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  ثالث  الگوي سايه در اشعار مهدي اخوان بررسي كهن
  *فاطمه مدرسي

  **نيا پيمان ريحاني

  چكيده
هـاي روانـي    يافته از سيسـتم  روان انسان تشكيل ،شناسي تحليلي يونگ برطبق روان
ايـن پـژوهش    .اند مثالي شهرت يافته ةو نمون )archetype( »الگو كهن«است كه به 

در  يي كـه الگـو  ترين و بارزترين كهن مهم منزلة بهالگوي سايه را  بر آن است تا كهن
 تحليلاست بررسي و  يافتهبازتاب  ،اخوان ثالثمهدي  ،اشعار شاعر بزرگ معاصر

الگوي سايه در شخصيت انسان داراي كاركردهايي است كـه   جا كه كهن از آن. كند
شود، در اين پژوهش سعي شده است تـا   منفي شخصيت انسان مي ةمربوط به جنب

تـاب  و باز شودكاركردهاي مثبت آن نيز توجه  ، بهكاركردهاي منفي سايه بر افزون
را شكل آشـكار  » نمادها«يونگ  چون .ها در اشعار و زندگي شاعر بررسي شود آن

هنـري و ادبـي را    هاي آفرينشو  است الگوهاي پنهان و رؤياهاي عميق دانسته كهن
قالـب    الگوي سايه در اشعار اخوان در كهن داند، ها مي ي آنلهاي بازيابي و تج زمينه

، »اسـكندر «، »دقيانوس«، »شغاد«اند؛  پيدا كرده هاي نمادينِ منفي نيز ظهور شخصيت
  .ندرداهايي از اين مو نمونه »جادو«و  ،»زن جغد«

  .شناختي، شعر معاصر ، يونگ، نقد رواناخوان ثالثالگو، سايه،  كهن :ها كليدواژه

 مقدمه

  :نويسد مي هايش سمبل و انسانيونگ در كتاب كارل گوستاو 
بـار زيگمونـد فرويـد      نخسـتين ترين و مرموزترين بخش روان است كه  ناخودآگاه دروني
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تحقيقات مشترك فرويـد و بروئـر ثابـت    . گرديد نائلحين مطالعة رؤياها به كشف آن  در
اي از دردهـاي جسـماني و رفتارهـاي     پـاره  ،)هيسـتري (نژنـدي   هـاي روان  كرد كه نشانه

وجـود ناخودآگـاه ذهـن مـا      ابـراز  ةدارند و هركدام شـيو  نناهنجار درواقع وجهي نمادي
  .)89: 1377يونگ، ( هستند

اساسي هركسـي را بايـد    هاي ويژگي و ،صيخصا ها، منش ةو شالود نظر يونگ اساس   به
  . او جست» ضمير ناخودآگاه«  در

بـه   ممكـن اسـت   دست هناخودآگاهي تمام جهش و كمكي را كه طبيعت خيرخواه و گشاد
وجـه بـراي     هـيچ   بـه گاه امكاناتي دارد كه آناخود زيرا، كند ميعطا  به وي آدمي ارزاني دارد
  ).123: 1364 دالشو،( يافتني نيست خودآگاهي دست

بـا   ،اي ناخودآگاه و شناخت آن ازطريق تشـبيه در مقالـه   بارةيونگ براي توضيح بيشتر در
  :گويد مي» ساختار و نيروهاي روان«عنوان 

 بدانيم عام انسان تشبيه كنيم، بايد آن را در قالب موجودياگر بخواهيم ناخودآگاه را به يك 
. هم دارد زمان با د و مرگ را هملكه خصوصيات هر دو جنس، اعم از جواني و كهولت، تو

. ميليون ساله را در يد قدرت خود دارد و عمالً ناميراست  يك يا دو ةموجودي كه يك تجرب
زمـان  . مامي تغييرات زماني چيرگي يابدتوانست بر ت اگر چنين موجودي وجود داشت، مي

ايـن  . سال و تاريخ ديگري در هزارة صدم قبل از ميالد تفاوتي نداشـت  حال براي او با هر
 گـويي  پـيش  نامحدود خود، ةتوانست رؤياهاي قديمي را خواب ببيند يا با تجرب موجود مي

و قبيله زنـدگي كنـد و    ،قومعنوان خانواده،  بار به  چندينتوانست  مي. نظيري را ارائه دهد بي
و  گـورين ( را در خود داشـته باشـد    و تباهي ،شكوفايي ،رشد ،توانست مفهوم زايندگي مي

  ).192: 1370 ،ديگران
 در. ده اسـت ششناسان بيان  شناسان و روان سخنان بسياري ازسوي انسان الگو كهن ةدربار

 ،اسـكاتلندي  )J. G. Frazer( هـاي جيمـز فريـزر    نوشـته  دراين رويكرد  ،شناسي انسان ةحوز
نخسـتين شخصـي كـه توانسـت      .شـود  ديـده مـي  م   1915در  ،او نيـ رز شاخةويژه كتاب  به

ها برگزينـد كسـي    را براي آن» تايپ آركي«هاي فريزر را تكميل كند و عنوانِ  و ايده ها ديدگاه
 ،ادامـه  در. نبـوده اسـت   جديـد، كـاوي   شناس بزرگ و پـدر روان  روان، زيگموند فرويد جز

الگويي را در آثار ادبي  هاي كهن انگاره و توانستآمد  نائلنخستين شخصي كه به اين توفيق 
 شـعر  در انـه يالگو كهـن  يرهايتصوكه در كتاب  است )M. Bodkin( ماد بودكين كندبررسي 

)Archetypal Patterns in Poetry (الگوها پرداخته است به كاربردهاي شعري اين كهن.  
صورت مثالي ازجمله او با كاوش در ادبيات متعالي غرب و رديابي الگوهاي مثُلي متعددي 
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را در  "بهشــت و جهــنم"و صــورت مثــالي  "ســرود دريــانورد پيــر"را در  "تولــد دوبــاره"
 "زن" يو صورت مثال لتونيم ةگمشد بهشتدانته و  ياله يكمدو  جياثر كولر قاآن ياليقوب

 لتـون يم "يحـوا "و  ديـ پيدر اثر اور "فائرا"در آثار هومر و  "سيتت" يها تيشخص ةدر چهر
  .)199: همان(پرداخت 
سبب  اند كه بالقوه در روان آدمي موجودند و به الگوها محتويات ناخودآگاه جمعي كهن
تر خود را بـه   عبارت دقيق  بهگردند يا  گاهي پديدار ميآهاي دروني و بيروني در خود انگيزه

مظـاهر و تجليـات    ةنـد از همـ  ا الگوهـا عبـارت   كهن ،يلطور ك به. شناسانند خودآگاهي مي
  .)229: 1366، ستاري(وار عام روان آدمي  نمونه

جهـان   گونـاگون هـاي   فرهنـگ  همـة كـه در   انـد  جهـاني » هـايي  سـمبل «بهتر، عبارت  به
  .اند شدهنيز معروف  »صورت مثالي«به  دارند وكاركردهايي يكسان و مشابه 

بدان سبب است كـه ناخودآگـاه جمعـي     "صورت ازلي"صورت مثالي يا   الگو به تعبير كهن
هاي زمان هـم پـيش روي اوسـت و     كران اي تا بي كه آينده چنان ؛كهن دارد اي بسيار پيشينه

طـور مسـتقيم نيـز بـه      هاي آينده و دشواري شناختن آن به هدهايش براي س علت فزايندگي
و  ،الگوهـا شـامل مضـامين، تصـويرها     شود كه كهـن  گفته مي ،مبنا اينبر. همين سبب است
ع وكننـد و تنـ   كه در شرايط زماني و مكـاني مختلـف بالنـدگي پيـدا مـي      الگوهايي هستند

   .)208: 1377امامي، (الگوها هستند  اين بذرها درحقيقت همان كهن .پذيرند مي
  :درنتيجه

در جزئيات كامالً متفاوت هستند، اما  هاي نمودهايي كه گرچه بر آن است تا انگيزه الگو كهن
هـايي غريـزي    ها درواقع گرايش آن. دهند به ما بشناسانند شكل اصلي خود را از دست نمي

