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  كرمانهاي  نمونة مادرمثالي در افسانه زي كهنمظاهر مجا
  با تكيه بر آراي يونگ

  2حسين خسروي، *1سيد حسن روحاني سراجي

 چكيده
مانده از نخستين نياكان بشر كـه   اي است ارزشمند و برجاي ذخيره» ناخودآگاه جمعي«يونگ،  هاي براساس نظريه

 نيرگذارتريتأث و نيتر مهمي ناخودآگاه جمع .گ داردنزد همة اقوام ملل و مذاهب مشترك است و مضاميني هماهن
يكـي از محتويـات برجسـته و     .دشـو  هـا مواجـه مـي    خود بـا آن  يزندگ شود كه شخص در را شامل مي ياتيمحتو

هاي واقعي مجازي و بـا مـاهيتي مثبـت و     است كه در صورت» نمونة مادرمثالي كهن«تأثيرگذار ناخودآگاه جمعي 
نمونة مادرمثالي تشـريح و   اي، كهن نمونه در پژوهش حاضر، ضمن اشاره به چيستيِ نقد كهن. شود منفي نمايان مي

فرهنگ اشيا، حيوانات و طبيعت و همچنين نمودهاي مثبت و منفي آن در كتاب : در ادامه مظاهر مجازي آن مانند
از مظاهر، مشخص شد كه  شده و فراواني كاربرد هريك پس از بررسي شواهد استخراج. شود بررسي مي مردم كرمان

هـاي مادرمثـالي غنـي اسـت و بـا       نمونـه  هاي كرمان از نظر مظاهر مجازي و نمودهاي مثبت و منفي كهـن  افسانه
 .يونگ مطابقت دارد هاي نظريه
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  مقدمه
هـاي   مايـه  شـود و درون  كمـك آن آثـار ادبـي بررسـي مـي     يكي از انواع جديد نقد ادبي، كه بـه  

رَد،   مند را از سطح به عمـق مـي   گردد و خوانندة عالقه ها بازخواني مي اي آن اساطيري و افسانه بـ
هاي درخشـان كـارل گوسـتاو     اي است؛ نقدي كه شالودة فكري آن مرهون نظريه نمونه نقد كهن

نظر وي، ساختار روان آدمي از سه سطحِ خودآگاه،  به. تحليلگر برجستة معاصر، است يونگ، روان
ترين سطح روان همان ناخودآگاه  ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعي شكل گرفته است و عميق

آنچه . ها و پندارهاي باستاني آدمي از دل آن بيرون آمده است ها، افسانه جمعي است كه اسطوره
گاه جمعي است كه در قياس با ناخودآگـاه فـردي   نمايد، ناخودآ يونگ برجسته مي هاي در نظريه

كنـد و نـه محصـول تجربـة      تري دارد و شـخص نـه آن را كسـب مـي     عمق و غناي بسيار افزون
ماية آن رفتارهايي است كه نزد  شخصي اوست؛ بلكه فطري است و ماهيتي همگاني دارد و درون

ه از دايرة شمول فرد خـارج و  دهد ك زمينة رواني مشتركي را تشكيل مي. همة افراد يكسان است
  ].14، ص21: نك[نشين شده است  در وجود همگان ته

گويد، لوحي سفيد نيسـت و   طوركه فرويد مي همچنين يونگ معتقد است كه ضمير بشر، آن
وي تجلـي و نمـود   . هاي رفتاري خويش را دارد ساخته يا گونه هاي ازپيش همچون بدنش خصلت

]. 192 ، ص16: نـك [نامد  مي» صور مثالي«يا » مايه بن«، »ازلي تصاوير«اين عوامل ساختاري را 
خودآگـاه   خودآگـاه، نيمـه  : فرويد، استاد يونگ، نيز سطوح آگاهي را در شخصيت افراد متشكل از

خودآگاه ذهن چيزهايي هستند كه شخص در لحظة معينـي از  . داند و ناخودآگاه مي) آگاه پيش(
هايي است كـه در خودآگـاهي    خودآگاه ادراكات و شناخت نيمه. ها آگاهي دارد زمان نسبت به آن

هـا را بـه سـطح خودآگـاهي آورد؛ و امـا قسـمت        توان آن فرد قرار ندارد، ولي با اندكي تالش مي
ها آگاهي نداريم و شامل غرايـز،   كنند كه ما از آن اي از رفتارهاي ما را نيروهايي هدايت مي عمده

ها نـدارد و از نظـم منطقـي زمـاني و مكـاني       دة فرد كنترلي بر آنآرزوها و تمايالتي است كه ارا
يونگ در موضوع ناخودآگـاهي بـا فرويـد دچـار     . نمايد و همان ناخودآگاه ذهن است تبعيت نمي

شـده و اختصاصـاً غرايـز     اختالف شد؛ به اين نحو كه فرويد ناخودآگـاه را فرزنـد غرايـز سـركوب    
دانست و دايـرة شـمول آن را بسـيار     را امري موروثي ميدانست، اما يونگ ناخودآگاه  جنسي مي

  .ديد شده مي فراتر از غرايز سركوب
  :شناس معروف معاصر، معتقد است جوزف كمبل، اسطوره

الگوهاي ناخودآگـاه   هاي فرويد آن است كه كهن الگوهاي يونگي ناخودآگاه و عقده فرق كهن
انـد،   اي شـناختي پايـه   لگوها به لحاظ زيسـت ا كهن. ها هستند هاي بدن و قدرت آن تجليات اندام

