
 ی مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز مجله 

 ( 19)پياپی  98اول، بهار و تابستان ی ، شماره دهم  سال
 
 
 

ی كمپبل  بر اساس نظريه  ماهي سياه كوچولوالگويي سفر قهرمان در داستان نقد كهن 
 و پيرسن  

 

 محمد ريحاني      زاده برزو راحله عبداله 

 اسالمی ایران، واحد شیرواندانشگاه آزاد 
 

 چكيده

، اثر صمد كوچولو سياه ماهيالگويي سفر قهرمان در داستان اين مقاله به نقد كهن
 الگوی سفر قهرمان سه مرحله در نظر گرفتهپردازد. كمپبل، برای كهنبهرنگي مي

فرد، الگوها در روان  جدايي و بازگشت. او معتقد است كه رشد كهن  است: عزيمت، 
كمپبل، اعتقاد دارد كه ی  همستلزم گذر از اين مراحل است. پيرسن، از شارحان نظري

ی شوند. در مرحلهالگو در روان فرد فعال ميدر طي اين سه مرحله، دوازده كهن
ی تشرف، جوينده، ويرانگر، عزيمت، معصوم، يتيم، جنگجو و حامي، در مرحله

شت، حكمران، ساحر، فرزانه و لوده فعال ی بازگعاشق و آفريننده، و در مرحله
توان شرح فرآيند فرديت ماهي سياه كوچولو، دانست. شوند. اين داستان را ميمي

او در اين روايت، قهرماني است كه با تأثير پذيرفتن از سخنان حلزون پير و با بيان 
دريا،   هدف و تكراری در جويبار، به اميد رسيدن بههای بينارضايتي خود از گردش

الگوها را در خود ی رشد و تحقق كهنگذارد و در طول راه، زمينهپا در راه سفر مي
كند تا سرانجام بتواند به دريا كه نمادی از ناخودآگاه اوست برسد و با فراهم مي

ی بازگشت آنيما ديدار كند. پايان يافتن نمادين داستان، سبب شده است تا مرحله
 در حركت قهرمان آشكار نشود.  «ساحر»الگوی قهرمان و در نتيجه كهن
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 . مقدمه 1
را در قلمرو روان آدمی كشف  بشری هایی پهناوری از نادانستهشناسی، گسترهعلم روان

ی های تمثیلی، از پرده ها و روایتاست. این امر سبب شده تا بسیاری از داستان كرده 
ها بر ما روشن گردد. سفرهای تمثیلی در بیان های تو بر توی آنابهام بیرون شود و الیه

توان در تفسیر  ی بیرونی آن را میوار دارند. الیهروایی و ادبی خود، ساختاری پیازینه
ی درونی آن را به فرهنگی، سیاسی و... به خدمت گرفت و الیه  های اجتماعی،حركت

كاوان و  و دیگر روان 3، كمپبل 2، فروید 1یونگ شناسانی چون های روانكمک نظریه
پردازان اسطوره، در تبیین حاالت و آنات روح و روان آدمی، بازیابی و تفسیر كرد. نظریه

كند تا برای ه به خواننده كمک میساحات بیرونی و درونی اثر، بیانی است تمثیلی ك
روز رسانی كند و با التزام به قراین  هایی تازه، متن را پیوسته بهرسیدن به دید و دریافت

 های متنی، آن را همچنان تازه و خواندنی نگه دارد. و داللت

و خود   7آنیموس  /6، آنیما5، سایه 4پرسوناالگوی اصلی را در قالب یونگ، چهار كهن
ی قهرمانان اساطیری از الگوی ثابتی معرفی كرد. پس از او، كمپبل نشان داد كه سفر همه

كند: جدایی، تشرف و بازگشت. قهرمان باید پس از جدایی از زندگی مألوف،  پیروی می
هایی  ها و آزمونگیرد و به یاری رنجدر سرزمینی ناآشنا تحت تعلیم نیروهایی آیینی قرار  

بخشد، آیین تشرف را بیاموزد و سپس با دید و دانش به دست آورده روح خود را جال 
گردد تواند سرزمین او را متحول كند، به سوی جامعه بازآورد این سفر است و میكه ره

این مراحل سه گانه را تأیید كردند.  9و پیرسن 8وُگلرو حکمران سرزمین خود باشد. 
قهرمان را بازبینی كرده است و بیداری قهرمان  الگوها، مراحل سفر  پیرسن با تکیه بر كهن

داند تا مقدمات سفر درونی و بازگشت الگو میدرون را، در گرو فّعال شدن دوازده كهن
شرط سفر قهرمان این است كه ابتدا بر زندگی مسلط شود؛ سپس آن را  او فراهم شود. 

ز دست دادن را كنار  در اوج توانایی و چیرگی، رها سازد. ترس از مرگ، درد و رنج و ا
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ی این كار آن است كه دیدگاه محدود بگذارد تا تمامیت زندگی را تجربه نماید. الزمه 
 ( 79: 1394پیرسن، )خود را گسترش دهد. 

 

 ی پژوهش . پيشينه 2
معنا  -ی »عبور از مربع معنایی به مربع تنشی بررسی نشانهعباسی و یارمند در مقاله 

معنا شناختی داستان بر  -( به تحلیل فرایندِ نشانه1390) « ماهی سیاه كوچولوشناختی 
های اخیر اقبال زیادی به تحلیل  اند. در سال( پرداخته1اساس الگوی گرمس )گریماس 

( و ژوزف كمپبل  1961-1875) ی از منظر كارل گوستاو یونگ روای –های تمثیلیداستان
بوف »بررسی سفر قهرمانی شخصیت در  ی  ( شده است. از این جمله، مقاله 1304-1987) 

بوف  ( است كه به نقد داستان 1392الگوهای بیداری قهرمان درون« ) با تکیه بر كهن كور
ی خویش و پیرسن در نظریه پردازد كه یونگ، كمپبل الگوهایی می-از منظر كهن كور

های روایی كاوانه از داستانهایی كه به نقد رواناند؛ ولی، چنین پژوهشمطرح ساخته 
هایی اند، حکم منبع را برای پژوهشاند، و از الگوی كمپبل و یونگ فاصله گرفتهپرداخته

یادآوری است در روند. الزم به پژوهشی، به شمار نمیی هاز این دست دارند و پیشین
 ماهی سیاه كوچولوالگویی داستان  ای كه به نقد كهنجست و جوهای به عمل آمده، مقاله

 پرداخته باشد، تاكنون منتشر نشده است. 
 

 های پژوهش . پرسش 3
ی سفر قهرمان، قابلیت ، كدام یک از مراحل سه گانه كوچولو  سیاه  ماهی در داستان   .1

 ام یک در متن روایت نیامده است؟ انطباق با داستان را دارند و كد
الگوها در هر یک از مراحل سفر قهرمان، در هیأت چه كسانی در داستان كهن .2

 اند؟ ی روایت فروافتادهگانه، از گردونهاند و كدام یک از كهن الگوهای دوازدهنمودار شده
 

 . روش تحقيق4

ی سفر قهرمان و گانه تحلیلی، نخست مراحل سه-در پژوهش حاضر، با روش توصیفی
شود؛ سپس،  نمایند، معرفی میای كه در هر مرحله ظهور میگانهالگوهای دوازدهكهن

شود. نویسندگان بر این باورند كه ها سنجیده میداستان سفر ماهی سیاه كوچولو، با آن
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 تواند سفری بیرونی باشد، سفری درونی هم سفر ماهی سیاه كوچولو، عالوه بر این كه می
ی درون را هست. سفری كه در آن، خودآگاهِ وجود به دعوت ناخودآگاه، دنیای ناشناخته

گردد تا طرحی نو درافکند. در این راه از  نوردد و پس از شناخت خویشتن، بازمیدرمی
ایم و داوری خود را به یاری آن دید  نقد و  نظرهای آگاهان به این دو نظریه مدد گرفته

   ایم. ر كردهها، استواو دریافت
 

 . سفر قهرمان از ديدگاه ژوزف كمپبل و پيرسن 5

دهد كه  كند و نشان میسفر درونی انسان را در قالب قهرمانان اساطیری طرح می كمپبل، 
خود را در قالبی های مختلف، ها و مکانهای جهان، در زمان الگوی سفر در افسانهكهن