شـود پرنـده آشـيانه بسـازد و مورچـه       كه سبب مي "محركي ةقو" ةهستند و به همان انداز
  .)96: 1377يونگ، ( دنباش مي كارامدزندگي تعاوني خود را سازمان دهد 

كـه   ايـن . ت و ارزشـمندي ببخشـند  يـ الگوها اين توانايي را دارند كه بـه زنـدگي هو   كهن
توانند در زندگي ما داشته باشـند و اعمـالي را كـه موجـود زنـده       الگوها چه تأثيراتي مي كهن

از مـواردي اسـت كـه     دارد اي ازلي ةخاستگاه و نمونچه دهد  ارادي انجام مي خودكار و غير
  .دهد ت نشان ميميناپذير و داراي اه الگوها را امري اجتناب كهنالعه و بررسي طم

و  شـده  و امثال آن ترجمه» صور ازلي«يا  ،»صور اساطيري« ،»صور مثالي«تايپ به  آركي
معنـي    آركي بهاز لحاظ لغوي، . ناميده شده است» سرنمون«الگو و  در متون فارسي نيز كهن

هاي كهـن در روان بشـر    يعني الگوها و اشكالي كه از زمان ؛معني نوع است  به كهن و تايپ
كنتـرل  هـا را   آنو يابـد   مـي  ها نفـوذ  در آن وتسلط رفتارها و كردارهاي او بر وجود دارد و 
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ديرينـه و   ايـن صـور   أكه منشـ  اند اين صور هور قليايي تصاوير يا الگوهاي معنايي. كند مي
اَشـكال   ةآنان در قلمرو غرايز است و فلسـف  فعاليت. اسطوره نهاد ناخودآگاه جمعي ماست
الگوها در  ترين كهن مهم از .)25: 1371شميسا، (جاست  موروثي و رفتارهاي رواني ما در آن

تولدي « و ،»خود«، »خرد پير« ،»نقاب«، »سايه«، »آنيموس«، »آنيما« توان مي شناسي يونگ روان
  .الگوي سايه است ماست كهنجا مورد نظر  ا آنچه در اينما ،را نام برد »ديگر
  
 بحث ةپيشين

براسـاس   .آيـد  شـمار مـي   هاي نقد ادبي بـه  ترين و جديدترين حوزه شناختي از مهم نقد روان
هاي بسياري در اين حوزه از نقد ادبـي صـورت گرفتـه     شناسي تحليلي يونگ، پژوهش روان
الگوها  كهن ةمباحثي را دربار ،يادب نقد كتاب و يمعان و انيب  در كتاب ،سيروس شميسا. است

الگوها در مطالعات نقد ادبي اشاره كرده  و به جايگاه كهن استكرده شناسانه بيان  و نقد روان
 در مـا يآندر كتـاب   ،زاد الهام جم. )232 - 217: 1381؛ شميسا، 89 - 87: 1383شميسا، ( است
آن  گونـاگون هـاي   جلوهالگوي آنيما و  خصوص كهن هالگوها و ب به توضيح كهن ،شاملو شعر

نكات  ،يسهرورد و ونگي بادر كتاب  ،محمدعلي بتولي  سيد .)1387زاد،  جم( پرداخته است
هـاي   مقالـه . )1378بتولي، ( است را بيان كردههاي يونگ و شيخ اشراق  مشترك ميان انديشه

لبـاس  «: دشـو  ها اشـاره مـي   اختصار بدان بسياري نيز در اين زمينه به چاپ رسيده است كه به
هـا در حكايـت طـوطي و بازرگـان     الگو كهـن  ةگفتاري دربار: حرف دريدم، سخن رها كردم

حسـيني،  ( »مـا يبـا آن  داريد :در شعر موالنا يپر« ،)128 - 125: 1386بهرامي، (» مولوي يمثنو
 »ي مـرگ و تولـد دوبـاره   الگـو  كهـن اي در نقد و تحليل  فرايند نقد اسطوره«، )21 - 1: 1387

ها در شعر كالسيك و معاصـر  الگو كهنكاركرد «، )236 - 221: 1387 ،و ساساني مقدم علوي(
بررسـي رمـان   «، )33 - 9: 1388حـرّي،  (» در پرتو رويكرد ساختاري به اشعار شـاملو  فارسي
ـ  العبـاد  ريسـ تحليل «، )35 - 9: 1388آفرين، (» انداز يونگ از چشم احتجاب شازده  المعـاد  يال

بررســي «، )148 - 121: 1388 ،قــائمي( »ييالگــو كهــنســنايي غزنــوي براســاس روش نقــد 
نقد و تحليل « و ،)20 - 1: 1390،اين يحانيو ر مدرسي( »ثالث  ي آنيما در اشعار اخوانالگو كهن
ــن ــي  الگــو كه ــار مالمت ــه رفت ــا توجــه ب ــاب ب ــاقري روضــاتيان(» ي نق ــرد و ميرب   : 1389، ف
 ةيي و بـر پايـ  الگـو  كهـن شده از ديدگاه نقد  ها و مقاالت معرفي هريك از كتاب .)141  - 121

شناسـي تحليلـي يونـگ در آثـار      هاي مطـرح در روان الگو كهنيونگ به بررسي  هاي ديدگاه
آن است كه   بر اين پژوهش. اند نتايجي دست پيدا كرده  اند و به شاعران و نويسندگان پرداخته
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 تا براساس نتايج به شناخت بهتر كندثالث را بررسي   ي سايه در اشعار مهدي اخوانالگو كهن
  .دست يابدثالث و شعر وي   از اخوان تري و دقيق
  

  شناختي نقد روان
  :كند شناختي را چنين بيان مي امامي تاريخچة نقد روان

معنـي   كـه بـه   ،")catharsis( كاثارسيس" ةباشد كه با طرح نظري شايد ارسطو نخستين كسي
ات و روان يـ صورتي علمي به پيونـد ميـان ادب    پااليي است، به روان يا روانتزكيه و پااليش 
كه  هنگامي فن شعرارسطو در . ريخته است  شناختي را پي اي از نقد روان توجه كرد و گونه

دانـد كـه سـبب انگيـزش      آن را تقليدي از كردار اشخاص مي ،پردازد به تعريف تراژدي مي
از ميـان اديبـان مـا،    . نفـس اسـت   ةآن هم تزكي ةو نتيجشود  شفقت و هراس در بيننده مي

كسـاني اسـت   ازجمله  االعجاز دالئلو  ةالبالغ اسرارعبدالقادر جرجاني صاحب آثاري چون 
هـاي وي در   دريافـت  در. هاي رواني براي تعبيرات ادبي پرداخته است تشريح داللت به كه

. هي داردجتو  تعبيرات ادبي، تأثير قابلآمدن  اين مقوله است كه نفس يا روان انسان در پديد
 ةدربـار  ،نيالصناعتصاحب اثر معروف  ،البته گفتني است كه پيش از وي ابوهالل عسكري
 در كتـاب  ،چنـين ابوالحسـن جرجـاني    تأثير رواني در خلق استعاره سخن گفته است و هم

آن مطـرح   ةسـرايند  شناسانه در پيوند شعر با ، ديدگاهي روانخصومه و يالمتنب نيب ةالوساط
  ).131 - 130: 1377امامي، ( كرده است

جا كه تمامي تالش محقق رسيدن به شناخت صحيح و درست از متن و موضـوع   آن  از
ن يدهد كه مفهوم واقعي متني مع شناسي به ما اين توانايي را مي ، رواناستاش  العهطمورد م
تصوير نمادها در يك اثر ادبي  دريابيم كه كند تا چنين به ما كمك مي هم .وضوح دريابيم را به

هـاي دائـم    يعني برخي جنبه ،شناختي عميق حد از يك منبع روان  معني كامل خود را تا چه
  .كند كسب مي ،ذهن بشري

ة كه او رسال  هنگامي. شناختي است بيستم ميالدي، فرويد آغازگر نقد روان ةدر سد ،ترديد بي
را نوشـت، در نـوع خـود كـاري      "هولـدرين "و  "داوينچـي لئوناردو " ةمعروف خود دربار

فرد و تازه ارائه داد و كار او الگويي براي دگر كسـاني شـد كـه در ايـن راه گـام       به منحصر
نقد صدها  اي در شدن چنين شيوه چندان زياد با رايج نه ةكه به فاصل شگفت آن .داشتند برمي

