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 دهکیچ

دریتتایی و شتتازده لو ولتتو  زارشتتی از ستتیرهایی تم ی تتی بتترا  داستتنان جاتاتتتان متتر  

تاخودآ تاه تستتق  ستو بهن در ستیر معنقتد استق رمرمتا. لمپبت  اتتدرسیدن بته لما 

، بتتا آشتتناتا یاتکتتملتته بتتدان ختتو  رینتته دزیمتتق لنتتد و ستتپ  در  ینیبایتتد از ستترزم

را از ستر بذرراتتد و ستپ  بتا رهتاورد  ییهتاآزمونشتود و  تیروهایی تاشتناخنه رویتارو

ایتتس ستتیر بتترا  ایجتتاد ترتتو  بتته ستترزمیس ختتوی  بتتاز ردد. پیرستتس لتته از شتتار ان 

 سته مر  ته استطورة ووز  لمپبت  استق، ادنقتاد دارد لته رمرمتان در  تو تظریة تت 

معصتتوم، ینتتین، جنذجتتو،  تتامی، جوینتتده،   الذتتولمسستتیر ختتود، بایتتد دوازده 

رزاتتته،  کمتتران، لتتوده، داشتت  و ستتا ر را در روان ختتوی  ویراتذتتر، آیریننتتده، ی

بپتترورد تتتا بتته مر  تتة شتتناخق خویشتتنس و تولتتد دوبتتاره برستتد. بررستتی دو داستتنان از 

 ستتاخقور را در  الذتتولمسلتته هتتر دو داستتنان ایتتس دوازده  دهتتدیمایتتس منظتتر، تشتتان 

هنمتتون یردیتتق ر ستتو بهتتتا رمرمتتان را  اتتتددادهختتود در رالتتا تمادهتتایی پتترور  

در دو داستنان  الذوهتالمسشوتد. با ایس تیتاوت لته تتوالی مرا ت   متور برختی از ایتس 

 با تظریة پیرسس ردایق تشده اسق. 

   .، پیرسسشازده لو ولو، سیر رمرمان، جاتاتان مر  دریایی، الذولمس :هاکلیدواژه

  

D
O

I:
lt

s.
v

5
2

i3
.7

9
7
8

1
/1

0
.2

2
0
6

7
 

mailto:abdolahzadeh1391@chmail.ir


 دومشمارة سوم دوره پنجاه و             مطالعات زبان و ترجمه                                                                             57

 

 مقدمه. ۱

و ختتود  ۹متتو ی/ آت2متتایه، آتیرا در رالتتا پرستتوتا، ستتا یاصتت   الذتتولمس متتار  ۸یوتتت 

ه ستیر همتة رمرماتتان لتد تتا تشتان دهتد یوشتل4مپبت لرده اسق. پ  از او ووز  ل یمعری

متللو ،  یاز زتتد  یید پت  از جتدایترمرمتان با .لنتدیم  رویتپ یثتابن  از الذتو  ریاسا 

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

س مرا ت  سته یتا 7رستسی. پبتاز رددجامعته  ستو به ،آوردهدستقو داتت   بته سپ  با دیتد

 الذتتولمسو بیتتدار  رمرمتتان درون را، در  تترو یعتتا  شتتدن دوازده  لنتتدیمد ییتت اتتته را تل

س استق یتو باز شتق او یتراهن شتود. شترر ستیر رمرمتان ا یتا مقدمات سیر دروتت داتدیم

، رهتتا ستتازد. یر تتیو   ییر اوج تواتتتامتتت ش شتتودس ستتپ  آن را د یه ابنتتدا بتتر زتتتد لتت

را تجربتته  یق زتتتد یتتنتتار بذتترارد تتتا تماملرتتتو و از دستتق دادن را تتتر  از متترر، درد، 

 ا  وتتتهستتیر رمرمتان بته  اتةستهاز تظتر پیرستتس، مرا ت   .(5۳، ص. ۸۹۳4د )پیرستس، یتتما

 : ویدمی. او ترازتدهناتتان  ی  با مرا   رشد رواتیدر

 یتت و ستتراتجام  شتتوینمیرو بتتس ستتپ  بتتا جتتان رودهینمتتیابنتتدا ختتود را پتترور  

 ذوتتته در  دهتتدمیاد یتت. ستتیر  ختتود، بتته متتا آورینمتتیا یتتیتترد را بتته دتشتتنس منرصتتربهیخو

بتا  ییارویتجتة رویتتا در تن لنتدمی  متلنس ستیر جتان، بته متا یمتس و مویت  باشتیجمتان ا

شتتنس، راه را بتته متتا تشتتان یو ستتیر خون ی  شتتویو اصتت ی، وارعتتیاستترار زتتتد  تتتریسور 

 (7۱، ص. ۸۹۳4)پیرسس،  ن.ینلن و ابراز یابیرا ب مانآزادیتا اصالق، ردرت و  دهدمی

تتا  شتوتدمییعتا   ین، جنذجتو و  تامینتیمعصتوم،  الذوهتا لمسمتق، یدر مر  ة دز 

رمرمان، شایتنذی، شتجادق، اتتتاتیق و ویتادار  ختود را ثابتق لنتد و آمتادة ستیر شتود. 

خویشتنس  ید ر توت  رویتارویی بتا رتتو، دشت  و مترر بترا ةمر  ته لتدر مر  ة تشر  

ننتتده بتته یجتتتنجو ر، داشتت ، تتتابود ر و آیر الذوهتتا لمسآدمتتی و تولتتد  قیقتتی استتق، 

یرزاتتته و ستتا ر در  ،دلقتت ن، ل تتا الذوهتتا لمس. در مر  تتة باز شتتق، آینتتدمیمیتتدان 
                                                           
1. Jung 

2. anima 

3. animus 

4. Jozef Kampbel 

5  . Carol S. Pearson. 
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ق یتتاز وارع یدرستتن ک  و دریتتتتتا او بنواتتتد بتته شتتناخق دم یابتتدمیپتترور   یروان آدمتت

. شتتودمیامتت  شتتود. پتت  از باز شتتق، رمرمتتان،  تتالن ر متترو  ختتود لبرستتد و  یهتتتن

. بتته یتتار  داردمتتیستتا ر، ر متترو  پادشتتاهی را پیوستتنه تتتازه و شتتادا  تذتته  الذتتو لمس

و بتته ویتتعیق آزاد  و  لنتتدمییرزاتتته، توهمتتات و آرزوهتتا  پیشتتیس را رهتتا  الذتتو مسل

. لنتتدمیلتتوده، شتتادمان در لرظتته زتتتد ی  الذتتو لمسو بتتا پتتریر   رستتدمیرطتتت تع تت  

 .  لنندمی  مل، به رشد روان ما یرمرمات الذو لمسدوازده 

از  یتت ر در هتت الذوهتتالمسها  زیتتر استتق: در ایتتس جتتتنار هتتد  پاستتش بتته پرستت 

 تته ت لهیتتدر  «و ولتتولشتتازده » و« جاتاتتتان متتر  دریتتایی»مرا تت  ستتیر، در دو داستتنان 

، از  اتتتهدوازده الذوهتتا لمساز مرا تت  ستتیر رمرمتتان و  ی داملتتو شتتده لتتتاتی تمتتودار 

در روان رمرمتتان در ستتنج  بتتا  الذوهتتالمسرشتتد  یا تتتوالیآ؟اتتتدیروایناده ردوتتتة روایتتق 

 ر؟یا خیق شده اسق یرسس ردایة پیتظر

 نة پژوهشیشیپ. ۲

 . گزارش داستان جاناتان مرغ دریایی۱. ۲

باخنتتة آمتتوخنس ب ندپروازیتتتق. بتته ایتتس اثتتر سر رشتتق مراتتی دریتتایی استتق لتته د 

شتتودس ولتتی در تبعیتتد، بتته تمتتریس  پتترواز در اوج ادامتته همتتیس ستتبا از یتتوج راتتتده می

شتتوتد و او را بتته آستتماتی دهتتد. ستتراتجام روز  دو پرتتتدة تتتوراتی، در آستتمان  تتاهر میمی

ا  هتتا  تتتازهشتتود و بتتا آموز اهنمتتا، تتتوراتی میبرتتتد. جاتاتتتان ماتنتتد دو متتر  ربالتتاتر می

ها  زتتتد ی ا بتته لنتتد. ستتراتجام پتترواز بتتا شتتود تتتا بنواتتتد بتتر مرتتدودیقرویتتارو  می

آمتوزد و وجتود  سرشتار از ممترورز  بته مراتان سردق  تیکتر در  رشتنه و آینتده را می

تتتات  تتردد و ج شتتود لتته بتته آمتتوز  و  مایتتق تیتتاز دارتتتدس پتت  بتتاز میمطتترود  می

تتتدریو مراتتان لنجکتتاو یتتوج، بتته جاتاتتتان لنتتد. بهتمتتریس پتترواز را در ستتا   بر تتزار می

پیوتدتد. از ایس میان مراتی لته رتادر بته پترواز تیتتق، بتا پتریرینس آزاد  مراتان، رتادر می

شتتود. در تنیجتتة ایتتس رختتداد، مراتتان یتتوج جاتاتتتان را ستتا ر یتتا ختتدا لقتتا بتته پتترواز می
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هتتای  را بتترا  ستتیر بتته آستتماتی زان از درک تادرستتق مراتتان، با تمنتتد. جاتاتتتان،  ریتتمی

 سپارد.  شاید و رهبر  مراان را به شا ردان خود میدیذر می

 . گزارش داستان شازده کوچولو۲. ۲

شازده سالس ستیارة لتو کی بتا سته آتشیشتان، یت   ت  سترا و  یاهتان هترز  بتود 

خا ر از دتتتد. روز  شتتازده، رتجیتتدهتمولتته بتتا رشتتد  بتتاورتکردتی، جتتا را بتتر او تنتت  می

خودپتتند   ت  ستترا، راه ستیر در پتی   ریتتق و پت  از  ترر از شتت  ستیاره و دیتتدار 

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

  له در اثر خرابی هواپیمتا تا تار بته یترود ایتطرار  شتده بتود، بترا  یتاینس آ ۸ا زوپر 

ا  لتته در بیابتتان روان شتتدتد. بتتا یتتاینس  تتاه و ستتیرا  شتتدن، شتتازده بایتتد بتتا تقتت  بتتره

ا  بتاز  تردد. پت  بتا جتان رهتا شتده از بنتد  تتس، ا زوپر  برا  او لشیده اسق، به سیاره

 تتردد. ا زوپتتر  هتتن لتته بتته تعمیتتر هواپیمتتای  توییتت  یاینتته، بتته آستتمان ختتود  بتتاز می

 شود. راهی سرزمیس خوی  می

از  .پتژوه  اتجتام شتده استقلنون سته تتا« جاتاتتان، متر  دریتایی»ر ارتبار با داسنان د

وپتتا، لهمچنتتیس (۸۹۳۸مقدم )(، مرمتتد  بتتدر و ایتتنیر ۸۹۳7مبتتارک و یوستتیی)جم تته، 

 .اتتتدپرداخنهبتته تر یتت  و تطبیتت  مرنتتوا  ایتتس دو اثتتر ( ۸۹۱۳) مقدمایتتنیر و    جتتاز

از   و ولتتو تمتتودله شتتازده اتدلتتدادهتشتتان  ( تیتتز۸۹۳7صتتباایان، استتدال می و جتتوار  )

 تنده اسق.یدرون تو کودل

روایتتی از منظتتر تم ی تتی ها داستتناناخیتتر اربتتا  زیتتاد  بتته تر یتت   ها ستتا در 

ة لاواتتتروانبتته تقتتد  کتتهاینرامهابهپژوه ایتتس  .شتتده استتق شناستتاناسطورهو  لتتاوانروان

در جتتتتنجوها  ، بتتتا الذتتتو  پیرستتتس یاصتتت ه دارتتتتد. اتتتتدپرداخنهروایتتتی  ها داستتتنان

نون مننشتر تشتده لیتو  مقالتة  ایتر پرداخنته باشتد، تتاه بته مولت پژوهشتیآمتده، دم به

 اسق. 

