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     ارتباط اسطوره با زبان و ادبيات، از ديرباز در تاريخ بشر پديد آمده است 

 هنوز هم به شكل هنري در بسياري از آثار ادبي معاصر، از شعر تا و اين ارتباط

ادبيات داستاني ما از قديم االيام تا كنون ،جايگاه ويژه اي . نثر، قابل رؤيت است

در اين زمينه مي توان به بسياري از آثار . براي بازتاب انواع اسطوره بوده است

همچنين در ادبيات . استداستاني مشهور اشاره كرد كه محل بروز اسطوره ه

داستاني معاصر، بهره گيري از اسطوره به ميزان قابل توجهي وجود دارد و در 

اين ميان برخي از آثار صادق هدايت از جهت پرداخت به اسطوره ها و بازتاب 

مي توان بازتاب » سگ ولگرد«آنها بسيار غني است؛ از جمله، در داستان كوتاه 

كهن « در اساطير ايراني،  »پيشينة سگ« پيوند با اسطوره را به شكل هنري در

در اين مقاله سعي شده است تا اليه هاي . بازيافت» عقدة اديپ«و » آنيما«، »الگو

پنهان اسطوره ، با  توجه به اين عناصر و ديدگاه خاص نويسنده به اساطير ، در 

  .     داستان كوتاه سگ ولگرد ،كشف و تحليل شود
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   مقدمه-1

،داستان كوتاهي از مجموعه داستاني به همين نام از صادق هدايت    » سگ ولگرد     «

توان  به جرأت مي. ش به چاپ رساند1321است كه آن را در سال .) ش1330 - 1280( 

ت كه از هنگام انتشار تاكنون با گفت كه اين داستان، اولين داستان كوتاه موفق هدايت اس

برخي از نويسندگان آن دوره، مانند جالل آل احمد . نظيري مواجه شده است استقبال بي

 :1373زماني نيا،. (را موفق ترين اثر هدايت دانسته اند» سگ ولگرد«، .)ش1348 -1302(

 و 736:همان (همو معتقد است كه منظور از سگ در اين داستان، خود هدايت است) 813

 .اند كند كه او را به دليل عقايد و رفتارش طرد كرده اي زندگي مي زيرا در جامعه) 815

هاي نخست مورد استقبال نقادان، نويسندگان،  از همان سال» سگ ولگرد«     داستان 

، اولين » انتري كه لوطيش مرد«به نظر مي رسدكه . هنرمندان، فيلمسازان و شعرا قرار گرفت

. در واقع تقليدي هنري از سگ ولگرد است).ش 1376 -1295(صادق چوبكاثر موفق 

» سگ ولگرد«را كه در آن از » جادة نمناك«، شعر معروف .)ش1369 -1306(اخوان ثالث 

  :كند،در سوگ هدايت سروده است ياد مي

  زني گم كرده بويي آشنا و آزار دلخواهي؟...«

  سگي ناگاه ديگر بار

  ي مهربان با اووزيده بر تنش گمگشته عهد

  )51: 1349اخوان ثالث،(» ..چنانچون پار يا پيرار؟

شاملو،دفتر (»هنوز در فكر آن كالغم«نيز شعر )ش 1379-1304(     گفته شده احمد شاملو

دكتر . پديد آورده است» سگ ولگرد«را به تأسي از آخر داستان ) 784-783: 1380شعرها،:يكم

روان «،آن را از جمله » سگ ولگرد« بر داستان محمدعلي همايون كاتوزيان، ضمن نقدي

و اين داستان را ... بيشتر در حوزة ذهنيات اند تا عينيات« كند كه  ي هدايت معرفي مي»داستĤنها

پرويز .معرفي مي كند)75- 74 : 1382همايون كاتوزيان ، (»يكي از بهترين داستان هاي  هدايت

كند  ا با سپيد دندان جك لندن مقايسه ميسگ ولگرد ر» پات«داريوش، دوست صميمي هدايت،

ضمن ). ش 1375 - 1283(بزرگ علوي )  93: 1378داريوش ، .(پردازد و به بيان اختالف آنها مي

دهد، خود صادق  اي در ستايش از سگ ولگرد، مرد مهرباني را كه به اين سگ غذا مي مقاله

كاشتا « داستان را برگرفته از و جالل آل احمد، اين) 24: 1382بزرگ علوي ، (داند هدايت مي
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كند و سگ ولگرد را خود هدايت مي داند  معرفي مي.) م1906 - 1860(ي آنتون چخوف»نكا

با وجود اين، بيشتر نقدهايي كه )761-760: 1373زماني نيا،.(كه از جامعة خود طرد شده است

 شقاوت انسĤنها بي رحمي و«به اين داستان شده، در زمينه هاي اخالقي، فكري و رواني نظير 

بوده » هاي جنسي در زندگي انگيزه«و » مرگ و مرگ انديشي«، »نسبت به حيوانات

  )206- 196:دستغيب ، بي تا .(است

پردازيم و عناصر مهمي را كه   در اين گفتار، به بازتاب اسطوره در اين داستان مي

، در ساختار داستان » يپعقدة اد«و » آنيما«، »كهن الگو«همواره با اسطوره پيوند دارند،نظير 

  .كنيم تحليل و تشريح مي» سگ ولگرد«

  بيان مسئله -1-1

آيا اسطوره همچنان بعنوان عاملي پويا در خلق آثار داستاني معاصر نقش مؤثري 

دارد؟در داستان كوتاه سگ ولگرد هدايت، چگونه مي توان اسطوره را كشف كرد؟ و چه 

ره در اين داستان اند؟مقالة حاضر ضمن پاسخ به عناصر و عواملي، عهده دار بازتاب اسطو

اين مسائل، به معرفي و تحليل عواملي مي پردازد كه اين داستان را سخت با اسطوره پيوند 

داده اند و چگونگي كاربرد اين عوامل و پيوندشان با اسطوره در ساختار داستان تحليل مي 

 . شود

   ضرورت و اهميت تحقيق -1-2
شخيص آن در داستان معاصر، براي خوانندة امروز از اين منظر شناخت اسطوره و ت

اهميت دارد كه او را با ديدگاه بنيادين نويسنده آشنا مي سازد و از طرفي، اسطوره هاي به 

كار رفته در يك اثر، خصوصاً در داستان امروز، به سان شناسنامه و هويت آن عمل مي كند 

 باورهاي مردمي جامعة خود را بازتاب مي دهد؛ و انديشه هاي ملي و فرهنگي و مذهبي و

بنابراين، ضرورت دارد كه مخاطب ادبي امروز، مؤلفه هايي را بشناسدكه داستان را با 

در داستان سگ ولگرد صادق هدايت، عواملي چون پيشينة سگ و . اسطوره پيوند مي دهد 

طوره گراي هدايت را كهن الگوي آنيما و عقدة اوديپ در افكار و رفتار پات، ذهنيت اس

  .   كه چه بسا منبعث از ناخودآگاه جمعي اوست، بازتاب داده است
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  پيشينة تحقيق -1-3

