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چکیده 
کتـاب همـزاد اثـر اتو رانـک(1939ـ1884.م)،  روانـکاو و روان تحلیل گر اتریشـى تبار در پنج فصل 
بـا عناویـن «شـرح مسـئله»، «مثال هایـى از همـزاد در ادبیـات»، «زندگى نامه به عنوان پیشـینۀ 
ادبـى»، «همـزاد در انسان شناسـى» و «خودشـیفتگى و همـزاد» تدویـن شـده و اخیـراً توسـط 
سـبا مقـدم بـه زبـان فارسـى برگردانده شده اسـت. ایـن کتاب، یکـى از آثـار پراهمیت اتـو رانک 
در راسـتاى مطالعـۀ دغدغه هـاى الینفـک روح بشـر در طـول تاریـخ و انعـکاس آن در ادبیات به 
عنـوان بسـترى ظرفیت منـد و ُمسـتعد بـراى پرورش این دغدغه هاسـت کـه از میل و نیاز انسـان 
بـه نامیرایـى و جاودانگـى سرچشـمه مى گیـرد. ایـن مقاله مرورى بر ایـن کتاب با توجـه به دیگر 

آثـار ایـن پژوهشـگر برجسـته، چون اسـطورة تولد قهرمـان و جراحت تولد اسـت.

کلید واژه: روان شناسى ادبیات، اسطوره، اتو رانک، همزاد

مقدمه:
روان پزشـک  و  اتریشـى تبار  روان تحلیل گـر  و  روانـکاو  (1939ـ1884.م) ،  رنـک  اتـو 
هـم زادگاه زیگمونـد فرویـد، از شـاگردان و همـکاران مشـهور وى بـود کـه بیسـت سـال 
پـس از شـاگردى و همـکارى نزدیـک بـا بنیان گـذار روانـکاوى نویـن از او کنـاره گرفت. 
در میـان آثـار و مطالعـات روان شناسـى هسـتى گرایانه و روان درمـان اگزیستانسـیال کـه 
از مهم تریـن دغدغه هـاى رنـک و دسـتاوردهاى جدیـد او بـراى انسـان مـدرن اسـت، 
مى تـوان بـه پیونـد مطالعات او با اسـطوره و ادبیـات و اهمیت آن ها در تحلیل داسـتان ها 
و قصه هـاى کالسـیک جهـان توجه کـرد. با توجـه به رویکرِد روان شناسـى به اسـطوره و 
ادبیـات، دانشـى جدیـد و بینارشـته اى ظهـور مى نماید که خود بسـترى را بـراى تحلیل 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

روان کاوانـه و اسطوره شناسـانۀ  خویشـکارى هاى قهرمانـان بـه عنوان مهم تریـن عنصر در 
داسـتان ها و قصه هـا فراهـم مـى آورد و از حقایـق تـازه اى دربـارة  نهـاد بشـر و عالیـق و 