. شده در دوران زندگي فرد است اي از تجارب زخمي سركوب حال آنكه ناخودآگاه فرويد مجموعه
الگوهاي  كهن. ناخودآگاه فرويدي، ناخودآگاهي شخصي و مربوط به سرگذشت شخصي فرد است

  ].85، ص11[ست سرگذشت شخص فرع بر آن ا. اند شناختي يونگي، ناخودآگاه زيست
شـباهت بـه    تايپ وي بـي  از نظر يونگ، ناخودآگاه جمعي بر روان فرد حق تقدم دارد و آركي
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دنياي مثُلي افالطون نيست و اين تصاويري ازلي فراتر از شخص و خارج از دايرة زماني تـاريخي  
  ].129، ص10[و متعلق به زمان نوعي و حيات آلي است 

  بيان مسئله
هاي كرمـان   نمونة مادرمثالي در افسانه در اين پژوهش بررسي مظاهر مجازي كهن مسئلة مورد تحقيق

همـة  . شـود  هاي واقعي مجازي و بـا جنسـيتي مثبـت و منفـي ظـاهر مـي       مادرمثالي به صورت. است
نمونة مادرمثالي در بعد مجـازي آن بـا مهربـاني، بـاروري، نگاهبـاني، فـداكاري،        هاي مثبت كهن جنبه
آن با سياهي، خيانت، فريب،  هاي منفي  سوست و در سوي ديگر جنبه كنندگي هم يتورزي و حما عشق

ها، با قدمت فراوان خود، پرتـوي هسـتند كـه بـه      افسانه. دروغ و هر چيز سري و نهاني در پيوند است
ايـن تحقيـق   . شوند تا نمايانگر سيماي كهن و مثالي آنان باشند هاي بشري تابانده مي خانة نسل تاريك

  .نمونة مادرمثالي را در كتاب يادشده نشان دهد كوشد بسامد و چگونگيِ مظاهر مجازي كهن يم

  پيشينة تحقيق
هاي ايراني بررسي كند  دهد پژوهشي كه اختصاصاً مادرمثالي را در افسانه وجوها نشان مي جست

كـه در آثـار   ها بررسي شده يا مادرمثـالي   نمونة ديگري كه در افسانه انجام نشده است؛ مگر كهن
مثـالي در شـعر سـهراب     الگـوي مـادر   بررسي كهن«اي با عنوان  مقاله .منظوم پيگيري شده است

شناسي در ميان مكاتب نقد ادبـي،   ، ضمن اشاره به تاريخچة نقد روان]84ـ57، ص12[» سپهري
 هاي ناخودآگـاهيِ انسـانِ نـوعي برخـوردار     ترين اليه داند كه از عميق شعر سپهري را شعري مي

جان را ذكر كرده  معشوق زن اشياي بي: هاي مثبت و منفي مادرمثالي همانند است و بعد سمبل
آب، اتاق، باران، باغ، درخت، زمين، شـهر، گـل سـرخ، مـاه، نيلـوفر و      : هايي مانند و سپس سمبل

اي ديگر با عنـوان   مقاله. شود گيري مي نهايت نتيجه كند و در هاون را در شعر سپهري بررسي مي
] 128ــ 103، ص7[» هـاي بيـدل دهلـوي    الگوي زايش يا مادران ازلي و نمود آن در غزل كهن«

شناسان، اسطوره را از ديدگاه ميرچا الياده بررسي و با طـرح   ضمن اشاره به تاريخچة نقد اسطوره
و معرفي اصطالح خداانگاري، اين موضوع را در اوپانيشاد مينوي خرد و نزد صـابئان و معتقـدان   

در ادامـه، بـا طـرح    . آورد هـايي مـي   كند و از شعر بيدل شـاهدمثال  ت وجود كنكاش ميبه وحد
پوسـتان امريكـا،    هـاي آفـرينش يونـاني و سـرخ     موضوعِ مامِ زمين، زن و زايندگي و ذكر اسطوره

درنهايـت،  . كنـد  هاي ايراني مطرح و به ارتباط زمـين و زن اشـاره مـي    زايش زمين را در اسطوره
اي ديگـر بـا عنـوان     مقالـه . كنـد  گيري مـي  زايي را در شعر بيدل بررسي و نتيجه الگوي گياه كهن

» الگويي داستان جمشيد و خورشيد اثر سـلمان سـاوجي   ـ نقد كهن جمشيد در گذر از فردانيت«
ت را در مثنـوي     كهن  ،]122ـ101، ص11[ سـلمان  » جمشـيد و خورشـيد  «الگوي مهـم فردانيـ
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قهرمـان، پيـر خردمنـد،    : رفته در داسـتان همچـون   كار هاي به نمونه ساوجي بررسي كرده و كهن
هـا   نامـه  در بخش پايـان . آنيما، مادر نيكوكار، سايه، آب، بيشه، دايره و اعداد را معرفي كرده است

الگـوي   بررسـي و تحليـل كهـن   «: نمونه و افسانه مورد پژوهش قرار گرفته است نيز، موضوع كهن
الگـوي   بررسي كهن«از سوي مهدي اسماعيلي و » كهن ايرانيهاي  بخش در افسانه قهرمان نجات

الگـوي سـفر    بررسي كهن«همچنين، . از سوي افسانه احمدي» هاي ايراني پير خردمند در افسانه
در دانشگاه رازي كرمانشاه از سوي سحر  1394كه در سال » هاي عاميانة ايراني قهرمان در قصه

