
  

  

 وان ثالثشعر اخ بررسي كهن الگوها در

  ∗∗زهره سوراني/ ∗مسعود فروزندهدكتر 
           

  چكيده
 هستند ذهن و ضمير ناخودآگاه افراد بشر هايي يكسان و مشترك دركهن الگوها انگاره

دهند و بازشناسي كه در هر عصري به شكل باورهاي رايج آن دوره خود را نشان مي
هاي عميق فرهنگي، مورد جريان  درتواند شناخت ما راهاي آنها ميدگرگوني تحوالت و

يونگ در آثار خود از كهن الگوهاي . هاي تاريخي افزايش دهداخالقي و مذهبي در دوره
شمار  آنها را به تنهايي و در پيوند كلي با هم در هر يك از برد ومتعددي نام مي

 كه يونگ  كهن الگوهاييمقالهاين  در. آوردمعناترين تجليات روان جمعي به شمار ميپر
، خود و نقاب در شعر ، سايه، مادر مثالي مانند آنيما، استتوجه خاصي به آنها داشته

 تأثير اخوان ثالث بررسي و تحليل گرديده و مشخص شد كه اين دسته از كهن الگوها
 كهن الگوهايي نظير عشق، مرگ، تأثيرهمچنين . اندبسزايي بر ذهن و زبان اين شاعر داشته

كه همواره ذهن بشر را به خود ... قهرمان، اعداد، كيميا، آرمانشهر، غول و تولد دوباره، 
  . اند، در شعر اخوان بررسي شده استمشغول كرده

  
  ي كليديهاواژه

  .نقاب، مادر مثالي آنيما، سايه، كهن الگو، اخوان،          
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  مقدمه
 ايي مشكالت وگشتالش محقق براي گره و شود     در هر تحقيقي اهدافي دنبال مي

از . باشد، مي خاص كه مدنظرش بوده استيرسيدن به اهداف برداري از حقايق وپرده
اخوان ثالث  اشعار جملة اهداف اين پژوهش استخراج برخي نمادهاي كهن الگويي در

  اين كهن الگوها با ذهن شاعرة دريافت رابطةتحليل آنها و در نتيج بندي وطبقه و
توان طريق آن مي هايي است كه ازتحليل، يكي از روش ررسي وزيرا اين نوع ب. است

   ها وغم شيرين و به شخصيت، حاالت روحي، ذهنيات، عواطف، تجارب تلخ و
سازي  همچنين با توجه به عالقة خاص اخوان به حماسه. بردهاي صاحب اثر پيشادي

معاصر را  عار اين شاعرآن شدند تا اش دگان بر، نويسنو اسطوره و بيان و زبان زيباي او
در اينجا پس از بحثي كوتاه دربارة پيشينة . در ترازوي نقد كهن الگويي قرار دهند

نقل چند اثر كه با اين موضوع به چاپ رسيده است،  پژوهش در زمينة اين نوع نقد و
 مثالي و و مادر پرسونا، سايه، خود كهن الگوها به ترتيب اهميتي كه دارند مانند آنيما،

 اندزبان شاعر گذاشته ذهن و ي كه برتأثيرنيز براساس  منفي آن و مادهاي مثبت ون
 اي دارند نقل وويژه كاربرد او اشعار كه در ...و آرمانشهر دوباره، تولد مرگ، عشق، نظير

  . شوندتحليل مي هايي از اشعار اخوان بررسي وبا ارائة نمونه
  

  پيشينة پژوهش
اي است و نقد كهن الگويي نيز از بيات رويكرد تازه    بحث كهن الگوها در اد

هايي كه تاكنون در ادبيات از جملة پژوهش. رودفرايندهاي مدرن نقد ادبي به شمار مي
پري در شعر  :توان به آثار ذيل اشاره كرد زمينه صورت گرفته است، ميفارسي در اين

 ،1387-1386ني دانشگاه الزهرا، انسامجلة علوم (از مريم حسيني )ديدار با آنيما( مولوي
تحليل آنيما در شعر سهراب سپهري از  بررسي و ،، بانوي بادگون))69-68( 17شماره 

راز  ، آنيما و))13-12( 3شماره ،1385هاي ادبي، مجلة پژوهش( همايون جمشيديان
مجلة (اشرف خسروي  سيدكاظم موسوي و اسارت خواهران همراه در شاهنامه از



  89پائيز، دوم، شماره  اولنور زبان وادبيات فارسي، سالفصلنامه تخصصي پيك   114

تحليل كهن الگوي ايمان ابراهيمي در  بررسي و ،))3( 6، شماره1387، پژوهش زنان
، )5، شماره 1387مجلة ادب پژوهي،(سورن كركه گور از مصطفي گرجي  نگاه مولوي و

مجلة پژوهش زبان وادبيات فارسي، ( از مريم حسيني مولوينقد كهن الگويي غزلي از 
-پايان (حميده محمودنژاد شاملو ازاشعار احمد  ، بررسي كهن الگو در)11، شمارة1387

اشعار سهراب  ، بررسي كهن الگو در)1384نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهركرد، 
  ). 1385نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهركرد، پايان( مهران مرادي سپهري از

-1875( يسيئالبته مهمترين منابع در اين موضوع، آثار يونگ، روانشناس سو
كند و  يونگ روان را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم مي. است.)م1961