سیر و سلوک درونی و شناخت نفس، رهنمون شود. كند تا انسان را به سوی  نو تکرار می
ی ملل گوناگون، پیرنگی واحد دارند. های عامیانهها و روایتدهد كه اسطورهاو نشان می

رسد و با رهایی از جهل، به بلوغ ضمن این سفر، قهرمان به تحولی درونی و عرفانی می
ی خاص  گروه و جامعه  یابد تا از این راه به عنوان عضوی ازجسمی و روحی دست می

 پذیرد:شود. این روند حركتی قهرمان طی سه مرحله انجام میخود پذیرفته 
ی كشف خود كه با سفر همراه است.  ی نخست، جداشدن و پا نهادن به مرحله »مرحله 

گیرد. یکی را ی دوم، تغییر و تحول است كه در قالب تحقق دو امر مهم شکل میمرحله 
نامند كه قهرمان باید این ویژگی را در خود متجلی سازد و راستی میبروز صداقت و 

دومی بروز شجاعت است كه در این جا الزم است تا قهرمان با نشان دادن این ویژگی، 
گیرد و ی سوم، بازگشت انجام میی تحول را تکامل بخشد و سرانجام در مرحله مرحله 

سوی جامعه و گروه مورد نظر خویش   طی آن قهرمان پس از رسیدن به شرایط الزم به
 ( 166: 1376)گورین و دیگران، گردد.« بازمی

ای دقیق با مراحل رشد روانی پیرسن، معتقد است كه »مراحل سفر قهرمان، به گونه 
شویم و دهیم؛ سپس با جان رو به رو میتراز هستند. ابتدا خود را پرورش میانسان هم

دهد آوریم. سفرِ خود به ما یاد میرد را به دنیا میسرانجام یک خویشتن منحصر به ف
ی رویارویی كند تا در نتیجه چگونه در جهان ایمن و موفق باشیم؛ سفر جان به ما كمک می

دهد  ترین اسرار زندگی، واقعی و اصیل شویم و سفر خویشتن راه را به ما نشان میبا ژرف
ی در مرحله  (58: 1394كنیم.« )پیرسن،  مان را بیابیم و ابرازتا اصالت، قدرت و آزادی

شوند تا شایستگی، الگوهای معصوم، یتیم، جنگجو و حامی فعال میعزیمت قهرمان، كهن
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ی تشرف، ی سفر  شود. در مرحله شجاعت، انسانیت و وفاداری خود را ثابت كند و آماده
ی ه مرحلشوند. این الگوهای جستجوگر، عاشق، نابودگر و آفریننده فعال میكهن

رویارویی با رنج، عشق و مرگ برای دگرگون كردن خویشتن آدمی است و معموالً با 
الگوهای  ی بازگشت، كهنیافتن گنج یا همان تولد خویشتن حقیقی همراه است. در مرحله 

فرزانه و ساحر بایستی در روان آدمی پرورش یابد تا او بتواند به شناخت   لوده، حاكم، 
الگوی قهرمانی،  از واقعیت هستی برسد و كامل شود. دوازده كهن عمیق و درک درستی

 كنند. به رشد روان ما كمک می
 

 ماهي سياه كوچولو گزارش داستان  .6

ماهی پیری فرزندانش را بر گرد خویش جمع كرده و برای ایشان داستان ماهی سیاه كوچکی  
سیاهی، زیر سقفی از خزه، در جویباری  همراه با مادرش در پِس سنگ كند كه را بازگو می 

پروراند كه از نظر اطرافیانش،  او به دنبال دوستی با حلزونی پیر، آرزوهایی را در سر می زید.  می 
عجیبی است. او آرزوی سفر به فراسوی جویبار و دیدن دریا را دارد. تهدید اطرافیان  ی  ه خواست 

دوستان و همسایگان، با  ی ه سیِب خیرخواهان تواند مانع سفر ماهی شود. او در گریز از آ نمی 
نهد؛ از آبشار، بركه و رودخانه  ای نو و ناآشنا در زندگی می عبور از جویبار، قدم به مرحله 

كند و خنجری  ها، قورباغه، خرچنگ و مارمولک دیدار می گذرد، در این میان با كفچه ماهی می 
گیرد و پس از پشت سر  ه ماهی هدیه می ریز برای مواجهه با مرغ سقا، مرغ ماهی خوار و ار 

 رسد.  گذاشتن موانع، سرانجام به دریا می 
 

 نقد و تحليل مراحل سفر در داستان  .7
اند رنگدر بیشتر سفرهای تمثیلی كه گزارشی از تطّور روحی آدمی است، زمان و مکان كم

عالم ناخودآگاه، مالزمت  یا نمودی ندارند. در این داستان فضای سرد، تاریک و سیّال كه با  
دارد، در هیأت سرمای زمستان، سیاهی رنگ ماهی، شب و دریا نموده شده است. ماهی 

هایی از عالمِ داند كه به چه ساحتهای تمثیلی، نمیقهرمانان روایتی هسیاه، مانند هم
یی  هاناخودآگاه، پای خواهد گذاشت و در رویارویی با قلمرو پهناورِ جان، از چه گریوه

گوید، از آن سبب است كه  خواهد گذشت. اگر بهرنگی از چند و چون راه سخن نمی
های خویش باشد،  ها و دریافتخواهد قهرمان در مسیر سلوک، خود راوی مکاشفهمی
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فراز و فرودها را خود دریابد و منزل به منزل به مقصد نزدیک شود. در سفرهای تمثیلی 
 نیست. آنچه اهمیت دارد، خود راه و مسیر سفر است.   ، اساساً مقصد مهمگونهو معراج

كند. آغاز شدنِ داستان در شب، ذهن را برای رویارویی با عناصر نمادین آماده می
از فرزندان و نوادگانش را گرد   12000شود كه ماهی پیر،  ای آغاز میداستان از شب چله

چهل، »عدد  ( 283: 1394بهرنگی، .گوید. )رک هم آورده است و برای ایشان قصه می
های ( و در آموزه576:  1388،  2انتظار، آمادگی، آزمایش و تنبیه است« )شوالیه و گربران، ج

نشینی و اربعین برآوردن، رسمی است كه از كند. چلهعرفانی نقش مهمی را ایفا می
وک رواج  گیری عرفان و تصوف در ایران و اسالم در میان ارباب سلنخستین ادوار شکل

نشینی، ریشه در قداست  داشته است. هدایت یافتن سالک فکرت، پس از یک دوره چله
 عدد چهل دارد. 

 
 عزيمت   .1- 7

ی  ه های محدود كنند ندرت قهرمانان بزرگی را كه موفق به عبور از افق پردازان، به - افسانه 
و حتی پیش از   تولد ی ه اند. آنان از لحظ اند، موجودات عادی فرض كرده زندگی بشری شده 

كنند و كل زندگی او را به صورت نمایشی باشکوه  آن، نیروهایی شگفت به قهرمان عطا می 
( تولد ماهی سیاه كوچولو همانند  324: 1392كمپبل،  . كشند. )رک از معجزات به تصویر می 

ل و  عجیبش در تولید مث ی ه قهرمانان، زادنی شگفت است. ماهِی مادر به سبب »شیو ی ه هم 
:  1387:  5ریزد، نماد زندگی و باروری است.« )شوالیه و گربران، ج شمار تخمی كه می تعداد بی 

هزار تا تخم ریخته شده،  ( و البته ماهی سیاه كوچولو تنها بچه ماهیی است كه از میان ده 141
  ، همان   . ماهی سیاه عاشق ماه است. )رک (  283:  1394بهرنگی،   . )رک   توانسته است زنده بماند. 

