
 

 »آفتاب«تا سمبلِ »طلب«پِ از آركي تاي
  1الهام خليلي جهرمي
  2شيرين رزمجو بختياري

  چكيده
. است يافتههاي مختلف نمود  ياتايران و جهان از مضامين تكرار شونده است و در قالب تمثيلدر ادب يِ حقيقتطلبو جستجو

. اسـت » آفتـاب «هـا  هايي است؛ يكي از اين سمبل واضح است كه هر داستان تمثيلي به لحاظ اجزاء مشتمل بر سمبل و يا سمبل
هـاي بـه كـار رفتـه در ايـن       از ديگـر سـمبل  . ي خير اسـت  معموالً نماد ذات خداوند است كه منشأ نورانيت و افاضه» آفتاب«

اشاره كردكـه هـر كـدام حامـل معنـايي      » نيلوفر«و  »گل ازرق«، » پرست آفتاب«،»گل آفتابگردان«توان به  هاي تمثيلي مي داستان
در اين پژوهش به بررسـي  . اند ي زبان و ادبيات فارسي معناهاي مختلف گرفته هاي مختلف در گستره خاص هستند و در زمان

هـاي بـه كـار     سپس بهسير تحولي و تطوري سمبل. تايپ جستجو و طلب در آن برجسته است ايم كه آركي هايي پرداخته تمثيل
ها، جهاني هسـتند، شـعرهايي از ويليـام     ها و به تبع آن سمبل جا كه بسياري از تمثيل از آن. ايم ها اشاره كرده رفته در اين داستان

كه ويليام بليك از شـاعران   ينسپس با توجه به ا. ها از اين منظر پرداختيم ـ عارف انگليسي ـ را برگزيديم و به بررسي آن    بليك
  .ايم ها را با توجه به اصول اين مكتب بررسي نموده مكتب رمانتيك است، شعرها و سمبل

  .آركي تايپ، سمبل، طلب، حقيقت، آفتاب، آفتابگردان و اسطوره: واژگان كليدي

 مقدمهـ 1

بايد اذعان كرد كه «. شناختي است د رواناين نقد مبتني بر نق. هاي مدرن در نقد ادبي است اي از نظريه نقد اسطوره
» .شــود وي آغــاز مــي» نــا خودآگــاه«ي  نقــد روانشناســانه بــا گســتردگي مباحــث امــروزينِ آن، بــا فرويــد و نظريــه

هنگـام  «. ها كمك شاياني كـرد  پس از فرويد، شاگرد او، كارل گوستاو يونگ به بسط اين انديشه) 100: 1380فر، شايگان(
ايي، حداقل چهار تن از پژوهشگراني كه آثار آنان، تـأثير عميقـي بـر نقـد ادبـي و هنـري نهـاد،         هبحث از نقد اسطور

  .سر جيمز فريزر، ميرچا الياده، نورتروپ فراي وكارل گوستاو يونگ:ي ذكرند كه عبارتند از شايسته
اب بشـر ابتـدايي   ي زرين به مسايلي از قبيل جـادو، مـذاهب و تحليـل مناسـك و آد     فريزر با تدوين كتاب شاخه

او اشاره كرد كه در شـانزده جلـد   »دايره المعارف دين«ي زرين بايد به الياده و كتاب پس از كتاب شاخه.است پرداخته
تـأثير عميقـي بـر نقـد ادبـي پـس از خـود        » كالبدشـكافي نقـد  «سپس فراي نيز در كتـاب  . چاپ شد 1987در سال 
ي  يونـگ در زمينـه  . اي تأثيرات يونگ غيـر قابـل انكـار اسـت     اسطوره ي نقد در زمينه) 132: 1380فر،  شايگان(».گذاشت

هـاي   يونگ ناخودآگاه جمعـي را حـاوي صـورت   «.مطالعات فراوان داشت» ناخودآگاه جمعي«اساطير و ارتباط آن با 
تـأمالت ِ   ها و هاي شكل گرفته از دنياي بسيار كهن و بينش صور مثالي يا كهن الگوها، تصاوير و پديده. داند مثالي مي

يـي   جـا كـه ريشـه    رسد؛ اين صور مثالي از آن اجداد باستاني ماست كه در ضمير ناخودآگاه انسان امروزي به ارث مي
كهن الگـو در  « )138:همان(».شايدچند ميليون ساله دارند، در ميان اقوام و كشورهاي مختلف، مشترك و يكسان هستند

است كه هميشـه و در همـه    collective unconsciousآگاه جمعي روانشناسي آن قسمت از محتويات موروثي ناخود
هـا و آثـار ادبـي     كهن الگو در خـواب . ي به خصوصي است و انديشه  گر آرمان كند و نشان جا به شكل ثابتي بروز مي

: 1385شميسـا،  (وجو و يـا طلـب    آركي تايپ يا كهن الگويِ جست) 264: 1385شميسـا،  (» .شود مي خالق به فراواني ديده
در اين پژوهش چند شـعر  . در عرفان شرق و غرب يكي از مسائلي است كه بسيار قابل بررسي و پژوهش است) 268
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چند شعر  الگوهاي به كار رفته در اين اشعار را با از ويليام بليك شاعر عارف انگليس را بررسي نموديم و تشابه كهن
 در حد امكان سير تحولي و تطوري كهن الگوي آفتاب و طلب ايم و از ادبيات كالسيك و ادبيات معاصر مقايسه كرد

