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چکیده
آثار ادبی آیینۀ تمامنمای احوال ،عادات ،آداب و رسوم یک جامعه است .با
تحلیل و بازخوانی آثار ادبی بسیاری از زوایای فرهنگی ،اجتماعی ،شخصیتی
و روانی مردم یک جامعه آشکار میشود .در این میان ،تصاویر كهنالگویی
میراث ناخودآگاه فردی و جمعی انسان است كه در ادبیات از طریق ذهن خالق

و حساس هنرمندان تجلی مییابد .این مقاله بر آن است كه رمان حصار و
سگهای پدرم یکی از آثار برجستۀ شیرزاد حسن را برمبنای نظریۀ كهنالگویی
بررسی كند .این مقاله به شیوۀ كیفی بر اساس آثار نظریهپردازانی همچون
فروید ،الكان ،كمپل و با تأكید بر نظریۀ كهنالگوهای یونگ انجام شده است.
روش انتخاب شده برای انجام پژوهش ،روش تحلیل محتوای كیفی میباشد
كه تحلیل بر اساس مضمون و جمالت منتخب رمان و تطبیق با كهنالگوهای
یونگ انجام شده است .در این پژوهش ،كهن الگوهای خود ،آنیما و آنیموس،
نقاب ،سایه ،قهرمان ،پدر ،اسطوره ،مادر ،اختگی ،باكرگی و  ...در داستان
تحلیل میشود و مشخص میگردد كه پیرنگ و نقش شخصیتهای داستان بر
پایۀ نظریات یونگ قابل بررسی است .ازجمله كهنالگوهای پررنگ این رمان
مرگ ،سایه ،اسطوره و قهرمان هستند .نقش اسطوره» و«قهرمان اسطورهای»
در باور انسانها از گذشته تا به امروز چنان ریشه دوانده ،حتی بعد از مرگ
قهرمان داستان ،كاركرد و تأثیر این كهنالگو را میتوان مشاهده كرد .سایۀ پدر
(= دیکتاتور) تا پایان داستان بر لحظهلحظهی زندگی افراد ساكن در حصار
سنگینی میكند .آنها حتی مرگ او را باور ندارند و میپندارند كه به زودی
بازخواهد گشت تا حصارش را بازپس گیرد.

واژگان کلیدی :كهنالگوها؛ رمان ،تحلیل محتوا؛ یونگ؛ حصار
و سگهای پدرم.
 . ١استادیار جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان کردستان ،ایران
 .٢استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور کردستان ،ایران
 .٣کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ،دبیر آموزش و پرورش ،سنندج ،ایران

کورتە

نووسراوه ئهدهبیهکان ئاوێنهی نیشاندهری داب و نهریتی کۆمهڵگان .به
شیکاری و دووبارە خویندنهوهی نووسراوه ئهدهبیهکان ،الیهنه
فەرهەنگی،کۆمهاڵیهتی ،کەسایەتی و دەروونیی جهماوهر دهرئهکهوێ .لهم
بازنهیهدا ،وێنه ئارکیتایپهکان میراتی بهشی ناوشیاری تاکهکهسی و کۆیی
مرۆیه که له ئهدهبدا له رێگهی زەینی داهێنەر و ههستیاری هونهرمندانهوه
خوی دهنوێنێ .ئهم وتاره ڕۆمانی حهسار و سهگهکانی باوکم ،لە بەرهەمە
ناسراوەکانی شێرزاد حهسهن ،به شێوەی چۆنایەتی و له سۆنگهی بیرداڕێژانی
وەک فرۆید ،الکان ،کهمپل و به جەختکردنەوە لهسهر تیۆریی سەرچەشنەوە
شیکاری ئهکات .ڕێبازی توژینهوه لهم وتارەدا ،شیکاریی ناوهرۆکی
چۆنایەتییە که تێیدا رسته و واتای ڕۆمان به بهراورد لهگهل تیۆریی
سەرچەشنی یونگه ئهنجام دراوه .لهم تۆێژینهوهیەدا بە شیکاریی
سەرچەشنگەلی وهک خود ،ئانیما و ئانیمۆس ،ڕووبهند ،سێبهر ،پاڵهوان،
باوک ،ئوستووره ،دایک ،نهزوکی ،پاکیزەیی و ...دەردەکەوێ کە تانوپۆ و
دەوری پاڵهوانهکانی ڕۆمان له ڕوانگهی تئوری ئارکیتایپی یونگهوه تاوتوێ
دەکرێن .بۆ وێنه سەرچەشنەکانی ناو ڕۆمان بریتین له مردن ،سێبهر ،ئوستووره
و پاڵهوان .دەوری ئوستووره و پاڵهوانی ئوستوورهیی له باوەڕی مرۆڤدا هەر له
ڕابردووهوه تاکوو ئیستا ڕەگاژۆی کردووه تهنانهت دوای مردنی پاڵهوانیش
کاریگەری و ڕۆڵی درێژەی هەیە .قورسایی سێبهری باوک (دیکتاتۆر) به
سهر ههموو چرکەبەچرکەی ژیانی دانیشتووانی حهساردا دیاره؛ به شێوهیهک
که تهنانهت باوەڕ بە مردنی ناکەن و پێیان وایه هەر زوو بۆ داگیرکردنهوهی
حهسار ئهگهڕێتهوه.

وشەگەلی سەرەکی :شێرزاد حهسهن؛ سەرچەشنەکان؛ ڕۆمان؛

شیکاریی ناوهرۆک؛ یونگ؛ حهسار و سهگهکانی باوکم.

