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1.مقدمه
 نقـد کهـن الگویـی  یکی از شـاخه های مهم و موثر نقد ادبی اسـت  که در سـال های  اخیر، توجه 
منتقـدان بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. کوشـش منتقـد در این نـوع از نقد، بررسـی 
وتحلیـل مؤلفه هـای کهن الگویـی اثر اسـت کـه گاه خـودآگاه و بیش تر بـه صورت ناخـودآگاه ، 
در متـن نمـود پیـدا می کنند.»ادبیـات کـودکان ، مخصوصـاً زمانـی که بعضـی از اجزای  تشـکیل 
دهنـده ی آن را خیال پردازی هـا تشـکیل می دهنـد، خیلی راحت  بـا تئوری  یونگی ارتبـاط برقرار 
می کنـد« )هانـت،94:1382(. از همیـن رو لـزوم  پرداختن به بحـث کهن الگوها در آثـار ادبی که 
بـرای کـودکان پدیـد می آیـد، با توجه به نقشـی که ایـن آثار در رشـد و پرورش تفکـر کودکان 

دارنـد، ضـروری به نظر می رسـد. 
نمـاد از نخسـتین دوره هـای پیدایـش بشـر در زندگـی او حضـور داشـته و بـه پدیده هـای 
هسـتی معنـا بخشـیده اسـت. شـاید چنیـن به نظـر می رسـد، که اگـر تصاویـر رمزهـا و نمادها 
نبودنـد اندیشـه ی انسـان ها راهـی بـه عالـم مـاوراء نمی یافـت و بشـر در فرهنـگ خـود دچار 
سـکوت و سـکون می شـد. زندگـی انسـان همـواره بـا نمـاد و نمادگـری همـراه بـوده اسـت. 
سرشـت انسـان ذاتـاً بـه نمادگرایـی تمایـل دارد و همـواره به طـور ناخـودآگاه در پـی سـاختن 
نمادهـا گام برمـی دارد. نمادهـا از هـر نـوع که باشـند بصـری کالمـی و مکتوب داسـتان عقاید 
گذشـتگان را دربـاره خویشـتن، هسـتی و ارتباط میـان آن ها بیـان می کنند. بدین ترتیب، انسـان 
ایـن روزگار موفـق بـه یافتـن و شـناختن آن هـا می شـود در حقیقـت ارتباطـی پنهانـی را که در 
ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی موجب پیوند او با گذشـته می شـد کشـف می کنـد. نمادهـا، رازهای 
ناخـودآگاه را آشـکار می کننـد و به سـوی پنهان ترین خاسـتگاه هدایت می کننـد و در را بر روح 

ناشـناخته و بی نهایـت می گشـایند.
 یونـگ نمـاد را بـه این صورت تعریف می کنـد: »کلمه و تصویری نمادین اسـت که چیزی 
بیـش از معنای مسـتقیم یا آشـکارش را بیـان کند« )یونـگ، 1392 : 48(. »کارل گوسـتاو، یونگ 
بـا ارائـه نظریـه ناخودآگاه جمعی بـه بیان اهمیّت نمـاد در سـاختار روانی انسـان پرداخت. چرا 
کـه نمـاد اضـداد را به هم می پیونـدد و تصاویر ناخودآگاه جمعی به وسـیله نماد درک می شـود. 
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یکی از کارکردهای اسـطوره انتقال معناسـت. اسـطوره ها کودکان را با میراث فرهنگی پیشـینیان 
خـود آشـنا می کننـد و به آن ها امـکان می دهنـد از درون فرهنگ خود به فرهنگ هـای دیگر نظر 
بیندازنـد. »نمادهـا رویدادهای اسـطوره ای را از تک مخاطبی و شـخصی شـدن و زمانی ومکانی 
نمـودن دور می کننـد و بـا تأثیـر بـر ناخودآگاه مخاطـب، باعث می شـوند که اسـطوره از زمان و 
مکانـی بـه حالـت مصداقی بـه مفهومـی، از جزئی به کلـی و فرازمـان و فرامکانی تبدیل  شـود؛ 
از ایـن روی بقـای اسـطوره ها در زبان نمادین آن هاسـت« )قبـادی، 1386: 116(.  آن چه انسـان 
اساطیری به عنوان یک باور به آن می نگریست، برای انسان امروزی شکــل نمــادین به خــود 
می گیـرد. انسـان در دوره هـای مختلـف تکامـل سـعی در نمایش نمادیـن افکار و خواسـته های 
خود در قالب های نمادین به صورت رقص و آیین و تمثیل و اسـطوره و افسـانه داشـته اسـت.  
کاسـیرر بـر ایـن بـاور اسـت کـه در »آغـاز هیچ یـک از نمادها بـه گونـه ای مسـتقل و متمایز از 
دیگـر نمادهـا پدیدار نمی شـوند؛ بلکـه هر یک از آن هـا باید از زهدان مشـترک اسـطوره بیرون 

آید« )کاسـیرر، 1367: 97(.
اسـطوره راهنمـای فهـم کهن الگوهاسـت و با بررسـی شـخصیت های اسـطوره ها در واقع، 
شـناخت دقیقـی از کهن الگوها کسـب می کنیـم. بچه ها به اسـطوره و نماد، برای رشـد عاطفی، 
اجتماعـی و ادراکـی نیـاز دارنـد. آن هـا بـه آموزش هایی نیـاز دارند که منـش انسـانی را به آن ها 
بیاموزد، شـناخت آن ها را نسـبت به زندگی دقیق تر و عمیق تر کند، به آنان بینش و اندیشـه های 
گسـترده دهـد، در کنـار آمدن با زندگی و مشـکالت به آنـان کمک کنـد، در ارتباطات اجتماعی 
آنـان را یـاری دهـد. اسـاطیر می توانند نقشـی سرنوشـت سـاز در شـکل گیری هویـت کودکان 
داشـته باشـند. اسـطوره ها می تواننـد به کـودکان در هـم ذات پنداری بـا الگوهای مناسـب یاری 
رسـانند. همچنیـن پـرورش قـوه ی تخیـل کـودکان از دیگـر فوایـد بی شـمار اسطوره هاسـت. 
اسـطوره ها ویژگی هـای متمایـز فرهنگ هـای مختلف انسـانی را بازگو می کننـد و در همان حال 
نـزد همـه ی انسـان ها خاسـتگاهی کما بیـش هماننـد دارنـد. تاریخ نمـاد گرایی، نشـان می دهد 
کـه هـر عصـری نمادهای خـاص خـود را دارد کـه قابل فهم بـرای تمـام افراد آن عصر اسـت. 

می تـوان گفـت، به انـدازه ی همه ملـل و زمان هـا، نماد وجـود دارد.
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پژوهـش حاضر می کوشـد به  بررسـی و تحلیل عناصـر نمادین و کهن الگویـی )نمادهای 
کهـن الگویـی(، در کودکانه هـای احمدرضا احمدی  بپـردازد. کهن الگوها بر اسـاس خاصیت 
بن مایگـی آن هـا کـه عبـارت اسـت از: تکـرار شـوندگی، تشـخص، حـوزه ی کاربـرد و نقش 
نمادیـن آن هـا بررسـی شـده اسـت. اصلی تریـن مـالک بـرای انتخـاب بـن مایه ها بر اسـاس 

