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  )مقالة پژوهشي(

هاي  اسبنامة  الگوي مادر در نمايش هاي كهن بررسي جلوه
 با تكيه بر آراي يونگ دنبار مي آسمان خاكستر

  2مقدم مينو صحاف ،*1مهدي حامد سقايان

  چكيده
  يكي از مفاهيم مهـم . جمعي است ناخودآگاهشمول از يك موضوع واحد در  الگو بازتاب مفاهيم و تعابير جهان كهن

اي داشته  هاي كهن حضور گسترده ها و داستان الگوي مادر است كه به لحاظ تنوع در معنا و فرم در افسانه آن كهن
زن در   گوسـتاو يونـگ در تصـويرِ شخصـيت      الگوي مادر براساس نظريات كارل در اين پژوهش، بازتاب كهن. است

هاي پيشين تاكنون در  پژوهش. اثرِ نغمه ثميني، مطالعه شده است ،دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  نمايش
 ـــ  يليروش تحلاين پژوهش، كه به در . الگوي مادر در آثار ادبي مانند شعر و داستان بوده است زمينة بررسي كهن

: شـود كـه   اي و اينترنتي صورت پذيرفته، به اين پرسشِ اساسي پرداخته مـي  و با استناد به منابع كتابخانه يفيتوص
رو،  ايـن  از چگونه بازتاب يافتـه اسـت؟   دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  الگوي مادر در نمايش هاي كهن مؤلفه

پـردازي، رويـدادها و نمادهـاي     عناصـري همچـون شخصـيت   الگـوي مـادر در    كهندهد كه  فرضية مقاله نشان مي
آفرينندگي، : الگوي مادر در وجه حقيقي شامل شود كه كهن ميگيريِ مقاله تأكيد  در نتيجه .بازتاب دارد  نامه نمايش
ترديد، عقدة مادري، درد، رنج، (بازتاب زندگي در ضمير ناخودآگاه رهايي،  گري، پاكي، الوهيت، اميدبخشي، حمايت
بـه شـكل نمـادينِ    ناخودآگـاه   ريدر ضـم  تأثير زندگي گذشـته  :و در صور مجازي در عناصر طبيعي شامل) تنهايي

  .ي استبخش تيامن ي ونگهبان ، تولدي دوباره،ان مادرزهد

 كليدواژگان
ـ بار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامه، شخصيت زن، نغمه ثميني،  ، نمايشگوستاو يونگ كارل الگوي مادر،  كهن  دن

  ).نامه نمايش(
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  مقدمه
ملـل جهـان    هاي مشـترك  ها مجموعه تصاوير، مفاهيم، نمادها و نشانه تايپ آركييا  1الگوها كهن

اند و همچنين  ها در ذهن آدمي به آثار هنري راه يافته هستند كه بر اثر تكرار و بازيابي مجدد آن
هـاي   هاي فردي و جمعـي كـه بسترسـازِ آفـرينش     هايي نمادين از آرزوها، اميال و خواسته جلوه

 2يونـگ  شـناس سوئيسـي، كـارل گوسـتاو     الگوي مادر از سويِ روان مفهومِ كهن. شوند هنري مي
هـايي حقيقـي،    الگو دربردارندة جنبـه  نظريات يونگ پيرامونِ اين كهن. ، ايراد شد)1961ـ1875(

هـاي   يونـگ در پـژوهش  . اسـت  شمول و حتي وجوهي فراطبيعي از شخصيت و منشِ مادر  جهان
راستاي كنكاش در سوية روحـي و روانـيِ مـادر     خود به عناصر زنانه در نمادهايي از طبيعت، هم

جمعي و فردي، شمايل و نمادهاي  ناخودآگاهالگو با ضمير  وي با ذكر ارتباط اين كهن. ردازدپ مي
و   كند، از جمله به عناصر طبيعي كه نماد بـاروري، حاصـلخيزي   متعددي را براي آن توصيف مي

. كنـد  اشـاره مـي   گل سرخ، غار، جنگل، دريااند مانند آتش، چاه، درخت، نور،  يا الوهيت و تقدس
صـفاتي  . دهـد  الگـو قـرار مـي    ونگ هر آنچه داراي صفات بارز مادينگي است در زمرة اين كهـن ي

بيانگر  گري هوشمندي، وفاداري، قدرت و ياري گري، آفرينندگي، پرورش، همچون پاكي، حمايت
  .الگوي مادر هستند ردپاهايي از كهن

شـباهت بـه    وي بي تايپِ جمعي بر روان فرد حق تقدم دارد و آركي ناخودآگاه ،از نظر يونگ
زماني تاريخي ة طون نيست و اين تصاويري ازلي فراتر از شخص و خارج از دايردنياي مثُلي افال

  ).96: 1393الياده ( و متعلق به زمان نوعي و حيـات آلي است
توجـه   هنرمند، بي. رو، بازتاب آن در آثار هنري همواره در جهت آفرينشي خالقانه است ازاين
. كند مي هاي ذهني براي بياني نو، عصارة انديشة خود را در قالب اين نمادها عرضه  ديتبه محدو
 شـاهنامة با اقتباسـي آزاد از داسـتان سـياوش در     دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  نمايش

ها تصوير كرده و همين امـر اسـبابِ تفـاوت در     الگوي مادر را در شمايل شخصيت فردوسي كهن
  .را فراهم كرده است) شاهنامه(و فرم داستان با اثر داستانِ مبدأ نوع روايت 

الگـوي مـادر در    هاي كهـن  مؤلفه: ها مورد توجه بوده است در اين مقاله، پاسخ به اين پرسش
عناصـري  الگـو در   و اين كهنچگونه بازتاب يافته  دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  نمايش

تأثيراتي بر جاي گذاشته اسـت؟ همچنـين، در    ا و نمادها چهپردازي، رويداده همچون شخصيت
 يابـد؟  تجلـي مـي  الگوي مادر  هايي از كهن فردي قهرمانان چه جلوه ناخودآگاهنامه در  اين نمايش

الگــوي مـادر در پــردازشِ   گـذاريِ كهـن  تأثيرهـدف اصـلي از ايــن پـژوهش شـناخت چگــونگي     
ـ بار مـي  آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  نمايشهاي زن در  ويژه شخصيت ها، به شخصيت . اسـت  ،دن

هـاي يونـگ در زمينـة     االت و همچنين دستيابي بـه هـدف پـژوهش، ديـدگاه    ؤبراي پاسخ به س
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. شـود  الگوي مـادر بررسـي مـي    هاي كهن الگو و ضميرِ ناخودآگاه و نظريات او در بابِ ويژگي كهن
، بـا الگـويِ   )مـادر، ماديـان و سـيتا   (نامـه   سپس، بر پاية اين معلومـات، سـه شخصـيت نمـايش    

صـور حقيقـي در شخصـيت    . شـوند  الگوي مادر تحليل مي هاي حقيقي و مجازي در كهن صورت
الگـوي مـادر در    تأثيرگـذاري كهـن  . انـد  مادر، ماديان و سيتا و صور مجازي در آتش نمايان شده

رود سياوش بـه آتـش و   و. مندي اثر نمايان است ضمير ناخودآگاه سياوش، در نوع كنش و روايت
هاي نماديني كه هريك به تناوب در بخشي از ضمير ناخودآگـاه او ريشـه    مواجهة او با شخصيت

  .رو، روند داستان در راستاي رودرويي سياوش با خويشتن و واكاوي درونيات است ازاين. دارند
از داستانِ مبـدأ   اي و ملي با توجه به فاصلة زماني فراوان برداشت آزاد از يك داستان اسطوره

هـاي متفـاوتي را    و همچنين تأمالت انسانِ امروزي و تغييرات فرهنگي و اجتماعي، زمينة تحليل
هاي گوناگون از يك متن اگرچه بر گستردگي و تنوع  خوانش. كند از يك متن نمايشي ايجاد مي

ماية اثر نيز وجـود   بناي ديگر احتمال برداشت نادرست از شاكله و  افزايد، از جنبه ادبيِ امروز مي
الگوهـا   شناسـي و كهـن   رو، مبنا قرار دادن نظريات محققانِ برجسته در حوزة اسـطوره  ازاين. دارد
ويژه آثارِ مرتبط بـا زنـان، را در كشـورمان     تواند بستر مناسب براي شناخت متون نمايشي، به مي

  .فراهم كند

  پيشينة تحقيق
هـاي كهـن ايرانـي،     الگوي مادر، در ادبيات و افسـانه  له كهنها، از جم الگو با توجه به بازتابِ كهن

 آسـمان خاكسـتر  هـاي   اسـب نامة  هاي متفاوتي صورت گرفته و در زمينة بررسيِ نمايش پژوهش
نامـه طبـق نظريـات     الگوييِ ايـن نمـايش   اولي، تحليل كهن. دو اثر منتشر شده استنيز  دنبار مي

امـا  . الگوييِ اين اثر با تأكيد بر عنصر آتش حليلِ كهنژيلبر دوران است و دومي پژوهشي دربارة ت
آسـمان  هـاي   اسـب نامـة   يك از اين دو مقاله، بلكه در هيچ تحقيـقِ ديگـري نمـايش    تنها هيچ نه

اكنون نگاهي . الگوي مادر مورد تحليل و بررسي قرار نگرفته است براساسِ كهن دنبار مي خاكستر
  :به پيشينة تحقيق

، فرايند فرديـت يونـگ و   »تحليل داستان سياوش بر پاية نظريات يونگ«قالة در م) 1386(اقبالي 
الگوهاي من، قهرمان، پيردانا، سايه، پرسونا، كنش و كاركردهاي شخصـيت و قهرمـان داسـتان را     كهن

هـا از جملـه    الگـوي تمـامي شخصـيت    در ايـن مقالـه، مطالعـه درخصـوص كهـن     . بررسي كرده است
سياوش و همچنين پرداختن به مفاهيم آنيما و آنيموس از ديـدگاه يونـگ   افراسياب، رستم، كيخسرو، 

تفكيـك نظريـات   . عدم تبيين روند مشخص در اين پژوهش موجب سـردرگمي خواننـده اسـت   . است
  .الگو در عنوان ضروري است روانكاوانه يونگ از مبحث مفصل كهن