داستان كوتاه سگ ولگرد،از ديرباز تاكنون، مورد توجه منتقدان و نويسندگان بوده 

است كه در مقدمه به برخي از معروف ترين نوشته ها و اظهار نظرهاي راجع به اين اثر 

 و 1354، اثر محمد گلبن ، نشر توس ، چاپ »كتاب شناسي صادق هدايت«در . اره شداش

، تنها يك نوشته در اين باره از بزرگ علوي آورده شده است كه ما بدان 143ص  : 2536

سيد : كتاب شناسي نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصر ، دفتر اول « اشاره كرديم و در 

، اثر فاطمه فرهودي پور ، زير نظر » هدايت ، بزرگ علوي محمد علي جمال زاده ، صادق

- 109-97-71-61صص  : 1392حسن مير عابديني ، نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، 

همچنين . ، نه مقاله در موضوع سگ ولگرد معرفي شده است148-157- 131-132- 129

 تا روزنامه ا ي، در  پژوهشي–مي توان مقاله هاي ديگري  با اين موضوع از نوع  علمي 

سايت هاي معتبر علمي  يافت كه به دليل مرتبط نبودن آنها با اين مقاله نمي توان بسياري از 

  : آنها را ذكر كرد اما   به عنوان نمونه مي توان به چهار مورد  ذيل شاره كرد

نگاه جامعه شناختي به داستان سگ ولگرد و بن بست ، محمد علي همايون كاتوزيان ، -

در اين مقاله كه به جرأت مي توان . 84-74، صص 57، شماره 1382ايران شناسي ، بهار 

گفت كه تا كنون معروف ترين و ارزشمندترين مقاله راجع به سگ ولگرد هدايت است، 

روان داستان به گفتة همايون . هدايت  معرفي مي شود» روان داستان«اين داستان بهترين 

 است كه در اين psycho-fiction آوردي برگرفته از كاتوزيان، يك اصطالح من در

جزئيات حوادث داستان، در درجة پايين قرار دارند و درجة اول احساسات و « نوع داستان 

عواطف و آراء و عقايد و ارزش ها و داوريي هاي شخصيت اصلي داستان است كه محور 

و داستان از اين منظر، نقد و ) 75 : 1382همايون كاتوزيان ، (» .داستان را تشكيل مي دهد

 .بررسي مي شود

، 20، شماره 1384 سگ ولگرد از ولگردي تا رهايي ، اسد نصيري ، حافظ ، آبان -

در اين نوشتة كوتاه، پات ، سگ اسكاتلندي ،  نماد انسان مرفهي معرفي مي شود كه : 2ص

جللي اش سرباز از زندگي تجملي اش دور افتاده است و مانند خود هدايت ، از زندگي م

  .زده است
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 اگزيستانسياليسم هدايت و بن بست نوستالژي در سگ ولگرد ، سيدكاظم موسوي و -

اين مقاله ، : 156- 137، صص 10، شماره 1388فاطمه همايون ، ادب پژوهي ، زمستان 

داستان سگ ولگرد را شرح زندگي انساني مي داند كه انديشه ها  و نگراني ها و مشكالت 

يت سگي به نمايش گذاشته شده است و در آن، از آزادي كه موجب سرگرداني او در هئ

او مي شود و نيز احساس وانهادگي و تنهايي و دلهره و بيچارگي و در ماندگي و نوستالژي 

  . او سخن رفته است

 نشانه شناسي مركززاديي و انزواي سوژه در داستان سگ ولگرد ، حسين فتحي ، ادب -

سگ ، (نويسنده در اين مقاله، مرگ سوژه : 96- 83، صص 15، شماره 1390پژوهي ، بهار 

را ناشي از عدم شناخت نشانه ها و رمزهاي ارتباطي با صاحبش مي داند و آن را از ) پات

منظر پسا ساختگرايي و زبان شناسي سوسوري تحليل مي كند و پات را انساني مي داند كه 

 دست دادن صاحبش را به لحاظ نشانه فرم سوژة يك سگ را بخود گرفته است و از

شناسي، از دست دادن معنا و هويتي مي داند كه منجر به انزواي پات مي شود و كم كم او 

  . را براي مرگ آماده مي كند

با اين وجود در ميان اين مقاالت، نوشته اي يافت نشد كه مستقالً دربارة جنبه هاي 

ي آنها، شايد بتوان راجع به اين موضوع مواردي اسطوره اي اين اثر باشد، اگر چه در البال

غرض از اين مقاله آن است كه جنبه هاي اسطوره اي  اين اثر، شناخته شود و عناصر .يافت

  . و عواملي كه آن را به اسطوره پيوند مي دهد، تحليل گردد

   بحث -2

اه قومي يك      اسطوره ها به عنوان عناصر پويايي كه ريشه در ما قبل تاريخ و ناخوآگ

جامعه و فرهنگ دارند، در آثار هنري و ادبي از جايگاه ويژه اي برخوردارند و نويسندگان 

و شعرا از ديرباز تاكنون، بنا به ديدگاه خود، از آنها به وفور استفاده كرده و بدين طريق به 

  .غناي اثر خود افزوده اند

ئيسي، بسياري از موارد ، روانكاو مشهور سو)م 1961- 1875(   كارل گوستاويونگ 

 :مهم زندگي را در پرتو اسطوره تفسير مي كند و در اين رابطه مي گويد

چون اساطير، بيان و تظاهر مستقيم ناخودآگاه قومي هستند، آنها در ميان همة مردم      «

و در همة اعصار متشابه هستند و هنگامي كه انسان ، ظرفيت و استعداد اسطوره سازي را از 
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دين، شعر، . دهد، دچارفقدان تماس با نيروهاي خالق هستي خويشتن مي گردددست ب

فوردهام، (» .و داستان هاي پريان، به اين استعداد وابستگي دارند) folklory(ادبيات توده 

1346 :53(  

» اُديسة« و  »ايلياد«     شايد به اين دليل بتوان گفت  كه برترين شاهكارهاي ادبي، نظير 

