
 

  كهن الگوي خورشيد در مجموعه اشعار مسعود سعد سلمان
  1آسيه ذبيح نيا عمراندكتر 

  2فاطمه منصوري
  چكيده
نوشـته شـده    ايي كتابخانـه مسعود سعد ، به شـيوه  اشعار به منظور بررسي وتحليل كهن الگوي خورشيد در ي حاضرمقاله

 .انداست، ويافته هاي پژوهش به شكل توصيفي وتحليلي ارائه شده

ضميرناخودآگاه جمعي است كه از آغاز تولد  با آدمـي همـراه    يههاي ناشناخته وپيچيدكهن الگو يا آركي تايپ همان جنبه
خاستگاه  خودآگاه ذهن نهفته است وبخش نا هاي كهن الگويي درصورت. رسد موروثي باشدمي جا كه به نظربوده است تا آن

يابنـد ، و  رود؛ اين كهن الگوها با نمادها ارتباط تنگاتنگي دارند و  از طريق نمادها ظهـور مـي  مي شمارها بهزيربناي اسطوره و
دارد ، اي در ذهن انسـان  اي اسطورهاش سابقهخورشيد ، يكي از اين نمادهاي طبيعي است كه با قدرت ، درخشندگي و زيبايي

  .پردازدحاضر به بررسي اين نماد در اشعار مسعود سعد سلمان مي يلذا مقاله
مايـه  هاي مسعود سعد از كهن الگوي خورشيد از ناخودآگاه جمعـي او بـن  هدف پژوهشِ حاضر اين است كه تصويرسازي

هـا  در نهايت طبق بررسي. جمعي استخورشيد از طريق زبان نمادين شاعر تحت تأثير ناخودآگاه  يگرفته و راز بقاي اسطوره
مشخص شد دو صفت زيبايي و قدرت خورشيد از عناصر بارز كهن الگو هستند كـه از ناخودآگـاه جمعـي شـاعر سرچشـمه      

  .شوداي است كه از اشعار او برداشت ميگرفته است و حاصل اين دو صفت، تصاوير استعاري ارزنده
 مفاهيم در حاالت ذهني خاص همـراه بـا تخيـل بـه سـرودن شـعر پرداختـه و        به طور كلي مسعود سعد با استفاده ازهمين

اي بـرتن ايـن مفهـوم ِ  كهـن الگـوي خورشـيد       ناخودآگاه،  جامـه  توانايي خدادادي خود، به طور متناسب با استعداد هنري و
  . هاي تجلي اين كهن الگوستپوشانده است ، زيرا شعر يكي از عرصه

  .مسعود سعددآگاه، كهن الگو، خورشيد، يونگ، ناخو :يكليدواژگان 

  مقدمه
بشردارد؛ همـراه بـا نخسـتين     اي است كه عمري به درازي عمرآركي تايپ يا همان كهن الگو زمينه رواني پيچيده

نخستين بـار توسـط كـارل گوسـتاو      اصطالح كهن الگو. تا جهان هست ادامه خواهد داشت انسان زاده شده است و
زمـان    انسـان از  خـدا در  گفت كه اين اصطالح بـا اشـاره بـه تصـوير    گرفت؛ اما او خود مي اريونگ مورد استفاده قر

هـاي ازلـي،   مثالي، صـورت  نور يونگ هم ابتدا از )14 : 1368يونگ، ( . فيلوجودائوس، فيلسوف يوناني، پيدا شده است
 ذهنـي ارزشـمندترين مفـاهيم اسـت و    هاي اين صورت. لفظ آركي تايپ استفاده كرد باالخره از هاي مثالي وصورت
در واقع كهـن الگـو   «: بود يونگ  معتقد. رودمي شمارهاي ادبي ملل مختلف بهها در آفرينشترين دليل شباهتاصلي

يابـد كـه بـه مرتبـه آگـاهي      مفهوم مـي  فقط وقتي محتوا و فقط قوه سازندگي يا امكانات بالقوه سازنده روان است و
 ) 54  :1381اميني، ( » .برسد

نيز داراي روح پرواز تخيلي است؛ زيرا كهن الگو به ناخودآگاه متعلق  برتر داراي كهن الگوهاي بيشترو عموماً آثار
العاده رهايي يافتگي بـه مـا   آيد، ناگهان يك حس فوقوقتي موقعيتي كهن الگويي پديد مي«كند يونگ ثابت مي. است

