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 چکیده

استت ب بران ن د ب بررستتی  انبا کودکی مؤثر ایجاد ارتباط هدف ادبیات کودک از آنجاکه

زبان مطالعه کرد. ها آن برقرارن این ارتباط را در ةنحوهتان کودکتان اب تدا بتاید داستتت تان

 شناسی هنرن را کههان گوگو نمادین هس ند ب حسی از زیباییب تصتابیر ک ا  هاداست ان

 بجود هادر این داستت ان که نمادها ب مفاهیمی کنند.درخور درک کودکان استت  من  م می

 ه آمیخپردازن نویسند  درهماس  که با خیال ییالگوهاکهنب  هااستطور دارندب برگرف ه از 

اما  تأثیر ربانی ب رشتتد نهنی مفیدن نیب بر جان گرارند. رمیبستترگ بر اند تا علاب شتتد 

ها هاب ترسنگرانیدر ارتباطی مؤثر  توانندمی پرسش اصلی این اس  که چطور نماد ب خیال

گونه اینبا  در ربیاربیی را درس  رف ار ب مسیر ب دهند کاهش را کودک ب تضادهان نهن

هان این مهم نویسندگان م اله را بر آن داش  تا به مدد آموز  .دهند نشان اب به احستاسات

هان نویستتند  پرداخ ه نمادپردازن ةربانکابانربانکابانی همچون یونگ ب ب لهایم به تحلیم 

  ها را بر نهن کودکان بررسی کنند.ب تأثیر ربانی این داس ان

 ب اسطور نماد ربانکابنبالگوب کهن خیالب: هاهکلیدواژ
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 مقدمه. 8

آموزش ب چه به منظور ستترگرمی مورد توجه  باز ادبیات کودک چه به منظورراز دیاگر چه 

خستتربندادب ) دادبیات کودکب با معنان نوین آنب تنها یک ستتد  عمر دار بهمگان بود  استت 

مح  ان  ب زیادن از نویسندگان ةعد اس  که اخیر ةدهدب  طی ب الب ه در کشتور ما (3۴ :31۸2

نه ان نیب در این زمیتح ی ات ارزند ب  اتتألیفب  داد شان نخاص به این گونه از ادبیات توجه 

ا ایجاد ارتباط ب» بادبیات کودک ةفلسفدرآمدن بر مرتضتی خستربندادب در ک ا   .اندداد انجام 

بنابراین  (۴2 :31۸2خستتتربندادب « )گیردیمکودک را بته عنوان هتدف ادبیات کودک در نظر 

با  تواندیمگف  ازآنجا که کودک هموار  تمایم دارد در دنیایی خیالی ستتیر کندب آنچه  توانیم

کودک ارتبتاط برقرار کندب اثرن استتت  که ب واند اب را به دنیان خیالی ببرد تا هر انداز  تمایم 

 .هان بن را نیب کاهش دهدب  بر آنب دغدغهلاداردب خیالپربرن کند ب ع

-دبزبانه )فرانستته ب کنون در هف  جلدب به صتتورت مصتتورکه تا گوگوداستت انی  ةمجموع

هدف  .نظیر از خلق دنیایی خیالی بران کودکان اس ان بینمونه به چاپ رسید  اس فارسی( 

این بود  که ها بودن م ن داس اناز دبزبانه  3ناشتر )شتمو ب مه( ب نویسند  )پاتریک رینگنبر (

 مخ لف در تماس باشند ب نهازباننیب با  هابچهب شودیم تریجهانربز به ربز که ان در جامعه

 هااسطور هان کودکانب از ب مانند بسیارن از داس انهادر این داس ان را با هم م ایسه کنند.ها آن

م أثر  راآشکا داردنباله ةس ارگوگو ب ابل گوگو به نام  ک ا . الهام گرف ه شد  اس  هاافستانهب 

فضایی  بگوگو ب دب سرزمین بجلد دبم فضانعطار ب مستیر رازآمیب اب.  عناصتر ادبی است  از

یادآبر ثنوی ی اس  که در شاهنامه در این داست ان حماستی است  ب ت ابم ربشتنی ب تاریکی 

 ةیابلدر مورد برخورد  داس انی ربانکابانه اس  گوگو لبخندش را گم کرد  است . جریان دارد

 ةدخ رخالبا حضتور شتخصی  گوگ ب  گوگو ب گوگ  در موز  در ب مر ب ةیدپدکودکان با 

گوگو ب گوگ  کارآگا   .شتتوندآشتتنا میمخ لف  اعصتتارب تجلی آن در هنر با  کودکان بگوگو
یفان به ان ش اصلی خود در کنار هان ما ک ابی ستینماتوگرافیک است  ب شتخصی  شتوندیم

ک ابی اس  که قدرت ب اسرار موسی ی را گوگو ب گوگ  ب شبح اپرا . پردازندمیدیگر  ین شت

ب جاهان  دربیماب به سفر ب اک شاف دنیا ب ربدیمگوگو با قطار به سفر . در کشدیمبه تصویر 
                                                             
1. Patrick Ringgenberg 
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را در قالب نامه بران گوگ  تعریف  هاتجربهاین  ةهمب  کندیمب تحستتین بیندیمرا که  ناتاز 

 یب با ماجراهان تلخ ب شتتتیرینکندیمها ن ش قهرمان را ایفا . گوگو که در این داستتت انکندیم

جدید را به  یها چالش. با اینکه هریک از این داس انآموزدیمب چیبهان زیادن  شتودیمرببرب 

با عنوان ها آن که فربید از هس یم الگوهاب اما هموار  شتاهد بازگشت  به کهنکشتدیمتصتویر 

گویا ناتیب ماهون ب موربثی  بکند یاد می (59: 3111یونگب )« ربانی نهاشتتکمب ایان قدیم »

هان ستتاد  ب ب چگونه خود را در دل این داستت انکدامند  الگوهاکهناین  .نهن بشتتر هستت ند

رسش اما پ خود م بادر سازند؟ اندهند تا پیامی را که باید به نهن نوپان مخاطبکودکانه جان می

در ارتباطی مؤثر  توانندمی گوگو چطور نماد ب خیال اصتتلی این استت  که در مجموعه ک ابهان

در  را درستت  رف ار ب مستتیر ب دهند کاهش را کودک ها ب تضتتادهان نهنهاب ترسنگرانی

 دهند نشان اب به احساساتگونه اینبا  ربیاربیی

هان ربانی ب ایان قدیم شتتتکمالگوها همان ه در بالا بدان اشتتتار  کردیمب کهنک طورهمان

که م رسینادرس  می دلانه به این انگار ساد  بمرا با خودآگا  یکسان بدانیچنانچه ربان  هس ند.

