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سفر قهرمانيکتیبه، دگردیسی ناامیدانه

1ساناز رجبیان

2زهرا آراسته

چکیده

بر این تالش ،در این جستارادب معاصر است.يترین آثار در حوزهیکی از شاخص،اخواني»کتیبه«
الگوي سفر و اي، نقش پیشبردي کهنساختن مرز انواع نمادها، عناصر اسطورهضمن روشن.بوده است

در این شعر بررسی شوند.هاي فردي و جمعینمایه
و همچنین اشاره به » کتیبه«ي سرایش شعرِجزیی به شرایط سیاسی و اجتماعی دورهياشارهبا

تواند از چندین رسیم که گاه یک اثر ممتاز مییند میبرآبه این ،هنري رایج در آن زمانهايمکتب
زوایاي گوناگون را از آندر تحلیل یک شعر بهتر است ،به همین جهتآبشخور فکري بهره ببرد.

یم.بررسی کن
شود ز میسفري که مراحل آن، از دنیاي عادي آغااست؛»سفر قهرمان«جهانی نمودگار الگوي ،»کتیبه«

اند؛تأیید و تثبیت شدهروایاتحد زیادي در تمامتا،یابد. این مراحلو با بازگشت با اکسیر خاتمه می
دچار و شاعران همتاي او،در ذهن اخوان،حاکم بر جامعهآلودخفقانبا توجه به فضاي مایه،بناین اما

، پیدرهاي پیناشی از شکستیأسِمذکور،ي زمانی دورهدر است.دگردیسی و تغییر ماهیت شده
سرانجام و ،بی»کتیبه«ی همچون در اشعار روای»سفر«الگوي هشدسبب مرداد،28ي کودتاویژهبه

باشد و بدین ترتیب موجد نوعی رمانتیسم سیاه شود.محکوم به شکست 
نماد.کتیبه،،رمانتیسم سیاهاسطوره، سفر،کلید واژه:

1 دکتراي ادبیات غناییدانشجوي 
sanaz.rajabian@gmail.com:ایمیل

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی2
Arasteh_z@yahoo.com:ایمیل
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مقدمه.1

شیوع . گاه آیدهاي تغییرپذیر جامعه به شمار میي تاریخی، از مؤلفهدر هر دورههنر و ادبیات 
هاي عرصه ظهور و هنرنمایی،و ادبیاتنوردداي نوین بساط شعر گذشته را در میسبک و شیوه

حوادث .ندنوین مؤثراین سیاقِ. عوامل گوناگونی در پیدایی شودمیخودشاعران نوپرداز زمان
اجتماعی به هم وادبیات و رخدادهاي تاریخیاین عوامل است.يو رخدادهاي زمان از جمله

ه در روساخت و فرم شعر چه در چ،ثرات جامعه و ادبیات برهمأثیر و تأتاند وپیوسته
خودآگاهنگاري ناتاریخ«ر ادبی اث. به قول آدرنو،قابل بررسی استهمواره توا ساخت و محژرف
.)1381:256(کوهلر،است » زمانه

به طور شاعرهر ،دورههربر طیفی از شاعران ثیر رخدادهاي سیاسی و اجتماعی أتعالوه بر 
و همچنین مطالعات و او جریان داردخودآگاه، که در ناجمعیهاي ذهن ثیر نمایهأاز ت،خاص
زند که آنکه بداند دست به آفرینش شعري میبی،شاعرهاي پیشین خود نیز ناگزیر است. دانسته

است.ي جان او تراویده خانهاز نهان

زمان وارد یک سرزمیناز نقاط مختلف دنیا به طور همهنري گوناگون هايتبامواج مکگاه
گاه ،به طور کلید.نخوانخود فرامیآن مکتب را به سوييو هنرمندان شیفتهدنشومی

- دادي میدر آثار یک شاعر موجب برونهاي نظري مکاتب هنري مایهو بني فکرهامجموعه
گاه در یک گونه بگوییم که شاید بهتر باشد ایناست. که از ابعاد گوناگون شایان بررسی شود

به توانندمین هنري، در یک نقطه و یک اثر شاخصگوناگوهايجریان،بزنگاه تاریخی
خورند. بپیوند هم

از گذر که انواع ادبی استترینترین و محوريهمواره یکی از مهمدیرباز تا کنون شعر فارسی از 
شعر هاي مختلف ادبی را در آن به نظاره نشست.توان سیر تحول آرا و عقاید و جریانآن می
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شود.شناسی کالسیک تعریف مینتی است که بر اساس سبک و زیباییشعري س،نیماپیش از
تغییر شد. آشنایی نگرش به شعر و کارکرد آن دچار ،ثیر عوامل گوناگونپس از نیما و تحت تأ

ي وارد عرصهرا یافته، آگاه و انتقادي ،ذهنیتی فردیتمختلف هنري غربهايشاعران با مکتب
»رسیدن به فردیت شاعرانه«،آورد آشنایی با غربترین رهد. شگرفرشعر مدرن ایران ک

ي شاعران گذشته رهایی شدهکه توانست شاعر را از تجارب کلیشه) بود70- 69: 1381(روزبه،
، هاي نوین را به شعر فراهم کند. از میان شاعران نوپرداز معاصرمایهبخشد و راه بروز و ظهور بن
تگی اخوان به آثار کالسیک، بسدلاین،است. عالوه بریژه اخوان داراي جایگاهی و

ياستاد هر دو شیوه،اخوان3.اش نمایان استر تمام دفاتر شعريسبک خراسانی، دخصوصبه
سنتی دیروز و شعر مدرن امروز استبه تعبیر حقوقی پل ارتباط شعر ونیمایی و کالسیک

).59: 1378(حقوقی، 
-(حسیناند نامیده» شعر معاصر فارسی«یت گسترش و تثبيدورههاي سی و چهل را دهه

اصر رخ گوناگونی در شعر معهايها و جریاندر این دو دهه، گرایش.)193: 1384پورچافی،
این دوره بود تمحصوالنیز از جمله گرا، یا شعر رمزگراي جامعه» سمبولیسم اجتماعی«نمود. 