ای كه پیوسته میان زاده شدن و مردن و باز رستاخیزی دیگر در حال حركت است  ( سیاره 294
:  1387،  5شوالیه و گربران، ج   . و سبب شده تا نمادی از ضرباهنگ زندگی به شمار آید. )رک 

( سرنوشت ماهی كوچِک عاشق، با سرنوشت ماه گره خورده است. او در حالی كه  121
مرگ غلبه كرده است، در پی حركت برای دیدن و شناختن چیزهایی    همچون ماه، بر هراس از 

 در فراسوی هنجارهای عادی زندگی است.  
ها و روشدن قهرمان با ناشناختهدر آغاز، پیک با مطرح كردن چالشی برای روبه

اندازد. انرژی الزم برای ابراز نارضایتی از  های دور، داستان را به جریان میسرزمین
د و آمادگی برای آغاز سفر با حضور ِغایبِ حلزونی پیر در داستان شکل  وضعیت موجو 
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در كردن  گیرد. پیک، پیش از آن كه فرصت حضور در داستان را بیابد، به جُرم از راه بهمی
صحبتی شود؛ اما، تحولی كه در اثر همماهی سیاه كوچولو، به دست دیگرِ ماهیان كشته می

جامعه و پای نهادن  دهد، انرژی الزم را برای گریز از رخ میبا او در ماهی سیاه كوچولو 
كند. سرزندگی و پویایی قهرمان برای گریز از زندگی ایستای فعلی، در راهِ سفر ایجاد می

است. اگر خواستن نقض شود یا كاهش پیدا كند، انرژی برای حركت به « خواستن» در
شود. »در بخش آغازین بر كنش بسته میشود و به این ترتیب راه  ی بعدی سلب مینقطه 

هستیم.  «خواستن»ی نقض مورد تهدید قرار گرفته است و در مرحله  «خواستن»داستان، 
خود، زمینه را برای  «نخواستن»كند؛ اما فعل مؤثر تغییر می «نخواستن» به  «خواستن»
 ( 156: 1390كند.« )عباسی و یارمند، جدیدی آماده می «خواستن»

  های خسته خواهم به این گردش گوید: »نمیه كوچولو به ماهی همسایه میماهی سیا
دفعه چشم بازكنم، ببینم مثل شماها پیر  كننده ادامه بدهم و الکی خوش باشم و یک

( 286: 1394ام كه بودم.« )بهرنگی، ام؛ هنوز هم همان ماهی چشم و گوش بستهشده
یر را در زندگی در دل ماهی سیاه كوچولو  نواختی زندگی و ترس از پیری، میل به تغی یک

خواهد و همین بیند، نمیچه را می رسد كه آنكند. او نخست به این نتیجه میبیدار می
كند. شوقِ شناخت دنیا قهرمان را در تصمیم نخواستن زمینه را برای خواستنی نو فراهم می

ی دهد. بر پایه می كند. بدین ترتیب نخواستن جای خود را بایستنتر میخود مصمم
ی پیکی قهرمان ای، سرنوشت به واسطه ی سفر اسطورهكمپبل، در نخستین مرحله ی  نظریه

كند و او را به ها تشویق میرا با گذر از مرزهای آشنای جامعه به سوی قلمروی ناشناخته
ی قهرمان، بازكردن گوِش جان برای دریافت ندایِ پیکی است كه كشد. وظیفهچالش می

خواند. در این داستان حلزون  گاه از عالم برون و گاه از عالم درون، او را به خود فرامی
شود و به تشویق او، انرژی الزم برای تغییر و عزیمت در دنیای بیداری بر قهرمان ظاهر می

 شود. در وجود قهرمان دمیده می
 الگوی معصوم  كهن.1- 1- 7

شود، معصوم است. عزیمت در وجود آدمی فعال میی  ه الگویی كه در مرحلنخستین كهن
شود و به  گر مینقاب، نمای بیرونی و شخصیتی است كه شخص با آن در اجتماع جلوه

یعنی نقابی كه   -( »معصوم در تشکیل پرسونا89:  1356فوردهام،    .كند. )رکآن تظاهر می
كند... ما كمک میبه    -گذاریم یا به سخنی دیگر، شخصیت یا نقش اجتماعیدر جهان می

گزیند كه مثبت و از نظر اجتماعی سازگار در بهترین حالت، معصوم پرسونایی را برمی
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آمد و شدی  ( تا وقتی ماهی سیاه از صبح تا شام، در70-68: 1394باشد.« )پیرسن، 
رنگِ جامعه بود، مورد پذیرش همگان قرار داشت. در این مرحله از زندگی تکراری، هم
دهد كه الگوی معصوم تجلی یافته است؛ زیرا، او به خود اجازه نمیكهنی ه قهرمان، سای 

های دیگران را حتی وقتی كه با دیدگاه خود در  بداند در اطرافش چه خبر است. او حرف
پاید و حلزونی فکر سفر  الگو دیری نمیاین كهنی  ه پذیرد. اما حضور سایتضاد است، می
ها در تالش برای منصرف كردن ماهی سیاه كوچولو  ز ماهیپروراند. یکی ارا در سر او می

( گویا 287: 1394ی جوانی است...« )بهرنگی، های دورهها هوس گوید: »ایناز سفر، می
ایست كه به ذهن اغلب ماهیانِ جوان  فکر دیدن و رسیدن به فراسوی جویبار، اندیشه

ت كه به رهنمودهای حلزون،  كند. اما از این میان تنها ماهی سیاه كوچولوس خطور می
آورد. حاال دیگر قهرمان نقاب اجتماعی را كه الزم را برای سفر را به دست میی هانگیز

 زند. پسندد، بر چهره میخود می
 الگوی يتيم كهن.2- 1- 7

الگوی دیگری شناخت، برای حفظ بقا كهنی ه با انتخاب پرسونای یک شخصیت شیفت
دارد. یتیم آن بخش از وجود ماست كه شرایطی را كه ممکن  شود كه یتیم نام فعال می

سازد. با ظاهر شدن این دهد و ما را از آن دور میاست به ما آسیب برساند، تشخیص می
های خویش دفاع ایستد و از اندیشهمیاطرافیان الگو، ماهی سیاه در مقابلِ مادر و كهن
شود و پس از این احساس امنیت میبا از دست دادن حمایت آنان، یتیم  كند. ولیمی

 اند. گیرد كه آموزگاران اجتماعی ناعادالنه رفتار كردهكند. این تجربه هنگامی شکل مینمی
دهد كه الگوهای معصوم و یتیم، ماهی سیاه كوچولو تشخیص میبا فعال شدن كهن

دارند، می گویی برحذرهای اغواگری كه او را از گندهباید بین حلزونِ یاریگر و ماهی
تمایز قایل شود. در چنین شرایطی، قهرمان آرزو دارد به معصومیت پیشین بازگردد. هیچ 

را به ورای  هایشكند. او باید آگاهیاو هست، خشنودش نمی یک از آنچه كه بر ِگردِ
كند، در درون وجو می-های واقعیت خویش گسترش دهد. باید آنچه را جستمحدوده

ه، هرگز آن را در بیرون پیدا نخواهد كرد. برای این كار باید به فراخوان  خود بیابد؛ وگرن
 (225: 1394پیرسن،  .آغاز زندگی قهرمانی پاسخ دهد. )رک 

 جو الگوی جنگكهن.3- 1- 7
قرار   «نهاد»گیرند كه در های بنیادینی سرچشمه میها و میلآرزوهای ما از هیجان ی ههم

و  «نهاد»میان ی ه كه واسط  «خود»تفاوت چندانی با نهاد ندارد.  «خود»های دارند. هدف
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را مهار   «نهاد»كوشد تا  آورد میهای منطقی كه فراهم میجهان بیرون است، با محدودیت
جو، رؤیاهایی را كه بدون جنگشود. جو فعال میالگوی جنگكند. برای این كار كهن

ا تشخیص داده است، به ندرت تحقق معصوم درونی ترسیم كرده و یتیم موانع آن ر
كند،  ای را طرح میگیرد و هدف و نقشهرؤیاها و افکار خالقانه را می  جو، یابند. جنگمی

آورد و در صورت لزوم، عقب نشینی راهبردی را انضباط پیروی از نقشه را فراهم می
كوچولو با تقویت اخالق الگو در ماهی سیاه این كهن( 185همان:  .كند. )رک توصیه می

شجاعت، او را  ی ه پردازد و با تقویت روحیو انسانیت، به پرورش فراخودِ ماهی می
های »نخستین پیش نیازهای یک كردار قهرمانانه، فضیلتكند؛ زیرا، سفر میی ه آماد

 ( 233: 1393ای وفاداری، كفِّ نفس و شجاعت است.« )كمبل، شوالیه 
كند كند. او حس میبا احساس قدرتمند بودن آغاز نمیماهی سیاه سفر خویش را 

زید، زندانی است. كاوش او همراه با آرزو یا ای كه در آن میدرون چارچوب جامعه
كند ناراضی، محدود، بیگانه یا تهی است. او سفر به شود. احساس میحسرت آغاز می