» انه ائيد«، .)م. پ406-485( اوريپيد »اديپ شهريار«،)شم پيش از ميالدقرن ش(هومر

دانته آليگيري » كمدي الهي«،)ش 411-329(فردوسي»شاهنامة«،)م .پ19-70(ويرژيل

انگليسي، با اسطوره )  م 1674- 1608(جان ميلتون» بهشت گمشدة«و )  م 1265-1321(

اثر » مسيح باز مصلوب«ر معروفي چون شكل گرفته اند و حتي در ادبيات امروز جهان ،آثا

در «، .)م1978-1900(اثر اينياتسيوسيلونه » نان و شراب«، )م 1957- 1882(كانتزاكيس 

اثر مارسل » در جستجوي زمان از دست رفته«، )م -1906(اثر ساموئل بكت» انتظار گودو

» لوويخانم دا«و )  م 1942-1882(اثر جيمز جويس» يولسيس«، )م 1922-1871(پروست 

غالب .از اسطوره، نشانه هايي قوي را در خود دارند) م 1941-1882(اثر ويرجينيا و ولف

اسطوره شناسان بزرگ، مانند يونگ ، الياده و جوزف كمبل، آثار ادبي را مكان بسيار 

مناسبي براي بروز اسطوره ها و كهن الگوها مي دانند و شاعران  و نويسندگان بزرگي چون 

اسطوره ها را به «نا و حافظ و هدايت را هنرمندان برجسته اي مي دانند كه فردوسي و موال

 )12:1380كمبل ، .(»دوره و زمانة خود انتقال داده اند

 در ادبيات معاصر ايران و جهان،اساطير گاه به صورت ساده و محدود و در حد تلميح 

در . سازند نمايان ميو اشاره و گاه به صورت پيچيده ، در گسترة شعر و داستان خود را 

اي دارند و بنا به ذهنيت نويسنده، به شكلي خاص و  داستانهاي هدايت، اساطير جايگاه ويژه

بوف «، )اسطوره گرايي(بهترين اثر او در اين زمينه . اند  ، در آثار وي بازتاب يافته پيچيده

صاً بازتاب آنها  است كه در ساليان اخير دربارة ابعاد مختلف اسطوره هاي آن، مخصو »كور

، مطالب فراواني به نگارش درآمده است؛ »پيرمرد خنزرپنزري«و » لكاته«در شخصيت هاي 

او، اسطوره به شكل ظريف و عميقي بازتاب يافته است و ما در » سگ ولگرد«همچنين در 

قبل از ورود به بحث، براي يادآوري بيشتر، خالصه اين .اين گفتار به تحليل آن مي پردازيم

  .ستان را بيان مي كنيمدا
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  خالصه داستان2-1

كند و  ، سگ اسكاتلندي، در هوس يافتن ماده سگي، صاحب خود را گم مي»پات     «

مردم از آزار و اذيت اين موجود بي پناه ، سرسوزني . شود در كوچه و بازار سرگردان مي

. زنند سنگ ميكنند و از شاگرد قصاب گرفته تا پسرك شير برنج فروش، به او  دريغ نمي

ياد : برد در ميان اين خستگي ها و كتك ها ، بوهاي مختلف او را به ياد خوش گذشته مي

دوران كودكي در آغوش پر مهر مادر، بازي در ميان سبزه ها، آسايش در خانة صاحبش، 

بوي غريزي ماده او را به باغي مي كشاند كه سرانجام با ... . دوستي با پسر صاحبخانه و

هيچ كس احساس او را درك . شود ستة بيل باغبانان، از آنجا بيرون رانده ميچوب و د

در پايان . كند و همه با او دشمن خوني اند و در اين ميان، او نياز شديد به محبت دارد نمي

دهد و او به خيال اينكه اين شخص صاحبش  داستان، شخصي به او خوراك لذيذي مي

گيرد و او را حركت باز مي دارد   ا درد تمام بدنش را ميبشود، به دنبال ماشينش مي دود ام

اند،  و در نهايت، با الشة سرد او كه سه كالغ براي درآوردن چشم هاي ميشي اش آمده

  .رسد داستان به پايان مي

ها پيوند  ،سه عامل داستان را به اسطوره» سگ ولگرد«    بنابرآنچه گفته شد، در داستان 

  :د ازدهد؛ آن سه عبارتن مي

   عقدة اديپ و اسطورة آن -  كهن الگو و آنيما-2سگ -1

 :دهيم     در گفتار ذيل، اين سه عامل را به ترتيب مورد تحليل قرار مي

   سگ2-2 

در اساطير و آيين ها گاه به عنوان موجودي پليد و منفور و گاهي به عنوان » سگ     «

 مصر، از سگ به عنوان پيام آور در اساطير. موجودي مقدس و قابل احترام معرفي شده است

در ايران باستان، موجودي قابل احترام و فداكار و «ياد شده است و ) خداوند(» چوكا«ميان بشر و 

كردند و همواره دو سگ مينوي، به پاي پل  مقدس شمرده شده كه مغان از كشتن آن نهي مي

» سربروس«ير يونان، در اساط)  ذيل سگ250: 1369يا حقي ، (» .اند چينود گماشته شده

)Cerberus ( خدا و فرمانرواي دنياي »هادس«،سگ معروف سه سر، با دم اژدهايي خود ياور ،

دهد اما اجازة خروج  شود كه به ارواح مردگان، اجازة ورود به آنجا را مي مردگان، محسوب مي

 )50: 1376هميلتون ،.(دهد به آنها نمي
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به نظر . موجود، پليد و نجس محسوب مي شود     در آيين اسالم و دين يهود، اين 

ها و آيين  در اين داستان، به پيشينة آن در اسطوره» سگ«رسد هدايت با سوژه قرار دادن  مي

دليل مهمي .هاي ايران كهن، نظر داشته و در شكل سگ امروزي، آن را نمايان ساخته است

هنيت هدايت نسبت به پيشينة توان ارائه داد، وجود نشانه هايي از ذ كه براي اين نظر مي

او در . ها و آيين هاي ديني ايران كهن در اين مجموعه داستان است سگ در اسطوره

، داستان پنجم اين مجموعه، نيز به نوعي يك آيين بسيار » تخت ابونصر«داستان كوتاه 

 .گرفت، بازتاب داده است قديمي را كه با سگ انجام مي

سخن رفته است كه براي پاك كردن »  ديد-سگ«م       در اوستاي موجود، از رس

شد و سگي كه در اين مراسم  يا مردار انجام مي) ديو مردار(»نسو«محيط زندگي از ناپاكي 

وقتي .نام داشت» سگ سفيد زرد گوش«يا » سگ زرد چهار چشم«شد،  به كار گرفته مي

مردار سگان و مردمان از راجع به استفاده از مكاني كه » اهورا مزدا«از » زرتشت سپيتمان«

پرسد، اهورا مزدا حكم زير را براي پاك كردن آن مكان بيان  آنجا گذرانده مي شود، مي

  :مي دارد

شما بايد سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوش را سه بار از درازاي آن راه      «