آه اي گـل  «و » پسرك سياه پوست«دو شعر . ايم به تفصيل سخن گفته» گردان آفتاب«ايم و در مورد سمبل را نشان داده
  .از ويليام بليك از جهت نقد كهن الگويي آفتاب بسيار قابل تأمل و بررسي است» آفتابگردان

  پيشينهـ 2
رو     است كه ذكر آن اي مقاالت فراواني نوشته شده لگويي و اسطورها مورد نقد كهندر  ها در اين مجـال كوتـاه ميسـ

كـاركرد كهـن   يِ  ابوالفضل حري در مقاله. ولي براي نمونه به چند مقاله در اين زمينه اشاره خواهيم كرد. مفيد نيست
وي در اين مقاله به طور  )9: 1388حري، (.لو پرداخته استامتر به شعر ش بيشالگوها در شعر كالسيك و معاصر فارسي

حميدرضـا فرضـي   . اسـت  است و در نهايت شعر شاملو را از اين ديدگاه بررسي كرده مفصل آراي يونگ را برشمرده
پژوهش بـه تفصـيل كهـن    و در اين  )114: 1391فرضـي (نوشته است  را ي شهر سنگستان نقد كهن الگويي قصهي  مقاله

تصـاوير اسـتعاري كهـن الگـوي خورشـيد در      ) 1389(ذوالفقاري و احدي . اين شعر را بررسي كرده استالگوهاي 
بررسـي   غزلي از موالنا را ازمنظر كهن الگـويي ) 1387(حسيني . اند را تحليل كردهناخود آگاه قومي خاقاني و نظامي 

زم به ذكر است كه نوآوري اين پژوهش در نگاه اما ال. كنيم در اين مجال به ذكر همين چند مقاله بسنده مي. است كرده
را در اين مجال توضيح » گل آفتابگردان«اند، هم نماد  تطبيقي نويسندگان است كه هم به دو شعر ويليام بليك پرداخته

  .است هاي انجام شده در اين باره پژوهشي انجام نگرفته و جو اند و بر اساس جست داده

  ويليام بليكـ 3
اي كه اكنون جاي خـود   درلندن چشم به جهان گشود، خانه 1757ويليام بليك روز بيست و هشتم ماه نوامبر سال 

او در لندن زيست و دنياي هنـري و عرفـاني خـود را در    . را به ساختماني بزرگ به نام سراي ويليام بليك داده است
گفت و بر ايـن بـاور بـود كـه حضـرت موسـي و        ن ميترش همانند ويليام بليك، عارفانه سخ برادر بزرگ. جا ديد آن

  . است حضرت ابراهيم را با چشم خود ديده
او در هشت سالگي درختي را . و جيغ و فرياد سر داده بود بود ديده  پشت دريچه خداوند را در چهار سالگي بليك

هـاي   او شهر خدا را بـا خانـه  . يدد سرشار از فرشتگان ديده بود و پيامبران و فرشتگان را در هر كجا با چشم خود مي
  .بود نشان ديده هاي سيمين و درهاي زر زرين، خيابان

هـاي عبـري و يونـاني را     او زبـان . خواندن و نوشتن را از مادرش فراگرفت و مردي خود آموخته شد بليك ويليام
ويليـام بليـك   .را بخوانـد هـاي دانتـه    هاي عمرش زبان ايتاليـايي را فراگرفـت تـا سـروده     فراگرفت و در واپسين سال

  . استعدادي سرشار براي فراگيري دانش و نقاشي داشت
بليـك بـه كـاترين    . فرزنـد  و بـي بخـت   ين ازدواج كرد، ازدواجي نيكبا كاتر 1782بليك در هجدهم ماه اوت سال

قـات  و اودر شصت سالگي شـاعري را رهـا   «بليكويليام ) 81ـ  83: 1383ابجديان،(.خواندن، نوشتن و نگارگري آموخت
كشيد، وقتي بليـك   هاي نويسندگان ديگر مي برخي از تصاوير خود را بر روي كتاب. خود را يكسره وقف نقاشي كرد

بـه   1920ي  تنهـا از دهـه  . در هفتاد سالگي درگذشت، نه به عنوان شاعر چندان شهرتي نداشت و نه به عنوان نقـاش 
ادبيات و هنرهاي تصـويري    و مقام شامخ خود را در عرصهعنوان هنرمندي اصيل، مبتكر و شگفتي آفرين مطرح شد 

 )56: 1374سعيدپور،(».بازيافت

  ـ دو شعر ا ز ويليام بليك3ـ1
My mother bore me in the southern wild, 
And I am black, but O! my soul is white; 
 
White as an angel is the English child: 



 699/      »آفتاب«تا سمبلِ »طلب«پِ از آركي تاي

But I am black as if bereav’d of light 
 
 
My mother taught me underneath a tree 
And sitting down before the heat of day, 
  
She took me on her lap and kissed me, 
And pointing to the east began to say. 
  