كند و به ها آغاز مییسوی حقایق را با بیان حقایق خود و حمله به باورهای دیگر ماه
، تبعیدِ شود. در این بخشهمین سبب موجب تحریک دیگران به حمله و طرد خود می

گیرد. های تمثیلی است، شکل میهای داستانمایه قهرمان كه یکی از پرتکرارترین درون
چه در سلوک در دنیای درون و چه در مبارزات  تر قهرمانان بنام و تاریخ ساز، بیش

های دشوار، یا در با پشت سر گذاشتن آزموناند تا با   ی، ناگزیر از ترک دیار بودهاجتماع
های اشراقی، آگاهی خویش را باال ببرند. ماهی سیاه كوچولو با درس مکاشفهی هنتیج

شود تا با های جویبار، آماده میدلبستگیی ههای حلزون، با ترک همگرفتن از آموزه
دیگری بنگرد. این فراخوان برای ی ه دید، هستی را از دریچهای جگیری از فرصتبهره

عمل كردن در سطحی باالتر ی ه های متفاوتی دارد؛ »اما همیشه دربارافراد مختلف شکل
تر است. هدف این فراخوان، یافتن راهی برای زندگی است كه اهمیت و ای ژرفیا الیه

 (228-227: 1394تری داشته باشد.« )پیرسن، عمق بیش
ی قهرمانان، كوشش برای جستن معنا و ارزشی در زندگی وجه مشترک زندگی همه

كند. این هیجان یکی از لوازم هیجانی در زندگی آنان ایجاد می  است كه به جای تعادل،
ی ِ "چرا؟ "ی نیچه: »اگر آدمی برای غیر قابل انکار بهداشت روان است؛ زیرا، به گفته 

: 1387سازد« )نیچه،  ای می«چگونه؟»د، كم و بیش با هر  زندگانی خود پاسخی داشته باش
زندگی برای او دارای معنا خواهد بود و   و رنج ( و بدین ترتیب، هم تحمل دشواری23
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رسد، »هر فرد هم درد و رنج، او را به سوی معنای زندگی سوق خواهد داد. به نظر می
معلوم دریابد... ]گویی،[ هر فرد   ی معین وباید معنا و رسالت زندگی خود را در هر لحظه

وظیفه و رسالتی دارد كه باید انجام دهد. او در این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و 
ی هر فرد یکتاست و فرصت وی نیز برای انجام زندگی نیز قابل برگشت نیست. وظیفه

انزوای  های زندگی، تنهایی و( تنها در گذر از بحران71: 1367آن یکتاست.« )فرانکل، 
تواند به حیاتی خالق و مسؤوالنه دست یابد  همراه با یأس و نومیدی است كه آدمی می

 ( 268: 1392الیاده،  .و به فردیت و خودآگاهی واقعی برسد. )رک 

شدن راه ریاضت وتبعید پیش پای قهرمانان، برای رسیدن به فرّ و فرهنگ و گشوده
های  ای است كه در تمامی داستانمایهرهبری، درونیابی به نیروی كاریزماتیک دست

توانند افکار ماهی خورد. اگر اطرافیان نمیتمثیلی و حتی تاریخی، به فراوانی به چشم می
توانند عادات خود را كنار ها نمیسیاه كوچولو را برتابند، یکی بدان سبب است كه آن

ها گرفته است. این را از سخن ا از آنامکان درست دیدن ر  (1)«غبار عادت»بگذارند. زیرا،  
كند و  تهدیدها به اصل مطلب اشاره میی ه فهمیم كه در پس همیی میهفتمین ماهی

زیرا، »عدد سه،  ( 287: 1394)بهرنگی،  ایم...«گوید »آخر ما به دیدن تو عادت كردهمی
مؤنث،  ی ساحت خودآگاه روان، و عدد چهار عددی عددی مذكر و ناكامل و نماینده

ی ناخودآگاه روان است و عدد هفت كه از مجموع سه و چهار به دست  كامل و نماینده
ترین عدد به  آید، چون كامل و ناكامل و نرینه و مادینه را در خود جمع دارد، كاملمی

 ( 121-120: 1386آید.« )یاوری، شمار می
 الگوی حامي كهن.4- 1- 7

بخشنده، خالق، پرمهر و سرشار از توجه به رشد و پرورش حامی  ،  حالت  ترینآرمانیدر  
استعدادها و عالیق كودک درون است. فعالیت حامی در سطوح باالتری از روان، فراوانی 

( حامیِ رشد  204: 1394آورد. )پیرسن، ی ما به ارمغان میو آزادی بیشتری را برای همه 
و مراقبت به دیگران نیازمند باقی   نیافته سبب خواهد شد تا كودِک درون ما برای حمایت

ی منحصر به فردِ خود را به جهان بدهیم و در این راه از هیچ رنج و بماند. ما باید هدیه 
بودنمان را بپذیریم و این دارد تا میراایثاری فرو نگذاریم. این كار تقریباً همیشه ما را وامی

 (218همان:  .كند تا وارد اسرار شویم. )رک آمادگی ما را مجهز می

گوید كه: » مگر نه این است كه هر چیزی یک وقتی ماهی سیاه در توجیه مادر می
( او با پذیرفتن پایان، برای هر چیزی در 284: 1394رسد« )بهرنگی، روز به آخر می
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كند. در جای دیگری نیز به پذیری خویش تأكید میحقیقت بر پذیرفتن مرگ و پایان
همان:   .كردن عمر و نیاموختن و ندیدن دنیا اشاره دارد. )رک تلف  نارضایتی ماهیان پیر از

ها و  های این دنیا را به سوی دیدنها و دانسته( او با پذیرفتن میرایی خویش، دیده285
به یاری جنگجو و حامی، ماهی سیاه كوچولو در پی به  گوید.های نو ترک میدانستن

جنگجو از طریق نجات مظلوم و حامی از دوش كشیدن مسؤولیت زندگی خویش است.  
پیرسن،  .كوشند تا جهان را به مکانی امن تبدیل كنند. )رک طریق حمایت از دیگران می

های كوچکی كه ماهی كوچولو را از گزند همسایگان ( در این بخش ماهی414: 1394
( در نقش  288:  1394بهرنگی،    .كنند، )رک رهانند و او را تا ورودی آبشار همراهی میمی

 اند. الگوی حامی ظاهر شدهكهن
 

 تشرف . 2- 7
كند تا با ایجاد هیجان و ی رنج میقهرمانی كه پای در راه تشرف نهاده، خود را شایسته 

بر هم زدن تعادل و آرامش جسمانی، فرصتی برای درک معنویت فراهم كند و با كسب 
ای تربیت  ن خویش را به گونهآرامش روان، معنایی جدید برای زندگی خویش بیابد و روا

دهد، آرامش خود را حفظ كند. كند تا بتواند در جهانی كه آدمی را به ناآرامی سوق می
دارد، ترس است. ولی ترین عاملی كه قهرمان را از گام نهادن در راه سفر، باز میمهم

های دهند، اندرزبا اشتیاق بدین دعوت پاسخ می قهرمانان جستجوگر، فارغ از ترس،
تواند وی را به زندگی دیگران برای رهایی او از این بحران و هیجان، سودی ندارد و نمی

عادی بازگرداند. قهرمان باید ترس از مرگ، رنج و از دست دادن را رها كند تا بتواند 
بر امکانات منحصر به فرد خود برای تجربه كردن،  تمامیت زندگی را تجربه كند و با تکیه  

اند تجربه كنند. غلبه بر توانستهیل شود كه هرگز دیگران تجربه نکرده و نمیبه چیزی تبد
توانیم تأیید نامشروط ترس از مرگ، به دست آوردن لذت زندگی است. ما فقط زمانی می

ی وجهی از زندگی درک كنیم. زندگی در فرآیندِ زندگی را تجربه كنیم كه مرگ را به منزله 
ی مرگ قرار دارد. مغلوب كردن این ترس، شهامت زندگی هشدنِ خود، همواره در آستان

های قهرمانی همین است: نترسیدن و به ی داستانی اصلی همهآورد. نکتهرا به ارمغان می
 (230: 1393كمبل،  .هدف رسیدن. )رک 

ی ه توانند قهرمان را از اندیشمادر، همسایه، ماهی پیر و هفت ماهی نمیدر این داستان  
 ه او ـمنصرف كنند. قهرمان پای نهاده در سفر، نخستین آستان را به یاری دوستانی كسفر  
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 نهد. اند، با ورود به آبشار، پشت سر میگرا رهانیدههای سنترا از خشم ماهی
 الگوی جوينده كهن.1- 2- 7

