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نقد کهنالگویی «نمایشنامه ش ـ ــماره  »6از هفت نمایش
کوتاه اسماعیل خلج
شهین حقیقی*
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه جهرم ،جهرم ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/11/25 :تاریخ پذیرش نهایی)97/5/16 :

چکیده

بررسی متون ادبی از چشمانداز نظریات کارل گوستاویونگ ،از جمله رویکردهای نقد روانشناسی است .یونگ شخصیت را
یک واحد میداند که از سیستمهای مختلف روانی فراهم آمدهاست .این سیستمهای بهظاهر جدا ،در اصل بههم وابستهاند
و بر هم تاثیر متقابل دارند .تجلیات ناخودآ گاه ،کهنالگو نامیده میشود؛ تصاویری جهانشمول ،با ریشههای عمیق تاریخی
که به حوزهی ناخودآ گاه جمعی تعلق دارند و مظاهر آنها به صورتهای گونا گون ،در رویا انعکاسمییابد .براساس این رویکرد،
توجه به اسطورهها و نمادهای موجود در متن ،از جمله ابزارهای شناخت دنیای متن و نشاندهندهی پیوند میان ادبیات
و روانکاوی است که چشماندازی درخشان در برابر تحقیقات و پژوهشهای میانرشتهای گشودهاست .اسماعیل خلج،
از دید کمیت و کیفیت آثار ،نمایشنامهنویس نامدار ایران در حوزهی «درام قهوهخانهای» است« .نمایشنامه شماره »6از
هفت نمایش کوتاه او ،از جمله آثار مستعد خوانش با رویکرد نقد کهنالگویی است .پژوهش از نوع تحلیل محتواست که با
بهرهگیری از اسناد و منابع کتابخانهای از طریق گردآوری منابع و یادداشتبرداری ،انجام شدهاست .هدف پژوهش ،بررسی
متن یادشده از دید کهنالگوهایی است که در سیر روایت ،به کارگرفته شده است .نتیجهی پژوهش ،نشانگر حضور اغلب
کهنالگوها در نمایشنامه است .این کهنالگوها بسیار محکم و نظاممند بهکارگرفتهشدهاند؛ بهگونهای که میتوان گفت
دانش نویسنده از دیدگاههای یونگ ،در پیشفرضهایی که روایت بر اساس آن پدیدآمده ،تاثیرگذار بودهاست.

واژههای کلیدی

نقد کهنالگویی ،یونگ ،اسماعیل خلج ،هفت نمایش کوتاه.
*تلفن ،09380567011 :نمابر.E-mail: hagh.1390@gmail.com ،071-36272292 :
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نقد کهنالگویی ،با نام کارل گوستاو یونگ ( ،)1961-1875روانشناس
سوئیســی ،شــناخته میشود .او «در آغاز از شــا گردان فروید بود که بعدها به
نقــد آرای او پرداخت .مهمترین نظریهی یونگ دربارهی ماهیت ناخودآ گاه
بشــر اســت .او "ضمیر ناخــودآ گاه" را که اول بار فروید مطــرح کرده بود ،به دو
قســم "ناخودآ گاه فردی" و "ناخودآ گاه جمعی" تقســیم کــرد .یونگ در مورد
روان جمعی انســان معتقد بود که زیر ســطح آ گاهی ،الیهی عمیقتر دیگری
وجــود دارد کــه کلــی ،جمعــی و غیرشــخصی اســت و بــا آنکه از خــال آ گاهی
شــخصی ،خــود را فــرا مینمایــد ،در همهی آدمیان مشــترک اســت» (مورنو،
 .)6 ،1376صور نوعی ،یعنی همهی مظاهر و تجلیات نمونهوار روان آدمی که
تهنشین و رسوب همهی تجارب زندگانی بشر از آغاز تا کنون بهشمار میرود،
از کلیدواژههــای اساســی مکتــب یونــگ اســت« :صــورت نوعی ،فیالنفســه
عنصری روانی اســت که در بخش تاریک ضمیر ،نهفته اســت؛ بدین ســبب،
صــورت نوعــی ،خــود ،ناپیــدا و دســتنیافتنی اســت؛ امــا نمادهــای معروف
صــورت نوعــی ،آن را بــه مــا میشناســاند» (ســتاری.)442-439 ،1348 ،
یونــگ این تجــارب را آرکیتایپ خوانده اســت (ر.ک :سیاســی)75 ،1367 ،؛
اصطالحــی کــه در فارســی ،بــه «کهنالگــو»« ،کهننمونه»« ،نمونــهیازلی»،
«صورت مثالی»« ،صورت ازلی»« ،سرنمون» و «کالنالگو» ترجمه شدهاست.
ریشهی چندمیلیونسالهی این تصاویر ،باعث شده تا به مفاهیمی جهانی
تبدیــل شــوند (ر.ک :شــایگانفر .)138 ،1380 ،انگیزههــای درونی و بیرونی،
این کهنالگوها را به حوزهی خودآ گاهی میکشــاند و به شــکلگیری رمزها و
نمادهای بسیاری در اساطیر ،مذاهب و دیگر هنرها دامن میزند.
یونــگ ،شــخصیت را یــک «واحد» میدانــد که از سیســتمهای مختلف
روانــی ،فراهــم آمدهاســت .هرچنــد ایــن سیســتمها کــه عبارتنــد از «مــن» یا
«خودآ گاه»« ،ناخودآ گاه فردی»« ،ناخودآ گاه جمعی»« ،پرســونا»« ،آنیما»،
«آنیمــوس» و «ســایه» (ر.ک :یونــگ ،)9 ،1377 ،بــه ظاهــر از یکدیگــر جــدا
هستند ،در اصل به هم وابستهاند و بر هم تاثیر متقابل میگذارند.

صورمثالــی یــا کهنالگوهــا ،مظاهــر گونا گونــی دارنــد کــه برخــی از
آنهــا را بدینگونــه میتــوان طبقهبنــدی کــرد« :مــادر ،پیــر خــرد ،کــودک،
قهرمــان ،آنیمــا ،آنیمــوس ،خــود ،ســایه ،نقــاب و( »...جونــز،1366 ،
 )366و حتــی از نظــر یونــگ« ،مســایل فطــری و بنیــادی حیــات بشــری
چــون تولــد ،رشــد ،عشــق ،خانواده ،مــرگ ،تضــاد میــان فرزنــدان و رقابت
بیــن دو بــرادر ،جنبــهی کهنالگویــی دارد» (شمیســا.)342 ،1378 ،
شــاعران و نویســندگان بــرای خلــق و آفرینــش آثار هنــری ،از صــور ذهنی و
تخیــات خویــش کمــک میگیرند که ایــن عناصر ،ریشــه در ناخــودآ گاه ذهن
هم ـهی افــراد بشــر دارند و در ذهن شــاعر و نویســنده ،به الیههــای ناخودآ گاه
ذهن میرســند و مقدمهی پیوند میان روانشناســی و هنر و ادب میشــوند.
از نظــر یونگ« :هنرمند مانند هر پیامبر راســتین ،مفســر رازهــای روح خویش
اســت؛ بدون اینکه خواهان آن باشــد .او تصور میکند که از ژرفای وجود خود
ســخن میگویــد؛ امــا روح زمــان اســت کــه از طریــق او ســخن میگویــد و آنچه
کــه وی میگویــد ،وجــود دارد؛ زیــرا تاثیرگــذار اســت» (یونــگ.)242 ،1379 ،
همچنین یونگ آفرینش و ابتکار هنری را به دو نوع «ابتکار روانشناسانه»
و «ابتکار نظری و الهامی» تقسیم کرده (ر.ک :احمد )17-16 ،1378 ،و اصالت
را بــه همیــن خالقیت الهامی و ناخودآ گاهانــه داده که به خلق آثار نمادین و
تمثیلی میانجامد .او هنرمند بزرگ را کســی میداند که بینش ازلی داشــته
باشد؛ «یعنی حساسیتی خاص نسبت به الگوهای صور مثالی و استعدادی
بــرای بیــان خود از طریــق تصویرهای ازلی کــه به او این توان را میبخشــد تا
تجارب دنیای درون را با قالبهای هنری خود ،به دنیای برون منتقل سازد»
(گورین .)19 ،1370،بر اســاس آنچه گفته شــد ،در این پژوهش ،تالش بر این
بوده تا نقد کهنالگویی را برای تحلیل و بررسی یکی از ژانرهای مطرح در عالم
هنــر و ادبیات معاصر ،یعنی نمایشنامه ،بــه کارگیریم؛ اثری که در این حوزه
بررســی شدهاست ،روایتی اســت کوتاه از اسماعیل خلج ،نمایشنامهنویس
نامــدار کــه از چهرههــای شــاخص ادبیــات نمایشــی ایــران بــه شــمارمیآید.

