتردق لامت  .بتتهدبتتارت دیذتتر هتتر

ددد مردودینی استق و ستردق لامت یعنتی تمرلتز و یتور در جتایی لته بتدان یکتر
میلنتتدس یعنتتی رلتتق میتتان زمانهتتا و مکانهتتا بتته ستتردق تیکتتر (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص.)74 .
رهتتایی از وابتتتنذی بتته مرتتدودیق پتترواز در زمتتان و مکتتان ،او را بتته دتیتتا شتتاد «لتتوده»
راهنمایی میلند .همچنتیس یاتت

او را بتا میمتومی بته تتام «متر بتزرر»آشتنا میلنتد لته

قیقنتتی بتتالقوه در درون ختتود اوستتق و تنمتتا بتتا بتتهلار بتتتنس و شتتکویا لتتردن همتتة
تواتتاییهتتتا دروتتتی و استتنعدادها ذاتتتی او بتتروز خواهتتد تمتتود .بتتا رشتتد رمرمتتان،
یات

از دایرة زتد ی او خارج میشتود و بتهتتدریو ختود بته مرتبتة متر بتزرر میرستد.

به تظر میرسد الا دیذر جاتاتان ،پیر داتاسق له مراان دیذر را هدایق میلند.
در داستتنان شتتازده ،روبتتاه در تق ت

لمسالذتتو یرزاتتته ،اه تتی لتتردن را بتتدومیآموزد و

سراتجام ،خود بته دستق شتازده لو ولتو اه تی میشتود تتا بتدو بیتاموزد لته اه تی لتردن
مقدمة شتناخق استقس آتچته اصت استق از دیتده پنمتان استقس ارز

هتر یتز بته مقتدار

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...

دمر اسق لته متا بته پتا او صتر

۳۹

لتردهاین و در تمایتق ،اه یلتردن متتؤولینی در پتی

خواهتتد داشتتق (ا زوپتتر  ،۸۹۳7 ،ص .)۳5-۳2 .التتا تذتتر

و شتتناخق او از دوستتق

داشنس لام میشود و مییممتد لته ر ته ت سترا او صتدها تظیتر بتر رو زمتیس دارد،
ولی همچنان تتزد شتازده لو ولتو بیهمناستقس نتان لته میتتوان بته پتای

جتان داد .در

تمایتتق بتته ایتتس مر تته از شتتناخق میرستتد لتته او متتؤو همتتان ت ستترخی استتق لتته
رتجتت

از خودستتناییهای  ،پتتا شتتازدة لو ولتتو را بتته ایتتس ستتیر بتتاز لتترده بتتود .در

قیقتتق لتتاو  ،او را در متتتیر دشتت رتترار داده استتق .همتتیس لتته میتتان لمسالذتتو
جوینده و داشت در درون او تیتاد تیتتق ،ستبا میشتود تتا او همتة هتتنی را آن وتته
لتته هتتتق بپتتریرد و از خوشتتیها ستتیر لتترت ببتترد و از ستتسنیها و درشتتنیها آن
در

بی تاموزد .شتتازدة لو ولتتو مت تؤولیق اه تتیلتتردن ا زوپتتر را بتتر دو

دارد و بایتتد

دشتت و دوستتق داشتتنس را در د او بیتتدار لنتتد .امتتی لتته بتتا شتتنیدن ستتسنان شتتازده
لو ولتتو دربتتارة رشتتق یت

ستتا از یتترود او در تزدیکیهتتا

رخنه میلنتد و بترا شتنیدن صتدا خنتدة آدمت

لو ولتو د تنت

تتاه آ  ،در د ا زوپتتر
میشتود ،تشتان از آن

دارد لتته شتتازده لو ولتتو در لتتار ختتود پیتتروز شتتده و او را داشت ختتود لتترده استتق .او از
ستتتویی تمتتتاد معریتتتق ،تیکتتتر ،بصتتتیرت و المتتتام استتتق و از ستتتو دیذتتتر ،تمایتتتاتذر
خصتت قها تیکتتی همچتتون ختتو تینی و میتت بتته یتتاور استتق (یوتتت  ،۸۹7۱ ،ص.
 ۸۸2و .)۸۸۱
 .۱۱ .۴کهنالگوی لوده