rahmadrash76@yahoo.com
hgharib60@gmail.com
nnourbakhsh@gmail.com

 50

تحلیل رمان حصار و سگهای پدرم

 -١مقدمه و طرح مسأله
رمان به عنوان یکی از ژانرهای مهم ادبی كه حامل پیامهای فرهنگی ،اجتماعی و ظرایف روانشناختی هر جامعه است،
بازتاب هنجارها ،بنمایهها و كهنالگوهای آن جامعه به شمار میرود .هنرمند درصدد بازنمایی جامعۀ خود با تمام
كژیها و كاستیهای آن در آینۀ تمامنمای هنر و ادبیات است .یونگ میگوید« :روان آدمی بطن تمامی علوم و
هنرهاست» (یونگ) 140 :1379 ،؛ هنرمند و نویسنده نیز به عنوان فردی كه «انسانی جمعی است؛ یعنی انسانی كه
زندگی روانی و ناخودآگاه نوع بشر را حمل می كند و شکل میبخشد» به این علوم و هنرها دست مییابد .یکی از
انواع هنرها ،هنر ادبیات با انواع آن مثل شعر ،داستان ،رمان و ...است .از این روست كه فهم و تحلیل ادبیات میتواند
به فهم و درک ما از جامعه كمک شایانی كند؛ زیرا تعبیر یونگ «ادبیات خانۀ ذاتی و طبیعی كهنالگوهاست و كار
هنری ابتدا از ناخودآگاه یعنی مکان وجود فرمها و تصاویر كهنالگویی ناشی میشود» (كی گورن .)29 :1370 ،از نظر
یونگ تجارب فرد ،تابع تجارب نژاد نوع بشر و حاصل آزمودههای تمامی كسانی است كه پیشتر در آن جامعه
زیستهاند .یونگ ،نگارۀ ذهنی ناخودآگاه این تجارب را ضمیر ناخودآگاه جمعی میدانست (همان.)156 :
شیرزاد حسن در خانوادهای پرجمعیت به دنیا آمد .او از كودكی ،تحت مراقبت وسواسگونۀ مادرش بزرگ شد
(هاشم .)2008 ،پدر او نظامی خشنی بود و در خانوادۀ آنها كسی اجازۀ ابراز عقیده نداشت (ههلهبجهیی.)33 :2007 ،
همین مسأله باعث كمرویی شیرزاد نوجوان شد (حهسهن .)11 :2009 ،او بعدها شخصیت پدر و جامعۀ سنتی و
پدرساالر خود را در داستانهایش ،از جمله رمان حصار و سگهای پدرم بازتاب داد .پدركشی تم اصلی این رمان
است .در حصار و سگهای پدرم انواع مختلفی از پدر شامل :پدر عادی ،ایدئولوژیک ،فکری ،متافیزیکی ،حزبی،
سنتی و سیاست عربی وجود دارد (سجادی .)1380 ،در این رمان ،روح پدر بر سر شخصیتهای داستان چنان سنگینی
میكند كه حتی پس از كشتهشدنش حضور او را همچنان احساس میكنند .از نظر شیرزاد حسن ،پدر نشانۀ كابوس
بزرگ قدرت است و همچون سایهای از او جدا نمیشود؛ قدرتی كه خشونت پدر را نشان میدهد .موضوع بسیاری
از داستانهای او كشتن و جامعۀ اِروسكُش است .در بسیاری از داستانهای او روایت زندگی آدمهای درمانده و ذلیل
و تنهای جامعۀ كُرد ،بهویژه بیوهزنان و پیردختران و پسرانِ ناامید اما عاشق ،دیده میشود.
در تحلیل و واكاوی رمان حصار از شیوۀ نقد ادبی روانشناختی كهنالگویی استفاده شده است .نقد كهن-
الگویی ،متن را با توجه به اسطورههای تکراری و كهنالگوها (در یونانی آرخه« ،آغاز» ،و تیپوس ،اثر در داستان)،
نمادها ،تصاویر و انواع شخصیتها در آثار ادبی تفسیر میكند .نقد كهنالگویی ریشه در دو رشتۀ علمی دانشگاهی
دارد؛ انسانشناسی اجتماعی و روانکاوی .این دو رشته ،هر كدام با روشهای جداگانه در نقد ادبی مشاركت داشتند.
دومی زیرشاخۀ نظریۀ انتقادی است .نقد كهنالگویی كه در دهههای  1940و  1950به اوج محبوبیت خود رسید،
بیشتر به علت تأثیر و كار منتقد ادبی كانادایی نروتوپ فرای ( )1991-1912بود.
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مسألۀ اصلی ما در این پژوهش ،یافتن جایگاه كهنالگوهای به كار رفته در رمان حصار و تطبیق آن با كهنالگوهای
یونگ میباشد تا به این درک برسیم كه چه امور مشتركی در خزانه و میراث جمعی انسانها وجود دارد كه سرگذشت
جمعی آنها ،هر بار در گوشهای از دنیا و در جامعهای دیگر به شیوههای گوناگون تکرار میشود و حافظۀ جمعی و
ناهوشیار جمعی چه تأثیری بر نویسنده گذاشته كه چنین اثری بیافریند .هدف اصلی مقالۀ حاضر واكاوی و تحلیل
رمان حصار و سگهای پدرم با تأكید بر نظریۀ كهنالگویی یونگ است .در كنار این هدف اصلی ،شناخت نمادها و
كهنالگوها بر اساس نظریۀ یونگ ،تفسیر و شناخت كهنالگوهای رمان حصار و سگهای پدرم و شناخت الگوهای
جنسیتی نهفته در رمان از دیگر اهداف این مقاله است.
 -2تعریف مفاهیم
الف) کهنالگو ١در روانشناسی تحلیلی
كهنالگوها كه ریشه در ناخودآگاه جمعی و تاریخ نوع بشر دارند ،در ادبیات معاصر گاه به شکل دیگری درمیآیند و
نویسندگان خودآگاهانه آنها را استحاله میكنند (مباشری و درویشی .)1395 ،آركیتایپ نمونۀ كهن است؛ آن را
«صورت ازلی»« ،صورت نوعی» و «كهنالگو» نیز ترجمه كردهاند .آركیتایپ از واژۀ یونانی «آركتوپوس »2به معنی
كهنالگو گرفته شده است (كزازی .)76 :1376 ،غریزه و كهن الگوها عواملی هستند كه هر دو در ساختن ناآگاهی
جمعی نقش دارند و میراث مشترک همۀ انسانهاست .در نظریۀ یونگ ،نمادها و نقشهای كهنالگویی محصول تأثیر
تلفیقی ساختار اولیه و اصلی روان و بقای تجربۀ مکرر و پیوستۀ بشر ،یعنی زادۀ آن دسته از محرکهای طبیعی و
اجتماعی هستند كه در پشت سر خود آثار اسطورهشناختی شخصی را در روان به جای میگذارند (یونگ:1392 ،
 .)34در این رمان جنبههای مختلف كهنالگویی یونگ بروز یافتهاند .یونگ معتقد است انسان در مسیر تکامل خویش
به الیههای درونی خود سفری ذهنی میكند .بنمایههای اصلی داستان شیرزاد حسن ،دغدغههای انسانی ،آرزوها و
امیال سركوب شدۀ انسان تحت اسارت در جوامع شرقی است (سجادی .)1379 ،چهرههای كهنالگویی به زعم یونگ
عبارتند از :قهرمان ،كاهن ،فرمانروا ،پیر فرزانه ،مادر ،پدر ،كودک ،دختر باكره و ...موقعیتهای كهنالگویی شاملِ تولد،
بلوغ ،همبستری ،ازدواج و مرگ (یونگ.)23 :1379 ،
ب) سایه

3

سایه شامل غرایز ابتدایی است و ریشۀ آن از كهنالگوهای دیگر عمیقتر است .سایه دو وجه مثبت و منفی
دارد .در وجه منفی باید رام وكنترل شود .در غیر این صورت تنبیه جامعه را به دنبال دارد و در وجه مثبت
منبع شادی ،خالقیت و هیجان است و نباید از آن ممانعت كامل به عمل آید .از سویی سایه همیشه به ضدیت
با فرد نمیپردازد وآدمی گاه باید با آن بسازد« .این ساختن همواره یکسان نیست وگاه عبارت است از تسلیم،
1

. Architypes
. Arkhetupos
3
. Shadow
2
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گاه مقاومت و گاه عشق ورزیدن برحسب اقتضای موقع .سایه فقط وقتی به خصومت میگراید كه مورد
بیاعتنایی یا سوءتفاهم قرار گیرد» (فونفرانتس.)273 :1359 ،
4

پ) آنیما و آنیموس

به این نکته اشاره دارد كه انسانها در اساس دوجنسیتی هستند و هر فردی هم در سطح روانشناختی و هم
زیستشناسی خصوصیات هر دو جنس را آشکار میكند و نیز در جهت سازندگی زندگی ،بقای گونه و
الهامبخشی عمل میكنند« .آنیما به ذهن امکان میدهد تا خود را با ارزشهای واقعی همساز كند» (هال و بای،
 .)76 :1375بنابر تعریف آنیما وآنیموس ،مردان در جستجوی احساسات سنجیدۀ «زن» هستند و زنان در پی
اندیشه و پایداری «مرد»اند (فونفرانتس)273 :1359 ،؛ بنابراین آنیما جنبۀ زنانۀ روح مرد است .همزادپنداری
راوی در تمنیات غریزی و جنسی با خواهرانش ،رمان حصار را میتوان نمایش جنبهها وكاركردهای متنوع و
متفاوت آنیما وآنیموس در درون انسان دانست .دو قطبیبودن خصوصیت ذاتی كهنالگوهاست كه ما در رمان با
آن مواجهیم .در پایان رمان شاهد درهمآمیختگی نهایی «سوژه و ابژه» هستیم كه در آن پسر و روح پدر با هم در
میآمیزند.
ت) قهرمان

5

كهنالگوی تحول و رستگاری ،نجات و رهاییبخشی است .قهرمان ،سفری طوالنی در پیش میگیرد كه در آن
باید به كارهای ناممکن دست بزند تا به نجات خود و جامعه بپردازد (گرین و دیگران .)166 :1383 ،كهنالگوی
قهرمان برخالف دیگر كهنالگوها باید با سایه كنار بیاید .در این رمان ،راوی با كشتن پدر میخواهد قهرمان و
ستوده شود و جای پدر را بگیرد ،اما اسطورهپرستی و مقدسمآبی نقش پدر در تصور اهالی حصار ،نه تنها از او
قهرمان نمیسازد ،بلکه باعث طردشدگی و منفوری وی میشود و برای همیشه از كار خود نادم و پشیمان میماند.
ث) پرسونا( 6نقاب)

گاهی شخص در یک نقشی بیش از اندازه غرق خواهد شد ،به این معنی كه با آن نقش همهویت شده است و
دیگر وجههای شخصیت كنار میروند وبین پرسوناهای مختلف در حالتی بحرانی قرار میگیرد (نوردبای:1375 ،
 .)65پرسونا (نقاب) سازگاری اجتماعی فرد را با همنوعانش به ارمغان میآورد .پرسونا در این رمان وسیلۀ
سازگاری و مصالحه با اجتماع است .راوی با كشتن پدر و پشت پازدن به حیثیت اجتماعی و بیاعتنایی به
سرزنشها میكوشد از اسارت نقاب رهایی یابد( .اوج بیاهمیت شمردن اجتماع ،اسطورهاندیشی و كمرنگشدن
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نمادها در ناخودآگاه قهرمان!) اما سرانجام میبینیم كه راوی نمیتواند از قالب نهایی نقاب بیرون بیاید و با اهالی
حصار همنوا میشود و در «ضجههای نهایی در گورستان بر قبر پدر» ،این امر عدم رهایی از نقاب ،بروز مییابد.
ج) اسطوره