رمانتیسم «در این دوره جریان شعري تحت عنوان ،یسملعالوه بر جریان سمب.)193(همان، 
28ي پس از کودتا،مانتیسم تحت عنوان رمانتیسم سیاهنوعی از این ر.یافتنیز رواج » اجتماعی

اخوان ثالث ،. از جمله افراد متأثر از این رویدادگرفتدتشگرایانه جامعهبا سبک و سیاقِمرداد 
» اخوان مستقیم نیستيمیزان این تأثیر بر شعرهیچ یک از شاعران آن زمان به اندازه«است که 
.)12: 1378(حقوقی،

ز فردوسی آن کاخ افسانه کافراخت     در آفاق فخر و غزل دوست دارم3
)307(تورا اي کهن بوم و بر دوست دارم:
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هاي فولکلور ایرانی سبب شده این شاعر ذهنیت آشناي اخوان با اساطیر و داستان،از دیگر سو
،و شعر اودمضامین اساطیري بپردازگیري ازبه بهرهسازياز راه تلمیح، استعاره ونمادپیوسته

خود باشد.زبان اساطیري زمانِ
است که ظرفیت بررسی از از جمله آثار درخشانی) 1344» (از این اوستا«ياز مجموعه» کتیبه«

-بنالبت زبان و بیان سبک خراسانی، چهصاز جهتهاي گوناگون را دارد. چهابعاد و نظرگاه
یر مکاتب هنري هایش و یا تأثمدرن با تمام دغدغهانسان چه از نظرگاهمایه هاي اساطیري،

-ثیر رمانتیسم سیاه، سمبلیسم و الگوهاي جمعی(کهنأنیم تآبر،جستاردر این غرب بر روي آن.
پیش از آن باید به این مهم اشاره کنیم که شعر اخوان بررسی کنیم.يدر شعر کتیبهالگوها) را

از در آن، اشخاصيگوو، توصیف صحنه و گفتروایتیيجنبهخورداري از به دلیل بر،»کتیبه«
و راه را براي بررسی است کردهحفظ رامحور عمودي و خط سیر ماجرا ،ابتدا تا انتهاي شعر

- نمادگرایانهيبه شیوهیهاي گوناگوندر مقاالت و کتابتاکنوندارد. هموار می»سفر«الگوي 
این جستار در پی آن 5است.شدهتأثیرپذیري او از کودتا اشارهامیدي ناشی از ناو 4اخواني

ذهن و فکري مسلط برسیاه دگردیسی یک الگوي جمعی را تحت تأثیر فضاي است تا 
بررسی کنیم.هنرمند زمانياندیشه
جمعی سفر قهرمانيمایهبن.2

کمبل متأثر از .اسطوره استیهترین پژوهشگران معاصر در حوزیکی از برجسته،جوزف کمبل
در »قهرمان«و با بررسی شدمندالگوها عالقهجمعی و کهنخودآگاهضمیر نايهیونگ به نظری

کمبل خود را بنیان نهاد.ياسطورهپیش رو دارد، نظریه تکاور صعبی کهاساطیر ملل و سف
هایی هستند که طی تاریخ و اند، آنالگوهایی که کشف و درك شدهکهن«معتقد است: 

جاودانان «اند. این اي، الهامی و آیین را برانگیخته و ایجاد کردهفرهنگ بشریت، تصاویر اسطوره

، تهران: ثالث.»شعر معاصر ایرانهاي نو آوري درگونه«)، 1383لی، کاووس (حسن4
.تهران: سخن». ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت«)، 1380شفیعی کدکنی، محمدرضا (5
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هاي فرد مضطرب ها و شوریدگیاي که در کابوسرا نباید با اشکال سمبلیک شخصی» یاییؤر
.یایی تهی از فردیتؤاي شخصی است و اسطوره، راسطورهرفت. رویا،شوند، اشتباه گظاهر می

ولی در ؛کننداي سمبلیک عمل میگونهن بهیا در دینامیک رواؤطور کلی هم اسطوره و هم ربه
(کمبل، » شوندیابین از اصل خود منحرف میؤهاي راي، به علت رنجاشکال اسطوره،یاؤر

1385 :15.(

گیري و انسانی در شکلخودآگاهدخالت میزان ،هاها و اسطورهمیان رؤیاهاي اساسی از تفاوت
ها با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی گوناگون است.اسطورهاسطورهنسبت بهرؤیاپرورش 

نقش ایجاد آن بازتولید اسطوره یا بازهاي فرهنگی در چگونگی تجلیات متفاوتی دارند و تفاوت
اسطوره خاص را دچار یا عواملی گوناگون ممکن است یک. عامل کندمهمی ایفا می
و از حالت اولیه خود درآورند.دگردیسی کنند

هاي موجود در ادبیات و فلسفه از قرن بیستم در پوشش مکتب تدوین و کشف نظاماز سویی 
تمایز گفتار و نوشتار قرار مکتبی که پایه آن را دوسوسور بر اساسه وجود آمد؛ساختارگرایی ب

قایل نیستند، بلکه آن لساختارگرایان براي اثر ادبی هویتی مستق.)28: 1378(دوسوسور، دارد 
-ها در تمام آثار به کشف الگوهاي کالنی میکنند، آنجو میوتر جسترا در مقیاس وسیع

کهن «، کند. از این منظرمعنایی آن، ممکن میياندیشند که درك آثار ادبی را، فارغ از حوزه
باطات متقابل اثر اي را براي ارتشالوده،الکوها در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب

.)401: 1384(مکاریک، » آورندفراهم می

سفر «کتاب يجنوبی و نویسندهيالتحصیل مدرسه سینمایی کالیفرنیاکریستوفر ووگلر فارغ
، الگوي مد نظر خود را ارایه داد.یر ساختارگرایاناست که تحت تـأثیکی از افرادي» قهرمان

قهرمان «کمبل در يشناسی تحلیلی یونگ و همچنین توجه به آراووگلر عالوه بر تعمق در روان
داند که مراحل سفرشان اغلب از الگویی خاص قهرمانان هر داستان را مسافرانی می» چهرههزار
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شمرد و معتقد است قهرمان هر براي سفر قهرمان بر میرارحلهکند. او دوازده متبعیت می
دنیاي عادي، دعوت به ماجرا، رد دعوت، داستانی باید تمام و یا تعدادي از این مراحل را طی کند.

ترین غار، آزمایش، یابی به ژرفها و متحدان و دشمنان، راهمالقات با استاد، عبور از نخستین آستانه، آزمون
ها عالوه بر این.)1387:39پاداش(ربودن شمشیر)، مسیر بازگشت، تجدید حیات، بازگشت با اکسیر(ووگلر،

دهد و گاهی یک مرحله چندبار به ترتیب رخ نمیگانه الزاماًمراحل دوازدههکند کاشاره می
ها آنشمرد و کارکرد روانی میالگوهایی را بربخش اول کتاب کهندر ،شود. ووگلرتکرار می

- ضمن مراحل سفر معرفی و تبیین می،هانمونهپژوهش، این کهن در این هد.درا توضیح می
شوند.

