دوفصلنامۀ ادبیات پهلوانی ،دانشگاه لرستان
سال چهارم ،شمارۀ هفتم ،پاییز و زمستان ( 1399صفحات )99-126

نقد کهنالگویی سایه و نقاب در منظومۀ کوراوغلی

مقاله پژوهشی

چکیده
کهنالگوها وجوه مشترک از ادراک هستند که در جاهای مختلف ،بهصورتهای همسان نمود
مییابند .در میان کهنالگوها ،چندد کهنالگدو ،بهصدورت کلیددی ،در روانشناسدی تحلیلدی
کاربرد دارد :خود ،آنیما و آنیموس ،نقاب و سدایه .منوومدۀ کدوراو،لی ،بدهخاطر بنمایدههای
حماسی ،از نور اسطورهای بسیار ،نی است .از آنجا که اسدطورهها الهدامبخش تحقّد امکدان
کمال و تجلّی کامل قدرت هستند ،توجه به کهنالگوهای مطرح در این منوومه ،مدّ نور قرار
گرفت .این مقاله با بررسی نمادهای کهنالگوهای سایه و نقاب ،به فردیت رسیدن قهرمدان را
مورد توجه قرار میدهد .سایه همواره تکانههایی را در انسان فرامیخواند که از بخش حیوانی
فرد برخاستهاند که این سایه در مسیر فردانیت ،بارها و بارها و گداهی بدرای مقلولشددن ،بدا
نقاب موجّه حضور مییابد و قهرمان با جذب یا از بین بردن آن ،تولّد دوباره را تجربه میکند؛
اللته کهنالگوی نقاب فقط خاص سایه نیست؛ زیرا گاهی خود قهرمان یدا نیروهدای یداریگر
نیز از نقاب استفاده میکنند که در این مقاله بدان پرداخته میشود.
کلیدواژهها :منوومۀ کوراو،لی ،اسطوره ،کهنالگو ،سایه ،نقاب ،یونگ.

 . 1استادیار رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان .ایمیلrasmi1390@yahoo.com :
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یکی از شاخههای مهم نقد ادبی ،نقد کهنالگویی اسدت کده ریشده در روانشناسدی تحلیلدی
یونگ دارد .از دیدگاه یونگ« ،انسانها ،عالوه بر ناخودآگداه فدردی ،دارای ناخودآگداه جم دی
میباشند که شامل تجربههای ارثی نوع انسان و گوندههای پدیش از آن میشدود کده بده هدر
فردی به ارث میرسد و در شخصیت فرد ،تأثیرات عمیقی میگذارد؛ بده ایدن ترتیدو یوندگ
وارد مطال ات اسطورهشناسی و کهنالگو میشود» (شولتز.)104 :1385 ،
این کهنالگوها که با نام کهننمونه ،نمونۀ ازلی ،صورت مثالی ،صورت ازلدی ،سدرنمون و
کالنالگو نیز شناخته میشوند ،در میان ملدل مختلدف قددمتی دیرینده دارندد و از آنجدا کده
ادبیات عامه نیز قدمتی دیرینه دارد ،نمدود کهنالگوهدا در ادبیدات عامده چشدمگیرتر اسدت.
کهنالگوها بسیارند؛ «چون عادیترین رویدادها و نیز واق یات بالفصل؛ مانند زن ،شوهر ،پدر،
مادر ،فرزند ،قهرمان ،مرگ ،رستاخیز و ...دستهای از کهنالگوهای بلندپایهاند .پارهای از آنهدا
چیرهگرنددد؛ ماننددد آنیمددا و آنیمددوس ،پیددر دانددا ،سدداحر ،سددایه و ...سددایرین چیرهگددران
سازماندهندهاند که وظیفۀ تلفی چند کهنالگو؛ مانند دایره ،تربیع و خویشدتن را بدر عهدده
دارند» (ر.ک .مورنو)30- 32 :1376 ،؛ امّا مهمترین کهنالگوها که بدهعنوان کلمدات کلیددی
روانشناسی تحلیلی یونگ به کار میروند ،علارتند از:
خود ( :)selfهمان خویشتن فرد است ،بنا به نور یونگ «خود تمامیت رواندی ماسدت و
از خودآگاهی و اقیانوس بیکران روح نشأت میگیرد» (یونگ.)192 :1382 ،
آنیما و آنیموس ( :)Anima & Animusدر نور یونگ ،هدی مدردی بدهتمامی مدرد
نیست و هی زنی بهتمامی زن نیست .آنیما به م نای خصایص زنانگی در مدردان و آنیمدوس
بیانگر خصایص مردانگی در زنان اطالق میشود .خودمختاری ناخودآگاه جم دی ،خدود را در
هیأت آنیما و آنیموس نشان میدهد« .آنیما و آنیموس به آن محتویات ناخودآگاه جم ی کده
وقتی از فرافکنی پس کشیدند ،میتوانند با خودآگاهی یکپارچه شوند ،شخصیت میبخشند»
(یونگ.(29 :1383 ،
نقاب (« :)Personaنقاب در واقع صورتکی اسدت کده مدا انسدانها بدرای پنهدانکردن
شخصدیت واق یمدان از آن اسدتفاده مدیکنیم ...در پددارهای از مدوارد ،نقداب بدهکلی مخددالف
شخصیت درونی ماست .اساساً نقاب هی واق یتی ندارد؛ بلکه حاصل سازش فرد با جام ه بدر
سر این موضوع است که انسان در ظاهر چه باید باشد» (یونگ.)59- 60:1372 ،
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 .1-1بیان مسأله
داستانهای حماسی ،رمانها ،آثار عرفانی ،داستانهای عامیانده و عاشدقانه کده ناخودآگداه در
ایجداد آنهددا تددأثیر بیشددتری دارد و جنلددۀ درونگرایانددۀ قددویتری دارنددد ،از نوددر کهنالگددو
قابلبررسی هستند .هدف از فرآیند فردیت ،رسیدن به «خویشتن» است .قهرمانی کده مواندع
را پشت سر گذاشته و توانسته این مسیر را طی کند ،به کمال خود رسدیده و بده یکپدارچگی
شخصیت دست یافته است .این مقاله به بررسی کهنالگدوی «سدایه» و نحدوۀ پدالودن آن در
سیر فرآیند فردیت کوراو،لی و «نقاب» مثلت و منفی میپردازد.
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سایه ( :) Shadowسایه بخش تاریک شخصیت انسدان اسدت .ایدن «بخدش پسدت و
حیوانی شخصیت انسان و میراث نژادی است که از شکل های پایین تر زندگی به ما رسدیده
است .سایه شامل تمامی امیال و ف الیت های ،یراخالقی و هوس آلود است ...هر یدک از مدا
به وسیلۀ سایه ای ت قیو می شویم که هرچه کمتر با زندگی خودآگاه فرد درآمیزد ،سیاهتر و
متراکمتر است» (یونگ)283 :1379 ،؛ با این حال « خود و سایه ،هرچند واق اً از هم جددا
هستند ،ولی همانند احساس و فکر بهگونهای جدایی ناپذیر به هم گرهخورده اندد .بدا وجدود
این« ،خود» و «سایه» در ستیزه و گریزی دائمی به سر می برندد ،چیدزی کده یوندگ آن را
«جنگ رهاییبخشی» نامیده است» (یونگ.)39 :1386 ،
کهنالگوها در ادبیات داستانی قابلبررسی هسدتند« .برخدی کارشناسدان ،تروریزهشددن
رویکرد کهنالگوگرایانه را مدیون نوروتوپفرای کانادایی میدانندد .فدرای تأکیدد داشدت کده
«ادبیات ،در اصل نوعی اسطورهشناسی جابهجاشدده اسدت و اصدل هماهنگسداز آن ،همدان
ریشههای آن ،در شیوههای داستانسرایی بدوی هستند .بر این باور ،حتی داستانهای مدرن
و امروزی نیز ،همان الگوهدای مناسدک ،تراندهها ،افسدانهها و اسدطورههای قددیمی را دنلدال
میکنند؛ از اینروست که میتوان شلاهتهای فراوانی در مکانهای داستانی ،مضامین آنهدا
و شخصیتها پیدا کرد و لذا یک وحدت خاصی میان چنین داستانهایی قابلمشاهده است»
(علاسلو .)88 :1391 ،در آثار هنری ،چنانکه یونگ م تقد است ،هنرمند بر این باور است کده
از ژرفای وجود خویش سخن میگوید؛ در حالیکه این روح زمان است که از طری او سدخن
میگوید (ر.ک .)242 :1379 ،از اینرو بررسی کهنالگوها از نور روانشناسی ،جام هشناسدی
و مردمشناسی نیز حائز اهمیت است.
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.1-2پیشینۀ تحقیق

