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 ته پوخ  چكیده 
کارل گوستاو    یشده از سو  یمعرف  ی الگوهااز جمله کهن   ن«ی »مام مِه

ناخودآگاه ذهن مربوط    ،یس ی شناس سون روا  ونگ،ی به بخش  است که 

دارد. در فرهنگ    یمثبت و گاه منف  ینمودها   یازل   ینمونه  نی. اشودی م

گسترده دارد و از آن دسته   اریبس  یی( معنانهی)اصل ماد  نی مام مه  ییایآر

انتقال   ، یو فرهنگ  یخ یو تار  یاییجغراف  ط یاست که با شرا  یی وهاالگکهن 

آن گردد.   یآن از خودآگاه به ناخودآگاه اتفاق افتاده است تا مانع از نابود

  زدبانوانیو حضور ا   ییا یدر فرهنگ آر  یزن ساالر  ینهیشی با توجه به پ

 رکو یدر اشعار ش  نی مام مِه  یالگوکهن   ،تایو آناه  دیناه  لیاز قب  یمختلف

 رفته، یپذ  ر یتاث  ییای شاعر کردزبان که از فرهنگ آر   کی عنوان  به   کسیب

ا  افتهینمود   در  سع  نی است.  با   یپژوهش،  تا  است  آن  بر  نگارندگان 

نشان دهند که   ین ییو به صورت تب  ی فیتوص   -یلیتحله  ویاستفاده از ش

الگو را در اثر این کهن   یمثبت و منف  هشیرکو توانسته است هر دو جنب

 رکویش یارائه شده از سو  ریکه تصاو  یاگونه خود آشکار سازد؛ به   یهنر

  های رگ یو ت  های از زشت   ییایداشته و هم در دن  لی مثبت تما  ی هم به معنا

ا  افتهینمود   از  نتایج حاصل  م  نیاست.  نشان  که شعر   دهدی پژوهش 

ارائه داده است که در   ن یروشن، ناب و کامل از مام مه  یریتصو  رکو یش

سخت  لتحم  نیع ستا   های تمام  قابل  دردها،  ا  ش یو   ی وه ی ش  نی است. 

  ی فرهنگ   هشاعر کردزبان بر حوز  نیو تسلط ا  ع یاز نگاه وس  یناش   یی بازنما

 .شودی م ان یناخودآگاه نما یاکردها است که اغلب به گونه 

»دایکی نیشتمان« یەکێکە لەو سەرچەشنانەی لە الیەن دەروونناسی  
ناسێندراوە و پەیوەندی بە بەشی سویسییەوە، کارڵ گوستاڤ یونگ،  

ناهۆشیاریی زەینەوە هەیە. ئەو نموونە ئەزەلییە، ڕەنگدانەوەی ئەرێنی 
دایکی  ئاریاییدا،  فەرهەنگی  له  هەیە.  نەرێنیی  جاریش  هەندێک  و 
نیشتمان واتایەکی زۆر بەرباڵوی هەیە و لەو نموونە یەکەمانەیە کە 

نگی، لە هەستەوە بۆ بە پێی هەلومەرجی جوگرافی، مێژوویی و فەرهە
پێی  بە  بگیرێت.  لەناوچوونی  بە  پێش  تا  گوازراوەتەوە،  نەست 

ژن  جۆراوجۆری فەرهەنگ  خواژنی  بوونی  و  کوردەواری  ساالرانەی 
وەک ناهید و ئاناهیتا، شێرکۆ وەک شاعیرێکی کورد کە کاریگەریی  
فەرهەنگی ئاریایی بەسەرەوەیە، نموونەی یەکەمینی دایکی نیشتمان 

اوەکانیدا ڕەنگی داوەتەوە. لەم توێژینەوەیەدا، هەوڵی توێژەران لە هۆنر
وەسفی میتۆدی  بەکارهێنانی  بە  شێوەیەکی -ئەوەیە  بە  و  شیکارانە 

الیەنی  دوو  هەر  توانیویەتی  شێرکۆ  کە  بدەن  نیشانی  ڕوونکەرەوانە 
ئەرێنی و نەرێنیی ئەم نموونە یەکەمینە لە بەرهەمە هونەرییەکەی 

بە بخاتەڕوو؛  هێناویەتە   خۆیدا  شێرکۆ  وێنانەی  ئەو  کە  شێوەیەک 
و  ناحەزی  گەلێک  هەم  و  ئەرێنیدایە  واتای  الی  بە  هەم  ئاراوە، 
ناپاکژیی دەرخستووە. ئەنجامەکانی ئەم توێژینەوەیە دەریدەخەن کە 
هۆنراوەی شێرکۆ وێنەیەکی ڕوون، ڕەسەن و تەواوی دایکی نیشتمانی 

کۆڵێ لەگەڵ هەڵگرتنی  ئاراوە کە  ئازارایشدا هێناوەتە  و  ک مەینەت 
هەر شایانی پێداهەڵدان و ستایشە. ئەم شێوە ئاراستەکردنە لە ڕوانینی 
کوردیدا  فەرهەنگی  بەسەر  کوردە  شاعیرە  ئەم  زاڵبوونی  و  بەرباڵو 

 . سەرچاوەی گرتووە کە زۆرتر بە شێوەی ناخودئاگا نوێندراوەتەوە

بانوان؛   زدیزن؛ شعر؛ ا  ی الگوکهن   کس؛ی ب   رکویش  واژگان کلیدی:

 . ن یمام مِه 

رکۆ بێکەس؛ نموونەی یەکەمینی ژن؛ ێش  کی:هر هلی س هگهوش 
 هۆنراوە؛ خواژنەکان؛ دایکی نیشتمان.

 ـ مقدمه ١
ادب  یشناسروان  رو  ییهااگرچه ظاهراً مقوله   اتیو  ارتباط    یشناختاسطوره   ی کردهایجداگانه هستند، در  به هم 

به بخش ناخودآگاه ذهن    دیشناس در کنار فروکه ابتدا به عنوان روان  ،یسییشناس سوروان   ونگ،یاند.  شدهداده 

بشر    ده یچی و پ  یروان  ی هانه یعنوان زمبه   الگوها کهن  نییو تب   فیمفهوم به تعر  نیانسان باور داشت، با گسترش ا

ا انسان و درک راز و معما  ی های کشف شگفت  ی برا  بیترت  نیپرداخت و به  از مهم  ،یهست  ی جهان و    ن ی ترکه 
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-٢4:  1391الگوها پرداخت )کمبل،  کهن   یراستا، به معرف  نیبود، اقدام کرد و در ا  یشناختاسطوره   ی کارکردها

و عامل به وجود  ینی و فرازم ی انتزاع ی میمفاه ههستند که دربردارند ی اده یچی پ یروان   ی هانه یالگوها زم (. کهن ٢5

ندارند و    یخاص  همنطق  ایتعلق به شخص    ،یذهن  میمفاه   نیا  ملل مختلف هستند.  انیم  ی اریآمدن مشترکات بس

 ونگ،ی)  نهدی را بر آنها م  الگوو نام کهن   شمارد یرا تنها متعلق به ذهن م  م یمفاه  نی ا  ونگ یهستند.    ی کامالً جهان

هستند که تنها در ذهن    ی در روح و روان بشر  ی زالل و جار  یعیالگوها مانند ماکهن  ای   هاپیتای(. آرک14: 1368

و   ا  هبه مرحل  توانندنمیموجودند  برسند؛ مگر  ا  هجام  نکهیظهور  بر تن کنند. در  از حالت    گرید  صورتنی نماد 

 . )همان( شوندی مبدل م ییالگوبه صوَر کهن  ییالگوکهن

مطرح    یمسائل  ر،ی. در اساط کنندی م  جادیآنها را ا  شی سرا  ی هانه یو زم   افتهینمود    ر یالگوها گاه در اساط کهن

بوده است؛   عتیطب  قتیاز جهل انسان نسبت به حق  یگفت که ناش  توانیکه اگر به ظاهر آن اکتفا شود، م  شودیم

خود را برطرف کرده    یو اجتماع  یروان  ی ازهاین  زا  ی اریبس  ر،یبا ساختن اساط  هیاست که بشر اول  نیا  قتیامّا حق

. با گذر  دهدیبرتر را نشان م  یمیظاهر متناقض و پر ابهام خود، مفاه  ی ها در ورااسطوره   نیاست و هرکدام از ا

خود   ی از اسطوره و ناخودآگاه انسان  ی ادیانسان به علم و خرد باعث شد تا حد ز  ی فتگیعلم و ش  شرفتیزمان، پ

شود.   سوررئابه  ونگیدور  ش  هاست یلسان  علم  خردزدگSuentism)  یفتگیبا  و  بود. Rationalism)  ی(  مخالف   )

قائل بودند.   یعقل و منطق انسان  ی را برا   یو حدود مشخص  ساختند ی از خرد، منطق و علم، بت نم  هاست یسورئال

اند کرده   هیو توج   یو آن را بررس  تهوجود انسان دانس  ریناپذرا جزء انفکاک  ریها، نمادها و اساطالگوکهن   رون یاز ا

 (.7: 1389 ونگ،ی)

 و ضرورت پژوهش ت یاهم ـ١ـ ١
به شدت تناقض    ی پردازاز موارد با اسطوره   ی اریکه مظاهر عصر حاضر که عصر شتاب نام گرفته است در بس  از آنجا