 .1تحلیــل نمایشنامــهی 6از «هفــت نمایــش
کوتاه» بر اساس رویکرد نقد کهنالگویی
اســماعیل خلج از نمایشنامهنویســان برجســتهی ایران اســت کــه در دو
حوزهی بازیگری فیلم و تئاتر و نیز نوشتن نمایشنامههایی بیشتر در زمینهی
زندگی مردم اعماق (جنوب شــهر ،قهوهخانهها ،طبقات پایین اجتماع مانند
فاحشهها،پااندازها،چاقوکشها،دالالنموادمخدرو،)...نامآشنایجامعهی
ً
فرهنگی و هنری ایران است .این امر باعثشده تا خلج را ،عمدتا نویسندهای
صاحبســبک در حوزهی «درام قهوهخانهای» ،ب هشــمارآورند (خلــج،1381 ،
 .)200-199با این حال ،بررســی آثار این نویســنده نشــان میدهد که بســیاری
از نوشــتههای او ،از دید نقد روانکاوی نیز شایســتهی بررســی و ارزیابی است؛
هرچنــد ایــن آثار تا به امــروز از دید چنین رویکردی ،بررســی نشدهاســت .تنها
عنوان چگونگی پردازش شــخصیت زن در  42نمایشنامهی
در رســالهای زیر
ِ
برگزیدهی ایران (حقیقی ،)1392،ضمن تحلیل شخصیت زنان گزیدهای از آثار

خلج،هرجا کهروایتاز دیدنقد کهنالگویی،مستعدبررسیبوده،تحلیلهایی
از این دست ارائه شدهاست .یکی از نمایشنامههای خلج که از دید اشتمال
آن بــر کهنالگوهایــی که یونگ بر آنهــا تا کید دارد ،بســیار منحصربهفرد جلوه
میکنــد« ،نمایشنامهی شــماره  »6از هفت نمایــش کوتاه ( )1359اســت .در
ایــن پژوهــش تــاش شــده «نمایشنامهی شــماره »6بر اســاس ایــن رویکرد،
ارزیابــی و جلوههــای نمایــش کهنالگوهــای منــدرج در آن ،بازنمــوده شــود.
ایــن نمایشنامــه ،روایــت ســفر مردی اســت کــه با عنــوان «مســافر» از او
یادمیشــود .او میخواهــد همســر بــاردارش را رها کنــد و بــه ســمتی مبهــم و
موهوم به نام «ماســو» برود .مســافر که با برادرش ،همزاد و همســان اســت،
روزگاری بــه پیشــنهاد بــرادرش بــا همســر فعلــی خــود ازدواج کردهاســت؛
امــا روزی در جنــگل ،همســر و بــرادرش را رهــا میکنــد و بــا جریــان رودخانــه
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همســو میشــود .از دور شــمایل زنــی از درون رودخانــه بــر او تجلــی و مســافر
را شــیفتهی خــود میکنــد .زن ،نشــانی خانــهی خــود را در شــهر موهــوم
«ماســو» ،بــه مســافر میدهــد .مســافر پــس از مدتها تــاش برای ســاختن
خانهای در شــهر ماســو ،اینک عزم ســفری بیبازگشــت به این شــهر را دارد.
در آســتانهی ســفر ،بــا آمــدن بــرادر ،متوجــه میشــود زنــش در حــال زایمان
اســت .لحظهای درنگ میکند؛ اما در پایان ،همراه با راننده به ســمت ماسو
مــیرود و در همیــن زمــان ،کــودک زاده میشــود (خلــج ،1383 ،ج-657 ،1
 .)670دســتهبندی کهنالگوهــای منــدرج در متــن ،بــه صــورت زیــر اســت:

 .1-1بررســی کهنالگــوی ســفر و مســافر در
نمایشنامهی  6از «هفت نمایش کوتاه»
 .1-1-1مسافر ،تجسم «من»
مسافر در این روایت ،نماد «من» است .به عقیدهی یونگ« ،من» همان
عامــل شناســایی آ گاهانه و یا بخش خودآ گاه روان انســان اســت کــه در برابر
ناخودآ گاه قرارمیگیرد (تبریزی .)30-29 ،1373 ،این «من» به شکلی روشن،
دســتخوش چالشــی عمیــق در درون خویــش اســت و نمایشنامــه ،چیــزی
نیســت جز نشــان دادن ســیر این کشــمکش از آغاز تا فرجام آن .این من ،در
جستوجوی رسیدن به تعادل روان و خروج از بحران است و این امر شدنی
نیســت جز با دستیابی به آنیمای مثبت و همچنین استحالهی کهنالگوی
«من» به کهنالگوی «خود»« .خود ،یک عامل راهنمای درونی اســت؛ مرکز
تنظیمکنندهای است که باعث بسط دائم و بلوغ شخصیتی میشود .خود،
مانند یک اتم هستهای در سیستم روانی ما عمل میکند و جامع تمام روان،
از خودآ گاهــی و ناخودآ گاهــی اســت» (یونــگ)250-248 ،1383 ،؛ این مرکز
درونی روان برای بروز و ظهور خویش ،دارای نمودها و شــکلهای گونا گونی
است که در شرایط خاص ،بازتابی نمادین مییابد؛ گاه ،خوابها فضایی برای
درخشش کهنالگوی خود مهیا میکنند .برای بررسی بهتر شخصیت مسافر و
من وی ،مطالب به شکل زیر ،دستهبندی شدهاست:
چگونگی تجلی خود بر ِ
 .1-1-1-1بازنمود تجلی خود بر مسافر
یکــی از تجلیــات خــود در نمایشنامــه« ،تجلی خــود بر مســافر ،در قالب
جنگل» است .به نظر یونگ ،شخص باید در محیطی خطرخیز هبوط کند تا
تحت تاثیر آن محیط ،به شناختی تازه برسد« .منظور از هبوط برای آن است
که نشان دهد انسان فقط در منطقهی خطر مانند لجه ،غار ،جنگل ،جزیره،
قلعــه و غیــره میتواند آن گنج – صعبالوصول (گوهر با کره ،آب حیات ،غلبه
بــر مــرگ و )...را بیابــد» (یونــگ .)359 -358 ،1373 ،مســافر نیــز با رفتن به
جنگل و ســپردن مســیری طوالنی در آن ،به گونهای که بیم گمشــدن در آن
ً
میرود ،عمال به ناخودآ گاه خود هبوط میکند و این هبوط ،مقدمهی دیدار
او با خود راســتینش میشــود .مسافر در این مرحله ،به شناختی تازه از خود
(آشنایی با آنیما و نقد زندگی پیشین خویش) دست مییابد.
 .۲-1-1-۱کیفیت لحظهی تجلی خود بر مسافر
«خوابماننــدی» و «رویا گونگــی»؛ «غیــرارادی بــودن» و حتــی معنویــت
لحظ ـهی دیــدار بــا ناخــودآ گاه و تجلــی آنیمــا کــه در آن ،مســافر وضــو
دارد و عــزم نمــاز کــرده ،در مکتــب فکــری یونــگ ،جایگاهــی ویــژه دارد.