 .1-2روش تحقیق
این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی سایه و نقداب و چگدونگی دفدع و جدذب
سایه در فرآیند فردیت می پردازد.
 .2بحث و بررسی
 .2-1منظومۀ کوراوغلی
منوومۀ کوراو،لی اثر سکینۀ رسمی ،منوومهای حماسی، -نایی کده بده همدت فرهنگسدتان
زبان و ادب فارسی و بنیاد پژوهشدی شدهریار در  206صدفحه بده چداپ رسدیده اسدت .ایدن
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در ادبیات ،کهن الگوها بیشتر در ادبیات عامه نمود دارند و این یکی از ویژگی های آن
است که قدمتی چندهزارساله را برای آن رقم می زند .در مورد کهن الگوی نقاب و سایه،
تحقیقاتی صورت گرفته که می توان به موارد زیر اشاره کرد :نقد و تحلیل کهن الگوی
نقاب با توجه به رفتارهای مالمتی (روضاتیان و همکار ،)1389 ،برر سی نقاب و سایۀ
یونگ در ،زلیات سنایی (سجادی راد و همکار ،)1391 ،بررسی کهن الگوی سایه در
اش ار مهدی اخوان ثالث (مدرسی و همکار .) 1391 ،در مورد داستان کوراو،لی در
کشورهای دیگر کارهای هنری چون فیلم سینمایی ،اپرا ،داستان و کارهایی تحقیقی
زیادی صورت گرفته .در ایر ان ،نسلت به دیگر کشورها ،تحقیقات علمی در این باب
اندک است؛ از آن جمله اثر ارزشمند « کوراو،لو در افسانه و تاریخ» (رئیس نیا )1366 ،و
چند مقاله؛ از جمله« :جنله های دراماتیک و اقتلاس حماسۀ کوراو،لو» (فخری)1392 ،
که به تلیین جنله های دراماتیک داستان کوراو،لی و الهام بخشی آن می پردازد؛
« بررسی تطلیقی حماسۀ کوراو،لو در اقوام آذربایجان ،ترکمن و ترکیه» (فخری،
 ) 1393که ضدمن م رفدی و تلیین جایگاه حماسۀ کوراو،لو در فرهنگ اقوام و ملل
گوناگون ،سه روایت آذربایجانی ،ترکمنی و ترکی های این حماسه را با ذکر شلاهت ها و
تفاوت های میان آن ها بررسی می نماید؛ « نمادها و نمودهای کهن الگوی آنیما و آنیموس
در منوومۀ کوراو،لی» (رسمی ،آمادۀ انتشار) که به انواع آنیما در منوومۀ کوراو،لی
پرداخته است.
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خالصۀ داستان
پدر کوراو،لی ،علیکیشی مهتدر (گلّدهبان) اربداب بیددادگری بده ندام حسدنخان بدود .روزی
حسنپاشا که او نیز خان ستمگری چون حسنخان اسدت ،بده مهمدانی حسدنخان میآیدد؛
هنگام وداع ،حسنخان از علیکیشی میخواهد تا گلّه را به مهمان نشان دهدد تدا او از میدان
اسوها تحفهای بهعنوان پایمزد برای خویش برگزیند .مهتر دو کرّه را که اصل دریایی دارندد،
جهت مهمان انتخاب میکندد؛ لدیکن حسنپاشدا ،اسدوهایی را کده مهتدر انتخداب میکندد
نمیپسندد؛ بلکه از دیدن ظاهر نحیف آنها خشمگین میشدود .حسدنخان بدرای خوشددمد
مهمان خود ،دو چشم مهتر را از حدقه درمیآورد؛ اما مهتر که به اصالت دریایی اسوها آگداه
است ،از خان میخواهد که ایدن اسدوها را در ازای چشدمهایش بده او بلخشدد .حسدنخان
دستور میدهد که اسوها را به بازوان او بسته ،آنگاه او را در بیابان رها کنند .علیکیشدی بده
همراه دو کرّه اسو و پسرش «روشن» ،از قلمرو حسدنخان میگریدزد و پدس از طدی راهدی
طوالنی در کوهستانی سختگذر و سنگالخ به نام «چنلیبل»2یا «چملیبل» (گردنۀ مدهآلود)
مسکن میگزیند« .روشن» ،بنا به توصدیۀ پددر ،کرّهاسدوها را در تداریکی پدرورش میدهدد؛
کرّهها باید چهلروز از دید آدمیزاد پوشیده بمانند و نوری به آنها نرسد؛ اما «روشن» در روز
سیونهم ،دل به وسوسۀ شیطان میسپارد و روزنی کوچک بر دیوار اصطلل ایجداد میکندد و
از دیدن اسوها شگفتزده میشود .یکی از اسوها که در سدمت راسدت ایسدتاده ،بهصدورت
خارقال اده ،بال درآورده است؛ ولی ناگهان آتشدی درمیگیدرد و بالهدای اسدو ،در حالیکده
مثل یاقوت میدرخشند ،آتش میگیرندد و میسدوزند« .روشدن» از کداری کده کدرده بسدیار
پشیمان میشود و با خود میگوید کده ای کداش سدفارشهای پددر را بدهطور کامدل انجدام
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منوومه داستان روشن ،مشهور به کوراو،لی ،قهرمان حماسی ملل ترک است .در روایتهدای
مختلف ،از این قهرمان که نماد عدالت و دادورزی اسدت ،بدا نامهدای متفداوتی یداد میشدود:
«کوراو،لی ،کنجوم ،روشن ،رنپول روشن ،روشنایرشان ،قارا او،لدو ،روشدنعلی ،کدورادا ،بیدل
او،لددو» (اوزون)93 :1388 ،؛ «اوروشددان ،خوروشددان و ایریشددوان» (رئیسنیددا)110 :1366 ،؛
لیکن در ا،لو روایتهای آذربایجان نام اصلی کوراو،لی« ،روشن» و نام پدرش «علیکیشی»
است .این منوومه که بنا به روحیۀ حماسی قهرمان داستان ،در بحر متقدارب مدثمن سدروده
شده ،برگرفته از روایت محمدحسن تهماسو ،داستان ناتمام یاشار کمال و کارهدای تحقیقدی
محققان ایران ،آذربایجان و ترکیه میباشد.
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 .2-2سایه و نقاب در منظومۀ کوراوغلی
شولتز در ت ریف سایه چنین میگوید« :کهنالگوی سدایه (خدود تاریدکتر مدا) ،بخدش پسدت و
حیوانی شخصیت است؛ میراث نژادی است که از شکلهای پدایینتر زنددگی بده مدا رسدیده
است .سایه شامل تمامی امیال و ف الیتهای ،یراخالقی ،هوسآلود و منع شده اسدت .یوندگ
میگوید که سایه ما را به انجام کارهایی وامیدارد که م موالً انجام آنها را به خودمان اجدازه
نمیدهیم .پس از اقدام به اینگونه اعمال ،م موالً اصرار میورزیم بر اینکده چیدزی مدا را بده
انجام این کار واداشت .یونگ ادعا میکرد که «این چیز» بخدش ابتددایی ماسدت» (شدولتز و
همکار .)496 :1378 ،به اعتقاد یونگ ،سفر انسان به درون و تفرّد با سایه آ،از میشدود و بده
الیههای ژرفتر روان میرسد .کهنالگوی سایه ،نمدود ،رایدز انسدان میباشدد و در واقدع «سدایه
همواره تکانههایی را در انسدان فرامیخواندد کده از بخدش ،ریدزه و حیدوانی ماهیدت انسدان
برخاستهاند» (پالمر .)173 :1385 ،کهنالگوی نقاب شخصیت اجتماعی هر کدس اسدت کده
شخصیت واق ی فرد را زیر پوشش خود قرار میدهد .کهنالگوی نقاب را گاه میتوان نوعی از
مسخ به حساب آورد که بهصورت ارادی و با تغییر للاس و ظاهر دیگر نمود مییابد .نقاب هم
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میدادم .ب د از چهل روز تمام ،علیکیشی وارد اسطلل میشود ،او ب د از لمسکردن اسدوها
متوجّه میشود که چشم آدمیزاد به این اسوها افتاده است؛ زیدرا او از ابتددا میدانسدت کده
اسو سمت راست بال خواهد داشت .علیکیشی خطاب به فرزند خود میگوید که بیصدلری
و بیتدبیری همواره آسیو در پی خواهد داشت؛ اگرچده از تقددیر هدم گریدزی نیسدت .ایدن
اسوها را «قیرات و دورات» 3نام کردم .این اسوها در روزهای سخت زندگی ،حامیان بدزرگ
تو خواهند بود؛ آنگاه او را بهسوی «قوشابوالق» (دو چشمه) هدایت میکند .در شدلی م دیّن
کدده سددتارگان قددران میکننددد« ،روشددن» در «قوشددابوالق» خددود را شستشددو میدهددد و از
حلابهای چشمه میخورد؛ از اینرو هنر عاشیقی در روح او دمیده میشود و صاحو ن رهای
مهیو و نیروی مافوق پهلوانی میگردد .چدون علیکیشدی میمیدرد« ،روشدن» او را در کندار
«قوشابوالق» به خاک میسپارد و بنا به نصیحت پدر به جمدعکردن یداران و دالوران میپدردازد و
به جهت زنده نگهداشتن یاد پدر و سدتمی کده بدر او رفتده اسدت ،خدود را «کدوراو،لی» م رفدی
میکند .بهتدریج آوازۀ دالوری و رادمری کوراو،لی از کوهستانها میگدذرد و شدهرها و دیارهدای
دور و نزدیک را در بر میگیرد.
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از سوی قهرمانان داستان و هم شخصیتهای منفی مورد استفاده قدرار میگیدرد کده در زیدر
بدان پرداخته میشود:
حسنخان

«علیکیشددی» آن مدددرد بیدددارجان بدده پدددددروردن اسدددو آدابدان
وجددودش ملددرّا ز ،ددلّ و ز ،ددددددش صددفای دلددش بدددود سدددرمایهاش
به درگداه خدانی پدر از حقدد و کدین کدده از ظلددم او بشددکهیده زمیدددن
یکددی بدددگهر لیددک نددامش حدددددسن ز ابلددیس آمدددددوخته فوتوفدددن
همددان م دددددن خشددم و کددان سددتم که بادا نشدانش ز هدر خطّده کدم
به قتل و به ،ارت چو میبدرد دسدت نیارست مردی ز چدنگش برسسدت
رعیت ز دستش به فریداد بددددددددود ولیکن ز فریاد پیشش چده سدود
برآهیخته تیدددددددغ کیدددن از نیدام بگسترده بر ماهددددی و مدر دام
چه مددددر و چه ماهی که کار بشدر رسیده ز دستش به شور و به شدر
ز شرّش بدان مهتدددددرش آن رسید