 
Look on the rising sun: there God does live 
And gives his light, and gives his heat away. 
  
And flowers and trees and beasts and men receive 
Comfort in morning joy in the noon day. 
  
 
And we are put on earth a little space, 
That we may learn to bear the beams of love, 
  
And these black bodies and this sun-burnt face 
 Is but a cloud, and like a shady grove. 
  
 
For when our souls have learn’d the heat to bear 
The cloud will vanish we shall hear his voice. 
  
Saying: come out from the grove my love & care, 
And round my golden tent like lambs rejoice. 
  
 
Thus did my mother say and kissed me, 
And thus I say to little English boy; 
  
When I from black and he from white cloud free, 
And round the tent of God like lambs we joy: 
  
 
I’ll shade him from the heat till he can bear, 
To lean in joy upon our fathers knee. 
  
And then I’ll stand and stroke his silver hair, 
And be like him and he will then love me. 

  :ي اين شعر از تاريخ ادبيات انگليس ترجمه
  پسرك سياه پوست

  مادرم مرا در دامان خود گذاشت و بوسيد،
  :و با اشاره به خاور سخن آغاز كرد

  جا جايگاه خداست، آن. به خورشيدي كه سر برآورده بنگر«
  دارد؛ به ما ارزاني مي نور و گرماي خود راو 

  ها را ها، درختان، جانوران و انسان او گل
  .بخشد به هنگام بامداد، آرامش و به هنگام نيمروز، شادي مي

  اند، ي خاكي جاي داده ما را كوتاه مدتي بر كره
  تا فراگيريم كه پرتوهاي عشق را دربرگيريم؛

  ي سوخته واين كالبدهاي سياه و چهره
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  .اي سايه افكن است ست و همانند بيشهچيزي به جز ابر ني
  گاه كه روان ما فراگيرد گرما را تحمل كند، زيرا آن

  گاه صداي او را خواهيم شنيد، ابر زدوده خواهد شد؛ آن
  از بيشه برون بيا، اي كسي كه عشق من هستي و مورد توجه مني،«: گويد كه مي

  ».ي زرين من شادماني كن وهمانند بره گرداگرد خيمه
  رم چنين گفت و را بوسيد؛ماد

  گويم،  وبدينگونه به پسرك انگليسي مي
  گاه كه من از ابر سياه و او از ابرسپيد رها شود، آن

  ي خداوند همانند بره شادماني كنيم، وگرداگرد خيمه
  گيرم تا بتواند ام مي را در گرما درسايه او

  با شادماني بر زانوي پدرمان تكيه زند؛
  كنم، موهاي سيمين او را نوازش مي ايستم و گاه مي و آن

  )114ـ115: 1383ابجديان، ( .و همانند او خواهم بود، و او مرا دوست خواهد داشت
  

از طرف ديگر چيزي كه در ايـن شـعر   . داند جايگاه خداوند را خورشيد ميدر اين شعر مادر پسرك سياه پوست، «
گويي پسـرك سـياه پوسـت    . آفتاب نماد خداوند است ه است، آفتاب سوخته بودن پسر سياه پوست است،قابل توج

هاي سفيدپوست است  تر از انسان برده است كه سياه پوست گشته است و مقرّب) آفتاب(تري از خداوند  ي بيش بهره
ها كنـار برونـد و او نـزد خداونـد حاضـر گـردد، پسـر         گاه كه اين پرده دهد كه آن تا جايي كه در آخر شعر وعده مي

در . پدرشان تكيه زننـد ي خود خواهد گرفت تا بتوانند به شادماني بر زانوي  يد پوست را در گرماي سايهانگليسي سف
 ،تصويب نشده بود و در اين دنيا است، هنوز قانون الغاي بردگي سروده كه در آن زماني كه بليك اين شعر را مي حالي

هـاي سفيدپوسـت را    با اين وجود او بـا مهربـاني انسـان    كردند، اما به اين پسرك سياه نگاه مي هسفيدپوستان متعصبان
. خورشيد و سياه پوست بودن اين پسر بسيار قابل تأمل اسـت  نقش )114ــ 115: 1383ابجديان، (» .خواهد داشتدوست 

اينـك بـه شـعر ديگـري از بليـك اشـاره       . تر سخن خواهيم گفت در مورد نقش كهن الگويي خورشيد در ادامه بيش
  .است و نگاه بليك به اين گل نگاهي عارفانه است گردان اشاره شده كنيم كه در آن به گل آفتاب مي

هـاي   ؛ كه شعري پيچيده و نمادين است، معتقد است كه گل آفتـابگردان گـام  »ي گل آفتابگردانآه ا«بليك در شعر 
  :خورشيدي كه مظهر خداوند است؛ شعر چنين است  رود، شمارد و به دنبال او مي خورشيد را مي

  آه اي گل آفتابگردان، كه خسته و فرسوده از روزگاري،
  شمري، هاي خورشيد را مي كه گام

  :رسد جايي كه سفر مسافر به پايان مي. به آن سرزمين دلربا و زرين هستي در پي رفتن
  شوند خورند و الغر مي جايي كه جوانان با آرزوهاي خود غصه مي

