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Criticism of literary works based on archetypal criticism is one of the types of 
psychological criticism based on the theories of Carl Gustav Jung. He considers 
the products of the collective unconscious to be examples of archetypes, which 
appear in cases such as self, shadow, anima, animus, etc. Finds; The 
manifestation of the mental and psychological aspects of the characters of the 
play and the place of the inner unconscious in the play of Al-Harr al-Riyahi 
caused this article with the aim of analyzing the archetypes in this work based 
on Jung's theories and using the descriptive-analytical method with a new 
approach to this Ashurai work. to study The archetype of the self, the shadow, 
the feminine element (anima) and the use of different colors are among the 
archetypes in this play. Analyzing the play of Al-Harr al-Riyahi based on Jung's 
theory is one of the ways to penetrate and deeply understand the content of the 
play, and the knowledge of the unconscious of the characters of the play leads 
to the recognition of the hidden secrets and deep concepts of this type of works. 
Among the archetypes used in this play, we can mention the self and the 
shadow, and the contrast between two mental states in this play represents the 
contrast between these two archetypes. Har Riahi is a symbol of self-awareness 
and awakening (self), and Shammar bin Dhi al-Jawshan is a symbol of neglect 
and submission (shadow) to the self, that is, the opposition of good and evil, 
which has been the focus of many religions throughout the world. In this play, 
the archetype of color is also reflected in the characters of the play. The use of 
black color has been used to express certain concepts such as turbidity and 
hostility, which the archetype of the shadow is frequently involved with, and 
the color white evokes the concept of purity and innocence, which is observed 
in the expression of states related to the archetype of the self, and finally the 
color Red is an indescribable expression of eternal life and immortality, which 
finds its meaning in the pure blood of Imam Hussain (peace be upon him).  
 

Archetypes, Carl Gustaving, play, Al-Hur al-Riyahi, Abdul Razzaq. 
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است که بر اساس نظریات کارل گوستاو یونگ  شناختی روان، یکی از انواع نقد الگویی کهننقد آثار ادبی مبتنی بر نقد 

داند که در مواردی چون خویشتن، سایه،  می الگو کهنهای  های ناخودآگاه جمعی را نمونه فراورده وی است. شده مطرح

امه و جایگاه ناخودآگاه درونی در های نمایشن های روحی و روانی شخصیت ؛ نمود جنبهیابد ظهور می .آنیما، آنیموس و

های موجود در این اثر مبتنی بر نظریات یونگ و الگو کهننمایشنامه الحر الریاحی سبب شد، نوشتار حاضر با هدف تحلیل 

ی خویشتن، الگو کهنتحلیلی با نگرشی جدید این اثر عاشورایی را مورد مطالعه قرار دهد.  -از روش توصیفی گیری بهرهبا 

های موجود در این نمایشنامه است. تحلیل الگو کهنمتفاوت از جمله  های رنگمادینه (آنیما) و کاربست  نصرع سایه،

نفوذ و درک عمیق محتوای نمایشنامه است و آگاهی از  های راهنمایشنامه الحر الریاحی بر اساس نظریه یونگ یکی از 

های الگو کهناز میان  شود. مفاهیم عمیق این نوع آثار میهای نمایشنامه سبب شناخت اسرار نهفته و  ناخودآگاه شخصیت

توان به خویشتن و سایه اشاره نمود که تقابل دو حالت روانی در این نمایشنامه بیانگر  به کار رفته در این نمایشنامه می

نمادی از  نالجوش ذیست. حر ریاحی نمادی از خودآگاهی و بیداری (خویشتن) است و شمر بن الگو کهنتقابل این دو 

یعنی تقابل خوبی و بدی یعنی آنچه در تمام جهان مورد توجه مذاهب  (سایه) در برابر نفس است، شدگی تسلیمغفلت و 

گیری از رنگ  های نمایشنامه است. بهره درون شخصیت گر جلوهی رنگ نیز در این نمایشنامه الگو کهنمتعدد بوده است. 

ی سایه  با آن مکرر درگیر الگو کهنت و دشمنی به کار گرفته شده است  که سیاه برای بیان مفاهیم خاصی چون کدور

ی خویشتن  مشاهده الگو کهناست و رنگ سفید القاگر مفهوم پاکی و معصومیتی است که در  بیان حاالت مرتبط با 

حسین وصف ناپذیر است که در خون پاک امام  دانیگردیده و در نهایت رنگ سرخ تجلی حیاتی همیشگی و جاو
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 مقدمه  .1

 الگو کهنترین مباحث نظریات یونگ است که تحت عنوان  از اصلی یماهیت ناخودآگاه انسان یک

های متعدد شخصیتی خود،  همتناسب با این دیدگاه آدمی برای آشنایی با جنب مطرح گردیده است.

های متعدد در وجود  به درون خویش سفر نموده تا به تکامل شخصیتی دست یابد. این جنبه

نامد. آنیما، آنیموس، سایه همان  می الگو کهنمشترک است که یونگ آنها را  ها انسان

روز هایی هستند که متناسب با نظر یونگ، در طی فرآیند تکامل شخصیتی انسان بالگو کهن

گر  گرفته از ناخودآگاه بوده و در نمود استعاره و سمبل جلوه نشأتآثار ادبی به سبب آنکه  یابند. می

گردد؛ ناخودآگاه، روان و درون آدمی را درگیر نموده و فرصتی برای اندیشه در ذات و روان  می

اثر شاعر عراقی  سازد. نمایشنامه الحر الریاحی یکی از آثار منظوم عاشورایی مخاطب را مهیا می

تواند  های موجود در آن، خود می عبدالرزاق عبدالواحد است که کشمکش و جدال روان شخصیت

های درونی خویش گردد؛ چراکه نمایشنامه یکی از اقسام  سفر به الیه آغازگر تفکر مخاطب برای

یکی از نمایشنامه  شده گفتهترین عناصر آن است؛  هنری است که گفتگو، شخصیت و صحنه مهم

گیرد، داستانی که حوادثی  اشکال هنری است که مبتنی بر تصور هنرمند از داستان شکل می

(ترحینی،  شود ها ایجاد می دارد و بر پایه گفتگوی شخصیت ها بیان می خاص را بر اساس شخصیت

شخص با روان و  وگوی گفت بر پایهتر  وگو در نمایشنامه حر ریاحی بیش این گفت .)67: 1988

رویارویی خوبی و هل، وجدان و نفس اماره و و تقابل علم و ج رون خویش انجام گرفته استد

های خویشتن و سایه است. حر ریاحی الگو کهنبدی طرح اصلی نمایشنامه است که دربرگیرنده 

نماد بازنده در برابر هوای نفس است. از  الجوشن ذینماد شخصیت پیروز بر نفس و شمر بن 

اشاره داشت. از نظر یونگ  توان میها  گر در این نمایشنامه به آنیما و رنگهای دیالگو کهن

های موروثی رفتار  ها در عالم واقعیت به قلمرو فعالیت غرایز تعلق دارند و از این رو گونهالگو کهن

تر از انسان نخستین هستند و از دیر باز در او  شوند و این غرایز روانی دیرین روانی محسوب می

بر این باور است تمامی فرآیندهای طبیعت از قبیل تابستان  یونگ اند. اند و تا ابد زنده شده سرشته

تمثیل این رویدادهای  وجه هیچو زمستان، حاالت مختلف ماه، فصول بارانی و از این قبیل، به 

در  که بازتاب آنها اند روانناخودآگاه و درونی  های کشمکشظاهری نیستند، بلکه عبارات نمادین 

: 1394الگرین، ( یابند گیرد، یعنی در رخدادهای طبیعت بازتاب می حیطه ناخودآگاه بشر قرار می

با وجود اینکه منشا کهن الگوها شناخته شده نیست، اما در میان ادبیات و آثار ادبی قابل  .)193

و آرزوها و  ها؛ آینه انعکاس درون انسان و امیال مشاهده است  زیرا آثار ادبی از جمله داستان

اند (  های مثبت و منفی نمود یافته ها و شخصیت مشکالت آنهاست که در قالب نماد، نشانه

ها الگو کهنتحلیلی به تحلیل  -این مقاله با استفاده از روش توصیفی). 5: 1400اسودی و ایزدی، 

نظریه  مبتنی بر» الحر الریاحی«تحلیل نمایشنامه  چراکه ؛پردازد در نمایشنامه مذکور می

های الگو کهنبیان  چراکهشود  یونگ سبب فهم و درک عمیق مخاطب از این اثر می شناسی روان