رمانتیسم سیاه.3

کودتا) رمانتیسم است، خط باریکی از این نوع شعر از ي سی(بعد اول دههينیمهشعر مسلط
ي سالح مبارزهرمانتیسم اجتماعی، شعر،گرا بود. از منظر شاعران احساسی، سیاسی و جامعه

شاعران متعهدي ،این دسته.)23- 20: 1378(لنگرودي،ي فالنخانهقاتی خلق بود نه گلِ گلطب
بندند.شده به کار میوردن اهداف از پیش تعیینآهستند که ادبیات را در راستاي بر

و شکست نهضت ملی و داستان مرداد و سقوط دولت مصدق 28يکودتا،در مجموع
،ها در رگ ایرانیانکاه آن تا مدتم شد که شرنگ جاناي ختبه فاجعه،اجتماعیهايمبارزه
) و روح شاعرانی چون 134: 1390(زندیه و اسماعیلی، روشنفکران و هنرمندان باقی ماند خاصه
زدگی ، به نوعی ناامیدي و دلدر پی شکست سیاسی و تالش براي احقاق حق خود،اخوان

اما در نوع ؛به شدت اشعار فریدون توللی و امثال او نبود،دگی و سیاهیزگرایید؛ اگرچه این دل
شد.خاص شمرده می،خود

و داندي بالندگی شعر سیاه میا دورهر1332مرداد 28يهاي بعد از کودتاسال،حسن انوشه
بالندگی يدومین دوره«آورد: هاي شاخص این نوع ادبی به شمار میاخوان ثالث را از چهره
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گردد... اخوان باز می1332مرداد 28يهاي پس از کودتاسال، بهادبیات سیاه در ایران
) نیز در این دوره با سرایش شعرهایی همچون نادر یا اسکندر، کتیبه، زمستان 1369- 1307ثالث(

.)54: 1381(انوشه،دهد ه نشان میشهر سنگستان، خود را شاعري نومید و سرخورديو قصه
که این شکست داندمیشاعري معاصريترین چهرهمحمد مختاري نیز اخوان را مشخص

.)433: 1378(مختاري،استترین تأثیر را بر وي نهادهیقطع،اجتماعی-سیاسی

هاي بعد کودتا به حساب آورد که اخوان را باید سالاعري شيپربارترین دوره،بنابراین
ند. امتعلق به این دوره)1344(و از این اوستا)1338(شاهنامه، آخر )1335(زمستانيمجموعه

سیاسی، تیرگی و این نبود آزادي، حسرت و فساد اجتماعیشکست، درد، نیستی، تباهی، اندوه، 
ی دارند. نمود پررنگدر شعر اخوان،تحت تاثیر عوامل اجتماعیهایمضموننوع 

سمبلیسم .4

دو قسم متفاوت و مجزا و به مفهوم وابستگی و چسپاندن7ي یونانیدر اصل یک واژه6سمبل
که در زبان فارسی براي آن در حالت اسمی به معناي رمز، عالمت و نشانه است،.این واژهاست

، ترین اصول مکتب سمبلیسماز اساسیهایی نظیر نماد، نمود و رمز پیشنهاد شده است.معادل
نوشته است: بیش از آنکه اثرم را » پالود«يمقدمهصراحت است. آندره ژید در ابهام و نداشتن

.)544: 1380حسینی، ان اثرم را براي من تشریح کنند (براي دیگران تشریح کنم، مایلم دیگر

تصویرسازي يآور حوزهترین ترفندهاي شگفتاما از مهماگرچه نماد مختص ادبیات نیست؛
8»شرهاي گل«که با ، استنهضت ادبی مشخصینام یسمامروزه سمبلرود. در ادبیات به شمار می

6Symbol
7 Sum ball
8Flowers of evil
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ي ذهنی ِمفاهیم ي آمرانهترجمهکه نهد، و ادبیات میي هنر پا به عرصه» بودلرشارل «اثر مشهور 
.)211: 1373(ولک و وارن، ان حسی، آموزشی و نمایشی می باشدبه زب

زبان، فرم، محتوا و ی که در هایتغییروعطف جریان شعر معاصري، به عنوان نقطهظهور نیما
.توجه به درکشعر فارسی اردودقیق کلمهبه معناي را سمبولیسم رفتهرفته،مدپدید آصور خیال 

مورد توجه شاعرانی ،رویکردي است که پس از نیما،شعر سمبلیک و بافت نمادین کالم
نمونه در به عنوان قرار گرفت.»فروغ فرخزاد«و»اخوان ثالثمهدي «، »احمد شاملو«همچون 

عنصر ترین ترین و قويمرکزيعنوان به » شب«،شعر نیما و به تبع آن شعر فروغ و شاملو
سمبولیسم «،اصطالح شفیعی کدکنی در کتاب ادوار شعر فارسیشد.سمبلیک شعر به کار گرفته

بردبه کار می...شعر نیما و پیروان اصیل او چون شاملو، اخوان ويرا درباره» اجتماعی
.)59: 1380(کدکنی،

تر از موج سمبلیسم بسیار متفاوت،البته آنچه به عنوان سمبلیسم در ذهن ایرانیان جاي گرفت
ي ایران در آن می توان شرایط سیاسی ویژهراجریان شعرياین گیري بستر شکلاروپا بود. 

این ِيزمینه،کودتاهاي مشروطه، استبداد رضاخانی و در نهایت رفتن آرمانبربادزمان دانست.
شاعران این دوره ،ن ِنمادین براي بیان مقاصد سیاسیاي بیشیوه،در حقیقتد.دننوع را فراهم کر
نهادینه و قراردادي ِموجود در شعر کالسیک رها کرد و در هاي استعارهوهارا از قید سمبل

در خصوصی رساند.هاي فردي و سمبلساخت ي دور از کلیشه هاي دیرین به حوزهفضایی به
-اجتماع و آرمانکه نسبت به جریانی «بلیسم اجتماعی شکل گرفت؛ جریانی به نام سم،این میان

لیت و رسالت اجتماعی وؤمس،داند و براي شعرل میوؤخود را متعهد و مس،اخالقیهاي انسانی
زمینه را ،کودتاآلود پس از ، فضاي خفقاندر واقع.)40: 1380پور،شمیساو حسین(»ل استقای

براي ظهور قدرتمند این نوع شعر فراهم کرد.
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رمانتیسم سیاه بر يمقارن با سلطه،شیوع سمبلیسم اجتماعی،به لحاظ تاریخی،به طور کلی
اي از این دو ،آمیزهشاخص شاعران بزرگاشعاربسیاري از و به همین دلیل،ادبیات ایران است 

ند.هستمکتب

هاسمبلبندي تقسیم.1-4

ي بندي هاي متعددي بر اساس حوزهتقسیم،ویژه غربیهاي بالغی جدید و بهمبل در کتابس
پس از » اریک فروم «ها اشاره کرد.نمونه از مشهورترین آنچند توان بهکاربرد دارد که می

:وع تقسیم می کند که عبارتند ازآن را به سه ن،تعریف رمز

(Conventional Symbols)رمزهاي متعارف یا قراردادي ـ

(Accidental Symbols)رمزهاي تصادفـ

.)25: 1385، ( فروم(Universal Symbols)رمزهاي همگانی یا جهانی ـ 

هاي ویژه رمز«شده به هاي گفتهضمن استناد به رمز» حکایت شعر«نیز در کتاب » رابین اسکلتن«
Private)»یو شخص Symbols) ،316: 1375نیز اشاره می کند(اسکلتن(.

