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 ثالث مهدي اخوان» قصه شهر سنگستان«الگویی شعر  نقد کهن
 
 

 دکتر حمیدرضا فرضی
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تبریز

 

 چکیده
الگوها و  ها و کهن یکی از رویکردهاي اصلی نقد ادبی معاصر است که به کشف ماهیت و ویژگی اسطوره» الگویی نقد کهن«

الگوهاي  الگویی، بررسی و براساس کهن از دیدگاه نقد کهن» قصه شهر سنگستان«در این مقاله . پردازد آنها در ادبیات مینقش 
الگویی درخت، کوه، دره، غار، چشمه، چاه و عدد هفت،  قهرمان، مرگ و تولد دوباره، پیر دانا، سایه و خویشتن، و نمادهاي کهن

الگوها و نمادها در ارتباط با آن  شکل گرفته و بقیه کهن» قهرمان ـ منجی«این شعر بر اسطوره  الگویی اساس کهن. تحلیل شده است
نام دارد و داراي سه » پاگشایی«با مرحله دوم که ) شاهزاده(گانه تحول و رستگاري، رفتار قهرمان  از میان مراحل سه. اند معنا یافته

 .یق داده شده استاست، تطب) حرکت و جدایی، تغییر و بازگشت(مرحله 
 

 .، قهرمان»قصه شهر سنگستان«الگویی، شعر  الگوها، نمادهاي کهن الگویی، کهن نقد کهن :ها کلیدواژه
 

 14/6/90: تاریخ دریافت مقاله
 15/6/91: تاریخ پذیرش مقاله

Email: hreza٢٠٠٧@yahoo.com 
 مقدمه

هـم خوانـده   » اي نقـد اسـطوره  «اسـت کـه گـاهی    » الگویی نقد کهن«یکی از رویکردهاي اصلی نقد ادبی معاصر 
الگوهـا و نقـش آنهـا در     هـا و کهـن   نقدي است که به کشف ماهیت و ویژگی اسطوره«الگویی  نقد کهن .شود می

الگویی در آثار ادبی هسـتند   هاي مثالی و کهن جوي صورتو در جستعمیقاً منتقدان این شیوه . پردازد ادبیات می
گویند؛ زیرا اثر هنري را تجلّی نیروهاي ه ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشري سخن میو به تعبیر دیگر از رابط

 )202:1385امامی (» .انگارند پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روان جمعی بشریت می
شناسی، تحلیل ادیان و تاریخ تمـدن در   مردم ،شناسی الگویی که از نتایج تحقیقات علومی مانند روان نقد کهن

ـ ) م1875-1961(در نیمه دوم قرن بیستم با نظریات کارل گوستاو یونگ  ،گیرد و تحلیل متون ادبی بهره می نقد
ترین نظریه او، درباره ماهیـت ناخودآگـاه انسـان بـود؛      مهم. دیاب تحول اساسی میـ شناس مشهور سوئیسی   روان

ناخودآگـاه  . ناخودآگـاه جمعـی   -2فـردي   ناخودآگاه -1: داند یونگ ناخودآگاه انسان را متشکل از دو بخش می
شمول میراثی روانی است که از بدو تولـد در   تري در ذهن است که مخزن تصاویر ذهنی جهان جمعی الیه عمیق

هاي مذهبی و برخـی از  ها، دیدگاهها، اندیشهیونگ، شالوده خلق اسطوره .)33:1384پاینده (ذهن انسان جاي دارد 
مکاریک (داند  می» ناخودآگاه جمعی«در  ،ندا هاي تاریخی مشترك نگهاي گوناگون و دورهیا را که بین فرهوانواع ر

تعبیـر  » الگـو  کهـن «شمول که در ضمیر ناخودآگاه جمعی جاي دارد بـه   یونگ از تصاویر ذهنی جهان .)402:1384
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یـان اسـاطیر متعـدد و    هاي مشـابهی هسـتند کـه در م    مایه الگوها درون کهن. داند کند و اسطوره را نمود آن می می
نظـر  شـوند، بـا اینکـه از     هاي ملل تکرار مـی  چنین تصاویري خاص که در اسطوره شوند و هم متفاوت یافت می

هـاي   معمـوالً پاسـخ   ،تر اما معموالً معنایی مشترك دارند یا به عبارت دقیق ،اند زمانی و مکانی فاصله بسیار داشته
هـا و تصـاویر    مایـه  و نقش فرهنگی مشابهی را بر عهده دارند که ایـن درون  انگیزند اي را برمی روانی قابل مقایسه

 )162:1383گرین و دیگران (. شوند نامیده می» الگو کهن«
 

 اسطوره در شعر اخوان ثالث
او  .هـاي قـدیمی اسـت    هاي شعر معاصر در به کارگیري اساطیر و افسانه ترین چهره اخوان ثالث یکی از برجسته

محمدرضا شفیعی کـدکنی در  . کوشد بسیار میکردن آنها  داند و در زنده می» هاي رفته از یاد فسانهراوي ا«خود را 
 : نویسد می بارهاین 

هاي زندگی ایرانی است و در یک کلمه خالصه  له گرایش به اساطیر و ویژگیئترین خصوصیات شعر اخوان مس یکی از برجسته
نخست اصل اطالع از میتولوژي غنی و سرشار : از دو سو قابل بررسی استرنگ ایرانی شعر است و این خصوصیت : کنممی

نقل از (.  ...له و نوع تلقی آنهاست ئو تأثیر از گذشته دیرین آن و دیگر برداشت این مس) که به نفسه شعر محض است(ایرانی 
 )193:1384لطافتی 

الگویی  را براساس نقد کهن» سنگستان قصه شهر«ترین اشعار اخوان  در این جستار، یکی از بهترین و معروف
 .کنیم تحلیل می

 
 پیشینه بحث

الگویی به رشته تحریر درآمده است و در آنها آثاري از ادبیـات   درباره نقد کهن زیاديهاي اخیر، مقاالت  در سال
سـیک و  الگوها در شـعر کال  به کارکرد کهن) 1388(؛ از آن جمله، حرّي اند شدهکالسیک و معاصر نقد و بررسی 

ذوالفقـاري و حـدادي   . الگوهـا را در شـعر شـاملو بررسـی کـرده اسـت       معاصر فارسی پرداخته و برخی از کهن
الگوي خورشید در ناخودآگاه قومی خاقانی و نظامی را تحلیل کـرده و مشـخص    تصاویر استعاري کهن) 1389(

ه از ناخودآگـاه جمعـی دو شـاعر    الگـویی هسـتند کـ    اند که زیبایی و قدرت خورشید از عناصر بـارز کهـن   کرده
قـائمی  . الگـویی بررسـی کـرده اسـت     غزلی از موالنا را از منظر نقد کهن) 1387(حسینی . سرچشمه گرفته است

. پرداخته اسـت ) الگویی کهن(اي  سنایی غزنوي براساس روش نقد اسطوره سیرالعباد الی المعادبه تحلیل ) 1388(
اکرمی و . اسطوره قهرمان را در داستان ضحاك و فریدون براساس نظریه یونگ تحلیل کرده است) 1381(امینی 

روضـاتیان  . انـد  هاي گیلگمش و رستم به صورت تطبیقـی بررسـی کـرده    را در حماسه الگو کهن) 1389(پاشایی 
کهدویی و . الگوهاي یونگ رمزگشایی کرده است اساس کهنحنین بن اسحاق را بر سالمان و ابسالقصه ) 1388(

اقبـالی و دیگـران   . انـد  را براساس نظریات یونگ تحلیـل کـرده   ویس و رامینشخصیت موبد در ) 1388(بحرانی 
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نوشته جبران خلیل  پیامبر) 1389(جعفري . اند به تحلیل داستان سیاوش براساس نظریات یونگ پرداخته) 1386(
را  شـازده احتجـاب  رمان ) 1388(آفرین . شناسی یونگ تحلیل کرده است الگوهاي روان جه به کهنجبران را با تو

نقش نمادین اسـطوره آب و نمودهـاي   ) 1388(قائمی و دیگران . انداز نظریات یونگ بررسی کرده است از چشم
اي عر اخوان ثالث تنها مقالـه ش بارهاما در ،اند اي تحلیل کرده را براساس روش نقد اسطوره شاهنامه فردوسیآن در 
نوشـته مدرسـی و   » بررسی کهن الگوي آنیمـا در شـعر مهـدي اخـوان ثالـث     « ،دسترسی پیدا کردیمبه آن که ما 