خواهد شد که به تدریج  چیبندها ربانش شامم همه آن آید ب بعبا ربانی تهی به دنیا میانسان 

درس  همانند . درحالیکه ربان چیبن بیش از خودآگاهی اس . تجربه کرد  است  ب شتخصتاً

ایه بر پما نیب  حیوانات پستت اندار قدیم داردب ربان ام ما که پایه بر ستتاخ ار عمومیستتاخ ار اند

 .قدیمی اس وار گش ه اس ان اسطور  گربهی ب مضامین نهاجلو  نمودهان نهن انسان ابلیهب

هان الگوها شکمیونگ کهنبه نظر  دهد.یار کهن استاس نهن ما را تشکیم میاین ربان بستب 

ه غرایب خودانگیخ  قوان محرکه که مانند بستیلةبههست ند ب  ن پویاعناصترها آن ایست ا ندارند.

 بستتتیلةبه  ناخودآگا  استتت  که ( ب این به بید305 :3111یونگب کننتد )هستتت نتد بربز می

: 3111یونگب ) هاالگوکهن بسیلةبهشودب یعنی غریبن اشکالی از اندیشه هدای  میهان گرایش

از طریق ناخودآگا  بر نهن اثر که  اندیشتتتهانتدهتان غریبن اشتتتکتالی از این گرایش. (333

در  استت  نمفهوم نماد ب تصتتابیر نمادین که اببارما را به  ب تا پیامی را من  م کنند گرارندمی

 د.نکنباط با مخاطبان خردسالش نبدیک میان برقرارن ارتهان گوگو برداس ان ةیسندنودست  

جربه ربانی کهن ب باتداران شک فرابانی نداش ه باشند اما بیزیس ه  ةتجرباین مخاطبان شتاید 

ب  هاداس ان زبان پس ک کند.هان زیس ی را به سادگی درترین تجربهتواند پیچید هس ند که می
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که درخور فهمب درکب ب حستتی از زیبایی هنرن را  هان گوگو نمادین هستت ندک ا تصتتابیر 

را بر آن  ةم النویستتتندگان  همین امر. کننداستتت  من  م میعواطف ب نیازهان نهنی کودکان 

 نبد کودکان بررسیرا ها ثیر ربانی این داست انتأ هان نویستند ازننمادپرد ةمطالعداشت  تا با 

 کنند.

 ة پژوهشیشینپشناسی و روش. ۲

ب ژیلبر  2که باشلار هاییپدبهش -انجام گرف ه  3«خیال» ةزمینهایی که در بر اساس پدبهش

ب بران بررستی ب شناخ  ۴«مک ب گربنوبم» ب از نظر نمایندگان - آن بودند گرارانپایه 1دبران

ارهان ب یا ساخ «ربانشتناستی نویسند » ب«شترای  بیربنی» ةمطالعتنها به  تواننمیآثار فرهنگی 

 را در نظر نگرف . خیال فضایی شناخ یمردمهان شتکلی مح وان فرهنگی بستند  کرد ب بنیان

را مورد بررستتی قرار  9هان فرهنگیبه یارن آن بعد ترانهنیِ م وله توانمیمیانجیگر استت  که 

از  (.11-12: 2009)جازیونویچب  شتتوندمیالگوها نمایان کهن 6خیال هانترابشدادب چراکه در 

نظر گرف ن زندگی ب  ب با در عصتتتر نوزایی تتا به امربزب در اربپا آثار یک هنرمند را به کمک

فران  انتومیالگوها کهن ةنظری. اما با توجه به کنندمیعصر اب بررسی  اج ماعیتاریخیشرای  

د که شهود کید کرآنچه گف یم قرار دارد اما باید تأ ةهمثیر ن قدم گراش . الب ه هنرمند تح  تأای

الگوها منبعی از نمادهان کهن ب کهن . منظور ازگیردمینیب بهر   الگوهتاکهنبن از  ةخلتاقتانت

 از تاریخ اندبر آثارن که در  برب بشتتری  تعلق دارد. از این ةهمادین استت  که گویی به ینب

ب چراکه قابلی  گیرندمیب همچنان مورد تحستتین ب تعبیر عصتترهان بعدن قرار اندشتتد خلق 
                                                             
1. Imaginaire 

2  . Gaston Bachelard 

3. Gilbert Durand 

هان الگوها ب اسطور هان گوناگونب تحول ب معنان هرمنوتیکِ تصتابیرب نمادهاب کهنتفکر مک ب گربنوبم بر پایة جنبه. ۴

بیش ر تطبی ی اس ب عمدتاً بر اساس باکابن اس . ربش کار آنهاب که موجود در فرهنگب عصر یا خیال یک خالق اثر بنا شد 

ر طرز ها نمایانگهان نمادینِ )بازنماییب نمادب اسطور ب ...( به کار رف ه در آفرینش ادبی ب هنرن اس وار اس . این شیو شیو 

 فرهنگی عصتتر معینی استت . این مک ب از مرکب مطالعة خیالب در دانشتتگا  گربنوبمب برخاستت .-تاریخی-فکر اج ماعی

این  2039این مرکب را تأسیس کرد ب بعدها فیلیپ بال ر رهبرن آن را به عهد  گرف . سال  3566ژیلبردبران خود در سال 

 شناسی ادغام شد.مردم-مرکب در ساخ ارن جدید با عنوان مرکب مطالعة خیال ب جامعه
5. Objets culturels 

6. Imagination 
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. پس هیچ اثرن در زمان ب مکان اصلی خویش دهدمیاین اجاز  را ها آن الگویی ب نمادینکهن

ر نسم ه شودمیمحبوس نیست ب بلکه حیاتی نمادین ب پ انسیلی ربانی در خود دارد که باع  

  ندازد.چیبن را از قلم بی ن ببیند ب یادر آن چیب جدید

کلیدن ب به ن ش  هم 3بربنو ب لهایماثر  پریان شا  ب هانربانکابن داس اندر ک ا  مشهور 

 ا  به محض کاین  .هان کودکان اشتتار  شتتد  استت داستت ان در خیال ب خیالپردازن 2رمانید

رد. ب لهایم در این اثرب با الهام از فربیدب به تحلیم کان شتتتار در غر ب مختاطبانی بستتتیار پیدا 

 أثیرت بر ناخودآگا ها ه چگونه این داس انکدهد نشان می ب پردازدمیها ناصر افسانهابانه عکربان

به نظر بن  .دننکمی کمک کودکی ب رشتتد شتتخصتتی  کودکت لاکبه حم مشتتب  گرارندمی

تر کند تا به نهنی پخ هیگرن در این دنیتا بته کودک کمتک میپردازن به ر از هر چیب دخیتال»

 بربد با کودک [...]. دس  یابد ب به هرج ب مرجی که دربن ناخودآگاهش هس  سامان بخشد

 ب لهایمب) «کندمی حم راها آن جاهمان در ب شتتد  مواجه خود مشتتکلات با تخیلی دنیان به

31۸5 :25).  