بوده اسـت. تکرار 

2.مبانینظریتحقیق

1.2ناخودآگاهجمعی
ضمیـر ناخـودآگاه جمعـی، از جملـه مفاهیمی اسـت که روان شناسـی تحلیلـی )مکتب یونگ( 
را از روان کاوی )فرویدیسـم( متمایـز می کنـد. یونـگ عـالوه بـر ناخـودآگاه فـردی، قائـل بـه 
الیه هـای عمیق تـری در ذهـن اسـت کـه تصاویـر ذهنـی جهـان شـمول را در خـود جـای داده 
اسـت. ضمیرناخـودآگاه جمعـی از روان خود فرد نشـئت نمی گیرد؛ بلکه حاصل انباشـته شـدن 
داللت هـای روانـی تجربیـات عـام بشـر و بـه عبارتـی میراثی روانی اسـت کـه از بـدو تولد در 
ذهـن  هـر فرد جـای دارد. یونـگ تصاویر ذهنی جهان شـمولی را کـه در این ضمیـر ناخودآگاه 
جمعـی جـای دارنـد »کهـن الگـو«  می نامـد و اسـطوره را نمـود آن می دانـد. کهـن  الگوهـا بـه 
رویدادهایـی  مربـوط می شـوند کـه در زندگـی هر فـردی از اهمیتی بنیانـی برخوردارنـد )مانند 
ازدواج، فرزنـددار شـدن، مـرگ  و از ایـن قبیـل( و در حیـات روانـی فرد به صـورت  تصاویری 
از قبیـل »همـزاد مونـث« )انیمـا(، »همزاد مذکـر« )آنیموس(، »سـایه« و »قهرمان« تبلـور می یابند. 
کهن الگوهـا بـا بـه وجـود آوردن احسـاس و شـور، اراده ی فـرد را مقهـور می کنند و لـذا یونگ 
اعتقـاد داشـت کـه فـرد ممکـن اسـت در رفتار خویـش سرمشـقی کهن الگـو در پیـش بگیرد. 
نمونـه ی ایـن سرمشـق های کهـن الگو را در واکنش یا احسـاس عاشـق و معشـوق می توان دید 
کـه نـه برآمـده از رابطه ی شـخصی ایـن دو با یکدیگـر، بلکه سرچشـمه گرفته از کهـن الگوی 
»آنیمـا« و »آنیمـوس« اسـت کـه زمینـه ی بـروز آن واکنش یـا احسـاس را در فرد ایجـاد می کند. 
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سرمشـق رفتـار یا احسـاس عشـق ورزیـدن پیشـاپیش در ضمیر ناخـودآگاه ما وجـود دارد و به 
همیـن سـبب، میـل بـه یافتـن معشـوق یا عاشـق به طـور طبیعـی در هر یـک ازابناء بشـر بروز 
می کنـد )پاینـده، 189-188:1385(. محتویـات ناخودآگاه، آمیـزه ای از مفاهیم و معناهای نمادین 
اسـت کـه گاه در خـودآگاه ظاهـر می شـود و خود را نشـان می دهـد. ناخـودآگاه جمعی، مخزن 
صـور مثالـی، یعنی مبانی مذاهب، اسـاطیر و قصه ها و سـلوک های ما در طول حیات می باشـد.

2.2کهنالگو
 برجسـته ترین و بزرگ تریـن ویژگـی ناخودآگاهـی جمعـی آن اسـت کـه گنجینـه و نهانـگاه 
نگاره هـا و نمادهایـی اسـت شـگفت و جهانـی کـه یونـگ آن هـا را »آرکیتیـپ« نامیـده اسـت. 
آرکـی تایـپ نمونـه ی کهـن اسـت؛ آن را »صـورت ازلـی«، »صـورت نوعـی«، »کهن الگـو« نیز 
ترجمـه کرده انـد. نمونه هـای کهـن، از دیـد یونگ، به فراسـوی خرد بـاز می گردنـد و در گوهر 
خویـش بـه دور از پیکـره و نمـود هسـتند. نیروهایی مینوی اند کـه در دریای ازلـی ناخودآگاهی 
نهفته انـد. آن چـه مـا بـه میراث می بریـم، جنبه ی »پیـش سـازندگی« و »طرح بخشـی« این کهن 
نمونه هاسـت. هنگامـی کـه کهن نمونـه پدیدار شـد در پیکر نماد به نمـود می آید؛ زیـرا نماد در 

بـن، نمـودی اسـت آشـکار از نمونه ی کهن کـه ناپیداسـت« )کـزازی، 1372: 75(. 
آن چـه یونـگ آن را ناخـودآگاه جمعـی خوانده متعلق به یک فرد نیسـت و با مشـخصات 
ویـژه و معیـن شـخصی معلـوم ظاهـر نمی شـود؛ بلکـه تقریبـاً در نـزد همـه ی مردمان یکسـان 
و هماننـد اسـت. بـه آن نـام ناخودآگاهـی کهـن و باسـتانی داده انـد، بـه دلیـل خصلـت ابتدایی 
فرآورده هایـش. در ضمـن آن را جمعـی نیز نامید انـد، برای آن که بدین وسـیله خصلت عمومی 
و غیرشـخصی اش را معلـوم بدارنـد )همـان 71-70(. یونـگ می گویـد زبـان ناخـودآگاه، زبـان 
نمادهاسـت. ناخـودآگاه بی پـرده و برهنـه بـا مـا سـخن نمی گویـد؛ بلکـه همـواره در جامـه ای 
از رمـز و راز و در پوششـی از نمـاد پنهـان می گـردد. ناخـودآگاه بـه زبـان رؤیـا و اسـطوره با ما 
سـخن می گویـد. وی رؤیـای جمعـی را اسـطوره می نامـد کـه در طـی تاریـخ، اقـوام و ملل آن 
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را دیـده و بـه زبـان تمثیـل و نمـاد بـاز گفته انـد. در حقیقـت ناخـودآگاه جمعـی همـان عاملی 
اسـت کـه نمادهـای جمعـی را پدیـد مـی آورد. از سـوی دیگـر در گسـتره ی فرهنـگ نمادهای 
جمعـی ژرف تریـن الیه هـای ناخـودآگاه را آشـکار می سـازد. ایـن نمادها کالبدهایی را تشـکیل 
می دهند که کهن ترین نمونه ها در نهادشـان شـکل می گیرد و سـپس پدیدار می شـود )شـایگان، 
61224:1371(. یونـگ از کهـن الگوهـای متعـددی نـام می برد و آن هـا را در شـمار پرمعناترین 
تجلیـات روان جمعـی به شـمار مـی آورد. از مهم ترین آن هـا می توان کهن الگو های مـادر مثالی، 
آنیمـا، آنیموس، خویشـتن، سـایه، نقاب، تولـد دوباره، پیرمـکار، مدینه فاضله، قهرمـان، پیرخرد 

و... اشـاره کرد. 

3.تحلیلبحث

1.3آب
معانـی نمادیـن آب را می تـوان در سـه مضمون اصلی خالصه کرد: چشـمه حیات، وسـیله تزکیه 
و مرکـز زندگـی دوبـاره. این سـه مضمـون در قدیمی ترین سـنت ها متالقی می شـوند و ترکیبات 
تخیلـی گوناگـون و در عین حال هماهنگی را شـکل می دهند )شـوالیه و گربـران 3:1388(. آب ها 
تداعی کننده رطوبت، حرکت دورانی خون و شـیره  حیات هسـتند و با خشـکی و ایسـتایی مرگ 
در تضادنـد. »آب هـا احیـا  کننـده و دمنـده ی زندگـی تازه انـد و بـه همیـن دلیل تعمید بـا آب یا 
خـون در مذاهـب مرتبـط با راز اشـنایی زندگی کهن داشـته و زندگی نو را مطهر می سـازد. آب به 

صـورت بـاران، یعنی نیروی لقاح ایزد آسـمانی یعنی بـاروری« )کوپـر، 1:1379(.  
 آب در اندیشـه ی یونـگ نمـادی از )راز خلقت، تولد، مرگ، رسـتاخیز، دگردیسـی، ضمیر 
ناخـوداگاه، تطهیر و رسـتگاری؛ باروری و رشـد( اسـت )گوریـن، 162:1385(. در تعداد زیادی 
از اسـطوره ها انسـان یـا خدایان از آب بیرون می آیند. آیین های مختلف غسـل تعمیـد که از آب 
اسـتفاده می شـود مفهـوم تولـد جدید را بـا آیین های تطهیـر پیوند می زنـد. اغلب اسـطوره های 
فـردی کـه اندیشـه میـان افسـانه پردازی بازیگونه و واقعیت در نوسـان اسـت و اغلـب کودکان 
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بـرای بیان منشـأ اشـیا و جانداران می سـازد حتـی اگر تحت تأثیر بزرگسـاالن  باشـند آب نقش 
اساسـی ایفـا  می کنـد. آب نـزد ایرانیـان مقـدس و ایـزدی بـه شـمار می رفتـه اسـت؛ زیـرا آن ها 