مادر، قهرمان و گذر از آب و آتـش   ه،يسا يالگوها كهن يبررس«پژوهش در   )1393(ي زيپرو
ماننـد   ييها تيشخصبازگفته،  يالگوها كهن ، ضمن بررسيِونگي از آرايبا استفاده  »در شاهنامه
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فرانـك و   س،يسـودابه، فـرنگ   ،قهرمـان  يالگـو  ندر قالب كه اوشيو س ديجمش ار،يرستم، اسفند
اژدهـا،   ،مادر يالگو كهن منزلة به مانند گاو را اتيوانيح زينو و چاه  نيهمچون زم ها دهيپد يبرخ
و  دونيـ و گذشـتن فر  هيسـا  يِرا مظهر صورت نوع شاهنامهافراد شرور در  يو برخ منياهر و،يد
كـرده  از سـرنمون گـذر از آب و آتـش مطـرح      ياز آتش را نمود اوشياز آب و عبور س خسرويك

از نكات مورد توجه ايـن  الگو مادر و قهرمان  تفكيك موردي برحسب قرابت معنايي با كهن. است
الگوي  دهنده به كهن مقاله است، اما گذر از آب و آتش براساس نظريات يونگ از نمادهاي تعميم

الگو بيان شـده اسـت    در عنوان و چكيدة مقاله، آب و آتش در زمرة كهن. شود مادر محسوب مي
  ).الگو است سرنمون معادل فارسي كهن(

نقـد   دگاهياز د دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسببررسي « در )1397(يي رضاو  مرزبان ملك 
مـتن بـا   درون  يا شـبكه  يها نشانهحيث از  را تشآنماد ، »ي با تكيه بر نماد آتششناخت اسطوره

 يها يژگيو و يمعان يبررس. اند داده موجود در داستان مورد توجه قرار يا اسطوره ينمادها ريسا
، در ايـن پـژوهش مـورد    داستان نيا يها هيام بننظرِ و چه از  ريفرهنگ اساط منظرِ چه از ،آتش

شناختي با توجه به ارجاعات فرهنگي و عرفاني  در اين مقاله، نقد اسطوره. تأكيد قرار گرفته است
توجه به نمـاد آتـش در ناخودآگـاه جمعـي و همچنـين      . در ذهنيت نويسنده بررسي شده است
  .از نكات درخور توجه اين پژوهش استبازتاب و پردازش آن در تفكر نويسنده 

نامـة نغمـه ثمينـي براسـاس روش      سنجي از پنج نمايش اسطوره«در مقالة  )1397( سينيح
نويسـنده و محـيط اجتمـاعي او    ة نامـ  زنـدگي از و فرامتني  يمتنتحليلي  زمان هم ،»ژيلبر دوران

. دهـد  ارائـه مـي  سـنجي   سنجي و اسطوره نمادسـنجي، روان: گانة ژيلبر دوران براساس مراحل سه
سنجي موضـوعي بـديع و    سنجي، نماد و اسطوره بررسي پيوند ميان آثار نويسنده از ديدگاه روان

شناسـي   تر شبكة ارتباطيِ اسطوره الگو در جهت تفهيم كامل تر از كهن نو است، اما پردازش دقيق
 يهـا  نقـش  يا سهيمقا يبررس«در مقالة  )1398(ي با. در آثار ثميني در اين مقاله ضروري است

چهـار  ، بـه  »ونـگ ي ييالگـو  كهـن  يـة بـر نظر  هيـ بـا تك  رزاديپ ايوولف و زو اينيرجيزنانه در آثار و
نقـش   .4 و نقـش مـدونا   .3 ،نقش همسر .2 ،نقش مادر .1 :كند مي اشارهيونگ زنانة  يالگو كهن

را مـن خـاموش    هـا  چـراغ  يهـا  زنانه در رمان يها نقش نيا يبه بررس ،منظور نيبه هم. آمازون
وولـف   ايـ نيرجياز و ييايـ فـانوس در  يبه سوو  يخانم داالوو  رزادياز پ ميكن يعادت مو  كنم يم

الگـوي مـادر و مشخصـاً زن از نكـات درخـور تأمـل ايـن         بازتاب وجه اجتماعي كهـن  .پردازد مي
تر آيد و همچنين بررسي چهار الگوي زن در نظريات يونگ با توجـه بـه بسـ    پژوهش به شمار مي

الگو مـؤثر   فرهنگي و اجتماعي دو نويسندة شرقي و غربي، در بيان گستردة مفهومي مبحث كهن
  .بوده است
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  مباني نظري
  در نظريات يونگ ناخودآگاهالگوي مادر و  مفهوم كهن

آيـد و عمـدة شـهرت او بـراي      تحليلي به حساب مي روانكاوي گذاران پايه از يونگ گوستاو كارل
. الگوها در زندگي فـردي و جمعـي اسـت    پيرامون ناخودآگاه جمعي و نقشِ كهنتبيين نظرياتي 
ها، مذاهب و اديان ملل گوناگون جهان، آثار وي را از  شناسانة او در مورد اسطوره مطالعات جامعه

وي پس از دو دهه مطالعه، عنصر مهم و تأثيرگذارِ . كند هاي روانشناسيِ تطبيقي مملو مي تحليل
هاي فلسفي دربارة  زني در ابتدا، گمانه. را شناسايي و به دنياي علم معرفي كرد 1اهضمير ناخودآگ

ي  هـا  ارائه شـد، بـه دليـل پيـدايش جريـان      3و ون هارتمن 2ناخودآگاه، كه بيشتر توسط كاروس
ناديده گرفته شد و تقريباً هيچ اثري از آن بر جـاي نمانـد،    5گرايي و تجربه 4گستردة ماترياليسم

عنـوان   مفهوم ناخودآگاه در ابتدا فقـط بـه  . اندك وارد روانشناسي باليني شد مفهوم اندكاما اين 
نيز، ناخودآگاه انباشته شدن خـاطرات   6در نظريات فرويد. شده مطرح شد جايگاه عناصر سركوب

  :شده بيان شده است فراموش
، ناميم مي دآگاهكه ناگزير از مفروض دانستن وجودش هستيم ناخورا يند ذهني اما هر فر... 

 بدون اينكـه بـه طـور مسـتقيم از آن آگـاه باشـيم      ؛ كنيم به نوعي تأثيرات آن را ادراك ميزيرا 
)Mullahy 1952: 27(.  

رسـد يـا اينكـه     كه يا با صرف انرژي به سطح خودآگاه مـي  دو نوع ناخودآگاه وجود دارد او،زعم  به
دهـد و بـا بيـانِ اثرگـذاري      تر ارائه مي اما يونگ تعريفي گسترده. ماند همواره در اعماق ذهن پنهان مي

  :كند مفاهيمي همچون اسطوره در روان آدمي، مباحث گوناگوني را پيرامون ناخودآگاه بيان مي
را مطرح ساخت كه از آن جمله ي رويكردهاي روانشناخت يونگ برخي اصطالحات مرسوم در

يونـگ روان فـرد را در ماهيـت    . كـرد اشاره  7يو همچنين به ناخودآگاه جمعگال توان به كهن مي
  ).113: 1391عباسلو (ديد  مدار مي خويش رواني دين

فردي،  ناخودآگاه. 1: كند مي معرفي را براي ذهن آدمي ناخودآگاه نوع سه طوركلي، يونگ به
  .تباري ناخودآگاه. 3جمعي و  ناخودآگاه. 2

                                                        
1. unconscious mind 
2. Carus 
3. Von Hartmann 

:materialism .4 از جملـه  (دانـد   اي در هستي مي ماده يا انرژي را اساس هر پديده كه شود يگفته م يدگاهيه دب
در  يهـا  تيفيعمالً همان ك است و تيماده تنها واقع ،گريبه عبارت د .هاي مادي است و نتيجة كنش) آگاهي

  .(Dolphijn 2013: 7)ي است و انرژ دهحالِ رخ دادنِ ما
5 .:empiricism براسـاس آن، همـة   . شناسي و نقطة مقابل خردگرايي اسـت  هاي اصلي در معرفت يكي از گرايش

  ).65: 1388ري خوانسا(مستقيم برآمده از تجربه است  هاي بشري مستقيم يا غير معرفت
6. Sigmund Freud 
7. collective unconscious 
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 .رانـد  در صورت عدم نياز يـا ناخوشـايند بـودن آن را مـي     ذهن كه است بخشي فردي  ناخودآگاه
 از پـس  يكـي  بشـر  مـادران  و پدران آنچه گذشته، انساني تبار بر زمان طول در جمعي آنچه ناخودآگاه
 مـذهبي  تمايالت ماندگارترين و ترين عالي تا حياتي غرايز ترين ابتدايي از اند، آموخته زندگي ديگري در

 جمعـي  ناخودآگـاه   ويژگـي  ترين برجسته. است شده انباشته برهم بشر نهاد تاريك اعماق در ـ باطني و
 صـورت  كـه  نامـد  مـي  تايپ آَركي را ها آن يونگ جهاني است كه و شگفت هايي نگاره و گنجينة نمادها

نرينـه   نفـس  و )2آنيمـا (مادينـه   نفـس  ماننـد  الگوهـايي  كهـن . انـد  كـرده  ترجمه نيز الگو كهنو  1ازلي
  .)72: 1376كزازي (اند  جادوگر از اين نوع ، مادر، پيردانا و)3آنيموس(

 از عبـارت اسـت   و اسـت  قرار گرفته ناخودآگاهي گونة ديگر دو ميان در تباري ناخودآگاهي
  .اند اندوخته شان جمعي خاطرة در ويژه فرهنگي با سرزمين يك مردم از گروهي تبار يا آنچه

 هـا ماننـد سـبز و    رنـگ  برخـي  شامل هستند، عيني تصاوير بعضاً كهن جهاني نمادهاي اين
خورشيد؛ اعداد همچون سه  طبيعي مانند آب و چهارگوشه؛ عناصر اشكال همچون دايره و سرخ؛

 مفـاهيم  و هـا  مايه بن برخي شامل الگوها هنك هم گاهي اما بيابان؛ و درخت هفت؛ باغ، بهشت، و
  .)166: 1383ديگران  و گرين(قهرمان  جاودانگي و خلقت، مفهوم مثل شوند، مي نيز
 در و ناخودآگـاه  ضـمير  در آنچـه  به آدمي كه ندا آن الگو مبين اسطوره و كهن مناسك، آيين،