 

                                                           
1. Exupéry  
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 پژوهشروش . ۳

، داستتناندو  تر ی تتی، پتت  از  تتزار  لوتتتاهیدر پتتژوه   ایتتر بتتا رو  توصتتیی

س شتتوتدمی ی، معریتتتماینتتدمیه در هتتر مر  تته  متتور لتت ا  اتتتهدوازده  تستتتق الذوهتتا

 هاداستنانس یتاتتند ان بتر ایتس باورتتد لته ی. توشتودمیستنجیده  هتاآنداسنان با دو سپ ، 

. ستیر  اتتدستیر  دروتی لننتدةروایق د،نباشت یروتتیستیر  ب دنتتواتمید اوه بتر ایتس لته 

و پتت  از شتتناخق  تتتوردددرمیدرون را  ةلتته در آن خودآ تتاه  وجتتود، دتیتتا  تاشتتناخن

تتتا  ر تتی تتتو درایکنتتد. در ایتتس راه از تقتتد و تظرهتتا  آ اهتتان بتته   رددبتتازمیشتتنس، یخو

، استتنوار هتتادریایقو داور  ختتود را بتته یتتار  آن دیتتد و  این رینتتهایتتس تظریتته متتدد 

 .اینلرده

 و بحث نتایج. ۴

  ر متتترو ستتتو به، سرتوشتتتق، رمرمتتتان را ا استتتطورهدر تستتتتنیس مر  تتتة ستتتیر 

ردن  تتو   لیتتة رمرمتتان، بتتازی. و لشتتدمیو او را بتته  تتال   لنتتدمی  یتشتتو هاتاشتتناخنه

درون او را بتته ختتود ا یتته از دتتالن بتترون لتتاستتق  یکتتیپ  ایتتق تتتدایدر  جتتان بتترا

تمتد و در  تو  متتیر بتا رتتو، پتا  در راه ستیر  تع قتات، تتا بتا رهتا لتردن  خواتدیرامی

یتز تتا جامعتة ختوی  را ت بتاز ردد. آتذتاه شتودو وجتود او د ر تون  روبترودش  و مرر 

بتتا  تواتتتدمی، جایذتتاه آ تتاهی استتق و آدمتتی «ختتود»از برلتتق ایتتس ستتیر د ر تتون لنتتد. 

مقتدمات شتکویایی خویشتنس را یتراهن آورد.  برآوردن تیتاز بقتا و لتتا ادنمتاد بته تیت ،

بتتا ممتتار رینتتار و  لوشتتدمیلتتودک  تتتدریوبهختتود، در تتتوزاد  شتتک  تذرینتته استتقس ولتتی 

راتتن رشتتد . بتتهشتتودمیزاده  «ختتود»ترتیا هتتتنی تتتلثیر بذتترارد و بتتدیس ینتتار ختتود، بتتر 

معصتتوم، ینتتین،  الذتتو لمسدرون او همچنتتان شتتکننده استتق. پتترور   متتار  لتتودکبشتتر، 

)پیرستتس، لننتتدمیبتته ت بیتتق ختتود و مرایظتتق از لتتودک درون لمتت   جنذجتتو تتامی و 

ویژ تتی جاتاتتتان   بتترا. پتترواز لنتتدمیدر هتتر دو داستتنان رمرمتتان پتترواز  .(74، ص. ۸۹۳4

یکتتی از »پرتتتده لتته را آموخنتته استتق. تتتق ولتتی ا زوپتتر  خ بتتاتی استتق لتته پتترواز یزیار

ختتاص مکاشتتیه  هتتا ویژ یبیتتاتذر تمادهتتا بتترا  تشتتان دادن تعتتالی، و...  تریسمناستتا
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و   شتتده از دام تع قتتات متتادرمتتز  از روح رها تواتتتدمی (227، ص. ۸۹۱۹)یوتتت ، «استتق

را در   جتز ایتس جتتتن  تتتاهر  دتالن بالتا باشتتد. اتتتان  یتز  ستو ستو  بتهپرلشتیده 

 یاینتتهدرمیپتترواز پرتتتد ان، بیشتتنر   و آن را در تماشتتا لتتردهمیوجتتود ختتود ا تتتا  

ستتیر هتتوایی  بیعنتتاگ براتذیزتتتده ا تتتا  بالتتا ریتتنس و اوج  تترینس یتتا دروجتتی »استتق. 

 .(۹7، ص. ۸۹74)باش ار، « ستب  و آسان اسق

 معصوم  الگویکهن.۱ .۴

، معصتتوم استتق. هتتر یتترد شتتودمیلتته در وجتتود رمرمتتان یعتتا   الذتتوییلمستستتتنیس 

استق  ینیو شسصت یروتتیب  برا   یور در اجنما  بته تقتابی ویتژه تیتاز دارد. تقتا ، تمتا

، ۸۹77)یوردهتتام،  لنتتدمیو بتته آن تظتتاهر  شتتود رمیج وهه شتتسص بتتا آن در اجنمتتا  لتت

... در بمنتتریس  التتق، معصتتوم لنتتدمیه متتا لمتت  معصتتوم در تشتتکی  پرستتوتاب» .(۱۳ص. 

، ۸۹۳4)پیرستتس،  «بتتق و از تظتتر اجنمتتادی ستتاز ار باشتتدلتته م   زینتتدبرمیپرستتوتایی را 

زیتتتنس را بیتتاموزد،  هتتا ممارتدر ایتتس ویتتعیق آدمتتی بتترا  آن لتته بنواتتتد  .(51-7۱ص. 

 تا زیر از ادنماد به دیذران اسق. 

بتته ایتتر از ایتتس آمتتد و شتتد  پرتق تتا   »شتتق لتته یقتتیس داپتترواز بتتود و شتت  اد جاتاتتتان

)بتتاا، « دلیتت  دیذتتر  تیتتز بتترا  زیتتتنس وجتتود دارد ، یر متتاهی ها بار لرجیلتتتالق

همتتة  و داشتتقمیذهتتس او را بتته ختتود مشتت و   شتتمار بی ها پرستت  .(۹4، ص. ۸۹۳۹

بته   ر ته. شتدمیصتر  پترواز در ارتیتا  بالتا  ،ییایتذتر مراتان دریبتر خ تا  دهمق او 

وشتتید ماتنتتد دیذتتر مراتتان ، لداتتتتقمیتصتتیرق پتتدر، لتته اتترا ختتوردن را دلیتت  پتترواز 

امتا تنواتتتق از دمتدة  سهمان تقابی را بته  متره بزتتد لته متورد ربتو  جامعته بتوددریایی، 

پ  تصمین  ریتق تقتابی دیذتر بتر  متره زتتد لته از دیتد یتوج مراتان بتا  د.یبرآس لار، یا

 تقتا  ،هتن  ا زوپتردر داستنان  دریتایی ستاز ار تبتود.  ی یق و ستنق ختاتواد ی مراتان

لتته یی تتی را  بتتوآ  لتته آتنتتوان بتترا  ختتود بر زیتتد و بتتا لشتتیدن متتار بتتودتستتتنیس تقتتابی 

 نرهتابزر او بته . را اجنمتا  تپتریریقولتی ایتس تقتا   سب عیده بود، هنر خود را دریته لترد

ولتتی  سدستتنور رو  آورج راییتتا،  تتتا  و د و بتته یرا یتتر  تتتاریش، ردرا رهتتا لتت یتقاشتت

یممتی او را بتا تشتان دادن  یز ،تمتودمییکتر همواره در دیتدار بتا یترد  لته لمتی روشتس
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. ا تر او تیتز ماتنتد دیذتران یقتش در ایتس تصتویر تقت  یت  آزمودمیتقاشی مار بوآ  بتنه 

 و تتته از جنذتت  و ستتنار ان، زدمتتی، آن ورتتق دیذتتر تتته از متتار بتتوآ  تتر  دیتتدمیل تتاه را 

و از بتتاز    تتس و سیاستتق و لتتراوات بتتا او  آوردمتتیب کتته ختتود را تتتا ستتطی او پتتاییس 

معصتتوم  الذتتو لمسدر ایتتس لرظتتات، ستتایة  .(۸۳، ص. ۸۹۳7ا زوپتتر ، )  یتتقمیستتسس 

ا تتا  آزرد تی ختود را  ،ختا رآزردهدر وجود رمرمتان یعتا  شتده استق. زیترا، رمرمتان 

 .لندمیسرلو  

 یتیم الگویکهن .۲. ۴

 یورنتت. ستتازدمیدور  رستتانآسیاشتترایش  متتا را از آن بستت  از وجتتود ماستتق لتته  ینتتین

بتته هنذتتام باز شتتق بتته ستتا  ، ، تمتتاد هتتای با منتتر  را زیتتر  2411ارتیتتا   جاتاتتتان

دور دستتق  ها صتتسره بتتهاز یتتوج  های یقولؤمتتت تترینس در تادیتتده پروایتتیبی واستتطةبه

، بتترا  رستتیدن بتته یتتر و پتتا  رمرمتتاناه ریایتتق وتبعیتتد پتتی  شتتدن ر.  شتتودهراتتتده شتتد

 شتتنریباستتق لتته در  ا مایتتهدرونبتته تیتترو  لاریزماتیتت  رهبتتر ،  یتتابیدستتقیرهنتت  و 

. جاتاتتتان بتتا اتنستتا  پرستتوتا  ختتوردمیبتته  شتتن تم ی تتی و  نتتی تتتاریسی  ها داستتنان

در اصتتط اح، ینتتین  ات یتا رایاز دستق دادن  مایتتق و بتتا  شتتودمید یتتبعتیزپتترواز،  یمرات

درون و  تته در مبتتارزات   ایتتدر دت کدر ستت و  تته، ستتازتاریشرمرماتتتان بنتتام و  .شتتودمی

دشتوار، یتا در  هتا آزمونتتا بتا پشتق ستر  راشتنس  اتتدبودهار ید کر از تری، تا زیاجنماد

 ها یرصتتقاز   یتتر بمره آمتتادةآ تتاهی ختتوی   و بالتتا بتتردن اشتتراری ها مکاشتتیه ةتنیجتت

بتترا  جاتاتتتان  الذتتولمسایتتس  آوردره .دتتتدیذتتر  بنذر ةدریچتتهتتتنی را از  جدیتتد شتتوتد و

 او نتد.لمتا بته تیروهتا  دروتتی ختود تکیته تنلته  آمتوزدمید یتدر تبعاتکا به تی  اسق. او 

: ، در اتتزوا  پروازهتا  ب نتد ختود بته معنتا و راز زتتد ی پتی بترده بتودندراتده شپی  از 

او  .(۹7، ص. ۸۹۳۹بتتتاا، « )رهتتایی بتترا النشتتا  و  بتتترا آمتتوخنس،  بتترا زیتتتنس »

زیتترا تتتا ورنتتی رمرمتتان در  یطتتة  سراز زتتتد ی را بتتا یتتوج بتته اشتتنراک بذتترارد خواستتقمی

 تتاه لتته بتته لارهتتا  در پتترور  ختتود متتؤثر استتق و آن  ،لنتتدمیشسصتتی دمتت   منتتایت

امتتا  .(51-7۳، ص. ۸۹۳4)پیرستتس،  لنتتدمی، بتته پتترور  یراختتود لمتت  پتتردازدمیاخ تتاری 

آیینتتة د  مراتتان  یتتوج را پوشتتاتده بتتود لتته  شتتن و  تتو  را بتته رو  ، نتتان ابتتار دادت
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ماتتد و  تنیجتهبیبتتنه بودتتد. پت ، ت تا  جاتاتتان تجربتة  قیقتق زتتد ی و شنیدن دن ید

 پیوتد  برادر  میان او و  روه مراان  تتنه شد. 