الگوها، کهن   دیتول  نةیشده است. اما ناخودآگاه که زم   توجهی عناصر ب  نیبه ا  ی که انسان امروز  دینمای م  نیدارد؛ چن 

آثار    ن یبهتر  رو،نی. از ارودی اصل عمده به شمار م  ز ی ن  ی رشعر و آثار برتر هن   نشی است، در آفر  ری نمادها و اساط

 شده ی غن میمفاه نیمختلف هستند. شعر معاصر، کامالً با ا ریو اساط یجهان ی نمادها ایالگوها مملو از کهن یادب

 فهومآثار سبب شده تا ارزش و م  نیدر ا  یجهان  ی الگوها و نمادها. وجود کهنداندی عناصر م  نیو خود را وامدار ا

  ی حاالت روان  انگر ی الگوها بکهن   نکه ی. با توجه به اشندی اندی ب  یاز موارد خالقان آنها جهان  ی اریو در بس   افتهی  ی باالتر

  زیشاعران ن  ی خاص روان  ی هایژگیعناصر در اشعار، به و   نیا  ر یو تفس  ل یبا تأو  توانیاز انسان هستند، م  یخاص

 .افتیدست 

  گرید  همی ن  شاعر را به  ی منف  ای نگاه مثبت    تواندیخود م  یدر وجوه مثبت و منف  1مایآن   ی الگوبه عنوان مثال کهن

و روشن کردن    ییوانما  ،یبررس  بیترت   نیاو را با خانواده مشخص سازد. بد  یعاطف  هرابط  ایجامعه نشان دهد و  

و به مخاطب    دهدیرا در شعر شاعران معاصر نشان م  ییمعنا  ی هااز داللت  ی اریبس  ،ییالگوکهن   می نمادها و مفاه

 یرا کشف کرده و به التذاذ ادب  ی هنر  تیخالق  یموجود در شعر به نوع  میمفاه   ریو تفس   لیتا با تأو  دهدی اجازه م

 ،ی ااسطوره  ی هات یشخص   ای  نینماد  میاز مفاه   کی هر  ی ری اساط  هن یشی با نشان دادن پ  ن ی. عالوه بر اابدیدست  

و عمق توجه   دید  هروشن کرد و با گستر  زیآن اسطوره را ن  یاجتماع  ا ی  یشاعر از ساختار داستان  ی ری گبهره  توانیم

   .افتیمنظور نظر شاعر را در شتر،یب

 

 
1 Anima. 
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 مسأله  انی طرح ب ـ2ـ١

 است: افتهیمقاله در پاسخ به چند مسأله نگارش  نیا

 است؟ افتهینمود  رکوی( در شعر شن ی)مام مه  نهیاصل ماد ی الگو( چگونه کهن1  
                                                                                                                                                               کدامند؟ رکویدر شعر ش هنیم ی الگوکهن  ی ها( مؤلفه ٢   

 ها   یرگیو ت  هایاز زشت  ی ایدر دن ایدارند و  لیمثبت تما  ی به معنا شتریب رکوی ارائه شده توسط ش  ریتصاو  (3

   اند؟افتهید نمو

 پژوهشه ن ی شیپ   ـ3ـ١

  ن یتراز قابل توجه  یک ی  مایمتعدد بارها انجام شده و آن  سندگانیمختلف در اشعار و آثار نو  ی الگوهاکهن  یبررس

  ،ینیحس  می(« نوشته مرمایبا آن  داری)د  در شعر موالنا  ی چون »پر  یمورد تأمل پژوهشگران است. مقاالت  ی نمادها

در    مای آن  یمنف  ی نمودها  ی»بررس  ،یو جعفر عشق   یاثر محمدرضا صرف   « یفارس  اتی در ادب  ما یمثبت آن  ی »نمودها

 موس ی و آن  مایآن  ی کهن الگو  یستیچ  لیو تحل  ی»بررس  ،یو جعفر عشق  یو اسطوره ها« نوشته عسکر صالح  اتیادب

 یسعد  اتیدر غزل  ی لگر یروان تحل  ی به ردّپا  ی »نگاه  گران،ی و د  ی مهرآباد   نژادیدر شعر صفارزاده« نوشته سلمان

آن در حماسه مم   ی هانه ی و نماد  پی تا  یمقدم و »آرک  ی داوود  دهینسب و فر  ی دریح   الیل  نوشته  ما« یبر آن  د یبا تاک

ا  ،ی شکر  هادینوشته ج  ن« یو ز از مقاالت نوشته شده در  اشاره شد.   نه یزم  ن یتنها چند مورد  به آن  است که 

که با توجه به   شودیمحسوب م  زی ن  مای آن  هرندیشده و دربرگ  یتر بررس گسترده   ی اگونهبه  نیمهمام   ی الگوکهن

  یکمتر مورد استقبال قرار گرفته است. مقاله »نقد اسطوره شناخت  لیتحل  گونهنی الگو اکهن  نیا   ی های دگیچ یپ

 یادر مقاله  یبی حب  سایالگو پرداخته و پرکهن   نیبه اصل ا  یروان« نوشته بهروز اتون  نهیماد  هنمونکهن  ادیژرفا، بر بن 

  ی شناختدر نقد اسطوره   رکوی در اشعار حافظ« پرداخته است. اما اشعار ش  نیمام مه  ی لگواکهن   ی هاتکه  یابیبه »باز

   است.   دیجد  ی ه در نوع خود کارمقال  نیرو ا  نیقرار نگرفته است و از ا  یمورد بررس  ستیو با  ستیهنوز به طور شا 

 ق ی روش تحقـ  ٤ـ١
و عناصر زنانه    میاز مفاه  ی اریفرض که بس   ن یمحتوا انجام شده است، با ا  ل یو تحل  یف یپژوهش حاضر به روش توص

 گرا خواهد بود.نقد اسطوره  هیاست که بر پا یابیمادر قابل رد ی الگوبر مراحل انکشاف کهن با انطباق

   ینظر ی مبان  ـ 2

 ست؟ یالگو چکهنـ ١ـ2
روان انسان را به دو بخش    ونگی  ژهیوشناسان و بهکه روان  میبدان  د یالگو ابتدا بااز مفهوم کهن  قی دق  فیتعر  ی برا

که    ی . ناخودآگاه فردشودیم  میخود به دو بخش تقس  زیکرده و معتقدند ناخودآگاه ن   میخودآگاه و ناخودآگاه تقس

بشر    یتعلق نداشته بلکه از آن تمام  یشخص خاص چیکه به ه  یمواد فراموش شده است و ناخودآگاه جمع  ی حاو

جوزف    ی الگو از سوبخش از روان هستند. مفهوم کهن   ن یمربوط به ا  هاپ یتای آرک  .( 5-6:  1384است )رک. مورنو،  

 ی مختلف در افراد انسان  ی الگوهاروشن شده است. او وجود کهن  شتریمثال، ب  کیکمبل در کتاب قدرت اسطوره با  

  ی الگوها در انسان تا حدودرو کهن   نی. از اداندیم  هیشب  یقوش چوب  هیتازه متولد شده از سا  هجوج  ررا به عمل فرا 

آن جوجه گونه که  به آموختن ندارد همان  ی ازین  می مفاه  نیدانستن ا  ی هستند. بشر برا  واناتیدر ح  زی به غرا  هیشب

 .ندیبینم  یفرار از قوش آموزش ی برا
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هستند    ی اده یچی پ  یروان   ی هانه یالگوها « زمهمان »کهن  ا ی  ها« پی تا  ی گفت: »آرک  توانی م  حاتیتوض   نیبا ا

بشر ادامه خواهند داشت.   نیاند و مسلماً  تا آخربشر زاده شده  نیعمر بشر دارند. همراه با اول   ی به دراز  ی که عمر

اند گرفته   ی ها در عمق وجودش جازمان  نی... از اول  اندی خیالگوها » سالمندتر از انسان تارمعتقد است کهن  ونگی

به تمام    ی. زندگسازندیروان انسان را م  ادی اند و هنوز هم بنها دوام آورده نسل   ه در هم  دند؛یجاو  هو چون زند

)به نقل از    هاست« نی به ا  ی . خرد بازگشتمینمادها هماهنگ باش  ن یاست که با ا  سر ی م  یکلمه، فقط زمان  ی معنا

  م یمفاه  نیا  دیگویو م  کندیها اشاره مانگاره   نیبودن ا  یبه موروث  نیهمچن  ونگی(.    179  -8٠:   1376  ن،یگر

واکنش   ی برا  ی انه یزم  شتری»ب دادن  محرک   ی ها نشان  به  واقعاندنی مع  ی هامشابه  در  قلمرو  ها نیا  ت،ی .    یبه 

 (. 18٠هستند « )همان:  یروان اررفت یلحاظ معرف اشکال موروث  نیتعلق دارند و از ا زی غرا ی هات یفعال

ا   ن یو هم   دیآ  دی پد  ییالگوکهن  ی هاتیکه در ذهن انسان ممکن است گاه موقع  افتیدر  توانی رو م  نیاز 

آفر  ش،ی دایپ دارا  رینظیب  یادب  ی هانش یمنشأ  برتر  آثار  عموماً  دارا  شتر یب  ی الگوهاکهن   ی شود.  پرواز    ی و  روح 

 د،یآیم  دیپد  ییالگوکهن  ی تیموقع  ی» وقت  کندی ثابت م  ونگیالگو متعلق به ناخودآگاه است.  کهن  رای ز  اند؛ی لیتخ

