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Introduction: The archetype of the awakening of the hero involves his path toward 

perfection and dream of individuality with focus on some other archetypes. During 

the journey, the hero attains a profound understanding of himself and the ultimate 

meaning of life. The novel The Bamboo Stalk was written by the Kuwaiti writer 

Saud Alsanousi and is worth examining with a focus on the evolution of the 

protagonist. The current research aims to study the process of a character’s (Isa) 

evolution in The Bamboo Stalk, using the archetype of the hero’s journey and then 

answering the question ‘Which archetypes of a hero’s journey are found in this 

novel?’ The Bamboo Stalk has not been examined via the lens of archetypal 

criticism yet, and the present research seeks to analyze this work through the 

viewpoint of the hero’s journey archetype. 

Methodology: To expand Joseph Campbell’s ideas in The Hero with a Thousand 

Faces, Carol S. Pearson and Hugh K. Marr, in a book entitled “My Graceful Life”, 

studied the hero’s journey plot, which is a pattern of the development of 

individuality. They believe that the character attains a deeper understanding of 

himself during this journey and eventually becomes aware of his talents and the 

intended meaning of life. Pierson proposes twelve archetypes and believes that, in 

each phase of human’s life, one of these archetypes dominates a person’s life. 

Overall, he classifies the mythical path of every individual into three different parts, 

each of which is associated with its own especial archetypes. Using these ideas and a 

descriptive-analytic approach, the current research explores the process of Isa’s 

personality evolution and development in the novel The Bamboo Stalk. 

Results and Discussion: The research findings indicate that the plot of The Bamboo 

Stalk involves the hero’s journey. In this novel, the procedure and process of 

individuality development are highly visible through the archetypes. During the 

journey, Isa actually shifts from unconsciousness to self-consciousness. In the first 

phase, he faces numerous obstacles and problems to start the journey. He starts the 

journey as an innocent character, expecting others to provide him with the most 

ideal kind of life. Also, due to suffering too much pain and misery, he experiences 

the orphan archetype.  

Through this journey, Isa gets more and more experienced, dealing with numerous 

difficulties and experiencing the archetypes associated with this phase of the 

journey. As an annihilator, he causes too many troubles for his family. As an 
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adventurer, he looks for the answers to his questions as well as his true identity on 

this journey. As a family-oriented person, he brings peace to them. In his childhood 

dreams, Kuwait was considered a heaven-like place, where he could make all his 

dreams come true. In contrast, this is where he goes through a hard time for several 

years because, despite having various properties, he did not feel at home there. Yet, 

as a result of all this hardship, his character and individuality are developed.  

Isa is a magician who finds his intended identity by changing his viewpoint. 

However, this identity does not depend on a specific nationality or religion. Isa is a 

wise man who switches between his motherland and fatherland as well as their 

different religions and languages. He finds the solution to this problem in the course 

of this story. After getting acquainted with various religions, he concludes that all of 

them are satisfactory enough. The dominant archetype lets him write his novel in 

Filipino language, despite having both Filipino as well as Kuwaiti identification 

cards. At the end of the story, he is an adult male who is the father of a kid in the 

same field where his grandfather grew up once. He names the kid after his father and 

the fatherland. His return to the place that he adores is a representation of clown 

archetype. 

Conclusion: The study of the process of the evolution and development of Isa’s 

personality in the novel, The Bamboo Stalk, indicates that this process is generally 

consistent with the hero’s journey archetype. In this novel, the hero overcomes his 

personal and local boundaries; he dies as a person without identity, still searching 

for one. Yet, as a perfect human being who belongs to the whole world and 

cherishes every nation, he is reborn. His crucial mission is to return to his 

motherland with a new thought system to teach the lessons he had learned while 

living in Kuwait. In this way, he experiences all the archetypes associated with this 

perfection journey. 
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 السنعوسیی سعود نوشته ی بامبوساقه سفر قهرمان در رمان  الگویکهنبررسی 

 
 دانشگاه بیرجند ،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، 1زهرا خسروی زارگز

 دانشگاه بیرجند ،زبان و ادبیات عربیگروه دانشیار ، گیواحمد المعی
 

 11/13/1044تاريخ پذيرش:  40/42/1044تاريخ دريافت: 

 
 کیدهچ

یای فردیت با تکیه بر حضور کهن ؤسیر قهرمان داستان به سمت کمال و ر، کهن الگوی بیداری قهرمان درون
یافته و معنای مهم زندگی را به شناخت عمیقی از خود دست الگوهای دیگر است. شخصیت در سفر قهرمانی

است که بررسی تکامل شخصیت  تیی کوینویسنده يسعودالسنعوسی نوشته «ی بامبوساقه»رمان  یابد.درمی
تحلیلی صورت گرفته، -هدف این پژوهش که به روش توصیفی .وارسی و تتبع است یشایسته ،قهرمان در آن

. نتایج به کمک کهن الگوی سفر قهرمان است ی بامبوساقه شناخت روند رشد و تکامل شخصیت عیسی در رمان 
است که در اثر تحمل رنج  معصومودکی با کهن الگوی سفر، ک ینهدر آستا هوزیةعیسی/  پژوهش بیانگر آن است که

جستجوی سرزمینی برای آرامش  شود که قهرمان درکند. این تجربه سبب میمیتجربه نیز ها، کهن الگوی یتیم را 
کویت  همزمان که بر خاک. عیسی خواندسفر فرا می را به قهرمان( به دیدار او می آید و غسانپیر خردمند )برآید. 

 در نهایتاست،  نمودی از کهن الگوی تکامل فردیت کهدارد. این سفر روح خود  سفری به قلمرو گذاردقدم می
برای او و  را آرامشیگر، ی کهن الگوهای دبازگشت از سفر همراه با تجربه. گرددسبب تجدید حیات روحی او می

که  دهدنشان می ی بامبوساقه شخصیت عیسی در رمان . شناخت روند رشد و تکامل آورداش به ارمغان میخانواده
  .کهن الگوی سفر قهرمان است صورت کلی منطبق براین روند به

 
 .ی بامبوساقه  سعود السنعوسي،، قهرمان ،سفر ،یالگویکهننقد : هاکلیدواژه
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 مقدمه
، روان فروید برای ع شد.های جدیدش در آغاز قرن بیستم شروبا فروید و یافته نقد ادبی روانکاوانه

گاهیدو قلمرو  او  .مشخص کرد را 3فرامن و 2، من1نهاد کارگزارو سه  گاهیآو ناخود خودآ
گاهیکودکی را عامل ایجاد  یشدهسرکوبتجربیات  روانی حاصل   یهاضربه  ست.دانمی ناآ

جبری محیط بر  ثیرتأاز قید  کاملا خود را توانست کرد و ها در این نظریه تعدیل هرچند که او بعد
گاهو با کشف رها کند ذهن آدمی    جمعی نقطه تحولی در تاریخ روانشناسی ایجاد کرد. ناخودآ

 «آرکی تایپ»اصطلح از مدتی مسیر خود را از او جدا کرد. یونگ از دوستان فروید بود که بعد 
اصطلح با اشاره به »ین ا که بر این عقیده بوداما  ،مورد استفاده قرار گرفتیونگ نخستین بار توسط 

تبار یونانی پیداشده و همچنین در آثار تصویر خدا در انسان از زمان فیلوجودائوس فیلسوف یهودی
« ثار هرمسی نیز خدا نور مثلی خوانده شده استآایرانائس به همین صورت یافت شده است. در 

  که شکل و تصویر بپذیرد.نیاز دارد  ،یدآبرای اینکه به درک در الگوکهن .(16:1:41 )یونگ،
ا، الگوهکهنها و و شناخت ماهیت اسطوره یبررسادبی با هدف  پردازاننظریهدر قرن بیستم 

 یرویکردبا  ایاسطورهنقد  اقدام به طرح ؛که در ادبیات و هنر دارند یکاربردو  هاویژگی
، الگوهاکهناین است که  الگوییکهننقد  یپایه» کرد.یونگ  هاینظریهبر  یمبتنو  شناختیروان

ادبیات، در  نوعی هایپدیدهو سایر  یفرع هایمایهدرونو  یروای هایطرح، هاشخصیتتصاویر، 
ارتباطات متقابل اثر فراهم  یمطالعه برایرا  ایشالودهحضور دارند و به این ترتیب،  یادبتمام آثار 