، شترایش را بترا   یت  و بقتا ختواندر بچة با اتنستا  پرستوتا  یت  پتترز یتآتنوان 

ولتی  ترای  بته تقاشتی لته بایتد تقاشتی را رهتا لنتدس  رستدمیو بته ایتس تنیجته  سنجدمی

جمتت و دلت  جتا  لته او در میتان  شتودمی. همتیس ستبا ماتتدمیهمیشه در د  او بتاری 

. لنتتدمیلتته لتتتی را داشتتنه باشتتد زتتتد ی آنبتتیترتیتتا تنمتتا و دیذتتر  باشتتد و بتتدیس

. او ایتتس جنبتته از ینتتین شتتودمی  ینتتین بتتا از دستتق دادن پتتدر یتوجتتواتهمچنتتیس او در 

پریرینتته تشتتود، هتتن از ستتو   الذتتولمسزیتترا، ا تتر ایتتس  ریرینتته استتقسبتتودن را بتته اجبتتار پ

بتته ایتتس درک  الذتتولمسجمتتان و هتتن از ستتو  رمرمتتان  تترد شتتده استتق. بتتا پتتریر  ایتتس 

س لتته زتتتد ی در جمتتان همیشتته دادلاتتته تیتتتق و بایتتد بیتتاموزین لتته در برابتتر ایتت رستتینمی

، هتاتر امتس،  هتا مکاندر »تتا  لنتدمیبته متا لمت   الذتولمسباشین. ایس  و ؤمتزتد ی 

از جایذتتتاهی استتتنوار، صتتتاد  و  را ستتتمین شتتتوین و هایمتتتانرتوو  هاپریر آستتتیا

صتمیمیق را دهتد و ر تا  دهتدمیبا دیذتران پیوتتد یتابین. ایتس یراینتد اجتازه  پریرآسیا

)پیرستتس، « بتتا خودمتتان و دیذتتران ممربتتان باشتتینتتتا بنتتواتین یتتاد بذیتترین لتته   شتتایدمیرا 

 .(۸5۹، ص. ۸۹۳4

 جنگجو الگویکهن. ۳. ۴

 «تمتتاد»لتته در   یتتردمیبنیتتادینی سر شتتمه  هتتا می و  هتتاهیجانآرزوهتتا  متتا از  ةهمتت

میتتان  ةواستتطلتته  «ختتود»تتتدارد. « تمتتاد»تیتتاوت  نتتداتی بتتا  «ختتود» ها هتتد رتترار دارد. 

تتتا  لوشتدمی آوردمتتیمنطقتی لتته یتراهن  ها مرتتدودیقو جمتتان بیترون استتق، بتا  «تمتاد»

، جنذجتتو. بتتدون شتتودمییعتتا   جتتوجنذ الذتتو لمستمتتاد را ممتتار لنتتد. بتترا  ایتتس لتتار 

لتته معصتتوم ترستتین لتترده و ینتتین مواتتتت آن را تشتتسیص داده استتق، بتته تتتدرت  اهتتایییرؤ

را  ا تقشتتهو هتتد  و   یتتردمیخ اراتتته را ار کتتاهتتا و اییرؤ ،جنذجتتو». یابنتتدمیترقتت  

 تشتینیدقالتزوم، و در صتورت  آوردمتیاز تقشته را یتراهن   رویت، اتیتبار پلنتدمی رح 

 ةرو یتتبتتا تقویتتق  الذتتولمس( ایتتس ۸۱7، ص. ۸۹۳4پیرستتس، ).« لنتتدمیه یرا توصتت  راهبتترد

ردار لتت یتت  تیازهتتا پی س یتستتتن»س زیتترا، لنتتدمیستتیر  ةآمتتادرا  رمرمتتانشتتجادق، 
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مپبتت ، ل«)س تیتت  و شتتجادق استتق.لتت،  ویتتادار ا شتتوالیه ها ییتتی قرمرماتاتتته، 

 (  2۹۹، ص. ۸۹۳۹

پتی بترد لته تتر ، م تا  »د و ربر تر  از تنمتایی و شکتتق ا بته لت ،جاتاتان در تبعید

از ذهتس ختود، زتتتد ی  هتاآناستق و بتا پتاک لتردن  مراتانو خشتن د تق لوتتاهی دمتر 

او  .(۹۱، ص. ۸۹۳۹)بتتتاا، «   ختتتود تتتتداوم بسشتتتیدبسشتتتی را بتتترا ولتتتاتی و متتتترت

و ایتس لازمتة جنذجتو  بته یتوج ویتادار ماتتدتا پایتان داستنان  و سیر  را آااز لرداته شجاد

رهتایی از ریتود ستنق، اجنمتا  و   او بترابودن، برا  تبتدی  جمتان بته مکتاتی امتس استق. 

. اتجامتدمی «ر  داتتایتپ»لته بته رستیدن او بته مرتبتة   شتایدمی رص تان، برا  ستیر  بتا  

یا وتتته استتق. ؤر  تمادهتتا تتتریسرایواز راه تعتتالی، یکتتی از   آزادستتیر بتترا  رستتیدن بتته 

در  الذتتولمس سیتتیعتتا  شتتدن ا ازتشتتان ز یتتت و تتسدر جنتت  بتترا   یتت   آتنتتوان یتتور 

 دارد.بالاتریس سطی خود در روان او 

 حامی الگویکهن. ۴. ۴

ر و سرشتتار از توجتته بتته رشتتد و پتترور  بسشتتنده، خ تتا ، پرممتت الذتتو لمس تتامی، 

از روان و   هتتر اتتتدازه  تتامی در ستتطوح بالتتاتر»درون استتق.  کودلتت  یاستتنعدادها و د تتا

همتتة متتا بتته   را بتترا  شتتنریب  و آزاد یهمتتان اتتتدازه یراواتتت بتتهیرهنتت  متتا یعتتا  باشتتد، 

 تتا  پتترواز   جاتاتتتان در یورنتتدر تبعیتتد،  .(214، ص. ۸۹۳4رستتس، ی)پ «آوردمتتیارم تتان 

پدیتتدار شتتدتد تتتا جاتاتتتان مطتترود را   لنتتاردر بتتود، تا متتان دو متتر  تتتوراتی  آمیزصتت ی

بالاتر ببرتد.  ویی دورة در  پترواز بترا  جاتاتتان بتا مویقیتق پایتان یاینته بتود و زمتان آن 

 را به مقصد سیر  تو در ارتیاداتی تاشناخنه بذشاید.  های با رسیده بود تا او 

در آاتتاز توجتتواتی بتتار  تترران زتتتد ی متتادر و ختتواهرات  را بتته دو   زیتتتآتنتتوان 

. رمرمتان بترا  مراربتق از شتودمیختاتواده  رینتار  آورتتان تامی   ابتزار   در تق    یردمی

در روان ختتوی  استتقس ولتتی لتتتی لتته  الذتتولمسلتتودک درون، تتتا زیر از پتترور  ایتتس 

د، د تتاوه بتتر  مایتتق و مراربتتق از در ستتطوح بالتتاتر  پتترور  داده باشتت الذتتورالمسایتتس 

 آمتوزدمیبته او  الذتولمس. در  قیقتق ایتس پتردازدمیلودک درون، بته  مایتق از اجنمتا  

استتنعدادهای  را پتترور  دهتتد و  را بشناستتد، های مرتتدودیقو  هتتااولویقلتته  ذوتتته 
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  تس و  یتنس آتنتوان از لتراوات و بتاز  تشتود. ستسس ختا رآزردهرا بیابد تتا  هایی  راه

 هتتتا والن ، یکتتتی از اتتتتدتکردهی لتتته تقاشتتتی او را درک اتسیاستتتق، در برابتتتر لتتتت

  امی اسق.  الذو لمس

 جوینده الگویکهن.۵. ۴

 داتتدمیامتا لمنتر لتتی  ،خواهنتدتمیلته  ته  یتز  را  داتنتدمیرمرماتان در ابندا  ةهم

ه لتترد وجتتود دا یاتکتت، مشناستتیاسطوره  س ستتیرهایتتلتته جویتتا   یتتتق. در همتتة ا

ه در پتتی یتتاینس آن لتت یاتکتت  آن هتتتنند. ولتتی از تظتتر لمپبتت ، مجتتتنجورمرماتتتان در 

ددتتتوت دو پرتتتتدة  .(245، ص. ۸۹۳۹مپبتتت ، لهتتتتنین، در درون ختتتود متتتا رتتترار دارد )

جمتاتی آرمتاتی بمنتر یتا بنتا   ا آینتدهتوراتی، یراخوان روح بترا   ترر از آستناته و یتاینس 

بایتد تتر  از  جاتاتتانتتازه استق.  هاییتجربتهیکتر و  و یرصنی برا  لشس سترزمینی تتو،

در بمشتتتنی دور از متتترر، رتتتتو و از دستتتق دادن را از ختتتود دور ستتتازد تتتتا بنواتتتتد 

یتترد ختتود اتتتات منرصتتربهکه بتتر امکیتتتمامیتتق زتتتد ی را تجربتته لنتتد و بتتا تمرتتدودیق، 

 تواتتتنهتمیرده و کتتجربته ت  ذترید یترده هر تز لت  شتود یتبتد  زیت، بته  ربتهتج  برا

، پنداشتتقیملتته آن را بمشتتق   در آستتمان جدیتتد ر تته جتتتن جاتاتتتان نتتد. لتجربتته 

بتاز  یعنتیس لتردیما تتا   ا تتازهمرتدودیق را در بتدن  چنتانهم یشده بود ولت یتورات