 شود، هنگامي كه سگ زرد چهار چشم يا سگ سفيد زرد گوش، بدانجا آورده. بگذرانيد

به پيكر مگسي، وزوزكنان با زانوان از پيش و دم از پس ) ديو پليد مردار(نسو » دروج«

هاي اپاختر،  برآمده، همة تن آلوده به آن االيش ها، همچون پليدترين خرفستران به سرزمين

تا همين اواخر، در ميان پارسيان هند 1)16، بند 8اوستا، ونديداد، فرگرد (» .واپس مي گريزد

رتشتيان ايران معمول بود كه هر كس مي مرد، براي اجراي اين رسم، موبدي، سگ و ز

  )172: 1348كاي بار، آسموس، بويس ، .(چهار چشم خود را به دور جسد او مي چرخاند

موضوع اين داستان . بينيم  ميتخت ابونصراي از داستان       نظير اين رسم را در صحنه

اين .  دلك يا شاه پسند و كاخ سپيد دورة ساسانيان است، مرزبان برم»سيمويه«زنده كردن 

در اثر » خورشيد خانم«، در شب عروسي خود با »گوراندخت«مرد توسط زن و خواهرش، 

حسادت، با شرابي خواب آور، به همراه زن جديدش به مرگ كاذب يا پوشاسب فرو 

جسد . كند  گور ميگوراندخت نيز با رضايت قلبي، خود را همراه آنها زنده به. رود مي

. شود سيمويه، موميايي شده است و طلسمي همراه آن است كه با خواندنش ، مرده زنده مي
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شود و دكتر وارنر، سرپرست گروه اكتشاف، بايد اوراد  گور آنها در زمانة ما شكافته مي

، »ااينگ«طلسم را محكم و قاطع، مانند موبدي بخواند تا مرده زنده شود كه در موقع مراسم، 

  : دهد العملي شبيه سگ چهار چشم انجام مي  داستان، عكس*اي سگ قهوه

آمد، بلند شد، به طرف جسد خيز  ناگهان اينگا كه ظاهراً خواب و مطيع به نظر مي«

برداشت و زوزه كشيد ولي گورست براي اينكه در مراسم عزايم خللي وارد نيايد، قالده 

ير ميز خوابانيد، در صورتي كه سگ به حال شتاب اينگا را گرفت و به زور او را برد و ز

  )92، 1356هدايت،(2».خواست از اطاق بيرون برود زده ،جست و خيز بر مي داشت و مي

دليل مهم ديگر براي رويكرد نويسنده به سگ در اسطوره ها و آيين هاي ايراني، در 

ك اصطالح ي» سگ ولگرد« درست است كه .نهفته است) سگ ولگرد(عنوان اين داستان

بسيار معروف و شايع در ميان مردم كوچه و بازار است و همه با اين اصطالح و چنين سگي 

آشنا هستند و در درجة اول به نظر مي رسد كه نويسنده اين عنوان را از زبان مردم كوچه و 

د از اي آن را نيز نباي بازار گرفته باشد ،اما بنا به ذهنيت اسطوره گراي نويسنده، وجه اسطوره

آشنا بوده » متون پهلوي«و » اوستا«ها قبل از خلق اين داستان، با  هدايت سال. نظر دور داشت

اي برخي از داستان هايش توجه  رود كه او به پيشينة تاريخي و اسطوره است و انتظار مي

 در اوستا، فرگرد سيزدهم ونديداد، به تفصيل از سگ و انواع آن و چگونگي 3.داشته باشد

، به ترتيب نام »سگ ولگرد«و » سگ خانگي«، »سگ گله« با آن سخن رفته است و از رفتار

شود و ويژگي آنها بيان شده است و نيز از نيك رفتاري با آنها، به پيروان مزديسنا  برده مي

سگ «است و پس از آن، » سگ گله«محترم ترين سگ ها ،. دستوراتي داده شده است

گويا روند ولگرد شدن يك سگ در اوستا . است» لگردسگ و«و در مرتبة آخر، » خانگي

  : شود به ترتيب چنين شروع مي

  .  كوچه� خانه �گله 

  : دربارة سگ ولگرد چنين مي خوانيم

  !اي اَشَون ! اي دادار جهان استومند «

  كدام است سگي كه بايد آن را سگ ولگرد خواند؟
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  :اهوره مزدا پاسخ داد

دهد و  را نشان نمي) گله ، خانگي(ي هاي سگان ديگر سگي است كه هيچ يك از تواناي

  )19اوستا، ونديدا، فرگرد سيزدهم، بند (»  .تنها در پي تن پروري است

با وجود اين، كسي نبايد چنين سگي را بيازارد و به آن خوراك بد بدهد كه مجازات 

  :شود استفاده مي»  ديد-سگ«سنگيني در پي دارد زيرا از وجود اين سگ، در آيين 

  !اي اشون! اي دادار جهان استومند «

  كسي كه به سگي ولگرد خوراك بد بدهد، گناه او چه اندازه است؟

  :اهوره مزدا پاسخ داد

گناه او، همچند گناه كسي است كه به آترياني اشون كه به خانه اش بيايد، خوراك بد «

  4)22بند . همان(» .بدهد

دهد، ايراني نيست و نژاد اسكاتلندي  سگ ولگردي كه هدايت داستانش را شرح مي

. دارد؛ يعني غريبه با رفتارها و عقايد مردمي است كه در ميان آنها سرگردان شده است

شايد اين سگ به دليل اسكاتلندي بودن  و اينكه در آن كشور حرمت داشته است و نيز 

ير ديگر، اگر بنا به پيشينة اساطيري خود، در ايران انتظار نيكي و نوازش داشته باشد؛ به تعب

هاي كهن  آشنا با اسطوره» هدايت«نظر منتقدان اين داستان، سگ ولگرد را همان 

،طبعاً او انتظار نيكي و نوازش از جامعة خود دارد، نه )815-736: 1376زماني نيا ، (بدانيم

  :انتظار طرد و سرزنش و زخم زبان

او مثل . حتياج او به نوازش بودداد، ا ولي چيزي كه بيشتر از همه پات را شكنجه مي«

اي بود كه همه اش تو سري خورده و فحش شنيده  اما احساسات رقيقش هنوز خاموش  بچه

. مخصوصاً با اين زندگي جديد از درد و زجر، بيش از پيش احتياج به نوازش داشت. نشده

كردند و حاضر بود جان خودش را بدهد، در  چشم هاي او اين نوازش را گدايي مي

او احتياج داشت . صورتي كه يك نفر به او اظهار محبت بكند و با دست روي سرش بكشد

حس پرستش و . كه مهرباني خودش را به كسي ابراز بكند، برايش فداكاري بنمايد

آمد  هيچ كس احتياجي به ابراز  وفاداري خود را به كسي نشان بدهد اما به نظر مي

كرد، جز  كرد و توي هر چشمي نگاه مي ت نمياحساسات او نداشت؛ هيچكس از او حماي
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ها  كينه و شرارت چيز ديگري نمي خواند و هر حركت كه براي جلب توجه اين آدم