ایــن رویا گونگــی کــه در گفتههــای بــرادر بــر آن تا کیــد شــده (ر.ک :خلــج،
 ،1383ج 666 ،664 ،1و ،)...بهانــدازهای نیرومنــد اســت کــه مســافر
خــود نیــز دچــار تردیــد میشــود« :ا گــه ماســویی وجــود نداشــته باشــه ،ا گه
بــرادرم راســت گفتــه باشــه و مــن یــه دیوونــه باشــم؟( » ...همــان.)670،
 .۳-1-1-۱تاثیر «کهنالگوی گذر از آب» در تکوین شخصیت مسافر
یکــی از گذرگاههایــی کــه کهنالگــوی قهرمان بــرای رســیدن به حقیقت
خویشــتن و طــی مراحــل دشــوار فراینــد فردیــت ،بایــد پشــت ســر بگــذارد تــا
بتوانــد بــه تعالی و کمال ،دســت یابد ،گذر از آب اســت« :آب ،رمزی اســت از
پاالیــش و تطهیــر مــادی و در عیــن حــال ،آزمونی از ماده اســت که بایــد از آن
گذشــت تــا بــه ملکوت معنــا رســید .آب ،رمز حیات اســت و آزمون و یــا گذر از
آب ،نمــادی از مــرگ و تولــد دوباره ،مــردن از صورتی کهنــه و زندگی یافتن در
صورتی تازه است که در قالب گذر از دریا و رودخانه ،جلوهگر میشود و انسانی
کــه از ایــن خــوان میگذرد ،از مرحل ـهای از زندگی مادی ،پای بــه مرحلهای از
حیــات معنــوی میگــذارد( »...قائمــی .)61 ،1388 ،شــادروان بهــار ،بــر گــذر
قهرمانــان اســاطیری از آب ،پیــش از دســتیابی بــه موفقیتــی بــزرگ و تولــد
دوبــارهی آنــان و نیز پیوند آب با زهدان مادر ،تا کید دارد (بهار.)203 ،1362 ،
مسافر نیز با گذر از آب ،دگرگون میشود؛ با مادر ازلی دیدار میکند و تولدی
تازه مییابد که همان تالش برای دگرگونی شیوهی حقیر زیست خود است.
 .۴-1-1-۱یکی بودن مسافر و کهنالگوی قهرمان
اسطورهی قهرمان ،یکی از رایجترین اسطور ههاست که شرح دشواریهای
زندگــی یــک قهرمــان در دورههای مختلف ،برای کشــف خویشــتن و رســیدن
به خودآ گاهیاســت .در این نمایشنامه ،کهنالگــوی من و قهرمان ،همپای
یکدیگــر پیــش میرود و هردو یکی اســت« .ما همواره داســتانهای مشــابهی
دربارهی تولد معجزهآسا اما مبهم قهرمان میشنویم و شواهدی که حکایت از
نیروی فوق بشری زودرس ،رشد سریع در قدرت گرفتن و واالشدن ،مبارزهی
پیروزمندانــه علیه نیروهای اهریمنی قهرمان دارند» (یونــگ .)162 ،1381 ،در
«نمایشنامه شــماره  »6مســافر چون نماز میخواند و به ماورا معتقد اســت،
از گون ـهای توان الهی برخوردار اســت کــه میتوان آن را همان «مانا» دانســت؛
مانا «عبارت اســت از نیروی غیرشــخصی مرموز و غیبی و مافوق طبیعی که به
وسیلهی قدرت مادی یا هر نوع قدرت و برتری که انسان دارد ،ظاهرمیشود.
همچنین مانا در تمام اشیا و در همهجا یافت میشود» (زمردی.)33 ،1385 ،
مسافر (=کهنالگوی من+قهرمان) از توانایی گستردهای برای استحاله به
خویشتن ،برخوردار است .او آزمونهایی دشوار را از سرمیگذراند تا به مرحلهی
پختگی و کمال برســد؛ آزمونهایی مانند سنگتراشــی اغراقآمیز؛ آسیبها و
رنجهای فراوان در راه فرستادن سنگ به ماسو؛ له شدن انگشتهای مسافر و
آسیب دیدن چشمانش و از همه بدتر ،چالش او با زنش و اینکه حتی نمیداند
بچهاش متعلق به خودش هست یا نه؟ (ر.ک :خلج ،1383 ،ج.)663 ،1
 .۲-1-۱بازشناسی سفر مسافر
همانگونــه کــه از نــام مســافر پیداســت ،هویــت او به ســفر وابســته اســت؛
گویــی هــدف ،روایــت یک ســفر اســت و نه داســتان زندگی مــردی فالننــام؛ از
این رو تحلیل شــخصیت مســافر ،به تحلیل ســفر او بازبســته اســت .از جمله
مفاهیم بســیار عمیق در روانکاوی یونگ« ،ســفر» اســت« .نمادگرایی ســفر،
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بســیار غنــی اســت و اغلــب ،جســتوجوی حقیقــت ،آرامــش و جاودانگــی،
جس ـتوجو و کشــف یــک مرکــز معنوی ،معنــا میدهد ...ســفر ،نشــانگر میل
عمیقــی بــه تغییــر درونی اســت و نیاز بــه تجربهای جدیــد و حتی بیــش از آن،
نشــانهی جابهجایی ...ســفر ،نشانهی نارضایی اســت و منجر به جستوجو
و کشــف افقهــای تازه میشــود .آیا همانگونه که یونگ عقیــده دارد ،میل به
ســفر ،جس ـتوجوی مــادر گمشــده اســت؟» (شــوالیه و گربــران ،1388 ،ج،3
 .)587-583بــه تبــع چهرهی دوگانهی مادر ،ممکن اســت ســفر ،گریز از مادر
باشــد .ســفر همچنیــن نمــاد حادثه و جســتوجو اســت؛ چه جســتوجوی
گنــج ،چه شــناختی ســاده ،عینی یــا مفهومــی .البته ســفر ،در بطن خــود ،به
گریز از خود تعبیر میشــود« :مســافران همواره ناراضیاند؛ با رویایی ناشناخته
و دســتنیافتنی» (همــان .)587 ،بــه عقیــدهی یونــگ ،ســفر تــاش انســان
بــرای تعالــی و مرگــی اســت که بایــد برای رســیدن به تولــدی دوباره و رســیدن
بــه خودآ گاهــی ،پشــت ســر بگــذارد (ر.ک :خســروی .)19 ،1389 ،مختصات و
ویژگیهای ســفر مســافر در این نمایشنامه را میتوان به قرار زیر ،ترسیم کرد.
 .1-۲-۱-1سفری دشوار ،برای رسیدن به امری واال
مســافر برای رسیدن به کمال ،سفرمیکند؛ راه او ،راهی سخت و دشوار
است .او حتی نمیداند آیا به راستی چنین جایی (ماسو) وجود دارد یا نه؟
بــا ایــن حــال ،بنای کاخ آرزوهــای خود را بــر آن گذاشــته و در ذهن ،مدینه
فاضلهای از «ماســو» ســاخته که از راه فرستادن سنگ برای ساختن بنایی
در آن شهر ،نمادین شدهاست.
 .۲-۲-۱-۱ترک تعلقات زمینی برای رسیدن به امری واال
گریــز و گســیخت ابــدی مســافر از زن و زندگــی زمینــی خــود ،با ســپردن
«کلید» به زن ،نمادین شدهاست؛ از آنجا که یکی از مفاهیم نمادین کلید،
نمــاد رییس یا کســی اســت که قــدرت تصمیمگیــری دارد و مســئولیت را بر
عهده میگیرد و نیز تجســم عمل گشــودن و بســتن اســت (ر.ک :شــوالیه و
گربــران ،1388 ،ج ،)597 ،4ســپردن کلیــد بــه زن یا به هرکــس دیگر (حتی
بــرادر) ،میتوانــد نشــانهی ســلب اختیــار از خــود و وانهــادن مســئولیت به
کســی باشد که کلید را برخواهد داشــت .وانهادن کلید ،نشانهی بینیازی
مســافر است؛ مسافر گام در راهی بیبازگشت نهاده و به مدینهی فاضلهی
پیشساختهی خود شتافتهاست.
 .۳-۲-۱-۱مختصات و ویژ گیهای مقصد مسافر (ماسو)
زن رودخانهای ،در رودخانه ظهور کرده و نشانی شهر و حتی مشخصات
خانهاش را به مســافر دادهاســت .در این روایت ،به نام مکانی که قهرمان به
آنجا ســفر میکند نیز باید توجه داشت .نخســتین سفر مسافر ،زن و برادرش
به شهرســتان «نور» در شــمال ایران بودهاســت .شــمال در فرهنگ نمادها،
تعبیــری دوگانــه دارد و معنــای آن ،از جایی «میان تاریکــی ،اقامتگاه بدی و
شــیطان و جایگاه نکبت و بدبختی» تا جایی که «ســمت و ســوی حکمت»
اســت ،در نوســان اســت (ر.ک :شــوالیه و گربــران ،1388 ،ج .)80 ،4از آنجــا
ً
کــه ایران ،کشــوری عمدتا خشــک یا گرم و خشــک اســت و مناطق جنگلی،
رودخانههای پرآب و نیز دریای خزر ،در شــمال کشــور متمرکز اســت ،به نظر
میرسد نویسنده شمال را برای صحنهسازی بهکاربردهاست .سفر به «نور»،
نام این شــهر را در جایگاه نمادی از «دانش و آ گاهی» مطرح میکند؛ «نور»،

استعارهای است برای اشراق و آ گاهی مسافر .بررسی موقعیت جغرافیایی یا
نمادین «ماســو» در جایگاه مقصد ســفر و مســافر نیز اهمیتی ویژه دارد .باید
یــادآور شــد در سرتاســر این روایت ،تنها «ماســو» و «نور» ،نــام خاصند و دیگر
نامها همچون «مسافر»« ،راننده»« ،برادر»« ،زن»« ،مادر» و «بچه» ،همگی
از نامهای عام به شــمار میروند« .ماســو» در فرهنــگ جغرفیایی ایران «نام
دهــی از دهســتانهای شــهر ویران اســت کــه در بخش حومهی شهرســتان
مهاباد واقع است و  506تن سکنه دارد» (بارتولد ،1308 ،ج.)937 ،4
در پاسخ به این پرسش که چرا نام «ماسو» برای مقصد سفر مسافر انتخاب
ً
شدهاست و اصوال این شهر چه ویژگیای داشته که مسافر بخواهد به آنجا سفر
کند؟ باید گفت :نخست آنکه نام این دهستان چندان شناخته شده نیست و
خوانندهنیزهمچوندیگرشخصیتهایروایت،نا گزیربهتحقیقوجستوجو
بــرای دســتیابی به اطالعاتی دربــارهی این دهســتان اســت؛ دوم اینکه توجه
به نام «شــهر ویران» -که «ماســو» ،دهی در نزدیکی آن معرفی شــده -جایگاه
ً
نمادین این نام را تقویت میکند؛ زیرا برای نشــانی دقیق ماســو ،باید دقیقا با
موقعیت شــهر ویران ،آشــنابود؛ سوم آنکه شاید این انتخاب خلج ،تحت تاثیر
بدبینی ناتورالیســتی او و با توجه به شــناختی بوده که از «ماسو» داشتهاست؛
از این رو با انتخاب «ماسو» ،فرجام روایت را به صورت گریز مسافر به ناحیهای
ً
سرســبز یا مثال بســیار پیشرفته ،در نظر نگرفتهاست؛ بلکه مســافر او از خانهی
تنگ خود در محیط شناختهشــدهی زندگیاش ،به جایی بینام و نشــانتر و
حتی– تحت تاثیر قرارداشــتن ماســو در حوزهی شهر ویران -ویرانتر از محیط
فعلی زندگی خود ،گریختهاست .پیرنگ باز و پایانبندی کنایی نمایشنامه
نیز راه را بر حدسیات متفاوت خواننده بازمیگذارد .از آنجا که «ماسو» نیز مانند
مادر ،یکی از بازنمودهای مانداالســت ،این ناشــناختگی مقصد ،پس از پایان
یافتن داســتان ،همچنان ذهن خواننده را به پرســشهایی مشغول میدارد:
«آیا نزدیکی ماســو به شــهر ویران که باعث رمزآمیز شــدن نام این شــهر اســت،
به معنای ســترون بودن این دیار از هرگونه ســاخت و ســاز و آبادانی نیســت؟/
آیا مســافر به آن خانه میرســد؟ /آیا زن آرمانی ،در ماســو خواهد بود؟ /آیا زن
آرمانی ،مســافر را خواهد پذیرفت؟ /آیا مســافر در صورت دیــدار با زن (آنیمای
مثبت) ،با او به اتحاد خواهد رسید؟ و»...
 .۴-۲-۱-۱پیوند سفر مسافر با کهنالگوی مادر ازلی
با توجه به نقش و جایگاه زن در این روایت ،باید گفت مســافر از راه ســفر
به سمت زنی همچون مادرش (یا شبیه همهی مادران جهان= کهنالگوی
مــادر ازلــی) ،میکوشــد گرایــش خــود را به مــادر ازلــی ،در حوزهی خــودآ گاه،
فعال ســازد« .طبق روانکاوی دورهی معاصر ،شــهر ،نماد مادر است؛ با وجه
حمایت حدود و ثغور است .شهر به طور کلی ،با اصل
دوگانهی مادر که نماد
ِ
زنانه ،خویشــی دارد .همانطور که شهر دربرگیرندهی سا کنان خویش است،
همانطــور هم مــادر ،فرزندان خــود را در بطنش پرورش میدهد» (شــوالیه و
گربــران ،1388 ،ج .)103 ،4بایــد یادآور شــد در اینجا ،مانداال در قالب شــهر و
مادر ،توامان بر مسافر تجلی کردهاست.

