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  چكيده
در ايـن داسـتان   . است» جايي ديگر«اولين داستان مجموعه داستان » بازي ناتمام«داستان 

دوران كودكي شخصيت اصـلي داسـتان در ميانسـالي، نقبـي بـه مرزهـاي ناخودآگـاه         عقده
ميزند كه اين گريز تنها از بازگشايي عقـده كهـن الگـوي قهرمـان در دوران جـواني       شفردي

هـاي ناخودآگـاه فـردي شـخص را بـراي      وضوح ميتوان تكانهان بدر اين داست.شودحاصل مي
ها از طريق خوابهاي او و تداعي خاطراتش تحليل كرد و به اين نتيجه دست  بازگشايي عقده

مثبت يا منفي در روان آدمي  ها ميتوان به ابعاد پيچيدهيافت كه با آگاهي و كشف اين تكانه
آنكـه شـخص متوجـه     كودكي تا ميانسالي فرد را در بر ميگيرد بـي دست يافت كه از دوران 

از آخـرين تكانـه عقـده و    » بـازي ناتمـام  «نام داسـتان  . ها در درونش باشدحضور اين تكانه
ناخودآگاه فردي راوي گرفته شده است كه اين بازي تأثيري منفي و مخرب بـر روان هـر دو   

د و بـه نـوعي دوگـانگي ميـان پيـروزي و      ميگذار) راوي و آزاده درخشان(شخصيت داستان 
 .   شكست را در هر دو به اوج ميرساند
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  مقدمه
گلـي ترقـي ايـن    . است» جايي ديگر«اولين داستان مجموعه داستان » بازي ناتمام«داستان 

او در سطر ششم داستان، با اين عبارت . خودآگاهي آغاز ميكندداستان را با گريز به حيطه نا
  :ناخودآگاه جمعي ميكند  پذيرش و ورود به حيطه گسترده  ذهن مخاطب را آماده

بيني موروثي يا توكل به لطف الهي ـ ته دلشان قرص  به دليلي مجهول يك جور خويش«
 .)9: جايي ديگر، ترقي، ص(»است

ت زني ايراني مقيم فرانسه است كه براي برگشـت بـه ايـران در    رواي  داستان بازي ناتمام،
زن بعـد از  . سـالي نظـر او را جلـب ميكنـد    ه پرواز پاريس بـه تهـران، زن ميان  شلوغي فرودگا

هاي   دوره نشستن در هواپيما با يادآوري خاطراتش متوجه ميشود كه اين زن ميانسال، از هم
هـاي ورزشـي   است كه قهرمـان تمـام رشـته    دوران دبيرستان اوست و نامش آزاده درخشان
در بين راه در هواپيما به طـور اتفـاقي كنـار او    . دبيرستان و مهمترين شاگرد آنجا بوده است

مينشيند و با مطرح كردن بحث به يقين ميرسد كه اين زن همان آزاده درخشان اسـت كـه   
برايش تعريف ميكند آزاده درخشان ماجراي زندگي خود را . اينقدر پير و شكسته شده است

الگـوي   هـاي كهـن   داستان بازي ناتمـام از مؤلفـه  . و بعد از رسيدن به تهران از او جدا ميشود
  .گرفته است كه به ترتيب زير تحليل ميشود ناخودآگاهي شكل

  
  كهن الگو

زبان يوناني اين واژه در . است( Archetypos) »آركه تيپوس«تايپ بر گرفته از واژه  آركي
مترجمـان فارسـي    .يي بوده است كه چيـزي را از روي آن ميسـاختند  دل يا الگوبه معني م

صورت ازلي،كهن الگو،صـورت نـوعي ،نهادينـه و سـرنمون را     :معادلهاي مختلفي چون  ،زبان
  )انوشه،  ذيل واژه سرنمون فرهنگ نامه ادب فارسي(.براي اين واژه پيشنهاد داده اند

كهن الگو در آثار خويش بحـث كـرده اسـت از     يونگ به شكلهاي مختلفي درباره مفهوم
  :جمله مينويسد

رؤياهـا،  ند از در مفهوم وسيع كلمه را كه عبارتهاست كه نتايج برآمده از ناخودآگاه سال«
هـا يـا   وضوح وجـود نظـام  ام و بنين مورد تفحص قرار دادههاي مجاتخيالت، الهامات و هذيان

رار شونده موقعيتي و شخصيتي كه داراي معاني الگوهاي تك.امرا دريافته) Types(الگوهايي
  .»)Jung,1990:par.309(يكساني هستند

  :براي درك ماهيت و چيستي كهن الگو ميتوان آن را با مفهوم غريزه مقايسه كرد
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ما از وجـود كهـن الگوهـا بـه      .ها به ذهن مانند نسبت غريزه است به بدننسبت كهن الگو«
مشترك  درست همانطور كه غرايز .كنيمرا درك ميغرايز اي مطلع مي شويم كه همان شيوه

درك كـرد،   هاي رفتارهـاي زيسـتي آنهـا   باهتتوان از مشاهده شـ يك گونه از موجودات را مي
همانطور كه غرايز . سي دريافتشناهاي رواندر پديده توان از شباهتوجود كهن الگوها را مي