 .بود) 1390(نیا  ریحانی
 

 هاي تحقیق ها و پرسش فرضیه
در ایـن   -2 .هسـتند » الگـویی  نمادهاي کهـن «برخی نمادهاي به کار رفته در این شعر  -1: فرض بر این است که

تحـول و  (الگـوي قهرمـان    در ایـن شـعر کهـن    -3. یابـد نمود مـی » شهزاده«در وجود » الگوي قهرمان کهن«شعر 
با توجه بـه  . رسد به سرانجام می دارد،) جدایی، تغییر و بازگشت(که سه مرحله » پاگشایی«به واسطه ) رستگاري
قصـه  «کـار رفتـه در    الگویی بـه  نمادهاي کهن -1: دهاي اصلی جستار کنونی اینها هستن ها، پرسش فرض این پیش

ایـن شـعر براسـاس کـدام معیارهـا و الگوهـاي کهـن         -2ها هستند؟ و چه معنایی دارنـد؟   کدام» شهر سنگستان
الگـوي قهرمـان براسـاس کـدام کـارکرد تحـول و رسـتگاري بـه          کهن -3ناخودآگاه جمعی قابل بررسی است؟ 

 رسد؟سرانجام می
بعـد بـه تحلیـل     .شـود توضـیح داده مـی  » قصه شهر سنگستان«الگوهاي به کار رفته در شعر  هناکنون، ابتدا ک

تفسیر شعر براساس کهن الگوها و نمادهـاي توضـیح داده   سرانجام شود و  الگویی شعر پرداخته می نمادهاي کهن
 .گیرد صورت می ،شده

 الگوها نکه -1
این اسطوره جهـانی   .هاست ترین اسطوره شده ترین و شناخته به اعتقاد یونگ اسطوره قهرمان رایج: قهرمان -1-1

-هایی در قالب اژدها، مار، دیو، ابلیس پیروز می به مردي بسیار نیرومند و یا نیمچه خدایی اشاره دارد که بر بدي
کوشـد   الگوي قهرمـان هـم بـراي فـردي کـه مـی       کهن .)112:1387یونگ (رهاند  شود و مردم خود را از تباهی می

اي که نیاز بـه تثبیـت و هویـت جمعـی دارد      مفهوم دارد و هم براي جامعه ،شخصیت خود را کشف و تأیید کند
کنند که من خویشتن نیـاز بـه تقویـت بیشـتر داشـته باشـد، یعنـی        نمادهاي قهرمانی زمانی بروز می .)164: همان(

قهرمان در طی  .)181: همان(. استدآگاه نیاز به ناخو ،تواند انجام دهد هنگامی که خودآگاه کاري را به تنهایی نمی
زند و معموالً در ادبیات مراحل مختلف زندگانی خود به کارهاي خاصی براي رسیدن به هدفی خاص دست می

 :شودها، به سه صورت زیر ظاهر میو اسطوره
گیرد کـه در آن  سفري طوالنی را در پیش می ،بخش قهرمان به عنوان منجی و رهایی ):کاوش(وجو  جست -الف
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غلبه کند تـا   سختپاسخ را حل کند و بر موانع با هیوالها بجنگد، معماهاي بی ؛باید کارهاي ناممکن انجام دهد
 .الً با شاهزاده خانم ازدواج کنداپادشاه را نجات دهد یا کشور را از خطر برهاند و احتم

آور را  سر بگذراند و وظایف سـخت و شـکنجه  هاي دشواري را از  قهرمان باید آزمون ):نوآموزي(پاگشایی  -ب
د به بلوغ فکـري و اجتمـاعی و معنـوي برسـد و بـراي      نتحمل کند تا از مرحله کودکی و جهل و نادانی عبور ک

، تغییـر و دگرگـونی و   )رهسـپاري (موارد شامل سه مرحلـه جـدایی    بیشترپاگشایی در . مردم خود کارساز شود
 .الگوي مرگ و تولد دوباره اي است از کهن جو گونهو بازگشت است و مانند جست

این نوع قهرمان باید با ایثارگري، فداي قوم و قبیله و مملکت خود بشود تا کشور و قـوم   ):فدایی(بالگردان  -ج
نیز شایگان . 166:1383گرین و دیگران : به. ك.ر( .رها شوند و به رفاه و آزادي برسند... او از رنج، خشکسالی، ستم و 

 )157ـ156:  1386فر 
گـردد   در این پژوهش، شاهزاده که براي نجات شهر سنگستان و ساکنان آن از شهر بیرون آمده و همه جا می

تلقی » قهرمان«نمود  ،پیدا کندـ اند   که همگی تبدیل به سنگ شدهـ اي براي رهایی شهر و ساکنان آن   تا راه چاره
 .قابل تطبیق است» پاگشایی«شده است و کارکردهاي او با مرحله 

تـرین آرزوهـا و    از آغاز زنـدگی انسـان در جهـان، یکـی از مهـم      ):نوزایی یا باززایی: (مرگ و تولد دوباره -1-2
مختلف جهان بـروز  مرگی و زندگی جاوید بوده است؛ این آرزو به اشکال مختلف در نقاط  هاي وي بی خواست

هـا بـراي    هـایی از تـالش انسـان    هـا و نمونـه   نشـانه ... جوي آب حیات، درخـت زنـدگی و   و جست. یافته است
 .مرگی است جاودانگی و بی

بـه   .از مسائلی است که ذهن انسان را از آغاز خلقـت مشـغول کـرده اسـت     دوباره،الگوي مرگ و تولد  کهن
. ایرانیـان » نـوروز « ویـژه  بـه  ،هستند دوبارههاي باستانی بیانگر مفهوم تولد  یینبسیاري از مراسم و آ» الیاده«اعتقاد 

ها را با آن مقایسـه   انسان دوبارةداند و مرگ و تولد  می دوبارههمچنین حاالت ماه را دالّ بر مرگ و تولد » الیاده«
همـه  » ادواري«رد و نـابودي  در نگرشی که بر اثر مشاهده احوال ماه ساخته و پرداخته شده، مرگ یک ف« .کند می

ـ مـاه   » تولد دوبـاره «ماه یا سرار و به دنبال آن طلوع یا  ـکه سه شب تاریک   همچنان ،بشریت امري ناگزیر است
باشد، به همان ترتیب نیز، هم مرگ آدمی و هم مرگ بشریت، هر دو به طور یکسان، براي احیـا   امري ناگزیر می

-از صور هستی، از هر سنخ که باشد به صرف این کـه هسـت و مـی   هر یک . و زایش مجددشان ضروري است
شود و براي ترمیم توان و قوت خود الزم است ولـو بـراي   فرسوده می ،پاید، به ناچار توان خود را از دست داده

یک لحظه هم شده دوباره به نامتعین ازلی بپیوندد و به وحدتی که از آن صادر شده بـاز پـس سـپرده شـود؛ بـه      
، )در سطح اجتمـاعی ( "لهو و لعب"، به بی بند و باري و )در سطح گیهانی(ازلی  "آشوب"باید به  ،دیگر عبارت

در مراسم غسل تعمید در مورد انسان و غـرق قـاره اطلـس    (، به عنصر آب )هادر مورد کشت دانه( "تاریکی"به 
به باور الیاده، زمان با هر زایش نوینی، در هر سطح کـه   .)99-98: 1384الیاده (» بپیوندد) در مورد تاریخ و الی آخر

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

شود و این بازگشت جاودانـه نمایـانگر شـناختی از هسـتی اسـت کـه از تـأثیر زمـان و         باشد احیاء و تجدید می
 )99: همان: به. ك.ر(. صیرورت و دگرگونی مبرّاست

. بحـث کـرده اسـت   » والدت مجدد«ي الگو درباره کهن چهار صورت مثالینیز در کتاب » یونگ«بر این  افزون
 : نویسد یونگ می