لمسالذو لوده به متا لمت

میلنتد تتا شتاد بی تتر را تجربته لنتین .لتوده معمولتاگ

در لرظات به تاهر بتتیار دردتتاک در زتتد ی متا ستر برمتیآورد تتا بته متا یتادآور لنتد
زتد ی نی در ستسقتریس لرظتات

شتیریس استق« .لتوده ،ریشتة ت

بنیتادیس تشتار و

ستترزتد ی ماستتق لتته ختتود را بتته صتتورت خ اریتتق بتتازیذو  ،خودجتتو  ،لودلاتتته و
ابنتتدایی بیتتان متتیدارد .لتتوده همچنتتیس اتتترو بتتتیار تتتناا ،بیادننتتا بتته اصتتو اخ تتاری و
هتترج و متترج بتتی استتق لتته بقتته بنتتد ها و تتد و مرزهتتا را از ادنبتتار میاتتتدازد»
(پیرستتس ،۸۹۳4 ،ص .)۹۱۱ .رتتاتونشتتکنی جاتاتتتان در باز شتتق بهستتو یتتوجی لتته از آن
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از تصتمین بتته

راتتده شتده بتتود ،تمتاد یعتتا شتدن لمسالذتتو لتوده استتق .جاتاتتان پت

باز شتتق بهستتو یتتوج بیدرت ت « ،تصتتویر یتتوج بزر تتی از مراتتان ستتا ی را در زمتتان
دیذتتر یراخواتتتد .بتتا تیتترو تمتتریس میداتتتتق لتته تنمتتا استتنسوان و پتتر تیتتتقس ب کتته
تمتتود لام ت از آزاد دم ت و پتترواز استتق لتته ب تا هتتیط یتتز دیذتتر مرتتدود شتتدتی
تیتتتق» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)7۱ .او بیدرتتت

بتتا ی چتتر لینتتد روبروشتتدس

یتتاتذر راتتتده

شتتده از یتتوج بتتیآن لتته ی چتتر از او درخواستتق یتتار تمایتتد ،او رستتالق ختتوی

را آاتتاز

لتترد و دیتتر تذرشتتق لتته دتتدد شتتا ردان او بتته هیتتق رستتید .جاتاتتتان از همتتان آاتتاز
تربیتتق ،بتته شتتا ردات

آموختتق لتته یتتوج مراتتان را ببسشتتایند و روز بتترا لمتت

بهسو آتتان باز ردتتد (بتاا ،۸۹۳۹ ،ص .)51 .همچنتیس «پترواز دریت

تامی بهستو بیتان

بیعق وارعتی ماستق .هر ته متا را مرتدود میلنتد ،بایتتنی لنتار بذترارین» (بتاا،۸۹۳۹ ،
ص.)57 .
هدیتتة لتتوده بتترا متتا رتتدرت برخاستتنس و شتترو دوبتتاره استتق .خنتتدهها شتتازده
لو ولتتو در لرظتتاتی لتته در نتتد رتتدمی متترر ایتتتناده و ت تتا

بتترا توجیتته خودآ تتاه

برا لرت بتردن از هتتنی بتا یتاد او ،تشتاندهنتدة یعتا شتدن ایتس لمسالذواستق .بیابتان و
صتتررایی لتته ا زوپتتر و شتتازده بتترا ی تاینس آ

بتتدان ر تدم میتمنتتد ،دو میمتتوم تمتتادیس

دارد« :یک تی تشتتاتة بیتمتتایز اولی ته استتق و دیذتتر ،تشتتاتة ستتطری پمنتتاور و بتتایر لتته در
پشتتق آن بایتتد قیقتتق لشتتس شتتود» (شتتوالیه و ربتتران ،ج  ،۸۹۱7 ،4ص .)۸۹۱ .تتاه
آ  ،همان قیقنی لته در پت