نويسندگان مختلف نوشـته شـد و ايـن     شناختي آثار كتاب و رساله در شرح و تحليل روان
تنهـايي   شناسي يا اخالقي بـه  هايي چون رويكرد زيبا ها استوار گرديد كه شيوه باور در ذهن
ت را در بعضـي از  يشناسي ممكن است قدرت حس و واقع روان. كننده نيستند كافي و اقناع

پيرامون خود افزايش دهد و به آنان  ةهنرمندان آگاه تقويت كند و توانايي آنان را در مشاهد
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ا مـ ا ،از نظرشـان مخفـي بمانـد كشـف كننـد      هفرصت دهد الگوهـايي را كـه ممكـن بـود    
شناختي در  اتي كار آفرينش است و حقيقت روانمشناسي، به خودي خود، تدارك مقد روان

ه خـود  ك شرط آن  يعني به .خود اثر ارزش هنري دارد كه به انسجام و تودرتويي آن بيفزايد
  .)98: 1373، و وارن ولك( نيز هنر باشد

ها در يك اثر ادبي و هنري دو نظرگاه  كارگيري آن شناختي و به اصول نقد روان ةبا مطالع
  .يابيم متفاوت را در تفسير متون ادبي و هنري درمي

ادبي آثار  و ،ها ها، قطعه بناي سبك هاست و زيرالگو كهنيك ديدگاه آثار ادبي انعكاسي از  از
نـوعي   ينقـاد  يآنـاتوم  در كتـاب  ،منتقد ادبي، )N. Frye( نورترپ فراي. شود محسوب مي

كه ادبيات غرب نيز  دهد كند و نشان مي ها ساخته و پرداخته مي الگو كهندستور براي انواع 
كـارل گوسـتاو    دچنين نگاهي متأثر از رويكـر . پيوسته برخوردار است هم از يك ساخت به

صورت  هاي فرعي و حوادث و رويدادها به قهرمان و ظهور قهرمان ،نظر  اين  از. يونگ است
ديدگاه ديگر كه بيشتر متأثر از رويكرد زيگموند فرويد . ها هستندالگو كهننمادين تظاهرات 

اثر ادبي شهرت دارد كه در آن بشر مرتكب يك جـرم نخسـتين    ةكاوان است و به نقد روان
تـداوم ايـن جـرم    . رفتارهاي او تكراري از اين گناه يا جرم نخستين اسـت  ةگرديده و هم
ر از غرايـز  ثشـود، متـأ   نمايان مـي  ")oedipus complex( اديپ ةعقد"صورت  نخستين كه به

شناسـي   بين متن ادبـي و روان  ةمطابق اين ديدگاه رابط. ي انسان استگر پرخاشجنسي و 
هـا   كند ويژگي يعني نويسنده با هر اثري كه خلق مي. مصنف با راوي يا خالق اثر مهم است

  .)71 :1386، ديگرانو  اقبالي(دهد  هاي خود را نشان مي و صفات و منش

  :زيگموند فرويد معتقد است، و وارن گفتة ولك  به
 ،تيواقع خواست به تواند ينم رايز ،گرداند يبرم يرو تيواقع از كه است يكس ذاتاً هنرمند

 اليـ ام عنـان  ياليـ خ يزنـدگ  در كـه  است يكس و دردهد تن باشد، ينفسان اتكه ترك لذ
را  تيراه بازگشتن به واقع ياليخ يايدن نيا از اما ،كند يم رها را خود يشهو و بلندپروازانه

و  ولـك ( ريـزد  مـي  يتر تازه تيرا در قاب واقع شياهايخود رؤ ةژياو با موهبت و .ابدي يم
  .)184: 1373 ،وارن

هـا   خلـق كنـد كـه درك واقعـي آن     يگانـه  تواند آثاري  هنرمند از اين طريق مي ،بنابراين
تـوان از   طريـق اسـت كـه مـي      اين  زيرا تنها از ،شناختي است ه و رويكرد روانجمستلزم تو

. يافـت رؤيا و ناخودآگاه دسـت   ةهاي سطحي و خودآگاه عبور كرد و به عوالم ناشناخت اليه
  :توان گفت مي ،بيان ديگر به

 ةيـا مطالعـ   ،عنوان نوع يا فرد شناختي نويسنده به روان ةشناسي ادبيات، مطالع منظور از روان
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يـا سـرانجام    ،شناختي موجود در آثار ادبـي  ها و قوانين روان سنخ ةالعطآفرينش، يا ميند افر
  ).85: همان( تأثير ادبيات بر خوانندگان يك اثر ادبي است ةالعطم

ـ  ،يختشـنا  روان نقد درلحاظ   هر  ا آنچه ازما  ،خصـوص از ديـدگاه زيگمونـد فرويـد     هب
ي و همگـاني آن  كلـ هـاي   شناسي شخصي و رسيدن به جنبه روان ةگذر از جنب دارد تياهم

 ةهم ميانكردن به مشتركاتي است كه در  هجيابي به اين مهم تو است و راه اصلي براي دست
هـا و   افسـانه  ةبراساس مطالعـ «زيرا  ،ها هها و اسطور يعني افسانه ؛است  وجود داشته ها انسان
گيري آيين و مناسـك در   فرايند شكل چراكه ؛شناسي توده را فهميد توان روان ها مي ه اسطور

عنـوان   و تسليم به ،در نقد آثار ادبي فرايند تثبيت، دفاع سبب، ينمه به .فرد و قوم يكي است
گذشـته از ديـدگاه    ).72: 1386 ،ديگـران و  اقبالي( »سازوكارهاي اصلي مورد استفاده است

بايـد بـه حضـور پررنـگ كـارل       است،شناسانه  شناسي و نقد روان گذار روان كه پايه ،فرويد
شناختي خود در كتاب بـا ارزش و زيبـاي    يونگ در نقد روان. گوستاو يونگ نيز اشاره كرد

سايه، نقاب، : كند ازلي را شناسايي و معرفي مي ةنمون يا الگو كهن، چهار يمثال صورت چهار
  .و خود ،آنيموس ،آنيما

  
  ي سايهالگو كهن

تاريـك   ةسـايه نيمـ  . استشناسي تحليلي يونگ  هاي مطرح در روانالگو كهنسايه يكي از 
از  .اي سرشـار از گناهـان   نيمـه  .كنـيم  اي است كه معموالً آن را پنهان مي نيمه .وجود ماست
سـايه بـراي   . كنـد  تـر مـي   تر و هولنـاك  منفي است و سركوب سايه آن را سياه ،نظر ارزشي
شـود و   عنوان طبيعت ثـانويِ موجـودات و اشـيا ملحـوظ مـي      فريقايي بهااقوام «بسياري از 

بهترين راه شناخت خويشـتنِ   .)514: 1379، و گربران شواليه( »عمدتاً وابسته به مرگ است
هـاي فـردي سـايه، كـه      به دنياي درون از ديـدار بـا اليـه   سفر . فرد رويارويي با سايه است

شـود و بـه كـالم يونـگ بـا       آغـاز مـي   ،اي از آرزوها و غرايز سركوب شده است مجموعه
  .رسد اوج مي  كيهان به شدن انسان و يگانه

شخصيت است كه در  ةنخستين پار .پنهان در پس خودآگاهي است ةترين چهر سايه نزديك
آميز درسـت   شود و با سيمايي ترسناك و سرزنش سفر به قلمرو ناخودآگاه روان پديدار مي

 طلبد وردي مياهستي را به هم ةايستد و هم يابي و تفرّد مي وخم خويشتن در آغاز راه پرپيچ
  ).173: 1374ياوري، (
الگـوي   سايه بيش از هـر كهـن  كند اين است كه بدانيم  ت سايه را دوچندان مييآنچه اهم
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تـوان آن را مبـدأ بهتـرين و برتـرين      ديگري اساس طبيعت حيواني بشـر را دربـردارد و مـي   
ها  ها و زشتي سايه تاريكي درون آدمي است كه الزاماً جايگاه پليدي. دانستهاي انساني  جنبه
خير است و وليت اخالقي نه ئاي از درون است بدون احساس مس درواقع، سايه جنبه. نيست
تواند با مهرباني از فرزندش مراقبـت كنـد و    يك حيوان هم مي. درست مثل حيوانات ؛نه شر
يـك از آن دو   هيچ دادن ا براي انجامم آيد، ا تواند شبانه شكار كند، هر دو كار از او برمي هم مي
  .است» گناه بي«او  ،كند كه بايد بكند دهد و همان كاري را مي خرج نمي اي به اراده