هاي پوياي ذهن د، كهن الگوها محركني هستسهاي پويا و پنهان رفتارهاي زيست شنامحرك
گرچـه غرايـز زيسـت شـناختي و     .كهن الگوها غرايز ذهني نوع بشر هستند.آيندبه شمار مي

دقيقـاً معلـوم نيسـت    كهن الگوهاي ذهني رابطه تنگاتنگي با هم دارند، ماهيت ايـن رابطـه   
يقـي بـا هـم    توانيم بگوييم جسم و ذهن فرد چه نوع ارتبـاط دق همانطور كه بطور دقيق نمي

  ).Edinger,12:1968(»دارند
آيا كهن الگوها حاصل تجربيات بيشماري است كه ذهن «طور دقيق مشخص نيست كه ب

در فرايند تكاملي خود در طول تاريخ به دست آورده  و يا كيفيتي است كه به شيوه وراثتـي  
كهن الگوها بر تقدم (رسد فرضيه دوماما به نظر مي. از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است

ظاهراً خـود يونـگ نيـز بيشـتر بـه      .در بين روانشناسان طرفدار بيشتري داشته باشد) تجربه
  ).89:،سلطان بياد و صباغ، ص...هاي نقد كهن الگوييبررسي قابليت(»دهدهمين فرضيه تمايل نشان مي

  
  ناخودآگاه فردي

يالت و احساساتي اسـت  محتوي همه تما«ناخودآگاه شخصي به تعبير يونگ عبارت است از 
ايم يعني تجربياتي كه زمـاني خودآگـاه بودنـد امـا      كه ما در طول زندگي خويش واپس زده

زده،  گرايانه مـا از خـود سـازگاري نداشـت واپـس     ن تجربيات و عواطف با پندار آرمانچون اي
  ).42:شناسي تحليلي او ، فدايي،ص يونگ و روان(»شده و مورد غفلت واقع شدند فراموش

  
  عقده 

اي از محتويات رواني است كه آهنگ احساسي ويژه و شـايد   عقده مجموعه«به اعتقاد يونگ 
ضـخيم   ةاي است كه گويي از الي گونهب  عقده. دارد كه معموالً از نظر مخفي ميماند دردناكي

  )65: ،يونگ،صو شيوه تحليلي يونگاصول نظري (» .نقاب تا اليه تاريك درون امتداد دارد

هايي از روان آدمي هستند كه بـه دنبـال پيشـامدهاي نـاگوار يـا بـه سـبب         پاره هاعقده
هـا بـه   عقده. گرايشها و خواستهاي ناسازگار، فعاليت خودآگاهي را آشفته و پريشان ميسازند

وجـود  . تي مسـتقل دارنـد  موجب قانوني خاص پديدار و ناپديد ميشوند و موجوديت و فعـالي 
ها نيز، چون  اين واقعيت است كه مباني عقده  دهنده نشانهاي مشخص ها بصورت گروه عقده
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جنبـه صـوري غرايـز بـه صـورت      . اين مباني غرايز نـام دارنـد  . هستند» نوعي«ها  خود عقده
ايـن  . تخيالت و اوهامي كه در مكانها و زمانهاي مختلف يكسان و همانندنـد، جلـوه ميكنـد   

هـا دو گونـه ريشـه دارنـد، يكـي       عقـده . ميگيرنـد   الگوها شـكل  مظاهر تخيلي غرايز، از كهن
كشاكشهاي نخستين سالهاي دوران كودكي و ديگر حـوادث بزرگسـالي و بحرانيهـاي دوران    

ر و اند يا متعارف و بهنجـا  يا بيمارگونه: اند ها نيز دو گونه بنابراين عقده. پختگي و كمال آدمي
بـدين گونـه، عقـده از    . توان آنها را منفي يـا مثبـت دانسـت   نيز بر حسب اوضاع و احوال مي

بنيانهاي ساختمان روان يا يكي از اجزاي سالم روان آدميت است، اما چون مسائل شخصـي  
  ).431.437: رمز و مثل در روانكاوي ستاري، ص(. شود بيمارگونه ميگردد اش افزوده مي بر هسته

  
  خواب و رؤيا

ترين قلمرو روح ميدانـد كـه    يونگ خواب را درِ تنگ و پنهان و معلق به تاريكترين و پوشيده
به شب آغـازين كيهـان بـاز ميشـود و بـه پـيش شـكل دادن روح كـامالً پـيش از وجـود           «

و به تكرار آن فراسوي آن چه خودآگاهي فردي دسـت مييابـد ميپـردازد    » من«خودآگاهي 
افتـاده از طريـق جـدا     پراكنده و قادر به تشخيص واقعهـاي تـك  » من«زيرا تمام خودآگاهي 

تنها چيزي قابل دريافت است كه بتوانـد در پيونـد بـا    . گذاري است ستخراج و تفاوتكردن، ا
خودآگاهي همواره معين است، در مقابل ما به وسيله خـواب در وجـود انسـاني    . باشد» من«