آرزوهـاى او پـرده برمى دارد. 
اتـو رنـک در دو رویکـرد بـه مطالعه و بررسـى داسـتان هاى اسـطوره اى و روایت هاى 
عامیانـه مى پـردازد. او در رویکـرد نخسـت، در کتـاب اسـطورة تولـد قهرمان1 بـه تحلیل 
اسـطوره ها در سـنت فرویـد مى پـردازد و بـا محوریـت مقولـۀ قهرمـان بیش از هر کسـى 
بـه موضـوع نحـوة تولد قهرمـان و ابعاد گسـتردة  اسـطوره اى آن مى پردازد و بـراى اثبات 
اندیشـه هاى خود، از بیش از سـى داسـتان اسـطوره اى سـود مى برد. او با تأسـى از فروید 
در تحلیـل اسـطوره ها و نیـز بـا هم طراز دانسـتن اسـطوره و رؤیا، اسـطورة  قهرمـان را به 
نحـوى تعریـف مى کنـد کـه اگرچـه موازیـن آن جدیـد نمى نماید، ولـى از اصالـت نظریۀ  
فرویـد دربـارة  اسـطوره و داسـتان هاى اسـطوره اى خبـر مى دهـد. در آراى او، تولـد و بقا 
بـه کارهـاى بـزرگ قهرمانـى مبـدل مى شـود و حتـى اسـطوره هاى خلقـت، بـه منزلـۀ 
تحقـق کار آفرینـش عالـم لحـاظ مى شـوند کـه از ناحیـۀ  قهرمـان صـورت گرفته اسـت. 
وجه تشـابه این داسـتان ها، قهرمانانى هسـتند که از چشـم اندازهاى اسـاطیرى مشترکى 
برخوردارنـد. در حقیقـت، تولـد قهرمـان که رنـک آ ن را در آثـار خویش، عملـى قهرمانانه 
قلمـداد مى نمایـد، تمهیـدى اسـت براى رفتارهـاى الگومنـد و اسـطوره مدارى که پس از 
تولـد و در دوران بزرگسـالى از قهرمـان سـر مى زند. از ایـن رو، خاسـتگاه ها و کارکردهاى 
مشـترك میـان قهرمانـان مختلـف، آنـان را در گسـتره اى از روابـط اسـطوره اى و آیینـى 
بـه یکدیگـر متصـل مى سـازد کـه رنک منشـأ آن را قـوة  ذهن و نیـروى تخیل بشـر تلقى 
مى کنـد. رنـک با انتشـار کتاب جراحـت تولـد2، حرکتى بنیادیـن در اصول تفکـرات خود 
نشـان داد. وى در ایـن کتـاب هنـوز همچون فروید اسـطوره را برآورنـدة  آرزو مى داند، اما 
آرزویـى کـه اکنـون باید بـرآورده شـود. آرزویى کـه در آراى وى در این کتـاب جایگاهى 

■ رنک، اتو (1397). همــزاد یک مطالعۀ روانکاوانه. 
ترجمۀ سبا مقدم. تهران: افکار.
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همزاد، خوِد نامیرا

محـورى مى یابـد، میـل بـه عـدم تولـد یـا ایجـاد زهدانـى دومیـن در صـورت تحقق آن 
اسـت. در ایـن کتـاب بر خالف اثر پیشـین وى که همـواره پدر در معرض انتقـاد و انتقام 
قهرمـان قـرار داشـت، مـادر مقصر اصلى اسـت، زیـرا قهرمان را بـه دنیا آورده اسـت. رنک 
کـور شـدن ادیـپ را در پایـان ماجرایـش، نمادى از بازگشـت او بـه تاریکى زهـدان مادر 
تصـور مى کنـد. او حتـى اسـطورة «آدونیس» را بـه عنوان مـوردى از پیوند پیشـاادیپى و 
نـه ادیپـى بـه مـادر لحاظ مى کنـد، زیرا علیرغـم تولد و زیسـتن در این عالم، بر آن اسـت 

 .(Rank, 1929: 43) تـا هیـچ گاه از امنیـت زهدان مـادر  دور نگـردد
اتـو رنـک در مرحلـۀ  دوم از تفکـرات روان کاوانـۀ  خـود، به بیـان آرایى مى پـردازد که 
اندیشـه هاى پسـا فرویدى او را نمایـان مى سـازد. فرویـد فعـل تولـد را نخسـتین تجربـۀ  
اضطـراب و تشـویش مى دانسـت، در حالـى کـه رنـک هرگـز تولد را منشـأ اصلى یـا تنها 
منشـأ اضطـراب و روان پریشـى قلمـداد نمى کنـد. او همـواره از فرع دانسـتن عقـدة  ادیپ 
ـ کـه ضرورتـاً پـدر محـور اسـت  بـر ضربـۀ  روحـى تولـد ـ کـه ضرورتـاً مـادر محور اسـت  
اجتنـاب مى ورزید(سـگال، 1389، ص. 172). در ایـن مرحله، رنـک از آراى فروید فاصله 
گرفتـه و مـادر بـه عنـوان یـک رکـن مرکـزى در مرکـز اندیشـه هایش قـرار مى گیـرد. 
بـه زعـم او اضطـراِب جنیـن بـه هنـگام تولـد، منشـأ تمامـى ترس هـا و اضطراب هـاى 
بعـدى اوسـت. نـزاع بـا پـدر بـر سـر ایـن در مى گیـرد کـه پـدر مانـع از آن مى شـود 
کـه پسـر بتوانـد بـه زهـدان مـادر بازگـردد و نـه به ایـن دلیـل که پـدر تمایـالت ادیپى 
پسـر را سـد مى نمایـد. او در کتـاب جراحـت تولـد، بـه نحـو نظام منـدى زندگـى انسـان 
را چنـان تفسـیر مى کنـد تـا بـا ضربـۀ روحـى تولـد سـازگار گـردد. مى تـوان گفـت کـه 
ایـن روانـکاو اسـطوره اندیش بیـش از دیگـران بـه مسـألۀ  تولـد قهرمـان و تأثیـر آن بـر 
اعمـال قهرمانـى اشـاره دارد. بـه زعـم او تولـد یـک ضربـۀ  عمیق بـر جنین اسـت و او را 
از منظـر فیزیولوژیکـى و روانـى سـخت تحـت تأثیـر قـرار مى دهـد. او اضطـراِب سـخت 
لحظـۀ  تولـد را منشـأ تمـام اضطراب هایـى مى دانـد که در مراحـل بعـدى زندگى کودك 
ُرخ مى نماینـد (بلـوم، 1352، ص. 56). از نظـر فرویـد اعمـال قهرمانـى بـر چگونگى تولد 
غالـب اسـت و یونـگ نیـز تولـد قهرمـان را تولدى سـاده و طبیعـى قلمداد مى کنـد، زیرا 
در آراى او اعمـال قهرمانـى در دورة  بلـوغ و پـس از آن اسـت کـه اهمیـت مى یابـد، امـا 