  )18 : 1356هدايت،. (»كرد، مثل اين بود كه خشم و غضب آنها را بيشتر بر مي انگيخت مي

. دهد ياي، هدايت، سگ را از ديدگاه مذهبي مردم مورد ارزيابي قرار م در صحنه

مردمي كه برداشت اشتباه و ناسنجيده اي از ديدگاه اسالم نسبت به سگ دارند و در پي 

داند و نه سزاوار  پردازند؛ حال آنكه اسالم ، سگ را حداكثر نجس مي آن، به آزار سگ مي

5آزار و اذيت
:  

 مثل اينكه همه آنهاي ديگر هم با او همدست بودند و به طور موذي و آب زير كاه از«

زدند و به  همه محض رضاي خدا ، او را مي. زدند زير خنده كردند و مي او تشويق مي

نظرشان خيلي طبيعي بود سگ نجسي را كه مذهب نفرين كرده و هفت تا جان دارد، براي 

  )11: همان. (»ثواب بچزانند

شود، به نوعي فاسد  رسد در آخر داستان، غذاي لذيذي كه به سگ داده مي به نظر مي

هاي مرگ او،  افتد و نشانه پس از خوردن آن، در دويدن از پا مي» پات«ده است  زيرا بو

البته نويسنده، چنين . هاي كسي است كه دارد از غذاي سمي مي ميرد نزديك به نشانه

گويد اما اگر چنين باشد، در حقيقت بايد گفت كه نويسنده در ذهنيت خود،  چيزي را نمي

بيان مي دارد، به جايگاه سگ در اسطوره و دين » انسان و حيوان«اي كه در مقالة  به گونه

اي و ديني زرتشتيان و  مطابق تعاليم اسطوره) 284 -286: 1344هدايت، . (نظر داشته است

  :مسلمانان، نبايد به سگ غذاي فاسد داد و موجب آزار او شد

هاي نان  د تكهآن مر. برايش نان گرم، ماست، تخم مرغ، و خوراكي هاي ديگر آوردند«

پات اول به تعجيل، بعد آهسته تر، آن نان . كرد و جلو او مي انداخت را به ماست آلوده مي

خورد و چشم هاي ميشي خوش حالت و پر از عجز خودش را از روي تشكر، به  ها را مي

پات يك شكم غذا خورد، بي آنكه ....جنبانيد صورت آن مرد دوخته بوده و دمش را مي

  )19، 1356هدايت، (» . كتك قطع بشوداين غذا با

  :شود آخرين لحظات اين سگ ، چنين به تصوير كشيده مي

رفت و يك مرتبه حس كرد كه اعضايش از اراده او خارج شده و  دلش ضعف مي«

رفت، افكار و  سرش گيج مي... تمام كوشش او بيهوده بود. ر به كمترين حركت نيستقاد

كرد، در چشمهايش  احساساتش محو و تيره شده بود، درد شديدي در شكمش حس مي
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كم  ها و پاهايش كم در ميان تشنج و پيچ تاب، دست. روشنايي ناخوشي مي درخشيد

»  .ت، يك نوع خنكي ماليم و مكيفي بودشد، عرق سردي تمام تنش را فرا گرف حس مي بي

  )21-20:همان (

، سگ »پات«اي سگ در شخصيت دادن  بنابراين  در ساختار اين داستان، پيشينة اسطوره

  .ولگرد، سهم بسزايي دارد

  كهن الگو و آنيما2-3 

، نمونه هاي اوليه و ازلي در روان آدمي *)Archetype/آركي تايپ(» كهن الگو«

يا مخزن ) Collective unconsciousness(خود آگاه جمعي هستند كه در نا

پندارهاي آغازين و نمونه وار تجربيات آدمي ريشه دارند و مي توانند در هر زمان و مكان، 

اين نمونه هاي ازلي يا كهن الگوها از طريق . خود به خود و بدون عامل بيروني، بروز كنند

ها، خيالپردازي ها،  ها، آيين هاي قومي، خواب هافسانه ها، جهان بيني اقوام اوليه، اسطور

  .دهند رؤياي مردم امروز و انواع هنرها، نسل به نسل به حيات خود ادامه مي

كهن الگوها، الگوهايي ثابت و ايستا «بر اين باور است كه .) م1961-1875(»يونگ«

 انگيخته عمل نيستند بلكه عواملي پويا هستند كه در برابر تكانه ها، مانند غرايز خود

همچنين ويژگي مهم كهن الگوها يا صور ازلي، موروثي ) 118، 1376يونگ، (» .كنند مي

شود آشيانه سازي پرندگان و  تا آنجا كه بر مبناي آن گفته مي) 115: همان(بودن آنهاست 

  )»سر نمون«،ذيل 812: 1376انوشه ، .(گيرد دفاع غريزي حيوانات، از آنها سرچشمه مي

 رسد موروثي بودن كهن الگوها در جوامع بشري، با مهم ترين ويژگي به نظر مي

، ارتباط قوي و تفكيك ناپذيري دارد، به »نمادين بودن«و » الگو بودن«اسطوره ها يعني 

گونه اي كه مي توان گفت الگو و نمادين بودن اسطوره ها، بر مبناي موروثي بودن كهن 

گي، اسطوره ها همواره در رفتار و گفتار و هنر و بر اساس اين ويژ. الگوها پديد آمده است

تقليد و تكرار آنها جنبة سازندگي، اخالقي، سعادت و «. ادبيات مورد تقليد قرار گرفته اند

رستن از اين «و الگويي بوده كه )145- 144: 1362ميرچا الياده ، (»وحدت قومي داشته است

ردپاي ) 107: 2535شايگان ، (»  .استعالم سفلي و رسيدن به عالم علوي را هموار ساخته 

  . را بايد در نظريات افالطون راجع به عالم مثل يافت...نظرية موروثي بودن كهن  الگوها
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يونگ . ترين ابزارهاي تجلي ساز كهن الگوهاست اساطير در روان شناسي يونگ از مهم

مظاهر ناخودآگاه «براي اساطير ارزش زيادي قائل است و آنها را با توجه به كهن الگوها، 

فوردهام ، (معرفي مي كند كه نسل به نسل، از دورة باستان تا كنون تداوم يافته » جمعي

و در تمام جنبه هاي فردي و قومي، از رؤيا و خواب تا بيداري، خود را نمايان ) 53: 1346

، انسان شناس اسكاتلندي، در اثر معروف )م 1941-1845(جيمز فريزهمچنين . ساخته اند

. گويد خود، شاخة زرين، از دخالت كهن الگوها در اساطير و دين و سحر و جادو سخن مي

، منتقد مشهور كانادايي، با نقد .)م1991- 1912(نورتروپ فراي) 21 -22:  1989آبرامز، (