ور و  روشن شب آغازين غوطه تر و با تداوم بيشتر كه هنوز در سايه تر و كلي تر و حقيقي عميق
در آن و همـه در قلـب طبيعـت نامتمـايز و     » تمام«كنيم و  نفوذ مي تمام است«در آن يك 

تـرين،  تعين وجود دارند از آن اعماق كه در آن كـل وحـدت مييابـد خـواب در كودكانـه      بي
  ).70.71:روح و زندگي، يونگ،ص(»ظاهري فوران ميكند  مضحكترين، غيراخالقيترين پوشش

  
  خواب و خودآگاه

هـاي خودآگـاه    خواب مانند ديگر داده. ها نشان ميدهدر خوابا به شكل بارزي دتخيل خود ر
مضمون عجيـب خوابهـا   . ي نيستمحصول تداوم روشن منطقي و يا عاطفي رخدادهاي زندگ

روح (» .آور نقطه مقابل انديشه خودآگاه است اين جدايي را شدت ميبخشد اي شگفت گونهكه ب

  ).74.75:و زندگي، يونگ، ص

  
  لگويي داستان بازي ناتمام هاي كهن اتحليل مؤلفه

بـه ايـن معنـا كـه     . هايي از وجـود ناخودآگـاه فـردي اسـت     داستان بازي ناتمام داراي نشانه
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هايي از خاطرات و احساسات و تمايالتي است كه راوي اين حسها را در دوران كودكي  نشانه
 از دو شخصـيت اصـلي وچنـدين شخصـيت    » بازي ناتمـام «داستان . خود تجربه كرده است

د سـياهي لشـكري كـه تنهـا     هاي فرعـي را ماننـ  رعي شكل گرفته است كه راوي شخصـيت ف
: شخصيتهاي اصلي داسـتان عبارتنـد از  . كردن فضاي داستاني است، قرار ميدهدنقششان پر

شخصيتي كه از خالل خاطرات راوي بار ديگر جـان گرفتـه اسـت و    (راوي و آزاده درخشان 
  ).در دوران كودكي است ها و احساسات راوي شامل تمام عقده

جـاي داسـتان حضـور بـارزي دارد، اولـين نشـانه        هاي ناخودآگـاه فـردي در جـاي    نشانه
  : ناخودآگاه فردي با اين عبارت در خودآگاه راوي نقش ميگيرد

و با كنجكاوي غريبي گردنش مينشيند  ةها و حاشينگاهم روي صورتش ميلغزد، روي لب«
در جـايي او را  . صـورتش آشناسـت  . شناسـم ن زن را ميمن اي. به دنبال چشمهايش ميگردد

 ).9: جايي ديگر، ترقي، ص(»ام ديده

  :عقده ناخودآگاهي در اولين يادآوري ناخودآگاه فردي جلوه ميكند  و اولين تكانه 
هايم  خاطره ةاي به پوست ريزه ام سنگ فهمم چرا از اين برخورد ناراحت و نگران شده نمي«

  )10:همان،ص(».چك به آبي راكدتلنگري كو. خورده است
هايي ناشي  آشناي زن احساس نگراني ميكند و اين ناراحتي از عقده  ه راوي با ديدن چهر

يونگ در تعابير خود . ميشود كه ذهن راوي را در دوران دبيرستان، به خود مشغول كرده بود
  معناست كه حوزه ناخودآگاه را به آب تشبيه كرده است و تعبير آب راكد توسط راوي به اين

الگوسـت كـه از طريـق     هـاي كهـن   ناخودآگاهي غيرقابل دسترس است و تنها نيازمند تكانـه 
عقده در خودآگاه راوي كـه   ةتكان. رساني از ناخودآگاه به خودآگاه هستند پيام  نمادها واسطه

ه بود در دوران نوجواني به ناخودآگاه فردي واپس زده شده و راوي اين عقده را فراموش كرد
ناخودآگـاه فـرديش وارد ميشـود و      تلنگري به حـوزه » زن«آشناي   تا اين كه با ديدن چهره

آرام برگشـت داده ميشـود و    شده بـه خودآگـاهي آرام   رانده تمامي خاطرات و احساسات پس
  :راوي حس ميكند

پـاره، پشـت    رنگ و رو، تكه بي صورتي ساييده،. گذردتصويري محو از پيش چشمانم مي«
كنـد و گـم   جـا مي  ، چيزهايي را در ذهنم جابهغلتد نشيند، اسمي سر زبانم مي هايم ميچشم
  )11: همان، ص( ».شود مي

كم از فراسوي ناخودآگاهي به خودآگاهي رنگ ميگيرد  راوي كم ةآشنا خاطر صورت نيمه
  :آشنا پازل تصويري ذهن راوي را پر ميكند و هر كدام از حركات زن نيمه

پنجـاه؟ دهـانش، بـا آن    . چنان جوان، براي زني به سن و سـال او ي هما خنده. ميخندد«
. كشد و دلم فرو ميريزدها بيرون مي الي دورترين خاطره هخاص، تصويري محو را از الب ةخند
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  ).همان(» !شايد» آزاده درخشان؟«. ريزشي مسخره در اين سن و سال
صـورت تعارضـي   يگيرند بودآگاه فردي شخص نشأت مهايي كه از ناخ در نظر يونگ عقده

