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 مقدمه

 ناخودآگناه  سنندگان، ینو شنوند و يمن  آشنکار  انسنان،  يزندگ هايهمة جنبه در هااسطوره

الگنو، تصنویرها ینا الگوهنایي هسنتند کنه       کهن» .برنديم کاربه آثارشان در را الگوهاکهن

 « کنننندهننا القننا منني  هننا و مکننان مفنناهيمي بننراي سننط  وسننيعي از بشننریت و فرهنننگ    

هنایي هسنتند کنه در    ها و اننرژي شخصيّت»الگوها (. کهن172: 1376، 1و همکاران )گرین

شنوند، بنه عبنارتي، ذات ینا     هنا تکنرار مني   هاي تمام فرهننگ ها و اسطورهرؤیاي همة آدم

یابد تنا هنر ینک نقنش خنود را در نمنایش       ها تجسّم ميتهویّت ما به صورت این شخصيّ

 ننو نوبنه  همواره بلکه رند،ميينم هرگز» يريتعب به و( 15: 1386زندگي ما ایفا کنند )وگلر، 

 (. 7 :1383 ،يستار) «ندنمایيم رخ گوناگون اشکال به

الگننو بننه عنننوان کهننن 12از « بيننداري قهرمننان درون»در کتنناب 2کننارول اس. پيرسننن

 انند از: معصنوم، یتنيم، حنامي،    برد که عبارتها و راهکارهاي بيداري دروني نام ميمرحله

گنر، حکمنران، جنادوگر، فرزاننه و     وجوگر، ننابودگر، عاشنق، آفنرینش   جو، جستجنگ

الگوهایي هستند کنه از روز ازل، همنراه منا    دلقک است. این راهنمایان دروني، همان کهن

اي از سفر و هم به عنوان راهنمناي سنفر   توان به عنوان مرحلهالگوها را هم مياند.کهنبوده

 بنر  بناست سفري بيروني یا آفاقي باشد و یا سفر دروني یا انفسي. دانست؛ این سفر ممکن ا

 این  و يشخصن  يهنا تیّمحندود  بنر  اسنت  قادر که است يزن ای مرد قهرمان،» کمبل، ةیّنظر

 بازگشت او ريخط فةيوظ. برسد يانسان معموالا و ديمف عموماا اشکال به و دیآ قیفا اشيبوم

  «اسنت  آموختنه  اتين ح نین ا از کنه  يدرسن  شآمنوز  و دین جد يأتين ه بنا  اسنت،  ما يسو به

 (.30: 1389 ،3کمچلجوزف )

                                                           

1- Guerin Wilferd L. et. al 

2- Carol S. Pearson 

3- Campbell Joseph 
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 هماننند  ي معمنولي، انسنان  و ینا  شهسنوار باشند، چنه    سیقدچه  ،قهرمانداستان زندگي 

 دین با که يخطر در موجودب آن و هستند خطر در يدشمن يسو از او قلمرو و قهرمان .است

 ،مهنم  نکتة حال هر به اما ،باشد رونيب جهان در ای شخص دروندر  دیشا ،شود داده نجات

 بنه  کنه  اسنت  يزنن  ای مرد او .است فات  معموالا قهرمان. است دفاع توان و شجاعت داشتن

 دسنت  بنه  را نآ و روديم... و يآزاد ، ثروت،عشق ،تازه نيسرزم مثالا شیهاخواسته نبالد

 .(65)همان:  آوردمي

 

 أله. بیان مس1

 وجنود  تعمّنق  درخوریي وندهايپ ،يانسان علوم هايشاخهدیگر  و اتيّادب ميان د،یترد بدون

اینن  . اسنت  يانسنان  علنوم  و اتيّن ادب نيبن  مشنترک  هنایي مؤلّفنه  افتنی محقّقان، تالش. دارد

الگنویي  تحليلي براسناس نظرینة کنارول پيرسنن در تحلينل کهنن       -شيوۀ توصيفيتحقيق به

گاننة پيرسنن بنه    12الگنویي  ده از تحلينل کهنن  با استفا بيداري قهرمان درون استوار است. 

پنور مني  يروانن  رويمناثر  «آتش کنار يکول»پردازي در رمان واکاوي چگونگي شخصيّت

تننرین هننا از تننازه الگننویي پيرسننن در واکنناوي شخصننيّت  پننردازیم. شننيوۀ تحليننل کهننن  

 يقنناتشننناختي و تحليننل رمننان( در تحقشناسنني، اسننطورهاي )روانرویکردهنناي بينارشننته

 نقد ادبي است.

 

 پژوهشپیشینۀ . 2

هنناي متعننددي بننه تحليننل و بررسنني رمننان کننولي کنننار آتننش منيننرو تنناکنون در پننژوهش

پسنت مدرنيسنم و بازتناب آن در رمنان     »هناي  از قبيل مقالنه  شده است؛ پرداختهپور رواني

 در تيشخصن  يقهرمنان  سفر يبررس»نيا، از ناصر نيکوبخت و مریم رامين« کولي کنار آتش

 سنفر  يبررسن »و  «درون قهرمنان  يدارين ب يالگوهنا کهنن  بنر  هين تک بنا  احتجاب شازده رمان
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 دين مج از «درون قهرمنان  يداريب يالگوها کهن بر هيتک با کور بوف در تيشخص يقهرمان

 تيشخصن  در درون قهرمنان  يدارين ب تين فيک لين تحل» ةمقالن  ي وگرجن  يمصطف و يسرمد

   .زادهقاسم و انیعصار از «ماريک و رسونيپ هیرنظ بر هيتک با خسرويک و اوشيس

 «پنور يروان رويمن اثر آتش کنار يکول رمان اتیروا در دید ةیزاو نوسان» هايمقاله در

 تعامنل : پسامدرن يهاتیروا و یيساختارگرا يالگوها» ،يمقدس زهرا و روزيپ غالمرضا از

یعقنوبي   ازپارسنا (« ماسیگر يکنش يالگو با آتش کنار يکول رمان ليتحل: نمونه) نیتبا ای

 در «زننان  هين عل خشنونت » يهنا جلنوه  ياسنه یمقا يبررسن » ،يمحمند  جهیخد و یيسراجنبه

 از «پنور يروان رويمن ةنوشت «آتش کنار يکول» و ولس يوند نوشته «غبار دختر» يهاداستان

 در نپسنامدر  کنرد یرو کاربسنت » ،يميحسن  میمنر  و مقندم يصالحسهيال  ،ياسداللهمائده 

 قاسنمي، از قندرت پور « يرانن یا يهنا داستان در یيروا يمرزشکن»از علي تسليمي، « داستان

از مصنطفي گرجني، فرهناد و     «پنور روانني  منيرو «آتش کنار کولي» رمان گفتماني تحليل»

 روين من اثنر  «آتنش  کننار  يکنول » رمنان  مختلنف  عناصنر  يبررسن  بنه و...  افسنانه ميريافسانه 

   .دانپرداخته پوررواني

 تيشخص عنصر بر «درون قهرمان يداريب» ةینظر کاربست رهگذر ازهایي پژوهش

 شنازده  رمنان  در تيشخصن  يقهرمنان  سنفر  يبررسن »؛ از قبيل مقالة است شده انجام نيز

از مجيند سنرمدي، مصنطفي    « درون قهرمنان  يداريب يالگوهاکهن بر هيتک با احتجاب

 اوشيسن  تيشخص در درون قهرمان يداريب تيفيک ليتحل»گرجي و سولماز مظفري، 

قاسم يعل ديس ،انیعصار محمدجواداز  «ماريک-رسونيپ ةینظر بر هيتک با خسرويک و

 ي.سرداغ نيمحمدحسو  زاده

هاي این هایي از ویژگيتا جلوه کنيمدر این پژوهش در حدّ گنجایش مقاله، تالش مي

بيابيم و به تحلينل مراحلني   « آتش کولي کنار»زنِ رمان  گانه را در شخصيّت12نمونة کهن

 که او در پي دستيابي به هویّت، طي کرده است بچردازیم.
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 پژوهش. ضرورت 3

 بنه  با نگاهي زنانه زنان يزندگ در هاتيّواقع از يبرخ ،يسنویداستان عرصة به زنان ورود با

 در تيدیندگاه روانشنناخ   هناي رمنان از  . تحليل شخصنيت شد افزوده ،يسنویداستان عناصر

 يمحتنوا  و سناختار  ي،ادبن  آثنار  ترقيدق ليوتحلهیتجز به يادب آثار کلّ در ای يادب اثر یک

 زين ن و اثنر  صاحب هايشهیاند و يادب آثار بهترک دربراي  و کرد خواهد کمک هانداستا

 .خواهد بود مفيد داستان عناصر شناخت در سندگانینو مهارت سنجش

 