 .۲-۱آنیمای دوچهرهی روان مسافر
در ایــن روایــت ،روان مســافر بــا دو نــوع زن درگیر اســت :یکی ،زنــی که در
رودخانــه بــر او تجلی کرده و دیگری ،زن فعلــی او .هریک از این زنان ،تاثیری
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متفــاوت بــر روان مســافر دارند که دلیل آن ،تعلق آنها بــه دو حوزه متفاوت از
روان مسافر است؛ یکی تجلی آنیمای مثبت است و دیگری ،آنیمای منفی.
ویژگیهای دوچهرهی متفاوت آنیمای مسافر ،عبارتند از:
 .1-2-1زن مسافر ،تجسم آنیمای منفی روان مسافر
آنیمای منفی وجود مسافر که با قدرتطلبی از حالت تعادل خارج شده
و سویهی منفی و مخرب خویش را نشان میدهد ،در قالب زن مسافر تجسم
یافتهاست .ویژگیهای این زن ،به شکل زیر ،دستهبندی شدهاست:
 .1-۱-۲-1بیبهرگی از نام خاص
زن مســافر در ایــن نمایشنامــه ،نــام خــاص نــدارد و از او تنها زیــر عنوان
«زن» ،نــام بــرده شــده اســت؛ از این رو شــخصیت او ،شــخصیتی اســت تهی
از فردیــت کــه بیشــتر ،بــار یک مفهــوم را بــر دوش میکشــد :مفهــوم «زن» در
اندیشــهی مرد مســافر .به همین دلیل ،شخصیتی تکبعدی دارد و بیشتر،
نماد آنیمای منفی است تا انسانی با ویژگیهای فردی.
 .۲-۱-۲-۱تعلق زن به زندگی زمینی و روزمره
مســافر فقط به اصرار برادر ،با زنش ازدواج کرده اســت؛ از این رو نهتنها
هیچ نشــانی از عشــق مســافر به زنش دیده نمیشــود ،که بــه گفتهی خود
مســافر« :بیــزارم ازش» (خلــج ،1383 ،ج ،)659 ،1یا «من این زن ُر دوســت
نــدارم .بــرادرم بــه زور بــرام گرفــت» (همــان )663 ،و . ...ایــن زن به زندگی
روزمره و زمینی مسافر تعلق دارد که به گواهی خود مسافر ،تنها در داشتن
مغازهای ،خانهای ،بچهای و زنی سازگار ،خالصه میشود و نه امری برتر.
 .۳-۱-۲-۱پیونــد بــارداری زن بــا جاهطلبــی او (آغــاز کشــمکش درونی
مسافر با آنیمای منفی)
بارداری زن ،به شکلی موثر در ایجاد کشمکش درونی مسافر بر سر «ماندن»
یا «رفتن» ،موثر است .زن میکوشد با گسترش حجم خود و تکثیر شدنش در
قالب یک بچه ،فضایی معادل با فضای زن آرمانی به دست آورد و حتی جای
او را تنگ کند .او حتی نمیتواند حضور تصور زنی جز خود را در ذهن شوهرش،
برتابــد .از دیــد روانشناســی ،ایــن جدال ،به پیــکار آنیمای ســازنده و آنیمای
ویرانگر میماند که کشمکش میان آندو ،ذهن مردان را مشوش میکند .ا گر
خودآ گاهی به تسخیر آنیمای منفی درآید ،فرد دچار اوصافی مانند تلون مزاج،
بوالهوسی ،لجامگسیختگی ،بدخواهی و مرموز بودن میشود و گاه به او حس
ششــم شــیطانی دســت میدهد (ر.ک :یونــگ .)76 ،1368 ،با ایــن حال ،زن
مســافر (آنیمای منفی) نمیتواند بر وجود مرد چیره شــود .در گفتوگویی که
پیش از این ،میان مسافر و زن درگرفته ،زن از مسافر میخواهد خانهای بزرگتر
برای او و بچهای که در راه دارند ،اجاره کند؛ اما مســافر از اینکار ســربازمیزند.
ا گر خانه را دایرهی ذهن مسافر بهشمارآوریم ،هرچند زن با استفاده از بارداری
خود در جایگاه یک اهرم فشار ،میکوشد خود را بزرگتر جلوه دهد؛ جایگاهش
در ذهن مســافر ،تنگتر میشــود و مســافر پیوســته او را پس میزند تا فضایی
فراختر برای آنیمای مثبت روان خود ،بازکند.
 .۴-۱-۲-۱پیوند با خشکی ،تشنگی و تاریکی
برخالف زن رودخانهای که در رودخانه بر مســافر تجلی میکند و شــهر او

سرسبز و بارانخیز است ،زن مسافر به دلیل زندگی در شهری خشک و گرم،
در پایان روایت و در آســتانهی زایمان ،تشــنه و گرمازده و عرقریزان خواهان
اندکــی آب برای رفع تشــنگی اســت .از ایــن رو او با زن رودخان ـهای که تجلی
مــادر ازلــی در قالب رودخانه اســت ،در تقابل قرارمیگیــرد .در عین حال ،زن
پــس از ورود بــه صحنه ،بــه دکان تاریک فروم ـیرود و در آنجا زایمان میکند؛
از ایــن رو میتــوان گفت در تقابل با مکان تجلــی زن رودخانهای (نور) ،زن به
حوزهی تاریک ناخودآ گاه مسافر تعلق دارد.
 .۲-2-۱زن رودخانهای ،تجسم آنیمای مثبت روان مسافر
برخــی ویژگیهــای آنیمــای مثبــت روان مســافر را از روی گفتههای خود
مسافر دربارهی زنی که در رودخانه دیدهاست ،میتوان دریافت:
 .1-2-2-1ابهام نام و هویت زن رودخانهای
زن آرمانــی مســافر از دیــد بینــام بــودن ،هویتــی گمنا متــر از زن او دارد.
زن مســافر دس ـتکم زیر اســم عام «زن» ،نامیده شدهاســت؛ اما زن آرمانی از
ایــن ویژگی نیــز بیبهره اســت و در نمایشنامه« ،اون زن» نامیده میشــود.
در پایــان نیــز هویــت آنیمــای مثبــت و حتــی احتمــال وجــودش ،همچنــان
مبهــم میمانــد .ایــن ابهام بــا چهره مبهــم زن مثالــی و آرمانــی روان مردان،
ســازگار بــوده و نویســنده از راه حــذف او و صدایــش از صحنــه ،وی را یــک
«ذهنیت» نشان دادهاست؛ نه موجودی از جنس پوست و گوشت و خون.
 .۲-2-2-۱پیوند آنیمای مثبت ،با مادر ازلی
برخــی ویژگیهــای زن آرمانی ،به شــکلی هدفمند ،برای بیان شــباهت
زن آرمانی با مادر مسافر /مادر ازلی ،توصیف شدهاست؛ اوصافی همچون:
الف) تقدس شخصیت آنیمای مثبت
آنیمــا در روان مردان به شــکل زن ،نمود مییابــد و میتواند مادر ،دختر،
همسر ،معشوقه یا جادوگری فریبنده باشد« .وجود آنیما همچنین میتواند
تصویــر ذهنــی از زن را در ناخــودآ گاه مــرد ایجادکنــد؛ به طوری کــه آن تصویر
ممکن است به مصداقهایی در دنیای بیرون ،فرافکنی شود و فرد ،متمایل
به آن زن یا عاشق او شود» (تبریزی.)281 ،1373 ،
مــادر ،یکــی از مقدستریــن چهرههای اســاطیری ،در ناخودآ گاه بشــری
اســت .مــادر به صورت «مام بزرگ» یا «مــادر کبیر» ،از کهنالگوهای مطرح و
مهم در مکتب روانشناســی یونگ بهشــمار میرود« .همهی ما از محیطی
بیرون آمدهایم که در آن ،یک مادر یا جانشین یک مادر ،وجود داشته است»
(زاهدی .)15 ،1382 ،مادر اولین کسی است که فرزند با او ارتباط مییابد و با
صفاتی مانند شوق ،شفقت مادرانه ،قدرت جادویی زنانه ،فرزانگی و رفعت
روحانی ،آشــنا میشــود .میتوان گفت هر غریزه و انگیزهی یاریدهنده ،هر
آنچه مهربان اســت ،هر آنچه میپروراند و مراقبت میکند و رشــد و باروری را
دربــردارد ،میتواند مادر باشــد .از جمله صورتهای انســانی کــه مادر در آن
جلوهگــر میشــود ،میتــوان به «مــادر واقعــی ،مادربــزرگ ،نامــادری ،مادرزن
و زنــی که خویشــی و ارتباط با او برقراراســت مثل پرســتار ،دایــه و جدهی دور
[اشاره کرد] و نیز بسیاری از چیزهایی که احساس فدا کاری و خدمتگزاری را
برمیانگیزد ،میتوان از مظاهر مادر بهشمارآورد؛ مثل دانشگاه ،شهر ،کشور،
آسمان ،زمین ،جنگل ،دریا و اشیای گود چون دیگ که البته زهدان و رحم
مادر را تداعی میکند» (یونگ.)25 ،1368 ،
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لحظهی آشنایی مسافر با زن آرمانی ،سرشار از عناصر مقدس است؛ مسافر
وضــو کــرده ،کفش از پا کنده و قصد نمــاز دارد (ر.ک :خلــج ،1383 ،ج-661 ،1
 .)662مســافر در آســتانهی تجلی زن ،کفشــش را نیز از پا درمیآورد که «بیرون
آوردن کفشهــا هنــگام ورود به مکان مقدس ،معــرف ترک اتصاالت زمینی در
خــارج از آن محــل اســت؛ ورود به فرمانبــرداری و حرمــت و دور افکندن گناه از
خود» (کوپر .)292 ،1386 ،بر اســاس آیات قرآن مجید ،در فرهنگ اسالمی نیز
ـاب «فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طــوی» (طه،)12/
خداونــد با خطـ ِ
ً
عمــا از موســی میخواهد حب زن و فرزنــد را از دل بیرون براند و با حضور دل،
در آن وادی قدم نهد .تفســیر آیهی یادشــده بر اســاس تفســیر کشفاالســرار،
چنین استّ :
«فر غ قلبک عن شغل االهل و الولد» (میبدی ،1361 ،ج.)73 ،6
بینامی و حذف حضور فیزیکی این زن در نمایشنامه نیز بر تقدس شخصیت
او افزودهاست؛ او قدیسهای مبرا از نام و اوصاف جسمانی است.
ب) کلیــت و فرا گیــری چهــر ه و شــخصیت آنیمــای مثبــت در جایگاه
تجسم مادر ازلی
مهمتریــن نکته دربارهی زن رویاهای مســافر ،کلیت و عمومیتی اســت
که در ســیمای او دیده میشــود؛ در این روایت ،مســافر در پاســخ به راننده
کــه از او میپرســد زن چــه شــکلی بــوده اســت ،میگویــد« :مســافر :شــکل
مــادرم /.راننــده :مــن که مــادرت ُر ندیدم /.مســافر :مادرها چهشــکلیند؟
همونطــوری /.راننــده :آره» (خلــج ،1383 ،ج .)662 ،1بدینســان مســافر،
مادر را از انحصار خود بیرون میبرد و به شــخصیت مادر ،کلیتی میبخشــد
کــه تصویــر او را بــه مــادر کبیــر یــا کهنالگوی مــادر ،نزدیــک میکنــد و به آن
سیمایی مثالی میبخشد.
ج) پیوند آنیمای مثبت با آب
نمادشناســی مقــدس آب ،بــا مادینگــی پیونــد دارد؛ رودخانــه ،دریــا و
مطلــق ،آب ،میتوانــد ســمبل و نمــاد مــادر باشــد؛ «خصیصــهی اصلی آب،
خصیص ـهی مــادری اســت؛ چنانچــه طبیعــت نیــز چــون آب ،نمــاد مــادر
و زن اســت» (باشــار .)33 ،1364 ،افــزون بــر ایــن ،یونــگ معتقداســت:
«آب ،راز آفرینــش ،تولــد ،رســتاخیز ،پاالیــش و شــفا و بــاروری و رشــد و
همچنیــن متداولتریــن نمــاد ناخــودآ گاه اســت» (گوریــن.)174 ،1370،
پدیدار شــدن زن آرمانی به هیبت مادر در میان رودخانه ،در حالی که از
سمت دریا میآید ،افزون بر پیوند دادن زن با اساطیر آب و رویش و باروری و
تقویت این خویشکاری زنانه ،نشانهی پدیدارشدن تصویر کهنالگوی مادر در
ناخودآ گاه مسافر است که در هالهای از قدسیت و فرخندگی ،بر مسافر پدیدار
میشود و او را با تصویری دیگر و به مراتب ،فراتر از زن زمینی او آشنا میسازد.
زن آرمانی با باران نیز در پیوند است .راننده احتمال میدهد« :ممکنه
ماســو بارون بیاد» (خلج ،1383 ،ج .)668 ،1باران نشــاندهندهی قدرت
بــاروری و در نتیجــه بــا نقــش زاینــدهی زن در پیونــد اســت .در تقابــل بــا
شهر مسافر ،شهری است گرم
«ماسو»ی پرباران (محل اقامت زن آرمانی)ِ ،
بــا آفتابــی ســوزان و تشــنگی و کالفگــی حاصــل از گرما کــه تصویــر برهوت و
بیابان را در ذهن تداعی میکند.
د) پیوند آنیمای مثبت با عناصر طبیعت
غیــر از آب ،دیگــر پدیدههای طبیعــت نیز تجلی مادر را بر مســافر ،تقویت
میکننــد؛ بــاد ،نمــاد روح و دم حیــات اســت کــه در ایــن صحنــه مــیوزد و
درختــان را بــه تعظیم در برابر مادر ازلی ،وامــیدارد .باد یا «نفخه»« ،مترادف
با روح ،جوهر روحی از مبدا الهی است ...حتی باد ،اسم خود را به جبرئیل،