توان آن را اندازه گرفت، نه وزن کرد و نه از آن  نه می. والدت مجدد فرآیندي نیست که به طریقی بتوان مورد مشاهده قرار داد
است و » روانی«صرفاً ا حقیقتی سر و کار داریم که بدر اینجا . والدت مجدد، کامالً دور از دریافت حواس است. عکس برداشت

گوید، به آن اقرار دارد انسان از والدت مجدد سخن می. فقط به طور غیرمستقیم و از طریق احکام شخصی به ما انتقال یافته است
 )67:1368یونگ ( .پذیریم و از آن لبریز است و ما آن را به صورت امري به قدر کافی واقعی می

صـورت  «داند کـه آن را  داند و بنیان آنها را بر چیزي میلیه نوع بشر میاو، والدت مجدد را جزء اعتقادات او
دو دسـته اصـلی تجربیـات والدت مجـدد     » دگرگونی درونـی «و » استعالي حیات«به اعتقاد او . خواندمی» مثالی

  )68 :1368یونگ ( .هستند
رفتن یونس بـه   براي نمونه،ند؛ ا نشان داده د دوبارهولتالگوي  هایی براي کهن در اساطیر ملل مختلف، مصداق

یا رفتن اصحاب کهف درون غار و بیرون . مرگ او و بیرون آمدن او نشانه زایش دوباره است ۀشکم ماهی، نشان
رفتن سیاوش درون آتش و بیرون آمدن او، حتّـی افتـادن یوسـف    . آمدنشان از آنجا نیز بیانگر همین مفهوم است

گاهی این مرگ نمـادین،  . هستند دوبارهالگوي مرگ و تولد  هایی از کهن درون چاه و بیرون آمدنش همگی نمونه
داستانشان آمده و ) سوره کهف(که در قرآن » اصحاب کهف« بارهشود از جمله در تداعی می» خواب«به صورت 

 )18: 18کهف (. بنا به فرموده خداوند متعال، اینها، در غار به خواب رفته بودند
 : نویسد می» الیاده«دانند،  برادر میمعموالً خواب و مرگ را 

یادآور شویم که براي یهود نیز، الاقل از دوره هجرت . دو برادر همزادند Thanatosو  Hypnosدر اساطیر یونان، خواب و مرگ 
الیاده (. مسیحیان مبادله و برابري خواب با مرگ را پذیرفته، تکمیل کردند... و غربت به بعد، مرگ برابر با خواب بوده است

130:1386(  
زمـرّدي  (سازد که خوابیدن و مرگ درست مانند یکدیگرنـد  مرگ خاطرنشان می رةنیز دربا» اوت نه پیش تیم«

مفیـد  » بیـدار کـردن  «به خاطر همسانی خواب و مرگ در یونان و هند و در حکمت گنوسـی، عمـل   . )443:1385
  )130:1386الیاده (. بوده است) مهبه معناي وسیع کل( setoriologie» رستگاري و نجات«معناي 

» بیـداري « .در عین حال آورنده زندگانی و رستگاري بـراي اوسـت   ،کند پیکی که انسان را از خواب بیدار می
پیـک بعـد از بیـدار کـردن     . متضّمن تذکر، تمییز هویت جان حقیقی یعنی تشخیص اصل آسمانی خویشتن است

آمـوزد کـه عملـش در دنیـا چگونـه بایـد       کند و سرانجام به وي میآدمی، وعده یا موعد نجات را بر او فاش می
  )133: 1386الیاده (. باشد

آب به علت اینکه هر شـکل و صـورتی را از   « .و غسل در آب است شوو ، شستدوبارهیکی از راههاي تولد 
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داراي قدرت تطهیر و تجدید حیـات و نـوزایی اسـت     ،کند پاشد و هر تاریخ و سرگذشتی را مضمحل میهم می
» سرگذشـت  بـی «گنـاه و   آورد چون کـودکی بـی   و آنکه از آب سر برمی» میرد می« ،رود زیرا آنچه در آب فرو می

زدن در آب را رمز رجعـت بـه حالـت     الیاده، غوطه .)194:1389الیاده ( اند گیرنده وحی و الهام باشدتو است که می
وري برابر با انحالل صـورت و اسـتقرار   داند، زیرا هر غوطهپذیري و تجدید حیات و زایشی نو می پیش از شکل

پیوند بـا  . در آفرینش کیهان مجدد حالت نامتعین مقدم بر وجود است و خروج از آب تکرار عمل تجلّی صورت
هست و از سـوي دیگـر،   » والدتی نو«آب همواره متضمن تجدید حیات است؛ زیرا از سویی در پی هر انحالل، 

آب از طریق آیین رازآمـوزي  . دهد کند و افزایش می ور می خوردن، امکانات بالقوة زندگی و آفرینش را مایه غوطه
هاي مربـوط بـه مردگـان موجـب      بخش و به برکت آیین جادویی، درمان است و به مدد آیین» والدتی نو«مورث 

 .)190-189: همـان : بـه . ك.ر(آب با در بر گرفتن همه امکانات بالقوه رمز زندگی شده است . رستاخیز پس از مرگ
شـوند و جـوان و زیبـا     ور مـی  اي کـه در آب غوطـه   اشخاص کهنسال، نومید یا خسته» دالشو –لوفلر «به اعتقاد 

در فرهنـگ نمادهـا    .)205:1386دالشو  –لوفلر (زنند  دیگر از رستاخیز رقم می يتصویر ،آیند شته از آن بیرون میگ
شناور شدن در آب براي خروج از آن، بدون حل شدن کامل در آن فقط توسط یک میت نمـادین  «خوانیم  نیز می

 )3:1384شوالیه و گربران (» .میسر است و به معنی بازگشت به مبدأ است
نمودي از مرگ نمادین و غسل او در چشـمه بیـانگر   » خواب شاهزاده«با توجه به توضیحات، در این تحقیق 

 .دوباره استتولّد 
یاهـا در هیـأت   والگوهاي شخصیت است و به اعتقـاد یونـگ، در ر   ترین کهن از برجسته» پیر دانا«: پیر دانا -1-3

به صورت مـرد،  » روح مثالی«. شودرگ و یا هرگونه مرجعی ظاهر میساحر، طبیب، روحانی، معلّم، استاد، پدربز
ریـزي   شود که بصیرت، درایت، پند عاقالنه، اتخاذ تصمیم و برنامـه جنّ و یا حیوان همواره در وضعیتی ظاهر می

و امثال آن ضروري است و کسی الزم است تا با تأملی از سر بصیرت یا فکري بکر و بـه عبـارت دیگـر کنشـی     
 ،اما چون به دالیل درونی و بیرونی قهرمان خود توانایی انجام آن را نـدارد  ،بتواند او را از مخمصه برهاند روحی

دهنـده جلـوه    معرفت موردنیاز براي جبران کمبود به صورت فکري مجسم یعنی در قالب همین پیر دانا و یـاري 
شـود تـا عملیـات    شود و وي قادر میمان جبران میبا ظهور پیر ناتوانی اولیه قهر .)114-112:1368یونگ (. کند می

هاي الهی در حقیقت تجلّی  این شخصیت... تواند انجام دهد به سرانجام برساند گرفتن نمی خود را که بدون یاري
 ،خویشتن فاقد آن است» من«بینند که تر دارد و نیرویی را تدارك می تر و غنی نمادین روان کامل که ماهیتی فراخ

 )164:1387یونگ (. هستند
 : نویسد می بارهدر این » یونگ« .شود گر می گاهی در شکل حیوانی جلوه» پیر دانا«

کنند، به زبان انسانی گونه عمل می آنها انسان. شویم دهنده مواجه می هاي پریان مکرر در مکرر با موضوع حیوانات یاريدر افسانه
در این موارد حق داریم بگوییم که روح مثالی در . دهندمعرفت انسان نشان میو عقل و معرفتی برتر از عقل و  گویند سخن می
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 )127:1368یونگ (. شکل حیوانی متجلّی شده است
 :و

یونگ (. کنند آیند و به نوعی ما را راهبري می اي هستند که از ژرفاي ناخودآگاه می دهنده هاي یاري این موجودات نماد کشش
268:1387(  

کامالً خسته و درمانـده  » شاهزاده«اي که  نمودي از پیر دانا هستند؛ در لحظه» )کبوتر(دو کفتر «در این تحقیق، 
 .کنندشوند و او را راهنمایی می ظاهر می ،و ناامید شده است