 بحث. 4 

  قهرمان رسف .4-1

جمله موسني، عيسني، هرکنول،     قهرمان مختلف از 70به بررسي زندگي حدود  1اتو رنک

کند زندگي قهرمانان از الگوي مشترکي پيروي مي ،ادیپ، زیگفرید پرداخت. به عقيدۀ او

ر. ک؛ دهندۀ اینن الگنو کمنابيش در زنندگي هنر قهرمناني وجنود دارد )       و عناصر تشکيل

 معمنوالا  قهرمنان،  اياسنطوره  سنفر  ،جوزف کمچل نظر از(. 167: 1385و همکاران،  گرین

  «بازگشنت  و تشنرّف  ،یيجندا »: اسنت  مرحلنه  سنه  يدارا که است یيالگو تکرار و میتکر

 (. 40: 1389 کمچل،)

 تیّن فرد و تیّهو به يابيدست ريمس در قهرمان سفر يبرا یيالگو يمعرّف ،پيرسن کردیرو

 م،يتن ی معصنوم،  الگوهایي ماننداي با کهناسطوره و يکلّ ريسم ،سنپير نظر از. است يانسان

 و یابند ادامه مني  ندهنیآفر و عاشق ،گرویران ،ویندهج با شود ومي آغاز ،جوجنگ و يحام

 و جنادوگر  ینا  فرزاننه  حناکم،  الگوهایي ماننند ي کهنهمراه اب اياسطوره سفر از بازگشت

 .  است لوده

                                                           

1- Otto Rank 
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 و ردگين يمن  سرچشمه يتینارضا و شکست ای رنج و درد از اغلب ،اياسطوره سفر

 نین ا در. اسنت  تعلّق و آرامش خوب، يهااحساس تجربة و خود افتنی ،ياصل خواستة

 بنودن  معصنوم  از. کننند يمن  انینما را انسان تیّهو وجود، فعّال الگوهايکهن مرحله،

 خنود  از و گنران ید از ردگين يمن  ادین  شنود، يمن  فعّال يحام که يهنگام. شوديم آغاز

 نييتع هدف رد،گييم ادی د،آیيم يزندگ به جوجنگ الگويکهن يوقت. کند تیحما

 يزين چ يوجنو جسنت  و آرزو در کنه  يهنگنام . کند يزریبرنامه اهدافش يبرا و کند

 هايداستان درقهرمان . هست ندهیجو باشد، بخشتیرضا کهاست  يبهتر و تربزر 

 درخواسنت ینن  ا به پاسو يبرا. کنديم آغاز را ايهانیماجراجو سفر اغلب ،اياسطوره

 بنا  و دهند يمن  دسنت  از را يضنرور  يزهنا يچ شنود، يمن  يسنخت  و رننج  دچار ،يدرون

 بنا  رننج  بنه  ورود. انند نمایيم رخ نابودگر الگويکهن و شوديم روروبه راه مشکالت

 يمکنان  این  و آرمنان  انسنان،  عاشنق  قهرمان، و شوديم ليتکم عاشق الگويکهن ورود

موجب دسنتيابي بنه    و دارد ازين تعهّد به که است يقو چنان عشق، نیا. شوديم خاص

پنيش رو   مسائل يبرا مناسب هايایده و کار و يزندگ درهاي تازه و مناسب موقعيت

 خنود  قلمنرو  حکمنران و  بازگشته خود نيسرزم به قهرمان داستان، يانتها درشود. مي

قک ینا  دلو  جادوگرو یا  فرزانه ،حاکم به مرحله نیا اياسطوره هايتیحکا. شودمي

  نیننا مجموعننة بننه تيننموفق بننه دنيرسنن يبننرا رسننن،يپ نظننر از. شننوديمنن مربننوطلنوده  

 يهاتفاوت سبب به ما يزندگ در الگوکهن چند ای کی گاه اما است، ازين الگوهاکهن

 زننان  جوامنع،  يبرخن  در منثالا . شنوند يم رگذارتريوتأث تريقو... و ياجتماع ،يفرهنگ

 حضنور  منردان  در جنو جنگ الگويکهن و کننديم فایا را يحام ای و ميتی نقش شتريب

بيآسن  موجنب  الگوهنا کهن از کی هر حد از شيب و يافراط نمود. دارد تريپررنگ

 . شودمي ياجتماع و يفرد يروان و يروح يها
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 الگوهننا،کهننن نیننا درون، فرسنن گننرید هننايوهيشنن و يروانکنناو درطبننق نظننر پيرسننن، 

الگوهنا  . بازتاب این کهنن مکاویيم را خود يدرون جهان آن، قیطر از که هستند يفرآیند

 ایم.را بارها در دین، اسطوره، ادبيات، فيلم و سایر هنرها دیده

 

  پورروانی رویمن اثر «آتش کنار یکول»  رمان .4-2

قهرمان رمان، شخصيت . نوشت 1378 سال رد را آتش کنار يکول رمان پوررواني رويمن

 بوشنهر  اطنراف  در ايلنه يقب در کنه  يکنول  اسنت  يدختنر  ننه یآپویایي به نام آینه است. 

 در هرشب. کننديم يبرداربهره خود نفع به زنان از مردانش که يالهيقب. کنديم يزندگ

مهمنان ) هنا منانبس  يبنرا  مادرش و نهیآ جمله از زنان و شوديم برگزار يمحفل ،لهيقب آن

 از يکن ی بنا  ننه یآ. کننديم کسب درآمد له،يقب يبرا راه نیا از و رقصنديم( يشهر هاي

 نین ا. شنود يمن  آشننا  کنند، يم آوريجمع را بومي هايقصه و است سندهینو که هامانبس

 تنا  روديمن  شهر در مرد خانة به که یيجا تا شوديم مانبس به نهیآ عالقة به منجر یيآشنا

 ننه یآ ننام  به يکتاب در را هاآن مانبس و کند فیتعر را اشي قبيلهبوم هايداستان او يبرا

 تعصنبات  منردان،  یيزورگنو  و جبنر . اسنت  منردود  لهيقب نظر از نهیآ کار نیا. کند چاپ

 و ضنرب  منورد  را او لنه يقب افنراد . دهديم رييتغ را نهیآ سرنوشت آنان، ناپسند و جاهالنه

 شوديم سرگردان شهرها و هاکوچه در نهیآ و کننديم طرد لهيقب از و هندديم قرار شتم

 روروبنه  ياريبسن  خطنرات  و مشنکالت  ها،رنج با و. اروديم تهران به سچس و رازيش بهو 

. کنند يمن ي طن  را کمنال  ريمس، مشکالتپس از پشت سر گذاشتن  سرانجام اما. شوديم

 او. شوديم نقاش استادي زين خود و آموزديم ياشنق او از و شوديم آشنا ياستاد با نهیآ

يمن  بوشنهر  بنه  بازگشنت  از پنس . برگنردد  جنوب به پدرش افتنی يبرا ردگييم ميتصم

 منر   حنال  در که پدرش و کندينم کوچ گرید و شده نيکجانشی هاآن لةيقب که فهمد

 . رديميم نهیآ دنید از پس است
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است و خواننده، حضنور نویسننده را    درنمپست هايداستانروایت این رمان به سبک 

جناي رواینت بنا شخصنيت اصنلي داسنتان       بيند. نویسنده در جناي در داستان به وضوح مي

 را او خواهد تااز نویسنده مي و دیآيم عجز به هايسخت تحمل از نهیآگوید. گاه سخن مي

 آیننه،  بنه و  دهديم ادامه نوشتن هباما نویسنده  ،بازگرداند اشهيلقب به و برد رونيب داستان از

 شوند.. در پایان داستان شخصيت آینه و نویسنده یکي ميدهديم خوش سرانجامي دینو

 

 الگوهای قهرمان درونبررسی شخصیت آینه براساس کهن. 4-3

 الگوی معصوم و یتیمبررسی کهن .4-3-1

قع همة ما با معصوم آغاز دروا. شوديم آغاز معصوم الگوياي معموالا با کهنسفر اسطوره

شنود،  شهر و محيطي امنن آغناز مني   ها با نوعي آرماندر همة روایت معصومکنيم. سفر مي

شنود کنه در آن اخنتالف،    رانده و وارد جهناني مني  اما معصوم ناگهان از آن محيط، بيرون

   خشونت و روابط ناعادالنه وجود دارد.

