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 چكیده
شناسی تحلیلی بهه شهمار   الگوها ازجمله مفاهیم مهم یونگ در روانالگوهای ناخودآگاه جمعی است و کهننقاب؛ یکی از کهن

موجه در جامعه ظاهر شهوند. ایهن   ای ها به صورت خود می زنند تا با چهره(؛ نقابی است که انسانpersonaروند. پرسونا)می
هایی است که افراد به تناسب انتظارات دیگران در جامعه ایفا می کنند. گاهی پیش می آید که افراد متوجهه  ها معادل نقشنقاب
شان زیر نقاب پنهان شده، رشد شان نمی شوند. در این زمان با نقاب یکی می شوند و شخصیت اصلیهای بر روی چهرهنقاب
طور که قهرمان رمان دایی جان ناپلئون، به دلیل یکهی شهدن بها    املی نمی یابد و لطمۀ زیادی به افراد وارد می آورد. همانو تک

معمولی را سبب می شهود. در ایهن فرصهت؛ په  از     نقاب خود، به مسایل گوناگون دچار شده و ماجراهای باورنکردنی و غیر
ههای دیگهر   خصیت اصلی داستان و در انتها به طور خالصه به برخی از شخصیتارائۀ خالصه ای از کتاب، به نقد و بررسی ش

ههایی از مهتن رمهان دایهی     الگوی نقاب می پردازیم. برای این مقصود، ناگزیر به آوردن برشرمان با توجه به روش نظریۀ کهن
 جان ناپلئون به عنوان شاهد مثال هستیم.

 
 ئون، ایرج پزشکزادنقاب، یونگ، دایی جان ناپل :واژگان کلیدی

 
   مقدمه. 1

پزشک و متفکر سوئیسی( مطالعات خود را بیشتر در بخش ناخودآگاه ذهن انجام داده بهود  کارل گوستاو یونگ )روان
ها عالوه بر ناخودآگاه شخصی، ناخودآگاه دیگری به نام ناخودآگاه جمعی وجود و بر این باور بود که در روح انسان

الگهو نامیهده   ها را کهنآوری هستند که او آناین ناخودآگاه مملو از نمادهای قدیمی و شگفت دارد. از دیدگاه یونگ،
 است.  

الگوهها از جملهه مسهائلی    شناختی است. ناخودآگاه جمعی و کههن ترین انواع نقد ادبی، نقد روانامروزه؛ یکی از مهم
الگوهها  ثار هنری بستر مناسهبی بهرای ظههور کههن    جا که آشناسانۀ جدید مطرح می شود و از آناست که در نقد روان

پهردازیم چهرا کهه پرسهونا بهرای      الگوی نقاب بر روی رمان دایی جان ناپلئون مهی است ؛در این مجال به بررسی کهن
 های رمان دایی جان ناپلئون مناسب به نظر می رسد و در آن به شدت پر رنگ است.  بررسی و تحلیل شخصیت

شمسهی بهه صهورت کتهاب بهه چها  رسهید و در        1531پلئون به قلم ایهرج پزشهکزاد در سهال    رمان دایی جان نا    
شمسی، ناصر تقوایی مجموعه تلویزیونی دایی جان ناپلئون را از روی این کتاب ساخت و باعه  شههرت    1533سال

 های دیگری چون انگلیسی، فرانسوی و عبری ترجمه شد.چنین این رمان به زبانبیشتر آن شد. هم
شهود و در صهورت   الگوی نقاب دیهده مهی  گویی به این پرسش است: آیا در این رمان کهنصود این پژوهش پاسخمق

اش را فرامهوش  صحت آن، چه دالیلی سبب شده است که شخصیت داستان، نقابی به چههره بزنهد کهه خهود واقعهی     
 بکند؟
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ای فهراهم آمهده اسهت و قسهمت عمهد       کتابخانهشود به روش بخشی از مطالب که تعاریف و کلیات را شامل می    
 پردازد.الگوی پرسونا بر روی رمان دایی جان ناپلئون میمطالب این تحقیق به تحلیل و بررسی کهن