 مبانی نظری. 3

ب ساخ ار اس ب ماهی ی زند   اسطور ب الگوکهنان ببر  از خیالب نماد که محرک مجموعه

ان باژگمعانی ریف ب اتع مجادله بر ستترآنکه بخواهیم بارد بیدر اینجا  ب تعریف نشتتدنی دارد.

  کنیم.اشار  می دترین کارکردهان نمامهم شویمب به اخ صار به

 توانیم. به کمک آن نماد بیانگر معنان ماجراهان معنون انسان در گرر زمان ب مکان اس 

درک ب فهم را تا جایی که م یاس  ةدامنارتباطی را که ع م قادر به بیان آن نیستت  درک کرد ب 

کیدهان د را محدبد به تأخودآگا  ع مب ما خو هانیشهانددر  دقیق مفهومی نداردب گس رش داد.

ا هکنیم در حالیکه نمادشتتان خالی میهان ربانی ب معنونکنیم ب مفاهیم را از تداعیمنط ی می

 اند.ب عرفانی نهن انسانربانی  ةشدفراموش بیانگر هویی 

                                                             
1. Bruno Bettelheim 

2. Thérapeutique 
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تمایلات ب آرزبهان بران پرسشب درگیرن یا  است  نماد نوعی پاستخ جایگبینِ تصتویرن

ماد نتکمیلی یا جبرانی  ةیفبظاین همان  .اندماند نافرجام که همچنان در ضمیر ناخودآگا  باقی 

 .سازدکلی ربان را برقرار می ةموازند  ان پیچیاس  که به گونه

غیرمرتب  ب جدا راب مانند آسمان ب زمینب ربح ب ماد ب نماد کارکرد میانجی دارد زیرا عناصر 

 .دهدیمب به هم پیوند یارؤطبیع  ب فرهنگب باقعی  ب 

ب کیهانیب اج ماعیب ربانی( دینیانسان ) ةتجربپیشینب نماد کم همچنان در راست ان کارکرد 

دادن بحدت بنیادین ستتطوح زیرزمینیب زمینی ب . با نشتتان کندیمرا به صتتورت فشتترد  بیان 

 .سازدیمکند ب انسان را به جهان مرتب  آسمانی سن بن از جهان ارائه می

هیم ب س کندمیبدین ترتیب به شناخ  هوی  کمک  نماد کارکردن آموزشی ب درمانی دارد.

 .سازدیمنپریر امکا که بیشت ر جهانی هس ندب را ب نیربهان مابران فردن الگوهاکهنشتدن در 

پریان( قدرتی شفابخش به دنبال داردب چرا که داس انی  نهاافسانهدر  این ربند سهیم شدن )مثلاً

 .دکشیمی ب شفابخش را به تصویر درمان نکه شتامم آغازب حواد  دشوار ب پایان اس ب ربند

ب در ضتتتمن بران حفل ستتتلام  ربانی ب ح ی ستتتلام  فیبیولوژیکی لازم استتت  خودآگا  

دیگر جدا یا یک ه باشند ب موازن یکدیگر تکامم یابند. ب اگر ازناخودآگا  با یکدیگر پیوند داش 

 آبرانییامپ هان ما ضربرتاًآید. از این نظر نمادهان خوا ندندن پدید میگستیخ ه شوند ربان

موجب  ب بخشتتتدیمف ر خودآگا  غنا ب همین بته  انتدنهن  بته بخش ع لتانی از بخش غریب

 (69 :3111یونگب ) کندغرایب را درک  ةشدفراموشود دببار  زبان شمی

باع   نیب دارد ب شتتناخ ی از جواموزبانی جهانی استت ب کارکردن  زبان نماداز آنجایی که 

. هر جامعه نمادهایی دارد ب دانس خاص  نجوامعی با طرز فکر م علق بهرا  هاانسان شتودیم

 .حیات آن بامدار این نمادهاس 

ها آن ب میان دهدیمم ضتتتاد را به هم رب  نیربهان نماد کارکردن م عالی دارد زیرا مفاهیم 

 .ندکب موانو عبور از تضادها  تواندیمکند ب بدین ترتیب ضمیر خودآگا  هماهنگی ایجاد می

 هانیانجرب  دهدیمنماد آشو  ربانی را نظم  نماد قادر است  انرژن ربانی را تیییر دهد.

ب در ستتاخ ار آن  آبردیمانستان به نماد ربن  که هنگامی .کندیمنهنی ب ربانی را ستاماندهی 
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هبی بر این ب هنرهان مر هایند .شتتودیمنماد دچار تیییر  ةباستتطب ناچار خود به گیردیمقرار 

  (.21-3۸: 35۸9)شوالیه ب چیربرن ب  اندکرد کید جنبه از نماد بسیار تأ

 های گوگودر داستانروشنایی و تاریکی 

 ب نمادن استتطور شتتخصتتی  گوگو  منبو نور در جهان ما خورشتتید استت  ب ینترببر 

نگا  خویش به داستت ان  ةباستتطخورشتتیدن استت ب زیرا منبو نورب گرما ب زندگی استت . اب به 

. کندیمصورت گوگو این مفهوم را ال ا  فرمب شناخ ییباییز. از نظر بخشتدیمحرک  ب حیات 

 آگاهانه موهان اب را به شکم انوار خورشید کشید  اس . بسیو دارد ب تصویرگر کاملاًبخندن ل

. کندیمب آشتتتکار  دهدیمفراموش نکنیم که خورشتتتید به لطف نور خود همه چیب را نشتتتان 

. کندیمخوانند  آشتتکار  در برابر نهنگف  که گوگو با نگا  مثب  خویش همه چیب را  توانیم

 شود اما هموار  با نگاهی خورشیدن ب مثب  بها حواد  خو  ب بد رببرب میب هاداس اناب در 

را آشتتکار ها آن با کمک نور خورشتتید معنا ب مفهوم نمادین خواهدیم. انگار که نگردیمها آن

س که در پ شودیمم وجه ب کندیمب لبخندش را گم  گریدیمسازد. بران مثال ح ی هنگامی که 

گو منظور ما از خورشیدن بودن گو مثب ب ربشن ب تیییردهند  نهف ه اس . پیامیبدب  ةحادثاین 

که خرگوش اب  فهمدیمگوگو لبخندش را گم کرد  استت  همین استت . ح ی زمانی که اب در 

ب این همان ماهی ی اس  که  گریدیمب  خنددیمنمرد  ب در دنیایی دیگر زند  است ب همبمان 

 کندیمکردیم. جمو اضداد به پیشرف  ضمیر خودآگا  کمک در کارکرد هف م نماد بدان اشتار  

ب در نهنش میان ناراح ی ب  زندیممر  خرگوش کنار  ةدرباررا  اشیناراح ب گوگو نگرانی ب 

