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 چکیده

های زنی و فقدانی واپسپل میان ما و جهانمان، چیزی جز نمادهایمان نیست. نمادهایی که نتیجه

اند. هنر و اسطوره، درگاهی رها برای که درونی شده و سپس جایگزین شدههستند  ناپذیرِ موضوعاتیاجتناب

توان تولد اسطوره و هنر را اند. در نتیجه میی انسان به شکل نمادینشده زدهترین امیال واپسبروز عمیق

ی ی مناسبی برای مشاهدهحاصل فقدان و فرایند سوگواری دانست. معماری و سکونت جوامع ابتدایی، زمینه

 سکونت و تعریف یک بخشی به زندگی آنها است. در این جوامع، نیاز به تقدیس محلجایگاه نماد در سامان

های مرکز را شکل داده است. هرگونه ساخت و سازی از طریق ساخت ای از نمادپردازیعالم صغیر، مجموعه

گرفته است. آفرینش به شکلی آیینی، صورت می هایهمرکزی نمادین یا بازآفرینی و تکرار الگوی اسطور

دست موجودی فرازمینی است. عامل تنِ کیهان از یک آشوب ازلی بهیافها، انسجاماین اسطوره محتوای اصلی

ی جغرافیایی وسیعی، در قالب ستونی مقدس نمادپردازی شده است که محور حفظ این انسجام در گستره

ای، به شرح منشأ و گیتی و علت پایداری و برقراری آن است. این پژوهش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه

بندی ای از صورتاهمیت ستون کیهانی در نمادپردازی اقوام ابتدایی پرداخته است. در قدم بعدی، خالصه

بر اساس دستاوردهای کالین در باب « هانا سیگال»از ساختار روان انسان و نظریات « مالنی کالین»

« اآرونت»روایتی مربوط به قوم نمادپردازی، مطرح شده است. در پایان، نقش فقدان در سرنوشت اسطوره، در 

در استرالیا، بر اساس این نظریات تحلیل شده است. طبق این اسطوره، شکستن ستون کیهانی، سرگردانی و 

رسد در این روایت، کارکرد ترمیمی هنر در برابر ترس ازلی مرگ مردم قبیله را در پی داشته است. به نظر می

خورد و اضطراب بازگشت آشوب به حدی است که روان افراد را به موضع نابودی جهان، سرانجام شکست می

 گرداند.میآشوبناکش باز
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 مقدمه
ی مخاطب یونانی ی ادیپوس پادشاه، مخاطب مدرن را به اندازهاگر اسطوره»
دهد، تنها به این دلیل است که تاثیر این عصر خودش تحت تاثیر قرار میهم

انسان، بلکه در طبیعت  ]آزاد[ی اسطوره را نه در تضاد میان سرنوشت و اراده

 ,Freud« )ای باید جست که این تضاد را نمایان کرده استخاص ماده

1953, 262 .) 

قدر بردن به نگاهشان، همانگرفتن از اساطیر یک اجتماع برای پییاری
برای روانکاوی کارآمد است که رویاهای بیماران؛ تنها تفاوت در آن است که 

اند. این پژوهش از طریق بررسی اسطورهاد جامعه مشترکاین اساطیر، میان افر
کنند، در تالش ای متعلق به مردمی که مانند انسان عصر سنگ زندگی می

برای درک علت و شدت رنج آنها و تحلیل نقش نمادپردازی در مواجهه با این 
 رنج است. 

ز ی که ادر فهم جهان انسان، نمادهایی که برایش ارزشمندند از توضیحات
کند که این تری دارند. تفاوتی نمیتوان شنید، صداقت بیشزبان خودش می

نمادپردازی ناخودآگاه به کدام شکل و در چه قالبی خود را آشکار کند؛ در هر 
کنند که کارکرد و اهمیت نماد در سطح های روانکاوانه ثابت میصورت، یافته

زمره، هنوز هم به پایان نرسیده است )الیاده، فعالیت خودآگاهانه و زندگی رو
نمادها حالتی از واقعیت یا »(. در نمادپردازیِ انسان ابتدایی، 192، 1393

نماد، قابلیت آشکارکردن اندیشه«. دهندساختاری عمیق از جهان را نشان می
هایی را در طول تاریخ داشته است که پیدایش واژگانی برای توصیف آنها در 

شود های اخیر اتفاق افتاده است. در بررسی این نمادپردازی، مشاهده میرنق
هایی از واقعیت دادن ساختارکه کارکرد اصلی نماد، دقیقاً در آشکارکردن و نشان

 (. 28-27اند )همان، است که برای تجربه غیرقابل دسترس
نمادهای اجتماعی را در آنها یافت، ترین توان جامعترین منابعی که میغنی

ی کالین نیز رشد ایگو و اند. در نظریههنر، اساطیر و مناسک خاص آن جامعه
ارتباط با واقعیت، وابسته به نمادپردازی است و اگر فرایند و کارکرد نمادپردازی 

گیری این اساطیر، در رنجِ از ی شکلدر روان انسان بررسی شود، ریشه
گرِ آن، فقدانش رفتن موضوعی یافت خواهد شد که اکنون نمادهای تداعیستد

 اند.هپذیر کردرا تحمل
در این پژوهش، پس از بررسی نمادها و اساطیر مربوط به معماری و سکونتِ 

و بررسی نمادپردازی از « میرچا الیاده»ها و نظریات اقوام بدوی از طریق یافته
« آچیلپا»ای خاص مربوط به ستون مقدس مردم ی کالین، اسطورهمنظر مالن