 و بخـش  وحـدت  امـري  بـه  اتصـال  نقطـة  ايـن  و جويـد  تمسـك  گرفته شكل اش جمعي خاطرة
 و خـاطره  آن بيـان  جامعي براي و كامل الگو محمل كهن. است شده بدل بشر براي جويانه آشتي
 مناسـباتش و  گرايانة جهـان،  هستي بيان است براي الگو تالشي درواقع، كهن. جمعي است تصوير
 بخـش،  حيـات  امـري  الگوهـا را  و كهـن  اسـاطير  يونگ كه روست همين از. آن بندي پايان و آغاز

 شـده  سـركوب  اميال را نتيجة هنر اسطوره و كه فرويد، برخالف. داند مي بخش دتحو و مشترك
  .كند الگو و اسطوره ذكر مي براي كهن را بخشي قوت و گري درمان وجه يونگ داند،  مي

. مـرگ  و بيمـاري  جنـگ،  گرسـنگي،  همچون بشري هاي دغدغه و دردها عليه رواني درمان
 بـر  كـه  دارد اشـاره  خـدايي  نيمه يا نيرومند بسيار مردي به همواره قهرمان اسطورة جهانيِ مثالً
رهاند  مي مرگ و تباهي از را خود مردمِ و شود مي پيروز ابليس ديو و مار، اژدها، قالب در ها بدي

  ).112: 1395يونگ (
  :ونگاز نظر ي

 يهـا  و اسـطوره  نـد ا نـه يها بـاهم قر  اسطوره يي درالگو عناصر كهن ،ها از فرهنگ ياريدر بس

                                                        
1. primordial image 

2 . :animaگيـرد  مـادر شـكل مـي    ةمعموالً به وسيل نامند، مي كه آن را آنيما ،ردمدر  عنصر مادينه يا عنصر زنانه. 
پـرورش نـداده باشـد و    مرد به قدر كافي مناسبات عاطفي خود را  گيرد كه عنصر مادينه تنها زماني شكل مي

 ). 281: 1378يونگ ( باشد  وضعيت عاطفي او نسبت به زندگي، كودكانه باقي مانده
3 . :animusعنصـر مردانـه   . گيـرد  تأثير مي راز پدنامند،  آنيموس مي را آن كه زن، در نَرينه عنصر يا مردانه عنصر

 .شـود  پديدار مي» مقدس«اعتقاد نهفته  ند و اغلب به صورتك ميندرت به شكل تخيالت جنسي نمود پيدا  به
بـه فلـج شـدن     گيـرد كـه ممكـن اسـت     افكار ناخودآگاه عنصر مردانه گاهي چنان حالت انفعالي به خود مـي 

 ).278: همان( احساسات يا احساس ناامني شديد و احساس پوچي منجر شود
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 كه دارند ياشكال مشابه الگويي كهن عناصر نيغالباً ا. اند ييشناساقابل  يمشابه به لحاظ فرهنگ
همسـران،   ،ترسناك موجودات، طانيپدر، مادر، ش در قالبشوند و  يظاهر م انيها و اد در افسانه

يـده  نام هيـ اول ييِالگو بازنمودها را مظاهر كهن نيا ونگي. هستند ييق، قهرمانان قابل شناسااعش
بـا وجـود    ،نيبنـابرا . ر اسـت تـ  لفعـا  ، گستردهداراي فرهنگي غني و  كه در ذهن هر انسان است

در جريـان   هاي عميقي ميـان اشـكال و نمادهـا    وحدت ها، فرهنگتفاوت از جهات مختلف بين 
  .)Relke 2007: 8(است 

وت به لحاظ فرم و جزئيات مشترك در ذهنيت بشري است كه با وجود تفا الگوي تايپ آركي
تايـپ در ذهنيـت    درواقـع، آركـي  . كنـد  اي ارائه مي هاي گوناگون، معنا و مفهوم يگانه در فرهنگ

  .بدوي و ذهنيت امروزيِ بشر معنايي يكسان و همسو ايجاد كرده است
 ريشـه چيزي است كه از ضمير ناخودآگاه جمعي ة تايپ برداشت ذهني مشترك دربار آركي

  ).81: 1381 انوري( دهد ها خود را نشان مي در رؤياها، اساطير و افسانه گرفته است و
هاي جمعي اشاره دارد، زيرا بشـر اوليـه همـة تجربيـات      الگو مستقيماً به نمايه اصطالح كهن

هاي طبيعـي كـه    همة فرايند. داد حسي و بيروني خود را به رويدادهاي دروني و رواني نسبت مي
بلكـه تفسـير   «هـاي عينـي نيسـتند،     هايي بـراي پديـده   اند، لزوماً تمثيل به اسطوره تبديل شده

درام دروني و ناخودآگاه ساحت روان هستند كـه بـا فرافكنـي در رويـدادهاي طبيعـي      سمبليك 
سـازي و   اما فعـال  ،ن استتكرارپذير بودن آ الگو ويژگي كهن). 13: 1396يونگ (» اند ظهور كرده

هـاي محيطـي در بـازنمود     رو تجربـه  ازايـن . اش وابسـتگي دارد  مندي آن به بستر فرهنگي كنش
كـارگيري   ريان تكامل انساني، چيدمان فرهنگي و روند زندگي، استفاده و بـه ج. الگو مؤثرند كهن

  .كند ها را بيشتر ممكن مي برخي از انگاره
هاي ديني، ادبيات و اشكال هنري است و برخـي از   الگوها در رؤياها، اسطوره محل بروز كهن

وان به مرگ و نوزايي، ت از جمله مي. ترند هاي گوناگون به لحاظ مضمون متداول ها در فرهنگ آن
مادر، به لحاظ جنبة الوهيتي كه در آن مسـتتر  . مادر، كودك، آنيما و آنيموس و سايه اشاره كرد

راستايِ نيروهاي الهي و خـدايان   است و همچنين از جهت دارا بودن قدرت زايش و آفرينش هم
ي، قـدرت، امنيـت و تولـد    ها مظهر پاك ها و داستان قرار گرفته است و همواره در اساطير، افسانه

  ).281: 1382ماديورو(دوباره بوده است 
الگوهـا   داند و براي بيان آن استفاده از كهن يونگ اثر هنري را محصول ناخودآگاه جمعي مي

  .كند و اساطير را ضروري بيان مي
 حضور زنان، چه در قالب شخصـيت . الگوي مادر به دفعات در آثار ادبي استفاده شده است از كهن

نمايشي يا بروز روح زنانه، در كليت اثر هنري و استفاده از نماد و عناصـر آن در كنـار قهرمـان مـذكرِ     
به اين دليل كه به اعتقاد يونگ پذيرش هر امر قدسـي بـدون وجـود    . ناپذير است داستان امري جدايي

ردانـه بـه   زن ناممكن است و از طرفي براي تلطيف مصائب انسـان امـروز كـه در محاصـرة مفـاهيم م     
الگوي مادر در ضمير ناخودآگاه متجلـي   از همين رو، كهن. موجودي نامتعادل بدل شده، ضروري است

  .كند الگوي مادرـ زن نمود پيدا مي شود و در آثار هنري در قالب كهن مي
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تـر   عمـومي  يتوسط حوا و مار با نمادهـا  يغرب يها در سنت نيمادر زم ايمادر  يالگو كهن
مـادر خـودش    بـا  كـه  ي، كسونگي ةبه گفت. شود يم بيان انوسياق ايلت، جنگل م ،سايمانند كل

 درممكن است كه  ،را برآورده كندارتباط عميقي برقرار كند و احساسات عاطفي خود نتوانسته 
و رؤياها حضورِ  مراقبه باشد يا در يمادر نِيسرزم ييدر شناسا اي سايدر كل شيآسا يجوو جست
  .)Boeree 2006: 15( را ببيند يمار ةچهرالگو  مانند ديگر كهن مادر به

احساس خـأل آن  . الگوي مادر با هر نماد و سمبلي در ضمير ناخودآگاه فردي ريشه دارد كهن
ايـن  . كنـد  در آدمي با تصوير ازلي آفرينش حوا يا عامل نمادين زنـانگي در مـار نمـود پيـدا مـي     

تواند به صورت يكسان در روان آدمـي   فرهنگ و سلوكي ميتصوير و تفاسير مربوط به آن در هر 
شمول بودن هر دو سوية آن، يعنـي مفهـوم مـادر، ازلـي بـودن آن و       به دليل جهان. شكل بگيرد

امـا  . نماد و تصوير آن در ذهن بشري در هر بستر فرهنگي فارغ از عقيده و ديـن همسـان اسـت   
الگـوي مـادر    كهـن . يابنـد  مادين متنوعي ظهور ميالگوها در ادبيات و آثار هنري به اشكالِ ن كهن
  :هاي مهم آن از اين قرار است هاي گوناگوني داشته و از ديد يونگ ويژگي جنبه
  .مادر، مادربزرگ، نامادري و مادرِ همسر اهميت بيشتري دارند. 1
  .هاي دور هر زني كه فرد با او ارتباط برقرار كند؛ مانند پرستار، مدير و جده. 2
هـا، ايزدبـانو، بـاكرة مقـدس از      توان به صورت مجازي مادر دانست؛ مثل الهه اني كه ميزن. 3

  .اند اين دسته
شـود؛ مثـل مـادري كـه در      الگوي مادر مشاهده مي شناسي، انواع زيادي از كهن در اسطوره
شود؛ يـا مـادري كـه در اسـطورة سـيبل       اي نمايان مي به صورت دوشيزه 2و كُر 1اسطورة ديمتر

  ).99: 1396يونگ (معشوقه نيز هست  3آتيس
دهندة كوشش براي رسيدن به رستگاري، بهشت و قلمروي الهـي   نمادهاي مادر كه نشان. 4
  .هاي مجازي دارند اين نمادها نيز جنبه. است

آورند يا هيبت دارند، مانند كليسا، دانشـگاه، شـهر و    عناصري كه تعلق خاطر به وجود مي. 5
  ).100: همان(نگل و دريا كشور، آسمان و زمين، ج

  .دهندة باروري، حاصلخيزي، وفورِ نعمت، مزرعة شخم زده و باغ هستند نمادهايي كه نشان. 6
ماننـد گـل   ي هاي گلتواند به صخره، غار، درخت، چشمه، چاه عميق،  الگوي مادر مي كهن. 7