 132                                                                            35 یاپیپ ۀشمار ،1402بهار  ،1 ۀ، شمار15ادب عربي سال  

موجود در آن ریشه در درون مخاطب دارد و مخاطب با درون خویش تمامی حاالت روانی موجود 

 گردد. در نمایشنامه الحر الریاحی کند و به فهم عمیق آن نائل می در نمایشنامه را دریافت می

های مورد الگو کهنشود،  ها قابل درک است که با اندک دقتی مشخص میالگو کهنحضور 

با توجه به ماهیت  ؛ وهای مدنظر یونگ داردالگو کهنبررسی در این اثر قابلیت همخوانی با 

موضوع ابتدا مباحث تئوری در ارتباط با نظریه یونگ مطرح گردیده و سپس عناصری چون 

گیرد. با توجه بر اینکه بررسی  مورد مطالعه قرار می الگو کهناز منظر  .ها و ها، رنگ شخصیت

کمال روانی مورد بررسی قرار  سوی بههای آن را  تدریجی شخصیت اثر حرکتها در این الگو کهن

پنداری نماید و  هم ذاتهای اصلی  تواند با شخصیت دهد، هر انسانی با خواندن این کتاب می می

 وانی خویش باشد.به دنبال سنجش تفرد ر

 پژوهش: سؤاالت

 گردد؟ یانگ در نمایشنامه الحر الریاحی چگونه تبیین می الگو کهنکاربست نظریه 

 های یانگ است؟الگو کهنبرگرفته از نظریه  گر کدام حاالت درونی نمایشنامه مذکور جلوه

 پژوهش پیشینۀ .2

که در  تدوین شده است نامه ایانپدر زمینه شعر و نثر عاشورایی آثاری متعدد به صورت کتاب و 

ها از جمله آثار  این میان توجه به شعر عاشورایی بیشتر از نثر عاشورایی بوده است. نمایشنامه

 نامه پایانها تا حدودی بدان پرداخته شده است. برای مثال  منثور هستند که در میان پژوهش

هاي عاشورایي  ا نگاه به نمایشنامههاي عاشورایي ب (جایگاه تاریخ و مقتل خواني در نمایشنامه

اثری است که نویسنده در آن متن نمایشنامه را مبتنی بر متون  )95(مرادی، سعید شاپوري) 

تحلیل العناصر  نامه پایان یا تاریخی برگرفته از مقاتل مورد بحث و بررسی قرار داده است.

است که  ) پژوهشی1389زنی، (سو» الحسین شهیداً«و » الحسین ثائراً«المسرحیة فی مسرحیتی 

لفظی متن نوشته اعم از تکرار و سخریه  های ویژگیها و  نگارنده در آن به بررسی شخصیت

های الگو کهن«با پژوهش حاضر پیشینه تحقیق مبتنی بر دو مؤلفه  اما در ارتباط؛ پرداخته است

 گیرد: می بررسی قرار مورد» نمایشنامه الحر الریاحی«و » در آثار ادبی شده بررسی

آثار اندکی مشاهده شده است که در ادامه به ذکر آن » الحر الریاحی«در ارتباط با نمایشنامه  

، 97(الحر الریاحی) (انصاری،  خالقیت هنری در نمایشنامه منظوم شناسی زیباییشود.  پرداخته می

اب را مورد بررسی ای است که نویسنده برای اولین بار این کت نقد ادب معاصر عربی) عنوان مقاله

نمایش و  فنجریان سیال ذهن،  های فناند و جنبه خالقانه این اثر اعم از استفاده از  قرار داده

ها به نماد و سمبل را مورد مطالعه قرار  شخصیت شدن تبدیلنامه،  خروج از چارچوب نمایش

مورد پژوهی  )تاگهاي عاشورایی عربی برمبناي نظریه فری تحلیل ساختار نمایشنامه( اند. داده

اثر » الحسین«اثر عبدالرحمن الشرقاوي » الحسین ثائراً«اثر عبدالرزاق عبدالواحد » الحر الریاحی«

دکتری است که نویسنده ضمن تالش برای کشف  نامه پایانعنوان  )1400(رامندی، ولید فاضل 
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 اند. نویسنده ر دادهساختار مشترک در سه اثر، آنها را مبتنی بر نظریه فریتاگ مورد بررسی قرا

ای با عنوان  ساختارشناسی نمایشنامه عاشورایی بر مبنای نظریۀ فریتاگ (مورد  همچنین در مقاله

این اثر منظوم عاشورایی  آنالین) صورت به انتشاریافته 1400(پژوهی نمایشنامه منظوم الحر الریاحی) 

 اند. را متناسب با نظریه فریتاگ مورد بررسی قرار داده

ی یونگ در آثار ادبی نیز شامل الگو کهندر ارتباط با کاربست نظریه  شده انجامهای  هشپژو

 شود: موارد زیر می

) 1391(اظهری و صالحی مقدم، های به کار رفته در رمان سمفونی مردگانالگو کهنبررسی 

 های موجود در رمان مذکور را مبتنی عنوان پژوهشی است که نویسندگان روان و درون شخصیت

 اند. ی یونگ مورد بررسی قرار دادهالگو کهنبر نظریه 

های مکتب یونگ در الگو کهنبررسی «با عنوان  ای همایشی پور بختیاری و غیبی در مقاله

ی نظریه یونگ در داستان الگو کهن) به بررسی 1395( »افسانه ملک جمشید و چهل گیسو

 .اند پرداختهای  افسانه

عطار با تکیه بر  الطیر منطقها در حدیقه سنایی، دیوان و الگو کهننقد و بررسی تطبیقی 

کامل  طور بهمقطع دکتری است که نویسنده  نامه پایانعنوان  )1398(رونقی،  نظریه یونگ

 اند. های یونگ را در حدیقه سنایی عطار که یک اثر عرفانی است مورد کنکاش قرار دادهالگو کهن

ی انسان کامل در اشعار ابن الگو کهنبررسی تطبیقی «نوان ای با ع نامه پایان، علی در احمدزاده

 شناختی روان) این نظریه 1396» (یونگ شناختی رواننسیمی بر اساس مکتب  عمادالدینفارض و 

 اند.  را نیز در اثر عرفانی بررسی نموده

عاشورایی مبتنی بر نظریه  کته تمایز بخش پژوهش حاضر با موارد فوق، بررسی نمایشنامهن

به  پرداختن دهد؛ ی یونگ بوده است که اثر را از جنبه روانشناسی مورد بررسی قرار میالگو هنک

های مطرح الگو کهن، سایه، آنیما، آنیموس نمونه خویشتن دیگری چون: های مؤلفهرنگ در کنار 

چالش  واسطه بهاست چراکه  در نظریه یونگ است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته

ها و نمودهای مختلف شخصیت امکان  های نمایشنامه و بروز جلوه روانی شخصیت روحی و

 ها وجود دارد.الگو کهنانطباق این اثر با 

 تئوری مبانی .3

 الگو کهن .1-3

ای از روان فرد در کلیه  فردی یونگ معتقد است جنبه ناخودآگاهفروید در مورد  نظریهعالوه بر 

 این باور است که این بخش از روان آدمی به فراسوی تجاربافراد نوع بشر یکسان است او بر 

کند و از آنجا که شالوده و منبع مشترکی دارد در تمامی اذهان مشابه است از  شخصی سیر می

های تمام کسانی است که پیش از این  نظر او تجارب فرد تابع تجارب نژاد بشر و حاصل آزموده

یونگ «تنی بر این تعریف و با توجه به محتویات درون آدمی مب .)29: 1370کی گوردن، ( اند درگذشته
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منعکس  ها اسطورهگردد و در  میراث روانی همه افراد بشر که به حدود هزاران سال پیش برمی

همان افکار درونی و  الگو کهنبنابراین ؛ )205: 1950سویف، ( »نامیده است الگو کهنشوند؛  می

که در ناخودآگاه بشر راه یافته است وهمان محتویات است  ای شده تعیینرفتارهای از پیش 

 Maud( که ماد بودکین م 1934از سال  الگو کهن اصطالح مشترک ناخودآگاه جمعی است.