به همين دليل،  )31ص : 1381روتـون،  (» . آييم ، بلكه نژاديمنمي به شمار چنين لحظاتي ما ديگر فرد در... دهددست مي
  . يك منطقه ، يك فرهنگ يا كشورخاص نيست؛ بلكه مفاهيمي جهاني استِ  كهن الگوها خاص

هـاي متفـاوت، آب،   هاي مختلـف ، سـنگ  مثالي، رنگ، موانع، مادر از عبور قهرمان، سفر وخورشيد، تولد، مرگ، 
ايـن  . اثرآموزش ايجاد نشده اسـت  كه در ذهن انسان مفهومي خاص دارد در...خورشيد، دايره، پيرخردمند ودرخت، 
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 آشـكار  مـواد هنـري  بيشـتر    ها ، رؤياها واسطوره در دهد ومفاهيم هرجا كه ناخودآگاه حاكم باشد خود را نشان مي
گاهي يكي  و. نزديك است رو به نمادها بسيار همين از و. حكومت ناخودآگاه است ها مسندشود؛ زيرا اين عرصه مي

تـا بـه    شودمي ادبيات تكرار كه در كندمعموالً يك تصويرتعريف مي به عنوان يك سمبل و صورت نوعيه را«: هستند
  )155ص : 1365گراهام، ( » .عنوان عامل تجربه ادبي قابل شناخت باشد

. رواني فـرد را دريـابيم   هاي شخصيتي وم برخي ويژگيتوانيمي طريق بررسي كهن الگوهاي مختلف دريك اثر از
  .بررسي شودمسعود سعد  اشعار دري خورشيد تا  كهن الگو شوددراين مقاله كوشش مي

شناسي ژرفا را بنيـان نهـاد و بـراي    روان بيستم ي هدوم سد ي هشناس سوئيسي  در نيميونگ  روان كارل گوستاو
 هـاي ديـرين  آگاهي به جهان باستان بازگشت و در باورهـاي كهـن و افسـانه    ناخود كاوش در روان آدمي و شناخت

بـا  ، توانـد ناآگـاه  او هنرمنـد و شـاعر مـي    ي هطبق نظري )91: 1376،انوشـه  ( .پيوند ميان روح و طبيعت را زنده ساخت
  .هنري دست زند گيري از محتويات ناخودآگاه جمعي به آفرينش بهره

بـراي نمونـه،   «. ها تكرار شده اسـت اي كه پيوسته در نسلاي است ابدي از تجربههكهن الگو در روان انسان وديع
اند، تكـرار ايـن رويـداد در ناخودآگـاه     خورشيد از افقي به افق ديگر بودهي هشمار شاهد گردش هر روزهاي بينسل

داده و بخـش كـه بشـر بـه او نسـبت خـدايي       جمعي به صورت خداي خورشيد، هيـأت نيرومنـد چشـمگير روشـن    
خدايان ديگري نيز كه بعدها تصور شدند، از همين صورت نوعي خورشـيد   .پرستيده، وضع ثابتي پيدا كرده است مي

  ) 51 : 1381فدايي،( .اندسرچشمه گرفته
 ي هپوستي در جنوب آمريكا را كـه دربـار  ياي مرد سياهؤيونگ به كهن الگوي چرخ يا خورشيد زماني پي برد كه ر

ويا يـك كهـن   ريا چنين بود كه تصوير  ؤتحليل يونگ از آن ر. تفسير كرد  رخ مصلوب شده بود،مردي روي يك چ
الگو است زيرا تصليب روي چرخ ، يك الگوي اسطوره اي است كه ايـن همـان چـرخ خورشـيد باسـتاني اسـت و       

هـاي  ر اديـان و زمـان  د) 53 :1386يونگ،( .خورشيد است تا خشم او فرو نشيند  -تصليب نوعي قرباني به پيشگاه خدا
ها، تاريخ پيش هر جا كه از دولت شاهان و پهلوانان و امپراتوري. گوناگون خورشيد همواره مورد پرستش بوده است

