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چکیده
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مشترک میباشد .ازين رو در اين مقاله ضمن بررسی نمادهای سياهی و تاريکی
شب ،به واکاوی و تطبيق نمادهای خاص اين آرکیتايپ در ميان اشاار سهراب
سپهری و رابيندرانات تاگور پرداخته شده است.
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مقدمه
در حوزه نقد ،اصطالح کهنالگو ،به شيوههای روايی مکرر با الگوهای عملدی
داستانی( ،)actionانواع شخصيت ،يا تصاويری اشاره دارد که در آثار مختلف ادبی
و نيز اسطورهها ،رؤياها و حتی شيوههای آيين اجتماعی ظداهر مدیشدوند( .ر.ک،
حسينی1317 ،ش )91 :تصور میشود که اين الگوها مناکس کننده مجموعهای از
شکلها يا الگوهای جهانشمول و اوليه در روان انسان هستند که تجسم موثر آنها
در يک اثر ادبی موجب واکنش عميدق از سدوی خوانندده آگداه مدیگدردد ،زيدرا
خواننده نيز کهنالگوهای بيان شده توسط نويسنده يا شاعر را در روان خود دارد.
از پيش زمينههای مهم نظريهی ادبی کهنالگو ،اقدام گروهدی از محققدان انسدان-
شناسی تطبيقی در دانشدگاه کمبدري بدود کده بده بررسدی اسدطوره در آثارشدان

پرداختند ،به ويژه "شاخه زرين" اثر جميز جی فريزر که به تبيين الگوهای اوليده
اسطوره وآيين کهن میپردازند.
به زعم اين گروه ،آرکیتايپها ،از الگوهای اوليهای هستند که در بسدياری از
فرهنوها و مذاهب مختلف تکرار میشوند .اين تصاوير پس ماندههدای ذهدن از
تجربيات مکرری در زندگی پيشينيان کهنمان هستند که به گفتده کدارل گوسدتاو
يونو در ناخودآگاه جمای نسل بشر به جای میمانند و در اسطورههدا ،مدذهب،
روياها ،تخيالت فردی و نيز در آثار ادبی بروز میيابند .تابير کهنالگو به صورت
مثالی يا صورت ازلی بدان سبب است که ناخودآگاه جمای ،پيشينهای بسيار کهن
دارد ،چنان که آيندهای تدا بيکراندههدای زمدان هدم پديش روی اوسدت و علدت
فزايندگیهايش برای سدههای آينده و دشواری شناختن آن به صورت مستقيم نيز
به همين سبب است( .ر.ک ،گدورين1375 ،ش )172 :شدمار کهدنالگوهدا بسديار
است ،زيرا تجربههای انسانی بسيار متادد است« .اين الگوهدا و صدورتها کده در
ضمير انسان ،ذاتی و فطری شدهاند ،درجامه نمادهای مختلف فلکی و حيدوانی و
يا نباتی ظاهر میشوند .اين نمادها به نوبه خود میتوانند صدورتهای گونداگون را
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تشکيل دهند و در شکل مجموعه تصويرهای به هدم پيوسدته پديددار شدوند کده
همان اسطورههدا باشدند( ».باسدتيد1375 ،ش« )75 :ايدن نمادهدا در اليده عميدق
ناخودآگاه جمای قرار دارندد و مقيدد بده تجربدهمنددیهدای شخصدی نيسدتند».
(شايگان1313 ،ش« )253 :جمای بودن اين شاور ناخودآگاه سدبب مدیشدود تدا
دارای مسايل و باورهای جمای باشد و صورتی جهدانی بپدذيرد( ».همدان)257 :
و«فراسوی تجربههای شخصی باشد .اين ناخودآگاه جمای از نظدر فرويدد دارای
شالوده و منبع مشترکی است و حاصل آزمودههای تمامی کسانی است که پيش از
اينها میزيستهاند( ».گوردون1375 ،ش )27 :و«همچنين حاصدل باورداشدتهدای
مختلف و افسانههای آنان و شخصيت پندارهای آغازين و اوليه است( ».سدتاری،
1333ش )431 :لذا میتوانند تمثيل مفاهيم خاص و ويژهای باشند .اين مشخصه-
ها و نمادها در انگارههای کارکرد روانی افراد مدام تکراری مدیشدوند« .بندابراين
آنچه يونو آنها را عناصر ساختاری اسطورهسداز ناميدده اسدت ،همداره در روان
ناهشيار افراد وجود دارند( ».همان)439 :
از ناخودآگاهی تا آركیتایپ
ناخودآگاه شخصی تنهدا بده خدود شدخص تالدق دارد .خداطرات ناخودآگداه
شخصی هر چند کامالً تحت نظدارت و اراده نيسدت« ،امدا هنگدامی کده درجده
ناخودآگاهی ضايف شود ،میتواند به ياد آيد و گداهی نيدز بددون دخالدت اراده
داخل خودآگاه میشود( ».فوردهام1313 ،ش« )114 :از ديد يونو يادگيریهدای
موجودات زنده در دورانهای گذشته تاکنون میتواند بده صدورت مفداهيم کهدن،
سمبلها و نمادها به زيرترين اليههای ناخودآگاه فرستاده شوند ،در آن جا ثبت و
نگهداری شوند ،عصاره و خالصهی تکامل روانی نوع انسان را تشدکيل دهندد و
متوالياً به نسلهای بادی به ارث برسند(».بتولی1377 ،ش« )23 :فرد زمانی از اين
تصاوير آگاه میشود که تجربيات خاصی مجدداً آن تجربيات اوليه را در زندگيش
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زنده کند( ».گورين1375 ،ش« )123 :بنابراين چکيده و دُردِ يافتهها و انديشيدهها
و آزمونهای بشری در درازنای هزارهها کده در ژرفتدرين اليدههدای ناخودآگداهی
نهفتهاند ،در پيکره اين نمادها پديدار مدیتوانندد شدد( ».کدزازی1372 ،ش)133 :
ناخودآگاه جمای ميراثی است از زندگی تداريخی گذشدته ،از نياکدان و حتدی از
دورانی که بشر در مراحل حيوانی میزيسدت و از ايدن رو بده خداطر ناخودآگداه
نژادی میرسد و بدين ترتيب هنر و ادبيات از طريق آرکیتايپها به تاريخ قدديم
همه افراد بشر میپيوندد و هر خواننده بده ندوعی خدود را ناخودآگداه در آن بداز
میيابد .اين«صور مثالی در روياها و توهمات و خيالپردازی و هنر و ادبيات خود
را به ما نشان میدهند و به طور کلدی بدر مدا نظدارت و نفدوذ دارندد( ».شميسدا،
1371ش)227 :
شب
تاريکی و سياهی شب ،رنگی بدیتحدرک و سداکت و سداکن و غيدر محدرک
میباشد و ضمن عدم ايجاد هر گونه تحريک رواندی و جسدمانی سدبب ندزول و
کاهش ساير فااليتها و جنب و جدوشهدا گرديدده و کنددی و خسدتگی را بده
ارمغان میآورد« .رنو سياه و تاريک شب نيز از جمله مفاهيم و تصاويری هستند
که از طريق تجربيات مکرر و مشابه در زندگی پيشينيان در ناخودآگاه جمادی مدا
به ودياه گذاشته شدهاند ،در اشکال متفاوتی همچدون اسداطير ،مراسدم مدذهبی،
روياها و تخيالت فردی و باالخره در ادبيات( ».گورين1375 ،ش )457 :ازين رو
شب و تاريکی آن نيز نمادهای متفاوتی را در مبحدث آرکدیتايدپ و ناخودآگداه
جمای به خود گرفتهاند .از جمله ظلمت ،هرج و مرج ،ابهام ،ناشناختهها ،مدرگ،
دانش ازلی د ابدی ،ناخودآگاه ،تنهايی ،غم و اندوه ،راز داری و( . ...ر.ک ،همدان:
 )171در ادامه به بررسی و واکاوی مفاهيم آرکیتايپ شدب و تداريکی آن مدابين
اشاار سهراب سپهری و رابيندرانات تاگور پرداخته شده است.
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نماد ابهام
«از جمله مفاهيم نمادين شب و تاريکی ،ابهام است .شميسدا در کتداب خدود
میگويد« :دنيای تاريکی ،دنيای ابهام و ناشناختههاست( ».شميسدا1313 ،ش)74 :
نيچه شايد اولين کسی بوده که به خوبی اين ديالتکتيک را شدناخت و درک کدرد
که ما در تمدنی زندگی میکنيم که به" آپولو "ارجی بيش از اندازه نهاده و کهدن
الگوی متضادش" ديونسيو