غسل تعميـد دارنـد   مادر مانند حوض  و زهدان رحمئي كه شباهتي به اشياو  سرخ يا نيلوفر آبي
تايپ مادر است و مرتبط بـا   آركي نمادتمامي اين عناصر يونگي ة در انديش« .نيز ارتباط پيدا كند

از  تواند در تناظر با زهـدان معنـا يابـد و    ميپس . اند حامل صفات مادينگيزنانه يا الگوهاي  كهن
باسـتاني  ( هستند زنانه وجه داراي ، غارها، اجسام توخاليها در تصور عامه، كوه همين روست كه

  ).426: 1391 پاريزي
                                                        

1. Demeter 
2. Kore 
3. Cybele Attis 
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كنندة اين مفهوم يا دربرگيرنـده   الگو، هر آنچه تداعي گريِ اين كهن به دليل حس حمايت. 8
يونـگ،  ة براسـاس نظريـ   .الگـوي مـادر قـرار دارد    كننده باشد، در دستة تعـابير كهـن   و محافظت

  .استالگويي  مناسبي براي تجلي نمادهاي كهن ةمعماري عرص
ناخودآگاه اغلب  ،يابند جايي كه كلمات و كاغذها كافي نيستند و باورها در مصالح تجلي مي

  Barrie 2010). :65 ( دنكن عنوان نماد انتخاب مي ي را بهسر هاي ها و اتاق ساختمان ،ها خانه
طـوركلي حيوانـات مفيـد در دسـتة      گاو، خرگوش، اسب و بـه «بسياري از حيوانات مانند . 9
  ).Ibid(» الگوي مادر قرار دارند كهن

گـري،   چـون هوشـمندي، وفـاداري، قـدرت و يـاري     از ميان حيوانات، اسب به دليل صفاتي 
اسـاطير و   حضـور اسـب در   .شـود  الگـوي مـادر مـرتبط مـي     اصالت در حافظة جمعـي بـه كهـن   

 اسـب داراي نيـز   يونگدر نظريات . داردبااليي اهميت و جايگاه و ادبيات عامه  ايراني هاي افسانه
  .استالگوي مادر در ارتباط  ناخودآگاه و كهن بوده و باهاي جادويي   جنبه

. گرايي ناخودآگاه است روان غيربشري، مادون انساني، حيوان درون ما و لذا روان اسب تجلّيِ
بين، شـنوا و حتـي گـاه واجـد قـدرت       ها، متفكر و روشن در فرهنگ عامه، اسب ،به همين لحاظ

اسـب از  . عنـوان حيـوان بـاركش اشـتراكي تنگاتنـگ بـا الگـوي مـادر دارنـد          ستند و بهتكلّم ه
 هاسـت  هاي غيرمنطقي ولي واجـد جـذابيت   نزديك طلسم و افسون، يعني قاطعيت خويشاوندانِ

  ).155: 1377يونگ (
شناسد؛ زيرا از اروپـا   ها را مي هاي باروركننده است و مسير زيرزميني آب راز آب حرمِاسب م

شـواليه و  ( شود ها به ضربان سم اسب نسبت داده مي بيرون جوشيدن چشمه نعمت ،دور خاورِ تا
  ).343: 1385گربران 

. هايي مـافوق طبيعـت همـراه شـده اسـت      نزديكيِ ملموس اسب با آدمي در اساطير با جلوه
واسـطة ارتبـاطش بـا نيروهـاي برتـر،       همراهي اسب در طيِ طريق قهرمان كمـك و مـدد او، بـه   

پنداري ميان قهرمان و اين حيوان با وجود تفاوت مادي و كالبـدي، تغييـر ماهيـت آن از     همذات
  .اند حيوان به انسان در طي داستان از آن دسته

نمادهـاي شـيطاني در زنِ   . هاي منفي و مثبت داشته باشـند  توانند جنبه همة اين نمادها مي
. اند الگوي مادر و عنصر زنانه وارد ادبيات شده اند كه در تفسير كهن جادوگر يا اژدها از اين دسته

گـر وجـه    همچنين، تعابيري اسرارآميز، مخفيانه و سرّي فضاهاي تاريك و دنياي مردگان، نمايان
  .كند ياد مي 1عنوان نمادهاي دگرگوني ها به الگوي مادرند كه يونگ از آن منفي كهن

                                                        
1. symbols of transformation 
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  بارند كستر ميهاي آسمان خا اسبنامة  رويكرد نغمه ثميني در نمايش
  ، روحـي زنانـه  1همچون ديگر آثارِ نغمه ثميني، دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  در نمايش

تصاوير غالبِ آثار او شـامل  . خورد به چشم مي 2به دور از تعلقات ايدئولوژيكي يا تعابير فمنيستي
اي با بستر فرهنـگ   معههايي است براي يافتن معناي زن در جا اي از مضامين و استعاره مجموعه

شـود كـه ايـن     تصويرگري او از زن همواره در ارتباط با محيط و افـراد تكميـل مـي   . مردساالرانه
گـري و سـازندگي در    آفرينـي، حمايـت   مسئله به وجود مفاهيمي همچـون همبسـتگي، وحـدت   

نـه در قالـب    گيرنـد و  زنان در آثار او نه در لواي زن سنتي قرار مي. ناخودآگاه ثميني اشاره دارد
گيرند، بلكه براي رسيدن به هدف يا گذر  كند جاي مي زن مدرن با تعاريفي كه فمنيسم ارائه مي

. از يك بحران ايستادگي دارند، در برابر هر كنشي به تناوبِ موضوع، انعطاف يا سرسـختي دارنـد  
. كننـد  يگري و سازندگي نسـبت بـه پيرامـون دنبـال مـ      آرمان و هدف خود را توأمان با حمايت

ثميني تصويري ايدئال از زن را به صورت آگاهانـه يـا ناخودآگـاه براسـاس باورهـاي فرهنگـي و       
و   هاي زنانه را با استفاده از استعاره دهد و در هر اثر بازتابِ بخشي از جنبه اقليمي خود نشان مي

و فرهنگـي آنـان،    عناصر پرتكرار در آثار او شامل مسائل زنان، زمينة پرورشـي . دارد فرم بيان مي
نمودهايي از مفهوم مادر، زايش، خـرد جمعـيِ حـاكم بـر زنـان بـه صـورت تمثيـل و اسـتعاره،          

  .فرهنگي است  هاي ناشي از باورهاي خردمندي و بحران

 تمايز در فرم: اقتباس از داستان اساطيري
معـين و  گيـوي،  (اقتباس در معنا به علم آموختن از كسي و پيـروي او در دانـش و علـم اسـت     

اثر اقتباسي چيـزي اسـت كـه    «اقتباس يا  3اما در مفهوم لغت آداپتاسيون). 597: 1377ديگران 
هـاي اجـراي    ويژه متنـي كـه بـراي اجـراي صـحنه      در نتيجة انطباق چيزي ديگر ساخته شده به

در كـاركرد كلـي اقتبـاس، عمـدتاً بـه      ). 10: 1380حييم (» شود  راديويي و مانند آن ساخته مي

                                                        
چنـدين   يكـه تـاكنون از و  اسـت   نويس و پژوهشـگر معاصـر   نامه نويس، فيلم نامه نمايش )1352(ي نغمه ثمين. 1

از  ينـ يثم ةنام بيش از ده نمايش، همچنين. هاي متعدد منتشر شده است مقاله و نامه، كتاب پژوهشي نمايش
و فرانسه بر صـحنه   تاننگلسدر ايران و كشورهايي مانند هندوستان، ا خواب در فنجان خالي و شكلك جملـه

 ).383: 1397ي نيحس( رفته است
:feminism .2 فيـ است كه بـه دنبـال تعر   ياجتماع يها و جنبش ها يدئولوژيا ،ياسيس يها از جنبش يا گستره 

. اسـت  يو اجتمـاع  يشخصـ  ،ياقتصـاد  ،ياسـ يدر مسـائل س  يتيبـه حقـوق برابـر جنسـ     يابيو دست يبرقرار
 نيـ ا رييـ تغ يهـا بـرا   تـالش  .دهنـد  يقرار مـ  تيمردان را در اولو دگاهيد باورند كه جوامع نيبر ا ها ستينيفم

برابر بـا   يو شغل يليتحص يها تيموقع يآور فراهم يو تالش برا يتيجنس يها شهيشامل مبارزه با كل تيوضع
  . (Mendus 2005: 119) شود يزنان م يمردان برا

3. adaptation 
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كردن نقطة ديدگاهي جديـد بـه آن يـا تأكيـدي عامدانـه بـر        تي آزادانه از موضوع و اضافهبرداش
اقتباس بين هنرها بيشترين كاركرد را در حـوزة هنرهـاي نمايشـي    . شود بخشي از اثر اطالق مي

كـه در سـه    اسـت  1پردازان اقتباس، دبورا كارتمل از نظريه. و ادبيات داشته است) سينما و تئاتر(
عوامـل متعـددي   ، ينتقالدر اقتباس ا. اسانتقال، تفسير و قي: دهد شرح مياقتباس را دي بن دسته

رو، شـباهت   ازايـن . شـود  از متن مبدأ به متن مقصد مانند عناصر فرهنگي و اجتماعي منتقل مي
  بسياري بين دو متن وجود دارد

كه اين انتقال عوامـل   انتقالي از متن منبع هستند هاي ة اليهها دربردارند بسياري از اقتباس
  Cartmell 1999: 24).(گيرد  فرهنگي جغرافياي و زماني را دربر مي

در ايـن نـوع   . شـود  تر ميان متن مبدأ و مقصد ايجاد مـي  در اقتباس تفسيري، شكافي عميق
گيـرد و تـأمالت و    اقتباس، تفسيري بر پاية عوامل فرهنگي، اجتماعي و زمانة جديد صورت مـي 

  .يابد در اثر نمود بيشتري مي تأكيدات نويسنده
فرهنگـي  ة وردآخصلت بينامتني درك مخاطب را از توليد يـا فـر   ةبه واسط«قياسي  اقتباس

بندي هـر   بنابراين، دسته). Sanders 2006: 22(» سازد تر مي تر و غني عميق) اثر اقتباسي( جديد
تـر   ايجادشده با متن مبـدأ عميـق  مقدار عناصر خالقانه در متن مقصد به كار گرفته شود، فاصلة 