بخشش يا اعطاي زندگي چه در مقياس كيهـاني و چـه در مرتبـة     نقش شاه در انباشت و. رود، خورشيد غلبه داردمي
 ي ههاي طبقـ  در مصر، خورشيد همواره راهنماي روان. با عناصر نباتي است اجتماع مبين اين پيوند عناصر خورشيدي

خـداي خورشـيد و خـداي    ، رع ، ميـان ازيـريس    رقـابتي . ممتاز باقي ماند و در مذهب مصريان نقشي غالب داشت 
اطق از ايـن منـ  . دمـد  كند و بامدادان از نيستان مـي خورشيد در ميدان آسايش غروب مي. اموات فراعنه وجود داشت 

رود و روان فرعون از نيستان به ديدار خورشيد مـي . ديرباز در اختيار رع بود و به مرور به اموات نيز اختصاص يافت
در آغاز صعود و عروج بدون حادثه نبود و فرعـون  . رسدبه هدايت وي به آرامگاه يا جايگاه نذورات يا آسايشگاه مي

  .رسدمي و پس از پيروزي حق اقامت در آسمان به او بايست پيكاري سخت با نگهبان ميدان كندمي
نردبـاني در اقيـانوس    ي هرفت بلكه بـه وسـيل  ديگر با مبارزه با ورزه گاو و نگهبان به آسمان نمي ي هبه مرور مرد

 ازيريس كه مغـرب يعنـي راه  . رسيداي به شكل ورزه گاو به ميدان نذورات ميشد تا با رهنمود الههآسمان شناور مي
مردگان قلمرو او بود ، نشانگر جنبشي انسان دوستانه در اساطير مصـري اسـت و در برابـر آن مشـرق يعنـي قلمـرو       

پادشاهي در مصر نيروي حيات خـود را  . اشراف بود  ي هخورشيد در مصر تنها مخصوص طبق. خورشيد قرار داشت
معنـايي   براي همين نور در نزد مصـريان . شدخورشيد تصور مي ي هاي از خداي خورشيد دارا بود و اشعچون هديه

گشت و فرعون يعني هرم با انعكاس آن كفرگويي را ها جمع ميقدرت مقدس درون هرم ي هكيهاني داشت و به منزل
شـد و نشـان   فرعون يعني نيروي حياتي و اخالقي او با خداي خورشيد متحد مـي » كاي« درون هرم. دادندخاتمه مي

  -خـداي مـاه   -نقشي فروتـر از سـين    -خداي خورشيد  -در بين النهرين اما شمس .گشتيحضور ابدي الوهيت م
شمس در بابل مـرده را زنـده   . ها با هم عوض شد و خورشيد به خداي اعظم مبدل گرديد داشت، اما بعدها جاي آن

يان دست دومي است و در هند جزو خدا »سوريا«. كرد و ايزد عدالت و داوري بود و به اسرار غيب آگاهي داشتمي
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او افزون بـر  . نيز دارد»  وارونا«و » ميترا  « ،» چشم آسمان«هايي چون او نام. ده سرود ريگ ودا به او اختصاص دارد
از سويي . اي دو پهلو داردايجاد روشنايي و داشتن چشمي كه بيناي همه چيز است، راهبرد مردگا ن نيز است و جنبه

 )425 – 420: 1376الياده ،( .ست و از سوي ديگر با مرگ همانندي داردحقيقي انسان اي هزايانند

  خورشيدي هاسطورو   مسعود سعد 
مسعود سعد شاعر صاحب سبك قرن پنجم با استفاده از تجارب ناخودآگاه جمعي عناصر اساطيري را هنرمندانه با 

همـان طـور كـه يونـگ     . در آورده اسـت  كالم و تصوير تلفيق كرده است و با بياني نمادين در قالب اسارت شـعري 
سازي ناخودآگـاه قـومي ذهـن شـاعر     ها در شعر از ظرفيت و استعداد اسطورهبه كاربردن اسطوره«استدالل كرده بود 

وسيع ترين بخش ناخودآگاه قومي هستند كه در روند فرافكني  اي انسان ابتداييگيرد، زيرا مضامين اسطورهنشأت مي
  )360: 1373تبريزي،( ».شوندگر مياي نمادين جلوهلباً به گونهخود به جهان خارج غا