7

مقدس شمردن افراد ،اشیاء و عناصر است .در رمان حصار روح اسطورهاندیشی و مقدس شمردن پدر «حاكم و
فرمانروای دیکتاتور» برحصار و افکار حصاریان حاكم و مستولی است .الگوی اسطورۀ مقدس در باور حصاریان چنان
حک شده است كه حتی بعد از كشتن پدر به دست برادر بزرگ ،روح و افکار و گفتار پدر همچنان بر اندیشۀ زنان،
پسران ،دختران و حیوانات حصار غالب و به نوعی از تمام كهنالگوهای رمان قویتر ومؤثرتر ظاهر میشود و دیگر
كهنالگوها را درمینوردد و كمرنگتر میسازد.
چ) پیر فرزانه
كهنالگویی ،واجد ویژگیهای روحانی ناخودآگاه و مظهر پدر و روح آدمی و به معنی اندیشه ،شناخت ،درستاندیشی و
روشنبینی است و كاركرد آن یاریگری و خیرخواهی دیگران است .در خواب و رؤیا و خیال به صورت پدر ،معلم،
استاد ،جادوگر و شخص نیرومندی ظاهر میشود« .طبعی دوگانه و متضاد دارد و قادر است در جهت خیر و شر یا هردو
كار كند ،كه برگزیدن هریک بسته به ارادۀ آزاد انسان است» (تسلیمی و میرمیران ،34 :1389 ،نقل از مورنو.)74 :1383 ،

 -3پیشینۀ نظری
 -١-3روانکاوی ادبیات
سابقۀ بحث روانکاوی ادبیات با درنظرگرفتن دانش علم روان به قرون كهن بازمیگردد و بسیاری از دانایان و فیلسوفان
و عارفان در گذشته برای شناخت روان انسانی سعی كردهاند و دریچههایی برای مجاهده و رسیدن به آن گشودهاند.
اما آنچه امروزه به عنوان نقد ادبی روانکاوانه یا روانشناختی شناخته میشود ،عمرش به اوایل قرن بیستم میالدی
میرسد .سال  1900میالدی یعنی سالی كه زیگموند فروید كتاب تعبیر رؤیا را نوشت و سال  1930كه كتاب مهم
توتم و تابوی فروید منتشر شد ،به گونهای دیگر به ارتباط میان روانکاوی و ادبیات یا روانشناسی و ادبیات برمیخوریم
كه امروزه در دیدگاههای جدید همچنان تأثیرش باقیست .نقد ادبی در دوران مدرن بیشتر به سمت نظریههای ادبی
به معنای بحث و بررسی روانشناختی ،جامعهشناختی ،فلسفی و ...در مورد ادبیات و موضوعات آن پیش رفته است.
به هر روی ،نظریهای جدید نقد ادبی در قرن بیستم ،زوایای تازهای از آثار ادبی را بر خوانندگان متون گشود و آنها
را با ابعاد شگرف و نوینی آشنا كرد .روانشناسی تحلیلی یکی از این نظریهها در نقد ادبی است كه در نیمۀ دوم سدۀ
بیستم توسط كارل گوستاو یونگ بنیان نهاده شد .طبق نظریۀ او هنرمند و شاعر میتواند با بهرهگیری ازمحتویات
ناخودآگاه جمعی كهنالگوها به آفرینش هنری دست زند .نقد كهن الگویی از اقسام نقد ادبی جدید است كه به نقد
اسطورهای هم معروف است .نقد كهنالگویی «هر اثر ادبی را به منزلۀ بخشی از كل ادبیات بررسی میكند .اصل و پایۀ
. Myth
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نقد كهنالگویی بر این مبنا است كه كهنالگوها ،تصاویر ،شخصیتها ،طرحهای روایی و درون مایههای فرعی در تمام آثار
ادبی حضور دارند و به این ترتیب ،شالودهای را برای مطالعۀ ارتباطات متقابل اثر فراهم میآورند» (مکاریک.)401 :1383 ،

 -2-3نقد ادبی روانکاوانه

8

نقد روانكاوانه ادبی گونهای از نقد ادبی است كه در آن روشها ،مفاهیم ،نظریهها و فرمهای به كار رفته متأثر از سنت
روانکاوی است كه توسط پدر روانشناسی مدرن زیگموند فروید بنا نهاده شد .از همان نخستین روزهای
پیدایش روانکاوی ،خوانش روانکاوانه نیز در محافل ادبی مغرب زمین رایج شد و اكنون یکی از رویکردها و روشهای
اصلی نقد ادبی محسوب میشود .در این شیوه از نقد ادبی به متن به مثابه یک رؤیا مینگرند و منتقد به تأویل آن میپردازد
تا به الیههای نهفته آن پی ببرد .به نقد ادبی روانکاوانه ،نقد روانشناختی نیز میگویند .نظریۀ «نقد روانکاوانه» در ادبیات
از اهمیت ویژهای برخوردار است .هر متن ادبی كه رفتار انسان را به درستی توصیف میكند و محصول ضمیر ناخودآگاه
نویسنده است ،اصول روانکاوی را نیز دربرخواهد گرفت .استفاده از مفاهیم روانکاوی برای نقد ،به یک نوع ادبی یا ابزار
هنری منحصر نمیشود؛ ما میتوانیم از روانکاوی برای خوانش و نقد روانکاوانۀ داستان ،شعر ،نمایش و حتی آثار
غیرداستانی نیز بهره ببریم ،برای مثال میتوانیم از مفاهیم روانکاوی برای نقد و تفسیر نقاشی ،مجسمهسازی ،معماری ،فیلم
و موسیقی هم استفاده كنیم (لوئیس.)23 :1950 ،

 -3-3نقد اسطورهای به مثابه نوعی نقد روانکاوانه
روایتهای اسطورهای یکی از اولین و ابتداییترین قالبهای ادبی است .در طول تاریخ هم ،جدا از شکلهای اولیه
و اصلی این گونۀ ادبی ،از بسیاری از قهرمانان اسطورهای ،به صورت تلمیح یا در اشکال مشابه ،در آثار ادبی دیگر،
استفادههای فراوان شده است .گاهی نیز ساختار برخی اسطورهها در داستانهای دورههای بعد ،مورد استفاده قرار
گرفته است (سرشار .)77 :1383 ،در دورۀ جدید اندیشمندانی چون فروید و كاسیرر به ابعاد نقد اسطورهای پرداختهاند.
میتوان گفت كه اسطورهها انعکاسی از تمایالت و هنجارهای باطنی انسان هستند كه به دلیل حس كمالجویی و
رشد انسانی به وجود آمدهاند .رویکرد نقد اسطورهای ،بستری انسانشناختی دارد و اثر ادبی را بر مبنای ارزشهای
فرهنگی آن ،در ارتباط با كیفیتهای اساطیری تفسیر و تأویل میكند .این روش ،پیشینهای بیش از یک قرن دارد و
زمینههای متنوعی از نقد و خوانش متون ادبی را از دیدگاههای متفاوت دربرمیگیرد .در این میان ،بیش از همه،
نظریات یونگ در تکوین این رویکرد مؤثر بوده است (قائمی.)34 :1389 ،
 -4پیشینۀ عملی پژوهش
پژوهندگان با جستجو در منابع مختلف تاكنون كتابی با این عنوان نیافتهاند و همچنین تحقیقی براساس نظریۀ روانشناسی
یونگ با این عنوان مشاهده نکردهاند؛ امّا پژوهشهایی تقریباً مشابه انجام پذیرفته است .مقاالت مطالعه شده ،جدا از محاسن
خود دارای دوضعف اساسی هستند :نخست آنكه مطالب آنها تقریباً با یکدیگر شباهت دارد و دوم اینكه به بررسی
. Psychoanalytic Literary Criticism
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كهنالگوهای متعدد نپرداختهاند و اگر نیز این كار را انجام داده باشند ،كامالً با كهنالگوها از منظر یونگ مطابقت ندارند.
همچنین روش پژوهشی به كار رفته در بسیاری از این نوشتهها صرفاً مروری و اسنادی است .از میان پایاننامهها و
مقالههایی كه با موضوع این مقاله تقریباً مطابقت دارند ،به بررسی برخی از آنها میپردازیم:

« -1بررسی تطبیقی و تحلیل شخصیت در آثار داستانی ثروت اباظه و شیرزاد حسن از دیدگاه روانشناسی و
نقد ادبی» (پشابادی)1390 ،
در این پژوهش ،نویسنده به بررسی «شخصیت» در داستانهای دو نویسندۀ معاصر ،ثروت اباظه (نویسندۀ عرب)
و شیرزاد حسن (نویسندۀ كرد) كه هریک در زبان و ادبیات خود دارای پایگاه و جایگاه خاصی هستند ،پرداخته است
و با معرفی این دو نویسنده و زمینههای داستانسرایی ،محیط پرورشی ،اندیشهها وآثار آنان آغاز میشود .سپس برخی
از شخصیتهای داستانی آنها را در بوتۀ نقد قرار میدهد تا شیوههای بهرهگیری نویسندگان از مفاهیم ،اندیشهها و
مقولههای روانشناختی را تا حد توان روشن سازد و چشماندازی از تحلیل روانشناختی داستان به دست دهد .این
پژوهش روشن میسازد كه شخصیتهای داستانی شیرزاد حسن از ابعاد روانشناختی عمیقتری نسبت به شخصیت-
های داستانی ثروت اباظه برخوردارند.