بودن وقایع و تم به عمومی و تکرارییونگ در ابتدای قرن بیس .(601: :1:1، کمکاری) «آوردمی
 . های انسان پی بردشخصیت

در کتاب  بود. او کریستوفر بوکرقرار داد؛ بحث یکی از پژوهشگرانی که این اندیشه را مورد 
ها پرداخته و در ی میان انسان و قصهبه بررسی رابطه ،گوییمرنگ اصلی: چرا قصه میهفت پی

رنگ اصلی معرفی ها هفت پیکند و برای تمامی قصهها اشاره میصهی تمام قنهایت به تشابه ریشه
انتظارات و رویاهایی هستند که برای »رنگ شامل کند. او معتقد است که تمامی این هفت پیمی

 شامل شکست رنگپیها و مشکلت زیادی را به همراه دارند. این هفت سختی ، رسیدنبه نتیجه
 «شوددوباره می و تولدسفر اکتشافی، طنز، تراژدی، سفر و بازگشت  دادن هیوال، از فرش به عرش،

(Booker,2010: 24.) ها را شناسایی رنگز این پیدیگر از پژوهشگران تعداد بیشتری ا برخی
 ها است.رنگتعداد محدود و قابل شمارش این پی ،آنچه که اهمیت دارد اما اندکرده

رنگ سفر و بازگشت به بررسی پی ،ار چهرهل در کتاب قهرمان هزبکموزف جهمچنین 
 یشخص یهابر محدودّیت این توانایی را دارد تااست که  یزنقهرمان، مرد یا »پردازد. در نظر او می
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 ،قهرمان .(0:: 1:11ل، ب)کم« برسد یانسانق آید و به اشکال عموماا مفید و معموالا ئفااش یبومو یا 
ی قهرمان کار اسطوره»از نظر یونگ نیز  .کندخودش میزندگی خود را فدای چیزی بیشتر از 

گاه خویشتن فرد  گاهی به ضعف ؛استانکشاف خودآ ای که های خودش به گونهها و توانایییعنی آ
 .(:14: 1:11)یونگ، «بتواند با مشکلت زندگی روبرو شود

در کتاب  مار . پیرسون و هیو. کیاس کارول.؛ کمبلل کار یمتکدر  که توان گفتمی تقریباا 
روند رشد فردیت است،  که الگویی برای قهرمان  رنگ سفربه بررسی پی ،ی منزندگی برازنده

رسد و تری از خود میشخصیت به شناخت عمیق ردر مسیر این سف»که  . آنها معتقدندپرداختند
سون دوازده پیر .(:: :1:1پیرسون و مار، )« کنداستعدادهای خود و مفاهیم زندگی خود را درک می

ها هدایت و الگوکهنکند و معتقد است که در هر دوره از زندگی انسان یکی از می الگو معرفیکهن
ای هر شخصی را به سه قسمت مسیر اسطوره»به طور کلی وی گیرد. مدیریت زندگی را برعهده می

ی بگیرد؛ قابل های خاص خود یارالگوکهنتواند از ها میکند که هرکدام از این بخشتقسیم می
: :1:1سرمدی و همکاران،) «توانند در مراحل مختلف دگرگون شوندها میالگوکهنذکر است که این 

های گوناگونی که دارای پیرنگ سفر قهرمان هستند؛ عنوان متفاوتی از این کهن الگوها روایت (.:4
 را در بردارند. 

به  ی بامبوساقه در رمان روند رشد و تکامل شخصیت عیسی  شناخترو در پژوهش پیش
ه بررسی سفر عیسی به سرزمین این رمان ب شود.بررسی می کمک کهن الگوی سفر قهرمان

در ادامه برای تفهیم  .ستتعداد زیادی از کهن الگوهای سفر قهرمان را دارا و پردازداش میپدری
       شود.بهتر، این کهن الگوها در قالب چارت به نمایش گذاشته می
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 ی پژوهشپیشینه

نخستین بار در . ی تحریر درآوردبه رشته 2012را در سال  ساقه ی بامبو رمان  سيسعود السنعو
این اثر در زبان  عظیم طهماسبی و مریم اکبری آن را به زبان فارسی ترجمه کردند. :1:1سال 

 :های زیادی قرار گرفته استموضوع پژوهشعربی و فارسی 
متن ادبی و بازنمایی زندگی فرودستان با نگاهی به رمان ساقه »ی مقاله با پیام حیدر قزوینی

دارد که بیان می( 1:16: 2461شماره  سال سیزدهم،ی شرقروزنامه)« سعودالسنعوسیبامبو 
زیادی دارند و به دنبال سازماندهی نویسندگان امروز عرب نسبت به وضعیت پیرامونشان حساسیت

 د. نوعی گفتمان جدید هستن
های اجتماعی رمان درون مایهبررسی »ی انسیه خزعلی و بتول باقرپور والشانی در مقاله

 :2ی، شمارهی نقد ادب عربیپژوهشنامه) «سعود السنعوسیی بامبو اثر نویسنده کویتی ساقه
ها از نگاه دیگری )شخصی خارج نگاه متفاوت نویسنده که تلش دارد با توصیف واقعیت  (1:14
 دهند. مخاطبان را بر آن دارد به مسائل موجود، متفاوت بنگرند را نشان می ،معه(از جا

" ساقه ی بامبو روایة " :البطل والهویة في الروایة العربیة المعاصرة»ی مقاله  یوسف شحادة
مسیر  سعود السنعوسیمعتقد است که او  را منتشر کرد.( 2011 ؟:) «لسعود السنعوسي مثاال

آماده شدن برای 
 سفر اسطوره ای

آغاز سفر 
 ایاسطوره

بازگشت از 
 ایسفر اسطوره
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هایی که ی مهاجران و خاندانموضوع پیچیده زیرا؛ های مدرن عربی گشودهجدیدی در رمان
 مدنظر قرار داده است.  را مشکل هویت و وابستگی ملی دارند

"  بنیة الشخصیة في روایة» با عنوان  حیزیة بن حباس و سعیدة بوزیانی دکترای در رساله
در  ی بامبو توجه شده است.ساقهبه بررسی ساختار شخصیت در رمان ( 8554) «"ساقه ی بامبو

وانمود کردن به ترجمه  حتیو  گیردقرار میتوجه مورد وهش ابعاد مختلف شخصیت عیسی ژاین پ
 داند.بودن رمان را هم ترفند نویسنده برای نزدیک شدن مخاطب به شخصیت اصلی می

ساقه ی  في روایة"  البنیة السردیة»حلتم با عنوان ی دکترای تامر نواف ابودر فصل سوم رساله
ی بامبو و تحلیل روایت های رمان ساقهبه بررسی شخصیت(، 2011) «" لسعود السنعوسيبامبو

 ی گریماس و پروپ پرداخته شده است.براساس نظریه
ها بیشماری قرارگرفته که ذکر تمامی آنهای موضوع پژوهشنیز ی سفر قهرمان الگویکهننقد 

موضوع این ها بسیار به ی تحلیل آنوهش که نحوهو تنها به ذکر دو پژ تپذیر نیسدر این مقال امکان
 . شودمی نزدیک است پرداخته مقاله

سنجش داستان بانوی حصاری از »خود با عنوان پژوهش فاطمه مدرسی و محمد ریحانی در 
را این موضوع ، (1:11: 61ی )بهارستان، شماره« الگوی سفر قهرمانهفت پیکر نظامی با کهن

 یالگو گذشته نیز ازجوانی که به قصد شکار از دروازه شهر می یکه سفر شاهزاده کننداثبات می
  .کندتبعیت میسفر قهرمان 
ی سفر قهرمان الگویکهننقد »عنوان باریحانی محمد عبداله زاده و ی دیگری از راحله در مقاله

-)مطالعات ادبیات کودک، شماره «سنو پیر کمبلدر داستان ماهی سیاه کوچولو بر اساس نظریه 

 . دندانمیشرح فرآیند فردیت ماهی سیاه کوچولو،  سفر ماهی سیاه کوچولو را (،1:11: 11ی
بامبو تاکنون مورد  یرمان ساقهتوان این استنباط را داشت که های ذکرشده، میبا توجه به پیشینه

منظر نقد کهن  عی دارد این رمان را ازی قرار نگرفته و پژوهش پیش رو سالگویکهنوهش و نقد پژ
 مورد تحلیل قرار دهد.الگویی سفر قهرمان 