بتا زمتیس منیتاوت بتود. ایتس  دیتجد  هن مرز  برا  شکتتنس وجتود داشتق. روادتد دتیتا

.  یتور جاتاتتان و شتدمیو ستؤالات در ستکوت پرستیده آشتنا بودتتد  پاتیت تهجا همه بتا 

دیذر مراان در ایتس دتیتا، پیامتد زیتتنس آتتان در لرظته بتود. هتر یت  از ایتس پرتتد ان بته 

بودتتد، یقتش بترا  آن لته  زیتتنهیراخور  ا  خود پی  از ایتس صتدها یتا هتزاران جتان را 

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  

در ایتتس جمتتان اتنستتا   هایشتتانآموخنهدیذتتر  لتته پتتی  رو  آتتتان خواهتتد بتتود از میتتان 

بتود لته تیتاز  بته هتزار بتار زیتتنس تداشتق  آموخنتهرتدر  آنن یکبتاره اتاتت. اما جاشودمی

، پتتریرینتمیرا در زتتتد ی ختتود  ا جنبتتهمتتادامی لتته » تتویی  .(4۱، ص. ۸۹۳۹بتتاا، )

. هتتتنی دهنتتدمیلتته آن جنبتته را از ختتود تشتتان  لنینمتتیج تتا  مانزتتتد یایتتراد  را بتته 
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لنتد  متانییارلتتی هتتنین و   ته پیوسنه در ت ا  استق تتا بته متا تشتان دهتد لته وارعتاگ

 جاتاتتتانبتتا  تترر از آستتناته،  .(۳۹، ص. ۸۹۱1)یتتورد، « دوبتتاره لامتت  و یکپار تته شتتوین

 ، اا تتا در ارتبتتار بتتا ستتردق در پتترواز،هتتاییآزمونبتترا  اثبتتات شتتجادق و  مایتتق بتتا 

زیترا، ایتس همتان  یتز  استق لته لترت  سبتودن ممتارت یابتد جنذجتوتا در  شودمیروبرو

. او بتترا  لمتت  بمشتتق تتتا زیر از درک ستتردق تامرتتدود بتتودس بسشتتدمیو زتتتد ی را بتتد

 هتازمانلته بته ستردق اتدیشته، ختود را در میتان  یایتقمییعنی باید به ایس ممارت دستق 

اریتا مننقت   ا ستیارهجتا تمایتد. جاتاتتان بتا مویقیتق در ایتس آزمتون، بته بهجا هامکانو 

شتتد بتتا آستتماتی ستتبز و زوج ستتنار اتی در تقتت  خورشتتید. بتتا لتتتا ایتتس ممتتارت، پرتتتدة 

تیزپرواز بته  رلتق میتان  رشتنه و آینتده تواتتا شتد.  التا آمتاده بتود دشت  و ممربتاتی را 

 درک لند. 

در آرزو   یتتور یردیتتتق لتته بنواتتتد بتتا او دربتتارة  یزهتتایی ستتسس  هتتن  ا زوپتتر

زمتتاتی بتترا  لشتتس یتترود اجبتتار ، او از یممتت  تاتواتنتتد.  تتویی بذویتتد لتته ا راییتتان 

بتتا شتتجادق بتترا  تعمیتتر هواپیمتتا آمتتاده  او تتتازه استتق. هاییتجربتتهیکتتر و  ،ستترزمیس

بتتا برختتوردار  از داتتت ، در پشتتق ستتر او  ه مایتتق، شتتازد رتتدرت  . بتترا  اثبتتات شتتودمی

بتته  شتتن   اهربتته، رمتتز  از تاخودآ تتاه استتق لتته تمتتامننارض ة. شتتازدشتتودمی تتاهر 

دظتتتین و بتتتا شتتتکوه استتتق.  یتتتور او در بیابتتتاتی دور از آبتتتاد  و  ،یولتتتس آیتتتدتمی

او را  تواتتتدمیه تیتتتق. ا زوپتتر  یتتبتتا هتتیط منطقتتی رابتت  توج ا لودلاتتته ها خواستتنه

و بته لتار تعمیتر بپتردازد. ولتی، جوینتد ی رمرمتان ایتس داستنان بتا  ترای   بیاتذاردتادیده 

 ، تمادیس شده اسق.اتجامدمیسیر  له به صررا  ایریقا  او به پرواز و آااز

 عاشق الگویکهن. ۶. ۴

یراختتواتی از ستتو  جتتان ماستتق تتتا از شتتیوة پرالنتتده و مجتتزا  زتتتد ی لتتردن »دشتت  

رمرمتتان  .(25۹، ص. ۸۹۳4)پیرستتس، « شتتوینختتود  یتتره   رایتتیمنییدور شتتوین، ... بتتر 

اموزد. یترا ب هااتدیشتهو  هتاارز منعمتد بتودن بته  ،ید تستتق داشت  شتود تتا دلبتتنذیبا

او   ، بتترایو تعمتتد  بتتدون وابتتتنذ داشتتنسدوسق  ریاد یتت، یپتت  از آمتتوخنس دلبتتتنذ

را دوستق بتدارد. آختریس  یهتتن  همتة اجتزا تواتتدمیرا، او یتبس  خواهتد بتودس زرهایی
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یتنس  یاتت  بتا ر .(72، ص. ۸۹۳۹ردن در راه دشت  استق)باا، لتآموزة  یاتت  تیتز دمت  

پتی  جتاایساز آتچته را لته در  لیستا  ، اتتدا تر در  هلت اتدیشتیدمیاز زتد ی جاتاتان، او 

بتته در  ممتترورز   س پتت شتتدمیدر رو  زمتتیس پرمعنتتاتر  ا زتتتد یبتترد، یممیتتده بتتود، 

قتتق ستتسس یان یتتوج از  قیتتدر م خواستتنندمیه لتت لتتردمیس یرا در د  تمتتر یمراتتات

دادن دشتت  ایتتس بتتود لتته بسشتتی از  قیقنتتی را لتته ختتود  رو  او بتترا  تشتتان. »نتتدیبذو

، ص. ۸۹۳۹بتتاا، « )ی بسشتتد لتته در جتتتنجو  دیتتدن آن بتتوددرک لتترده بتتود، بتته مراتت

بتته دیذتتر مراتتان، پرواز هتتایممارتت تتا  جاتاتتتان بتترا  باز شتتق بتته یتتوج وآمتتوز   .(74

ق متر  بتزرر بته دستمقتام رستیدن بته   استق لته او بایتد بترا  دیذتر  خود تواتمنتتد

 آورد. 

یتت  دور از آبتتاد ، ای  تتتابذر، دریتت  و منطقتتی، در صتتررایی هتتزار مخ بتتاتهمتتیس لتته 

، بپتتریرد و بتترا  اثبتتات  یتتور او صتتربنیهن، باورتتار و منیکتتر را بتته العتتادهخار آدمکتتی 

منوست  شتود و بته راهنمتایی او در پمنتة بیابتان  «7۸2 »بته توجیمتاتی بترا  اثبتات ستیارة 

او باشتد، تشتان  ها خنتده، از متر   امذتیس شتود و دلننت  شتوددر پی یتاینس آ  روان 

 استتق لتته در باورهتتا تسواهتتد  نجیتتد. شتتازده در پتتی یتتاینس یتتتباخنةلد لتته او  دهتتدمی

 هلتت آمتتوزدمیه بتتدو اروبتتو ( ۳1، ص. ۸۹۳7)ا زوپتتر ،  دوستتنی بتتر رو  زمتتیس استتق

ایتس یذتاتذی در  ترو تیتاز  استق لته  .بایتد یذاتته شتد بارلتتالقبرا  رهایی از زتتد ی 

اه تتی شتتدن همتتان  یابتتددرمی( شتتازده ۳2-۳۸، ص. ۸۹۳7ا زوپتتر ، ) .تتتدبتته هتتن دار

تشتتاتة ».  تت  ستترا دهتتدمیهتتن پیوتتتد را بتته  ا ستتیاره یتتز  استتق لتته او و  تت  ستترا 

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

)شتتوالیه و  ربتتران، « ، یتت  تولتتد دوبتتاره یاینتته استتق.باززاییتتدهر یتت   تت  ستترا تصتتوی

تیتتادها  دروتتتی  بیعتتق »( تمتتاد رایی دووجمتتی روبتتاه، 547و  544، ص. 4، ج ۸۹۱7

 تواتتتدمی( روبتتاه ۹77، ص. ۹، ج ۸۹۱۱، شتتوالیه و  ربتتران.« )بسشتتدمیبشتتر  را تجتتتن 

 نتی  تاهی دارا  التتیر  باشتد. خیز  اصت ، تمتاد  از برلتق و بار یشتموتبه ستبا 

( بتتر خ تتا  ۹75-۹77، ص. ۹، ج ۸۹۱۱شتتوالیه و  ربتتران، زتتتد ی تصتتور شتتده استتق. )

در  .ستقدقت  و زیرلتی ا تمتاد، اتر یرهن  ما لته روبتاه رمتز  از یریبنتد ی استق، در 
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دوبتاره بته  تتوانمیلته بتا دشت   آمتوزدمیو بته شتازده  شتودمیایس جا دق  مددلار دش  

 ، معنا بسشید.درونآسمان وجود راه یایق و به    سرا 

 ویرانگر  الگویکهن. ۷. ۴

برختتورد  هتاییآدمدر اوج مویقیتتق بتا »مرتور د ردیتتتی استق و اا تا  الذتولمسایتس 

ختتود مطمتتسس هتتتنند...  هتتا تواتاییدارتتتد و بتته  ا یاینتتهلتته هویتتق لام تتاگ رشتتد  لنتتدمی

و در بمنتتریس  بتتردمیی لتته ختتو  ستتاخنه شتتده باشتتد،  م تته ویراتذتتر بتته تقتتا  اجنمتتاد

بتترا  درک یتت   .(27۸، ص. ۸۹۳4)پیرستتس، « لنتتدمیبتتاز  ا تتتازهراه را بتترا   یتتز  ،متتوارد

 هاوابتتنذیو رتتو، بته اجبتار یتا بته اخنیتار، متا را از  ردرا رهتا لت هالمنهباید  ،آموزة جدید

متا مییتد  را لته بترا  ادامتة ستیر   تهآن. بترا  ایتس لتار بایتد بیتاموزین تتا لشتدمیبیرون 

و رهتتایی، بتته همتتراه ارواح شتتیی  و   آزاد ستتو بهرهتتا لنتتین. میمتتوم ستتیر متترر  ،تیتتتنند

، در ایتس داستنان بتا دبتور او از آستمان دتیتا و ورود آستماتی جدیتد هتاآنراهبر و پشنیباتی 

آن را پایتتان یتت  مر  تته از  تتتوانمیشتتده استتق و  ، تمتتادیسشتتودمیلتته بمشتتق پنداشتتنه 

دیذتتر   تولتتد و لشتتس دوبتتاره بایتتتنه استتق و آاتتاز  داتتتتق. ایتتس متترر، بتترا کستت و

 دیذتر  از مرا ت  خودشناستی خواهتد بود.   واد  بترا

بتر یتراز ابرهتا و در همتاهنذی لامت  بتا »با  ترر از آستناتة زمتیس، همچنتان لته  جاتاتان