« -2تحلیل نمادهای اسطورهای یونان در شخصیت زن پنج رمان فارسی با رویکرد كهنالگویی یونگ»
(شهریاری)1398 ،
در پایان نامۀ مذكور تالش گردیده است با استفاده از روش توصیفی و براساس نظریههای روان شناختی و نقد
روانشناسانه با توجه به ویژگیهای خاص ادبیات داستانی به تجزیه و تحلیل كهنالگویی و اسطورهای پنج رمان
شوهر آهو خانم از علی محمد افغانی ،سووشون از سیمین دانشور ،چراغها را من خاموش میكنم از زویا پیرزاد،
چشمهایش از بزرگ علوی ،سنگ صبور از صادق چوبک پرداخته شده است .در این رمان كاربرد و كاركردهای هفت
كهنالگو ،از كهن الگوهای یونگ بررسی و تحلیل شده است .محقق در این اثر ،نتیجه گرفته است كه نویسندگان
هركدام به نوعی به بازتاب كهنالگوها و اسطورههای یونانی در آثار خویش پرداختهاند.
« -3سفرقهرمانی شخصیت در رمان شازده احتجاب با تکیه بر كهنالگوی بیداری قهرمان درون» (سرمدی و
دیگران)1393 ،
نویسندگان دراین مقاله هدف خود را بررسی رمان هوشنگ گلشیری از منظرنقد كهنالگویی با تکیه بر مبانی
فکری «كارول پیرسون و هیو.كی.مار بر پایۀ كهنالگوی دوازدهگانۀ بیداری قهرمان درون معرفی كرده و تالش كردهاند
ضمن آشنایی خواننده با این كهنالگوها ،نشان دهند كه شخصیتهای داستانی نیز همچون هشیوار ،با تجلی این
كهنالگوها ،می توانند در مسیر تفرد گام نهند و سفر قهرمانی را پیش گیرند.
« -4صور مثالی آنیموس یونگ در رمان سووشون» (بانیانی و همکاران)1392 ،
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نویسندگان بعد از معرفی كهنالگوی آنیموس به بررسی آن در رمان سووشون میپردازند و معتقدند كه معشوق
می تواند براساس شخصیت پنهان شاعر و نویسنده ،جلوههای گوناگونی داشته باشد .البته شرایط خاص اجتماع و
تحوالت مختلف در وجود نویسنده نیز میتواند بر تغییر نگرش نویسنده در مورد این نیمهی پنهان (آنیما یا آنیموس)
تأثیر گذارد.

« -5در جستجوی آزادی یا گریز از آن :تحلیل روانکاوانه از رمان حصار و سگهای پدرم» معصومه
معتمدنیا ()1400
نگارندۀ مقاله با بهكارگیری مفاهیم روانکاوانۀ اریک فروم ،از جمله شخصیت سادیستی ،شخصیت
مازوخیستیی ،همرنگی ماشینی ،واكنش تخریبی و دیگر مفاهیم مربوطه ،جزئیات متن را به روش روانکاوانه
(تحلیل محتوای آشکار برای رسیدن به محتوای پنهان) تحلیل كرده ،انگیزهها و علل اصلی واكنشهای راوی و
افراد حصار را در زمان حیات پدر و بعد از كشتن او ،بیان كرده است .مقالۀ حاضر از دو جهت با این مقاله تفاوت
دارد :هم از نظر روشی و هم نظریۀ راهنمایی پژوهش.
بررسی چند نمونه پژوهش و مقاله دربارۀ موضوع مقالۀ حاضر ،نشاندهندۀ دغدغههای پژوهشگران در حوزۀ
روانشناسی و ادبیات و پیوند و انطباق «اسطورهها وكهنالگوها» در ادبیات داستانی ملل مختلف و ذهن نویسندگان
این آثار میباشد .از آنجا كه پژوهشهای مذكور در مورد آثار نویسندگانی از ملل اروپایی (یونان) ،عرب ،فارس،
كرد و  ...میباشد ،اهمیت اینگونه نقد روانکاوی با دیدگاه كهنالگویی را به خوبی نشان میدهد و مطابقت
میراث مشترک جمعی ملل ،گویای تکرار كهنالگوها در ذهن نویسندگان و در بین ملل و اقوام گوناگون جهان
میباشد .پژوهش حاضر با مبنا قراردادن نقد اسطورهای و روانکاوی ادبیات ،با استناد به نظریات فروید ،الكان و

 ...و ذكر نمونههایی مشابه ،با تکیه و تأكید بر نظریۀ كهنالگویی یونگ بر آن است كه رمان حصار و سگهای
پدرم را با رویکرد «روانشناسی اعماق( 9تحلیلی)» و عنایت به عناصر اینگونه نقد از دیدگاه یونگ به روش
توصیفی-تحلیلی با بهره گیری از دریافتهای منتج از مطالعات كتابخانهای و اسناد ،تحلیل وارزیابی كند تا از
دریچهای دیگر این رمان را كه سرشار از بنمایههای روانشناختی است ،معرفی نماید.
 -5روش پژوهش

روش پژوهش حاضر ،تحلیل محتوای كیفی و از نوع «مطالعۀ موردی» میباشد .از نظر سرمدی و همکارانش
( )1376پژوهشگر در «مطالعۀ موردی»« ،یک» مورد را «انتخاب» و آن را از جنبههای مختلف بررسی میكند .این
«مورد» میتواند یک «واحد» یا سیستم با حد و مرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم
باشد .ما در مقاله حاضر از روش تحلیل محتوای كیفی استفاده كردهایم .روش تحلیل محتوای كیفی به عنوان
. Depth Psychology
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نوعی روش پژوهش موردی ،در برابر تحلیل محتوای كمی قرار میگیرد و بیشتر از شمارش كلمات و اصطالحات
آشکار متن ،با الگوها و مضامین نهان متون سروكار دارد .به طور كلی تحلیل محتوای كیفی با واكاوی مفاهیم،
اصطالحات و ارتباطات بین این مفاهیم سعی در استنباط و آشکاركردن الگوهای نهان در مصاحبهها ،مشاهدات
و اسناد مکتوب دارد (ازكیا و احمدرش.)726 :1396 ،
جدول شمارۀ ( :)1انواع كدگذاری در سه رویکرد تحلیل محتوا

منشأ رمزها یا كلمات كلیدی

زمان تشخیص رمزها یا كلمات كلیدی

آغاز تحقیق

نوع تحلیل محتوا

رمزها از دادهها مشتق میشوند

رمزها همزمان با تحلیل داده معین میشوند

مشاهده

تحلیل محتوای عرفی

رمزها از تئوری یا یافتههای تحقیق مشتق

رمزها همزمان با تحلیل دادهها و یا قبل از آنها مشخص

میشوند

میشوند

نظریه

تحلیل محتوای جهتدار

كلمات كلیدی براساس عالقۀ محقق یا ادبیات
تحقیق بهدست میآیند.

كلمات كلیدی قبل و در ضمن تحلیل دادهها تعریف میشوند كلمات كلیدی

تحلیل محتوای تلخیصی

 -5-١تعریف مفاهیم اساسی در تحلیل محتوای کیفی
هرچند دربارۀ تعریف مفاهیم در تحلیل محتوای كیفی توافق اصولی وجود ندارد ،در كل میتوان گفت این مفاهیم
عبارتند از -1 :محتوای آشکار و پنهان -2 ،واحد تحلیل -3 ،واحد معنا -4 ،فشرده كردن -5 ،جداسازی و خالصه
كردن -6 ،منطقه محتوایی -7 ،رمز -8 ،مقوله -9 ،تم.

 -5-2معرفی اجمالی رمان حصار و سگهای پدرم
عجیب است كه هنوز زندهام و نمردهام… درون گنبدی تاریک و نمناک هستم اما هزار افسوس كه از پر و بال
افتادهام… مانند خفاش به تاریکی خو گرفتهام… یک عمر است… عمری ازلی كه غیر از روشنایی لرزان
شمعی ،هیچ چیز دیگری شبح مرا از سگهای پدرم جدا نمیكند…سگهای سفله و با وفایش… به چه كسی
التماس میكنند؟ به من یا به پدرم؟ به خدای آسمانها یا به شیطان؟… تف به كر و اللی چون من… گر و
اخته… وای بر هیبت جسد پاره پاره و پوسیده پدرم (ص.)38

این سخنان راوی رمان حصار و سگهای پدرم و نالهها و شکوههای زنجیروار پسری پدركش است كه هم از
سویی گرفتار احساس گناه و شرم به خاطر قتل پدری خودكامه و ستمگر است كه مانند خونی كه به دستهایش
ماسیده ،او را رها نمیكند و هم از سویی دیگر ،دچار درد وحشتناک تحقیر و طرد شدگی از طرف همه اسیران و
ستمدیدگان آزاد شده حصار كه انتظار داشت همچون قهرمانی بزرگ او را ستایش كنند و نامش در تاریخ جاودانه شود.