 
 ی بامبونگاهی به رمان ساقه

از مادری و  خوانندمی هوزیه او را لیپینیفعیسی است که در  شخصیت اصلی رمان پسری به نام
یکی از خانواده های  یبه عنوان خدمتکار در خانه شمادر .استفیلیپینی به نام جوزفین زاده شده

عاطفی  یشود. پس از مدتی بین او و راشد تنها پسر خانواده پیوندثروتمند کویت استخدام می
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مدتی  .تا مخفیانه با هم ازدواج کنند داردمیشود و این ارتباط عاطفی آنان را بر آن برقرار می
از آنجا که ازدواج پسر این  .گرددمیشود و راز آنان برای خانواده افشا گذرد و جوزفین باردار میمی

آید و به حسن ننگ به حساب می یکویت مایه یخانواده معروف با یک خدمتکار در جامعه
بدین ترتیب  کنندمی؛ پسر را مجبور به جدایی از همسر و فرزندش رساندمیشهرت خانواده آسیب 

 شوند.زن و فرزندش به فیلیپین بازگردانده می
و صاحب دختری به نام خوله  کندمیبا دختری کویتی به نام ایمان ازدواج  راشد ،پس از آن 

 اشمادریپدربزرگ  یدوران سخت کودکی را در فیلیپین در خانه عیسی ،از سوی دیگراما . شودمی
که  عیسی و شوددر جریان جنگ کویت و عراق کشته می شگذراند. پدرمی ،است به قمار معتادکه 

کویت  ،عیسیاز نظر  .رودمیبا کمک غسان دوست راشد به کویت  ،اشد استاکنون تنها پسر ر
در  . خود را در آن سپری کرده است یی است که گذشتهیدنیای عجیب و بسیار متفاوت از دنیا

 عنوانبه وی او از پذیرش پدری   یشود و خانوادهکویت با او همانند یک شخص فیلیپینی رفتار می
نیز  عیسی. کنندو وجودش را انکار دارند او را پنهانو سعیند زنمیاز عضوی از خانواده سرب

 ،را وطن خود بداند و سرانجام پس از اینکه راز خانواده بر همگان آشکار می شودکویت  تواندنمی
مدتی تلش برای قبوالندن  پس از عیسیخواهند کویت را ترک کند. از او می اشپدری یخانواده

  گردد.اش ناامید گشته و به فیلیپین باز میی پدریخود به خانواده
توجه های بنیادین زندگی است، که از ضرورتسنعوسی در رمان خود به موضوع هویت 

 .ریافتدرا اش تنهاییوحشت و  ،سرگردانیتوان شدن با عیسی، می. با همراهزیادی داشته است
 ،بردتشبیهاتی که در کلمش به کار میو حتی  ی ویاحساسات و آرزوها، اندیشه ،چهره ،نگاه

به قصد رهایی از تنگدستی و  سالگی هجدهدر  .ستوحاالت درونی و وجودی ا ی ازهمگی بازتاب
یافتن  ییابی به ثروت و دغدغهدست رؤیای ؛شودمیدر فیلیپین راهی کویت  بارمشقتزندگی 

رای زیستن و خدایی برای پرستیدن هویت در سر دارد و در پی نامی برای شناسنامه و سرزمینی ب
 است.

 
 ی بامبوساقه بررسی سفر قهرمان

روایت یک  ی بامبورمان ساقه .باشدمی هادر قصه یکی از الگوهای پرکاربرد ،سفر الگویکهن
گاهی و از خ  ؛ سفر است گاهی به آ با  عیسی. است ردی به بزرگیسفری از خود به فرا خود، از ناآ

با  ،آن را به فرایند رشد تعبیر کرد توانمیلبه بر مشکلت و طی سفری که گذشتن از موانع و غ
به کنار گذاشته شده در طی « من»این سفر »در طی شود. جدیدی از زندگی آشنا میهای افق
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که گاهی برای رسیدن باید آرکی تایپ های مختلفی چون سایه،  می رسد« خود»مراحل تعالی به 
: 1:11قشقایی و اسدی، ) «برسد« خود»کمال یافته یا « من»ربه کند تا به نقاب، آنیما و سفر را تج

روح حقیقت و عشق به کمک تولد دوباره در جهان روح به  حل است کهاپس از این مر. (14
خیزد، قهرمان نیز یک تولد همانند ققنوس که از خاکستر خود برمی. شودپذیر میامکانحقیقت 

  کند. میدوباره در پایان سفر تجربه 
ّتفقا »عیسی/ هوزیه مدام در کشاکش برای یافتن هویتی مشخص است. در داستان  لو َاّنهما ا 

ط  فی طریٍق طویله باحثاا َعْن علی شیٍء  کانی وحیداا أَتخبَّ ْن أْن َیْتر  واحٍد... شیٍءواحٍد َفَقْط... بدالا م 
مْن ین َتَفْت ل  ْح... اسٌم واحٌد ال   ب  ...هادیني ب  هویها واضحها الملم 

، و ، َاْحَفظ  نَ هَوطٌن واحٌد أوَلد  شیَده 
ه م  علی اْشجار  ه   أرس  َد مطمئناا فی تراب   و شوارع  ْن هذکرّیاتی قبل أن أرق  ن  به بدالا م  ... دیٌن واحٌد أؤم 

صُّ أحداا سواي دیٍن ال َیخ   ل 
َب نفسي نبَیاا ش از دست مادر و پدر  وی(.33: 8558)السنعوسی، «تنصی 

هرچند که  ؛اندمند است که او را در جستجوی ملیت، زبان و دین سرگردان گذاشتهبسیار گلیه
سفر قهرمان را  کهن الگویی ریشهدر واقع  گر سفری برای شناخت خود است.همین حیرانی آغاز

مجبور  کودک بنا به شرایط ،توان در آیین بلوغ و آشناسازی جوامع و قبایل اولیه دانست که در آنمی
است کودکی خود را کنار بگذارد و بالغ شود. این ماجرا یک تحول بنیادی روانشناختی است که 

 سفری که برای شناخت و تکامل خود باید به آن تن در؛ گذراندعیسی با این سفر آن را از سر می
 دهد.

 
 ایآماده شدن برای سفر اسطوره

و  شودمیتمایل به جاودانگی در بشر ایجاد  یالگوکهنهای نخستین که همزاد الگوکهنیکی از 
 سفر است. سفر بهترین زمینه برای ظهور استعدادها و به تعبیر الگویکهن ،همواره با او است

زندگی روزمره و  ،قهرمان داستان در آغاز هادر اکثر روایتپیرسون بیداری قهرمان درون است. 
گیرد و یک اندیشه یا ندای درونی خود قرار می رتأثیمعمولی خود را دارد اما بعد از مدتی تحت 

-به سختی تن به این سفر می ،گاهی نیز قهرمان که ترس از شروع سفر دارد ؛کندسفری را آغاز می

در رمان  ی معمولی زندگی قهرمان همراه است.در هر صورت آغاز سفر با تغییر رویه و شیوه .دهد
ّمی َعن  » :فراهم کرده اشکودکین را مادر او از ی بامبو آمادگی برای سفر در قهرماساقه ْف ا  َلْم َتَتَوقَّ

ْکر  الکویت  اّلتی اَل  ذا َما َجاَء ذ  ني  کنت  َاْبکي ا  الحدیث  َحْوَل أبي َو الکویت  ، والحیاة  اّلتي َتْنَتَظر 
. کنت  اَل اَتَصّور  نفسي فی مکاٍن غیر  اْرض  جّدي میند ف  َعْنَها شیئاا ْنت   فيوزا َاَعر  فالنسویلل . َو ک 

َبة  الحیاة  َو  و ع  َفْت والَدتي َعْن ذکره  أمامي . ولکن ، َمَع ص  ٍد اّلذی َما توقَّ ْن َسَماع  اْسم  َراش  اْنَزَعج  م 
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وَرة  اّلت ر  ذل   ي  الصُّ ني ، َأْصَبْحت  َأْنَتظ  ر  ة  اّلتي تنَتظ  ي أّمي َعن  اْلَجنَّ ها ل  م  یوَم اّلذی  ال َك کاَنْت َترس 
راا علی  ح  فیه  غنیاا َقاد  صب 

ون  َجْهدٍ سأ  ْن د  رید  م   (15 :8558)السنعوسی، «الحصول  علی َما ا 
مهاجرت و آغاز فرارسیدن زمان دارد تا هنگام دور از خود نگه میرا او  عیسیمادر در واقع 