: شود به ايـن مـوارد اشـاره كـرد     ها به صورت گذرا مي امهن از ديگر پايان. يوسفي انجام شده است
مثالي  براساس نظرية صورت(» الگوي باززايي مجدد در آثار داستاني حسين سناپور بررسي كهن«

دانشـگاه  (» الگو، نمـاد و اسـطوره در شـعر فارسـي معاصـر      بررسي كهن«؛ )دانشگاه اراك/ يونگ
الگـوي پيـر    بررسـي ميـزان انطبـاق آن بـا كهـن      هاي عطار و راهنما در مثنوي«؛ )تربيت مدرس

هاي  ها در قصه نمونه شناسي كهن نماد«، نيز )دانشگاه فردوسي مشهد(» خردمند از ديدگاه يونگ
 ).دانشگاه سيستان و بلوچستان(» اساس الگوي اسطورة يگانه فارسي شيخ اشراق بر

  ضرورت و اهميت تحقيق
ه زن و مادر همواره از آغازين روزهاي پيدايش حيـات  ضرورت و اهميت پژوهش حاضر در اين است ك

بر گسترة هستي حضوري معنابخش و معناآفرين داشته است و تأمل در ماهيـت وجـودي ايزدبـانوان    
النهـرين، يونـان    ـ همچون هند، مصر، ايران، بين شدة شرقي و غربي هاي درخشان و شناخته نزد تمدن

باسـتاني و   اي كهـن  در اين ميان، ايران با پيشـينه . خور آن استدهندة اهميت و اعتبار در ـ نشان و روم
هاست كه بسياري از اين نمادهـا   ها و نمادهاي مرتبط با آن نمونه خيز خاستگاه بسياري از كهن اسطوره

تـر   هـاي عميـق   ها زبان پنهان اليه اگر بپذيريم كه افسانه. هاي ايراني بازتاب يافته است در آيينة افسانه
هـاي افكـار و    همان ناخودآگاه جمعي هستند، پس الزم است براي درك و دريافت سرچشـمه  روان يا

  .خياالت چندين هزارسالة آدمي مورد مداقّه و بررسي قرار گيرند
هـاي   هاي ادبيات فارسي بر بستر افسـانه  نمونه شايان ذكر است، رود پرخروش اساطير و كهن

ها بيـرون   هاي متفاوت از دل افسانه كاري با خويش هاي متنوعي اند و شخصيت ايراني جاري شده
ها دارد و ضروري اسـت كـه در مركـز     اند؛ از جمله مادرمثالي كه حضوري پررنگ در افسانه آمده

  .توجه قرار گيرد و بررسي شود

  بحث
  اي نمونه نقدكهن

ي كشـف  الگـوي  آل نقـد كهـن   ايـده . شناسي است الگويي نقد روان توان گفت زيربناي نقد كهن مي
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كوشـد   هـا در آثـار ادبـي اسـت و مـي      آفرينـي آن  الگوها و چگـونگي نقـش   ماهيت و ويژگي كهن
  ].202 ، ص3[ها پنهان است، بيرون بكشد  الگويي را كه در دل آن هاي مثالي و كهن صورت

شناسـي كمـك    او معتقـد بـود كـه روان   . هاي يونگ است تايپي در پيوند با انديشه نقد آركي
  .درك بهتري از هنر و ادبيات داشته باشيمكند تا ما  مي

شناسي عبارت است از مطالعة فرايندهاي روانـي، كـامالً بـديهي اسـت كـه       از آنجا كه روان
توان براي مطالعة ادبيات از آن سود جست؛ چه روان انسان بطن تمـامي علـوم و هنرهاسـت     مي

  ].40، ص22[
به نوعي بـا مسـائل روزمـرة مـا در      گويد كه قسمت خودآگاه وي در توضيح سطوح روان مي

ارتباط بوده و ابزار تعامل آدمي با جهان اطـراف اسـت و ناخودآگـاه فـردي از محتويـاتي شـكل       
اند يا خودآگـاه روان   نتيجه، به سمت فراموشي سوق داده شده در. ندا گرفته كه كمتر مورد هدف 

هاي ناچيزي هسـتند   يا دريافت. ندگوي زده مي از آن فاصله گرفته است؛ كه اصطالحاً به آن واپس
. گاه به خودآگاه نرسيده، ولي به طريقي در روان فرد حضور دارنـد  كه با اهداف ضعيف خود هيچ

ند كـه از حالـت فـردي خـارج شـده و ميـراث       ا اما ناخودآگاه جمعي امكاناتي نمادين و برجسته
  ].26، ص23[شوند و سازندة بنيان رواني افراد است  بشري محسوب مي

تر از ماهيت ناخودآگاه جمعي، به ميـان   يونگ براي اثبات نظرية خود و درك بهتر و ملموس
هـاي متفـاوت جغرافيـايي     ــ بـا مرزبنـدي    ملل گوناگون آسيايي، افريقايي، امريكـايي و اروپـايي  

  .ـ رفت تا با ناخودآگاه جمعي آنان آشنا شود فرهنگي و عقيدتي

  تايپِ مادرمثالي آركي
اي كـه در درازنـاي    هاي اساطيري مورد عالقة يونگ است؛ چهـره  مادرمثالي از صورتنمونة  كهن