هاي سمبلدر ذیل بحث نماد،»هایشان و سمبلانس«کارل گوستاو یونگ در فصل اول کتاب 
او معتقد است داند. نشانه میها را صرفاًنماد خارج و آنيرا از گستره9متعارف و قراردادي

نی متناقض و یک نمایه است که افزون بر معناي قراردادي خود داراي مع،نامیمچه نماد میآن
-میه دقیقاًناي دارد که گستردهيجنبه،نماد.)16- 15: 1386(یونگ،گنگ و ناشناخته باشد 

امیدي به شناخت کامل آن داشت.تواننه میتوان آن را تأویل کرد و 

هاي تجارينام دارو و نشانهمانند9
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نمادها را به صورت محتویات ،خودآگاهو ناخودآگاهپس از تقسیم ذهن به دو بخش یونگ 
اول نمادهاي ي؛ دستهدنمودو دسته تقسیم را بههاآنبررسی کرد وخودآگاهمده از ناآبر

ي دین نمادهاي فرهنگی که در حوزه،دوميو دستهشوندمنبعث میخودآگاهطبیعی که از نا
یونگ در مطالعات خود تالش کرد .)134ند (همان،اهشدخودآگاهبیش وارد ومطرحند و کم

یونگ ،هازبان این روان آغازین را در ساختار امروزین ذهن بازشناسی کند. در طی این بررسی
- کهنازتاریخی ما هستند وهاي روانِ پیشعتقاد او اندامهایی می رسد که به ابه قالب و انگاره

ونگ در مورد نماد و نوع نگرش او سخنان ی.)46: 1386(یاوري، نام دارند (architype)الگو
است و پیدایی شناختهي یک مضمون نانماینده،کند که رمزیید می، این مطلب را تأبه این مهم

است، دارد شدههاي فراموشتجربهآگاه آن که مکانبستگی به روان، به ویژه بخش نا،نآ
).235: 1386(پورنامداریان، 

هاي بیماران و مراجعین ش و واکاوي نمادها را از خوابشناس تحلیلی که کار خواناین روان
دادن ترین و مؤثرترین وسیله براي نشاناساسی،خواب«شروع کرد به این برایند رسید که 

فرد در خودآگاهنداشتندخالت. چراکه )1386:35یونگ،(»استعداد نمادسازي است
از کند. با زبان رمزي باز میخودآگاه، راه را براي به عرصه آمدن ناهاي خوابتصویرسازي

الگوها هستند و ظهور کهنخودآگاهمحل تجلی نا،خوابهنر و ادبیات مانند ،نظر یونگم
این ،شودرنگ میفرد کم و کمخودآگاهکه دخالت زمانیزیرا. )1380:139فر، (شایگان

که در تکوین و خودآگاهناهايهمان مکانیسمبودمعتقد نیز فروید یابند.نمادها توان ظهور می
همیشه در این ،در کار هنر شاعري مداخله دارند و مردمان،اندفعال(خواب)گیري رؤیاشکل

: 1369،آنده(اند به شگفت آمده،ندي بسیار داردامر که رؤیاهایشان با زادگان طبع شاعران همان
47(.
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ي شعر انهخودآگاهشعر به سرایش تا حدودي نايپژوهشگران حوزه،امروزه به طور تقریبی
پیش از این نیز شاعران مطلق نیست.خودآگاهمده از آمحصول بر،که شعرمعتقدند؛ این

اند. موالنااقرار کرده،ها را به سرایش وا داشتهواره به حضور نیرویی عظیم که آنمه،کالسیک
کهخواهم یمکهرا یز؛رنجمیماینو از یستن من به دست من نسخ«گوید:در فیه ما فیه می

سخن من کهجم. اما از آن رو رنیرو میناز ا.شودینم و سخن منقاد من نمموعظهکدوستان را 
جا رسد هر،دیه حق گوکرا یرا که سخنیشوم زشاد می،اميوم وکمن است و من محتر ازباال

جا. واهللا که من کجا شعر از کرنه من از گا«)و 168: 1358،(موالنا»ند.کم یعظیند و اثرهاکزنده 
.)62(همان،»ستینيزین بتر چیاز ا،ش منیپزارم ویاز شعر ب

مده از آهاي رؤیا را برشناسان که بسیاري از نمایههاي روانبا اتکا و استناد به یافته،در نهایت
نمادهاي کالن و نمادهاي خرد تقسیم يبهتر است نمادها را به دو دستهدانند،میخودآگاهنا

و امروزه با اندهکه در روانشناسی تثبیت شدهستند هایی الگوکهننمادهاي کالن معادل .کنیم
یک يو ساختهنمادها شخصینمادها، خرده.اندهاي نماد قابل تشخیصوارهکمک فرهنگ

کار تشخیص است.پذیري خاصیت تکرارداراي و معموالًنمود داردکه در آثارش استهنرمند
ذهنی هنرمند نسبت به يها به سابقهبراي تشخیص آندهاي شخصی بسیار دشوار است؛ زیرانما

را نمادي فردي با ویژگی » هپنجر«شمیسا که ،مثالمورد خاص اشرافی نداریم. برايآن 
ي ذهنی هباید آگاهی مختصري از سابق،)110: 1374(شمیسا،داندپذیري در شعر فروغ میتکرار

به همین دلیل است که روانکاوانی چون فروید و این کلمه و مفهوم داشته باشد.شاعر نسبت به 
ها دست به تفسیر هاي فردي آنیونگ در تحلیل رؤیاي افراد گوناگون، بسته به ویژگی

تواند کار ناقد فقط می،شد. در نهایتها مکشوف میزدند که در رؤیا بر آننمادهایی می
ممکن است.ناگاهها امري بسیار دشوار و سایی نمادها باشد و تفسیر و تأویل آنشنا
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سیماي روشنی از این ،هاي متعددي که تاکنونبراي انواع نمادها به اشاره بیان شدبنديتقسیم
،هابنديف بر نارسایی هر یک از این تقسیمرازناك ارایه نداد. با بررسی دقیق و اشرايپدیده

شان، به طور الیهم که نمادها به دلیل ساختار الیهبهتر آن است که طبق نظر لوي اشتروس بپذیری
کردن بهتر است از محصور،به همین دلیلهاي مختلفی جا بگیرند وتوانند در دستهزمان میهم

).1،60: ج1382(شوالیه،شده اجتناب کنیم وب از پیش تعییننمادها در چهارچ

سفر در شعر اخوانالگوي کهن.5

،یقتدر حق. اي دارندهاي اساطیري ِایرانی نقش برجستهنظام، شعر معاصردر نمادپردازي ِ
ها به صورت نمادهاي ادبی، الگوهاي اساطیري مایهبناز طریق برخی هاي کهن اسطوره