شونده به ما منتقل    رهی چ   ییروی... ن  ییکه گو. چنان دهدی به ما دست م  یافتگی  ییالعاده رهاحس فوق   کیناگهان  

ما   تیکل بشر  ی . ندامیبلکه نژاد  م،یی آیفرد به شمار نم  گریما د  یلحظات   نی . در چنکندیمجذوبمان م  ای  شودیم

کشور خاص   ایفرهنگ  کیمنطقه،  ک یالگوها خاص کهن  ل،یدل نی به هم (.31: 1381خواند« )روتون، ی را فرا م

اند. » بلکه خاص منتشر نشده   ی هاها و مهاجرتسنت  لیهستند و هرگز به دل  ی جهان  یمیبلکه مفاه  ستند؛ین

 نی(. ا٢٢:    1368  ونگ،یکنند« )  یخود تجلخود به    ینفوذ خارج  چیممکن است در هر زمان و مکان بدون ه

آثار    ژهیبه و  ی و مواد هنر  اهایها، رؤو در اسطوره   دهدیهرجا که ناخودآگاه حاکم باشد خود را نشان م  میمفاه

  ژه یو  ی ها مسند حکومت ناخودآگاه است. شعر از آثار هنرعرصه   نیا   رایز  شوند؛یآشکار م  شتر یب  ،یو عرفان   ی شهود

 .است ییالگوصور کهن   نیبروز و ظهور ا ی برا یاست که محل خاص

 گوني دگاه يدر د نی مام مه یالگوکهنـ 2ـ2

دو    نیکه از جنس مخالف است در ارتباطند. ا  ی گری با عنصر د  شی در وجود خو  ی هر زن و مرد  ونگی  از نظر

  ر یتصاو  نیا  رد؛ یناخودآگاه قرار گ   ریتحت تأث   شتریوجود هر شخص است. هرچه فرد ب  همربوط به روح و الزم  ریتصو

زنانه در روح مرد و    ه جنب  مایگفت: آن  دیبا  دهیدو پد  نیساده از ا  یفیتعر  ی . براابندیی م  ی شتریدر وجودش نمود ب

و بسته به   گردندیواقع م  ی اریو ناهش  ی اریحدفاصل هوش  موسیو آن   ما یروح زن است. آن  هبخش مردان  ٢موس یآن

 أت یخود را در ه   ،یناخودآگاه جمع   ی معتقد است که »خود مختار  ونگ ی.  دهندیموجود، خود را نشان م   تیوضع

آن  مایآن م  موسیو  آندهدینشان  آن  مای.  محتو  موسی و  آن  وقت  یناخودآگاه جمع  اتیبه  فرافکن   یکه  پس    یاز 

زبخشندیم   ت یشوند، شخص  کپارچهی  یبا خودآگاه   توانندی م  دندیکش روان  ی بنا  ری . سنگ  در    اندیساختار  که 

  ر یغ  یاحساس  ی هاتی فیک  ی (. آنها اصوالً دارا٢9:  1383ونگ،یاست« )  یخودآگاه  هخود فراتر از محدود  تیکل

توص ماورا  فند یقابل  قدس  ییو  م   یو  نظر  خورسندیبه  و حساس  ی تودار   ،ی دارشتنی.  ظرافت  بروز    هنشان  تیو 

 آنهاست.

مورد توجه بوده است؛ اگرچه در   ربازیجان مرد و زن از د  مذکر در جسم و  ایاصل مؤنث    کی با    یستیهمز

که متعلق به   کی هرمنوت  هدر فلسف  یباور است که حت   نیبر ا  ونگیمستور مانده است.    دگاهید  نی موارد ا  یبرخ

است و هرچند اغلب به شکل   مردانهدو صفت زنانه و    ی مخنث دارد و دارا  هاست، انسان جنب  خیدوران ماقبل تار 

 
2 Animus. 
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 یمطلب  به وجود موجود  نیا  حیدر توض  ونگیهمان زن را در خود نهفته دارد.    ای  ایامّا حوّا  شود؛ی مرد ظاهر م

و به    شودیخودش بارور م  ه لیکه فحل است و به وس  داندی م  ی را مار  ر یاشاره دارد. او اکس  نا یدر آثار ابن س  یخنث

  ن ی لفردگری(. و5٢-39: 137٠ونگ،ی)نک: . کندیاشاره م زین ی اگری می در علم ک مای آن  نصرع تیبه اهم بیترت نیا

که از روح ارائه    یفی و تعر  داندیشمرده و آن را مربوط به روح م  ونگی  ی الگوکهن  نیترده یچ یروان را پ  نهیماد

  ی زیروان »چ نه ی: مادکندی نقل م ونگیاست. سپس از زبان  یانسان یاتی ح ی انرژ ا ی ی زندگ  ی رویهمان ن  دهدیم

روح نبود انسان در    ی ها و تاللوها است ... اگر جهش   یزندگ  هیزنده در انسان است که هم خود زنده است و هم ما

روان   نه یماد  ر ی»تصو  ونگ یکه از نظر    کندی م  د یتأک  ن ی. او همچند« یگندی بطالت م  یعنیشهوت خود    نیبزرگتر

را در درون خود    شیخو  ی حوّا  ی هر مرد  ،یمیقد  یالمثل آلمانضرب  ک ی  . بنابرشودی م  یاغلب بر زنان فرافکن

هستند در ارتباط است.   نهیکه ماد  ی متعلق به مردان است و با موارد  ما یآن  نی(. بنابرا183:  1376ن،یدارد« )گر

 وندی پ  مایآنجهت با    نیبرخوردار است و از ا  ثیاز مفهوم تأن  ز یزنانه هستند و ماه ن  ی عناصر  یکیو تار  یاهیمثالً س

 کیو در اغلب موارد نگهبان آتش   شودی مؤنث شمرده م تحرک است هیکه ما زیآتش ن   ن،یعالوه بر ا است. افتهی

 داللت کنند. مای بر وجود آن توانندی م زی ن میمفاه ن یاز ا  کیرو هر نیالهه است؛ از ا ایخدابانو 

ب  مرد  اندازه  تأث   شتریهر  بگ  یجمع  یناخودآگاه  هسلط  ریتحت  برا  رد،ی قرار  تنها  دخالت   دانیم  ز ی غرا  ی نه 

  کندی دفاع م  دهیعق  ن یاز ا  شهی هم  ونگ ی. » گرددیفراهم م  زی ن  مایظهور آن  هنی بلکه زم  شود؛ی م  جادیا  ی ترگسترده 

تجربها)کهنکه سرنمون تکرار  از  م  اکانمانین  اتیالگوها(  آنرندیگیسرچشمه  تجرب   ی ا نه یگنج  مای.  تمام    ات یاز 

پد  ی اجداد است،  زنان  با  حت  یباستان  ی اده یمردان  بشر   یکه  رسم  و  راه  تابع  هم  است«   ییابتدا  تیامروزه 

را دارد، نه تصویر این یا آن زن به خصوص    یزن  یدر خود تصویر ازل  ی »هر مرد  ونگی  دهی(. به عق61:  1384)مورنو،

که    ی ازل  یاز اصل  یاست موروث   ی، عاملرا، بلکه یک تصویر به خصوص زنانه را. این تصویر اساساً ناخودآگاه است

 ی امر  ی اگرچه در حالت عاد  موسیو آن   مایآن  ری(.  تصو87:  1359  ونگ،یمستقر است« )  ی هر مرد  همایدر جان 

از حد    شیآن ب  داشتنو پنهان    یسرکوب   ایاز زن و مرد    کیاش بر روح هر  چه ظهور و غلبه است، چنان  یعیطب

  مای. آنشماردیخطرناک روح مرد و زن م  ری آن را تصاو  ونگیکه    نجاستیو ا  گرددیم  ی ماریب  یباشد، منجر به نوع

وفا گاه  یی»مظهر  مرد  که  زندگ  یاست  مصالح  خاطر  بس  دیبا  یبه  جبران  او  بپوشد.  آن چشم    ی ضرور  اریاز 

(.  ٢٢:  1383ونگ،یحال شعبده باز بزرگ است« )  نی و در ع  تاس  یزندگ   ی هایها.... و تسالبخش همه تلخمخاطره 

که اغلب مرد را به سمت   ل یدل  نیبه ا  داند؛ی عنصر را در روح مرد خطرناک م  نی ا  ه از انداز  شی ظهور ب  ونگی

 . کندی م جادیاو ا ی برا یگاه مشکالت و  گرددیخطرها رهنمون م نیتربزرگ 

زنانه در روح مرد است؛   یروان  ی هاش ی گرا  یتجسم تمام  نهیباور است که »عنصر ماد  نیبر ا  ن یهمچن  ونگی

 ،یعشق شخص  تیقابل  ،یرمنطقیغ  ی ها ت یحساس  امبرگونه،یپ  ی هامبهم، مکاشفه  ی همانند احساسات، خلق وخوها 

(.  ٢7٠:  1389  ونگ،ی)  ست« ین  متر ک  گری د  ی از آنها  تشی احساسات نسبت به سرانجام روابط با ناخودآگاه که اهم

ورود به   ی برا  یگاه  ،ی بدو  لیاند. در قبامبهم و ناشناخته   زیخود شخص ن  ی برا  ی عواطف و احساسات حت  نیا

و    کردندی زنانه بر تن م  ی هاشود، مردان لباس یناخودآگاه خوانده م  ی امروز  یشناسارواح، که در روان   ن یسرزم