وي سرچشـمة  . اي از تضادهاسـت  مـادر مجموعـه  . حيات آدمي مقدس و مورد احترام بوده است
البتـه يونـگ   . بخش هنرمندان شاعران و اهل فكـر اسـت   حيات و نماد زايندگي شكوفايي و الهام

هاي اساطيري و مقدس مادر است و نه مادرِ در  جوي صورتو ر جستاشاره دارد كه وي بيشتر د
  :دسترسي كه روزانه با او سروكار داريم

شناسي براي مادرِ حقيقي اهميتـي محـدود قـائلم؛ يعنـي نفـوذي را كـه        من از لحاظ علت
از  دانم؛ بلكه آن را بيشتر ناشـي  شود، از خود مادر نمي گويد بر اطفال اعمال مي شناسي مي روان

كنم كه بـه مـادر نسـبت داده شـده، او را جنبـة اسـاطيري و تقـدس         صورت مثالي قلمداد مي
  ].28، ص21[بخشيده است 

گـذارد و   الگويي و مثالي مادر بر ذهنيت كـودك اثـر مـي    طور ناخودآگاه، چهرة كهن پس، به
سـازِ   ه زمينـه برد كه در آيند آماده و ژنتيكي به ارث مي پيش توان گفت كه كودك تصويري از مي

به عالوه، اين گرايش درونـي بـا جهـان اطـرافش ممـزوج      . نوع نگاه وي به مادر خود خواهد بود
 ].110، ص8[كند  اش را با مادر تعيين مي شود و نوع رابطه مي
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هـاي مختلـف همـواره     ها و فرهنگ اي مادركيهاني باوري است كه در سرزمين چهرة اسطوره
شود و اصل رونـق و شـكوفايي    مظاهر آفرينشگري را شامل مي تكرار شده است؛ مادري كه همة

  .گردد مي  هستي به او بر
آن مادر سرودهاي ما، مادر همة ذريه و تبار ما، ما را در ابتداي كار به دنيا آورد و بنابراين او 

  ].41، ص2[هاست  مادر همة انواع انسان
ايِ او  نمونـه  ي ديني از چهرة كهـن ها داند كه در سنت جوزف كمپبل، مادر را پااليشگري مي

اي  شـده، آن هـم بـه گونـه     شـدن بـا جهـان پديـدار     براي برقراري توازن و آمادگي فكري و آشنا
 ].121، ص14[ شود شده، استفاده مي كنترل

هـايي را بـه او    كنندگي است، ويژگي تصور اينكه مادر سرچشمة مهرباني، زايندگي و حمايت
  .كند منسوب مي

مادرانه، قدرت جادويي زنانه، فرزانگي و رفعت روحاني، كـه برتـر از دليـل و    شوق و شفقت 
پروراند و مراقبت  دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچه مي برهان است، هر غريزه و انگيزة ياري

  ].25 ، ص21[باشد  گيرد مي برمي كند و هر آنچه رشد و باروري را در مي
كند كه با حس فداكاري و  شماري را مشاهده مي ر بييونگ، در طبيعت پيرامون خود، مظاه

  .اند كنندة مظاهر مجازي مادرمثالي ها نيز به نوعي تداعي گري در ارتباط است و آن حمايت
تـوان از   انگيزنـد را مـي   مـي  گزاري را بـر  بسياري از چيزهايي كه احساس فداكاري و خدمت

... ، كشور، آسـمان، زمـين، جنگـل، دريـا و    شمار آورد؛ مثل دانشگاه، شهر مظاهر مجازي مادر به
سـاير  . ... چـه شـبيه آن اسـت    اشياي گود، چون ديگ ظروف طبخ، و البته زهدان و رحم و هـر 

شوند كه مبين غايت آرزوهاي ما براي  مظاهر مادر به مفهوم مجازي آن در چيزهايي متجلي مي
 ].25، ص21[تي ـ ملكوت خدا و اورشليم بهش نجات و رستگاري است؛ مانند فردوس

زمـين، وطـن،   : از نمودهـاي مثبـت آن  . مادرمثالي نمودهاي مثبت و منفي فراواني نيـز دارد 
اي  شهر، آب، چشمه، رود، دريا، جنگل، كوه، باران، باغ، درخت و همة مفاهيمي است كه به گونه

يگـر،  با فداكاري، نگاهباني، بخشـندگي، بـاروري، زاينـدگي و مراقبـت پيونـد دارد و از سـوي د      
جهـان    نمادهاي منفي وي با مرداب، چاه و هر مكان تاريك و پنهان، همانند گورسـتان، مغـاك،  

  .راني، ترس و مرگ در ارتباط است مردگان، اژدها و فريبكاري، سحر و جادو، فساد و شهوت

  كرمانهاي  نمونة مادرمثالي در افسانه مظاهر مجازي كهن
نويسـي شـد و مطـابق تعريفـي كـه يونـگ از        و برگـه  هـا مطالعـه   در تحقيق حاضر، همة افسانه

نمونة مادرمثالي داشت، مظاهر مجازي و نمودهاي مثبـت و منفـي مادرمثـالي اسـتخراج و      كهن
  .ارائه شده است 1آمده در جدول  دست اطالعات به. معرفي شد

    
  



  319   ...نمونة مادرمثالي مظاهر مجازي كهن

  نمونة مادرمثالي مظاهر مجازي كهن. 1جدول
  نمودهاي منفي ثبتنمودهاي م مظاهر مجازي عنوان قصه  رديف