ی ینمادها،ها دارندنمادهایی که ریشه در اسطورهدهند.ي جمعی بشر را نشان میفظهحا
یابند(انوشه، محمل معنایی می،ايهافساناي از فرهنگ اساطیريهستند که در گستره10قُدسی

.)ي نمادادبی، ذیل واژهينامهفرهنگ

است. در هاي اساطیري اشعار اخوان کارکرد فراوانی دارد، سمبلها که دراي از سمبلگونه
الگوي ،گرفته و در فضاي شعر خودنام اشخاص اساطیري را اخوان آگاهانهاز جاها،بسیاري 

اساطیري بسیار شبیه هايبه تلمیحها،نمونهپردازي در این ل. شگرد سمباستساختهرا » قهرمان«
:»شهر سنگستانيقصه«در شعر،نمونهبرايشود. می

/ که بینم در او بهرام را ماند/ همان بهرام ورجاوندها که مینشانی
- است/ هزاران کار خواهد کرد نامخپیش از روز رستاخیز خواهد 

آور/ هزاران طرفه خواهد زاد از او بشکوه/ پس از او گیو بن 

10Sacramental symbols
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و گودرز/ و با وي توس بن نوذر/ و گرشاسپ دلیر شیر گنداور/
آن دیگر

.)175: 1379(اخوان، 

قهرمانان اساطیري در روز رستاخیز شدنو بیدار»خفتگان«يمایهبنشعر به این پارهياشاره
ارجاع به یافته است.دستگونهرمزیزبانبه،اساطیرگیري از ، آگاهانه با بهرهشاعراست. 

خاصِهاي اساطیري و رویداديساحت شخصیتشعر در دو بند ازدر این ياساطیرباورهاي
ها در این شعر کاري سمبلهاي معنایی تعیین دقیق داللت،با این حالاست.نمایان شدهاسطوره

بالغی مثل هايع معنایی این لغات و سیر حرکت آرایهتواند توسناقد تنها میودشوار است
استعاره و تلمیح را به سمت سمبل نشان دهد.

اختار شعر بر آن بنیاد که سنگاشته مأخذي تاریخی،شعراخوان بر پیشانی ، »کتیبه«شعراما در مورد 
ه از امثال ، کسنگ)يکارتر از برگردانندهطمع»(اطمع من قالب الصخره«: استنهاده شده

بیانِ ساخت ،مقصود اخوان از ذکر این موضوع.)59: 1379(روزبه،تمعروف عرب اس
-هاي فردي و آگاهانه قرار میسمبليشعر است که در حوزهيسمبلی در حیطهيآگاهانه

از ،»کتیبه«نماد ساخت رسیم کهبه این گرفت میتر شعر اما با بررسی و کنکاش دقیقگیرد؛
- هاي اساطیري روبهمایهي نقشدر این شعر با جلوهتر در ذهن شاعر حکایت دارد. اي عمیقالیه

است.»قهرمان«و »سفر«،هااینيرو هستیم که از جمله

مکانیسمی که شعر از آن رسیم که به این برایند میغالبا با واکاوي و رمزشکافی اشعار شاعران
ذهن يخانهگونه نمادها در نهاناست. ایناتر از ساخت سمبلی فرديچیزي فر،کندتبعیت می

آنکه خود از نوع آفرینش شعر آگاه دهند که بیشاعر قرار دارند و شاعر را در مسیري قرار می
هنرمند مفسر ،یونگمطابق با نظریات زند.باشد، دست به ساخت وپرداخت الگویی جمعی می
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اما این روح سراید؛از ژرفاي درون خود شعر میکنداو تصور میي زمان خویش است.رازها
قرار گرفته گوید و گویی هنرمند در مسیر جریان آبیزمان است که از طریق دهان او سخن می

دیت خود و شاید در همین نقطه است که شاعر از فر)242: 1379(یونگ، برد که او را پیش می
.شودمیتبدیل جامعهل کرها و به صدایی براي 

با ،دون توجه به سرچشمه قدرتمند آنر هنري باثنقد و تحلیل هر قطعیتاز این منظر است که
مده آباید توجهی خاص به ساخت نمادهاي برعالوه بر اینکه ناقداست. روروبهجدي هايابهام

شده داشته باشد، باید به تحلیل و واکاوي با اغراض از پیش تعیینعرااز سطح هوشیار ذهن ش
د، نیز بپردازد.نشوخودي ساخته میو به طور خودبهخودآگاهنمادهایی که در ساحتی نا

ها، کنش با توصیف دنیاي عادي، قهرمانکه راوي روایتی استمند، وان، با ساختی روایی و اسطورهاخي»کتیبه«شعر 
اي در بازتولید روایتی اسطوره،»کتیبه«. آیدبه نمایش در میحرکت براي دستیابی به هدفی غاییها و شخصیت

پوششی نوین است. 

دنیاي عادي.5- 1
ي همواره یک سفر است: قهرمان باید محیط راحت و روزمره،داستان قهرمان به رغم تنوع نامحدود، در اساس

هاي تازه است و منجر به کشف افقنارضایتییسفر نشانه شود.و وارد دنیاي پرمخاطره و ناآشنا کند خود را ترك 
حرکتی از ندانستگی به ،در این سفرها).3:587،ج1382ست (شوالیه، نشانگر میل به تغییر درونی اشود، سفرمی

بهبود وضعیت موجود رخ کنشی است که با هدف،چه اهمیت داردآن،در این میان.دهدسمت دانایی رخ می
دهد.می

ماندن خواهید بیرونبرند. اگر میجدید و ناشناخته میفتاده به دنیايپااعادي و پیشها قهرمانان را از دنیایاغلب داستان
در شعر اخوان .)1387:40ووگلر،آب نشان دهید، باید نخست او را در آن دنیاي عادي نشان دهید (ماهی را از 

شکستمده از فضاي یأس وبرآدنیایی تیره و تاریک که شود؛و دنیاي عادي افراد توصیف میفضا ،ابتدادر
استجامعه آلود:
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ر، انگار کوهی بود/ و ما این سو نشسته، خسته تسويسنگ آنفتاده تخته
پیر/همه با یکدگر پیوسته، لیک از پاي/ و با زنجیر/ وانبوهی/زن و مرد و جوان

لیک تا ،توانستی خزیدنخواهی/ به سویش میسوي دلکشیدت اگر دل می
آنجا که رخصت بود/ تا زنجیر

.)151: 1379(اخوان، 
هاي متعددي شخصیتشود.می، یعنی تخت سنگ، آغاز کلیديعنصریک اي مهلک و توصیف شعر با ضربه

تخته سنگ، کوه و زنجیر در بافت شعر اند که به لحاظ موقعیتی تفاوت چندانی ندارند.در این فضا قرار گرفته
سمبل اصلی، هایی حول محور مانند الیهها. این کلمهاندحالتی نمادین به خود گرفتهو نایی شده ع معدچار توس
شعر را به موازات هم بررسی يباید کل اجزا،هاچرخند. براي درك بهتر هریک از این سمبلمییعنی کتیبه