داشتن اطرافیان، موقعیت خود را تضمین كند. ولی این كوشد تا با راضی نگاهقهرمان می
ی رشد است. به همان الزمه شود كه تالش سرانجام، میان درون و برون تنشی ایجاد می

گردد، فردیت، با وجوه تمایز ها تعریف مینسبت كه هماهنگ بودن با وجوه تشابه انسان 
شود. »پس منحصر به فرد بودن ما یعنی خویشتن ماست كه در درون و به طور تعریف می

دانند كه قهرمانان در ابتدا میی همعموالً هم( 228: 1394ن، شود.« )پیرسكامل جور نمی
داند كه جویای چیست. در سفر قهرمان  خواهند. اما كمتر كسی میچه چیزی را نمی

همواره مکانی وجود دارد كه باید آن را پیدا كرد. كمپبل معتقد است این مکان درون خود  
شکلی نمادین در بیرون از ما نشان داده    ( كه به247:  1393كمبل،    .قهرمان قرار دارد )رک 

داند كه از چه های سیاسی به موضوع نگاه كنیم ماهی سیاه میشود. اگر از منظر تحلیلمی
داند به كه و كجا  برند، نمیراهه میهای كور كه راه به بیی انقالبگریزد، اما مثل همه می

( 284:  1394بهرنگی،    .)رک ر را ببیند؛  خواهد آخر جویباداند كه میبرد. او فقط میپناه می
 وجوی چیزی یا كسی نیست.  ولی در آن جا در جست

ماهی كوچولو پس از تصمیم به گذر از آستانه گذر و آغاز سفر قهرمانانه، با چند 
شود تا ثابت كند كه آمادگی الزم را كسب كرده است. عموماً قهرمان  رو میآزمون روبه

شود و در صورتی كه  در این مرحله  خویش، با یک اژدها مواجه میبرای اثبات شجاعت  
جو بودن مهارت  شود تا در جنگشکست بخورد، آزمونِ مواجهه با اژدها آن قدر تکرار می

شود تا های خدمت و كمک به دیگران رو به رو مییابد. همچنین آن قدر با فرصت
ی درونی به كشف میل جوینده های سطح باالی حمایت را از خود بروز دهد. مهارت

ای قوی است كه جوینده حاضر است در صورت حقیقت عالم و معنای زندگی، »به اندازه
را فدای   –خانه، كار، دوستان و عزیزان خود    –آوردها  ترین روابط و دستلزوم، ارزشمند

ست تا  ای واقعی یا انتزاعی ادرون، كامالً مشتاق مردن به گونهی ه كاوش كند... جویند
( این كاوش فراخوان  237-236:  1394زیبایی نهانی حقیقت عالم را تجربه كند.« )پیرسن،  

ایم  لحظاتی كه هویتی را فروریختهانجامد. تولد دوباره و دگرگونی میی ه روح، به تجرب
ایست كه در آستانه قرار داریم و محتاج ایم، لحظهو هنوز به هویت جدیدی دست نیافته

 م تا گذار از این مرحله را برای ما نرم و راحت كند. مناسکی هستی
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 الگوی ويرانگر  كهن.2- 2- 7
توانند گنج جان را به قهرمان، تنها در رویارویی با اژدهای درون و مواجهه با رنج می

پیمان است و الگوی ویرانگر كه با مرگ همدست آورد و قدرت خود را پس بگیرد. كهن
آید، بسیاری از ضروریات زندگی قهرمان را از او  قهرمان به شمار میمحور دگردیسی 

ها، برای پذیرش نو آماده شود.  آموزد كه با دل كندن از وابستگیگیرد و به او میمی
آغازگری ممکن است با هشیاری ناگهانی نسبت به فناپذیری اتفاق بیفتد كه  ی هتجرب

 ( 246: 1394پیرسن،  .شود. )رک  سبب بروز احساس ناتوانی یا پوچی در زندگی
شود؛ درست در  در زندگی ماهی سیاه كوچولو این تجربه با درک میرایی آغاز می

فرسای پوچی بر زندگی غلبه كرده است. او به جای فرار از  هنگامی كه احساس طاقت 
ای به زندگی خود بخشد. كوشد تا از راه پذیرش گریزناپذیری مرگ، معنای تازهمرگ، می

توانم تواند حاال به سراغ من بیاید؛ اما من تا میمعتقد است: »مرگ خیلی آسان می او
زندگی كنم، نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقت ناچار با مرگ رو به رو شدم، 

شوم، مهم نیست. مهم این است كه زندگی یا مرگ من چه تأثیری در زندگی كه می
ای جز پذیرش مرگ ندارد؛ ( قهرمان چاره299: 1394ی، دیگران داشته باشد.« )بهرنگ 

(  248:  1394زیرا، »هر چه را در ذهن خود انکار كنیم، ما را تسخیر خواهد كرد.« )پیرسن،  
شود خوار گرفتار است، تسلیم مرگ نمیماهی كوچک، حتی وقتی در میان منقار مرغ ماهی

گوید: »تا به خشکی خوار میماهیو همچنان در پی یافتن راه رهایی است. او به مرغ 
( و بدین وسیله با 300: 1394ی زهری شده.« )بهرنگی، ام و بدنم كیسه برسیم، من مرده

رساند و خوار، خود را به آب میتحریک او به سخن گفتن و باز شدن دهان مرغ ماهی
رغ او را  شود، و این بار مخوار مییابد. پس از آن كه دوباره شکار مرغ ماهینجات می
ی گرفتار و گریان را با كوشد ماهی ریزه شود. او میهم تسلیم نمی دهد، بازقورت می

ی ه( قهرمان پس از تجرب301همان:    .خود همراه كند تا در پی یافتن راه چاره باشند. )رک 
 آورد. باالتر را به دست میی ه ورود به مرحلی ه مرگ، اجاز 

 الگوی عاشق كهن.3- 2- 7
های دیگر، متعهد بودن به  قهرمان باید نخست عاشق شود تا دوست داشتن كار و آدم

بستگی، یادگیری دوست داشتن و ها را بیاموزد. پس از آموختن دلها و اندیشهارزش 
ی اجزای تواند همهرهایی بخش خواهد بود؛ زیرا، او میتعهدِ بدون وابستگی برای او 
توانیم  ه و عاشق تضادی درونی داریم، نمینی كه میان جویندهستی را دوست بدارد. »تا زما
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ی جوینده و عاشق، باالترین سطح ( آمیزه425: 1394به آرمان شهر برسیم.« )پیرسن، 
آورد تا به طور كامل بداند كه چه كسی است، خود را  فرزانه را برای قهرمان فراهم می

 (441همان:  .ز بپذیرد و تأیید كند. )رک گرامی بدارد و به همین دلیل بتواند دیگران را نی
خواهد آخر ماهی سیاه كوچولو عاشق شناخت دنیای درون و بیرون است. او می

( 284: 1394بهرنگی،  .جویبار را ببیند و بداند جاهای دیگر چه چیزهایی هست... )رک 
سفر لذت  شود تا او از الگوی جوینده و عاشق در درون او سبب مینبود تضاد میان كهن

های آن لذت ببرد و از گونه كه هست بپذیرد، از خوشیی هستی را همانببرد و همه
 هایش درس بیاموزد. درشتی

 الگوی سايه كهن- 4- 2- 7
ی آن چیزهایی است كه به دلیل ناهمخوانی با معیارهای اجتماعی و آرمانی، ما  سایه، همه 

شود.  نیای درون از دیدار با سایه آغاز می از آن شرم داریم. یونگ معتقد است سفر انسان به د 
تواند به صورت اعمال غیرارادی  هاست، می ها و اهمال ای از خود فریبی سایه كه مجموعه 

نظر یا به نحو  ی  ه رو كند كه هرگز وجه ها نمایان شود و »شخص را با نتایجی روبه یا لغزش 
فرد ممکن است به جای شناخت این  ( 266: 1352)یونگ، اند.« خودآگاه دلخواه او نبوده 

كند و به دیگران نسبت دهد. قهرمان به   1ها را فرافکنی عناصر مخرب در درون خود، آن 
ها وحشت دارد، ببیند، در آغوش  هایی را كه از آن جای سركوب كردن سایه، باید جنبه 