اسـت كـه    اي بالقوه الگويي است كه از آن خبر نداريم و پتانسيل كهن«سايه  ،حقيقت در
زيرا سـايه   ،كند سايه انسان را به كارهاي منفي وادار مي. است نيامدهصورت فعل در ههنوز ب

 »ترين نياكان وحشي بشر است هاي رفتاري ابتدايي بخشي از روان است كه انباشته از غريزه
الگويي يونگ، مسائل جنسي و غرايـز حيـاتي عـام را     در سيستم كهن). 46: 1373تبريزي، (

ها حد  مسائلي كه خاستگاه آن همة ،بيان ديگر  به .الگوي سايه دانست توان اجزايي از كهن مي
 ازيعني زمـاني كـه بشـر     ؛دوران ماقبل انساني و دوران پس از حيواني ما هستند ميانفاصل 
  :اين است يونگديدگاه . و استعدادهايش آگاهي و شناخت نداشته است ،ها قابليت ،خودش

يـا   ،نامسـاعد  ،شـده  هاي پنهان، سركوب افكند شامل جنبه اي كه ذهن خودآگاه فرد مي سايه
. خودآگـاه نيسـت   "مـن " ةامـا ايـن تيرگـي فقـط معكـوس سـاد      . زشت شخصيت اسـت 

داراي كيفيـات خـوب    "سايه"هاي نامساعد يا مخرب است،  شامل جنبه "من"طوركه  همان
ولـي   ،اگرچـه جـدا هسـتند    "سـايه "و  "من". قهاي خال مانند غرايز طبيعي و انگيزه ؛است

حساس بـا  اترتيب كه فكر و   همان  تا حد زيادي به .ندا هم مربوط  ناپذيري به طور جدايي به
  ).180: 1377يونگ، ( ديگر پيوند دارند يك

ديگـر وابسـته    كه يونگ منِ خويشتن و سايه را مانند انديشه و احسـاس بـه يـك    با اين
اخالقي  ةلئسايه يك مس« ،تر بيان واضح به. ا بايد دانست من با سايه در ستيز استمداند، ا مي

چيزي كه ). 55: 1346فوردهام، ( »طلبد مبارزه مي است كه تمام ضمير من و شخصيت را به
  .ناميده است» نبرد نجات«يونگ زماني آن را 

 قهرمـان  انيـ م رقابت شكل به زيست نيا ،يخودآگاه به لين يبرا ييابتدا انسان كشمكش در
 نمـودار  د،يآ يدرم ها تيعفر ريسا و اژدها صورت بهكه  شر، يهانيك يروهاين و ييالگو كهن

است كه بـدان   يكيلوسمب لةيوس قهرمان تيشخص فرد، رشد به رو يخودآگاهدر . شود يم
 هـوس  از را بـالغ  انسـان  و شود يم رهيرو به ظهور بر ركود ذهن ناخودآگاه چ "من" لهيوس

مـادر   ةكه سلط ،يكودك يبخش سعادت حالت به بازگشت يبرا) reactionary( انهيگرا واپس
  ).180: 1377يونگ، ( سازد يبر آن گسترده بود، آزاد م
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  :دارد نبرد نجات بيان مي ةيونگ در توضيح بيشتر دربار
تري از ايـن اسـطوره اسـت و     ات و اساطير ما، نبرد ميان قهرمان و اژدها شكل فعاليدر ادب

در . دهد گرايانه نشان مي هاي واپس را بر جريان "من"الگوي پيروزي  تر كهن طرزي واضح به
بايـد   قهرمـان بـرعكس  . مانـد  ت ناخودآگـاه مـي  يبيشتر مردم، طرف تاريك يا منفي شخص

زيرا اگر بنا باشد كـه او   ،تواند از آن نيرو بگيرد تشخيص دهد كه سايه وجود دارد و او مي
. قدر سهمگين شود كه بر اژدها غالب آيد، بايد با قواي مخرب خود از درِ سازش درآيد آن
كه سايه را در خود مستحيل سازد و بر  مگر آن ،تواند پيروز شود نمي "من" ،عبارت ديگر به
  ).181: همان( سلطه يابد آن

تواند  تأثيراتي كه ميچنين  همالگوي سايه و  كهن ةدربار شده داده ه به توضيحاتجبا تو
الگـوي   تـأثير كهـن    كه اخوان بسيار تحـت  شود گونه دريافت مي اين ،روان فرد بگذارد در

 ،سان اسـت  منفي آنيما با سايه تقريباً هم ةشايان ذكر است كه كاركرد جنب. سايه بوده است
. كننـد  و يأس و نااميدي را به فرد القـا مـي   ،پوچي ،ها احساس غم و اندوه زيرا هردوي آن

» گـرگ هـاري  «تبـديل بـه    ،گيـرد  تأثير اين جنبه از روان قرار مـي   كه تحت هنگامياخوان 
 ميـان خواري و درندگي است و در اين لحظه او ديگر هيچ تفاوتي  شود كه درپي خون مي

حتي اگر آن شخص معشوق  ،خواهد نابود كند مي فقطبلكه  ،دوست و دشمن قائل نيست
  .و پرستار او باشد

  ام، خون مرا ظلمت زهر گرگ هاري شده
  چشم تو سياه ةكرده چون شعل

  پرلذت و شوق ةترسم از آن لحظ آه مي
  نگري كه تو خود را

  مانده نوميد ز هرگونه دفاع
  خواري مني زير چنگ خشنِ وحشي و خون
  پوپكم آهوكم؛ چه نشيني غافل

  كز گزندم نرهي، گرچه پرستار مني
  ا با من، منشينممنشين ا ...

  !طنبازِ حرير ةتكيه بر من مكن، اي پرد
  ام كه شراري شده
  پوپكم، آهوكم

  ام گرگ هاري شده
  )122 - 120 :1383 ،اخوان ثالث(
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  :هاي تنهايي است پناه لحظه گاه و تكيه هايي معشوق براي شاعر جايگاه ست كه درا  اين درحالي
  گاه و پناه اي تكيه

  هاي زيباترين لحظه
پرعصمت و پرشكوه  

  !تنهايي و خلوت من
... اي تكيه و پناه  

  مانده از نور نگاهت تهي هاي اكنون بي ترين لحظه غمگين
  تيره و تلخ اندوهباغ گل  در كوچه
  ها كه اكنون همه كور هاي چه شب در كوچه

  )75 - 72 :الف 1370 ،اخوان ثالث(
توان گفت هر عاملي كه  مي ،واقع در. آيد رساندن به معشوق برمي پي گزند سايه درغلبة  با اما

ابليس، حيوانـات   مانند. الگوي خويشتن باشد مانع رسيدن قهرمان و منِ خودآگاهي به كهن
 د شخص دست به اعمـالي غيـر  شوطبيعي، و هر عاملي كه باعث  وحشي، موجودات ماوراء

زن «صادق هـدايت   كور بوفدر  ،براي مثال. استالگوي سايه  تأثير كهن  انساني بزند تحت
تـرين   و اصـلي  انـد  هاي راوي همگي سايه» عمو«و  ،»جان  ننه«، »پيرمرد خنزرپنزري«، »لكاته
فردوسـي، كسـاني ماننـد     ي شاهنامهدر . استراوي  ةپيرمرد خنزرپنزري است كه سايسايه 

هاي خـان   دست«اخوان نيز در شعر . توانند باشند افراسياب و گرسيوز نمادهايي از سايه مي
كـردن خـان    به نقش مهم سايه در گرفتار زندان در زييپا كوچك اطيح دراز دفتر شعر » امير

هايي به ايـن ظرافـت و    است كه دست آور تعجب اربسي ،براي شاعر. امير توجه كرده است
  .اند گلوي كسي را بفشارند و او را بكشند زيبايي چگونه توانسته
  هاي زيبا اين دست
  هاي غمگين، معصوم اين دست
  طرح هاي چابك و خوش و انگشت