روحاالمین (روحالقدس) میدهد( »...شــوالیه و گربــران ،1388 ،ج .)6 ، 2از
دیــد کوپر نیز باد« ،روح ،دم حیاتــی عالم ،نیروی روح در طی زندگی بیوقفه
و نگهدارندهی آن در همه حال »...اســت (کوپر .)46 ،1386 ،همانگونه که
گفته شد ،طبیعت سرسبز جنگل نیز میتواند بازنمودی از زن ازلی باشد.
ه) پیوند آنیمای مثبت با نور
مســافر ،زن را در ســفر بــه «نــور» کشــف میکنــد .ایــن پدیــده ،قدســیت
و معنویــت زن آرمانــی را تقویــت میکنــد .نــور ،آ گاهــی و روح را بــه همــراه
دارد .نورانیــت چهــرهی زن آرمانــی را نیــز میتــوان تجلی روح دانســت؛ یعنی
زن آرمانــی بــا نورانیــت چهــرهی خــود ،تجلــی روح مســافر اســت بــر او؛ ایــن
عامــل ،زن را بــا معنویــت و جنبههــای روحانــی مســافر ،پیونــد میدهــد.
و) پیوند آنیمای مثبت با سازههای سنگی
ســاختمان و ساختمانســازی ،از آنجــا کــه گرتــهای از کار کائنــات
اســت و بــا فراینــد تولیــد ،پیوند مییابــد ،امری مقــدس اســت و از دیرباز با
آیینهایــی ویــژه همــراه بــوده (ر.ک :شــوالیه و گربــران ،1388 ،ج -502 ،4
 )505و از نمادشناســی پیچیدهای برخوردار اســت؛ اما آنچه در اینجا بیش
از همــه جلــب توجــه میکنــد و با فضــای روایت ،ســازگارتر اســت ،آن بخش
از نمادشناســی ســاختمان و ساختمانســازی اســت که به «درســتی عمل
و طــی طریــق ،تفســیر شــده که از طریــق آن ،میبایــد تجربیــات معنوی به
ثمــر برســد» (ر.ک :همــان .)505 ،در روایت یادشــده نیز مســافر طی طریق
خــود را در راه رســیدن بــه دنیایی کــه در نظر دارد ،با تــاش پیگیر و جانکاه
بــرای ســاختن ســاختمانی در شــهر «ماســو» ،انجــام میدهــد؛ بــه تعبیری
بهتر ،مســافر ،خانهی رویاهایش را با تالشــی شــگرفتر ،اســتوارتر از خانهی
واقعیش در جهان حقیقی میسازد؛ این امر برای او موجب اعتالست.

 .۳-۱راننــده ،نمــاد کهنالگــوی پیر دانا در ســیر
تکاملی مسافر
«خود» یک عامل راهنمای درونی و مرکزی تنظیمکننده است که باعث
بســط دایــم و بلــوغ شــخصیتی میشــود (ر.ک :یونــگ.)250-248 ،1383 ،
این مرکز درونی روان ،برای بروز و ظهور خویش ،دارای نمودها و شــکلهای
گونا گــون اســت .گاه ،خوابهــا فضایــی بــرای درخشــش کهنالگــوی خــود
فراهــم مــیآورد؛ این هســته «در خوابهای مرد ،در قالـ ِـب آموزشدهندهی
اســرار مذهبی ،نگهبــان ،پیرخردمند ،روح طبیعــت و ...نمود پیدا میکند»
(یونگ .)295،1381،در «نمایشنامهی شماره ،»6راننده تجسم کهنالگوی
پیر داناســت؛ «پیر دانا ،پدر و روح ،زمانی پدیدار میشــود که انسان ،نیازمند
درونبینی ،تفاهم ،پند نیکو ،تصمیمگیری و برنامهریزی است و قادر نیست
به تنهایی این نیاز را برآورد .پیردانا این حالت کمبود معنوی را جبران میکند
و محتویاتی عرضه میکند که این خال را پرکند .پیر ،راههای رسیدن به مقصود
را میداند و آنها را به قهرمان نشــان میدهد .او نســبت به خطرهایی که در
پیش اســت ،هشــدار میدهد و وســایل موثر مقابله با آنها را فراهم میکند»
(یونــگ .)114 ،1368 ،در ایــن روایــت ،اوصــاف راننــده /پیــر دانــا عبارتند از:
 .1-3-1تنها راهنما و شناسندهی راه
راننده در این نمایشنامه ،تنها کسی است که «ماسو» را میشناسد و راه
آن را میداند« :مســافر ...:تو ماسو ُر میشناسی؟ /راننده :مثل کف دستم.
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یه پام اینجاست ،یه پام ماسو» (خلج ،1383 ،ج  .)660 ،1او مسافر را به رفتن
برمیانگیزد؛ با فراهم کردن اســباب ســفر (موتور) ،میکوشــد ســفر را بر مسافر
آسان کند .راننده تنها کسی است که با زبان مسافر آشناست و گفتههای او را
درک میکند .به محض ورود مسافر به صحنه و با اندک گفتوگویی که میان
مســافر و راننده درمیگیرد ،راننده منظور او را مبنی بر بیبازگشــت بودن سفر
به ماسو ،درک میکند« :مسافر :به زنم گفتم امروز چندتا سنگ باید برسونم
سر یه ساختمونی توی دهمتری و یکی دو ساعته برمیگردم؛ اما دروغ گفتم/.
راننــده :حــاال میخــوای بــری ماســو و دیگــه برنمیگــردی» (همــان.)658 ،

میخــوام بــرم ماســو( » ...همــان .)669 ،راننــده بــا گفتــن «مــن میخــوام
بــرم ماســو» بــه جــای «او میخــواد بــره ماســو» ،مــن را جانشــین او کــرده و
بدینوســیله یکی بودن خودش و مســافر را نشان داده؛ ضمن آنکه پیروی
مســافر از خود را نیز به نمایش گذاشتهاســت؛ گویی مسافر به راهی میرود
کــه راننــده /پیــر خرد ،او را رهنمون میشــود .راننده در سرنوشــت مســافر،
شــریک اســت؛ زیــرا بــرادر بــا قاطعیــت ،از سرنوشــت مشــترک آنــدو ســخن
میگویــد و آینــدهی تلــخ احتمالیشــان را گــوشزد میکند« :ا گــه یه همچو
کسی ،یه همچو جایی وجود نداشته باشه ،تو هم نابودی» (همان.)669 ،

 .۲-3-۱آشنایی راننده با بعد منفی روان مسافر (سایه)
راننــده ،بــرادر دیگــر مســافر (ســایه) را نیز میشناســد و میدانــد که این
بــرادر شــبیه خــود مســافر اســت؛ او پیــش از ایــن بــرادر مســافر را دیــده و به
محض شنیدن گفتههای مسافر دربارهی او ،وی را به خاطر میآورد (ر.ک:
همان.)661-660،

 .۵-3-۱قرارگرفتن راننده میان سایه و برادر
راننــده همــواره میــان مســافر و بــرادر ایستادهاســت و خــود را اختیاردار
مسافر میداند؛ برای نمونه ،او افزون بر رفتار سردی که با برادر دارد ،بردن
مســافر را به ماســو ،وظیفهی خــود میداند« :مــن کارم ُر میکنم» (همان،
 .)669ایــن امــر ،غلبهی پیر خرد بر روان مســافر و یاری رســاندن به او برای
ایستادگی در برابر سایه و غلبه بر آن را نمادین ساختهاست.

