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  چکیده

در آثار خویش  -ترین نویسندگان و شاعران معاصر عرب  از بزرگ )م1931-1883( جبران خلیل جبران

تر آثار  تأکید بر توجه به روح درونی و لزوم ارتباط با آن در بیش. هایی براي نجات بشر است در پیِ راه

سـرایی نـو را    پیچیـدگیِ داسـتان  رسـد و   ساده به نظر می اگرچههم، » شیطان«حکایت . شود او دیده می

نویسندگان این مقاله با استفاده از نقد . نشین باشد شود جذّاب و دل سبب می  ندارد، ولی بیان نمادین آن

اند و از ایـن   برآمده» شیطان«الگوهاي حکایت  شناختی یونگ، در پی آشکار کردنِ نمادها و کهن اسطوره

 »تمامیـت «یا » تفرّد«اي رسیدن به بر، »قهرمان«الگوي  الخوري سمعان به عنوانِ کهناند که  داده  راه نشان

 »پیـک «وجوي  و با دعوت به جست زند دست میکه نماد ناخودآگاه است، » شب«در نمادینی » سفر«به 

» سـایه «ناخت به شـ » پیرخردمند«چنین با هدایت شود؛ هم به چالش کشیده می» سایه«رو شدن با  و روبه

از منظـر   .کنـد  دست پیدا می» باززایی«سپس و » تفرّد«به  ،ذکرشدهپس از طی مراحل » قهرمان«رسد؛  می

الگوهـاي آن در   اي اسـت و نمادهـا و کهـن    شناختی، این حکایت، داراي ساختاري اسطوره نقد اسطوره

؛ شـود  ن براي مخاطب میايِ آن، سبب جذّاب شدنِ آ حکایت نقش مهمی دارند و شکل اسطوره پیرفت

شود که در ناخودآگاه خود، بارها آن را حس کرده است؛  رو می هاي مشترکی روبه زیرا مخاطب با تجربه

  .کند پنداري می ذات الجرم با قهرمان هم

  

  .خلیل جبران ، جبرانقهرمان، تفرّدحکایت شیطان،  ،اي نقد اسطوره :ها واژه کلید
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  مقدمه

وي . نویسنده و شاعر بزرگ معاصر عـرب اسـت  ) م 1931-1883(جبران خلیل جبران 

 نِدر شـعر از پیشـگاما  . یاري داشتهاي بس شعر نیز تواناییۀ ، در زمین افزوده بر حکایت

اي آشنا  و ناخودآگاه با تجربه درروانوي با کنجکاوي . رود شعر نوي عرب به شمار می

مضامین ة دهند و شکل  نگرش، سازندهاین . دهد ادبی وي را شکل میۀ شود که روحی می

نشـین و   هـاي زیبـا، دل   از حکایـت » شـیطان «. هاي او نیز شده اسـت  و ساختارِ حکایت

از  .برخی دیگر از آثارش، به زبان عربی نگاشته شده است برخالفجذّاب وي است که 

 توجـه بـه درون و واکـاوي    -به ویژه رمانتیسم -در بسیاري از مکاتب ادبی ،سوي دیگر

ـ  .شـود  اثر ناب هنري سـفارش مـی  ۀ درونی براي عرض در ل جبـران گرچـه   جبـران خلی

هاي شاعران و  اي متأثر از ادبیات سمبلیک غرب و اندیشه از رمزهاي اسطوره یريگ بهره

باشد، اما میان رمزگرایـی او و افکـار رمزگرایـان غربـی      نویسندگان مکتب رمانتیسم می

روان مکتب رمزگرایی غـرب غـرق درعـالم درون    پی. شود هاي آشکاري دیده می تفاوت

گیرنـد،اما   و به شرایط جامعۀ پیرامون خود توجه ندارند یـا آن را نادیـده مـی    اند یشخو

جبران درعین توجه به عالم درون به شرایط محیط اجتماعی ومعضالت انسان معاصر و 

وعـظ خطـابی    جبران بر اسلوب تقریر و. دهد مناسب آن اهمیت بسیار می حل راهیافتن 

رسـالتی خـاص    یرشگ و مشکالتدامنتکیه دارد و براي خویشتن در قبال انسان معاصر 

کلّی در دیـدگاه عرفـانی نیـز     طور بهافزوده بر آن  .)40: 1390،یگرانو داصالنی ( است قابل

شناسی تحلیلی یونگ هم، رستگاري  در روان. همواره راه نجات بشر در همین امر است

ایـن نقـد بـه    . فرد در زندگی و کامل بودنِ او بستگی به شناخت وي از روان خود دارد

 ايِ الگوها و نمادها به طور فراوانـی در ارتبـاط بـا نقـد اسـطوره      سبب نقش پررنگ کهن

حکایـت  شـود   در این پـژوهش کوشـش مـی   . اي است اسطوره-شناسانه و تاریخی مردم

شناختی گذاشته شود تا با ایـن کـار،    نقد اسطورهۀ از جبران خلیل جبران به بوت» شیطان«

  .سنجیده و نشان داده شودايِ این اثر،  اسطورههاي  ظرایف و نکته

» فرآیند تفـرّد «یونگ در مورد ۀ نظری. ستتوصیف و تحلیل محتوااین پژوهش ة شیو

ایـن  موضـوعِ  مـرتبط بـا   نظـري مهـم و   هـاي   شـود و نکتـه   خالصه، معرّفی مـی  طور به
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شـناختی تحلیـل    هبـا رویکـردي اسـطور   » شـیطان «و سپس حکایت شود  بیان میپژوهش

ۀ الگوهـاي برجسـت   کهـن : هـا پاسـخ داده شـود    تا از این رهگذر به این پرسـش  شود، می

هاي مختلـف   الگوهاي این اثر در بخش اند؟ کارکرد نمادها و کهن امکد» شیطان«حکایت 

چـه رفتـاري   »  تفـرّد «این حکایـت بـراي رسـیدن بـه     » قهرمان«حکایت چگونه است؟ 

  شناختی چیست؟ هاي این اثر از منظر نقد اسطوره ضعف و قوت کند؟ می

نوشتۀ جبـران خلیـل    "پیامبر"تحلیل نمادپردازي «اي با عنوانِ  این، جعفري در مقالهپیش از 

چنـین نقـدي را در    )134-123: 1389جعفري، ( »الگوهاي روانشناسی یونگ جبران با توجه به کهن

نویسنده، در آن مقاله، نشان داده است کـه  . بران خلیل جبران انجام داده استج» پیامبر«

نـوان  الگوهاي ناخودآگـاهی اسـت کـه بـه ع     سرگذشت یکی از کهن، »پیامبر«شخصیت 

او را یاري کند تا » آنیما«خودآگاه است تا به یاري » منِ«هر لحظه در انتظار  اي پیرفرزانه

جبران خلیـل جبـران    هایی هم که دربارة پژوهشدیگر . برسد» )تفرّد(تمامیت روانی «به 

گرایی، رمانتیسم و مشابهت آثارش با دیگـران همچـون    نوشته شده است، دربارة طبیعت

تقیمی با موضوع این پژوهش ندارنـد  اب سپهري بوده است که ارتباط مسمولوي و سهر

  .دیده نشد» شیطان«و نیز پژوهشی دربارة حکایت 

  