 پرداخت و شوديم شناخته مقصر سقوط يبرا اياندازه تا معصوم الگويکهن اغلب،» 

 خنوردن  و حنوا  ينافرمنان  حنوا،  و آدم داستان در. رسديم نظر به يضرور جبران، ای تاوان

 بهشت، ت،يمعصوم هايافسانه. گشت منجر رنج تحمل و بهشت از اخراج سقوط، به بيس

 شنناخت  موجنب  و است خجسته سقوط، نیا البته .است افتهیباز و گمشده تیهو ای و خانه

 شنمارند، يم محترم را معصوم سقوط هااسطوره و هانیيآ از ياريبس در. شوديم شر و ريخ

را کنه   يکسنان  و دآین يمن  اييمنجن  این  يحنام و  ابند یينمن  انیپا نجايهم به سقوط نیا رایز

 ،قوطسن  نین ا درواقنع . گردانند يبازم بهشت به و دهديم نجات ،اندکرده حفظ شان رامانیا

 علنت  بنه  معصنوم  يحنوا  و آدم کنه  يهنگنام . گردانند يبنازم  يواقعن  بهشنت  به را معصوم

 در يدارین پا و منان یا بنا  کنه  دهند يمن  قول هاآن به خدا شوند،يم رانده بهشت از ينافرمان
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 يسنطح  در دوبناره  يروز دیشنا  تنا  شنود يم يقربان معصوم .افتی خواهند نجات هايسخت

 (.52-58: 1393پيرسن، )« آورد دست به را آن باالتر

 را خنود  خناص  نيقنوان  کنه  آمده ايدن به ايلهيقب در نهیآ ،نيزکولي کنار آتش در رمان 

 يمحفلن  لنه يقب آن در هرشنب . کننند يمن  برداريبهره خود نفع به زنان از لهيقب مردان. دارند

مهمنان ) هامانبس يبرا سحر تا آتش کنار در مادرش و نهیآ ازجمله زنان و شوديم برگزار

تا آنکنه منادرش در    ندکنيم کسب درآمد له،يقب يبرا راه نیا از و رقصنديم( يشهر هاي

 بنا  يشنهر  يزپنا یگر مردان و بود افتاده چادر در کرده ورم يپاها با مادر»ميرد: این راه مي

 يخنواه يمن . بنرقص »... شديم پول از پر پدر يهابيج و آمدنديم چادرها به او نام آوازۀ

. ... مادر هم بود با پاهایي که سياه شنده بنود و دیگنر    (3 :1378 پور،يروان) «رديبم مادرت

گزید تا صداي فریناد دردش سناعت شنادماني    هایي که به دندان ميخورد و لبتکان نمي

را نحس نکند ... آینه با اشارۀ مادر برایشان رقصيد، مادر چنگ در خاک گوشة چادر زده 

آلنود و قندیمي، بنه کيمينا داده بنود، درد      هنایي گنل  آنچه را پنهان کرده بود، سنکه  بود و

کشيد و با کف دسنتان و دو زاننو روي   تر کرده بود ... و مادر درد ميچشمان مادر را سياه

بعضني وقتنا،   (. »15-16)همنان:   سرید، تا دور شنود، دور از چادرهنا و صنداها...   زمين مي

 (.8 :)همان «... «گيرم آقارم تو شهر فال ميجایي که نشه رقصيد، مي

و کني  )پيرسنن  ندنشني يم جهان عیوقا و عیفجا يتماشا به پاک ناظر کی مانند معصوم

 يتماشنا  بنه  يناظر همانند داستان نیا از یيهابخش در زين نهیآ تيشخص. (37: 1391مار، 

 اي،داشتنِ خاننه  حسرت و قرف با نهیآ.نگرديم اطراف يايدن و شیخو يزندگ يدادهایرو

 کنه  سنتد یبا یيهاخانه يروروبه تا داشتيموا را او گرفت،يم را مادر دستان» :بزر  شد

  .بود کرده نگاه هاآن به حسرت با زين خود يروزگار

  مادر؟ دارند خانه هاآن چرا -

 ...«  اندداشته خانه پدرانشان که چون -
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  .مادر میبساز خانه هم ما -

   .نهیآ گذاردينم قافله قانون -

 تنا  گفتنند، يمن  قافله قانون از اريبس چه يکول دۀیاديدن زنان دخترکان، گوش در! قانون

 قافلنه  يهاسنت به تن کبارهی دخترک و دیخريم را او شهیرهم و همخون يمرد که آنگاه

 زمزمنه  گنران ید گنوش  رد را ياجنداد  رسوم و رسم قصة ده،ید ايدن يزن همچون و داديم

  .(13 :1378 ،پوررواني) «کرديم

جمع را يمحل هايقصه و است سندهینو کههاي شهري()مهمان هاسمانب از يکی با نهیآ

 کنه  یيجا تا شوديم مانس به نهیآ عالقة به منجر یيآشنا نیا. شوديم آشنا کند،يم آوري

 منانس  و کنند  فین تعر بنراي او  را اشي قبيلهبوم هايداستان ات روديم شهر در مرد خانة به

آیننه  « نویسنم، قصنه...  مرد گفت منن کتناب مني   »» :کند چاپ نهیآ نام به يدرکتاب را هاآن

تر آمد، کنجکاو گردن کشيد، با انگشتان باریک و بلنند، دفتنر را ورق زد... پنر از    نزدیک

دوننس  دربزرگم خيلي قصنه مني  کلمه بود، نگاه مشتاق و گيجش روي کلمات سرید... ما

اي کنه یادتنه، بابنت هنر     ها رو برام تعریف کن، هر قصهخ ب آینه ... امشب قصه -آقا ... . 

 (.6-11)همان: « «دمقصه پول خوبي مي

 او لنه يقب افنراد . دهديم رييتغ را نهیآ سرنوشت و است مردود ،لهيقب نظر از نهیآ کار نیا

-ينمن  پدرش يحت که یيجا تا کنند.يم طرد لهيقب از و دهنديم قرار شتم و ضرب مورد را

 او به دليل هنجارشکني و عدم رعایت قوانين قبيله، منورد خشنونت  . کند کمک او به تواند

پيچانند، تنو را تنا ميندانگاه دور سننگ و      پندر موهاینت را دور دسنت مني    »گيرد: قرار مي

رسنند...و چنه   نوبت منردان قافلنه مني    پيچاند... روز اول روز پدر است، آنگاهسنگالخ مي

و خنون در هنوا    شکند...دهد؟... صداي غریبش هوا را ميکسي شالق را به دست پدر مي

کنار بنود و چشنم سنياه دخترکنان کنولي        روز بازوي منردان قافلنه در  زند... پنجپشنگه مي
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مند،  آهنق گرینه صنداي شنالق مني     نگران بر باد رفتن آخرین نفسهایش... و در مينان هنق  

  (.34-40)همان:  «صداي آخرین شالقي که پدر بر گردۀ او زده بود...

 کنه  آنگناه  شنود؛ يمن  ميتن ی کنند، يم تجربه را سقوط و خأل ضعف، انسان که يهنگام»

يم احساس که يزمان خصوص به کند،يم يخوردگیبفر و يرهاشدگ ،يديناام احساس

پيرسنن،  ) «انند کنرده  اننت يخ او بنه  اسنت،  دهبنو  او از مراقبت هاآن فةيوظ که يکسان کند،

دهفاین يبن  مکان ،جهان ،است غالب يزندگ در ميتی الگويکهن که يهنگام .(157: 1393

  . رسديم نظر به اي

 ي درونني و سنفر  بنه  شنروع  و شنود مني  راننده  رونيب لهيقب از اجبار به بيترت نیبد نهیآ

 يالگنو کهنن  چهنار  بنا  کنه  افتند يمن  فاقات اشيزندگ در یيهايدگرگون و کنديم يرونيب

 . ودشيم تیهدا عاشق، و گروجوجستجوینده یا  نابودگر، ،جوجنگ ،يحام

 

  رمان کولی کنار آتش در یحام یالگوکهن یبررس .4-3-2

دادن و هنم قندرت    کنردن، هنم پنرورش    کردن، هم پندري  الگوي حامي هم مادريکهن

رکسي از دیگري مراقبت کند یا او را پرورش دهد، حنامي  گيرد. هر بابخشيدن را دربر مي

سنت کنه در شنرایط    ا (. حاميِ درون، همنان بخنش از وجنود منا    204 )همان: حضور دارد

 (.210)همان: هایي براي مشکالت بيابيمحلکند تا راهدشوار به ما کمک و راهنمایي مي

نيازمنند محبّنت،    اي، حنامي اغلنب بنه معصنوم ینا یتيمني کنه       هناي اسنطوره  در داستان

 از ردگين يمن  ادی شود،يم فعّال يحام که يهنگام»نگهداري یا حمایت است، احتياج دارد. 