  .است ي پژمرده در كفن سپيد چون برف پيچيده شده و باكره
  آنها سر از گورهايشان برمي آورند و آرزو دارند بروند

  .آرزو دارد برودجا كه گل آفتابگردان من  آن
  

انسـان رمانتيـك از محـدوديت خـود     «هاي رمانتيسـم اسـت،   چه كه در اين اشعار مشخص و بارز است، ويژگي آن
تر دست يابد، و اين عصيان يكي  اي وسيع هاي گوناگون به فضايي نامحدود و عرصه خواهد به راه گريزان است و مي

آيد كه يا خود را ويران كنـد   چنان كه هست باشد، پس در صدد برمي تواند آن انسان رمانتيك نمي. هاست از همين راه
ايـن  . ا يا شيطان، يا با خداوند سخن بگويـد يـا بـا شـيطان    خديا خود را تعالي دهد، و به عنوان موجودي همسان با 

هـا در پـي هـدفي     شـود كـه رمانتيـك    جـا ناشـي مـي    ي رمانتيسم، از يـك جهـت، از آن   خصلت شورشي و قهرمانانه
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ي  رغـم همـه   طبيعـي اسـت كـه ايـن خصـلت قهرمانانـه، علـي       . اند كه عبـارت اسـت از رهـايي انسـان     نيافتني ستد
  ) 198: 1378جعفري، (» .گيرد ها، غالباً رنگي تراژيك به خود مي گري عصيان

ـ  . كنـد  بليك نخستين شاعر بزرگ رمانتيك است كه اساطير نويني را به معني دقيق و وسيع آن خلـق مـي   ا بليـك ب
پـردازي در   خصوصيتي كاهنانه يا پيامبرانه در پي ايجاد نظام فكري و عرفاني خاص خود است و پيداست كه اسطوره

  )295و294: 1378جعفري، (. اين نظام چه جايگاه وااليي دارد

  ـ چند نكته پيرامون نقد كهن الگويي4
يونگ بر اين باور بود كـه مغـز و ضـمير    «.بعضي از نمادها در ميان شاعران و عارفان ملل مختلف، مشترك هستند

هاي نياكان  طور كه بدن ما از خصايص و ويژگي انسان، هنگام تولد، همچون لوحي سفيد ونانوشته نيست؛ بلكه همان
ماحكايت دارد، مغز ما نيز حاوي عاملي مشترك و موروثي از اجداد باستاني است به نام ناخودآگاه جمعي كه در زير 

اگر بخواهيم ناخودآگاه جمعي را «: نويسد يونگ در مورد خصوصيات ناخودآگاه جمعي مي. ار داردسطح خودآگاه قر
ي بشريِ يك يا دو ميليون ساله را در يد قدرت خـود دارد   به يك انسان تشبيه كنيم، او موجودي است كه يك تجربه

ي نامحدود خود، پيشگوييِ بي  يا با تجربه تواند روياهاي قديمي را به خواب ببيند اين موجود مي. و عمال ناميرا ست
صـور مثـالي يـا كهـن الگوهـا،      . دانـد  هاي مثالي مـي  يونگ نا خودآگاه جمعي را حاوي صورت» .نظيري را ارائه دهد

هـا و تـأمالت اجـداد باسـتاني ماسـت كـه در ضـمير         هايي شكل گرفته از دنياي بسيار كهن و بينش تصاوير و پديده
. آفتـاب و خورشـيد نيـز از همـين نـوع اسـت       )138و137: 1380فـر،  شايگان(» .رسد مروزي به ارث ميناخودآگاه انسان ا

بشر «.كاركرد كهن الگويي خورشيد در اسطوره قابل تأمل است .در ادبيات عرفاني نماد ذات پروردگار استخورشيد 
، وجـود ايـن گـوي فـروزان و     نگريسـت  مـي ) تنها منبع انرژي پيش از كشف آتـش (باستاني هنگامي كه به خورشيد 

كرد كـه بـر آسـمان     او خورشيد را همچون رئيس قبيله، فرمانروا، يا پدري فرض مي. دانست بخش را معما مي زندگي
زده و دلتنـگ   بشر بدوي با غروب وحشت. بخش خود را بر فرزندان خويش فروريزد جلوس كرده تا پرتوهاي حيات

است و اگـر دوبـاره بيـرون نيايـد چـه خواهـد شـد؟ هنـوز          بزرگ فرورفته كرد پدرـ خدا در چاهي شد، گمان مي مي
ــده ــده     ي احســاس دلتنگــي باقيمان ــروزي دي ــا هنگــام غــروب خورشــيد در بشــر ام ــادران باســتانيِ م ــدران و م ِ پ

در شـعر بليـك   ــ .همين مفهوم ـ كه خورشيد را خداوند فرض كرده بود با را اين نماد  )133: 1380فر، شايگان(».شود مي
  . ديديم