 .کندیمامیدن بازیاف ه هماهنگی ایجاد 

اما  اس  گوگو همانب باید بگوییم که اب کنیم نااشار اگر بخواهیم به شخصی  گوگ  نیب 

برابر شخصی  خورشیدن گوگو قرار گرف ه ب نماد  نباید تصور کرد که اب در .از جنستی دیگر

گف  که مانند یینگ ب  توانیمح ی  استت . مادینهما  استت . بلکه اب موجودن خورشتتیدن اما 

دربن  3ةینمادهمان عنصتتر گوگ   بنگ هر کدام از دیگرن در خود دارد ب یا به تعبیر یونگییا

همانند احساساتب  .ربانی زنانه در ربح مرد است  هانیشگرا یتمام که تجستم  گوگو است

                                                             
1. Anima 
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صیب شق شخغیرمنط یب قابلی  ع هانی حساسهب گونپیامبر نهامکاشفهب خوهان مبهمب  قخل

ب گوگو همان عنصر  .(210همان: ) احساسات نسب  به طبیع  ب سرانجام رباب  با ناخودآگا 

 ةمرداناب را به صتتتفات  تواندیمکه  ران درهمرا  دربنی گدربن ربح گوگ  استتت :  3ةینتنر

خویش یا  ةنوبهریک به . (251)همان:  خلتاقی ب شتتتجاع ب عینی  ب خرد ربحی مبین کند

دب در فضتتان شتتبانه ب تاریک پدیدار  . گا  هرباشتتندیا فعال ب  گرمشتتاهد  توانندیمهمبمان 

را با کمک این ن ش میانجی یا تیییر دهند ب  کنند نگرانب این فضان سنگین ب شاید  شتوندیم

 رتتمامی  ب کثهر نماد به تنهایی بیانگر  کهییآنجاب از  .ستتازندیمب ربشتتن  کنندمیتلطیف 

 دسازنیم. گوگو ب گوگ  با هم یک نماد را شوندیماغلب موجودن دب جنسی ی قلمداد اس ب 

کدیگر ر زنانه را با یعنصر مردانه ب عنصسی ربانی یعنی ااس نهاتناقضب بدین ترتیب یکی از 

 . دهندیمآش ی 

نه تنها کاراک رهایی ملموس )اگرچه ستتاد  شتتد ( هستت ندب بلکه به شتتکم  گوگو ب گوگ 

خورشتتیدن بودن گوگو  .کنندیمنمادین ب تمثیلیب حالات هستت یب رف ارها ب دیدگاهها را بیان 

ب بلکه منظور این استتت  که اب نگردیمربر بدین معنا نیستتت  که اب همه چیب را از بالا ب با غ

اً بق ی مثل. بیندیمب ح ی ربشنائی پنهان برخی رخدادهان بد را  گیردینمرا در نظر  هایکیتار

این : »کندیمبا خود فکر  کهتا جایی بیندیمبسیارن  هانیباییزب کندیمبه سترزمین تاریک سفر 

 «من که خیلی هم زیباستت  نظربهنیستت .  تاریک گف یمستترزمین آن درها هم که ک ا  من 

ب همه جا را  پراکندیمکه نور  استت  درستت  مانند خورشتتیدن (. اب5 :گوگو ب دب ستترزمین)

چرا که منبو ربشنایی ب خورشید ن ش مهمی داردب هم  هاتمدن ةهمدر . کندیمربشتن ب زیبا 

گوگو بدنب  نهاک ا . گرددیمنیب به دنبال ربشتتنایی  هایکیتار ةهمگوگو در  انرژن استت .

منفی را از جه  مثب  ب ربشتتتن  هانید پداما این  کنندینمبیمارنب آشتتو  یا مر  را نفی 

ب یا شهایینگرانب  هاترس ةیشرگوگو به ب گوگو لبخندش را گم کرد  اس در  .کنندیممعرفی 

ب هنگامی که  کنتدیمیعنی مر  ب نیستتت یب رستتتو   خودبته عبتارت دیگر ببرگ رین ترس 

 دیابیدرماب  .رسدیمب خود اب از این کشف به اشراق بیندیمخرگوشتش را در تصتویر ربشن 

                                                             
1. Animus 
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 اب ننگرمثب پنهان  ةیشرگف  که این  توانیمپایان هس ی نیس  ب حیات ادامه دارد. مر  که 

 س . ا به هس ی

. یعنی چیب را که جدا ب کندیمگوگو دب پادشاهی م ضاد را م حد  بگوگو ب دب سترزمیندر 

ن هی مسفیدن ب سیاهی به رنگین کمان  ب. در پایان ک ا دهدیمپیوند  دببار م لاشی شد  اس  

ر به دربن شرای  پیچید  نو شتودیم. این بیدگی خورشتیدن گوگو است  که باع  شتوندیم

ر اس  ب درنگ ستیا  ب سفید  عمدتاًک ا  این از نظر گرافیکی  مشتکلات را حم کند. رخنه ب

. پس شخصی  گوگو خود نمایانگر نور شودیمب شکس ه  گرردیمنور گویی از منشتور  بپایان

 اهحمسفیدب طیفی از امکانات ب را   سیا  ب ةدبگان در فضان شتودیماست  ب همچنین باع  

 د.شوظاهر 

ش ر که بی این تاریکیداست انهان گوگوب اما در  تاریکی قرار دارد بنور ب ربشتنایی در م ابمِ

. در شب کندیممحیطی مناستب بران کشتف ب شهود فراهم در فضتان شتبانه م جلی است ب 

گوگو لبخندش را به مراحلی از شتناخ  دست  یاف  که در ربز غیر ممکن اس . در  توانیم

شتتناخ  ب رازآموزن  ةمرحلیا به ؤکه گوگو به کمک ر شتتودیمب شتتب باع  گم کرد  استت 

شب نماد ب چارچو  کشف اسرار موسی ی اس . محی   بشبح اپرا گوگو ب گوگ  ببرسد. در 

ب فضا بران کشف اسرار باطنی ب دربنی مناسب اس . ح ی  اندرف هآرام اس  ب همه به خوا  

 هاصتتحنه ةهمب اف دیمب با اینکه همه چیب در فیلم اتفاق شتتوندیمگوگو ب گوگ  کارآگا  در 

صی  عرفانی خاص کشف ب شهود را نداردب اما به شتبانه است . الب ه در اینجا شتب آن خصو

به  را به ر های شخصخورشیدن ب ربشن  هوی تضتاد میان فضان شبانه ب  توانیمکمک آن 

د  گوگو لبخندش را گم کرب داردنباله ةس ارگوگو ب نمایش گراش . در ن یجهب کارکرد شب در 