ها از كشاكش سالهاي دوران كودكي فرد سر  ناشي از حيات فرد متجلي ميشوند و اين عقده
آشنا خاطراتش را در ميان انبوه خـاطرات   ، زن نيمه»بازي ناتمام«راوي داستان . آورند بر مي
ران و زده شناسايي ميكند، اما با ديدن اين زن در پـس چنـدين سـال، ناخودآگـاه نگـ      واپس

حاصل تداعي خاطرات گذشته در خودآگـاه راوي جـز نگرانـي و اضـطراب     . مضطرب ميشود
نيست، او حتي بعد از گذشت چندين سال از دوران دبيرستان حـدوداً سـي سـال، بـاز هـم      

  :همان احساسات را درون خود تجربه ميكند
دود، يـك  مياي ناگهاني توي تنم  شورههولكي، يواشكي، دل دزدكي نگاهش ميكنم، هول«

قـديم يعنـي پـانزده ـ شـانزده سـالگي مـن، يعنـي         . ي شيرين، متعلق به قـديم  جور واهمه
 هـاي  ناپذير، قهرمان تمام رشـته  يعني آزاده درخشان، شكست... دبيرستان انوشيروان دادگر، 

زده و  هيجـان . شـوم صـبحها بـه شـوق ديـدن او بيـدار مي     . ورزشي و قهرمان رؤياهـاي مـن  
رسـتان اسـت و بـه آسـاني محـل كسـي       تـرين شـاگرد دبي  درخشـان مهم آزاده . خوشبختم

  .)10:همان، ص(» گذاردنمي
سـالگي اسـت و راوي در     نيافتني راوي در سن شانزده آزاده درخشان بت و آرزوي دست

ضـعيف   -قهرمان درونش -آن سن كم هيچگاه گمان نميكرده است كه روزي آزاده درخشان
زده اسـت و   ن زن در پس سـالهاي دور متعجـب و هيجـان   و پير شود و حال بعد از ديدن اي

نيروي دروني خودآگاهش پيوسته در حال جستجوي كدها براي شناسايي دقيق اين زن بـر  
  :روي خط زمان است

ايـن نگـاه كنجكـاو روي خـط      دود وسمجم، بي اختيار، به دنبال او ميتمام مدت نگاه «
. شـود تصوير خيالي آزاده درخشان خيره ميه پرد و بزمان ميخزد، از مكاني به مكان ديگر مي

  .)13:همان،ص(»صددرصد. خودش است
بـا ايـن همـه، او    . هايي از بدن و صورتش شبيه بـه اوسـت  هايش، ته نگاهش، تكهچشم«

هـا  البتـه خيلي . الغر و پر جنب و جـوش آزاده درخشان مثل ماه بود ـ جوان و  . نيست هرگز
انـد يـا    يافـه داده قتغييـر  » ها مثل ماه«ته و بيشتر اي سال گذش سي و خرده. مثل ماه بودند

دارد؟ هست كه هست؟ خب؟ چه اهميتي . اند؛ حاال گيرم اين خانم آزاده درخشان باشد مرده
اگـر خـودش باشـد    . آيـد  و خودم را خالص كنم، اما دلم نمي» گور پدرش«خواهم بگويم مي

كه دردناك بهم سيخ ميزند و  دندان عقلي چي؟ اين برخورد، گرچه نامعلوم و مغشوش، مثل
  )14:همان،ص(» كندام مي كالفه

راوي در تمام مدت اين سي سال كه از دوران دبيرستانش گذشته است، ظاهراً خاطرات 
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حال برايش ايـن پرسـش ذهنـي پـيش     . و احساسات و تمايالت خود را فراموش كرده است
براي او اهميـت يافتـه   » باشدحال آزاده درخشان «آمده كه چرا و به چه علت اين زن آشنا 

  است؟  زده شده است؟ چرا ناخودآگاه با ديدن آزاده درخشان هيجان
درد تشـبيه   در واقع آزاده درخشان براي راوي حاصل چه پيامي است كه او را بـه دنـدان  

درد حاصـل تعارضـات فكـري راوي در شـانزده      تشبيه آزاده درخشان بـه دنـدان  . كرده است
اي فروخورده شده، سر باز كرده است و اكنون او را در سن چهل  قدهسالگي است كه چون ع

زده و مضطرب ساخته و اين هيجـان، كنجكـاوي او را    و هفت ـ هشت سالگي چنين هيجان 
  .در باب شناخت شخصيت خود افزونتر كرده است

به اين صورت . ها استراوي با خاطرات ناخودآگاه شخصيش تداعي مكان حاصل رويارويي
دوران   هـاي مـورد عالقـه   س به تهران بـراي راوي تـداعي مكان  ان هواپيماي پرواز پاريكه مك

  :كودكي او ميشود مانند پل تجريش
ه پل سر تجـريش  شبيه ب. هواپيماي ايران اير، خودماني و شلوغ، دنياي خودش را دارد«