نمهاد نقهاب،   » پیش ازاین؛ با توجه به این کهن الگو در نقد آثار ادبی، تحقیقاتی صورت گرفته است ماننهد مقالهۀ        
به بررسهی نقهاب   « هزار توی تنهایی»که نویسند  آن ایرما نوابی با تکیه بر کتاب « ر اکتاویو پازهمزاد و دیگری در آثا

پردازد. دربار  رمان دایی جان ناپلئون نیز کارهایی صورت های مذهبی مکزیکی میدر آثار اکتاویو پاز و آیین و جشن
جان ناپلئون، که به طنز بکاررفته در رمان دایی جهان  های طنز در رمان دایی نامۀ بررسی تکنیکگرفته است مانند پایان
الیسهم انتزاعهی در دن   ایهده » مقالۀ ایلمیهرا دادور بها عنهوان   چنین های طنز او پرداخته است. همناپلئون و انواع تکنیک

نهوعی   که با دیدگاه و نظریۀ لوکاچ و گلدمن بررسی شده است و نویسند  آن با یهافتن «  کیشوت و دایی جان ناپلئون
جها کهه   خوانهد. امها دربهار  ایهن رمهان، تها آن      ها را قهرمان مساله دار میاصلی آن قرابت بین این دو رمان، شخصیت

  الگویی انجام نگرفته است.   نگارنده جستجو کرده؛ پژوهشی با توجه به نقد کهن
 
 الگوی نقاب  .کهن1-1

ههای متنهوع خهود را در صهحنۀ     می زدند تا به وسهیلۀ آن نقهش   پرسونا؛ نقابی بود که بازیگران یونان باستان به چهره
ها نقهاب بهه چههره    شناسی بهره برد و معتقد بود انساننمایش اجرا کنند. یونگ از این واژه به عنوان اصطالحی روان

ماننهد  یک نمایش شخصیتی است که ه» شان را ایفا کنند. به بیان دیگر، نقابمی زنند تا نقشی متفاوت از خود واقعی
و مساوی با خود واقعی نیست. پرسونا، یک ماسک اجتماعی یا ساختگی است و هر یهک از مها در پهی آنهیم کهه از      

 ( Allner 1993: 58«) طریق آن عنایت و توجه و تأثیر و پذیرفته شدن توسط دیگران را به دست آوریم.
هایی اسهت کهه   هایش برابر با نقشداد نقابدر واقع نقاب، تصویری است که فرد به جهان بیرون عرضه می کند و تع

چنهین دارای  در زندگی دارد؛ به طور مثال: فردی که دانشجو است و در عین حال کارمند یک شرکت بازرگانی و هم
 های دیگر به چهره دارد.ها نقابی متفاوت با آنهمسر و فرزند است و... در هر کدام ازاین موقعیت

طور که نیسهت،  نوع است: گونۀ اول نقابی است که انسان به چهره می زند تا خود را آندر دیدگاه یونگ، پرسونا دو 
-هایی است که فرد از داشتنشان بینشان بدهد که باع  سازگاری فرد با محیط می شود. گونۀ دوم، آن دسته از نقاب

غیرواقعی اسهت کهه مهی     خبر است و گمان می کند نقابش، خودش است. این دسته دربرگیرند  خیاالت و تصورات
که نقاب شخصیتی باع  شهود کهه   زمانی» چنین مانع از تکامل خود حقیقی فرد می شود.تواند خطرآفرین باشد و هم

تبریهزی،  «) فرد، خود واقعی را از دست دهد آنگاه است که نقاب جنبۀ مرضی به خود می گیرد و خطرناک می شود.
1535 :73) 