خود در    ی باشد؛ چون مردان در حالت ناخودآگاه اغلب با جان بانو  مای به آن  گرشاز همان ن  یناش  تواندی امر م  نیا

ود، آن روح  شیگرفته از خواب بیدار م  یدر صبح، کسل، یا با خُلق  ی مرد  ی»وقت  نیارتباط بودند )همان(.  در چ

مادینه )=   رکه عنص  دهد ی(. مطالعات نشان م59:  1374  دا،یشود« ) فری م  یاوست که متجل  ی آنیما   ،ی زنانه و

وجود   ی هاترین بخش همساز کند و راه به ژرف   یدرون   یواقع  ی هادهد تا خود را با ارزش آنیما(، به ذهن امکان می
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کند  یانگاشت که با تنظیم طولِ موج، صداهای بیگانه را حذف م   یدرون   ی آن را رادیو  توانیم  بی ترت  نیببرد. بد

 (. ٢78: 1389 ونگ،ی) رد گی ی)= خود( را م  انسانِ بزرگ ی و تنها صدا

گر شده است.  جلوه  زین  عتیعناصر طب  ریاما در سا  شود؛یمادر و معشوق نمودار م  ی روان در نمادها  نهیماد

است.   زدبانوان یا  اریدر اخت  ایزنانه دارد و    یآب صفات  ر یآن هستند. در اغلب اساط   ی ها از نمونه  نیآب، درخت و زم

است و در    نینماد مادر مه  زین  نیدارد. زم   نهیهادرا در خود ن   ی و مادر  شیتمام صفات زنانه چون زا  زی درخت ن

 نیدر بخش بازتاب مام مه  ثیتأن  ی ها و نمادها نشانه  نیاز ا  کیبرابر آن آسمان با صفات مردانه قراردارد. درباره هر  

  ی هانیکه ریشه در اعتقادات و  آی   ی الگوها از آن رو کرد. کهن   میارائه خواه   ی شتری ب  حاتیتوض  رکو،ی در شعر ش

 ی منف   ی نمود  زین  ی اما در موارد   سازند؛ی گر ماز خود جلوه  یمود مثبتموارد ن  شتری یک ملت دارند، در ب  ی ریاطاس

 سندگان یچون سایه در آثار شاعران و نو  ییالگویافت. کهن  یو ادب  ی در آثار هنر  توانی از این کهن الگوها را م

 یالگوکهن  یمثبت و منف  ی (. در ادامه نمودها7٢-71:  1383  سا،ی الگوها است )شمکهن  یاز نوع منف  ییهانمونه

 . میکنیم یبررس کسیرا در شعر ب  نیمام مه

 ی بحث و بررسـ 3

 کس یب  رکویدر شعر ش نیبازتاب مام مه ـ ١ـ3

ب   نیمام مه  ی الگو کهن  افتنی اما گاه    ی ریاساط  ی هانشانه  قیاز طر  شتریدر شعر شاعران مختلف  ممکن است؛ 

  ترده یپوش  ی اهیالگو در الکهن   نیا  قتینشود و در حق  افتهیدر شعر شاعر    ریاز اساط  ی ظاهر  ی اممکن است نشانه

را در کنار    مایو آن  نی از مام مه   دهیو پوش   رناخودآگاه ی از ضم  ییهانشانه  توانیم  رکویعرضه شده باشد. در شعر ش

عنصر آب، درخت، عشق و زن را به    ی عنوان مثال در شعر. بهافتی  ی زن در فرهنگ امروز  گاهیجا ی اجتماع یمبان

 :زندی م وندیعناصر پ  نیرا با تمام ا یناخودآگاه زنانگ قتیو در حق آوردیدر کنار هم م ییبایز

  /مهیسراس  چنریب ی ها و/ گام  باردیم  واروانه ید /کشدی م ری من/ صف ی ارویو شامگاه رو بارد یم / باردی فرو م ی»باران

قامت غربت    /باردیو م  باردی م  /دیآیبه خشم م  /نیشی پ  هلحظ  میو / نس  آشوبندیو درختان م  /زندیگری او م  شی از پ

زن    /دهدی سرگشته/ پناهم م  ی افروش/ کومهگل  یزن  هناگه/ کوم  /شودی بر آب شناور م  امیی و / تنها  دهی من/ خم

 ماننده است«                      / دهیخشک یشکسته/ و به برگ  ینی پژمرده و / به پرچ یخود فسرده و/ به دشت

                                                                                                                                                                                                        (43: 1386 رکو،ی)ش

. م یاب یچند ب  ی را در عناصر  کسی ب  رکوی در شعر ش  ن یمام مه  ی الگوکهن   ی هاتا تکه   م یپژوهش برآن  نیادر  

درخت،    نه؛یخاک و آب و ارتباط آن با عنصر ماد  نه،یبا عناصر ماد  ی سخن و سخنور  وندیموارد عبارتند از: پ   نیا

  ی هاچون مادر، همسر، معشوق و نمونه  ن یمهمام    ی الگوکهن   گرید  ی هاصورت   ،ینگ یها با مادآن   وند یها و پفصل

که    ابندییو انکشاف م  شوندی وارد خودآگاه م  انبار،یز   ایسودمند    ی در نمودها   هاهینما   نیاز ا  کیآنها که هر  رینظ

 . ابدیینمود م ری به اشکال ز  رکویدر شعر ش 

 نه يبا عناصر ماد یسخن و سخنور   وند یپـ 2ـ3
با کهن  ی ابه گونه  ی ر سخن و سخنو رازآلود  و  است. شا  نیمام مه  ی الگومبهم  ارتباط   ن ی تر از مهم  یکی  د یدر 

که    ی شاعر  ونگ،یقلمداد کرد. از نطر    یو خوش صحبت  یرا بتوان خوش زبان  نهیبازمانده از اصل ماد  ی های ژگیو

 م ین یبیم  گرید  ی (. از سو٢7٠:  1389  ونگ،ی)  تدر ارتباط اس  مایبا آن  ی اده ی چیاست به نحو پ  ی سخنور  یعال  هنمون

 ی که انسان از همان اوان کودک  شودیب مدر انسان موج  زیناچ  یموروث  زی دراز مدت کودک به مادر و غرا  ی که »اتکا
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  ی ساختار رفتار  ینوع  قت یدر حق  ییگو. سخن اموزدیمادر ب  قیرا از طر  ژهی و  ی هات یمناسب با موقع  ی هاواکنش 

و   یزندگ  طیمح  یبا گستردگ  جیدر تبار انسان به وجود آمده و به تدر  یطوالن  یکودک   دوراناست که در پناه  

 (. ٢3:  1387و کار،   ی جی است« )اله افتهیو تنوع واژگان تکامل  یتر شدن روابط اجتماع  دهیچ یپ

ودا   گیدارد. در ر  یی ملل مختلف نمودها  ریدر اساط  ن یو مام مه  نه یبا اصل ماد  ی ورو سخن   ی ارتباط شاعر

 زدبانو یا  نی. اشودیم  اد ی  ز ین  ی کالم و سخنور  ی خدا  ن یرود و همچن  ن یمادر و بهتر  ن یبه عنوان بهتر  « ی»سَرَس وت

(. در  33:  1388  ،ی ر یاند )نک: گوسخن قرار داده  ماد ها آن را نکم برهمنظاهراً ابتدا نماد آب بوده است؛ اما کم

 زدبانوان یخاطره و سپس به ا  زدبانوانیاند، آنگاه به ادر اصل الهگان چشمه بوده  انی»موزها همانند پر  زین  ونانی

دارد که شعر را بر او الهام    یمعتقدند هر شاعر جن  زی (. اعراب ن84:  1375  ران،یاند« )ژالهام شاعرانه مبدل شده 

اصل   نیبر ا  یمبن  هی تسم   نیاند. اکرده  ری هم از آن به همزاد تعب  ی. »گاهکنندیم  ادیو از آن با عنوان تابعه    کندیم

رابطه و الفت برقرار    ی ( با اشخاص انسانطانیو ش  وی فرشته، د  ،ی )جن، چر  یارواح نامرئ  تندگفیاست که م   یکل

شود،   یکه به دست بشر انجام م  یتفرسات قلب  یبعض  زیو ن   یو اکتشاف  یو ذوق  ی هنر   عیو ظهور آثار بد  کنندیم

مورد از سخن و شعر با صفات  نیدر چند  کسیب رکوی (. ش144: 1375 ،یاحقیارواح است« ) نیهم  ن یدر اثر تلق

صفات زنانه در سخن است    انگریب  دهیشور   ی هاواجس ی و گ   س یگ  شانیپر  ی ها. سخن دیگوی سخن م  نه یزنانه و ماد

   است: نیمام مه ی الگواز کهن  ی اکه بازمانده 

 ی هابسا/ سخن   ی ا  !/ستیخواندن آن ن  ی ارایدرک و/ که کس را    ی ارایکه کس را    /نگارد یم  ی»خزان/ به خط 

  ها بوته  انیم  ه دی ژول  ی هاواجس ی و/ گ  دهیشور  ی هامردد و/ صفت   ی هاباد و/ نام   هآشفت   ی و/ سطرها  س یگشان یپر

     اند« فته../ که همه/ سر درهم کورگولیو  ی هانقطه و/ کرم  ی هاو/سنگ 

                                                                                                                                                                                     (65: 1386 رکو،ی) ش

ارتباط شعر و زن را   رکویاست. ش  ییشعرگو  ،ییسراسخن   هوی ش  نیترالبته در خور توجه است که هنرمندانه 