  -  كنندگي آب، حمايت بز، آب »بزو و گرگو«  1
  -  شهر شهر، درخت، كاسه »هيچاهيچ» «دختر شهر«  2
  -  شهر اسب، شهر »باشيرمال«  3
آب، كماجدان، ديگ، درخت، زمين،  »هنزيكو با سوسكو«  4

 كاسه
  -  آب، زمين

  -  شهر باغ، شهر، اسب »سنگ سمور«  5
  -  آب، دريا  آب، آفتابه، صندوق، حوض، اسب، دريا »ميزمست و خمار«  6
  چاه  شهر اسب، چاه، شهر، باغ، كاسه »كرة قطاس«  7
  -   تغار،كاسه، اسب »نخودو«  8
  - آب، درياچه  اسب، باغ، درياچه، آب، درخت، سبو »گشامشكل«  9
  -  آب كاسه، صندوق، آّب، اسب »سگيخوار او كچه«  10
  -  آب باغ، سماور، استكان، اسبآّب، »پسر پادشاه و پري«  11
زمين، گاو، گوسفند، كماجدان، خََُُِم،  »ديونه بليت«  12

 كوه، درخت، قابلمه، بزغاله
  -  زمين

  چاه حسادت زنانه  آب خُم، گاو، چاه، سبو، تنور، آب »فاطيكو«  13
  -  آب آب، كماجدان »خاركش و پسرش«  14
پسر پادشاه كه نفس«  15

 »نداشت
  -  - گاسب، آهو، دي

  چاه  شهر سوز، چاه، حوض، شهر، كاسهپي »سوز طالييپي«  16
  -  - كاسه »گرگيعمه«  17
  -  - غار، اسب، باغ »تنكنيم«  18
برادري كه بختش خواب«  19

 »رفته بود
  گور شهر، زمين كوه، زمين، شهر، خم، گور

رودخانه، باغ، درخت، آب، زمين،  »حكايت مكه رفتن روباه«  20
 شسبو، خرگو

  - آب، رود، زمين

ديگ، كماجدان، آب، قورباغه، خم،  »هفت تا دخترو«  21
 شهر، چشمه، درخت، چاه، تنور

  چاه  آب، شهر

چاه، گل، باغ، درخت، دريا، چشمه،  »نارنج و ترنج طال«  22
 سبو، زمين، آب

دريا، آب، زمين،
  چاه  چشمه

  -  - درخت »قاضي دانا«  23
  -  آب، شهر اسب، شهرآب، درخت، »محمد تيرانداز«  24
  -  شهر، باران  بز، سبو، صندوق، شهر، كاسه، باران »مرد با زن احمق«  25

كوه، چشمه، درخت، خم، گوسفند،  »راه و بيراه«  26
  -  شهر، چشمه اسب، حوض، شهر

پسر تاجر يا بازگشت«  27
  -  شهر، زمين  شهر، زمين، آفتابه، قلعه، مار »مرده
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نمونـة مادرمثـالي در    هـاي مجـازي كهـن    هد كه انـواع صـورت  د نشان مي 1اطالعات جدول 
هاي بعدي به تفكيك فراواني مظـاهر مجـازي و نمودهـاي     هاي يادشده آمده است و جدول قصه

  .دهند مثبت و منفي آن را نشان مي
  

  )اشيا(فراواني مظاهر مجازي مادرمثالي . 2جدول 
 درصد  تعداد  عنوان رديف درصد تعداد عنوان رديف

 11/11  3  ديگ 9 4/7 2 تابهآف 1
 5/18  5  سبو 10 7/3 1 استكان 2
 7/3  1  سماور 11 7/13 1 سوزپي 3
 11/11  3  صندوق 12 7/3 1 تغار 4
 7/3  1  قابلمه 13 11/11 3 تنور 5
 7/3  1  قلعه 14 22 6 چاه 6
 62/29  8  كاسه 15 11/11 3 حوض 7
 8/14  4  كماجدان 16 8/14 4 خم 8

  

تـر در   مورد اشارة يونگ بوده اسـت و پـيش    آمده، 2مادرمثالي كه در جدول  اغلب مظاهر مجازي
ها اشـاره شـد؛ مـثالً تنـور يكـي از ايـن مظـاهر اسـت كـه           تايپ مادرمثالي به مظاهر آن قسمت آركي

تنـور از نظـر فيزيكـي مكـانِ     . پيدايش و استفاده از آن به عصر يك جانشيني و زراعـت مربـوط اسـت   
، 1، ج19[» محـل پخـتن نـان در خانـه يـا نـانوايي        tinuruاكـدي   tanurرتنـو «. پخـتن نـان اسـت   

به جوشيدن آب از تنور و وقوع طوفـان  ) 27/ ؛ مؤمنون40/ هود(همچنين، دو بار در قرآن ]. 1156ص
از نظر نمادين، تنور رمزي از هيجان و حرارت و مظهر رونـق  ]. 343و226، ص1[نوح اشاره شده است 

تهـي نمـاد دربرگيرنـدگي و     عنـوان شـيئي ميـان    با خير و بركت توأم است و بهاعتبار و گرمي است و 
در افسـانة  . آفرينـي كـرده اسـت    هاي كرمان نيز، تنـور در سـه افسـانه نقـش     در افسانه. حمايت است