Bodkinالگوهاي صور اساطیري را در شعر نوشت؛ به نقد ادبی راه یافت. در این اثر  ) کتاب

است که در آثار مختلف ادبی تکرار هایی  ها و طرح ها، تصاویر و شخصیتالگو کهنمنظور از 

 دربارة حوزه» فرهنگ اصطالحات ادبی«کتاب انواع ادبی به گفتۀ آبرامز در  نویسنده .شوند می

وجود  کننده منعکسها  تشابه بین این تصاویر و شخصیت«نویسد  در نقد ادبی، می الگو کهنکاربرد 

در یک اثر ادبی، در خواننده ها  الگوهاي جهانی، ابتدایی و اساسی است که مالحظۀ آن

چنین  الگو کهندر توصیف  یونگ ).80: 1374، (شمیسا »کند و بازتاب عمیقی ایجاد می العمل عکس

گردد  محتوایی ناخودآگاه که از راه خودآگاه شدن و نیز از راه ادراک شدن، دگرگون می« گوید: می

 یل در آن حادث شده استکند که به هر دل هایش را از ذهنیت منفردی کسب می و ویژگی

مراد از صور اساطیري یا آرکی تایپ آن افکار غریزي و مادر زادي و تمایل به  )60: 1388(بیلسکر، 

رفتارها و پندارهایی است که بر طبق الگوهاي از پیش مشخصی، به صورت فطري و ذاتی در 

رح کلی رفتارهای بشری به عبارتی دیگر آرکی تایپ ط .)79: 1374،»(شمیسا نوع انسان وجود دارد

است که منشأش همان ناخودآگاه جمعی است. آرکی تایپ محتویات ناخودآگاه جمعی است. صور 

 طور بهدهد و ا نشان میخود را به م و ادبیاتو هنر  پردازی خیالو توهمات و  رؤیاهامثالی در 

ارائه  الگو کهنتوان از  میدر نهایت تعریفی که . )288: 1397(شمیسا،  کلی بر ما نظارت و نفوذ دارد

های متعدد  روانی با الیه و تعادلشود: انسان برای رسیدن به تکامل  داد، چنین مطرح می

ها  در تمامی انسان تقریباًهایی که الگو کهنشود که همان انگاره یا  شخصیتی خود آشنا می

هایی چون  ز الیه. گذر از این مسیر با رنج و آشفتگی همراه است و عبور ااستمشترک است، 

گیرند و در نهایت حاصل این تقابل  طلبد که در تقابل یکدیگر قرار می را می ...آنیما و سایه،

 شود. یابی به فردیت یا تکامل یا عدم موفقیت در کسب تکامل می دست

 نمایشنامه الحر الریاحی معرفی .2-2

که مخاطب احساس  ای گونه بهت اس گرفته شکلبر پایه خطاب و تکلم » الحر الریاحی«نمایشنامه 

 گیرد. متن آن قرار می تأثیرمستقیم تحت خطاب قرار گرفته و به زیبایی تحت  صورت بهآن دارد 

گیرد و کالم با  وگو شکل می نمایشنامه شکلی هنری است که مبتنی بر اسلوب گفت«عبارتی  به

ی مضارع در آن نشانه ها بسیار فعل کاربرد شود. ضمایر مخاطب و متکلم در آن منعقد می

های امری،  سرزندگی است و داللت بر استمرار رویداد در زمان حاضر دارد و کاربرد فعل

محتوای نمایشنامه  .)305: 2007(اللغة والداللة،  »رساند درخواست و حدوث عمل در زمان حاضر را می

آنچه ضد ارزش شمرده ها و هر  ها، زشتی الحر الریاحی نمایانگر اراده انسان در نبرد با بدی
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شود؛  گر می ها در آن جلوه شود، است که از رهگذر این نبرد دو نوع متفاوت از شخصیت می

قهرمان و شخصیت پیروز که در شخصیت حر ریاحی نمود یافته و شخصیت بازنده که در 

 جلوه نموده است. شخصیت شمر

قی عبدالرزاق عبدالواحد است؛ هر ای منظوم و اثر شاعر عرا نمایشنامه الحر الریاحی نمایشنامه

مندی  کشد ولی نویسنده با بهره ای واقعی و ماندگار را به تصویر می چند که این نمایشنامه حادثه

های  از درون شخصیت کند های هنری، با زبانی متمایز این واقعیت را بازگو می از زیبایی

بیانگر ماجرای کربال  شناسی نروانمایشنامه؛ مخاطب خویش را مدنظر قرار داده و از جنبه 

نمایشنامه در سه فصل تدوین شده است. وقایع فصل اول این نمایشنامه در قرارگاه  این شود. می

حر در نزدیکی کوفه روایت شده است که محتوا دربرگیرنده مونولوگ درونی حر و چالش روانی 

ایشنامه دربرگیرنده مباحث اما فصل دوم نم؛ اوست که از زاویه دید نویسنده مطرح گردیده است

و در خانه او بیان گردیده است و فصل  الجوشن ذیپس از شهادت امام حسین و به زبان شمر بن 

 سوم واکنش مردمان دوره معاصر بر واقعه کربالست.

 تطبیقی بخش .3

 خویشتن .1-3

 یونگ معتقد است هر کس از گرایش فطری برای پیش رفتن به سمت رشد و کمال برخوردار

ی الگو کهنتر است.  ها جامعالگو کهنکه او این گرایش فطری را خود نامید. خود که از همه  است

 خود پرورانیو آنها را در فرآیند  دهد میها را کنار هم قرار الگو کهنهاست؛ زیرا سایر الگو کهن

خود . خویشتن یا صورات ناخودآگاه فردی و جمعی استشامل ت الگو کهنکند. این  یکپارچه می

(فیست، کند  و برتر هر فرد است که برای رسیدن به آن تالش می یافته تکاملآرمانی شخصیت 

که تنها  دورافتادهاز ذهن به  چنان آنالیه ناآگاه است و  ترین عمیقنمودار  »خویشتن« .)134: 1392

یگر را انسانی باز نمود. بخش د های چهرهبه طرزي نمادین و به یاري  توان میبخشی از آن را 

از: پدر، پسر،  اند عبارتانسانی  های چهرهمجرد عینی بیان کرد.  نمادهای وسیله به باید میناگزیر 

و جز  از: اژدها، مار، فیل، شیر، کرم اند عبارتمجرد نیز  نمادهایدختر، مادر، ملکه، خدا، الهه و 

رخ. اشکال هندسی از قبیل نیلوفر آبی و گل س روند میگیاهی به شمار  نمادهای ها گلآن. 

ي الگو کهن )77: 1386(مورنو، ، فلک و غیره ساعت از: دایره، گوي، چهارگوش، تربیع، اند عبارت

ي من که مرکز الگو کهنبـا  کامالًیک عامـل راهنمـایی درونـی اسـت کـه  »خویشتن«

ن است، انسا شناختی روانمرکـز  جایی جابه» خویشـتن«. الزمـه استخودآگـاه اسـت، متفـاوت 

پس من  .شـود و از انسـان بـه خـدا بدین معنا که مرکز ثقل وجود از من به خویشتن منتقل می

هـا و  همـه حاصـل دگرگـونی نگـرش ها اینو  گردد و انسـان در خـدا در خویشتن حل می

 .)80 (همان، دگرسـانی شخصیت است
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ه تمامیت انسانی را در قالب ترین الیه ناخودآگاه است ک ی خویشتن نشانگر عمیقالگو کهن

ی خویشتن همان گرایش فطری انسان برای الگو کهنبه عبارتی دیگر  شود. روانی تازه نمودار می

ها  آن ها سبب یکپارچگیالگو کهنرسیدن به رشد است که در نتیجه کنار هم قرار دادن سایر 

تالش بسیاری نموده  ای است که برای رسیدن به این مرحله شده و همان شخصیت تکامل یافته

 است.
ای جاویدان است باید گفت: وقوع مکرر  در مورد مساله کربال و واقعه عاشورا که واقعه

هجری تا پایان عمر  61یعنی سال  در آن اجتناب ناپذیر است. از زمان وقوع این واقعه الگو کهن

گاه نسبت به آن زمین در هر نسلی خوانندگان و شنوندگان این حادثه شگرف، به طور ناخودآ

واکنش نشان خواهند داد زیرا این مساله در ناخودآگاه جمعی آنان نقش بسته است؛ از طرفی 

دیگر گرایش به سمت حق یا باطل همیشه در طول تاریخ امری واضح است که در مسیر پیروی 

این  در گیرند. از حق، تعارض دو جنبه خویشتن و سایه وجودی انسان در تقابل یکدیگر قرار می

ریاحی  حر ها بیان نموده است برای مثال. این تقابل را در درون شخصیت نویسندهنمایشنامه نیز 

شخصیت اول نمایشنامه، دچار سردرگمی و تشویش حاد است که در طی نمایشنامه با گذر از 

تکامل خویش برداشته و راه  سوی بهحاالت روحی شدید، پس از جدال با نفس خویش، قدم 

حر با درون و خیال خویش  آغاز نمایشنامه در دهد. در دو راهی پیش آمده؛ تشخیص میدرست را 