جلـو  دسـته،   ها، زن و مـرد و بچـه و پيـر و جـوان، دسـته     است، سر پل آن وقتها، وقتي آدم
  )16:همان،ص(» كردندشدند و بحث ميفروشي ويال، جمع مي بستني

ديگر خودآگاه راوي در هواپيماي پاريس به تهران حضور ندارد، حضور فيزيكي او ظـاهراً  
گاه سعي ميكند افكار خود را بر سر اتفاقات و جريانات داخـل هواپيمـا    در هواپيماست و گاه

  :متمركز كند
! د تمـام شـده اسـت   ها و پتوها در بـدو ورو  گو مگوست، بالشپشت سر من بر سر پتو ب«

اين چه وضعي است؟ براي دويست مسافر سي تا پتـو هـم   «: گويد مي. كندآقايي اعتراض مي
  ).17:همان،ص(... و» نداريد؟

زده شده ناخودآگاه فردي كه حال در خودآگاه فردي او بار ديگر زنـده   اما خاطرات واپس
تفكر در مورد موضوع ديگري را نميدهند و راوي آرزو ميكند كه از ايـن  اند، به او اجازه  شده

  :حالت نجات يابد
. چشـمهايم را ميبنـدم  . اهايم توي كفش باد كرده استام و پ خسته. بردكاش خوابم مي«
آزاده درخشـان  . نـد كد و حسي مزاحم از درون انگلوكم مينشيناي ناگهان روي قلبم مي غصه

جهـد،  اي ديگـر مي  اي به خاطره از خاطرهخورد، م تاب ميلولد، روي فكرهايهايم مي پشت پلك
  )18:همان،ص(» .شودشكال گوناگون نمايان و ناپديد ميكند و در اه سال ديگر سفر مياز سالي ب

تـرين آروزهـاي    نيـافتني  ترين قلمرو روح است كه به دستخواب دروازه پنهان و پوشيده
اي در تخيل چنان عميق و تأثيرگـذار اسـت كـه     گاه حادثه عمل ميپوشاند و  خودآگاه جامه

راوي حتـي بـه خـاطر    . شخص حضور مييابـد   حتي چندين سال بعد از آن حادثه در خواب
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  :آورد كه خواب آزاده درخشان را ديده است مي
ه بود و آزاده درخشان سوار دوچرخ. هاي سال خواب او را ديدمچندي پيش، بعد از سال«

آزاده درخشـان  . نزديك دريـا، لـب سـاحل، بهـم رسـيديم     . دويدمدنبالش مي من پياده و به
اش را بـراي مـن گذاشـته     دوچرخه. ها ناپديد شدپريد توي دريا و زير موج. نا بودقهرمان ش

ام  بيدار شـدم و گريـه  . سرعت گرفتم و سر پيچ زمين خوردم. آهسته پا زدم. سوار شدم. بود
  )انهم(».چرا؟ خودم هم نفهميدم. گرفت

اب ايـن خـو  . سرچشمه و مبدأ اين خواب از ناخودآگاه فـردي راوي حاصـل شـده اسـت    
اي نمادين حاصل پيامهايي از عقده سربسته شخصيت راوي اسـت كـه در خودآگـاه او     گونهب

هـاي محيطـي ممكـن اسـت      فراموش گشته و به ناخودآگاهش انتقال يافته است زيرا تكانـه 
  .ر عالم خواب به خودآگاه هشدار دهندهاي ناخودآگاه را د گاهگاهي عقده

رسـاني را ايفـا    سـتعاري نقـش پيـام   اي غيرمستقيم و بـا زبـاني ا   اين خوابِ راوي به گونه
  :كندمي
ايـن جملـه حامـل    . دودال دوچرخه آزاده درخشان پياده ميراوي به دنب: صحنه اول خواب -

يكند و راوي پياده كت مآزاده درخشان سوار بر دوچرخه در كنار ساحل حر: اين نشانه است
نيافتني سـاخته اسـت    ذهن راوي از آزاده درخشان موجودي برتر و دست. دودبه دنبال او مي

اين موجود برتر سواره است و راوي پياده به دنبـال او  . كه امكان دسترسي به او وجود ندارد
ام و دود، دوچرخه ميتواند نماد اسب در گذشته باشد كـه معمـوالً اشـخاص صـاحب مقـ      مي

هـا بـه    سـتند و پيـاده  نش ها و قهرمانان بر روي آن مـي  قدرتمندي چون پادشاهان و فرمانده
 . دويدنددنبال اسب مي

ها ناپديد ن شناست به دريا ميپرد و زير موجآزاده درخشان چون قهرما: صحنه دوم خواب -
دوران دهنـده آن اسـت كـه بعـد از      محو شدن آزاده درخشان بر زير موجهـا  نشـان  . ميشود

دبيرستان آزاده درخشان در ذهن راوي نيز فراموش ميشود و به حـوزه ناخودآگـاه فـردي او     
 . ميرود

. سـوار شـدم  . اش را بـراي مـن گذاشـته بـود     آزاده درخشان دوچرخه«: صحنه سوم خواب -
هـاي  عقـده   راوي بـه دنبـال تكانـه   » .سرعت گرفتم و سر پيچ زمين خـوردم . آهسته پا زدم