 
 دایی جان ناپلئون.   اجمالی دربارۀ رمان 2-1

های اشراف است که در یک باغ بزرگ در کنار هم زندگی می کنند. دایهی جهان، بهزرگ    کتاب دربار  یکی از خانواده
خانواده است و همه از او حساب می برند. او در ژانهدارمری، درجهۀ نایهب سهومی داشهته و در یکهی دو درگیهری        

ها را چنان بزرگ می کند که به جنگ های خونین بها  درگیریکوچک شرکت کرده است اما در محفل خانوادگی، آن 
انگلی  بدل می شود و خودش را یک مشروطه خواه می داند؛ همین دلیلی می شود برای اینکه تصور کنهد انگلهی    

 به دنبال دستگیری اوست.
میهل را بهه رَخ هش مهی     که دائی جان ناپلئون، مدام اشهرافیت فا پدر راوی که شوهرخواهر دایی جان است به دلیل این

خیزد اما راوی که عاشق لیلی، دختر دایی جان می شود به کمهک اسهدام میهزرا یکهی از      کشد؛ با او به دشمنی برمی
 افراد فامیل سعی می کند جلوی دشمنی پدر و دایی جان را بگیرد.
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ههای دروغهین   جهان، جنهگ   که دایهی گو است و زمانیدایی جان، نوکری به نام مش قاسم دارد که مثل خودش دروغ
که باالخره دایی جان می پذیرد کهه  قدر خودش را وارد ماجراها می کند تا اینخود را برای فامیل تعریف می کند؛ آن
 هایش بوده است.مش قاسم همراه و مالزم او در جنگ

ی بهرد کهه خهودش ههم     دایی جان به خاطر عالقۀ شدیدی که به ناپلئون دارد با او همزاد پنداری می کند و گمهان مه  
 قهرمانی مانند ناپلئون است.

 
 .     بحث و بررسی2

دائی جان از جوانی عاشق ناپلئون بهود. بعهدها    »در ابتدا شاید بهتر باشد چرایی لقب دایی جان ناپلئون را توضیح داد:
ا هم تا حدودی می دانسهت(  دانستیم که آنچه کتاب دربار  ناپلئون به زبان فارسی و فرانسه )دائی جان زبان فرانسه ر

در ایران موجود بود در کتابخانه اش جمع کرده بود. یعنی در واقع در چند قفسه کتاب او چیزی جز راجع به ناپلئون 
نبود. محال بود بحثی ازعلمی، ادبی، تاریخی، حقوقی و فلسفی پیش بیاید و دائی جان به استناد یکی از کلمات قصار 

ها فقط در بین خودشان به دایی جان نسهبت  (. البته لقب ناپلئون را بچه15:7::پزشکزاد،«)ند.ناپلئون در آن دخالت نک
 می دادند.

که  -که خانواده دور هم جمع می شد داشت این بود که داستان مبارزات خود رااز جمله عاداتی که دایی جان، زمانی
ین و اشرار که در قصبۀ کازرون یا ممسنی اتفاق افتاده عبارت بود از زد و خورد او به همراه پنج شش ژاندارم با سارق

آنچه آن موقع ما می فهمیدیم و بعدها که کمی تاریخ خواندیم فهمیدیم این بود که به تهدریج  »تعریف می کرد.  -بود
وضع که عالقه دائی جان به ناپلئون شدت پیدا کرد نه تنها جنگهای او به حدود سرسام آوری بزرگ شد بلکه عیناً به 

نهاپلئون را توصهیف   « اوسهترلیتز »جنگهای ناپلئون شباهت یافت و در مقام صحبت از جنگ کازرون عیناً صحنۀ جنگ
 (11-:همان:«)می کرد.