 کنی؟ گردی یا دستت را به خونش آلوده می است که آیا برمی در گفتگو

از  دو تنگیرد با ورود  کشد تا اینکه حر تصمیم نهایی خود را می این گفتگو طول می

کشیدن علیه امام  شمشیرالم آمادگی آنان برای و پس از اع و عمرفرماندهان به نام ابوحفص 

گذارد. در  ، حر سکوت خود را شکسته و آنچه در دل دارد با آنان در میان میالسالم علیهحسین 

واقع حر با این کار اقدامی در جهت تکامل خویش نموده و با بیان عباراتی که در مورد امام 

فهماند. حر  منظور خویش را به آنان می ها قبول ندارند حسین درست نیست و خود فرمانده

کند، مردم را  کنیم حسین نیست، مردی است که ادعای باطل می گوید: آنکه ما بر او حمله می می

دانی همه آنچه گفتی دروغ  گوید: و می فریبد و آنان را نابود خواهد کرد؛ ابوحفص در پاسخ می می

ه اقرار حقیقت در مورد امام حسین فراخوانده است. حر ریاحی با این عبارات مخاطبان خود را ب

بر عهده آنانی است که اشاره به  السالم علیهفرماندهان معتقدند گناه کشتن امام حسین  اما؛ است

استدالل از سوی آنان حر را قانع  گونه ایندانند.  کشتنش دارند و خود را تنها سربازان مطیع می

 سازد نمی

بر اساس وجدان اخالقی خود عمل  کند و مخالفت می ناناستدالل آحر ریاحی در مقابل 

گوید و همواره احساس شرم  مکرر از برخورد ناعادالنه نسبت به زنان و کودکان سخن می .کند می

حر با ندایی درون  خویشتن دارد از اینکه با گروهی اندک که در میانشان کودکان هستند، بجنگد.

 .خواند فرامیتکامل  سوی بهرا  و تحت عنوان خیال مرحله به مرحله حر
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نفرٌ أمنوا الموَت فانتشروا...//وأمنتم //فجلُّهمو صِبیةٌ//أصغرُالجرحِ أکبرُ منهم//و أمنتم... فهم 

)//یصرخ الحق ینهمو صرخة//ثم یهوی علی وجهه ویک یا حرُّ//تأمر أن تُسرَجَ 25(

حی هذا//علی صِبیةٍ یَهرعون //و رم33//هبونی حملتُ بسیفی هذا 26الخیلُ//صافیتَ نفسَکَ؟

أمامی و ینکفئون //فتَحملُهم أمهاتُهُمو حاسراتٍ من الرّعبِ//یرکضنَ فی کل مُتَّجَهٍ//ثم قلتُ 

: ؟ الحرأغیروا علیهم معی...//تفعلون؟//أتفعله أنتَ یا حرّ؟//الهاجس: تفعله أنتَ یا حرّ//تفعله أنتَ

/تکذبُ أنتَ و جُبنک مازال سیّدَ موقفِه//منذ جد لی جواَب سؤالک هذا زیاد//الهاجس: تَکذب/

 ).34تا:  (عبدالواحد، بیأمسِ و أنتَ تُقاتلُ نفسکَ 

تکامل خویش است، قسمتی است که شمر  سوی بهقسمتی دیگر از متن که بیانگر حرکت حر 

کند که امام حسین  آورد. حر در این بخش احساس گناه می آن را از میدان جنگ به یاد می

اش در مدینه شده است.  خانواده سوی بهمرگ کشانده و مانع برگشت او  سوی بهرا  لسالما علیه

گیرد با آنان چنین سخن  وی وقتی تصمیم نهایی خود را برای جدا شدن از سپاه دشمن می

 گوید: می

قی هللا أنتم أیهاا ال...///کیف أنعتُکم//أیُّ مفردةٍ سألوّثُها بکم اآلن//تبقی ملوّثةً للقیامة//ال س

عطشانَکم//فیمَ بایَعتموه// فیمَ أرسلتم الرّسلَ تدعونه// ثم أعطشتموه؟//ثم أسلمتموه و أطفاله 

 .36همان:  لألسنّة؟

در این عبارات حر سعی دارد تا سایر افراد را نیز متنبه نموده و وجدان آنان را بیدار سازد و 

این جنگ که در نهایت جز افسوس و گردد. وی آنان را از نتیجه  تکاملشانیاریگر آنان در 

 سازد. پشیمانی نیست، باخبر می

یا أوالدَ العقرب//یوماً ما ینجابُ اللیل و یجی السیل//ستحاسبکم حتی أطرافُ أصابعکم// و 

سیلعنُ آخرکم أوَّلکم// ستقولون خُدِعنا//و تقولون جزعنا//و تقولون تقولون// ولکن جَرّأتم 

 ).90تا:  (عبدالواحد، بی من أضواءهللا.أنفسکم حتی أطفأتم ضوءاً 

پشت کرده و پی به آن  عبید اهللا، حر به گذشته و جایگاه خود در سپاه الگو کهندر پی این 

آید؛  به ارمغان می السالم علیهبرده است که آرامش درونی واقعی با پیروی و همراهی امام حسین 

دهد تا عامل اصلی کمال  یشتن ادامه میبنابراین مشتاق شده و به حرکت در مسیر تفرد و خو

 روانی را بیابد و به منبع اصلی آرامش متصل گردد.

ها أنذا//هاأنذا والموتُ نُصبَ عینی//یعلقُ باألرجل والیدین// فی ُعنقی دَینٌ و أیّ دَین// أردُّهُ 

 )91همان: للحسین (الساعةَ 
نامه پرداخته است و به خوبی با های نمایش شناسی به توصیف شخصیتنویسنده از منظر روان

دهد  تحول عظیم او را نشان می های ذهنی حر روند ها و کشمکش استفاده از تشویش

که  جا آنهای آن است  شخصیت مضمون نمایشنامه جنگ درونی ترین محوری دیگر عبارتی به

ن در همه خویشتروان آدمی برای رسیدن به خویشتن و تکامل مکرر در جدال و گفتگو بوده زیرا 
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زیاد سیر فردانیت، این تجربه برای افراد معدودی روی  های دشواریافراد حضور دارد اما به سبب 

: 1386(مورنو،  است غیرممکنزیرا بدون تحمل عذاب مرگی پیشین، رسیدن بدین هدف ؛ دهد می

 در واین کشمکش در شخصیت حر او را به انتخاب مسیر درست یعنی پیوستن به سپاه خدا  .)77

توان  یونگ بر آن است که از لحاظ علم روانشناسی نمی«شود.  آرامش ابدی رهنمون می نهایت

هر دوی این مفاهیم از یک  زیرا؛ نماد خویشتن را از تصویر خدا یا صورت الهی متمایز ساخت

ماهیت و یک گوهرند. تصویر خدا، همان خویشتن است؛ این سرنمون بیانگر وصلت آگاهی و 

ی سایه به الگو کهنباید خاطر نشان ساخت:  .)77(همان:  »مظهر تمامیت روانی است ناآگاهی و

ای است که انسان را به انجام کارهای  صورت بالقوه در درون انسان وجود دارد و همان جنبه

انجام داده و از یافتن خویش دور  غیرانسانیانسان اعمال  الگو کهنی این  . با غلبهدارد می وامنفی 

نتوانسته بر او غلبه کند زیرا  الگو کهنواقع حر نیز در درون خویش سایه دارد اما این  در دد.گر می

ی سایه همان رفتارهای نابهنجاری است که به سبب سرکوب شدن در ضمیر ناخودآگاه الگو کهن

 مقابل حر؛ تردید و در گردند. ی سایه نمایان میالگو کهنمانند و در شرایط بحرانی در نمود  می

 بخش لذتسرگردانی شخصیت شمر و کشمکش درونی او، زندگی مادی و دنیوی را برایش 

ی سایه بر او غلبه یافته و او الگو کهنشود به عبارتی  نموده و او را به دنیاگرایی رهنمون می

من خویشتن تا ابتدا سایه را مقهور خود «یونگ معتقد است  چراکه یابد درنمیخویشتن خویش را 

ها  در واقع حر ریاحی مدت ).176: 1377یونگ، پ( »ا خود همگونش نکند، پیروز نخواهد شدنسازد و ب

به معنای آغاز حیاتی دوباره  السالم علیهدر بند سایه بوده و روی آوردن او به سمت امام حسین 