  مبانی نظري

، مردمان هاي زیادي که تا مدت ندهایی از باور بود ها شکل اسطوره :)Myth( اسطوره. 1

آن را آیـین خـویش    بـه آن اعتقـاد داشـتند و   فراتـر از آن،   یک قوم و سرزمین یا حتّـی 

جاست که بشـر باسـتانی بـدان اعتقـاد عمیـق و       از همین ها اهمیت اسطوره. پنداشتند می

ها  اسطوره: معتقد است) Carl Gustav Jung(کارل گوستاو یونگ . تردید داشته است بی

 ها در تخیل آنة هایی که قو شان و هیجانهای دوران راویان اولیه و خواب به گردند بازمی

هـاي   یان فرق چندانی با شاعران و فیلسوفان دورانآورد؛ این راو شنوندگان به وجود می

: 1386یونـگ،  ( تخـیالت خـود نبـود   ۀ راوي دوران اولیه در بند یافتن ریش. بعدي نداشتند

 یکـدیگر اختارشان بسیار شـبیه  ساند، اما  ا، بسیار متفاوتها در اجز اسطوره هرچند .)127

به هر روي، اسطوره، نوباوگی . )162: همـان ( گویی جهانی و مشابه دارندهمگی الو  است
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البتّه این تفسیرها آمیخته به خیـال اسـت   «. پردازد میها  قل بشر است و به تفسیر پدیدهع

: 1379الموسـی،  ( »اسـت و دست روزگار در آن تصرّف کـرده   شده منتقلکه نسل به نسل 

88(.  

شناختی دارد و اثـر   بستري انسان» اي نقد اسطوره«رویکرد  :اي در ادبیات نقداسطوره. 2

هـاي اسـاطیري تفسـیر و     هاي فرهنگی آن، در ارتباط بـا کیفیـت   ادبی را بر مبناي ارزش

هاي متنـوعی از نقـد و    اي بیش از یک قرن دارد و زمینه این روش، پیشینه. کند تأویل می

بـیش از همـه،    در این میـان، . گیرد میبرهاي متفاوت در  خوانش متون ادبی را از دیدگاه

روشی که یونگ .)34: 1389قائمی، ( تکوین این رویکرد مؤثّر بوده استنظریات یونگ در 

. طور فراوانی به یاري ناقدان ادبی آمـد   با تحلیل ناخودآگاه روان انسان به کار گرفت به

پـس از  . دانسـتد  مـی  منتقدانی ظهور کردند که نقش اسطوره را در آثار ادبی بسیار زیـاد 

 ، نوبت به نـورتروپ فـراي  هاي مؤثّري برداشت ها قدم سطورهیونگ که در راه شناخت ا

هاي یونـگ   ي و همانندانش به تبیین و بسط نظریهفرا .)135 -134: 1386فر،  شایگان(رسید 

الگویی در آثار  تحلیل همین نمادهاي کهنۀ تر بر پای روش آنان بیش. در ادبیات پرداختند

گویـد کـه    فـراي مـی  . الگـویی رشـد کـرد    شناختی و کهن ادبی استوار شد و نقد اسطوره

عنصـر  «الگـو اساسـاً    اسطوره اصل ساختاري و سازمانده شکل ادبی است و یـک کهـن  

  .)167: 1385گرین و همکاران، ( است» ادبی فردۀ تجرب

نخسـتین کسـی بـود کـه      )Freud(فروید  :الگوها و نمادها ناخودآگاه جمعی، کهن. 3

 .)25: 1386یونـگ،  ( ناخودآگـاه خودآگـاه را بررسـی کنـد    ۀ تجربی زمین اي گونه بهکوشید 

داري و  فروید، که محـلِّ نگـه  ۀ شده به وسیل افزوده بر ضمیر ناهشیار فرديِ مطرح یونگ

ـ   باززایش و یادآوري خاطره جمعـی مفـاهیمی   ۀ ها و مفاهیم دوران کودکی است بـه الی

حیات بشر ة فردي معتقد بود که آن را شامل مضامین بازماندۀ نیز در زیر آن الی همگانی

تـرین   ناخودآگاه جمعـی در عمیـق  : یونگ عقیده دارد. دانست از نخستین ایام تاکنون می

کنـد   سطح روان جاي دارد و براي فرد ناشناخته است؛ زیرا نه فرد خود آن را کسب مـی 

 .)14: 1368یونـگ،  ( کـه فطـري و همگـانی اسـت    صی اوسـت، بل شخۀ و نه حاصل تجرب

شناسی، دین،  هاي بالینی بلکه در علم اسطوره تنها در تجربه نیروهاي پرتوانِ ناخودآگاه نه
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ها مکنـون ضـمیر خـود را بیـان      هاي فرهنگی که انسان به لطف آن هنر و تمامی فعالیت

  .)480: 1386یونگ، ( کنند کند، بروز می می

غریزه کششی : گوید کند و می مقایسه می» غریزه«الگو آن را با  کهن یونگ براي تبیین

هـاي   نمایـه ۀ و اغلب تنها بـه وسـیل  شود  حواس دریافت میۀ جسمانی است که به وسیل

. ام نامیـده » الگو کهن«و من همین بروز غرایز را سازند  ین، حضور خود را آشکار مینماد

تـر   الگو است، هر چنـد مناسـب   باري همان کهناسطوره به اعت: آورد امامی می )96: همان(

روایی داشته باشد، اسطوره گفته شود و اگر مفاهیم نمادهـا در آن    نماید که اگر جنبه می

الگوهـا و   گفتنـی اسـت کهـن    .)202: 1385امـامی،  ( آیـد  حسـاب  بهالگو  مطرح گردد، کهن

شـود، بلکـه ایـن     نمـی چـه در آن اسـت شناسـایی     ها به وسیلۀ خودآگاه ما و آن اسطوره

  .توان درك کرد الگوها را تنها به صورت نماد می کهن

هاي ناخودآگاهی، همانند سپر دفاعی براي در امان مانـدنِ از خودآگـاه    نمادها، در کنش

ل خـدایان و حـوادث   آیین تکرار اعمانماد زبان اسطوره، : نویسد ترقی می. کنند عمل می

هـاي   هنـگ اسـت و ایـن زبـان در فر   ) الگوهـا  نکهـ (هاي ازلی  رتزبان صواساطیري و 

چـه مـا نمـادش     آن: معتقد است یونگ.)14و8: 1387ترقی، ( دهد مختلف تغییر صورت می

اي که افزون بر معانی قـراردادي و آشـکار    نامیم یک اصطالح است، یک نام یا نمایه می

نمایـه هنگـامی   بنابراین یک کلمه، یا یـک  . خود داراي معانی متناقضی نیز باشدة روزمرّ

این کلمـه  . خود داشته باشدۀ واسط شود که چیزي بیش از مفهوم آشکار و بی نمادین می

دقیـق   اي گونـه  بـه توانـد   تري دارد کـه هرگـز نـه مـی     گسترده» ناخودآگاه«ۀ یا نمایه جنب

  .)23: 1386یونگ، ( کامل توضیح داده شود طور بهنه  مشخّص شود و

شناسـی تحلیلـی یونـگ ابتـدا بایـد       در روان» خود«براي درك مفهوم  :)Self( »خود«. 4

در مرکز خودآگاه قرار دارد و شیء یا موضـوع و مصـداق   » من«. را فهمید )Ego(» من«

است که تمامی سیستم را به کـار  » من«این . آن را بشناسد» من«زمانی خودآگاه است که 

» خـود « .)244 -243: همـان ( رسـاند  قق میرا به تح »خود«،اندازد و با آفرینش خودآگاه می