 چننان  گناه  م،يتن (. ی60-63: 1391منار،  )پيرسنن و کني   .. «.کند تیحما خود از و گرانید

 گنران ید بنا  شدن متّحد بقا، يبرا راهکارش نیبهتر که کنديم يچارگيب و يناتوان احساس

 اعتمناد  گنران ید به يراحت به اغلب هم معصوم .است گرفتن کمک و رساندن کمک يبرا

 .کنند يمن  خنود  يزنندگ  وارد ي راحام و ميتی مانند يدیجد الگوهايکهن آنکه ای کنديم
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 از يزین غري اگوننه  به و دارند دوست را معصوم يهاآدم اغلب گران،ید (.36-41: همان)

 .(148 :همان)کنند يت ممراقب هاآن

 بنا  او يزنندگ  داسنتان  بنا  مرتبط و يرامونيپ اشخاص و نهیآ تيّشخص سةیمقا و مطالعه 

 الگنوي ازکهنن  ايندهینما و نمود زن، نیا که دهديم نشان گانه12 الگویيکهن هاينهیقر

 را اشيزنندگ  مختلنف  مراحل يحام نیچند یيراهنما و کمک با که است ميتی و معصوم

همچون پيرزنان، دختران و مرداني دیده  يمختلفد افرادر این داستان،  .گذارديم سر پشت

 را ننه یآ ،مختلنف مراحنل   در يهمدرد و شفقت ،يمهربان با ي وحامشوند که در نقش مي

 ،ننه یآ يزنندگ  در يحنام  نياول. دهد ادامه اشي زندگيتکامل ريس به نهیآ تا دهنديم ياری

 همنان  ای هامانسقبيله و  يبرا بود مجبور يزندگ تمام در خود که نهیآ مادر. است مادرش

 دین با»دارد: يم برحذر لهيقب مردان يبرا دنيرقص از را آینه مر ، هنگام برقصد، هاهمانيم

 از کنه  زمنان  آن .داديمن  جان گرید که يوقت ،بود گفته مادر... يکن گوش دلت يصدا به

« ...بود دهید پوک را قافله قانون که زمان نآ .بود مانيپش دهاینبا و دهایبا به يزندگ ميتسل

 .(18: 1378، پوررواني)

گينرد،  در آغاز داستان و زماني که آینه مورد ضرب و شتم پدر و مردان قبيله قرار مني 

 (.37 :همانر. ک؛ ) سوزانندهایي هستند که براي او دل ميزاد شخصيتکيميا و ماه

آزارهنا و   بنا وجنود   شنود مني  سرگردانشود و تنها و مي قبيله دور از نهیآ آنکه از پس

دهند. مانند راننندۀ کناميوني کنه او    يم ياری را او زين حامياني ،کندهایي که تحمل ميرنج

کنند و سنچس   امنا اینل او را قبنول نمني     ،کوشد تا به اینل برگردانند  دهد و ميرا نجات مي

غصه نخور دختر جنون، نبایند سرنوشنت بندي     »: دهدآدرس دخترش را در شيراز به او مي

گفتن دو هفته است از دست داشته باشي، چون خدائيش، من دیروز فهميدم، تو گاراژ، مي

نگران نبناش... دختنرم   (. »68)همان: « شکري در رفتي و... شنيدم چند بار رفتي کالنتري...

 .(74 )همان:« برمت اونجا، خيال کن خواهري داري...شيرازه، مي
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 و گرم نگاه ریز»: ، اما گویي شهر با او مهربان استاست سرگردان ،شيراز در نهیآ

 و خنواب  در جواننان  ...دادند يم او به گرید ينان ،تعارف به کهیي نانوا مردان مهربان

. و ماجرا را مانند حلقة فيلمني بنه عقنب    ..شدنديم ظاهر دهندهنجات نقش در يداريب

کردنند تنا بنه آن مکنان     گرفتند آرام و دورادور تعقينبش مني  مي بردند، رد آینه رامي

-اي، هفنت افتناد، دشننه  اي که باید آن اتفاق مني رسيد و درست در لحظهمشخص مي

سناخت، آنگناه   شد و نامرد گمنام را نقش زمين ميتيري، خنجري، از کمر کشيده مي

 .(55-57: 1378 پور،يروان).« بردند..آینه را که ترسيده اما نجات یافته بود به قافله مي

 يهشندارها  بنا  گنوگنا نام به ياليخ يرزنيپ شود،يم رانده لهيقب از نهیآ که يهنگام

يمن  راننده  لنه يقب از ننه یآ کنه  زماني همچنين .دارديم برحذر يگريروسچ از را او خود

 داين پ هگن ید کنار  بنرو  گه،ید ابونيخ برو» داردحذر ميبر یيگدا از را او يرزنيپ شود،

 دور شین رو شيپن  اهيسن  سرنوشت از را اوو ( 88: )همان «تونييم يجوون که تو کن،

 گورستان به هاخوابابانيخ با يشب. خوابديم ابانيخ آوارگان با هاشب کنند. آینهيم

 ننه یآ ،يمدت از پس. شوديم آشنا است، سوخته صورتش که يزن با آنجا در و روديم

کننند و زن سنوخته   يم اجاره ياتاقکاميون به او داده بود براي خود  ۀبا پولي که رانند

 نيتنأم  را شنان يزنندگ  نةیهز تا کننديم کار روزها هاآن برد.را نيز با خود به آنجا مي

 (.103همان: ر. ک؛ ) کنند

صناحب  دختنر نيلني،   با و شوديم ايخانه وارد شه،يش کردن پاک بهانة به نهیآ يروز 

شود و نيلي او را بنا نقاشني آشننا مني    شود و با او دوست مييم آشنا ،است نقاش کهه خان

 هنم  ياسن يس يهنا تين فعال که میمر با يلين قیطر از نهیآ(. 108-113همان: ر. ک؛ ) کند...

 يلن ين و میمنر . (139-140همنان:  ر. ک؛ کند )يم يزندگ او با يمدت و شوديم آشنا ،دارد

 همنراه  خنود  بنا  را ننه یآ دارنند،  ايگسترده حضور يضدحکومت هايتيفعال انیجر در که

 گنرفتن اوج بنا  .شنود يمن  آشننا  گنذرد، مني  جامعنه و آنچنه در   روز مسنائل  با او و کننديم
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 دوبناره  ننه، یآ و شنود يمن  خنارج  کشنور  از يلن ين م،یمنر  شندن  رين درگ و ياسن يس مبارزات

 .  شوديم سرگردان

 کنه در بناغ کنار    ي، پيرزنيچند از پساما  ،شوديم کار به مشغولي باغ درمدتي  آینه

پينرزن، شناخه درختني در کننار     »کنند:  يمن  منصنرف  بناغ  در کنردن  کار ازکرد، او را مي

همسال تنو   ... -خودت چرا ماندي؟ -. کند، از اینجا برودرخت او را گرفت: باغ پيرت مي

آیني کنه   دهي، بعند مني  مي هاات را به شکوفهبودم که آمدم، زیبا و جوان... اوائل، جواني

(. 120)همنان:  « نشيني به تماشاي آن. باغ زینرک اسنت...  آن را پس بگيري و آخر سر مي

 بنه  هنا زن نین ا همة (.124)همان: « کشد: وانگردپيرزن نفسي به آسودگي مي«. روممي» ..».

 دارند. نقش نهیآ يزندگ در يحام و راهنما عنوان

 آن توان، اما ندبيرسانند، مييم او به که را يبيسآ و جامعه مشکالت آغاز در ميتی

 سنرانجام  امنا  ،باشند  داشنته  انزوا حس فقط است ممکن و دهد انجام کار که ندارد را

 بنا  توانند يم و است قدرت سرچشمة هاتیمحدود و هارنج با یيارویرو که آموزديم

 بنه  اغلنب  ميتن ی(. 162: 1391، رمنا يکن  و رسنيپ) بسازد را يبهتر جهان گرانید ياری

  سننتين او عالقننة مننورد کننه دهننديمنن تیرضننا يدوسننتان يحتنن و کارهننا و هنناشننغل

 رونيننب تيوضننع نیننا از تننا دارننند ازيننن يحننام و عشننق بننه گننروه نیننا .(163همننان: )

 بنه  باشند  فعال هافرهنگ درون در يباالتر سطوح در هرچه يحام (.169د)همان: نیايب

 در. (204)همنان:   آورديمن  ارمغان به همه يبرا يشتريب يآزاد و يفراوان اندازه همان

 در. رسانديم بيآس او به معصوم انکار و يسادگ دارند، يمنف عواقب که یيهاداستان

 و بنا یز هناي داسنتان امنا   شنود، ينمن  موفق معصوم دادن نجات در يحام ها،تیروا نیا