بوده است و بعد از رها نمودن منصب فرماندهی  )ع(تر در سپاه مقابل امام حسین  است. او پیش

دهد که این همان خودیابی و  هللا، از آنان جدا شده و مسیر خود را تغییر میاش در سپاه عبیدخوی

ی دیگری است که یونگ مطرح الگو کهنقرار گرفتن در مسیر تفرد است. تولد مجدد عنوان 

های آنیمای مثبت خویش و سیر در مسیر  سازد از این جهت که حر ریاحی به واسطه رهنمون می

جنبه تاریک ناخودآگاه خویش پی برده و پس از دیدن شرایط کودکان و دختران  خویشتن؛ بر

، کشمکش درونی در وجود او آغاز گردیده و در نتیجه این السالم علیهدر سپاه امام حسین  گناه بی

کشمکش به نیمه هوشیار و خودآگاه خویش برگشته است و تصمیم نهایی خود برای همراهی با 

گرفته است؛ این بازگشت و این تصمیم همان تولد دوباره حر ریاحی است. در را  )ع(امام حسین 

واقع او از جدال درونی خویش رهایی یافته و به سبب قرار گرفتن در مسیر تفرد و خویشتن به 

آرامش درونی رسیده است و در نهایت پس از شهادت در راه خدا آرامش اخروی نیز نصیب او 

 ت نو است.گشته است که این همان حیا

 مادینه یا آنیما عنصر .2-3

ای که احساسات و عواطف فعالیت  یعنی محدوده -شناسی انسانآنیما عاملی است که در روان

با هر  ها انسانو در مورد همه  اهمیت بسیار زیادی دارد. آنیما در همه روابط عاطفی-دارند
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اندازد و اسطوره  اید، به اشتباه مینم سازد، اغراق می تر می جنسیتی که باشند، حساسیت را شدید

هر دو اصطالح آنیما و آنیموس از واژه یونانی روح (باد) مشتق . )88: 1396(یونگ، کند  سازی می

ابتدایی نیز آنیما در حکم روح یا جان یعنی اصل اولیه موجودات زنده و  های انسان. در نزد اند شده

را که جنبه زنانۀ روان مرد است، » مؤنثهمزاد « یونگ آنیما یا .حیات است سحرآمیزدم یا شعله 

را که » همزاد مذکر«و آنیموس یا  داند میمعادل اروس مادرانه (شورمندي یا عشق) در مردان 

) 63-62: 1388(بیلسکر،  داند می در زنانمنطق)  خرد یا( بخش مردانۀ روان زن است، معادل کالم

های  سرنمونی است که به بهترین وجه، همه ویژگیآنیما سرنمون نفس زندگی است و از این رو، 

. آنیما زندگی نهفته در پس آگاهی است؛ عنصری است پیشین و سازد می برمالضمیر ناخودآگاه را 

ها و همه آن چیزهای نهفته است که  ، انگیزهها واکنشکه در پس همه احواالت،  ما قبل تجربی

 .)65: 1386رنو، (مو دهند روی می خود خودی بهدر زندگی روانی 

نوعی از حضور آنیما در شکل مثبت آن، همسر حر و مادر حارث است که دلسوزانه نسبت به 

های یک همسر نمونه را داراست؛  کند. همسر حر ویژگی شان کمک می آن دو بر آشفتگی روحی

خاب سرشار از مهر و شفقت مادرانه نسبت به فرزند خویش است. نقش او راهنمایی به بهترین انت

 است.

آنیمای هدایتگر) است که حر و فرزندش را به یاری امام حسین حر (ی همسر الگو کهن

های اینکه مادر  ی مادر حارث نیز هست. از نشانهالگو کهنحر  همسر .خواند فرامی السالم علیه

 توان ذکر نمود: حارث آنیمای مؤثر در ناخودآگاه حر و حارث است، عبارات زیر را می

یا أبتی... إننی مُشفقٌ// ویکَ //تُشفقُ أنتَ علی مَن؟// علی امرأةٍ زارنی طیفُها أمسِ یبکی 

//علیکَ بکی؟//بل علینا معاً یا أبی//فهی أمُّکَ//هل قال شیئاً لکَ الطَّیف؟//قطَّ لم أرَ فی وجهها 

حتی یظهر جلیاً//أی  هَلَعاً کالذی الحَ فیه// خالل ذلک یلوح وجه األم تدریجیاً فی افق المسرح،

ولدی//أی ولدی//أی ولدی//أعلمُ أنی بعدَ هذا الیلِ لن أراکَ//و لن أری أباکَ//أعلمُ أني سأکونُ 

أثکلَ الثواکل//وأفجعُ النساء یُتماً//و أقلَّهُنَّ بارقاً//أذلَّهنَ طارقاً//لکننی جئُت إلیکَ أحتمی من 

/إن کان البدَّ لکلِ الماءِ أن یغیضَ//إن کان البدَّ هَلَعٍ//أکبرَ من فجیعتی الموشِکه//أی ولدی /

 التکونا أنتما الرّملَ الذی یشربهلهذا الدمِ أن یفیضَ//فالتکونا أنتما السیفَ الذی یضربُه//و 

 .)52-51تا: عبدالواحد، بی(

گیرند، اشاره به مفهوم مادینه یعنی  ها در خواب به خود می هایی که اسطوره یکی از شکل

رابطه  .)181: 1377یونگ، ( گوته آن را زن جاودانه نامید که همانانه در روان مردانه دارد عنصر زن

 احتماالًرا که  خودزنیاست که حارث در خواب  سان بدیناین عنصر زنانه با شخصیت قهرمان 

بیند. مادر که در تمام امور دنیوی چون پناهگاهی ایمن برای  نمایانگر عنصر مادینه در اوست، می

فرزند و همسر خویش برای انتخاب راه درست  رهنمون گرو  بیدارکنندهفرزند است، در خواب نیز 
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همسرش بازگو شده و او آن را برجسته نموده و  وسیله بهگردیده است. در این بخش خویشتن حر 

 رشد داده است.

این نقش همسر حر، عاملی شد برای تصمیم نهایی حر برای پیوستن به امام حسین 

و ورود به مرحله تفرد یعنی ذهنِ آشفته حر برای یافتن هدف اصلی و پیمودن مسیر  السالم یهعل

 در در این نمایشنامه در تکمیل فرآیند تفرد، مهم است. الگو کهنآن شد. به عبارتی نقش این 

شدن با آنیما راهگشای منِ خودآگاه حر برای گذشتن از مسیر تفرد و  صدا همواقع پیوند و 

در حقیقت آنیمای موجود در این بخش همان ابراز  ی خویشتن بوده است.الگو کهنبه  ابیی دست

 احساسات و عواطف درونی مرد است که در شکل مادر یا همسر خود را نشان داده است.

است. این  السالم علیهآنیمای دیگر در این نمایشنامه عائشه همسر یاسر از یاران امام حسین 

ه منفی و مثبت است. در حالت نخست، به سبب عطوفت و شفقت مادرانه آنیما دارای دو جنب

نسبت به فرزند خود (سلیم) در پی آن است با باز کردن در خانه برای سربازان عبیدهللا؛ به دنبال 

خواهد  السالم علیهنجات جان فرزندش باشد که این امر منجر به خیانت علیه یاران امام حسین 

 شود. کند و مانع از حرکت او می ایستد و مقاومت می می شدت بهیمای خود شد. یاسر در مقابل آن

کند و بر پایه عقل و درایت خویش، عائشه را از  های او توجهی نمی یاسر به احساسات، خواهش

 سازد. این کار منصرف می

دعنی أری ولدی//دعنی »//تهم بالخروج فیمسکها یاسر«عائشة: سلیم//ابنی ...حبیبی//

صوتٌ من الخارج، یا یاسر هذا ابنک فی أیدینا//افتح بابَ البیت//أو نذبحه اآلن//عائشة: و أراه//

» و هو یتشبث بها بکل قوته«یاسر ال...//نفتحها//نفتحها//...هی تحاول التخلص من ید زوجها//ال

د وهی تجاه«یا عائشة یا عائشة //لسنا سوی مسلمین//تذکّری//بمثل هذا امتحنوا محمد//عائشة 

تا:  عبدالواحد، بیمومنون (ابنی الوحید//یاسر: عائشة//إستغفری هللا فنحن معشر »//للتخلص من یدیه

عائشة: حیاته رهن بهذی الباب یا یاسر//یعیش لو فتحت هذی الباب یا یاسر//یاسر: )//135-136