بیابتان بترا ا زوپتر تمینته استق و شتازده در ا ترا

آن

بر زمیس یرود آمده استق .تاه تمتاد آ تاهی و مشتسصلنندة اتتتاتی استق لته بته آ تاهی
و شتتناخق رستتیده استتق ...و در تمتتام ستتنقها ،تتالنی مقتتد
 ،۸۹۱۱ج  ،۹ص .)4۱4 .ا زوپتتر
زیتترا ،خورشتتید تتتوربس

تتاه آ

دارد (شتتوالیه و ربتتران،

را بتته هنذتتام دمیتتدن خورشتتید پیتتدا میلنتتدس

و آشتتکارلنندة یزهاستتق و «بتتهختتود ختتود ،هتتو

(شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،۹ص )۸۸۳ .بتتهشتتمار میآیتتد .ورنتتی دلتتو پترآ
میآیتتد ،دکتت

لتترزان خورشتتید در آ

لیمتتاتی»
از تتاه بالتتا

دیتتده میشتتود(شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج ،۹
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ص )۸14 .و توشتتیدن آبتتی لتته خورشتتید در آن تمایتتان استتق ،مقدمتتةآن استتق ل ته آ تتاهی
سراسر وجود رمرماتان درون و بیرون داسنان رایرا یرد.
 .۱۲ .۴کهنالگوی ساحر

آرامت

لازمتتة ادامتتة راه استتق و بازتتتا

درون متتا ،دتیتتا بتترون متتا را تیتتز آرام

آرامت

خواهتتد ستتاخق .بتتدون ستتا ر ،ر متترو تتالن راب ت د ر تتوتی تیتتتق« .هنذتتامی لتته ایتتس
لمسالذو در آ تاهی متا االتا استق ،معمولتاگ تشتاتههایی از رویتدادها آتتی زتتد یمان را
در خوا هتتا و خیا پرداز هتتا و لرظتتات بیتتن

شتتمود تجربتته متتیلنین» (پیرستتس،

 ،۸۹۳4ص .)۹47 .ر تته بت رتتواتیس یتتوج ،مجتتازات ستتسس یتتنس و نتتی تذریتتتنس بتته
مراتتان مطتترود ،تترد از یتتوج بتتود (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص،)۱2 .ول تی بهتتتدریو ،صتتیی از مراتتان
لنجکتتاو در تتتاریکی شتتباتذاه بتتر تترد شتتا ردان جاتاتتتان و بتترا شتتنیدن رهنمودهتتا او
تشکی میشد لته پتی

از پذتاه تاپدیتد میشتدتد .یت

متاه بعتد تستتنیس متر دریتایی از

ختتش یتتوج دبتتور لتترد و بتته جاتاتتتان پیوستتق .لم تی بعتتد مرا تی لتته از تکتتاندادن بتتال
تاتوان بتود از جاتاتتان درخواستق لمت

لترد و بتا رتاتون متر بتزرر لته بتدو می یتق:

«تو ایتس آزاد را دار لته ختودت باشتی خویشتنس وارعتیات همیسجتا و همتیس التاس و
هتتیط یتتز تمیتواتتتد راه تتتو را ستتد لنتتد» (بتتاا ،۸۹۳۹ ،ص ،)۱۳ .تواتتتتق بتته آزاد
ختتود ایمتتان آورد ،با هتتای

را بذشتتاید و پتترواز را تجربتته لنتتد .مراتتان بتتا ایتتس رختتداد

جاتاتان را شتیطان یتا ختدا تامیدتتد .ایتس برداشتقها پاداشتی درختور جاتاتتان تبتود .او لته
بترا د ر تتون لتردن یتتوج مراتتان دریتایی بتته ستا