عدم كسب تواناييهاي قهرمان ذهنش، آزاده درخشـان، اسـت نميتوانـد بـا      شخصي خود كه
دهنده اين است كه هنـوز   زمين خوردن او نشان. دوچرخه او سواري كند و به زمين ميخورد

و ايـن عقـده در   نتوانسته با مشكل عقده خود كه عدم كسب موفقيت است،  مصـالحه كنـد   
 . ش تأثير ميگذاردتمام مسائل زندگي

در دوران دبيرســتان از آزاده درخشــان شخصــيت قهرمــان ميســازد و در افكــار و  راوي 
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  : كنشهاي او تقليد ميكند احساساتش با اين فرد زندگي و از همه
مهمترين شاگرد دبيرستان اسـت و كـاملترين   . درخشان قهرمان دو و پرش استآزاده «

همه آرزو دارند . همه جلو بزنم پايش از خواهد به او برسم و پابهدلم مي. آدم دنيا به چشم من
ها بـا آزاده درخشـان فاصـله    ميدانم كه فرسخ... ه خرمايي و مثل او باشند با آن موهاي كوتا

توي . استورزشم صفر  ةتر و نمرمتر كوتاه  م، اول از همه من دو سال از كوچكترم و نيمدار
هـا،   روي همـان خـط  سـتم، پـايم   اي ايستاد مـي  هر جاكه مي. رومخيابان، پشت سرش راه مي

  )19:همان،ص(» درست مثل اون... هاي خيابان ميگذارم هاي آسفالت، توي همان چالهتَرَك

حال راوي چهل و هشت ساله، با ديدن آزاده درخشان آن هم بـه شـكلي پيـر و مغمـوم     
  :تعجب ميكند و از خود ميپرسد

  »ممكن است؟ من باشد؟ يعني  تواند قهرمان كودكيآيا اين زن درب و داغون، مي« 
» آبـي  ةهاي برجستته، كاركرده، با رگهاي مضطرب خسدست. هاي عجيب غمگين چشم«

  )20.21:همان،ص(

راوي سعي ميكنـد  . پرسش ذهني راوي با ديدن صورت پير آزاده درخشان بيشتر ميشود
هرچنـد در نهـان آرزو   . برانگيز قهرمان ذهنش را در صورت پير اين زن ببيند صورت تحسين

گـاه تمايـل ندارنـد كـه     او هيچي كاش اين زن آزاده درخشان نباشد، زيرا آرزوهاي ميكند ا
  :نايافتني ذهنش چنين افسرده و ناتوان باشد قهرمان دست

اش، يـك آن، بيـرون    شكسـته  ةهايش، تر و تازه و شفاف، از عمـق چهـر  صورت آن وقت«
» .شـود ازك پنهان ميمثل نگاهي غمگين، خودش را پس ميكشد و زير نقابي ن آيد و بعد، مي

  )22:همان،ص(

ايـن  . بيني راوي در دوران دبيرستان در خودآگاه فردي او اسير مانده اسـت خودكم  عقده
. بيني حاكي از ناتواني و عدم موفقيت راوي در قياس بـا آزاده درخشـان اسـت    كم عقده خود

تجسـم  راوي در شانزده سالگي كه سن بلوغ و تكامـل اسـت آرزوهـايش را در ايـن شـخص      
او بـا ديـدن آزاده درخشـان    . اين عقده در روان او باقي مانده اسـت  ةماند بخشيده است و ته

تك خاطراتي را كه در خالل ذهنش حكاكي شده است بازگو ميكند، خاطراتي كه منشأ  تك
  :آن ناخودآگاه فردي است

  ـ خاطره حياط دبيرستان انوشيروان دادگر
  ثريا ـ خاطره شمشيربازي براي تولد ملكه

  )23.25.26:.همان،ص(ـ خاطره مسابقه آزاده درخشان با دختري از دبيرستان نوربخش 
برانگيزتري  اما خاطره مسابقه آزاده درخشان با دختري از دبيرستان نوربخش تأثير چالش

اي معمولي است اما بـراي راوي و آزاده درخشـان    ظاهراً مسابقه. بر ذهن راوي گذاشته است
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اتي است، به اين دليل هيچ كدام از اين دو شخصيت ظرفيت پذيرش باخت بسيار مهم و حي
پونـگ، آزاده درخشـان را در وجـود خـود حـس       راوي در مسابقه پينگ. يا شكست را ندارند

  :ميكند
م، هـاي  آزاده درخشان توي من است، توي فكرهايم، ترس. كوبدقلبم مي. دلم شور ميزند«

اگر ببازد؟ باخـت  . پاي او بدود و از همه جلو بزند پابه خواهدتوي پاهاي جوان و الغرم كه مي
  )26:همان،ص(» .اين دختر باخت من است

آزاده درخشان نيز كه تـوان  . پاي او توپ ميزند در اين مسابقه حريف آزاده درخشان پابه
. شكست در مسابقه را ندارد به تعبير راوي چون گرگي زخمي در برابر حريف، بـازي ميكنـد  