  ...آب اين خطوط زنده و گويا ... 
  ها چگونه؟ اين دست

  خواستم بگويم مي
  تيره روز مردك زنداني فقيربا 

  مثل دو روز، دو شب نوراني
  روزي، شبي، گلوي زني را فشرده است؟

  )35 - 34: 1372، اخوان ثالث(
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كند كه با استفاده از عواملي منحوس چـون   ياد مي» پيرزن جادو«شاعر از سايه با عنوانِ 
كه دسـت بـه    تا ايناست ده شامير   خانباعث سياهي و تيرگي دل و ادراك » پيه گرگ هار«

 .چنين كاري زده است

  گاه از او جدا آن
  خواستم بپرسم مي

  از ابليس؟ يا خدا؟
  آن سال، سالِ شير كه زنجير پاره كرد؟

  آيا كدام پيرزنِ جادو
  پا كرد ابرِ قير؟ه از پيه گرگ هار ب

  فسون گاه با و آن
  امير؟  خانباريد بر گالبي پرخونِ 

  تر تا چشم او سياه شود، دل سياه
  وانگه، نفور از همه، از جان كشد نفير

  وانگه مسير پرخطري طي شود به خشم
  تا بعد از آن مسير

  هاي غمگين، مظلوم اين دست
  با اين خطوط زنده و زيبا
  مثل دو تا كبوتر معصوم

  چونين شوند اسير؟
  )38: همان(

  :گويد ميدر توضيح و تفسير شعر مذكور  چگور آوازآملي در كتاب   محمدي
كه ابري سياه  "پيرزن جادو"اي يا بهتر بگوييم خُرافي  آوردن عامل اسطوره با درميان ،اخوان

عملكرد اجتماعي  د،اي بدل گرد امير فرستاده تا او به كُشنده  خانپديد آورده و به ژرفاي دل 
شده دارد  اي كه نسبت به كشنده و كشته دردي صميمانه باز هم. رنگ ساخته است قتل را كم

آملـي،    محمدي( را صددرصد محكوم كنيم "امير  خان"ع از اين است كه ما در دل خود مان
1377 :196(.  

الگوي سايه مطلع باشيم،  هاي مختلف روان و كاركرد كهن كه ما از قسمت هنگامي چراكه
هاي ناشـناخته   شود اين اليه چنين كه از ما صادر مي اينرفتارهايي  علتخواهيم دانست كه 

  :گويد ميچنان كه يونگ  آن. است
هـا   پذيرد، ولـي آن  ها را درمورد خود نمي بخشد كه شخص آن سايه چيزهايي را تجسم مي
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هـاي پسـت    مثل ويژگـي . كنند مستقيم خود را بر او تحميل مي طور مستقيم يا غير مداوم به
  ). 404: 1370يونگ، ( ت و ساير اعمال ناسازگاريشخص

هـاي خطرنـاك و تاريـك     سايه معرف جنبه ،ديدگاه يونگاز  ،كه اشارت رفت  چنان آن
. توانـد فرافكنـي شـود    ات به اشخاص و اشياي مختلفي مييت آدمي است كه در ادبيشخص

است كه  ،برادر رستم ،شغاد است ها كه سايه به او فرافكني شده تييكي ديگر از اين شخص
  :با لفظ سايه خطاب شده است

  ناگهان انگار
  بر لب آن چاه

  را ديد ،اي محو سايه پرهيب ،اي هساي
  او شغاد آن نابرادر بود
  خنديد كرد و مي كه درون چه نگه مي

  )80: 1372، اخوان ثالث(
  اين شغاد دون، شُغال پست

  اين دغل، اين بد برادر
  امزال زر است، ا ةنطفه شايد نطف

  كشتگاه و رستگاهش نيست رودابه
  شوم، يك ناخوب مادر ةزاده او را يك نبهر
  نه نبايستي بينديشم
  )81: همان(

در  ،بنـابراين . دانـد   تايپ مي گاه ناخودآگاه جمعي و آركي يلترين تج اسطوره را مهم«يونگ 
جهـت شـناخت ناخودآگـاه جمعـي و       توانـد گـامي در   ليك مـي وادبيات پرداختن به آثار سمب

 ،كـه رسـتم   و كسـي  ،بـرادر رسـتم   ،شـغاد  ،درحقيقت). 299: 1383شميسا، ( »تايپ باشد آركي
سايه وقتـي قـدرت    شدكه بيان  چنان. شود نيز سايه است به دست او كشته مي ،شاهنامهقهرمان 

 ،شغاد برادر رسـتم . كند ترين شيوه عمل مي ترين و مخرب شود و به وحشيانه بيابد خطرناك مي
  :خوان هشتمدر . افكند رستم اين قهرمان ايراني را به چاه نابودي مي ،كه نماد سايه است

دست شغاد نـاجوانمرد كشـته     گر اين مسئله است كه رستمِ تهمتن به نيت اصلي شاعر بيان
 ،شـدن رسـتم آزادي   يعني با كشته ؛مرگ پهلوان مساوي با آغاز زندگي شغاد است. شود مي

و كلـك   ،فريـب  ،ريـا  ،دروغ ةبندد و دور و جوانمردي از حيات مردم رخت برمي ،آزادگي
  .)200: 1377آملي،   محمدي( شود آغاز مي
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شكسـت   ،شـغاد  ،در مقابل اژدها ،رستم ،قهرمان ه به اين توضيحات در نبرد نجاتجبا تو
اعمال و رفتارهاي پست بشـر غلبـه و    ،طور كلي و به سايه سياهي و دروغة خورد و با غلب مي

سـياهي سـايه    و نابرابري را مربوط بـه غلبـة   ،فقانخ ،اخوان ظلم و ستم. كنند چيرگي پيدا مي
  .كند رواي ظالم در دوران اصحاب كهف ياد مي داند و از آن با عنوان دقيانوس فرمان مي

  گه بيدار خواهيم شد زين خواب جادويي گاه
  گنان غار چون خواب هم هم

  كار زرنگار صبح شيرين قصر ةطرف آنكگوييم،  ماليم و مي چشم مي
  مرگ است دقيانوس ليك بي

  )86: الف 1370، اخوان ثالث(

  :رسد در اين شعر، اخوان تحت تأثيرات منفي سايه به اين نتيجه مي
انـدازهاي دوران، جـايي بـراي آن     در تـاريكي چشـم  . دارد وجود بست بن به يقطع ينيقي

شـب  "آنچه هسـت يـك   . خوشكي باقي بماند ماند كه دمي براي اميد خُردي حتي دل نمي
  ).479: 1371مختاري، ( است "قطبي

الگوي سايه به آن  هاي اخوان زن جغد و جادو از ديگر مواردي است كه كهن در خواب
  .شود افكنده مي  فرا

  من يها خواب در
  هاي اهلي وحشت اين آب

  ستاتا چشم بيند كاروان هول و هذيان 
  پي كرده از آرنج ةگه دو دست مرد آن

  آيد و رگباري از سيلي رو مي به از رو
  بينم ميگريزم سوي درهايي كه  من مي

  اي خونين كه پيدا نيست ا پنجهمبازست، ا
  از كيست

  بندد رويم كيپ ميه رسم، در را ب تا مي
  .خندد مي قاه قاهرسد از راه  گاه زالي جغد و جادو مي آن

  خونيندهد، با مهر و موم پنجة  درها را نشانم مي وان بسته
  اش جنبان به ترساندن سبابه
  ... "بنشين شطرنج": گويد

  )41 :ب 1370، ثالث اخوان(
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  .ي سايه استالگو كهن ةشد زال جغد و جادو از موارد فرافكني
ـ جغد مثَـل روح مؤ . است ،يعني قسمت پنهان وجود و روح ،جغد نماد سايه ث اسـت و  ن

دارد و مانند روح با دنياي تاريكي و شب سروكار دارد و  ياريبس يها يگدوجنبمانند روح 
حقيقـت   توانـد در  كه جغد مي تر اين مهم. منحوس و شوم است ةات فولكلور ما پرنديدر ادب

  .)126 - 125: 1371سا، يشم(تصوير آنيما در بعد منفي آن باشد 
  :ده استشبيان  ، چنينفرهنگ نمادهادر 

پوسـت   خوانـد، سـرخ   زيرا وقتي جغد مي ،حساب آورد توان جغد را چون پيك مرگ به مي
  .)436: 1379، و گربران شواليه(ميرد  مي