وي . زنـیم  وجود پایین و تحقیرآمیز در ماست که ما از تأیید آن دربـاره خودمـان سـرباز مـی    » سایه« :سایه -1-4
او . انجـام دهـد   ،دهـیم  آنها را به خود نمـی  انجامخواهد همه آن چیزهایی که ما اجازه است که میآنچنان کسی 

سایه در رویاهاي ما، به شکل تجسم شخصی پایین و بسیار ابتدایی، کسی بـا کیفیـات   . یمیستچیزي است که ما ن
سـایه در ناخودآگـاه    .)82-81:1388فوردهـام  (شـود   گـر مـی   جلوه ،داریم بسیار نادلپذیر یا شخصی که دوست نمی

اي است که با معیارهاي اجتماعی و شخصیت آرمانی ما،  شخصی، شامل همه آرزوها و هیجانات تمدن نپذیرفته
 افزونسایه . )82: همان(. خواهیم درباره خودمان بدانیم همه چیزهایی که از آنها شرم داریم و نمی یست؛متناسب ن

کـه در ناخودآگـاه جمعـی جـاي      استردي جاي دارد داراي جنبه قومی نیز بر جنبه شخصی که در ناخودآگاه ف
جنبه قومی سایه به عنـوان  . اي قومی نامید توان آن را پدیده می ،گیرد و چون براي همه بشریت مشترك استمی

ـ  «بر مبنـاي چیـزي کـه یونـگ آن را     . )83: همان(. یابد شیطان، ساحره یا چیزي همانند آن تظاهر می راي مبـارزه ب
ایـن سـتیزه در کشـمکش انسـان بـدوي بـراي       . نامد، منِ خویشتن همواره بـا سـایه در سـتیز اسـت     می» رهایی
هاي شـرور آسـمانی کـه بـه هیـأت       الگویی با قدرت یافتن به خودآگاهی به صورت نبرد میان قهرمان کهن دست

نبـرد میـان   «به اعتقـاد یونـگ    .)176ـ175: 1387گـونـی(بیان شده است  ،کنند اژدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا می
هـاي   الگوي پیروزي منِ خویش بر گـرایش  دهد کهن تر این اسطوره است و اجازه می قهرمان و اژدها شکل فعال

اما قهرمان درست  ،ماند در بیشتر مردم طرف تیره و منفی شخصیت در ناخودآگاه می .گرایانه آشکارتر شود واپس
اي نیرومند شود تا بتواند بـر  ود سایه شود تا بتواند از آن بگریزد و اگر بخواهد به اندازهبه وارونه باید متوجه وج

به بیانی دیگر، منِ خویشتن تا ابتـدا سـایه را مقهـور خـود     . نیروهاي ویرانگر خود کنار بیایدباید با  ،اژدها پیروز شود
 )176: 1387یونگ (» .نسازد و با خود همگونش نکند، پیروز نخواهد شد

و اخـوان ثالـث از آنهـا بـه      است» خویشتن«الگوي  در این تحقیق، هر عاملی که مانع دستیابی قهرمان به کهن
 .انددر نظر گرفته شده» سایه«الگوي  کهن ،کند تعبیر می» دزدان دریایی، قوم جادوان، خیل غوغایی و شیطان«
= سـلف «الگویی است که یونگ آن را  دهندگی یک شخصیت، کهن اصول تشکیالت و سازمان« :خویشتن -1-5

اسـت؛ تقریبـاً بـه    ) هـا  مجموعه ناهشـیاري (الگوي مرکزي ناخودآگاه جمعی  کهن "خویشتن". نام داد» خویشتن
دهندگی و وحـدت و   الگوي نظم، سازمان کهن "خویشتن"همان ترتیبی که خورشید مرکز منظومه شمسی است؛ 
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ها و ضـمیر   یگر را به طرف خود کشیده و به تجلیاتشان در عقدهالگوهاي د یگانگی است و به عبارت دیگر کهن
بخشد و شخصیت را متفق و متحد و پیوسته کرده احساسی از ثبات و استحکام و یکتـایی بـه    آگاه هماهنگی می

یک عامـل راهنمـایی درونـی اسـت کـه کـامالً بـا         "خویشتن"کهن الگوي « .)78:1375هال و نوردباي (دهد  آن می
جابـه جـایی مرکـز     "خویشـتن "الزمـه  . باشـد  متفـاوت مـی   ،که مرکز خودآگـاه اسـت   )ego( "من" الگوي کهن
. شـود و از انسـان بـه خـدا     بدین معنا که مرکز ثقل وجود از من به خویشتن منتقل می ،شناختی انسان است روان

هـا و دگرسـانی    و اینهـا همـه حاصـل دگرگـونی نگـرش      ،گردد و انسـان در خـدا   پس من در خویشتن حل می
ا بـه سـبب دشـواري      .)80:1388مورنو (» شخصیت است هـاي زیـاد سـیر     خویشتن در همه افراد حضـور دارد امـ

ل عـذاب مرگـی پیشـین، رسـیدن بـدین       . دهد فردانیت، این تجربه براي افراد معدودي روي می زیرا بدون تحمـ
با از سرگذراندن فرآیندي کـه یونـگ آن    یافتن فرد است که مبناي قوام» خویشتن«. )همان(هدف غیرممکن است 

پادشـاه،  «و بـه شـکل   » هـاي پریـان   ها و قصه یاها، اسطورهور«آید و بیشتر در  به دست می ،نامد می» فردانیت«را 
 )61:1388بیلسکر : به. ك.ر(. شود متجلّی می» قهرمان، پیامبر، منجی و از این قبیل

خواهد با بسـیج آحـاد مـردم؛ شـهر را از دسـت       زي است و میسا که نماد یکپارچه» شاهزاده«در این تحقیق، 
 .تلقّی شده است» خویشتن«الگوي  نمودي از کهن ،دشمنان برهاند

 الگویی نمادهاي کهن -2
براي، اگر نه کل، بخش اعظم نوع بشر معنایی مشترك یا بسیار مشـابه  «الگویی نمادهایی هستند که  نمادهاي کهن

پـایین،   –آن است که نمادهاي معینی چون پدر آسمان و مادر زمین، نور، خـون، بـاال   واقعیت قابل اثبات . دارند
زمانی و مکانی چنـان   لحاظشان از  هایی تکرار شده است که فاصله محور چرخ و غیره بارها و بارها در فرهنگ

گـرین و دیگـران   (» .زیاد بوده که احتمال تأثیر متقابل آنها در طول تاریخ و رابطه علّی بین آنها اصالً وجـود نـدارد  
162:1383( 

بنـابراین   ،دکـر الگـویی بررسـی    تـوان از دیـدگاه کهـن    را مـی » قصه شهر سنگستان«با توجه به اینکه کلّ متن 
توجـه بـه    ،الگویی مـتن  الگویی دارند و اصالً براي تفسیر کهن ن نیز قابلیت تفسیر کهننمادهاي به کار رفته در آ

 .الگویی امري ضروري است این نمادهاي کهن
دانـش و معرفـت و   «، » قصـه شـهر سنگسـتان   «الگویی درخـت در   از میان معانی نمادین کهن: درخت -2-1

وقتی زیر درخت سدر خوابیـده اسـت بـه وسـیله     » دهشاهزا«که  دلیلآن مورد توجه است؛ به این » بخشی آگاهی
نمـاد   ،ساید روید و سر بر آسمان می درخت، به علت اینکه از زمین می. یابد کبوتران به اشراق و آگاهی دست می

بخشـی   اعتقادات مذهبی درباره درخت، از جمله دانـش و معرفـت   .)151:1387یاوري (سیر انسان به آگاهی است 
سـالگی هنگـامی کـه زیـر      36در » بودا«که مطابق عقیده هندوان،  چنان ،ها رواج دارد تمدن درخت در بسیاري از

بنـا بـه روایـات    . گردیـد » درخـت دانـش  «درخت انجیري نشسته بود به حقیقت رسید و نام این درخت بعـدها  
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 .)188:1385 زمـردي (. تجلّی خداوند را به صورت آتش در میان درختی در کوه طور شاهد بود) ع(تورات، موسی 
هم سرچشمه زندگی بـراي همـه موجـودات اسـت و هـم       "بو"یا درخت  "بودهی"ها، درخت به زعم بودایی«