  »گردان گل آفتاب«و  »خورشيد«ي يـ بررسي و تحليل كهن الگو5
  ـ مهر5ـ1

آورند، از معـاني   را مي» مهر«ي  تر موراد وقتي كلمه در شعر فارسي كاركردي ايهامي دارد و شاعران در بيش» مهر«
  :آورده استتمام معاني مهر را در يك بيت گرد «تا جايي كه مسعود سعد . گيرند مختلف آن بهره مي

  

 روز مهــر و مــاه مهــر و جشــن فــرخ مهرگــان
  

ــان   ــر مهربــ ــار مهرچهــ ــزا اي نگــ  مهربفــ
 

 )127: 1387پور،  به نقل از اسماعيل(   
  

» خورشيد«در نظر موالنا «. ي چندين مفهوم است ي خورشيد و شمس تداعي كننده يا در نگاه مولوي كاركرد كلمه
  :است ردهحالت اساطيري و ايزدوارگي خود را حفظ ك

  

 گويـانكـه ذراتـت سـخنپايـان زهي خورشيد بـي 
 

 دانـــم تـــو نـــور ذات اللهـــي، تـــو اللهـــي، نمـــي 
 

 205،ص3كليات شمس، ج  
  

 چو سـايه در طـوافم گـرد نـور آفتـاب هم
  

 ايسـتم  كنم گاهي بـه سـر مـي    گه سجودش مي 
 

 290، ص3كليات شمس، ج   
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ي آن اسـت، قداسـت    اهميت خورشيد، رنگ سرخ نيز كه جلـوه در اساطير ايران، به خصوص آيين مهر، عالوه بر 
پوشـد رنـگ سـرخِ     پير در اساطير مهري، لباس سرخ مـي . ايزد مهر، شنل سرخ و كاله سرخ بر تن دارد. خاصي دارد

در شعر موالنا نيز رنـگ سـرخ اهميـت خاصـي     . ي آيينِ كهن مهر است هاي مسيحي بازمانده ِ پاپانوئل و اسقف لباس
 :دارد

ــگبه ــرين رن ــودت ــا ســرخي ب  ه
  

 رســد وان خورشــيد اســت و از او مــي 
 

)1099مثنوي، دفتر دوم، بيت(   
  

  :در بينش موالنا، ناميرا وسرخ جامه است» شمس«بر اساس همين بنيان اساطيري، 
  

 كــه چــو مــه پــار برآمــد)شــمس(آن ســرخ قبــايي
 

ــة  ــن خرق ــدين(زنگــار  امســال دراي ــد)صــالح ال  برآم
 

)172و 171: 1380فر، شايگان(60ص، 2كليات شمس، ج
  

گيرد، اين است كه به راسـتي   شكل مي» مهر«پرسشي كه در ذهن مخاطب بعد از رو به رويي با اين معاني مختلف
هر دو معنـا را در  » مهر«؟در متون ادبي ما لفظ »محبت«است يا  به معناي خورشيد بوده» مهر«از جهت قدمت در ابتدا 

  : است ير نويس چنين آمدهي مهر، در ز ي دهخدا ذيل واژه در لغت نامه. كنار هم دارد
 mithميثره يا ميتره از ريشهء . mithrو  mitr، در پهلوى mithra، در اوستا و فارسى باستان mitraدر سانسكريت «

يوستى آن را . اند اغلب خاورشناسان معنى اصلى مهر را واسطه و ميانجى ذكر كرده. معنى پيوستن سانسكريت آمده به
دانـد و بـه عبـارت ديگـر مهـر واسـطه اسـت ميـان آفريـدگار و           محدث و فروغ ازلى مىميان فروغ  ةواسطه و رابط

در بخشهاى ديگر اوسـتا  . )5، 46يسـنا  (معنى وظيفه و تكليف دينى  ها يك بار ميثره استعمال شده به در گات. آفريدگان
معنـى اصـلى و قـديم كلمـه را     برخى از خاورشناسان ماننـد دارمسـتتر   . معنى عهد و پيمان آمده به) 10ونديداد، يشـت  (

معنى دوستى و پروردگـار و روشـنايى و فـروغ اسـت و در      به) ودا(ميثره در سانسكريت . اند دوستى و محبت گرفته
  ».اوستا فرشتهء روشنايى و پاسبان راستى و پيمان است

ه دوران هند و اروپـايي و  اش ب از ايزدان بزرگي است كه پيشينه» ميتره«گويد كه  پور در مورد اين واژه مي اسماعيل
بعضي آن را به . هاي گوناگوني در ميان خاورشناسان وجود دارد ديدگاه» ميتره«ي  ي واژه درباره. رسد هند و ايراني مي

داننـدو بعضـي    شمارند؛ ولي بعضي ديگر ميتره را خداي خورشيد مي دانند و او را خداي پيمان مي مي» دوست«معني 
تـرين   جالب است كه در گاهان كـه كهنـه  . دانند را درست مي» خورشيد«و» دوست«،»پيمان«يديگر هر سه جنبه را يعن

بايد يادآور شد . »پيمان، پيوند، تعهد و بستگي«است و آن هم به معناي ي ميترا آمده بخش اوستاست، تنها يك بار واژه
زردشـتي ، ايرانيـان مهرپرسـت     پـيش از ديـن  (كه خاورشناسان بر اين باورند كه زردشت از اهميت مهر كاسته است