"را سرکوب کرده است .مدیتدوان ايدن دو خددای

يونانی را با اصل" ينو"و" يين "در تاتوئيسم چينی يکی انگاشت .يکی نمايندده
روز ،روشنی ،وضوح ،نيروهای مذکر عقل و عمل است و ديگری نمايندده شدب،
تيرگی ،ابهام و راز ،عشق و ...میباشد .همه هستی از ترکيبی از اين دو اصدل بده
ظاهر متضاد و در عمل مکمل شناخته شده است و نيچه به درسدتی دريافدت کده
تمدنی که يکی را بده رسدميت بشناسدد و ديگدری را انکدار کندد ،دچدار تبداهی
مدی شدود .عدالوه بدر بررسدی تداريکی در تاتوئيسدم و مطدرح شددن در مبحدث
آرکیتايپ ،هر رنو عالوه بر طرح شدن در بحث آرکیتايپ ،مدیتواندد از نظدر
روانشناسی رنگها نيز مورد بررسی قرار گيرد و به عنوان مثال سدياهی و تداريکی
که الزمه شب میباشد ،در بحث روانشناسی ،مفاهيم خاصی را به خود اختصاص
داده است .لوشه در کتاب خود نيز ،يکی از مفاهيم روانی اين رنو را ابهدامآميدز
بودن آن میداند و میگويد« :سياه رنگدی اسدت تسدخير کنندده ،مدوثرر فسدرده و
سمبلی است از رازداری ،ابهام ،تر