اي خود در هنرهايي نظير نقاشي و موسيقي و كتاب مقدس و  كهن الگويي و اسطوره

او معتقد است كه كهن الگوها نه در . پردازد  كهن الگوها ميادبيات، به بحث صور نوعي يا

  :اي دارند و رد پاي آنها را بايد در اساطير يافت ها،جايگاه ويژه درون آدمي بلكه در اسطوره

كنيم؛ يعني دنياي طرح روايت مدار  بررسي صور نوعي را با دنياي اسطوره شروع مي...«

انتزاعي است و قوانين انطباق محتمل و ضروري يا و مضمون مداري كه دنياي ادبي ناب يا 

اسطوره به لحاظ روايت، عبارت است از تقليد اعمال كه . تجربة آشنا بر آن اثر ندارد

- 164: 1377فراي ، (» .هاي به تصور آمدة آرزو قرار دارد نزديك به آرزو و يا در محدوده

165( 

بندي  ند دستة اساسي تقسيميونگ تمام كهن الگوها يا سنخ هاي باستاني را در چ

» سايه«، )Persona(» نقاب«: آنها عبارتند از. كند كه پديد آورندة وجود آدمي هستند مي

)Shadow(،»آنيما«)Anima( ،»آنيموس«)Animus(،»پير خرد«)Old wise man( ،

ترين و  او مهم) 55:  1346فوردهام ، ) (Self(» خود«و ) Earth mother(» مادر زمين«

روان مردانه يا (» آنيموس«و ) روان زنانه يا مادينه جان(» آنيما«رين آركي تايپ ها را مؤثرت

  :گويد خوانده است و در خصوص آنيما مي) نرينه جان

هر مردي، در خود تصوير ازلي زني را دارد، نه تصوير اين يا آن زن به خصوص را  «

شميسا . (»ناخودآگاه استبلكه يك تصوير به خصوص زنانه را  و اين تصوير، اساساً 

،1374 :54(  

به تعبير ديگر، وي معتقد است كه آنيما، همان تصوير ابتدايي زن به صورت احساسات 

. »كه در بهترين حاالت، همسر و يار و در بدترين حاالت، روسپي است«غير عقالني است 
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زيرا به «نيست پذير  به هرحال، زندگي بدون آنيما براي انسان امكان) 88: 1377ستاري ، (

توان در آثار  اين كهن الگو را مي)100: 1346فوردهام ، . (»منزلة روح براي جسم است

  .مثالً بئاتريس در كمدي الهي، نيمة زنانه يا آنيماي دانته است. هنري ،خاصه آثار ادبي يافت

ديده » آنيما«و مخصوصاً » كهن الگوها«، بازتاب »سگ ولگرد«در چند صحنة داستان 

پات، سگ خستة ولگرد، در ميان گرسنگي و آزار و اذيت مردم، حس غريزي و . شود مي

برد و گويا تنها  شود و او را به زمĤنهاي دور دست مي موروثي اش نسبت به سبزه بيدار مي

تسكين او در ميان آالم و سرگرداني ها، به گفتة نور تروپ فراي، تصاوير بهشتي كهن 

يعني يادآوري ناخودآگاهانة خوشي هاي گذشته ) 171-170: 1377فراي ،. (الگوهاست

  :كه به او موجوديت و هويت داده است

شد و يادبودهاي  كرد، ميل غريزي او بيدار مي هر دفعه كه به سبزه زار دقت مي«

داد  ولي اين دفعه، به قدري اين احساس قوي بود مثل  گذشته را در مغزش از سرنو جان مي

ميل مفرطي حس . كرد  او را وادار به جنبش و جست و خيز مياينكه صدايي بيخ گوشش،

  .كرد كه در اين سبزه ها بدود و جست بزند

اين حس موروثي او بود، چه همة اجداد او در اسكاتلند، ميان سبزه آزادانه پرورش 

احساس . داد ديده بودند اما تنش به قدري كوفته بود كه اجازة كمترين حركت را به او نمي

يك مشت احساسات فراموش شده، . ي آميخته با ضعف و ناتواني به او دست داددردناك

  )12-11 :1356هدايت،(» .گم شده، همه به هيجان آمدند

را در توجه سگ ولگرد به مادة خود در مي يابيم كه رفتارهاي غريزي » آنيما«بازتاب 

 مي كند و آوارة پات براي دست يافتن به جفتش، از صاحب خود. او را در بر گرفته است

رسد هدايت بيشتر به نيمة تاريك و منفي آنيما نظر دارد  به نظر مي. شود كوي و برزن مي

در بوف كور بر پاية همين تفكر . داند كه در بيشتر آثار خود ،آن را موجب بدبختي مي

  .كند را موجب سرافكندگي و بدبختي خود معرفي مي» لكاته«است كه  

اين زنان، ماده سگ هاي تنومندي را به «: گويد و آنيمايي مييونگ دربارة چنين زن 

آورند كه در مقابل حقيرترين سگ ولگرد، دم مي جنبانند و هرگز به فكر گاز  ياد مي

  )45: 1368يونگ، (6».افتند، فقط به خاطر آنكه او نرينه اي آتشين مزاج است گرفتنش نمي
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سگ  و به نوعي آنيماي سگ ولگرد اي كه از گرفتاري پات به ماده  هدايت در صحنه

كند كه از سر اين مستي و بي خبري،  گويد، سگ را مست و بي خبر توصيف مي سخن مي

او در بطن داستان، اين حالت را دليل آوارگي و سرگرداني و . رود به دنبال جنس ماده مي