پاي همین درخت خرد بود که تصمیم مهمش را گرفـت کـه تـا رسـیدن بـه       "ساکیامونی بودا". درخت فرزانگی
زیر همین درخت بود که او بـا پشـت سـر گذاشـتن وسوسـه و      . هاي آن بنشیند مقام واالي فرزانگی، زیر شاخه

هـاي پیچـان درختـی جـوان و پربـرگ       که همچون شـاخه  "گارا"و  "راتی"، "تانا"و سه دخترش  "مارا"تهدید 
کـه   کردنـد  بعضی اقوام ادعا می .)39:1388پورجعفري (» به فرزانگی نایل آمد ،خواندند هاي بهاري می بودند و ترانه

دادنـد و   ها از آینـده خبـر مـی    این اقوام با شنیدن صداي برگ .شنوند ها، طنین آواي خدایان را می در زمزمه برگ
بنا بر اعتقاد این اقوام، درختان مقـدس ارتبـاط خـود بـا خـدایان را یـا        .)22:1387دوبوکور (. کردند گویی می غیب

هاي نجواگر خود که روحانیان باید تفسـیرش کننـد    داي برگکنند یا غیرمستقیم با ص مستقیماً با انسان مطرح می
ي ار "برگهاي آسـمانی بلـوط بـن سـترگ زئـوس     "در ادیسه، اولیس چند بار با «از جمله  .)47:1388پـورجعفري  (

گـرد   Dodoneآموز بود در پاي بلوط بـن مشـهور شـهر     یونانیان براي شنیدن غرّش تندر زئوس که غیب. زند می
 )22:1387دوبوکور (» .آمدند می

قصـه شـهر   «نیـز کـه در شـعر    » درخـت سـدر  «بر مفهوم نمادین و تقدس درخت به طور کلّی، خـود   افزون
 )51:1388 نام بی؛ 23و  13: همان: به. ك.ر(. آمده به صورت خاص از نمادینگی و تقدس برخوردار است» سنگستان

مـورد توجـه اسـت کـه     از آن نظـر  » سنگسـتان قصـه شـهر   «در » کوه«الگویی  معناي نمادین کهن: کوه -2-2
روییـده غریـب از همگنـان در    «یابد که در زیر سایه درخت سـدر   زمانی به اشراق و آگاهی دست می» شاهزاده«

دانیم یکی از نکات عمده در بینش اساطیري کوهها، قداست  رود و چنانکه می به خواب می» دامن کوه قوي پیکر
کوه، ملتقاي آسمان و زمین، جایگاه خـدایان   فرهنگ نمادهـا در  .اط با پروردگار استو جنبه اسرارآمیز آن در ارتب

چنـین کـوه را نمـاد حضـور و قـرب بـه        هـم  .)636:1385شوالیه و گربران (. و غایت عروج بشر معرفی شده است
 .)642 :همـان (انـد   اند و وحی بر طور سینا و قربانی اسحاق بر روي کوه را به عنوان مثال ذکر کرده خداوند دانسته

 : خوانیم در همین کتاب درباره رمز تقدس کوه می
اي است براي دخول به جایگاه  کوه چون وسیله. کوه جایگاه خدایان است و باال رفتن از آن چون عروجی است به سوي آسمان

 )637: همان( .الوهیت و چون بازگشتی است به مبدأ
 : نویسد می داستان یک روحدکتر شمیسا نیز در کتاب 

. رمز کلیت است ،ها آمده است کوه رمز مرگ و زندگی است، رمز رهایی است و رأس کوه به طوري که در فرهنگ سمبل
  )208:1383شمیسا (

این جنبه از اسـطوره  . استتر سیر اندیشه به جهان فراتر  کوه مکانی براي عروج و به عبارتی روشن ،بنابراین
ترتیب که کوهها جایگاه  بدین. شود ها نیز یافت می زمین بلکه در اساطیر سایر ملت ایرانکوهها، نه تنها در اساطیر 

 )64:1382جعفري کمانگر و مدبري (. خدایان، مقدسان و عبادت عابدان و زاهدان است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ر با جهان فراتر است که او د» شاهزاده«در شعر اخوان ثالث نیز رمز ارتباط » کوه«با توجه به این توضیحات، 
 .یابد می کبوتران به آگاهی دست ۀآنجا به وسیل

است که کبـوتران نشـانی    دلیلن ه آدر شعر اخوان ثالث ب» چشمه«الگویی  توجه به معناي کهن :چشمه -2-3
و معـروف اسـت کـه    » در آن چشـمه بشـوید تـن   «کننـد   دهنـد و بـه او توصـیه مـی     اي را به شاهزاده می چشمه

ــت ــمهو شســــــــــــــــــــ ــو در چشــــــــــــــــــــ ــا شــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ
دانـد   چشمه و رود را مظهر قدرت و حیات و پایندگی مـی » الیاده«. را در پی دارد دوباره تولد ـ  آب کلطور  به ـ
 ویـژه  بـه کـرد و  » چشمه«سمبولیسم  رهمطالعه دربا براينیز که وقت زیادي را » یونگ« .)198:1389 الیاده :به. ك.ر(

نتیجه رسید که چشمه، تصویري اسـت از روح   سرانجام به این ،ارتباط آن با کیمیاگري دقت زیادي به خرج داد
کنـد کـه در آن   چنین چشمه را به دوران کودکی مربوط می وي هم. به عنوان منشأ زندگی درونی و انرژي روانی

گیرد که زندگی فرد در معرض  به نظر یونگ، نیاز به این چشمه وقتی قوت می. تر است ارتباط با ناخودآگاه قوي
نیز زمانی که شـاهزاده از همـه جـا و    » قصه شهر سنگستان«در  .)176:1383شمیسا (. باشدشدن قرار گرفته  خشک

شود تـنش را در چشـمه بشـوید تـا     همه چیز نا امید شده و دل بر مرگ نهاده است به وسیله کبوتران توصیه می
 .زندگی دوباره بیابد

غار به عنـوان   .به کار رفته است» سنگستانقصه شهر «الگویی دیگري است که در  نماد کهن» غار« :غار -2-4
رمز نوزایی و والدت دیگر است و از این نظر با نماد یا صورت مثالی بطن مادر نزدیکـی دارد  «یک مکان مقدس 

 )39:1388حسینی (» .و نزد همه اقوام، غار مکان مقدس رازآموزي و تشرّف به اسرار بوده است
شود که در نمادپردازي تولـد از نمـاد غـار     در به یکدیگر باعث میشباهت صوري و معنایی غار و زهدان ما«

بار متولـد شـده و ایـن بـراي بـار دوم       انسانی است که یک ،شود اما انسانی که درون غار جهان می. استفاده شود
ار و چنین غار کـه هـم دایـره    هم .)37: همان(» است که با بازگشت به بطن مادر زمین خواستار تولدي دوباره است

یـاوري  (. شده از قلمرو ناخودآگـاهی و دنیـاي ناشـناخته درون    است و هم تاریک و رازآمیز، نمادي است شناخته
داننـد کـه در    غار را نماد کشف من درونی، حتّی کشف من نخستین می» فرهنگ نمادها«نویسندگان  .)135:1387

غار نماد محلی است کـه در آن  «اعتقاد آنها  و به )337:1385شوالیه و گربـران  (. عمق ناخودآگاه سرکوب شده است
شـود و   روان، درونـی مـی   ،گیـرد یعنـی نشـانه فرآینـدي اسـت کـه طـی آن        ذات پنداري با خود صورت می هم

براي این کار باید کـلّ دنیـایی را کـه بـر او اثـر      . رسد آید و به بلوغ و پختگی می ترتیب شخص به خود می بدین
هـا و تولیـدات آن را بـا نیروهـاي خـاص       و اغتشاش در آن یکپارچه و فرآورده گذارد با وجود مخاطره خلل می

به ترتیبی که بتواند شخصیت واقعـی خـود را بسـازد و شخصـیت مطـابق بـا دنیـاي محـیط را          ،خود ادغام کند
غارهـا   از این نقطه نظر،. پا و همراه است سازماندهی من درونی و ارتباط آن با دنیاي بیرون هم. سازماندهی کند