که دیگر فرو،دی بده گیتدی ندیدد
(رسمی)39 :1395 ،

او همچنین نماد جاهطللی است؛ زیرا برای خوشایند حسنپاشا که او را وسیلهای برای
تقرب به خوتکار (خوتکار از خداوندگار گرفته شده ،القاب فرمانروا در دولت عثمانی علارت
بودند از :سلطان ،پاشا ،خوتکار (هونکار) ،خان ،خاقان ،بی و ،ازی) میدانست ،دو چشم مهتر
را ،بدون در نور گرفتن خدمتهای چندینسالۀ او ،کور میکند:
دو چشددم علددی را حسددن کددرد ریددش
بدددرای خوشدددایند مهمدددان خدددویش
(رسمی)46 :1395 ،
که اللته در اینجا خصیصۀ ناسپاسی و قدرناشناسی حسنخان بیشتر نمود مییابد ،مهتر
حسنخان را به «خود» فرامیخواند:
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اولین نمود سایه در آ،از داستان در سیمای حسنخان ،ارباب علیکیشدی پددر و پیدر فرزاندۀ
قهرمدان دیدده میشددود؛ او نمداد کیندده ،ظلدم ،خشددم و نیرندگ اسددت؛ چنانکده در م رفددی
علیکیشی ،پیر فرزانۀ قهرمان ،گوید:
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این اولین برخورد قهرمان منوومه ،ی نی کوراو،لی ،با سایۀ خود است .در این مرحله
سایه بدون هی نقابی ظهور می کند .طل نوریۀ یونگ ،در فرآیندد فردیدت ،در حرکدت از
سایه به طرف خود ،باید «من» بتواند از ویژگی های منفی سایه؛ مانند جاه طللی ،شدهوت و
لذات ،ت لقات مادی ،انانیّت، ،فلت، ،یلت ،حرص و طمع علور کند تا به «خدود» و سدپس
تولد ثانویه نائل گردد؛ در این صورت نیدازی بده از بین بدردن سدایه نیسدت؛ بلکده قهرمدان
می تواند آن را در خود جذب کند .در این منوومه نیز ،قهرمان به همدراه علیکیشدی ،پیدر
خرد خود ،به کاخ او میتازند:
چدددو «روشدددن» بیاموخدددت پندددد پددددر
چندددین گفدددت آن دم علدددی بدددا پسدددر
هماکنددددون سددددپاریم گددددام نخسددددت
بگددوییم خدددان را بددده چشدددمت بلدددین
نهددددال عددددداوت ندددده مددددا کاشددددتیم
ولددددیکن بشددددد ظلمتددددان شدددد لهور
بددده امدددر علدددی ،اسدددوها زیدددن بشدددد
بدددده اسددددلان افسددددون و افسددددانهای
چدده خانددده کددده کددداخ تلددداهی و شدددر

چنددان کددز حددوادث بدده صدددگون علسددر
کدددده آمددددد گدددده رزم ،جددددان پدددددر
نمددداییم چدددون بدددذر کینددده برُسدددت
نهدددالی شدددده اینتدددت آن تخدددم کدددین
ز خدددددمت فددددرو هددددی نگذاشددددتیم
کدده شددد سددوخته زان همدده خشددکوتر
ازیدددددرا دم عدددددزم دیدددددرین بشدددددد
همدددی قصدددد کردندددد یدددک خاندددهای
فسدددداد و شددددرارت همدددده سربهسددددر
(رسمی)63 :1395 ،

باید در نور داشت اگرچه در این نلرد قهرمان نتوانسته بر سایه پیدروز شدود؛ امدا سدایه
نتایج مثلتی نیز دارد کده نلایدد آن را از نودر دور داشدت .رانددهشددن علیکیشدی از دربدار
حسنخان و مقیمشدن در چنلیبل مقدمهای است تا روشن ،مهترزادۀ نوجدوان ،بده قهرمدان
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بدده خددان گفددت :هیهددات از ایددن روزگددار
کدده خددانی کنددد مهتددرش تیرهچشددم
ز خوشخددددمتیها تدددو چشدددم مدددرا
همدددداره تددددو را چدددداکری کددددردهام
نشددددان خیانددددت ندیدددددی ز مددددن
سددددتاندی بهددددین ن مددددت زندددددگی

کدده چددون دامهددا گسددترد بددر شددکار
بدددر او بیگنددداهی خروشدددد ز خشدددم
بکسندددددی ز ،فلددددت ندیدددددی چددددرا
گماندددت چندددان شدددد یکدددی بسدددردهام
کدده یکرنددگ بددودم تددو را هددر زسمددن
چندددددین دادیام اُجدددددرت بنددددددگی
(همان)47 :
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دادورز مشهور به کوراو،لی تلدیل شود که شهرتش مرزهدای مکدانی و زمدانی را درنوردیدده
است.

(همان)43 :
در این دیدار ،حسنپاشا که ت ریف اسوهای حسنخان را شنیده است ،موقدع رفدتن از
حسنخان ،اسو میخواهد ،حسنخان از مهتر میخواهد کل گله را جهت گدزینش میهمدان
به عرض آورد؛ لیکن علیکیشی ،بنا به صداقت و خیرخواهی ،دو کرّه اسدو اصدیل دریدایی را
که ظاهری نحیف دارند ،بده میهمدان عرضده میکندد؛ امدا ظداهربینی میهمدان ،خشدم او را
برمیانگیزد و از اینرو خطاب به حسنخان میگوید:
ندانم تو را قصد و منودددور چیست
یقین مر تو را قصد تحقیدددر بود
تو ظددددن کردهای اسو نادیدهام
مرا هدددددددم بُوسد اسوهای گزین
از این تحفهات گشت بختت نگون
مکدددددددّر بشد خاطرم زین دیار

تو ظن کردهای میهمان تو کیست
از آن آتش آید به چشددددم تو دود
و یا هرچدددددددده دیدم پسندیدهام
که هرگاه خواهدددددم کشم زیر زین
پس از این بیابی ،ددددم از ،م فزون
به جانددددددم برافتاد گویی شددددرار
(همان)45 :

با به هم پیوستن دو سایه ،ی نی حسنخان و حسنپاشا ،علیکیشی که نماد پیر خدرد
و فرزانۀ قهرمان است و فرآیند فردیت قهرمان به او پیوسته است ،کور میشود (همدان.)47 :
یونگ میگوید :اهمیت مسألۀ سایه به همان اهمیت مسألۀ گناه در حوزۀ کلیسدا اسدت؛ زیدرا
آگاهشدن از حضور سایه ،متضمّن تشخیص جنلۀ تاریک وجودمان ،همچون چیدزی واق دی و
حیّ و حاضر است .من ،مجهز به قدرت داوری اخالقی است و از مسدألۀ شدرّ و امکدان ب ددی
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 .2-2-1حسنپاشا
حسنپاشددا دیگددر سددایۀ قهرمددان اسددت .او کدده از نزدیکددان خوتکددار اسددتانلول اسددت ،نمدداد
خودکامگی ،نیرنگ ،کینه میباشد؛ چنانکه در آمدن حسنپاشا به دیددار حسدنخان چندین
م رفی میشود:
کددده خواندندددد «پاشدددا» ورا مدددرد و زن
ورا همدددددلی بددددود نددددامش حسددددن
کددده از کدددین او شدددام میگشدددت روز
یکددددی قدددداهری ظددددالم و کینددددهتوز
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به ترفنددددد یل گفت :ای جان ما
تو را پایمددددددزدی دهدم شایگان
که مهمان ناخوانده لطف خداست
قدم رنجه کدددددرده به سوی دژ آ
به دل گددرچه بودش هزاران فغان
که از پایمدددددددزدی پدر کور شد
ولیکدددددن بهظاهر سیاست نمدود

پذیددددددری اگددر دعوت خوان ما
چنانچون که شایان خوتکار و خان
تو گویی یکددی پاره از جان ماست
که نیکی بیابی تو از سددددددوی ما
هم از پایمدددددزد و هم از میهمان
دل پور از آن زخددددددم ناسور شد
همی بر ت ارف از آن برفدددددددزود
(رسمی)149- 150 :1395 ،