  .هاي خورشيد بهره برده استمسعود سعد نيز با بسامد نسبتاً بااليي از مضامين كهن الگوي اسطور
اي ديـرينش از عمـق ناخودآگـاه جمعـي     خورشيد، انرژي خالق، قانون طبيعت و مظهر زيبايي با سـابقة اسـطوره  

همان طور كه يونگ با شنيدن رويا بـه تحليـل   . آمده است  قالب تركيبي استعاري به صورت نماد درمسعود سعد در 
سعد به  پرداخت، ما نيز با اين روش، به بررسي نماد خورشيد در اشعار مسعودتاريخي آن در ناخودآگاه بيمارانش مي

 هـاي انجـام شـده در اشـعار    ابق با بررسيمط. پردازيمگيري اين اسطوره در ناخودآگاه جمعي آنان ميچگونگي شكل
دو صـفت  . سعد، تصوير قدرت و زيبايي خورشيد بسامد بيشتري نسبت به صفات ديگر خورشـيد داراسـت    مسعود

اي ايراني و ملل ديگر يافت شد و فرضـية تحقيـق   كهن الگو است كه در اسطوره قدرت و زيبايي خورشيد از عناصر
  .الگوي ناخودآگاه جمعي عينيت يافت اين شاعر و شاعران ديگر از كهنيابي تصويرسازي در باب ريشه

  خورشيد ي هكهن الگو يا نماد زيبايي و درخشندگي اسطور
تأثير داشته و استعارات بديعي بـا ايـن صـفت سـاخته      صفات زيبايي و درخشندگي خورشيد در ناخودآگاه شاعر

  .است
  :سرايدمسعود سعد مي

  عاره از درخشندگي و بلند باال بودناست :تركيب چشمه خورشيد
  

 بلنـدچشـمه خورشـيد روشـن اسـت و اگر چه چو
  

 چگونه بينـد آنكـس دو چشـم نابيناسـت     
 

 درســـــــتنديخواهـــــــان كـــــــاال همـــــــه
  

 تــــــو يادل بشكســــــته داريــــــخر 
 

 )56 : 1362مسعود سعد ،(   
  

  استعاره از وسعت و نوراني بودن :تركيب خورشيدوار
  

 ايـن طبـع مــنگـوهر زايـد پــس از
  

ــيدوار    ــابي خورشـ ــوبر او تـ ــر تـ  گـ
 

 )163: همان(   
 استعاره از زيبايي  :تركيب خورشيد رخ

  

خورشــيد رخــا وصــل تــو جــويم همــه روز 
  

 چــون ســايه از آن در تــك و پــويم همــه روز 
 

 )649: همان(    
 استعاره از زيبايي و درخشندگي: خورشيد

  

ــاهي را  ــان شـ ــاها جهـ ــابي شـ ــو آفتـ تـ
  

 سپهر دولت و ديـن از تـو يافـت نـورو ضـيا      
 

 )12: همان(    
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 استعاره از نور و زيبايي و قدرت :خورشيد
  

كـوه دريـايي وخورشـيدي و ابـري و  چرخي و
  

ــت    ــت مدحس ــه را غاي ــفات اينهم ــن ص  وي
  

 )73: همان(                 
 استعاره از نوراني بودن انديشه و دانش :خورشيد

  

ــاد  ــيد ب ــون خورش ــده چ ــو تابن راي ت
  

 ملــك تــو تابنــده چــون كهســار بــاد      
  

 )125: همان(   
طلعــت دانــش تــو چــون خورشــيد 

  

ــر   ــون عرعـ ــو چـ  قامـــت رامـــش تـ
  

 )30: همان(   
  

زيبايي و نوراني بودن خورشيد هستند كـه در خودآگـاهي   هاي بارز صفت خورشيدوار و چشمه خورشيد از نشانه
گيري در نظام استعاري شعر طبق دو اصل كهن شاعر نفوذ كرده است، اما فهم زيبايي و درخشندگي خورشيد و شكل

در روان شاعر ايجاد شـده اسـت،   » كهن الگوي خودآگاهي جمعي از«يا » كهن الگوي ناخودآگاهي جمعي«الگو يا از 
  .»كهن الگوي نا خودآگاهي جمعي«اما طبق 