مادرش برای آماده نگه  هایعلوه بر تلش نشود. به مانعی برای او بدلدلبستگی به مادر  ،سفر
؛ مشوقی برای حرکت و آغاز سفر کندمحیط بر او وارد می داشتن او، جبری که شرایط سخت  

 شود.می
 

 معصوم
 الگوکهن . اینشودمشاهده میی است که الگویکهناغلب معصوم نخستین  ،هادر آغاز روایت

ماند که برای انجام کارهای میاست. شخصیت معصوم به کودکی مظهر اعتماد به دیگران و جهان»
خود محتاج دیگران است. او اعتقاد دارد که تلش و کارهای نیک او باالخره نتایج مثبت و پاداش 

و صفای خانواده اغلب در  پر عشقوجود محیط امن و  خاطربهمعصوم  الگویکهنخواهد داشت. 
بینی قرار دارد و در دنیای وج خوشمعصوم در ا (.4:: :1:1)پیرسون و مار، «گیردخردساالن شکل می

 بهشت را از دیگران هدیه بگیرد.م انتظار دارد وکودک معص برد.سر میهای خوش بهپر از خیال
، حیَن »: است ممعصو الگویکهنای از جلوهی عیسی کودکدر داستان  َوبکْیت  أنا في المقابل 

َر هذا الشيء  إل َك قرأت  قوَل جّدتي: "و ایا تيأْن َتحض  ني جدَّ ه  ي ...ی هنا"  لماذا َتْکر  ماما؟ سألت  أمِّ
ول   ب  دموَعها قالْت: حّتی األنبیاَء، کما َیق  َمْسح  دموعي بالمندیل  اّلذی تشر  اّلتي کاَنْت َنْهم   ب 

هم   ، غرباء  بین أهل  و لقب  شدن از سوی مادربزرگبرای عیسی طرد (.16: 2012،السنعوسی)« الیسوع 
دهد و های مادرش درمورد کویت گوش میعیسی به گفته گرفتن بسیار دردناک است.را  «آن چیز»

تواند به اش است که در آنجا بدون هیچ تلش و زحمتی میدائم در انتظار پدر و سرزمین پدری
  هایش دست پیدا کند.تمام خواسته

 
 یتیم

الگو است این کهن ،بروهایی که شخصیت از آغاز با ستم و آسیب عاطفی و جسمی رودر داستان
داند وقایع خوب و بد ممکن است در زندگی هر فردی اتفاق بیفتد. شخصیت یتیم می»نمود دارد. 

سالی است که در چنگال رگکند و  بزکس به نیازهایش رسیدگی نمیاو کودکی است که هیچ
ست. این های جسمی گرفتارشده اهای درونی، وقایع اسفناک، اشخاص ستمگر یا بیماریضعف

کنند و یا از اطرافیان خود سو استفاده میشوند یا ستم دیدگی خود را توجیه افراد اغلب بدگمان می
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رنج و درد را حس شخصیت یتیم (. 66: :1:1)پیرسون و مار، «خواهندکنند و از دیگران کمک میمی
، او را وادار به آغاز سفره دارد. در واقع همین درد و رنج است که یانگراکند و انتظارات واقعیتمی

 کند.شده، میالگوی معصوم ساختهشدن از بهشتی که در کهنرانده وی زیاد یتنها گذراندن
شود. پدر عیسی برای او و مادرش بسیار سنگین تمام می یقطع پول ماهیانهدر داستان، 

ل  أبی» ْنَقَطَعْت َرَسائ  ه َك ا  َسَبب  َحْرب  الخلیْج الثانیة  . َباَت ک الرِّ کالمالّیَة َبْعَد تل َو حواالت  َساَلة  ب 
َطاع  حواالت  أبي المالیة   َرهِّ تجاهي َبْعَد اْنق  َداَراة  َمَشاع  م  َعَناَء م  ْد َیَتجشَّ ني . َلْم َیع  کاَن ...جّدي َیْکَره 

مشکل در صفحات  سختی این(. 11: 2012)السنعوسی، «الْنقطاع  َأْمَواَل أبی َاَثراا کبیراا علی میندوزا
توان که معلولیت آدریان برادر عیسی را هم میتا جایی ؛شودبعدی رمان برای خواننده آشکار می

هم  های پدربزرگو بدرفتاریشدن . همین امر منجر به بیشترشدن همین درآمد دانستمعلول قطع
ّني الصغیر»  گردید: ْغَم س  ا جّدي میندوزا ، َفَقْد َأْصَبَح ، ر  َة َخْیٌر َأمَّ ه لي : َلْو کان َثمَّ ر  بعدائ  ة  ، یجاه 

نا ه  ه  ْن َوَراء  َهَذا الّصبي َلَما َتخّلی َعْنه  َأْهل  ْن ذل  .... ْك م  ل  : َلْو کاَن َاْکَبْر م  واص  ّمي َصْمَتَها . ی  م  ا   ْك َتْلَتز 
ْنه   ْن االستفاَدة  م  باالرفتن سن پدربزرگ این مشکل با بزرگترشدن عیسی و که  (45 همان:) «َلَتَمّکنا م 

َو َما » :شودبیشتر می َسان  جّدي ، َو ه  د  ، علی ل  اْت فی الیوم  اْلَواح  ْسم  عشراَت اْلَمرَّ د  َهَذا اال  َیتَردَّ
ْن  ن  م  َل إْسٍم ، َمَع جدي َفَقْط ، کیل یتمکَّ سٍم حقیقٍي _ أتّمنی َأْن أکون ب   َجَعَلني _ َأَنا أّلذي َاتوق  ال  

ه  تل ف  َخْلَف نداءات  َواَل اْلَوْقت  . اَل َتق  نَّ تردیَد اسمي علی  َك مناداتي ط 
َ

َرْغَبٌة فی الحدیث  َمعي ، أل 
َبه  َأْمٌر  عقِّ دَّ َو أْن ی  َسان  میندوزا اَل ب  ی نفرت عیسی از پدربزرگ نیز نتیجهدر واقع  (.553 همان:) «ل 

گیرد و از نعمت ام مورد شماتت پدربزرگ خود قرار میکودکی که مد همین رفتارهای خشن اوست.
   کند.و مادر محروم است، کهن الگوی یتیم را تجربه می پدر

 
 حامی

بیند از زحماتش قدردانی نشده و اما وقتی می ،گذاردمیشخصیت حامی اغلب از جان و دل مایه 
مردم  اصوالا ها حامی»قع در واکشد. نشسته و خط و نشان میشود، عقباز او سو استفاده می

یافته با محبت و صفای تکامل برند. حامی  دوست و مهربان هستند و از کمک به دیگران لذت می
بخشد و به اختیار می از سر   بالغ حامی (.40: :1:1)پیرسون و مار، «کندخود دنیا را پرانگیزه و شاد می

پدر در داستان،  رساند.زندگی نیز یاری میحتی وی به دیگران برای اتصال به کند. دیگران کمک می
این حمایت مالی شود.  فرستد تا صرف مخارج پسرشمی عیسیماهانه مبلغی را برای مادر  عیسی

از این جهت است شود و ی میندوزا میاما خرج تمام اعضای خانواده ،برای عیسی و مادرش است
او از همان کودکی در خانه ؛ را داراستعیسی از همان کودکی کهن الگوی حامی توان گفت که می
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 کند.را اطاعت می اودریغ دستورات تمام نشدنی اصطلح عصای دست پدربزرگ است و بی به
مادر او حامی کل خانواده  ،عیسیی شود و باز هم به واسطهمفقود می عیسیبعد از مدتی نیز پدر 

بتواند او  گذراند، تا مادرای معتاد میعیسی روزهای کودکی را بدون مادر در کنار خالهشود. می
اَدسة  » :رسداین روند ادامه دارد تا به دوران نوجوانی میکمک خرج خانواده باشد.  نت  في السَّ ک 

ْیت  ع ْنت  َقْد َنَو ي َساْبَحث  َعْن َعَمٍل ک  َخْذت  َقرار  نت  اتَّ ي ک  ن 
نَّ ي َولک  مِّ َعْت ا  ي َشَرة  َتَرْکت  الَمْدرَسَه َفج  ف 