میـزان  ... شـود  شخصـیت مـی  ة اي است که سبب گسترش و رشد بالند کننده مرکز تنظیم

» خـود «... دارد» خـود «هـاي   در توجـه بـه پیـام   » من«به خواست  بستگی همانکشاف آن 
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 .)192و244: همـان ( گیـرد  نشـأت مـی  کـران روح   تمامیت روانی ماست که از اقیانوس بـی 

اسرار مـذهبی،  ة دهند در قالب آموزش ها در خواب. روان استۀ ترین هست درونی» خود«

الگـوي   کهـن  .)295: 1386یونـگ،  ( کند نمود پیدا می... روح طبیعت و، پیرخردمندنگهبان، 

انسـان   هـاي روان  شدنِ کلّ شخصیت است که از راه توازن تمام بخش پارچه ، یک»خود«

  . دکن را به سوي کامل شدن هدایت می انسان» خود« از این رو. شود حاصل می

  

  از جبران خلیل جبران» شیطان«حکایت ۀ خالص. 5

خـود بـود   ة در شبی پاییزي، در حال بازگشت به دهکـد -پدر روحانی-الخوري سمعان 

بـدن را افتـاده بـر     خاسـت؛ مـردي بـی    که فریاد دردمندي را شنید که از کنارجاده برمـی 

انـدکی  . جراحت زیادي داشت و خون از سینه و سرش جاري بـود  ها دید که ریزه سنگ

او احتماالً دزدي است و ممکن است «: ایستاد و به مرد دردمند نگاه کرد و با خود گفت

این را گفت و خواست راهش را بگیرد و برود کـه   .»بمیرد و خونش بر گردن من بیفتد

این بار الخوري در حالی که . تیممرا ترك نکن که من و تو با هم آشنا هس: دردمند گفت

برگشـت  . »اي اسـت  او احتماالً دیوانه«: لرزید با خود گفت رنگش پریده بود و لبانش می

براي رفتن قدمی برنداشـته  . »من پزشک روح هستم نه پزشک جسم«: و با خویش گفت

 هـم  به من نزدیک شو که ما زمانی طوالنی اسـت بـا  «: بود که بارِ دیگر دردمند آواز داد

ایـن بـار    .»گري پـاکی و مـن دزد و دیوانـه نیسـتم    تو خوري سمعانی و هـدایت . دوستیم

نزدیکش شد و بدنش را براي شناسایی به سوي دردمند خـم کـرد و ناگهـان مـردي بـا      

هوشی عمیق، همراه با فریب، زشتی همراه با زیبایی، شرارت و پلیدي همراه با نرمـی و  

روشنی مرد رو به مرگ، پاسخ » تو کیستی؟«: برآورد الخوري فریاد. لطافت مشاهده کرد

زیرا یک روحانی چون الخوري سمعان کارش این [دهی  س میتو از من در«: به او نداد

و در هر  اي ، هزار بار مرا مالقات کرده]هاي مبارزه با شیطان را درس دهد است که شیوه

که با اصرار فراوانِ الخـوري،   اینتا  .»من از جان تو نیز براي تو عزیزترم. اي دیدهمکانی 

مـن  «: لبانش نشانده بـود، پاسـخ داد  ۀ مرد محتضر، در حالی که لبخندي معنوي بر گوش

فریاد برداشت و دریافت کالبد محتضر آن مرد، بـا آن   -پدر روحانی–الخوري . »شیطانم
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 دقیـق شـبیه تصـویر شـیطان در یـک نقاشـی       طور بهقواره و نابهنجارش،  پیچ و تاب بی

. مذهبی است که از دیوار کلیساي دهکده آویخته شده است؛بنابراین بر او لعنت فرسـتاد 

تو با این کار سبب کشـته شـدن   «: وقتی پدر روحانی از شیطان دوري کرد، شیطان گفت

کنـی؛ سـپس جریـانِ بـه خـون کشـیده        شوي و در پی آن به خودت جنایت مـی  من می

پـدر  . کنـد  مـی بیـان   -میخائیلۀ به وسیل تر طورجزي بهو -فرشتگان ۀ شدنش را به وسیل

بـه   حیات من: گوید شود و می فرستد و شیطان برآشفته می روحانی به میخائیل درود می

سپارم، تو از گرسنگی  جا، جان  در این که اگر من یابی درنمیآیا  وجدان تو مرتبط است؛

اعتقـاد و  ۀ گفـتنِ تاریخچـ   ازشـیطان پـس    آنگاه. ام کن تا نمیرم خواهی مرد؟ پس یاري

 نـوعی  به،حضور دارماب بشر با خویش گفت من در میان دو نیروي جذّ :گوید میایمان 

بشر پیوسته در میان ایـن دو   که درحالی .مبارزه کنم و به دیگري پناه ببرمکه باید با یکی 

نفـرین  و دیگـري را  گفـت   هـا را شـکر مـی    قدرت عظیم حضور داشت، یکی از قدرت

خـردي   کند که چگونه از بی اش بیان می سپس شیطان جریان الویص را در قبیلهکرد؛  می

 کـه  ایـن اش یافـت و   اي واال در قبیلـه  دانش خویش استفاده کرد تـا مرتبـه  و افراد قبیله 

انـدکی پـس از شـرح ایـن     . چگونه مردم را در پی آن داشت که با شیطان دشمنی کننـد 

تو باید زنـده بمـانی زیـرا نجـات      :در روحانی نشست و گفتپة ماجرا لبخندي بر چهر

بنابراین شیطان را به دوش برداشت و به سوي خانه برد و در راه بـراي  . بشر در توست

لباس و سـر و صـورت پـدر روحـانی غرقـه از خـون       ۀ هم. کرد سالمتی شیطان دعا می

  .)56-38: 1387، همان. ؛ نیز نک 533-523: تا ، بی خلیل جبران( شیطان بود

  

  »شیطان«تحلیل اساطیري حکایت . 6

سـمعان  شخصیت اصـلیِ ایـن حکایـت پـدر روحـانی الخوری     : )Hero(» قهرمان«. 6-1

ـ  «. است متضـلعاً بخفایـا الجحـیم و    ... ۀکان الخوري سمعان عالماً بدقائق األمـور الروحی

أرواحهم مـن   کان یتنقل بین قري شمال لبنان لیعظ الناس و یشفی... المطهر و الفردوس

هاي امور روحانی آگاهی داشت و اسرار بهشـت   خوري سمعان به نکته( »...امراض اإلثم

کرد تا مردم را اندرز دهد و  دانست و از دهی به دهی سفر می را خوب می... و جهنم و 
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: 1387، همـان . نیـز نـک  ؛  523: تـا  ، بی خلیل جبران(گناه شفا بخشد  هاي روح آنان را از بیماري

تکامـل روحـی و روانـی الخـوري     . بنابراین وي نماینده یک قوم یـا جامعـه اسـت    .)38

در شخصـیت   »قهرمـان «الگـوي   کهن. ن جامعهایۀ سمعان به طور نمادین یعنی رشد هم

  . وي بازتاب داده شده است

الگـوي قهرمـان    اساس کهن »)Individuation تمامیت(فرآیند تفرّد « یونگۀ در نظری

نامـد؛   مـی » تفـرّد «است، » من«فرآیند کشف هماهنگی روانی را که فراتر از یونگ . است