سـوي شـناخت و     سـايه موجـب جلـوگيري از حركـت شـخص بـه       گفته شدكه  چنان
جا نيز زن جغد و جادو راه را  در اين. دشو در مسير شناخت ميمانعي د و شو خودآگاهي مي

قهرمـان و   ميـان نوعي نبرد  ،درحقيقت. دهد بندد و درهاي بسته را به او نشان مي بر فرد مي
  .دشو سايه است كه در لفظ بنشين شطرنج دعوت به مبارزه استنباط مي

  
  تأثيرات منفي سايه

شناسـي تحليلـي    الگوهـاي مهـم در روان   توان گفت سايه از كهـن  د، ميشآنچه بيان  ةبر پاي
» نهـاد «توان با آنچـه فرويـد در سـاختار شخصـيتي خـود       الگو را مي اين كهن .يونگ است

اگر بخواهيم در فرهنگ اسالمي براي نهاد تعريفي داشته باشـيم، بهتـر    .برابر دانستنامد  مي
هـاي نفسـاني از آن سرچشـمه     است نهاد را معادل نفس اماره بدانيم كه جملگـي خـواهش  

   :توان گفت اختصار مي به .)144: 1370،و ديگران گورين(گيرد  مي
اخالقـي اسـت    و غير ،اجتماعي ضد قانون، بي. تجاوزات و تمايالت ماست ةنهاد سرچشم

گونـه تـوجهي بـه قراردادهـاي      ما، بـدون هـيچ   ةجويان تذكردن غرايز ل كار آن تنها سيراب
ممكن است مـا   ،اگر آن را مهار نكنيم. محدوديت اخالقي است و ،اجتماعي، مبادي قانوني

خود را ارضا  ةجويان تذرا به هر راهي به تخريب و حتي خودتخريبي بكشاند تا تمايالت ل
چراكه گرايش آن فقط برآوردن غرايز اسـت   ؛چيزي در امان نيست در قلمرو نهاد هيچ. كند

  .)همان( ه به پيامدهاي آنجبدون تو
هاي نوع بشر را در اين امور  مشكالت و گرفتاري همة ةاخوان نيز در اشعارش سرچشم

ربـوط بـه كاركردهـا و    داند كه همگي م مي ،و لذت آغوش ،يعني خوردن، پوشيدن ،غريزي
  .شوند هاي سايه مي ويژگي
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  يم و همه، هركسيما كه ما
  هاي ديگر، ليك در باطن گرچه در ظاهر به عنوان
  كس را خوب چون بيني همه

  ست آغوش آورده ذتخورد و پوش و ل
  جاست اش اين جرم هر جرم و جنايت هرچه بيني، ريشه

  پويد خورد پنهان و مي جا مي آب از اين
  گر خود را بيابد جوهر ويرانتا 

  در دل فرزند آدم جوشد و رويشگهي بود
  سوز تاب و طاقت اي بي شكل جذبه  تا به

  امان رويد آشكارا و بي
  )153: 1372، اخوان ثالث(

  
  طلبي تذجويي و ل كام. 1
  :آيد چنين برمي شناسي تحليلي يونگ روان از

 بـه  آگـاه  ريضـم  از يسـركوب  از پـس  نابهنجـار  زيغرا و ،اليام ،رفتارها ،احساسات معموالً
 يهـا  تيموقع در اما ،روند ينم نيب از كامل طور به گاه چيه و كنند يم ينينش عقب ناخودآگاه

 ،ديگـران و  ياقبـال ( كند يم بروز هيسا يالگو كهناحساسات در قالب  نيو خاص ا يبحران
1386 :71.(  
  :بايد دانست ،درحقيقت

 و افكـار . حيـواني طبيعـت آدمـي اسـت     ةغرايـز يـا جنبـ    خشـن  وحشـيانه و  ةسايه جنب
 نامناسب و ناپسند ناشي از سايه ميل دارند در خودآگاه و رفتار آدمي بروز كند تاحساسا

  .)10 - 9: 1378 يونگ،(
خواهد از اين لذت غريزي  آيد و مي برمي اش ييجو كام ليم شاعر نيز  ،نهاد ه،يسا ةبا غلب

  :گيرد  بهره
  پرناز و نعمتي ةسفر چون ميهمان به

  "پري"اي   خواندي مرا به بستر وصل خود
  برم هرجا دلم بخواهد من دست مي

  "!بري كجا دست مي  ببين به": ديگر مگو
  هرجا دلم بخواهد، آري به شرم و شوق... 

  تو...  دستم خزد به جانبِ
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  مستم دود حريص ةچشمان شاد گرسن... 
  پرنور و صاف توة بر پيكر برهن

  گرم تو دار و مرمرِ ماليم جانبر 
  و ناف تو... بر روي ران وگردن و 

  )61 - 59: 1383، اخوان ثالث(
و  ،زن، عشـق، شـعر  «ديگر، حقيقت و راستي اين جهان را در مسـائلي چـون     جايي  در
  :كند ارزش و فاني قلمداد مي چيز را بي داند و همه مي» شراب

ــرابي ــعري و ش ــق و ش ــي و عش ــا، زن  اي، وصــلي و خــوابي دســت دهــد زاويــهور  تنه
ــر   ست و جز اين نيست دگر حاصل هستيااين  ــود نقــش ب ــز ب ــد كــه ايــن ني ــي هرچن  آب

ــابي    سـتاست و عذاباباقي همه ديديم كه رنج ــه نقـ ــار دگرگونـ ــه رخسـ ــده بـ  افكنـ
 هرچنــد كــه هــرروز درآيــد بــه كتــابي       محــضةســت حقيقــت، دگــر افســان ا ايــن

  )93: 1363، اخوان ثالث(
  

  يديو ناام أسياحساس غم و اندوه و . 2
ايـن  . نگرد شاعر با نگاهي منفي و با عينك كبودي و نااميدي به جهان و پيرامون خويش مي

منفـي   ةتـر جنبـ   الگوي سـايه و بـه بيـان واضـح     تأثير كهن  نگرش حاوي غم و اندوه تحت
  .الگوي سايه است كهن

  ها پنهان گريبان، دستگير، درها بسته، سرها در  هوا دل
  ها خسته و غمگين ها ابر، دل نفس

  هاي بلورآجين درختان اسكلت
  مرده، سقف آسمان كوتاه زمين دل

  غبارآلوده مهر و ماه
  زمستان است

  )109: 1383، اخوان ثالث(
  :در جايي ديگر

  شاد نيست ةدلم ديگر آن شعل
  همه خشم و خون است و درد و دريغ

  نيستسرايي در اين شهر آباد 
  )110: همان(
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  .شود شكست است از عوامل مهمي كه باعث تشديد غم و اندوه در شاعر مي
كـه در    جـاي آن   بـه  ،گر آن است كه طـرح شكسـت   كاراكتر شكست در شعر اخوان نشان

و  ،اعتراض به هستي، جهان، زندگي ةيك اعتراض سياسي بماند، اساساً به عرص ةمحدود
 .اين انديشيدن در شكست نوعي انديشيدن در نفس است. يده استيسرنوشت انسان گرا

يـك گـرايش در   . شناسـي اسـت   طرح شكست در شعر اخوان يك نوع جهان ،درحقيقت
كه خواهيم ديد از شكست و تنهـايي اجتمـاعي در يـك دوران     نفس هستي است و چنان

ي، مختـار (انجامـد   ا به شكست و تنهايي بشري در كل جهان مـي مشود، ا سياسي آغاز مي
1371 :455(.  