  .كند تا نوكران پسر پادشاه او را پيدا نكنند ، نامادري فاطيكو را در تنور پنهان مي»فاطيكو«
  ].156، ص17[» فاطيكوره كرد تو تنور و جووالِ ارزنِ گذاشت ور سرِ تنور زِن پِدرش اومد و

كنـد، امـا تنـور بـا نقـش       شدن از شرّ فاطيكو، او را در تنور پنهـان مـي   نامادري براي خالص
گيرد و با حمايت خـود او را بـه سـرانجامي خـوش      كنندگيِ خود، دختر را در آغوش مي حفاظت

برد و نزديك است كه  هاي زنش رنج مي ، مردي از حماقت»ت تا دختروهف«در افسانة . رساند مي
  .نمايد كنندگي تنور اذعان مي جان خود را از دست بدهد و زنش بر نقش محافظت

  ].197، ص17[بارون خوني باريد و م از ترس تو تنور قايم شده بودم 
يابـد   زد، اما پيرزني آن را مياندازند تا بسو ، چوبي را داخل تنور مي»نارنج و ترنج«در افسانة 

  .كند شود و پسر پادشاه با او ازدواج مي و چوب به دختري زيبا تبديل مي
آتش ) خرده(اومد تو آشپزخونه پسرِ پادشاه يه خُر . از قضا، پيرزالي همساية پسر پادشاه بود

تـه چـويي تـوي    همچي كه اومد سر تنور، ديد يه تخ. گفتن برو از تو تنور بردار. برا خودش ببره
  ].206، ص17[زنه  طرف ور اوطرف مي جكه و خودش وِر اي تنور هي ور مي
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  .ندا دهندة فراواني حيواناتي است كه به صورت مجازي مظاهر مادر مثالي نشان 3جدول 
  

  )حيوانات(فراواني مظاهر مجازي مادرمثالي . 3جدول 
  درصد تعداد عنوان رديف

  3/7 1 آهو 1
  48 13 اسب 2
  11/11 3 بز 3
  7/3 1 خرگوش 4
  3/7 1 قورباغه 5
  4/7 2 گاو 6
  4/7 2 گوسفند 7

  
قورباغـه در  . اي مطابقـت دارنـد   نمونه نيز با تعاريف كهن) حيوانات(مظاهر مجازي مادرمثالي 

تـرين بخـش وجـود انسـان،      ها نماد كهـن  قورباغه. هاي ملل با جادو و طلسم مرتبط است افسانه
در . ترين نوع هسـتي مـا باشـند    دريك نگاه بسيار عميق، شايد نماد ابتدايي... ديعني نهاد، هستن
تر زندگي به مرحلـة بـاالتر هسـتند     تر نمايندة توانايي ما در گذار از مرحلة پست سطح قابل فهم

  ].126، ص5[
، قورباغه با قدرت جادويي خـود سـنگي معمـولي را بـه سـنگي      »هفت تا دخترو«در افسانة 

  .كند ل ميطاليي تبدي
راستي باورت شـده م   راستي: اينم جكيد ور ميونِ جو گُف. قورباغه دو دفَه بنا كرد صدادادن

تا دس كرد يه سنگ طاليي از تو جـو بـه   . و دس كرد تو جو. دارم حاال سنگ رو چرخوت ورمي
  ].193، ص17[دستش اومد 

وان اسب را نام برد كه با حضـور در  ت از ديگر حيواناتي كه مظهر مجازي مادرمثالي است، مي
  :يونگ معتقد است). 1(هاي كرمان دارد  سيزده افسانه بيشترين فراواني را در افسانه

عنوان يك حيـوان، تجلـي روان    به. اسب الگويي بسيار رايج در اساطير و فرهنگ عامه است
به همين لحـاظ، در  . استگرايي ناخودآگاه  بشري، مادون انساني، حيوان درون ما و لذا روان غير

عنـوان   بين، شنوا و حتي گاه واجد قدرت تكلم هستند و به ها متفكر و روشن فرهنگ عامه، اسب
  ].309، ص24[حيوان باركش اشتراكي تنگاتنگ با الگوي مادر دارند 

در اساطير ايراني، اسب جايگاه خاصي دارد و مثل شـير نمـاد خورشـيد اسـت و در اسـاطير      
كنندة ايزدان و ايزدبانوان ايراني نيـز اسـت    همچنين، حمل... لوقات خوب استزردشتي جزء مخ

گيـري ماجراهـا دارد و    در افسانة كُره قطاس، اسب نقشي كليدي در روند شـكل  ].455، ص20[
كند تا از مكر و حيلة نامـادري بگريـزد و بـا پشـت سـر       عنوان راهنما به پسر پادشاه كمك مي به

  .با دختر پادشاه سرزميني ديگر ازدواج نمايد گذاشتن حوادث گوناگون،
يه وختـي دلتنـگ شـد، مـويي ور     ... پسر پادشاه به هموجوري كه اسپ گفته بود رفتار كرد

  ].116، ص17[اسبش اومد . آتش گذاش
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  .بررسي شده است) طبيعت(، فراواني مظاهر مجازي مادر مثالي 4در جدول 
  

  )طبيعت(يفراواني مظاهر مجازي مادرمثال. 4جدول 

  
در . طهير است و اساس هستي بر آن اسـتوار اسـت  آب پااليندة روح و جسم و نماد زايش و ت

شده و نيز يكي از مظاهر مجازي مهم مادرمثـالي   اي رايج و شناخته نمونه بسياري از جوامع كهن 
  ).2(است كه در پانزده افسانه آمده و فراواني چشمگيري دارد ) طبيعت(