ما شخصیت اصلی ما را  ی ه علق دارند. زیرا، »سای ها نیز به او ت بگیرد و بپذیرد كه این جنبه 
هاست  اراست. در رویارویی با این ویژگی های ما را د مندترین موهبت در بر دارد. سایه ارزش 

مند خود، اعم از نیک و بد و تاریک و روشن  پارچه و شکوه شویم تا وجود یک كه آزاد می 
یابیم كه اعمالمان  ، این امکان را می را تجربه كنیم. با در آغوش گرفتن تمامی شخصیت خود 

 ( 15- 14:  1380)فورد، را آزادانه در جهان انتخاب كنیم.« 
هایی هستند كه ماهی سیاه پس از ورود به بركه با ها نخستین شخصیتماهیكفچه 

هایی كه هرگز در فراسوی بركه شنا ماهیبرخورد او با كفچه ی هكند. شیوها دیدار میآن
فکر،  های كوته ماهینازند، درخور تأمل است. كفچهسیار به زیبایی خویش میاند و بنکرده

روانِ ماهی سیاه كوچولو هستند؛ ی ه ظاهربین و خودبرتربین، نمادی از صفات منفی سای
وقتی ما از یک نفر متنفّریم،  توانیم در دیگران ببینیم. »، میزیرا، ما فقط آنچه را كه هستیم

 
1 projection 



 115                        ...    بر اساسماهی سیاه کوچولو الگویی سفر قهرمان در داستان نقد کهن 

     

 

كند كه در درون خود ماست. آنچه كه در درون ما را متنفر می ی او ماچیزی از چهره
 ( 186: 1353نباشد نخواهد توانست ما را تحریک كند.« )هسه، 

كردند، ریخت خطاب میهایی كه او را بییماهماهی سیاه كوچولو در پاسخ به كفچه
بخشم؛ شما را میكردم شما این قدر خودپسند باشید. باشد، من  گفت: »من هیچ خیال نمی

( گر چه آنان، به  288:  1394زنید.« )بهرنگی،  ها را از روی نادانی میچون شما این حرف
بالند؛ ولی استدالل ماهی سیاه در وامداربودن آنان به  اصل و نسب و زیبایی خود می

شود كه به سخن ماهی سیاه ایمان بیاورند و در دل، دیگران، حتی در نامشان، سبب می
 عصبانی سلیم شوند ولی از آن جا كه تکبر در جانشان ریشه دوانیده است، »خیلیبدو ت

آمدند.« )همان:  در دیگری از در  گوید،می راست كوچولو ماهی دیدند چون  اما شدند،
خود كند، دیگر دلیلی ی  ه ها را قلباً تسلیم اندیش( ماهی كوچولو كه توانسته است آن289

كند تا در قلمرو ها را به حال خود رها میبیند. پس آنمیبحث با آنان نی ه برای ادام
ی كوشند تا فاصله های خالق و هنرمند میخویش، به كار خویش مشغول باشند. انسان

را از میان بردارند و آنان را با هم آشتی دهند. وقتی قهرمان  خودآگاه و ناخودآگاهمیان 
ای او را به خود یگر، سایه در هیأت قورباغهیابد، بارِ ددر رویارویی با سایه توفیقی نمی

مان پذیریم، افرادی را به زندگیای را در زندگی خود نمیخواند. »مادامی كه جنبهفرامی
دهند. هستی پیوسته در تالش است تا به  كنیم كه آن جنبه را از خود نشان می جلب می

باره كامل و یکپارچه شویم.« مان كند تا دوما نشان دهد كه واقعا چه كسی هستیم و یاری
تواند نادانی و تکبر قورباغه را تشخیص دهد، ( همین كه ماهی سیاه می93:  1380)فورد،  

نشان آن است كه او نتوانسته با این صفت در درون خویش آشتی كند؛ پس، سبب رنجش 
تفکر خرچنگ، نمود دیگری از  ی ه ( شیو 290: 1394بهرنگی،  .شود. )رک خاطر او می

قهرمان است. با فرورفتن خرچنگ و بیرون نیامدن او، حاال قهرمان ی ه ات منفی سایصف
 تر روان دیدار نماید.های عمیقتواند با گذر از سایه با الیه می
 الگوی آفرينندهكهن.5- 2- 7

توانیم از طریق خودآگاه كردنِ ناخودآگاه، دست به آفرینش بزنیم. »گوش یک از ما میهر
ترین باشد، یکی از مهمچه تخیلی پذیرا برای كشف آن كه حركت بعدی مادادن با 
الگو به ما ( این كهن298: 1394)پیرسن،  زندگی است كه در اختیار داریم.« هایمهارت

كند تا به حس سرنوشت و محقق ساختن آن آگاه شویم و سرنوشت و داستان  كمک می
ید قهرمان در آفریدن یا نیافریدن سرنوشتِ  ای جدید بنویسیم. تردزندگی خود را به شیوه
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ی مرگ و زندگی است. منحصر به فرد خویش، درست مانند قرار گرفتن در وضعیتی میانه
با این تفاوت كه این مرگ فیزیکی نیست؛ بلکه مرگِ جان است. در این مرحله، قهرمان  

پول، قدرت    ینش، ی یک هنرمند، نیازمند آفرینش است. او حاضر است برای آفربه اندازه 
شود تا هویت خویش را مطالبه كند و  و موقعیت را كنار بگذارد. پس، به پیش رانده می

دست كم برای خود تصمیم بگیرد؛ حتی اگر بهایِ این تصمیم، مردن در تنهایی، فقر و 
 غربت باشد. 

است.« خود حساس ی هقهرمانان »نسبت به نیازهای زمانی هماهی سیاه همانند هم
( او كه توانسته است مسؤولیت زندگی را بر عهده گیرد، با حركتی  202: 1393)كمپبل، 

دهد و در حقیقت او  را نجات می تواند او را به سوی مرگ سوق دهد، ماهی ریزهكه می
در حالی كه از درد ناشی از خنجر ماهی  خوارآفریند. سرانجام، مرغ ماهیرا دوباره می

پا  و دست شود و آن قدرزند، به درون آب پرتاب مییچد و فریاد میپسیاه به خود می
( ولی از قهرمان اصلی  302: 1394بهرنگی،  .افتد؛ )رک می وجوش جنب از تا زندمی

قهرمان متحول شده است. او به قصد ی ه داستان خبری نیست. در پایان داستان، اندیش 
ست، قدم به راه نهاده و سرانجام پس از رسیدن به دریا، كه نمادی از عناصر ناخودآگاه ا

گذار از مسیر تشرف به شناخت ناخودآگاه رسیده است. پایان نمادین داستان كه پیوستن  
آورد، خود بیانی از رسیدن و رود را به دریا، در نظام ذهنی و عرفانی موالنا به یاد می

ی خورشید در  اذبه بازگشتن است. مگر نه این كه رودها پس از پیوستن به دریا، به ج
شوند؟ آبِ از دریا بازگشته، سالکی است كه  روند و دوباره راهی رودها میآسمان باال می

الطیر، كه بارها گیرد؛ مانند هدهد منطقتری در پیش میاین بار، راهِ رفته را با آگاهی بیش
به راه بیاورد تا   گردد تا مرغانی دیگر رارسد، اما بازمیپیماید و به سیمرغ میمنازل را می

گردد و براین اساس سفرش  ظاهر بازنمیسیمرغ خویش را بشناسند. ماهی سیاه كوچولو به
 ماند.ناتمام می

 شكم نهنگ     .6- 2- 7
ی انتقال انسان به سپهری دیگر كه در آن دوباره  ی گذر از آستان جادویی یا مرحله عقیده 

عنوان رحم جهان، نمادین شده است. »از نظر شود، به صورت شکم نهنگ، به متولد می
قدرت زندگی است كه در ناخودآگاه اسیر شده است. از ی هشناختی نهنگ نمایندروان

دیدگاه استعاری، آب همان ناخودآگاه است و موجودی كه در آب است، زندگی یا انرژی 
قدرت و ناخودآگاه است كه شخصیت خودآگاه را مضمحل كرده است، و لذا باید خلع 
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این ماجرا قهرمان قلمروی آشنای ی ه مغلوب شود و به كنترل درآید. در نخستین مرحل
بل، پشود.« )كمگوید و وارد یک آستانه میخود را كه قدری بر آن كنترل دارد، ترک می