ذهن شاعر به يي ساختههاخرده نمادپیش از این به اشاره بیان شد که شناسایی و معرفی و رمزشکافی کنیم.
ست. ا(سفر و قهرمان)الگوهاکهنبر کالن،تأکید این جستار،چنینهموگیردسادگی صورت نمی

دعوت به ماجرا.5- 2
در برابر مشکل، چالش یا ماجرایی قهرمان عزیمت است،،اولین مرحله از سفر قهرمانی،مطابق نظر ووگلر

همیشه در تواند مثلگیرد که باید با آن مقابله کند. وقتی قهرمان با دعوت به ماجرا روبرو شد، دیگر نمیقرارمی
دیگر شاهد است؛، انسانی جمعی انسان معاصردر شعر اخوان .)1387:40ووگلر، (دنیاي عادي باقی بماند 

کنند.ها نقش این قهرمان را ایفا میقهرمانی واحد نیستیم، بلکه تمامی شخصیت
هامان/ و یا آوایی از جایی، ستگییاي خوف و خندانستیم/ ندایی بود در رؤ

ز پیشینیان وفتاده تخته سنگ آن سوي«گفت: کجا؟ هرگز نپرسیدیم/ چنین می
- / چنین می/.....»هرکس جفتپیري/ بر او رازي نوشته است، هرکس طاق

گفت چندین بار
.)152: 1379(اخوان،
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ي الگوکهن،شود تا قهرمان را به چالش بکشد. این انرژينیرویی ظاهر میاول غالباًيدر پرده«
کنند و فرارسیدن تحولی مهم را هایی را عرضه میچالش،هاي مناديمنادي است. شخصیت

ها که تشخصیيخواند، همه، قهرمانان را به سفري صعب فرا میندا. )1387:87ووگلر،» (دارنداعالم می
.شوندبه کنش و حرکت دعوت می،ندبه ناچار متصل با یکدیگر

هاي جمعی است که در از بن مایه،با لوحی سنگین که راز نجات در آن نگارش یافتههخوانی و مواجهسنت کتیبه
ها قابلیت رمزگشایی دارند. این هاي عامیانه نیز مانند اسطورهشده است.  قصههاي عامیانه نیز واردها و قصهحماسه
خاصی را يتوان نویسندهها نمیشوند و براي آنها به مرور زمان توسط مردمان ساخته و پرداخته میروایت

متصور شد.
بتی که از او و لوح یادبود سیامکاسدي، گرشاسب ضمن سفر صعب خود به ينامهگرشاسبيدر حماسه

است دادن راه نوشته شدهشانبا نراه آن لوح پند و اندرزهاي بسیاري همشود. بر روي مواجه می،اندساخته
نامه مشاهده ي حاتم، یا حاتمه با لوح را در داستان عامیانههدیگر سفر قهرمان و مواجينمونه.)173: 1389،(اسدي

(حسینی و شکستن طلسم را نوشته است به حمام بادگرد وکه بر آن راز ورودايتم با کتیبهحايهمواجهکنیم.می
دهد.را به قهرمان میکار الزم، راهو راز منقوش روي آن» کتیبه«در واقع .)40: 1391شکیبی، 

دعوترد.5- 3
کند را رد میکند، دعوت ي ماجرا درنگ میغالباً قهرمان در آستانه،ي ترس است. در این نقطهاین یکی درباره

.)1387:41(ووگلر،نماید میلی خود را اعالم میا بیی
گفتیم/ پس از آن نیز تنها در گفتیم/ و ما تا مدتی چیزي نمیو ما چیزي نمی

.. و تخته سنگ .مان بود اگر گاهی/ گروهی شک و پرسش ایستاده بود/ نگه
سو اوفتاده بودآن

.)152: 1379(اخوان،
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ترین محوري،»شب«پیش از این اشاره کردیم شعر نمایان است.يها در این پارهبهانه تراشیکردن ودرنگ
امروزه است.نمایانگر استبداد و خفقان حاکم بر جامعهه شده در شعر شاعران آن دوره،سمبل به کار گرفت

-ازاي سمبلِ شب به دلیل کثرت تکرار در فضاي شعري زمان خود کاري سادهیافتن مابه
که هرکدام شودتوصیف می،جلیل و علیل،با دو صفت متضادراین شب در دو پاره شعاست.

است.آن پاره شعر متناسب با بافت و موقعیت 

مالقات با استاد. 5- 4
شدن با ناشناخته آماده کند. استاد ممکن است پند، راهنمایی یا این است که قهرمان را براي مواجهکارکرد استاد 

ماجرا لگد محکمی به قهرمان بزند شروعدري جادویی را در اختیار قهرمان قرار دهد. گاهی استاد باید وسیله
.)1387:42ووگلر،(

یک انسان عادي مثل دیگر زدنو نهیبشدنها ممکن است مواجهدر تغییر و دگردیسی دنیاي رازناك اسطوره
باشد.هاتحرك قهرمانيها انگیزهانسان

و ناالن تر از ما بود، لعنت کرد گوشش را/که زنجیرش کمی سنگینیکی از ما 
گفت: باید رفت/ و ما با خستگی گفتیم: لعنت بیش بادا گوشمان را چشممان را 

»باید رفت«نیز/ 
.)152: 1379(اخوان،

یکی از بخشی به این استاد که اتفاقاًست استاد شخصی با موي سپید باشد،.در شعر اخوان براي تشخصالزم نی
- او را از سایر افراد متمایز می» باید رفت«يو واژهشودتر توصیف میقهرمانان نیز هست، زنجیرش کمی سنگین

.کند
عبور از نخستین آستانه.5- 5

1194

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


او گردد.ي داستان میبار به طور کامل وارد دنیاي ویژهبراي نخستین،قهرمان با عبور از نخستین آستانه،دراین لحظه
ي آغاز رو شود. لحظهروبهبه ماجراشده در دعوت ه با پیامدهاي پرداختن به مسأله یا چالش مطرحرد کپذیمی

- در شعر اخوان نخستین آستانه و هدف غایی یکی.)42: 1387(ووگلر،جاستهمینداستان و شروع واقعی ماجرا
است، مقصد رسیدن به تخته سنگ و خواندن راز غبار آلود است.