معتقـد به نقـش آفرینندگـی آب در نظام جهـان بوده اند. 
»آناهیتـا« نیـز بـه عنـوان ایـزد بانـوی آب و بـاروری و پاکیزگـی، بار هـا و به مناسـبت های 
مختلف سـتوده و تکریم شـده اسـت. » آب، رمز جوهر آغازین اسـت« )باشـالر، 1364 : -140
139 (. الهـه مـادر- آب، بانـوی کشـتزار ها و رسـتنی ها تداعی کننـده دو مفهوم بـاران و بارداری 
بـود. بانـوی آب کلدانیان سـرور تمام خدایان قوم محسـوب می شـد. اصطالح اسـاطیری از آب 
گرفتـه یـا از آب گذشـته یـا نجات یافته از آب، بیـان رمزی بارداری و آبسـتنی وضع حمل تلقی 
می گشـت.. همچنیـن اسـت باران که بـه عنوان قدرتی اسـطوره ای و پاک کننـده طبیعت موجب 

نوزایی و نمــاد رستـاخیز معـرفی می شود.
 تمامی اسـطوره هایی که در خصوص برزگر و دشـت اسـت، از نزول باران برای بخشـیدن 
زندگانـی جاویـد به زمین حکایت دارند. شـقوق دیگـران این مفهوم به صـورت جویبارها، دریا 

و.. . .نیـز از این ویژگی برخوردارند.

- »اسـب از زیر شـاخه های درختان سـیب گذشـت. به سـاحل دریا رسـید. می خواسـت 
بـه دریـا برود. می خواسـت سـیب هـم طعـم آب را بداند و تن را بشـوید« )احمـدی، 1385: 9(

- سـیب هـم دریـا را دوسـت داشـت. آب را دوسـت داشـت. همیشـه بر شـاخه بـود. تا 
امـروز دریـا راندیـده بود )همـان: 7(

- »سیب هنوز بر یال اسب بود. باران سیب را شسته بود. باران می بارید« )همان: 6(

بـه دلیـل ارتبـاط آب بـا بـاران مـی تـوان آن )بـاران(را نمـادی از راز آفرینش، تولـد، مرگ، 
رسـتاخیز، پاالیـش و شـفا، باروری ورشـد دانسـت. احمـدی دراین جـا می خواهـد بگوید آب 
و بـاران خسـتگی و ناامیـدی و رنجـش حاصـل از رویارویـی بـا خودآگاهـی و ناخودآگاهی را 
می شـوید وپـاک می کنـد. احمد رضـا احمدی برای رسـیدن به مقصود و مطلوب خود از اسـب 
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که نمادی از ناخودآگاه و سـیب سـرخ که نماد عشـق و باروری اسـت، بهره می گیرد. اسـب در 
ایـن مسـیر بایـد برای رسـیدن به وصال سـیب به وسـیله ی آب و بـاران پاالیش و تطهیر شـود.

2.3آسمان
»آسـمان بـه تقریـب نمـادی جهانی اسـت و از طریق آن باور بـه موجودی الهـی و علوی، یعنی 
خالـق جهـان و ضامـن بـاروری زمین )به برکـت بارانی که فرو می بارد( القا می شـود. آسـمان ها 
عالـم بـه غیـب و صاحـب خـردی بی پایان هسـتند. آسـمان ظهـوری از مـاوراء، قـدرت، بقا و 
قداسـت اسـت. بیانگـر معنویتـی زوال ناپذیـر نیز هسـت؛ همچنین واژه ی آسـمان اغلـب برای 
مفهـوم مطلـق آرزوی بشـری بـه کار مـی رود؛ مثـاًل بـرای تکاپو یا موضـع ممکنی بـرای کمال 
روحـی، گویی آسـمان روح جهان باشـد )شـوالیه و گربران، 186:1388(. آسـمان در اندیشـه ی 
یونـگ بـا توجـه به ارتباطش با خورشـید نمادی اسـت از »انـرژی خالق، قانـون طبیعت، تفکر، 
روشـنگری، خـرد و بینـش روحانـی« )گوریـن، 1385: 162(. و با توجه به شـکل مدور آسـمان 
می توانـد نمـادی از مانـداال باشـد )جدولـی هندسـی مـورد اسـتفاده در ادیـان بـودا و هندو که 
بـه عنـوان نمـادی برای جهان هسـتی بـه کار مـی رود(. یونگ معتقد اسـت مانداال در بودیسـم، 
ابـزاری بـرای ژرف اندیشـی، یگانگـی و وحـدت اسـت. در کودکانه هـای احمد رضـا احمدی، 
آسـمان بـه اعتبـار گسـتردگی و در دسـترس نبودنش نمـادی اسـت از ناخودآگاهـی. این جمله 
بارهـا در طـول داسـتان تکـرار می شـود: »دختـرک می رفت و می رفت و به آسـمان خیـره بود و 
در جسـت وجوی کبوتر سـفید بود. دخترک چشـم به آسـمان داشـت« )احمدی، 12:1389(. در 
تحلیـل نمادیـن آسـمان، توجـه به ابعـاد نمادین آن اهمیـت دارد. کبوتـر پس از پـرواز کردن در 
آسـمان گـم می شـود. کبوتـر نمـاد آرزویی اسـت پاک و معصوم، شـور و اشـتیاقی اصیـل برای 
ادامـه ی زندگـی، حـال ایـن کبوتـر در پهنه ی بیکران آسـمان گم می شـود، آسـمانی کـه نمادی 
اسـت از ناخودآگاهـی ای ژرف و عمیـق؛ جایی که سـر منشـأ قـدرت و دانش اسـت و در خود، 
علـم و روشـنگری )ارتبـاط با خورشـید( را جای داده اسـت؛ پس در اصـل، ناخودآگاهی اصیل 
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را در خـود نهفتـه دارد و از منظـری دیگـر، نمادی اسـت از مانداال که خود نیـز تصدیق کننده ی 
بـه کمـال رسـیدن اسـت و این که آسـمان نهایـت کمال هر چیـز را در خـود دارد.

3.3اسب
اسـب یکـی از حیواناتـی اسـت کـه در اسـطوره و فرهنـگ ایرانـی جایـگاه مخصوصـی دارد. 
اسـب بعـد از کبوتـر و هـم راسـتا بـا طـاووس یکـی از پرکاربردتریـن بن مایه هـای حیوانی در 
کودکانه هـای احمدرضـا احمـدی اسـت که معموالً رنگی سـفید دارد. نقشـی که نماد اسـب در 
نمادینگـی حیـات مـادی و گیتیانه )با مظهـر آب(، در مقابل حیـات روحانی و آسـمانی دارد. در 
افسـانه های هنـد و اروپا یـی از اسـب بـه عنـوان نشـان ویـژه ی ایـزدان آفتـاب، ماه و باد سـخن 
رفتـه و اشـاره شده اسـت کـه در برابـر برخی ایـزدان، فقط اسـب را قربانـی می کرده اند. شـوالیه 
در کتـاب خـود اسـب را در اندیشـه ی یونگ و دیگر روانکاوان بررسـی کـرده و بیان می کند که 
»اسـب نمادی از روان ناخودآگاه و یا روان غیر بشـری اسـت« )شـوالیه، 136:1388( و همچنین 
نمـادی اسـت از خورشـید )هـال، 24:1383(. و خورشـید نیز نماد نیروی خالقـه، تفکر و بینش 
اسـت. اسـب در اندیشـه ی ایرانـی مظهـری از کل عالـم و هسـتی اسـت و در ضمـن رمـزی از 