ي َباَتْت اَل ت   ت 
ه  َالَّ َبات  ْن َطل  لِّ میندوزا َو َحْسب  َو م  ْن ذ  ي م  َر َنْفس  َحرِّ رار  َاْن ا  َهَذا َاْلق  ي ل  خاذ  تِّ َطاق  َبْعَد ا 

وَن  ها َشریطَة َاْن َتک  ي ب  ن 
ف  َکلِّ ي ی  ت 

َها َالَّ ْعمال  َنْفس  اال  یام  ب  ْلق  ْعداٍد ل  ْنت  علی اْست  . ک  ه  ي َمکاٍن آَخْر  َمَرض  ف 
َل َاْجٍر َاَتقاضاه   قاب 

دیگر حاضر نیست  در این زمان است که عیسی ؛(535: 8558،ي)السنعوس«م 
دیگری از این  یرویه گونهو این کندخانه را ترک می ،های پدربزرگ میندوزا را برتابدزورگویی

 دهد.را نشان می الگوکهن
 

 وگرججست
باشد و شجاعت انجام کارهای جدید را دیگران تفاوت داشتهحاضر است با  شخصیت جستجوگر

او را در میان هم  است که نشدنبودن و همرنگ جماعتآورد. همین شجاعت متفاوتبه دست می
کردن های عمیق و برطرفبرای پاسخ دادن به کنجکاوی»کند. جستجوگر نوعان برجسته می

یتیم را به آغاز سفر  ،اگر درد(. 41: :1:1و مار،)پیرسون  «کنداش ماجراجویی مینیازهای درونی
االتش کافی نیست ؤهای او برای سپاسخدیگر کند جستجوگر در تنهایی احساس میاما کشاند می

در نتیجه جستجوگر شروع  .دهدو این دنیای بیرونی ابزارهای الزم برای پاسخ او را از دست می
دنیا قرار دارم و آرزوها و اهداف من چه چیزهایی که من در کجای  این سؤال نپرسید کند بهمی

 د؟هستن
 :های پدرش در آغاز سفر قهرمان تأثیر داردکنجکاوی عیسی برای خواندن نامهدر متن  داستان، 

ه  تثیر  اهتمامي،» ل  مَّ َأْصَبَحْت َرَسائ  ل  والدي إلیها ، ث  َراَءَة َرَسائ  ّنی ق  ب  م  َو  کاَنْت والدتي َهی اّلتی َتْطل 
ْنَها إعطائي المزیَد : لیَس َلدیَّ المزیْد هوزیهَ  ْوَراَق  يقاَلْت ف...حیَن َطَلْبت  م 

َ
حیَن کاَنْت تعید اأْل

ل  أبی ْت : اْنَقَطَعْت َرَسائ  . َأَتمَّ َل الحقبیه  ه  المالیة  َبْعَد تل ك  َداخ  َسَبب  َحْرب   َك َو حواالت  َساَلة  ب  الرِّ
  (.14: 8558،ينعوس)الس « الخلیج  الثانیة  

 :در جستجوی خدایی است تا او را بپرستد ،عیسی که مادری مسیحی دارد و پدری مسلمان 
َل » ة  َو السَّ ْلَمَحبَّ ما َیْدعو ل  ؟ کله  ر  َبْعت  تعالیَم اْلْخ  ذا َما اتَّ َما إ 

ون  َأَحَده  . . َما َأْعَظَمَها . . . َهْل َأخ  م 
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ح  َو الخیر  َو ا
َسام  َعاَمَلة  اْلَحَسَنة  .التَّ اطلعات زیادی در کسب او بعد از  .(533: 8558)السنعوسی، «ْلم 

درنهایت خود را پیامبر دینی  و رسد که همه را دوست داردبه این نتیجه می، مورد ادیان مختلف
بنیانگذاران ادیان به سمت یک سفر توان گفت که می بیند که تنها خود به آن ایمان دارد.می

کند و بعد از آنکه زیر نشینی را اختیار میگوشه ،شوند. بودا در آغازجستجوگرایانه کشیده می
ی های دور اندیشهکند که تا سالنشیند، اشراقی را تجربه میدرخت بیداری یا معرفت جاودانی می

دست حضرت ضرت عیسی بعد از تعمید بهدر مقابل ح»دهد. مردم آسیا را تحت تاثیر قرار می
یحیی به مدت چهل روز به بیابان رفت و از همین بیابان بود که با پیامش به سوی مردمش بازگشت. 

دهنده را ی نجاتبسیار شبیه به راه عیسی مسیح است. این دو چهره ،کندراهی که بودا دنبال می
 (. 850: 5311،)کمبل «با یکدیگر مقایسه کرد زءبه ج ءتوان جزمی

زندگی هوزیه بسیار نزدیک به طرح زندگی بودا و توان از این مطالب نتیجه گرفت که می
ی ی خانهشده و در نوجوانی زیر درخت مزرعهحضرت عیسی است. نام او از حضرت عیسی گرفته

بودا و ی کند. در چندین بخش داستان به اندیشهحالتی از اشراق بودایی را تجربه می ،پدربزرگش
رود تا او واقع همانطور که حضرت عیسی وقتی به نزد یحیی می شود. درحضرت عیسی اشاره می

گاهی قوم خود میبه حاشیه ،را تعمید دهد ناجی فردی  بههای مختلف رود و با گذر از آزمونی آ
ند و بعد از کهوزیه نیز به سرزمین پدری خود سفر می ،گرددکه به نزد قوم خود برمی شودمبدل می

 گردد.اش برمیی مادریاست که به خانه ایدهندهجاتنهمچون های مختلف، عبور از آزمون
 
 ایآغاز سفر اسطوره 

کند؛ قدم به گذر می ،ی نخستین که همان شروع سفر استهنگامی که قهرمان از مرحله
ها و موانع ن باید آزمونگذارد. همه چیز تازه و نو است و قهرماو مبهم می رؤیاییاندازی چشم

ی اوج آنهاست که ها و نقطهی محبوب داستانزیادی را پشت سر بگذارد. این مرحله اغلب مرحله
در  گذارد.پر از آزمون است و قهرمان به کمک نیروی امداد غیبی تمامی این موانع را پشت سر می

که او را  ای استدهندهانتظار نجات دراز کودکی  عیسیاشاره داشت که  توان به این نکتهداستان می
ٍق إنذاٍر ، ف»: اش ببردبه سرزمین پدری ون  َساب  ْن د  س  َوَفاَة ا يَظَهَر أرَنب  آلیْس ، م  لیوم اْلَخام 

ْنَتَظْرت  میندوزا ر  َمْوَت جّدي ؟ لطاَلما ا  ي بشَکل ْك . َأَتَراه  کاَن ینَتظ  ،  َك یا أرنب  ، َتْظَهر  أمام  الغریب 
ر  ....ْك َبع  أتْ  ط  ف....ََتْعث  وَط ف يْسق  ق  و َأنَّ السُّ ْن، یبد  َلد  أبي، ولک  ْفضي إلی ب  ْفَرٍة ت  ْفَرة  لیَس  يح  اْلح 
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وَلة  اّلت ه  السُّ ْرت   يب   عیسیسفر است که شدن غسان با ظاهردر واقع  (.515: 8558،ي)السنعوس «تصوَّ
 .شودان بر عیسی ظاهر میپیرخردمند در این مرحله از داست شود.آغاز می

 
 پیرخردمند

 یحّل مسأله و تعال یماند و برامی انسان هنگام رویارویی با  برخی مشکلت، از اندیشیدن باز
یا سروش  یدرون یبرتر از خویشتن مراجعه نماید، در این هنگام ندای ینیاز دارد تا به نیروی ،روح

همان  یاین نیروی غیب .بخشدمی ی، رهاییو ناامیدی رسد و او را از منجلب تاریکاز راه می یغیب
، مخاطب خویش را قادر کنی یتمام خصایص اخلقبودن است که با دارا یپیر فرزانه یا خردمند

شود که قهرمان ظاهر می یپیر وقت»درست و سنجیده تصمیم بگیرد.  یسازد تا در لحظات بحرانمی
بکر و  یکه تفکری از روی بصیرت یا فکرطوریبه ؛به شرایطی سخت و دشوار دچار است

، قهرمان يو بیرون ياما به دالیل درون ؛تواند او را از مخمصه برهاندمی یروح یدیگر کنشعبارتیبه
صورت جبران کمبود به یدر این شرایط معرفت موردنیاز برا .توان انجام آن را ندارد ی خودخودبه 