حسنپاشا را دختری بود «دنیا» نام که در چنلیبل زندگی میکرد ،نزد کوراو،لی آمده،
جهت پدر امان میطللد ،کوراو،لی خواستۀ «دنیا» را اجابت میکند .یونگ نیز م تقدد اسدت
که «در فرآیند فردیت ،شخص باید از نو زاده شود که الزمۀ این ندوزایی ،دگرگدونی تمدایالت
اولیه و اصلی نیست؛ بلکه ایجاد دگرسانی در نگرش کلی انسان اسدت» (مورندو)51 :1376 ،؛
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توبه ،آمرزش و بخشش باخلر است» (مورنو .)54 :1376 ،حسنپاشا ،بهعنوان سدایۀ قهرمدان،
در بخش «ربودن حمزه قیرات را» بهصورت پررنگتر نمود مییابد .خوتکار او را مأمور از بدین
بردن قهرمان میکند؛ لیکن مورتوض (از سران سپاه حسنپاشا) که از وابستههای سایه است،
میگوید که با وجود قیرات، ،لله بر قهرمان ممکن نیست .قیدرات در واقدع نمداد کهنالگدوی
«خود» قهرمان است؛ چنانکه یونگ م تقد است« :خود م موالً بهصدورت یدک حیدوان نیدز
نمود پیدا میکند و طلی ت ،ریزی ما و پیوندد آن بدا محدیط را نمدادین میکندد .درسدت از
همین روی است که در اسطورهها و افسدانههای پریدان بدا بیشدماری حیواندات یاریدهندده
برخورد میکنیم» (یونگ)310 :1387 ،؛ از اینرو حمزه جهدت ربدودن قیدرات بده چنلیبدل
مأمور میشود؛ در واقع به امر حسنپاشا «خود» قهرمان قصد میشود که اللته ب دد قهرمدان
به یاری آنیمای خود موف به باز پسگرفتن «خدود» میگدردد (ر.ک :رسدمی- 140:1395 ،
 .)103در صحنۀ «مهتر شدن حسنپاشا» ،در چنلیبدل ،چدون حسنپاشدا بدهناچار در برابدر
کوراو،لی تسلیم میشود و با نقاب یک صلحطلو حاضر شدده از خوتکدار بهسدوی کدوراو،لی
پیام دوستی میآورد و در واقع سایه با ریا ظاهر میشود و کوراو،لی نیز با نقاب پذیرنده او را
به چنلیبل دعوت میکند:
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مهتر شدن حسنپاشدا در چنلیبدل ،رمدزی اسدت از تسلیمشددن سدایه و ب دد منفدی
شخصیت در برابر «خود» .یونگ میگوید« :اینکه سایه دوست ما بشود یا دشمن ما ،بستگی
تام به خودمان دارد .در واقع سایه درست مانند هر بشری است که ما با وی زندگی مدیکنیم
و باید دوستش بداریم ،منتها بسته به شرایط ،گداهی بدا او کندار مدیآییم و گداه در برابدرش
میایستیم .سایه ،تنهدا هنگدامی دشدمن میشدود کده یدا نادیدده گرفتهشدود یدا بهدرسدتی
درکنشود» (یونگ .)265- 266 :1384 ،در این مرحله خویشتن قهرمان ،بدی را که بهمانند
سایه است ،بهکلی نابود نمیسازد؛ بلکه به توجیه آن میپردازد و در واقع سدایه چکیددهای از
کلیت میشود؛ زیرا به نور یونگ «خود و سایه واق اً از هم جدا هستند؛ اما مانندد احسداس و
فکر ،بهگونهای تفکیکناپذیر ،به هم گره خوردهاند .ستیز این دو کهنالگو در روندد دسدتیابی
انسان به خودآگاه خویش ،بهصورت نلرد میان قهرمان با نیروهای شر (مانندد اژدهدا، ،دول و
هیوال) متجلّی میشود .قهرمان حماسی ،برخالف مردم عادی ،باید از وجود سایۀ خود بداخلر
باشد؛ با آن سازش کند و نهایتاً بر آن مسدلط شدود تدا بتواندد از آن نیدرو بگیدرد» (یوندگ و
همکاران .)1- 120 :1988 ،کوراو،لی در این مرحله با سایۀ خود سازش کرده ،آن را در خود
جذب میکند .یونگ «انکار کامل سایه را با کوشش به واپسزنی و وانشانی آن بیفایده یافتده
است .به نور او انسان باید راهی بدرای زنددگی بدا سدوی تاریدک خویشدتن بیابدد و در واقدع
بهداشت جسمانی و روانی او وابسته به این راهیابی است .پذیرش سدایه ،مسدتلزم مجاهددت
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بنابراین ،تولّد مجدد ،دگرگونی در «طلی ت ذاتی شدخص» ایجداد نمیکندد؛ بلکده بخشدی از
کنشها و عملکردهای شدخص را اصدالح و تقویدت میکندد .کدوراو،لی در همدین داسدتان،
حسنپاشا را به مهتری چنلیبل وادار میکند:
بلخشم بدیددددن دژ تو را مهتدری
برآمدددددد نصیو تو نیکاختری
یکی جامۀ مهتددددددری برکندددی
بلاید که پاشایی از سدددددر کنی
که کردند خدمت تو را بر چدهسان
مگر یاد آری هم از مهتددددددران
واالّ نمایدددددددم تو را راه نددددددو
همین است فدددرجام نیکو به تو
مسلّم که آن هی دلخدددواه نیست
ولیکن فرو،ددددی بدان راه نیست
تو محددددروم گردی ز نور بصددددر
نخواهم به تاوان چشم پدددددددر
ولی ما نشوییم خددون را به خددون
اگرچه بشاید تو را زین فددددزون
(رسمی)153 :1395 ،
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 .2-2-2پیک حسنپاشا
دیگر از نمودهای سایه ،در چهرۀ پیک حسنپاشا نمدود مییابدد کده بدا ریدا خدود را از اقدوام
چنلیبلنشینان م رفی میکند؛ اما چون قهرمان متوجّه ساختگیبودن پیدک میشدود ،بدر او
میآشوبد و قصد از پا درآوردن او را دارد که نگدار آنیمدای قهرمدان او را بده خدرد و دوری از
تشویش فرامیخواند:
بدددده نوّدددداره بُددددد بددددانوی پرخددددرد
کنددون ای کددوراو،لی بدده تدددبیر کددوش
بدانددددیش گدددر تاختددده سدددوی تدددو
ز تشدددددویش دل هدددددی برنایددددددت
خردمندددد و هشدددیار شدددو تدددا مدددراد
بدده گیتددی خددرد برتددرین مایدده اسددت

چنددددین گفددددت :تدددددبیر ره میبسددددرسد
بدده پنددد و بدده اندددرز بسددپار گددوش
بددده اندیشددده اندددداز یدددک طدددرح ندددو
ولددددی نددددامرادی بسددددی زایدددددت
برآیددددددد مگددددددر ای توانددددددای راد
که دارنددددهاش را بدهیدددن پایده اسدت

و کوراو،لی ضمن گوش سپردن به آنیمای خود ،راه خشم و تل ات حاصل از آن را بر خود
میبندد و زبان به تحسین آنیمای خود میگشاید:
چددددو بددددانو بددددزد آب بددددر خشددددم او
چنددین داد پاسددخ کدده ایددن اسددت راه
گددددزارم همددددی شددددکر پروردگددددار
کددددده در تنگناهدددددا بُدددددوسد یددددداورم
فددری بددر زنددی کدداو خردمنددد اسددت

یددل آرام شددد خددورد خشددمش فددرو
بدده حیلددت بدده زیددر آورم هددور و مدداه
کددده بخشدددیده جدددانی بسدددان نگدددار
بددده بدددزم انددددرون دُرفشدددان افسدددرم
کدده از همچددو زن فددرّ آیددد بدده دسددت
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اخالقی بسیار و ،اللاً از دست دادن آرمانهای موردعالقۀ او میباشد» (فوردهام.)94 :2536 ،
بیاعتنا شدن به سایه «این خطر را دارد که سایه در ناخودآگاه ،کسو قدرت کند و از لحدا
شدت و نیرو رشد یابد؛ بنابراین هنگامیکه لحوۀ موعود بروز آن رسدید ،بیشدتر خطرنداک و
افزون تر محتمل است که بازماندۀ شخصیت را در خود مستغرق سازد و حال آن ،در ،یر ایدن
صورت؛ ی نی اگر بهشدت واپس زده نمیشد ،ممکن بود که همچون چیزی قابلنوارت عمدل
نماید» (فوردهام )95 :2536 ،و همین امر در این بخش داستان نمود مییابد.

نقد کهنالگویی سایه و نقاب در منظومه کور اوغلی

چنین زن نه یک سدر هدزاران سدر اسدت
تلدددارک بددددان کدددس کددده زن آفریدددد

111

همددین زن بهددین همسددر و مددادر اسددت
کددده آرامدددش از زن بددده آدم رسدددید

«خوتکار» نیز نمایندۀ ،ریزۀ خودکامگی ،کینه ،خشم و ظلم است کده بهصدورت کهنالگدوی
سایه در این منوومه ظاهر میشود:
یکددی خددان خودکامدده بددود آن زمددان
چدددو ابلدددیس بدددس کیندددهها توختددده
رعیددددت ندددده خانددددان از او در فغددددان
چدده مددرد و چدده زن ،خسددته از سددوی او
ملقدددو بددده خوتکدددار بُدددد هدددر کجدددا

بددده شددداگردیش جملددده اهریمنددددان
وز او مردمدددددان را جگدددددر سدددددوخته
همدددده وردشددددان االمددددان االمددددان
خُدددم سدددرکه بُدددد بیسدددلو روی او
بپژمددددرده زو بددددا عشدددد و رجددددا
(همان)43 :

خودکامگی از امیال و ،رایز پست شخصیت ماست .وجود این ،ریزۀ حیوانی در سایۀ
انسان است که او به کارهایی دست می یازد که موجّه نیست و در واقع از خود واق ی دور
میشود .در بخش «ربودن حمزه قیرات را» هم اوست که از خانان و امرا میخواهد تا راهی
برای ،لله بر کوراو،لی پیدا کنند:
امیدددران ،سدددران ،جملددده خانزادههدددا
کدددده فددددردا شددددود دیددددر ،امددددروز را
بدددده اندیشدددده باشددددید از بدددددرهان
عجددو باشددد ایددن ،ای سددران از شددما
بگوییددد اینددک کدده تدددبیر چیسددت

بلایسددددت خیزیددددد اینددددک بدددده پددددا
،نیمدددددت شدددددمارید از بهدددددر مدددددا
ملدددددادا شدددددما را سدددددرآید زمدددددان
کدددده مغلددددوب گردیددددد در فتنددددهها
چگونددده بسدددازم ورا سدددر بددده نیسدددت
(رسمی)103- 104 :1395 ،

و نیز به حسنپاشا اختیار میدهد تا با گرفتن باج از مردم ،کفایت خود را در این بداب نشدان
دهد:
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چنانکه گفته شد ،بزرگترین دشمن قهرمان در سیر تفدرد ،سدایۀ اوسدت .او بایدد درون
خود را همواره پویا نگاه دارد تا مغلوب سایۀ خود نشود؛ بلکه باید از سدایه حسدن اسدتفاده را
بکند« .چه ناخودآگاه بهگونهای مثلدت بدروز کندد ،چده منفدی ،بدههرحال همدواره لحودهای
فرامیرسد که باید رفتار خودآگاه را با عوامل ناخودآگاه همساز ساخت؛ ی نی خودآگاه نداگزیر
باید خردهگیریهای ناخودآگاه را بپذیرد (یونگ .)257 :1383 ،قهرمدان در مواجهده بدا ایدن
سایه ،او را جذب میکند .کوراو،لی وارد اسدتانلول ،ی ندی ناخودآگداه خدویش ،میگدردد تدا
زشتیها و زیلاییهای درون خود را آنجا کشف کند .در اینجا کدوراو،لی بدا کهنالگدوی نقداب،
ی نی در للاس چوپان و هیرت عاشی  ،وارد استانلول میشود .در استانلول ،خوتکار با سدپاهیان
کینهجو ،داماد نامناسو نگار و نگار زیلا ،دادجو و خردمند وجود دارد .کوراو،لی خوتکدار را تلداه
نمیکند؛ بلکه با او کنار میآید و با نلرد با سپاهیان او ،آنها را هشدار میدهد و نیدز ،در عدوض
جزئی از او را که نگار (دخترش) باشد و در فرآیند فردیدت قهرمدان بیشدترین نقدش را دارد ،از
سایۀ خود میگیرد .کهنالگوی نقاب در این صحنه در مورد قهرمان دیده میشود؛ چون گداهی
قهرمان جهت حفظ جان به این نقاب نیاز دارد ،در این صدورت ،نقداب «یدک لدزوم و ضدرورت
است که بهتوسط آن به دنیای خود مربوط میشویم» (فوردهام.)91 :1346 ،
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ز خوتکدددار آمدددد بددده پاشدددا خطددداب
فری بدر تدو ای سدگ ،بده هوشدت فدری
پدددس از ایدددن تدددو را مدددیدهم اختیدددار
ز مددردم بگیددر آنچدده میددل تددو خواسددت
بددددان نحدددست دژ ،لشدددکرت را بلددددر
که تدا او شدود چدون پددر پسدت و کدور
پراکنددددددده گددددددردد ازو انجمددددددن
همددان چنلیبددل تددا شددود پسددت پسددت
بگرینددددددد بددددددر حددددددال او زار و زار
همی پدی شدود هدر چده خیدل و حشدم
بلایدددد چندددان پسدددت و ویدددران شدددود