 .۳-3-۱آشنایی راننده با زن ازلی
راننــده تنهــا کســی اســت کــه گفتههــای مســافر را دربــارهی زنــی کــه در
رودخانــه دیــده ،بــا صبــر و حوصلــه و بــدون هرگونــه وا کنــش منفــی ،گــوش
میدهــد و باور میکند« :مســافر ...:یــه دفعه این موضوع ُر بــه برادرم گفتم.
گفت تو خیاالتی شدی .گفت دیوونهای .هان؟ /راننده :نه» (همان.)664 ،
در کنار آن ،میتواند بفهمد منظور مســافر از «زنی شــبیه به همهی مادرها»
چیســت؛ گویــی بــا ذات چنیــن زنــی آشناســت« :راننــده ... :چه شــکلیه؟/
مســافر :شــکل مادرم /.راننده :من که مادرت ُر ندیدم /.مسافر :مادرها چه
شــکلیند؟ همونطــوری /.راننده :آره» (همــان .)663 ،او گاه در یاریرســانی
به مسافر ،به زور دست مییازد؛ به ویژه در پایان روایت ،وقتی مسافر را برای
رفتن به «ماسو» مردد میبیند ،میگوید« :راننده :کفر ُ
من درآوردی .زودباش
دیگــه /.مســافر :یه دیقه دیگه مهلــت بده /.راننده :مجبــورم میکنی به زور
ببرمت» (همان)670،؛ توضیح اینکه «اسطورهی قهرمان ،ویژگی بسیار مهم
دیگری نیز دارد که در واقع ،کلید دســتیابی به درک آن اســت .در بســیاری
از این افسانهها ،قدرتهای پشتیبان یا نگاهبانان ،ناتوانی اولیهی قهرمان
را جبــران میکننــد و وی را قــادر میســازند تا عملیات خود را کــه بدون یاری
گرفتــن از آنهــا نمیتوانــد انجــام دهد ،به ســرانجام برســاند» (یونــگ،1381،
 .)164به بیانی روشــنتر ،الگوی مثالی پیر دانا از ســوی کهنالگوی خود ،به
یاری قهرمان میشتابد و او را برای رسیدن به مرزهای درخشان خودآ گاهی،
خویشتنیابی و رسیدن به وحدت درون ،یاری میرساند.
 .۴-3-۱ساحت فرازمینی راننده و پیوند او با قهرمان
بــا نگاهــی عمیــق به کهنالگــوی پیر خــرد ،درمییابیم که حضــور او در
کنــار قهرمــان ،حالتــی ماورایــی دارد .گویــی راننــده از ســاحتی فرازمانــی و
فرامکانی برخوردار است که یونگ آن را شخصیت الهی میداند .از نظر او،
این شــخصیتهای الهی در حقیقت ،تجلی نمادین روان کامل هســتند با
ماهیتــی فراختــر و غنیتر و نیرویی را تــدارک میبینند که من ،خود فاقد آن
اســت (ر.ک :همان .)164 ،پیوســتگی راننده با مســافر را در گفتوگویی که
میان برادر و راننده درمیگیرد ،میتوان دید« :برادر [به راننده .سرگوشــی]:
مــن میدونــم کــه اون داره فرارمیکنه .خــب کجا میبریــش؟ /راننده :من

 .۶-3-۱ویژ گیهای راه ،جهت راه و وسیلهی سفر راننده و مسافر
در پیونــد بــا ســفر« ،وســیلهی ســفر» و «چگونگــی رویارویــی مســافر و
راننــده» نیز شایســتهی توجه اســت .شــرح صحنهی آغازیــن روایت چنین
اســت« :یــک دکان بــا پشــتدریهای بســته .در ورودی در ســمت راســت
و بــاز اســت؛ امــا داخل ،تاریکی اســت .یک موتــور باری س ـهچرخه ،بیرون،
ســمت چپ ،خاموش اســت .یک دوچرخه ،نبش دیوار تکیه داده شــده.
راننده بیرون ،جلوی آفتاب نشســته و به دکان تکیه داده .مســافر با سنگ
بزرگــی بــر دوش ،خمیده ،با زحمت از تاریکی دکان بیرون میآید و به طرف
موتــور مــیرود .راننــده با نگاهی نافــذ ،او را دنبال میکنــد» (همان.)657 ،
نمادهای موجود در شرح صحنه عبارتند از:
الف) نمادشناسی «دکان»« ،در» و «سمت و سوی» سفر راننده و مسافر
بایــد دکان را تاریکخانهی ذهن یا ضمیر ناخودآ گاه مســافر بدانیم که تنها
یک در آن ،بازســت؛ «در ،نماد گذرگاهی میان دو مرحله ،دو عالم ،شــناخته و
ناشــناخته ،نور و تاریکی ،غنا و تهیدســتی اســت .در به جانب راز ،بازمیشود؛
لکــن ارزش آن در ارتبــاط بــا پویایی و شــناخت روان اســت؛ چرا کــه در ،نهتنها
نشــانهی معبر اســت ،بلکه به عبور از این معبر نیز دعوت میکند .این دعوت،
دعوت به سفر آخرت است .در نمادگرایی ،منظور از معبری که در به سوی آن
دعوت میکند ،معبر میان مکانی پلشــت به محلی قدســی اســت  ...در عین
حال ،در ،چه دســتیافتنی باشــد ،چه ممنوع ،چه بسته باشد ،چه گشوده،
چه قابلعبور باشد ،چه فقط قابلرویت باشد ،مفهومی استعالیی دربردارد»
(شوالیه و گربران ،1388 ،ج .)186-179 ،3
مسافر ،فاصلهی کوتاه میان در و موتور راننده را به دشواری و با قامت
خمیــده زیر بار ســنگی کــه بــر دوش دارد ،میپیماید؛ این پدیــده میتواند
دشــواری راهــی را نشــان دهد که مســافر در گذر از ناخــودآ گاه به خودآ گاه،
روشــن آ گاهی و در مجموع ،از یک مرحلهی
ســمت
از تاریکی ندانســتن به
ِ
ِ
پســت به مرحلهای واال و مقدس ،میپیماید .در ،به ســمت راست (سمت
«ماســو» /ســمت زن ازلی) گشوده میشود؛ سمت راست ،سمت هدایت و
ً
رهیافتگی و از این رو ،ســمت بهشت است؛ بر خالف سمت چپ که عمدتا
گمراهــی و در نتیجــه ،نابــودی و دوزخ را در ذهــن تداعــی میکنــد (ر.ک:
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همان .)310 ،دکان (ناخودآ گاه مســافر) دیگر درهای خود را به روی هرچه
غیر از زن رویاهای اوســت ،بســته و تنها از این در و این چشمانداز است که
با جهان بیرون ،پیوند برقرارمیکند.
ب) تقابل ابزار سفر مسافر با ابزار سفر راننده
مرکب مسافر ،دوچرخهای «زواردررفته» است که راننده آن را «بهدردنخور»
میداند؛ زیرا نمیتواند مســافر را به مقصد برســاند (خلج ،1383 ،ج -667 ،1
 .)668دوچرخه از جمله وسایل نقلیهای است که با نیروی شخصی که سوار
بر آن است حرکت میکند؛ نه با نیروی غیر؛ تعادل ،تنها از راه حرکت به سمت
جلو ،به دســت میآید که از این دید ،حرکت دوچرخه ،به پیشــرفت در زندگی
درونــی و بیرونــی میماند؛ کســی که ســوار بر آن اســت ،همچون یک تکســوار،
میتوانــد بــه تنهایی آن را برانــد .همچنین دوچرخه ،نماد پیشــرفتی در حال
حرکت دانسته شده که استقالل رانندهی آن نیز همچنان محفوظ میماند.
راننــدهی آن ،ســوار بــر ناخــودآ گاه خــود اســت و بــه جلــو میتــازد .همچنیــن
دوچرخه به ندرت ،در رویاها نشانهی تنهایی روانی یا واقعی دانسته شدهاست
که این پدیده ،حاصل شــدت بهدرونرفتگی ،خودمرکزبینی و فردگرایی است
که از همبســتگیهای اجتماعی جلوگیری میکند؛ اما در عین حال ،نشــانهی
اســتقاللطلبی طبیعی بشر نیز هســت (شــوالیه و گربران ،1388 ،ج .)270 ،3
میتوان گفت وانهادن دوچرخهی کهنه و پیوستن مسافر به راننده ،به نوعی،
سپردن عنان اختیار خویش به راننده است؛ زیرا دوچرخه چه کهنه و چه نو،
تــا دیروز ،مســافر را به هرجا که خــود او اراده میکرده ،میبرده اســت؛ اما از این
پس ،بناست مسافر به همراهی راننده و تحت تابعیت او ،به راهی برود که خود
ً
نمیداند کجاست؛ ولی راننده دقیقا آن را میشناسد.
در اینجــا ،دوچرخــهی مســافر بــا ســهچرخهی راننــده در تقابــل و تضــاد
قرارمیگیــرد کــه در این زمینــه ،باید از کارکرد اعداد ،یاری جســت؛ دوچرخه،
دو چــرخ دارد و ســهچرخه ،ســه چــرخ .رقــم دو ،در دوچرخه« ،نمــاد تضاد،
درگیری ،انعکاس یا تعادل به دســت آمده و یا تهدیدهای پنهان اســت .دو،
اولین و شــدیدترین تقسیمهاســت (خالق و مخلوق ،ســیاه و ســفید ،مذکر و
مونــث ،مــاده و روح و غیره) .تقســیمی که تمام تقســیمات دیگر از آن ناشــی
میشود ...رقم دو نماد ثنویت است که تمامی جدلها ،کوششها ،نبردها،
حرکتهــا و پیشــرفتها بر مبنــای آن شکلگرفتهاســت؛ لکن تقســیم ،اصل
تکثیر و اصل ترکیب است  ...بنابراین دو ،نشانگر ستیزهای است که از پنهان
به آشــکار میرســد؛ نشــانهی رقابت و دوســویگی اســت و ممکن است ناشی
از نفــرت یــا عشــق باشــد( »...همــان ،ج .)258-257 ،3از ایــن رو دوچرخه
در بازنمایــی نمادیــن تضــاد ،جــدال و عدم اتحــاد درونی مســافر که صاحب
دوچرخه است ،نمادی بسیار کارآمد بودهاست.
رقــم ســه در ســهچرخه ،از جملــه اعدادی اســت که ماهیت اســطورهای
شــگفتانگیزی دارد؛ ایــن عــدد ،بازنمودی از «تمامیت و کمال و ســاحتی از
کهنالگوی خویشتن است که در لحظهی کمال ،تجلی میکند» .سه از اعداد
مقــدس اســت و «تجلیات قدســی اعــداد ،پیامــد بهکارگیــری آن در جنبهی
نمادین است .اعداد سه ،چهار ،شش ،هفت ،دوازده و چهل و مضارب این
اعداد در ســنت عددی اســطوره ،از وجههای نمادین برخوردارند» (زمردی،
« .)347 ،1385ســه» ،عــددی کامــل و فعــال و مقــدس اســت« :عــدد ســه،
نمایندهی ســاحت تاریک و ناخودآ گاه روان از به هم پیوستن ساحت نرینه
(خودآ گاهــی) و مادینــه (ناخودآ گاهی) فــرد به تمامیت و کمال میرســد و از
ایــن طریــق ،دگرگونــی در ســاختار روانیاش پیــش میآید و فــرد به مرحلهی