كه چرا مسعود سعد بايد صفت زيبايي ممدوح خود را مانند خورشيد بداند و اساساً ريشـه زيبـا ديـدن     علت اين
 جاودانگي صفت خورشيد در. گيردسرچشمه مي اول گرفته است از ناخودآگاه جمعي خورشيد از كدام اسطوره شك

توان در اسـاطير يافـت، بـه    شود كه بازتاب آن را ميكهن الگويي ناشي مي ناخودآگاه جمعي مسعود از هسته مركزي
هند و اروپـايي   ي هاساطير آريايي  هند و ايراني است و اين خود از خانواد ي هاساطير ايراني از خانواد: نمونهعنوان 

  .تشابه فكري اين اقوام را يافت ي هتواند ريشتطبيقي اين اساطير مي ريشه گرفته است كه با مقايسة
ترين و مشهورترين خدايان ودايي است و تجلـي و عظمـت   است كه از مهم  suryaنماد خورشيد در هند، سوريا 

 آن موجود زرين كه در خورشيد بـه سـر  : صفات ظاهري سوريا. آتش الهي و منبع و منشأ نور حيات و معرفت است
اي چشمانش قهوه. هايش مشعشع و تابان است تمام وجود او حتي نوك ناخنبرد، گيسوان و ريشي طاليي دارد، مي

هاي بلند ، او چكمه كندرنگ است، او با دستبند و تاجي زرين خود را آراسته و تأللوي آن زواياي آسمان را منور مي
چرخ دارد كه توسـط دو   كند، سوريا يكاي از طال در درون تاريكي سير ميبه پا دارد، خداي خورشيد سوار بر ارابه

  )65: 1377ذكرگو، ( .شوداسب كشيده مي
عظمـت و   ي هدهنده از تيرگي و منشأ نشاط است و بـه واسـط  خورشيد منبع پرتوافشاني و مظهر زيبايي و نجات«

  )185:  1369ياحقي ،( .شدفايده، هميشه مورد تعظيم و تكريم بود و حتي در مصر قديم خداوند خورشيد پرستش مي
  : نويسددر كتاب رساله در تاريخ اديان مي يرچا اليادهم
ها بـا  ارتباط اين پله. در رموز ميتراپرستي، نردبان آييني هفت پله داشت و هر پله از فلزي خاص ساخته شده بود«

ارتباط بـا   رويين در :دومين پله، )زحل(سربي در ارتباط با سياره كيوان  :نخستين پله: فلزات و سيارات به طريق زير بود
فلـز ممـزوج    :پنجمين پلـه آهنين مرتبط با مريخ،  :چهارمين پله، )ژوپيتر(برنجين در ارتباط با مشتري : سومين پله،  زهره

زرين مرتبط با خورشيد رازآموز با باال  :هفتمين پله ،سيمين در ارتباط با ماه :ششمين پلهمسكوكات در ارتباط با عطارد، 
  )434: 1376الياده ،(» .رسيدنورديد و به جايگاه رفيع ميمي آسمان را در رفتن از اين نردبان، هفت

همان طور كه  ذكر شد، خداي خورشيد مظهر زيبايي و درخشندگي است و ذهن و روان انسان از گذشته تا زمان 
مسعود سعد و حتي تا زمان حاضر تحت تأثير صورت نـوعي زيبـايي خورشـيد اسـت كـه ايـن صـورت نـوعي در         

ودآگاه جمعي براي رسيدن به خودآگاهي اين شاعر به صورت نماد زيبايي در تصوير استعاري ممدوح يا معشوق ناخ
سـنجيده شـود    »كهن الگوي خودآگاهي جمعي«حال اگر تصوير زيبايي خورشيد در شعر شاعر با .نمايان شده است 
جمعـي بـراي مقابلـه بـا نيـروي       شود كه به دليل گرايش فطـري نـوع انسـان بـه قـواي خودآگـاهي      باز مشخص مي
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، شاعر با بهره گيري از معيارهاي اجتماعي و آداب و رسـوم زيبـايي معشـوق و     ناخودآگاهي جمعي به نقل از يونگ
  .دهند ممدوح را به خورشيد نسبت مي

 تأثير كهن الگوي خودآگاهي جمعي در زيبا ديدن خورشيد در شاعران بعد از مسعود از جملـه نظـامي و خاقـاني   
بـه تنهـايي جـان و مغـز     ، گر شمس تبريز اسـت جا كه تداعيدر غزليات شمس خورشيد  به ويژه آن. گذاردتأثير مي