. شود تر مي شود و از اين طريق آگاهي مخاطب به كنش مد نظر نويسنده در اثر اقتباسي فعال مي
ريـزي داسـتان    با توجه به درهـم . در ديدگاه كارتمل، اين نوع اقتباس، قياسي و اقتباس باز است

نامة نغمه ثمينـي را اقتباسـي    توان نمايش ها، مي مندي، روايت و شخصيت سياوش از حيث كنش
برداشت آزاد نويسنده از شخصيت سياوش، روند حوادث، اضافه كـردن اشـخاص   . قياسي دانست

نو  2نمايشي و برهم زدن نظم زماني نمايش تا آنجا كه مرز واقعيت و رؤيا را در هم تنيده و پيرنگي
  .اقتباس قياسي استاي دال بر  اي بنا نهاده است، همگي نشانه بر اين داستان اسطوره

دليـل دارا بـودن بـار دراماتيـك،       ترين آثار حماسي، بـه  اثري منظوم و جزء بزرگ 3شاهنامه
شيوة روايي و حماسي آن همواره مورد توجه هنرمندان قرار گرفته و حكايـات آن بـا توجـه بـه     

                                                        
1. Deborah Cartmell 

plot .2 :كنندة حوادث و تقليد از عمـل دانسـته    ارسطو تعريف صريحي براي پيرنگ داده است و پيرنگ را تركيب
ارسطو پيرنگ را جزئي از داستان فرض كرده است ... گيرد اين تعريف كلي مفهوم داستان را نيز دربر مي. است

  ). 62: 1385ميرصادقي (. كند، پيرنگ را نيز در نظر دارد و هر جا كه صحبت از داستان مي
 ةرنـد يموجـود دربرگ  يهـا  نوشته حسب دست منظوم، بر يا حماسه ،يتوس يابوالقاسم فردوس مياثر حك اهنامهش. 3

جهان است  يِحماس ةو برجست  بزرگ يها از سروده يكيو  تيب 000/61به  كيتا نزد تيب 000/50به  كينزد
ـ ينامـدار ا  يسـرا  سخن نيا ةوستيسال كارِ پ يكم س آورد دست آن دست شيكه سرا  نيـ موضـوع ا . اسـت  يران

از  شـاهنامه  .است يالدمي هفتم ةدر سد راناي به ها عرب ةاز آغاز تا حمل رانيا خيها و تار افسانه ،يشاهكار ادب
 ان،يـ انيك ان،يشداديپ يِاست كه در چهار دودمان پادشاه  شده ليتشك يخيو تار ي، پهلوانيريطاسه بخش اس

، در بحرِ متَقـارِبِ مـثمّنِ   »فَعولُن فعولن فعولن فَعلْ«بر وزن  شاهنامه. شود يم هگنجاند انيو ساسان انياشكان
  ).29: 1390طاهري مباركه ( است  محذوف نگاشته شده
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نـو  مضامين و شرايط اجتماعي، فرهنگي يا حتي سياسي در بستري جديد و در هيئت و شـكلي  
 شاهنامهدر » سياوش از آتش«رو روايت گذر  ازهمين. در ادبيات دراماتيك امروز بروز كرده است

قرار گرفته و در سياليت ذهـن نويسـنده    بارند هاي آسمان خاكستر مي اسبنامة  مضمون نمايش
در ) اسـطوره، قهرمـان  (مسير جديدي يافته است تا از رهگذر آن تصويرگر درونيـات شخصـيت   

تفـاوت روايـت داسـتان سـياوش فردوسـي بـا       . هني و ديـداريِ مخاطـب معاصـر باشـد    دنياي ذ
ديد بيرون به درون نيسـت، بلكـه    مختص به زاويه دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  نمايش

  .در بازنمايي آالم و رنج انساني و تالطم دنياي ذهني قهرمان است) ثميني(تالش نويسنده 
تـوان بـه    بين اين دو روايت، با توجه بـه موضـوع ايـن مقالـه، مـي     در بررسي تفاوت و تمايز 

سياوش . مضمون كلي، مفهوم مورد نظر نويسنده، كاركرد زبان دراماتيك و نقش نماد اشاره كرد
. كشد كـه در بنيـان اسـاطيري شخصـيت او ريشـه دارد      اي را بر دوش مي بارِ جامعه شاهنامهدر 

نمادين بـودن آتـش و   . است 1سياهي از خون پادشاهي تأكيد و هدف بر پاكي سياوش و زدودن
مظهر پاكي سياوش، نقطه عطفي است كه فردوسي براي ايـن داسـتان قـرار داده اسـت، امـا در      
متن اقتباسي ثميني، ورود سياوش به آتش آغازگر حوادثي است كـه يـك پـا در گذشـته دارد،     

نويسـنده بـا   . هاسـت  سـياوش بـا آن   ولي اثر و نتيجة آن مستمر و حتي معلق تا لحظة رويارويي
بـه بيـان ديگـر،    . فرصتي دوباره براي شخصيت قائل شده اسـت ) ورود به آتش(تداوم يك كنش 

آتش، دروازة ورود سياوش به درون . اتفاق يا ماجرا در ساية بازبيني و خودنگري قرار گرفته است
. يش و رويش مجدد اوسـت ، صيقل يافتن و زا)انديشي و روشن شدن حقايق بازنگري، ژرف(خود 

، در چارچوب قواعد و قوانين دنيـاي اسـاطير، فقـط ابـزاري بـراي      شاهنامهاز ديگر سو، آتش در 
امـا در  . رهانيدن از پليدي و سنگ محـك قهرمـان بـراي دارا بـودن امتيـازات پادشـاهي اسـت       

ن معنـا كـه   بـدا . گيـرد   بيني انسان معاصر قـرار مـي   نامة اقتباسي، آتش در راستاي جهان نمايش
از . وجود آمدنِ رنج در لحظة حـال و متضـمن سـعادت در آينـده اسـت       واكاويِ آنچه مسبب به

و ديـدگاه اسـاطيري بـه    ) 4زيسـت در قـرن   (منظر مفهومي، فردوسي بنابر بسـتر ذهنـي خـود    
گري و همچنين مقـام   كند كه الزمة ناجي قهرمان، سياوش را پرچمدار پاكي و اصالت تصوير مي

رو، آتش، براسـاس ديـدگاه عرفـاني نويسـنده، مولـد پـاكي        ازاين. است) جانشين خدا( پادشاهي
اي از هـزارة سـوم، در تعبيـر     عنـوان نويسـنده   شكاف ميان ذهنيت فردوسي و ثمينـي، بـه  . است

هـاي   بدين معنا كه ثميني، بـرخالف فردوسـي، براسـاس دريافـت    . شود موضوعي واحد ديده مي
هــا در ذهنيــتش، ســياوش را در محــدودة وظــايف   رســوب آن فرهنگــي و اجتمــاعي معاصــر و

الگوي آتـش و تعـابير آن در ناخودآگـاه     گيري از كهن از همين رو، با بهره. سنجد تري مي كوچك
                                                        

. )73: 1384 انيكاتوز( اند باستان دانسته رانيپادشاهان ا تيو مشروع تيحقان يمبنا را معموالً »يزديا هفر«. 1
افراد بشر برتر و  ريبدان معناست كه شاه از سا نياست و ا يزديا ةفر ي، شاه دارايپادشاه يرانياية رنظ طبق

اميني، گودرزي ( خداست ةديبرگز است، يزديا ةفرة چون شاه دارند .است نيزم يخدا در رو نيو جانش بينا
1390 :12.(   
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پـردازد و سـپس تأمـل     جمعي، ابتدا به كشف و شهود ذهني و رفتاري سياوش در دل آتش مـي 
ديدگاه متفاوت ثميني بـه آتـش در راسـتايِ    . گذارد خود را بر نشانة پاكي و پيروزي سياوش مي

  .الگو قابل بررسي است نظريات يونگ در مورد اين كهن
نامـه بـرخالف زبـان حماسـي      هـاي فـراوان در نمـايش     گيري از اسـتعاره  زبان شاعرانه و بهره

شـده بـه    هاي اضـافه  اين روند در اسامي شخصيت. نيز از ديگر تمايزات اين دو اثر است شاهنامه
، 1بنـابر گفتـة گوتـه   . مـرد ـ  سر، جنين سخنگو، بـرادر زن  مانند سرباز بي. شود نيز ديده ميمتن 

نامه تا حدود زيادي به ميزان جوار و قربت او به هنر شـاعري و   ميزان نبوغ و موفقيت هر نمايش
  ).62: 1368ناظرزاده كرماني (نمادگرايي بستگي دارد 

. هاسـت  كارگيريِ استعاره در اين متن براي نمود فضاي نمايشي و بار احساسـي شخصـيت   به
يـا داليـل مسـتتر در    ) شـاملِ حـوادث گذشـته و بـيم آينـده     (تصوير ذهني و درونيات سياوش 

غزال كوهيِ من تو : سر سرباز بي«. شده است ناخودآگاه او با استعاره و بيان سمبليك نشان داده 
كننـد   هـا گريـه مـي    پروانـه : سـياوش «). 29: 1388ثميني (» !آيم زود باز مي كني و من صبر مي

» !يـا مـادرم؟  ... تـو ... ام از بطـن تـو يـا مـادرم؟     من يكبار زاده شده«). 61: همان(» اينجا در دلم
  ).41: همان(

بيـانگر وجـه حماسـي و در راسـتايِ تصويرسـازي آن اسـت و        شاهنامهبخش اعظم زبان در 
شناسي فضـاي   تنهايي از منظر زيبايي به) شاهنامهزمان نگارش (رن چهارم قمري ق 2قواعد زباني

از طرفـي، بيـان صـريح و روشـن داسـتان بـا       . را پوشش داده است» سياوش«داستاني، حماسي 
بودن، بيان  امري. اتفاق افتاده است...) سمبل و نشانه، ريتم، هارموني و(استفاده از امكانات زباني 

احساسات مشخصِ هر صحنه در لواي كلمـات آهنگـين، همگـي، در جهـت خـط      قاطعانه، بيان 
  اگرچـه ايـن بـه معنـاي بهـره     . اصلي داستان و تصويرگرِ شبكة ارتباطي اشخاص نمايشي اسـت 