شب در بسیارن از  ةرازآموزاننبدیک به کارکرد عرفانی ب  گوگو ب گوگ  ب شتبح اپراب است 

به  3نامهمعراجب بران مثال اندبود . عارفان به فضان اسرارآمیب شب خیلی حساس هاس ستن 

. ربز گیردیماین نمادپردازن نبدیک استت . در این راستت اب شتتب عرفانی در م ابم ربز قرار 

 ملاًکاکه  لحاظاین گف  به  است  ب شاید ب وانع م   معمولیب خودآگاهی ب نمایانگر شتناخ

                                                             
ها از دبرة ایلخانی تا عهد قاجار پدید اند. این رسالههایی که سفر معراج پیامبر را ن م کرد  یا به تصویر کشید . رساله 3

 آمدند.
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 کشفب آشکار اس  کمی سطحی اس . حال آنکهب شب در مفهوم عرفانیب محم شهود باطنی 

ا . س ارگان رب از دیدگا  ربانکابن فضان پر رمب ب راز ناخودآگاهی اس ب اسرار ناگف نی اس 

 دانبود  خدایان ب موجودات قدسیبسیارنب س ارگان نماد  نهاتمدندید ب در  توانیمدر شب 

. ب الب ه دریانوردان ب مسافران هموار  به کمک س ارگان را  خویش اندکرد که به آسمان عربج 

. پس شب نمایانگر آشو  ب فضان خوفناک نیس ب بلکه جایی اس  که انسان کردندیمرا پیدا 

( مستتیر خود را اندد بوبه کمک ستت ارگان ب صتتور فلکی )که خود نماد ستتلستتله مراتب ربح 

ی را ب شفق قطب داردنباله ةست ارب اصتلاً اگر شتب نبودب اب داردنباله ةست ارگوگو ب  در .یابدیم

 که قدم در را  جس جو ب سپس شناخ  بگرارد. کندیم. همین فضان شب به اب کمک دیدینم

. کندیمتأکید  هاس ار بر این فضتان شبانه ب دیدن  گوگوهان مخ لف نویستند  بارها در ک ا 

 خواهدیمب گوگو خست ه اس  ب  شتودیمب بق ی شتب ربدیمگوگو با قطار به ستفر مثلاً در 

 لرت« ب باز هم از تماشتان ست ارگان ب ربشتنایی ربس اهان کوهس انیقبم از خوا »بخوابدب 

هم  گوگو لبخندش را گم کرد  استت تأکید بر ترستتناک نبودن شتتب را در  (.33 .)ص بردیم

خواهد به گوگو کمک کند که بفهمد چرا لبخندش گم شتتد ب اب را پیش رن میبق ی پ .بینیمیم

ف ه خ هانترس زند تا اب را بااش ن ب میب یا به تعبیرن به اعماق ناخودآگاهیبردیمتتاریکی 

من » گوگو گف : ناگهان همه چیب ستتتیا  ب تاریک شتتتدب» ؛ آنجاکهدر بجودش رب در رب کند

صدایی از دربن تاریکی بلند شد  «ترسم.ب میامشد ب گم بینمینمم. هیچی مراهم ندارچراغی ه

ب به گوگو گف : ن رس گوگوب من تاریکی هستت م. هیچ چیب بحشتت ناکی در من نیستت . تو به 

(. اینجا علاب  بر 1 .)ص «را ببینیب بخوابی ب رؤیا ببینی. نبازآتشب  هاس ار  توانییملطف من 

ن س ارگان در دید ةمسئلب باز هاترس برغلبه  ب تأکید نویسند  بر ترسناک نبودن شب ب تاریکی

 کلیدن بگوگو ن ش  نهاداس انبیشت ر ب نیب دیدن خوا  ب رؤیا که در  شتودیمشتب مطرح 

  مهمی دارد.

   های گوگومسیر خیال در داستان

 کانون در ب آمد  هان کودکانب داس ان هاافستانه از بستیارن در که عناصترناز  دیگر یکی

تواند نماد ب که سفر میچرا اس ب «ستفر» قرارگرف ه ب یونگ نیب چون ب لهایم یانربانکاب توجه

شتتناخ  دیگران ب دیگر ب دیگر به بیان اشتتد.بنیب ناخودآگا   ستتفر به اعماق دربن ب ةنشتتان
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 نهان مخ لف ناخودآگا  فردشناخ  جنبهکنکاشتی دربنی بران  تمثیلی ازتواند می هافرهنگ

پا در مستتتیرن ب قهرمان یا قهرمانان داستتت انبا  همبادپندارنک از طریق د. کوباشتتتد جمعی ب

 ب لهایم بران سفر. در ضمن انجامداش میبجودنابعاد  گرارد که در نهای  به شناخ  به رمی

. استت ادیپی  ةدبررشتتدن از خانواد  ب گرر از دب مانگیرد که همینیب در نظر  ندیگرکارکرد 

ب به معنی پایان خردسالی اس . پرنهان جن ب ترک خانه بران کشف جهان خارج در افسانه»

 سالدرازن را آغاز کند تا به یک ببر در این هنگام کودک ناچار است  فراگرد سخ  ب سفر 

 .(265: 31۸5ب لهایمب ) «تبدیم شود

سفر بازگش  به بطنب  ةیستاد :کندیمستفرهان مخ لفی را تجربه  هایشداست اندر  گوگو

که  طورهمانان از زندگی اس . ستفر است عار  ستفر رازآموزانهب ستفر به جهان فراستو ب ... .

را به جهان فرستت اد  ها آن آفرید  برا ستتفرن کیهانی استت . خدابند انستتانها زندگی  دانیمیم

 نالگوکهناین حل ه یا چرخه  .گردندیبازممخ لف به سون خدا  نهادبر پس از ها آن اس .

 دکامربنیا  هبار ب یک شتتببران مثال داستت انهان  .هاستت ستتفرنامهبستتیارن از  نااستتطور 

این  ب بر استتاسداردنباله ةستت ارگوگو ب  بیا ح ی ابلین ک ا  گوگو عطار یرالطمنطقب وبوکاچّ

ه به چیبن ک شودیمب در پایان م وجه  ربدیمگوگو به سفرن طولانی  .اندشد طرح ب الگو بنا 

یرا ز ب چرخشی اس  باریر دامساف  طی شد   دنبالش بود ب در نبدیکی اب قرار داشت ه اس .