آورد كـه   فضايي تراژيك در ذهن اخوان فـراهم مـي  «ديگر، موقعيت شكست عبارت  به
كنـد و او در نقـش    برگشت مبدل مـي  هاي بي و راه شعرش را به شهر سنگستان ةتمام عرص

) كتيبـه (سرانجام  هاي بي و تالش) متخوان هش(هاي غدر و خيانت  خوان قصه راوي و مرثيه
بـا ايـن   . )191: 1387 ،عبـداللهي ( »گريد ابرهاي همه عالم شب و روز در دلم مي: سرايد مي

   :كردهاي اخوان را به انواع زير تقسيم  توان نااميدي مي ،توصيفات
فرجام اسـت كـه خـود را در خشـم،      نوميدي در شعرهاي اخوان برآمده از نبردهاي بي. 1

 ؛دهد ديگران نشان مي وو لعنت به خود  ،نفرين

رخ  يابد و مظلوميت ما را به هاي او تجلي مي اي كه در شكوه و شكايت نوميدي لجوجانه. 2
 ؛كشد مي

ها و  ها در قالب مرثيه دلي ها و نيك گذاري خوبي ي و ارزشگر ستايشنوميدي كه در آن . 3
 ؛است مند هدفنمايد و جانبدار و  ها خود را بازمي روايت

يازيدن به  دست سازي آنچه هست و نبايد باشد و ويراننوميدي كه فراخواني است براي . 4
  ).98: 1370كاخي، ( آنچه بايد باشد

  
  به توبه نداشتن احساس رضايت از گناه و رغبت .3

  :بر اين نظر استيونگ 
خصوصـيات ناشـناخته يـا     صفات و گر نمايانبلكه  ،سايه تمام شخصيت ناخودآگاه نيست

دنبال عمـل    ممكن است به شود و ها تشكيل نمي كاستيسايه تنها از . است "من" ةشناخت كم
كردن بيابد مرتكب  كه انسان فرصت فكر پيش از آن. دقتي پديدار شود ارادي ناشي از بي  غير

خواسـتارش   ،آگاهانـه  ،شود كه خود سان با شرايطي مواجه مي شود و بدين هايي مي تصميم
  ).258: 1377يونگ،( است  نبوده
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 دادن فـرد از انجـام   ،حـالتي از ثبـات برسـاند     چيرگي خود را به ،نهاد ،كه سايه هنگامي
شخص هرچـه   ،در اين حالت .آورد ميرو  كردن توجيح به شود و گناهان چندان متأثر نمي

دارد بدان هنگام كـه   اخوان نيز بيان مي. شود سوق داده مي نكردن سوي گناه و توبه بيشتر به
او   او چيره شود، ديگر احساس پشيماني از گنـاه و توبـه بـه   پذير گذشته بر  ياد گناهانِ دل

  :دهد دست نمي
  گاه وسوسه با خويش تا برَدم گاه
  چشم از اين گناه فروپوش! كاي دله دل

  پذيرِ گذشته ياد گناهان دل
  بانگ برآرد كه آي، شيطان خاموش

  توبه در دلم نكند راه ةوسوس
  كه او گنه نتواند آنتوبه كند، 
  :ام من و گويم گرسنه گرگم و

  ام بچشاند مرگ مگر زهر توبه
  )71: 1383، اخوان ثالث(

دهد و مكان و محلي براي  دست مي  خود را از سايه، شب مفهوم مثبت و نمادين با غلبة
  :شود ورزيدن مي گناه

  باز شب آمد، حرمسراي گناهان،
  باز در آن برگ الله راه نكرديم

  بودفروغ شبي  واي، دال اين چه بي
  حيف گذشت امشب و گناه نكرديم
  )همان(

  خير، خسته شدم باز هب شب ،اختركان
  تر از من بسترم از انتظار خسته

  ا خوشم كه روح گناهانمام، ا خسته
  شاد شود، شاد، تا شب دگر از من
  )72: همان(

در شعر زيـر  . ه و اعتقاد داشته استجبايد دانست كه اخوان نيز به داشتن بار منفي سايه تو
كرده  هاي خود با معشوق سايه را با خود همراه نمي ها و رفتن كه در گردشكند  ميشاعر بيان 

  .اند سايه نداشته) ص(  كه پيامبراست ده شهاي ما نيز بيان  وايتر ردكه  چنان هم. است
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  :رو، دريچه سالم هروب ةاي كوچ
  خواهي كردندانم كه تو نيز فراموش  مي

  هاي روستايي و روزهاي آفتابي را گردش در آن راه
  آورديم را با خود نمي "هامان سايه" كه ما

  هاي شدادشان شعله ةهم باها،  باغ و آن كوچه
  رساندند ها مي قهرآميز ما را به كوهرنم باز هم پيغامِ غم و ت

  )26: 1372، اخوان ثالث(
  
  مثبت سايه جنبة

مثبـت و هـم    ةيعني هم جنب اند؛ دوقطبييي الگو كهنهاي  انگاره ،يونگيي الگو كهندر نظام 
اين نكته  نبيمتا  شود داده ميمثبت سايه توضيحاتي  ةجنب ةدربار ،در اين مبحث. منفي دارند

كـه نظريـات    ،شناسـان  بسياري از روان دگاهيد از .مثبت استة باشد كه سايه نيز داراي جنب
 ،يي است، نبايد سـايه را سـركوب كـرد   الگو كهنحدي برگرفته از يونگ و مباحث   ها تا آن

و  ،ژرفرشـور و هيجـان، فراسـت و بيـنش     سركوب سـايه خالقيـت، احساسـات پ   «زيرا 
). 73: 1375، و نوردبـاي  هـال ( »كنـد  البداهه را نيـز سـركوب مـي    عملكردهاي سريع و في

  :گويد باره چنين مي ايندر يونگ كه چنان
سـايه گـاهي اوقـات    . بلكه بايـد او را شـناخت   ،نبايد سايه را انكار كرد و از آن گريخت

هـاي   و نگـاه  ،موقع، خالقيـت   هاي به العمل غرايز طبيعي، عكس .كيفيات مطبوعي هم دارد
 انسان بايد راهي را براي زنـدگي بـا سـوي تاريـك خـويش بيابـد      . گرايانه از اوست واقع

  ).75: 1371شميسا، (
. ت بايد صـورت گيـرد  يشناخت سايه يكي از اعمالي است كه در جريان فرد ،قعوادر

گويد  منتهي برعكس مي. خواهد همين كار را انجام دهد مي كور بوفصادق هدايت هم در 
شناسـد و   اش را مـي  ا عمالً در آخر كتـاب سـايه  ما. ام بشناسانم خواهم خودم را به سايه مي
  ).همان( خنزرپنزري استفهمد كه همان پيرمرد  مي
  

  همراهي اخوان با سايه
  :يابيم صادق هدايت درمي كور بوفه و بررسي عبا مطال

  .)73 :همان( اش شرح دهد ش را براي سايها خواهد داستان زندگي مي كور بوفراوي 
  .بينيم ثالث مي  اش، را در اشعار زيباي اخوان دقيقاً همين موضوع، يعني همراهي شخص با سايه
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اثر شكست اجتمـاعي يـا   بر بيند كه  داند، مي كه خود را روحِ انساني دوران خويش مي او
آيـد، نـه صـدايش را     كـس نـه بـه يـاري او مـي      هيچ. اند سياسي همه سنگ و سرد گشته

همـين روح انسـاني، همـين    . گـاه و پنـاه و چراغـي بـراي اوسـت      نـه تكيـه   و شنود، مي
دل اسـت   زبـان و هـم   هـم  "اش سايه"تنها با نشده، جايي ديگر و در موضعي ديگر،  سنگ

  .)483: 1371مختاري، (
 كند في ميرمع» فتادهوچو من بر زمين ا اي هم«اخوان سايه را با عبارت:  

  مستيم، مستيم، مستيم
  مستيم و دانيم كه هستيم

  "چو من بر زمين اوفتاده اي هم"
  ست، برخيز برخيز، شب ديرگاهي
  ديگر نه پاي نه رفتار

  گاهم تر تكيه ي با من اي خوبيتنها تو
  چشمم، چراغم، پناهم

  )104: ب 1370، اخوان ثالث(

تـالش  . دشـو  خود كنار بيايد با او همراه مـي  ةشود با ساي كه موفق مي اخوان بعد از اين
از  فقطزيرا  ،كندبررسي  بشناسد ورا  كند تا از اين رهگذر به خودآگاهي برسد و مسائل مي

كـه بتوانـد    شاعر براي اين. تواند درك صحيحي از رويدادها پيدا كند اين طريق است كه مي
كنـد كـه    خود را از سياهي و تاريكي شب و خفقان نجات دهد از افسوني استفاده مي ةساي

  .به او آموخته است ،مرد ةآنيما، روح زنان ،جادوگر ذاتش
  ست كه شب، شهر را ديرگاهي با آن