مورد تحلیل قرار گرفته است. این اسطوره، بیانگر اهمیت این ستون و نقش آن 
 رفتن این نماد را به مثابهبخشیدن به جهان مردمی است که از دستدر انسجام

این  سبت بهکنند. تغییر باور مردم این قبیله ننابودی مطلق خود درک می
ی ادراک آنها از فقدان و اسطوره، در طی زمان تحت تأثیر تحولی در نحوه

ی آنها با اضطراب است که بر اساس نظریات مالنی چنین ظرفیت مواجهههم
 مواضع رشد کودک قابل تحلیل است.  یکالین، درباره

 پژوهشی پیشینه
 ا طرح نظریات زیگموند فرویدامکان نقد و تفسیر روانکاوانه از اثر هنری، ب

چه خود فروید را در تحلیل روان ها فراهم شد. آنی دنیای فانتزی و نماددرباره
های رنجوریهای نخستین زندگی فرد و چه در روانانسان چه در سال

ی ادیپوس بود که رد بزرگسالی یا تحوالت جوامع انسانی یاری رساند، اسطوره
شود. های فروید در آثار او یافت میترین ابزاریکی از کاربردیپایش به عنوان 

ترین تحلیل او از گرفت و اصلیردیف رویا قرار میدر نظر فروید، اسطوره هم
ی ادیپوس در کتاب تفسیر رویاها طرح شده است. در خصوص تحلیل اسطوره

های بسیاری شده است. تمرکز این پژوهش نمادها با رویکرد روانکاوانه، کوشش

گیری و تأثیر اسطوره بر اساس فرایند نمادپردازی است. ی شکلبر تحلیل نحوه
توان در تفکرات مالنی سرآغاز درنظرگرفتن هنر به عنوان نمادپردازی را می

ی ریزرا پایه 1«روابط ابژه»ی کالین که بر اساس دستاوردهای فروید، نظریه
کرد، یافت. هانا سیگال، یکی از پیروان کالین، آثار زیادی پیرامون نظریات وی 
نگاشته و با راهبردی کالینی، فرایند نمادپردازی را شرح و بسط داده است. 
رهیافت اصلی این پژوهش در تحلیل اسطوره، منطبق بر تمایزی است که هانا 

، میان نمادپردازی و «یری نمادگهایی بر شکلیادداشت»ی سیگال در مقاله
های بیمارانش تساوی نماد، مشخص کرده و از آن برای تحلیل رویاها و تداعی

چنین استفاده کرده است که در کتاب آثار هانا سیگال به چاپ رسیده است. هم
های نظریات سیگال در باب نمادپردازی، بندی کالین و پایهبرای درک صورت

 د درآمدی بر آراء مالنی کالین رجوع شده است. به کتاب ارزشمن
در باب نقش نمادپردازی در جوامع بدوی، آثار بسیاری از میرچا الیاده موجود 
است. کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها، مجموعه مقاالتی در رابطه با پیوند 

معماری مقدس و »میان دین و هنر است. در یکی از مقاالت آن با عنوان 
، مشخصاً به نمادپردازی معماری اقوام بدوی و نمادپردازیِ مرکز «ردازینمادپ

تری از آن در کتاب دیگر الیاده با عنوان پرداخته شده است که شرح گسترده
، شناس ایتالیاییمارتینو، انسانتصاویر و نمادها قابل مطالعه است. ارنستو دی

آیینیِ ستون مقدس را در میان مردم  -ی اساطیریای ترکیب پیچیدهدر مقاله
ی دیی انگلیسی یا فارسی از مقالهآچیلپا تفسیر کرده است. متأسفانه ترجمه

مارتینو در دسترس نیست. منبع این پژوهش برای شرح این اسطوره، کتاب 
شناسی است م، اثر اسپنسر و گیلن، دو قوای بر انسان عصر سنگآرونتا: مطالعه

شان ثبت کردهی آرونتا را بر طبق مشاهدات میدانیها و اساطیر قبیلهکه آیین
 اند.

 نمادپردازی مرکز
های مربوط به طراحی و تصویر قلمروهای کیهانی در نمادپردازی و آیین

ساختن یک مکان مقدس اهمیت دارد. تضاد میان امر مقدس و امر دنیوی در 
آنهاست.  سنتی و ارتباط میان این دو، مبنای تجربیات، رفتارها و  فرهنگجوامع 

مکان مقدس، محل تجلی و ظهور امر قدسی است و اهمیت آن در امکان 
برقراری ارتباط با جهان دیگر، موجودات الهی یا نیاکان انسان است. چنین 

باط با تمکانی، خود را در پیوند با یک گسستگی و شکاف در سطوحی که ار
بینی انسانِ پیش از دهد. در جهانسازد، شکل میپذیر میجهان ماورا را امکان

ی اجرای های ویژهتاریخ، تقدس از زندگی روزمره جدا نیست. تنها معابد و مکان
 چونشوند؛ تصور انسان از محل سکونتش نیز هممراسم، مقدس پنداشته نمی

با حدود مشخصی از بخش آشفته، ناشناخته و دنیوی عالم صغیری است که 
بخشد، گاه میچه یک مکان را تقدس می(. آن40 ،1399گردد )الیاده، جدا می

ی باورهای یک قوم باشد و گاه تقدیس آن در تواند یک رویداد مهم در گذشته
از  قدیسگزینی، اغلب وضعیتِ دوم رخ داده است. این تهمان زمان. در سکنی

تواند صورت بگیرد: نخست طراحی و ترسیم نمادین یک مرکز و دوم دو راه می
 از طریق اجرای مناسک. 