کدددوراو،لی شدددود از تدددو خاندددهخراب
اگددر سددگ بُددوی بددین سددگها سددری
سدددددپاه و قشدددددون آوری روی کدددددار
ز باج و خدراج هدر چده بدیکمّ و کاسدت
سدددپاه کدددوراو،لی تدددو از هدددم بددددر
چدددو خفّددداش مانسدددد ز خورشدددید دور
گروهدددی اراذل ،چددده مدددرد و چددده زن
بدده پددا اوفتددد شددوکتش هددم ز دسددت
چددو بددر دسددت تددو گددردد آن تددار و مددار
بددددانجا نماندددد نددده بدددیش و نددده کدددم
«کنددددام پلنگددددان و شددددیران شددددود»
(رسمی)105 :1395 ،
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رهاندددددد بددددده تددددددبیر عیّددددداروار
چدده الحولهددا خوانددد و تسددلیح و ذکددر
بسددددددازید ظدددددداهر دگرگونددددددهتر
نهفتدده بدده بددر ،تیددز شمشددیر و شددل
مگددر تددا کدده خورشددید بخددتش دمددد
سدددوی کددداخ خوتکدددار شدددد پیلدددتن
لدددلش پدددر ز آه و دلدددش پدددر فغدددان
بددددزد چنددددگ بددددر یددددار دیرینددددهاش
(رسمی)105 :1395 ،

حتی از قیرات نیز میخواهد تا خود را زبون نشان دهد:
ولدددیکن ز عیّددداریش تدددا چددده کدددرد
قیددددرات را بفرمددددود :هددددین زارتددددر
ملددددادا شناسددددند اسددددو و سددددوار
ز رندددددی بشددددد اسددددو رنجددددوروار
کدددوراو،لی درآمدددد بددددان بدددزم خدددان

کددده پوشدددیده مانسدددد مگدددر رادمدددرد
ز هیلدددددت نیدددددابیم تدددددا دردسدددددر
کدددزان رو شدددود نقشدددمان تدددار و مدددار
تدددو گدددویی کددده یابوسدددت زار و ندددزار
بدددهظاهر بدددس آرام و در جدددان فغدددان
(همان)

در ارتلاط با صفات سایه ،در کتاب یونگ خدایان انسان مدرن آمده است« :در وهلۀ اول
و بیش از همه ،سایه محتویات «ناآگاه شخصی» را بازمینمایاند؛ ولدی نده بدهطور انحصداری،
عالوه بر سایه ،شخصی که بهراحتی قابلتشخیص و نسلتاً پلیدد اسدت ،سدرنمون (کهنالگدو)
سایه نیز وجود دارد .یونگ میگوید که هر گاه سرنمون (کهنالگو) سایه پدیدار گردد ،انسدان
از تماشای سیمای شرّ مطل  ،دچار تجربهای ،ریو و خردکنندده میشدود .سدایه در «مدن»،
آشوبهای مکرر به وجود میآورد و این فقط به سلو تأثیرات خداص سدایه نیسدت؛ بلکده از
آنروست که محتویات ناآگاه شخصی (بهصورت سیاه) با محتویات سرنمونی (کهنالگو) ناآگاه
جم ی ،بهگونهای تشخیصناپذیر ،درهم آمیختهاند و وقتی سایه به حوزۀ آگداهی پدا مینهدد،
این محتویات را هم به دنلال خود میکشدد و ایدن محتویدات ممکدن اسدت حتدی بدر ذهدن
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بدده اندیشدده شددد تددا چهسددان او نگددار
بخوابیدددد لدددیکن بددده صددددگونه فکدددر
سددددحرگه بینددددداخت نقشددددی دگددددر
شدددددلانان بپوشدددددید یدددددل
للددددداس ُ
نهدددادش بددده سدددر بدددر کددداله نمدددد
بددددده ترفندددددد فرزندددددد آن پیدددددرزن
چدددو آمدددد بددده درگددداه آن بددددگمان
بیفشدددرد پدددس سددداز بدددر سدددینهاش
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 .2-2-4حمزه
تجسّم اعالی کهنالگوی سایه در منوومۀ کوراو،لی ،حمزه است .بدا رو در رو شددن بدا ایدن
سایه که شامل بیشتر ،رای ز منفی و پست آدمی و ملارزه با آن اسدت ،کدوراو،لی بده فردیدت
میرسد .بر طل نور یونگ ،فردیت به م نای سازش خودآگاهانه با مرکز دروندی یدا «خدود»
است که موجو رشد روانی و بلو شخصیتی میشود .این جریان با بهکارگیری تمام نیروهای
درونی تحقّ پذیر است« .فرد باید همزمدان بدا بلدو و رشدد خدود ،بدر جنلدههای گونداگون
خوشایند یا ناخوشایند خویشتن ،آگاه شود .این خودشناسدی نیازمندد شدهامت و شدجاعت و
صددداقتی چشددمگیر اسددت» (گددورین .)195 :1370 ،حمددزه در منوومددۀ کددوراو،لی ،نمدداد
حیلهگری ،جاهطللی ،درو  ،خیانت ،دزدی ،شرارت ،فتنده ،قدرناشناسدی و ...اسدت؛ چنانکده
فدایی گوید« :سایه شامل تمام آرزوها و هیجانهای ناسازگار با تمدن امدروزی اسدت کده در
نتیجه با م یارهای اجتماعی و شخصیت آرمانی ما متناسو نیست .هدر انددازه جام دهای کده
فرد در آن زندگی میکند ،مت صوتر و مقیدتر باشد ،سایه نیز وسیعتر خواهد بدود» (فددایی،
 .)38 :1381اولین توصیف از او ،در مورد بیخانمانی اوست (رسمی .)107 :1395 ،او با رنددی
و نیرنگ ،چنان با «نقاب» خود یکی میشود که «من» اصلیاش در زیدر نقداب پنهدان شدده کده
گویی هی وجودی از «من» واق ی او دیده نمیشود .او بدا طدرح بیکسدی و درمانددگی ،بدهعنوان
مهتری مهترزاده وارد چنلیبل میشود و ب د از ربدودن دورات از چنلیبدل فدرار میکندد و چدون
کوراو،لی به دنلال اوست ،به آسیابی پناه میبرد؛ امّا آنجا خود را خلرچینی م رفی میکندد کده از
چنلیبل آمده است که کوراو،لی مغز آسیابانی را برای اسوهای «گر» خدود الزم دارد و بدا فریدو
آسیابان ،للاس خود را با او عوض کرده ،در للاس آسیابان بدا کدوراو،لی رو در رو شدده و از وجدود
مهمانی ناخوانده در آسیاب خلر میدهد و چون کدوراو،لی افسدار «قیدرات» را بددو میسدپارد تدا
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هوشیار خونسردترین اصحاب اصالت عقل نیز اثر ،ریو نهد» (مورنو)52- 53 :1380 ،؛ چدرا
که سایه نمایانگر ویژگیها و خصایص ملهم «من» است و م ایو قسمتهای تاریدک «مدن»
را نشان میدهد« .من» میتواند با شناخت «سایه» (بخش تاریک وجدود) در سدیر کمدالی از
آن علور کرده و به «خود» برسد.
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بددده جندددگ و نلدددرد و بددده رزمآوری
ولددددی مددددن بدددددانم ره و چدددداه را
بددده تزویدددر و مکدددر و فریدددو و ریدددا
د،ددا رسددم و ترفنددد دیددن مددن اسددت

قیددرات را چهسددان تددا بدده دسددت آوری
تدددددوانم کددددده زیدددددر آورم مددددداه را
قیدددددرات را بلایدددددد ربددددداییم مدددددا
کچددل را هددزاران فریددو و فددن اسددت
(رسمی)107 :1395 ،

آنگاه از جاهطللی خود پرده برمیدارد که در صورتی «قیرات» را بربایم ،بایدد مدن نیدز
کامروا گردم .حسنپاشا که از این فرصت خرسند است ،او را وعدههای فریلندده میدهدد و از
پول و مقام و موق یت سخن میگوید؛ لیکن حمزه بدهجای آنهدا ،دامدادی پاشدا را پیشدنهاد
میکند:
بگفددتش کدده مددن هددم تددو را ای پسددر
تددددو را مسددددند زرنشددددان مددددیدهم
ز ملددددک و ضددددیاع و زر و خواسددددته
کدددنم مدددن نثدددارت چندددین و چندددان
ولدددی حمدددزه را کدددام دیگدددر بلدددود
بگفتددا ندده ایددن اسددت مطلددوب مددن
همددددی گفددددت :بیگددددی برازندددددهات
بگفتددا ندده ایددن اسددت مطلددوب مددن
چنددین گفددت پاشددا ،چددو فرزنددد مددن
بگفتددا ندده ایددن اسددت مطلددوب مددن

دلدددت تدددا بخواهدددد دهدددم سدددیم و زر
بددده صددددرت همددداره مکدددان مدددیدهم
همددددان کاخهددددای بددددس آراسددددته
کددده گدددویی بریددددم نسفسدددس ،االمدددان
چدددو مطلدددوب او ،یدددر گدددوهر بلدددود
کدده مددن مددال یددابم بدده فددوت و بدده فددن
بددده بیگدددی هدددزاران نفدددر بنددددهات
بددده ندددوعی دگدددر در حقدددم رای زن
کندددارم نشدددینی بددده هدددر انجمدددن
اگدددر بدددازگردم همدددی سدددر بددده تدددن
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حمزه را به چنگ آورد ،سوار بر «قیدرات» از آنجدا بهسدوی حسنپاشدا دور میشدود و در آخدرین
صحنه ،چون کوراو،لی بر او ،الو میشود ،به مکر از ندامت و توبه سخن میگوید .نقابهدایی کده
او در طی داستان از آن استفاده میکند ،علارتند از، -1 :ریو بدیکس  -2مهتدر کدارآزموده -3
خلرچین  -4آسیابان  -5نادم و تائو.
حمزه ،در اولین صحنۀ این بخش ،در مجلس حسنپاشا حاضر میشود و به حسنپاشدا
که قصد ربودن قیرات را – که نماد خود قهرمان است -دارد ،میگوید که «قیرات» با جنگ و
رزم ربودنی نیست و میگوید که او با ریاکاری به ربودن «قیرات» خواهدد پرداخدت .در واقدع
،ریزۀ ریا و نیرنگ و د،ا را نمود میدهد:
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بددده دامدددادیات مفتخدددر کدددن مدددرا