. همچنین شاهد ربند دربنی کردن نیب هس یم زیراب ()الب ه نه کاملاً گردیمیماب دایی باز  ةن طبه 

فرن رازآموزانه در نهای  س دنبال چیبن اس  که در باقو در خود ابس .قهرمان در خارج به 

مرغ عطار که به مانند سی .کندیمب نوعی تشترف است ب چرا که این سفر ربح را دچار تحول 

ثنون حکای ی در دف ر ششم م یا مانند اندیمرغسکه خود  یابندیدرمدنبال سیمرغ بودند ب نهای اً 

  دید گنجی را در مصتر باید بیابد ب چون به مصر رف ب دریاف  که مردن که در خوا ةدربار

منس  / پس مرا آنجا چه ف ر  ةخانگف  با خود گنج در »خودِ ابس :  ةخانگنج در بیداد ب در 

هان اق باس در شاخصمریم جلالی در ک ا   ةگف به  . (۴129بی  دف ر ششمب « )ب شتیونست 

 م ون کهن به کودک ب ارائههان موفق اق باس ب ب بازآفرینی یکی از را ادبیات کودک ب نوجوان

آغاز ب با دخم ب تصتترف در عناصتتر آنب خلق مح وان  «اثرپیش» نوجوان استت  که با گبینش
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-62: 315۴ب )جلالی انجامدیم به تولید اثر جدیدن رجدید ب در نهای  چینش ب تنظیم عناصتت

61). 

به صورت  هااستطور یا  است  اناستطور یا کاملاً  «شتاعرانه ی ربا» بتأدیهاز نظر ژان ایو 

یا  هاقسم به شکم ضمنی ب پنهانی در برخی  هااسطور  . گا اندشتد گنجاند   آنحکای  در 

نمادین  هانجرقهبرخی قهرمانان حضتتور دارند. ح ی ممکن استت  استتطور  همچون بارانی از 

 (.3۴1: 355۴)تادیهب  آشکار شود

 هاننیسرزمب فرازمینی ب نااسطور تعاملی آشکار میان فضاهان تخیلیب  بسفرهان گوگودر 

گوگو در جس جون س ار  دنباله دارب  ةس ارگوگو ب بران مثال در  باقعی ب ملموس بجود دارد.

ب  کندیم. اما ناگهان اب با شفق قطبی سفر گرردیم هاپنگوئنب دریاب جبیر ب سرزمین هاجنگماز 

از همین شهرب گوگو با کمک رنگین کمان به سم  ما   .رسدیمبه شتهرن تخیلی مانند سرا  

 ناهن طکه چگونه گوگو از  دهدیماین داس ان بدین ترتیب نشان  نااستطور ستاخ ار  .ربدیم

س ب به کمک رنگین کمانب به که به نوعی خود خارج از جهان ما ناشتناخ ه ب مرموز از جهانب

ب م دس راب  میان آستمان ب زمین اس  گین کمان هموار  ب به بید  در ک . رنربدیم ما  ةکر

از  این نمادپردازن خود بسیار عمیق ب .آیدیمب همچنین از جمو اضداد )نور ب باران( به بجود 

 . الگوهاس جمله کهن

در اینجا با دب ستتطح  نیب از لحاظ تعامم زمان ب مکان جالب استت .گوگو ب دب ستترزمین 

که  نااسطور زمانی م فابت سر بکار داریمب زمان باقعی یا همان زمان خواندن ک ا ب ب زمان 

ن در ای .شودیمعد دیگرن از زمان بارد بُ ب کندیمطی آن گوگو به دربن ک ا  ب داس ان سفر 

 شویمیمبشنایی رببرب تضاد میان تاریکی ب رجنگ ب  الگو یا همانترین کهنبنیادین داس ان با

ضان حماسی داس ان یادآبر شاهنامه یا ح ی ف اس . شتد که الب ه این تضتاد به ظراف  تعدیم 

باد  خانمب مانند شاهباد  ب شاه انعناصر حماسه اثر تالکین اس . هاحل هاربا  از  ییهاگوشه

استت  که هم خوفناک ب هم  . اژدها نمادن میانجیاندگردآمد دب ستتپا  درحال جنگ ب اژدها 

 کندیمب به دربن ک ا  سفر  شودمحافل اس . گوگو بران جلوگیرن از جنگ بارد داس ان می

. در اینجا از فضتایی باقعی ب ملموسب یعنی فضان یابدیمب خود را در فضتان بینهای  خیال 

ان را نشب تخیم . این قدرت نمادها کندیمبه فضان داس ان که زند  اس  سفر  هاباژ ک ا  ب 
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بارد ک ا  شتد ب ربند داس ان را  توانیم. بدین ترتیبب با قدرت ب میانجیگرن نمادها دهدیم

. اب ف   با قدرت ستتخن دهدیمتصتتویر خورشتتیدن گوگو بار دیگر خود را نشتتان  تیییر داد.

ه کتا نشان دهد  شودیمب موفق  صلح را برقرار کند شودیمخویش ب بدبن هیچ سلاحی موفق 

 ب عناصتترپس  به تفاهم برستتند. توانندیمتضتتادها در ح ی   بجود ندارند ب دب ستترزمین 

هاب نگرانی هاباستت رس ناخودآگا ب طریق از توانندیم دارند بجود در این داستت ان که نمادهایی

گونه این برابر در را درستت  رف ار ب مستتیر ب ندهد کاهش را کودک ب تضتتادهان نهن هاترس

نیب بر  مفیدنبسیار  ربانشناسی تأثیر سترگرمیب بر علاب تا  دهند نشتان کودکان به احستاستات

 ماند.بجان 

. اب آیدیم تریککلاسکه به نظر  دهدیمسفر دیگرن را نشان  ربدیمگوگو با قطار به ستفر 

ن دقی ی نامی برد  شود. در ای نهامکاناز  باقعاًبه سفر دبر دنیا بربدب بی آنکه  گیردیمتصمیم 

داس ان نیب مکان باقعی اس  زیرا عکس گوگو را در مناطق مخ لف دنیا همچونب یونانب مصرب 

که اب با خود دارد نیب کمابیش برگرف ه از باقعی  اس ب به غیر از  نان شه. بینیمیمپاریس ب ... 

 توانیمند که نر ب مناظرن بجود دارتصابی این ک ا  نیب یکی دب مورد که تخیلی هس ند. اما در

با جیرافیان باقعی  ناافستتتانهپس جیرافیان تخیلی ب  را بته جیرافیان باقعی رب  داد.هتا آن

که خیال منشاء باقعی   طورهمانگف  که باقعی  منشاء خیال اس ب  توانیمدرآمیخ ه شد  ب 

 اس .

 .کشدیمبه تصتتویر  آثار هنرنب ةباستطدر زمان راب به ها آن ستفر گوگو ب گوگِ  در موز 

را ها آن توانیمگف  که آثار هنرن دربن موز  زند  هستتت ند ب کارکرد نماد را دارند.  توانیم

م ب هند باس ان هس ند باز تالارهان مخ لف که مربوط به ایرانب رها آن دببار  احیا ب درک کرد.