  :نويسدآن ماري شيمل مي. معرفت و آگاهي بخش براي مولوي است
 ، هاي جاوداني است، ولي آن كه عاشق ايـن دنياسـت   عشق ورزيدن به خورشيد به معناي عشق ورزيدن به ارزش

برد خورشيد بر آن ديوار لذت مي ي هعبير افالطون به كسي ماند كه جادوي ديواري شده است كه از بازتاب اشعبه ت
  تـر سـاطع   گيـرد، بلكـه از منبعـي بـاالتر و نـاب     هاي نور از ديوار سرچشمه نميتا آن كه بر او مكشوف شود كه لكه

  )955: 1367شيمل ،( .گرددمي
دقيقاً مطابق با صورت نوعي خورشيد در ناخودآگاه جمعي است كه در اشعار شـاعران  اين تعبير  آن ماري شيمل 

  .شودديده مي
گيـري زيبـايي و   تـوان نتيجـه گرفـت كـه شـكل     سـت، پـس مـي   ا ترين صور خيال در دنيـا خورشيد يكي از رايج

ـ   درخشندگي خورشيد از محتويات ناخودآگاه جمعي مسعود سعد كه حاصل اسطوره ود بـه حيطـة   هاي ذكـر شـده ب
نسـان يكسـان اسـت، امـا     و در نـوع ا  ها آشـكار انسان ي هاين صفات خورشيد براي هم. خودآگاهي او رسيده است

شاعران با تلفيق نماد زيبايي خورشيد در قالب تصويرهاي استعاري و تشبيهي در شعر به طـور محسوسـي نمادهـاي    
  .كنندخودآگاهي وارد مي ي هناخودآگاه جمعي را به حيط

  نماد قدرت و جنگ جويي خورشيد
كهـن الگـوي   « طبـق . يكي ديگر از صفات تأثيرگذار خورشيد در روان مسعود سـعد، اقتـدار و قـدرت آن اسـت    

نام يكي از ايزدان آيين مزديسني و صفت او اروند «در اساطير ايراني، خورشيد در دين زرتشت » جمعي ناخودآگاهي
  .نامندبه معني افزار بسيار مي) شكوهمندي –ندي راي م(خورشيد را . است) تيز اسب(اسب 

 چنـين  و هـم  )5-4 : 1374عفيفـي، ( ».ايرانيان به خورشيد سوگند ياد كرده و عالمت سلطنت اقتدار ايران بوده است«
  خورشيد به عنوان مظهر مملكت بر روي درفـش پادشـاهان قـرار داشـته و نبردهـا بعـد از طلـوع خورشـيد انجـام          «

  )185: 1369يا حقي،( ».گرفته استمي
مسعود هر كجا خواسـته اسـت،    .صفت بارز خورشيد پادشاهي و سروري در دين زرتشت و در اساطير هند است

كه پادشاه آسمان، خورشيد است هيچ شـكي نيسـت،    در اين. كندپادشاهي را وصف كند، او را با خورشيد قياس مي
اش پيروي كرده اسـت  هاي زيرين ناخودآگاه جمعيكند، از اليهمي اما وقتي مسعود سعد پادشاه زميني را به او تشبيه

  .پرستيدند و براي او شأن و منزلت قائل بودندكه در اساطير خداي خورشيد را مي
 :كندمسعود تشبيه پادشاه به خورشيد را با اين صفات توصيف مي

  

 ني ني نه سپهراسـت كـه خورشـيد سپهراسـت
  

 هانسـت ني ني نه جهانست كـه اقبـال ج   
 

 )57: 1362مسعودسعد،(    
  عالي جاه و با شكوه :خورشيد صبح ملك

ــو   ــك ت ــيد صــبح مل ــرده خورش ك
  

ــدا    ــب يلــ ــمنان شــ ــه دشــ  روز همــ
 

 )14: همان(    
  :آرميده بر فلك

بزرگــــي كــــه پايــــه قــــدرت 
  

ــر فلــك ســود    هســت همچــو خورشــيد ب
 

 )584: همان(    
  



 797/      كهن الگوي خورشيد در مجموعه اشعار مسعود سعد سلمان 

 :خورشيد ملوك
  

خورشـــيد ملـــوكي و شـــكوهت 
  

 عمــر همــه خســروان هبــا كــرد      
 

 )131: همان(    
 علو مقام :خورشيد زمين

  