و ( ». ...لوشه1371 ،ش )79 :بدا توجده بده

اين که عرفان نيز ،راهی پر رمز و راز و سرشار از ابهام است ،ازين رو شداعران و
يا نويسندگانی که متمايل به عرفان باشند ،اين نماد را ناخودآگاه (و يا خودآگداه)
در البه الی تمامی اجزای آثارشان به کار بردهاند .سهراب سدپهری نيدز ،در سدير
حقيقت جويی خويش ،از اين نماد بهره جسته است .به عنوان مثال در شار پدرده
در خطاب به نسيم میگويد:
ديوار قيراندود ،از ميان برخيزر پايدان تلدخ صدداهای هدوشربدار فدرو ريز/تدا
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دوزخها بشکافند/تا سايهها بی پايدان شدوند/تا نگداهم رهدا گدردد/در هدم شدکن
بیجنبشی ات را/و از مرز هستی من بگذر/سياه ،سرد ،بی تپش گندور (سدپهری،
1319ش)113 :
در شار فوق سياهی ،نمادی از ابهام و ناشناختههاست .با توجده بده ايدن کده
سهراب نقاش بوده و رنو با دنيای درونی و برونی وی آميخته و دنيا را هالدهای
از رنو میدانسته است ،اين سئوال پيش میآيد که چرا سهراب در مصدراع آخدر
شار گفته است«:سياه ،سرد ،بیتپش ،گنو».
به نظر نگارنده چون سهراب طبياتاً با جنبه روانی رنگها آشنا بوده و هر رنگی
را متناسب با مفهوم و مانای آن به کار برده است ،آوردن صفت سرد بدرای سدياه
به اين دليل است که در روانشناسی رنگها ،در مبحث کنتراست سرد و گرم(دمای
هر رنو) « رندو سدياه ،سدردترين کنتراسدت(دما)را داشدته و ازيدن رو کمتدرين
حرارت را در خود دارد( ».ايتن1371 ،ش« )31 :اما آوردن صفت بیتپش نيدز بده
اين دليل است که اين رنو برخالف رنو سفيد رنگی است بیتحدرک ،سداکت،
ساکن و غير محرک و ضمناً باعث کداهش سداير فااليتهدا مدیشدود( ».اکبدرزاده،
1371ش )49 :اما صفت آخر (گنو) به اين دليل اسدت کده بدا توجده بده بحدث
آرکیتايپ اين رنو نمودی از ابهام و ناشناختهها اسدت .بده عبدارت ديگدر ايدن
صفت ،در مفهوم کليدی تاريکی شب میباشد که گويی سهراب با آگداهی تمدام،
آنها را به کار برده است .نمونه ديگر را می توان در شار دروگران پگداه مشداهده
کرد که شاعر با آمدن ماشوق درونی خويش (آنيما) شاهد برخاستن شب از تهی
است ولی دوباره با رفتن او ،دچار ابهام نسبی میشود که به همه چيز حتی علف
نيز میپيچد:
تو نيستی و تپيدن گردابی است/تو نيستی و غريو رودها گويا نيست ،و درههدا
ناخواناست /میآيی :شب از چهرهها برمیخيزد ،راز از تهی میپدرد /روی چمدن
تاريک میشود ،جوشش چشمه میشکند /چشمانت را میبندی ،ابهام بده علدف
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میپيجد( .سپهری1319 ،ش)111 :
نمونه ديگر اين نماد را در اشاار سپهری میتوان در صفحه  113مشاهده کرد.
تاگور نيز همزاد درونی خود را به دليل جنبشی که در ناشناختهها و ابهامدات
شب دارد ،میشناسد .بديهی است که اين عنصر دروندی در سداحلی ناشدناخته و
لبريز تر از تاريکی ابهام زندگی میکند:
من تو را به جنبشی که در تاريکی میافتد/به زمزمدهی جهدانهدای ناديده/بده
ساحل ناشناخته میشناسم (تاگور1313 ،ش)74 :
بدون شک ابهام تاريکی شب در شار باال ،به مبهم بودن ايدن عنصدر دروندی
شاعر نيز کمک شايانی کرده است .در اثر همين ابهدام ،شداعر ،در نيلدوفر عشدق،
شب را دريايی از ناشناختهها میداند که پيام ماشوق را به شاعری میرساند.
خادم تو بر در خانهام ايستاده است /از دريای ناشناخته گذشته و پيام تو را بده
خانه من آورده است /شب تاريک است و دل من هراسان/با اين همده چدراغ بدر
میدارم و در را باز میکنم( .پاشايی1311 ،ش)19 :
وضايتی مشابه به همين فضا را در مجموعه عبور به نيکی مدیتدوان مشداهده
کرد .شاعر ماشوق درونیاش را که در نمداد سدايه ظهدور يافتده اسدت و وی را
فريب میدهد ،به جنبشی که در ساحل ناشناخته شب روی میدهد ،میشناسد؛ به
زمزمه جهانهای ناديده:
فقط قسمتی از هديه من در اين جهان است/بقيه آن در روياهای من است /ای
که نوازشت هميشه فريبم میدهد/خاموش و پنهانی بده آن جدا بيدا/من تدو را بده
جنبشی که در تاريکی میافتد/به زمزمه جهدانهدای ناديده/بده سداحل ناشدناخته
میشناسم( .همان)219 :
نمونه ديگری از اين نماد را میتوان در صفحه (31همان منبع آخدر) مشداهده
کرد.
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نماد تنهایی
سپهری از مادود هنرمندان انديشدمندی اسدت کده درد فلسدفی دارد .درد او
نانی به کف آوردن و توليد مثل کردن نيست و به همين دليدل او شداعری اسدت
فيلسوف و يا هنرمندی است که فيلسوفانه میانديشد و شاعرانه میگويد و ازيدن
لحاظ شباهت زيادی به کافکا دارد .هشت کتاب ،روندد تکامدل ذهندی و شداری
سپهری را بازتاب میکند .مثالً در حدود سالهای  1355تا  ،1345سدپهری چده از
لحاظ فلسفی ،چه از لحاظ رسيدن به جوهر شاری هنوز خام است .در دفتدر اول
با تصاوير تاريکی شب ،وحشت تنهايی ،نرسيدن به حقيقدت روبدرو مدیشدويم.
گويی سپهری تحت تأثير اگزيستانسياليستی کده بادد از تفکدر کمونيسدتی ،در آن
روزها در ميان روشنفکران ايرانی متداول بوده ،قرار گرفته و سدخت از سدارتر و
کامو الهام گرفته است(.ر .ک،مقدادی1371 ،ش )122 :سهراب در صدد رفتن بده
ناکجا آباد است .او اين جهان را خاک غريبی میداند که در آن شاعر ،هماره خود
را تنهددا احسددا