باز شتتنه بتتود ،رهبتر را بتته ی چتتر

لینتتد واتمتتاد و بتترا یتتار ی چرهتتا دیذتتر لتته ممکتتس بتتود تیازمنتتد هتتدایق باشتتند ،از
دید ان تاپدید شد .جاتاتان سیر دیذتر را آاتاز لترد تتا بتا رهتاورد دیذتر بترا شتادا
تذاه داشنس یتوج بتاز ردد .تویی رمرمتان در هتر ستیر رطعتها از جتور یس دظتین جمتان
را بتتا ختتود بتته همتتراه متتیآورد تتتا ستتراتجام د ر تتوتی تمتتایی اص ت

تتردد و جمتتان بتته

یکپار ذی و و دت برسد.
ا زوپر تیز سا ها پت

از باز شتق ،لمتی تتتکیس یایتق .تون تتتکیس لازمتة ادامتة

راه استتقس ا تتر جمتتاتی آرام میختتواهین بایتتد آرامتت

را از ختتود شتترو لنتتین .رمرمتتان

مطالعات زبان و ترجمه
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بته شتتازده میاتدیشتد و مننظتر باز شتتق اوستتق

و ایتتس بیعتتی استتق .تتون ستتیر رمرمتتان هر تتز پایتتان تمییابتتد و بایتتد دوبتتاره در جتتایی
دیذتر آاتتاز تردد تتتا سترزمیس او هر تتز پژمتترده و خشت

تذتتردد و بترا همیشتته شتتادا

بماتد.
 .۱۳ .۴دیگر عناصر نمادین

در داسنان شازده لو ولتو ،شت

ستیاره رمتز از صتیات دروتتی متا هتتنند و ستالنان

آنهتتا رمتتز از یکتتی از روههتتایی لتته ستتاخنار اجنمتتا را میستتازتد .س ت طان ،تمتتاد از
تیتت
ختتتوی

رتتدرت ا و یزونختتواه استتق .ردا

تتتنردة او ،تمتتام وجتتود را زیتتر ستت طة

رینتتته و راه زتتتتد ی را بتتتر هر یتتتور بتتتتنه استتتق .ستتتیارة دوم ،معتتتر

متس خودپتتتند استق لته جتز ختتود را تمیتواتتد ببینتتد .مترد میختتوارة ستیارة ستتوم هتتن
تشتتاتی از ای تتق همیشتتذی ماستتق لتته شتترا

میتوشتتین تتتا تتتداتین لتته بتتر ردمتتان تته

می ررد و با تکترارآن نتی میختواهین لته شرا توشتی ختود را تیتز از یتاد ببترین و ایتس
یعنی پا تمادن به راهتی لته جمت مرلتا را در پتی خواهتد داشتق .مترد تتاجر هتن تشتاتی
از متتس تابذرماستتق لتته از اتدوخنتتههای
یتتاتو

بمتترها تمیبتترد .روشتتس و ختتامو

در ستتیارة پتتنجن ،یتتادآور دو آتشیشتتاتی هتتتنند لتته در ستتیارة شتتازده لو ولتتو

یعالندس بتا ایتس تیتاوت لته او آ اهاتته ایسهتا را ختامو
هر یت

لتتردن

و روشتس میلنتد .ختامو

شتدن

از ایتس روزتتهها راه را بتر معریتق متا میبنتدد .همچنتیس ایتس تکنته را تیتز بته یتاد

میآورد له متا اا تا پیترو زمتاتین در تالی لته بایتد از زماتته پیشتی ریتق .لتایی استق
امی بته ج تو بتردارین تتا شتاهد و هتا و ارو هتا باشتین و زمتان را در دستق یترین.
ج راییدان داتشمند استق لته در ستطی لیت یروماتتده و بته لایتهها
دسق تیاینه استق .یعنتی هنتوز داتت
ریتتا