شتده ، دریایتق لته بتدت  ماتنتد آتتان تتوراتی  ریتقیماز زمتیس یاصت ه   ونسنارهدو مر  

شتتتدن، تمتتتاد  از توراتی ستتتو بهد ردیتتتتی جتتتتن او  .(4۹، ص. ۸۹۳۹)بتتتاا، « استتتق

ق. در دتتتالمی لتتته بتتتاا آن را شتتدن او بتتا جتتتمی دیذتتر استتویراتتتی جتتتن و زاده

از  تتتتریدال، ت تتا  و تمتتریس در ستتطری لشتتدیمصتتورت دتتالن پتت  از متترر تصتتویر بتتته

 رشتتنه، ادامتتته دارد و ایقتتتی  ها یقمرتتدودو بتتدون  تتتری ب رشتتنه و بتتا وستتعق دمتت  

. دتیتا  پت  از  شتایدیماو   و   تا لشتس  قیقتق، بته رو جتتنجویراتتر را در دتالن 

لشتس و رستیدن   دتتالن دمتت  استق و لوشت  رمرمتان بترا ماتنتد مرر بترا  جاتاتتان،

دمتتت   ةدامنتتت. بتتا ایتتس تیتتاوت لتته پتتت  از متتترر، تدیابتتیمبتته  قیقتتق همچنتتان ادامتته 

 .  شودیم قیقق لمنر  کدر  برا ا یشهاتدیکر و  ها یقمردودو و  تتریتوستاو
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تتتا بتتا  شتتودمیبتتا پتتریر  ستتسنان متتار زرد، و ا مینتتان از زهتتر ختتو  او آمتتاده شتتازده 

بتتود،  رهتتا لتتردن جتتتن ستتنذین ، ختتود را بتته ستتیارة تاخودآ تتاه دور  لتته از آن آمتتده

 ساو بته  تاهر خواهتد مترد»بته آتنتوان هتن بیمماتتد لته  لوشتیدمیو  داتتتقمیبرستاتد. او 

خواهتتد بتتود لتته بتته دور   ا لمنتتهولتتی ایتتس راستتق تیتتتق... ایتتس جتتتن ماتنتتد رشتتر 

آتچتته اصتت  استتق بتته  شتتن »همیشتته  .(۸۸7-۸۸4، ص. ۸۹۳7)ا زوپتتر ،  «بیندازتتتد

تتتا در ستتنارة  میتتردمیشتتازدة لو ولتتو در زمتتیس  .(۸۸۸، ص. ۸۹۳7ا زوپتتر ، ) «آیتتدتمی

بتتار  استتق لتته در ایتتس داستتنان متتار خودتمتتایی ختتوی  دوبتتاره زاده شتتود. ایتتس دومتتیس

تمتاد رایی متار بته »د ردیتتی استق.  تمتادمتداوم ،  اتداز پوستق. مار بته ستبا لندمی

تتت   ر.»(7۸، ص. 7، ج ۸۹۱5شتتدت وابتتتنه بتته میمتتوم زتتتد ی استتق )شتتوالیه و  ربتتران، 

خودتمتتایی ز یتتتة لو ولتتو شتتازددر رتتت  شتتا    تتردن و در موهتتا    تتایی  هلتتزرد مار

شتتوالیه و « )، رتتت  تتتور و زتتتد ی ... مرمتت  جتتواتی، تیتترو و ابتتدیق التتاهی استتقلنتتدمی

بتتا  تتز  متتار زردرتتت ، رتتدرت زتتتد ی جاوداتتته و ابتتد   .(44۱، ص. ۹، ج۸۹۱۱،  ربتتران

ازواراتته بتودن مترر او دارد. ر ازتشتان  ر شتااو د. ورتو  مترر شتودمیمننقت   هشتازدبه 

شتتوالیه « )شتتودمییتتا  شتتا تاخودآ تتاه آزاد ؤشتتا تصتتویر تاخودآ تتاه استتق و در ر» زیتترا

 .(۹1، ص. 4، ج ۸۹۱7، و  ربران 

 تنو جتان را  تواتنتدمیرمرمان، تنما در رویتارویی بتا اودهتا  درون و مواجمته بتا رتتو 

رتت  تمتاد  رد.  تویی در ایتس داستنان متار  زرددسق آورد و رتدرت ختود را پت  بذیت به

راهتی آستمان بتدون جتتن ستنذین   تواتتدمی هاز اودها  درون استق. بته لمت  او شتازد

بته جنتتیق ز یتتو در داستنان  اتدداتتتنهمترد  ةزتاتت، آتیمتا را روان لتاروانروانشود.  ر ه 

 زوپتتر  استتق. تمتتاد  از آتیمتتا  ا رستتدمیتظتتر بتتهشتتازدة لو ولتتو اشتتاره تشتتده استتق، 

 ةختوردتیتر  ةپرتتدر تب  ماتنتد ر تا »از سسس  ینس با متار  نتان ترستیده بتود لته شازده 

امشتتا »: ( ولتتی خندیتتد و  یتتق۸۸1، ص. ۸۹۳7)ا زوپتتر ، « تپیتتدمیدر  تتا  متترر 

او را از  تواتتتدتمیولتتی تتتر   .(۸۸۸، ص. ۸۹۳7ا زوپتتر ، « )ختتواهن ترستتید تتتربی 

لته  ایتتقسیارهاو در  ةدوبتارتولتد  ةلازمترتتو آن  مترر و  شتیدن  ،زیترا تتدسمرر بذریزا

تتتا از راه پتتریر   لوشتتدمی، تیازمنتتد  یتتور و مراربتتق اوستتق. او در آن   تتی اه تتی شتتده
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 الذتو لمسبته زتتد ی ختود بسشتد. بتا پتریر  رتتو،  ا تتازه ریزتاپریر  مترر، معنتا  

. رمرمتتان لنتتدمیاو را راهنمتتایی در  کتتن مشتتاور  و شتتودپیماتمیهنویراتذتتر بتتا رمرمتتان 

، ۸۹۳4)پیرستتس،  آوردمتتیدستتق بالتتاتر را بتته ةمر  تتورود بتته  ةاجتتازمتترر،  ةتجربتتپتت  از 

 .(24۱ص. 

 نندهیآفر الگویکهن. ۸. ۴

، دستق بته آیترین  بتزتین. ردن  تاخودآ تاهلت  خودآ تاه یتاز  ر تتواتینمیاز ما  ی هر 

از  یکتتیمتتا  تته باشتتد،   ق بعتتدلتت ره لتتشتتس آن ل  را بتترایپتتر ی تتی تتو  دادن بتتا تس»

 .(24۱، ص. ۸۹۳4)پیرستتس، « نیتتار داریتته در اخنلتتاستتق  یزتتتد  هتتا ممارت تتتریسممن

جدیتتد  ا شتتیوهتتتا سرتوشتتق و داستتنان زتتتد ی ختتود را بتته  لنتتدمی  متتلبتته متتا  یآ تتاه

 ن. یتیبنو

بتته  تت   یتتتودمتتا یعتتا  استتق، بتته یننتتده در زتتتد یآیر الذتتو لمسه لتت یهنذتتام

د ین. شتتایو مرقتت  ستتاخنس آن پنتتداره آ تتاه هتتتن مانپتتریریق یولؤمتتتسرتوشتتق و 

س ین داد.  نتین، جاتمتان را از دستق ختواهیار را اتجتام تتدهلتس یته ا تر التن ینتلا تا  

س یتنس بتا ایرترار  رینته باشت یا زتتد یتق مترر یه در ویتعلتدرسق ماتند آن اسق  ی الن

ننتده متا را از یآیر الذتو مسله مترر  جتان استق. کتتتقس ب یت یکتیزیه آن مرر یلتیاوت 

س یتته التت ین. هنذتتامینتتلنمتتان را مطالبتته یتتتا هو راتتتدمیرون یتت  بیراصتتیا هتتا تق 

ه تقاشتتان بتته لتتهتتتنند  ین  زتتتد یازمنتتد آیتتریهمتتان رتتدر ت هتتاآدمیعتتا  استتق، الذولمس

ند ان یه تقاشتتان و ستترالتت وتتته از دارتتتد. همتتانیتتا شتتادران بتته ستترودن تیتتدن یشتتل یتقاشتت

 ورنتیننتد، یایرینتار بذرارتتد تتا هنرشتان را بلق را یت ایترتد پتو ، رتدرت، و مورعبزرر 

ن لتتتتتا دستتق  شتتوینمی  راتتتده یمتتا یعتتا  استتق، بتته پتت یننتتده در زتتتد یآیر الذتتو لمس

ر و یتیق ه تاشتنا ،لتق بته آن معنتا باشتد لتس  ریتا تر ا ینس  نتیریتن بذیخود تصم  برا

 (۹17، ص. ۸۹۳4پیرسس، ) .نیریتنما بم

با دور شتدن  یاتت  از ییتا  داستنان، جاتاتتان در  شتن دیذتر مراتان  نتان  رمتق 

او بتته یتتار  تعتتالین  .(4۹، ص. ۸۹۳۹بتتاا، «)مربتتی بتته دتیتتا آمتتده بتتود»لتته  تتویی  یابتتدمی

آن، ممتترورز  بتته لتته  اصتت   شتتودمیتی تتتازه زاده ل یاتتت ، در آستتماتی تتتو و در هیتت
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.  التتا او تتتتبق بتته تیازهتتا  لننتتدیمت بیتتان  قیقتتق را پیتتدا أمراتتاتی استتق لتته جتتر

یق ولؤمتتتد تتاوه بتتر  تواتتتدمی تتتا  شتتده استتقس یعنتتی،  روز تتارات هنروز تتار و 

 را تیز بر دمده  یرد. روز ارات هنیق زتد ی ولؤمتزتد ی خود، 

 یزهتتایی استتق لتته  و ؤمتتتلتته آدمتتی  آموزاتتتدمیو  آمتتوزدمیبتتر رو  زمتتیس شتتازده 

، ص. ۸۹۳7استتق)ا زوپر ،  ا ستتیاره تت  ستترا  و ؤمتتتآتمتتا را اه تتی لتترده استتق. او 

مراربتتق  دیتتاد بیو  بتتاز ردد و از  تت  ستترا لو تت  ا ستتیارهشتتازده بایتتد بتته  .(۸۸7

شتمار بتهمتاتعی بترا  ستیر  هلتس را یزمت  س شتده از دم زدن در هتوایجتن ستنذ پ لند. 