 معصنوم،  يقانونمنند  و تعهند  ،يخنوب  هنا آن در کنه  دارد وجود زين ياريبس بخشالهام

ي گراکمال سفر يط قهرمانان .(36-41: همان) شوديم حامي قيتوف و يروزيپ موجب

 (.Lotze, 2004:3) طلبنديم يیار يمعمول ريغ منابع از خود
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 آتش کنار یکول رمان در عاشق یالگوکهن یبررس .4-3-3

 ،يکسن  تنا  کننند يمن  تالش که ي استکسان تیحکا دارد؛ ارتباط عاشق به که هایيداستان

 عاشنقانه،  يهنا داستان از ياريبس در. کنند دايپ ،دارند دوست يليخ که را یيجا ای و يشغل

 ن،یآغناز  مفهنوم  آن از زود این  رین د و کنند يم تجربه را بهشت ي،کوتاه مدت يبرا عاشق

 آشننا  ،اسنت  سندهینو هکهاي شهري یا همان مهمان هامانبس از يکی با نهیآ .کنديم سقوط

 يبنرا تا  خواهدشود. مانس از او مييم مانبس به نهیآ عالقة به منجر یي،آشنا نیا شود ويم

: گرفنت  دسنتش  دو انين م را نهیآ دست مانس»: کند فیتعر را يملّ و يبوم هایيداستان او

 يلکنو  زن هی عکس ،يجورنيهم: دیخند مانس ؟يجور چه- شهيم کتاب کنم،يم چاپش

  .(24: 1378پور، رواني) ...« نهیآ ذارميم هم اسمشُ کنم،يم چاپ جلدش يرو

مني  رقنم  او يبنرا  را يسرگردان سرنوشت است. این عشق «عشق»مایة اصلي سفر آینه 

کنند. سراسنر   شود، دیگر مانس را پيدا نمياش رانده ميزیرا پس از آنکه آینه از قبيله؛ زند

 درو تالش آینه بنه اميند ینافتن منانس اسنت:       وجوجستداني و این داستان، روایت سرگر

بنه لحظنه  درد گرفت،يم سرعت يکیتار هجوم از که یيهاگام با رفتيم راه يخاک جادۀ

 پنژواک ! منانبس  ...سناخت يمن  استوار را اشدهيخم قامت يشور. شديم ترکمرنگ لحظه

، پنور رواني) ...بود که يهمان شد،يم نهیآ زدود،يم جانش از را غم زنگار ،يحت کالم نیا

توانند خورشنيد را بنراي هميشنه در دل     اندیشي که مياي مي... و تو به شاهزاده(46: 1378

کنردن   اند و دستي در کار بنه سنامان  آسمان نگه دارد... اما انگار تمام شاهزادگان گریخته

اندازد؟ زنني مثنل او   ي(... چه عاشقي خود را در دهان مر  م195 تاریکي است... )همان:

 (.65)همان:  ...

 قلمنرو  از رونين ب صنرفاا  این  و هسنتند  نامناسب ای معموالا بخشمنزلت و يعال يهاعشق 

 يرو از این  و سناده  عالقنة  کین  هنا عشنق  گوننه نین ا. دارند قرار بودن يمنطق و یيگراعمل

 و حمنل ت ق،معشنو  خناطر  بنه  چقندر  کنه  بدهند  نشان خواهديم عاشق بلکه ،ستين شهوت
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 لين دل نین ا بنه  فقنط ، هنا اسنطوره  و هنا افسنانه  در يعال عاشقانة يهاداستان شتريب. دارد صبر

 فرهناد،  و نیريشن  ت،ين ژول رومئو يهاداستان ،نبودند گرانید دیيتأ مورد که بودند يتراژد

  .(269: 1393پيرسون، ) ... و زوتیا و ترستان

 

  آتش کنار یولک رمان در ویندهج یالگوکهن یبررس .4-3-4

 تنازه  ايوهيشن  یا و تازه يدین ، تازه يعصر است، يزيچ انگذاريبن معموالا ياافسانه قهرمان

 وجنو  جسنت  بنه  و گویند  ترک را قدیم ساحت باید آن به یافتندست يبرا که يزندگ از

 (.206: 1380 کمچل،) بچردازد

یابنند. عداد را مننيرود و گنننج اسننتقالل، حرفننه، اسننتجوینننده بننه تنهننایي بننه سننفر منني 

کند. در نژاد بشر، اشياق اش ماجراجویي ميکردن نياز دروني براي برطرف وجوگرجست

به یافتن جام مقدس، باال رفتن از کوه بنراي رسنيدن بنه بيننش، طلنب خنرد، مرزشنکني و        

دستيابي به آنچه تاکنون غيرقابل دسترسي بود، وجود دارد. جوینده به فراخوان روح بنراي  

کننيم  شود. احسناس مني  دهد. کاووش همواره با آرزو یا حسرت آغاز ميپاسو ميصعود 

امنا   ،توانيم بر کمبود موجود نامي بگذاریمناراضي، محدود یا تهي هستيم. اغلب حتي نمي

خواهند همرننگ جماعنت    مني  ،سنو جوینده از یک»در آرزوي آن چيز اسرارآميز هستيم. 

و پاسننخگویي بننه نيازهنناي دروننني و فننردي  باشنند و از سننوي دیگننر، خواسننتار رسننيدگي

ترسند و از سنویي   نهادن در راه رشد و فردیّت، مي خویشتن است. از سویي، از تنهایي گام

اي که به نيازهاي درونني و منحصنر بنه فنرد او پاسنو      کردن زندگي دیگر، از پوچي دنبال

گفتنه و راهني   اي را تنرک  کنننده نگوید، وحشت دارد. جوینده، وضعيت محدود و خسته

هناي  گر، ممکن است پس از مناجراجویي وجوجستشود. نوعي سفر دروني یا بيروني مي

بيابد و یا در این راه بنا   ،کندها احساس تعلّق ميبسيار، باألخره مکان و مردمي را که به آن

گر ممکنن  وجنو جسنت (. »224-229 :1393)پيرسون،  شکست و عواقب منفي مواجه شود
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ارد مسيري شود و یا اینکه به خواست خود این کار را انجام دهد. برخي از است به اجبار و

کننند و برخني دیگنر منانع و مخنالف راه او مني      گر او را همراهي ميوجوجستاطرافيان 

 تنا  زدين انگيبرمن  را ما نهیهز نیا و دارد نهیهز تیفرد(. 69: 1391، رمايک و رسنيپ« )شوند

هایي کنه بنه   داستان .ترندلياص کدام میببر يپ تا ميکن يبررس را مانیهاوجوجست و اليام

شنوند و  هایي است که به بلوغ و کسب تجربه مربوط مني گر ربط دارد، داستانوجوجست

 شود.  رفته آزموده و پخته ميرود و رفتهطي آن جواني به مسافرت مي

 و دهند يمن  شیاافنز  را خود تالش معموالا شود،يم روروبه مشکل با معصوم که يزمان

در آغناز بنه اجبنار از قبيلنه      آیننه . دهند  نشنان  خود از يشتريب اقتيل و مانیا کند،يم يسع

بنه شنيراز و    اسنت  نوشنته  او که يکتاب خواندني مانس و وجوجستاما در  ،شودرانده مي

ها به دنبنال منانس   فروشيها در تهران در کتابرود. او حتي پس از سالسچس به تهران مي

افروز، سحر و قمر، سچس هانيبال، اسنتاد نقناش مني   اش با گلگردد که موجب آشنایيمي

 بلنوغ  و رشند  موجنب  ،هنا و آشنایي با این افراد و زنندگي در کننار آن   زهيانگ نيهمشود. 