ینجو من الموت )//لکنه 138یعیش ... الیموتَ ألفَ مرةٍ فی الیوم//أتعلمین عائشة إن أنت أبقیتِ (

 لکی

و نجات  السالم علیهدر جنبه مثبت آنیمای یاسر، همسرش جهت حفظ جان یاران امام حسین 

و نجات جان فرزند خویش، خود را از پشت بام خانه پایین  السالم علیهجان یاران امام حسین 

 گر هالکت فرزند خویش در مقابل چشمانش نباشد. انداخته تا نظاره

زوجه من یدیه و تصعد الی سطح البیت، وا ولداه// وا ولداه// یحاول اللحاق  یاسر یذهل. تفلت

//یاسر مع ...سلیم...بها فال یدرک/// عائشة//یا عائشة//و هی تلقی بنفسها من سطح البیت// سلیم

 عبدالواحد،سلیم (نفسه باکیاً/// حسبی هللا فیکما// حسبی هللا یا سلیم// حسبی هللا وکیالً فیک یا أم 

) در این حالت آنیمای یاسر با او همکار و همراه شده است و آنیمای همدردی و 141تا:  بی
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مرگش، همسرش یاسر را  واسطه بهگردد که با خنثی نمودن عواطف مادرانه خویش  همراهی می

 رساند. در حفظ جان یاران امام حسین یاری می

 سایه .3-3

ا داراست که غرایز حیوانی اساسی و ابتدایی را ها رالگو کهنهای تمام  ترین ریشه سایه عمیق

شود و  نمایان می داند، در سایه می غیراخالقیشیطانی و  معموالًرا جامعه  آنچه شود. شامل می

هرگاه افراد بخواهند با آرامش در کنار یکدیگر زندگی کنند، این جنبه تاریک انسان باید مهار 

آنها فایق آید یا در مقابل آنها به دفاع  بر ،فروبنشاندا های ابتدایی ر گردد. فرد باید این تکانه

در ناخودآگاه قرار دارد و نیرو و تمایلی است که انسان  این کهن نمونه. )116: 1387(شولتز،  بپردازد

ها را ندارند و از نظر خود شخص و از نظر  سازد که اجازه انجام آن را به انجام کارهایی وادار می

دیدگاه یونگ که معتقد به تطوّر و تکامل انسان از  از ها نادرست است. آن کار جامعه انجام دادن

حیوان است؛ سایه بخش مستور و فرومایۀ شخصیت ماست و به این دلیل یونگ سایه را مشکل 

 و ناسازگارپلید نیست، بلکه فرومایه  الزاماًبا این حال سایه . )65-64: 1388(بیلسکر، نامد میاخالقی 

، هر دو را و بدها صفات خوب الگو کهناما از آنجا که ؛ بد نیست تماماًهر حال  است و به

نکوهیده نیست، بلکه از برخی صفات نیک و  های اخالقی نیز فقط دارای گرایش پرورند، سایه می

های  گرا و انگیزه های مناسب، بینش واقع ستوده نیز برخوردار است مثل غرایز عادی، واکنش

با این وجود سایه متضمن جنبه تاریک وجودی ماست که منِ  .)52: 1376نو، (مور آفرینندگی

و شجاعتی وصف ناپذیر  طلبد ولیکن این رویارویی امری دشوار است شخصیت را به مبارزه می

و  جنبه وجودی خویش با تمام شجاعت که حر ریاحی در مبارزه با این گونه همانطلبد،  می

ین شرط الزم و ضروری رسیدن به خویشتن و تکامل رویارویی با ایستادگی مقاومت نمود؛ بنابرا

 سایه است.

او را از تکامل  ؛ وکند را به فرد القا می ناامیدیسایه احساس غم و اندوه و پوچی و یأس و 

واقع نفس اماره یا احساسات  در گرداند. می غیرانسانییافتن خویش جدا نموده و او را به امور 

یافته  نمود» شمر«شخصیت در وجودِ  الگو کهنکشد و این  ا مرز حیوانی میناهنجار انسان را ت

گردد که انسان سایه خویش را بشناسد  رسیدن به مرحله تکامل وقتی مّیسر می حقیقت در است.

توان گفت آغاز  عبارتی دیگر می به و با گذر از این مرحله به مرحله تکامل و رشد دست یابد.

سایه است و آدمی باید جنبه تاریک خود را شناخته و کنار نهد تا بتواند به مرحله رشد و تکامل از 

 تکامل دست یابد.

فاصله گرفته است، قادر به  السالم علیهشمر در طول ایامی که از جنگ با امام حسین 

ها و  فراموش کردن او و حاالت او در هنگام شهادتش نیست زیرا در ناخود آگاه خویش از سختی

برد. ترس و ناآرامی احساسی است که شمر از آن  ورت گرفته در حق ایشان رنج میهای ص ظلم

کند. در نمایشنامه الحر الریاحی  برد، ترسی که غم و اندوهی بسیار برای وی ایجاد می رنج می
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های نامطلوب و  ای به تصویر کشیده است که از احساس نویسنده شخصیت شمر را به گونه

کشد. به دنبال رهایی از این حالت  ناله العطش خسته است و رنج می شنیدن صداهای کودکان و

پردازد تا با ابراز پشیمانی به دنبال جبران باشد. این  با همراهانش می وگو گفتاست و مکرر به 

 تفرد باشد. سوی بهتواند اولین گام شمر  ابراز پریشانی و پشیمانی می

و هذی الریح ال تهدا//متلفتًا إلیه بغضب//  أسبوعٌ...سمعتَ شیئاً؟//وَي...من التی تندب؟//هل

یا شمرُ //تدری أننا مذ قُتل ال...//أوصینا ألّا تندب ثاکلةٌ// //کلّکم صُمٌّ إذن//أرسلوا رجالً یتحری.

 ).63تا:  عبدالواحد، بی( بکاء طفل //عطشان یا حسین...أو یعلو صوتُ بکاءٍ//...یکفی عطشان

ی سایه در نمود منفی ذکر شده است. وقتی شمر به ندای نفس گوال کهندر این نمایشنامه، 

شود. به سبب  و کودکان وی می السالم علیهدهد و سبب قتل امام حسین  اماره خویش گوش می

اینکه اسیر نواهای شیطانی درونش شده، در نهایت آرامش خود را از دست داده و خوار و خفیف 

در کشتن امام حسین  قدم پیشکرد و  می تقواپیشهاقعه وی آرزوی آن دارد کاش روز و گردد. می

یدن به تفرد و جنبه خویشتن دارد شد. این امر نیز اشاره به گامی دیگر برای رس نمی السالم علیه

 ه در وجود شمر نتوانسته به مرحله تکامل برسد.ک

ی هللاَ کنتُ أحوَج أن أتقی هللاَ فی هذه النفسِ//ساعتها یا سهیل//کنُت أحوجَ أن أتق

ساعتها//غیر أنی کابرتُ//ال لم یک الکِبر//أذکره //کنت أنضَحُ بالخوفِ//حتی لقد کان فی وسعِ 

)//کان ورائی ثالثون الفا//أ تَحسَبُنی کنت 78-77تا:  عبدالواحد، بیأجمَعَها (خوفی أن //یذبحَ األرضَ 

هو فردٌ یجودُ بأنفاسه//و  أشجعَ منه جمیعاً؟//کلهم أحجموا//و ؟ کنتُأقوی من الجیشِ أجمعِه

 .تقدمتُ//کنتُ ضحیتهم //و ضحیة خِسَّتِهم کلها

های بسیاری از  ی سایه در نمایشنامه الحر الریاحی در بخشالگو کهنپژوهش بیانگر آن است 

متن در نمود منفی دیده شده است. آنگاه که شمر و همراهان عبید اله به ندای شیطان گوش 

نمود منفی سایه قرار  تأثیرتحت  همه اند، ها شده ترین انسان ون پاکداده و سبب ریخته شدن خ

اند. در واقع آنان خویشتن خود را به فراموشی سپرده و دچار خشم و غضب درونی شده و با  گرفته

یا دل بستن به  خواهی زیاده. اند شدهگناه مرتکب اعمالی ناشایست  کشتن زنان و دختران بی

 ی سایه در وجود آنان شده است.الگو کهنکه سبب نمود مادیات عامل دیگری است 

فانفجِروا غیظاً//لقد  ؟ إذنأم تطالبونَنی بواحد منکم؟//ألستم تملکون غیرَ أن تُحملقوا فیَّ

 ).69تا:  عبدالواحد، بی( قَتلتُه//قتلتُه//قتلتُه

اخته و با شمر مکرر در مقابل همراهان و طرفداران خویش به بیان و اعتراف کار خویش پرد

این بازگویی به دنبال از بین بردن ناآرامی و دلهره دائمی خویش است به عبارتی دیگر برای رها 

پردازد. به عبارتی  نمودن خود از فشار اندیشه و افکار ناخوشایند به ذکر آنچه انجام داده است، می

ا به دنبال جبران دیگر شمر به جنبه خویشتن خویش رجوع نموده و از کار خود پشیمان است ام

مان و باگناهان و خطایمان، اعتراف یک ضرورت روان درمانی  رویارویی با سایه در.» آن نیست
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 صرفاًزیرا رازی  دهیم مینهیم، کاری مفید انجام  است. وقتی رازی را با دیگران در میان می

مورنو، ( »استکه راز خصوصی، عین بار گناه  گوید می یونگ و ویرانگر است. بار زیانخصوصی 

1386 :57(. 