نمهایی مبهارزات خهود    مندی به ناپلئون بود که دائی جان سعی در بزرگاین موضوع نشان می دهد که به خاطر عالقه
وجود نداشت  داده بود، می خواست کسی مثل ناپلئون باشد و چون امکان این می کرد و چون او را الگوی خود قرار

که درزندگی واقعی بتواند از خود رشادت و جنگجوئی نشان بدهد بهه دروغ و خیهاالت خهود روی آورد و بها ایهن      
 شد، وضع طور دیگری بود. مند میفرض که اگر به شخص دیگری مثالً به یک هنرمند عالقه

که دایهی  ها وجود داشت؛ از جمله اینمندی دایی جان به ناپلئون به دلیل تشابهاتی بود که در زندگی آنهافزایش عالق
سهال   جان مانند ناپلئون هشت خواهر و برادر داشت، در جوانی وارد نظام شد و مثل او، از همسهرش بعهد از سهیزده   

دار شهود  ی مشترک به عذر اینکه نمهی توانهد بچهه   دایی جان زن اولش را بعد از سیزده سال زندگ» زندگی، جدا شد.
طالق داده بود و این طالق در تمام زندگی دائی جان از نظر تشابهی که با جدائی ناپلئون بناپارت و ژوزفهین بعهد از   
سیزده سال زندگی زناشوئی پیدا می کرد اثرعمیقی گذاشته بود. بعدها متوجه شدیم که دائی جان بخصوص بر اساس 

 (75همان: «)بینی می کرد.نه سرنوشتی مشابه سرنوشت امپراطور فرانسویان برای خود پیشاین قری
هایی که دایی جان تعریف می کند، حقیقت ماجرا نیست اما چون دایی جهان، بهزرگ   افراد خانواده می دانستند داستان

روی حهرفش حهرف بزنهد، تنهها     خانواده بود و لقب آقایی را بعد ازفوت پدر به ارث برده بود؛ کسی جرأت نداشت 
کسی که  گاهی سعی می کرد شرح فتوحات دایی جان را مسخره کند شوهر خواهرش یعنی پدر راوی داسهتان بهود   

ههای  که سبب شده بود دایی جان او را دشمن خود بداند و علیه او به خصومت بپردازد. از طرفهی، تهوهین و تحقیهر   
ها از یک خانواد  اشرافی نبود؛ آتش این دشمنی را بیشتر می کرد. و مانند آنکه ادایی جان به پدر راوی، به خاطر این

دانهد کهه   شهوند در ایهن مهی   که متفقین وارد ایران مهی آقاجان هم برای تالفی اقدامات دایی جان، بهترین راه را زمانی
آقاجهان  » جنون و دیوانگی برساند های خیالی دایی جان را تمام و کمال بپذیرد و با این کار او را بهها و جنگداستان

های دائی جان را تأیید می کرد و مخصوصا هیچ وقت یادش نمی رفهت کهه   ای تمام خیالبافیبدون هیچگونه مالحظه
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( ایهن تلقهین   :91همهان: «)را بر زبهان بیهاورد  « انگلیسا محال است فراموش کنند»در پایان ماجراهای دائی جان جمله 
 ای در تقویت نقابی که دایی جان به چهره زده بود، داشت.یی جان است نقش عمدهآقاجان که هدف انگلیسا دا

جوئی از او هستند، هر اتفاق ناخوشایندی که در خهانواده مهی   ها به دنبال انتقامدایی جان که باورش شده بود انگلی 
ی ترساندن پوری، پسر دایهی جهان   که راوی براهاست مثالً زمانیها نسبت می داد و می گفت کار انگلی افتاد، به آن

ها می اندازد، دایی جان نهاپلئون بها شهنیدن صهدای انفجهار ترقهه،       سرهنگ)دایی دیگر راوی( ترقه در حیاط خانۀ آن
ها که مش قاسم هم او را همراهی می کند، وارد خانه برادرش می شود و یقین دارد انگلی تیر به دست درحالیهفت

ها ارتبهاطی نهدارد؛   که بقیه اعتراض می کنند که  کار این بچه بوده و به انگلی ، حتی زمانیبمب در خانه انداخته اند
خیال می کنید دشمنی انگلیسا با من شوخی است)...(دیگر دلیهل از ایهن بهتهر؟... کهافی     » به شدت عصبانی می شود:

( و بعهد از شهدت   755)همهان: « ازنهد؟ نیست که از کوچه یا از طیاره یا از سر قبر پدرشان بمب توی خانه ما مهی اند 
 کند.                                               ترس و وحشت، غش می

درونهی فهرد   « خود»نخست اینکه دیگران تحت تأثیر قرار گیرند؛ دوم اینکه»یونگ معتقد است که نقاب دو چیز است:
نگ دقیقاً روی شخصهیت دایهی جهان قابهل     ( این سخن یو735: 1539یونگ، «)از چشمان متجس  مردم پنهان شود.

ها تعیین تکلیهف مهی کهرد، مهی     تحلیل است زیرا دایی جان که خود را بزرگ خانواده می دانست و همیشه برای آن
اش را زیر نقاب پنههان کنهد   چنین قصد داشت خود حقیقیخواست بیشترین تأثیر را روی افراد خانواده بگذارد و هم

کهار الزم بهود   که می خواست مانند ناپلئون باشهد په  بهرای ایهن    اشد؛ نخست به دلیل اینتا دور از دسترس عموم ب
خودش نباشد و مانند بازیگران که نقاب به چهره می زدند تا نقشی متفاوت را بازی کنند؛ نقاب بزنهد و نقهش افهراد    

خواسهت کسهی متوجهه ایهن     اش فردی ترسو بود و چون نمی که خود حقیقیشجاع و نترس را بازی کند. و دوم این
                            موضوع بشود بیش از پیش خود را زیر نقاب شجاعت پنهان می کرد.                                                                          

بیدار مهی شهوند و بهه    که دزدی شبانه وارد باغ می شود، همه با فریاد دایی جان از خواب در فصل سوم کتاب؛ زمانی
که رنگ پریده و لرزان اسهت. په  از اینکهه دایهی     حالییابند درسمت اتاق او می روند و او را بیهوش زیر تخت می

قهرمان جنگ کازرون داشت از ترس دزد زیهر  » کند؛ پدر راوی زیر لب می گوید:جان با مداوای پزشک چشم باز می
دایهی جهان را بهه شهدت ناراحهت و نگهران مهی کنهد و مهی ترسهد            ( ایهن حهرف،  73همان: «)تخت سکته می کرد!

     ای که با او دارد؛ این قضیه را در جمع مطرح کند.                                                                                      شوهرخواهرش، به خاطر کینه و دشمنی

                       
الگوی سایه، جنبهۀ منفهی   کهن» یونگ آن بخش از وجود است که آدمی همواره آن را انکار می کند.سایه؛ طبق نظریۀ 

کند و بخشی از همۀ کیفیات نهامطلوبی اسهت کهه شهخص دوسهت دارد آنهها را       و ناخوشایند شخصیت را ترسیم می
 ((Samuels1986: 138«  پنهان کند.

قصد داشت آن را از دیگران مخفی نگه دارد؛ بهه همهین منظهور     طبق این تعریف ترسوبودن دایی جان، سایه اوبودکه
روی کرد وهمین سرکوبی بیش از حد سهایه و مخفهی داشهتن آن؛    زد اما دراین کار زیادهماسک شجاعت به چهره می

در نهایت سبب شد که قدرتمند شود و با توان بیشتری بر دایی جان بشورد و بتواند او را از همه که  و همهه چیهز    
شد، بروز آن به مراتب با شدت عمل کمتری رو میاش روبهکه اگر با سایهرساند و برایش خطرآفرین باشد. درحالیبت

به طور غریزی طبیعت بشری به مایۀ اندکی از شرارت نیازمند اسهت و انسهان بایهد راههی بهرای      » گرفت.صورت می
«  و روانهی او وابسهته بهه ایهن راهیهابی اسهت.       زندگی با سوی تاریک خویشتن بیابد و در واقع، بهداشهت جسهمانی  