الگـوي   الگـوي اصـلی، کهـن    کهن» خود«. به عنوان محور تنظیم روان» خود«یعنی دیدن 

بزرگ » تفرّد« .)145-144: 1384کـوپ،  ( ادهاي نهفته و انسجام شخصیت استتحققِّ استعد

فرد که یک فرد را از سایر اعضـاي  » خود«هایی از  شدن روانی است، فرآیند کشف جنبه

یعنـی فـرد بایـد در فرآینـد      –تفرّد اساساً فرآیند بازشناسی است . کند نوع او متمایز می

کـل خـود را    -هـم مثبـت و هـم منفـیِ     -هـاي مختلـف   ، آگاهانه جنبه»خود«شدن  پخته

اي اسـت، امـا بـراي     العاده  ودشناسی مستلزم شجاعت و صداقت خارقاین خ. بازشناسد

 .)182-181: 1385گرین و همکـاران،  (نسانی متعادل شود ضرورت تام دارد که فرد بتواند ا آن

یعنـی یـک   . بنا به نظر یونگ هر موجود بشـري اساسـاً داراي احسـاس تمامیـت اسـت     

یعنی تمامیت روانی اسـت  » خود«مین و از ه. احساس بسیار قوي و بسیار کامل از خود

فرآینـد  .)192: همـان ( کنـد  تـراوش مـی  » من«یافتۀ  فردیت که در روند رشد فرد، خودآگاه

ایـن  . فردیت، رشد روانی شخص است براي رسیدن بـه خـودي تفـرّد یافتـه و متعـادل     

ة نـد الگـوي قهرمـان کـه نمای    کهنة ها به شیو فرآیند که اساساً شناختی است، در اسطوره

  . شوند چنین نمود رشد اجتماعی است، نمودار می هاي رشد فردي و هم دوره

از مفـاهیم تکـرار شـدة اسـاطیر     ) الگوي تحول و رستگاري کهن(الگوي قهرمان  کهن

جدایی، تشرّف و بازگشـت،  «: اي قهرمان معموالً تکرار این الگوست سفر اسطوره. است

یـک قهرمـان از زنـدگی روزمـره دسـت      . نامیـد یگانـه  ة اسطورۀ توان آن را هست که می

بـا  : کنـد  ماوراء الطّبیعـه را آغـاز مـی    هاي شگفتیۀ آمیز به حیط کشد و سفري مخاطره می

هنگـام  . یابـد  مـی و به پیروزي قطعـی دسـت    شود میرو  روبه آنجانیروهاي شگفت در 

برکت و فضل یارانش و راز، قهرمان نیروي آن را دارد که به  پررمزبازگشت از این سفر 
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ــد  ــت کن ــل، (» عنای ــت    )40: 1387کمپب ــل اس ــن مراح ــامل ای ــر ش ــان دیگ ــه بی ــا ب : ؛ ی

گیرد که در آن باید به کارهـاي   می قهرمان سفري طوالنی در پیش): کاوش(وجو جست.1

پاسخ را حل کند، و بر موانعی غلبه ناپذیر غلبه کند تـا   ناممکن دست بزند، معماهاي بی

از جهل و خامی به بلـوغ   درگذرقهرمان ): نوآموزي( گشاییپا.2. مملکت را نجات دهد

عیاري از گروه  اجتماعی و معنوي، یعنی براي نیل به پختگی و تبدیل شدن به عضو تمام

پاگشـایی در اغلـب مـوارد    . گذراند هاي بسیار دشواري را از سر می اش، آزمون اجتماعی

وجـو   پاگشـایی ماننـد جسـت   . جـدایی، تغییـر و بازگشـت   : مجزاستۀ شامل سه مرحل

قهرمان ): فداکاري و ایثار( بالگردان. 3. لگوي مرگ و تولّد دوباره ا اي است از کهن گونه

و گناهان مردم را بدهـد  ة که سعادت قبیله یا ملّت به او وابسته است، باید بمیرد تا کفّار

سـمعان در ایـن   الخوري  .)166: 1385گرین و همکاران، ( خیزي را به زمین برگرداند حاصل

. کند تا به رشـد روحـی و روانـی برسـد     وجو می حکایت، قهرمانی است که آغاز جست

اي کـه هـدایت    روشن است رشد روحی و روانی وي نمادي است بـراي رشـد جامعـه   

طـور کـه از مـتن پیداسـت، سـاکنانِ ده الخـوري سـمعان را بـزرگ          همـان  ؛زیراکند می

کـان سـّکان القـری « :سـتند ج ز هم دیگر سـبقت مـی  و براي هدیه دادن به او ا ستنددان می

و الــذهب و يتســابقون الــی لــی ابتيــاع عظاتــه و صــلواته بالفضــة إو يرتــاحون يکرمــون اخلــوری مسعــان

از نظرگـاه   )523: تـا  ، بی خلیل جبران( »إهدائه أطيب ما تثمره أشجارهم و أفضل ما تنبتـه حقـوهلم

اي را در  اسـطوره » قهرمـان «اي، جبران بـه طـور دقیقـی همـۀ صـفات الزمِ       نقد اسطوره

  . الخوري سمعان و رفتارش بازتاب داده است

کشـف   وجوي حقیقـت و  ر غنی است و اغلب جستنمادگرایی سفر بسیا: »سفر«. 6-2

ـ . سـاده وجوي گـنج، چـه شـناختی     چه جست. دهد یک مرکز معنوي، معنا می ی یـا  عین

سفر پدر روحانی الخوري سمعان نیز براي  .)587و 583: 3؛ج1388شوالیه و گربران، ( مفهومی

نارضـایتی اسـت و منجـر بـه     ۀ یونـگ سـفر نشـان   ة به عقیـد . باززایی اتّفاق افتاده است

در این حکایت الخـوري سـمعان    .)587: همان( شود هاي تازه می وجو و کشف افق تجس

. گذارد کـه بایـد دسـت پـر برگـردد      جامعه قدم به سفري میة نمایندبه عنوان ) قهرمان(

و قـد کـان اخلـوری مسعـان «: شـود  آغـاز مـی   با سفر او نمادین طور بهوجوي قهرمان  جست



  ینقد ادب معاصر عرب 134

خـوري سـمعان درمکـانی    (» اجلبال و األوديـةتلک حنو قريّة منفردة بني  ٍن خالٍ سائراً فی مکا

: تا ، بی خلیل جبران( )ها درحرکت بود ها و دره کوهاین به سوي دهی دور افتاده میان  خلوت

نهد که به طور نمادین آن را سفر به اعمـاق   گام میدر سفري وي . )38: 1387؛ همان،  523

آیـد، ایـن    دیگر ایـن سـفر کـه در پـی مـی     هاي  درون و ناخودآگاه نام برد؛ زیرا ویژگی

کـه وي   رد؛ یعنی درست زمـانی قسمت قرار داپاگشایی در این  .کند خوانش را تأیید می

اي، جبـران بـه درسـتی در     بنا بر نقد اسطوره .کند با ناخودآگاه خویش ارتباط برقرار می