  (.116: 1:41)یونگ، « کنددهنده جلوه میو یاریدر قالب همین پیر دانا  ییعن ،مجسم یفکر
عیسی را هدایت  ،الگوی پیرخردمند است که در جای جای داستانغسان در این رمان کهن

اش با او آورد و در مورد شرایط خاص خانوادهلیپین به کویت مییکند. غسان عیسی را از فمی
ٌد أبی. َماَت جّدي، عیسی، تارکاا لجّدتي ثَ »: کندصحبت می َو َراش  ، اّلذی ه  داا َلَث َبَناٍت َو َوَلداا َواح 

ّمی.  ْن ا  ه  م  ف  . َهَذا َما کنت  َأْعر  ل  البیت  ، َو َرج  د  الوحید  ه  اْلَوال  نَّ
َ

َها أل  تی تَمّیزه  َعْن َبَنات  ا َما کاَنْت جدَّ َأمَّ
َو َأنَّ أبي کاَن  ، ه  َهم 

َ
َو اأْل ، َو ه  ه  ف  ْن َأْعر  ک  . کاَنْت َتتمّنی َأْن  يالوحید  اّلذ َلْم أ َلة  ه اْسم  اْلَعائ  ث  ابناء  سیورَّ

، اولئ ْد، الذکور تحدیداا َب الطاروْف  َك تری ذریَة َراش  ْمَراَر َلق  َضّمنوا اْست  ْم أن ی  ه  ْن َشْأن   «اّلذیَن م 
که تنها پسر  عموضو این، برای عیسی که از فرهنگ متفاوتی به کویت آمده (.855: 8558، ي)السنعوس

به  ،شنودهای او را میاما وقتی توضیحات غسان و هدایت ؛معنای خاصی ندارد ،خاندان است
غسان در تمام مدتی که  ،علوه بر این برد.اش پی میی پدریجایگاه و ارزش خودش در خانواده

 کند.هدایت می برد، او را حمایت وعیسی در کویت به سر می
 

 جنگجو
دهد یا مشکلی را حل ا نجات میای رفرد آسیب دیده شجاعانه ،یی که شخصیتهادر داستان

ی این نظام نامه .کندجنگجو هدفمند است و حد و مرز تعیین می»الگو نمود دارد. کند این کهنمی
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شود. جنگجو به رقابت و الگو اغلب شامل اصول نظم، خودمهاری، قاعده و قانون و دلیری میکهن
ها را دشمن تر از کسانی که آندارد. پیشرفت و رشد جنگجو با شناخت و درک عمیق پیکار علقه

گاهی از (. :6: :1:1)پیرسون و مار، «آیدبه دست می ،داندمی قهرمان بعد از جستجو وقتی به آ
گاهی رسیده که به کند. قهرمان در مرحلهشروع به جنگیدن می ،اهدافش رسید ی جستجو به این آ

واقع  در؛ رسدداند که با چه مسیری به هدف خود میدفی است و همچنین میدنبال چه ه
 کند. ی خود پیدا میچارچوبی برای مبارزه

هرگاه شخصیت مشکلی را حل کند و کسی را  ،الگو روشن شدهمانطور که در توضیح این کهن
در آن رشد کرده فرد  کندن از خاکی کهکند. دلالگو ظهور و بروز میاین کهن ،از آسیب نجات دهد

ج  »: ای از این موارد استنمونه ،و زبانی که با آن خو گرفته َجَرة  یزع  لماذا کاَن جلوسي َتْحَت الشَّ
ب  ف ْضر  َت لي جذوٌر ت  ْنب 

َلد   يأّمي؟ َأ َتَراَها کاَنْت تخشی َأْن ت  ْرض  َما َیْجَعل  عودتي إلی ب 
َ
اعماق  اأْل

ْثَل َشَجَرٍة البامبو، اَل ر  ؟...أبی َأْمراا مستحیلا  ْنت  م  . َلْو ک  ْن، حتی الجذور  اَل تعنی شیئاا أحیاناا ما ، ولک  بَّ
َها ْزءاا َمْن َساق  ع  ج  َل جذوٍر، ف....اْنتماَء َلَها. َنْقَتط  ، ب 

ه  ْغَرس  اق  طویلا حتی ال ...أَي َأْرٍض  ين  یلبَث السَّ
َت َله  جذوٌر جدیدةٌ  ْنب 

ْن ....َت  و م  َل َماٍض ...َأْرٍض جدیدةا  يف...جدیدا  ْنم   (.48: 8558،يالسنعوس) «ب 
کند و سفری را آغاز رد پشت میچیزهایی که علقه دا تمامعیسی به  توان مشاهده نمود کهمی
اش چالش و دشمن جدید است تا بتواند دنیای بهتری برای خود و خانوادهآن کند که سراسر می

 بسازد.
 

 نابودگر
کردن موارد یا قطع اقدام برای کمهمچنین . کندمیرها و دوباره آغاز را  چیزهمهبودگر شخصیت نا

ها و فردی است که قربانی حادثهنابودگر ». آیدمی حساببه الگوکهناین  هایویژگینیز از  منفی
تواند کسی باشد که هاشده و خواهان بازسازی زندگی خویش است. از سوی دیگر او میشکست

  (.16: :1:1)پیرسون و مار، «کندمی بازاش های جدیدی را در زندگیو تجربه راه
است و  عیسیتا حدودی تقصیر  ،آیدبه وجود می عیسیمشکلی که برای آدریان برادر در رمان، 

دَّ َو َأن تنسی َأخَطاءا کنَت َقْد ارتکبَتها ف: »دهدتمام عمر او را عذاب می  َحقِّ الغیر  َزَمَن  ياَل ب 
، َأّما َو َبَقاء  الغیر  أمامَ  ر  َمَع َك الطفولة  ، َیکب  فکیَف السبیل  الی ...َو َأَثر  اْلَخَطأ  فیه  الیزال   َك ، الَیَتزحَزح 

 عیسیی بدجنسی ن عمر پدربزرگ نیز ثمرهپایادیوانگی حتی  (.16: 2012)السنعوسی، «؟النسیان  
ْعت  » :نسبت به اوست ْن َسم  ْفت  َما إ  َسَببي؟ َتَوقَّ نَّ میندوزا ب  . یا إلهي. َهْل ج  ه  مات  وع  ....کل  م  َفَرت  الدُّ ط 
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ْن عین مَّ واصلت  السیَر  يم  . ث  ْدت  ه  إلی وجودي. َتَردَّ ّ
ئن  ود  إلیه  ألطم   این (.583: همان) «بغزارٍة . َهْل َأع 

علوه بر این دو  ود.شاو می با از پدربزرگ مانع بازگشت و آخرین دیدار عیسینفرت گونه است که 
بسیاری از مشکلت  ایجاد ی میندوزا باعثعزیمت عیسی به کویت و تنهاگذاشتن خانواده ،مورد

های زیادی شده و در پایان سفر اش قربانی حوادث و شکستعیسی در زندگیها شد. برای آن
راه  ،سفرعیسی پس از  یواقع تولد روحی دوباره شود. درخواهان بازسازی زندگی خود می

  کند.اش باز میبرای او و خانواده را یهای جدیدتجربه
 

 عاشق
عطوفت، ایجاد روابط نزدیک و تعهد به دیگران احساس ورزیدن، عشقاین شخصیت مدام در حال 

ها از تیپ و شخصیت آن هستند که توجهیقابلی دارای گیرایی و جاذبه معموالا ها عاشق» ؛است
  (.14: :1:1)پیرسون و مار، «نمایدران را جلب میگیرد و دیگسرچشمه می
ی او به رنگ سبز علقه خود دلبستگی دارد.بزرگ ری پدبه شدت به زمین خانه عیسیدر رمان، 

بین  را پیوند عاطفی عمیقی ،اشبا خاله عیسیانس زیاد  به زمین است. اشدلبستگی به خاطرنیز 
توطّدْت علَقتي »: شودها مینیز منجر به ازدواج آن یتدرنها کهکند ایجاد می اشدخترخالهاو و 

ل  برعایتي ف ْنذ  َأْصَبَحْت خاَلتي آیدا تتَکفَّ َها، م  یها والَدتي ف يب  ْرَبَعة  أّلتی َتْقض 
َ
ور  اأْل ه  سکن   يالشُّ