بتتا ستتیارهها ش ت

یتاتبس

معنتا

و د تن ،بتا وجتود متا دجتیس تشتده استق .زمتیس در

اته تیتتره استتقس زیتترا مطتتاب تظتتر یوت ت  ،تاخودآ تتاه روشتتس

استتق و خودآ تاه تیتتره .شتتازده تاخودآ تتاه ماستتق لتته بتته ستتطی خودآ تتاه راه مییابتتد تتتا
آتچه را در درون متا می تررد ،در اخنیتار خودآ تاهی بذترارد لته بته پترواز در آمتده تتا بتا
نتتد و تتون هتتتنی آشتتنا شتتود .در اا تتا داستتنانها خودآ تتاه بتته هنذتتام ورود بتته تترین
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تاخودآ اه تستق یا سایه دیدار میلنتدس ولتی در ایتس داستنان آتیمتا بتا ستایه دیتدار میلنتد
و تنایو اص از ایس دیتدار را بترا خ بتان بازمی ویتد .آتیمتا بتیآن لته بته والنشتی تنتد
در برابتر ایتس صتتیات ستایه بپتردازد بتته آرامتی از لنتار آنهامی تتررد و ایتس یعنتی پتتریر
سایه .آتیما دریاینهها خود را از دیدار با سایه ،در اخنیار رمرمان ررار میدهد.
درخنتتان بائوبتتا  ،تمتتاد از ج وههتتا تیتتتاتی وجتتود ماستتق لتته بایتتد هتتر لرظتته
ریشتتهلس شتتوتد و رتتته جتتا را بتترا

ت دشت  ،ایمتتان و یذتتاتذی تنت

میلننتتد و تشتتار

ت استترارآمیز را لتته شتتو زیتتتنس را در متتا زتتتده تذتته متتیدارد ،از بتتیس میبرتتتد .دو
آتشیشتتان روشتتس ،رمتتز از تتو

و شتتن میتواتنتتد باشتتند لتته روشتتس بودتشتتان ستتبا

بینتتایی و داتتتایی ماستتق .آتشیشتتان خاموشتتی لتته شتتازده هتتن امیتتدوار استتق روشتتس شتود،
د ماستتق لتته بایتتد بتته تتتور دش ت  ،ایمتتان و معریتتق شتتع ه بکشتتد و زمتتاتی ایتتس اتیتتا
خواهد ایناد لته تاخودآ تاه بتا خودآ تاه دیتدار لنتد .مراربتق روزاتته از آتشیشتانها و ت
ستترا و ریشتتهلسلتتردن بائوبا هتتا تشتتاتی از یتتات یعتتا و معنتتو تاخودآ تتاه و سرشتتار
بودن وجود ما از معریق تماتیتتق .ت سترا بایتد از هجتوم بادهتا لته تمتاد از القائتات
و وسوستتهها بیروتتتی استتق و میتواتتتد درون متتا را برآشتتوبد ،مرایظتتق شتتود .او در
لمتتا هشتتیار از معریتتق استترارآمیز درون مراربتتق میلنتتد تتتا آن را بتته خودآ تتاه برستتاتد
و سبا تتتکیس او شتود .بترها لته ا زوپتر بته تصتویر لشتیده« ،در ستیید بتدون لکته
و پرج تتال  ،مظمتتر بمتتار استتق و مظمتتر پیتتروز توبمتتار و تجتتتن یتتنی زتتتد ی بتتر متترر
استتق» (شتتوالیه و ربتتران ،۸۹۱۱ ،ج  ،2ص .)۱4 .بتتره ،تماینتتدة دقتت یعتتا و تت
روشس خودآ اه استق لته بته دتالن تاخودآ تاه راه مییابتد تتا از استرار درون مراربتق لنتد.
جعبها له ا زوپتر در صتیره تقت

لترده و بته شتازده داده استق ،یشتردها از معریتق

خودآ تتاه استتق تتتا آن را در لنتتار معریتتق دظتتین درون بذتترارد و در مجمتتو متتا را تواتتتاتر
سازد .تاخودآ اه ما به د تواتاسق له میتواتد اسرار سربتنه را بسواتد.
شتتازده در باز شتتق ،تصتتویر بتتره را بتتا ختتود میبتترد .در ستتیارة او یتتاه و جمتتاد بتتودس
ولتتی از یتتوان خبتتر تبتتود .بتتا یتتور بتتره ستتیاره او از ستته تیتترو بمرهمندمیشتتود .تتتام
ستتیارة شتتازده مرلتتا استتق از یتت