گر، او را به این مرحله سنوق  وجوجستالگوي درواقع کهن .شوداو مي ياجتماع و يفکر

خواستم دربارۀ زني کولي به گشتين؟... راستش کتابي ميمي دنبال کتاب خاصي»دهد: مي

شندۀ منانس را دوبناره    روي، شکل گماز این کتابفروشي به آن کتابفروشي مي «آینه ... نام

 .(187-189: 1378پور، )رواني اي از او بيابي...کني تا شاید نشانهپيدا مي

 

 آتش ارکن یکول رمان در گرویران یالگوکهن یبررس .4-3-5

 ياريبس .زننديم ضربه ي به مارونيب ای يدرونیا نابودگران  گرویران ،يزندگ از يحلامر در

 گنر وسوسنه  يهاعاشق مهاجم، نابودگر، محتاج، يهاميتی مانند هاتيّشخص ریسا اوقات از

 .(37: 1391 ،مارو کي پيرسن) کننديم جادیا مشکل معصوم يبرا اديش يهادلقک ای
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از  را آیننه  ،هسنتند  يرونيب نابودگران هماندرواقع  که لهيقب افراداز داستان، در آغ

 نقننش دروجننود دارننند کننه  یيهنناتيشخصنندر ایننن داسننتان،  .کننننديمننقبيلننه بيننرون 

 تنور  هنيمن  گناراژ  بنه  : آینهندوشمي ظاهر نهیآ يزندگ در يدرونو  يرونيب نابودگران

 بنه  کنه  زرد يهنا ملنو  از يانبوه دستة ندمان کودکان، از ايگله سرش پشت رفت،يم

 کردنند، يمن  حملنه  شیسنو  بنه  کننند يمن  پوک را هاگندم و برنديم هجوم يگندمزار

 .(66: 1378پور، رواني) ...و پراندنديم سنگ

 در دين پل ايهنقشن  و آلنود هنوس  نگناه  بنا  کنه  بنود  يشکر ي،منف يهاتيشخص از يکی

 قنرار  شیرو در رو را ساحلبانان و گرفت را او رد سرانجام يشکر»: بود نهیآ يوجوجست

 سنالم : » شند  سبز شیرو به رو يشکر که بود مانده سرگردان شهر ابانيخ يتو نهیآ...  داد

  کنند اي کنه بنه او تعنرّض مني    ( و ینا رانننده  63 -65)همنان:   «...يشناسن ينم مرا حتماا نهیآ

 (.159 -169همان: ر. ک؛ )

هنایي هسنتندکه   دهننده هنا و ینا نجنات   ران، گاه به شکل فقر، منرده از نظر آینه، نابودگ

ها درواقع ننابودگراني هسنتند کنه    ها اعتقاد داشتند. آنبرخي به رسم خرافات به وجود آن

 این  فقنر  .تاراننده  ابنان يخ این  قبرسنتان  بنه  را هاآن يکس چه آخر»کنند: ها را تباه ميزندگي

 از د،يترسن يمن  قافلنه  از فقنط  او ننه،  پندرم؟  اننداخت؟  نرويب قافله از مرا يکس چه .هامرده

 تبناه  هامرده ،هم را رمرديپ آن و ماياکل يزندگ. بودند ساخته هامرده که يقانون قافله، قانون

 هنا نآ ...بنود  مرده خودش که يادهندهنجات. سوزاند دهندهنجات هم را زن آن و کردند

 يتنو  هستند، جا همه هامرده. فهمدينم هم آدم خود که کننديم يزندگ يطور آدم يتو

 .(141همان: )« ...ساکن لةيقب يتو قافله،

 يبنرا  ايبهاننه  کنه  گرایني يمنفن  ميتسنل  اسنت  ممکنن  کمنک،  بندون  و تنهنا هاي ميتی

آیننه   .(169: 1393پيرسنن،  ) شنوند  ،اسنت  احساس بدون و اخالقيريغ و خالف يرفتارها

امنا نجنات    ،کنند کاميون او را رها کرد، حتي اقدام به خودکشي مينيز بعد از آنکه رانندۀ 
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 بنا  و کنند يمن  تجربه را يدیشد درد و شکست گرویران (.170: 1378 پور،)رواني یابدمي

 (. 261 :همان) کند خود اری را مر  که ردگييم ادی او. شوديم روروبه مر 

 ننابودکردن  این  و اننه گرویرانخود يرفتارها از را خود کامل طوربه توانندينم هاانسان 

 و ينظمن يبن  شیافزا به شیگرا يعنی ؛يآنتروپ که ندیگويم دانشمندان کنند. جدا گرانید

 و زدانین ا ،انین اد از ياريبسن  ، دردهين عق نيهمن  طبنق  .اسنت  هانيک يعيطب بيترت ،اغتشاش

 در منثالا شنوند؛  شمرده مي محترم ،نندهیآفر عنوانبه هم و گرویران عنوان به هم زدبانوانیا

 از ياريبسن  .(247: 1393پيرسن، ) شديم شیستا مر  آورندۀ عنوان به يکال زدبانویا هند

 ناخودآگاه ،انهگرویرانخود خاص يهاروش و يزندگ سبک با درواقع يبيعج وۀيش به ما

 فنرار  يبنرا  يحتن  و منر   از فنرار  يبرا يراه چيه درواقع. ميکنيم انتخاب را خود مر 

 پنرتنش  مشناغل  در منردم  از يبرخ چرا .ندارد وجود انهگرویرانخود رفتار ينوع از يقطع

 ،قهرمنان  سنفر  ديکل د؟نمانيم بارخشونت روابط در هاآدم از يبرخ چرا کارند؟ به مشغول

 بنه  کنه  دکنن يمن  نقل را نانایا زدبانویا افسانة پيرسن. است شدن يقربان و ثاریا يبرا يآمادگ

 کنرد  تنرک  يآغنازگر  تجربنة  و نیرین ز جهنان  بنه  هبنوط  يبنرا  را قدرتش همة خود ليم

  .(256 همان:)

 درحفنظ  سنرانجام  و شوديم رودررو يرونيب و يدرون مخرّب هايروين با اغلب قهرمان

 .(37: 1391 مار،يک و پيرسن) شوديم موفق هاانسان و يزندگ به خود اعتماد يابیباز و

 

 آتش کنار یکول رمان در جوجنگ الگویکهن .4-3-6

 کامنل  کنردن  حنس  و هاتیمحدود و هايآزردگ با یيارویرو که آموزديم ميتی سرانجام

کهنن  مثبنت  هناي يژگن یو از پيرسنن  نظنر  از .اسنت  قندرت  موجب ها،آن از برخاسته رنج

 بنه  را او گناه  کنه  است مشکالت با مبارزه و هارنج از یيرها يبرا او کوشش م،يتی الگوي

 افسننانة(. 45: 1391،همننان) کنننديمنن بنندل فرزانننه گنناه و جننوجنننگ مثننل الگوهننایيکهننن
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. شنود  روزين پ يبند  بر توانديم انسان تالش و شجاعت چگونه که دیگويم ما به جوجنگ

 خودکامه يفرمانروا اژدها، برابر در که يبزرگ انیجوجنگ يهاداستان همة در افسانه نیا

 اسنکندر  فنات   يگناه . اسنت  نهفتنه  اندستادهیا ظالمانه طیشرا ای و يمنیاهر يروهاين ديپل و

. در برخني از جوامنع   هسنتند  يمعمنول  یيهاتيشخص ،فات  يگاه، است ...و ناپلئون ر،يکب

هنا  تنر اسنت و در برخني جوامنع حنامي بنودن بنراي زن       بودن براي مردها آسان جوجنگ

گریزد و به سنفر  از محيط محدودکننده مي جوجنگ(. 187: 1393)پيرسن،  تر استآسان

ي درونمان از ما توقنع دارد کنه   جوجنگکشد. شود و او را ميرو ميرود با اژدها روبهمي

هاي خنود زنندگي   طبق اصول و ارزش جوجنگهاي به اصالتمان بسيار وفادار بمانيم. آدم

 جنگند.  کند و در صورت لزوم ميمي

يمن  گورسنتان  به هاخوابابانيخ با حتي. خوابديم ابانيخ آوارگان با هاشبآینه 

 و نابودگراندشمنان و  باجنگد، بلکه هاي بيروني مينه تنها با مشکالت و رنج او رود.

 ،سنازند  دين ناام و درماننده  را او تنا  کردنند يمن  هبن غل او بر که اييدرونمنفي  يروهاين

 جنانبش  بنه  را سناله  صند  شدۀ حبس يهانفس ر،جادوگ هزاران انگار» :دنکيم مبارزه

 توان ،دنينرس وحشت تا بست را چشمانش. راندنديم عقب به را او و کردنديم فوت

! منانس ... داشنت  قافلنه  از ينشان آنچه از و زارشهيب از ختگریيم... ردينگ را شیپاها

 گرانوجناد  تنا  بخنند  ندبخ...  شکنديم را گرانوجاد طلسم هاشاهزاده خندۀ که گفتم

 دنیدو حال در جانيهم ابد تا مرا شانیهانفس داغ تنورۀ با نتوانند گرید و شوند بيغ

 .(46: 1393پور، رواني) «... بخند...  دارند نگه

 اسنت  یني گرايمنفن  و يدين ناام ي،درونن  دشنمنان  بنا  نبرد جوجنگ سط  نیباالتر 

 بنرآوردن  و مرزهنا  و حند  حفنظ  بنر  تمرکنز  و تين تثب موجب جوجنگ. (194 :همان)

 تنا  کنند يمن  عمنل  يرمنان آ خنودب  و خودفرا خدمت در الگوکهن نیا.. .ماست يازهاين
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 کنند يمن  له و هيتنب، شوديم گرانید و او بيسآ هیما ای يراخالقيغ که را یيهاشیگرا