َها کلَّ َعاٍم  ٍم، ف......َزْوج  ، بشکل  َدائ  رَّ . کم  يَقْبَل َأْن َتْسَتق  ها الجدید  ها َو َأَنا هنابیت  ْنت  أفتَقد  ، بعیداا ْك ک 
َنا. کنت  أشتاَقها ک ْد َأَرهْ إَعْن . . .ه  ْخَضر  اّلذی َلْم َأع 

َ
ْون  اأْل  (.101: 2012،يالسنعوس«)شتیاقي إلی اللَّ

داند که در آیین مسیحیت او می شود.میاش به دختر خاله دلبستگیایجاد  قلب رئوف عیسی سبب
شود و در اثر دوری از اما زمانی که با دین اسلم آشنا می ،اش اشکال داردخالهازدواج او با دختر 

گردد تا با او ازدواج لیپین برمییبه ف ،شودی واقعی بین آن دو بر او آشکار میمیرال عشق و علقه
عیسی کهن توان ازدواج و عشق بین آن دو را کلید حل مشکلت نیز دانست.  در واقع می. کند

آورد. او با اینکه مدت کوتاهی در کویت خاطر میهخوبی در جای جای رمان بعاشق را به الگوی
حتی مادربزرگش که از او نفرت به دل دارد د؛ کناش علقه پیدا میبه خواهرش خوله و عمه ،است

  دارد.می دوستنیز را 
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 ایبازگشت از سفر اسطوره
 ،از تجربه و بینش که در پی آن بود را به دست آورد به هدف خود رسید و آنچه آنکه از بعدقهرمان 
که از  عیسیی نو برای هم نوعان خود شود. افیض و اندیشهبع منو  خود بازگردد سرمنشأباید به 

 گردد.اش بازمیکردن در سرزمین پدری ناامید است؛ به سرزمین مادریریشه
 

 حاکم
از  ،های فردیگی هماهنگ با ارزشامور، احساس مسئولیت و زند نگرفتریاست و به دست

 فرصتی است برای اعلم ریاست و شکل»حاکم  الگویکهن. حاکم است الگویکهنهای ویژگی
بحث و مناظره را دوست دارد و  های او مطابقت دارد. او مجادله،شای که با ارزدادن به زندگی

 (.100: :1:1)پیرسون و مار، «تواند زورگو باشدمی
 الگویکهنال و زندگی در زمین میندوزا همگی نمود یرازدواج با م، از کویت عیسیبازگشت 

ا ف يف َن َأْجَلس  اْل» :حاکم در وجود اوست لتفاز  فی بیتن  وس  َأَمام ا  ل  ْرَفة  اْلج  َأْرض  میندوزا. َوَرقتي  يغ 
وج  اللعبیَن إليَّ األخیرٌة بین یَد  ر  وَن خ  ع  َنا یتاب  ْن َحْول  ، َما عذا ی . الجمیع  م  حماس  َأْرٍض الملَعب ب 

ه   َو علی  ....خالي بیدرو َو َزْوَجَته  َو أبناؤهما ...َو ألبریتو َو ماما آیدا يأم...أریاْن الغارق  فی غیاب 
َما یجر وس  َیْحبو ولدي الصغیر  غیَر آبه  ب  ل  ْرَفة  اْلج  اَدة  َوَسط  غ  جَّ ه   يالسَّ (. 16:: 2012السنعوسی،) «َحْول 

رسد آرامشی که در نظر میاما به ،طلب نیستعیسی زورگو و ریاستاید به این نکته اشاره نمود که ب
همه چیز در حول او  گوییمن حضور عیسی است. ، به ی  قابل مشاهده استآخرین صفحات رمان 

  دهد.اش را خوشبخت نشان میی آرامش روحی اوست که خانوادهاتفاق افتاده و سایه
 

 جادوگر
. توانایی است کردن افکار و گفتار خودتغییردادن وقایع از راه عوض ،جادوگر الگویکهنژگی وی

ناشی از هماهنگی وضعیت و مرام درونی او با حقایق بیرونی است. جادوگر »جادوگر  الگویکهن
گاهیاز  امور کردن برای عملی را تریعمیقهای متفاوت و شیوهو  رودروزمره و عادی فراتر می هایآ

قهرمان بعد از این تغییر در افکار و گفتار است که  (.101: :1:1)پیرسون و مار، «گیردبه کار می
کند تا به شناخت خود لذت خود را با دیگران تقسیم کند. او به دیگران کمک میگیرد تصمیم می

هیچ  ،گرددلیپین بازمییعیسی هنگامی که به فدر رمان،  کند.ها را حل میبرسند و مشکلت آن
او دیگر به دنبال  .درون اوست ،بلکه آنچه تغییر پیدا کرده ؛ده استکرچیز در اطراف او تغییر پیدا ن
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بلکه او به این نتیجه رسیده که  ،ناجی نیست تا بیاید و تمام آرزوها و خواسته هایش را برآورده کند
بین  عیسیرگردانی وجودی سمیندوزا باشد.  یگر و ناجی خانوادهتواند یاریمیتنها خودش 

به معرفت  ،اشاش، دین پدری و مادری و حتی زبان پدری و مادریسرزمین پدری و مادری
النتیَجة  حّتی اْلْن  » :شوداو با تغییر افکار و گفتار خود با حقایق بیرونی هماهنگ می .رسدمی

ْسَبة  لي النِّ رضیٌة ب  َباَراة  یز. م  ْن َزَمن  اْلم  َتهاالمتبّقی م  اَعة  َلْست  َأْرَغب  بمتابع  ْصف  السَّ ریَد . ید  َعْن ن  ال ا 
ن ه  النتیّجه  َأَنا يَأْن َأْفَقَد توازني. ال أرید  َأْن أْخَسر  َهذ  کَسبَني . ب  : 2012،ي)السنعوس «متعادٌل ....َأْو أ

اش را انوادهبلکه خ ،شودی عیسی نه تنها باعث تکامل شخصیت او میتغییر دیدگاه و رویه (.14:
 کند.نیز سعادتمند می

 
 فرزانه

هدف »در واقع فرزانه است.  الگویکهن هایویژگیاز  ،تفکر واضح، روشن، منطقی و مستقل
ی فردیت و درک نفس است. در این مرحله شخصیت که شدن به حیطهغایی هر شخصیتی نایل

 )هال،« ای از تکامل را متجلی نمایدجهتواند هر درمی، کافی رسیده یقبلا با تفرد به رشد و توسعه
. همانطور که نشانگر تکامل شخصیت و فرایند تفرد عیسی است ،ی بامبورمان ساقه(. 11: 1:16

همزمان با سفر به  دچار سرگردانی است بنابراین ی نوجوانیدر آغاز دوره او ،شدپیش از این گفته
روند تکامل فردیت خود را  ،ناخت هویت خودکند تا بتواند با شآغاز میرا  سفری روحی ،کویت

  کند.در پایان سفر به آرامش روحی رسیده و تجدید حیات روحی را تجربه میسرعت ببخشد. 
یونگ گاهی پیر خرد را سنخ »پیر خردمند یونگ هماهنگ است.  الگویکهنبا  الگوکهناین 

مثال شاه یا قهرمان یا  عنوانبهوناگون چون این سنخ باستانی به اشکال گاما  خواندمیباستانی معنی 
مفهوم آن  ترینوسیعمعنی را به  یکلمهشخص به وضوح باید  ،شودمیدرمانگر و یا ناجی پدیدار 

نمودی از کهن الگوی فرزانه  ،عیسی پس از بازگشت از سفر (.101: 1:61 )فوردهام، «در نظر بگیرد
ی حقیقی خود به در کنار خانواده ،باشدردار میبرخوتفکر منطقی و واضح و روشن  ازاست. او که 

   داند.لیپینی و کویتی مییآرامش رسیده و هویت خود را ترکیبی از هویت ف
از همخوانی سرود دو کشور کویت و  عیسی شود که، مشاهده میی داستاندر آخرین صحنه

آن را  ومشکل خود کنار آمده با  عیسی شود.ها تفاوت قائلتواند بین آنبرد و نمیفلیپین لذت می
َراخ  اّلذ»: حل کرده است َسَبب  الصُّ  ب 

وراا ٌد الصغیٌر باکیاا َمْذع  ْرَفٍة  ياْنَطَلَق َفْجَأةا ف ياْنَفَجَر َراش  غ 
ْت ف ب  الفلبینٌی ستیفاْن شروْک اْسَتَقرَّ ع 