 .نيست شاهنامهنگرفتن از استعاره و ايجاز كالمي در 
  از هر دوان منيسرانجام گفت ا

  3نگردد مرا دل، نه روشن روان
  )115: 1369فردوسي (

  يشد جان كاووس ك شهيپراند
  4يپ كيز فرزند و سودابه ن

  )همان(
                                                        

1. Johann Wolfgang von Goethe 
  .يار دانش: ، تهران1، چيفردوسة شاهنام يزبان يشناس سبك ،)1394(ي شهسوار ان،يپرن ،يسهرابرجوع شود به . 2
شـود و روحـم آرامـش     يمن از شـما دو تـن آسـوده نمـ    ) خاطر(دلِ : و سودابه اوشيبا س كاوسيك يگوو گفت. 3

  ).من هنوز به شما بدگمانم( رديگ ينم
  . و نگران شد نياندوهگ يسخت به، سودابه ،و همسرِ خود ،اوشيس ،كاووس از فرزند خود يك. 4
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بودن كلمات براي القاي معنا و مفهوم در هر بيت در كنار استفاده از كـالم آهنگـين و    صريح
اگرچه داستان سياوش و نقل حكايت آن در . شود ديده مي شاهنامهوزن براي ايجاد ريتم در ابيات 

گيري از قواعد زيباشناسي زبان به نسبت هر دوره زماني بيان شده است، استعاره  هر دو اثر با بهره
و ايجازِ كالم در متن اقتباسي بيشتر در جهت بازتاب مفاهيم نمـادين و همچنـين سـردرگمي و    

گذاري اشخاص نمايشي جديد نيـز ايـن    رو، در نام مين از ه. بودن ذهنيت سياوش است مغشوش
شناسانه، استعاره و نشانه در پيِ تصويرسازي  ثميني عالوه بر كاركرد زيبايي. مهم لحاظ شده است

  .بودن و رازآلودگي است نامة خود با امكانات فنيِ استعاره از حيث تعليق، گنگ نمايش

  ها تحليل داده
فردوسـي   شـاهنامة از داسـتان سـياوش در   ) قياسـي (اقتباسي آزاد  دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسب
كند كه با صداي مادر بـر تـرس غلبـه     نويسنده روايت خود را از ورود سياوش به آتش شروع مي. است

هـا   از شخصـيت  جديـد  سياوش در آتش بـا تركيبـي  . شود كرده و همراه با ماديانِ خود وارد آتش مي
كه به دور از قواعد فيزيكـي و مـادي و بـا تكيـه     ...) زن و ـ ، راهب، مرد)سيتا(ر باردا زني سر، بي سرباز(

گذر سـياوش از آتـش، طـي مراحلـي همـراه بـا       . شود رو مي اند، روبه بر جنبة خيال و رؤيا شكل گرفته
 هميشـه  اسـبِ  به بخشي هويت مسير، اين در. دهد ماديان كه نيمي زن و نيمي حيوان است، روي مي

گـر و سـخن گفـتنِ جنـينِ سـيتا در       هـدايت  يك نقش در سياوش مادر به بخشي فره سياوش، وفادارِ
الگوي مادر، جاري بودنِ روحِ زنانه بـر كليـت اثـر را نمايـان كـرده       هيئت سياوش، عالوه بر جنبة كهن

قرار گرفته اسـت و بـراي اثبـات پـاكي خـود      ) سودابه(در مقابل نيروي شر  شاهنامهسياوش در . است
شـده   شود، اما در روايتي كه نغمه ثميني از سياوش دارد، امـرِ حـادث   طبق سنت ديرينه وارد آتش مي

، سبب طي طريقِ قهرمـان بـراي رسـيدن بـه پـاكيِ درونـي اسـت و دنيـاي بيـرون و          )ورود به آتش(
  .كنند اهميت جلوه مي ن طريق، كمواقعيت ايجادشده در اي

تصويرِ آينده در جهاني برپاشده در درونِ آتـش بـه سـياوش فرصـتي دوبـاره بـراي زنـدگي        
ريزد و سـفرش بـا ورود بـه دنيـايي      واهمة سياوش از ورود به آتش با نداي مادر فرو مي. دهد مي

عنـوان نمـادي از    هـاي اصـلي و ماجراهـايِ مـتن در داخـلِ آتـش بـه        كنش. شود دروني آغاز مي
ها قرار دارد؛ بـدين   الگو ها و كهن مندي در اين اثر در ساية اسطوره روايت. دهند الگو روي مي كهن

شود، بلكه نويسنده با تكيه بـر داسـتان،    معنا كه متن در كشاكش بحران و نقطة اوج تصوير نمي
ها فقـط   و تصويرسازي از عناصر داستاني. گرِ حضورِ سياوش در بطن يك اتفاق است مبدأ گزارش

شـود و سـاخت و پرداخـت     داستان اسـتفاده مـي   1ماية ديد نويسنده نسبت به بن براي بيانِ زاويه

                                                        
motif .1 :بـرد  يآن را باال م ةشناسان ييبايز ةاثر، جاذب كيكه با حضور متواترِ خود در  يريتصو ايعمل  ه،يما درون. 

 .)150:1370 گرانيو د بريل(
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نمايشـي در جايگـاه     پردازي ها و تنوع در شخصيت كنش نمايشي، شبكة ارتباطي ميان شخصيت
ز گذشـته و آينـده   ا، دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  درنمايش. اند اصلي خود قرار نگرفته

دهي و رسيدن بـه فـرم ذهنـي نويسـنده بهـره بـرده شـده و زمـانِ ايسـتا و روايتـي            براي شكل
هـا و اسـتفاده از    كاربردنِ مفـاهيم بنيـاديني از اسـطوره    اما به. بعدي حاصل اين نگرش است تك
حـائز   الگـويي  هاي جديد در اين متن از منظر تحليلِ كهن ها در تصويرسازي و خلق شخصيت آن

شده به مـتن فقـط در روايـت و رونـد داسـتان حضـور        هاي اضافه اگرچه شخصيت. اهميت است
  .اند نامه مؤثر واقع شده سياوش و افزودن به غنايِ تصويري نمايش  دارند، براي پرداخت شخصيت

  الگوي مادر ماية آتش در كهن بن
اي و   هنگـي، از مفـاهيم عميـق اسـطوره    به دليل خاستگاه تـاريخي و فر ايران،  هاي و افسانه ها حماسه
الگـوي مـادر يـا مـادرِ ازلـي از       الگوهاي متداول در اين آثار، كهن از ميان كهن. ند ا تايپي بهره برده آركي

اي برخـوردار اسـت كـه طيـف وسـيعي از نمادهـا و عناصـر طبيعـي و مجـازي را دربـر            جايگاه ويـژه 
سـياوش طبـق سـنت روايـي در داسـتانِ       ،دنبار مي رآسمان خاكستهاي  اسبنامة  در نمايش. گيرد مي

اي اسـت بــراي   درواقــع، آتـش بهانــه . رود گنــاهي خـود بــه درون آتـش مـي    مبـدأ، بـراي اثبــات بـي   
جوگري در خويشتن و زدودنِ هر آنچه در ناخودآگاه قهرمان مانعي بـراي سـعادت و رسـيدن    و جست

پـذير   به آن در محدودة دنياي مـادي امكـان  اي آگاهي كه دسترسي  گونه. به مراتب باالي آگاهي است
يـابي بـه نيرويـي بـاالتر و پـااليش روحـي ممكـن         رسد و نائل آمدن به آن، جز بـا دسـت   به نظر نمي
  .يابي به آن وجود عواملي فراتر از جهان مادي الزم و ضروري است پس براي دست. نخواهد بود

الگـوي   وارة سفر كهـن  ر هيئت طرحها سفر است كه د ي از رؤياهاي انسان در همة دورانكي
الگو به شكل نمادي رفتاري در كنش  اين كهن. قهرمان در ادبيات به طور مكرر تكرار شده است

  ).166: 1383و همكاران   گورين(شود  گر مي قهرمان و تحول رستگاري او جلوه
كنندگي و تطهيركردن، داراي عنصـري زنانـه اسـت و در نظريـات      ، به لحاظ جنبة پاكآتش

شـالودة آن خصـايصِ    درهمچنـين،  . گيـرد  الگوي مادر قرار مـي  هاي كهن يونگ جزء دستة نماد
آتش در وجه مثبت خود، نمـاد تزكيــه   «. گري وجود دارد قدرتمندي، نگهباني، امنيت و حمايت

هـاي روحـي و درونـي خـود      مادرانگي در همـة ويژگـي  ). 105: 1377گ يون(» و بـاززايي اسـت
آنچه در ذات آتش برشمرده شـد، قيـاس پـاكي و گنـاه     . داراي جنبة پاكي است و مبرا از پليدي

اما استفاده از نماد آتش در اين روايت عالوه بر جنبـة ثنويـت و مـادرانگي، بـر ناخودآگـاه      . است
  .فردي تكيه دارد

مند استوار  ادبيات يكي از مضامين مكرري است كه بر قاعدي معنادار و هدفاين موتيف در 
است، زيرا مضمون سفر در گسترش معاني خود بر نـوعي سـلوك آفـاقي و انفسـي داللـت دارد      

  ).262: 1394سالجقه (
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سفر اولين گام براي برداشتنِ موانعِ ذهني در سـطح ناخودآگـاه اسـت و حضـور نمـادين آن      
  .نامه محركي براي شناخت است هرمان در جهانِ نمايشهمواره براي ق

شدن بـه   آگاه. كند  گذارد و سفر دروني خود را آغاز مي سياوش با نداي مادر پاي در آتش مي
شود و فرصت بازسـازي و جبـران    هاي اطرافيان در همين جهانِ رؤياگونه بر او آشكار مي دسيسه

  .شود پذير مي براي او امكان خطاها و اطالع از حوادث آينده در دلِ آتش
ة كـه در همـ  ، آشناي مادر با تصوير ،مادرية يعني رشد مفرط غريز ،مادر در وجه مثبت آن

امن و سكوت طـوالني، كـه   ة عشق به معناي بازگشت به خان ،است ها ستايش شده ادوار و زمان
  ).89: 1390يونگ ( پذيرد آن پايان مي شود و در آن شروع مي چيز از همه