است و به همين سبب، مهرپرسـتان بـا آيـين گاهـاني سـخت       هاي مهري دشمني ورزيده و چه بسا كه با آيين.) بودند
و 131: 1387پـور،  اسماعيل(.است اند و زردشت نيز احتماالً به دست آنان در پرستشگاهي به شاهدت رسيده دشمني داشته

132(  
كاركرد و معناي مهر در ادبيات بسيار قديمي است و در متون ادبي ما معاني مختلـف ايـن   كه اشاره شد  پس چنان

  .است گونه بوده است و اين معاني در ذهن شعرا خالقانه و ايهام رفته واژه به موازات همديگر به كار مي
  گردان گل آفتابـ 5ـ2

شود و براي نمونه يكي از شـعرهاي او را   مي دهكه مالحظه كرديد در اشعار بليك فراوان دي گردان، چنان آفتاب گل 
در مورد گـل  . است اي پيدا كرده گردان در اين اشعار سمبل است و همانند خورشيد كاركردي اسطوره ب آورديم، آفتا

جمله مي توان به مقاله ي زيـر   اند كه از آن هاي مختلفي نوشته گردان و اين شعر بليك در ادبيات انگليسي مقاله ب آفتا
  :اشاره كرد

The Source of Blake's "Ah! Sun-Flower". Author(s): George Mills HarperReviewed work(s):Source: 
The Modern Language Review 
 Vol. ٤٨, No. ٢ (Apr., ١٩٥٣), pp. ١٤٢-١٣٩Published by: Modern Humanities Research 
AssociationStable URL: http://www.jstor.org/stable/٣٧١٩٨٠٨ 
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بگردان نماد مسافرو سالكي است كـه قصـد رسـيدن بـه سـرزمين       همانطور كه در توضيح شعر بليك آورديم، آفتا
كه پـيش   چنان. پذيرند پايان ميها در آن  شود، غصه خورشيد را دارد، سرزميني كه آرزوهاي جوانان در آن برآورده مي

گـردان   آفتـاب . است كه در ادبيات عرفاني جهان مطرح است الگوي ديگري نيز در اين اشعار، كهن از اين گفتيم طلب
ي  كنـد و حتـي از نظـر لفظـي نيـز معنـاي واژه       عاشقانه دنبال مـي  هاي خورشيد را مثل طالب و سالكي است كه قدم

  . از نظر ظاهري نيز گل آفتابگردان به خورشيد شباهت دارد. آورد در ذهن به ياد مي گردان همين كاربرد را ب آفتا
ا براسـاس جسـتجوهاي كـامپيوتري      لفظ آفتاب درج و سـايت  (اي گردان در ادبيات معاصر كاربرد فـراوان دارد، امـ

تا بـه   جا كه از آن. ود نداردوج  گردان گردان در ادبيات كهن ما به معناي گل آفتاب كه به عمل آمد، لفظ آفتاب)گنجور
هـاي   كه سير تاريخي واژه ها را نشان دهد، لذا بر اساس بررسـي است  اي ادبيات فارسي تدوين نشدهحال فرهنگي بر

نبايد وجود ايـن گـل در ايـران قـدمت چنـداني       توجه به بازتاب اين گل در ادبيات فارسيانجام شده، دانستيم كه با 
است كه لفظ آفتاب وگردان باهم اسـت   آمده)شاعر شيعي قرن ششم(در ديوان قوامي رازي تنها يك بيت . باشد داشته

ِ گردان است، بيت مـورد   كند، اما از فحواي بيت معلوم است كه منظور آفتاب گردان را به ذهن متبادر مي و گل آفتاب
  :نظر اين است

 ِ خـدايِ جهـاندليل روشن بـر هسـتي
  

 ان اسـت ِگـرد  بلنـد، آفتـاب   بر آسمان 
 

 

شـاعر   گـر ذات خداونـد اسـت و در ايـن بيـت نيـز       همانطور كه قبالً نيز اشاره شد، لفـظ آفتـاب، نمـاد و نشـان    
  .داند ِگردان را دليل روشن بر هستي ِ خداي جهان مي آفتاب

ـ «.انـد  مولوي ، عطار و ديگر شاعران نيز آفتاب را در همين معنا آورده نـور   للّـه ان معنـي را عرفـاي اسـالمي از    اي
  )5: 1377صالحي مقدم،( ».اند گرفته )35ه يسوره نور آ(السموات و االرض

بـه كـرات   » گل آفتابگردان«و اما در ادبيات معاصر و به ويژه در اشعار محمدرضا شفيعي كدكني وقيصر امين پور 
شفيعي كدكني هـم دفتـر   محمد رضا » .ها همه آفتابگردانند گل«پور يك دفتر شعر دارد به نام مي شود، قيصر امين ديده

ي  و در همين مجموعه، شعري دارد كه مصداق كامـل همـين بـن مايـه    » غزل براي گل آفتابگردان« شعري دارد با نام
  :آوريم ميرا براي روشن شدن بحث  »گردان غزل براي گل آفتاب «.مورد بحث است