ی تالقی میان برای درک نقش مرکزیت در این فرایند، باید دانست که نقطه
ی آسمان، زمین و دنیای زیرین تقسیم میسه قلمرو کیهانی که به سه منطقه

دهد که محور برای جهان شکل می« مرکز»این محل گسست یک شوند، در 
کند. گفتنی است که این مرکز، ارتباطی با مرکزیت جا عبور میگیتی از آن

هندسی نداشته و در برخی موارد، چندین مرکز توسط یک اجتماع به رسمیت 
از این مرکز که هایی های گوناگون، مثالشوند. در ادیان و فرهنگشناخته می

، 1393جا آغاز گشته، بسیارند )همو، شود آفرینش از هماناغلب گمان می
مایه(. تصور متجلی در اساطیرِ مربوط به آفرینش، حکایت از درون195-197

ها را فارغ از ی اسطورهای مشترک میان آنها دارد. چنین مفهومی که هسته
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نام دارد که ماهیتی  2دهد، واحد اسطورهشکل می شانقالب ادبی و روایی
ی آفرینش، پدیدآمدنِ نظم کیهانی از یک آشوب الگویی دارد. واحد اسطورهکهن

های موجود از آفرینش در سراسر جهان وجود دارد ازلی است که در روایت
ی هلب(. مطابق اغلبِ این اساطیر، آفرینش در یک مرکز و با غ21، 1393)میلز، 

شود. در برخی روایات، یک خدا یا یک قهرمان بر آشوب پیش از کیهان آغاز می
شدنِ یک هیوال است که سپس مناطق و شدن و کشتهاین سرآغاز، قربانی

های آیینی برای این امر قربانی»آیند. عناصر کیهانی از اعضای بدن او پدید می
 (. 215، 1393)الیاده، « ندکساخت و ساز را نیز توجیه می

جدا از ترسیم نمادین مرکز، مراسم آیینی مربوط به ساخت و ساز با تقلیدی 
زایی همراه بودند. این تقلید، بازتولید و تکرار تجلی یک امر قدسی در از کیهان

ی آفرینش جهان و نظم بخشیدن به یک آشوب بود. بنابراین، واحد اسطوره
ی ازلی برای هر فعالیت خالق بشری در کهن الگو یا نمونه»گیتی، تبدیل به 

چاپاتا براهمنا، آبی که خاک را در آن گل  ]متنِ[طبق  [...]هر سطحی شد 
ی آتشکده را شکل های ازلی آغازین است؛ گلی که پایهی آبکنند نمایندهمی
)همان، « ی جو یا هوا، و غیرهنمایندههای جانبی ی زمین؛ دیوارهدهد نمایندهمی

203.) 

 ستون کیهان
شد که مانع سقوط آسمان بود. محور گیتی، اغلب به شکل ستونی تصور می

این ستون از طرفی به خاطر مرکزیتش، راه ارتباط با امر قدسی بود و از سوی 
آن، در  بخش، که تقریباً همه چیز به خاطر وجوددیگر، نماد عنصری انسجام

به شکلی گسترده  مایه،(. این درون42، 1399ماند )همو، مینظم خویش باقی
ی خاص هر فرهنگ نمایان کرده است. و در مناطق گوناگون، خود را به شیوه

هاست. از نمونهی قابل رؤیت این تصور، راه شیری در افالک و آسماننمونه
ی هند، دیرک آسمان قوم نادئای فلوره و دیرک توان سکامبهاهای دیگر می

( را یاد کرد که در مورد آخر بیش از 1ی کواکیوتل )شکل آدمخواران منطقه
آمد و ساختار کیهانی به خانه میی آیینی باال مینیمی از ستون، از سقف خانه

شد میبخشید و در مراسم تشرف نوآموزان، از آن به عنوان مرکز جهان یاد 
 (.199-198، 1393)همو، 

در پی این نمادپردازی، شاهد روایاتی در جوامع مذکور هستیم که بیانگر 
دیدن این نماد است. دشمنانِ یک شهر برای اضطراب شدید ناشی از آسیب

روند یا مردمی از هراس فروریختن در پی تخریب این ستون می غلبه بر آن،
ی این حکایات، در این امر ساده نهفته است: کنند. ریشهآسمان صحبت می

گاهی انسان از جهان  [...]اش را نیز دربر دارد. آفرینش انسان احتمال نابودی»
و خودش به عنوان یک آفریده، همراه با آگاهی به امکان ویرانی کاملی است 

این  [...]آورد. پاشیدن جهان را با خود به همراه میکه مرگ انسان و از هم 
انجامد: تدوام هستی وابسته به یک گیری مفهومی تازه میآگاهی به شکل

(. هنگامی که Westermann, 1984, 52« )دهنده استعنصر نجات
دارشدن آن، نمادِ یا خدشه عنصری، نماد این منجی باشد، طبیعتاً نابودی

 فروپاشی جهان خواهد بود.
های اقوام ابتدایی شمالگان، ون مقدس در معماری خانهنمادپردازی ست

ی عظیمی آسیای شمالی و آمریکای شمالی به شکل ستونی در مرکز که خیمه
شود که بر ستون جهان منطبق است. اجرای را باال نگه داشته است، دیده می

ست. ای نقش آیینی آن دهندهمراسم قربانی و نیایش در پای این ستون، نشان
همین نمادپردازی، در میان جماعت آسیای مرکزی نیز وجود دارد با این تفاوت 

شکل، جای خود را به یورت داده و کارکرد گاه با سقف مخروطیکه سکونت
آیینیِ ستون مرکزی به سوراخ دودکش منتقل شده است )همان،  -اساطیری

212.) 