ناخودآگاه کیهانی اسـت )سـجادپور، 96:1378(.
اسـب برای ایرانیان از جمله حیوانات مقدس اسـت. در غالب فرهنگ های بشـری: »پاره ای 
از معانـی سـمبولیک اسـب عبـارت بوده انـد از: آزادی، پایداری، پیروزی، سـرعت، سرسـختی، 
غـرور. همچنیـن، ایرانیـان برای تداوم گردش خورشـید در آسـمان اسـب را در پیشـگاه خدای 

خورشـید قربانـی می کردند« )جابـز، 1370 : 16-15(.
در آثـار احمـدی اسـب اغلـب بـه رنگ سـفید ذکر شده اسـت )اسـب سـفید(، کـه مرکب 
قهرمانان و قدیسـان در هنگام معراج اسـت و سـفیدی درخشـان اسـب نماد شـاهوارگی اسـت. 
»اسـب  از زیر شـاخه های درختان سـیب گذشـت. به سـاحل دریا رسـید. می خواسـت به دریا 
بـرود. می خواسـت سـیب هـم طعـم آب را بداند و تن را بشـوید. »اسـب سـفید تنـد می دوید. 

دیگـر هـراس نداشـت که سـیب سـرخ از یالش بـه زمین بیفتـد و او تنها شـود«.
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»فاختـه ای در دورهـا می خوانـد. اسـب از آواز فاختـه بیـدار شـد. نگـران سـیب بـود« 
)احمـدی،9:1385(. احمـدی در فصـل بهـار کـه طبیعـت آن سرشـار از رنگ ها و شـادی ها 
اسـت بـرای رهایـی از تنهایـی و حسـرت و غـم و در نتیجـه رسـیدن بـه مقصود کـه همان 
زندگـی تـوأم بـا عشـق و بـاروری و آرامـش اسـت از اسـب و سـیب کـه به رنگ سـفید و 
سـرخ هسـتند، بهره می گیرد. اینجا اسـب نمادی اسـت از ناخودآگاه و روانی غیربشـری که 
قدرتـی فرازمینـی دارد و بـرای رسـیدن بـه سـرمنزل مقصود که همان وصال سـیب عشـق و 
بـاروری اسـت، مسـیری را طـی می کند. بـا عبـور از درختان سـیب و گذر از دریـا و جنگل 
و گندمـزار کـه هرکدام نماد و نشـانه چیزی هسـتند. تنهایی، گـذر از تنهایی ها و دوسـتی در 

پهنـای هسـتی بـه این داسـتان معناهای ژرفی بخشـیده اسـت.

4.3خالصهداستانعمرهفتچوبکبریت

پسـرکی، قبـل از اینکـه پـدرش به سـفر برود، نشـانی و کلید یک بـاغ قدیمی انـار و یک 
قوطـی کبریـت را می گیرد. در قوطی هفت چـوب کبریت وجود دارد. او به سـفارش پدرش 
تصمیـم می گیـرد یک شـب پاییـزی به باغ رفتـه و انـار بچیند. برای رسـیدن به باغ، پسـرک 
بایـد از یـک رودخانـه و یـک تاکسـتان که در آن یک اسـب اسـت، عبور کند. پسـرک از هر 
کـدام از کبریت هـا برای یافتن مسـیر باغ و مالزمات سـفر اسـتفاده می کنـد وبالفاصله بعد از 
یافتـن آن شـیء کبریـت خاموش می شـود. در نهایت پسـرک بـه درختان انار می رسـد؛ ولی 
دیگـر کبریتـی  بـرای او باقـی نمانده تا انارها را بچیند. اما آسـمان مهتابی اسـت، پسـرک در 
زیـر نـور مهتـاب انارها را چیـده و به خانه برمی گـردد و به خـواب می رود. )احمـدی،1390(.

1.4.3تحلیلداستان
کـودک در تاکسـتان به دنبال نشـانه ای از ناخـودآگاه می گردد؛ روان غیربشـری که قدرتی فرازمینی 
دارد و می توانـد بـه او در رسـیدن به مقصودش که چیدن انارها اسـت کمک کند. تاکسـتان رمزی 
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از دانـش و معرفـت اسـت و اسـب نماینـده ی روان غیـر بشـری و نیـروی تفکر و اندیشـه؛ یعنی 
کـودک بـا شـناخت، اسـب را انتخاب می کنـد و به دنبال کشـف ناخودآگاهی خـود می رود.

5.3آینه
آینـه بازتاب چیسـت؟ حقیقـت، صمیمت درون قلـب و آگاهی. آینه نمادا شـراق اسـت. در واقع 
نمـاد فرزانگـی و آگاهـی اسـت. آینه بازتـاب هوش یا کالم الهی اسـت که آن را چـون نماد ظهور 
نشـان می دهد که بازتابنده ی خرد خالق اسـت؛ همچنین نماد اندیشـه ی الهی اسـت که مظهریت 
را منعکـس می کنـد، مظهریـت را کـه بـه صورت خـودش خلق کرده اسـت. این هـوش ملکوتی 
که به وسـیله آینه منعکس می شـود، از نظر نمادین، هم ذات با خورشـید اسـت. از اینجاسـت که 
آینـه اغلـب نمادی خورشـیدی فرض می شـود؛ امـا در عین حال نمـادی قمری اسـت، چراکه ماه 
مانند آینه بازتابنده ی نور خورشـید اسـت )شـوالیه و گربران، 325-326:1388(. آینه در اساطیر، دو 
کارکرد مثبت و منفی دارد. از یک سـو سـمبلی از خیر و نیروهای یاریگر اسـت و از سـوی دیگر 
بـه سـمبلی اهریمنی و ناخوب تبدیل می شـود. در کارکـرد مثبت، آینه با مفهوم خـرد و آگاهی در 
تقابل با جهل و نادانی قرار گرفته   اسـت. در اسـاطیر، خورشـید چشـم اهورامزدا اسـت و آینه ها 

بـه او بـاز می گردنـد و تـا زمانی که رسـتاخیز فرا رسـد، در آن جا باقـی می مانند.
 نمـاد آینـه در مطالعـات روانشناسـانه ی  یونـگ، در مورد اسـاطیر نیز دیده می شـود. او نماد 
آینـه را در ارتبـاط بـا نقـاب توضیح می دهـد. به زعم وی، نقـاب آن چهره ی سـاختگی یا کاذبی 
اسـت کـه انسـان از خـود به نمایـش می گـذارد. دربرابر این نقـاب، آینه قـرار دارد که فـرد را با 
خـود واقعـی اش روبـرو می سـازد. بـه عبـارت دیگـر، آینه آن چهـره ای را بـاز می تابانـد که فرد 
هرگـز بـه دیگـران نشـان نمی دهد و آن را در پشـت نقـاب پنهان مـی دارد )بیلسـکر،66:1391(. 
مضمونـی کـه روح را بـه صـورت آینه ملحوظ داشـته، توسـط افالطون و فلوطین مطرح شـده 
اسـت. »آینـه همـان روح اسـت کـه فـرد را بـه دانـش و خرد می رسـاند. شـخص در آینـه قادر 
اسـت آگاهـی مختصری از همه ی دانش ها به دسـت بیـاورد و به درون روح خـود بنگرد« )هال، 

.)5 :1383
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ابتدا خالصه ای از داسـتان نقل می شـود و سـپس به تحلیل داسـتان می پردازیم: داسـتان ماجرای 
دختـری اسـت کـه روزی وقتـی از خـواب بیدار می شـود، از پنجـره ی اتاقش کبوتری سـفید را 
روی ایـوان می بینـد. دختـرک بـه دنبـال کبوتـر بـه جاهای مختلـف نظیر دریـا، جنـگل، بیایان، 

صحرایـی پراز گل بنفشـه، پیـاده روی خیابان و ایسـتگاه راه  آهن سـر می زند.
کبوتـر هم زمـان بـا عبـور از ایـن مکان هـا، پـری از خود بـه جای می گـذارد و دختـرک آن 
پـر را برمـی دارد؛ امـا در نهایـت دختـرک بدون اینکه به کبوتر دسـت یافته باشـد، بـا پر هایی که 
دسـتاورد ایـن سـفر اسـت، به خانـه  بر می گـردد و همه ی پرها را بـه عالوه ی پر سـفیدی که در 
ابتـدای داسـتان در خانـه پیدا کرده بـود، به آینه اتاقش می چسـباند. دخترک در حالی که خسـته 
اسـت، بـدون ایـن که پنجره ی اتاقـش را ببندد به خواب مـی رود و صبح، هنگامی کـه از خواب 

بلنـد می شـود کبوتر سـفید را کنار آینـه می بیند )احمـدی، 1389(.