بددده پدددیش سدددرایت مدددرا کدددن سدددرا
(همان)108 :

چدده گسددتاخ باشددی ،چدده بیپددا و سددر
کدده چددون مددن یکددی در کجددا دختددرش
کنددددد عقددددد گسددددتاخ دربددددهدری
چددو اطلددس نلددوده اسددت همتددای بُددرد
بدده خددواب ار بلینددی چنددان دختددری
شددغالی چددو تددو بدداج جویددد چنددین
بددده بیهدددوده خدددارد مگدددر کدددام تدددو
تفدددو بدددر سدددر و رویدددت ای بددددگهر

بددددری نددددام از دختددددرم ای پسددددر
نددده دختدددر یکدددی پربهدددا گدددوهرش
ندده گسددتاخ بددل همچددو تددو کمتددری
نیدددابی تدددو بهدددری از ایدددن دسدددتلرد
گزینددددد تددددو را از پددددی همسددددری
نیدددابی بددده صدددد مکدددر در آسدددتین
ز لدددوح زمدددین گدددم شدددود ندددام تدددو
مددددزن الف ،بددددد تددددا نلاشددددد بتددددر
(رسمی)108- 109 :1395 ،

و او را از درگاه بیرون میراند؛ اما مورتوض که میداند با رفتن حمزه او به دردسدر میافتدد،
پاشا را به رضایت به خواستۀ حمزه اقناع میکند و حمزه باز بر خواستۀ خود اصرار میورزد:
ورا گفددددت حمددددزه :سددددر و سددددرورم
بدددانم کدده ایددن خواهشددم بددر ح د اسددت
کندددی عقدددد بندددده چدددو بدددا دختدددرت
مددددرا بددددوده نقدیندددده و سددددیم و زر
شددوم همچددو فرزنددد و چددون جددان تددو
ز هددر گوشدده برخاسددت احسددنت و زه

بدددین کددار خددود چددون نکددو بنگددرم
از ایدددنرو بددددان بایددددت داد دسدددت
همدددداره بلاشددددم چددددو دل در بددددرت
یکدددی بیدددگ باشدددم پدددر از کدددرّ و فدددر
پددس آنگدده نشددینم سددر خددوان تددو
کددده پاشدددا نیابدددد از ایدددن رندددد بدددهت

اولین گام او به چنلیبل نیز با درو و مکر و د،دا میآ،دازد .او در پشدت نقداب مهتدری
بیخانمان ،مخفی شده میگوید که در جستجوی کوراو،لی بهعنوان پناهی مطمدرن اسدت و
کوراو،لی او را میپذیرد:
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پاشا گستاخی حمزه را برنمیتابد و از اینرو خشمگین میشود:
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ز نامددددت هراسددددد زمددددین و زمددددان
کدده باشددم دگددر مددن سددگ خددان تددو
چنددددانچون ز دل خیددددزدش نالددددهها
کدده دیگددر دل یددل بشددد پددر ز تدداب
تو مدردی ،بهُدش چدارهات گریده نیسدت
کجدددددا رزم آری بددددده آورتد و کدددددین
بدده حدد بندددهبودن سددزای تددو بددس
از ایدددن پدددس ملدددادا شدددوی تنگددددل
(رسمی)113 :1395 ،

و چون خود را مهتری مهترنژاد م رفدی میکندد ،کدوراو،لی گلدۀ اسدلان خدود را بددو
میسپارد و به هشدارهای کسان خویش که اگر او مهتری راستین نلاشد ،ممکدن اسدت دژ را
آسیو رساند ،وق ی نمینهد( .همان)115 :
برای مدتی کوراو،لی به تسخیر سایه درمیآید و کسی که به تسخیر سایه درآمده ،هدر
لحوه در دام خود میافتد و در هر فرصتی میکوشد تا بر دیگران اثر منفی بگذارد .در چنین
شرایطی است که دیگر فرّهمندی پهلوان ،به او سودی نمیرساند و همدین بیبهدره مانددن از
فرّه باعث پدیداری تصمیمگیری نادرست برای چنلیبل میشود؛ چنانکه خطاب به یاران خود
گوید:
نترسدددددددید مدددددددن آزمدددددددودم ورا
نخیددددزد ازو بددددد ،ملددددادا بدددده دل
نلاشدددد چندددان پشدددمش انددددر کددداله

مراقدددددو بددددده احدددددوال بدددددودم ورا
بددد آیددد کدده فددردا شددویدش خجددل
شدددما را شدددود تیدددره زو هدددور و مددداه
(همان)118 :

در این صورت حتی آنیمای پهلوان که بهعنوان پیر فرزانه عمل میکندد ،نمیتواندد او را
از تصمیم ،لط خود بازدارد؛ چنانکده نصدایح خیرخواهانده او در مدورد نپدذیرفتن حمدزه بده
چنلیبل مؤثر واقع نمیشود؛ در حالیکه در ساحت روان آدمی ،پیر خرد نمایندۀ خویشدتن و
جنلهای از شخصیت ماست که بهموجو دانش و خرد او میتوان از آزمونهای سخت زنددگی
با سرافرازی بیرون آمد.
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بدده مکددر اینچنددین گفددت بددا پهلددوان
بدده مددن رحددم کددن ای بدده قربددان تددو
فتددددداده بددددده گریددددده ز روی د،دددددا
بددده افسدددون گرههدددا فکندددده بدددر آب
ورا گفدددت :هدددین ای بدددرادر بایسدددت
تددو را گریدده چددون هسددت در آسددتین
هال تا که خدود سدگ نخدوانی بده کدس
قددددم رنجدددهکردی سدددوی چنلیبدددل

117
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او از این امر شادمان میشود که بهزودی به مقاصد ناخجستۀ خود دست خواهد یافت:
بدده دل گفددت :خهخدده فلددک گشددت رام
از ایدددن امدددر حمدددزه بشدددد شدددادکام
بددده فدددردا کدددنم مهتدددری بدددر قیدددرات
گدددر امدددروز بسدددپُرد بدددر مدددن دورات
نیدددداورد و مکّدددداریش بددددوده خددددو
بددده دل قندددد شدددد آب ،امّدددا بددده رو
(همان)116 -117 :
ایل چنلیبل به سدرزنش کدوراو،لی میپدردازد کده سدپردن «دورات» بده یدک بیگانده
شایسته نیست؛ زیرا «دورات» ،همانند «قیرات» ،گنج دژ چنلیبل است؛ لیکن چون قضا آید،
چشم تیره گردد؛ از آنرو قهرمان به سرزنش آنها اعتنا نمیکند .یونگ بر این باور است کده
«گاهی سایه بدانسلو قدرتمند است که «خود» قهرمان با آن همسو اسدت؛ بهگوندهای کده
نمیداند سایه او را برمیانگیزد یا خود( ».یونگ .)266 :1377 ،از اینرو حمزه در دژ مقلدول
قهرمان میگردد و به امر او به تیمار «دورات» میپردازد:
چدددو برخاسدددت حمدددزه بددده تیمدددار آن
چندددانش همدددی نیدددک تیمدددار کدددرد

بپدددرورد او را چدددو روح و چدددو جدددان
کددده بتدددوان بدددرو قددداف را بدددار کدددرد
(همان)117 :

لیکن ب د نیرنگی تازه به کار میدارد و ب د از دیدن کوراو،لی بهلود دورات را ،دوباره از
تیمار او میکاهد و باز ،ریزۀ پست نیرنگش برجستهتر میشود:
دورات را ز تیمددددار چندددددی بکاسددددت

درو،ددی دگددر در فددزود او بدده راسددت
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حمزه عهدهدار مهتری گلده میشدود ،پدروردن اسدلی نحیدف و ندزار ،او را بده پدروردن
«دورات» نزدیک میکند:
کددده نیکدددو بیامدددد بدددرم کدددار تدددو
زهدددی بدددر تدددو و خدددوب تیمدددار تدددو
برآیددددد همددددی در زمددددین و زمددددان
مثددل شددد چنددین :کددار بددا کدداردان
کددده کددداری گدددران میسدددپارم تدددو را
بددده حمدددزه بگفدددت :ای بدددرادر ،هدددال
ازو عافیدددددت انددددددکی دور اسدددددت
دورات نیددز چندددی اسددت رنجددور اسددت
ورا پدددروری کددداو تدددو را بدددوده جدددان
کنددددون همّتددددی بایدددددت آنچنددددان
(همان)116 :
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همدددان بدددهت دورات را بدددرم پدددیش او
بگدددویم بددددو ایدددن کمدددین ندددوکرت

مگددددر تددددا بلندددددم ره گفددددتوگو
قیدددرات را کشدددانیده تدددا بدددر درت
(همان)119 :

از اینرو در این مرحله خیانت در امانت در سایه شکل میگیرد؛ چون سرمهتر اسدوها،
از ربودهشدن «دورات» توسط حمزه خلر میدهد .کوراو،لی ب د از شنیدن مالمتهدای قدوم
خود میگوید:
چنددین گفددت کدداین بددودنی کددار بددود
بلایدددددد بددددده دنلدددددال او تددددداختن
بدددس اسدددت از مالمدددت اگدددر اشدددتلاه
بدددده جلددددران آن بایدددددم داد جددددان

هدددم از سدددرزنش نایددددم هدددی سدددود
کچددددددل را ز اسددددددلم برانددددددداختن
شدددده خویشدددتن پدددا گدددذارم بددده راه
ملدددادا کددده دژ اوفتدددد دسدددت خدددان
(همان)121 :