تفرد میرســد» (یونگ .)131 ،1368 ،در این روایت ،میتوان کارکرد نمادین
اعداد را چنین تفســیر کرد که مســافر با وانهادن «دو»چرخه و ســوار شدن بر
«ســه»چرخه ،به راهنمایی راننده /پیر خرد ،از یکسو عنان اختیار خود را به
دست کسی آ گاهتر و آشناتر از خود میسپارد و از دیگر سو ،تضادها و تکثرات
را وامینهد و به سمت وحدت و کمال رومینهد.

 .۴-۱برادر ،تجسم کهنالگوی سایه
در نمایشنامهی یادشــده ،برادر مســافر ،ســاحت نمادین کهنالگوی
سایه را بر عهده دارد و این صورت مثالی به بهترین شکل ،در شخصیت او
جلوهگر شدهاست .ویژگیهای برادر عبارتند از:
 .1-4-1پیوند عمیق برادر با مسافر
او برای مســافر ،تنها یک برادر نیســت؛ بلکه فراتر از برادر ،همزاد اوســت.
ً
برادر ،هســتی خویش را کامال به هســتی مســافر ،وابســته میداند؛ با مرگ یا
گمشــدن مســافر ،او هــم دوام نخواهــد آورد؛ ایــن امر نشــاندهندهی پیوند
عمیق میان برادر و مسافر به مثابهی پارههایی از یک روان است.
 .۲-4-۱برادر ،بعد منفی و تاریک روان مسافر
ً
توصیف مسافر از برادر« ،تقریبا همسنیم  ...کپیهی همیم .مثل سیبی که
از وســط دو نصف کرده باشــند .منتها نصفهی اون کرمو بوده» (خلج،1383 ،
ج ،)661-660 ،1نشان میدهد برادر مسافر ،نیمهی تاریک روان مسافر است.
«ســیب کرمــو» خواندن برادر ،جملهی معــروف راوی در رمان بوف کور صادق
هدایت را فراخاطر میآورد که در توصیف شــباهت خود با پیرمرد خنزرپنزری،
گفته بود« :مثل عکس من که روی آینهی دق افتاده باشد» (هدایت،2536 ،
 .)37بایــد گفــت« :تمامــی فرهنگها و اســطورهها جاذبهی خــاص پدیدهی
همزادان (دوقلوها) را گواهی میدهند .همزادان به هر شکلی که تصور شوند،
ً
چه کامال قرینه باشــند یا یکی تیره و دیگری روشــن ،یکی متمایل به آســمان
و دیگــری به زمین ،یکی ســیاه و دیگری ســفید ،یکی قرمــز و دیگری آبی ،یکی
بر ســر ثور و دیگری بر ســر عقرب ،به هر صورت ،در آن واحد ،هم دخالت عالم
باال را نشــان میدهند و هم دوئیت مخلوقات یا دوپارگی گرایشهای روحی و
مادی یا روزانه و شبانه را .این روز و شب ،همان وجوه آسمانی و زمینی کیهان
و انسان است .همزادان وقتی نشانگر تضاد درونی انسان و مبارزهای هستند
که انسان باید انجام دهد تا بر این تضاد فایق شود ،آنگاه معنای قربانی و ایثار
را به خود میگیرند که عبارت است از :نیاز به خویشتنداری ،نابودی یا تسلیم
و وا گذاشتن بخشی از خود به خاطر پیروزی بر بخش دیگر خود .این امر به طور
طبیعی در یک تکامل تدریجی به معنای تفوق نیروهای معنوی بر گرایشهای
پسرونده و کاهنده خواهد بود( »...شوالیه و گربران ،1388 ،ج.)592-590 ،5
در بخشــی از شــرح صحنــهی نمایشنامــه (خلــج ،1383 ،ج-665 ،2
 ،)666مسافر از تاریکی درون دکان با برادر سخن میگوید .در اینجا باید به
یک نکتهی مهم توجه کرد و آن ،عینیت دادن به ناخودآ گاه مسافر در برابر
سایه است؛ توضیح اینکه مسافر در جایگاه بخش فعال ذهن او ،در سمت
روشــن روایت ایســتاده و مســافر از تاریکی دکان ،با او گفتوگو میکند .این
من قدســی
پارهی فعال وجود او ،همین بخش زمینی اســت که میکوشــد ِ
مســافر را کــه در تاریکخانه (عمــق ناخودآ گاه) قراردارد ،بــا خود همراه کند.
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مســافر اما در حال پاســخ دادن بــه این جنبهی فعال ذهن خویش اســت؛
پاس ـخهایی که به شــکلی نمادین ،از تاریکخانهی ذهن او ســربرمیآورند و
میتــوان آنهــا را تمایالت فروخورده و فرافکنی شــدهای دانســت که پیش از
این ،به دلیل القائات برادر (سایه) ،به عمق ضمیر ناخودآ گاه رانده شدهاند
و امــروز کــه روز تصمیمگیــری و جــدال نهایــی اســت ،از آن حــوزه گریخته و
فعال شدهاند و مسافر را در چالش میان من و سایه ،یاری میدهند.
 .۳-4-۱پیوند برادر با آنیمای منفی و زندگی زمینی مسافر
وجــود بــرادر بــر ســر راه مســافر ،یکــی ازگذرگاههــای خوفنا کــی اســت کــه
کهنالگوی قهرمان و من و پیر دانا ،برای دس ـتیابی به کهنالگوی خویشتن
و رســیدن بــه یکپارچگی ،نظم ،وحدت و یگانگی ،پیــش روی دارند؛ زیرا برادر
(ســایه) با بهانههای مختلف منطقی ،نشــان دادن داشتههای مســافر به او،
حتی با تحریک احساسات مسافر و دست گذاشتن روی وجدانیات و اخالقیات
مسافر دینباور و اخالقگرا ،او را دربارهی درستی کار خود ،دچار
پذیرفتهشدهی
ِ
شک و تردید میکند و به ماندن فرامیخواند (ر.ک :همان .)666-665 ،برادر
مسافر ،با زن او (آنیمای منفی) پیوند دارد؛ تا جایی که مسافر مدعی میشود
برادر و زن به او خیانت میکنند؛ زیرا زن در یک درگیری لفظی ،چنین اعتراف
کردهاســت .این وضعیت ،با زندگی «لکاته» و راوی بوف کور شــباهتی عجیب
دارد .پاسخهایی که مسافر از ناخودآ گاه (تاریکی دکان) به برادر میدهد ،افکار
چندین ماههی مسافر است که در عمق ضمیر ناخودآ گاهش رسوب کرده یا به
عبارتی روش ـنتر ،همان درددلهای اوست« :صدای مسافر :تو خیال میکنی
من از هیچی خبر ندارم؟ خیال میکنی نمیدونم چه سر و سری با هم دارین؟
خیال میکنی نمیدونم چه اتفاقهایی بین شما میافته؟( »...همان.)666،
مســافر حتی کودک خود را که در بطن همســرش است ،انکار میکند و آن
را متعلــق به ســمت تاریک وجــود خود میدانــد که در قالب برادرش ،تجســم
یافتهاست؛ زیرا چنین کودکی برای او دستاورد غریزه است و نه حاصل عشق.
کشمکش دائمی دو برادر ،در حقیقت ،جلوهی نمادین تقابل من در برابر سایه
اســت و مسافر باید برای رسیدن به خویشــتن و دستیابی به سویهی روشن
وجود خود و درک وحدت ،تکامل و تمامیت ،سایه را زیر تسلط درآورد و آن را رام
خود سازد .رفتن مسافر به ماسو ،نویدگر احاطهی خودآ گاهی بر بخش تاریک
ذهن آ گاه سرپیچیده و اعالم خودمختاری کردهاست.
وجود اوست که از ِ
فرمان ِ
 .1-4-4نمایــش رســیدن مســافر به وحــدت درون ،از طریق مســتحیل
شدن برادر در مسافر
با همهی این کشــمکشها ،در فرجام ،ســایه رام مســافر میشــود و در او
مســتحیل میگردد؛ این وضعیت به وســیلهی محو شــدن نا گهانی برادر در
پایان نمایشنامه ،به تصویرکشــیده شدهاســت« :مســافر [بــه داخل مغازه]:
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جمله آثار این نویســنده اســت کــه در فضایی به ظاهر رئــال؛ اما با حال و
هوایی سوررئال ،به نگارش درآمده و به حوزهی ژانر روانی تعلق دارد .این
دید اشتمال بر کهننمونهها و بسیاری از نمادها و نشانههایی که
درام ،از ِ
به اساطیر و صور نوعی بازمیگردند ،بر پایهی نقد یونگی که اساس آن بر

این کلید ُر بگیر! [با صدای بلند] کجایی؟ /.../کجا رفتی؟ [به راننده] کجا
رفت؟» (همان .)670،همانگونه که دیده میشــود ،مسافر با جستوجوی
بــرادر و تا کیــد بر گمشــدن او از راه تکرار «کجایــی؟» و حتی با بلند کردن صدا
یا پرســیدن از راننده ،گمشــدن نا گهانی برادر را برجسته میکند و ذهن را به
ســوی تصور رســیدن خود به اتحاد با سایهی خویش و رسیدن به مرحلهای
باالتر در آستانهی فرایند خود شدن ،میکشاند.