1.5.3تحلیلداستان
بـه عقیـده ی فلوطیـن، تصویـر یک موجـود به مثابه ی یـک آینه، در معـرض تأثیراتـی از الگوی 
خویشـتن اسـت. »انسـان مطابق بـا موضعی که اتخاذ کـرده، همانند یـک آینه، زیبایی یا زشـتی 
را بـاز می تابانـد. آینـه فقـط عمـل انعـکاس تصویر را انجـام نمی دهـد. روح وقتی یـک آینه تام 
و تمـام شـده باشـد، با تصویر شـریک می شـود. این اشـتراک، نشـانه ی تغییر و تحـول کامل او 
اسـت. بدیـن ترتیـب، صورت هـای موضوع مشـاهده شـده و آینه ی مشـاهده گر، باهـم ترکیب 
می شـوند« )شـوالیه وگربران، 1388: -330 325(. بنابراین کبوتری که در انتهای داسـتان در کنار 

آینه اسـت، بـا دختر یکی اسـت.

2.5.3پرنده
پرنده هـا مظاهـر رمـزی و نمادیـن از جـان و روان، مراتـب اعـالء تشـرف و راز آمـوزی و نیـز 
عامـالن وصـل و محرمـان اسـرار  اند. همچنیـن نماد تمایالت عاشـقانه بـرای پـرواز در فضایی 
عاطفـی و نیـز پیام گـذاران زندگانـی جاویدند. بـا توجه به این که نویسـنده از طیف وسـیعی از 
پرنـدگان )فاختـه، گنجشـک، قنـاری و پرنـده ای بی نام( سـخن می گویـد، باید گفت کـه به طور 
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کلـی ایـن پرنـدگان، نمایـان کننده روح بـرای پـرواز و اوج گرفتن و رها شـدن از وابسـتگی به 
ایـن هسـتی خاکـی هسـتند. از طرفی آن ها نماینـده فراخود، با تمـام محتوای آن، اعـم از اهداف 

عالـی و آرمان هـای بلنـد به حسـاب می آیند:

- »فاخته ای در دورها می خواند. اسب از آواز فاخته بیدار شد« )احمدی، 1385: 10(.

»در ایـران، پرنـدگان منتقل کننده ی وحی و سـروش و نمایندگان عقل کل و نیز تجسـمی 
از آتـش، ابـر، خوشـید و صاعقـه هسـتند. پرنـدگان نمـاد آسـمان و آسـمانی بودن هسـتند« 

)بهرام پـور، 1388: 135(.

6.3خالصهیداستانهفتروزهفتهدارم
داسـتان کودکـی اسـت که یک کاغـذ چهارخانه )شـطرنجی( دارد و یک جعبه ی آبرنـگ که اتفاقًا 
هفت رنگ اسـت. او می خواهد در هر روز از هفته یک نقاشـی بکشـد تا پدرش از سـفر برگردد. 
این داسـتان، داسـتان نقاشـی هایی اسـت که این کـودک در کاغـذ چهارخانه اش می کشـد و وقتی 
پـدرش می آیـد نقاشـی را که دیگر آن نقاشـی اولیه نیسـت را به پدر نشـان می دهـد. او یک پرنده 

را نقاشـی می کنـد کـه در قفس اسـت و هـر روز جزئیاتی را بـه آن اضافه می کند: 

شـنبه-یک شـنبه- دوشـنبه- سه شـنبه- چهارشـنبه- پنج شـنبه- جمعه. با یک برگ کاغذ 
چهارخانـه و هفـت رنـگ در هفـت روز هفته می خواهم نقاشـی کنم. 

- امروز شنبه است. روی کاغذ چهارخانه با رنگ سبز یک پرنده نقاشی کردم. 

- امـروز یـک شـنبه اسـت روی کاغـذ چهارخانـه بـا رنگ سـیاه بـرای پرنـده یک قفس 
نقاشـی کردم

- امروز دوشنبه است روی کاغذ چهارخانه با رنگ زرد برای پرنده دانه نقاشی کردم

- امـروز سه شـنبه اسـت روی کاغـذ چهارخانـه بـا رنگ آبی بـرای پرنده یـک ظرف آب 
نقاشـی کردم.
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- امـروز چهارشـنبه اسـت روی کاغـذ چهارخانـه بـا رنگ قرمز بـرای پرنده یک شـاخه 
گل نقاشـی کردم.

- امـروز پنـج شـنبه اسـت. روی کاغـذ چهارخانه بـا رنگ خاکسـتری برای قفـس پرنده 
یک قفـل نقاشـی کردم.

- امـروز جمعـه اسـت. بایـد پدر از سـفر برگـردد- می خواهم امـروز با رنگ سـفید برای 
قفـل قفس پرنـده یک کلید نقاشـی کنم. 

پدرم حاال از سـفر برگشـت. پـدرم در حیاط خانه ماسـت. امروز باران فـراوان می بارد- من 
بـه حیـاط خانـه مـی روم که پـدرم را ببینم- پـدرم را دیدم- پدرم دلش می خواسـت نقاشـی مرا 
ببینـد./ نقاشـی مـن زیـر بـاران در ایوان مانـده بود- با پـدرم به ایـوان خانه رفتیم. بـاران قفس و 
قفـل را پـاک کـرده بـود-روی کاغذ چهارخانه پرنـده بود- شـاخه گل بود- غذای پرنـده بود و 

ظـرف آب پرنده از بـاران پر بود« )احمـدی، 1380: 18-2(.

1.6.3تحلیلداستان
کـودک چـون پرنـده را دوسـت دارد او را در قفـس می کنـد؛ ولی گویـی خود او نیـز از این کار 
ناراحـت اسـت و سـعی می کنـد فضـا را بـرای زندگی پرنـده راحت تـر کند، بـرای همین حتی 
بـرای پرنـده گل سـرخ می کشـد؛ ولـی بـاز از اینکـه پرنـده را از دسـت بدهد می ترسـد و برای 
قفسـش یـک قفـل می کشـد و قبـل از آمـدن پدر کلیدی سـفید را نقاشـی می کنـد؛ اّما بـا آمدن 
پـدر و باریـدن بـاران قفـل و قفـس پـاک می شـوند و پرنـده و بقیه ی اجـزای نقاشـی می مانند. 
تصویـر پرنـده، می تواند واکنشـی طبیعی باشـد در برابر تنهایی کـودک و یا حتـی آرزوی پرواز. 
ایـن پرنـده ی سـبز همچـون خیـال کودکانه، می توانـد تـا بی-کران ها پـرواز کند و کـودک را از 

سـیر در دنیـای زیبـای کودکانه بهره مند سـازد. 