 (. 67: 1391مار،)پيرسن و کي

 

 آتش کنار یکول رمان در ندهنیآفر یالگوکهن یبررس .4-3-7

، ممکنن اسنت   گنر آفنرینش کنند. کنار آفرینننده ینا     آفریننده خویشتن حقيقي را پيندا مني  

ارتبناط دارنند.    گنر آفنرینش هایي کنه بنا   پدیدآوردن آثار ادبي، هنرهاي زیبا باشد. داستان

اعتننایي  روایت هنرمنداني است که در راه وفاداري به استعداد و خالقيّت خود با فقنر، بني  »

، سرانجام از مواننع عبنور   گرآفرینشها، شوند. در نوع مثبت این داستانافيان درگير مياطر

هاي غيراصيل بينرون  الگوي آفریننده ما را از نقشیابد.کهنکند و به موفقيّت دست ميمي

 (.306: 1391 )همان،« راند تا هویتمان را مطالبه کنيممي

گل افتن،ی دنبال به نهیآ. شودمي خلّاق يگرآفرینش و نقّاش ياستادنيز سرانجام  نهیآ 

 بنال يهان ننام  بنه  ينقاشن  اسنتاد  بنه  را او سنا يکل شکشني  شود،يم یيراهنما یيسايکل به افروز

 آموزد.يم ينقاش او از نهیآ. کنديم يمعرف

 

 رمان کولی کنار آتش در فرزانه یالگوکهن یبررس .4-3-8

 و فضنل  از يدولتن  در و شنود مي آغاز هوشييب و اهيگنيب حالت در قهرمان سفر معموالا

 انکشناف  قهرمنان،  ياصنل  کنار  .)Brown, 1999: 11( رسند يمن  پاینان  بنه  برتنر  يآگناه 

 کنه  ياگوننه  بنه  خنودش  يهايتوانای و هاضعف به يآگاهي یعن ؛است خویشتن خودآگاه

 (.164 :1375 ،1ينوردبا و هال) شود روروبه يزندگ مشکالت با بتواند

 را جهنان  خواهنند يمن  فقنط  هنا آن، ندارنند  جهنان  دادن ريين تغ به يازين فرزانگان، 

 یيزهايچ گذاشتن کنار در را ما فرزانه يالگوکهن» .کنند درک گونه که هست،همان

                                                           

1- Hall Calvin S. & Nordby Vernon J. 
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-همنان  را قنت يحق تنا  دهديم ياری م،کنييم فکر هاآن بهو نياز  خواسته عنوان به که

 یيرهانوعي  ،يوابستگ بدون تعهد و داشتن دوست يريگادی. میریبچذ هست که گونه

 نگناه  خنود  نزد را هاآن ميباش نداشته يازين اما ،میبدار دوست را هاآدم نکهیا و است

 بننه و بکشنند دسننت يزننندگ بننا دنيننجنگ از کننه آمننوزديمنن فرزانننه نيهمچننن. مینندار

فرزانه آن بخشني از   (.381-382: 1391مار،يک و رسنيپ« )کند اعتماد آن يهافرآیند

ایستد و فقط حرکتمان را تماشا ماست که فراتر از افکار، احساسات و آرزوهایمان مي

کشنند تنا نگنرش    (. همچنانکه رهروان روحاني مدام زحمنت مني  371کند )همان: مي

مشاهدۀ بدون وابستگي را در وجودشان پنرورش دهنند و بنه فراتنر از خنود برونند تنا        

 (.370حقيقت واقعي را تجربه کنند )همان:  ايبتوانند تا اندازه

و  پيرسنن ) اسنت  آن بنه  شندن  کین نزد حداقل ای و قتيحق افتنی فرزانه، ياصل زۀيانگ 

 .  است يوابستگ عدم يريادگی فرزانه سط  نیباالتر بنابراین (.116: 1391 مار،کي

 يانزنن وجوي بسيار به دنبال مانس و آشننا شندن بنا زنندگي     آینه نيز پس از جست

هناي  قمر، گل افروز و برخورد با حوادع سياسني سنال   م،یمر ،يلين سوخته، زن مانند

یابد که باید با جریان زندگي همسو و هماهنگ شود. در پایان انقالب در تهران درمي

 نند گویيمن او  به گردد باآنکهاش بازمياین داستان، پس از آنکه آینه به محل زندگي

اما آینه و نویسننده، دیگنر بنه دنبنال منانس       ،بود او دنبال به شيپ يچند هم مانبس که

نيستند. درواقع آینه به تکامل رسنيده و بنه منانس ینا همنان هوینت واقعني و اسنتقالل         

دست یافته است. نکتة مهم در این داستان این است که دقيقاا مطابق بنا   شیخودروني 

 اینن  انین پا درکننند  مني  الگوي فرزانه که پيرسن در تکامل سير قهرمناني معرفني  کهن

 فرزاننة  سنراغ  بنه  گوید که دیگر قصة آینه تمام شده است و بایند مي سندهینو داستان،

ینا خنود    ننه یآ همنان درواقنع، فرزاننة نقناش،     شناسد وينم را او يکس امارفت،  نقاش

 .است دهيرس تکامل به کهنویسنده است 
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 الگوی لوده و ساحرکهن. 4-3-9

هایي از شخصيت آینه و یا هنر انسنان دیگنر، نمنود     احر نيز در جنبهالگوهاي لوده و سکهن

 منا  يسنرزندگ  و نشناط  نیادين بن حنس ه در شیر و دیآيم معصوم از شيپ يحت لودهدارند. 

 ياننرژ داراي  نيهمچنن  لنوده  .انند ینمايمن  یيابتندا  و کودکاننه  صورت به را خود کهدارد 

 و هنا يبنند طبقنه  کنه  اسنت  يطلبن ومنرج هنرج  و ياخالقن  اصنول  به اعتنايبستاخ، گ ،اريبس

داشتن در خنویش و جامعنه بنراي لنذت     . لوده بدون ریشه اندازديم اعتبار از را حدومرزها

هنا پيونند   ها، طبيعت و کيهان متعهند شنود و بنا آن   آموزد که با آدمکند. او ميزندگي مي

دختنري کنولي معرفني     (. نویسنده در آغاز داسنتان، آیننه را  388-340، همان) داشته باشد

اش زنندگي مني  گيرد و با طبيعت بدوي و کودکانهرقصد و فال ميوقفه ميکند که بيمي

 يسننت  طنور  بنه  سناحران  .دهد رييتغ را جهان خواهديم ساحرکند. همچنين از نظر پيرسن، 

 هنا آن ياعضا و اجتماع به هاداستان نیا و کنندمي انيب داستان شکل به را خود لةيقب ویتار

 تنا  کنند يمن  کمنک  منا  از کین  هنر  درون ساحر .هستند يکس چه بدانند تا کنديم کمک

 (. 347اوست )همان:  ما ياجتماع و يفرد يزندگ جنبة دو هر که ميابيب را يداستان

هایي از زندگي مردم را پيشگویي مني گيرد و جنبهآینه دختري کولي است که فال مي

هنا را  اش اسنت و او آن بي است که دربارۀ زندگي افراد قبيلهکند. او همچنين به دنبالي کتا

مان نيز کنه آیننه انعکاسني از    براي مانس تعریف کرده بود تا بنویسد. نویسندۀ واقعي این ر

اي که در آن زنندگي کنرده   خواهد از خود و قبيله و جامعهبا نوشتن این داستان مي اوست

  سخن بگوید.