رمان دربارۀ یک خانوادۀ بسیار بزرگ و پرجمعیتی است كه پدر خانواده همۀ افراد خانواده را در خانه حبس
كرده است و به دور خانه نیز یک حصار كشیده است .حصاری كه در قسمتی از كتاب چنین توصیف میشود« :زندان
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دختران و پسرانش ،طویلۀ اسب و استرهایش ،قفس بلبلهایش ،النه و آشیانۀ سگ و گربه ،خرگوش و كبوترهایش ،اولین و

آخرین منزلگاه زنانش( »...ص  .)9كسی حق خارج شدن از این حصار را ندارد و همه باید در داخل خانه به وظایف
خود عمل كنند .افراد خانواده باید به طور كامل در خدمت پدر و حیوانات خانه باشند و مو به مو دستورات پدر را
اجرا كنند .قدرت پدر خانواده ،برای او بسیار مهم است .هیچكس جرأت ندارد كه آن را زیر سؤال ببرد .سرپیچی از
دستورات او و یا انجام دادن كاری كه بر خالف میل او باشد ،عواقب بسیار جدی در پی خواهد داشت .خشم پدر در
حدی است كه حتی حیوانات حصار را هم میترساند و با پرندگان كاری میكند كه پرواز را فراموش كنند؛ در حدی
كه اگر در قفس آنها را نیز باز كنند ،پرواز نخواهند كرد .در مقابل این وضعیت وحشتناک ،اعضای خانواده باید
سپاسگزار پدر نیز باشند.
 -6جداول تحلیل جمالت بر اساس نظریۀ کهنالگویی
یک كهنالگو را میتوان همچون یک ذخیرۀ هوشافزا یا یک اثر ارثی تصور كرد كه از طریق تراكم تجربیات روانی
بیشماری كه همواره تکرار شدهاند ،تکوین یافته است .یونگ بر آن است كه «نمادها و نقش نمایههای كهنالگویی
محصول تأثیر تلفیقی ساختار اولیه و اصلی روان و بقایای تجربۀ مکرر و پیوستۀ بشر ،یعنی زادۀ آن دسته از محرّکهای
طبیعی و اجتماعی هستند كه در پشت سر خود آثار اسطورهشناختی شخصی را در روان به جای میگذارند (یونگ،
 .)37 :1379برای تحلیل رمان حصار و سگهای پدرم براساس روش تحلیل محتوای كیفی نسبت به خواندن جمله
به جمله كتاب و استخراج مفاهیم و سپس مقوالت آن اقدام كردیم .نتیجۀ كدگذاری رمان در جدول شمارۀ ( )1در
باال نشان داده شده است.

پژوهشنامه ادبیات کردی
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جدول شمارۀ ( )2نمونه كدگذاری باز ،استخراج مفاهیم و مقوالت

مقوالت

کهنالگوها

جمالت منتخب
از فریاد و جیغ آنها سرسام گرفتهام ،نعره و داد و فغان ،التماس....

درد و رنج اهالی حصار

ناامیدی

سایه /آنیما

آه! یک عمر است ،عمری ازلی كه هیچ چیز مرا از شبح سگهای

ترس از همراهی همیشگی

ناامیدی

سایه

پدر جدا نمیكند!
آن زنان ودختران گیسو بلند وبرهنه سینه از پس این دیوار به چه

مفاهیم /مضامین اولیه

سگها
درماندگی زنان ودختران

نا امیدی

سایه/آنیما

كسی التماس می كنند؟
دیگر تمام...تا زندهام ،روی آرامش را نخواهم دید...
شبها كه اندوه به سراغم میآید ،آوازهای دوران گذشته را به یاد

رنج و ناراحتی

ناامیدی

سایه

اندوه و فراموشی

ناامیدی

سایه

دیر زمانی است كه عمر و جوانیمان را در طویلهها به باد دادهایم...

اتالف عمر

ناامیدی

سایه /نقاب

حصار خلوت و خاموش ،حصاری بسیار خسته و آرام ،آرامشی

خستگی و كسالت حصار

ناامیدی

سایه

پر از رؤیاهای تلخ ،هذیان و رنگباختگی!

افقی سیاه انتظارم را میكشید...
این تنها یک شب بود یا هزاران شب؟!
چهرهام آشفته ،موهایم سپید ،رخساری پر چروک و قامتی درهم

تکرار زندگی عذابآور

ناامیدی

سایه

تاریکی آینده

ناامیدی

سایه

تکرار شبهای عذابآور

ناامیدی

سایه

اتالف عمر و زندگی

ناامیدی

سایه

شکسته...
لحظهای پیش ،جنگل بوی بهار میداد .اكنون میان خزان و

افسردگی طبیعت

ناامیدی

سایه

برگهای خزانی گرفتار شدهام
جز صدای نالۀ خودم و عوعو سگها چیزی نمیشنیدم!

نالههای زجرآور

ناامیدی

سایه

در كنار جسدش ،روزهایم چقدر شبیه همدیگر بودند!

روزهای مکرر و عذاب آور

ناامیدی

سایه

روزها مانند هزاران دانۀ خاک از الی انگشتانم میریختند و گردباد

روزهای تکراری عذابآور

ناامیدی

سایه

آنها را می برد...

نقد جامعۀ سنتی
و اصول

نمیآورم.

شب تاریک بارانی گذشت ،فصل برف و باران جای آن را گرفت...

مقولۀ اصلی

پدرساالری
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با هر بار از خواب پریدن ،چیزی را از یاد می بردم ،از دست می

اندوه و فراموشی

ناامیدی

سایه

دادم...
به كجا بروم كه همۀ دنیا مرا انکار كرده است!
من به گورستانی بدل شدهام كه جز نالههای زن سیاهپوش و عوعو

طردشدگی

ناامیدی

سایه

حس مرگ و نابودی

ناامیدی

سایه /آنیما

سگهای هوسباز هیچ چیز دیگر را نمیبینم و نمیشنوم .دیگر
تمام...
چهقدر سخت است هم گور ،هم گورستان و هم گنبد باشم،

حس مرگ و نابودی

ناامیدی

سایه

چهقدر سخت است ،چهقدر سخت است!...

ادامۀ جدول شمارۀ ()2
جمالت

مفاهیم /مضامین اولیه

مقوالت

کهنالگوها

سگهای پلید ،سگهای سفله و باوفایش ،سفله و ظالم

بیوفایی سگها به راوی

خیانت

سایه

هرگز فکرش را نمیكردم ،مادران زبونانه انگشت اتهام را به سوی

مورد اتهام بودن راوی از

خیانت

سایه /آنیما

من دراز كنند
خواهران بیانصاف  ،مادران سفله و فریبکار نجاتم دهید

سوی مادران
بیانصافی خواهران

نقد جامعۀ سنتی
پستی و

سایه /آنیما

فریبکاری
نمیدانستم خودتان خفاش هستید و عاشق تاریکی...

كوتاه فکری اهالی حصار

پستی و بیارزشی

ای خواهران خودفروش ،برادران نامرد و سفله...

سفلگی وخیانت حصاریان

پستی

آنیما/آنیموس

بیتفاوتی به درماندگی راوی

بیپناهی

مادر منفی

(پسر ارشد)
خواست من سرافرازی و خشنودی بود ،اما مورد نفرین ،تف و

طردشدن راوی( پسر ارشد)

طعنۀ مادر ،خواهر ،برادر ،مهترها و خدمتکارها قرار گرفتم.

طردشدگی و

سایه

راندگی

رابی زیباتر از همۀ مادرانم ،شوخ و شنگتر ،عزیزتر...وای از رابی؟

افسونگری رابی

مکر و فریبکاری

اغواگری /سایه

رابی گفت :امشب هم نزد من است ،چفت در را نمیاندازم"...

تحریک به كشتن پدر

فریبکاری

اغواگری /سایه

پس از اجرای توطئه ،متوجه شدم آن زن عیار ناقصالعقل ،تمایلی

فریب دادن پسر ارشد

مکر و فریب

اغواگری /سایه

دروغین به من نشان داده است

و اصول
پدرساالری

سایه

هنگامی كه مادران خودم به من پناه نمیدهند ،دیگران چگونه؟!

مقولۀ اصلی

پژوهشنامه ادبیات کردی
برادرانم به من میگفتند :داداش تو فرزند ارشد خانوادهای ،آخر تا
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تحریک برادران به كشتن پدر

اغواگری /سایه

كی سرافکندگی...؟!
همهشان چشم به دست و بازوی من داشتند

انتظارات اهالی حصار

جمالت

مفاهیم /مضامین اولیه

عجیب است هنوز زندهام و نمردهام!