7.3رنگ
عنصـر رنـگ بـا ادبیـات، پیونـد تنگاتنـگ و عمیقـی دارد. رنگ هـا، احساسـات و نشـانه های 
گوناگونـی را القـا می کننـد کـه از طریـق آن می تـوان بسـیاری از راز و رمزهـا را کشـف نمـود. 
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خاصیـت نمادیـن رنگ ها در فراگیری و جهان گسـتری آن اسـت. رنـگ از مهم ترین عنصرهای 
القای معنی در کارهای احمدی اسـت. رنگ و اسـتفاده از آن یکی از شـاخص ترین خصوصیات 
سـبک نوشـتاری احمـدی اسـت. دنیایی را کـه وی برای کـودک مخاطب خویش بـا کلمات به 
تصویـر می کشـد، دنیایـی اسـت سراسـر رنـگ، رنگ هایی کـه به شایسـتگی در جایی کـه باید 
می نشـیند بـه گونـه ای کـه گاه نمـی تـوان شـیء و رنـگ را از هـم تفکیـک کـرد. وی از رنگ 
هـا هنرمندانـه و اندیشـمندانه و از نظـرگاه یونـگ، روانکاوانـه اسـتفاده می کنـد. پرکاربردتریـن 

بن مایـه ی رنـگ در آثـار احمدرضـا احمـدی بـه این شـش رنگ می تـوان اشـاره کرد:

1.7.3رنگسفید
نمـادی از »خلـوص، معصومیـت، بی زمانـی، در معنـای منفی نشـانگر مرگ، وحشـت، ماورای 
طبیعـت، حقیقـت کورکننـده ی معمای اسـرارآمیز کیهـان« اسـت )گوریـن، 1385: 163( »رنگ 
سـفید، خاصیتـی مثبـت، تهییج کننـده، نورانـی، فضـادار، ظریف و لطیـف دارد. ایـن رنگ مظهر 
خلـوص، عفـت، پارسـایی، عصمـت، بی گناهـی و حقیقـت، و مهم تـر از همـه، صبـح و پایـان 
جنـگ اسـت. رنـگ سـفید معـرف سـکوت اسـت نـه مّحـرک، در واقـع نمـاد جوانی اسـت« 
)شـهامت، 1380: 42(. »امـروز جمعـه اسـت، بایـد پدرم از سـفر برگـردد- می خواهـم امروز با 
رنـگ سـفید برای قفـل قفس پرنده یک کلید نقاشـی کنم« )احمـدی، 1380: 15(. کـودک برای 
قفـل کلیـدی می کشـد با رنگ سـفید که نمـادی اسـت از جاودانگی یعنـی می خواهـد پرنده را 

آزاد کنـد و بـه گونـه ای پـرواز پرنـده را جاودانه کند.

2.7.3رنگقرمز
رنـگ قرمـز از رنگ هـای اصلی و از کهن الگوهاسـت و معنـای متعـددی دارد، از جمله: »خون، 
قربانـی، شـهوت شـدید، بی نظمـی و اختالل« )گوریـن، 1385: 15(. نمادی از عشـق و دوسـت 
داشـتن بـه همـراه حس لطیفـی از طراوات و شـادابی. از نظر روان شـناختی، قرمـز، رنگی پویا و 
زنـده اسـت. »قرمز یعنی محـرک، اراده ای برای پیـروزی و قدرت، انگیزه ای اسـت برای فعالیت 
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شـدید، ورزش، پیـکار، رقابـت، شـهوت جنسـی و بـارآوری تهورآمیـز، قرمـز یعنی تأثیـر اراده 
یـا قـدرت اراده«. قرمـز از لحـاظ نمـادی، شـبیه بـه خونی اسـت که در هنـگام پیـروزی ریخته 
می شـود، همچون شـعله ی عید پنجاهه اسـت که آتشـی را در روح انسـان شـعله ور می سـازد. 
نظیر خلق و خویی خونخوار و طبیعت مردانه اسـت. ادراک حسـی آن به صورت میل و اشـتها 
ظاهـر می شـود« )لوشـر،1373: 87(. »امـروز چهارشـنبه اسـت. روی کاغـذ چهارخانـه بـا رنگ 
قرمـز برای پرنده یک شـاخه گل سـرخ نقاشـی کـردم« )احمـدی، 1380: 11( هـم رنگ قرمز و 
هـم گل سـرخ، عشـق را در ذهـن تداعـی می کننـد و هـر دو نمادی از عالقه و دوسـت داشـتن 

هسـتند. بنابرایـن کـودک با کشـیدن گل سـرخ، عشـق خود را بـه پرنده ابـراز می کند.

3.7.3رنگزرد
»در اندیشـه ی یونـگ رنـگ زرد نمادی از انـرژی خالقه، قانون طبیعت، تفکر، روشـنگری، خرد 
و بینـش روحانـی« )گوریـن، 1385: 162( اسـت. محتوای عاطفی آن »امیدواری و آزادی« اسـت 
و »نشـانی اسـت از روشـنی و هوشمندی« )سـاطعی، 1372: 36(. رنگ زرد، رنگ مقدسی است. 
»زرد در اسـاطیر با رنگ زرین ایزدی پیوسـته اسـت. رنگ زرد، رنگی درخشـان و نشـانه ایزدان 
اسـت. در مصر، زرد نماد خورشـید و خدایان اسـت.  رنگ زرد از نظر کاربرد، رنگ روشـنی و 
دانایی اسـت. »پرتوهای زرد جهت بیداری ذهنی واال، الهام گرفتن و سـرور بسـیار مؤثر اسـت. 
توانایـی منطقـی و خـود کنترلی را برای رسـیدن به روشـن بینی تقویت می کند« )هانـت، 1378: 
73(. »بـودا بـه هنـگام نیایـش خدای بلنـد مرتبه ی خـود، پیراهن هایی بـه رنگ زرد می پوشـید، 

کنفوسیوس نیز همیشـه زرد می پوشید« )سـان، 1378: 115(. 
»امـروز دوشـنبه اسـت روی کاغـذ چهارخانـه با رنـگ زرد برای پرنـده دانه نقاشـی کردم« 
)احمـدی، 1380: 8(. دانـه نمادی اسـت از باروری و ادامـه ی زندگی که در معنای نمادین بیانگر 

ایـن اسـت که کـودک به پرنـده ی درون قفس حـس امید بـه ادامه ی زندگـی می دهد.
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4.7.3رنگسبز
یونـگ در تحلیـل رنگ سـبز آن را نمادی از »رشـد، شـور و احسـاس، باززایی، امیـد و باروری 
می دانـد. سـبز رنـگ معنویـت و آرامش اسـت. و احسـاس جوانی و شـادابی و سـرزندگی را با 
خـود دارد )گوریـن، 1385: 163(. سـبز از نظـر روان شناسـی ایـن گونه تفسـیر می شـود: »سـبز 
نشـانه ی احسـاس آسـایش و تسّلی است. رنگ سـبز رنگ  فونکسـیون مربوط به حواس است. 
بـرای همیـن وقتـی در رویدادهـای رؤیا، رنگ سـبز حاکم اسـت یعنـی در زندگی خـود آگاه از 
حـواس بـه طـور ناکافی بهره بـرداری می شـود و فـرد از روی وجوه سـاده و روزمـره ی زندگی 
بـه آسـانی عبـور می کند« )اپلی،1371: 283(. »امروز شـنبه اسـت. روی کاغـذ چهارخانه با رنگ 
سـبز یک پرنده نقاشـی کـردم« )احمـدی، 1380: 4(. با رنگ سـبز که می تواند نمـادی از رهایی 
و آزادی و یـا سـرزندگی و آرامـش باشـد، تصویـر پرنـده ای را روی کاغـذ می کشـد. این پرنده 

باایـن رنـگ می توانـد نمـادی ازآرزوهای کودک نیز باشـد.