مسـئلۀ تولـد در اندیشـه و آراى رنـک رنـگ و بـوى دیگـر دارد.
قهرمـان رنـک نیز مانند جوزف کمپبـل در چارچوبى خاص از رفتارهاى اسـطوره مند 
قـدم بـه جهـان ناشـناختۀ  بیـرون مى گـذارد و پـس از تثبیـت شـخصیت خـود در ایـن 
نظـام، طـى جریانـات و پیشـامدهایى، وارد مرحلـۀ  مهم تشـّرف مى شـود. در الگوى مورد 
نظـر وى، قهرمـان و اعمـال قهرمانانـه ، محـور داسـتان هاى اسـطوره اى اسـت. بنابرایـن، 
شـاخصه هاى متعـددى از جملـه: نحـوة  تولـد و چگونگى رشـد و تکامل جسـمى و روانى 
قهرمـان، اهمیـت ویـژه اى در تحلیـل ایـن نـوع از داسـتان ها دارد. قهرمانـان ایـن طیـف 
از داسـتان ها، اغلـب بـا تولـدى خـاص کـه حـاوى وقایعـى شـگفت انگیز در پیـش و پس 
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

از خـود اسـت، بـه دنیـا مى آینـد. کـودك با توجـه به شـرایط ناهمـوارى کـه در آن زاده 
مى شـود و نیـز بـا در نظـر گرفتـن الزاماتـى کـه جهـان اسـطوره بـر او غالـب مى سـازد، 
پـس از تولـد، از خانـوادة  خـود جـدا مى گـردد. سـپس با طى کـردن فرایندهایـى پس از 
دوره  بلـوغ، از گذشـتۀ  خـود آگاه مى شـود و بـه سـوى خانـواده و زادگاهـش بازمى گردد.

 
همزاد3 همچون خوِد نامیرا

افالطـون در رسـالۀ مشـهور ضیافـت، در فصلـى موسـوم به «افسـانۀ برش انسـان به نر و 
ماده»، در ضمن بحث هاى اریسـتوفانس و اروکسـى ماخوس با سـقراط در باب چیسـتى 
عشـق، بـه ایـن نکتـه اشـاره مى کنـد کـه شـکل انسـان نخسـتین گـرد بـوده و پشـت و 
پهلوهـاى او دایـره اى را تشـکیل مى داده اسـت. او داراى چهـار دسـت، چهـار پا، یک سـر 
و دو صـورت بـود کـه بـه چهـار جانـب نـگاه مى کـرد و بـر گردنـى گـرد قرار داشـت که 
بـر آن چهـار گـوش بـود (افالطـون، 1381، ص. 115)، امـا ایـن موجود دوپـاره به دلیل 
فریفتـه شـدن بـه قـدرت شـگفت انگیز خـود و تصمیم بـراى حمله بـه خدایان و تسـلط 
بـر آنـان، بـه فرمـان زئـوس از هـم ُمنفـک گردید و از این روسـت کـه افالطون عشـق را 
آرزوى آدمـى بـراى یافتـن نیمـۀ اصلـى خود قلمـداد مى نمایـد. از زمان افالطـون تا قرن 
بیسـتم و ظهـور کتـاب همـزاد کـه اهمیـت به سـزایى در تحلیل ایـن مفهـوم و نمودهاى 
مختلـف آن در روان و آثـار نویسـندگان مشـهور جهـان دارد، این خوِد ثانوى از اسـطوره 
تـا تجلیـات گوناگـون آن در آثـار حماسـى، داسـتان هاى عامیانـه، قصه هاى پریان، شـعر 
و تصاویـر متحـرك4 اصالـت معتنابهـى را از آِن خـود کرده اسـت کـه بخـش اعظـم آن، 
ریشـه در روان بشـر و بخـش ناخوآدگاهـى وى و جهان اسـرارآمیزى دارد کـه مى توان با 