، متترر ستتو  دهتتد ستتو بهبتتا  تتز  متتار  زهرآلتتود لتته او را و  لنتتدمیرهتتا  ،آیتتدمی

ارة یدر ستتبتترا  او آیتترین  و تولتتد  دوبتتاره  ی. متترر زمینتتدهتتدمیرو تت  را تجتتات 

یقتیس دارد   ا زوپتررمرمتان منرتو  شتده استق.  ةاتدیشتاستق. در پایتان داستنان   یخو

رمرمتتان آ اهاتتته پتتا  در راه ستتیر  ی.  تتاهبر شتتنه استتق  یلتته شتتازده بتته ستتیارة ختتو

خرابتی موتتور هواپیمتا ا زوپتر  را تتا زیر از یترود در صتررا  آیریقتا  نجتایا یولس تمدمی

تتا بنواتتد بتا آتیمتای  دیتدار لنتد. بتا  لنتدمیله تماد  از دتیا   اریتا  تاخودآ تاه، استق 

بتتا شتتناخق آتیمتتا، توشتتیدن آ   تتاه لتته تمتتاد  از شتترا  جتتاوداتذی استتق و ستتراتجام 

و او در  شتتودمیعتتی رمرمتتان زاده آتیمتتو ، خویشتتنس وار آن بتتا تتدت متترر آتیمتتا و و

یت  ستا  پت  از  دریقتاگ ه. بته همتیس ستبا استق لته شتازدرستدمی، به لمتا  تیردیرایند 

ستتا  تمتتاد »زیتترا،  سشتتودمیآمتتادة باز شتتق بتته متتلوا  ختتوی  در اوج آستتمان  هبتتور،

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

 حکمران الگویکهن.۹. ۴

بتترا  رستتاتدن او بتته  کمراتتتی استتق.  ا وستتی هدر متتتیر تشتتر ، رمرمتتان پتترور  

تشتتاتی از رستتیدن جاتاتتتان بتته مرتبتتة  کمراتتتی باشتتد.  التتا  تواتتتدمیتربیتتق مراتتان یتتوج 

یر را در رمرمتتاتی لتته دیذر تتون شتتده استتق، آمتتادة باز شتتق استتق تتتا رهتتاورد ایتتس ستت

بتته  دستتنیابیو  پتتار ذیی ران، تمتتاد .  کمتتبنتتددلتتار ختتدمق د ر تتوتی ر متترو  بتته

را در تنشتتی  هتتاآنو  آمیتتزدمیتنمتتا ختترد جتتوان و پیتتر را در هتتن زیتترا تتتهخویشتتنس استتقس 

 کتته شتتام  زن و ، بآوردمتتیوجتتود را بتته آهنتت هنو ر مرویتتی آرام و  لنتتدمیپویتتا  یتت  
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  استق. لیمیتا ر ةلننتدنتتینی، تمتاد تکمیت  یراینتد د ر تونروا  دوج. یرمتاتشودمیمرد 

لته ر مترو او  رستدمیدر زتتد ی رمرمتان، او بته ایتس شتناخق  الذتولمسبا یعا  شدن ایتس 

یق اتنستتتا  ولؤمتتتتپتتت ،  .(۹24-۹2۸، ص. ۸۹۳4)پیرستتتس،  ن اوستتتقبازتتتتا  درو

ه زتتتتد ی را بتتترا  او اتنستتتا  لتتت دهتتتدتمیو اجتتتازه  پتتتریردمیزتتتتد ی ختتتوی  را 

یتوج بته یت  مربتی تواتتا، آ تاه بتود و آختریس درستی  شدةاز تیاز مراان راتده جاتاتانلنند.

یعنتتی  س ستتیر،یتترهتتاورد اهمتتراه یتتوج بتتود. او بتته ستتو به، در  باز شتتق آموختتقلتته 

باز شتتق  یولتت یتتوج باز شتتق بتته، شتتهیبتتا ستتردق اتد تواتتتایی ستتیر بتته  رشتتنه و آینتتده

 تیتق.  پایان سیررمرمان 

. تقتتص شناستتدمیر متترو درون را  ها لاستتنیبتته ر متترو بیتترون،  تتتنسیبتتا تذر رمرمتتان

ینی هواپیما، تشتاتة وجتود مشتک اتی در روان ا زوپتر  استق. پت  از پشتق ستر  راشتنس 

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

 ،شتتازده هتتا آموز از  بتتایتتق   تتتوانمی تتون دتیتتا  بیتترون بازتتتا  دتیتتا  درون استتق، 

 هتتاییموهبقبتتا  تواتتتدمیاز پتتی  پتتا  خودآ تتاه برداشتتنه شتتده استتق و  التتا او  مشتتک ات

 ثمربس  باشد.  ا جامعهله در اخنیار دارد برا  خود و 

 پیر فرزانه الگویکهن. ۱۱. ۴

ر یه یتترد در متتتلتتاستتق  الذوهتتاییلمس تریسبرجتتتنهاز  یکتتیر داتتتا یتتپ الذتتو لمس

 .  لندمیدار ید  ، با وقیبه یرد دسنیابی

  تتر بیشتتنس  یخو دنوانبتته  یتتز دملتته در تمرلتتیرزاتتته، آن بستت  از روان استتق 

  س امتتا یراتتتر از هتتر دولنتتدمیار و ا تاستتات متتا را مشتتاهده کتت. یرزاتتته ایشتتودمیتجربتته 

استق  یوارعت ی ته در زتتد تتا بتا هر لنتدمی  متلا، یرزاته بته متا یس ترتیهاسق. به اآن

 یکتتی یمتتاتلی  ین تتتا بتتا  قتتایمتتان بتتروکو لنس شتتیخو  ن و بتته یراستتویرو بتته رو شتتو

 (۸۸4، ص. ۸۹۳4پیرسس، ) .نیشو

 ن  ریتقیتصتم، ستقور لترد هتای با در آااز داسنان، ورنی جاتاتتان بتا ت ییتر زاویتة  

: ی دروتتتی او را خطتتا  رتترار دادیتتتدا یولتت سیتتوج بتتاز ردد ستتو بهرد و یتتتق را بپتترکش

. ا تتر لتتازم بتتود در تتتاریکی پتترواز لنتتی، بایتتد پرتتتدتمیمراتتان دریتتایی هر تتز در تتتاریکی »



 دومشمارة سوم دوره پنجاه و             مطالعات زبان و ترجمه                                                                             ۳2

 

لوتتاه  هتا با س بایتد داشتنیمیدر سترت  هاییتقشتهبایتد  سداشتنیمی شمان ی  ج تد را 

ن یآزاد باشتت تتتواتینمی ییقتتش هنذتتام .(22، ص. ۸۹۳۹بتتاا، « )یتت  شتتاهیس از آن  تتتو بتتود

یرزاتته،  یبتیستپردن بته تتدا  اقتق دستق بتردارین. جاتاتتان بتا  تو یه از جن  بتا  قل

راز تواتتتتتق جتتتور یس  قتتتایقی را لتتته در ا تتترا  او جتتتار  بودتتتتد لامتتت  لنتتتد و 

و بتترا  لوتتتاه. ایتتس همتتان  یتتز  بتتود لتته ا هتتا با  تیزپتترواز  شتتاهیس را درک تمایتتد:

 تاه جاتاتتان بتر ستر دو راهتی اتنستا  ستر ردان استق، مراتاتی پرواز بدان تیاز داشق. هر

 الذتتو لمس هتتا موهبقیکتتی دیذتتر از .  یرتتتدمیر دمتتده لمتتا  بتت ستتو بهرا راهنمتتایی او 

در  .آمتتوزدمیداشتتنس دیذتتران را بتتدون وابتتتنذی بتته رمرمتتان پیتتر  یرزاتتته استتق لتته دوستتق

اجتازه دهتد تتا بته آرامتی از زتتد ی  تواتتدمیبتود،  تیتازهابیآنایس صورت هنذتامی لته از 

، پنداشتتتقمیا بمشتتتق لتتته جاتاتتتتان آن ر یهنذتتتام ورود بتتته دتیتتتایاو ختتتارج شتتتوتد. 

لتته  دیمماتتتمیبتتدو و  شتتودمیو ستتالیوان،  تتاهر ة  یاتتت  یرزاتتته در جامتت الذتتو لمس

 نتیس مکتاتی وجتود  اصت اگ» و ن رتدم تمتاده، بمشتق تیتتقجاتاتتان بتدادتیایی جدید  له 

، ص. ۸۹۳۹بتاا، )«شتدنزمتان هتن تیتتق. بمشتق یعنتی لامت تدارد. بمشق مکان تیتتقس 

دبتتارت دیذتتر هتتر لتته لمتت  بمشتتق یعنتتی لمتت  ستتردق لامتت . بتتهآموختتق  جاتاتتتان.(72

ددد  مردودینی استق و ستردق لامت  یعنتی تمرلتز و  یتور در جتایی لته بتدان یکتر 

 .(74، ص. ۸۹۳۹بتتاا، بتته ستتردق تیکتتر ) هتتامکانو  هتتازمانس یعنتتی  رلتتق میتتان لنتتدمی

 «لتتوده»شتتاد از وابتتتنذی بتته مرتتدودیق پتترواز در زمتتان و مکتتان، او را بتته دتیتتا   ییرهتتا

لته  لنتدمیآشتنا «ر  بتزررمت»س  یاتت  او را بتا میمتومی بته تتام . همچنتیلندمیراهنمایی 

بتتتنس و شتتکویا لتتردن همتتة  لاربتتهدر درون ختتود اوستتق و تنمتتا بتتا   قیقنتتی بتتالقوه

بتتا رشتتد رمرمتتان،  .ذاتتتی  او بتتروز خواهتتد تمتتود  دروتتتی و استتنعدادها هتتتا تواتتایی

. رستدمیو ختود بته مرتبتة متر   بتزرر یتتدرو بته شتودمیخارج  او یرة زتد یات  از دای 

 .  لندمیق یذر را هدایه مراان دلداتاسق   ریذر جاتاتان، پی الا د رسدمیبه تظر 

و  آموزدمیبتتدواه تتی لتتردن را یرزاتتته،  الذتتو لمس  روبتتاه در تقتتدر داستتنان شتتازده، 

تتا بتدو بیتاموزد لته اه تی لتردن  شتودمیسراتجام، خود بته دستق شتازده لو ولتو اه تی 

مقدمة شتناخق استقس آتچته اصت  استق از دیتده پنمتان استقس ارز  هتر  یتز بته مقتدار 
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ینی در پتی ولؤمتت لتردناه یو در تمایتق،  اینلتردهو صتر  دمر  اسق لته متا بته پتا  ا

 التتا تذتتر  و شتتناخق او از دوستتق  .(۳5-۳2، ص. ۸۹۳7)ا زوپتتر ،  خواهتتد داشتتق

صتدها تظیتر بتر رو  زمتیس دارد،  اولته  ر ته  ت  سترا  یممتدمیو  ودشمیداشنس لام  

بته پتای  جتان داد. در  تتوانمیس  نتان لته همناستقبیولی همچنان تتزد شتازده لو ولتو 

لتته استتق ی ستترخ همتتان  تت  و ؤمتتتلتته او  رستتدمیتمایتتق بتته ایتتس مر  تته از شتتناخق 

بتتاز لتترده بتتود. در  لو ولتتو را بتته ایتتس ستتیر ة، پتتا   شتتازدهای خودستتنایی  از رتج تت

 الذتتو لمسان یتته ملتتس یاو را در متتتیر دشتت  رتترار داده استتق. همتت ، قیقتتق لتتاو 

  وتتهآن را یتتا او همتة هتتن شتودمیتتق، ستبا یت  نده و داشت  در درون او تیتادیجو

آن  ها درشتتنیو  هاستتسنیلتترت ببتترد و از  ستتیر ها خوشتتیرد و از یه هتتتق بپتترلتت