مددیکنددد و احسددا

غربددت و بيگددانگی ،لحظددهای او را تنهددا

نمیگذارد( .ر.ک،عماد1371 ،ش )311 :ازين رو تاريکی شدب در القدای فضدای
تنهايی بسيار موثر واقع میشود(.غالمرضايی1377 ،ش )431 :به عندوان مثدال در
شار همراه:
تنها در بیچراغی شبها میرفتم /دستهايم از ياد مشال تهی شده بدود /همده
ستارههايم به تاريکی رفته بود/مشت من ساقه خشک تپشها را میفشرد /لحظهام
از طنين ريزش پيوندها پر بود /تنها میرفتم،میشدنوی تنهدا( .سدپهری1319 ،ش:
)111
تنها بودن در اکثر دفاتر اوليه سهراب موج میزند .او غرقه در تنهايی و خوابی
سبک ،از شوری آنسری لبريز است:
خوابم چه سبک ،ابر نيايش چه بلند و چه زيبا بوته زيست و چه تنهدا مدن /
تنها من و سر انگشتم در چشمه ياد و کبوترها لب آب/،هم خنده مدوج ،هدم تدن
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زنبوری بر سبزه مرگ و شکوهی در پنجه باد/من از تو پُدرم ،ای روزنده بداغ هدم
آهنگی کاج و من و تر ر (همان)234 :
فقط از آغاز سال  1345و با انتشار مجموعه آوار آفتاب است که نگداه شداعر
دگرگون میشود و با طبيات ارتبار بيشتری برقرار میکند و با آن رابطده شدفاف
دارد .هر چند هنوز رنو نقاشی را بر صفحه زندگی خود دارد .به عنوان مثدال در
اشاار قير شب و غمی غمناک "،تنهايی "در اتاق تاريکش موج میزند و رخنهای
برای آن نيست .در و ديوارها دست به دست هم دادهاند و به هدم پيوسدته و جدز
سايه ابهامآور يک وهم چيزی ديگر بر روی زمين نمیلغزد:
رخنهای نيست در اين تاريکی/در و ديوار بده هدم پيوسته/سدايهای لغدزد اگدر
روی زمين/نقش وهمی است ز بندی رسته( .سپهری1319 ،ش)12 :
تاگور نيز به موازات سهراب سپهری ،تاريکی شب را ،تاريکی تنهايی میداند،
او شبی را به تصوير میکشد که لبريز از تنهايی و خاموشی است و وی خواسدتار
آمدن نيمه گمشده خويش است:
ای زن غمگين ،با کوزه شکستهايت بيا/شب تاريک اسدت ،خانده خلدوت و
بسته خالی است/ای زن بيا و کوزهی پر خاطرهات را بياور( .تاگور1943 ،م)311 :
تنهايی شب و تاريکی آن ،چيزی است که شاعر به تاريکی و تنهايی آن عشق
میورزد .شاعر فضای تاريک تنهايی را به تصوير میکشد که حتدی سدتارههدا در
ابرها گم شده اند؛ بادها در ميان برگها مینالند ،اما شاعر نيمه گمشده خدويش را
در آغوش میگيرد و با وی زمزمه میکند:
شب تاريک است .ستارهها در ابرها گم شدهاند .باد در ميدان برگهدا مدینالدد.
مويم را افشان میکنم ،پيراهن آبيم را به خودم میپيچم مثل شدب /سدرت را بده
سينهام میگذارم و آن جا در آن تنهايی شيرين ،روی دل تو زمزمه میکنم (تاگور،
1913م)122 :
نمونه ديگری را نيز میتوان در مجموعه باغبان صفحه  141نيز مشاهده کرد.
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نماد ناامیدی
از ديگر نمادهای شب ،میتوان به نااميدی اشاره کرد که بازتاب گستردهای را
به ويژه در ادبيات مااصر داشته است .اين نماد نيز در اشاار سهراب سدپهری بده
ويژه در دفتر سوم (آوار آفتاب)و ششم ديده مدیشدود .سدپهری مجموعدهی آوار
آفتاب را در سال  1345میسرايد و«در اين دفتر توجه شاعر به بودائيسم آشکارتر
است و پيوند بيشتری با طبيات برقرار میکند و انسان بده تددري از شدارهايش
حذف میشود و سپهری در اين مجموعه از لحاظ فلسفی به بودائيسم میگرايد و
از نظر ادبی به سورئاليسم( ».مقدادی1371 ،ش« )131 :شاعر هنوز" رهرو بیتاب
"جاده حقيقتی است که به آن نرسيده ولی مصرانه در تالش است کده بده اسدرار
حقيقت دسترسی پيدا کند(».صائم1311 ،ش )127 :سدهراب هندوز در ايدن دفتدر
غرق در نااميدی است و حزن عارفانهای او را به دنيای درون میکشاند .به عنوان
مثال واژه شب ،تاريکی و سياهی آن 34 ،بار در اين دفتر تکرار میشود .در دفتر
 3نيز(مسافر)که در سال  1341سروده شده است ،هنوز شاعر ،مسافر راه حقيقدت
است و اگر چه از لحاظ شاری به بلوغ رسيده ولی هنوز به مقصد نرسيده اسدت.
«مسافر که در محبوبيتش برای يافتن حقيقت هنوز ناکام و نااميد است و وصل به
او دست نداده ،چندين بار میگويد :دلم عجيب گرفته کده نشدانگر عددم وصدال
اوست(».مقدادی1371 ،ش )119 :به عنوان مثال در شار زير:
از تک درخت زندگی بیاميد من/مرغان روزها همه يک يدک پريددهاند/شدبها
چو تودههای کالغان شامگاه(.سپهری1319 ،ش)141 :
صبحی در کتاب خود به نقل از سرامی ،در ارتبار بدا همدين اشداار مدیآورد:
« سهراب از يأ

به اميد ،از خوف به رجام و آن گونه که خود به زبان نمادها باز

گفته است از شب به صبح در سفر است .هشت کتاب ،گذار شورانگيز سپهری از
سياهی به سپيدی از تاريکی فلسفه به چشمه عرفانی است که هيچ درآن بدا همده
چيز برابر است(».صبحی1311 ،ش )31 :لذا شاعر سيری را از سياهی نااميدی بده
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سوی سپيدی اميد پشت سر میگذارد و در نتيجه در واپسين شار کتداب کده بده
مجموعه ما هيچ ما نگاه متالق است ،عنوان تدا انتهدا حضدور را بدر خدود دارد و
حاکی از اميد بزرگ شاعر به گشايش دَرِ خوابی شگفت بده روی واژههدای زبدان
است ،اميدی که رهايش آدميزاد را از دام ذهن و ذهنيات و يگانگی درون انسدان
با جهان بيرون ،را بشارت میدهد(.همان)22 :
اما در دفاتر ابتدايی ،نااميدی در ميان اشاار موج میزند و شب نااميدی تمدام
نقشهای اميدی را که شاعر در روز کشيده ،از ميان میرود.
دست جادويی شب/در به روی من و غم میبندد/میکنم هر چه تالش/او به مدن
میخندد  /نقشهايی که کشيدم در روز/شب ز راه آمد و با دود انددود/طرحهايی کده
فکندم در شب/روز پيدا شد با پنبه زدود(.سپهری1319 ،ش)121 :
نماد نااميدی را به ويژه هنگامی که به مجموعه اشداار آوار آفتداب در هشدت
کتاب میرسيم ،میتوان مشاهده کرد.
همره آب و شتابان ،میدويدم مسدت زيبايی/پنجدهام در مدرز بيدداری/در مده
تاريک نوميدی فرو میرفت(.همان)141 :
از سوی ديگر میتوان يکی از دالئلی کده ندام ايدن مجموعده را آوار آفتداب
گذاشت همين نااميدی باشد .چرا که سپهری در اين سير و سلوک ،اگر چه بسيار
صادق و صميمی است ،ولی اين توانايی را ندارد که به آفتاب و حققيت دسترسی
پيدا کند و به همين دليل ،نام اين دفتر شار را آوار آفتاب گذاشته است چرا که نه
فلسفه بوديسم و نه آيينهای شدرقی و روندد طبيادت ،هيچکددام مسدأله يدا درد
فلسفی او را حل نکردهاند و هنگامی که او از سفر آفتاب باز میگدردد ،احسدا
میکند ،سايه تر شده است .ازين رو نااميدانه میگويد:
«صبح از سفالِ آسمان میتراود و شاخه شبانه انديشه من بر پرتگاه زمان خم
میشود( ».همان)111 :
همين سکون و بیروحی ،در مجموعه شارهای تاگور نيز موج میزندد .از آن
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جمله در مجموعه شارها ،در شاری ،فضايی را به تصدوير مدیکشدد کده در پدی
جانان خويش است اما او میگذرد و شاعر نمیتواند چيزی را که در دل دارد بده
وی بگويد .ازين رو:
چيزی که میبايست به او بگويم/مثل ستاره درونم سوسو میزد/تا ماندايش را
در تاريکی نوميد پيدا کند (پاشايی1311 ،ش)351 :
اين نماد را در اشاار نادرپور نيز میتوان به نيکی مشاهده کرد:
بر گور روزهای سيه ،بوتههای عشق/پژمرده و غنچههای اميد گذشته مُدرد/در
حيرتم هنوز که آيا چگونه بود/آن روزها که مرد و تو را جاودانه بدرد( .ندادرپور،
1312ش)119 :
تاگور نيز نااميدی و يأ