ها که یکی از این سرنمونشوند،.الگوهاي مختلفی فعال میهنک،گذاردقهرمان قدم در آن میدر مسیري که 
مرکز»خود«يالگوکهناست. » خود«در مسیر رشد و فردیت اوست، سرنمون»قهرمان«رسان یاري

اتمی ينوعی هسته.شودفرایند فردیت از آن ناشی میماي است که کنش منظدهندهسازمان
یا ؤهاي رمبدع، سازنده و منبع نمایهیتوان او را به مثابهاست متعلق به سیستم روانی که می

خودآگاهبه خودآگاههایی از بخش ناعالئم و نشانهدائماً» خود«.)1386:241یونگ، »(انگاشت
هاي آیینهاي نهفته در اساطیر و و سمبلیاها، نمادهاؤفرستد که این عالئم به صورت راو می

فرستد، در میخودآگاهبه بخش » خود«هایی که منِ قهرمان با کمک نمایه و نشانهنمایند. مذهبی رخ می
ر پس از مواجه شدن با تمام قهرمان در پایان سفنام دارد.،یا رشد روانی، »فرایند فردیت«گیرد که مسیري قرار می

رساند.فرایند فردیت خود را به پایان میها،مشکل

نماد ،سنگشود.ساخته نمادین میعادي یا دستقالب سنگ اغلب دري خود طبق باور یونگ،الگوکهن
اي است ماده،»خود«ترین نماد واالترین و رایجوجاودانگی و ماندگاریستيترین تجربهترین و سادهژرف

.)317- 1386:314(یونگ، غیرآلی 
بشر سنگ را یا به پرستش گرفته و «،از دیرباز تا کنونپیچیده است.ان کارکرد سنگ، بسیاردر مکانیسم روان انس

اي از خود به کتیبه که جلوه.)215: 1376(ایلیاده،»ه سان مرکز نیرو به کار برده استیا چون ابزار کار روحانی ب
رسان قهرمان ماجراست.یارياشدر مکانیسم کاربردي،رودشمار می
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وجو و با اما با اندکی جست؛غرض خاصی را مد نظر داشته،»کتیبه«عنوان يآگاهانهاگرچه اخوان در انتخاب 
مثل عربی الچیزي فراتر از اشاره به آن ضربسمبل کتیبه ،اخوان به ایران باستان و متون حماسیيتوجه به عالقه

است.
سنگ آنجا بودتا جایی که تختهو رفتیم و خزان رفتیم

.)152: 1379(اخوان،

ها، متحدان، دشمنانآزمون. 5- 6
کند و شروع به شود، دوستان و دشمنانی پیدا میهاي جدید مواجه میها و آزمونقهرمان با چالش، در این مرحله 

براي برگرداندن » با آشناتر لذتی«متحدان این روایت .)43: 1387(ووگلر،کند دنیاي جدید میهايقانوناگرفتن فر
»آلودغبارراز«یابی و خواندن این چالش و آزمون این شعر تالش براي دستکنند؛ راز تالش مینو خواند

.است
کسی راز مرا داند/ که «یکی از ما که زنجیرشرهاتر بود، باال رفت، آنگه خواند/ 

آلود را همچون لذتی این راز غبارآشناتر / و ما با .»از این رو بر آن رویم بگرداند
ریزان، عزا دیگر بار/ عرقکردیم/.../ هال یک...دو..سهمیدعایی زیر لب تکرار

.)153: 1379(اخوان،اما سخت شیرین بود پیروزي؛چه سنگین بوددشنام/..

پاداش(ربودن شمشیر).5- 7
- محکوم به تکرار ماجرا میدر غیر این صورت ؛گرددید با دستاوردي به سمت جامعه بازدر این مرحله قهرمان با

ه، یعنی پاداش خود را یافته است کردجو میوگنجی را که جست،پس از نبرد و آزمونشود، قهرمان و بیننده
ه باید با آن به سمت جامعه ست کاآلود دستاورديخواندن راز غبار،قهرمانان داستانبراي ..)1387:46ووگلر،(

دند.بازگر
تر بود/ به جهد ما درودي گفت و باال رفت/ خط یکی از ما که زنجیرش سبک

پوشیده را از آب و گل بسترد و با خود خواند/ و ما بی تاب/.../ دوباره خواند 
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دوري ما نگاهش را ربوده بود نا پیدايخیره ماند تو پنداري زبانش مرد/
چنین خاموش/ براي ما بخوان! خیره به ما ساکت نگاه خروشیدیم/ بخوان! او هم

کرد/ فرود آمد، ختی/ در اثنایی که زنجیرش صدا میکرد/ پس از لمی
به دست ما و دست خویش افتاد/ نشاندیمش/ گرفتیمش تو پنداري که می

نوشته بود/ همان/ کسی راز مرا «مکید آب دهانش را گفت آرام://لعنت کرد
»داند که از این رو بر آن رویم بگرداند

.)154- 153: 1379(اخوان، 
خوانی شده کتیبهیمایهبنو iالگوي سفر قهرمانو اینجا حاکمیت رمانتیسم سیاه بر ذهن شاعر سبب دگردیسی 

تاریک و سیاه يجلوه،دستاوردي است و نه مسیر برگشتی. در مجموعدیگر نهزده براي قهرمانان مصیبتاست.
دچار تغییر یی سفر قهرمان را الگوکهنیمایهبنمند روند اسطوره،امیدي حاکم بر فضاي شعري اخوانرمانتیسم و نا

است.کرده
جمعی که ي فردي آغاز و به سمت سمبل هاي این شعر، از سمبل آگاهانهاي سمبلساختار الیهتوان گفتمی

پیشین شاعر و خط فکري او بر آثاري هايتأثیر مجموعه مطالعهیابد.پایان می،شاعر پرداخته شدهخودآگاهدر نا
است.ناشدنینکار، اآفریندکه می

،نزدیک به کاخی،که پیش از این اشاره شد، حاتم در سفرش براي کشف راز حمام بادگردنامهدر داستان حاتم
- مینها راکس راز مجسمهاست. هیچبیند که در اطراف کاخ قرار گرفتهمیانسانبه شکل سنگهایی از مجسمه

طال طوطی را شده بر تختیابد که اگر با تیر و کمان تعبیهبیند و در میاي میکتیبه،ودي کاخداند. حاتم بر در ور
: 1391(حسینیو شکیبی، شودکند و تبدیل به سنگ میها را پیدا میرنوشت دیگر مجسمهس،هدف قرار ندهد

فتر دست به سرایش شود که شاعر در همان دتر میزمانی پررنگ،عامیانه در شعر کتیبهيهاي این قصهرگه.)40
زند.می» شهر سنگستانيقصه«شعري با عنوان 
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یا شیطان فسون، هر دست یا دستان/ صدایی برنیامد از اگر تقدیر، نفرین کرد
نام او شد شهریار شهر زیرا همه ناگاه سنگ و سرد گردیدند/ از اینجا سري؛

.)1379:178(اخوان، سنگستان 
،قويگماناي و جمعی است و به نمادي اسطوره،این شواهد حاکی از آن است که سمبل کتیبهيمجموعه

حمام بادگرد است.يداستان عامیانه،آبشخور اخوان

نتیجه گیري.6
خاستگاه ،بررسیاندكبا اما است؛ ذکر کردهآني تاریخی برايذمأخ» کتیبه«بر پیشانی شعر اخوانهرچند