  :لحظات آخر بازي، حريف از حال ميرود و مسابقه ناتمام به پايان ميرسد ناگهان در
بيسـت ـ   ). آزاده عقب اسـت (بيست ـ شانزده  . افتد عقب مي. زندآزاده درخشان جلو مي«
آزاده . دوبـاره و سـه بـاره مسـاوي    . دوبـاره مسـاوي  . توپِ سرنوشت دست آزاده اسـت . هفده

بايد برنده . دهانش خوني است ةجويده و گوشكنار لبش را . درخشان شكل گرگ شده است
. تكـه كنـد   تكـه . خواهد طرفش را درسته قورت بدهـد مي. به هر قيمتي شده. بايد. بايد. شود

. پيچـد  حريف آزاده درخشان بـه خـودش مـي   . افتد اي مي و بعد، اتفاق نامنتظره. رحم ندارد
. ميرددارد مي. ود شده استرنگش كب. وردختلوتلو مي. تاب مقاومت ندارد: ستنفسش گرفته ا

تنها به يـك چيـز   ! به درك. تاگر هم هست برايش مهم نيس. آزاده درخشان حاليش نيست
. سـت سكوي پرش و مدال طـال مـال او  . به هر قيمتي شده. بايد. بايد برنده شود: كندفكر مي
افتـد و از حـال    ونگ از دستش مـي پ راكت پينگ. چرخدحريف او دورش خودش مي. فقط او

  )27:همان،ص(» .رودمي

دي ميگذارد به شكلي كه اين مسابقه در ناخودآگاه راوي و آزاده درخشان تأثير بسيار زيا
راوي كه اين بـار  . سال اين حادثه ذهن راوي را به خود مشغول ميكند ها و ساليانشبها، ماه

ر اي ذهنش برنده نشده است، اين بازي حـس غرورآفـرين برنـده شـدن را د     قهرمان اسطوره
الگـو در   اي كهن خودآگاه او از ميان ميبرد و حقارت شكست براي قهرمان را به صورت تكانه

  .ناخودآگاه فردي راوي به جاي ميگذارد
اش آزاده درخشان توان و تحمل شكست را ندارند، شكسـتي   نه راوي و نه قهرمان ذهني

شكست در ناخودآگـاه   كه ميتوانست به برد تبديل شود و به علت ناتمام ماندن بازي خاطره
راوي اعتـراف  . دليل يا جدالي نامعقول باقي ميگذارد هر دو تأثير منفي به صورت خشمي بي

  :ميكند كه
يـا جـدالي نـامعقول     گاه به شكل خشـمي بـي دليـل    ماند و گهبازي ناتمام توي من مي«

  ).همان(»گيردگريبانم را مي
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ه درخشان حاصـل اليـه ضـخيم نقـابي     احساس شكست، با بازي ناتمام در راوي و آزاد  عقده
صـفات   آزاده درخشـان بـا دارا بـودن   . اند است كه هر دو به عنوان قهرمان براي خود ساخته

هاي ديگرش، توانست موفقيتهـاي علمـي و ورزشـي كسـب     جسمي بهتر نسبت به همكالسي
نقـاب  اين موفقيتها در شخصيت آزاده درخشان تأثير ميگذارد و باعث ميشود كه او بـا  . كند

  نقاب قهرمان بـه آزاده درخشـان شايسـتگي اجتمـاعي    . قهرمان در محيط بيرون ظاهر شود
بسياري اعطا ميكند و او با اين نقابي كه امتيازات بسيار زيادي در دبيرستان برايش آفريـده  

ش فاصله ميگيرد و به نوعي خودبيگانگي در يكسان ميشود كه از شخصيت واقعي بود يگانه و
يگزين ميشود و او شخصيتي آرماني از خود در دبيرسـتان نشـان ميدهـد و ايـن     درون او جا

از جمله راوي كه محو شخصيت سـاختگي و  . شخصيت را با قدرت بر ديگران تحميل ميكند
. يا نقاب آزاده درخشان ميشود و عقده حقارت خود را در نقاب ساختگي او جسـتجو ميكنـد  

قهرمان زده است، ميبينـد و او را چنـين توصـيف     راوي آزاده درخشان را در حالي كه نقاب
  :ميكند
ردن باالتر از همه، هاي غمگين من، دو سر و گدرخشان، بي خبر از دست و پا زدن آزاده«

سـيگار ميكشـد و   . وتر از سـاير شاگردهاسـت  خرامـد و صـد هـزار متـر جلـ     براي خودش مي
ميگويند . ودش را داردخواند و فكرهاي خاص خهاي چپي مي كتاب. هاي سياسي ميزند حرف

ة تهـران مصـور   ادبي روزنام ةچند تا از شعرهايش در صفح. اي بزرگ خواهد شد كه نويسنده
» هـيچ كـس قادربـه رقابـت بـا او نيسـت      . كننـد ها با احتـرام نگـاهش مي  چاپ شده و معلم

  ).24:همان،ص(
و را با لقـب  اما زماني كه راوي شكست آزاده درخشان را ميبيند و نقاب او فرو ميريزد و ا