وس  لرکَلٍة سّدَدها اللَّ ل  ْنَتَخب  الکویتی  ف ياْلج  ی اْلم   يمرم 
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ل  هتافاٌت َو صفیٌر ف ي  ْقت  اإلضافاْلَو  وَّ
َ
ْوط  اأْل وْس  ينهایَة الشَّ ل  ْرَفة  اْلج  االأبتسامات  ...شاشة  التلفاْز َو غ 

َن حولي  وه  م  ج  ْنت  َأْشَعر  بأّنني رکْلت  الکرة  ف...علی اْلو  َفَرٍح ااّل أنا َاّلذي ک   ب 
ق   يالجمیٌع یصف 

به نمایش  خوبیبهصفحات پایانی رمان احساس خود را  در و (340: 8558،ي)السنعوس «مرمای
 .گذاردمی

 
 دلقک

. است بردن از زندگی و حضور کامل در لحظه و زمان حاللذت ،دلقک الگویکهن هایویژگیاز 
ها و همچنین کاریکاتوریست ها،ها، طنزنویسها، دلقککمدین»دلقک شامل  الگویکهن

ی خواهد مزهبرند. دلقک میبا خود می جاهمهی و خنده را شود که شادهای شوخ طبع میانسان
)پیرسون و  «داندتجربه کند. دلقک راه لذت بردن از زندگی را می کاملا زندگی را بچشد و آن را 

بامبو نبود که  یساقهاما او  ،کار دشواری بود عیسیترک کویت برای در رمان،  (.126: :1:1مار،
، 2001أغْسطس   يَتَرْکت  ف»: بازگشت تا از زندگی لذت ببرد فیلیپینه او ب ؛ریشه بدواند هرجایی

َراَب أبي، َو  يَقْبَل حوال يأ ل  ت  ْن الیوْم، تارکاا فیها کلَّ شیٍء ماعدا قنینٍة زجاجیٍة َتْحم  َثَلث  سنواٍت م 
َرة  دّراَجتي الهوائیة  

ّ
ْؤخ  ه  إلی م  ت  ّیتاا صغیراا کْنت  َقْد َثبِّ َغَة  َعَلَماا کو اللُّ ْرآن  ب  َن اْلق  َذاَت یوٍم، َو َنْسختَة م 

ها بانتظاٍم  اَدة  صلة  الأدري متی سأستخدم  شاید  عیسی (.348: 8558، ي)السنعوس «االنکلیزیة  َو َسجَّ
بر او به این دلیل قابل توجیه است که ثروت سرزمین  الگوکهناما انطباق این  ،کمدین نباشد

حالش خوب بود و از زندگی لذت  زیرا تنها در آنجا ؛لیپین بازگشتیبه ف اش را رها کرد وپدری
 رد.ب  می

ی بامبو دارای پیرنگ سفر قهرمان است که رمان ساقه ،که در این تحلیل مشخص شد همانطور
بی هویت  يعنوان انساناو به .گرددمیاش چیره یبوم و یا یشخص یهادر آن قهرمان بر محدودّیت

داند، کامل و متعّلق به تمام جهان که هر ملیتی را عزیز می یچون انسان یول ،میردیو در جستجو م
ای سرزمین مادری است، با اندیشه یبازگشت به سو ،خطیر او یهشود. وظیفیدوباره متوّلد م

در کویت آموخته است. در این مسیر او تمامی کهن الگوهای  زندگیکه از  یجدید و آموزش درس
 کند.املی را تجربه میاین سفر تک
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 یگیرنتیجه
روند و فرایند تفرد به کمک  این اثر در. برخوردار است پیرنگ سفر قهرماناز ی بامبو ساقهرمان 
گاهی به  درواقعبا شروع یک سفر،  عیسی شود.دیده می خوبیبهها الگوکهن در حال حرکت از ناآ

گاهی -زیادی روبرو می وانعفر با مشکلت و می اول او برای شروع این سدر مرحلهاست.  خودآ

دیگران دارد و چون درد و رنج بر او  معصومی است که انتظار بهشت را از در آغاز داستان و شود
  کند.کهن الگوی یتیم را تجربه می ،کندغلبه می

های الگوکهنشود و و با مشکلت زیادی روبرو می آوردمیتجربیاتی به دست سفر در  عیسی
ی خود مشکلت زیادی ی است که برای خانوادهنابودگراو . کندحله از سفر را تجربه میاین مر

االتش و پیدا کردن هویتی مشخص به سفر ؤی است که برای پاسخ به سجستجوگرکند، ایجاد می
کویت در رویاهای . رسانداش را به آرامش میخانواده ،ی است که در پرتو عشقشعاشق رود ومی

رخلف انتظارش در کویت با ب ؛ امارساندهشتی بود که او را به تمام آرزوهایش میب ،اشکودکی
ها ی تحمل این سختیاما ثمرهگذراند های سختی را میسال ،وجود امکانات زیاد چون ریشه ندارد

 تکامل شخصیت و رشد فردیت او است.
هرچند که یابد. دیدگاهش به هویت مورد نظرش دست می عیسی جادوگری است که با تغییر

که دچار سرگردانی ای است فرزانه  عیسیبر یک ملیت و یک دین تکیه ندارد.  این هویت لزوماا 
عمیقی بین سرزمین پدری و مادری، کیش پدری و مادری و حتی زبان پدری و مادری است؛ در 

گاهی به دست می .کندطول داستان این مشکل خود را حل می ورد و به آدر مورد ادیان مختلف آ
کند تا با وجود کهن الگوی حاکم او را مختار می ی ادیان را دوست دارد.رسد که همهاین نتیجه می

در پایان برد. را برای نوشتن رمان خود به کار  فیلیپینیزبان ، و کویتی دارد فیلیپینیی شناسنامه اینکه
ی در کنار خانواده ،ه دوانده بودداستان او مردی بالغ است که در زمین پدربزرگش همانجا که ریش

این بازگشت او به  اش نام نهاده است.آورد که به یاد پدر و سرزمین پدریدنیا میخود فرزندی به
 جایی که دوست دارد نمودی از کهن الگوی دلقک است.

 
 هانوشتپی

1. Id 

2. Ego 

3. Super ego 
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 لسعود السنعوسي بامبوالساقه  دراسة النموذج األصلي لرحلة البطل في روایة 
 

 *1ي زارگرزهرا خسرو
 2احمد المعي گیو

 
ص َلخَّ  الم 

إّن األنماط األّولیة الیقاظ البطل الداخلي، هو سیر بطل القّصة نحو الکمال ورؤیا الفرد استناداا إلی 
خری. وتحصل الشخصّیة علی معرفة عمیقة لذاتها ومعنی الحیاة الهاّم 

 
وجود األنماط األّولّیة األ

للکاتب الکویتي سعود السنعوسي أن یتّم  ساقه ی بامبو روایة خلل الرحلة البطولّیة. وتستحّق 
دراستها من حیث تکامل شخصّیة البطل. والهدف من هذا البحث الذي تّم بطریقة وصفّیة 

باالعتماد علی  ساقه ی بامبو وتحلیلّیة، هو تحدید مسیر نمّو وتکامل شخصّیة عیسی في روایة 
نتائج البحث إلی أّن عیسی/ هوزیه عشیة سفره هو طفل ذو النمط األّولي ألسفار البطل. وتوّضح 

نموذج قدیم معصوم یختبر النمط األولي للیتیم بسبب تحمل اْلالم. حیث تتسّبب هذه التجربة 
بذهاب البطل للبحث عن أرض للسلم. ویأتي الشیخ الحکیم )غّسان( للقائه ویحّث البطل علی 

سی تراب الکویت یسافر إلی عالم روحه. یؤّدي هذا السفر. وفي نفس الوقت الذي یطئ فیها عی
السفر الذي یعّد نمطاا أّولیاا لتکامل الفرد في النهایة إلی تجدید روحه. کما أّن عودته من السفر 
خری. وتوضح معرفة عملیة نمّو 

 
تجلب الهدوء والسلم له وألسرته مع تجربة األنماط األّولیة األ

أّن هذا االتجاه یتطابق بشکل عام مع النمط األولي  ساقه ی بامبو وتکامل شخصّیة عیسی في روایة 
 لسفر البطل.
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