 آرونتا 
ای متشکل از چندین گروه توتمی در نواحی مرکزی استرالیا آرونتا نام طایفه

ی میدانی بر فرهنگ های مطالعهاست که در ابتدای قرن بیستم، یکی از فرصت
ی به معنی گربه شناسان قرار داد. آچیلپا،بشر دوران سنگ را در اختیار قوم

دست های توتمی است که معتقدند آفرینش آنها به، نام یکی از این گروهوحشی
، رقم خورده است که از هیچ پدید آمده 3«نومباکوال»ای به نام موجودی اسطوره
است. نومباکوال، خود متعلق به توتم خاصی « موجود سرمدی»و نام او به معنی 

ها، رودخانهتمام آنهاست. او در طی سفرهایش نه تنها کوهنبود اما خالق و مالک 
های شنی بلکه تمام گیاهان و جانوران را نیز آفرید و در ها و تپهها و دشت

 (.Walenz, 1981, 82) تأثیرپذیری از فرهنگ اروپاییهای قوم کواکیوتل، پس از . خانه1شکل 
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را در مرکز  4«آئوا-کائوا»نهایت، به اردوگاه بزرگ خود بازگشت و ستونی به نام 

آن قرار داد و سپس نخستین مرد آچیلپا را آفرید. همه چیز را برای او توضیح 
-چه برای اجرای مراسم نیاز بود به او آموخت. سپس تمام کائواداد و تمام آن

ی آچیلپا تر از آن باال رود و از مرد ارشد قبیلهآئوا را با خون نقاشی کرد تا راحت
اش بود، خواست تا برای رسیدن به اردوگاهش همراه آفریدهکه نخستین انسان 

او از ستون باال بیاید اما خون، ستون را برای مرد لغزنده کرده بود و نومباکوال 

 ,Spencerبه تنهایی، ستون را همراه خود باال کشید و دیگر هرگز دیده نشد )

Baldwin & Gillen, 1966, 359-360). 
شود ی آن ستون برپا میی بازنمایانندهآچیلپا، نمونهدر مراسم تشرفِ مردم 

خوانند و با خون تزئینش میکنند، برایش آواز میکه به دور آن آتش روشن می
برند تا از مرکز دور نشوند چنین در تمام سفرها، آن را همراه خود میکنند. هم

خمیدگی آن مشخص و جهت حرکتشان پس از اتمام مراسم، با توجه به جهت 
(، از تنه2آئوا است )شکل -تر از کائواای کوچکشود. این ستون که نمونهمی

ی یک درخت اکالیپتوس جوان ساخته شده و سر آن با پرهای بزرگ عقاب و 
ی تکهشود که نمایندهتر با دم بیلبی و یک استخوان بلند پوشانده میدر پایین

 .(357رفت )همان، کوال به کمک آن از ستون باال میچوبی است که نومبا
شده از مردم آچیلپا، روزی هنگام جداکردن ستون از ای نقلبر طبق اسطوره

محل نصبش، رهبر قبیله آن را از جایی نزدیک به زمین شکست و تا امروز 
ی ستون شکسته است که هنوز در دل سنگی ایستاده بر آن نقطه، بازنمایاننده

زمین کاشته شده. سپس در حالی که بقایای آن همراهشان بود، حرکت کرده 
ها را هم از آنها گرفته بود، جاآوردن آیینناپذیری که توان بهو با خستگی وصف

ی مشابه آئوای شکسته، نسبت به نمونه-به اردوگاه گروهی دیگر رسیدند. کائوا
تری برخوردار بود. بنابراین آن را برپا نکرده، پایینی متعلق به آن گروه، از درجه

همراه یکدیگر بر زمین دراز کشیدند و در همان حال مُردند. سپس برای 
شده از سنگ ساخته شد ای بزرگ و پوشیدهمشخص کردن آن نقطه، تپه

 (.411)همان، 

ی مالنی روایت هانا سیگال از مفهوم موضع در اندیشه

 کالین 
ی بازی فرزندان خویش آغاز کالین، کار تحلیل خود را با مشاهدهمالنی 

اش با یک قرقره، دریافت که کرد. او با الهام از مشاهدات فروید از بازی نوه
های او ها و فانتزیتواند به نحوی نمادین بازتاب اضطراببازی کودک می

از است شرحی از صورتباشد. برای درک جایگاه نمادپردازی در نظر کالین، نی
، کالین 1934بندی خاص کالین از مفهوم موضع مطرح شود. تا پیش از سال 

ی هایش را از حیث مراحل لیبیدویی و نظریهنیز به تبعیّت از فروید، یافته
کرد اما بعد از آن، از مفهوم ساختاری ساختاری ایگو، سوپرایگو و اید توصیف می

 (. 31-30، 1400)سیگال، مواضع استفاده نمود
در نظر کالین، ایگو در مراحل ابتدایی رشد، روابط موضوعی بدوی را در 

ها، به کند؛ به این معنا که با موضوعتجربه می 5«های جزئیموضوع»سطح 
چنین در همین مرحله، اضطرابشود. هممثابه اشخاص و اشیاء واحد مواجه نمی

سازی، فرافکنی و درونهای دفاعی نظیر دوپارهو مکانیسمهایی تجربه کرده 
گیرد. به دلیل پارانوئیدبودن اضطرابِ این مرحله فکنی را در برابر آنها به کار می