راهکارهـاى مطالعـات روان شـناختى به آن دسـت یافت.
کتـاب همـزاد کـه در دو پیشـگفتار، یک دیباچـه و مقدمه و پنج فصل با عناوین «شـرح 
مسـأله»، «مثال هایـى از همـزاد در ادبیات»، «زندگى نامه به عنوان پیشـینۀ ادبـى»، «همزاد 
در انسان شناسـى» و «خودشـیفتگى و همزاد» تدوین شده اسـت، توسـط سـبا مقدم با نثرى 
سـلیس، یک دسـت و روان بـه زبـان فارسـى برگردانده شده اسـت. ایـن کتاب در حـوزة علم 
شـناخت روان بشـر، یکـى از آثـار بااهمّیت اتو رنک در راسـتاى مطالعـۀ دغدغه هاى الینفک 
روح بشـر در طـول تاریـخ و انعـکاس آن در ادبیـات به عنوان بسـترى ظرفیت مند و ُمسـتعد 
بـراى پـرورش ایـن دغدغه هاسـت که آن گونه کـه گهر همایون پـور در پیشـگفتار دوم کتاب 
مى گویـد، از میـل و نیاز انسـان بـه نامیرایى و جاودانگى سرچشـمه مى گیرد (رنـک، 1397، 
ص. 21). در حقیقـت، تأکیـد بـر وجـود همـزاد از نـگاه روان تحلیل گر رنک تـالش و تقالیى 
بـراى مقاومـت در برابر شـکنندگِى مفهوِم مـرگ و قاطعیِت بالتخفیـِف آن در جریان زندگى 
انسـان اسـت. نویسـندة پیشـگفتار دوم کتاب همزاد، تأکید سـاموئل بکت مبنى بـر انصراف 
از زندگـى پیـش از تولـد را دلیلـى ُمتقـن بر ایـن موضوع مى داند کـه این همزاد ماسـت که 
از زهـدان مـادر خـارج مى شـود و پـس از گـذراِن مسـیِر زندگـى به خاك سـپرده مى شـود 
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و «خـوِد او بـه زندگـى در بهشـت از دسـت نرفته، بطـن مادر، ادامـه مى دهد» (همـان: 22). 
آن گونـه کـه نویسـنده در مقدمۀ کتاب اشـاره مى کنـد، منتقـدان و تاریخ دانان قـرن نوزدهم 
کـه خـود قـرن شـکوفایى علمى اسـت، بـراى همـزاد تفسـیرى فراتـر از مفهوم ظاهـرى آن 
نیافته انـد و علـت اسـتفاده از آن را در داسـتان ها و قصه هـا یـا بـه عالقـۀ ویـژة نویسـنده بـه 
پدیده هـاى غیرواقعـى نسـبت داده اند و یا به تمایـل وى به ارائۀ ویژگى هاى بـارز خویش و به 
وجـود یـک دیگـرى مرتبط دانسـته اند. در واقع، اشـتیاق بـراى یافتن یک هسـتى فرامادى، 
زمینۀ مسـاعدى براى کشـف موجودات نشـانمندى بـه وجود آورد که به زعـم ریچارد م. میر 
در کتـاب مورد بحث، «نامطمئن از هویتشـان، گاه سـاکنین زمیـن و گاه متعلق به جایگاهى 