حضور نگار در کنار پهلوان و شنودن نصایح او ،در واقع گوش و جان سپردن به ندای
درون است که بهوسیلۀ او قهرمان میتواند به نماد تاریک روان خویش ،ی نی سایه ،چیره
شود و به مرحلۀ تفرّد و خویشتن روان برسد؛ زیرا کهنالگوی قهرمان میداند که با تکیه بر
مهارت خود نمی تواند بر سایه ،الو آید .او در این کار به یاریگری پیر فرزانه و خود درون
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دورات را شدددش بدددر چددون مدداه نددو
دریغدددش بورزیدددد چدددون کددداه و جدددو
(همان)117 :
کوراو،لی از سلو ض ف دوبارۀ دورات سؤال میکند ،حمزه جواب میدهد که «دورات»
به گشت و آزادی نیاز دارد و از آنجا کده قهرمدان بده حمدزه اعتمداد کامدل پیددا کدرده ،بداز
هشدارها و سرزنشهای قوم خود را برای بار چندمین به هی میگیرد؛ چدون گداهی قددرت
سایه ،چنان قهرمان را تسدخیر میکندد کده قددرت تشدخیص و درک و بیندایی را از دسدت
میدهد.
حمزه ب د از در اختیار گرفتن «دورات» ،بهخاطر رو به اتمام بودن مهلت پاشا ،بده خدود
میگوید که پاشدا از کجدا «دورات» از «قیدرات» تشدخیص میدهدد پدس همدان بهتدر کده
«دورات» را بهجای «قیرات» پیش پاشا بلرم تا عقد من و دنا بسته شود و من کامگار مطلد
گردم:
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در انلددددان خددددود گربددددهها داشددددتی
ازیددرا کدده از مددا همدده روشددنی اسددت
تددو دانددی قیددرات اسددت چددون عمددر مددن
تددو خددوردی ز خددوانم چددو نددان و نمددک
نیایددددد ز تددددو پوسددددتین دوخددددتن

از آن بدددددذر نیرندددددگ میکاشدددددتی
ولددیکن تدددو را فتندده و رهزندددی اسدددت
ز مهدددرش فدددروزد مدددرا جدددان و تدددن
شکسدددتی نمکددددان و بسدددتی کلدددک
ولدددیکن ز توسدددت آتدددش افدددروختن
(رسمی)127 :1395 ،

حمزه در جواب میگ وید :یک ماه بر سر خوان تو بودم و از تو جز جوانمردی ندیدم و از
او می خواهد دیگر در باب ندان و نمدک و نمکددان شکسدتن سدخنی نگویدد (همدان.)127 :
کوراو،لی از حمزه میخواهد که با بردن «قیرات» به آنهایی که در پدی دادجدویی هسدتند،
پشت نکرده و به او که ربودن «قیرات» را لطف خدا میداند ،میگوید که این نه لطدف خددا؛
بلکه د،ل میباشد؛ چرا که لطف خدا در مسیر حقیقت به کار آید نه خیانت و نیرنگ:
یلدددش گفدددت :هشددددار بخدددت تدددو را
بلاشدددند چدددون تدددو هدددزاران نفدددر

همدددان قدددوم کردندددد اینسدددان سدددیا
که باشدد نگدون بختشدان سدر بده سدر
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نیازمند است؛ از اینرو با تر،یو نگار ،با قیرات به دنلال حمزه میرود تا دورات را بازستاند.
سفر قهرمان چون دیگر سفرهای قهرمانان اسطورهای است .سفر نشانگر میل عمی به تغییر
درونی است .قیرات ،چنانکه گفته شد« ،خود» قهرمان است؛ در ب ضی روایتها به زبان
آدمیان سخن می گوید .در منوومۀ کوراو،لی نیز قهرمان با او به سخن درمیآید و او با
اشارات خود قهرمان را پاسخ گفته و به یاریاش برمیخیزد تا در رسیدن به مرحلۀ تفرّد
یاری کند .حمزه (سایه) که از ت قیو کوراو،لی باخلر میشود ،خود را به آسیابی رسانیده و
با ا،فال آسیابان ،للاس او را گرفته و در نقاب آسیامرد ظاهر میشود ،کوراو،لی به آسیاب
رسیده حمزه را که با للاس ملدّل حاضر شده و دست و رو را به آرد آلوده ،نمیشناسد؛
«قیرات» را به دست او میسپارد تا مهتر ناسپاس خود را از درون آسیاب بجوید؛ اما حمزه
این بار نیرنگی تازه میکند؛ «قیرات» را که در مدت اقامتش در چنلیبل دستنایافتنی
میدانست ،سوار شده و «دورات» را جا میگذارد .در واقع قهرمان که نتوانسته سایۀ خود را
جلو کند ،سایهاش این بار بهصورت خطرناکتر جلوه میکند و «قیرات» را که نماد
خویشتن قهرمان است ،از او میرباید .مناظرۀ قهرمان با حمزه که سوار «قیرات» شده و
آمادۀ فرار است ،قابلتأمل است .کوراو،لی او را مکار و خائن م رفی میکند:
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بددددین کدددار تدددو صدددد جنایدددت کندددی
چدددو پژمدددرده سدددازی امیدددد کسدددان
ز ظلدددم و سدددتم زخمدددی و خسدددتهایم
خدددم آریدددم تدددا پشدددت افدددراد دون
بکدددوبیم بدددر هدددم صدددف دشدددمنان
بلاشددددی ندددده همددددراه بدددددخواه مددددا
جددددا کدددی شدددود مدددرد از رسسدددتهاش
کدده بددر تددو رسددیده اسددت ای ناسددزا
سرشددتی دلدددت را بدده سدددودای کدددین
کجددا آنچنددان خیددر و همچددون تددو شددر
(همان)128 :

و آنگاه از او میخواهد که در ازای بازپس دادن «قیرات» ،درّ و گوهر بستاند؛ اما حمدزه
در ازای «قیرات» چیدزی فراتدر از زر و گدوهر انتودار دارد؛ از ایدنرو پیشدنهاد کدوراو،لی را
نمیپذیرد و بهسوی مقصد خود پیش میتازد .کوراو،لی دوباره به چنلیبل بازمیگردد و ب دد
از مالمتهای قوم خود و نگار که آنیما و راهنمای او میباشد ،به تنهایی پناه میبرد تا بتواندد
نیروی ازدسترفتۀ خود را جمع کرده ،در کنار آنیمای روان خدویش ،از خدود درون خدویش
یاری بطللد .او باید دوباره با ناخودآگاه خویش آشتی کند و در این ناخودآگداه فراموششدده،
گوهر گران بهایی قرار دارد کده بایدد بدا مجاهددت دوبداره آن را بده دسدت آورد و آن همدان
«خویش» است که در این منوومه ،نماد عینی آن ،قیدرات میباشدد؛ خویشدتنی کده مددتی
تحت تسلط سایه درآمده است .در «واقع اولین پیروزی قهرمان ،پیروزی بدر خدودش اسدت»
(شوالیه و دیگران .)49 :1385 ،در اینجاست که قهرمان به کمدال میرسدد؛ گوندهای «مدن»
خویشتن را از خود بروز میدهدد .بدار دیگدر چدون بدرای گدرفتن قیدرات سدفر میآ،دازد ،از
امدادهای ،یلی چون یاریگری پیرزنی که خادمدۀ کداخ حسنپاشاسدت برخدوردار میشدود و
روشناییها را میآموزد« .قهرمانی که مددرسان بر او ظاهر میشود ،م موالً کسی است که به
ندای درون پاسخ مثلت داده و مددرساننده برایش در حکدم آموزگدار آیدین تشدرّف اسدت».
(کمپلل )82 :1396 ،از اینرو ب د از رسیدن کوراو،لی به دربار حسنپاشا و به دسدت آوردن
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ملدددددادا بددددددانها خیاندددددت کندددددی
شدددوی همدددره و آشدددنا بدددا خسدددان
مدددن و تدددو ،بدددرادر ز یدددک دسدددتهایم
بلایدددد کددده همدسدددت بدددودن کندددون
شددددده همددددره و یکدددددل و یکزبددددان
بدددر آن چشدددم دارم کددده همدددراه مدددا
چدده سددان چدداقویی میبُددرد دسددتهاش
د،دددل را تدددو مشدددمار لطدددف خددددا
تددو چددون از حقیقددت جدددایی چنددین
کجدددا حددد بُدددوسد یدددارت ای بددددگهر
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دوبارۀ «قیرات» ،چون باری دیگر حمزه ترفند میکند و با نقاب نادم و تائو ظاهر میشدود و
طلو عفو میکند ،کوراو،لی به هی وجه نمیپذیرد:

همچنانکه گفتهشد ،بهتر است قهرمان سایه را در خود جذب کند .از این جهت یوندگ
میگوید« :اگر ما بتوانیم ،صادقانه و با دوراندیشی ،ایدن سدایه را بدا شخصدیت خودآگاهمدان
درآمیزیم ،مشکل بهآسانی حل خواهد شد؛ اما همیشه این امکدان وجدود نددارد؛ زیدرا سدایه
چنان تحت تأثیر هیجان قرار میگیرد که گاه ،خرد نمیتواندد بدر آن چیدره شدود» (یوندگ،
)263 :1389؛ از اینرو:
کدددوراو،لی برآهیخدددت شمشدددیر تیدددز
بخیددددزد چنددددار آتشددددش از چنددددار
بددددرافکن دگددددر گربدددده را از بغددددل
حنایدددت نددددارد مدددرا هدددی رندددگ
گریددزد چددو شددیطان پسددت از شددهاب
گرفتدددی تدددو نسدددک کددداه را بدددر دهدددان
نیدددابی ولدددی عفدددو از سدددوی مدددن
مدددرا کدددارد آمدددد چدددو بدددا اسدددتخوان
کدده مدداری چددو تددو کوفتهسددر ب دهت اسددت
سددرش را جدددا کددرد و گفددت :ای پلیددد