ید اسکیتزوئ -سازی، کالین این موضع را پارانوئیدو ماهیت اسکیتزوئید دوپاره
ی ی مرگ و رانهتعارض رانه نام نهاده است. ایگو که در اضطرابِ ناشی از

های خویش را به بیرون فرافکنی میزندگی است، خود را دوپاره کرده و پاره
شکل، موضوع نیز دوپاره شده و به موضوعی ایدئال و تهدیدکننده کند. بدین
شود. اضطراب اصلی در این موضع، ناشی از آن است که مبادا موضوعتبدیل می
دکننده وارد ایگو شده، بر موضوع ایدئال و بر ایگو فائق آمده و آن های تهدی

ها، آمیز این اضطراب(. حل و فصل موفقیت64-61دو را معدوم کنند )همان، 

انجامد. همانندسازیِ نوزاد به صورت تدریجی به ساختارمندی دنیای نوزاد می
های شود فرایندمی با موضوعات ایدئالش و رشد فیزیولوژیک ایگو، باعث

تری پیدا پایداری بیش -اندطور محدود وجود داشتهکه از ابتدا به -انسجامی
شود که در آن برخالف موضع قبلی، موضوعِ وار کنند و نوزاد، وارد موضع افسرده

کند. این امر، هم در مقابل دهد و با آن ارتباط برقرار میکامل را تشخیص می
شده. های دوپارهجزئی است و هم مقابل روابط با موضوع هایابط با موضوعرو

شود و زمان با این تغییرات، ایگوی نوزاد نیز به یک ایگوی کامل تبدیل میهم
چون کنند همیابد. در این مرحله است که احساساتی ظهور پیدا میانسجام می

کند از دست رفته و ه فرد احساس میتابی برای موضوعی کسوگواری و بی
کند به خاطر تخریبنابود شده و نیز احساس گناه برای موضوعی که حس می

ی نوزاد با واقعیت شکل، رابطهگری خودش، آن را از دست داده است. بدین
های سایکوتیک در موضع گیریی تثبیت جهتشود. نقطهریزی میپایه

روی وار قرار دارد. وقتی واپساسکیتزوئید و در ابتدای موضعِ افسرده -پارانوئید
 (.128-126رود )همان، دهد، درک واقعیت از دست میبه این دوره رخ می

 نقش نمادپردازی در مواجهه با فقدان 
های نوروتیک وار و انسجام رو به رشد ایگو، دفاعبا ورود به موضع افسرده

اش نابودی شوند. کودک که حاال اضطراب اصلیهای پیشین میجایگزین دفاع
های مخرب خودش است، در راستای محافظت از موضوع موضوع توسط تکانه

بههای دیگری جازند  و موضوعات را با جایگزینهایش را واپس میخود، رانه
های کودک معطوف به بدن والد و بستگیها و دلنخستین تکانه»کند. جا می

ند که هست های موجود در ناخودآگاهخودش است و همین موضوعات و تکانه
برای «. شودی کودک را از طریق نمادپردازی سبب میهای آیندهتمام دلبستگی

 -که شرط واالیش نیز هست-ای آمیز از یک هدف رانهکشیدنِ موفقیتدست
ی فقدان و احیای درونی، در دل ایگو درونیه واسطهنیاز است که موضوع ب

شود. ساخته، تبدیل به نمادی در ایگو میشکل موضوعِ درونیسازی شود. بدین
بایست طی فرایند رشد از آن دست هر وجهی از موضوع و هر موقعیتی که می»

ی فقدان نتیجهاز این منظر نمادپردازی  [...]انجامد. کشید به نمادپردازی می
است. نمادپردازی کاری خالقانه است که درد سوگواری و تمامی کار سوگواری 

ی این فقدان، در موضع (. تجربه138-137، 1400)سیگال، « شودرا شامل می
ی فقدان و غیاب شود چرا که تا پیش از آن، اصالً تجربهوار ممکن میافسرده

آنچه توسط  -چه خوب و چه بد –در نبود موضوعات »موضوع وجود ندارد بلکه 
 (.53)همان، « شود احساس حمله است نه فقدانایگو تجربه می
اش نیاز به درک انسجام و یافتهکه نمادپردازی به شکل تکاملبا وجود این

اسکیتزوئید  -ش در موضع پارانوئیدهایاستقالل ایگو و موضوعات دارد، اما پایه
وار به قدری است که ممکن شود. هرچند تفاوتش با موضع افسردهمشاهده می

توان چهار ویژگی کلی برای طور کلی مینیست نام نمادپردازی بر آن نهاد. به
اند. ( تنظیم شده1958-1879دست ارنست جونز )نمادپردازی برشمرد که به

گیرد. دوم، تمام که کل فرایند نمادپردازی، ناخودآگاه صورت مینخست آن 
های واسطه و پدیدههایی از خود، روابط خویشاوندی بیها بازنماییِ ایدهنماد

تولد، زندگی و مرگ هستند. سوم، نمادها دارای معنای ثابت هستند. نمادهای 
یکسان استفاده شوند، اما یک نماد،  یتوانند برای بازنمایی یک ایدهبسیاری می

زده است که نیاز به شمول دارد و چهارم، تنها امر واپسمعنایی پایدار و جهان
باط جا که اساساً ارتاسکیتزوئید، از آن -نمادپردازی دارد. اما در موضع پارانوئید

ضطراباند، فرایند مقابله با اها متفاوتچنین نوع دفاعایگو با موضوعات و هم
 -های اصلیِ موضع پارانوئیدافتد. یکی از دفاعها به شکلی متفاوت اتفاق می