 )344: 1385شوالیه وگربران (» .نماد ذهنیتی درگیر با مشکالت و اختالفات هستند
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قلمـرو ناخودآگـاهی و   « شـود،  میتوجه  به آنثالث  الگویی غار، آنچه که در شعر اخوان از معانی نمادین کهن
با غار، رمز ارتبـاط بـا   ؛ با این توضیح که سر در غار کردن شاهزاده و سخن گفتنش است» دنیاي ناشناخته درون

 .است» خویشتن«الگوي  یافتن به کهن ناخودآگاهی براي دست
اند چرا که نامرئی هسـتند و کسـی بـه عمـق      اي اسرارآمیز داشته چاهها همواره در ذهن بشر جلوه :چاه -2-5

نمـاد   ویژه پوشیدگی و بهچاه نماد راز، . ها هستند که از اسرار ژرفاي آن آگاهی دارند کن آنها راه ندارد و تنها چاه
 : خوانیم می فرهنگ نمادهادر . شود حقیقت است که حقیقت از آن عریان خارج می

 ؛البته منظور سکوتی ناشی از فرزانگی اشراقی است. دانند که جداره آن راز است و عمق آن سکوت چاه را نماد شناخت می
چاه نماد آگاهی و  .نشیند خود فرو می شود و در جایی که سخن در آن مستغرق می ؛مرحله واالي رشد معنوي و تسلط بر نفس

  )485:1384شوالیه و گربران (. در ضمن نمایانگر انسانی است که به آگاهی و شناخت رسیده است
. دانـد  کشیدن محتویـات اعمـاق درون مـی    را، بیرون آنکشیدن آب از  شمیسا چاه را دنیاي ناخودآگاه و بیرون

هـاي   مچنین به اعتقاد وي، چاه رمز روح است که به اصل تأنیث مربوط است و چـاه جسـد را بـه سرچشـمه    ه
کننـد   در شعر اخوان ثالث، کبوتران به شاهزاده سـفارش مـی   .)204:1383شمیسا (. کند هاي جاودانی مربوط می آب

رمـز ارتبـاط بـا     ،بـاال آمـدن آب  انداختن ریگ در چـاه و   .هفت ریگ به درون چاه بیندازد تا آب از آن بجوشد
 .است» خویشتن«الگوي  ناخودآگاهی و کشف محتویات آن براي دستیابی به کهن

دره نماد جـایی اسـت کـه روح انسـانی و رحمـت الهـی بـه هـم         . دره مکمل نمادین کوه است«: دره -2-6
دره یا وادي در تصـوف برابـر    .)212:1382شوالیه و گربران (» اي عارفانه را موجب شوندد تا الهام و جذبهنپیوند می

بـا   .)211: همان(بنابراین گیرنده اثرات ملکوتی است  ،با راه و گذر عرفانی است و از آنجا که خالی و روباز است
در شعر اخوان ثالـث نیـز اشـراق و آگـاهی      ،داند که دره را مکمل نمادین کوه می فرهنگ نمادهاتوجه به توضیح 

که دستور ساختن تابوت عهد ابتدا در کوه بـه   سپس در دره، همچنان ،گیرد تدا در کوه صورت میبراي شاهزاده اب
 )112: همان(. شود و سپس در دره موسی وحی می

خواهند که هفت ریـگ بـردارد و بـه چـاه      کبوتران از شاهزاده می» قصه شهر سنگستان«در  :عدد هفت -2-7
نمـودار  «و  آیـد  شـمار مـی   بـه الگویی است و یک عدد کامل  نمادهاي کهندانیم عدد هفت از  چنانکه می. بیندازد

همچنـین عـدد    .)213:1386دالشـو   -لـوفلر (» هفت حالت ماده، هفت مرتبه خودآگاهی و هفت مرتبه تکامل است
گرین (» .باشد شدن دایره و نظم مطلق می نشانگر وحدت سه و چهار، کامل –ترین همه اعداد نمادین  قوي«هفت 

 )164:1383دیگران و 
 

 »قصه شهر سنگستان«تحلیل  -3
بـراي  » شـاهزاده « .انـد  داستان شهري است که ویران شده و ساکنان آن بدل به سنگ شـده » قصه شهر سنگستان«

ـ اي  اما نتوانسته است چاره ،او براي پیدا کردن راه چاره همه جا را گشته. دوشک نجات شهر می د و خسـته و  بیاب
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پیکر روییده بـه خـواب رفتـه اسـت کـه دو کبـوتر او را        ایه درخت سدري که در دامن کوه قويناامید در زیر س
دهنـد کـه    اي را مـی  ترتیـب کـه نشـانی چشـمه     بـدین . آموزند از شناسایی او راه چاره را به او می پسبینند و  می

ون چـاهی کـه در آن   پس از آن هفت ریگ از چشمه بردارد و بـه در  ،شاهزاده باید در آن چشمه تنش را بشوید
و خوشـبختی   ،شدن مشکل دهنده برطرف جوشیدن آب از چاه نشان .بیندازد تا آب از چاه بجوشد ،نزدیکی است

بـه جـاي آب، دود از    ،اندازد ها را به چاه می وقتی ریگ سرانجاماما  ،دهد شاهزاده این کارها را انجام می. اوست
 . شود موفق به شکستن طلسم نمیترتیب شاهزاده  بدین. آید چاه بیرون می

هایی است که مردم یک شـهر بـه خـواب دسـته      هاي عامیانه ملل مختلف، قصهها و قصهدر اساطیر و افسانه
این خواب دسته جمعی نمودار زمان استراحتی است کـه حـد فاصـل    » دالشو –لوفلر «به اعتقاد  .اند جمعی رفته

رشد و تکاملشان به خاطر خطایی که از آنها سر زده دچار وقفه  هاست؛ که میان دو حلول گروه مشخصی از آدم
دارنـد و بـه    یابند و افسون بدي را که اسیرش بودند از خـود برمـی  سپس آنان جان تازه می. و سکون شده است

 ها با تمثیل این خواب بزرگ در قصه .)203:1386لوفلر ـ دالشـو   (دهند  تکامل خویش در سایه و پناه عشق ادامه می
کننـد و بـه   ها، آنها را بدل به سنگ می صورت که پریان به جاي خواباندن انسان بدین. دیگري نیز بیان شده است

به دنبال این کار، معموالً پهلوان یا شهریاري که پاك یـا داراي نیـروي    .)204: همان(آورند  در می  صورت مجسمه
هـا   رمزشناسی، سنگ شدن انسان رظناز . سازد ا آزاد میشکند و آنها ر آید و طلسم و افسون را می می ،الهی است

مدت، براي پرهیز از تذکار زوال و فساد مادي جنازه و مردار انجام شده زیـرا افسـانه و    به جاي خوابیدن طوالنی
 )همان(. شوند یا تفتیش میواسطوره نیز چون ر

اند و شاهزاده براي  شدهبدل ؛ مردم شهر به سنگ روییم هبورنیز دقیقاً با این مضمون » قصه شهر سنگستان«در 
 : نویسد می بارهدستغیب در این . نجات آنها برخاسته است

هاي اساطیري بسیار در شعر اشاره. است» بخش نجات«است و مشکل عمده آن، مشکل » دینی«مایه آن در معناي وسیع  درون
دستغیب (.  ...بخش استوار شده شهر بر همین اسطوره نجاتساختمان . آمده که هم آن را دشوار و هم جذاب کرده است

228:1373( 
الگوي قهرمان و منجـی اسـت و از میـان مراحـل تحـول و رسـتگاري،        شاهزاده، در این قصه نمودي از کهن

ایف ظـ قابل تطبیق است که در این مرحله قهرمان باید یک سلسـله و » پاگشایی یا نوآموزي«کارکرد او با مرحله 
آور را تحمل کند تا از مرحله کودکی و خامی عبور کند و به بلوغ فکري و اجتماعی برسـد تـا   کنجهسخت و ش

بـر ایـن   . جـدایی، تغییـر و بازگشـت اسـت    داراي سه مرحله » پاگشایی«. اینکه بتواند براي مردم خود کارساز شود
» سـایه «الگـوي   کـه نمـودي از کهـن    ـــ » دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل غوغایی«اساس، شاهزاده به دنبال حمله 