هر چند اين كهن الگوها در . نامدمي» كهن الگو«محتويات ناخودآگاه جمعي را 
ناخودآگاه جمعي ساختار متفاوتي دارند، در همه جا يكسانند و هم براي فرد سودمند 

اند كه همواره بر ذهن ديرينهكهن الگوها مفاهيم كهن و . ند و هم براي نژاد بشرهست
يونگ «. شودهاي آنها در ادبيات ملل گوناگون نيز ديده مياند و جلوهگذار بودهتأثيربشر 

و آنها را در شمار پرمعناترين تجليات روان جمعي  برداز كهن الگوهاي متعددي نام مي
لي، آنيما، آنيموس، توان به كهن الگوهاي مادر مثاترين آنها مياز مهم. آوردبه شمار مي

خويشتن، سايه، نقاب، رستاخيز، تولد دوباره، پير مكار، مدينه فاضله، آرمانشهر، كيميا، 
   )371: 1382، ارشاد( ».اشاره كرد... قهرمان، پيرخرد و

  
  كهن الگوهاي مهم از ديدگاه يونگ و بررسي آنها در شعر اخوان 

 هستند كه همواره ذهن بشر كهن الگوهاييترين  آنيما و آنيموس از جمله مهم:آنيما     
رد مخفي در روان يونگ زن مخفي در روان مرد را آنيما و م«. اند قرار دادهتأثيررا تحت

هاي آنيما در مرد باعث بروز خصلت« )9 :2536 فوردهام،( ».نامدزن را آنيموس مي
وس در زنان باعث شود و آنيمزنانه و تمايل و عالقه او به زباني درمانده و مردد مي

 آنيما بر روان )69: 1375 ،...كالوين و( ».شودگونه ميهاي مردانه و قهرمانبروز خصلت
ناخودآگاه واژة زن را به زبان  هنگامي كه شاعر به طور.   استگذار بودهتأثيراخوان  
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  آنيماي درون اوتأثير دهد، اين امر نشأت گرفته ازآورد و او را مخاطب قرار ميمي
   :ستا

  را ديدم، بگو اي زن، بگو ديشب چرا خواب تو
  كجا بوديم؟

  ) 34: 1379 ،)4(اخوان] (آمديم، آن وقت شب تنها؟با هم از كجا مي[ 
شود كه شاعر وجود خود را با او يكي ببيند و معشوق  روشن آنيما باعث مية   جنب

   :گي بنامدهاي با او بودن را زيباترين لحظات زندخود را ستايش كند و لحظه
  گاه و پناهاي تكيه«

  هاي             زيباترين لحظه
                      پر عصمت و پر شكوه 

  )73 :1363،)8(اخوان(» !                                  تنهايي و خلوت من
عشق به زني به نام توران نيز از آثار آنيماي   عشقي اخوان در دوران جواني وة    تجرب

 سنگيني بر ةكند و فقدان او ضرباو معشوق خود را ستايش مي. ه استهن او بودذ
او  آورد؛ به طوري كه در شعرهاي ارغنون و زمستان به آثار دوري ازروحش وارد مي

  : معشوق فراموش شود گذاردبنابراين آنيماي ذهن اخوان نمي هايي دارد؛اشاره
  اي سنگين دل دير آشنا، توران من !  آه

  )28 0 :1375،)1(اخوان(من، دين من، ايمان من  جانم از جان بهتر 
آنيما از لحاظ وابستگي «. دهد    آنيما معموالً دو چهرة مثبت يا منفي ازخود بروز مي

ديگري  يكي روشن و: هاي مختلف زنانه، دو سويه يا دو جنبه داردات سخنكيفي
 ».اندكار يا ساحره مكان گزيدهگر، فريبدر سوي دي در يك سو خلوص خير، و. تاريك

 حالت درونگرايي قرار گيرد، حاالت مثبت و  بنابراين اگر آنيما در)9 :2536 فوردهام،(
 گرايي قراراگر در حالت برون كند ومرد نمود پيدا مي احساسات لطيف در عواطف و

: د ازانبه گفتة يونگ اين صفات عبارت. شودمرد ظاهر مي وجود گيرد، صفات منفي در
-صورتي برون آنيما در« :گويديونگ مي. بوالهوسي خلقي، تلون وگسيختگي، كجلجام
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شعر خود   اخوان در)75 :1368 گوستاو يونگ،. ك.ر( ».به دنيا باشد گراست كه رو
شود كه گرايي آنيما باعث ميدرون. مثبت آنيما است  هر دو جنبة منفي وتأثيرتحت 

لطيف  هاي شاد وبه بيان لحظه نشاط ببيند و وق وش وي خود را سرشار از شور و
  :زندگي بپردازد

  تن، شنگي از رقص لبريز
  ) 65: 1362،)2(اخوان(چنگي از شوق سرشار،  سر،
  زد شور و در من موج مي... 