شتت

و یتت

دوازده یعنتتی ستته شتت

لتته بتتا ستته
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آتشیشتتان و ستته صتتیق تبتتاتی ،یتتواتی و جمتتاد لتته وجتتود متتا را تشتتکی میدهنتتد،
هنختتواتی دارد .شتتازده راه درون را در پتتی
تقتتص ینتتی هواپیمتتای

می یتترد و ا زوپتتر هتتن بتتا بر تتر

لتتردن

لتته رمتتز از وجتتود ل تتی ختتود اوستتق ،در آستتمان اوج می یتترد.

خرستتند و ریتتایق ا زوپتتر تشتتاتی از یذتتاتذی خودآ تتاه و تاخودآ تتاه استتق لتته در
ایس تم ی  ،ممکس شده اسق.
 .۵نتیجهگیری

هتتر دو داستتنان ت تتا

بتترا دستتقیتتابی بتته ستتردق بتترا رستیدن بتته شتتناخق دمیت

خویشتتنس و درک درستتق از هتتتنی استتق .از منظتتر تظریتتة پیرستتس ،بتترا رستتیدن بتته
یردیتتق ،بایتتد دوازده لمسالذتتو در روان رمرمتتان پتترور
داستتنان ستتا ها پتتی

از شتتک یر تظریتتة تت

تظریتته تذاشتتنه شتتدهاتد ،تت تت

یابنتتد .بتتهراتتن آن لتته هتتر دو

استتطورة لمپی ت و شتترح پیرستتس بتتر ایتتس

مرا ت و لمسالذوهتتا دوازده اتتتها لتته پیرستتس بتترا

رشد روان رمرمان لازم داتتنه اسق ،در آتمتا بتهروشتنی متور یاینته استق ،بتا ایتس تیتاوت
لتته روا منطقتتی متتور در هیتتق لمسالذتتو پایتتاتی ردایتتق تشتتده استتق .تتتوالی متتور
لمسالذوها در دو داسنان در جدو ی

تشان داده شده اسق.

جدول  .۱توالی ظهور کهنالگوها در دو جاناتان مرغ دریایی و شازده کوچولو
ردیف

کهنالگو

نمود در داستان جاناتان

کهنالگو

۸

معصوم

می زیتنس همچون دیذر مراان یوج

معصوم

2

ینین

۹

جنذجو

4

امی

7

جوینده

راتده شدن از یوج به سبا
ب ندپرواز
تمریس اوج یر در تبعید
آشکار شدن دو مر توراتی برا
هدایق جاتاتان
راه یاینس به آسمان جدید