سلوك ا است ت بهره برده رفت این حکایت، عامدانه از سفري نمادین به جاي سکون پی

 .نمادین نشان دهد طور بهرا

ترین نمادهایی که در سراسرِ این حکایت سایه افکنده اسـت،   از مهم یکی: »شب«. 6-3

کامل در شب قـرار   طور بهوجو و پاگشاییِ این حکایت  زمانِ زمینه، جست. است» شب«

،  خلیـل  جبـران ( )درشامگاه روزي از روزهـاي پـاییز  ( »فی عشّية يـوم مـن أيّـام اخلريـف«: دارد

شب تصویر . اي دارد مهمی از دیدگاه اسطورهشب کارکرد  )38: 1387؛ نیز همان،  523: تا یب

شـب هـم داراي دو جنبـه    . شـود  ناخودآگاه است، و در رویاي شب ناخودآگاه آزاد مـی 

ـ   و فساد صورت می و ناشناخته، جایی که وجود تاریکۀ است، جنب ۀ تولّـد  گیـرد، و جنب

الخوري  .)30: 4؛ج1388، شوالیه و گربران( جوشد نور زندگی از آن بیرون می ، جایی کهروز

. سمعان براي رسیدن به صبحِ باززایی، باید در این شب ناخودآگاهی، به فردیـت برسـد  

 رو روبـه . بنابراین کارکرد نمادین شب در این حکایت، همان بازتـاب ناخودآگـاه اسـت   

قهرمـان از  ة شـوند  چنـین درك دگرگـون   چون سایه، و هم شدن با عناصر تیره و سیاه هم

شـود   ین ترتیـب روشـن مـی   بـد . کنـد  را بیش از پیش تقویت مـی » شب«ها، نماد  پدیده

وجـویی در   نمـادین بـه جسـت    طـور  بـه ر در شـب،  ، بـا سـف  )قهرمان(الخوري سمعان 

فراگرفتـه  )  سـایه (» شیطان«آن را یعنی با ناخودآگاهی که درون . ه استناخودآگاه برآمد

کـه نمـاد   » شـب «بنابراین جبران، براي نمادین کردن رویدادهاي حکایت از زمان  .است

اي از سـوي   این انتخـاب، در خوانشـی اسـطوره   . ناخودآگاهی است، استفاده کرده است

  . گشاست مخاطب بسیار راه

   که این شیطان است. شیطان شخصیت دیگر این حکایت است :)Shadow(»سایه«. 6-4
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انگیزاند تـا بـه ناخودآگـاه توجـه      کند و وي را برمی ت به ماجرا میپدر روحانی را دعو

 »سـایه «هـا   تـرین آن  الگو را برعهده دارد که مهـم  شیطان در این اثر نقش چند کهن. کند

بنـا بـر   . خواهیم سرکوبش کنیم تر خود ناهشیار ماست که می تاریکبخش ِ» سایه«. است

 شود، شیطان اسـت  نی که فرافکنی میدر زماالگو  ترین گونۀ این کهن نظر یونگ، معمول

به . رود سایه به منزلۀ نقطۀ مقابل فضایل به شمار می درواقع .)182: 1385گرین و همکاران، (

 .)107: 1385یونـگ،  ( نیات ماست که منکـر وجـود آن هسـتیم   عبارت دیگر، بخشی از ذه

هـا بـا    خـواب  در. شـود  ها ظـاهر مـی   این بخش پنهان از شخصیت در اساطیر و خواب«

و » خـود « .)265: 1388شمیسـا،  ( »جـنس اسـت   در اساطیر با قهرمـان، هـم  خواب بیننده و 

جنـگ  «را  برنـد، چیـزي کـه یونـگ آن     در ستیزه و گریزي دائمـی بـه سـر مـی    » سایه«

بخـش  (» سـایه «تواند بـا شـناخت    می» من« .)39: 1386یونگ، ( نامیده است» بخشی رهایی

اول و بیش از ۀ در وهل. برسد» خود«در سیر کمالی از آن عبور کرده و به ) تاریک وجود

هـاي   آشـوب » مـن «سـایه در  ... نمایانـد  را باز می» ناآگاه شخصی«همه، سایه، محتویات 

خودآگـاه شـامل   » نِمـ «ۀ تنها وارون» سایه« .)53-52: 1380مورنو، ( آورد مکرر به وجود می

ز چون غرای هاي خوبی هم بار نیست، به همان اندازه سایه کیفیت هاي مخرّب و زیان جنبه

با برخـورد  ) قهرمان(الخوري سمعان  .)175: 1386یونگ، ( هاي خلّاق دارد طبیعی و انگیزه

خـویش  » سایه«با فرافکنی قسمت  نمادین طور به، )شب(ناخودآگاه در  )سایه(شیطان با 

بـراي  اي،  یکه از منظـر اسـطوره  شـناخت  . آید برمیو در راه شناخت آن شود  وبه رو میر

همـان  » شیطان«در پایان حکایت، . ضروري است» تفرّد«ایجاد تعادل روانی و رسیدن به 

ـ      » سایه«الگوي  کهن در . شـود  قهرمـان بـرده مـی   ۀ اسـت کـه بـر دوش قهرمـان بـه خان

بردار کردن او  شناخت سایه و فرمان _طور که یاد شد همان_شناسی تحلیلی یونگ  روان

» سـایه «تـوجهی بـه    شـود؛ امـا بـی    محسوب مـی   »تفرّد«، شرطی براي رسیدن به درروان

بنـابراین قهرمـان   . »خـود «هـاي   توجهی به پیام تواند خطرآفرین باشد که بی قدر می همان

أنـا اعلــُم اآلن أنّــک إذا مـّت متــوت التجربــة و مبو�ـا تــزول تلــک القـوی املعنويّــة التــی «: گویــد یمــ

 »جتعـــل اإلنســـان متحـــّذراً، بـــل يـــزول الســـبب الـــذی يقـــود النـــاس الـــی الصـــالة و الصـــوم و العبـــادة

میرد و اگر عمل نباشد، قدرتی معنوي  دانم که تو اگر بمیري تجربه و عمل می اکنون می(
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رساند، نخواهد بود و سببی که مردمان را به جـاي   می )عروج(شر را به پرهیزکاري که ب

؛  532: تـا  خلیل، بـی  جبران() کند، از بین خواهد رفت وادار می آوردنِ نماز و روزه و عبادت

را یـاري  ) سایه(شاهدیم که شیطان حکایت به همین سبب در پایان  .)55: 1387نیز همان، 

یعنـی بـه طـور نمـادین     . بـرد  مـی هخودش خانده و گذارد و به  میرساند و بر دوش  می

قهرمان حکایت براي خود و به تبع آن براي جامعۀ خـویش کـه نقـش هـدایت آنـان را      

توجهی به سـایه از بـین    بدین گونه بی. کند می) هدیه( الح، شناخت را هبهطدارد، به اص

از نظرگـاه نقـد   .گیـرد  قـرار مـی  » بـاززایی «و » تفرّد«ۀ در آستان) جامعه و(رود و فرد  می

گیـري از شخصـیت شـیطان، کـارکرد نمـادین       اي، جبران به طور دقیقی با بهـره  اسطوره

الگـوي   تـرین کهـن   مهـم  اگرچـه . را در رفتار شخصیت قهرمان نشان داده اسـت » سایه«

یت در همان سایه است ولی افزوده بر آن، این شخص» شیطان«شده از شخصیت   بازتابیده

  .دهد را نیز نشان می »فرزانه پیرِ«و حتّی  »)قاصد( پیک«، »لونم«الگوي  این حکایت کهن