  )104: 1379 ،)4(اخوان. (تراويد آن نشاط و نورو از من مي
و   منفي نسبت به زندگي داشته باشدشود كه او نگاهيگرايي آنيما باعث ميبرون      و

  :نفرين كند آن را لعن و
  . عشق را عاشق شناسد، زندگي را من

  .ام پايين و بااليش من كه عمري ديده
  ) 109 :1379 ،)7( اخوان! ( كه تفو بر صورتش، لعنت به معنايش

 وارزش، رانده شده شود كه شاعر خود را موجودي بينيز اين حالت باعث مي      و
  :دردمند بداند

  منم من، سنگ تيپا خورده رنجور
  منم، دشنام پست آفرينش،

  )98: 1372،)6(اخوان(  نغمه ناجور
گراست كه ديدي منفي  جنبه منفي آنيما يا آنيماي برونتأثيرشعر زير نيز اخوان تحت  در

  :بيندخاموش مي ساكت و آن را مانند مردابي، راكد و زندگي دارد و نسبت به عمر و
 خموش آرام و ساكت و راكد و   عمر من ديگر چو مردابي است
 او بگريزد خسته در مانده و   گاهگه شايد يك ماهي پير

  )97: 1386،)9(اخوان(    
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. است» سايه« يكي ديگر از كهن الگوهاي مهم در روانشناسي يونگ :)شَدو(     سايه 
 منفي دارد و البته سايه ةنبست كه جبخش دروني و اليه پنهان شخصيت ماسايه «

 پست اين ة جنب)228: 1383شميسا،( ».گذاردها ميات مثبت هم بر روان انسانتأثير
او شاعري است نوميد كه . كهن الگو باعث نگرش منفي اخوان به جهان پيرامونش شده

گويد، او جهاني را به هاي انسان سخن ميشناسد و پيوسته از رنجتاريخ را سياهكار مي
شناساند كه در آن هراس بر همگان چيره شده و بياباني است خشك و قرن ما ما مي

   :هاي پوچ و تهي فراوان استدر شعر او لحظه. قرن خون آشام است
  از تهي سرشار،

  ).31: 1363،)8(اخوان(ها جاري است         جويبار لحظه
  :انگاري با نوميدي عميق همراه است     در شعر او هيچ

  .هاي رفته از ياديماويان قصهما ر
  هامان راكس به چيزي، يا پشيزي، برنگيرد سكه

  .شاهي است بيگانه گويي از
  ) 85همان،( ميري دودمانش منقرض گشته ز يا

-ها و نوميديبيانگر رنج...       و واژگان ابر، مرداب، باغ عقيم، ده كوره دور افتاده و

 گذاردريك جهان و انسان را به نمايش ميون تاابر در شعر او گاهي در. هاي او هستند
  .)135: 1373دستغيب،(

  !قاصدك

  روز ابرهاي همه عالم شب و
  )148: انهم. (گريند در دلم مي

  آيد برون، ابري شود تاريك نفس كز گرمگاه سينه مي
  ) 108 :1387،)10(اخوان(در پيش چشمانت   ديوار ايستد چو

 پست سايه باشد؛ ةتواند اثر جنبي و جهان پيرامون مي     اين نگرش نوميدانه به زندگ
  . نيز به شمار آيد ات جنبه پست آنيماتأثير تواند ازبه عالوه اين نوع نگاه مي
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اند؛ اين هاي منفي سايه پرداختهاگرچه روانكاوان بيشتر به جنبه: ات مثبت سايهتأثير     
-توان به بينش عميق، فراست واقعا مي كه از جملة آنهات مثبتي نيز داردتأثيركهن الگو 

. هاي مناسب و خالقيت و آفرينندگي نسبت به مسائل گوناگون اشاره كردبينانه، واكنش
-هرگاه اميد به زندگاني مي. نصيب نيستهاي مثبت سايه بي جنبهتأثيراخوان نيز از 

ار جنبة مثبت سايه آث فهمد، ازنگرد و درد مردم را مياي به جهان ميجويد و با ديد تازه
  . است

  ! چه بيهوده! هوم: گويدمرگ مي
  اما باز بايد زيست،: [گويدزندگي مي      

  بايد زيست،                                        [ 
  ) 110: 1379،)7(اخوان(»!... بايد زيست                                           [

شود؛ اين حس اعث ايجاد حس شيرين عاطفي در فرد مي مثبت بة     همچنين اين جنب
 مثبت سايه بر روان اخوان باعث شده كه او تأثيرنيز  و. شيرين ريشه در آنيما نيز دارد

اخوان كه پيش از اين . پي نجات مردم كشور خود باشد در كند و بينش عميقي پيدا
باره نام خود را كرد، يكنوميدي معرفي مي خود را چاووشي خوان قوافل حسرت و

 محمدي آملي،( كندعوض كرده، از خود به نام چاووشي خوان قافلة روشنان ياد مي
1380: 223.(  

 دهد سحربا سپيده خبر مي شب رفت و   دهد سحراز ظلمت رميده خبر مي
 دهد سحرزمهر ديده خبر مي اينك  و   در چاه بيم، اميد به ماه نديده داشت

 دهد سحرها دريده خبر ميآن پرده و   هاها، شهابببس شد شهيد پردة ش

  )268: 1387،)10(اخوان(     
  :شودي ديده ميتأثيرشعر زير نيز چنين  در

  تن، شنگي از رقص لبريز
  )65: 1362،)2(اخوان( سر، چنگي از شوق سرشار 
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خ هاي شاد در شعر اميد اندك است اما زماني هم كه اين حس عاطفي ر     اين لحظه
  . شعر او آيينه زالل روحياتش است. شودها دور ميها و بيهودگيدهد، او از پوچيمي

ند تا ز، نقابي است كه بازيگر به چهره مي»پرسونا«منشأ لغوي واژه  ):نقاب( پرسونا     
در روانشناسي يونگ، كهن الگوي پرسونا با . اي قادر سازداو را براي ايفاي نقش ويژه