 (                                                                                                   7::1536)فوردهام،

شود؛ مش قاسم، نهوکر دایهی جهان    از عوامل دیگری که باع  تقویت کهن الگوی پرسونا در شخصیت دایی جان می
 :                                                                        است

مش قاسم مدل کوچک شخصیت دائی جان بود. تخیل او مثل تخیل دائی جان زیاد کار می کرد. اوائل وقتی حهرف  » 
تو چه مهی گهوئی،   » دائی جان را موقع شرح و حکایت جنگها تأیید می کرد، دائی جان به او تشر می زد و می گفت:
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ولی گوش مش قاسم به این حرفها بدهکار نبود)...( و با تمام قوا در طول سالها سعی کهرد خهود   « تو که آنجا نبودی!
را یدک دائی جان کند و دائی جان هم کم کم ح  می کهرد شهنوندگان، داسهتانهایش مخصوصهاً داسهتان جنگههای       

به حکم احتیاج به یک شاهد و شاید به علهت اینکهه کهم کهم مهش      مختلفش را با اعتقاد زیاد گوش نمی کنند، شاید 
قاسم را در اثر تلقین خود او در صحنه جنگ می دید آهسته آهسته وابستگی مش قاسم را به خود و حضور او را در 

 (13: 15:7پزشکزاد، «)جنگها پذیرفته بود.

-که دایی جان واقعاً به انگلی  ها، باور اینبنابراین شهادت های مش قاسم از جنگ های خیالی دائی جان با انگلی 

شد و باع  انگلیسی هراسی در وجهود  ها دشمن او هستند؛ برای او بیش از پیش تقویت میها ضربه وارد کرده و آن
 گشت.دایی جان می

کهه  ریای از دایی جان جدا نمی شد بلکه بر شدت آن افهزوده مهی شهد؛ بهه طهو     ها نه تنها لحظهاین ترس از انگلی 
ههایش بهود، شهک    هایند، حتی به مش قاسم که همیشه یار و یاور او در جنهگ گمان می کرد همه، جاسوس انگلی 

توانسهت فکهر کنهد کهه انگلیسها قاسهم را خریهده        آخر کی مهی » خواست او را به ضرب گلوله بکشد:کرده بود و می
( صهد رحمهت بهه خیانهت مارشهال گروشهی بهه        باشند؟... کی فکر می کرد که قاسم از پشت به من خنجر بزنهد.)... 

« ) ناپلئون... گروشی فقط می توانست به کمک ولینعمتش به واترلو برود و نرفت. اما دیگر از پشت به او خنجر نهزد. 
( دایی جان همواره خود را جای پای ناپلئون می گذارد و چون گروشی به ناپلئون خیانت می کنهد په    731همان : 

         ه او خیانت کرده باشد.                                                                                                                  باید مش قاسم هم ب
شاید یکی از دالیلی که باع  شد دایی جان، نقاب ناپلئونی بودن به چهره بزند این باشد که چون او به گروه اشهراف  

وضوع برای او بیش از دیگران دارای اهمیت بود و می خواست برتری خود را نسبت به کسهانی  تعلق داشت و این م
ومرز کسی مانند ناپلئون که اشراف زاده نبودند، نشان بدهد؛ سعی در بزرگ کردن شخصیت خود داشت آن هم تا حد

 که امپراتور فرانسه بود!