را تاريک و بدیروح مدیبيندد .شداعر کده از فدراق

ماشوق خويش لبريز از نااميدی است ،از محبوب خويش میخواهد تا دسدت او
را بگيرد و تاب و توان خستهاش را دوباره از خواب برانگيزد.
شب تاريک است و زائر تو نمیبيند/دستم را بگير .از نوميدی رهايم ده/چراغ
بیسوی مرا ،با شارت نوازش کن/تاب و توان خستهام را از خواب برانگيز/دستم
را بگير (پاشايی1311 ،ش)211 :
(نمونههای ديگر را میتوان در مجموعه باغبان صفحه ،111ماه ندو صدفحه74
و ...مشاهده کرد).
نماد مرگ
از کودتای  1332تا  ،1345فضای شار شروع به دگرگونی کرد .چهرههای اين
دوره ،چهرههايی اغلب جوان هستند که بيشتر آثارشان بادد از  21مدرداد عرضده
شده است .اين چهرهها بدون ترتيب خاصدی عبارتندد از :اخدوان ثالدث ،شداملو،
نادرپور ،مشيری ،هوشدنو ابتهداج ،فدروغ فرخدزاد و سدپهری و(...ر.ک،شدفيای
کدکنی1315 ،ش« )19 :يکی از جمله مسائل اصلی و درون مايههای تازه ای کده
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در قلمرو شار اين دوره عرضه میشود ،کدم و بديش عبارتندد از :مسدئله مدرگ،
مسئله يأ

و نااميدی و ...که بر شار اين دوره حاکم است(».حداکمی1311 ،ش:

 )112اين ويژگی بيشتر در نتيجه يأ

و شکست باد از  21مرداد بوجدود آمدده

است .ازين رو با توجه به اين که مرگ از جمله درونمايدههدای رايد در زمدان
زندگی سهراب بوده است و با توجه به اين که سدياهی و تداريکی شدب نيدز در
مباحث نقد ادبی و آرکیتايپ ،نمادی از مرگ میتواندد باشدد ،بدديهی اسدت در
هشت کتاب سهراب نمونههای بسياری ازين سمبل را میتوان مشاهده کرد .برای
نمونه در شار زير که سهراب تاريکی شب را نمادی راستين از مرگ میداند:
رنگی کنار شب/بیحرف مرده است.../در اين شکسدت رندو/از هدم گسسدته
رشته هر آهنو (سپهری1319 ،ش)14 :
او در ظلمت شب ،تاريکی مرگ را در مقابل زيبايی برگ قرار میدهد:
صبحی سرزد ،مرغی پر زد ،يک شاخه شکست ،خاموش هست/خوابم بربود،
خوابی ديدم ،تابش آبی در خواب ،لرزش برگی درآب/اين سو تاريکی مدرگ ،آن
سو زيبايی برگ ،اينها چه/آنها چيست انبوه زمانها چيست (همان)224 :
از ديگر نمونههای اين نماد را در اشاار سهراب سپهری مدیتدوان در صدفحه
 293مشاهده کرد.
تاگور نيز در شامگاهی تاريک و سياه ،دست مرگ را مدیبيندد کده بده گدردن
زندگيش پيچيده و آن را با بندهای خونين بسته است:
در شامگاه تاريدک ديدم/کده ناگهدان دسدت راسدت مرگ/بده گدردن زنددگی
پيچيده/و آن را با بندهای خونين بسته است(.پاشايی1311 ،ش)337 :
او نيز زندگی را بواسطه رن و اندوه فراوان نوعی فريب میداند کده لبريدز از
غم و ريشخند اوست .هنر کامل مرگ از ديد او درتاريکی است:
اين بازی برون و باختن/اين فريب زندگی/اين کابوسی که از کدودکی بده هدر
قدمان میچسبد/از ريشخند غم ماالمال است/فانو