دهد تا اي را در اختيار فرد قرار ميرود و وسيلهابهي به كار ميمعني و هدف مش
در واقع نقاب خارجي است . شخصيت كسي را تجسم بخشد كه الزاماً خود او نيست

 .گذارد تا مورد پسند جامعه واقع شودكه شخص را در انظار عمومي به نمايش مي
، در شخصيت )نقاب( نانقش پرسو .وجود پرسونا براي ادامه حيات امري ضروري است

پرسونا طريقه سازگاري و «. تواند مضر هم باشدبه همان اندازه كه سودمند است، مي
: 1383شميسا، (» .تواند شغل آدمي باشدكنار آمدن و رفتار فرد با جهان است؛ مثالً مي

هاي اخوان نيز نقاب. باشدنقاب از كهن الگوهاي پركاربرد در اشعار شاعران مي )228
گاه ستايد و او را تكيهشود كه معشوق را ميگاه عاشقي مي. زندفاوتي به صورت ميمت

  :نامدهايش ميلحظه
  گاه و پناهاي تكيه«

  هاي             زيباترين لحظه
                      پر عصمت و پر شكوه 

  .)73: 1363،)8(اخوان(» !                                  تنهايي و خلوت من
شود؛ گاه معترض آيد، انسان منزوي و مأيوسي مي      گاه وقتي از زمانه به تنگ مي

اش خود را شود؛ گاه به جاي محكوم كردن شرايط اجتماعي وخيم زمانهسياسي مي
  . كندمحكوم مي

  ام،گرگ هاري شده
   .)116: 1372،)6(اخوان (دله دو  هرزه پوي و

روايت شكوه و عصر زرين قومش را  و زندبه چهره مي راوي را      گاه نقاب نقال و
  :آوردبه ياد مي
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  راويم من، راويم آري،
  . ام باري بازگويم، همچنانكه گفته

  .)70: 1379،)4(اخوان(هاي رفته از يادم  راوي افسانه
  :شود و گاه مرثيه گوي وطن خويش مي
  آزردة خويشمهم خستة بيگانه، هم  از بس كه ملول از دل دلمردة 

 من مرثيه گوي وطن مردة خويشم  » !چه نوميد و اميد« گويند كه

  )70: 1375،)1(اخوان(     
 تأثيرآگاه ذهن د در ناخوترين كهن الگوهاست واين كهن الگو از قوي: مادر مثالي     

رگ، بزهاي مادر واقعي، مادرهاي كلي مادر مثالي در قالبصورت. گذاردعميقي مي
همچنين بسياري از مفاهيمي كه . يابدنمود مي... مادري، مادر زن، مادر شوهر، دايه و نا

  انگيزند، از مظاهر مادر به شمار گزاري انسان را برمياحساس فداكاري و حرمت
شود كه اين صورت مثالي با چيزهايي تداعي مي... آيند؛ مثل دانشگاه، شهر، وطن ومي

مادر مثالي در جنبه مثبت به هر چيزي «. فراواني و حرمت باشندمظهر باروري، تقدس، 
شود و در وجه منفي به كه به باروري و شوق و شفقت مادرانه اشاره دارد، اطالق مي

هر چيز تاريك، سري و نهاني و ظلماني مثل مغاك، گورستان، جهان مردگان و هر چيز 
ه به جنبه شر مادر مثالي مثل جادوگر، كند، اشاره دارد و هر چيز كبلعد و اغوا ميكه مي

  )26: 1382يونگ،( ».هاي منفي مادر مثالي هستنداشاره دارد از جنبه... اژدها، فريبكار و 
  

  نمادهاي مثبت كهن الگوي مادر مثالي
رويش  به سبب بارور بودن، هاي مادر مثالي است؛ترين سمبل زمين از مهم:زمين     

در «. كه از صفات خاص مادر هستند... و تولد جوشش چشمه، سرسبزي، درخت،
) 249 :1374محمدي،( ».اساطير بسياري از ملل گذشته زمين مادر فرض شده است

  :  در اين بيتهايي به مادر بودن زمين دارد؛ مثالًاخوان نيز اشاره
   كه خورشيد ازو رو به هم در كشيد// مگر شوم نامادر ما، زمين 
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  .)52: 1371،)3(اخوان(زمين چون يدك نام مادر كشيد   .......... //  ......................
هاي خاص خود نمادي از صورت مادر مثالي  شهر و وطن با ويژگي:     وطن، شهر

 .... .گزاري و  مردم و ايجاد نوعي حرمتهستند، به خاطر برانگيختن حس عاطفي در
اكثر شاعران . ودآگاه ذهن بشر دارددوستي و عالقه به سرزمين مادري ريشه در ناخوطن
برند و عالقه خاصي به سرودن اشعاري درباره سرزمين را به كار مي» مام ميهن« لفظ

او از عاشقان . زنداخوان نيز به خاطر سرزمين مادري خويش زار مي .مادري خود دارند
  :هاي مثبت مادر مثالي بر ذهن اوست جنبهتأثيروطن است كه اين از 

  )224: همان(تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم // هان هيچ اگر دوست دارم ز پوچ ج
نشانه  آب مظهر و«.  مادري استةخصيصه اساسي آب، خصيص: آب، چشمه، دريا

آب به دليل .  آب نماد روشنايي و خير و نيكي است)33 :1364باشالر،( ».زن است
اخوان نيز در اشعارش .  استباروري و زايش در طبيعت از نمادهاي مثبت مادر مثالي