5.7.3رنگآبی
ایـن رنـگ بـه کودک حسـی از امنیت و آرامش را عرضه می دارد و افزون بر آن حسـی از سـکوت 
و آرامـش زنانـه را بـه او منتقـل می کنـد )سـاطعی، 1372: 38(. از جملـه رنگ هـای کهن الگویی 
اسـت که معنای بسـیار مثبتی دارد »حقیقت، احسـاس مذهبی، امنیت، خلوص معنـوی« )گورین، 
1385: 163(. رنـگ آبـی، رنـگ سـکون وتعـادل اسـت. »آبـی رنگـی اسـت صـاف و روشـن، با 
طراوت، آرام، شـیرین، سـاکت، تسـلیم شـونده، امیدوارکننده و اصوالً رنگ آبی یک رنگ مقدس 
اسـت و در فرهنگ اسـالمی چون آسـمان به رنگ آبی اسـت و جایگاه خدا و فرشته و موجودات 
پـاک اسـت، مـورد تقدیـس اسـت« )احمدیـان، 1381: 75(. »امـروز سـه شـنبه اسـت روی کاغذ 
چهارخانـه بـا رنـگ آبی برای پرنده یک ظرف آب نقاشـی کردم« )احمـدی، 1380: 12(. آبی رنگ 
چهارمیـن روز هفتـه اسـت. آب نمادی اسـت از حیـات و زندگی. آبی نیز نمادی اسـت از امنیت. 

گویـی کـودک بـا این کار حسـی از امنیـت در زنده مانـدن را به پرنـده می دهد.
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6.7.3رنگسیاه
در اندیشـه ی یونـگ نمـادی اسـت از »آشـوب، رمز و راز، ناشـناخته ها، مرگ، عقـل اول، ضمیر 
ناخودآگاه، شـر، اندوه )مالیخولیا(« )گورین، 1385: 163(. رنگ سـیاه در اسـاطیر، نماد پلیدی ها 
و نیروهای شـر و اهریمن و دیوان و جادو اسـت. شـیطان نیز به روایتی، دارای ُدمی بلند، شـبیه 
ُدم شـیر اسـت و دوشـاخ در سـر شـیطان وجود دارد، که به روایتی هنگام سـقوط از آسمان این 
شـاخ بـه وجـود آمده اسـت و بدنش سـیاه و عریان  اسـت )فرهنـگ خـواه، 1376: 23(. »امروز 
یک شـنبه اسـت روی کاغذ چهارخانه با رنگ سـیاه یک قفس نقاشـی کردم« )احمدی، 1380: 
10(. رنـگ سـیاه بـا خـود معانی منفـی زیادی به همـراه دارد و وقـوع حادثه ی تلخی را هشـدار 
می دهـد. قفـس نیـز بـا خـود معنـای زندانـی کـردن را بـه همـراه دارد؛ صلـب آزادی و رهایی. 
بنابرایـن از قـرار گرفتـن این دو در کنـار هم، اندوهی حادث می شـود؛ اندوه گرفتـاری درقفس.

8.3زمان
نخسـتین رب النـوع یـا خـدای اسـاطیری که انسـان ها در عالـم خیـال آفریدند، خـدای زمان یا 
دهـر بـود کـه به او به چشـم قدرتـی جاوید می نگریسـتند. بعدهـا آیین های مربوط به پرسـتش 
زمـان، یـا مکان پرسـتی و ایـزدان زمینی که نمـودار نعمت وآبادانـی بودند، پیوند خـورد، از این 
پیونـد، مضامینـی چـون دوام وبقـای پس از مـرگ و زندگی جاویـد و عالم علوی پدیـد آمد. به 
هـر تقدیـر، ایـن مضمون نمـودار پیوند با الوهیت و قداسـت و یـا به زبانی دیگر، اصل بقاسـت 
بـه طـوری که درون مایه افسـان های بی شـماری به معنای زمان بـر می گردد. هرکـول، نمودی از 
خـدای زمـان بی پایان اسـت و دوک، تمثیلی از زمان زودگذر گریزپای. وابسـتگی آثار احمدرضا 
احمـدی بـه زمـان، امـری انکارناپذیر اسـت. اندیشـیدن به زمـان، یعنی زمـان را روایـت کردن. 
گرچـه میـان زمان راسـتین و زمان متن، تفاوت آشـکاری موجود اسـت و زمان زبان شناسـیک، 
از زمـان گاهنامـه ای متمایـز اسـت، حضـور ایـن زمـان در زبـان و سـخن ادبی، سـویه زمانمند 

رخدادهـا را نیـز شـکل می دهد و خود سـازنده ی طرح های داسـتانی اوسـت.
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»زمستان از راه رسید. روی گندم زار را برف پوشاند« )احمدی، 1385: 8(.

»بهار آمد. درختان سیب شکوفه دادند« )احمدی، 1385: 13(.

ایـن چرخـه ی زمـان، بـه طور مکـرر، در آثـارش تکـرار می شـود: »در بهار پرنـده را صدا 
کردیم جـواب داد«.

در »نوشـتم بـاران، بـاران باریـد«، پـدر در بهـار بـه سـفر مـی رود و سـپس بـا گـذر روزها 
مواجهیـم )شـنبه، یک شـنبه/ و...( و هـم چنیـن گـذر فصل ها. فصل هایی که سـهم آشـکاری در 
نشـانه پردازی داسـتان های او دارنـد. در »بهـار خرگـوش سـفیدم را یافتـم«، بـا گـذر فصل ها، از 
بهـاری بـه بهار بعد را شـاهدیم و هم چنین اسـت حضور سـاعت و زنگ سـاعت کـه نمادی از 

گـذران عمـر و زمان اسـت در داسـتان هایش.

9.3سیب
اگرچـه سـیب واژه ای آشـنا و رایـج بـه شـمار می آیـد، در ادبیـات معاصـر از ویژگـی خاصـی 
برخوردارشـده اسـت. سـابقاً این میوه، نماد اظهار عالقه عاشـق به معشـوق معرفی می شـد؛ اما 
کـم کـم واژه سـیب بـا مفهوم »عشـق« جای خـود را به مفهـوم زندگـی داد. در آثـار احمدرضا 
احمدی نیز واژه سـیب، نمادی از احسـاس عشـق و باروری اسـت. او زندگی را با مفهوم عشـق 
به تفسـیر می نشـیند: »اسـب سـفید تند می دوید. دیگر هراس نداشـت که سـیب سـرخ از یالش 

بـه زمین رها شـود و او تنها شـود« )احمـدی، 1385: 16(. 
»سـیب تنها بود.... صبح شـد. در سیبسـتان اسـب به زیر درختی رسـید که سـیبی سـرخ بر 
شـاخه مانده  بود« )احمدی، 1385: 17(. سـیب نمادی از عشـق و باروری اسـت )شوالیه، 1388: 
251(.  نشـانی از محبـت و دوسـتی و در جایـی کمک به هم نـوع. روی آوردن به ایده آل ها برای 
پرکـردن کمبودهـای حال را در نوشـته  های احمدرضا احمـدی نیز می توان یافـت: » خواهرم در 
خـواب دیـده بـود کـه روی تاقچه اتاق، پهلوی آینه، یک سـیب هسـت.  خواهـرم می گفت: در 
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خـواب، خواسـتم سـیب را از کنـار آینه بردارم، سـیب بـه درون آینه رفـت. در آینه نـگاه کردم، 
خـودم را ندیـدم. یـک بـاغ بزرگ دیدم پر از درختان سـیب، اما درختان سـیب حتی یک سـیب 
هـم نداشـتند. سـیب مـن، پروازکنان می رفت، روی شـاخه یک درخت سـیب می نشسـت، بعد 