اسکیتزوئید، همانندسازی فرافکن است. به این معنی که کودک در فانتری خود 
ها کند و موضوع با آن بخشهایی از خودش را به موضوع فرافکنی میبخش

های درونی نیز به بیرون عشود. به همین شکل، موضوهمانندسازی می
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شوند که در هایی از جهان خارج همانندسازی میفرافکنده شده و با قسمت
های کنند. این فرافکنی و همانندسازیها آنها را بازنمایی مینتیجه، این بخش

(. باید دقت داشت Segal, 1990, 50-53اند )اولیه، آغاز فرایند نمادپردازی
شود و ایگو موضوع جایگزین موضع، چیزی به نام نماد شناسایی نمیکه در این 

 دهد. رخ می« تساوی نماد»پندارد و و اصلی را یکی می
 

ط اسکیتزوئید تسل -وار بر احساسات پارانوئیدهنگامی که احساسات افسرده
 -یابند، نماد از موضوع اولیه، مستقل خواهد شد. برخالف موضع پارانوئید

شود بلکه از نماد برای تحمل اسکیتزوئید، فقدان موضوع توسط نماد انکار نمی
رنج فقدان استفاده خواهد شد. با تمایز واقعیت بیرون از واقعیت درون، فرد 

های ترتیب، ویژگیوجود آورده است. بدینکند که نماد را خودش بهاحساس می
های حالت تساوی نماد که ویژگی نماد را به درستی درک کرده و برخالف

گذاری و شوند، آنها را در جایگاه خودشان ارزشموضوع به نماد فرافکنی می
طور که اشاره شد به مراحل (. تساوی نماد که همان57کند )همان، استفاده می

کننده و یا انکار فقدان ی رشد تعلق دارد، برای کنترل موضوع تهدیداولیه
شود. در صورتی که اضطراب، خیلی شدید باشد، ضوعِ ایدئال استفاده میمو

اسکیتزوئید ممکن است در هر مرحله از زندگی  -روی به موضع پارانوئیدواپس
عنوان یک دفاع در برابر این انسان رخ دهد و همانندسازی فرافکن، دوباره به

وار شکل گرفته و افسرده گاه نمادهایی که در موضعاضطراب استفاده شود. آن
اند، به حالت تساوی مطابق کارکرد نمادپردازی در خدمت واالیش قرار گرفته

شوند. عدم گردند و به شکل ضمنی، با موضوع یکی دانسته مینماد بازمی
شده و نماد، بخشی از اختالل گذاری بین موضوعِ نمادپردازیتفاوتتوانایی در 

 (.53ی اسکیتزوفرنیا است )همان، ی ایگو و موضوع بوده و پایهدر رابطه

 نمادپردازی و هنر
روانکاوانِ پیش از کالین، نمادپردازی را مختص به غیاب واالیش می

ته، ها به عنوان یک امر واالیش یافهبازی بچ»دانستند. اما کالین معتقد بود که 

 (.Segal, 1990, 51)« های کودک استها و خواستهابراز نمادین اضطراب
پذیر خواهد طور که اشاره شد، واالیش، خود از طریق نمادپردازی امکانهمان

ای کند؛ به صندوقچهبود. این نگاه، هنر را از واالیش به نمادپردازی مبدل می
شده و نمادهایی که اینک رفته یا تخریب های موضوعات از دستمملو از تداعی

گونه، خلق ها و منشأ احساسات هنرمند و مخاطبینش هستند. بدینموضوع رانه

کشیدن از میلی است که یا تحققش بیش ی فرایند سوگواری و دستهنر نتیجه
قدر ارزشمند بوده که هراس تخریبش و یا موضوعش آننمونده از حد بعید می

به ترک آن انجامیده است. این حضورِ رهای ناخودآگاه در هنر است که مرزهای 
کند. این اشتراک از آن جهت است که مشترکش با رویا و اسطوره را ترسیم می

ی نمادین که در رویا، ارضای خویش را در جلوهزده، چنانهای واپسرانه
 جویند.اسطوره می

های اساطیری بشر، شاید در راستای فهم بهتر جهانش از طریق ساخته
بندیِ قابل درک برای او کمک شایانی باشند. این فرایند، خود بخشی صورت

شان، برای از کارکرد نمادپردازی است. اما این روایات که جدا از صحت تاریخی
ای گسترده از امیال، اضطرابحقیقت را داشتند، مجموعهانسان باستانی حکم 

های ناخودآگاهِ سازندگان و شنوندگانشان را در قالبی ها و دغدغه
گذارند. اما روانکاوی که در این رمزگشایی ما را شده، در اختیار میرمزگذاری
ی ت. تحلیل روانکاوانهنیس پردازیشباهت به اسطورهکند، خود بییاری می

افتد، طور که در سطح فردی نیز اتفاق میرفتارها و باورهای یک اجتماع، همان
توان از یک وضعیت ساخت. از این حیث، بندی است که مییکی از انواع صورت

بخشی به وضعیت از بندی و سامانروانکاوی همانند یک اسطوره، با صورت
 کند. عالوهنمادپردازی آن، به درک ما از آن وضعیت کمک میطریق کمک به 
ی ساختاری اید، ایگو و بندی کالین از مواضع رشد یا نظریهبر این، صورت

سازی فهمی فروید، از طریق نوعی نمادپردازی، راهی برای قابلسوپرایگو
در خصوص دهد. جالب توجه است که ساختار روان، پیش رویمان قرار می