غیرزمینى هسـتند» (همان: 30). 
اتـو رنـک انگیـزة اصلـى پژوهـش خـود را در فصـل نخسـت کتـاب همـزاد، از فیلـم 
«دانشـجوى پـراگ»5 بـه دسـت آورد کـه او را بـه مطالعـۀ منابـع و توضیحـات ادبـى، 
روان شـناختى، اسـطوره مند و نژادشناسـانۀ مفهـوم همـزاد واداشـت و بـا تأکیـد بـر نیـاز 
ذاتـى بشـر بر عدم زوال هسـتى، متعاقـب مرگ و تمایل بـه جاودانگـى و نامیرایى، راهى 
بـر ارزش هـاى متافیزیـک و متعالـى در برابـر انسـان مـدرن گشـود و او را از راز بـزرگ 
جاودانگـى در مقابـل تهدیـد محتـوم مـرگ مطمئـن سـاخت. بـا بسـط ایـن مطالعات و 
تحلیـل آن هـا در داسـتان هاى مختلـف ادبـى، ایـن حقیقـت آشـکار مى گردد کـه همزاد 
روحانـى، قهرمـان نامیرایـى و عـدم زوال خـود را از طریـق همـزادش مسـجل مى سـازد، 
زیـرا همـزاد «نمایانگـر تضـاد بى پایـان و ابـدى بشـر با خود و دیگران اسـت، کشمکشـى 
میـان نیـاز بـه شـباهت و میـل بـه تفاوت اسـت» (همـان: 36). بـه عبارت دیگـر، حضور 
همـزاد تصریحـى ُمتقـن بـر وجود بخـش نامیـرا و ابدیت طلـِب آن بخش از وجود انسـان 
اسـت کـه سرنوشـت نهایـى خویـش را دسـتخوش اسـتیالى مرگ دانسـته و بـراى غلبه 
بـر آن، مفهومـى فراجسـمانى و فرازمینـى مى آفریند. ایـن تمثیل مقدس و رها از شـائبۀ 
مـاده و مـدت، سـاخت مایۀ بخـش مهمى از ادبیات فارسـى، به ویژه شـعر عرفانى اسـت و 
ایـن گمـان را تقویـت مى نمایـد که از زمان هـاى دور در دسـتگاه روانى بشـر و نهان خانۀ 
تودرتـوى ناخودآگاهـى وى گاه فروهرهـاى زرتشـتى در دیانـت زرتشـت و گاه جسـم 
هورقلیایـى در رسـاله هاى رمـزى شـیخ اشـراق و فرامـن متعالى اسـت که در بسـیارى از 
غزل هـاى عطـار و مولـوى رخ مى نماید و از سـیِر تعالِى روانى انسـان در طـول تاریخ پرده 
برمـى دارد. تقـى پورنامداریـان در مقالۀ «عطار و عقاید گنوسـى» به اهمیـت «طباع تام» 
بـه عنـوان فرشـتۀ فیلسـوف و همـزاد آسـمانى روح یا مِن روحانى انسـان مى پـردازد و او 
را یـادآور «نَرجمیـگ» یـا همزاد آسـمانى در دیانت مانوى و «دئنا»ى زرتشـتى به شـمار 
مـى آورد. (پورنامداریـان، 1394، ص. 2) همچنین به زعم ایشـان «آنچـه صوفیه از دیدار 
بـا حـق مى گوینـد، در واقـع دیدار با فرشـتۀ شـخصى یا مـن ملکوتى و آسـمانى خویش 

است» (همان: 5).
موضـوع همـزاد بـا تمـام نمودهـاى ادبـى و روان شـناختى در عرصـۀ سـینما و هنـر 

همزاد، خوِد نامیرا
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نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

سـاخت فیلـم چشـمگیر اسـت. بررسـى این مقولـه و نیـز اهمیـت «سـایه» و «آینه» در 
تبییـن آن در آثـارى مانند ماجراهاى شـب سـال نو اثر اورس، شـعر «لنا»، افسـانۀ پریان 
از گوتـه، تیتـان از ژان پـل، پادشـاه کوه هـاى آلپ و  اسـپند تریفـت از فردینانـد ریموند، 
تصویـر دوریـن گـرى از اسـکار وایلد، شـب دسـامبر از موسـت و همزاد از داستایفسـکى، 
فصـل دوم کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در تمامـى این آثـار، خصایـص رایج 
مشـترك بـا توجه به سـاختارهاى روانى یکسـان و هماننـد شـخصیت ها و قهرمانان مورد 
تحلیـل روان شـناختى قـرار گرفتـه و از ایـن منظـر که هـر انسـانى در این جهـان داراى 