 آورده است:   اتیاب نیدر ا زین

 پراکندم«     / ی عشق زن و هنر و آزاد ه انیزاللم را/ به م ی از شعرها ییگاه سبوآن »و

                                                                                                                                                                                       (85: 1386 رکو،ی)ش

 قابل مشاهده است:   زین ات یاب نیشعر و زن در ا ارتباط

 کرخت / یالیکرخت/ همراه خ یهمراه مهتاب /خبندانی یخزان مرا/ اگر شب دیفام/ پاس بدار انیدختران پرن ی »ا

 ام به آستان شما نشست« شعر سرگشته  یکی

                                                                                                                                                                                     (9٠: 1386 رکو،ی)ش

 است:  نهیریارتباط د نیا  هکنند یمجنون شعر« تداع  دیبلند« و»ب سوانی استفاده از عبارت»گ زین  گری د ی شعر در

 مجنون شعر من/ بسا شباهت داشت! «  دیبلندش/ به ب سوانی»و گ

( 8٢: 1386 رکو،ی)ش  

  ی هااز سروده  یکی  ی کردم/ برا   یام جا مانده بود/ آن را / تاببر شانه   /بایز  ی دختر  ی »تارمو آورده است:  نیبر ا  عالوه 

                                                                                                                                                                                             .(98:  ٢٠13 شیرکو،)خردسالم« 



8   کس یب رکویدر اشعار ش نهياصل ماد یجايگاه کهن الگو 

 

را  در ارتباط    ینگی داده است و عنصر ماد  وندیهم پرا به    تیناخودآگاه شاعر، دختر و شعر و طفول  اتیاب  نیا  در

  نی( شاعر چندیشه  یکرده است. و در شعر )عروس   ییبازنما  ن یمام مه  ی الگواز کهن   ی اعنوان تکه با شعر و سخن به

 : دینمای ابراز م

باغچه    »آنان بود/  عروسشان  برف  بود/  عروسشان  رودخانه  بودند/  رودخانه  سه  و/  بودند  استوار  داماد  کوه  سه 

 عروسشان بود/ شعر عروسشان بود! «

                                                                                                                                                                                    ( 1٠9: ٢٠13 رکو،ی)ش

بر آستان خزان/خزان بر آستان عاضق/عاشق/ بر آستان  /نهدی سر م /ی آورده است: »با احترام/ باد  ی گریشعر د در

معشوق را  (. شاعر شعر و  1٢3و من/ بر آستان شعر« )همان:    /نیبر آستان زم  الیخ  /ال یعشق/ عشق/ بر آستان خ

 شده است.  ادآوریشعر را ناخودآگاه  ینگیداده است و اثر ماد  وندیبه هم پ

 و خاک و آب    ینگيماد  وندیپـ 3ـ3
است؛   ی به رستگار   یابیدست   ی کوشش برا  هدهندحضور دارد که نشان  ییزهایدر چ  ی طور مجازمادر به  ی نمادها

  سا،یدارند مثل کل  بتی ه  ا ی  آورند؛یکه تعلق خاطر به وجود م   ییزهایاز چ   ی اریو بس  یاله  ی مانند بهشت، قلمرو

نماد مادر    توانندیو ماه م  نیزم   ریز  ی ایدن  اکد،ر  ی ها آب   ای  ایها، درجنگل   ن،یکشور، آسمان، زم  ا یدانشگاه، شهر  

  ی بارور  ه دهندکه نشان  کندی م دایارتباط پ  ییو جاها  زهایالگو معموالً به چ کهن نی(. ا 1٠٠: 1395  ونگ،یباشند )

گوناگون مانند    ی مجراها  ای  قی به صخره، غار، درخت، چشمه، چاه عم  تواندینماد م  نیهستند. ا  ی زیو حاصلخ 

به   زین  اوستاکند )همان(. در    دایارتباط پ  یآب  لوفرین   ایمانند، مثل گل سرخ  ظرف  ی هاگل  ای  دیمحوض غسل تع 

سپندارمذ مرکب است از    ی در پهلو  ،ی تیاشاره شده است. »سفندارمذ، در اوستا سپنت آرم   گونهنی ا  نیزم  ثیتأن

خرد     یبه معن  ی و در پهلو  نیزم  ی( که در اوستا به معنی فداکار  ،ی)فروتن  یتی)مقدس ( و آرمئ  دو جزء سپنت

 ی است و در عالم مادو تواضع اهورامزد  ی مظهر محبت و بردبار  ،ی کامل ترجمه شده است. سپندارمذ در عالم معنو

اسفندارمذ(. در    لی: ذ  1375،یاحقیو شوهر دوست است« )   ف یکار و عفدرست   ی ها و زن   نی موکل بر زم  هفرشت

 : دی صورت د نیرا به ا  رشه هنقش زنان توانی م زی ن رکوی اشعار ش

 آشفته و نگران بود«  ییشهر، شهبانو /یدم   دهیچون هر سپ  زی ن »امروز

                                                                                                                                                                                  (1٠4:  ٢٠13 رکو،ی)ش

و    ثیعنصر و ارتباط تأن  نیا ینگیداست که در ناخودآگاه شاعر از شهر نقش بسته و ما  ی ریآشفته، تصو  ی شهبانو

 آورده است:    زین « یخزان  همانی. در کتاب »مکندیم ی ادآور یخاک را 

 و ...«  دهی بادها آرم انیگون/ و مسبزه  ستی»حلبچه« زن  »و

                                                                                                                                                                                     (16: 1386 رکو،ی)ش

 شده است:   دهیکش  ر یبه تصو  زیشعر ن  نیدر ا  نیمام مه   ی الگوکهن  ه یآن با خاک در سا  وندیمعشوق و پ  ریتصو

اما    /ردیگی ام پناه مآشفته  ی هادر جوار خواب  /ی الحظه  ی ات/ از راه خاطرات دور/ براچهره   گاهیچه گاه و ب   »اگر

 آغوش...« هم   باریچون دو جو  تانیبازنتوانم شناخت/ که چهره و صدا  گر یکدیاکنون/ رنگ نو را و رنگ خاک را / از  

 تو در خاک؟«  ایدانم خاک در تو گداخته است/ یادامه آورده است: »نم( و در 118: 1386)شیرکو، 

( 119)همان:   
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 ی؛ و همچنین نماد پاکساز ی مان طور که هال معتقد است، آب »نمادی است باستانی برای زهدان و باروره

در الهه وابسته  آفرینش نزد یونانیان، آبِ نخستین را به یک ما  هترین اسطور(. کُهن195:  1374است« )  یو نوزای

 ی رو  ی هاآب   ههم  هآالیش، سرچشم یب  نیرومندهای  آب   ی(. ایزد بانو، اَردویسورا اناهیتا، یعن197دانسته است )

کند؛ و  ی مادگان را تطهیر م  هگرداند، رحم هممی  کنران را پا   ههم  ههاست؛ نطفی زمین است. او منبع همه بارور 

 (.39و 38:  1386)هینلز سازد یم  کشیر را در پستان مادران پا 

ها، بدینسان  آب ی شصت و چهارم، مادینه بودنِ اَردویسور آناهیتا خدابانو هشانزدهم، فقر ه آبان یشت، کرد  در

راست   هصورت دختر زیبایی بسیار برومندِ خوش اندام کمربند در میانِ بستآمده است: »آن گاه، اردویسور ناهید به 

آنها را محکم بسته،   نیزر  ی درخشان پوشیده با بندها  ی هاپا به پایین کفش   کز باال، آزاده نژاد و شریف، از قو

انگاشته    یدیگر، آب، چونان زن  ی ، و تبارهایایران  ی ها(.  با این وجود »در اسطوره ٢59:  1377روان شد« ) پورداود،  

. اند جستهزیبا و دلربا، نامزد به اَناهیتا، سود    ی او پیکرینه کردنِ آن، از انگاره و نگاره   ی دیدار  ی آمده است و برا 

مادینه روان در پیوند است   هآب با کهن نمون  هنمون، که کهن یروان  یگردد به کاروساز و کنشی نکته  بازم  ن یالبته ا

  ی(. به سخن17:  1374اند« ) آموزگار،  اشته ، آب را مادینه پندییکسره ناخودآگاه  ی اکهن به گونه  ی هاو انسان

را   ی که بنیاد آفرینش، بر آب است؛ چنین باور   ی دارد و از آن رو   تینسرش  ی روان پیوندای، آب با مادینهاسطوره 

خدایان از    هآسمان و زمین و هم  یبینیم، که حتّ می  یهای آفرینش جهان، یعنی بابلترین اسطوره از کهن   یدر یک

 ی توان آب را نمادرسد؛ میی شود به آفرینش مزنانه پیکرینه می  ی ا( که آن هم به پیکره امتی= تساکن )  ی هاآب 

کهن  رضا  هنموناز   ( دانست  روان  هم9٠-89:  1383  ،ییمادینه  در  ش  نی(.  ش   زین  کسی ب  رکویراستا   ی اوهیبه 

 کرده است: ی ادآوریرابطه مادر با آب را   نیناخودآگاه ا

 ست« یگفتن ن ی چندان نا /-بستن خیبه آستان  /ی باریچنان جو  -مرا /  »مام

( 77: 1386 رکو،ی)ش  

                                                                                                                                                                     .(63:  1386  رکو،یشعر شدم« )ش   / دمی آورده است: »مام من/ آب است و/ من چو بال  گر ید  ی در جا  کسی ب  رکویش 