براي نظم و سازماندهی و ایجاد وحـدت و یکپـارچگی ماننـد سـردار     » خویشتن«الگوي  به عنوان کهن ـ د ـهستن
 : زند دلیري نعره می

 همان شهزادة بیچاره است او که شبی دزدان دریایی
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 آوردندبه شهرش حمله 
 یایی و قوم جاودان و خیل غوغاییبلی دزدان در

 به شهرش حمله آوردند
 نند سردار دلیري نعره زد بر شهرو او ما

 اي شیران! دلیران من
 !پیران! کودکان! جوانان! مردان !زنان

  )172:1371 اخوان ثالث(. ها گفت، اما پاسخی نشنفت و بسیاري دلیرانه سخن
شـاهزاده بـراي   . شـوند  یهمه تبدیل به سنگ مـ  ،است» سایه«الگوي  با افسون شیطان که بارزترین نمود کهن

 ،زنـد  گردد و هر چه فریـاد مـی   ها می میان سنگ) »خویشتن«الگوي  دستیابی به کهن(ایجاد وحدت و یکپارچگی 
  .پیماید آید و دریا و کوه و دشت را می جوي راه چاره به حرکت در میو او براي جست. شنود پاسخی نمی

 شتگ ها می پریشان روز مسکین تیغ در دستش میان سنگ
 زد آي  و چون دیوانگان فریاد می

 زد باز  خاست، گریان نعره می افتاد و برمی و می
 ها خاموش  اما سنگ! دلیران من

 هاي سال   همان شهزاده است آري که دیگر سال
 بس دریا و کوه و دشت پیموده است   ز

  )173: 1371اخوان ثالث ( .دلش سیرآمده از جان و جانش پیر و فرسوده است
در نهایـت ایـن مرحلـه،    . شـود  انجـام مـی   ،است» جدایی و حرکت«که » پاگشایی«ترتیب مرحله اول  بدینو 

خوابـد کـه در    آورد و مـی  ناامید به سایه درخت سدر پناه مـی  ،کند جوها را بیهوده تصور میو شاهزاده که جست
 . اند کنار کوه روییده است و روي شاخه هاي آن دو کبوتر نشسته

 وجوها پوچ و بیهوده است ه دیگر جستو پندارد ک
 سنگستان شومش برگرفته دل  ز... 

 پناه آورده سوي سایۀ سدري 
 )173: همان( .حاصل که رسته در کنار کوه بی

خوابیـدن   نخسـت اینکـه  این مکان، کامالً نمادین است و عناصري که در آن قرار دارند نیز نمـادین هسـتند؛   
 چــــــــــــــوناوســــــــــــــت؛ » مــــــــــــــرگ«شــــــــــــــاهزاده، نمــــــــــــــودي از  

والً خواب و مرگ را برادر هـم و  ـمعم ـتوضیح دادیم  ) دوبارهمرگ و تولّد (الگوها  که در مبحث کهن همچنان ـ
کنند و در اینجا نیز خواب شاهزاده به منزله مرگ اوسـت و بیـداري او از خـواب مفیـد     مانند یکدیگر تصور می

کند در عـین حـال    که انسان را از خواب بیدار می پیکی» الیاده«معناي زندگانی و رستگاري است چون به اعتقاد 
خوابیـدن او در زیـر سـایه درخـت سـدر      دوم اینکـه   .)133:1386الیاده ( آورنده زندگانی و رستگاري براي اوست

درخـت اسـت کـه در بسـیاري از     » بخشی دانش و معرفت و آگاهی«و آن دارد الگوي دیگري  مفهوم نمادین کهن
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ده هندوان، بودا در زیر درخت انجیري نشسته بود که به حقیقت رسید و نـام  یمله به عقها رواج دارد، از ج تمدن
کـه از نمـادینگی و    –بنابراین، خوابیدن شاهزاده در زیر درخت سـدر  . گردید» درخت دانش«این درخت بعدها 

نش بـه وسـیله   یـافت  و به اشراق و آگاهی دسـت  ،اش به واسطه قدمت و کهنسالی ویژه ـ بهتقدس برخوردار است  
پیکر روییـده و چنانکـه معـروف اسـت      درخت در دامن کوهی قوي سوم اینکه. داردالگویی  کبوترها مفهوم کهن

در این قصه نیز، کوه همان معناي نمادین  .کوهها از قداست و جنبه اسرارآمیز ارتباط با خداوند برخوردار هستند
 .رسد هزاده در آنجا به وسیله کبوترها به اشراق میرا دارد که شا» ارتباط با جهان فراتر«الگویی  کهن

» پیر دانـا «کنند نمودي از  اند و درباره سرنوشت شاهزاده با هم بحث میکبوترانی که روي شاخه سدر نشسته
آیـد تـا بـا     تواند کاري از پیش ببـرد و او مـی   کند که قهرمان به تنهایی نمی زمانی ظهور می» پیر دانا«هستند؛ این 

گـاهی بـه   » پیـر دانـا  «. ریزي و امثال آن قهرمان را از مخمصه برهاند پند عاقالنه، اتخاذ تصمیم و برنامه بصیرت،
بـه   .به شکل کبوتران بروز یافته است» پیر دانا«در این شعر نیز  .)127:1368یونگ (شود گر می شکل حیوانی جلوه

طـور هـم    مبسـتگی عـام یـا عشـق ونـوس و همـین      سنّتی معرف هاز نظر از میان پرندگان، کبوتر » فراي«اعتقاد 
و تحریک قـواي  » اندیشی خویشتن«هاي پریان به منظور برانگیختن  پیر قصه« .)174:1377فراي (. القدس است روح

دهـد یعنـی    چه کسی؟ چرا؟ از کجا؟ به کجا؟ و حتی اکثر اوقات طلسـم جـادویی الزم را مـی    :پرسد اخالقی می
قدرت غیرمنتظره و نامحتمل را جهت کسب موفقیت که یکی از خصوصیات شخصیت یکپارچه، خـواه نیـک و   

در این شعر نیز، کبوتران درباره اینکه شاهزاده کیست؟ از  .)117-116:1368یونگ (» خواه بد، به طور یکسان است
کننـد و سـرانجام راه چـاره را بـراي     هم بحث مـی  رود؟ با کجا آمده و چرا و چگونه به اینجا افتاده و به کجا می

 : دهند کبوتران نشانی یک مکان اساطیري و نمادین را به شاهزاده می. آموزند شکستن طلسم به او می
 اي ژرف است  پس از این کوه تشنه دره

 اي روشن  در او نزدیک غاري تار و تنها، چشمه
 از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست 

 چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن 
 ها دلمردگی از خویش بزداید غبار قرن

 هاي چشمه بردارد   پس از آن هفت ریگ از ریگ... 
 ها چاهی است   در آن نزدیک

 کنارش آذري افروزد و او را نمازي گرم بگذارد 
 پس آنگه هفت ریگش را 

 ازد به نام و یاد هفت امشاسپندان در دهان چاه اند
 از او جوشید خواهد آب و  
 اي جوشان  خواهد گشت شیرین چشمه

 )174:1371 اخوان ثالث(نشان آنکه دیگر خاستش بخت جوان از خواب 
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الگویی است؛ بعـد از کـوهی کـه شـاهزاده در      دهند پر از عناصر اساطیري و کهنمکانی که کبوتران نشان می
اش مکمل نمـادین کـوه اسـت و     الگویی در مفهوم کهن» دره«قرار دارد، » اي ژرفدره«پاي آن به خواب رفته بود 

اي عارفانـه را موجـب شـوند    پیوندد تا الهـام و جذبـه  نماد جایی است که روح انسانی و رحمت الهی به هم می
ه جـایی  بنـابراین در . چنین دره به خاطر روباز بودن گیرنده اثرات ملکـوتی اسـت   هم .)212:1382شوالیه و گربران (

با توجه به اینکه دره مکمل نمـادین کـوه اسـت اشـراق     . توان در آن به اشراق و آگاهی دست یافتاست که می
که دستور ساختن تابوت عهد ابتدا در کـوه بـه    گیرد سپس در دره، همچنانبراي شاهزاده ابتدا در کوه صورت می