خيال بيمهای گونداگون/هنر
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کامل مرگ در تاريکی پراکندهر (همان)114 :
نمونههای ديگر اين مفهوم را مدیتدوان در صدفحات 337، 314و ( 315منبدع
آخر) مشاهده کرد.
نماد غم و اندوه
يکی ديگر از نمادهدای شدب و تداريکی ،نمداد غدم و انددوه اسدت(.گورين،
1375ش )121 :بديهی است که در ارتبار بدا ايدن نمداد ،نموندههدای زيدادی را
میتوان يافت .اما برای نمونه میتوان شار غمی غمناک سهراب را نام برد .زمانی
که شاعر شب را غمناک میيابد و غم خويش را ،افزوتر از ديگران:
مثل اين است که شب غمناک است/ديگران را هم غم هست به دل/غدم مدن،
ليک ،غمی غمناک است( .سپهری1319 ،ش)32 :
از آن جا که تاريکی شب و در کل تاريکی و سياهی ،رنگی سداکت و سداکن
میباشد« ،ضمن عدم ايجاد هر گونه تحريک روانی و جهانی سبب کاهش سداير
فااليتها و جنب و جوشها گرديده و کندی را به ارمغان مدیآورد .ايدن رندو
سمبلی از غم و اندوه ،پوشيدگی و ...میباشد( ».اکبرزاده1371 ،ش )37 :ازين رو
سهراب شب را لبريز از غم و اندوهی و شکست میداند کده او را خسدته اسدت.
حتی جغد را نيز مرغی غم پرست میداند که شباهنگام بانو بر میدارد
رنگی کنار شب/بیحرف مرده است/مرغی سياه آمده از راههای دور/میخواند
از بلندددی بددام شددب و شکست/سرمسددت فددتح آمددده از راه/ايددن مددرغ غددم
پرست(.سپهری1319 ،ش)11 :
اما تاگور غم را شبی تاريک میداند کده بده خاندهاش آمدده اسدت .نمونده را
مجموعهی بالهای مرگ میتوان ذکر کرد که در قطاهای میگويدد کده شدب غدم
بارها به خانهام آمده است:
بارها و بارها شب تاريک غم/به در خانهام آمده است/تنها جنو ابزارهايش را
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ديدم/نمود پر هيأت درد بود ،وحاالت بد سيمای وحشت/درآمدی بر فدريبش در
ظلمت(.پاشايی1311 ،ش)34 :
تاگور عارف است ،عارفی عميقاً انسانگرا و عاشق زيبايی و حقيقت(.همانندد
سهراب) فرزانهای است در مانای بودايی آن ،هر چند که بدودايی نيسدت ،اَوَتداره
( )avatareيا تجسم بوداست .او در پی انسان واقای گرفتار تداريکی غمبدار شدب
است .حتی ستارهها هم تاريک هستند .بيداری و روشنايی را تنها در گرو بيداری
انسانها میداند ،دور از تاريکی غم و تاريکی تنهايی:
بيا و شالههای پنهان را/دور از تاريکی ،بيدار کن و آهنو نيايش را/پيشدکش
روشنی جاودانه کن/ستارهها تاريکند/شدب غمگدين اسدت/و آن صددا از اعمداق
میآيد /ای انسان چراغت را بيرون آرر (کريپالينی1943 ،م)341 :
نماد زمان ازلی ـ ابدی
گورين در مبانی نقد ادبی نيز يکی از ماانی شب را زمان ازلی د ابدی میداند.
(ر.ک.گورين1375 ،ش )133 :با توجه بده ايدن کده پدوچی از ويژگدیهدای آثدار
هدايت است( ،توحيدی فر1395 ،ش )14 :میتوان اين نکتده را نيدز در ايدن جدا
مشاهده کرد که هددايت بدا ديددی پدو گرايانده بده کدل هسدتی ،از ازل تدا ابدد
مینگريسته است .شميسا نيز شبهای بوف کور را شدبهدای تاريدک بدیپايدان
صدر آفرينش ازلی د ابدی میداند:
«در ميان تاريکی شب جاودانی که مرا فرا رفته بود ،بايسدتی يدک شدب بلندد
تاريک سرد و بی انتها در جوار مرده به سر ببدرم  ...بده نظدرم آمدد کده تدا دنيدا،
دنياست ،تا من بودهام(...هدايت 1335،ش)21 :
باختين نيز در بحث از انواع ادبی اصطالح کرونوتدوپ  chronotopeرا بده کدار
میبرد که مجموعه مختصات زمانی و مکانی مطدرح در ندوع ادبدی اسدت .ازيدن
ديدگاه بوف کور به لحاظ بیزمانی و بیمکانی يا زمان و مکان کهن يدادآور ندوع
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اسطوره است .لذا در جای ديگر بوف کور آمده:
«به قدری مرا تکان داده که هرگز فراموش نخواهم کدرد و نشدان شدوم آن تدا
زندهام ،از روز ازل تا ابد زندگی مرا زهرآلود خواهد کرد(».همان)21 :
در مجموعه شارهای سپهری که تأثير وی از بوديسم و عرفان بيشدتر اسدت،
اين نمود نيز بيشتر ديده میشود .نمونه را شار زير را میتوان آورد که شداعر در
شبی که از نزديکی دوست ،پل میزند و غمها را گُدل مدیکندد ،شدب را چوندان
سفالينه ای میداند که از آن راز ازلی میتراود:
ای درخور اوجر آواز تو در کوه سحر و گياهی به نماز/غمها را گل کردم ،پدل
زدم از خددود تددا صددخره دوسددت/من هسددتم و سددفالينه تدداريکی ،و تراويدددن راز
ازلی(.سپهری1319 ،ش)234 :
شاعر تاريکی شب را دستآويزی میداند کده او را بده رازهدای ازلدی اسداطير
رهنمون میسازد .لذا آنها را طاليی میبيند:
من در اين تاريکی/در گشودم به چمنهای قديم/به طاليیهدايی کده بده ديدوار
اساطير تماشا کرديم( .همان)319 :
در شب ،دستهای وی نهايت ندارند و از شداخهای بدی نهايدت اسداطير ميدوه
میچيند:
امشب/دستهايم نهايت ندارند/امشب از شاخهای اسداطيری ميدوه مدی چينندد.
(همان)434 :
در شار شب غم آهنگی ،شاعر اشاره مستقيمی به ابدی بودن شب دارد .شدبی
که در حال تپيدن است و نبايد پروا از تاريکی داشت:
لبها میلرزد ،شب میتپد ،جنگل نفس میکشد/پروای چه داری ،مرا در شب
بازوانت سفر ده/انگشتان شبانهات را میفشارم و باد ،شقايق دور دست را پدر پدر
میکند .خزندگان در خوابند ،دروازه ابديت باز است(.همان)113 :
در شار از سبز به سبز ،شاعر با استفاده از نمدادِ سدبزی يدا تولدد دوبداره ،در
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تاريکی زندگی به "فکر يک بره روشن اسدت کده بيايدد علدفِ خسدتگی"اش را
بچرد و"امتداد بازوها"يش را از زيرِ بارانِ زايشِ و زندگی دوباره ،تجربه کند و به
"چمن های قديم" اساطيری دری بگشايد و زنددگی خدود را در امتدداد زنددگی
ازلی ببيند که فناناپذير است و در هستی او تجلی کرده است؛ او در تاريکی ازلدی
د ابدی ،هستی را مانا میکند:
من در اين تاريکی/در گشودم به چمنهای قديم/،به طاليیهايی کده بده ديدوار
اساطير تماشا کرديم(.همان)319 :
درونمايه شار بیپاسخ سپهری دقيقاً همانی است کده در قطاده قدانون کافکدا
میخوانيم .اين قطاه ،بخشی از رمانِ محاکمه است که جداگانه هدم بدرای خدود
مانی مستقلی دارد .در تاريکی بیآغداز و پايدان ،دری در برابدر سدپهری نمدودار
می شود ولی او در انتظار و در تنهايی به سر میبرد و در اتاق بیروزنش ،خود را
در پسِ يک در تنها يافته است .آنگاه شداعر مدیگويدد« :آيدا زنددگیام صددايی
بی پاسخ نبود و همين جمله قطاه ديگری را در مجموعه پزشک دهکدده کافکدا
که پيام امپراتوری نام دارد ،به ذهن متبادر میکند يا جملده مادروف کافکدا را در
کتاب گفتگو با کافکا که در آن جا کافکا بده دوسدت جدوانش ،گوسدتاو يدانوتن
میگويد« :من کوچهای بُن بست هستم .سپهری در همين تاريکی بیآغاز و پايان،