ش در اين متن به لحاظ مضموني نماد ضمير ناخودآگاه و از جنبـة فرمـي سـمبل زهـدان     آت
سـياوش  . زهدان مادر در انديشة يونگ بستر خرد و فرزانگي، رستگاري و عروج اسـت . مادر است

يابد و با خروج از آن در راه رستگاري و تعـالي روحـي خـويش قـدم      با ورود به آتش پااليش مي
پـس آتـش هـم    . خوانـد  رو، صداي مادر در عالمِ رؤيا او را به بطن خود فرامي از همين. گذارد مي

  .هاي مادينگي را داراست و هم شمايلي از مادرانگي است جنبه
هـاي سـپيد، معلـق ميـان      آرام، بر فراز صحنه مادر سياوش با بـال  آرام. سياوش خفته است

  .صورتش به تمامي سپيد است. شود زمين و آسمان پديدار مي
تـرين گوشـة جهـان، بـه بطـن مـن، ايـن         به آرام... برگرد... بيا) آرام و مرموز: (مادر سياوش
  0)8: 1388ثميني ... (كهكشان مرطوب

 الگو صداي مادر نماد روحانيِ كهن
ي و عميـق بـودن   و احساسات نيروبخش، دهنده تسلي«: كند يونگ به چند خصيصة مهم مادر اشاره مي

كنندگي بعـد روحـي و مـاديِ     دهندگي و تغذيه ژرفايِ وجود خود قدرت شكلاز آنجا كه مادر در » .او
  .دهد خرج مي  فرزند را دارد، براي محافظت از آنچه آفريده آگاهي و قدرت كاملِ خود را نيز به

مادر عظمي يـا   زاده شده است و در اساطير )با مادر كيهاني( هر واقعيت از آميزش خدايان
زايد و كيهان هر چند كه خلق شـده، در بطـن مـادر     و زندگي را ميمادر كيهان است كه مرگ 

  ).11: 1382و حسن زاده  ميرشكرايي( جاي دارد
ـ بار مي آسمان خاكسترهاي  اسبدر . الگوي مادر سرچشمة آگاهي است درواقع، كهن صـداي مـادر    ،دن

  .كند در آتش مهيا مياطمينان و آگاهي مادر، امنيت را . بخشِ رنج سياوش است در عالم رؤيا التيام
بـه آتـش   ... سوزد شنوي؟ هر كه به آتش رود، نمي مي. گوش كن. و به آتش برو! نگريز: مادر

  ).28: 1388ثميني (كشند  هاي بسيار كه آمدن تو را انتظار مي ها، دست برو؛ براي دست
 منزلة امدادي غيبي است كه اطمينـان بـه آن شـك را در سـياوش از     شنيدنِ صداي مادر به

نامه نيـز بـر همـين مبنـا      الگوي مادر نقشي زاينده و آفريننده دارد و در نمايش كهن. برد بين مي
دعوت سياوش به معركة آتش توسط مادر، خبر از آينده و هوشيار سـاختنِ او  . تصوير شده است
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براي تغيير دنيايي است كه از آن گريخته و انعكاس قدرت مادرانه در كالبد سياوش در راسـتاي  
قرارگــرفتن ســياوش در آتــش و مواجهــة او بــا تمثيلــي از . آفــرينشِ دوبــاره و پــرورش اوســت

. الگوي مادر براي تولد دوبارة او اتخاذ كرده است اش رهنمودي است كه كهن هاي زندگي واقعيت
مرحله با هدايت مادر بـه حقيقـت پنهـان وقـايع زنـدگي آگـاه        به سياوش در گذر از آتش مرحله

شود؛ بدين صورت پاكي در بطن  شود و براي تغيير آنچه بايد به دست او انجام شود آماده مي مي
ة از چهـر  دانـد كـه   يشـگري مـي  جـوزف كمبـل مـادر را پاال   . افتد و ناخودآگاه سياوش اتفاق مي

كنـد   ه مـي داسـتفا دگي فكـري و آشناشـدن بـا جهـان     اش براي برقراري توازن و آما الگويي كهن
  ).121: 1396كمبل (

گر سـياوش اسـت، زيـرا كـه مـادر بـا صـفت الوهيـت و          صداي مادر در تمام مراحل هدايت
مادر هم مظهر پاكي و هـم نمـاد قـدرت و دانـايي     . خداگونگي در ناخودآگاه سياوش حضور دارد

كنـد   درنگ به صدايي در عوالم رؤيا اعتماد مـي  بيواسطة اين خصايص است كه سياوش  به. است
. دانـد  اش مـي  گـرِ مسـير و آينـده    يابـد و صـداي مـادر را چـراغ روشـن      و بر ترديد خود غلبه مي

دهندگيِ صداي مادر براي سياوش و از بين بردن ترديد او بـراي ورود بـه آتـش، مصـداق      آگاهي
  .براي اوست گري در مسيري دشوار آفرينش زندگيِ دوباره و هدايت

  ماديان، بازنمود زميني مادر
غير از جنبة زنانگي در نظريات ) اسب(ماديان ، دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  در نمايش

اگـر صـداي مـادر در ذهـن و ناخودآگـاه      . يونگ، داراي وجه زميني، فيزيكي و مـادرانگي اسـت  
گر است، ماديان در راستاي حفاظـت و   كننده و هدايت اش مراقبت سياوش با توجه به سوية الهي

گر بعـد زمينـي و عشـق مادرانـه      كند و جلوه دوركردن سياوش از خطر در دنياي مادي عمل مي
  .الگوي مادر بيان كرده است يونگ دو وجه منفي و مثبت را براي كهن. است

ـ  . تواند داشته باشــد  يممنفي نيز كاركردي نمادين ة الگو در سوي ين كهنا ر قـدرت  عـالوه ب
مثـالي در وجـه منفي خود  دارد، مادرِ ي بازمينروند تكامل روااز مثالي كه انسان را  القايي مادرِ

ممكن است به هرچيز سرّي و نهاني و تاريـك اشاره كند؛ مثالً بر مغاك، جهان مردگان، بر آنچه 
شود و او را  مي موجب مرگ، نابودي و نيستي قهرمانو همچنين كند  بلعد، اغوا و مسموم مي مي

  ).278: 1376يونگ ( كند هاي خطرناك نزديك مي به مهلكه
الگو قرار داد، ترديد و احسـاس خطـر در    توان كامالً در وجه منفي كهن ماديان را اگرچه نمي

نامـه بـا شـمايل نيمـي      ماديان در نمـايش . رفتار و منش او از جنبة مادي و محدود زميني است
شـود،   شود، بر وفاداري و همراهي هميشگي او تأكيد مـي  و نيمي حيوان توصيف مي) زن(انسان 

الگوي مادر در آراي يونگ قرار دارد و داراي عنصـر   اينكه اسب در دستة نمادهاي كهنمضاف بر 
رأيـي، وفـاداري، قـدرت     الگوييِ اسب بيان شـد، نمـاد هـم    آنچنان كه در تعريف كهن. زنانه است
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در ماديـان بـر قـدرت تكلـم، وفـاداري، ايثـارگري و       . گري و وجه دروني انسان است تكلم، ياري
نمـايِ   از نگاهي ديگـر، ماديـان آينـة درون   . شود بيشتر از ساير صفات تأكيد ميهمراهي و عشق 

در ). 280: 1396يونــگ (» .ترديـد درونـي خــود زاييـدة عقـدة مـادري اسـت      «. سـياوش اسـت  
نامة ثميني، ماديان سمبل زندگي گذشته، ترديـد و عقـدة مـادري در ضـمير ناخودآگـاه       نمايش
ي سياوش در شمايلِ نمادينِ ماديان و بروز ترديد و شـك در  فقدان و كمبود مادر در زندگ. است

گيري ارتباط عاطفي مؤثر با مـادر در فرزنـد پسـر بـه      از نظرِ يونگ، عدم شكل. شود او تصوير مي
همچنـين، ماديـان وجـه    . شـود  ساليِ او منجـر مـي   ترديد، حس پوچي، شكست و يأس در بزرگ

فرزند از خطر احتمالي را به هر رنجـي، ولـو در   عشق زميني مادرانگي است كه گاهي دوركردن 
  .دهد مسير كمال باشد، ترجيح مي
عشق موجب انسجام درونـي وجـود اسـت و جسـم و     . الگويي يونگ است عشق از صورِ كهن

  ).9: 1378آلندي (سازد  روان و خودآگاهي و ناخودآگاهي را هماهنگ مي
. كننـد  اي عشق مادرانه را تصوير مـي ه الگوييِ اين متن هريك بخشي از جنبه نمادهاي كهن

  .دارد ماديان، عشق و مهر آتشينِ مادرانه را با وفاداري، همراهي و ايثارگري بيان مي

  سيتا، آفرينندگي
اي از زنـدگي گذشـته و متولدشـدنِ     مدت و رنج جنين در بطـن سـيتا اسـتعاره    بارداري طوالني

. اسـت  ييتنهـا و  درد، ناخودآگـاه  ريو ضم يوجه پنهان ذهن گر انينما تايس. دوبارة سياوش است
ـ  نـده يدربارة اتفاقات گذشته و آ يو روشنگر اوشيدر س تايس نِيروح جن حلولِ خيالزم بـرا  رد 

هـاي نويسـنده در مـتن در     تصويرسازي. دهد ينشان مبه سياوش را  يينها يبه رستگار دنيرس
بسته و روحِ جنـين در سـياوش   سيتا بندهايي را به دور سياوش . شكل گرفته است همين جهت

تر توسط مادر به سـياوش   از زبانِ جنين، ساختن شهري جديدـ كه خبرِ آن پيش. كند حلول مي
قـدم بـه    بـه  او كه با ندايِ مادر پاي در آتـش نهـاده و قـدم   . شود دوباره بيان مي ـ داده شده است

روح جنـين در خـود از   خويشتن نزديك شده و خود را التيام بخشيده اسـت، اكنـون بـا حلـولِ     
. گرِ قدرت جسماني، زايش و پرورشِ مـادرانگي اسـت   جلوهسيتا . شود سرگردانيِ ذهني خارج مي

  .كند بخشي در سياوش را بيدار مي به صورت تمثيلي، زايمانِ سيتا قدرت رهايي
الگوي مادر ازلي است كـه در شـمايل    پاكي، زايش، سازندگي و رهايي از عناصر زنانه و كهن