ینین
جنذجو
امی
جوینده

نمود در داستان شازده

رها لردن تقا
پریر

تقا

برا

در اجنما

مرر پدر و برادر
اتنسا

خ باتی و جنذیدن
برا و س

مایق از خاتواده و مردم
سرزمیس
جتنس یرد له بنواتد
ریما او را بیممد

۳۳

تقد تطبیقی سیر رمرمان درون در داسنانها ...
ردیف

کهنالگو

نمود در داستان جاناتان

7

ویراتذر

ت یر شک یاینس پرها جاتاتان

داش

5

آیریننده

تولد دوبارة جاتاتان با بدتی توراتی

یرزاته

۱

کمران

رسیدن به مر ة هدایق مراان دیذر

لوده

۳

یرزاته

آموخنس پرواز با سردق اتدیشه

ویراتذر

۸1

لوده

۸۸

داش

۸2

سا ر

نمود در داستان شازده

کهنالگو

تا

برا اثبات یور

شازده و سیارها  -تیاز شازده
به یاینس دوسنی بر رو زمیس
آموز

دش و اه یلردن به

شازده برا آموخنس به
ا زوپر

بیادننایی به راتون ممنودیق
باز شق مراان مطرود
تا

برا آزاد مراان از بند تاداتی

خدا ج وهلردن در اتدیشةمرااتبه
سبا آموخنس پرواز به پرتدة تاتوان

خندهها شازده در لرظات
به مرر

تزدی

خرابی هواپیما آتنوان ،مرر

آیریننده
کمران
سا ر

شازده
تولد دوبارة شازده در سیارة
خوی
تعمیر هواپیما و باز شق
آتنوان
برا آرام

تا

پ

از

مرر شازده

کتابنامه
ا زوپر  ،آ .)۸۹۳7( .شازده لو ولو .ترجمة مرمد رایی .تمران :شرلق سمامی لنا ها جیبی.
باا ،ر .)۸۹۳۹( .جاتاتان مر دریایی .ترجمة لادن جمانسوز .تمران :بمجق.
باش ار ،ر .)۸۹74( .روانلاو آت  .ترجمة ج ا سنار  .تمران :تو .
پیرسس ،ک .)۸۹۳4( .بیدار رمرمان درون .ترجمة یرتاز یرود .تمران :ل
ای  ،م .)۸۹۱4( .دیوان ای  ،براسا

آزاد ان.

تتسة مرمد انی و راسن رزوینی .تمران :لنا سرا تی .

شوالیه ،و ،.و ربران ،آ .)۸۹۱7( .یرهن

تمادها (ج .)4 .ترجمة سودابة ییای ی .تمران :جیرون.

شوالیه ،و ،.و ربران ،آ .)۸۹۱5( .یرهن

تمادها (ج .)7 .ترجمة سودابة ییای ی .تمران :جیرون.

شوالیه ،و ،.و ربران ،آ .)۸۹۱۱( .یرهن

تمادها (ج .)۹ .ترجمة سودابة ییای ی .تمران :جیرون

شولن  ،د .)۸۹74( .روانشناسی لما  .ترجمة ینی خوشد  .تمران :تشر تو.

مطالعات زبان و ترجمه

۸11

شمارة سوم دوره پنجاه و دوم

صباایان ،. ،اسدال می ،ا ،.و جتوار  ،م .)۸۹۳7( .بررستی روانلاواتتة شتازده لو ولتو بتا استنیاده از
تظریات یروید و لالان .مج ة مطالعات زبان یراتته.57-75 ،۸7 ،

یورد ،د .)۸۹۱1( .تیمة تاری
یوردهام،

وجود .ترجمة یرتاز یرود .تمران :میدا.

 .)۸۹77( .مقدمها بر روانشناسی یوت  .ترجمة متعود میربماء .تمران :اشریی.

لمپب  ،و .)۸۹۳۹( .ردرت اسطوره .،ترجمة دبا
لوپا،

 ،.جتاز ،

مسبر .تمران :مرلز.

 ،.و ایتنیر مقتدم ،ص .)۸۹۱۳( .از «منطت الطیر» دطتار تتا «جاتاتتان ،متر

دریایی» ریچارد باا .جتنارها ادبی.51-4۳ ،۸51 ،
مبارک ،و ،.و یوسیی،

 .)۸۹۳7( .مطالعه تطبیقی متیر تعالی در دو اثر دریاتی کمی رساله الطیتر و

جاتاتان مر دریایی .یص نامة ادبیات تطبیقی.5۱-75 ،۹5 ،
مرمد بدر ،ن ،.و اینیر مقدم ،ص .)۸۹۳۸( .استطورة ستیمر دطتار در آینته متر بتزرر بتاا.
یص نامة ابیات دریاتی و اسطورهشناخنی.۸۹۳-۸۸۳ ،25 ،
یوت  ،ک .)۸۹7۱( .مار صورت م الی .ترجمة پرویس یرامرز  .مشمد :آسنان رد
یوت  ،ک .)۸۹۱۹( .اتتان و سمب های  .ترجمة مرمود س طاتیه .تمران :جامی.

ریو .