تعجب راوی (پسر ارشد) از

تحریک به قتل

مقوالت
تردید

اغواگری /سایه

کهنالگوها

مقولۀ اصلی

سایه

زنده بودن بعد از قتل پدر
به او باور ندارند.آخر چه كسی به یک گوركن شهوتران گوش

غیرقابل اعتماد بودن گوركن

تردید

سایه /نقاب

میدهد؟!
آیا كسی را دیدهاید كه درون گوری روی جسد پدرش بخورد و

تردید و ابهام راوی

تردید

سایه /نقاب

بخوابد؟
این گنبد روی گور پدرم است یا شهر سگهای باوفایش؟
خواهران دستهایشان را بر پیشانی یکدیگر میگذاشتند تا بفهمند

ابهام راوی(پسر ارشد)

تردید

اسطوره

عدم باور مرگ پدر

تردید

سایه /آنیما

كه از خوشحالی مرگ پدر ،صرع نگرفتهاند!
در آن شب هریک انگار دو دهان داشتند ،با یکی مینالیدند و با

نقد جامعۀ سنتی
حس متضاد در مرگ پدر

تردید

سایه /آنیما

یکی میخندیدند...
"میرهم" از اتاق رابی هراسان فریاد زد "...آهای زنها برسید،

پدرساالری
عدم باور مرگ پدر

تردید

پدر (منفی)

"دیو" دارد تکان میخورد"
وای از جشن پیروزی و ترس آمیخته با لذت و تردید پدر كشی!

ابهام و خوشحالی در مرگ

تردید

سایه

پدر
آه از آن كارناوال پر از اندوه و خوشی و نا كامی...
از تردیدها ،سؤالها و عصای دست گوركن میترسیدم
اسب اخته هم زیر درخت ارغوان به ما نگاه میكرد ،با دوچشم
مبهوت .به خاطر مرگ پدر و...
بههم خوردگی طبیعت از من است یا سگهای پدرم؟
انگار در آن گور ،در مرحلۀ دوزخ زندگی میكردم ،تا آن دم كه
از خون پدر پاک و منزه شوم.

و اصول

تعارض و ابهام

تردید

سایه

ترس و تردید ازگوركن

بیم و ترس

سایه

اندوه شدید و تردید اسب

غم و اندوه

سایه /اختگی

سیاه عربی پدر
تردید و هرجومرج

تردید

سایه

زجر ابدی به دنبال كشتن پدر

عملزدایی

سایه
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من حصار یا خودم را ویران كردم؟

ابهام و ویرانی

تردید

سایه

من پدر یا خودم را كشتم؟

ابهام و ویرانی

تردید

سایه

وای بر هیبت جسد پاره پارۀ پدرم...

پدرساالری

قداست و ابهت

قهرمان /حاكم

او از كودكی ،هر نوع زهری را چشیده بود ،زهر مار و عقرب و

پدرساالری

شجاعت

قهرمان /حاكم

تمام زهرهای دنیا...
همان زمان كه چهار دست و پا رفتن را پشت سر نهادم ،پشت

پدرساالری

ابهت پدر

قهرمان

سرش راه افتادم ،سکندری میخوردم ،میبایستی گریه نکنم و آخ
نگویم.
گاهی نوک عصایش را به دستم میداد و گاهی گوشهای از تازیانۀ

پدرساالری

هیبت پدر

قهرمان

سهشاخهاش را...
جا میماندم ،گامهای كوچکم به گامهای بلندش نمیرسید
سرفۀ همیشگیاش ما را هراسان میكرد ،فریادش شبیه غرش پاره

پدرساالری

هیبت پدر

قهرمان

ترس و وحشت از پدر

ابهت پدر

حاكم

ابری بود ،همۀ ما را از جا میپراند
چگونه نشنیدید آن فریاد را كه چندین ستاره را در آسمان خاموش

قدرت و نفوذ پدر

پدرساالری

حاكم

كرد؟
حصاری كه شیر مردی شجاع مانند پدر در آن نباشد ،صد بار بهتر

شجاعت پدر

پدرساالری

حاكم

است كه ویرانه شود ...النۀ خفاش و جغد شود

 -١-6نمونههایی از نمادهای رمان حصار
حصار  :در نمادشناسی حصار ،محدودیت و محصوركردن نماد خفقان ،استبداد و اسارت است كه در رمان تمام
حوادث قابل توجه در آن رخ میدهد و خانواده (جامعه)ای بسته و محصور پشت دیوارهای بلند آن در چنگال استبداد
پدر ،اسیر هستند.
گورستان :در نمادش ناسی ،توتم است .برای یادبود فوتشدگان ،سنگ قبرها ،نقوش ،گنبد روی قبرها ،در بین ملل و
اقوام نشانگر احترام به روح مردگان و پیوند زندگی با مرگ است.
گنبد  :شاخصی برای دیده شدن .در فرهنگ اسالمی و معماری مسجد بسیار مورد توجه است .نشانۀ رفعت و باالرفتن
است و همچن ین نصب آن بر روی قبر اشخاص مهم نشانۀ ارزشمندی متوفی است .در رمان بر گور پدر ساخته شده
است.
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گورکن :واسطۀ ظاهری بین دنیای زندگان و مردگان و به نوعی دارای شخصیت مرموز و موهوم است .در رمان نشانۀ
زشتی و پلیدی است و حرص و طمع و شهوت پایانناپذیرش را با مکر و فریبِ زندگان و باجخواهی از آنها ،ارضا
میكند.
عصا :در گذشته و تا حدی امروز نیز ،نمادِ قدرت برای صاحبمنصبان و اشخاص مهم و برای عامه و بینوایان نوعی
چوبدستی برای تکیهدادن و راه رفتن بوده است .در رمان ،پدر آن را برای تفاخر و تشخص و به نشانۀ مهمبودن به
دست میگیرد.
تازیانه  :نوعی توتم است .در طول تاریخ ،وسیلۀ تنبیه و شکنجه و مجازات بوده است .پدر نیز برای تهدید و اثبات
قدرت خود و حساب بردن اهالی حصار از دستوراتش در میان اهالی حصار ،آن را به دست میگرفت.
خنجر  :نوعی توتم است .در گذشته برای دفاع به كمر می بستند .امروزه نمادی از میراث فرهنگی و بازتابی از غرور
مردانگی و تشخص مردانه است و پدر نیز برای اثبات مردانگی و ابهتش ،همیشه آن را به كمر میبست.
دیوار :نماد منحصركردن و جداكردن قلمرو است .در رمان نیز پدر به همین منظور برای حصار دیوارهایی بلند ساخته
بود.
آفتاب  :نماد انرژی ،گرمابخشی ،شور و زندگی است .امّا عالقۀ پدر به آفتاب به دلیل قدرت سوزانندگی و جوشاندنش
است و اینكه چشمها را میزند و كسی قدرت نگریستن به آن را ندارد.
ماه :نماد روشنگری در تاریکی و افشاگر رازهای شبانه است .در برخی فرهنگها نماد «نرینگی» و مردبودن است .در
رمان هم برای پدر این معنا را دارد و پدر از ماه متنفر است و آن را به نوعی رقیب خود میپندارد.
سگ :نماد پاسبانی ،نگهبانی و وفاداری است .در رمان نیز سگها مانند روح پدر و به نوعی نشانۀ خوی درندگی او
هستند .انگار بعد از مرگ ،روح پدر ،در سگهایش حلول میكند و تا آخر رمان به دنبال انتقام پدر از پسر هستند.
اسب سیاه  :اسب نماد قدرت و نیرومندی و برتری است .در رمان اسب سیاه ،توجیهكنندۀ قدرت ،نرینگی و شهوت
پدر است ،نیروی غریزی و جنسی رامنشدنی پدر را نشان میدهد.
گربۀ نر :نماد شهوت و غریزه جنسی است .در رمان نیز پدر گربههای نر را برای دور نگهداشتن از چشم دخترانش
اخته میكند؛ زیرا برانگیزانندۀ غرایز جنسی (تابو) ،دختران و پسران در نظر گرفته میشوند و به این دلیل ،پدر آنها را
اخته میكند.
بلبل :نماد زیبایی و خوشآوازی است .در رمان نماد دختران محبوس و اسیر حصار است كه مانند بلبلهای اسیر در
قفسهای پدر هستند.
اختگی :نماد ناباروری فکر ،بی ثمری اندیشه و انقطاع نسل است .در رمان نیز یکی از ابزارهای خشونتآمیز پدر
برای مهار هوی و هوس میان پسران و حتی حیوانات نر و همچنین اثبات قدرت و مردانگی خود میباشد.