زايـش و آفريننـدگي، كـه وجـه الهـي و قدسـي زنـانگي اسـت، در جنـينِ          . انـد  يتا ادغام شدهس
  .يابند متولدشده و خروج سياوش از آتش تجلي مي

ها و تجاربي هسـتند   شده و پنهان آرزوها، اميال و آگاهي ها شكل بالقوه و بايگاني تايپ آركي
شـرايط الزم بـه شـكل نمـاد پديـدار       ند و در صورت وجـود ا كه در بخش ناخودآگاه روان پنهان

  ).14: 1389 خسروي و آقاحسيني( شوند مي



  431   ...الگوي مادر در هاي كهن بررسي جلوه/ مقدم مينو صحافو  مهدي حامد سقايان

عناصر نمايشـي، اعـم از اشـخاص يـا      دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبروست كه در  از اين
دنياي نمايشـي بـه صـورت    . نمادهاي طبيعي، بازگوكنندة عوالم دروني و ذهني سياوش هستند

الگو و شـمايلي شـكل گرفتـه اسـت كـه       ن در قالب نمادها، كهننمايِ ناخودآگاه قهرما آينة تمام
الگـوي   كنـد، كهـن   كه يونگ بيان مـي  چنان. كنندة خودشناسي و تولد دوبارة سياوش باشد بازگو

هاي بشري كه سـركوب   همة اميال، احساسات يا نقص. سايه در نهانِ اشخاص شكل گرفته است
اند و در شـرايط روحـي يـا در كـورانِ      آگاه خانه كردهاند، از بين نرفته، بلكه در ضمير ناخود شده

  .كنند حوادث زندگي فرد بروز مي
 قهرمـان  امـا  مانـد؛  مـي  ناخودآگـاه  در سايه يا شخصيت منفيِ و تيره طرف مردم، بيشترِ در
 بـه  بخواهـد  اگر و بگيرد نيرو آن از بتواند تا باشد سايه وجود متوجه بايست مي عكس به درست
. بيايـد  كنـار  خـود  ويرانگـرِ  نيروهـاي  بايد با شود، پيروز اژدها بر بتواند تا شود نيرومند يي اندازه

 پيـروز  نكنـد  همـراهش  خـود  بـا  و نسازد خود مقهورِ را سايه ابتدا تا خويشتن منِ ديگر بياني به
  .)17: 1379يونگ ( شد نخواهد

در قالـب جمـالت   الگـويِ سـايه اسـت كـه      در مواجهة سياوش با اشخاص نمايشي، اين كهن
چنـان كـه در    شـود و سـرانجام سـياوش آن    ترديدآميز، شك به خود و يأس از آينده نمايان مـي 

الگوي مادر بيان شد، با فائق آمدن بر آالم دروني و هدايت به سمت نيكي راه رهايي  تحليل كهن
  .يابد از آتش را مي

بـه سـر    در برابـر ميـلِ  . است آرزومند بهشت بودن اي معادلِ بودن به گونه هجاودان آرزومند
سرنمونِ . به سر بردن در جاودانگي ميلِ و طور طبيعي و براي هميشه، در مكاني مقدس بردن به

  ).190: 1399 اونامونو( يكي از آرزوهاي ازلي و ناهوشيار بشر نائل آمده است ةمثاب بهشت، به
مصائب زندگي است، اما  ميل به بقا و لذت جاودانگي محرك آدمي براي تالش و رودرويي با

در جهـان اسـاطيري   . اي ميسـر اسـت   امكانِ جاودانگي و احياي حيات فقط براي انسانِ اسـطوره 
يابنـد و   بخشـي بـه قهرمـان موجوديـت مـي      ئي در جهـت زنـدگي  ماورااشخاص، عناصر مادي و 

  .رود ر ميها به شما فداكاري و ايثار براي رساندن قهرمان به آرمان و هدفش از وظايف اصلي آن
ـ بار مـي  آسـمان خاكسـتر  هاي  اسبنامة  الگوي مادر در نمايش كهن در جنبـة مجـازي بـه     دن

اشـارات  . نامه حضور دارد صورت مشخص در آتش با عناصر زنانه و كاركرد معنايي آن در نمايش
اند، اما از لحاظ گسـتردگيِ   كوتاه و موجز در چند ديالوگ به نماد درخت و آينه نيز از اين دسته

ها در روند چند ديالوگ  مفهوم و فرم قابل استناد و تحليل نيستند و بيشتر جنبة زيباشناسيِ آن
  .مد نظر بوده است
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  دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  الگوي مادر در نمايش مقايسة مفاهيم كهن. 1جدول 
ماديان سيتا آتش مادر الگو ويژگي كهن

محل رشد و پااليش 
سياوش و خروج از 
آن تولدي دوباره 

 .براي اوست

تولد جنينِ سيتا، 
و نماد تولد سياوش 

رهايي از سرگرداني 
 .ذهني است

آفرينندگي در
همراهي و 

ايثارگريِ او در 
گذر از آتش براي 

 .سياوش

دهندگي، ازآگاهي
بين بردن ترديدها و 

گري مادر  هدايت
زندگي دوباره به 

 .بخشدسياوش مي

 آفرينندگي

بخشي و  صفت امنيت
نگهبانيِ آتش، نماد 

 .گري است حمايت
- 

عشق و شعف
 مادرانه و

محافظت از او در 
روياروي با 
 اتفاقات پيشرو

هدايت سياوش به 
درون آتش و 

گري در گذر از  ياري
 مراحل خطرها و آتش

 گري حمايت

سياوش با ورود به 
سمبل زهدان (آتش 

، )مادر و فرزانگي
يابد و با  پااليش مي

خروج از آن در راه 
تعاليِ روحي خويش 

 .گذارد قدم مي

حلول روحِ جنين در 
سياوش و روشنگري 
دربارة اتفاقات گذشته 

و آينده خرد الزم 
براي رسيدن به 

رستگاري نهايي را 
 .دهد نشان مي

سياوش با فائق 
آمدن بر وجه 
رواني ترديد و 
عقدة مادري 

به ) نماد ماديان(
رستگاري نزديك 

 .شود مي

بودن از آينده وآگاه
قابل اعتماد بودنِ 

مادر از تصوير جايگاه 
درت جادويي الهي و ق

او در ذهن سياوش 
. گيرد ريشه مي

هدايت او سبب 
 .رستگاري است

خرد و تعالي 
روحي و 
 رستگاري

قدرت و ماهيت 
دوگانة آتش در 

كنندگي و  پاك
 .يي سياوش است باززا

گرِ قدرت  جلوه
جسماني، زايش و 
پرورش است و به 
صورت تمثيلي 

 زايمان سيتا قدرت
بخشي در  رهايي

بيدار سياوش را 
 .كند مي

ماديان ماهيتي 
عشق، . مادي دارد

قدرت زميني او 
در فداكاري براي 

 .سياوش است

صداي مادر نماد 
گونگي  الوهيت، خداي
قدرت . و پاكي است

نامحدود او در 
گري سياوش  ياري

 .شود عيان مي

قدرت و ماهيت 
 مادرانه

  گيري نتيجه
نظريـات يونـگ، از حيـث اثرپـذيري از     ، بـر پايـة   دنبار مي آسمان خاكسترهاي  اسبنامة  نمايش
نامه و با توجـه بـه    با مقايسة سه شخصيت زن در اين نمايش. الگوي مادر قابل بررسي است كهن

، )صداي مـادر (الگو در سه شخصيت مادر  اين كهن: توان گفت الگوي مادر مي عناصر زنانه و كهن
دهنـدة وجـوهي مختلـف از     بازتـاب ) بـاردار  زن(و سـيتا  ) نيمي انسان و نيمـي حيـوان  (ماديان 

. ـ زن تأكيد دارد الگوي مادر است و بر وجه روحاني مادر صداي مادر نماد كهن. مادرانگي هستند
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گـريِ سـياوش در آتـش در جهـت      بخشي از آينده و هدايت ارتباط روياگونِ او با سياوش، آگاهي
. آينـد  شمار مي الگوي مادر به عناصرِ كهنگري، همگي، از  بخشي و ياري شناخت خويشتن، امنيت

هـاي   ماديان با ويژگـي . ماديان و سيتا نماد بعد زميني مادر در ضمير ناخودآگاه سياوش هستند
حيواني و خصايص زنانه و مادرانة خود، بازتـاب   ـ فراواقعِ خود همچون قدرت تكلم، كالبد انساني

. شـوند  يك از بنـدهاي ذهنـي رهـا مـي     به يك هاي رواني سياوش است كه در گذرگاه آتش، سايه
سياوش در قالب جنـين  . سيتا در ضمير ناخودآگاه سياوش نماد رنج، تنهايي و فقدان مادر است

كنـد و سـپس راه رهـايي و رسـتگاري بـراي او نمايـان        گويد و آالم خود را درك مـي  سخن مي
زايـش و پـرورش، همراهـي،     هـايي همچـون   الگوي مـادر در او ويژگـي   در بازنمود كهن. شود مي

نامـه در   الگوي مادر در صورت مجازيِ نمايش كهن. بخشي، سازندگي و مراقبت وجود دارد رهايي
از ديگر . كنندگي و زهدان مادر است الگوي مادر، آتش نماد پاك در كهن. آتش نمايان شده است

كننـدة   پـاك  آتـش . جوگري و كنشگري دروني اوسـت و سو، ورود سياوش به آتش آغازگر جست
ذهنيت و ضمير ناخودآگاه قهرمان است و با اتكا به ديگر عناصر نمادين، اين امر را براي سياوش 

الگـوي مـادر    كهنبا توجه به اين نكات، پژوهشگران فرضية مقاله مبني بر بازتاب . كند محقق مي
هـاي   باسـ نامـة   پردازي، رويدادها و نمادهاي موجـود در نمـايش   عناصري همچون شخصيتدر 

هاي ايـن پـژوهش كمبـود منـابعِ درخـور       از دشواري. كنند را تأييد مي دنبار مي آسمان خاكستر
. نويسـي اسـت   نامـه  هـا و رويكردهـاي نغمـه ثمينـي در نمـايش      تأمل در زمينة شناخت ديـدگاه  

الگوهـا در   كنند براي تحقيقات آتي، بررسي بازتابِ ساير كهن همچنين، پژوهشگران پيشنهاد مي
  .ثار ثميني مورد توجه قرار گيردآ
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