نکته در    نیالبته ا.   دهدی خود را نشان م  ات یاب  نیدر ا  ن یو سخن و شعر با مام مه  ینگیارتباط آب با عنصر ماد

گشتم و / دگرباره/ به سرچشمه/ به آغوش   آب  /خبندانیداده شده است: »و من هم/ چنان    شیشعر هم نما  نیا

ارتباط ماد64:  1386  رکو،ی برگشتم« )ش  /شی مام خو ا  ی نگی(.  باران در  و  ابر  بالتبع  قابل   زی ن  ات یاب  نیبا آب و 

به ق  شی مشاهده است: »من/ آذرخش نگاه خو  / ابررا  به بارش    / دمیدم  / یزن  نهیامت  باران/ درون تاالر/  ناگه  و 

 .(78: 1386 رکو،ی برخاست!« )ش

درآمده است: »زان   شیدر ناخودآگاه شاعر به نما  زی ن  ینگیشعر عالوه بر آب ارتباط درخت و ماد  نیدر ادامه ا

خزان/    /درنگی و ب  /دی من دم   ی را/  به رو  شیزردگون خو  ی هاچند/ از نفس   یچند از مه و برگ  ی نوار   /ی او  ی سو

و خزان با درخت در ارتباطند.   ی است و برگ و زرد  ارتباط »مه« با آب در    ه (. واژ78تاالر/ قد برافراشت« )   انیم

( شاعر  دیشه  یخود را نشان داده است و در شعر )عروس  ییبایبه ز  نیمام مه  ی الگواز کهن   افتهیباز   ی هاتکه  نیا

 داده است:  شیرودخانه و برف به عروس نما  هیرا با تشب  ینگیماد

باغچه    »آنان بود/  عروسشان  برف  بود/  عروسشان  رودخانه  بودند/  رودخانه  سه  و/  بودند  استوار  داماد  کوه  سه 

 عروسشان بود/ شعر عروسشان بود! «  

                                                                                                                                                       ( 1٠9: ٢٠13 رکو،ی)ش



١٠   کس یب رکویدر اشعار ش نهياصل ماد یجايگاه کهن الگو 

 

 نهيدرخت و ارتباط آن با عنصر مادـ ٤ـ3
آن    گر ی مثبت د  ی و کارکردها  ی سازژن ی اکس  ،ی آتش افروز  ،یثمرده  ،ی است که سرسبز  یعیطب  ی اده یدرخت پد

انسان گره خورده    یبا زندگ  یدوست داشتن  دهیپد  نیخود را نشان داده است. ا  تی بشر  یاز همان آغاز در زندگ

درخت نزد اقوام مختلف    یقدس  تیشده است. اهم   یجاودانگ  زیو گاه ن  اتیح  ،یسرزندگ   ،یاست و نماد بالندگ

مقدس   ی رویاز ن   زیباور است که »اگر درخت ن   نیبرا  ادهیآن را در نظر نگرفت. ال  توانی مهم است که نم  ی انکته

و دوباره آنها را    دهدی هایش را ازدست مکه برگ   کند،ی سرشار است، بدین خاطر است که قائم است، که رشد م

 (. 191:  138٢ن،گربرا هی) شوال شودیو باز زاده م ردیمیبارها م شود،یمزنده   جهی در نت آورد؛یدست مبه

بقره، اعراف و  ی ها به درخت ممنوعه اشاره شده در سوره  توانیم قرآندرخت در  یقدس تیالبته درباره اهم 

 ،ی درخت تحت عنوان درخت علم و دانش اشاره شده است )رک. مصطفو  نیبه ا  زی ن  توراتطه اشاره کرد. در  

آسمان چهارم قرار گرفته و    راست که د  یقرآن  یدرخت   زی ( ن15و نجم  4معراج  )  ی(. سدرۀ المنته147:  1383

م  (ع )  ل یجبرئ گفته  دارد.  آن مسکن  ه   شودی بر  غ   چیکه  به  پ   ریکس  است    (اکرم )ص   امبر یاز  نگذشته  آن  از 

: ک)ن  اندازدیم  هیاز آن بر سر تمام مردم سا  یچنان است که برگدرخت آن  نیا  ی(. بزرگ196:  137٢  ،ی)رنگچ

در    شهیدانست که ر  توانی م  ی ریاساط  ی هان ییدر آ  یهانیک   ختدرخت را همان در  ن ی(. ا٢4٢:  1375  ،یاحقی

با   نی است که ارتباط انسان از زم  یی روزها  ادآوری( و  118:  1381  ،ی و شاخ و برگ در آسمان دارد )زمرد  نیزم

 یاشاره شده است که حضرت موس  ی(. در سوره قصص به درخت 9:  1376: دوبوکور،کآسمان قطع نشده بود )ن 

 (. می)سوره مر  شودیخشک متولد م  ییدرخت خرما  ری در ز  یسیو حضرت ع  شنودیاز درون آن م   اخداوند ر   ی صدا

باستان هستند. مثالً درخت »ذات انواط« در نزد   انیاز خدا  ی مناطق نمود   یحال در برخ   نی درختان در ع

  زی داشته است. هوم ن ت یاهم  انیزردشت  درخت گز در نزد   ا ی( و  13٢: 1387  ،یمقدس بوده است )پورخالق  شیقر

  زدیو ا  شودی زاده م  یدرخت کاج   ناز درو   ترایم  نی باستان است. عالوه برا  انیرانی در نزد ا  ی گری مقدس د  اهیگ

  ی ها(. »در افسانه 64: همان:  ک)ن  شودی م  دهیشن  یزن   ی خانه دارد که از درون آن صدا  یدر درخت  زی ن   تایآناه  ی بانو

که جان  کندیم ی«  که در داخل آن درخت پنهان است، نگهبانی به نام »هاما درا ی اهر درخت را  فرشته  ییونان

 (.7:  137٢  ،یدارد« )رنگچ یدرخت بستگ اتیبه ح ی و

  هجستجو کرد که نمون  ی تبار  اه یگ   ری و قداست آن را در اساط  اهیدرخت و گ  تیاهم  توانیم   گرید  هیزاو  از

به   ی کر یپ اهی است که از گ  انهی و مش ی مش  یعنیزن و مرد   نی باستان، در خلقت نخست  ران یا  ر یروشن آن در اساط

از ارتباط انسان با    ی گر ینمونه د  زین اوش یدرخت از خون س   ش ی (. رو1369  ،ی)فرنبغ دادگ  رسند یم   ی کریمردم پ

درخت از خون   شیرو  زی ن  ونانی  ریاتفاق در اساط  نی به آن اشاره شده است. نمونه ا  ز یاست که در شاهنامه ن  اهیگ

و درخت است     ی نگیارتباط نماد  میآن هست  یپژوهش در پ  ن ی(. اما آنچه در ا33:  137٢  ،یاست )رنگچ  زوس یونید

درخت را مورد    ینگینکته ماد  نیهستند و ا  زدبانوانی ا  اه،یامشاسپندان آب و گ   میابیی زردشت درم  نییکه در آ

 .  دهدی قرار م دیتأک

در  (43و 4٢: 1376اند )بهار،  دانسته ی را برابر با مادرکُش لیقطع درخت نارگ  قا یدر شرق آفر  کا یقوم ون مردم 

رو خواهر  مانده گل آدم )ع( ساخته شده و از این   یاکرم )ص( نقل گردیده درخت نخل از باق   امبریکه از پ   یروایت

 ی ادرخت هفت شاخه  هویم یکهن »آدم اریبس هدیعق کی)همان(. طبق  گرددیایشان و عمه نوع بشر محسوب م

  نی(. بر ا73:  1387  ،ی)پورخالق  شود« ی آمده تغذیه م  رونی اش از پوسته درخت بکه تنه   ی است که به دست زن
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  یریارتباط اساط   نیا   ز ین  کسیب  رکوی دارند. در شعر ش  نهیرید  ی وندیو درخت باهم پ   یکه زنانگ  میابیی اساس درم

 نشان داده است:   گونهنیخود را ا  هناخودآگا ی از فراخنا

 !« زمیی خسته بود/ که من/ خود خزان/ که من / خود پا دی:/ چگونه بادشانییبگو /دیگوی م »مادرم

                                                                                                                                                                                   (77: 1386 رکو،ی)ش

اه شاعر، مادر را با درخت ناخودآگ ات یاب  نیدر ا شود؛ی ها در درجة اول بر درختان ظاهر مآنجا که نشان فصل  از

 داده شده است:  شی به وضوح نما زی ن اتی اب نیآن با درخت در ا وندیو پ ینگیزده است. نماد ماد  وندیها پو فصل 

را    /انیدختران پرن  ی »ا تنها قامت/ قامت دختر/ و برگ دختر/ و رنگ دختر است/ که آن  به فصل خزان من/ 

   ان« یدختران پرن ی ا  /انیدختران پرن ی !/ استی ن یزانیبرگر

 ( 91: 1386 رکو،ی)ش

                                                                                                                                                                               : دیسرای م نیچن نی ا ی گری در شعر د کس یب شیرکو

از   یاز پروانه/ نم باران یخزان ایاز شعر و  یزانیمن/ برگر ی رو اینبود در بالکن  یلبخند گلِ انار؟!/ .... شب  ای »دختر