1393 :222 ) 
ی مرغ سقا، آزمون دیگری برای ماهی سیاه كوچولو  گرفتاری ماهی سیاه در حوصله 

ها را ببلعد، ناگهان ماهی ماهیی های كه مرغ سقا قصد دارد همدر لحظهاست. درست 
مرغ را پاره ی ه سیاه كوچولو با خنجر كوچکی كه مارمولک دانا بدو سپرده است، كیس

گذرد كه خود را ولی دیری نمی(  296:  1394بهرنگی،    .)رک جهد. كند و به بیرون میمی
كاركرد شکم مرغ ماهی ( 301همان:  .)رک یابد. میخوار در میان منقارِ درازِ مرغ ماهی

ها  ی آزمایشخوار برای قهرمان داستان با شکم نهنگ یکسان است. »پس از عبور از همه 
شدن در سطح ایم و دوباره زادهی دگردیسی هستیم؛ یعنی مرگِ آنچه بودهی تجربهآماده 

فضا موجب پاالیش   های درون این( كشمکش72: 1394جدیدی از تجربه.« )پیرسن، 
شود. خودآگاه و شاهانه بودن به معنای بیدار شدن و روحی و رسیدن به خودآگاهی می

پذیرش نوع جدید از مسؤولیت برای صادق بودن با خود و مفید بودن برای نژاد بشر 
د  گوید: »داوطلب رازآموزی با ورود به غار در خو ( ستاری می109همان:  .است. )رک 

غرایز و ی هرفت و در آنجا همناف یا مركز زمین( میكه گویی به گور ) مُرد؛ چنان می
یافت كه شد و این بار زندگانی نویی مینهاد و دوباره زاده میشهوات پستش را وامی

 ( 77 :1376كرد.« )ستاری،برتر از حیات پیشینش بود و یا حتی به آسمان عروج می
کم مرغ را بدرّد و خود را نجات بخشد؛ تواند با خنجر شقهرمان كوچک به راحتی می

كوچک را از الی منقار مرغ فراهم  ی ه ولی نخست مقدمات بیرون جستن ماهی ریز
الگوی حامی در سطح بسیار باالیی در حاال كه كهن(  302:  1394بهرنگی،    .)رک آورد.  می

مسؤولیت  وجود ماهی سیاه، رشد یافته است، او نه تنها مسوولیت زندگی خویش كه 
كوشد تا از طریق حمایت، امنیت را به گیرد و میزندگی دیگر ماهیان را نیز بر عهده می

 زید، بازگراند. جهانی كه در آن می
 الگوی آنيما كهن .7- 2- 7

الگوی دیگری در عمق ناخودآگاه بشر قرار دارد كه به خصوصیات جنسیتی متقابل كهن
شود  جنسیتی مردانه دارد كه آنیموس نامیده می  ن، الگو در زناروان مربوط است. این كهن

( بدین 173: 1385پالمر،  .شود. )رک و در مردان جنسیتی زنانه دارد كه آنیما خوانده می
دانگی ترتیب انسان موجودی دوجنسیتی و كامل است كه از هر دو وجه زنانگی و مر
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وجود داشت كه موجود ازلی  قبل از تاریخ هم، این عقیده گیرد. »وجود خویش بهره می
( و چون در جهان ماده، این وحدت 214: 1377االهی هم نر است هم ماده« )یونگ، 

های  پذیرد، باید در عالم معنا تحقق یابد. خوان آخر در اغلبِ داستانآرمانی تحقق نمی
ی جهان است تا به ملکه -قهرمانی، ازدواج جادویی روح قهرمان پیروز با خدا بانو

دی كامل تبدیل شود. این آخرین آزمونِ قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق موجو
كمپبل،   .ی كوچک از جاودانگی است. )رک است و لذت بردن از زندگی به عنوان نمونه

میرد و دیگری مبدّل به ( در ازدواج جادویی، یکی از طرفین، غالباً زن، می126: 1392
گردد. این همان میرد و مرد سراپا آگاهی مییشود. ناخودآگاه مموجودی جدید می

 ی كسب فردیت است. وحدت كامل یا آشتی درون مرد با روحش در مرحله 
سرانجام باقی از آن جا كه در سفرهای تمثیلی، قهرمان بدون دست یافتن به فردیت بی

نیماست ی گریان، دیدار او با آرسد دیدار ماهی كوچک با ماهی ریزهماند، به نظر میمی
و در آخر داستان پس از رسیدن ماهی سیاه به فردیت، ماهی سیاه كوچولو با ماهی ریزه 

یی شود و آن كه مسیر سفر را ادامه خواهد داد دیگر ماهی سیاه قبلی نیست. ماهییکی می
 است كه پس از خروج از شکم نهنگ، تولدی دوباره یافته است. 

 
 بازگشت . 3- 7

آورد این سفر به جهان بازگردد. رسالت او در بازگشت،  قهرمان باید با رهدر پایان سفر، 
ایجاد تحول در زندگی است. در موارد بسیاری قهرمانان از بازگشت و انجام رسالت 

اند؛ شاید بدان سبب كه در قابل انتقال بودن پیام به دیگران تردید خویش، سرباز زده
گردد، ارباب دو جهان خواهد شد. وک خویش بازمیاند. قهرمانی كه برای تکمیل سلكرده

هنر او آزادی عبور و مرور در دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه است؛ آن هم به طوری كه  
قواعد هیچ یک از این دو سو، به دیگری آلوده نشود؛ ولی در عین حال ذهن بتواند یکی 

 (237: 1392)رک. كمپبل،  ی دیگری بنگرد.را از دریچه 

 الگوی حكمران كهن.1- 3- 7 
یابی به خویشتن است؛ زیرا نه تنها خرد پارچگی و دستالگوی حکمران، نماد یکكهن

كند و قلمرویی آرام و ها را در تنشی پویا حفظ میآمیزد و آنجوان و پیر را در هم می
دوجنسیتی، نماد روای  شود. فرمانآورد، بلکه شامل زن و مرد میآهنگ را به وجود میهم

الگو در زندگی كیمیاگری است. با فعال شدن این كهنی ه تکمیل فرایند دگرگون كنند
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: 1391پیرسن،    .رسد كه قلمرو او بازتاب درون اوست. )رک قهرمان، او به این شناخت می
شناسد. او های قلمرو درون را می( پس، با نگریستن به قلمرو بیرون، كاستی321-324

كسانی كه در كنار  ی ه ل زندگی خویش نیست؛ بلکه، نسبت به سرنوشت همتنها مسؤو
 حساس است.گیرند، او قرار می

، های تمثیلی هست، باید گفت كه ماهی به دریا پیوسته به قراینی كه در دیگر داستان
، كامل كند. ماهی كوچولوی سیاه در  روزی باید بازگردد و رسالت خویش را در بازگشت

رسد گذارد. به نظر میهمراهی ندارد. او به تنهایی مسیر گذار را پشت سر میاین سفر، 
ماهی پیری كه راوی این داستان است، همان ماهی سیاه كوچکی باشد كه پس از بازگشت 
از سفر به مقام پیری رسیده است و حاال در نقش حکمرانی ظاهر شده است و قصد دارد  

 ماهیان جویبار را متحول كند. ی ه تا با داستان سفری تمثیلی، اندیش
 الگوی فرزانه كهن.2- 3- 7

الگوهایی است كه فرد در مسیر دست یابی ترین كهنالگوی پیر دانا یکی از برجستهكهن
ترین عامل روحانی در رؤیاها كند. یونگ پیر دانا را رایجبه فردیت روان، با وی دیدار می

استاد، پدر بزرگ و ... در وضعیتی معلم،    ساحر، روحانی،ی طبیب،  داند كه گاه در جامه می
گیریِ ضروری نیازمند پند عاقالنه و تصمیم  درایت، شود كه شخص به بصیرت،  ظاهر می

است. بدین ترتیب، پیر از سویی نمادی از معرفت، تفکر، بصیرت و الهام است و از سوی 
یونگ،   .میل به یاوری است. )رک نیتی و  های نیکی همچون خوش دیگر، نمایانگر خصلت

ی است، در اولین مرحله ( قهرمانی كه به دعوت پیک پاسخ مثبت داده  118و    112:  1368
دهد كه در برابر شود و طلسمی به رهرو میرو میگر روبهسفر با موجودی حمایت