غار تار و تنها، چشمه روشـنی قـرار دارد و شـاهزاده     در آن دره، نزدیک .)112: همان(موسی رسید سپس در دره 
الگویی رمز نـوزایی و والدت   به عنوان یک مکان مقدس، در مفهوم کهن» غار«. باید در آن چشمه تنش را بشوید

شده از قلمرو ناآگاهی و دنیاي ناشناخته درون به خاطر تـاریکی و   چنین غار نمادي است شناخته هم .دیگر است
کـه شـاهزاده بایـد در    » چشمه روشنی«اما  ،نش؛ که در شعر اخوان نیز به تاریکی آن اشاره شده استرازآمیز بود

چشـمه را تصـویري از روح بـه عنـوان     » یونگ« .است دوبارهرمز تولد  –اصالً به طور کلی آب  –آن غسل کند 
گیرد که زندگی فرد در قوت می داند و به نظر او نیاز به این چشمه زمانیمنشأ زندگی درونی و انرژي روانی می

با توجه به این توضیحات، شاهزاده که از همه جا و همه چیز ناامیـد شـده و دل   . شدن قرار گیرد معرض خشک
و خوابیـدن او مـرگ نمـادین    . بر مرگ نهاده به توصیه پرندگان باید در چشمه غسل کند تا زندگی دوباره بیابـد 

هـاي   از ریـگ » هفـت ریـگ  «از غسل کـردن، او بایـد    پس. است بارهدوغسلش در چشمه نیز رمزي براي تولد 
سـپس   ،چشمه بردارد و در کنار چاهی که در آن نزدیکی است ابتدا آتشی روشن کند و در برابر آن نیـایش کنـد  

الگـویی اسـت و یـک     از نمادهاي کهـن » عدد هفت«. ها را به نام و یاد هفت امشاسپند به دهان چاه بیندازد ریگ
 ویـژه  نماد راز، پوشیدگی و بـه » چاه«. استو نشانگر وحدت سه و چهار و نظم مطلق  آید شمار می بهل عدد کام

نماد حقیقت است، همچنین چاه نماد آگاهی و در ضمن نمایانگر انسانی است که به آگاهی و شـناخت رسـیده   
مز ارتباط بـا دنیـاي ناخودآگـاه    ها در چاه ر بر این، چاه رمز دنیاي ناخودآگاه است و انداختن ریگ افزون. است

از  پـس . ارتباط با ناخودآگاهی ضروري است» خویشتن«الگوي  براي دستیابی به کهن» یونگ«است که به اعتقاد 
کشـیدن   جوشیدن آب از چاه رمـز بیـرون  . ها باید آب از چاه بجوشد و چشمه شیرینی جاري شود انداختن ریگ

جوشیدن آب از چاه، نشانی بـراي رسـتگاري و   . استمحتویات اعماق درون و برقرار شدن ارتباط با ناخودآگاه 
پشـت سـر    ،نـام دارد » تغییـر «را کـه  » پاگشایی«شاهزاده با انجام این مراحل، مرحله دوم  .زندگی شاهزاده است

هـاي   اما بشـارت  ،هاي کبوتران راست بود ینکه اشارتاز ا. گوید درد دل می» غار«در نهایت شاهزاده با . گذارد می
  .آورد گوید و از سرنوشت بد خود سخن به میان میآنها نه، سخن می

 درخشان چشمه پیش چشم من خوشید 
 فروزان آتشم را باد خاموشید 
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 ها را یک به یک در چاه  فکندم ریگ
 همه امشاسپندان را به نام آواز دادم لیک 

  )176:1371 اخوان ثالث(. گفت آه ز چاه سر بر کرد گفتی دیو میبه جاي آب دود ا
قلمـرو ناخودآگـاهی و دنیـاي    «سخن گفتن با غار نماد ارتباط با ناخودآگاهی است به خاطر اینکه غار، نماد 

تواند رمزي براي مـرگ و پایـان زنـدگی باشـد و      شدن آتش می خشکیدن آب و خاموش. است» ناشناخته درون
 : یابد قصه، با درد دل گفتن شاهزاده با غار پایان می. دود از چاه رمز خارج شدن روح از بدنبیرون آمدن 

 غم دل با تو گویم غار 
 بگو آیا مرا دیگر امید رستگاري نیست؟ 

 صدا نالنده پاسخ داد 
  )177: همان(آري نیست؟ 

بازگشتی کـه قهرمـان   . رسد انجام  مینام دارد به سر» بازگشت«که » پاگشایی«با انجام این کارها، مرحله سوم 
هاي سفر را بر خود حمل کرده بود تا اوضاع نابسامان شهر و مردم خود را بهبـود   ها و دشواري به امید آن سختی

هاي عامیانـه مـاجرا بـه     ها و قصه توضیح این نکته الزم است که معموالً در افسانه. انجامد به شکست می ،بخشد
دهد؛ اما در ایـن  گردد و کشور و مردم خود را نجات می یابد و قهرمان پیروزمندانه باز میخیر و خوشی پایان می

یم که شکست کلّی اسطوره قهرمـان و منجـی را در پـی دارد و    روی هبورانگیزي  منظومه، ما با پایان تراژیک و غم
دنیایی که سردي آن  ؛کند گو میاست که این منظومه وضعیت نابسامان دنیاي معاصر را باز دلیلن ه آله بئاین مس

» منجی –قهرمان «هاي اسطوره  ها و رفتار قهرمانان آنها نیز نفوذ کرده است و در نتیجه، تالشبه ساختار اسطوره
گویـد   سرانجام، سفر قهرمان با انعکاس صـداي او از غـار کـه مـی     .)271:1389سالجقه (رسد  در آن به جایی نمی

شـعرا و   ویـژه  بـه  –رسد، یـأس و ناامیـدي کـه بـه جامعـه ایـران       أس به پایان میبا نومیدي و ی» امیدي نیست«
از . رسـوخ کـرده بـود    1332مـرداد   28از کودتـاي   پـس  ویژه بهدر دهه سی از حکومت پهلوي و  –نویسندگان 
ما به ا ،است» خویشتن«الگوي  سازي، نمودي از کهنشاهزاده به عنوان نماد یکپارچه» یونگ«شناسی  دیدگاه روان

توانـد بـه    نمـی  ،خاطر ناتوانی در برقراري ارتباط با ناخودآگاه که در چشمه جوشـان از چـاه نمـود یافتـه اسـت     
وحـدت و یگـانگی خودآگـاه و ناخودآگـاه     » خویشـتن «یابد چون الزمه رسیدن به  دست» خویشتن«الگوي  کهن

 .است که شاهزاده در انجام آن ناموفق است
 

 نتیجه
بـر اسـطورة   » قصـۀ شـهر سنگسـتان   «الگویی شعر  اساس کهن: آید به این شرح است دست می بحث به نتایجی که از این

الگوهاي قهرمان، مرگ و تولّـد   کهن. یابند الگوها در ارتباط با آن معنا می شکل گرفته است و بقیه کهن» ـ منجی قهرمـان«
ت، کوه، غار، دره، چشمه، چاه و عدد هفت در ایـن  الگویی چون درخ دوباره، پیر دانا، سایه و خویشتن؛ و نمادهاي کهن
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 . شعر نقش بسیار مهمی دارند
از میان مراحل . خواهد شهر و مردم خود را نجات دهد ـ منجی می شاهزاده به عنوان قهرمان» قصه شهر سنگستان«در 

ت، ـدایی و حرکـ ـجـ « ـه  که سـه مرحلـ  » پاگشایی«الگوي قهرمان، کارکرد او با مرحلۀ  سه گانه تحول و رستگاري کهن
 .دارد، قابل تطبیق است ـ» تغییر و بازگشت

شود طلسم را بشـکند   یابد و قهرمان موفق می ماجرا با خیر و خوشی پایان می  هاي عامیانه ها و افسانه معموالً در قصه
طر ارتبـاط آن بـا   ـ منجی در این منظومـه بـه خـا     و کشور و مردم خود را نجات دهد؛ اما شکست کلّی اسطوره قهرمان
ها و رفتار قهرمانان آنها نیز نفوذ کرده اسـت و در   وضعیت نابسامان دنیاي معاصر است که سردي آن به ساختار اسطوره

 .رسد هاي قهرمان ـ منجی به جایی نمی نتیجه تالش
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