 جا نگذارد!«           سی چشم خ  هتران

( 1٢3- 1٢٢: ٢٠13)شیرکو،   

 یمبهم در ذهن شاعر تداع   ی به طرز  ،یو شاعرانگ  ثیحال تأن  نی و درخت و در ع  ینگی شعر ارتباط ماد  ن یادر  

  ز ین  ی گرید  هیگذاشته است. در تشب  شی در ذهن شاعر را به نما  نی از مام مه  دهیبر  ییهاتکه  یابیشده است و باز 

 شکل آمده است:   نیبه ا یآب و درخت با نماد زنانگ وندیپ

 خانم از آب؟!«   ا ی است/  ترف یکه آب/ از خانم لط  یدانستینم ف،ی.... لطفی لط  انگار درخت بادام سبز/ »خانم

                                                                                                                                                                                    ( 1٢1: ٢٠13)شیرکو، 

 : میشویروبرو م اتیاب نیبا ا  ر ینمونه ز در

آب / به برگرفت/ شرم/    انیم  /ده یافکند/ برگ را/ شاخة خشک   ریرا به ز   یبرگ ارغوان  /یفراز/ به فرود/ خزان  »از

ما   ی به کو   ی اهیتو دختر همسا  /؟یشناسی م  ایبرگ را فراگرفت/ شاخه / بازشناخت برگ را و گفت:/ مرا آ  ی سراپا

 «ی بود

 (68: 1386 رکو،ی)ش  

کرده    هیتشب   رزال« یپ  یزنو محبوب را به »برگ  رسال« یپ  ی مردخود را به »شاخ  ز ی شعر در ادامه شاعر ن  نیا  در

 اند: خورده  وندیبا هم پ ییبایدختر و آب و درخت به ز  زیاست. در شعر سالم ن

  ی »باد/ درخت را سالم گفت/ درخت با سر پاسخش گفت/ پرنده/ آب را سالم گفت/ آب/  آن سو ترک/  به تبسم

ها را سالم  جوان/ آن  ی اما دختر   یپاسخش گفت/ وقت  ی اپاسخش گفت/ آب/ گل را سالم گفت/ گل/ به عشوه

 ! « ختی آو سش یو/ گل به گ دیاش فرود آمد/ آب به آغوشش کشآمد/ پرنده بر شانه  شوازشیگفت/ درخت به پ

                                                                                                                                                                                   ( 1٠٢: 1386 رکو،ی)ش

 :  شودی م دهیبه وضوح د زین اتیاب نیارتباط درخت و زن در ا



١2   کس یب رکویدر اشعار ش نهياصل ماد یجايگاه کهن الگو 

 

نازک    ی ا/ نامه   دیبه من رس  ی اخزان بودم/ که ناگه از خزان/ نامه   ی برا   /ییایو در  ییایرو  /ی »در حال نگاشتن شعر

من!/ بر پشت پاکت دو    ی هایکودک  بیج   ی ها و/ به ژرفاداستان  نی ترساقة گردن کوتاه   ی اندام و غبارآلود/ به بلندا

 !« دیدرخش یم /ی ن« ی»مارد یزخم زن  /نیبرگ/ دو تمبر خون

                                                                                                                                                                                     (79: 1386 رکو،ی)ش

 )معشوق، مادر، زن(  نی مام مه  گريد یهاصورتـ 5ـ3
 یانسان کهن، به نوع  ی برا  نیزم  تیو اهم   عتیو طب  نیبا زم  وندشی پ  لیبه دل   نینخست  ی هاظاهراً زن که در زمان

 ی خاک  نینگاه متفاوت به زم  یو در پ  کتاپرست ی  ی هان ییبا خاک بعد از رواج آ  وندیپ   نیهم   ل یقداست داشت؛ به دل

  شتر یب  ینکته در اشعار عرفان  نیتنزل مقام شد. ا  ردچا  یو پست شمردن آن در برابر آسمان و عالم ملکوت، به نوع

نگاه   نیهم  دینگرش تازه است. شا  نیاز ا  ی او نکوهش آن نشانه  ،ینفس در آثار عرفان  ینگیاست و ماد  افتهینمود 

 یکه به زن در گذشته بود را به دست فراموش  ییبا یو نگاه ز  کندی را فراهم م  ی مرد ساالر   ی هانه یاست که زم

  کس یدر شعر ب زینقش ن نیا کندیزن تفاوت م یو نقش جامعه شناخت  یکارکرد اجتماع بیترت نی. به اسپاردیم

 : سدینویم یآنجا که از زبان زن  دهدینشان م گونهن یخود را ا

 ة یبر سا    و/  ستی اهی سا  است/    وستهیپ  به رنگ و بانگ من/      من و/  سی به گ  به پوست تن و/    و/    ستی اهی»سا

  هاهیسا  نیز    /هیبا دو سا  یمنم زن    /نمیمن خزان جاودان سرزم  بال گسترده است/    بر اندام من/      من و/  نینخست

دست از      رنگ و/دست از بانگ و    دست از سر و/      /ز هرگ  اما/    گرید  ی اهیسا    /شودیکه گاه محو م    /ی اهیسا    /

 مرد!«   ةی: ساداردیبر نم من/   یهست

                                                                                                                                                                                      (93: 1386 رکو،ی)ش

  47در صفحه   نی سنگ  هیسا نی. اکشدی م ریاز زن به تصو نیمام مه ی الگومتفاوت با کهن ی اچهره   اتیاب نیا

به    /شیخو  ی خدو  ی درشت/ که سو  ی تر ی: »تسدینویم   یوقت  شود؛یم   دهیکش   ریبه تصو  زی ن  یخزان همانیم کتاب  

  نیهم  کرد/    ی : »مردنگاردیم  امیشانینفرت/ به پ  زا  یخط  از ننگ و/    ی سطر    /ی به زبان سوئد  و/  داردیمن م  ی رو

 (.47: 1386 رکو،ی)ش دختر خود را شکافت!«  ی گلو  جا/

نشان    نیزن را در امروز جوامع چن  ینقش اجتماع  زیشعر ن  ن یدر ا  کسیدر شعر ب  ی مردساالر  ی هانشانه 

از او که   /ی مردساالر  :/نگاردی تنها دو واژه م  و/دو واژه    بر آب و ابر و باد/    /تابشی : »... و هر بار با دم بدهدیم

ماست/ که تابستان پارسال/    هیهمسا  همرغ/ همان دختر دلباخت  نیکه ا  /افتمیدر  درنگ یمن ب  /داشتندیسخن م

 انیسال   انیپا  ایگو  ات ی اب  نی(. ا85:  1386  رکو،ی)ش  د« ی !/ خود را به آتش کشغایغروب/ در  ی ارویبر پشت بام/ رو 

 است. دهی رس  انیبه پا گریکه د کندیم  یرا تداع نیمام مه ییفرمانروا

 یدلواپس، عاشق و آشفته، دختران   ی. مادرانشودیم  ده یاز حضور زنان مختلف د  ییهانشانه  کس ی در شعر ب

گذاشته    شیبه نما  ییالگو به عنوان معشوق با رنگ کهن  زین  یکه در سه بخش قبل نشانیب  یمعشوق  ده،ید  بیآس

حال دوست   ن یار مظلوم و در عیامروز، بس   یاجتماع  ی در کنار نمودها  کسیب  رکو ی شده است. زن در شعر ش

است که   دهیکش  ریرا به تصو  یزنان  هجنگ چهر  فیتوص  هیدر سا  کسیشده است. شعر ب  دهیکش  ری به تصو  یداشتن

در    د« یشه  یدر  شعر »عروس  کوچک  ی هانه یآکتاب    اند. درشده  یقربان  تیمظلوم  تیدر چنگال جنگ در نها

 کشد: ی م ریبه تصو گونهنی دختران شهرم زن را ا فیتوص
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  دیدختران شهرم/ کنده شود/ شا  سوانیبسان گ مجنون/  دیارغوان و ب  یبس  ی سوی گ  / نیچن  یدر زمستان  دی»شا

 یبس  ی هانه یس  دیکامشان کشد/ شاشعله در    /-ستادهیا  -یحنجرۀ نال  ی بسان چنارها  /دهیچنار عشق قد کش  یبس

  لیتبد  رانهیچشم/ و اتاق درونم/ به و  زلدل/ منا  ی ها از محله   ی اریبس  دیشهر فروکوبند// شا  واری را/ بر د  بهیحب

 شود« 

                                                                                                                                                                                    ( 1٠3: ٢٠13 رکو،ی)ش

چه در  شده است و چنان  دهیکش  ریبه تصو  ییبایشعر به ز  نیدر ا  یشهر و ناآرام  یرانیزن و و  یشانی ارتباط پر

 یالگواز کهن   ییهامؤنث است و نشانه  زی (، شهر ن1٠٠:  1395  ونگ،ی)  میآورد  ونگیبه نقل از    نی ش یپ  ی سطرها

  خواهد ی م  یوقت  کسی ب  رکویمعشوق است. ش  ر یتصو  ن،ی مام مه  ی الگواز کهن   گرید  ریرا با خود دارد. تصو  ن یمام مه

  ی نگیماد  ی رنگ و بو  ی و حت  ردیگیمتناسب با معشوق م  ییرنگ و بو  زیمعشوق را به درون خود دعوت کند؛ خود ن