نزدیک کردهاشارهالمثلی که خود اخوان که به ضربشود. سمبل کتیبه بیشتر از آناصلی شعر نمایان می
تا بتواننمایاند که براي کشف آن بهتر است به دفتر شعري او مراجعه کردتر را میمفهومی عمیق،باشد

هاي اخوان با بن مایهمند ذهن آشنا و عالقه.نمودمشخص رافضاي فکري اخوان در زمان سرایش شعر
جایی و سبب جابه،،شي تأثرهایزیست شاعر در دنیاي معاصر با همهاي از یک سو و از سوي دیگر، اسطوره

ها در دنیاي مدرن اسطوره.پس،است.شده»سفر قهرمان«اينمونهو مضمون کهن»کتیبه«سمبل دگردیسی 
شوند.بازایجاد میبازتولید و یامیرند، بلکه نمی

- از جمله اندیشمندانی هستند که ضمن سرایش شعر به تفسیر اوضاع پیرامون خود می،شاعرانی چون اخوان
الگوي سفر قهرمان در این شعر دچار دگردیسی گشته شکست زمان شاعر است.يهاسطور،»کتیبه«پردازند. 

است.را دچار تغییر کردهپروريو الگوي قهرمانشعرمندروند اسطوره،و تأثیر رمانتیسم سیاه بر ذهنیت شاعر
به عنوان سمبل راهنمایی و ،»کتیبه«پیروز همیشگی نیستند و ،چون قهرمانان اساطیري،قهرمانان این روایت

سرابی بیش نیست.،هدایتگري

ذهن اخوان و يخانهنهانها در نمود اساطیر و افسانهزمان است؛ تالقی چند جریان به طور همينقطه،»کتیبه«
هاي با داللتاعم از شخصی و جمعیهاییسمبلواز یک سواثرروح اساطیري حاکم بر در نتیجه آن 
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شعر باید هاي پایانیبخشد و در نبربند مانده به آخر پیش میدو معنایی از سوي دیگر جریان شعر را تا وسیع
کرده رسوخامیديِنادر پایان،حاکم بر فضاي شعر است.به شق سومی اشاره کرد و آنروحیه یأس و شکست 

است.شاعر شدهيرسانی آن در ذهن و اندیشهروزاي و بهمفاهیم اسطورهتغییر ماهیتسبب ،در ذهن شاعر

منابعفهرست 

.، تهران: دنیاي کتاب.2ه تصحیح حبیب یغمایی، چب.نامهگرشاسپ،)1389(اسدي، ابونصر علی بن احمد

،با مقدمه و ویرایش اصغر دادبه،انگیز اوحديمهريترجمه.حکایت شعر،)1375(رابین، اسکلتن
: میترا.تهران

يحسین پستا، پویش(مجموعهيترجمه،»نویسیمکودکان میچرا براي«،)1369(آنده، میشل
هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان)، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، يدرباره

.51- 37زمستان،صص

.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:تهراني ادب فارسی.نامهفرهنگ،)1381(، حسنانوشه

.فرهنگیو تهران: علمی .هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان،)1386پورنامداریان، تقی (

.تهران: امیرکبیر.هاي شعري معاصر فارسیجریان،)1384(پورچافی،علیحسین

تحلیل کمپبل و يسفر قهرمان در داستان حمام بادگرد بر اساس شیوه«،)1391نسرین شکیبی (وحسینی، مریم
.63- 33، صص22پژوهی، شادب، »یونگ

.، تهران: نگاه11، چ »هاي ادبیمکتب«،)1380(حسینی،سیدرضا

.نگاه، تهران:6. چ 2شعر زمان ما ،)1378(محمدحقوقی، 
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ي اخوان تفسیري بر شعر کتیبهتحلیل ویک بار دگر بگردانیمش؛ «،)1379(روزبه، محمدرضا
.63-58، ص28، ش 1379ر، بهار شع:ادبیات و زبانهاي، نشریه»ثالث

هاي سیاسی و روح نامریی شعر فارسی؛ تأثیر عامل«،)1390(پزندي، حسن و اسماعیلی، محسن
، جستارهاي تاریخی، پژوهشگاه علوم »اجتماعی عصر پهلوي بر فراز و فرود رمانتیسم فارسی

.155-127، صص1، ش 1390رهنگی، بهار و تابستانانسانی و مطالعات ف

: کورش صفوي، تهرانيترجمه.شناسی عمومیزبانيدوره. )1378(. سوسور، فردینان دو
.هرمس

.تهران:دستان،نقد ادبی،)1380(فر، حشایگان

. تهران: فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنتادوار شعر،)1380(شفیعی کدکنی، محمدرضا
.سخن

، »اجتماعی در شعر معاصر ایرانجریان سمبلیسم «،)1380پور، علی(شمیسا،سیروس و حسین
).3(5ش مدرس،ينشریه

.تهران: مروارید.نگاهی به فروغ،)1374(شمیسا، سیروس

. 3ترجمه و تحقیق سودابه فضایلی. ج،فرهنگ نمادها،)1382(شوالیه، ژان و آلن گربران
.تهران:جیحون

مروارید.: تهران، ابراهیم امانتيترجمه.زبان از یاد رفته،)1385(فروم، اریک

.ادبیاتشناسیشناسی ادبی، درآمدي بر جامعهانداز نو در جامعهچشم،)1381کوهلر، اریش(
.جعفر پوینده،تهران: چشمهي محمدترجمه
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.تهران: مرکزتاریخ تحلیلی شعر نو.،)1378(، شمسلنگرودي

.دوم، تهران:توسانسان در شعر معاصر. چ،)1378(حمدمختاري، م

محمد ومهران مهاجريترجمه. معاصرادبیهاينظریهي نامهدانش،)1384(اایرناریم،مکاریک
تهران: آگه.،نبوي

الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.)، فیه ما فیه. تصحیح بدیع1358الدین (موالنا جالل

: تهران، پرویز مهاجروي ضیاء موحدترجمه.ي ادبیاتنظریه،)1373(، آوستنوارنو ولک، رنه
علمی و فرهنگی.

انسان و ،)1386(آنییِال یافه، یوالنده یاکوبیجزف ال هندرسون، ماري لوییز فون فرانتس،یونگ، کارل گوستاو،
.محمود سلطانیه، تهران: جامیيترجمههایش.سمبول

.تهران: جامیي لطیفه صدیقیانی،ترجمه.روح و زندگی،)1379(یونگ،کارل گوستاو

i دیگر مقارن با اخوان نیز قابل بررسی است؛دگردیسی الگوي سفر قهرمان در شعر شاعران
تمام روز،تمام روز/رها شده،رها شده،چون الشه اي بر آب/به سوي سهمناکترین صخره پیش می رفتم/به سوي ژرف ترین 

. غارهاي دریایی/و گوشت خوار ترین ماهیان/ ومهره هاي نازك پشتم/ از حس مرگ تیر کشیدند
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