  نفست شكفته بادا و
  ات شنيدم ترانه

  !گل آفتابگردان
  نگهت خجسته بادا و

  شكفتن تو ديدم
  !گل آفتابگردان

  به سحر كه خفته در باغ، صنوبر و ستاره،
  .تو به آب ها سپاري همه صبر و خوابِ خود را

  نه بنفشه داند اين راز، نه بيد و رازيانه
  .دمِ همتي شگرف است تو را درين ميانه

  تو همه درين تكاپو
  كه حضور زندگي نيست

  .به غيرِ آرزوها
  ،و به راه آرزوها

  همه عمر،
  .جست و جوها
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  رهايي، ي من و بويه
  و گَرَم به نوبت عمر،

  رهيدني نباشد
  تو و جست و جو

  .و گرچند، رسيدني نباشد
  

  !چه دعات گويم اي گل
  تويي آن دعاي خورشيد كه مستجاب گشتي

  شده اتحاد معشوق به عاشق از تو، رمزي
  !نگهي به خويشتن كن كه خود آفتاب گشتي

  )204: 1388، بشفيعي كدكني (                                      
  

گـردان   داند و معتقد است كه گـل آفتـاب   گردان را نماد و رمز اتحاد عاشق با معشوق مي در شعر پيشين گل آفتاب
 و جـو از مفـاهيم تكـرار    رمز طلـب و جسـت  . است و جوي خود به آفتاب تبديل شده به علت كثرت طلب و جست

گردان در ادبيات كهن مـا   اگرچه در پيش از اين به اين مطلب اشاره كرديم كه گل آفتاب. الگويي است شونده و كهن
در ادبيات كهن فارسي لفظي كه .اما اين بدان معنا نيست كه اين مضمون در ادبيات كالسيك ما نيست. شود ديده نمي

پرست  ب پرست معاني متعدد دارد، يكي آن كه حربا را آفتابپرست است، لفظ آفتا حامل اين بار معنايي است آفتاب
آفتاب به خاطر اوست كه از جـايي بـه    كند كه حربا چنان تصور مي«) لغت نامه دهخدا، ذيل آفتاب پرست.(گفتند مي

  :تاس ي حربا در مصيبت نامه چنين آورده عطار درباره )752: 1388محمد رضا شفيعي كدكني، الف(».كند ميجايي حركت 
  

 آفتــابقــدر خــود نمــوديگــر بــه
 بســت حربــا را زنــاداني خيــال   

  

ــا زعشــق او خــراب   ــي شــدي حرب  ك
ــال    ــرد انتقـ ــر او كـ ــاب از بهـ  كĤفتـ

 

)439: 1388عطار به تصحيح محمد رضا شفيعي كدكني، الف(
  

ي نور بـزد   آفتاب پرست همي چون آفتاب كلّه«: ي قرن پنجم نيز آمده است كه در روح االرواح سمعاني، نويسنده
ي مختصر خود برآيد و بر سر خاشاك شود و دو دست در روي زند  و نقاب زربفت به روي فروگذاشت، از آن خانه

آن حيـوان بـر سـر آن    . تـر  او در آن جمـال شـده  ي  هرچند شعاع آفتاب تيزتر ديده. و ديده بر جمال خورشيد گمارد
چون سلطان آفتاب رخت غـروب در بسـت او متحيـروار بـه     . باشد چندان كه آفتاب روي به غروب نهد خاشاك مي

   )752: 1388تعليقات شفيعي كدكني بر مصيبت نامه،الف( )19روح االرواح، ( ».بازگرددي اندهان خود  زاويه

  ـ گل نيلوفر5ـ3
گـردان را دارا   ، در ادبيات كهن و معاصر همين نقش كهـن الگـوييِ گـل آفتـاب    گل ازرقو يا  گل كبود،گل نيلوفر

از مصـر تـا   «اين گل نمادي است كه  اين گل از جهت قدمت و نقش آن در اسطوره بسيار حايز اهميت است و.ست
و ايـران و بـين النهـرين     اسـت و آن را در مصـر و هنـد    هاي كهن يك مظهر نبـاتي مقـدس بـوده    هندوستان از زمان

  )124: 1388بهار وشميسا،(».بينيم مي
گل نيلـوفر آبـي در هنـد و    . رود به كار مي) آب(= و آناهيتا) خورشيد(=  هاي ميترا اين گل در ايران همراه با الهه«

و  كنـد  ي آن درون خـاك اسـت، از بـاد تغذيـه مـي      چون ريشه. آب، باد، خاك و آتش است: مصر نماد عناصر اربعه
گـل  ) 49: 1389فرقـدان و هوشـيار،   (» .شـوند  هاي آن به كمك خورشيد باز مـي  هاي آن بر روي آب است و شكوفه برگ

شود و با غروب آن بسـته مـي    اين گل نيز با طلوع خورشيد باز مي. گردان را دارد نيلوفر در ادبيات كاركرد گل آفتاب
ي ارتباط آن بـا   معرفي شده است و شاعران بسياري دربارهشود و در زبان شعراي كالسيك به عنوان عاشق خورشيد 