ار مادی این غریبه نه تنها ابزكند.  نیروهای هیوالوشی كه در راه هستند، از او محافظت می
كند. گاهی قهرمان برای دهد، بلکه از نظر روانی نیز او را یاری میرا در اختیار او قرار می

اندازد. »فرزانه افکار و  ناشناخته، سفر را به تعویق میی ه تدارک مقدمات سفر به منطق 
ا كند تا بها ... به ما كمک میكند؛ اما فراتر از هر دوی آناحساسات ما را مشاهده می

واقعیت زندگی رو به رو شویم، به فراسوی خویشتن كوچکمان برویم و با حقایق كیهانی 
توانیم آزاد باشیم... در سنخ یکی شویم. هنگامی كه از جنگ با حقیقت دست بکشیم، می

شناسی یونگ، پیر فرزانه به شکل پیرمرد یا پیرزنی خردمند كه راهنمایی قابل اعتماد به  
 ( 114: 1394آید.« )پیرسن، بمان میبه خوا كند، ما می
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رود و از او برای بر غلبه در این داستان، ماهی سیاه، خود به سراغ مارمولک دانا می
خواهد. او نیز قهرمان را از خطرات راه ماهی كمک میخوار و ارهبر مرغ سقا، مرغ ماهی

دهد تا بتواند به هنگامِ گرفتاری، خود را نجات بخشد. كند و خنجری بدو میآگاه می
دیگر الزم نیست قهرمان برای دریافت طلسم، سفرش  (  292-291:  1394بهرنگی،  .)رک 

كند كه  را به تعویق بیفکند. همچنین مارمولک دانا او را از گروه ماهیان دانایی آگاه می
گیر را به گیر به ته آب، مرد ماهیماهیاند و حاال با بردن تور  تر، از این مسیر گذشتهپیش

اند. از این جا به بعد، او در سرانجام سفر، آرزوی پیوستن به گروه ماهیان تنگ آورده
 (292همان:  .)رک اند. گیر را به تنگ آوردهجسوری را دارد كه ماهی

گویی كه در آغاز  آید. ماهی پیرِ قصهپیری عالمت فرزانگی و فضیلت به شمار می
تواند رمزی الگوی پیر فرزانه است، مینماید، عالوه بر آن كه نمادی از كهنستان رخ میدا

خواهد میلِ دیدن و رسیدن به الگوی پیک نیز باشد. او با بیان این داستان میاز كهن
ها را در وجود اعقاب خویش به حركت درآورد. عدد فرزندان او نمادی از ناشناخته

كه مسیر زادن، زیستن و مرگ آن تا فرارسیدن رستاخیز و زادن  ای است  ی اسطورهچرخه 
؛ فرنبغ 41: 1378بهار،  .دهد. )رک انجامد، نشان میسال به طول می 12000دوباره را كه 

سفری تمثیلی بر فرزندان ی ه ( ماهی پیر سخنان خویش را در جام 155: 1369دادگی، 
های بشر برای رهایی از ز واكنشسفر روحانی و تمثیلی، یکی ادارد. خویش عرضه می

های زندگی مادی است؛ ولی از آنجا كه ذهن آدمی قادر نیست رخدادهای محدودیت
را در قالب حکایت و تمثیل كه  شود آندرونی را چنانکه باید، گزارش كند، ناگزیر می

 تواند باشد، به نمایش بگذارد.بیانگر رخدادی واقعی و بیرونی هم می
 الگوی لوده كهن.3- 3- 7

حس ی  ه تری را تجربه كنیم. »لوده، ریشكند تا شادی بیشالگوی لوده به ما كمک میكهن
بنیادین نشاط و سرزندگی ماست كه خود را به صورت خالقیتِ بازیگوش، خودجوش، 

اعتنا به اصول دارد. لوده همچنین انرژی بسیار گستاخ، بیكودكانه و ابتدایی بیان می
اندازد.« ها و حد و مرزها را از اعتبار میبندیمرج طلبی است كه طبقهواخالقی و هرج

( لوده معموال در لحظات به ظاهر بسیار دردناک در زندگی ما سر 388: 1394)پیرسن، 
ترین لحظات شیرین است. این  آورد تا به ما یادآوری كند زندگی حتی در سختبرمی
 ماهی سیاه با وجود آگاهی از خطرات راه، از بینیم كه الگو را وقتی در داستان میكهن
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برد. آبشارها و از احساس گرمای آفتاب بر پشتش لذت می زدن و فروافتادن از معلق
   (293: 1394بهرنگی،  .)رک 

 
 گيری نتيجه .8

داستان ماهی سیاه داستان تالش قهرمانی برای سفر به دنیای درون برای رسیدن به شناخت  
الگوهای معصوم، یتیم، جنگجو  درک درست از هستی است. او با ظهور كهن عمیق خویشتن و  

نهد تا با  ی تشرف قدم می كند و با گذر از آبشار به مرحله از جویبار عزیمت می و حامی، 
رو شود. در این مرحله با ظهور جوینده، عاشق، ویرانگر و آفریننده، روان او  هایی روبه آزمون 

تواند با آنیما دیدار  گردد. سپس با گذر از شکم نهنگ می كند تا الیق دیدار با سایه رشد می 
كند و با نجات او از شکم نهنگ به حیاتی تازه دست یابد. اگر راوی داستان را ماهی سیاه  

رسیم كه حکمران و فرزانه هم در وجود ماهی پیر  بازگشته از سفر بپنداریم، به این نتیجه می 
 فرصت ظهور نیافته است.    « ساحر » ه است و تنها،  نمود یافت 
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 آزادگان. 
 .تهران: توس . گزارنده: مهرداد بهار، بندهشن(. 1369دادگی، فرنبغ.  ) 
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 . تهران: طهوری.  هشت كتاب(. 1366سپهری، سهراب. ) 

 تهران: مركز. .رمزاندیشی و هنر قدسی(. 1376ستاری، جالل. ) 
  ، ی فضایلیی سودابه ، ترجمه 5. جفرهنگ نمادها(. 1387شوالیه، ژان و آلن گربران. ) 

 تهران: جیحون 
  ، ی فضایلیی سودابه ، ترجمه 2. جفرهنگ نمادها(. 1388)  ــــــــــــــــــــــــــ

 . تهران: جیحون
 -(. »عبور از مربع معنایی به مربع تنشی بررسی نشانه1390عباسی، علی و هانیه یارمند. ) 

، صص ادبیات تطبیقیهای زبان و فصلنامه پژوهش  .معناشناختی ماهی سیاه كوچولو«
147-172. 
تهران:  ،اكبر معارفی یترجمه . وجوی معنیانسان در جست (. 1367ویکتور. )  فرانکل، 

 دانشگاه تهران. 
 تهران: حمیدا. ،ی فرناز فرود. ترجمهی تاریک وجودنیمه(. 1380فورد، دبی. ) 

تهران:   ،د میربهای مسعو . ترجمهشناسی یونگای بر روانمقدمه(. 1356فوردهام، فریدا. ) 
 اشرفی.

مشهد: گل آفتاب   ،ی شادی خسروپناه. ترجمه قهرمان هزار چهره(.  1392كمپبل، ژوزف. ) 
 گردان.

 تهران: مركز.  ،عباس مخبری ه . ترجم قدرت اسطوره(. 1393. ) ـــــــــــــ
زهرا ی . ترجمه كردهای نقد ادبیراهنمای روی(. 1376گورین، ویلفرد. ال و دیگران. ) 

 تهران: اطالعات.  ،خواهمیهن
 . ترجمه داریوش آشوری. تهران: آگاه.هاغروب بت(. 1387نیچه، فردریش. ) 
تهران:  ،ی عباس اكبری. ترجمهنامهای در فیلمساختار اسطوره(. 1390وگلر، كریستفر. ) 

 نیلوفر.
 .تهران: بنگاه نشر كتاب ،ی خسرو رضایی. ترجمه دمیان(. 1353هسه، هرمان. ) 
 تهران: تاریخ ایران. در ادبیات.كاوی روان(. 1386یاوری، حورا. ) 

تهران:   ،ی ابوطالب سارمیترجمه  هایش.انسان و سمبول(. 1352یونگ، كارل. گوستاو. ) 
 امیركبیر.

 تهران: جامی. ،ی فؤاد روحانیترجمه پاسخ به ایوب. (. 1377) ــــــــــــــــــــ 