یـک همزاد اسـت، بررسـى شده اسـت.
فصـل سـوم کتـاب همـزاد بـه بررسـى زندگى نامـۀ نویسـندگان مشـهورى همچـون 
هافمـن، ادگار آلـن پـو، ژان پـل، ماپاسـانت، ریمونـد و داستایفسـکى و وجـود عقده هاى 
ثابـت که منجر به بروز واکنش هاى مشـابه و یکسـانى مى گردد، اختصـاص دارد. زندگانى 
رنج آمیـز غالـب این نویسـندگان به شـگفتى نوشته هایشـان اسـت. آنـان در فرایند تولید 
آثـار ادبـى بـه تصویر آینـه اى همزاد و خـوِد دوم خویش در آینه و اشـکال مبـدل خیالى 
دیگـرى اشـاره مى کننـد کـه گاه در قالب شـمایل و تصاویر ترسـناك رخ مى نماید. ترس 
از مـرگ و زوال هسـتى، هـراس از ابتـال بـه جنـون، رویارویى بـا تروماهاى روانى شـدید، 
تعارض هـاى روان شـناختى بـا ایگـو، قدر مشـترك غالب نویسـندگان و هنرمندانى اسـت 

کـه زندگـى شخصى شـان مـورد کندوکاوهاى روان شناسـانه قرار گرفته اسـت. 
همسـانى سـایه بـا همـزاد و پیونـد افکار موهـوم خرافـى پیرامـون آن دو، مفاد فصل 
چهـارم کتاب را تشـکیل مى دهد. شامیسـو، اندرسـون و گوته آن دسـت از نویسـندگانى 
هسـتند کـه بـه زعم رنـک به طـور آگاهانه ایـن مضمـون را دسـت مایۀ آثار خویـش قرار 
داده انـد. آن گونـه کـه از بررسـى هاى رنـک برمى آیـد، ایـن قبیـل خرافات پیرامون سـایه 
بـه اندیشـۀ وجـود روِح نگهبـان ارتبـاط دارد و بـه مفهـوم همـزاد نزدیـک مى شـود، زیرا 
سـایه بدنـى را کـه متعلـق بـه آن اسـت، دنبـال مى نمایـد و محتـواى اصلـى بسـیارى از 
آثـار ادبـى و هنـرى را تشـکیل مى دهـد. عقیـدة روح هـاى محافـظ کـه نخسـتین بـار 
توسـط اى. ال. راچهلـز، نویسـندة مشـهور آلمانـى مطـرح مى گـردد، بـر این باور اسـتوار 
اسـت کـه همـزادى کـه تصویـر خـود را ببینـد، در عـرض یـک سـال خواهـد مـرد. او 
بـر ایـن نظـر اسـت کـه «اصـل معنـاى چنیـن اشـباحى، در ابتـدا خـوب بوده اسـت و 
تدریجـاً بـا قدرت گرفتـن اعتقاد بـه زندگى پس از مـرگ، معناى آسـیب زننده(مرگ) به 
خـود گرفته اسـت. بنابرایـن، سـایۀ فـرد که در طـول عمرش همچـون یـک روح همراه و 
یارى بخـش بوده اسـت، بایـد بـه یک روح ترسـناك آزارنـده اى که شـکنجه گِر فـرِد مورد 

حمایتـش اسـت و او را تـا پـاى مـرگ تعقیـب مى کنـد، تقلیل یابـد» (همـان: 128).
ارتبـاط سـایه یـا همـزاد فرد بـا جادو رنـک را بـه اندیشـه هاى جیمز فریـزر پیرامون 
ایـن مفهـوم پیونـد مى دهـد. افـکار خرافـه کـه پیـش از ایـن نیـز بـدان اشـاره شـد، 
ارتبـاط ماهـوى عمیقـى بـا ترس هـا و اضطراب هایـى دارد کـه غالـب ملت هـاى متمـدن 
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جهـان از سـایه بـا آن روبـه رو هسـتند. فریـزر در کتاب مشـهور شـاخۀ زّرین بـه موضوع 
«روح بـه عنـوان یـک سـایه و یـک انعـکاس» مى پـردازد و بـه ایـن نکتـه مى رسـد کـه 
«خرافه پرسـتى» مـا در بسـیارى از منعیـات و تابوهـا ریشـه در باورهـاى اقـوام وحشـى 
دارد. بـه زعـم فریـزر «بسـیارى از انسـان هاى اولیه بر این بـاور بودند کـه هرگونه صدمۀ 
وارد شـده بـه سـایه، بـه صاحب سـایه نیـز آسـیب مى زند و همیـن مسـئله غیب گویى و 