خوابش میبرد ولی پس از بيدار شدن ،پی بده خطدا بدودن ايدن رؤيدا مدیبدرد».
(مقدادی1371 ،ش )135 :در جايی ديگر گياهی را به نماز میبيند .ايدن گيداه بدا
سفالينه تاريکی متقارن است و خود سفالينه هم با تراويدن راز ازلدی .راز ازلدی را
در اين جا میتوان با هسته ازلی جهان بنياد و هم با نيلوفر در پيوند داشت .طبدق
اساطير هند جهان هم ازهسته ازلی به وجود آمده است و هم از نيلدوفری کده بدر
آب های آغازين میشکفد.
ای در خور اوجر آواز تو در کوه سحره و گياهی به نماز/غمها را گدل کدردم،
پل زدم از خود تا صخرهی دوست/من هستم و سدفالينه تداريکی و تراويددن راز
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ازلی(.سپهری1319 ،ش)134 :
تاگور ازلی د ابدی بودن را از جداودانگی در ماندای عرفدانیاش مدیداندد .او
بیمنتها کوزه و پُر و خالی و نغمههای هميشه ندوی آن ،بدیمنتهدايی دل کوچدک
سرشار از شادی و وجد را ،ريختنها و پُرشدنهای هميشده را ،فدروريختنهدای
جاودانه و خالی شدنهای بیزمان را يک شگفتی بیپايان مدیداندد و خجسدتگی
خويش را در رسيدن به نشار ازلی در تاريکی میبيند:
سرورمر همان طور که صددای چندو تدو در تداريکی مدیآيد/سدتاره شدکوفا
میشود/در آن شگفتی بیپايان خواهد بود و شکوه تو عريان خواهد شد/:و من به
نشار ازلی ،به نور لبخند تو خجسته خواهم شد(.تاگور1915 ،م)279 :
تعلقات دنیوی و ناسوتی
عارفان ،روح را با نمادهايی چون ماه و چراغ و متقابالً جسم و تالقات دنيوی
را به شب و تاريکی آن نسبت میدهند .به طور طبيادی انسدان در تداريکی شدب
نمیتواند هيچ امر محسوسی را ببيند ،ولی به رغم آن ،ممکن است حقايق يا امور
بسياری در ورای تاريکی شب ،در جايی پنهان مانده باشدد« .جسدم انسدان (و در
کل تالقات دنيوی) به تاريکی شب تشبيه مدیشدود کده بدا وجدود ايدن حجداب
نمی تواند به عالم ملکوت سيری داشته باشد .ازآنجا که شب اشيام را میپوشاند و
در تاريکی نمیتوان آنها را مشاهده کرد ،عارفان بده شدب بداطن نيدز همدين ماندا را
سرايت داده و شب را نماد حجابهای مانوی دانستهاند( ».فاالی ،وکيلدی1319 ،ش،
ش )91 :11البته همان طور که شب دنيا بدون مصلحت نيست ،شبهدای بداطن نيدز
بدون حکمت نيست .سهراب سپهری نيز همانند عارفان ديگر از اين نماد سود جسته
است .وی در شار وشکستم و دویدن و فتادم( ،به همانگونه که در ندام خدود شدار
نيز هويداست ،در پی شکستن خودی و جنبهی گيتيک خويش مدیباشدد) جهدان را
شبی میداند که در پی فريب اوست .او در پی حقيقتی است که پس از شدياريدن و
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از بين بردن تاريکیهای اين دنيا به آن دست میيابد.
و شياريدم شب يکدست نيايش ،افشاندم دانهی راز/و شکستم آوزيدر فريدب.
(سپهری1319 ،ش)217 :
هم چنين در شار هال ،شاعر خويش را گرفتار جنبه جسمانی و تالقدات ايدن
دنيا میداند .وی پايين را سرشار از تاريکی میخواهد و روشنايی دريچه خددا را
درگرو ريخته شدن و فراموش شدن تالقدات دنيدوی در سدوی تداريکیهدای آن
میداند ،ازين رو با يک تک گويی درونی به خويش میگويد و در واقع نام شدار
هال نيز برای هشدار دادن منِ درونی خويش میباشد.
پايين ،تاريکی باد/بيهوده مپای ،شب از شاخه نخواهد ريخت و دريچده خددا
روشن نيست( .همان)211 :
شاعر که گرفتار تاريکیهای اين جهان ناسوتی است ،خود را از مدوج دريدای
مارفت جدا میداند و هستی را چونان شبی میداند که سدتارههدايش بده جهدتِ
همدردی با او بر پهنه سپهر چيده شدهاند:
موج بيرون ،به صخره ما نمیرسد/ما جدا افتادهايم و ستاره همدردی از شدبِ
هستی سر میزند(.همان)252 :
شاعر که سيری را از دفتر اول(مرگ رنو) ،از تاريکی به سدوی روشدنی طدی
میکند ،در حجم سبز ،به حجمی از عرفان رسيده است که از آن حقيقت برون از
ديد(حضرت حق) میخواهد که سر بر زند و تاريکیهدای ايدن شدب زيسدت را
درهم فروشکند و موجی از نوازش را به سوی شاعر روانه کند:
در غم گداختم ،ای بزرگ،ای تابانر/سر بر زن ،شدبِ زيسدتِ را در هدم ريدز،
ستاره ديگر خاک به/جلوه ای ،ای بدرون از ديددر /از بيکدرانِ تدو مدیترسدم ،ای
دوستر موج نوازشی(.همان)255 :
نمونههای ديگری از اين نماد را مدیتدوان در صدفحات111 ،392 ،437 ،411
و ...مشاهده نمود.
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تاگور نيز در پی بازنهادن خوشیها و االم گيتدی اسدت و همده و همده را بده
خاطر رسيدن به خداوند تحمل میکندد .او تمدامی هسدتی را در شدب تنهدايی و
ناخودآگاهی خويش ،فانی در راه مابود و محبوبِ خود میداند .او خود را مردی
میداند که چند صباحی در ايدن دنياسدت و امدا در تنهدايی و اندزوای شدب ،بده
پروردگار خويش میپيوندد.
چه روزها که در اميدت به سرآورده/و چه روزگاران دراز که چشم به راهدت
نشستهام/چه بسا خوشیها و آالم حيات را که به خاطر تدو تحمدل کدردهام/همده
هستی و دارايی و اميدها و سراسيمه عشقِ من ،همواره در منتهای اختفا به سدوی
تو سير میکردهاند /.برای آخرين بار ،نظری به سويم فکن که جانم برای هميشده
از آنِ تددو خواهددد بددود .گددلهددا آراسددته شددده و گددردن بنددد گددل بددرای دامدداد
مهياست/عرو  ،پس از جشن ،خانهی خود را رها میکندد و تنهدايی و اندزوای
شب ،به پروردگار خود میپيوندد(.تاگور2559 ،م)134 :
تاگور سياهی و تاريکی شب را نمادی از دنيای فرودين مدیداندد .او تداريکی
دنيا را چونان ديوی میداند که روز به روز بينش هستی را از او مدیگيدرد و او را
بيشتر گرفتار اين سايه تاريک میکند.
آن که من او را با اسم به بند میکشدم در ايدن سدياهچال گريده مدیکندد/من
هميشه دور او ديو در میکشم/و همان طور که اين ديو روز به روز سر به آسمان
مددیکشددد/من بيددنش هسددتی حقيقدديم را در سددايهی تاريددک آن از دسددت
میدهم(.تاگور1913 ،م)29 :
و يا در جای ديگر در مجموعه بالهدای مدرگ ،تدن خدود را چدون سدايهای
میداند که روح شاعر مانند نغمه سدتايش در آن قدرار دارد .از ايدن رو او اعتقداد
دارد که نيمه جسمانیاش ،او را گرفتار کرده است.
سايهام ،بينش مرا تاريک کرده بود/از غدار تاريدک هسدتی مدن/،آن ندور مثدل
نغمههای ستايش میشکفد(.پاشايی1311 ،ش)315 :
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نماد مونث بودن
شميسا به نقل از فرهنو سمبولها مینويسد« :شدب مربدور بده اصدل موندث
است .هرئيود به شب نام مادر خدايان داده بود ،زيرا يونانيان عقيدده داشدتند کده
شب و تاريکی مقدم بر آفرينش بدوده اسدت .از ايدن رو شدب مانندد آب بيدانگر
بارآوری و زايش است ،اما در سدمبل شناسدی داللدت بدر سدياهی و مدرگ دارد.
تاريکی مساوی با مادر و زايش اسدت و مطدابق بدا آشدفتگی نخسدتين و هاويده
(کائو