هذا الصفاء المطمئن//هذی النظرة النبیة العینین//أکرهها//قلتُ: إنک عبءٌ من 

الطّهر//تکرهک االرضُ//إذ أنتَ تفضحها//إنما محنتی بک اضعاف محنتک اآلَن بی//أنا من شاءَ 

 .)99تا:  عبدالواحد، بی( لی سوءُ حظی//أن أُبتلیَ إزالة کلّ المروءة//عن کاهلِ األرض
ندارد. شمر خود به صفا و پاکی  مؤثریی سایه در نمایشنامه الحر الریاحی کارکرد الگو کهن

از قدرت و شجاعت خویش دم  که اینواقف است. شمر با  السالم علیهنهایت امام حسین  و حد بی

اینکه است. این آشفتگی و حال پریشان به جای  قرار بیآشفته و  کامالً، از لحاظ روحی زند می

و تکبر ورزی است. در واقع  جرئتتعالی باشد، نوعی  سوی بهشروعی برای دگرگونی و حرکت 

شناسد  شمر در سفر ذهنی خویش به سطح سایه روان خود رسیده است و وجوه منفی آن را می

تواند در  نمی گاه هیچهمین سبب او  به های دیگری قدم نهد. نهد تا به الیه سایه را کنار نمیولی 

شناخت افکار و جنبه  در بیانی دیگر مسیر تعالی قرار گیرد و به آرامش روح و روان دست یابد.

منفی وجودی بدین معنا نیست که باید متناسب با آن عمل کنیم بلکه بدین معناست که به مقابله 

سیار که این امر نیاز به شجاعت ب ها را واگذاریم با آن پرداخته و سعی در اصالح آن نموده و آن

سرکوب شخصیت ناپسند درون پرداخته و سعی در رسیدن به تکامل نماییم. این در  به بهدارد تا 

و  حالی است که شمر با وجود شناخت جنبه منفی روان خویش و پی بردن به حقیقت امام حسین

با وجود اعتراف به خطای خویش که نوعی ضرورت درمانی است، به مقابله در برابر جنبه منفی 

 صیت خویش نپرداخته است بلکه متناسب با افکار و عواطف منفی خود عمل نموده است.شخ
 ها رنگ .4-3

خاصی بر  تأثیرزیرا هر رنگی ؛ هاست رنگیکی از معیارهای سنجش شخصیت افراد، توجه به 

، کیمیاگران قدیم در اعتقاد یونگبه «شود.  روان آدمی دارد و وضعیت جسمانی او را نمایانگر می

عناصر نفوذ کند و از  تمامی بهکه قادر بوده  اند بودهبا جوهري روحانی  نظیری بیتجوي سنگ جس

، فلزات پست را به فلزات عالی تبدیل نماید. به تعبیر وي این عناصر مانند آمیزی رنگطریق 

شوند و  رنگ الهی برگرفته از سنگ مقدس به نحوي بیدار می واسطه بهخفتگانی هستند که 

گذارند. یونگ در تعبیري دیگر رنگ  مرحله مرگ به مرحله نوزایی و تولّد مجدد قدم میگویی از 

یعنی رنگ یا اکسیر «واحد  ،»ظاهراً آدم فلسفی« نویسد: کند و می را نمادي از آدم فلسفی تلقی می

حیات است. لیکن انسان درونی جاویدان نیز هست که با انسان نخستین همسان و یا الاقل 

 .)536: 1373،و یونگ 150: 1398رونقی، (» اوستمربوط به 

شود و بیانگر وضعیت  با توجه به اینکه رنگ، عنصر کشف روان و درون انسان محسوب می

 به جسمی و روحی فرد است، نویسنده در متن نمایشنامه خویش از این مورد بهره گرفته است.
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در این  مرتبه 23رنگ حدود صر عننویسنده است.  بینی جهان کننده مشخصعبارتی کاربرد رنگ 

 .استنمایشنامه به کار رفته است که شامل خود واژه رنگ نیز 

 رنگ سفید

رنگ در  این از عالم ارواح نیز هست. نمادی گناهی است. پاکی و قداست و بی سفیدرنگرنگ 

. گیرد قرار می مورداستفادههای متعدد از جمله اعمال حج، نماز و تدفین میت  برپایی مراسم

بر این رنگ اشاره فرموده است؛ این رنگ در تقابل  در قرآن کریم مرتبه 12خداوند متعال نیز 

یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ «در آیه  خداوند گیرد. رنگ سیاه قرار می

لْعَذَابَ بِمَا کُنْتُمْ تَکْفُرُونَ/ وَأَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ أَکَفَرْتُمْ بَعْدَ إِیمَانِکُمْ فَذُوقُوا ا

رنگ سفید را نماد پاکی و سعادتمندی قرار داده و رنگ  )107 و 106، عمران آل(» هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

 کند. معرفی می بختی تیرهسیاه را رنگ 

 داند. و فرزندان او می السالم علیهرنگ سفید را نماد پاکی امام حسین  در عبارات زیر نویسنده

إننی بدماء حناجرهم//سأکدر هذا البیاض//أرغم هذی اإلصبع المریبة //أن ترتدی لونَ الیدِ التی 

 ).65تا:  عبدالواحد، بی( علیها نَبَتت//أجعلها سوداء حتی العظم

داشته است که با وجود دشمنی با امام حسین این عبارات را نویسنده از زبان شمر بیان 

خود نیز بر پاکی و صفای وجود ایشان واقف است و در پی آن بوده تا این سفیدی را  السالم علیه

 به سیاهی و تیرگی مبدل سازد.

قسمتی دیگر از  پذیرد. در سفیدی را نمی گونه هیچوجود شمر سراسر تاریکی و سیاهی است و 

گوید  را ریخته است، می انسان ترین پاکنگرد که با آن خون  تان خود میمتن، شمر وقتی به دس

بر آن است تا سفیدی چشمان خویش را نیز از بین ببرد تا خود را از وحشت رها سازد و آن دست 

 را نبیند.

لو أنَّ اختفاءک مُرتهنٌ بالعَمی//ألنشبتُ هذی األظافَر فی محجری//إلی أن یسیلَ بیاضُهُما 

 ).67تا:  عبدالواحد، بی( یدیکلُه فی 

 رنگ سیاه

مقابل  نقطه سیاهرنگ  .استنماد خصایل ناپسند و نماد ظلمت، گناه، جهل و شیطان  رنگ سیاه

که در  گونه همان. هاست ناراستیرنگ سفید بیانگر ناپاکی و  برعکسرنگ سفید است این رنگ 

دو رنگ را در مقابل هم قرار داده مشاهده نمودیم؛ خداوند متعال این  عمران آل سوره 107آیه 

های نفسانی کافر  است و رنگ سیاه را اختصاص به افرادی داده است که با پلیدی و آلودگی

طهارت و تهذیب نفسانی شایسته  ویژگیکند که با  بیان می مؤمنانیاند و رنگ سفید را برای  شده

. استپوچی، جهل، ظلمت و مرگ ترین رنگ است و نماد  سیاه تیره رنگ اند. کمال و تعالی شده

که این رنگ در تضاد با رنگ سفید است، بنابراین در تضاد با پاکی و قداست بوده و  گونه همان

نمایانگر مرز مطلقی است که در فراسوی آن زندگی متوقف  سیاه .نمایانگر پوچی و نابودی است
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ماند که داستان را باید  ی میشود و لذا بیانگر فکر پوچی و نابودی است. سفید به صفحه خال می

: 1376، (لوشر سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن هیچ چیز وجود ندارد نوشت ولیروی آن 

 ها در وجود او بسیار است. نویسنده رنگ سیاه را به شمر نسبت داده و معتقد است که تیرگی .)97

راکین تُفرغُ أجوافها ثم تهدأ// و أنا مثلَما تنفضُ الغیمة المُدلَهمةُ أمطارها//أنا مثلما البیر// الب

چاه درون  ).73تا:  عبدالواحد، بی( البیر//کلّما أخرجوا منه یزدادُ عمقاً//کلما أخرجوا منه یطفحُ بالماء

بر رنگ  افزون حق و حقیقت باشد. رو دنبالهتواند  هاست که نمی ها و تیرگی شمر، پر از سیاهی

خود نماد  چاه است که نویسنده در مورد شمر به کار برده است. سیاه، چاه واژه کلیدی دیگری

تاریکی است و با ذکر آن چاهِ تاریک درون شمر اراده شده است که تا آن را زیر پا نگذارد و به 

واژه برای اباحفص نیز به کار رفته  این مدد ریسمان الهی خود را باال نکشد، هالک خواهد شد.