. این دبچرخه کنندیمدابینچی پرباز  ةپرند ةدبچرخب با رستتندیمب به قربن بستتطی گررندیم

به چین ها آن جدید در میر  زمین استت . هانینستترزمخود یادآبر نوزایی اربپا ب کشتتف 

چینی  ن اشان ةینظر. این خود به کنندیمب ح ی به دربن یک ن اشتی تائوئیست  سفر  ربندیم

ها نآ موجود در یهانیکادهان تمام نم با ن اشی منظر  هانتابلو باساس این نظریهاشار  دارد. بر 

تا ب وان در فکر ستتفر کرد. بر استتاس بستتیارن از  شتتوندیمبران این خلق  ب یانگ از قبیم یین

در پایان  (.3553)چنگب  اندشد ن اشان کوچک شد  ب بارد ن اشی خود  بهاافسانهداست انها ب 
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سفرن در زمان اس  که  . پس اینکنندیمآمریکا را کشف  ةقارگوگو ب گوگ  به طور نمادین 

 ةباستتطاین موز  به  استت . به موز  ب اما مکان کاملاً محدبدبه کمک آثار هنرن امکانپریر شتتد 

با کمک نمادهاب  هاتمدنزند  گشتتت ه استتت . این  هاتمدنبازدید اشتتتخاص ب کشتتتف غنان 

از  نامجموعه. پس موز  اندید بخشتجسم  هاارزشاز  نامجموعهب هنرهایشان به  هااستطور 

گوگو ب گوگ   نگاهی کنجکاب ب دقیق است  تا به خوبی درک شود. نمادهاست  که در ان ظار

تا به تحستتین  کنندیم ب دعوت ن ش خورشتتیدن خودب خوانند  را تشتتویق ةباستتطبازهم به 

  د.کهن برب نهاتمدن

ارد. در رازآموزانه د ةجنبیاهاستت  ب ؤستتفرن به دنیان ر گوگو لبخندش را گم کرد  استت 

ب ب ما را یاد ستتفر به دنیان مردگان یا دنیان شتتودیمخود رببرب  نهاترسابل گوگو با  ةبهل

این  .شودیمب به عبارتی از طبیع  خویش محربم  کندیماب لبخندش را گم  .اندازدیمفراستو 

ب ویشخیابدب به جس جون کلید دنیان باز می . پس از اینکه لبخندش رااس   دهندله تطهیرمرح

ق ب به قدرت خلا ربدیم. از این پس به سون نورب ربشنایی ب شناخ  پیش ربدیمیعنی خیال 

چون تشتتترف ب  شتتتودیم. پس از این مرحله از خوا  بیدار بردیمخیتال پی  ةییردهنتدتیب 

اب در نهای  این احساس را دارد که گوگ  ناراح  اس ب  .اس ید رسترازآموزن اب به پایان 

ند ب کیک درس  ک گوگ تا بران  ش ابدیمبه آشپبخانه  بست ن را بازآموخ ه است که شتاد زی

 درمانی ب شفابخش کارکرد قدرت نمادهان رؤیا بدر این ک ا  به  بدین ترتیب .فریندن بیاشاد

حامم  در عین حالیا بیانگر آشوبی نهنی باشندب اما ؤاشتار  شتد  است . شتاید نمادهان ر آن

شتتهود ب درک عملکرد رؤیاب »به نظر فربید نیب  .هستت ندتیییردهند  نیب  نهاارزشتعدادن از 

تصتتابیر  بیاؤدر رچراکه تمایلات ناخودآگا   [...] شتتاهرا  رستتیدن به ضتتمیر ناخودآگا  استت .

از  کنند تا از این طریقآشتتف ه بیان میگا  عجیب ب غریب ب داستت انی  در قالبغیرمرتبطی را 

م  ی د پیام خود را به صتورت مور  ب غیر مسنامان بمانند ب ب وانستانستور نهن خودآگا  در 

از دستت   اف دیمداستت ان اتفاقی که بران گوگو این در  (.۴2: 3556نوئمب -)بلمین «من  م کنند.

عجیب  ببا تصابیر ناشناخ ه  بکندسپس با پرن ملاقات می .دادن لبخندش اس ب اتفاقی نمادین

 .گرددبازمیعادن ب به زندگی  کندیمبا خرگوش خود بداع ب نهای اً  شتتتودیمرببرب ب غریبی 
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وگو گب  ربدیمگوگو با قطار به سفر که دیدیم ستفرهان گوگو در ک ابهایی همچون  طورهمان

 یاگونه دارند.ؤنیب سیرن ر داردنباله ةس ارب 

و ب . گوگکشدیمنیب سفرن رازآموزانه اس  که یک شب طول گوگو ب گوگ  ب شبح اپرا 

گررانند. لازم به نکر اس  که شبح به هیچ شتب را همرا  شتبح اپرا می ب  پس از نمایشگوگ

 وسی ی اس  ب به همین دلیم ن ا  بربجه شتخصتی  ترسناکی نیس ب بلکه نمادن از رموز م

که  ندبییمن ابش را بردارد. ح ی گوگو در خوا   تواندینماین بدان معنا نیس  که  چهر  دارد.

قابم گف ن نیستت . پس در اینجا ن ا   بیندیمب ن ا  از چهر  برداشتت ه استت ب اما چیبن که ا

زمانی که در بیدارن شتتتبح به اب  ح ی  ی را پنهان کرد  که کلمات عاجب از گف ن آن هستتت ند.

هان این راز پن دهدیمب زیرا ترجیح پریردینمکه ن ا  از چهر  بگشایدب گوگو  دهدیمپیشتنهاد 

 نایمهن بیندیمکه گف یم ح ی  ی را که گوگو در پس ن ا  شتتبح در خوا   طورهمانب  بماند.

  که با ارفه اس ةاسطورآشکار به  نااشار از موسی ی اس  که گوگو باید با فلوت بنوازد ب این 

. این بیانگر قدرت موسی ی بران ان  ال کردیمموستی ی خویش طبیع  ب حیوانات را محستور 

ه شعر آنجا ک ب همچنین برانگیخ ن اسرار نبد اشخاص اس . آیدینمکه به زبان  اس  ح ی  ی

در این داست ان با ستفر فیبیکی سر ب کار نداریم ح ی . ربدیمب موستی ی پیش ماندیماز گف ن 

به زیرزمین اپرا که دریاچه ب قو در آنجا گوگو ب گوگ  . یدآاگر خود اپرا جهان صییر به شمار 

که از ربن آن  ربندیمپش  بام اپرا  ستپس به بربندیم نوازدیمآنجا ار  هست  ب شتبح در 

 ةمهقی که شبح در آنجا پریران موسی یدانان اس ب اتا سرانجام آن معلومندب ب نهاچراغشهر ب 

ین ا .آموزندیم ی از شبحگوگو ب گوگ  چیبهان مخ لف در آنهاب هس ند که جاهایی هامکان این