بـا بررسـی   . ثبـاتی اسـت   ملون تغییر شکل و بیة الگوي پیچید طبیعت کهن: ملون. 6-5

. کنـد  هایش مدام تغییر می شوید که ظهور و بروز و ویژگی الگو متوجه می دقیق این کهن

ظاهري یا حـال و  ۀ شخصیت ملون، قیاف. الگویی قدرتمند است ن، ملون کهنایبا وجود 

دهد و براي قهرمان و مخاطـب مشـکل ثبـات ذهنـی بـه وجـود        هواي خود را تغییر می

کـارکرد  . شاید قهرمان را به اشتباه بیندازد یا او را وادار به حدس و گمان کنـد . آورد می

وقتی قهرمان مـدام  . دید و بدگمانی به داستان استدراماتیک ملون وارد کردنِ شک و تر

-85: 1390وگلـر،  (... آیا به من وفادار است؟ پشتیبان من است یا دشمن مـن؟ و : پرسد می

بـا شـنیدنِ صـداي    ) قهرمـان (بینـیم کـه الخـوري سـمعان      در این حکایت هـم مـی   )89

هـذا : قـال فـی ذاتـه«: دو برداشت متفاوت دزد یا دیوانـه از او دارد » شیطان«خواستنِ  یاري

أظنّــه أحــد ا�ــانني الــذين ...أحــد اللصــوص األشــقياء و أظــن أنّــه قــد حــاول ســلب عــابری الطريــق

کوشد امـوال   کنم او دزدي بدبخت است و می گمان می: گفت  با خود( »يتيهـون فـی الربيـه

 )سـت کـه در ایـن بیابـان سـرگردان اسـت      اي ا رهگذران را به سـرقت بـرد یـا دیوانـه    

هـا، تردیـدها و احساسـات     گمـان  .)40-39: 1387، همـان ؛ نیـز   524-523: تـا  خلیل، بی جبران(

الگـویی در   چنـین کهـن  خود گـواه بـر وجـود    » شیطان«ة متفاوت الخوري سمعان دربار
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 تفـاقرتب اخلـوری مسعـان مـن املنـازع و احننـی فوقـه متفّرسـًا فـرأی وجهـاً «: است» شیطان«شخصی

ــال، و اخلباثــــــة  ـــ ــة باجلمـ ــ ـــدهاء، و القباحــ ــــني الــــــذکاء بالـــ ــه بــ ـــ ـــني تقاطيعـ ـــأتلف بـــ ــــوط يـــ ـــــب اخلطــ غريـ

خیـره   پدر روحانی به مرد طرف دعوا نزدیک و بر روي او خم شد و به او( »...بالدمائة

در صورت مـرد مجـروح، هوشـی    . اي با خطوط عجیب و متناقض دید گشت، اما چهره

مراه با نرمی و لطافـت  عمیق همراه با فریب، زشتی همراه با زیبایی، شرارت و پلیدي ه

دگرگـونی و ملـون بـودن     .)40: 1387، همـان ؛ نیـز  524: تـا  خلیـل، بـی   جبـران () مشاهده کـرد 

داشـتن و از سـویی   » سـایه «ة شخصیت شیطان تنها به سبب این موارد نیست؛ بلکه چهر

» شـیطان «الگـوي ملـون در    وي در این حکایت، بر وجـود کهـن  » پیرفرزانه«ة دیگر چهر

  . کند تأکید می

 هـا، نیـروي جدیـدي ظـاهر     اول اکثـر داسـتان  ة در پرد :)Herald(پیک یا قاصد . 6-6

» پیـک «الگـوي   این نیرو ناشی از انرژي کهـن . شود تا براي قهرمان چالش مطرح کند می

نظام در قرون وسطا، چالشـی پـیش روي قهرمـان     شخصیت پیک مثل پیک سواره. است

ۀ دعوت به ماجرا اغلب به واسط... دهد دهد و تغییرِ در شُرُف وقوعی را نوید می قرار می

شـناختیِ   پیک کارکرد روان. نماید گوي پیک را باز میال گیرد که کهن شخصی صورت می

دانیم که چـه   ما در عمق وجود خود می. مهمی دارد که مبتنی بر اعالم نیاز به تغییر است

شود که با شخصیتی رویایی یا  جا پیامی براي ما ارسال می تغییریم و از همینة وقت آماد

ک شخصـیتی مثبـت، منفـی یـا خنثـی      پی. شویم اي نو مواجه می شخصیتی واقعی یا ایده

او است که چالش مسـتقیمی  ة ها پیک شخصیت شرور یا فرستاد در بعضی داستان. است

الگوي پیـک را   کهن. کوشد قهرمان را اغفال و درگیر کند نهد یا می پیش روي قهرمان می

اول بـه کـار گرفتـه    ة تر موارد در پـرد  توان در هر جاي داستان وارد کرد، اما در بیش می

روشـن اسـت کـه     .)83-79: 1390وگلـر،  ( در ورود قهرمان به ماجرا کمک کندشود تا  می

هاي مکـرّر یـاري از الخـوري سـمعان      در این حکایت با درخواست» شیطان«شخصیت 

) سایه(» شیطان«رو شدن با  کشاند و با چالش روبه او را به سوي ناخودآگاه می) قهرمان(

است که چون قاصدي، الخـوري سـمعان   » شیطان«به عبارتی دیگر، همین . انگیزاند برمی

یـاري و   هـاي   درخواسـت . کنـد  وجو و پاگشـاییِ حکایـت مـی    را وارد جست) قهرمان(
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الگـو دارد کـه    جايِ این حکایت نشـان از همـین کهـن    نزدیکی از سوي شیطان در جاي

أنقـذنی، أعنّـی، : مسـتنجداً و هـو يقـول «: وجـو کنـد   خواهد قهرمان را ترغیب به جست می

؛ نیـز   524-523: تـا  خلیل، بی جبران( »!اقرتب منی اقرتب! ... الترتکنی، الترتکنی! ... اشفق علی� 

کارکرد مهمِّ دیگري را نیز در ادامه » شیطان«افزوده بر این شخصیت  )40-39: 1387، همان

دمنـد را نیـز بـر عهـده     الگوي پیرخر حکایت نقش کهنۀ شیطان در ادام. گیرد برعهده می

  .گیرد می

پیر خردمند نماد تجسم اصل روحانی، معـرّف دانـش،   « :)Old man( پیرخردمند. 6-7

پیـر  . تأمل، بینش درونی، پیر است و از لحاظ خصوصیات اخالقی هم شایان توجه است

بـار قرارگرفتـه و    کند که قهرمان در وضعیتی العـالج و مصـیبت   همیشه زمانی ظهور می

اما چون قهرمـان بـه   . تواند او را از آن خارج کند تأمالت عمیق یا فکري میمون میفقط 

تواند خود این کارها را بکند، دانش الزم بـراي جبـران ایـن     دالیل درونی و بیرونی نمی

ل همـین پیرمـرد مـددکار و بـا     آید؛ یعنـی بـه شـک    میم درکاستی به شکل فکري مجس

ۀ تـرین هسـت   یعنی درونـی » خود«پیر شکل نمادین  .)165: 1385گرین و همکاران، ( »فراست

شـود،   طـور کـه دیـده مـی     همان» شیطان«در حکایت . تمامیت استۀ روان است و نشان