چشمه نيز در . به پاكي و زالل بودن، بي آاليشي، روشني بخشي و زايش آب اشاره دارد
انرژي رواني  تصويري از روح به عنوان منشأ زندگي دروني و«روانشناسي يونگ 

   )176: 1382شميسا،( ».است
  .چنين بايد كه شهزاده در آن چشمه بشويد تن

  .)22: 1362،)2(اخوان(خويش بزدايد  گي ازها دلمردغبار قرن
  .)40 :1372،)6(اخوان( بخشدسكون سنگ ساحل را تقال و تالش موج مي

 آفتاب هم يكي از نمادهاي مثبت مادر مثالي است كه نور و حرارت خود را نثار      
باروري يكي از كاركردهاي مهم خورشيد «. كندها و موجودات طبيعت مي انسانةهم

ين گور(» .آمدشود؛ زيرا گرما و نور خورشيد آشكارا نيروي زندگي به شمار ميميتلقي 
  )501: 1370و ديگران، 

آن را همچون مادر گرمابخش و كند     اخوان نيز در شعرش هر كجا يادي از آفتاب مي
  : داندآفرين ميشادي

  بيا تا راه بسپاريم،
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   به سوي آفتاب شاد صحرايي،
  )150: 1372،)6(اخوان( خون گرم خويشتن جايي  كه نگذارد تهي از

  
  نمادهاي منفي كهن الگوي مادر مثالي 

 ةهرگاه زمين و خاك مفهومي چون گورستان بودن و بلعندگي پيدا كند، جنب:  زمين    
در شعر اخوان نيز در جايي خاك و سرزمين  به . شودمنفي مادر مثالي از آن ادراك مي

 تاريك مادر مثالي ةكند كه جنبها را بلعيده و در خود دفن ميهتابوتي تشبيه شده كه ميو
  : رساندرا مي

  هاي سر به گردون ساي اينك خفته در تابوت داستان از ميوه

  )153:همان(گويد پست خاك مي                                                [
 منفي مادر ةانگيز اشاره به جنبو مغاك و هراساز آنجايي كه هر چيز سرّي : مرداب     

به منفي مادر مثالي دارد، مرداب نيز زماني كه مظهر بلعندگي واقع شود، نمودي از جن
ثمر و بي ديدگاه او مرداب از. استتوجه خاصي به مرداب شده در شعر اخوان . است

  : پليد است و ويژگي بلعندگي دارد
  ورنه مرداب چه ديده است به عمر 

  ه و صبح سپيد؟ غير شام سي
   روز ديگر ز پس روز دگر

  )89: همان(ثمر و پوچ و پليد؟  همچنان بي
 ظلماني و تاريك بودن آن ةاي تاريك است به جنب از آنجا كه شب پديده:     شب

توجه زيادي شده است و در پي اين تاريكي، ترسناك بودن صفت بعدي است كه ظاهر 
در شعر اخوان شب با . منفي مادر مثالي هستندتمامي اين صفات از نمودهاي . شودمي

  : شده است تصوير... صفاتي چون قتال، ظلماني بودن، ترسناك بودن و 
  ).57 :1376،)3(اخوان( خوردكه خون روشنان چون آب مي// شبي قتال چون روز مبادا 
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 همان طور كه گفتيم شهر يا وطن نماد مادر هستند؛ چون همه وطن و :شهر ،    وطن
اما زماني كه شهر گورستان يا  .اندهر خود را دوست دارند و براي آن حرمت قائلش

جادوگر بودن، ظالم و پليد بودن شود، بايد آن را  داراي صفات منفي چون فريبكاري،
  : كنداي به اين مسأله ميذيل اشاره شعر اخوان نيز در. نماد منفي مادر دانست

  وي شب خامش است و خفته در انبان تنگ 
   شهر پليد كودن دون، شهر روسپي

       .)55: 1363،)8(اخوان(ناشسته دست و رو 
 يي كهن الگو،تي شخصكي ندگيده و سازمانالتي تشكاصول «:)شتنيخو(خود      

ي مركزي ناخودآگاه  كهن الگوشتنيخو. نامديم) selfشتنيخو( آن را گونياست كه 
 يگانگي است و وحدت و دهندگي وني نظم، سازما كهن الگوشتني خو. استجمعي

 ها وعقده به عبارت ديگر كهن الگوهاي ديگر را به طرف خود كشيده، به تجلياتشان در
 يكتايي به شخصيت استحكام و احساسي از ثبات و بخشد وضمير آگاه هماهنگي مي

به موجودي يكپارچه  رسد وخود انسان به تفرد مي در )78: 1375كالوين، ( ».دهدمي
ه صورت خود ب. استات گوناگون تأثير اين كهن الگو، داراي مظاهر و. شودتبديل مي

 :1366 جونز،( ».شودغيره ظاهر مي گانگي، كودك، مانداال ونمادي دايره، مربع، چهار«
467(  
تواند نمادي از كهن در روانشناسي يونگ صورت مانداال نيز مي:  نماد خود،صليب    

اين طريق به فرديت  داال نماد خويشتن است؛ خويشتني كه ازمان«. الگوي خود باشد
 يونگ،( ».اي روان استمانداال خود نمودار هسته. رسد؛ زيرا خود نماد تماميت استمي

1368 :331(  
همچنين اشكال منظم و . تواند نماد مانداال باشد     از لحاظ تمثيل هر چيز گرد مي