-که طبقۀ متوسط به مرور صاحب سرمایه شد و بهورژوازی بهه   هاالبته شرایط آن دوران هم بی تأثیر نبود؛ در آن سال

های اشرافیت در حهال فهرو ریهزی بهود و دایهی جهان کهه نمهی         ها داده شد؛ کم کم پایهوجود آمد و امتیازاتی به آن
خواست حقیقت امر را بپذیرد، به طور مضحکی نقهاب برتهری بهه صهورت داشهت و در ایهن راه از ههیچ کوششهی         

 و تا حد مرگ پیش رفت.خودداری  نکرد 
ها برای دسهتگیری  بینی می کرد؛ منتظر بود انگلی دایی جان که سرنوشتی مشابه با سرنوشت ناپلئون برای خود پیش

مطمئن باشید که آقا، شاید بدون اینکه خودش بداند آرزو دارد اسهیر بشهود...   » او به سراغش بیایند و او را اسیر کنند.
( بنهابراین افهراد    319همهان :  «)رایش سرنوشتی مثل سرنوشت ناپلئون تدارک دیده است...حتم دارد که دست تقدیر ب

هها را پیهدا مهی    خانواده که نگران سالمت جسمی و روحی از دست رفتۀ دایی جان می شوند؛ یک نفر شبیه انگهی  
د او بیاید. بلکه بتواننهد بها ایهن کهار،     پوشانند تا برای دستگیری دایی جان، نزها را به تن او میکنند و لباس نظامی آن

دایی جان را از این انتظار، رهایی بخشند. دایی جان با دیدن سرباز انگلیسی انگار به نهایت آرزوهایش رسیده، دیگهر  
 دلیلی برای زیستن  نمی بیند و به آرامش ابدی دست می یابد.

بلکه می توان گفهت همهه بهه نهوعی درگیهر نقهاب       در این رمان ، تنها دایی جان نیست که دچار خیاالت شده است 
شان متفهاوت اسهت. مهثالً    اند که با شخصیت واقعی، کسی شدهشان را به دست فراموشی سپردههستند و خود واقعی

های روحی زیادی را به دایهی جهان مهی زنهد و     آقاجان به خاطر لجبازی با برادرزنش تا جایی پیش می رود که لطمه
اش دست می کشد که دیگهر ههیچ   جوئیدایی جان را به مرز جنون می رساند و زمانی از نقاب انتقامتقریباً اوست که 

 سودی ندارد.
اسدام میرزا نیز، یکی از افراد این خانواده است که زنش را طالق داده و به تنهایی زندگی می کند. او مهردی زنبهاره   

خود قرار می دهد. این در حالی است که شخصیت اصلی او  باز است و همواره زنان و دختران را مرکز توجهوهوس
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اش رخ می دهد، از او این چنین فردی می سازد. در واقهع اسهداام میهرزا بهرای     چنین نبوده و اتفاقاتی که در زندگی
 هایش و انتقام گرفتن از سرنوشت شوم خود؛ نقاب هوسرانی به صورت می زند. او و زنش کهه التیام بخشیدن به درد

های بسیار، بهم مهی رسهند. اسهدام مهاجرای     هایشان و تحمل مرارتعاشق یکدیگر بودند، با وجود مخالفت خانواده
انگهار تهوی دنیها ههیچ زنهی غیهر از زن خهودم وجهود         » گونه تعریف می کنهد: شان را برای راوی داستان، اینازدواج

داشت ولهی یهواش یهاش مهن بهه چشهمش عهوض          نداشت)...( زنم هم یک سالی ظاهراً همین حال را نسبت به من
شدم)...( سال دوم وقتی من با عجله خودم را از اداره به خانه می رساندم علتش به چشم او این بود که جائی نداشتم 

( در نهایت یک روز صهبح  351همان: «)اش را نداشتم...بروم. اگر به زن دیگر نگاه نمی کردم برای این بود که عرضه
نش با یک مرد عرب می شود پ  او را طالق می دهد. بعد از آن است که اسدام فقط به خوشهگذرانی  شاهد فرار ز

 بخت و راضی نشان دهد.می پردازد و صورتک شاد و خندان به چهره می زند تا خود را خوش
» و وحشت از انگلیسا مهی شهود   که او هم مانند دایی جان، دچار ترسبافی می کند تا اینقدر خیالمش قاسم نیز، آن