  دودهايش  با ابر و نفس
  آلود كرده است، سرد و مهتاريك و 

  فسوني كه جادوگر ذاتم آموخت من با
  .ام را پوشاندم از چشم او سايه

  آلود گشتم با ساية خود در اطراف شهر مه
  جا گذشتم جا و آن اين

  )97: همان(

آلـود را   هاي غبار حاد با او پردهتخود نيازمند است تا از طريق همراهي و اة شاعر به ساي
  .ت كنار بزنديواقع از رخسار حقيقت و
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  هرجا كه من گفتم، آمد،
  اين گوشه آن گوشة شب

  رفتم، آمد هرجا كه من مي
  )98: همان(

زيرا در اين لحظه تنهـا سـايه اسـت كـه      ،طلبد كند و ياري مي شاعر از سايه پرسش مي
  .تواند به كمك و ياري او برآيد مي

  ترسم اي دوست، ترسم، اي سايه، مي مي
  تا بدانمپرسم آخر بگو  مي

  نفرين و خشم كدامين سگ صرعي مست
  اين ظلمت غرق خون و لجن را

  چونين پر از هول و تشويش كرده است؟
  )101 :همان(

بعـد از  . پـردازد  ي با مصائب و مشكالت مـي يچنان با سايه به شناخت و رويارو شاعر هم
هـا   كه كـاري از دسـت آن  يابند  بينند، درمي كه شاعر و سايه با هم اين مناظر و وقايع را مي اين

ها  آن. ندك منفي سايه دوباره غلبه مي ةدر اين هنگام است كه جنب ،بهترعبارت  به. ساخته نيست
 ،بيـان ديگـر   بـه . فروبرونـد  نبـودن  خبـري و آگـاه   گيرند كه دوباره به آن حالت بـي  تصميم مي

آوردن  ايـن امـر را روي  هاي رسيدن به  از راه. خواهند باز به جهان ناخودآگاهي رجوع كنند مي
  .بيند مي» مستي«و » مي«به 

  شب خسته بود از درنگ سياهش
  ام را به ميخانه بردم من سايه

  هي ريختم خورد، هي ريخت خوردم
  خود را به آن لحظة عالي و خوب سپردم
  )102: همان(

  :گردد خبري بازمي بعد از قرارگرفتن در اين لحظه و حالت مستي، شاعر دوباره به آن حالت بي
  هاي پياپي با جرعه و جام

  ام را چو خود مست كردم من سايه
  هاي گريزان همراه آن لحظه
  ها بازگشتم كوچه از كوچه پس

  ساية خسته و مستم افتان و خيزانبا 
  )همان(
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  كاركردهاي مثبت سايه در شعر اخوان
هاي بشـر   مشكالت و گرفتاري أمنشيابد كه  اخوان با شناخت و درك صحيح از سايه درمي

  .شود مربوط ميحيواني آدمي  ةبه غرايز يا جنب
  ت آغوش،ذخورد و پوش و ل

  ؛هاست چنان حاكم بر اعماق حكايت هم
  ها گرچند در تفصيل قصه

  زشت و زيبا بيش و كم دارد،
  ماجراها گرچه گوناگون

  وخم دارد؛ چند و چون و پيچ
  ليك چون هر قصه را تا اعماق بشكافي

  هر حال،توان ديدن كه در  مي
  ريشه در شكم يا زير شكم دارد
  )20: 1372، اخوان ثالث(

اگر  .كند حيات اميدوار مي ةاست كه انسان را به ادام يهاي هاي مثبت سايه غريزه از جنبه
هـا   اما همين غريزه ،آيند نظر مي ارزش به بيها نگاه كنيم، پست و  با ديدي منفي به اين غريزه

 ها جرم و جنايت همة ةمنفي سايه ريش تأثير جنبة  اخوان تحت .رسانند زندگي را به اوج مي
انسـان تمـامي وجـود     ،نظـر شـاعر    هب .داند ت آغوش ميذاعمالي مانند خورد و پوش و ل را

كه شاعر  هنگامياما  ،شود و گرفتار و دربند مي كند اين اعمال تباه مي رايارزشمند خود را ب
ايـن   ةچيزي به اسم نهاد و سايه دارد، ديدگاه او درباريابد كه انسان در وجود خويش  درمي

  .كند ات تغيير ميذل
  امها، ا اي از جذبه جذبه
  بخشد؛ اي كه زندگي را اوج مي جذبه

  گرچه باشي در حضيضي محض
  ست جا چه پرسي، پاسخش آري دانم كه در اين خوب مي

  .جاي آري هچون نكو بيني، ب
  گويي راست مي

  ست؛ لذّّات ديرينهكه همين پرجاذبه 
  .كند آنات جاري را ت چراغان ميا كه

  ... آري آري 
  )154 - 153 :همان(



 135   نيا و پيمان ريحاني فاطمه مدرسي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال ادبيات پارسي معاصر

آيد كه خـود   با درك و شناخت صحيح از سايه و كاركردهاي آن، درپي آن برمي ،اخوان
براي رسيدن  ،تيجهدرن. كنند سازگار سازد را با شرايط و محيطي كه مردمان در آن زندگي مي

 ،با توجه بـه ديـدگاه خـاص مردمـان     ،دهد كه سوگند مي يها را به ماديات آنهايش  به آرمان
  .نه آنچه مقدس و داراي ارزش و احترام است ،اند شده مندارزش

  دانم س، خوب ميدگويم به ارواح مق نمي
  .س نيستدكه در دين خرَد روح مق

  دانم چه بايد گفت گوييد و مي شنيدستم چه مي
  سوگنددهم  شما سوداگران را مي

  به روح پرفتوح سود"
  دانم همه پنهان و روح آن بت زردي كه مي

  "دشيپرست يم رغبتز جان و دل به 
  دنياي شما عادت كنم يك چنده كه تا من نيز ب... 

  يديهواي شهر را با صفاي پاكيزه و پاكي بياال
  )31: همان(

 

  گيري نتيجه
. اسـت زالل روحيـاتش   ةاشعار او آيين يابيم كه اشعار اخوان درمي ةبا مطالعه و بررسي مجموع

در بيشتر اشعارش، نقاب غم و انـدوه و نااميـدي را بـه چهـر زده اسـت، اخـوان بـا         ،هرچند
كه او را شـاعر شكسـت و نااميـدي در شـعر      با آن. هايش اميدواري را فرياد زده است نااميدي

. فتـار تعـارض اسـت   اخـوان گر . دانـد  مـي  او شكست را پلي براي پيـروزي  ،اند معاصر ناميده
ثالـث،    در اشـعار مهـدي اخـوان   . گاه نتوانسته است خود را از آن رهـا كنـد   تعارضي كه هيچ

هـايي كـه در زنـدگي     شكسـت  سبب هاخوان ب. رسد نظر مي ي سايه بسيار پركاربرد بهالگو كهن
 ماننـد  ،زنـدگي اجتمـاعي   هاي چنين كاستي هم و ،الله ،ن دختر جوانشددا ازدست مانندفردي 

زندگي او رخ داده اسـت   طي كه ،گرفتاري در زندان و ه و رضايت شغليفنداشتن زندگي مر
هايش باز هم اين حـسِ   در اوج لذت ،بنابراين. نگرد چيز از پشت عينك غم و اندوه مي به همه

كـه بخـش    ،»گويد امـا بايـد زيسـت    زندگي مي« در شعر. شود بد و نااميدكننده به او منتقل مي
هاي او با ديگـر زنـدانيان اختصـاص يافتـه      و سخنان و مناظره» شاتقي«اعظم آن به ماجراهاي 

چيز در اشعار اخـوان   بدبيني و اعتراض به همه .بينيم است، اعتراض به زندگي و آفرينش را مي
هاي نماديني چـون شـغاد، دقيـانوس، اسـكندر، زن      ي سايه در قالب شخصيتالگو كهن مانند
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال ، ادبيات پارسي معاصر

مثبـت سـايه،    ة، در جنبـ اند دوقطبيها الگو كهنجايي كه  از آن. است يافتهو جادو نمود  ،جغد
ي سـايه  الگـو  كهـن چون . اي كنار بيايد اخوان توانسته است با شرايط نامناسب جامعه تا اندازه

توانـد بـا    ت خود و اجتمـاع مـي  يهاي منفي شخص بستري است كه فرد در آن با شناخت جنبه
  .دهند كنار بيايد را آزار ميمسائلي كه او 
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