ازياشـونه كـردن و   به آب جكيدن آب ب. رفتن همراه دخترِ خاركش تو درياچه به آب بجكند
 ].131، ص17[اومدن بيرون لباساشونِ پوشيدن 

ها و ضمير ناخودآگاه و خردي كـه   شناسي يونگي، آب نوعي رؤياست كه در اسطوره در روان
كردن يا نوشيدن  تني رو، رؤياهاي ما در مورد آب اين از. دهد در آنجا نهفته است خود را نشان مي

اي خرد يا ايجـاد ارتبـاط ميـان ضـمير خودآگـاه و ناخودآگـاه       جو برو توان نماد جست آب را مي
  ].112، ص6[تفسير كرد 

گونـه   طور كه طبيعت نيز ايـن  همان. داند باشالر نيز خصلت اساسي آب را خصلت مادري مي
نوشاند و هماننـد آن مفيـد و گواراسـت     گر شيري است كه مادر به كودك مي است و آب تداعي

  ].33، ص4[
  .ودهاي مثبت مادر مثالي آورده شده است، نم5در جدول 

  
  )نمودهاي مثبت(فراواني مظاهر مجازي مادر مثالي . 5جدول 

  درصد تعداد عنوان رديف
  55 15 آب 1
  8/14 4 باروري و زايندگي 2
  7/3 1 باران 3
  90/25 7 باغ 4
  11/11 3 كنندگيحمايت 5
  11/11 3 دريا 6
  7/3 1 رود 7
  22 6 زمين 8
  44 12 شهر 9

  

  درصد  تعداد  عنوان رديف درصد تعداد عنوان رديف
  7/3  1  رود 7 55 15 آب  1
  22  6  زمين 8 7/3 1 باران  2
  44  12  شهر 9 90/25 7 باغ  3
  7/3  1  غار 10 11/11 3 چشمه  4
  11/11  3  كوه 11 37 10 درخت  5
  7/3  1  گل 12 11/11 3 دريا  6



  323   ...نمونة مادرمثالي مظاهر مجازي كهن

جـوزف كمبـل زن و زمـين را بـه يكـديگر مربـوط       . زمين نمودي مثبت از مادر مثالي است
نماينـد و   ها را متولد و تغذيه مي داند كه صورت بيند، زيرا نيروي هر دو را نيرويي جادويي مي مي
 هـايي  النهرين باستان نيل مصر و نظـام  اي غالب در دنياي كشاورزي بين گويد صورت اسطوره مي

بـرادري كـه بخـتش بـه     «در افسانة ]. 253، ص11[كه فرهنگ آنان زراعي است يك الهه است 
رسـد و   هنگام به منزل دهقاني مي جوي بخت خود، شب و ، برادر بزرگ در جست»خواب رفته بود

  دهد؟ كند كه وي از بختش بپرسد چرا زمين دهقان محصول خوب نمي دهقان از او تقاضا مي
مـن يـه   : گفتـه كـه  )دهقان(بيدار كردي، بِش بگو كه فلون كسِ زيم  وختي كه بختت: گُف

دم، بـاز   شـكنمش، آبـش مـي    كشم، بـراش خـوب خـوب مـي     زميني دارم هرچي كه زحمت مي
  ].178، ص17[اي زمين چيزه و عالجِش چيزه؟  عيب . كنه محصولِ خوب نمي

يـان توانـايي زن در زادن   هستند، م) مادر زمين(در اساطير يونان، كه صاحب ايزدبانوي گايا 
پندارند  بينند و روان زمين را مادينه مي اي ويژه مي فرزند و توانايي زمين در توليد گياهان رابطه

 ].16ـ15، ص9[
  .، نمودهاي منفي مادر مثالي مشخص شده است6و اما در جدول 

  
  )نمودهاي منفي(فراواني مظاهر مجازي مادر مثالي . 6جدول 

  درصد  تعداد  عنوان رديف درصد تعداد عنوان رديف
 7/3  1  طلسم و جادو 5 11/11 3 تاريكي 1
  5/18  5  كاريفريب 6 5/18 5 چاه 2
 4/7  2  گور و مرده 7 7/3 1 خندق 3
 37  10  مرگ 8 7/3 1 شيطان 4

  
  .دهد شب و تاريكي از نمودهاي منفي است كه با ظلمت خود حس سردرگمي و ترديد را افزايش مي

تايپ و ناخودآگـاه جمعـي بـه خـود      آن نمادهاي متفاوتي را در مبحث آركي شب و تاريكي
ــ ابـدي، ناخودآگـاه،     ها، مرگ، دانش ازلي ومرج، ابهام ناشناخته از جمله، ظلمت، هرج. اند گرفته

  ].175، ص16[... تنهايي، غم و اندوه، رازداري و
زار نامـادري قـرار دارد، در   ، قهرمانِ مؤنث، كه همچنان مـورد اذيـت و آ  »فاطيكو«در افسانة 

  .هاي نامادري و دختر اوست كردن خواسته تاريكي شب به دنبال برآورده
تونـه پيـدا    تاريكي رف و ديد خيلي تاريكيه و قاشق نمي. بيا برو قاشقِ مسِ بيار: شب گفتن

  ].154، ص17[كنه 
از سويي تاريكي  بودن و رازآلودگي آن و چاه يكي ديگر از نمودهاي منفي است كه ناشناخته