ن  ال ب اسفرن رازآموزانه اس  که در آنب تیییر مکان با تیییر حال  ربحی داس ان نیب همچون 

اس رابنسکی اشار  کرد. به نظر اب در آثار  ةینظربه  توانیمدر اینجا نیب  .همرا  است  هادانست ه

یا بجود دارد. هر دب به صورت ملاقاتب پدیدار شدن ب ربن ؤتشتابهاتی میان سفر ب ر 3بونفوا

. در هر دب مورد گرر کردنب بداع ب الب ه رستتیدن یا پا به زمین گراشتت ن ب کنندیمدادن تجلی 

  (. ۸01: 2036)اس ارببینسکیب  ناشناخ ه بجود دارد نهامنبلهمچنین بربد به 

                                                             
1. Yves Bonnefoy 
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الگون سفر قهرمان آغاز  اغلب بر اساس نیب گوگو هانییماجراجوسفرها ب  ةمرحلنخس ین 

)کمپبمب    استتت نامید« دعوت به ماجراجویی» کمپم آن راوزف که ج یعنی با آنچه. شتتودیم

ا  ب از دبر شبح اپرا را با ن کندیمب لبخندش را گم بیندیمدنباله دار  ناس ار گوگو  (19: 2030

ر د .کنندیمب امدادهان غیبی نیب به اب کمک  گویدیم... گوگو بته این دعوت پاستتتخ بینتدیم

ان دنی ش در رؤیا بهسفرآشکارا حامی ابس  ب اب را در  ب پرنگوگو لبخندش را گم کرد  اس 

ب دکنیموزن ن ش راهنمان گوگو را ایفا ب گداردنباله ةس ارگوگو ب در  .کندیمهمراهی  مردگان

 بب طبیع  غریبن ما  کندیمبه صتتتورت یک حیوان نمود پیدا  معمولاً «خود» ببته نظر یونگ

را که در این سفر گوگو  هاییب حیوان( 130: 3111یونگب ) کندیمپیوند آن با محی  را نمادین 

بلکه  یبیربنتنها نه ستتفرن  رها گوییب این ستتف هستت ندگوگو  «خود»گویی  بکنندراهنمایی می

شتتبح هم حس ماجراجویی را در اب ب گوگو ب شتتبح اپرادر  .استت ستتفرن دربنی همچنین 

گوگوب گوگِ  نیب  نهاداس ان. الب ه در برخی از شودیمب هم مرشتد ب راهنمان اب  انگیبدیبرم

ن ش حامی ب راهنما را به عهد  داردب چرا که گوگِ  پیشتتنهاد جستت جون شتتبح را به گوگو 

نخس   ةبهل. اب در کنیمیممبهم اژدها برخورد  به شخصی  ب دب سترزمینگوگو در  .دهدیم

ز ا شودیمب اما خواهیم دید که با کمک ب راهنمایی اب گوگو موفق رستدیمبه نظر  کنند نگران

هان سال رعب ب بحش  در دل مردم جنگ ب خونریبن جلوگیرن کند. همین اژدها که ستال

امدادهان غیبی در بدین ترتیبب  .شتتتودیمتبدیم ها آن ان داستتت ان به حامیب در پایانداخ هیم

تشتتترف یا رازآموزن همراهی  ةمرحلاب را طی  گوگو حضتتتور پررنگی دارند ب نهاداستتت ان

 .کنندیم

 گیرینتیجه. ۴

 در بیش ر تعمق بران کودک به هان گوگو به دنبال کمکرستد مجموعه داست انبه نظر می

تخیم  ةقوهاب این الگوها ب با الهام از استتطور به مدد نمادها ب کهناستت .  خویش دربن دنیان

دازدب پرب به کشف ب شهود در دنیان دربن ب بیربن خود می شودمیکودک اس  که برانگیخ ه 

که  طورهمانگیرد. ش فرامیدر ناخودآگاهرا ها آن شتتتود ب را  غلبه برهایش رببرب میبا ترس

قالب ب (. 351۸)الیاد ب  ب استتطور  در همه جا حضتتور دارد  استت در اثر خود نشتتان داد  الیاد
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 الگوهانکهنب  هاطرحاست . به عبارت دیگرب هر داس انی از  استطور چارچو  هر داست انی 

 بیا به عبارتی ستاخ ارهان مشهود زبانی بنوشت ار ب ستبک. کندمیبنیادنِ نهن ب ربان پیربن 

هان غیر مشتتهود تصتتویر ب ستتاخ ار آنچه در ادبیات مهم استت ب آغازین ادبیات نیستت . ةن ط

داستت انها ب  از رأث ماثرنب هموار   ةآفرینندند هر نویستند  مان (.۸: 2031استطور  است  )بال رب 

خود را  خود تخیم ةنوببه  ب تخیم خود دارد. پاتریک رینگنبر تصابیرن اس  که در فرهنگ 

ریچارد  بید به زیادن استت . بران مثال اب از رمان یستتم هانآموز ب  یفرهنگ هانلایهبامدار 

ربن هنر ب ادبیات قاز  هاییمایه. اب همچنین بودکه به استتطور  زیاد پرداخ ه تأثیر گرف ه باگنر 

بن بود  اس .  ةعلاقعرفان نیب هموار  مورد  ببود  اشمطالعه پریرف ه که موضوع موردبسطی 

 هانتأبیمپس اب همیشته در جهانی ستیر کرد  که انستجام نمادین قون داش ه ب با تفسیرها ب 

به صورت  این میرا  ةهمب گوگوهان هنگام خلق ک ا  از این ربباس . ا بود  نگوناگون آشت

 هانپارادایمنهن اب به سون  بانگهیب. س ا ها بازتا  یاف هدر این ک ا خودآگا  یا ناخودآگا  

اپن ب از تمدن چین ب ژاس  بسیار تمایم داش هها آن شناخ یزیباییب  هان کهنمربوط به تمدن

قون  یهمه ب همه داران انستتجام که جهان استتلام ب قربن بستتطی در غر بتا گرف ه  باستت ان

 ةوبنبه  گوگو هانداس ان. دهندمیرا نشان  این انسجام. آثار ادبی ب هنرن این دبران نیب اندبود 

طرح ب ساخ ارن  ةپایب بر  دارندانستجامی پنهان یا آشکار  بخودب در ستطح کوچک ب محدبد

 باز زیباییمنحصربفرد به همرا  حستی  ب. این ستاخ ار ب نمادهاب نمادین است وارند اناستطور 

هان خیال کودکان دستت دبرها ب ماجراهان گوگو را به ستتفرهایی در اعماق نهن ب داستت ان

ب به  دنرا بازنمایی ب مرتفو ستتاز هان کودکاناز این طریق مشتتکلات ب ترستا  اندتبدیم کرد 

 د.نرهنمون گردسون نور ب امید 
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