بر می خواسـت و به سـوی درخـت دیگرمی رفت« )احمـدی، 1387: 3(

10.3عددهفت
تصویـر رمـزی عـدد هفـت، از دیربـاز در فرهنگ هـای اسـطوره ای و دینی مطرح بوده و تقدسـی 
خاص نصیب آن گشـته اسـت؛ به طـوری که برای رازآموزی، هفـت درجه قائل بودند و نیز تکامل 
آدمـی و سـیر مراتـب سـلوک، در هفـت مرحله متحقق می گشـت. فراوانـی این عدد در اسـاطیر، 
متـون مقـدس و قصه هـای پریان، معرف نمـادی بس واالسـت. در نزد مصریان قدیـم، هفت نماد 
زندگـی جاویـدان و ابـدی بـود. هفـت هفته خواب اصحـاب کهف نیز بـه نوعی تأکیـدی بر این 
نمـاد رمـزی اسـت که در بردارنده ی مضامینی چون بی مرگی، عشـق الهی و انسـان جاوید اسـت. 
هندیـان و ایرانیـان نیـز اهمیـت ویـژه ای بـرای هفت قائـل بودند. هفت پـروردگار آریایـی که نزد 
هنـدوان بـه نـام )آدی تیا( خوانده می شـوند وهفت امشاسـپندان ایرانیان باسـتان، عالقـه ی آنان را 
بـه عـدد مزبور می رسـاند«. زرتشـت از هفت وجـود یا جلوه ی خدا سـخن می گوید کـه خداوند 
آن هارا بر حسـب اراده ی خود آفریده اسـت. به نام های بهمن، اردیبهشـت، شـهریور، سـپندار مذ، 

خـرداد، مـرداد و در رأس اینان »سـپنتا مئینو« )خـرد مقدس( قرار دارد )هینلـز، 75:1383(. 
  در باورهـای ایرانـی و در اسـالم نیـز آسـمان و زمین هفت طبقه دارنـد؛ دوزخ هفت طبقه 
اسـت. در عرفـان ایرانـی نیـز، از طلـب تـا فنـای در راه خدا، هفت مرحله اسـت: طلب، عشـق، 
معرفـت، اسـتغناء، توحیـد، حیـرت، وفنـای فـی اهلل. در آثار احمدرضـا احمدی نیز ایـن عدد به 
کـرات بـه کار مـی رود. برای مثـال، در نام داسـتان های او »هفـت روز هفتـه دارم«، »هفت کمان، 
هفـت رنـگ«،« دیگـر در خانه ی پسـرک هفت صندلـی بود«، می تـوان حضور این عدد قدسـی 
را دیـد. همچنیـن، در داسـتان »در بهـار پرنـده را صـدا کردیـم، جـواب داد«، از پرنـده ای هفت 
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رنـگ کـه هفـت آواز بلد اسـت و آوازهای او براسـاس هفت دسـتگاه موسـیقی اسـت، سـخن 
مـی رود. بـه عـالوه، از ایـن عدد به صـورت دیگری چون هفت سـین، هفت روز هفتـه و تعداد 
اعضـای خانـواده کـه هفت نفرند نیز بهره گرفته شـده اسـت.« عدد هفت در اندیشـه ی یونگ از 
قوی تریـن همـه ی اعداد نمادین به حسـاب می آید و نشـانگر وحدت سـه و چهار، کامل شـدن 
،دایـره و نظـم مطلق اسـت )گوریـن، 1385: 164(. نمادینگی عدد هفت در به کمال رسـیدن در 
داسـتان های احمـدی کامـاًل خودنمایـی می کننـد. وی در تمامـی داسـتان هایش از نظمـی هفت 

تایـی بهـره می گیـرد و پایان بنـدی داسـتان هایش را بـر مبنای عـدد هفت قـرار می دهد.

11.3کبوتر
 از مهم تریـن بـن مایه هـای حیوانـی در کودکانه هـای احمـدی اسـت و معمـوالً به رنگ سـفید 
اسـت کـه نمـادی از »تمایالت لیبیـدو، پیدایی آرزو و رمز زایش اسـت. یکی از پرندگانی اسـت 
که معنای رمزی عشـق را با خود دارد« )دالشـو، 170:1386(. و همچنین نمادی اسـت از عشـق 
و محبـت )بهـرام پـور، 139:1388(. »در بسـیاری فرهنگ هـا و از آن جملـه فرهنـگ ایـران، از 
وجـود کبوتـر بـه عنـوان پیک و نامه بر و قاصد یاد شـده اسـت. بـه ویژه که اسـطوره های کهن 
نشـان می دهـد کـه کبوتـر را پیـک ناهید نیـز می نامیده انـد. ارتبـاط کبوتر، بـا ناهید از یک سـو 
و رابطـه  ی ایـن پرنـده بـه عنوان مظهر مهـرورزی بـا »آفرودیـت« )رب النوع زیبایی در اسـاطیر 
یونـان( از سـوی دیگـر، سـبب شـده اسـت کـه به نـام پیک عشـق و قاصد عشـق نیز موسـوم 

شـود« )همان: 139(.
در داسـتان »کبوتـر سـفید و آینـه« احمـدی قصد دارد سیروسـفر سـلوک مانندی را شـکل 
دهـد و دختـری را از فضـای بسـته ی خانـه بیرون ببرد و باشـوق جسـتجو در  هسـتی دوباره به 
خانـه برگردانـد. در ایـن سـفر ، پرنـده ای مانند کبوتـر انگیزه ای می شـود برای حضـور دختر در 
این سـفر و شـناخت هسـتی. »دخترک چشـم به آسـمان داشـت. می رفت. می رفت که به دریا 
رسـید. کبوتر سـفید روزی یک قایق نشسـته بود. دخترک سـوار قایق دیگری شـد و پارو زنان 
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بـه سـوی کبوتـر رفـت. کبوتـر از صـدای پاروهـای قایق دختـرک پرواز کـرد و در آسـمان گم 
شـد. دختـرک در کـف قایـق یک پر آبـی پیدا کرد کـه از رنگ آبی دریا آبی شـده بـود. دخترک 
پری سـفید و پری آبی در دسـت داشـت؛ اّما کبوتر سـفید را می خواسـت« )احمدی، 8:1389(. 
وقتـی کبوتـر و رنگ سـفید در کنـار هم قرار می گیرنـد، آن چه به ذهن مخاطب منتقل می شـود 
بیانگـر آرزویـی اسـت پـاک و حقیقـی کـه نشـانی از معصومیـت کودکی را بـا خـود دارد. این 
ارزو کـه همـان لیبیـدو و میل و اشـتیاق به زندگی اسـت، در سراسـر داسـتان کـودک را به دنبال 
خـود می کشـاند و موجب می شـود تا کودک در مسـیر دسـت یابی بـه آن )کبوتر(، به خویشـتن 
خویـش برسـد. در اینجا کبوتر سـفید نمـادی از پاکی و معصومیت روح خود دختر اسـت. نماد 
آرزویـی اسـت پـاک و معصـوم، شـور و اشـتیاقی اصیـل بـرای ادامـه ی زندگی کـه حکایت از 
عشـقی دارد کـه موجـب تزکیه و جاودانگی می شـود. این آرمـان، ارزش تالش کـردن را دارد و 

کـودک را با خـود همراه می سـازد.

4.نتیجهگیری
آثـار احمـدی بـه دلیل این کـه از عمق ناخودآگاه نویسـنده، جایی کـه کودکی نیز در آن آشـیانه 
دارد، نشـأت می گیـرد، مشـحون از نمادهـای کهن الگویی اسـت. بـه ندرت، می تـوان بن مایه ای 
را یافـت کـه معنـای نمادیـن و کهـن الگویـی نداشـته باشـد. در دسـته بندی کهن الگوها به سـه 
دسـته ی موقعیت و شـخصیت و نمادهای کهن الگویی بیشتر با دسـته ی سوم مواجهیم. احمدی 
در اسـتفاده از کهـن الگوهـا، بـه معنای سـنتی آن ها وفادار اسـت. بـه این معنا که، هـر کهن الگو 
را بـا توجـه به معنای نمادین آن که همیشـه وجود داشـته، به کار می گیـرد و از آن معنای نمادین 
جدیـد و هنجـار شـکن و یا بـه عبارتی تمرکززدا اسـتفاده نمی کند. احمدی کهـن الگو و نمادها 
را درخدمـت رشـد خالقیـت کـودک بـه کار می گیـرد و بـه او کمک می کنـد تا با تخیـل، خود 

را بـه ناخودآگاهـی نزدیک کند. 
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