  .اند خورشيد سخن گفته



 705/      »آفتاب«تا سمبلِ »طلب«پِ از آركي تاي

 :است اش فراروان به كاربرده امير خسرو دهلوي در شعر خود گل نيلوفر را با كاركرد كهن الگويي
  

 ي خورشـيد راگـاهي بگـو، آن چشـمه اي ابر گـاه 
 

 در قعر دريـا خشـك شـد از تشـنگي نيلـوفرت      
 

 )110: 1380هلوي، اميرخسرو د(  
  :آورد نيلوفر چنين مي ي عطار در مصيبت نامه درباره

  

 چـــون رود در عـــين مغـــرب آفتـــاب
 گويد او چـون گشـت خورشـيدم نهـان    

  

ــك نيلـــــوفر در آب    در رود از رشـــ
 رويـش جهـان   من چه خـواهم كـرد بـي   

 

)1388عطار به تصحيح شفيعي كدكني، (  
  :گويد و خاقاني مي

 چراغـي مسـپارپروانه مشو، جان بـه
  

 خورشــيد پرســت بــاش نيلــوفروار 
 

)1368:720خاقاني، (     
  

شويم كه در ادبيات كهن ما نظرگاه گل نيلوفر و يا گل ازرقهمـواره   كنيم؛ ولي يادآور مي ها بسنده مي به همين مثال
او مـدعي   كنـد و  مـي است و به قول دهلوي از هجر خورشيد است كه نيلوفر لباس كبود بر تـن   به سوي آفتاب بوده

  . ي خورشيد است است كه آشناي چشمه
ابيات زير از نظامي به عنوان شاهد ايـن مطلـب قابـل توجـه      كنند؛ گاهي از اين گل به عنوان گل ازرق نيز ياد مي

  : است
 هـــر ســـوئى كĤفتـــاب ســـر دارد
 الجرم هـر گلـى كـه ازرق هسـت    

  

ــل ازرق  ــر دارد گـــ  در او نظـــ
ــاب ــدو آفت ــدش هن  .پرســت خوان

 

)به نقل لغت نامه دهخدا، ذيل آفتاب پرست(                                      

رود؛ گـل نيلـوفر در    اي دارد، بلكه در ادبيات معاصر نيز به كار مـي  نه تنها در ادبيات كهن گل نيلوفر نقش اسطوره
سپهري نيز شـاهد كـاربرد ايـن    عالوه بر بوف كور در اشعار سهراب . اي دارد بوف كور هدايت كاربرد خاص و ويژه

  .تر شبيه به مفاهيمي است كه در عرفان هندي مطرح است در شعر سهراب كاركرد اين گل بيش. نماد هستيم

  :گيري نتيجه
تايپي خورشيد و مهر را در قالب نمادهاي مختلفـي كـه    در اين پژوهش سعي نگارندگان بر اين بود كه نقش آركي

ي  شـود، بـه وسـيله    آركي تايپ طلب كه بسيار با خورشيد همـراه مـي  .رود، روشن كنند در ادبيات براي آن به كار مي
هـاي   ي مـردم، ويژگـي   اين صورت مثالي در ذهن همـه . رود نمادهاي مختلفي در ادبيات كهن و نو فارسي به كار مي

بليك به آن پسرك سـياه   نگاه ويليام. شاعران از اين كهن الگوها خالقانه و هنري بهره بردند. خاصي و مشتركي دارد
 پوسـتان از آفتـاب   گويد سياه زند و مي دوستانه و هنرمندانه است و در واقع نژادپرستان را طعن مي پوست بسيار انسان

شـان برسـند بـا سفيدپوسـتان مهربـان       ها به جايگاه حقيقـي  تر برخوردار بودند و اگر زماني برسد كه آن بيش )خدا(=
پوسـت   كنند و گرمي وجودشان را از هيچ انساني چه سفيدپوست باشد و چه سـياه  نمي خواهند بود و متعصبانه عمل
اي هنرمندانه است و در ايـن پـژوهش    برخورد شاعران با هر مجموعه. تر هستند ها خدايي دريغ نخواهند كردچون آن
. كنند ك مفهوم را بيان ميهاي مختلف و در قالب نمادهاي مختلف گاه ي اسطوره گيري از نشان داديم كه شعرا با بهره

  .گردان با نقش گل ازرق، گل نيلوفر و آفتاب پرست مشترك بود براي مثال نقش كهن الگويي، گل آفتاب
ما در اين پژوهش به سير تحولي و تطوري اين كهن الگوها نيز اشاره كرديم و سعي كرديم نشـان دهـيم كـه هـر     

هايي اهميت وجـود   چنين پژوهش. بوط به كدام دوره از ادبيات استهاي مثالي مر كدام از اين كهن الگوها و صورت
ي بسيار مهمي است ولي متأسفانه ما هنوز فرهنگ  كند و اين مسأله زد مي هاي تاريخي را نيز به خواننده گوش فرهنگ

سترده و دشـوار  البته چنين كاري بسيار گ. اي نداريم كه معناي واژگان را به صورت تاريخي نشان دهد و يا لغت نامه
  .خواهد بود
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