یعنی او نیز همچون شمر در ؛ چاه رها شده است در قعرگوید: دلو تو  است که در مورد او حر می

 تواند با حر هم مسیر گردد. تاریکی درون خود گرفتار است و نمی

شود و رنگ سیاه همان  شروع فصل دوم از کتاب با خیال و صدای شمر با رنگ آغاز می

اهی اشاره به تاریکی در واقع این سی رنگی است که شمر در خیال خود با آن درگیر است و

روا  السالم علیهذهن او دارد و اشاره به نهایت ظلمی دارد که شمر در حق امام حسین  بار وحشت

افتد،  پس از شهادت ایشان می السالم علیهشمر یاد دستان امام حسین  که هنگامی داشته است.

نِ القارِ //فیها إصبعٌ کفٌّ بلو« کند میزان کبودی دست ایشان را با رنگ سیاه چون قیر وصف می

از نظر روانشناسی ذکر مکرر رنگ سیاه نشان  ).61تا:  عبدالواحد، بی( »بیضاء//لو کانت یدی ألفزَعتنی

گیرد تا با  کند و آن را نادیده نمی های سیاه ناخودآگاه خود را مرور می از آن دارد که شمر جنبه

ید. در حقیقت در وجود او رنگ سیاه گذشتن از سیاهی درون به فردیت و خویشتن خود دست یا

نیز سیاهی را  یونگ شود؛ ظلمانی و عمیق است. خارج میفزونی دارد و هرچه از درون و ذهن او 

داند و از زبان کشیش چنین ذکر  با سایه می شدن مواجهنماد ظلمت دانسته و آن را همسان با 

نویسنده » واسمان چراغی برافروزذهن ما را بزدای و برای جمیع ح انگیز هراسظلمت « کند. می

 صورت بهرا تجربه کرده باشد یعنی اولین مرحله کار را که در کیمیاگری  باید سیاهیاین جمله 

 .)70: 1373(یونگ،  با سایه در روانشناسی است شدن مواجهو نظیر  شده میمالیخولیا احساس 
 رنگ سرخ

رنگ سرخ یا قرمز «است ، خون و آتش خورشید کننده تداعیرنگ سرخ رمز قواي فعّال طبیعت و 

های میل و اشتیاق  بیانگر نیروی حیاتی، فعالیت عصبی و غددی بوده و معنای آرزو و تمام شکل

آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی. نشانگر آرزوی  به دسترا دارد. این رنگ یعنی لزوم 

 قرمز در پوشش خود دارند. شدید برای تمام چیزهایی است که شدت زندگی و کمال تجربه را

که همسر حر در مورد کشته شدن  وقتی .)87: 1370، (لوشر »یعنی محرک اراده برای پیروزی

 کند. کند، دو بار رنگ سرخ را تکرار می صحبت می السالم علیهامام حسین 
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الحسین// و سوف تبقی هذه العالمة// کلّ السیوف الوالغات فی دمِه//کلّ الرِّمال  سی قتل

 ).52تا:  عبدالواحد، بی( لشارباتِ من دمِه//قانیةً تبقی إلی القیامة// قانیة تبقی إلی القیامةا

شود، اشاره به  شناسی این رنگ در این بخش از نمایشنامه دریافت میآنچه در مورد روان

ارتباط با شخصیت حر بن ریاحی رنگ سرخ  جنب و جوش و آغاز حرکت سرنوشت ساز است. در

 السالم علیهبارت داللت بر مصمم بودن حر در تصمیم خود مبنی بر یاری امام حسین در این ع

اما با توجه به کلیت کاربرد رنگ ؛ سرخ در این قسمت بیانگر حیات جاودانه حر است رنگ دارد.

توان گفت: با توجه به اینکه رنگ سرخ، رنگی گرم است و با توجه به  سرخ در حماسه عاشورا می

 یعنی وحیات است؛ به کار رفته است، نشانه جاودانگی السالم علیهرد خون امام حسین اینکه در مو

 کسی که یاد و نامش در طول تاریخ همیشه زنده و پایدار است.
 نتیجه .4

ها را به زیبایی  ترین آثار عاشورایی است که روان شخصیت نمایشنامه الحر الریاحی از مهم

ها را در کنار هم بیان نموده  به حاالت متضاد روانی انسان، آندهد. نویسنده با توجه  انعکاس می

ای بس  سویی با توجه به اینکه متون عرفانی از جمله متون عاشورایی که تصویرگر واقعه از است.

عظیم و ماندگار است؛ محصول توجه به ناخودآگاه جمعی است یعنی تصویرگر حاالت روانی است 

 مفاهیمی آشنا برای ذهن مخاطب است. چراکهرا درک نماید؛  تواند به خوبی آن که مخاطب می

ها در متن نمایشنامه، ضمیر ناخودآگاه بشر را در قالب تصویرهایی الگو کهنگیری از  بهرهدر واقع 

آنچه در این نمایشنامه مشاهده گردید، بیانگر تفکر و  قابل درک و شناسایی ارائه نموده است.

ممکن است بر ذهن هر شخصی خطور نماید که حضور وی در اندیشه نویسنده است که حتی 

توانست باشد. به عبارتی این نمایشنامه پاسخی بر ضمیر ناخودآگاه  واقعه کربال چگونه می

نویسنده است که در ارتباط با آن به دنبال یافتن موقعیت و جایگاه خویش در صحنه عاشوراست 

ی سایه الگو کهنماید و یا چون شمر در نقش تواند مسیر تکامل را طی ن که آیا چون حر می

هایی است که  افکار جمعی انسان بازگوکنندهواقع تمام این موارد  در گردد. گرفتار نفس اماره می

تقابل دو حالت روانی در این  دانند. را در صحنه کربال مبهم میدر طول تاریخ جایگاه خود 

یه است. حر ریاحی نمادی از خودآگاهی و ی خویشتن و ساالگو کهننمایشنامه بیانگر تقابل 

 در برابر نفس است، شدگی تسلیمنمادی از سایه و غفلت و  الجوشن ذیبیداری است و شمر بن 

 در تمام جهان مورد توجه مذاهب متعدد بوده است. آنچه یعنی تقابل خوبی و بدی یعنی.

تکامل فرد است که در این در  تأثیرگذاری دیگر عنصر مادینه یا همان آنیماست که الگو کهن

ی آنیما الگو کهننمایشنامه مادر حارث یعنی همسر حر ریاحی و عائشه همسر یاسر نماد آن است. 

مندی از روحیه زنانگی یعنی احساسات و عواطف لطیف، برخی از  در این نمایشنامه به سبب بهره

ه و یاریگر آنان در نمایشنامه را برطرف نمود مثبت های شخصیتهای  ها و سردرگمی کاستی

ها مساله دیگری است که نویسنده برای  پیمودن مسیر رشد و تعالی شده است. توجه به رنگ
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ی رنگ در این الگو کهن های نمایشنامه به کار برده است. شرایط روانی شخصیت توصیف دقیق

یان گیری از رنگ سیاه برای ب های نمایشنامه است. بهره درون شخصیت گر جلوهنمایشنامه 

که شخصیت سایه یعنی شمر با  مفاهیم خاصی چون کدورت و دشمنی به کار گرفته شده است

بیان حاالت  آن مکرر درگیر است و رنگ سفید القاگر مفهوم پاکی و معصومیتی است که در

مشاهده گردیده و در نهایت رنگ سرخ تجلی حیاتی همیشگی و  خویشتن الگوی کهنمرتبط با 

 یابد. معنا می السالم علیهیر است که در خون پاک امام حسین جاویدانی وصف ناپذ
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