را بـه  ) الخوري سمعان(چون پیک یا قاصدي، قهرمان  که اینپس از » شیطان«شخصیت 

دهد  اي خود را نشان می سایه کشاند، چون شخصیت کشاند و به ناخودآگاه می ماجرا می

شـود و در ادامـه چـون پیرخردمنـدي بـروز       ملون و رنگارنگش دیده میة و سپس چهر

اي از پیدایش شـیطان، از   هاي اسطوره را با حکایت) الخوري سمعان(کند که قهرمان  می

کند تا جایی که پدر روحانی الخوري سمعان به لـرزش افتـاد و    نادانی و جهل خارج می

أنـا أعـرف «: طلبانـه گفـت   هایش را با حالتی عصبی به هم مالید و با صدایی پوزش دست

دانم که ساعتی پـیش   اینک چیزي را می( .»اآلن ما مل أکن أعرفه منذ ساعة، فسامح غباوتی

؛ نیـز   532: تـا  خلیـل، بـی   جبران(!) ام را بر من ببخشاي اطالع بودم، جهالت و نادانی از آن بی

گیـرد و او   دست قهرمان را می اي چون پیر فرزانه »شیطان«بدین ترتیب  )55: 1387، همـان 

کشـاند   را به شناخت سایه می) قهرمان(هم اوست که الخوري . کند را از جهالت دور می

 .برسـد » بـاززایی «و » تفرّد«کند تا راه خویش را بیابد و با تکامل درونی به  و هدایت می
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اي شخصـیت   یـن حکایـت از منظـر نقـد اسـطوره     اي ا ترین عنصـر اسـطوره   توجه جالب

این مسأله درك عمیـق جبـران را از   . الگو بوده است است که نمایندة چند کهن» شیطان«

متن حکایت را بسیار نمادین و  کاربست آن با چنین ظرافتی،. دهد نظریۀ یونگ نشان می

  . رازآمیز کرده است و آن را به حکایتی سنجیده تبدیل نموده است

» شـیطان «بـا شـناخت   ) قهرمان(الخوري سمعان » شیطان«در پایان حکایت : خون. 6-8

آوردن (سوار شـود   رساند تا بر پشتش ي، او را یاري میو درك لزوم توجه به و) سایه(

فـاقرتب اخلـوری «: بـرد  مـی ) روان(خویش ۀ و او را به سوي خان) روان» منِ«وي به سطح 

سار اخلوری مسعـان ... و رفع الشيطان فوق ظهره... ن ساعديه مسعان من الشيطان و قد مشّر ع

ــلة  ــد تلطخـــت مالبســـه الســـوداء و حليتـــة املسرتسـ ــل عـــاِر و قـ ــی الظهـــر حتـــت هيکـ حنـــو قريتـــه منحنـ

خوري سمعان نزدیک شیطان آمد و آستینش را باال زد و ( »بقطرات الدم السائله من کلومه

شیطان خمیده شـده بـود و    ۀ برهنۀر جثاو را به پشت برداشت و در حالی که پشتش زی

دار  چکیـد، لکـه   سیاه و ریش بلندش، با قطرات خونی که از زخم هاي او فرو مـی ۀ جام

تصـویر   .)56: 1387؛ نیز همـان،   534: تا خلیل، بی جبران() سوي آبادیش روانه شد شده بود، به

) سـایه (» شـیطان «در پایان حکایت پس از شـناخت  ) قهرمان( سمعانالخوري آلود  خون

خون به طور کلّی به عنوان محمل زندگی «. است» باززایی«ة دهند نمادینی بازتاب طور به

خـون بـه عنـوان     گاه حتّـی . دگی استخون زن: در کتاب مقدس آمده. شود ملحوظ می

بـه هـر روي    .)135: 3؛ ج1388شـوالیه و گربـران،   (» آیـد  مـی  حسـاب  بهصل توالد و تناسل ا

انجـام  ) قهرمـان (الخـوري سـمعان   آلـود از   ین تصویر خـون گشایی این حکایت با ا گره

اش را سـرخ   شود و جامه که از سر و روي او سرازیر می) سایه(» شیطان«خون . شود می

و رسـیدن بـه   » بـاززایی «و هم نماد پیروزي قهرمـان در  » سایه«کند هم نماد شناخت  می

اي  از منظر نقـد اسـطوره  . برد است و این ارمغان را از سفر نمادینش به جامعه می» تفرّد«

این . هایی نمادین است ، حاوي پیام»شیطان«و بر پشت نهادن » خون«استفاده از تصاویر 

سـمبولیک  شود، نوشتۀ جبـران را   هاي سمبولیک نیز بسیار دیده می تصاویر که در نقّاشی

جالب است که جبران، خود نقّاشـی  . کند بر مخاطب فراوان میکرده است و تأثیر آن را 

  .دست است چیره
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   نتیجه. 7

الگـوي   بـه عنـوان کهـن   ، الخـوري سـمعان   آن در کـه  حکایتی نمـادین اسـت  » شیطان«

زنـد تـا بـه     دست مـی که نماد ناخودآگاه است، » شب«در  رازآمیزي »سفر«، به »قهرمان«

فریاد دردمندانۀ  ش بادر راه خویالخوري سمعان، . برسد» باززایی«و » تفرّد«آن به ۀ وسیل

ـ   » شـیطان «شخصیت . شود مواجه می» شیطان« ، »پیـک «الگـوي   وان کهـن در آغـاز بـه عن

سـپس شخصـیت   . کنـد  وجو ترغیب مـی  را به ماجرا و جست) قهرمان(الخوري سمعان 

را بـه  ) قهرمـان (گذارد و الخوري سمعان  می پا به صحنه» ملون«الگوي  با کهن» شیطان«

» سـایه «لگـوي  ا اندازد و در ادامه با نشان دادن خویش به عنـوان کهـن   تردید و شک می

برخـورد بـا   ۀ ترسـی کـه در نتیجـ   . انگیزانـد  برمی) قهرمان( ترس را در الخوري سمعان

ی شـده  فرافکن »شیطان«روانِ قهرمان است و به صورت برخورد با ة شد قسمت سرکوب

نقـش   »شـیطان «اندکی بعد همین شخصـیت  . جاست افکنیِ حکایت در همین گره. است

گیـرد تـا قهرمـان را از جهالـت و نـادانی       بر عهده مـی الگوي پیرخردمند را  نمادین کهن

الگوي پیرخردمند، بـه   با هدایت کهن) قهرمان(الخوري سمعان  در پایان حکایت. دبرهان

کند و به  او توجه میهاي  پیامبه به اصطالح، کند و  دا میدست پی) سایه(شناخت شیطان 

به همـراه  ) قهرمان( الخوري سمعانبازگشت . رسد مینمادین » باززاییِ«سپس و » تفرّد«

او نمـاد ایـن   بـر سـر و بـدنِ    ) سـایه (ن شـیطا » خونِ«شدنِ  و ریختهبه خانه » شیطان«با 

  .استگشایی این حکایت  و گره» باززایی«

دقیـق و شـاید عامدانـه     طـور  بهشناختی، جبران، در این حکایت  نقد اسطورهاز منظر 

 پیرفـت اي را در مـتن گنجانـده و در    الگوهاي اسـطوره  مفاهیم، تصویرها، نمادها و کهن

رسد الگوي طرّاحی این حکایت نیز با توجـه بـه    به نظر می. حکایت رعایت کرده است

شناسـی یونـگ و    عالقۀ جبـران بـه روان  . اي است ،اسطورههاي دیگر جبران سابقۀ نوشته