َ
 .۵-۱اشــکال و مختصــات مانــداال در فرجــام
سفر مسافر
در این روایت ،مانداال به دو شکل بر مسافر تجلی میکند:
 .1-5-1تجلی مانداال بر مسافر در قالب کودک
همانگونه که پیش از این گفته شد ،از جمله ویژگیهای خود ،این است که
«در دورههای پرآشوب ،فعال میشود .خود ،نوعی مرکزیت و نظام و سامان و
الگوی جامعیت انسان است و به صورت نماد دایره ،مربع چهارگانگی ،کودک،
مانداال و غیره ،ظاهر میشود» (جونز .)467 ،1366،کودک نمایشنامه  6که
درست در لحظهی یکی شدن و اتحاد پدر و عموی خود و همزمان با رفتن پدر
به ماسو ،به دنیا میآید ،نماد مانداالست؛ میتوان گفت ،کودک تجسم کمال
مسافر است که با تولد خود ،دایرهی تکامل پدر را کامل کردهاست .این کودک،
ی دیگری نیز در
افزون بر بعد نمادین خود در جایگاه تجسم مانداال ،خویشکار 
روایــت ،دارد؛ از جملــه آنکه کودک از نظر یونگ ،نماد کمال و تمامیت اســت
نکــه در مراســم عید کریســمس ،عیســای کــودک را گرامــی میدارند،
و « ...ای 
نمایانگــر کهنالگوی کودک و نشــاندهندهی آینده ،تولد دوباره و رســتگاری
اســت» (زاهــدی .)28 ،1382،تولــد دوبارهی پــدر نیز در قالب تولــد کودک ،در
لحظهی فرار او به «ماســو» ،به تصویر کشیدهشــده که مقدمهی رســتگاری و
رسیدن روان پدر ،به اتحاد درون است.
 .۲-5-۱تجلی مانداال بر مسافر در قالب یک شهر
از آنجــا کــه شــهرها را طبــق ســنت ،بــه اعتبــار شــکل چهارجهتــی و
چهارگوشهی آنها و اغلب تحت تاثیر مانداالی چهارگوشه ،مربعشکل و نماد
ثبــات میداننــد (ر.ک :شــوالیه و گربــران ،1388 ،ج )101 ،4و از ایــن روی کــه
مربع ،یکی از جلوههای مانداال شــمرده میشود (ر.ک :جونز،)467 ،1366 ،
میتوان شــهر «ماســو» را نماد مانداالیی دانست که مســافر بدان میگریزد و
در آن ،پناه میجوید؛ بدینســان ،در فرجام ســیر تکاملی مســافر ،مانداال در
قالب شهر مربعمانند «ماسو» بر او آشکار خواهد شد .در زمینهی پیوند شهر
با مادر ازلی نیز پیش از این سخن گفته شد.

تحلیل کهنالگوهای موجود در آثار ادبی است ،درخور توجه است .برای
درک بهتــر متــن و آشــنایی با چیدمــان کارا کترها و نیز کارکرد نشــانهها در
متن ،جدول  1میتواند یاریرســان باشــد .در روایت یادشده ،مرد مسافر
(من) با دیدن سویهی سازنده و مثبت آنیمای خود (زن میان رودخانه)
کــه بــه شــکل کهننمونهی مادر بــر او متجلــی میشــود ،از آنیمای منفی
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خود (زنش که با مســافر ،ناســازگار اســت) ،دلگیر میشــود؛ از او به درون
خویش (دکان تاریک) میگریزد و به بنانهادن سازهی عظیم و استوار کاخ
رویاهای خود در شهر ماسو (محل زندگی آنیمای مثبت) میپردازد.
دلزدگی مســافر از زندگی روزمره و چالش و درگیری او با زن (آنیمای
منفــی) و بــرادر (ســایه) خود که چنین شــیوهی زیســتی را بــر او تحمیل
کــرده ،یــاری جســتن از راننده در جایــگاه پیر خرد و در فرجــام ،گریختن
بــه ســمت زن آرمانــی ،درونمایهای اســت که نویســنده بــا بهرهگیری از

شیوههای متنوع شخصیتپردازی و با بهرهگیری از نمادهای مناسب،
به خوبی از عهدهی بازگویی آن برآمده است.
آدمهــا ،اشــیا و دیگــر اجزای روایت ،همگــی در وحدتی انــداموار ،به کار
پروراندن این درونمایه آمدهاند؛ از این رو میتوان این نمایشنامهی سیزده
صفحهای را یکی از موفقترین نمایشنامههای نگاشــته شــده در حوزهی
ً
درام روانی ب هشــمار آورد .مســلما شناخت نویسنده از مکتب یونگ و افکار
او در چگونگی پردازش نمایشنامهای با این انسجام ،بیتاثیر نبودهاست.

جدول -1نقشها و نشانههای کهنالگویی نمایشنامه  6از اسماعیل خلج.

آنیمای
دوچهرهی روان
مسافر

مسافر (نماد من)

تجلی «من» بر مسافر در
قالب جنگل

رویا گونگی و غیرارادی بودن
لحظه تجلی «من» بر مسافر

مسافر (نماد قهرمان)

برخورداری از مانا

گذراندن آزمونهای دشوار برای استحاله به خود

چهره دوگانه
آنیما

زن :آنیمای منفی
روان مسافر

بیبهرگی از نام خاص
(تهی بودن از فردیت)

زن رودخانهای:
آنیمای مثبت

ابهام نام و هویت (او یک
ذهنیت است)

تعلق به زندگی روزمره و
زمینی مسافر

گذر از آب و تکوین شخصیت
مسافر (دیدار با مادر ازلی)

جاهطلبی (ایجاد
اختالل در روان مسافر)

تولد دوباره در آستانه سفر
(تولد کودک)

پیوند با خشکی و تشنگی

ابزار سفر= دوچرخه (نماد
دوگانگی)

پیوند با تاریکی (تعلق به
بعد منفی روان مسافر)

پیوند با مادر ازلی
تقدس شخصیت

سیمای کلی

پیوند با آب

راننده (نماد پیر دانا)

تنها راهنمای راه

آشنایی با سایه

قرارگرفتن میان
سایه و مسافر

شناخت مادر ازلی

ساحت فرازمینی و
پیوند با قهرمان

برادر (نماد سایه)

پیوند عمیق با مسافر

نماد بعد منفی و تاریک روان مسافر

پیوند با آنیمای منفی

مستحیل شدن در مسافر (رسیدن مسافر به
وحدت درون)

سفر مسافر

دشواری سفر (ترک
تعلقات زمینی برای
رسیدن به امر واال)

دیدار با مادر ازلی در سفر به شمال
سرسبز

گذر از آب (تولد دوباره)

کودک

بازنمایی تولد دوباره مسافر

شهر ماسو /نور

سمت شمال= حکمت

مانداال

پیوند با نور

بعد نمادین نام نور= اشراق و آ گاهی

پیوند با طبیعت

پیوند با سازه سنگی
ابزار سفر= سه چرخه
(نماد وحدت)

سفر به سمت راست=
اشراق و آ گاهی

مفهوم استعالیی سفر
از آستانه در

طبیعت سرسبز= بازنمایی مادر ازلی
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K

arl Jung’s analytic psychology has often been
used to study literary texts. Jung views personality as a system comprising of such subsystems as self (consciousness), individual unconscious, collective unconscious, anima, animus and
shadow, which interact with one another though
apparently they are autonomous. Jung’s innovation
in psychology is to suggest that the unconscious is
not solely individual. Rather, it has a collective element as well. The collective unconscious is shared
by all humans irrespective of time, race, culture,
etc. It consists of archetypes i.e., universal primordial images that are manifested in dreams, myths,
rites, etc. Though archetypes remain dormant in
the depths of the unconscious, they surface once
they are triggered by internal or external causes
as known symbols. Archetypes are manifested
via a variety of images including mother, child, old
wise man, and hero. In Jung’s view, all elemental
aspects of man’s life such as birth, growth, family,
and such matters as rivalry among brothers are
all archetypal in nature. Analytic psychology holds
that artistic creativity is either a result of pure innovation or inspired by the unconscious. Originality in artistic creativity, however, is associated with
the latter where symbolic and allegorical artistic
works inspired by universal primordial images can
be created. Thus, self-expression aptitude through
primordial images makes it possible for the artist
to transfer the experiences of the world within the
mind to the real world through artistic genres. As
such, the characters and symbols in the text provide the analyst with necessary tools for textual
analysis. Furthermore, since myths and archetypes
are studied in both analytic psychology and liter-

ary analysis, a link could be established between
the two, which opens a new and promising field of
interdisciplinary studies. Drama as a literary genre
yields itself well to such interdisciplinary analyses
within the framework of analytic psychology. Esmail Khalaj is a well-known and prominent Iranian
dramatist, film and theater actor. His many dramas
center on the lives of ordinary people, providing
profound insights into the societal and cultural aspects of their lives. Thus, he is considered to be
a dramatist with a distinct style in genre of the so
called coffee house drama. He is also familiar with
playwriting techniques and well aware of the pain
of society, especially the poor and harmed social
class. Khalaj has psychological understanding of
situations and characters with mental and behavioral disorders. This attitude is also clearly seen
in his works. Written in 1981, one of the dramas
in Khalaj’s book titled Seven Short Plays i.e., the
sixth drama yields itself well to archetypal criticism.
The present research employs content analysis. It
is benefited from library sources through notetaking and other data collection techniques. The aim of
the study is to identify archetypes in the narrative in
question. The results reveal strong and systematic
presence of a number of archetypes in the drama.
It is concluded that archetypes identified by Jung
has affected the dramatist so profoundly that he
has used them as the fundamental elements of the
drama in question.
Keywords
Archetypical Criticism, Jung, Esmail Khalaj, Seven
Short Plays.
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