وام، بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر آآ... ما هم البته نه به انداز  آقا، اما به وسع خودمان خیلی به انگلیسا زدیم. اینهها تها   
 (:91صد سال دیگه هم شده نمیشه یادشان بره!)همان: 

أت نمی کنهد بهه او بگویهد زنهش دارد بهه او      قدر دعوا و مرافعه راه می اندازد که کسی جرشیرعلی، قصاب محله آن
اش مانند ماسکی جلوی چشمانش را گرفته، از اعمال زنش بی خبر است و بهه او  خیانت می کند. او که غیرت زیادی

اعتماد و اطمینان بیخودی دارد. یا دایی جان سرگرد که خود را سرهنگ می پندارد و همه او را سرهنگ خطهاب مهی   
 کنند و...

های رمان گرفتهار  دور بهاطلی   همۀ آدم»گونه می نویسد:نویسی ایران، اینابدینی در کتاب صد سال داستانحسن میرع
ههای بیمهار معفهرف بیمهاری  جامعهه در دوران      اند. )...( این آدمجا قرار گرفتهاند و در محلی نابههستند، همه خیاالتی

 (319/ 9: 1533میر عابدینی، «)ند.های حکومت محمدرضاشاه هستحکومت رضاشاه و نخستین سال
اش به مهمهانی مهی رود.   در بخش پایانی رمان؛ راوی برای گردش به شهری می رود و همراه یکی از دوستان قدیمی

ها جلوی پایش بلند می شوند. دوستش برای او تعریهف مهی   در مجل  با ورود پیرمردی موقر و آراسته، تمام مهمان
هها  ها بها انگلهی   خانه است و آدم خیلی خوبی است. از مشروطه خواهان بوده و سالبکند که او آقای ساالر، صاح

یهادش  » اند. بعد صدای آشنای پیرمهرد را مهی شهنود:   ها هم چندین بار قصد جانش را کردهجنگ کرده است. انگلی 
یسا ما را از یک طهرف محاصهره   ام یا نه. انگلدانم براتان گفتهبخیر خاطرم می آید... گرماگرم جنگ کازرون بود...نمی

( آقای ساالر کسی نیست جز مش قاسم؛ نوکر دایی جان نهاپلئون کهه حهاال ثروتمنهد شهده      353همان: «)کرده بودند...
گیری که مرگ دایی جان را سبب مهی  است و جای ارباب خود را گرفته و نقاب او را به چهره زده است، نقاب نف 

 نشده و این بار دایی جان در ظاهر مش قاسم دوباره متولد می شود.شود اما با مرگ او، ماجرا تمام 
 
 .     نتیجه9

الگوهای یونگ است. نقاب در واقع یک نمایش شخصیتی است که حقیقهت  ترین کهنالگوی نقاب، از جمله مهمکهن
مشاهده می شهود. دالیهل   الگو ندارد ولی فرد و دیگران فکر می کنند وجود دارد. در رمان دایی جان ناپلئون این کهن

تهوان  تأثیرگذاری که باع  شده بود دایی جان، شخصیت اصلی خود را فراموش کند و پشت نقاب پنهان شود را مهی 
. 9. عالقۀ زیادی که دایی جان به ناپلئون داشت و در پی آن، او را الگوی خود قرار داده بود، 1گونه خالصه کرد: این

. وانمود کردن دیگهران بهه پهذیرش نقهاب دایهی جهان،       5ا از خود و دیگران پنهان کند، اش رکه بتواند سایهبرای این
های مش قاسم، نوکر دایی جان که در تقویهت شخصهیت   . شهادت7خصوصاً پدر راوی که به این باور دامن می زد، 

دایی جان برای مقابلهه  های اشرافیت متزلزل شده بود؛ . در شرایط آن روزگار که پایه3خیالی او نقش بسزایی داشت، 
 هایی از شخصیت خود می کرد که وجود خارجی نداشت.با آن، سعی در بزرگ کردن جنبه
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