این حکایت ساده، به . فراوانی در این اثرش نیز تأثیر فراوانی نهاده است طور بهاسطوره، 

شود و  اي که دارد، سبب جذّاب شدن آن در ناخودآگاه مخاطب می سبب شکلی اسطوره

شـود کـه در ناخودآگـاه     رو می هاي مشترکی روبه نشیند؛ زیرا مخاطب با تجربه بر دل می

  .کند می پنداري ذات همالجرم با قهرمان خود، بارها آن را حس کرده است؛ 
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  :مآخذ و منابع

فصلیه اللسـان   ،»الرمزواالسطوره والصوره الرمزیه فی آثارجبران« ،)ش1391( ،سردارو زمالئهاصالنی،  -

  .55 -38صص  .السنه الرابعه العدد العاشر، الشتاء، المبین

 ).با تجدید نظر(چاپ سوم ، جامی: تهران.ادبی هاي نقد مبانی و روش ، )ش1385( ،امامی، نصراهللا -

چـاپ  ، نیلوفر: تهران.)صورازلی-نماد-اسطوره(بزرگ بانوي هستی  ، )ش1387( ،ترقی، گلی -

  .دوم

جمیـل  . د: تقـدیم . العرَبیـه : جلـد . »المجموعه الکامله المؤلَّفات« ،)تا بی( ،جبران خلیل جبران -

  .دار الجِیل: بیروت. جبر

فریـده مهـدوي دامغـانی و    ۀ ترجم ،جلد اول ،مجموعۀ آثار، )ش1387( ،جبران خلیل جبران -

  .سراي نیک انتشارات کتاب: تهران ،فرید محمدي

نوشتۀ جبران خلیل جبران با توجه  "پیامبر"تحلیل و نمادپردازي « ،)ش1389( ،جعفري، طیبه -

 .134-123صص  ،دومة شمار ،سال دوم ،فنون ادبی. »الگوهاي روانشناسی یونگ کهنبه 

معرفی مکاتب نقد همراه با نقد و تحلیل متـونی از ادب  (نقد ادبی ، )ش1386( ،فر، حمیدرضا شایگان -

  .چاپ سوم، انتشارات دستان: تهران، )فارسی

 .سوم از ویرایش دومچاپ ، نشر میترا: تهران ،نقد ادبی ،)ش1388( ،شمیسا، سیروس -

اساطیر، رؤیاها، رسوم، ایماء و اشاره، اشکال و (فرهنگ نمادها  ،)ش1388( ،شوالیه، ژان و آلن گربران -

انتشـارات  : تهـران  ،جلـدي 5ي دوره ،ترجمه و تحقیق سـودابه فضـایلی   ،)ها، رنگها، اعداد قوالب، چهره

 .چاپ سوم، جیحون

اي و زمینه و شیوة کاربرد آن  هاي نظري رویکرد نقد اسطورهپیشینه و بنیاد«، )ش1389( ،قائمی، فرزاد -

  .56-33صص  ،12و 11، شماره سومسال  ،پژوهشی نقد ادبی-فصلنامه علمی ،»در خوانش متون ادبی

، نشـر گـل آفتـاب   : مشـهد . شادي خسروپناهۀ ترجم ،قهرمان هزار چهره، )ش1387( ،کمپبل، جوزف -

 .چاپ سوم

 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: تهران ،ترجمه محمد دهقانی ،اسطوره، )ش1384( ،کوپ، الرنس -

فرزانـه  ۀ ترجمـ  ،مبـانی نقـد ادبـی   ،)ش1385( ،ویلینگهم، جان. مورگان، لی. لیبِر، ارل. گرین، ویلفرید -

 .چاپ چهارم، نیلوفر: تهران ،طاهري

، مرکـز : تهران ،یداریوش مهرجوی  ترجمه. یونگ، خدایانان و انسان مدرن ،)ش1380( ،مورنو، آنتونیو -

  .چاپ دوم

. 28شـماره   ،شـعر  ،ترجمۀ موسی بیدج ،»اسطوره در شعر معاصر عرب« ،)ش1379( ،الموسی، خلیل -

 .93-88صص
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: تهـران  ،عباس اکبـري ۀ ترجم ،نامه اي در داستان و فیلم ساختار اسطوره ،)ش1390( ،وگلر، کریستوفر -

  .چاپ دوم، نیلوفر

آسـتان قـدس   : مشهد ،ترجمه پروین فرامرزي ،چهار صورت مثالی ،)ش1368( یونگ، کارل گوستاو، -

 . رضوي

. ترجمه محمـدعلی امیـري   ،شناسی ضمیر ناخودآگاه روان ،)ش1385( ،................................. -

 .چاپ چهارم.انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

: تهـران  ،محمـود سـلطانیه  ۀ ترجمـ  ،هایشانسان و سمبل ،)ش1386( ،................................... -

 .چاپ ششم، یجام

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  لجبران خليل جبران" الشيطان"لحکاية  النقد األسطوري

  

  1عبدالرحیم حقدادي

  2پائین مصطفی ملک

 

  

 الملّخص

حيـاول يف ،العريبدبالکتـاب املعاصـرين يف األعظـم الشـعراء و من أهـو  الـذي،)م ۱۹۳۱-۱۸۸۳(جربان خليـل جـربان 

کثر مؤلفاتــه علــی الــروح الذاتيــة نــراه يؤکــد فيــأ منهــا و اليت يتــأملينقــذ االنســان مــن املشــاکل واملتاعبــ نأعمالــه األدبيــة أ

فا�ـا  للقصـة احلديثـة سـلوب الفـينالتتمتع باأل�اجلربان علی الرغم أ»الشيطان«حکاية . للبشر وضرورة التعامل معها

الضـوء علـی  ن يلقـيأبصـدد  وهـذاالبحث .رالقـارئحلـوة تلتفـت نظالتعبري الرمـزي الـذي جيعلهـا خالبـة سـلوبحتظی بأ

 نّ أدراســتنا هــذه  يفوضــحناأليونــغ وقد» النقــد االســطوری«حســب نظريــة » الشــيطان«منوذجيــة الرتاثيةلقصــة األالرموز 

الــذي  ،لليــلا يف) تــراول( رمزييقــوم بســفر » النموالــذايت«و أ» الذاتيــه الفرديــة«لــی للوصــول إ)  هــريو(القصــة» بطــل«

 نّ أا وقـدبينّ .)شـادو(ولقاء الظـل )هريالد(مشاکل بدعو�للبحث عن الرسول ة ض لعدويتعرّ ،هو رمز الالوعي النفسي

ــاء  ــة قـــــدنال لقـــ ـــيم بإ»الظـــــل«بطـــــل القصـــ ــاد احلکــ ــة«لـــــی وصـــــل إخرياً أو ) الـــــدمن(رشـــ و أ»التجديـــــد«و»املعرفـــــة الذاتيـــ

 اً هلـا دور  شـتمل علـی أسـاطري و رمـوز أمنوذجيـة، إذ أنّ هذه احلکايه من وجهة نظر النقـد األسـطوري ت.»النموالذاتی«

 مـــراراً  حســها يف الوعيـــه النفســـيةأقد جتربــة عامـــة مشـــرتکةحبيـــث يراهـــا القـــارئ  خالبــةســـرد احلکايـــه و جتعلها اً يفهامــ

  .جيعل نفسه مکان البطل يف القصةو 
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