بایتتد  و لتتردن ا زوپتتر  را بتتر دو  داردیق اه تتیولؤمتتتلو ولتتو  ةاموزد. شتتازدیتتدر  ب

بتتا شتتنیدن ستتسنان شتتازده  بیتتدار لنتتد. امتتی لتته اودشتت  و دوستتق داشتتنس را در د  

در د  ا زوپتتر   ، تتاه آ  هتتا تزدیکیبتتارة  رشتتق یتت  ستتا  از یتترود او در لو ولتتو در

از آن ، تشتان شتودمی تنت د و بترا  شتنیدن صتدا  خنتدة آدمت  لو ولتو  لنتدمیرخنه 

دارد لتته شتتازده لو ولتتو در لتتار ختتود پیتتروز شتتده و او را داشتت  ختتود لتترده استتق. او از 

اتذر یتتتماذتتتر، تید  رت و المتتتام استتتق و از ستتتویر، بصتتتکتتتمعریتتتق، تی تمتتتاد ییستتتو

، ص. ۸۹7۱وتتت ، ی) استتق  اوریتت  بتته یتتو م تینیختتو همچتتون  یکتتیت ها خصتت ق

 .(۸۸۱و  ۸۸2

 لوده الگویکهن .۱۱. ۴

 را تجربته لنتین. لتوده معمولتاگ تتر بی تتا شتاد   لنتدمیلوده به متا لمت   الذو لمس

تتا بته متا یتادآور  لنتد  آوردبرمتی ستردر لرظات به  تاهر بتتیار دردتتاک در زتتد ی متا 

 ت  بنیتادیس تشتار و  ةریشتلتوده، »لرظتات  شتیریس استق.  تریسستسقزتد ی  نی در 

ذو ، خودجتتو ، لودلاتتته و ستترزتد ی ماستتق لتته ختتود را بتته صتتورت خ اریتتق  بتتازی

بتته اصتتو  اخ تتاری و  ادننتتابی. لتتوده همچنتتیس اتتترو  بتتتیار  تتتناا، داردمتتیابنتتدایی بیتتان 

« اتتتدازدمیو  تتد و مرزهتتا را از ادنبتتار  هابنتتد هتترج و متترج   بتتی استتق لتته  بقتته 

یتتوجی لتته از آن  ستتو بهشتتکنی جاتاتتتان در باز شتتق . رتتاتون(۹۱۱، ص. ۸۹۳4)پیرستتس، 
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. جاتاتتان پتت  از تصتمین بتته استتقلتوده  الذتتو لمسراتتده شتده بتتود، تمتاد  یعتتا  شتدن 

را در زمتتان  یستتا   تصتتویر یتتوج بزر تتی از مراتتان »، درتتت بییتتوج  ستتو بهباز شتتق 

لتته تنمتتا استتنسوان و پتتر تیتتتقس ب کتته  داتتتتقمیدیذتتر  یراخواتتتد. بتتا تیتترو  تمتتریس 

ا هتتیط  یتتز  دیذتتر  مرتتدود شتتدتی تمتتود  لامتت  از آزاد  دمتت  و پتترواز استتق لتته بتت

راتتتده س   یتتاتذر  شتتدروبرولینتتد  بتتا ی چتتر درتتت بیاو  .(7۱، ص. ۸۹۳۹)بتتاا، « تیتتتق

  را آاتتاز یلتته ی چتتر از او درخواستتق یتتار  تمایتتد، او رستتالق  ختتو آنبتتی شتتده از یتتوج 

. جاتاتتتان از همتتان آاتتاز  رستتیدلتترد و دیتتر  تذرشتتق لتته دتتدد شتتا ردان او بتته هیتتق 

مراتتان را ببسشتتایند و روز  بتترا  لمتت   شتتا ردات  آموختتق لتته یتتوج  تربیتتق، بتته

بیتان  ستو بهپترواز  دریت   تامی »همچنتیس  .(51، ص. ۸۹۳۹بتاا، آتتان باز ردتتد ) سو به

، ۸۹۳۹بتاا، « )، بایتتنی لنتار بذترارینلنتدمی ته متا را مرتدود  بیعق وارعتی ماستق. هر

 .(57ص. 

شتتازده  ها خنتتدهلتتوده بتترا  متتا رتتدرت برخاستتنس و شتترو  دوبتتاره استتق.  ةهدیتت

ایتتتناده و ت تتا  بتترا  توجیتته خودآ تتاه  متتررلو ولتتو در لرظتتاتی لتته در  نتتد رتتدمی 

ابتان و یب .استقالذولمسشتدن ایتس یعتا  ةدهنتدرت بتردن از هتتنی بتا یتاد او، تشتانبرا  ل

س یدو میمتتوم تمتتاد، تمنتتدمیدم اینس آ  بتتدان رتتیتت  و شتتازده بتترالتته ا زوپتتر   ییصتتررا

ر لتته در یپمنتتاور و بتتا یذتتر، تشتتاتة ستتطریه استتق و دیتتاول  زیتمتتایتشتتاتة ب یکتتی» :دارد

 تتاه  .(۸۹۱، ص. ۸۹۱7، 4ج  )شتتوالیه و  ربتتران، «قتتق لشتتس شتتودید  قیتتپشتتق آن با

و شتازده در ا ترا  آن بیابتان بترا  ا زوپتر  تمینته استق   قیقنی لته در پت  آ ، همان 

 یاستق لته بته آ تاه یلنندة اتتتاتو مشتسص ییرود آمده استق.  تاه تمتاد آ تاه بر زمیس

، شتتوالیه و  ربتتران) مقتتد  دارد یها،  تتالنده استتق... و در تمتتام ستتنقیو شتتناخق رستت

س لنتتدمیا زوپتتر   تتاه آ  را بتته هنذتتام دمیتتدن خورشتتید پیتتدا  .(4۱4، ص. ۹ ج، ۸۹۱۱

« هتتو  لیمتتاتی ،ختتود  ختتودبتته»لنندة  یزهاستتق و زیتترا، خورشتتید تتتوربس  و آشتتکار

رآ  از  تتاه بالتتا . ورنتتی دلتتو پ تتآیتتدمیشتتمار ( بتته۸۸۳، ص. ۹، ج ۸۹۱۱شتتوالیه و  ربتتران، )

، ۹، ج ۸۹۱۱شتتوالیه و  ربتتران، )شتتودمیدکتت  لتترزان خورشتتید در آ  دیتتده  ،آیتتدمی
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آ تتاهی ه لتتمقدمتتةآن استتق توشتتیدن آبتتی لتته خورشتتید در آن تمایتتان استتق،  و( ۸14ص. 

 .ردی یراارسراسر وجود رمرماتان  درون و بیرون داسنان 

 ساحر الگویکهن .۱۲. ۴

بازتتتا   آرامتت  درون متتا، دتیتتا  بتترون متتا را تیتتز آرام  و آرامتت  لازمتتة ادامتتة راه استتق

هنذتتامی لتته ایتتس »خواهتتد ستتاخق. بتتدون ستتا ر، ر متترو  تتالن رابتت  د ر تتوتی تیتتتق. 

را  مانزتتد یاز رویتدادها  آتتی  هاییتشتاتهعمولتاگ در آ تاهی متا االتا استق، م الذولمس

)پیرستتس، « لنینمتتیو لرظتتات بیتتن  شتتمود  تجربتته  هتتاپرداز خیا و  هتتاخوا در 

 یتتنس و  نتتی تذریتتتنس بتته   ر تته  بتت  رتتواتیس یتتوج، مجتتازات ستتسس .(۹47، ص. ۸۹۳4

، صتتیی از مراتتان تتتدریوبه یولتت،(۱2، ص. ۸۹۳۹مراتتان مطتترود،  تترد از یتتوج بتتود )بتتاا، 

لنجکتتاو در تتتاریکی شتتباتذاه بتتر  تترد شتتا ردان جاتاتتتان و بتترا  شتتنیدن رهنمودهتتا  او 

. یت  متاه بعتد تستتنیس متر  دریتایی از شتدتدمیلته پتی  از پذتاه تاپدیتد  شدمیتشکی  

دادن بتتال  لتته از تکتتان یمراتتبعتتد  یمتتلبتته جاتاتتتان پیوستتق.  وختتش یتتوج دبتتور لتترد 

 : یتقمیدرخواستق لمت  لترد و بتا رتاتون متر   بتزرر لته بتدو تاتوان بتود از جاتاتتان 

و  سو همتیس  التا جتاهمیس اتوارعتیتو ایتس آزاد  را دار  لته ختودت باشتی  خویشتنس »

تواتتتتق بتته آزاد   ،(۱۳، ص. ۸۹۳۹بتتاا، « )راه تتتو را ستتد لنتتد تواتتتدتمیهتتیط  یتتز  

مراتتان بتتا ایتتس رختتداد  را بذشتتاید و پتترواز را تجربتته لنتتد. هتتای با ختتود ایمتتان آورد، 

لته  اوپاداشتی درختور  جاتاتتان تبتود.  هابرداشتقایتس  .تامیدتتدجاتاتان را شتیطان یتا ختدا 

 بترا  د ر تتون لتردن یتتوج مراتتان دریتایی بتته ستا   باز شتتنه بتتود، رهبتر  را بتته ی چتتر

و بتترا  یتتار  ی چرهتتا  دیذتتر  لتته ممکتتس بتتود تیازمنتتد هتتدایق باشتتند، از  واتمتتادلینتتد 

را آاتاز لترد تتا بتا رهتاورد  دیذتر بترا  شتادا   دیذتر  دید ان تاپدید شد. جاتاتان سیر

از جتور یس دظتین جمتان  ا رطعتهتذاه داشنس یتوج بتاز ردد.  تویی رمرمتان در هتر ستیر 

 تتوتی تمتتایی  اصتت   تتردد و جمتتان بتته تتتا ستتراتجام د ر آوردمتتیرا بتتا ختتود بتته همتتراه 

 و و دت برسد. پار ذییک

 تون تتتکیس لازمتة ادامتة . ایتقیلمتی تتتکیس  پت  از باز شتق، هاسا ز یتا زوپر  

بایتتد آرامتت  را از ختتود شتترو  لنتتین. رمرمتتان  ختتواهینمیا تتر جمتتاتی آرام راه استتقس 
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ر باز شتتق اوستتق و مننظت داتدیشتتمی هدر خیتتا  ختتوی  بته شتتازدمتدام باز شتنه از ستتیر، 

و بایتتد دوبتتاره در جتتایی  یابتتدتمیو ایتتس  بیعتتی استتق.  تتون ستتیر رمرمتتان هر تتز پایتتان 

دیذتر آاتتاز  تردد تتتا سترزمیس او هر تتز پژمتترده و خشت  تذتتردد و بترا  همیشتته شتتادا  

 بماتد.