 

 قهرمان .4-3-10

يمن  حکمنران  خود، يزندگ کامل تيمسئول رفتنیپذ با ما از کی هر رسن،يپ نظر طبق

يدربرمن  را منا  يزنندگ  ياجتمناع  و يفنرد  هاينهيزم همه ،يرپذیتيمسئول نیا. مشوی
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حکمنران،   و گشنته زبا خنود  نيسنرزم  بنه  قهرمان، سرانجام معموالا که همانطور. ردگي

 ايفرزاننه  بنه  لیتبددر پایان این رمان،  زين نهیآشود، يم بوم و مرز آن ملکة ای پادشاه

 پندر  کننار  اين ميک ...«من... نجامیا من... بابا» :گردديبازم خود شهر به و شوديم نقاش

 زادهمناه  ؟يخنواه يمن  چنه  خندا  از گرید... شده یيکدخدا خودش يبرا نهیآ: ... آمد

 از... «کنن  گناه ن بنود،  تو مثل عالم همة يکاشک...کدخدا: »بازکرد يکی يکی را مجله

 يرو سر با...  و نشست پدر لبان بر يلبخند...  اندازندينم عکس ينجوریا هم پادشاه

  (.257: 1391 پور،يروان)« ... افتاد مجله

 در يمعننو  ياننرژ  پایندار  ةچرخن  ةادامن  يبرا که جامعه در شدن پذیرفته و بازگشت

 خنود  نظنر  بنه  اسنت،  رمنان قه يطوالن بتيغ هيتوج جامعه، يسو از و است ياتيح جهان

(. آینه پس از شناخت 45: 1389 کمچبل،) نمایديم ترسخت دیگر مراحل ةهم از قهرمان

یابد کنه از راز  اي ميها خود را فرزانهاش و رهایي از تنهایي و رنجخود و زوایاي وجود

اش یکجانشين شود که قيبلهو رمزهاي زندگي آگاه است. او پس از بازگشت متوجه مي

ترتيب آینه پس از رسيدن به تکامل و دستيابي شده و تغييرات بسياري کرده است. بدین

رسند. همنانطور   توأمان مي« حاکمي»و « فرزانگي»به هویتي مستقل، طبق نظر پيرسون به 

کند و به شناخت و درک که پس بيداري قهرمان درونش، هویت و شخصيتش تغيير مي

يرون و در افراد قبيله نيز این تحول و تغيير را مشاهده یابد در جهان بتري دست ميعميق

کسي که معموالا در انتهناي  »خواهد در ميان قبيله و همراه با آنان باشد. کند. آینه ميمي

شنود  اي تبندیل مني  الگوي حاکم و یا فرزاننه گردد به کهنداستان به سرزمين خود برمي

« گينرد را بنه دیگنران برعهنده مني     که اغلب رهبري و یا وظيفة انتقنال تجنارب خنویش   

یافتن حقيقت یا حنداقل نزدینک   »(. انگيزۀ اصلي فرزانه 145: 1391مار، )پيرسون و کي

 (.117: 1393)پيرسن، « شدن به آن است
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 یریگجهینت

 «آتنش  کنار يکول» رمانآینه، قهرمان  يزندگ درگانه 12الگوهاي با بررسي و تطبيق کهن

 داسنتان،  نین ا دراسنت.   ميتن ی و معصنوم  يالگوهنا کهنن  از ينمودشتر ، بينهیآ که ميافتیدر

، ي داشنتند گرویرانشدند و تأثير منفي و  ظاهر نهیآ يزندگ در يدرون و يرونيب نابودگران

 مراحنل  و يتکنامل  ريس نده،یجو ،جوجنگ ،يحام چون الگوهایيکهن يهمراه به اما آینه

 نيسنرزم بنه   ايدر پاینان سنفر اسنطوره    کيسکال قهرمان. کرد يط را اشيزندگ مختلف

هنا را  شنود تنا رهبنري آن   يمن  بنوم  و منرز  آن ملکنة  این  پادشاهو فرزانه و  گرددميباز خود

بيداري قهرمنان  »به عنوان قهرمان جهان امروزي پس از  نهیآدر این رمان نيز  برعهده گيرد

 مينان  به یافته و شخصيتي مستقللبا هویتي تکام نقاش ايفرزانهآفریننده و  به لیتبد« درون

 سنفر  هناي ارزش و هنا آموختنه  اسنتعدادها، هنا باشند و   تا هميشه با آن گردديبازماش قبيله

بنا شخصنيتي    و عامي اي مردساالرآینه در جامعهدر ميان گذارد.  هاآن با اش رااياسطوره

شنکالت و عبنور از   هنا، م متکي و منفعل براي دستيابي به حقيت، مجبور به تحمل خشونت

 بنا  خواهند يمن  کنند، يمن  انيبدر رمانش  چنانکه هم پوريروان موانع اجتماعي فراواني شد.

 امنا  ،مسنتقل وجنوديِ   تین هو، قنت يدرحق منانس . کنند  داين پ را مانسنش  ،رمنان  نیا نوشتن

 الگوهنا کهنن  نیا مجموعة به تيموفق به دنيرس يبرا پيرسن نظر از .نده استسیون گمشدۀ

 . تاس ازين

 

 منابع

 ياسننهیمقا يبررسنن(. 1396. )میمننر حسننيمي، و اليسننه مقنندم،يصننالح ؛مائننده ،ياسنندالله

 يکنول » و ولس يوند نوشتة «غبار دختر» يهاداستان در «زنان هيعل خشونت» يهاجلوه

 . 1-19. صص 16 . شيقیتطب اتیادب مجلة .«پوررواني رويمن نوشته «آتش کنار
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 کننار  يکنول  رمان اتیروا در دید ةیزاو نوسان(. 1390). زهرامقدسي،  و غالمرضا ،روزيپ 

 .51-68.صص  8. ش يپژوه شعرة مجل. پوررواني رويمن اثر آتش

 . ترجمة کاوه نيّري. زندگي برازندۀ من(. 1391مار. )پيرسن، کارول اس و هيو کي

 . تهران: بنياد فرهنگ زندگي.6 چ

ــان. (1393پيرسننن، کننارول اس. ) ــداری قهرم  . 1 . چترجمننة فرننناز فننرود . درون بی

 .کلک آزادگان: تهران

ـ . داسنتان  در پسامدرن کردیرو کاربست (.1383. )يعل ،يميتسل  یهـا پـژوهش  ةمجل

 . 33-44. صص 6ش  .يادب

 . تهران: نشر قصّه.1 . چکولي کنار آتش. (1378. )، منيروپوررواني

 ران: مرکز.. تهسایة ایزوت و شکرخند شیرین(. 1383ستاري، جالل. )

 يقهرمنان  سنفر (. 1393. )ي و سنولماز مصنطف  ،و مظفنري  مصطفي؛ گرجي، ديمج ،يسرمد

 .درون قهرمنان  يدارين ب يالگوهنا  کهنن  بنر  هين تک با احتجاب شازده رمان در تيشخص

 . 52-83. صص 2. ش 4 س. معاصر يپارس اتیادب

 لين تحل (.1393. )نيمحمدحسن  ،يسنرداغ  و يعلن  ديس ،زادهقاسم ؛، محمد جواد،انیعصار

 ةین نظر بنر  هين تک بنا  خسنرو يکن  و اوشيسن  تيشخصن  در درون قهرمنان  يداريب تيفيک

 . 134-107 صص .17 ش .10 د. فرهنگ و ادب ةناموهشپژ .ماريک- رسونيپ

 مــتن ةمجلــ .يرانننیا يهنناداسننتان در یننيروا يمرزشننکن (.1395. )قنندرت پننور، يقاسنم 

 .127-146. صص 67 ش. يادب يپژوه

 . ترجمنة شنادي خسنرو پنناه. مشنهد:      قهرمـان هـزار چهـره   (. 1389کمچل، جنوزف. ) 

 گل آفتاب.
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 رمنان  گفتمناني  تحلينل  »، افسنانه  مينري  (.1391. )فرهناد  ،درودگرینان  و مصطفي ،گرجي

 بهارز فارسي نثر و نظم شناسي سبک یةنشر. پوررواني منيرو «آتش کنار کولي»

 . 79-90. صص 15 پ .1. ش 5 د. (ادب

 . 3. چ ترجمنة فرزاننه طنناهري   .مبـاني نقــد ادبـي   .(1385) .دیگنران گنرین، ویلفنرد و   

 مرکز. تهران:

 . ترجمة فرزانه طاهري. تهران: نيلوفر. مباني نقد ادبي(. 1376گرین، ویلفرد. )

ـ  روان يمبـان (. 1375) .يجن  ،رننون  و کنالوین  .اس .هنال  ،ينوردبا ـ یتحل يشناس  يل

 ي.دانشگاه جهاد انتشارات: تهران .مقبل نيمحمدحسة ترجم. ونگی

 کننار  يکنول  رمنان  در آن بازتاب و سميمدرن پست (.1386) .میمر ،ايننيرام، ناصر و کوبختين

 .163-179. صص 148. ش مجلة دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني مشهد .آتش

. ترجمنة عبناس اکبنري.    ای در فیلمنامـه ساختار اسطوره(. 1386وگلر، کریسنتوفر. ) 

 تهران: نيلوفر.

ـ  يمبـان (. 1375) ي ننوردبي. رننون، جن  و و اس  الوین هال. کن  ـ یتحل يروان شناس  يل

 .ي. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهمقبل نیمحمدحس ة. ترجمونگی

تین روا و یيساختارگرا يالگوها(. 1394) جهیخد و پارسا و محمدي، یيسراجنبهیعقوبي 

 يکنشن  يالگنو  بنا  آتنش  کنار يکول رمان ليتحل: نمونه) نیتبا ای تعامل: پسامدرن يها

 . 125-150. صص 49. ش يادب یپژوهشها مجلة .(ماسیگر
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