 6٤

تحلیل رمان حصار و سگهای پدرم

بکارت :نماد پاكی ،معصومیت و دست نخوردگی و دخترانگی است .در رمان نیز خواهران با وجود سن باال به
صالحدید پدر اجازۀ ازدواج و همآغوشی با مردان را ندارند و همچنان باكره هستند.
موارد مذكور نمونههایی از نمادهای رمان (توتم و تابوها) بودند كه نویسنده با ظرافتی زیركانه در رمان انتقادی
خود از آنها بهره گرفته است.
جدول شمارۀ ( )3مربوط به مفاهیم ،مقوالت جزء و مقوالت اصلی
تعداد مفاهیم

تعداد مقوالت جزء

کهن الگوها

110

25

سایه -آنیما-

مقوله هسته

آنیموس -پدر-
قهرمان -اسطوره
فرمانروا -نقاب-

نقد جامعۀ سنتی و پدرساالری

معصومیت-
عصیانگر-مادر-
اغواگر

در انتخاب جمالت و مفاهیم ،سعی شده است جمالتی بررسی شوند كه مفاهیم مشترک و نزدیک به هم دارند
و در متن رمان بسامد باالیی داشته اند؛ امّا با وجود این ،مفاهیم با بسامد كمتر یا غیرمستقیمی نیز با مفاهیم «هرج
ومرج»« ،اضمحالل»« ،استغاثه»« ،پنهانكاری»« ،كودک»« ،بلوغ»« ،ازدواج»« ،همبستری»« ،خاستگاری»« ،عشوهگری»،
«محرومیت» و  ...در رمان قابل استنباط و بررسی است كه برای جلوگیری از اطناب و كلیشهای شدن ،به همان مفاهیم
نسبت داده شده است .چنان كه گفته شد ،راویِ رمان از ترس الل شده است .سوژهای صامت كه فقط میبیند و شاید
میشنود .آنچه روایت میشود ،در حقیقت گفتوگویی درونی است در حصار چسبیده به گورستان .رمان ،روایتی
حلقهوار 10دارد ،از پایان آغاز میشود تا به پایان برسد .از گورستان به حصار و از حصار به گورستان .تمامی قصه
روایت سفری است از گنبد و حصار ،به گورستان! از پستان مادر به مرگ! هم برای راوی و هم برای پدرش! انگار
دو قطب یک طیف یا حتی دو همزاد با امیالی مشابه  -امّا یکی در اوج قدرت و كامیابی و دیگری در قعر محرومیت
و ناكامی -كه به هنگام مرگ به هم میرسند .در سطرهای پایانی روایت مرگ ،راوی پس از آن كه به مرده پدر
میچسبد ،به گور و گورستان تبدیل شده است:
من خودم به گورستانی بدل شدهام كه به جز ناله زنهای سیاهپوش و هاپ هاپ سگهای هوسباز هیچ چیز
دیگری را نمیبینم (ص  .)113قصه با این عبارت پایان مییابد كه« :چقدر سخت است .هم گور ،هم گنبد و
هم گورستان باشم… چقدر سخت است!» (ص .)114

. Circular
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در جامعه ،در اینجا حصار ،همواره نوعی ثنویت و جدایی كامل خیر و شر -اهریمن و اهورا -و نور و ظلمت
وجود دارد .همه چیز یا سیاه ِسیاه دیده میشود یا سفیدِ سفید! پدر یا به شدت آرمانیشده 11و كامل و خداگونه است
و یا بیارزش شده ،12یا اهورایی و تقدسیافته است و یا اهریمنی و ناپاک .در زمانی كه پدر مقدس است «قانون پدر»
نیز مقدس است و باید بیچون و چرا اجابت شود و زمانی كه از ارزش و اعتبار میافتد ،قانونی شیطانی است كه
شکستن آن عبادت و امر ثواب به شمار میآید .همانگونه كه بالفاصله پس از كشتهشدن پدر راوی به عرش اعلی
برده میشود و پدر اهریمنی است و گناهکار! ولی به فاصلۀ زمانی اندک پدر به جایگاه خود بازمیگردد؛ اسطورۀ
مقدس میشود كه بدون او حصار ویرانهایست ناامن و با حضور مقدسش به حصار بركت میآورد .آنگاه راوی به
جایگاه اهریمنی باز خواهد گشت و منشأ ویرانی و ناامنی و بیبركتی میشود .گیرافتادن در این جهانبینی ثنویتی
است كه جوامع را یا به حالت سلطه و برتری میبرد و یا به زیر میكشد و استعمارزده و تحت سلطه میشوند.
هم راوی و هم جامعه (اهالی حصار) وابستهاند .از آنجا كه همواره ،قدرتی خودكامه برای آنها بر اساس
خواستهای غریزیاش تصمیم میگرفته و عمل میكرده و همانطور كه در متن میگوید دیگران باید با الگوبرداری
رفتارهای او را تقلید كنند تا آدم بشوند! اهالی حصار ،مسؤولیتی جز اطاعت نداشتهاند؛ بنابراین برای رفع نیازهای
خود در زندگی ،به سرپرست وتکیهگاهی نیاز دارند .چنین جوامعی ،از صغیربودگی خود بیرون نیامدهاند .كانت
پیش شرط ورود به مدرنیته و روشنگری را خروج از دوران صغیری میداند؛ ولی مردمان حصار پس از كشتهشدن
پدر از ادارۀ خود عاجزند؛ حتی پسر ارشد خود را درمانده و وابسته احساس میكند .این همان جامعۀ گوسفندواری
است كه شیرزاد حسن نویسندۀ حصار در سخنرانیاش در كنگرۀ نویسندگان فنالند به آن اشاره دارد:
«جامعۀ وابسته ،جامعهای نابالغ و گوسفندوار است .جامعهای كه نه با اصالت اندیشه و خرد و واقعبینی،
بلکه در سطح غریزی و نیازهای پایهای به زندگی خود ادامه میدهد .در چنین جامعهای ،حتی اعتراض و
جنبشهای سیاسی ،برنامهریزی شده و آگاهانه نیست .جامعه برای ارضای نیازها و غرائز پایهای معترض
است و نه برای آزادی و استقالل و دموكراسی یا ارتقای ارزشهای انسانی و فرهنگیاش».

در این رمان تمام افراد دارای شخصیت منحل ،ضعیف و منزوی و وابسته به پدر هستند .همه زندانیِ حصار پدر
و سگهای او هستند و از دنیای خارج از حصار خبر ندارند .در نهایت از رنج به ستوه آمده و در پی آزادی میروند
و فکر میكنند با كشتن پدر به آن دست مییابند .بعد از كشتن پدر ،نمیدانند از آزادی به دست آمده ،چگونه استفاده
كنند؛ زیرا اصالً معنی آزادی را نمیدانند و برای آنها مفهومی نامشخص است؛ از اول اینگونه بار آمدهاند و به شیوهای
دیگر ،دوباره خود را تسلیم نیروهای دیگر میكنند .در نهایت به این نتیجه میرسیم برای این كه افراد دارای شخصیتی
ثابت و استوار و دور از وابستگی باشند ،باید ازهمان كودكی شروع كرد كه شخصیت فرد در حال شکلگیری است
و شخص را مستقل بارآورد تا در هیچ حصاری مبحوس نشود ،حتی حصار ذهن خودش! گرچه متحدشدن و جنگ
. Idealized
. Devalued
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علیه ظلم میتواند شروعی برای كسب آزادی باشد ،ولی چون این اتحاد در میان افراد حصار دوام نداشت ،هیچ تغییر
مثبتی در زندگی آنها ایجاد نشد و اوضاع نابسامانتر شد ،طوری كه آنها خواهان همان زندگی قبلی خود بودند .رمان
حصار و سگهای پدرم ،رمانی است كه خواننده را به دنیایی در گذشته میبرد كه واقعاً چنین سبکی از زندگی در
جامعۀ كردی وجود داشته است .جامعهای پدرساالر و قدرتمند كه همه چیز در دست مردان بوده ،پدر نقش اول را
در خانواده داشته و هیچ نشانهای از برابری حقوق زن و مرد دیده نمیشود.
 -7نتیجهگیری و تحلیل نهایی
اهمیت رمان حصار و سگهای پدرم از آنجا ناشی میشود كه شیوهای دوسویه را با خود همراه دارد؛ تقابل پسر و
پدر ،پسری كه تحت تأثیر خوی استبدادی و دیکتاتوری پدر همراه دیگر حصاریان اسیر شده است و پدر آنچنان بر
پسر و خانوادهاش تسلط دارد كه نه تنها جسمشان ،بلکه روحشان ،خوابهایشان و رؤیاهایشان را هم در اسارت خود
گرفته است .پدر در نظر پسر نه تنها طبق تعاریف كهنالگویی خردمند و راهنما نیست ،بلکه همه را قربانی هوی و
هوس فرمانروایی خود كرده است ،راوی (پسر) مدت هاست با تحریکِ مادران ،خواهران ،برادران ،اندیشۀ عصیان و
كشتن پدر را دارد و سودای رهایی در سر میپروراند .در این رمان رسیدن به رهایی از حصار ،رسیدن به كهنالگوی
«خود و تمامیت» است .امّا در مسیر داستان بعد از كشتن پدر ،عوامل و شرایط الزم برای این ارتقای شخصیت قهرمان،
فراهم نمیشود و اهالی حصار كه به اسارت و بردگی خوگرفتهاند ،نادم و پشیمان از مرگ پدر ،برادر بزرگ را متهم
به «پدركشی» و از حصار طرد میكنند و شرایط رسیدن به رهایی و تفرد برای راوی فراهم نمیشود و عناصر
كهنالگویی دراین رمان مسیری خالف عادت میپیماید« .سایه» قهرمان ،او را به قربانگاه میبرد .راوی به تمامیت
نمیرسد؛ زیرا گریختن دائمی بعد از «پدركشی» بیش از آنكه نشانۀ رهایی باشد ،نشانۀ احساس گناه و پوچی،
بی هویتی ،طردشدگی و رفتن به سوی مرگ و نابودی است .سفر راوی برخالف قهرمان اسطورهای ،سفری رو به
كمال و تفرد نیست ،راهنما و پیر فرزانهای درخور نمییابد .تالشهای راوی بیهوده است .برادران ،خواهران و مادرانش
غیرقابل اعتماد هستند ،عشق دروغین نامادری جوانش «رابی» كه جلوۀ كهنالگوی «آنیمای» راوی است ،او را میفریبد
وآنیماهای شخصیتهای داستان منفی هستند و فریبنده ،نه مثبت و انگیزهبخش!
در هیچ بخشی از رمان ،رابطهای واقعی و اصیل بین او و جنس «زن» (خواهران ،مادران ،معشوقۀ اغواگر) برقرار
نمیشود .شخصیت مادر ،در رمان ،همان نقش مادر در جامعۀ سنتی كُرد ( در بیشتر مناطق) ،همواره ترسو ،تسلیمشده،
بیاراده ،زیر سیطرۀ سنت ناموجه «پدرساالری» تصویر شده است؛ بنابراین جلوههای عنصر مادینۀ درون پسر ،همه
دارای حاالتی از خشم ،تردید و ناتوانی است كه تأثیری منفی بر شخصیت راوی گذاشته است .شیرزاد حسن در اكثر
داستانهایش آسیبها و معضالت اجتماعی را به نمایش درآورده و به تحلیل ریشهها و عوامل آن پرداخته است .وی