ــك  ــك مل ــزدان فل ــايه ي ــين س ــيد زم خورش
  

 سلطان جهان داور ديـن خسـرو دنيـا    
 

 )17: نهما(    
 سروري و بزرگ بودن :خورشيد

  

بتـــو خورشـــيد مهتـــري تابـــان 
  

ــم     ــروري محكـ ــاد سـ ــو بنيـ  از تـ
 

 )340: همان(    
  

 :كندمسعود سعد سخاوتمندي ممدوح خود را به سخاوتمندي خورشيد اين گونه توصيف مي
  

 خورشـــيد ســـخاي تـــو بـــرآورد
  

ــاد      ــت افت ــاه محن ــه چ ــه ب ــرا ك  آن
 

 )135: همان(   
شـود از  چنان كه از دين زرتشت و اساطير ديگر برداشت مـي  پادشاهي خورشيد همهاي ذكر شده پس طبق نمونه

است كه خداي خورشيد با هيبت اشعه تابانش، جهانگير و عالمتاب است كه بر روان » كهن الگوي ناخودآگاه جمعي«
  .مسعود سعد تأثيرگذار بوده است

خورشيد عالمت بقاي ايـران زمـين بـوده     شاهنامه،در منابع كهن و » كهن الگوي خودآگاهي جمعي«اما بر اساس 
 :بستها نقش مياست و به عنوان مظهر كشور روي درفش

  

ــد ز خورشــيد پيكــر درفــش يكــي ب
  

 ســرش مــاه زريــن، غالفــش بــنفش 
 

 )111،  4ج :  1363فردوسي (   
  

فردوسي به عنـوان نمـاد قـدرت    . فردوسي هم خورشيد را مظهر قدرت و عظمت و پادشاهي توصيف كرده است
 :گويدخورشيد چنين مي

  

شـــنيدم كـــه دســـتان جادوپرســـت 
  

 به هنگـام يـازد بـه خورشـيد دسـت      
 

 )300:   6همان، ج(   
  

  :انداين معنا و كهن الگو بسيار مورد استفاده قرار داده چنين خاقاني و نظامي نيز خورشيد را درهم
 :سرايدنظامي مي

  

ــي  ــتابنده،براق ــرق ش ــو ب ــرش چ زي
  

 ســتامش چــو خورشــيد در نــور غــرق 
 

 )18: 1370نظامي،(   
 :سرايدو خاقاني مي

  

خسرو اقلـيم بخـش ،بـاج سـتان ملـوك 
  

 رستم خورشـيد رخـش ،مالـك جـان ملـوك      
 

 )569: 1357خاقاني،(   
  

براي هيچ كس ميسـر نيسـت و آن فـوق تـوان بشـري       نماد قدرت است، و دستيابي به او« جا نيز خورشيددر اين
  )261: 1386قبادي،( ».است، مگر براي رستم؛ زيرا رستم نماد عظمت و قدرت برتر بشري است

. خداي خورشيد نيز در اساطير ذكر شده داراي آالت جنگي است. پادشاه داراي اسب و يراق و آالت جنگي است
دارد كـه بـا دو اسـب    ي هنـد، سـوريا چرخـ   ي هدانند و در اسطور يدر دين زرتشت خورشيد را صاحب تيز اسب م

ري دارد و ايـزد  خورشيد در اساطير آشور و بابـل قـدرت و شـهامت بسـيا    . داردبرسر شود و تاجي زرين كشيده مي
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ـ   كند و داورجنايتكاران را دنبال مي ي هدادگري است و ساي ايـزدان آنونـاكي و    ي هآسمان ها و زمـين و داور بلندپاي
  )70: 1375دالپورت، ( .شهرياري را در دست راستش گرفته است ي هعصا و حلق خداوندگار دادگاري است و

 :سرايدمسعود سعد مي
  

مغــرب روي دررخشــنده نهــاده او چــو خورشــيد
 

 شده فيروزه گـون گـردون بسـان ديبـه كمسـان      
 

 )441: 1362مسعود سعد،(   
ــن  ــده و مــ ــدا شــ ــيدي پيــ ــده خورشــ ماننــ

 