اي هاي نمودار هستهب و يا چرخ نيز از جلوهدار، صليهاي حلقهمتحدالمركز و شكل
  : اخوان نيز در شعرش به صليب توجه كرده است. روان است

  .چشمم پريد ناگه و گوشم كشيد سوت
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  . خون در رگم دويد
   !- امشب صليب رسم كنيد، اي ستاره ها-

  )115: 1372،)6(اخوان. (بستر تاريكي و سكوت برخاستم ز
گويا هدف  سازد،گر ميخود را جلوه تماميت رواني است و       چون صليب نمادي از

در  .شاعر از درخواست رسم صليب، يافتن همان خويشتن يا تمركز ذهني خود است
  :كندشعري ديگر نيز به شكل چهار گوش بودن صليب اشاره مي

  دو طرف وا كرده، ها ازدست
  تكيه داده به دو آرنج، گشوده كف دست

  . باال كردهسوي سر پاي آويخته و
  .)127: 1387،)10(اخوان( مثل يك مرد كه بردار صليب

  
  كهن الگوهاي پركاربرد ديگر در شعر اخوان

عشق موجب انسجام دروني وجود «. عشق از صور كهن الگويي يونگ است: عشق     
آلندي، (» .سازداست و جسم و روان و خودآگاهي و ناخودآگاهي را هماهنگ مي

  ها به عشق نيازمندند، چون نوعي وحدت روحي در آنها به وجود ان انسة هم)9:  1378
تواند خدا، مادر، معشوق مي. ناپذير دارددر سراسر ادبيات عشق حضوري انكار. آوردمي

  تا عشق نباشد هيچ كار هنري صورت «به نظر اخوان هم . يا موجودي برتر باشد
ن تا حدي است كه خاك يأس  قدرت عشق به نظر اخوا)32: 1382كاخي،( ».گيردنمي

  : كندرا به زر تبديل مي
   .)116: 1371،)3(اخوان( آه، اميدا، چه شگرف است عشق// يم خاك يأس زر شد از اكسير و

 وصال با معشوق را چنان توصيف      اخوان نگاهي مثبت به عشق دارد، يك لحظه
  :اندوه نيست كند كه انگار جهان هرگز دچار نابساماني ومي

  ناب سعادت، ها از تو لحظهاي
  شيرين، اي زندگي با توپر شور و
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  ) 131 :1387،)10(اخوان (عادت ترين عهد واي ياد تو خوش
 پـوچي و  رنج و بدي و معشوق، همة هستي را با خوبي و          به نظر شاعر با بودن عشق و      

ايـن   رمعشوق تنها كـسي اسـت كـه د        . زيبا دانست  توان خوب و جاويد و    اش مي بيهودگي
هاي شاعر حضور   ترين لحظه عزيز ترين و و همواره در صميمي    گويدجهان به او راست مي    

  :دارد
  عهدم اين است           آزادم و

  كه اول قدم راه ميخانه پويم
  دست، اولين جام مي بر سر و

   .)53: 1387،)10(اخوان( نام تو، نام تو،  نام تو گويم  
از نظر «. استهاي موجود در ناخودآگاه جمعي جلوهمرگ يكي از عناصر و : مرگ     

يونگ و روانكاوان، مردن مانند افتادن در ناخودآگاه جمعي است و خودآگاهي فردي در 
 :1374ياوري، (» .رسدشود و پايان ذهني جهان فرا ميهاي ظلمات خاموش ميآب

. معي استپس مرگ خروج از ورطه خودآگاهي و افتادن در سطوح ناخودآگاه ج )154
كند  خود را به مرگ تشبيه ميةاو زمان. اخوان مرگ پاك را خواستار است نه هر مرگي

  :نامدو مرگ را سرخ و تلخ مي
  تاريكي غليظ است،! اي پرتو محبوس

  مه نيست آن مشعل كه مان روشن كند راه
  من تشنة صبحم كه دنيايي شود غرق

  هاي زالل مشربش؛ آهروشني در
  ) 69: 1386،)9(اخوان...(  زين مرگ سرخ وتلخ جانم بر لب آمد               

مرگ را . بردداند كه از دردهاي زمانه به آن پناه ميآلود مي   او مرگ را ناگزيري بغض
  :شويمداند كه از شهري به شهر ديگر وارد ميبياباني مي

  چندمان بايست كرد اين جاده را هموار؟
   پويند از شهري به ديگر شهرآن ما بيابان مرگ راهي كه بر
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  آسوده از هر رنج بي غمان سرخوش و
   .)133: 1362،)2(اخوان (رنج قبيلة ما فراهم، شايگان صدگنج كرده از

روند كه گاهي در تضاد     البته زندگي و مرگ در شعر اخوان دوشادوش هم پيش مي
و ناخودآگاهي » زندگي«خودآگاهي : توان گفترو مياز اين. گيرندبا هم قرار مي

  : در برابر هم قرار دارند» مرگ«
  ! چه بيهوده! هوم: گويدمرگ مي

  اما باز بايد زيست،: [گويد                   زندگي مي
  بايد زيست، [                                        

  ) 110 :1379،)7(اخوان(»!... بايد زيست                                           [
تولد دوباره از جمله صور كهن الگويي و نيرومندترين نماد تجديد : تولد دوباره     

رسند كه مرگ پايان زندگي نيست، خواه شاعران وقتي به اين نتيجه مي. ستحيات ا
ساير مايعات، ظروف، درختان، مارها و «. شوند تولد ثانوي وارد ميةناخواه به حيط