شخصیتهای فراوانی را كه غالباً اعضای یک خانواده هستند ،در فضای عمومی پرخفقان رمان حصار و سگهای
پدرم تحت فشار شدید و بیامان قرار میدهد و بدینسان زمینههای شکلگیری انواع تنشها و عارضههای روحی و
روانی و همچنین بروز انواع بزهکاری ،فساد ،بیعدالتی و ستمكاری را به نمایش درمیآورد ،به گونهای كه با وجود
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تعداد زیاد شخصیتهای این رمان ،به سختی میتوان شخصیتی سالم از نظر روانی پیدا كرد .همۀ شخصیتها تحت
فشار ستم و زور و آلوده به سلطهای هستند كه آدم سالم آن را برنمیتابد ،امّا آنها دامنگیر نوعی «الیناسیون» شدهاند.
به عالوه عوارضی چون «سادیسم» (دیگرآزاری و لذتجویی همراه با خشونت) و «مازوخیسم» (خود آزاری) در آنها
مشهود است .در حقیقت هیچ یک از شخصیتها در این خانواده و در مقیاسی بزرگتر ،هیچ كس در چنین جامعهای
از این گونه مناسبات ناخوشایند مصون نمانده است.
نتایج تحلیل حاضر حاكی از آن است كه تحقیر و سركوب زنان و بچهها در بیشتر رمانهای شیرزاد حسن به
وضوح احساس میشود .در رمان حصار و سگهای پدرم پدیدۀ سركوب و كنترل و مراقبت شدید به مرتبهای میرسد
كه شخص پدر شبانه به خوابگاه دخترانش سر میزند تا مبادا «خوابهای حرام» ببینند .نویسندۀ رمان با خلق چنین
فضایی ،ظلم و سركوب شدید در حق این اقشار از جامعه را محکوم میكند و عاقبت ننگین آن را كه خودكشی ،فرار،
آوارگی و انواع بیماریهای روانی است ،به تصویرمیكشد .شیرزاد سرچشمۀ حاكم بودن فضایی این چنین بر «خانوادۀ
جامعه» را سرچشمۀ بارآمدن پسران و مردانی میداند كه رگ مردانگی در آنها بریده شده است .همچنان كه بچهها در
این «خانواده -جامعه» طوری تعلیم یافتهاند كه همیشه به حضور سلطۀ یک «حاكم = پدر» عادت دارند .شیرزاد حسن،

عامل سركوب را یکی از عمدهترین انگیزههای بزهکاری در جامعه میداند .وی این موضوع را در رمان حصار و
سگهای پدرم ،در سراسر داستان نشان داده است .یکی از مشکالت اساسی شخصیت «راوی» در داستان ،سركوبشدن
او به دست پدرش است؛ ازاینرو او مجبور است در طول سالیان دراز امیال ،آرزوها و خواستههای خود را سركوب
كند .كاری كه همراه با انگیزههای فراوان دیگر در نهایت منجر به این حادثه میشود كه دستش به خون «پدر» بیاالید.
راوی در سراسر داستان از مکانیزم «عملزدایی» كمک میگیرد .تا گناه كشتن پدر را از دوش خود بیندازد و از باری
كه بر دوشش سنگینی میكند ،رهایی یابد« .عملزدایی نوعی سركوب است كه به موجب آن «خود» میكوشد تجربیات
ناخوشایند و پیامدهای آنها را نادیده بگیرد» .عملزدایی مانند نیروی جادویی منفی است كه افکار یا رویدادها را
ناپدید میسازد و آنها را از طریق رفتارهای تشریفاتی و وسواسی پاک میكند .نمونۀ كالسیک عملزدایی در روایت
شکسپیر از «لیدی مکبث» یافت میشود ،به طوری كه او برای شستن گناه قتل ناشی از دانکَن ،دستانش را به صورت
تشریفاتی به هم میمالد .او با پاکكردن دستانش امیدوار است نقشی را كه در مرگ پادشاه ایفا كرد ،عملزدایی كند.
با این حال تالشهای او برای سركوبكردن گناه ،كامالً موفقیتآمیز نیستند .با وجود تالش شخصیت قهرمان (راوی)،
داستان شیرزاد حسن برای عملزدایی ،موفق نمیشود آن را از یاد ببرد و در نهایت منجر به نابودی «راوی» میشود.
رمان حصار ،در عین اینكه رگههای پُررنگی از مفاهیم روانشناسی را در خود دارد ،امّا بیشتر یک داستان سیاسی
است در نقد ذهنهای دیکتاتورسازی است كه آزادی برایشان در حد فاصل سقوط این دیکتاتوری تا بروز آن دیگری
خالصه شده است .حصار و سگهای پدرم ،به صورت توأمان داستان دوران استعمار و عصر پسااستعماری است.
داستان دیکتاتوری و جوامع و افراد دیکتاتورزده است .سؤال اصلی مستتر در رمان این است كه آیا با كشتهشدن یک
دیکتاتور ،ذهنهای دیکتاتورزا نیز آزاد میشوند؟ با كشتهشدن پدر اتفاقات عجیبی در خانه میافتد و سؤالهای زیادی
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در ذهن خواننده ایجاد میشود .از جمله اینكه آیا میتوان با قتل یک دیکتاتور ذهنهایی را كه از ترس دیکتاتور
لحظهای آرامش ندارند و تمام عمر خود را وقف خدمت به دیکتاتور كردهاند به آرامش رساند؟ تحلیل رمان حاوی
این نکته است كه حتی اگر حصاری در محیط بیرون فروریخت و دیکتاتوری درهم شکست ،تا وقتی مردم از شر
حصار مغزیشان خالص نشوند ،آیا میتوانند به آزادی دست یابند؟ تالش نویسنده برای گرفتن نوک پیکان نقد به
سمت جامعه و مردمش ،آن هم در فضایی مانند خاورمیانه ،تالشی است شجاعانه و ستودنی كه شیرزاد حسن به
خوبی در اثرش به آن پرداخته است .فضای كتاب ،فضایی تیره و پردرد است كه حتی خالصشدن از دست پدر
زورگو هم كمکی به بهبود اوضاعش نمیكند .اتفاقاً برعکس ،وضع حصار پس از مرگ پدر از قبل بدتر هم میشود.
ساكنین حصار كه تجربۀ زندگی آزادانه را ندارند ،نمیتوانند در شرایط بیحصاری و بدون وجود قدرت سیطرهای
مردساالر زندگی كنند .زنان رها شده از حصار ،هیچ ذهنیتی از زندگی در جهانی ندارند كه در آن مردی نباشد تا به
تمامی صاحب ذهن ،جسم و اندیشهشان باشد؛ به همین دلیل هویتی مستقل برای خود متصور نیستند و وجود خود
را در بودن در كنار یک مرد میدانند .طنز تلخ داستان این است كه اولین كسی كه دختران ،بعد از فروپاشی حصار
عاشقش می شوند ،مردی است گوركن .گویا قرار است نویسنده نشان دهد با نمادی اینچنین ،از دل این آزادی جز
مرگ و تجدید دیکتاتوری قرار نیست چیزی نو زاده شود .سایۀ پدر (دیکتاتور) تا پایان داستان بر لحظهلحظهی زندگی
افراد حصار سنگینی میكند .آنها حتی مرگ او را باور ندارند و میپندارند كه به زودی بازخواهد گشت تا حصارش
را بازپس گیرد .این همان نکتهای است كه به تمامی در این كتاب میبینیم :داستان زیستن در فضایی پدرساالر و البته
این واقعیت كه انقالبها فرزندان خود را میبلعند.
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