وار سردهاسکیتزوئید و اف-بندی کالین، تطابقی میان دو موضع پارانوئیدصورت
ی با حالت آشوب و انسجام جهان در اساطیر آفرینش وجود دارد. وجه مشخصه

اسکیتزوئید، که بسیار شبیه به تصور آشوب است، ادراک جهان  -موضع پارانوئید
وار و با انسجامی است که در موضع افسردههای جزئی و عدم به مثابه موضوع

افتد. این پژوهش در ادامه کوشیده است با استفاده از نظریات رشد ایگو اتفاق می
ر ناپذیری بپردازد که بهانا سیگال در باب نمادپردازی، به تحلیل رنج تحمل

 طبق اساطیر، منجر به مرگ گروهی از مردم آرونتا شد. موضوعات از دست
جا شده تر با موضوع دیگری جابهتوانند پیشی خود میشدهزدهواپس رفته یا

باشند. این پژوهش، یافتن نخستین موضوع یا موضوعی که خود منجر به 
داند و تنها نمادپردازی موجودی مانند نومباکوال شده است را ممکن نمی

 گیرد.ان پی میرویارویی با سوگ مردم آچیلپا را پس از ناپدیدشدن خدایش

 (.Spencer, Baldwin & Gillen, 1966, 407)آئوا -. مردم آچیلپا و کائو2شکل 
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، ابدی به نام نومباکوال -گفته شد که در اساطیرِ مردم آرونتا، موجودی ازلی

های دینی جهانشان را آفرید و پس از آموختن راه و رسم اجرای مراسم و آیین
صب آئوا که در مرکز اردوگاه بزرگ ن -به اولین مرد آچیلپا، از ستونی به نام کائوا

همراه آن در آسمان ناپدید شد. ستونی که مردم آچیلپا در  کرده بود، باال رفت و
 یافته و راهآئوای عروج-افراشتند، در واقع نمادی از کائوامراسم آیینی خود برمی

ای است که وجود نظم کیهانی را مدیون او بودند. ارتباط با موضوع از دست رفته
کوال بخش نومباش انسجامشده، عالوه بر نمادپردازی مرکز، نقستون جایگزین

را نیز پذیرفته بود. مردم آچیلپا، توان دورشدن از ستونشان را نداشتند چرا که از 
گرفتند. در نتیجه، ستون مرکز جهانشان، مکان گسست مقدس، فاصله می

ی باقیکرد و حتی قطعات شکستههایشان آنها را همراهی میهمواره در پرسه
ی آخر، آن را با خود حمل کردند. ن فاجعه را رها نکرده و تا لحظهمانده پس از آ

آئوا نماد آن چیزی بود که نظم و انسجام -اما عالوه بر این نقش ارتباطی، کائوا
ای قوی برای داشت و هراس شکستنش، انگیزهجهان را بر جای خود نگه می

 ساخت. محافظت از آن را بیدار می
کننده از خارج عالم ها و اساطیر باستانی، شاهد عوامل تهدیدیتدر اغلب روا

شکل شیاطین یا حتی خودِ مرگ، صغیر هستیم؛ نیروهای شروری که به
نمادپردازی شده و نیاز است تا نمادهای ارزشمند در برابرشان محافظت شوند. 

رافکنی حاصل ف ، خاصیتی پارانوئید دارند وهاییرسد چنین نمادپردازینظر میبه
های مخرب ایگو به موضوعات بیرونی و تبدیل آنها به موضوعات هراسرانه

تر رفتهآور و تهدیدآمیز است. اما در میان مردم آچیلپا، نوعی اضطراب پیش
اسکتیزوئید،  -شود. اضطراب اصلی کودک در موضع پارانوئیدمشاهده می

ی بیرونی است؛ اما عوامل تهدیدکنندهنابودشدن ایگو و موضوع خوب توسط 
شود، ی مردم آچیلپا مشاهده میکه در اسطورهوار چناندر موضع افسرده

های مخرب ایگو است؛ اضطراب اصلی، نابودی موضوع خوب توسط تکانه
د. دست رهبر قبیله شکسته شگونه که در نهایت، ستون مقدس بهدرست همان

ی همین اضطراب بوده است. ناپدیدشدن ز ابتدا نتیجهنمادپردازی ستون ا
اند شاید به این خاطر باشد که نومباکوال و ستونش که علت وجود این جهان

آسمان جایی امن و دور از گزند است. موضوع خوب از دسترس خارج شده اما 
ازش بار بر فر شدن به خود نشان داده است: ستونی که آخرینراهی برای نزدیک

های افراد شدن امیال و تکانهتواند جایگزین مناسبی برای معطوفدیده شد، می
 . قبیله باشد

که نمادپردازی به هدف خود برسد، موضوعِ جایگزین باید با وجود برای آن
های معطوف به آن است، ی رانهگر موضوع پیشین و هدف تازهآن که تداعی
عنوان موضوعی مستقل شناسایی شود. در این و به های خودشتوسط ویژگی

ی خودش است و در صورت آسیب دیدن صورت فرد، آگاه است که نماد، ساخته
نظر آن، قادر خواهد بود با تکرار نمادپردازی، بر سوگ فقدانش فائق آید. اما به

 -روی به موضع پارنوئیدرسد اضطراب شکستن ستون، منجر به واپسمی
ی مجدد از همانندسازی فرافکن شده است. موضوع از سکیتزوئید و استفادها