  :داند در نهايت، مرگ سگ ولگرد مي

اتفاقاً بوي سگ ...اب مخصوص داشتدر اين روز، او مست بود و شور و اضطر...«

كرد، او را يك مرتبه  وجو مي اي، آثار بوي مخصوص به همجنس كه پات جست ماده

» .هاي مختلف بو كشيده و باألخره از راه آب باغي، وارد باغ شد ديوانه كرد؛ به فاصله

  )14: 1356هدايت، (

ي است كه تمام اين احساسات غير عقالني و ناخودآگاه ، در وجود پات چنان قو

هرچه صاحبش او را صدا . برد تعهدات و وفاداري خود را نسبت به صاحبش از ياد مي

  :كند زند، به او اعتنايي نمي مي

كرد زيرا همة تعهدات و وظايفي كه  اگرچه صداي صاحبش تأثير غريبي در او مي«

فوق قواي نمود، ولي قوه اي ما دانست يادآوري مي خودش را نسبت به آنها مديون مي

دنياي خارجي، او را وادار كرده بود كه با سگ ماده باشد، به طوري كه حس كرد گوشش 

نسبت به صداهاي دنياي خارجي ، سنگين و كنده شده، احساسات شديدي در او بيدار شده 

تمام . بود  و بوي سگ ماده به قدري تند و قوي بود كه سر او را به دوار انداخته بود

تن و حواسش از اطاعت او خارج شده بود، به طوري كه اختيار از دستش عضالتش، تمام 

در رفته بود ولي ديري نكشيد، كه با چوب و دسته بيل، به هوار او آمدند و از راه آب 

  )15: همان(» .بيرونش كردند

در آخرين لحظات زندگي نيز پات با تمام خستگي كه دارد، دوباره به سوي ماده خود 

  :گردد اميد بر ميرود اما نا مي

چند دور ديگر در آبادي زد، عاقبت رفت دم راه آبي كه آنجا سگ ماده بود ولي جلو «

پات با حرارت مخصوص، زمين را با دستش كند كه . راه آب، سنگ چين كرده بودند

بعد از آنكه مأيوس شد، در همان جا مشغول . شايد بتواند وارد باغ بشود  اما غير ممكن بود

  )1,6: همان(»  .شدچرت زدن 
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پات احساس يافتن آنيما و نيمه گمشدة مادينة خود را حتي در رهگذران نيز مشاهده 

  :كند مي

  )20-19. همان(»  .كردند وجو مي ها هم بوي مادة خودشان را جست شايد اين آدم«

  

   عقدة اديپ و اسطورةاديپ شهريار2-4 

» عقدة اديپ«با آن درگير است، ترين مسائل رواني كه وجود هر انساني  يكي از مهم

)Oedipus complex (زيگموند فرويد«واضع اين نظريه .است«)م1939- 1856( ،

برخي معتقدند كه بزرگ ترين كشف فرويد، همين نظريه . روانكاو معروف اتريشي است

 .عقدة اديپ است

، در ، روانكاو معروف آلماني و از پيروان اولية فرويد.)م1952-1885(»كارن هورناي«

منظور فرويد از عقدة اديپ ،كشش جنسي فرزند به يكي از «: گويد بارة اين نظريه مي

» داند وي اين تجربه را بيولوژيكي مي. والدين، توأُم با حسادت مالزم آن به والد ديگر است

اولين جلوة غريزي «: كند و خود فرويد، اين عقده را چنين معرفي مي) 79: 1369هورناي، (

توان گفت كه غريزة  در واقع مي. شود  ، به خاطر مادرش برانگيخته مي*رديشهوي هر ف

كودك در مرحلة . دهد عشق در نخستين مرتبه، مادر و غريزة كينه، پدر را هدف قرار مي

با مادر ) Hetero erotisme(و دگر دوستي ) Auto eroticme(خود دوستي 

  )250: 1342فرويد ، (» .اي نزديك دارد رابطه

گيري تدريجي اين مرحله در زندگي انسان، از  ز بيان اين مطلب، فرويد از شكلپس ا

گويد كه انسان به دليل عشق به مادرش ،رقابتي شديد با پدر  كودكي تا بلوغ، سخن مي

دليل فرويد در نامگذاري اين ) 210-209:  1350ارنست جونز و دالبي يز ،  (7.خود دارد

» اوديپوس«يا » اديپ«در اساطير يونان مي خوانيم كه . ستا» اديپ شهريار«نظريه، اسطورة 

، به موجب پيشگويي كاهنة معبد آپولو يا معبد دلفي، در »يوكاست«و » اليوس«، فرزند 

  .آينده، پدرش را خواهد كشت و با مادرش ازدواج خواهد كرد

ي كه هنگام. براي جلوگيري از اين حادثه، اليوس فرزند خود را به چوپاني مي سپارد

در . شود شود، براي جستجوي پدر و مادر حقيقي خود راهي تبس مي اوديپوس بزرگ مي
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، غول » ابوالهول«كشد و پس از حل معماي  راه پدر را كه به سياحت آمده بود، ناشناخته مي

، غيبگوي »تيرزياس«كند و سرانجام طي ماجرايي شگفت،  معروف، با مادر خود ازدواج مي

با سوزن هاي »اوديپوس«كند و مادرش فوراً خود را حلق آويز مي.كند مال ميپير،راز او را بر

شهر » ايسمله«و » آنتيگون«سازد و به همراه دخترانش  حاشية پيراهن مادر، خود را نابينا مي

( و)38-36: 1375استور ، : (نيز نك) 67-66: 1359سوفوكل ، . (كند تبس را ترك مي

  )97-90: 1383 و ديگران ، برن( و)35-350: 1376هميلتون ، 

اي در  م، به چنين اسطوره1897 اكتبر 15اي به فليس ، در مورخ  فرويد خود نيز در نامه

توانيم بفهميم كه چه  اگر قضيه از اين قرار باشد، مي«: كند عقدة اديپ اشارة صريح مي

خالف رغم همة اعتراض ها و   اديپ شهريار را در چنگ خود گرفته بود كه علي8نيرويي

توانيم  و مي) دست به كار زد(هايي كه عقل در برابر ضرورت سرنوشت بر مي انگيزد 

استور ، (» .بفهميم كه چرا درام سرنوشت بعداً ناچار به شكستي چنين نافرجام كشانده شد

1375  :36(  

، به شكل »عشق به او«و » كشش به مادر«بنابراين، قسمت مهمي از عقدة اديپ، يعني 

اين عقده در افكار و احساسات .  در داستان سگ ولگرد بازتاب يافته استاي برجسته

پات پس از كتك ها و آزارها از مردم كوچه و بازار و در ميان : متجلي شده است» پات«

اين تداعي، بيدار كنندة تمام . افتد خستگي مفرط، با بوي شير برنج به ياد مادرش مي

رسدكه هدايت در اين تداعي،  به نظر مي.  استاحساساتي است كه در آغوش مادر داشته

نظر دارد كه از همان ) Libido/لي بيدو(» غريزة جنسي«به نظرية مشهور فرويد راجع به 

رساند و  گيرد و او را به لذت مي آغاز تولد با مكيدن سينة مادر و سرانگشت خود شكل مي

 اديپ مي خوانيم كه كودك در قسمتي از نظرية عقدة. در عقدة اديپ ، سهم بسزايي دارد

و همان گونه . يابد در اولين مرحله، يعني دوران خود دوستي، در آغوش مادر پرورش مي«

در اولين مرحله . گردد كه ليبيدو متوجه لب هاي اوست ، به وسيلة مكيدن پستان متلذذ مي

  )251- 250: 1342فرويد ، (» .هم از خود روي بر مي تابد و از ديگران مادر را بر مي گزيند

بينيم كه ابتدا، پات از ميان تمام بوها، بوي مادر را ناخودآگاه و غير  در صحنه زير مي