. يابد انساني او را درمي  گرگ مينامد، بت ساختگي قهرمان ذهنيتش ميشكند و ناگهان جنبه
همگي با اسطوره آزاده درخشان در تضاد هستند ... رحمي و حسادت، رقابت، خودخواهي، بي

حقارت خود پي ميبرد و   از جهتي به پوچي عقده. و اين راوي را عصباني و خشمگين ميكند
آزاده درخشـان از    گـويي سـايه  . سويي ديگر از تزلزل قهرمان خويش خشمگين ميگـردد از 

  .خودآگاه  او محو ميشود و حقيقت وجوديش را نمايان ميكند
ناپـذيري آن در   توان گفت كه كهن الگوي اين داسـتان، عشـق بـه قهرمـان و زوال    آيا مي

  ذهن انسان است؟ 
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  نتيجه
از ديدگاه كهن الگويي اين چنين است كـه در  » بازي ناتمام«نتايج حاصل از تحليل داستان 
با تكانـه هـاي ناخودآگـاه فـردي بـه واسـطه       » بازي ناتمام«بحث ناخودآگاه فردي، داستان 

بازي «راوي داستان . آغاز ميشود )آزاده درخشان(شناخت راوي از شخصيت دوران كودكيش
گذشـته برميگـردد و بـا برگشـت بـه       ناخودآگاه با ديدن آزاده درخشان به سي سال» ناتمام

هاي آن دوران در ذهنش تـداعي ميشـود،   ها و تكانهخاطرات سالهاي دبيرستان باز هم عقده
هاي ناخودآگاه فردي كـه در ذهـن شـخص بـه فرامـوش سـپرده        زيرا طبق نظر يونگ تكانه

ت و االاي از حوزه ناخودآگاه به آگـاهي برميگردنـد و شـخص بـا همـان حـ       اند، با نشانه شده
 .رو ميشوداحساسات گذشته بار ديگر روب

هـايش در   بـا برگشـت يـادبرده   » بازي ناتمام«الگوي قهرمان، راوي داستان  در بحث كهن
راوي آزاده درخشـان را  . الگوي قهرمان مواجه ميشـود  ناخودآگاه فردي، باز هم با حس كهن

ود او جسـتجو ميكنـد و در   ها و آرزوهايش را در وجـ ان كودكي خود ميداند و تمام آمالقهرم
دوران كودكي، اين احساس كه فردي را منبع و مركز آرزوهاي خـويش قـرار داده، ميتوانـد    

ـ فرد قهرمـان كـودكي را الگـوي    1: گيري شخصيت در بزرگسالي شودحاوي دو گونه شكل
خويش قرار ميدهد و با آن الگو ميتواند بـه موفقيـت برسـد و ايـن موفقيـت او را در كسـب       

الگـوي   ـ يا اينكه فرد به دليل ناتواني خود در كودكي بـا كهـن  2. يند فرديت ياري رساندفرآ
قهرمانش همذات پنداري كند و اين قهرمان ذهني به تكانه  عقده منفي طبـق نظـر يونـگ    

در دوران كودكي، طبـق نظـر يونـگ    » بازي ناتمام«در بحث عقده، راوي داستان .دچار شود
عي در روان او بر ميگردد و آن، تبديل بازيافت آرزوهاي خويش در عقده او به ناخودآگاه جم

الگوي قهرمان در ذهن اسـت كـه در ميـان     وجود كس ديگر است و اين عقده، ساختن كهن
 .اي ديرين دارد گذشتگان و تجارب نوع انسان سابقه

بـه  آنقدر به كهن الگوي قهرمـان يـا   » بازي ناتمام«در بحث خواب و رؤيا، راوي داستان 
عبارت ديگر آزاده درخشان در روانش اهميت ميدهد كه در رؤيايي كـه ميبينـد بـه وضـوح     

جويي قهرمانش مشهود و بـارز   اثرات كهن الگوي قهرمان و تكانه عقده ناتواني و حس برتري
تر اسـت و ايـن احسـاس    تر و نـاتوان دود و از او ضـعيف او هميشه به دنبال قهرمانش مي. ستا

هاي ناخودآگاه جمعي در قالـب   در رؤياي او تكانه. ا در او افزايش ميدهدبيني ر عقده خودكم
اي كه چرخ آزاده درخشان نماد اسب قهرمان و  گونههاي روزمره زندگي مشاهده شد، ب نشانه

فرمانده است و پياده دويدن راوي نماد پياده سواران لشكر كه هميشه از طبقه پايين جامعه 
 .هستند

از آخرين تكانه عقـده و ناخودآگـاه فـردي راوي گرفتـه شـده      » اتمامبازي ن«نام داستان 
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است كه بازي ميان آزاده درخشان و رقيبي ماهر است كه در نهايت با ضعف او، بـازي آزاده  
درخشان و راوي كه تمام وجود او در آزاده درخشان خالصه شده، ناتمام ميمانـد و حسـرت   

هـر دو شخصـيت   أثيري منفـي و مخـرب بـر روان    اين بازي ت. ماند پيروزي بر دل هر دو مي
 .   نوعي دوگانگي ميان پيروزي و شكست را در هر دو به اوج ميرساندداستان ميگذارد و ب
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