گیری نماد بود، به قصد ترمیم ی شکلشده در ایگو که پایهی درونیدست رفته
همان( یا اجتناب از جدایی، به نماد، فرافکنی شده و با آن همانندسازی )یا این

اه نمادینش را از دست داده و با موضوع شکل، ستون مقدس، جایگشود. بدینمی
ی بازگشت آشوب است، یکسان اصلی که علت انسجام این جهان و بازدارنده

ارتباط فرد با واقعیت قطع  ی چنین فرایندی است کهشود. در نتیجهدانسته می
 تواند برابر با نابودی زندگی آن مردم فرض شود. شود و نابودی ستون میمی

ی شود که تکرار این چرخهنمادپردازی از آن حیث موجب رشد ایگو می
سازی و خلق مجدد موضوعات خوب فقدان، سوگواری و بازیابی، باعث درونی

هایی از خود تبدیل این موضوعات به بخش» شود. در نتیجه،توسط ایگو می
اش در حفظ و احیای موضوعات خوب، افزایش شوند و باور فرد به توانمندیمی
تر باشد، تحملش در برابر (. هرچه ایگو قوی138، 1400)سیگال، « یابدمی

تر خواهد بود. جای تعجب ندارد اگر مردم آچیلپا، فقدان و اضطراب نیز بیش
نند، ه پایان زندگیشان نداامروزه نه تنها شکستن ستون مقدسشان را به مثاب

بلکه آن را با خود حمل هم نکنند. چرا که اگر جوامع نیز مانند هر فرد، در یک 
گذارند که منجر تدریج، تجربیاتی را پشت سر میمسیر رشد قرار داشته باشند، به

شود. در این صورت، نمادها هایشان میبه افزایش ظرفیت مواجهه با اضطراب
های ایگو ادراک شده و آزادانه استفاده اه خودشان، به عنوان ساختهدر جایگ

خواهند شد و حتی در صورت شکستن ستون، پس از سوگواری، ایگو ظرفیت 
دهی به نمادهای جدید و ترمیم را خواهد داشت و در نتیجه، میزان استفاده شکل

اساطیر به مرور زمان  ی مواجهه باهای سایکوتیک کاهش یافته و نحوهاز دفاع
 کند.تغییر می

    گیرینتیجه

انسان از ابتدای مسیر تحولش، با اضطراب نابودیِ ایگو توسط موضوعات 
تدریج با شناساییِ ی رویارویی با این اضطراب بهتهدیدآمیز مواجه است. نحوه

 واستقالل موضوعات و ایگو تغییر کرده و فقدان و در پی آن، احساس گناه 
دهد شود. برای تحمل این رنج، ایگو نمادهایی شکل میسوگواری تجربه می

ی چنین فرایندی اند. آفرینش هنر و اسطوره، نتیجهگر آن موضوعکه تداعی
ها در هدف خود ناکام مانده و تبدیل به بازنمایی است. اما گاهی این آفریده

شوند. پیدایش جهان از یک آشوب ازلی شکست آدمی در مقابله با رنج می
ی آفرینش است. جوامع ابتدایی، بخش، واحد اسطورهتوسط یک عامل انسجام

ی آفرینش به طرق هنگام انتخاب یک مکان برای سکونت، با تکرار اسطوره
مختلف، نیازشان را به تقدیس آن فضا و در نتیجه متمایزساختن آن از فضای 

گفتند. در تعداد زیادی از این جوامع ناپذیر پاسخ میبینیو پیشنامقدس، نامنظم 
در نقاط مختلف، نمادِ انسجام جهان به شکل یک ستون مقدس است که از 

قرار دارد و نابودی و حتی « مرکز جهان»محور گیتی گذشته و در نتیجه در 
چیلپا وتم آشدن به آشوب است. مردمی متعلق به تدوری از آن، به معنی نزدیک

ماندن به مرکز جهان، این ستون را با خود حمل ی آرونتا، برای نزدیکاز قبیله
دهد روزی بر اثر ای از آنها ثبت شده است که نشان میکردند و اسطورهمی

ای دراز شده و در نهایت، از فرط خستگی گوشهشکستن ستون، سرگردان
ی نمادپردازی است ، نشانگر حالتی از شکل اولیهاند. این روایتکشیده و مرده

افتد. اما اضطراب ی رشد اتفاق میکه به آن تساوی نماد گویند و در مراحل اولیه
روی به این موضع گردد تواند سبب واپستر رشد میرفتهشدید در مراحل پیش

اده و آن را با های خودِ نماد را تشخیص ندو در نتیجه، شخص دیگر ویژگی
پندارد. رشد روان انسان نیز در ابتدا از موضعی آشوبناک موضوع اولیه برابر می

شود که ایگو و موضوعات، انسجام یافتهآغاز شده و به تدریج وارد موضعی می
ی ارتباط با واقعیت و تحمل رنج فقدان اند. نمادپردازی، راه رشد ایگو و وسیله

توان انتظار کنند. بنابراین میهای ایگو رشد میرار آن، ظرفیتاست و با تک
داشت که در طول زمان، با تمایز واقعیت درون از واقعیت بیرون، نمادها از 

شان را در جامعه از دست بدهند. سیر رشد موضوع متمایز شده و نقش حیاتی
نش آشوب، آفری مراتبروان انسان که توسط کالین مطرح شده است و سلسله
ی آن، نظریات واسطهو انسجام، تشابه جالب توجهی دارند که شاید بتوان به

ای مدرن دانست که با نمادین ساختن سازوکار روانِ آدمی، کالین را اسطوره
    کند.آن را قابل فهم و بررسی می
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