جادوگـرى را بـه وجود آورده اسـت» (همـان: 129).
علـم  بـا  و  اسـت  همـزاد  کتـاب  پایانـى  فصـل  عنـوان  همـزاد»  و  «خودشـیفتگى 
روانـکاوى نمى تـوان ایـن موضـوع را کـه مفهـوم مـرگ همـزاد رابطـۀ نزدیکى بـا معناى 
خودشـیفتگى دارد، امـرى تصادفـى تلقـى کـرد. از منظـر رنـک، علـت پذیرفتـه نشـدن 
گفته هـاى فریـزر دربـارة ایـن موضـوع در ایـن واقعیـت نهفتـه اسـت کـه تبییـن او از 
افسـانۀ نارسـیس، مسـئله را تنهـا به پرسـش پیرامـون خاسـتگاه معناى زیریـن باورهاى 
خرافـى تبدیـل مى نمایـد، زیـرا بـا تکیـه بر فریـزر از خـود مى پرسـیم که چرا در افسـانۀ 
نارسـیس، معنـاى مرگ آمیـزى کـه بـا همـزاد پیونـد خورده، مشـخصاً بـا انگیـزة مفهوم 
عشـق بـه خـود جایگزیـن شده اسـت (همـان: 158). او ذات مفهـوم نارسـیس را آن جـا 
کـه نشـان دهندة معنـاى روح و مـرگ در داسـتان هاى قومـى اسـت، چنـدان بـا موضوع 
همـزاد غریبـه نمى دانـد. ایـن دیدگاه نـه تنهـا در باورهاى اسـطوره  اى در مـورد آفرینش 
از طریـق درون اندیشـى آمده اسـت، بلکـه مهم تـر از آن، توسـط سـبک هاى ادبـى کـه 
موضـوع نارسـیس را در رأس موضوع هـاى همـراه بـا موضوع مـرگ قرار مى دهنـد، یافت 

مى شـود.6

نتیجه گیرى
کتـاب همـزاد بـه تحلیـل نقش مایه هـاى همـزاد در آثـار سـینمایى، شـعر و داسـتان 
مى پـردازد و رابطـۀ قهرمانـان ایـن دسـت از آثـار را بـا مقولـۀ هـراس از مـرگ و شـوق 
جاودانگـى بررسـى و تبییـن مى نمایـد. شـناخت همـزاد در ایـن مفهـوم کـه هر انسـانى 
در ایـن جهـان داراى یـک خویشـتِن دیگـر اسـت، راهـى بـر شـناخِت حقیقـِت خـود و 
درِك نوعـى اتحـاد کیهانـى در نهـاِن هسـتى مى گشـاید و سـیِر تعالـِى روانـى انسـان را 

سهل الوصول مى نماید. 

پى نوشت 
1.  The Myth of the birth of the hero

2.  Trauma of the birth

3.  The Double

4.  Animation

5. فیلـم «دانشـجویى در پـراگ» یـا «دانشـجوى پـراگ»، محصـول کشـور آلمـان در سـال 1913 و بـه 

همزاد، خوِد نامیرا



35072

ـــــــــ ۵   ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸

نقد کتا ب  پژوهشى (ادبیــات)

کارگردانـى پـل وگنـر و اسـتالن راى از نمونه هـاى نخسـت ژانـر وحشـت اسـت. 
6. شـیفتگى نارسیسـتیک بـه تصویـر و بـه خـود فـرد، همراه بـا ترس و نفـرت از همـزاد، به  طـور قوى در 
داسـتان اسـکار وایلـد بـه نـام دورین گرى نشـان داده شده اسـت. بـراى توضیحـات بیشـتر ر.ك: همزاد ، 

صفحـات 157ـ 159.
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