افتد و در  گزيند و سپس، به ياد شير مكيدن و احساس لذت ناشي از آن مي ارادي بر مي

  :شود نهايت بنا به عقدة اديپ، كشش او به مادر در وجودش بيدار مي
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كرد، بوي  رسيد، بويي كه بيش از همه او را گيج مي شامش ميدر ميان بوهايي كه به م«

قدر شبيه شير مادرش بود و يادهاي  شير برنج جلو پسر بچه بود؛ اين مايع سفيد كه آن

ناگهان يك حالت كرختي به او دست داد  و به . كرد بچگي را در خاطرش مجسم مي

 مغذي را مي مكيد و زبان نرم نظرش آمد، وقتي كه بچه بود از پستان مادرش آن مايع گرم

بوي تندي در آغوش مادرش و در مجاورت . كرد محكم او، تنش را مي ليسيد و پاك مي

بوي تند و سنگين مادرش و شير او در بيني اش جان گرفت، . برادرش استشمام ميكرد

شد و گرماي سيالي در تمام گرد و پي  شد، بدنش گرم و راحت مي كه شيرمست مي همين

شد و يك خواب عميق كه لرزهاي   دويد؛ سر سنگين از پستان مادرش جدا مياو مي

چه لذتي بيش از اين ممكن بود كه . آمد مكيفي به طول بدنش حس مي كرد، دنبال آن مي

داد، بدون زحمت و دوندگي، شير  دستهايش را بي اختيار به پستان هاي مادرش فشار مي

. »ادرش، همه اينها پر از كيف نوازش بودتن كركي برادرش، صداي م. آمد بيرون مي

  )13: 1356هدايت، (

  نتيجه گيري -3

اساطير به نحوي خاص و پيچيده حضور دارند » سگ ولگرد«در ساختار داستان كوتاه 

  :آن سه عبارت است از. كه وجود سه عامل ،آن را با اساطير پيوند مي دهد

، »پات«اصلي داستان ،يعني » تشخصي«بنا به پيشينة موجود در اسطوره ها، در :  سگ-1

اسطوره هاي تجلي يافته در شخصيت سگ، مربوط به اساطير و آيين . بازتاب يافته است

چنان كه گفته شد، به نظر مي رسد كه هدايت صفت . هاي كهن ايران و اوستا است

  را به عنوان صفتي منفي و منفور براي پات، از زبان كوچه و بازار وام گرفته و »ولگرد«

سپس در ذهنيت خود ، به پيشينة آن در اوستا و متون ديني زرتشتي و اساطير ايران نظر 

داشته است و  بنا بر آن، سگ ولگرد را مستحق آن همه آزار و شكنجه و در نهايت مرگ 

نمي داند بلكه با توصيف حاالت پات، در پي توجه و ترحمي است كه اجتماع بايد به وي 

  . روا دارد
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اين دو مقوله، همواره با اساطير پيوند ناگسستني دارد و از طريق : و وآنيما كهن الگ-2

ناخودآگاه قومي، در اساطير بازتاب مي يابد وزيربناي بسياري از تفكرات و رفتارهاي 

رفتار «در  اين موضوع در داستان كوتاه سگ ولگرد، . اسطوره اي را تشكيل مي دهد

ه به ماده سگ و رفتن به طرف او در باغ، با وجود توج.  بازتاب يافته است پات» غريزي

خستگي مفرط و كتك خوردنش، در حقيقت ناشي از آنيماي پات است كه به عنوان قوي 

  .ترين كهن الگو در رفتار غريزي او متجلي شده است

اين عقده كه بنا به نظر فرويد در وجود هر : عقدة اديپ و اسطورةاديپ شهريار-3

و باعث كشش و عشق به مادر و حسادت به پدر مي شود، با انساني نهفته است 

و » افكار«عقدة اديپ در . ماجراي اديپ شهريار در اساطير يونان شناخته شده است

اگر چه در اين داستان، تنها كشش به مادر را با . پات متجلي شده است» احساسات«

ست، مي توان توجه به تداعي  ذهني او در مي يابيم و از حسادت پدر خبري ني

  .پذيرفت كه قسمتي از عقدة اديپ در افكار و ذهنيات پات بازتاب يافته است

  

  يادداشت ها

  شايست و .(، از اين مراسم ياد شده است»شايست و ناشايست«همچنين در كتاب  -1

  )64ناشايست     

:1362بهار ، . (داند اي مي دكتر مهرداد بهار، سگ چهار چشم را پهن بيني، راه راه و قهوه -2

   176(  

  !نظير سگ هاي زنده ياب و مرده ياب در عمليات زلزله -3
 

گزارش گمان «، )1318(ترجمه از متن پهلوي» گجسته اباليش«حاصل اين آشنايي، انتشار  -4

  .است)  1323(» كارنامه پاپكان«و » زند و هومن يسن«، )1322(» شكن  

 .26، بند 13ونديداد، فرگرد : همچنين نك -5

، ضمن حمايت از تمامي حيوانات وحشي و اهلي، از »سان و حيوانان«هدايت در مقاله  -6

، دين زرتشت و آيين باستان و )38 - انعام(ارزش و مهرباني به آنها در دين اسالم به استناد قرآن 

  )285، 1344هدايت، . (گويد روايات و نظريات صوفيه سخن مي
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اي بر روانشناسي مقدمه (»سنخ هاي باستاني«: هاي فارسي براي آن معادل هاي در ترجمه -7

: صور ازلي و بت هاي ذهني(» صور ازلي«و » صور نوعي«، )ترجمة مسعود ميربها:  يونگ  

  و) سيروس شميسا: داستان يك روح(» آركي تايپ«و » كهن الگو«، )داريوش شايگان  

 به: فرهنگنامة ادبي(» سر نمون«و ) ترجمة حسن اكبريان طبري: انسان و سمبول هايش (  

 .نيز آمده است) ترجمه صالح حسيني: تحليل نقد(» آركي تيپ«و ) رپرستي حسن انوشه س  

هاي روشن و مثبت آن  هاي تاريك منفي آنيما را با مثال هايي پس از جنبه يونگ، جنبه -8

 )46- 45: 1368يونگ، ( و)101- 99:  1346فوردهام، : (نك. كند تشريح مي

 .منظور جنس مذكر است -9

)34- 36: 1377ستاري ، .(كند نبه را با بيان نظريات مختلف رد ميجالل ستاري اين ج- 10

هايي از اين نظريه را كه مربوط به پندار آلت جنسي و عقدة  همچنين آنتوني استور، قسمت  

 )36- 38: 1375استور ، . ( اختگي در پسر و دختر است، خام خوانده است  

                                                                               .                  نيروي عقدة اديپ در روان آدمي- 11
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