بگفدددتش همدددان بدددهت شدددوی ریزریدددز
کُنشددت بدددت مددر تددو را گشددته یددار
بددددین ره ندددده زهدددرم انددددر عسدددل
بشدداید کدده بددا تددو درآیددم بدده جنددگ
تددو هددم خانددهات گددردد از مددن خددراب
ازیددددرا گزیددددری نلددددودت جددددز آن
کدده باشددی یکددی پسددت پیمانشددکن
بلایدددد کددده دسدددتت بشدددویی ز جدددان
کدده ،دددّاریات جددان مددن را بخسسددت
پلیدددی چددو تددو کددس بدده گیتددی ندیددد
(همان)142 :
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بدده نالدده بدده نددزد یددل آمددد کدده مددن
بلخشدددا مدددرا ،گدددر بددددی کدددردهام
ز تددددو یددددافتم دولددددت و ارج و فددددر
بحددددلکن مددددرا ای یددددل قهرمددددان
کددده بدددا لدددذّت عفدددو کدددی انتقدددام
بکدددردم کندددون باشدددگون پوسدددتین

فدددایت کددنم ایددن سددر و جددان و تددن
همددداره بددده پیشدددت یکدددی بسدددردهام
ز تددددو یددددافتم بیگددددی و سددددیم و زر
بددددین روز میمدددون بلخشدددم امدددان
کندددد هملدددری تدددا برآیددددتت کدددام
از ایددن پددس بلاشددم بدده آیددین و دیددن
(همان)141 :
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 .3نتیجهگیری
منوومددۀ کددوراو،لی از نوددر کهنالگوهددای مطددرح در روانشناسددی یونددگ قابلتأمددل اسددت.
برجستهترین کهن الگوی مطرح در آن سایه است که قهرمان در برخدورد و ملدارزه بدا آن بده
کمال میرسد .نمادهای ایدن کهنالگدو در سدیمای حسدنخان ،حسنپاشدا ،خوتکدار ،پیدک
حسنپاشا و حمزه نمود مییابد که در این میان ،حمزه ،تجسّم اعالی کهنالگوی سایه اسدت.
قهرمان در برخورد با سایهها ،یک نماد آن؛ ی نی حسنخان را واپسزنی میکند؛ حسن پاشدا
را جذب میکند .در مورد خوتکار نیز ربودن نگار ،دختر خوتکار ،نمود جذب خوتکار است که
بخشی از آن را از او میستاند؛ ولی در مورد حمزه؛ چون سایه قابلجدذب و حتدی واپسزندی
نیست ،به نابود کردن آن میپردازد.
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و اینچنین از سایه نجات مییابد؛ چون «سدایه دارای سرشدتی عداطفی اسدت و اگدر انسدان
نتواند از فرافکنی عواطف خود بر دنیای بیرون رها شود ،سایهای سنگین و دراز در قفا خواهد
داشت .این درست همان پیلهای است که هستی در الیههای بههمتنیدهاش ،از جندووجوش
از سازگاری و سازماندهی تهی خواهد شدد» (یداوری .)139 :1374 ،پیدروزی کدوراو،لی بدر
حمزه همان است که «یونگ» آن را نلرد رستگاری مینامد .پیروزی بر حمزه نمادی اسدت از
« چیرگی بر تمدایالت بددوی و قهقرایدی سدایه و دسدتیابی بده ناخودآگداه» (میربداقریفرد و
ج فری .)120 :1389 ،کوراو،لی ب د از به هالکت رسانیدن حمدزه ،از رود توندا گذشدته ،بده
چنلیبل بازمیگردد.
گذر قهرمان از رود تونا نشانگر تولّد دوبارۀ اوسدت؛ چدرا کده آب را نمدادی از ذات خددا
گرفتهاند .چون قهرمان هرگز فرآیند فردیتش تمامی ندارد و بینیاز از کاملشددن نیسدت ،در
دیگر داستانها ،بار دیگر سفر میآ،ازد و دوباره به کمالی دیگر دست مییابدد؛ زیدرا «انسدان
آنقدر کامل نیست که محتاج هی گونه اصدالح ب ددی نلاشدد .آنکده کامدل اسدت و محتداج
هی گونه اصالحی نیست ،تنها خداست» (یونگ .)229-230 :1383 ،تولدد دوبداره ،در همدۀ
اقوام وجود دارد؛ یونگ آن را جزو اعتقادات اولیۀ بشدر میداندد .از ایدن نودر میتدوان مسدیر
فردانیت قهرمان چنلیبل را با الگوی مانداال ت یین کرد که چگونه به عمی ترین الیدۀ ناآگداه
روان خویش دست مییابد.
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 -1در منوومۀ کوراو،لی ،این امر گاه در مورد خود قهرمان نیز دیده میشدود کده کدوراو،لی
برای به دست آوردن فرزندخوانده ،در للاس چوپان به پیش قصابعلی رفته و خود را سوداگر
گوسفند م رفی میکند (رسمی )96 :1395 ،و گاه در للاس چوپان به جشن نگار و وزیدرزاده
(همان )85 :راه مییابد و نگار را ربوده ،گاه در للاس عاشی به جشدن حمدزه و دندا (همدان:
 )139وارد شده ،حمزه را به جزای عمل خیانت خویش میرساند.
 -2چنلیبل :در باب قرارگاه کوراو،لی ،همانند زادگاه و زمان تداریخی او ،اختالفنودر وجدود
دارد« .پناهگاه کوراو،لی را آذربایجانیها چنلیبل -کمدرۀ مهگرفتده -و ترکهدا چاملیبردل-
کمرۀ پوشیده از درختان کاج -ازبکها چاملیل ،ترکمنها چاندیبیل و ساکنان حوزۀ توبدول،
شملیبرل و ...مینامند .اکثر محققان آن را واقدع در ترکیده دانسدتهاند و آوردهاندد کده :ایدن
چاملیبرل گذرگاه م روفی است به ارتفاع  1646متر و پوشیده از درختان کداج و صدنوبر بدر
سر راه سیواس -سامسون و میان سدیواس و توقدات قدرار دارد .جهدانگردان بسدیاری از ایدن
گذرگاه نام بردهاند« .فاروق سومر» نوشته است که کاروانهایی که بدرای خریدد ظدروفآالت
مسی از ایران و سوریه و نقاط مختلف ترکیه به توقدات آمدد و رفدت میکردهاندد ،بدهناچار از
چاملیبرل میگذشتند و کوراو،لی از آنها باج میگرفته است» (همان.)113 :
« -3قیرات» و «دورات» دو اسو اسطورهای به رنگهای سیاه و کرند که اصدل دریدایی
دارند و نقطۀ عطف داستان با تولّد آنها شکل میگیرد.
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 روضاتیان ،مریم و علیاصغر میربداقریفرد ،)1389( .نقد و تحلیل کهنالگوی نقگاب بگاتوجه به رفتارهای مالمتی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،3صص .121- 140
 -سجادیراد ،صدیقه ،سیدکریم سدجادیراد« ،)1391( .بررسی نقاب و سگایۀ یونگ

در

غزلیات سنایی» ،فصلنامۀ علمی و پژوهشی زبان و ادب فارسی (ادب و عرفا) ،جلدد ،2
شمارۀ  ،5صص .80- 92
 سرکاراتی ،بهمن ،)1378( .سایههای شکارشده ،تهران :قطره. -شوالیه ،ژان و آلن گربدران ،)1388( .فرهن

نمادهگا ،ترجمدۀ سدودابه فضدایلی ،تهدران:

جیحون.
 -شولتز ،دوان ،)1359( .الگوی یون

(انسان فردیتیافتگه ،،ترجمدۀ گیتدی خدوشدل،

آرش ،شمارۀ  ،13صص .72- 92
 علاسلو ،احسان« ،)1391( .نقد کهنالگویگرایانه» ،کتاب ماه ادبیات ،شمارۀ  ،68پیداپی ،182صص .85- 90
 -فخری ،آزاده ،)1392( .جنبههای دراماتیک و اقتبا

حماسۀ کوراوغلو ،فرهندگ مدردم

ایران ،زمستان  1392شمارۀ  ،35صص .33- 52
 « ،)1393( .....................بررسی تطبیقگی حماسگۀ کوراوغلگو در اقگوار آیربایجگان،ترکمن و ترکیه» ،فرهنگ مردم ایران ،زمستان  ،1395شمارۀ  ،47صص .27- 50
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 -پالمر ،مایکدل ،)1385 ( .فروید ،یونگ

و دیگن ،ترجمدۀ محمدد دهگدانپور و ،المرضدا
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 مدرسی ،فاطمه و پیمان ریحانینیدا« ،)1391( .بررسگی کهنالگگوی سگایه در اشگ ارمهدی اخوانثالث» ،ادب پارسی م اصر ،پژوهشگاه علومانسدانی و مطال دات فرهنگدی،
 -فدایی ،فربد ،)1381( .یون

و روانشناسی تحلیلی او ،تهران :دانش.

 -فوردهام ،فریدا ،)2536( .مقدمهای بر روانشناسی یون

 ،ترجمۀ دکتر مس ود میربهدا،

تهران :اشرفی.
 کمپلل ،جوزف ،)1396( .قهرمان هزارچهره ،ترجمدۀ شدادی خسدروپناه ،چداپ هشدتم،مشهد :گل آفتاب.
 مورنو ،آنتونیدو ،)1376( .یون  ،خدایان و انسان مگدرن ،ترجمدۀ داریدوش مهرجدویی،تهران :مرکز.
 یاوری ،حورا ،)1374( .روانکاوی و ادبیات (دو متن ،دو جهگان ،دو انسگان ،،تهدران:تاریخ ایران.
 یونگ ،کارل گوستاو ،)1377( .روانشناسی ضمیر ناخودآگاه ،ترجمۀ احمدعلی امیدری،تهران :علمی و فرهنگی.
  ،)1368( ...................................چهار صورت مثالی ،ترجمدۀ پدروین فرامدرزی ،چداپ اول.تهرلن :مرکز.
  ،)1374( ...................................انسان و سمبولهایش ،ترجمۀ محمدود سدلطانیه ،تهدران:دیلا.
  ،)1379( ....................................روح و زندگی ،ترجمۀ لطیف صدقیان ،تهران :جامی.  ،)1382( .......................................اسطورهای نو (نشانههایی در آسمان ،،ترجمدۀ جداللستاری ،تهران :مرکز.
 ،)1383( .................................... -آیون ،ترجمۀ پروین و فریدون فرامرزی ،تهران :بهنشر.
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