 : کشدیم  ریبه تصو گونهن یرا در خود ا

  یته  ی بگذار و/ سبز کن مرا/ هر بار آنک/ من شعر  امنهیبه س   ی کهنسال و تو غزال/ پا  ی آنک/ من مرغزار  »هربار

 من!«  رمی و نگذار/ آرام بگ  ی و سرشار کن مرا!/ درآ ی به درونم درآ /رانهیو/ من و

                                                                                                                                                                                      (31: 1386رکو،ی)ش 

: کشدی م  ریبه تصو  نیچنن یه را اادعاست. او عشق زنان   نیاثبات ا  ی برا  ییهانشانه  رانهیبا شعر، مرغزار و و  ارتباط

لبر از عشق زنان/ پشنگ پشنگ م  ی نور است/ نور  زی»ناو نگاهش/  /آوا  پاشد ی که اخگران آن/  و    لرزدی م  شیو 

فرزند    تابیاست، ب  ریناپذ  انیپا  ینقش  کسیب  شعردر    زی (. نقش مادر ن36:  1386  رکو،ی)ش  فروزد« ی م  بارشیجو

نمور/ ز    ری که خزان/ با صف  ی را! مادرت/ خسته نگشته است/ از بادگرداب  ی»راست.  شناسدینم  یو خستگ   است  

  رکو،ی)ش   دهد« یو/ مجال خوابش نم  کوبدی م  شیسرا  هکور/ سر به پنجر   ی او هربار/ چنان چلچله   آردی م  شیایدر

  رکویدر شعر ش   ز یدر شعر امروز جامعه و ن  ب یغر  ار یو بس  شهیدلواپس، همواره در اند  شهی هم  ر(. ماد76:  1386

 . دهدیخود را نشان م کسیب

  یر یگ جهی نتـ ٤
و    ریاساط   ی ایدور وجود داشته است و با گذر زمان و عبور از دن  ی هاگوناگون از گذشته   ی هادر شکل  ن« ی»مام مه

الگو هرگز رنگ خود را از ذهن  کهن  نیقرار گرفت. ا  ی مردساالر  هی کم رنگ باخت و در ساکم  انی ورود به عالم اد

  رغم یبخش پنهان ذهن عل  نی. اکندی م  ییفرمانروا  ها ره در تمام دو   ت یانسان پاک نکرده و همواره در ناخودآگاه بشر

  یی . بازنمودهاگذاردیم  شیو فعال است در عالم شعر خود را به نما  ایها در بخش ناخودآگاه همچنان پوتمام سرکوب 

  بازنمودهایی  یابیباز  زی ن  کسیب  رکویاست. در شعر ش  یهمواره در اشعار شاعران مختلف قابل بررس  نیمام مه  نیاز ا

 ،ی چون شعر و شاعر  ییهادر بخش   نیمام مه  ی الگو. کهنستین  یکار چندان مشکل  رینظیب  ی الگو کهن  نیا  زا

مادر، معشوق و زن  یعن یالگو کهن  نی اشکال مختلف ا ز یها و نزن با درخت و فصل   وندیزن با آب و خاک، پ   وندیپ

 وندی پ  کس،یب  رکوی که در ناخودآگاه ش  دهدیپژوهش نشان م  نیحاصل آمده از ا  جیقرار گرفت. نتا  یمورد بررس

 ی دارند و شعر و شاعر  نه یرید  ی وندیبعد زن و درخت پ   ه . در درجشودیم  ده یبه وفور د  عتیبا آب و طب  یزنانگ

است. در بخش    نهیری د  وندیپ  نیاز ا  یاشعر نمونه  سوانیاند. گرا در خود منعکس کرده   نیاز مام مه  ییهانشانه   زین

زن امروز را منعکس کرده    ت یجامعه شناسانه وضع  یدر اشعارش با نگاه  کسیزن، ب  ناگونگو  ی ها نقش   یبررس



١٤   کس یب رکویدر اشعار ش نهياصل ماد یجايگاه کهن الگو 

 

و   ی سار   کسیدر اشعار ب  نیاست. مام مه  ادآوردهی نگاه گذشته فرا  ینگاه را در مقابل روشن  نیا  یکیاست و تار

. شاعر، خودآگاه  داندیخود م  هیبادام را دختر همسا  هو شکوف  کندی است؛ آنگاه که مادرش را آب خطاب م  ی جار

و امروز را بر مخاطب آشکار    ری اساط  ی ایزن در دن  گاهیجا  ه سیو مقا  پردازد ی و ناخودآگاه به مسائل زن در شعرش م

 .سازدیم
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 . ی آستان قدس رضو

 . ریدوم. تهران: اساط ،جلدهاشتی(. 1377) می ابراه پورداوود،

 .ی. تهران: نشر ن(رانیا یشینما  اتینمونه در ادب)اسطوره و کهن  ریتماشاخانه اساط(. 1387نغمه ) ،ینیثم

 . تهران: مرکز. ی . ترجمه جالل ستارجان  هزند  ی رمزها(. 1376) کیمون دوبوکور،

 .ری . چاپ دوم. تهران: اساطریو مرگ در اساط نشیآفر(. 1383) ی مهد ،ییرضا

. تهران: پژوهشگاه علوم دوره مغول  ی تا ابتدا  یمنظوم فارس  اتیدر ادب  اه یگل و گ (.   137٢)  نیغالمحس  ،یرنگچ

 . یفرهنگ و مطالعات یانسان

 پور. چاپ دوم. تهران: مرکز   لی، ترجمه ابوالقاسم اسماعاسطوره(. 1381نولز )کنت  روتون،

 . تهران: زوار.ریادیان و اساط یقی(. نقد تطب1385)  رایحم  ،ی زمرد

 . تهران: فکر روز.  پورل یابوالقاسم اسماع ه . ترجمونانی ری اساط(. 1375)  کسیفل ران،یژ

 . ی، چاپ ششم. تهران: فردوسروح کداستان ی(. 1383) روسیس سا،یشم

 . تهران: جیحون.ی.ترجمه سودابه فضائلفرهنگ نمادها(. 1376ژاک و آلن گربزان )ژان  شوالیه،

 رضاکریم مجاور. تهران: نشر چشمه.. ترجمه مجموعه شعر میهمان خزانى(. 1386شیرکو ) کس،یب

 م.رده : سههیمانی. سلی . ترجمه سیامند شاسواریصندل(. ٢٠13) ---

 . ترجمه عزیز ناصرى. کردستان: گالویژ.ک آینه هاى کوچ (. ٢٠13) ---

 . ترجمه مهرداد بهار. تهران، توس. بندهش(. 1369فرنبغ )  ،یدادگ

 حسین یعقوب پور. تهران :اوجا. ه. ترجمروان شناسی یونگای بر مقدمه (. 1374فوردهام ) فریدا،

 ، تهران: نشر مرکز. . حماسه، اسطورهایرؤ(. 1376) نیجالل الد ،ی کزاز

 . ترجمه عباس مخبر. چاپ هفتم. تهران: نشر مرکز.قدرت اسطوره(. 1391جوزف )  کمبل،

 .  ریکب  ریتهران: ام. ینیپرو ن ی. ترجمه نسردرباره نقد ی گفتار (، 1365هوف )  گراهام،

 . تهران: نیلوفر.ی . ترجمه فرزانه طاهریمبانی نقد ادب(. 1376) گرانیویلفرد ال و د ن،یگر



١6   کس یب رکویدر اشعار ش نهياصل ماد یجايگاه کهن الگو 

 

 . تهران: ققنوس.. چاپ سومیرانیا ی ها در اسطوره  تایآناه(. 1388سوزان ) ،ی ریگو

      . چاپ چهارم. خیو تار  خیتار  ش یدر گسترۀ پ  یرانی زن ا  تیشناخت هو(.  1387کار )  زی شهال و مهرانگ  ،یجی اله

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

 کاشان: مرسل.   از دیدگاه قرآن و احادیث.  یچگونه آفریده شدیم: خلقت جهان هست(.  1383)  یمصطف  ،ی مصطفو

 . تهران: مرکز.ییمهرجو  وشی. ترجمه دارو انسان مدرن انیخدا ونگ،ی(. 1384) ویآنتون مورنو،

 .رازهی . تهران: پژوهش و شانیرحمان  نی. ترجمه نورالدونگی(. 1379)  یمگ د،یها

 . تهران: چشمه.ی. ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلشناخت اساطیر ایران(. 1386هینلز، جان )  -

)  ،یاحقی اساط (.  1375محمد جعفر  داستان  ری فرهنگ  اشارات  ادب  یو  وزارت  یفارس  اتیدر  تهران:  دوم.  . چاپ 

 سروش. یو مطالعات فرهنگ  قات یتحق همؤسس  ،یآموز ش عالفرهنگ و  

 .ی . مشهد: آستان قدس رضوی ، ترجمه پروین فرامرزیچهار صورت مثال(.  1368کارل گوستاو ) ونگ،ی

 . تهران: سخن.ی ، ترجمه دکتر محمد حسین سروردین و شناسیروان(. 137٠) ---

 . تهران: مرکز. ی و  فریدون فرامرز ی . ترجمه پروین فرامرزآیون(. 1383) ---

 ، ترجمه محمود سلطانیه. چاپ هفتم. تهران: جامی. انسان و سمبولهایش(. 1389) ---

 .ی. تهران: جامپورل یو محمدباقر اسماع  یفرناز گنج ه. ترجمالگوو کهن یناخودآگاه جمع (.  1395) ---