 دیگر عناصر نمادین  .۱۳. ۴

نان لو ستا رمتز  از صتیات دروتتی متا هتتنند و ولتو، شت  ستیارهلدر داسنان شازده 

، تمتتاد  از ستت طان. ستتازتدمیلتته ستتاخنار اجنمتتا  را  هتتایی روهاز یکتتی از   رمتتز هتتاآن

، تمتتام وجتتود را زیتتر ستت طة ة اواستتق. ردا   تتتنرد ختتواهیزونو    ارتتدرتتیتت   

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

ستیارة ستتوم هتتن  ختتوارةمیمترد  .بینتتدب تواتتدتمیجتز ختتود را  هلتتمتس  خودپتتتند  استق 

 تته رد متتان بتتر  تتتا تتتداتین لتته  توشتتینمیتشتتاتی از ای تتق همیشتتذی ماستتق لتته شتترا  

ختود را تیتز از یتاد ببترین و ایتس  توشتیشرا لته  ختواهینمی و با تکترارآن  نتی  رردمی

یعنی پا تمادن به راهتی لته جمت  مرلتا را در پتی خواهتد داشتق. مترد تتاجر هتن تشتاتی 

. روشتتس و ختتامو  لتتردن بتتردتمی ا بمتتره های اتدوخنتتهز متتس   تابذرماستتق لتته از ا

د لتته در ستتیارة شتتازده لو ولتتو یتتاتو  در ستتیارة پتتنجن، یتتادآور دو آتشیشتتاتی هتتتنن

. ختامو  شتدن لنتدمیرا ختامو  و روشتس  هتاایسس بتا ایتس تیتاوت لته او آ اهاتته یعالند

بته یتاد  زیتتایتس تکنته را  سیهمچنت .بنتددمیراه را بتر معریتق متا  هاروزتتههر یت  از ایتس 

له متا اا تا پیترو زمتاتین در  تالی لته بایتد از زماتته پیشتی  ریتق. لتایی استق  آوردمی

 یترین. در دستق باشتین و زمتان را  هتاارو و  هتا  و هد  امی بته ج تو بتردارین تتا شتا

معنتا  بس  یتات ها لایتهه و بته داتشمند  استق لته در ستطی لیت  یروماتتد دانج رایی

هنتوز داتت  و د تن، بتا وجتود متا دجتیس تشتده استق. زمتیس در  یعنتیدسق تیاینه استق. 

تیتتره استتقس زیتترا مطتتاب  تظتتر یوتتت ، تاخودآ تتاه روشتتس   اتهشتت  ها ستتیارهریتتا  بتتا 

تتتا  یابتتدمیاه تیتتره. شتتازده تاخودآ تتاه ماستتق لتته بتته ستتطی خودآ تتاه راه  تتاستتق و خودآ

لته بته پترواز در آمتده تتا بتا  بذترارد ی، در اخنیتار خودآ تاه ترردمیدر درون متا آتچه را 

خودآ تتاه بتته هنذتتام ورود بتته  تترین  هاداستتنان نتتد و  تتون هتتتنی آشتتنا شتتود. در اا تتا 
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 لنتدمیس ولتی در ایتس داستنان آتیمتا بتا ستایه دیتدار لنتدمیتاخودآ اه تستق یا سایه دیدار 

لته بته والنشتی تنتد  آنبتی. آتیمتا  ویتدبازمیخ بتان  بترا و تنایو  اص  از ایس دیتدار را 

و ایتس یعنتی پتتریر    تترردهامیآندر برابتر ایتس صتتیات ستایه بپتردازد بتته آرامتی از لنتار 

 .دهدمیسایه، در اخنیار رمرمان ررار دار با یدخود را از  ها دریاینهسایه. آتیما 

تیتتتاتی وجتتود ماستتق لتته بایتتد هتتر لرظتته  هتتا ج وه، تمتتاد  از بائوبتتا درخنتتان 

و تشتتار   لننتتدمیو رتتته جتتا را بتترا   تت  دشتت ، ایمتتان و یذتتاتذی تنتت   شتتوتد لسریشتته

. دو برتتتدمی، از بتتیس داردمتتیلتته شتتو   زیتتتنس را در متتا زتتتده تذتته را  تت  استترارآمیز  

باشتتند لتته روشتتس بودتشتتان ستتبا  تواتنتتدمیآتشیشتتان روشتتس، رمتتز  از  تتو  و  شتتن 

، ودروشتتس شتت وار استتقیی و داتتتایی ماستتق. آتشیشتتان خاموشتتی لتته شتتازده هتتن امیتتدبینتتا

د  ماستتق لتته بایتتد بتته تتتور دشتت ، ایمتتان و معریتتق شتتع ه بکشتتد و زمتتاتی ایتتس اتیتتا  

و  ت   هاآتشیشتانخواهد ایناد لته تاخودآ تاه بتا خودآ تاه دیتدار لنتد. مراربتق روزاتته از 

 یتتات یعتتا  و معنتتو  تاخودآ تتاه و سرشتتار تشتتاتی از  هتتابائوبا لتتردن لسریشتتهو  ستترا

از معریق تماتیتتق.  ت  سترا بایتد از هجتوم بادهتا لته تمتاد  از القائتات ما بودن وجود 

شتتوبد، مرایظتتق شتتود. او در رآرا بمتتا درون  تواتتتدمیبیروتتتی استتق و  ها وسوستتهو 

تتتا آن را بتته خودآ تتاه برستتاتد  لنتتدمیدرون مراربتتق  استترارآمیزلمتتا  هشتتیار  از معریتتق 

در ستیید  بتدون لکته »لته ا زوپتر  بته تصتویر لشتیده،  ا بترهو سبا تتتکیس او شتود. 

و پرج تتال ، مظمتتر بمتتار استتق و مظمتتر پیتتروز  توبمتتار و تجتتتن یتتنی زتتتد ی بتتر متترر 

بتتره، تماینتتدة دقتت  یعتتا  و  تت   .(۱4، ص. 2، ج ۸۹۱۱)شتتوالیه و  ربتتران، « استتق

تتا از استرار درون مراربتق لنتد.  یابتدمیلته بته دتالن تاخودآ تاه راه  روشس خودآ اه استق

از معریتق  ا یشتردهله ا زوپتر  در صتیره تقت  لترده و بته شتازده داده استق،  ا جعبه

خودآ تتاه استتق تتتا آن را در لنتتار معریتتق دظتتین درون بذتترارد و در مجمتتو  متتا را تواتتتاتر 

 اسرار سربتنه را بسواتد.  واتدتمیتواتاسق له   د بهسازد. تاخودآ اه ما 

. در ستتیارة او  یتتاه و جمتتاد بتتودس بتتردمیشتتازده در باز شتتق، تصتتویر بتتره را بتتا ختتود 

. تتتام شتتودمندمیبمرهولتتی از  یتتوان خبتتر  تبتتود. بتتا  یتتور بتتره ستتیاره او از ستته تیتترو 

لتته بتتا ستته  از یتت  شتت  و یتت  دوازده یعنتتی ستته شتت ستتیارة شتتازده مرلتتا استتق 
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 ،دهنتتدمییق تبتتاتی،  یتتواتی و جمتتاد  لتته وجتتود متتا را تشتتکی  آتشیشتتان و ستته صتت

و ا زوپتتر  هتتن بتتا بر تتر  لتتردن   یتتردمیرد. شتتازده راه درون را در پتتی  دا ختتواتیهن

.  یتتردمیتقتتص ینتتی هواپیمتتای  لتته رمتتز  از وجتتود ل تتی ختتود اوستتق، در آستتمان اوج 

ه استتق لتته در خرستتند  و ریتتایق ا زوپتتر  تشتتاتی از یذتتاتذی خودآ تتاه و تاخودآ تتا

 .  ایس تم ی ، ممکس شده اسق

 گیرینتیجه. ۵

  یتتدن بتته شتتناخق دمیرستت  بتته ستتردق بتترا یتتابیدستتقهتتر دو داستتنان ت تتا  بتترا  

استتق. از منظتتر تظریتتة پیرستتس، بتترا  رستتیدن بتته  یدرستتق از هتتتن کشتتنس و دریخو

راتتن آن لتته هتتر دو در روان رمرمتتان پتترور  یابنتتد. بتته الذتتولمسیردیتتق، بایتتد دوازده 

تظریتتة تتت  استتطورة لمپیتت  و شتترح پیرستتس بتتر ایتتس   یر شتتک پتتی  از  هاستتا داستتنان 

لتته پیرستتس بتترا   ا  اتتتهدوازده الذوهتتا لمسمرا تت  و  تتت ، تتت اتدشتتدهتظریتته تذاشتتنه 

استق، بتا ایتس تیتاوت  یاینتهروشتنی  متور مان لازم داتتنه اسق، در آتمتا بتهرشد روان رمر

 متتور  یتتتوالپایتتاتی ردایتتق تشتتده استتق.  الذتتو لمس متتور در هیتتق  لتته روا  منطقتتی

 تشان داده شده اسق. ی در دو داسنان در جدو   الذوهالمس

 
 الگوها در دو جاناتان مرغ دریایی و شازده کوچولو. توالی ظهور کهن۱جدول 

 نمود در داستان شازده الگوکهن نمود در داستان جاناتان الگوکهن ردیف

 معصوم زیتنس همچون دیذر مراان یوج  یم معصوم ۸
رها لردن تقا  تقا  برا  

 پریر  در اجنما 

 ینین 2
راتده شدن از یوج به سبا 

 ب ندپرواز 
 مرر پدر و برادر ینین

 جنذجو در تبعید  یر اوجتمریس  جنذجو ۹
اتنسا  خ باتی و جنذیدن 

 برا  و س

  امی 4
آشکار شدن دو مر  توراتی برا  

 جاتاتانهدایق 
  امی

مردم  و مایق از خاتواده 

 سرزمیس

 جوینده راه یاینس به آسمان جدید جوینده 7
جتنس یرد  له بنواتد 

 را بیممد او ریما  
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 نمود در داستان شازده الگوکهن نمود در داستان جاناتان الگوکهن ردیف

 داش  جاتاتانت یر شک  یاینس پرها   ویراتذر 7

ت ا  برا  اثبات  یور 

شازده از یت -ا سیارهو  شازده

 یاینس دوسنی بر رو  زمیس به

 یرزاته با بدتی توراتی جاتاتانتولد دوبارة  آیریننده 5

به  لردناه یدش  و  ز آمو

به  خنسشازده برا  آمو

 ا زوپر 

 لوده رسیدن به مر  ة هدایق مراان دیذر  کمران ۱
شازده در لرظات  ها خنده

 تزدی  به مرر

 ویراتذر سردق اتدیشهپرواز با آموخنس  یرزاته ۳
مرر ، خرابی هواپیما  آتنوان

 شازده

 لوده ۸1
به راتون ممنودیق  ادنناییبی

 باز شق مراان مطرود
 آیریننده

در سیارة ة شازده تولد دوبار

 خوی 

  کمران از بند تاداتی مراانت ا  برا  آزاد   داش  ۸۸
تعمیر هواپیما و باز شق 

 آتنوان

 سا ر ۸2
شةمرااتبه یاتددر  لردنج وهخدا 

 سبا آموخنس پرواز به پرتدة تاتوان
 سا ر

پ  از  آرام ت ا  برا  

 مرر شازده
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 .57-75، ۸7 مج ة مطالعات زبان یراتته،تظریات یروید و لالان. 
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