  .كار بخشيده بودنش به او حالتي مرموز و پنهان و مبهم
كـه بـا   ... هاي جـادويي اسـت   عنوان زهدانِ بزرگ مادر، محل آب چاه با اصل مؤنث خود، به

  ].109، ص15[جهان زيرين پيوند دارد 
  .كند ، كرّه پسر شاه را از خطرات چاه آگاه مي»قطاس كرّه«در افسانة 
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حربِ زيادي ريخته توش كه تـو از رو چـاه   . رت چاهي كنده ميون دالون اسبابزِن پد: گف
 ].114، ص17[گذر كني و بيفتي تو چاه، كشته بشي 

  نتيجه
اي مادرمثـالي در   نمونه ها و مظاهر مهم كهن هاي كرمان بيانگر آن است كه صورت بررسي افسانه

سـتاو يونـگ دربـارة چيسـتي و جايگـاه      كـارل گو  هاي ها و نظريه ها حضور دارند و بر ديدگاه آن
از باورهـاي    دهنـد كـه   اي كتاب نشان مي نمونه هاي كهن صورت. نمايند ها مطابقت مي نمونه كهن

گرفته و در وراي تاريخ ديرسال خود راوي روشنگرِ ناخودآگاه جمعـي    اساطيري ديار خود نشئت
شوند؛ مانند  هاي متفاوتي ظاهر مي ههاي مجازي مادرمثالي در گون صورت. ندا مردمان اين سرزمين

ديگ، كاسه و خمره كه : همچون. اند گر مادرمثالي كه به صورتي سمبوليك تداعي تهي  اشياي ميان
كنند يا حيوانات سودمندي كـه هماننـدي روحـي و     گيرند و مراقبت مي چيز را در ميان مي همه

كه اتفاقاً حيواني همانند ... ز، خرگوش، گاو واسب، آهو، ب: مانند. رواني درخوري با مادر مثالي دارند
هاي  ها و فداكاري گر حمايت گري و حمايت خود تداعي اسب فراواني بيشتري دارد و با حس ياري

بسياري از مظاهر طبيعت نيز در . كند مادر است و قهرمان را در رسيدن به موفقيت پشتيباني مي
شهر، زمين، درخت، چشمه، باغ و آب : همچون. اند مثالي اي مادر نمونه ها نماد ماهيت كهن اين قصه

دادن را، كـه از صـفات بـارز     برگرفتن و تغذيـه و رشـد   كنندگي و در ها حس حمايت كه همة اين
كنـد و   آب، بسان يك مادر، فرزندان خود را سـيراب مـي  . دهند مادرمثالي است، بروز و ظهور مي

اي مثبت  هاي مجازي مادر مثالي گاه چهره صورت. دده ما را تغذيه و رشد مي زمين از بطن خود
جوشـند و   و از دل زمين مي شوند بارند يا چشمه مي شوند و بر ما مي گيرند، باران مي به خود مي

برَد يـا دريـا و رود    مي گشايد و ما را در خود فرو گاه در سيمايي منفي، زماني كه زمين دهان مي
كند، در قامت مادري خشمگين به تنبيـه   اعماق خود پرتاب مينمايند يا چاه ما را به  طغيان مي

گر آن است كه ذهنيتـي   ها نمايان به هر جهت، بررسي اين افسانه. شود فرزندان خود مشغول مي
تنيدگي روحي و رواني  فرماست كه نشان از درهم ها حكم اي بر ساختار آن نمونه اي و كهن اسطوره
  .اي دارد نمونه كهنهاي كرمان با معيارهاي  افسانه

منـد و دلسـوز ديگـري نيـز بـه       گـران عالقـه   هاي اخير پژوهش شايان ذكر است كه در سال
هاي آنان قابل تقدير اسـت و بـا بررسـي     اند كه تالش هاي كرمان مبادرت كرده آوري افسانه جمع

دسـت   بـه  هـاي كرمـان   نمونة مادرمثالي در افسـانه  تر از كهن ها، قطعاً تصويري كامل آن مجموعه
هـاي   خواهد آمد و آنچه اثر لريمر را شاخص كرده، فضـل تقـدم آن اسـت در گـردآوري افسـانه     

  .ها داشته است داشتن آن ايراني در زنده نگه كرمان و سهمي كه يك غير
از همين روي، تنها روزنة . ها پيش از آغاز زندگي تاريخي بشر پديد آمده است ها قرن افسانه

، 1، ج18[تابد  خانة قرون و اعصار قبل از تاريخ مي گري است كه به تاريكنوراني و پرتوي روشن
 ].124ص
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  نوشت پي
، بـه  فرهنگ مردم كرمان، )1353(ل . لريمر د: هاي كرمان، رك دربارة جزئيات حضور اسب در افسانه. 1

، 113، 110، 106، 96: انتشارات بنياد فرهنـگ ايـران، صـفحات   : كوشش فريدون وهمن، تهران
115 ،116 ،118 ،119 ،124 ،128 ،137 ،142 ،149 ،161 ،175 ،211 ،213 ،223.  

، 101، 100، 90: ل، همـان، صـفحات  . لريمـر د   :نمونـة آب، رك  هاي بيشتر پيرامون كهن براي نمونه. 2
108 ،109 ،131 ،132 ،137 ،141 ،149 ،153 ،158 ،185 ،191 ،195 ،203 ،211 ،215 ،
221.  
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