دهد، نماد تولد دوباره ن كه در آنها نوعي دگرگوني رخ ميحيوانات ديگر و پرندگا
اي است كه در روح  دگرگوني شخصيت، دگرگوني)549 :1383،...الياده و( ».هستند

رخ داده كه ... اي كه در بودا، مسيح، خضر، موسي و شود؛ مثل دگرگونيانسان ايجاد مي
ز اخوان ني. دهدس آرامش مي به انسان احسااست واين دگرگوني مبناي والدت دوباره 
  :ها اشاره دارددر بعضي اشعارش به اين دگرگوني

  اكنون همه درختان پرجست و پرجوانه است         اعجاز روح رويش، باور مگر نداري
  )116: 1371،)3(اخوان(                                                                   

در اين شهر دست . اي خيالي است فاضله، جامعهةماني يا مدينشهر آر:      آرمانشهر
 ةاز زماني كه بشر از حيط. نيافتني، همه چيز در نهايت كمال و زيبايي ترسيم شده است

اساطير بيرون آمد، با تفكرات عميق خود به جستجوي اين شهر آرماني در قلمرو عقل 
. گشت به گذشته آن ملت استدر شعر برخي شاعران شهر آرماني همان باز. پرداخت

او هرگاه از .  نياكان استةاخوان نيز در جستجوي شهر آرماني و بازگشت به خان
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  : شودآيد، خواستار آن جامعه خيالي ميزندگي به تنگ مي
  ،كجا؟ هر جا كه پيش آيد

  گويندبه آن جايي كه مي
  دامان چو گل روييده شهري روشن از درياي تر

  هست،هايي  و در آن چشمه
  ...  كه دايم رويد و رويد گل و برگ بلورين بال شعر از آن

  من اينجا بس دلم تنگ است،
  .)148: 1372،)6(اخوان(بينم بدآهنگ است  و هر سازي كه مي

اي است كه همه به  شعر چاووشي اخوان تصوير زيبايي از آن آرمانشهر يا مدينه فاضله
  . گردنددنبال آن مي

كهن الگويي كمك كند و » من«هر شخص يا حيواني كه به :  نجاتة     قهرمان، اسطور
من و مايي در شعر اخوان . او را از بحران نجات دهد؛ نمود كهن الگوي قهرمان است

- قهرمان و هم نماد پايداري و ستمشود كه هم شاعر است و هم مبارز و هممتجلي مي
ديگران ... ار، فريب، دروغ و شرح مقاومت اين خويشتن در برابر دريوزگي، فر. ديدگي
ستايد و همچنين جوانان و قهرمانان انقالبي را ميهايش اخوان نيز در شعر. شودآغاز مي

  : زندقهرمانان و پهلواناني چون پشوتن، سام و گرشاسب را براي نجات صدا مي
  و گرشاسپ دلير، آن شير گندآور

  و آن ديگر 
  و آن ديگر

  ) 17 :1362،)2(اخوان (يمني رايات را بر خاك اندازندانيران را فروكوبند وين اهر
غول و ديو از كهن الگوهايي هستند كه ذهن بشر را همواره به خود مشغول : غول، ديو     
  : هايي به اين موجودات خيالي و ترسناك شده استدر شعر اخوان نيز اشاره. اندكرده

  دانم كدامين ديو من نمي
  افسون،به نهانگاه كدامين بيشه 

  .در كنار بركه جادو، پرم در آتش افكنده است
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  دانم دلم چون پير مرغي كور و سرگردان  ليك مي
  ) 122: 1363،)8(اخوان. (از مالل وحشت و اندوه آكنده است

   كمال ةكيمياگري علم و عملي است كه اجسام ناقص را به مرتب: كيمياگري        
گاه اين علم را «. شمندان و حتي مردم عادي نيز بوده استرساند و از ديرباز مورد توجه دانمي

   با توجه به ديرينگي آن )371 :1374، محمدي( ».اندهمرديف جادو شمرده
 زيرا بشر همواره ،توان آن را كهن الگويي دانست كه از ناخودآگاه جمعي بشر نشأت گرفتهمي

انداز در چشم«.  استشتهدر ناخودآگاه و خودآگاه ذهنش آرزوي رسيدن به كمال را دا
يابد و فقدانش اش را باز ميتوان گفت كه انسان با كيمياگري كمال اصليتاريخي اديان نيز مي

 اخوان )232: 1363الياده، (» .هاي تراژديك در جهان بوده استبخش بسياري از افسانهالهام
  : هايي به قدرت اين كهن الگو و خاصيت اين صنعت داشته استنيز اشاره

  .)116 :1371، )3(اخوان(آه اميدا، چه شگرف است عشق // يم خاك يأس زر شد از اكسير و
اعداد از صور مثالي يونگ . انگيزترين اختراع بشر اعداد هستندشگفت: اعداد     

 ».آورندروانكاوان اعداد زوج را مؤنث و اعداد فرد را مذكر به حساب مي«. هستند
  )278 :1371پلي،(

در . اندهاي بسيار كهن، اقوام مختلف به عدد هفت توجه مخصوصي داشته زمان      از
رسد اين عدد نزد مصريان اين عدد نماد زندگاني جاودان و ابدي بوده و به نظر مي

اخوان توجه خاصي به عدد هفت داشته و . ترين عدد و داراي تقدس باشدكامل
هفت امشاسپندان، هفت ريگ، هفت هفت انوشه، (تركيبات زيبايي از آن ساخته است 