ــده  ــو شـ ــي از تـ ــو هاللـ ــده چـ  ام زرد و خميـ
 

 )513: همان(   
  

در اشعارش از تعبير كهن الگو در اين معنا كمتر بهره بـرده و بيشـتر بـه معنـاي      الزم به ذكر است كه مسعود سعد
  . قدرت و زيبايي خورشيد اشاره داشته است

  گيرييجهتن
كهـن الگـوي   : جمعـي  ناخودآگـاه  ي هناآگـاه بـا دو شـيو   .. هـا اعـم از شـاعران و    گونه كه بيان شـد انسـان  همان

ترين عنصر متون ادبـي  نمادها فربه. يازندنمادسازي دست مي ناخودآگاهي جمعي، كهن الگوي خودآگاهي جمعي، به
عنـوان يـك    بـه {نمـاد  . بخشـد اند و عمق مـي كشروند؛ عنصري كه زبان را به ژرفا ميبه شمار مي از منظر معنازايي

  . شوندو اسطوره هر دو از منبع ناخودآگاه جمعي آفريده مي} كلمه
ها را با استفاده از كهـن الگـوي    آن توان، استعارات و تشبيهاتهاي مصنوعي ميدراشعار شاعران با كنار زدن اليه

گيـري  كهن الگوي ناخودآگاه تبارشيان را در شـكل شود، كشف كرد و مي ناخودآگاه جمعي كه به صورت نماد خلق
  .اش آشكار كردتصوير شعري را براي به كار بردن استعاره يا تشبيهي خاص در كه دليل شاعر شناخت و يا اين اساطير

 ي هخورشـيد، از دو شـيو  ) قدرت و زيبايي( در استعارات و تشبيهات خود از دو صفت بارز و آشكار مسعود سعد
در بازيافـت و شـناخت    » كهن الگـوي ناخودآگـاهي جمعـي   « اول يعنيي هشيو. ه استجمعي بهره گرفتناخودآگاه 

ها شاعران با ديگر انسان اساطير ايران و ساير ملل، نمود پيدا كرد كه اين شيوه در نوع انسان يكسان است، اما تفاوت
ان، تصاوير كهن الگو را بـه نحـو مطلـوب و    بندي واژگتركيب در اين است كه شاعر با به كارگيري خالقيت روان و

كـاربرد صـفات    در مسعود سعدكند كه نتايج حاصل در اين باب چنين است كه نماد خلق مي قابل فهمي به صورت
و اين نماد  هدهند، بهره گرفتخداي خورشيد نسبت مي براي تصويرسازي خورشيد، ناآگاه از صفاتي كه در اساطير به

كهـن الگـوي   «  دوم ناخودآگـاه جمعـي   ي هدر شـيو . كهن الگو در ناخودآگاهي جمعي است حضوردهنده تنها نشان
بر اساس معيارهـا و آداب و رسـوم در بـاب     استتوانسته  مسعود سعداين نتيجه حاصل شد كه » خودآگاهي جمعي

 .درآمد كار صحيح ازاين فرض هم ديوان او  تصويرسازي كند كه با آوردن ابياتي از خورشيد صفت زيبايي و قدرت
در  مسـعود سـعد  جستار به دليـل اهميـت    اين شود كه دراين شكل تصويرسازي در شعر شاعران ديگر هم يافت مي
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The Sun Archetype    in  Saad Salman Masood poetry  
Abstract 
According to Jung, "archetype" in the collective unconscious through symbols are emerging. Sun, a 

symbol of power, brightness and beauty is natural that his mind is in a mythical history. In this essay 
to examine this symbol will be addressed in the poems of Saad Salman Masood. The purpose of this 
study before the sun archetype of the collective unconscious imagery of Masood Saad bin inoculation 
and the secret of her survival Astvrh sun through symbolic language of the poet is affected by the 
collective unconscious. Finally, the study identified two attributes of beauty and power of the sun 
striking elements are the archetype of the collective unconscious is the source of the poet and the two 

characters, images, metaphorical, the valuable of his poems is taken . 
Keywords: Jung , unconscious, archetype, the Sun, M. Saad. 
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