  ): تن جاويد و رجاوند، هفت اقليم خداو هفت دريا
  را تا بسوزاند پر سيمرغ و پرسد چاره  نه جويد زال زر

  و ترفند                                                               [
   .)20 :1362،)2(اخوان(نه دارد انتظار هفت تن جاويد ورجاوند 

  . شود، نماد جاودانگي بودن اين عدد ديده مي»هفت تن جاويد«    در تركيب 
   گيرينتيجه

از آنجايي كه شعر .      مهدي اخوان ثالث يكي از شاعران طراز اول نوپرداز است
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   ذهن و منبع آن الهام و شهود و ضمير ناخودآگاه شاعر است، اشعاري كه او ةزاييد
  محتويات ناخودآگاه جمعي را كهن الگو . خالق است يسرايد برگرفته از ذهنمي
ات گوناگون بر ذهن شاعران داشته و تأثيراند كه كهن الگوها مفاهيمي ديرينه. نامندمي

  افزايش ... هاي عميق فرهنگي و اخالقي وبازشناسي آنها شناخت ما را از جريان
ها، و مفاهيم كهن ماسهها، ح خاص به اسطورهيكه اخوان توجه توجه به اينبا. دهدمي

در آغاز به . و باستاني دارد، بر آن شديم تا شعر او را از جنبه كهن الگويي بررسي كنيم
اي دارند؛ نظير آنيما، بررسي كهن الگوهايي پرداخته شد كه از نظر يونگ اهميت ويژه

هاي آنيما از كهن الگوهاي مهمي است كه  فعاليت. مادر مثالي، خويشتن، نقاب و سايه
. رساندمعشوق به وي ياري مي دهد و در انتخاب همسر و قرار ميتأثيرمرد را تحت

 آنيما بر ذهن اخوان باعث شده كه معشوق خود را ستايش كند و او را مخاطب تأثير
گرايي آنيما باعث ايجاد حاالت مثبت و عواطف همچنين درون. تنهايي خود قرار دهد
، نااميدي، حس تنفر از باعث بروز صفاتي چون يأسرايي آن گشاد و لطيف، و برون

  . در شعر او  شده است... زندگي و
شود او نگاه گذارد و باعث مي بسزايي بر ذهن اخوان ميتأثير     داشتن مادري خوب 
نمادهاي مثبت مادر مثالي نظير آب، آفتاب، زمين، ميهن و . زيبايي به مادر داشته باشد
س فداكاري، مهر، بخشندگي و به نوعي به باروري و زايش تمامي مفاهيمي كه به ح

هايي كه به نوعي مفهوم بلعندگي،  پديدهةنمادهاي منفي آن؛ يعني هم مربوط باشد، و
كهن . اي ويژه دارندرا برسانند در شعر اخوان جلوه... اغوا، فريبكاري، جادوگري و 

 آن تأثيرنقاب و . بوده استات مثبت و منفي در شعر او تأثيرالگوي خود نيز داراي 
گو، معترض هاي متفاوتي به نمايش بگذارد مثل راوي، مرثيهباعث شده كه شاعر چهره

  ... .سياسي و
نگرش منفي به . گذار استتأثيرها      سايه نيز به صورت مثبت و منفي بر ذهن انسان
ه زندگي از گرايي، و دشنام دادن بزندگي و جهان پيرامون، يأس و نا اميدي، پوچ

ات منفي سايه و در مقابل عواطف و احساسات لطيف، خالقيت، آفرينندگي، بينش تأثير
  . اين شاعر است ات مثبت سايه برتأثيرعميق نسبت به مسائل گوناگون از 
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 تأثيرو  آورد     عشق از كهن الگوهايي است كه انسجام دروني در انسان به وجود مي
ها امي و شكست در آن موجب يأس و نااميدي در انسانگذارد و ناكعميق بر ذهن مي

مرگ به خاطر  . سوء داشته استتأثيربالشك عشق نافرجام بر ذهن اخوان نيز . شودمي
 مرگ را اخوان.  استناپذير بودنش همواره ذهن بشر را به خود مشغول كردهزيرگ

 شاعران هرگاه به اين .كندداند كه انسان را از جايي به جاي ديگر وارد مياي ميمرحله
  رسند كه مرگ پايان زندگي نيست، خواه ناخواه به حيطه تولد ثانوي وارد نتيجه مي

دهد،  بيانگر تولد ها روي ميهايي كه در طبيعت و شخصيت انساندگرگوني. شوندمي
اي آرمانشهر يا مدينه فاضله، جامعه. كندمجدد هستند كه اخوان از آنها بسيار ياد مي

اخوان . اندكردهشاعران همواره براي رسيدن به آن تالش مي اني است كه فالسفه وآرم
 اين جستجو ةجلو. پردازدآيد، به جستجوي آن ميهرگاه از زمانه پردرد خود به تنگ مي

  .در شعر چاووشي، بسيار زيبا به تصوير كشيده شده است
... ، سام، گرشاسب وپشوتن بخش نظيراي و نجاتاين شاعر به قهرمانان اسطوره

  . زندآنها را براي ياري رساندن صدا مي اي دارد وهم توجه ويژه
     غول و ديو، كيميا و اعداد، به ويژه عدد هفت كه نشانه تقدس و جاودانگي است 

  . كه اخوان در شعر خود به آنها پرداخته است يي هستند از كهن الگوهانيز
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