 )chaosاست .همچنين به فنای عرفانی مربور میشود و در نتيجه جداده

ای است که به اسرار بنيادين منشأ منجر میشدود( .ر.ک ،شميسدا1371 ،ش)31 :
سهراب نيز شب را نمادی از جنس مؤنث میداند .بیشک سهراب به دليل نقاش
بودن با ماانی مختلف رنوها آشنايی داشته .لذا هر چده عرفدان وی محکدم تدر
شود ،بسامد تاريکیها ،شبها و ظلمتها و  ...کاهش میيابد .همانگونه کده در
مجموعه حجم سبز ،به نيکی میتوان مشاهده کرد کده بسدامد آن هدا نسدبت بده
رنوهای روشن بسيار اندک است( .گويی با توجه به اين که يکی از ماانی رنو
سبز رويش و زايش است ،حتی در نام حجم سبز نيز میتوان رويش و زايدش را
در دل تاريکیها و شبهای دفاتر پيش مشاهده کرد) به عنوان مثدال در شدار از
سبز به سبز او در تاريکی شب ،ريشههايی را میبيند که آب را بدرای آنهدا ماندا
میکند .آب نماد زايش و رويش است .يونو به نقل از کامورگان جان ويلدنگهم
در کتاب خود مینويسد« :آب يکی از تصاوير آرکیتايپ است که مدیتواندد راز
خلقت تولد ،باروری و ريشه نيز باشد .خود فرايند خويشتن يابی به مانای تولدد
دوباره است .در آشتی با درون ،پيوندی بیمانند با نيمه گمشده روح خود میيابد
و انسانی ديگر میشود .شخص در اثر اين روند از شدکوفايی مرگبدار بده سدوی
تحرکی زنده رهسپار میشود و تولد ثانوی خود از صور کهنالگو اسدت .والدت
مجدد در اين مفهوم يک پديدهی صرفاً روانی و فراتر از جسم است اسا

اعتقاد

به تولد دوباره به وقايع روانی مربور میشود که منجر به تکامل رواندی و فرايندد
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فرديت میشوند( ».يونو1331 ،ش)13 :
من در اين تاريکی/ريشهها را ديدم/و برای بسته ندور

مدرگ ،آب را ماندی

کردم( .سپهری1319 ،ش)253 :
از نکاتِ قابل توجه ديگر در اين شار اشاره آن به نمداد ديگدر تداريکی شدب
يانی مرگ میباشد ،اما باز هم شاعر با مانا کردن آب را برای بته نور

مدرگ،

تضاد را به سوی برتری روشن و رويش سوق مدیدهدد .آب کده نمداد زايدش و
رويش است ،از تاريکیها متولد میشدود .شداعر بده گونده ای در تداريکیهدا و
نااميدیها می زيسته ،که ديگر وقدت آن رسديده ،سرچشدمهای از آن هدا بدرايش
زاييده شود و رشد کرد و به آفتاب حقيقت بپيوندد.
از شب ريشه سرچشمه گدرفتم،و بده گدردابِ آفتداب ريختم/بدیپدروا بدودم:
دريچهام را به رنو گشودم/مغاک جنبش را زيستم(.همان)179 :
نمونههای ديگر اين مفهوم را میتدوان در صدفحات  232د  295د  417د  33د 171
و ...مشاهده نمود.
در کيمياگری هدف اين است که جسم کدر کثيف را تبديل به جسم شفاف و
نورانی کنند .نيگردو ( )Nigerdoبه مانای سياهی مرحله آغازين اين فال و انفادال
کيمياگرانه است که در طی آن ماده پس از تطهير ،سرانجام تبديل به جسم سدفيد
و نورانی میشود .در مصطلحات کيمياگری ،نيگردو ماادل تزوي است که اولين
مرحله ترکيب مذکر و مونث است .شميسا در کتاب خود میگويد« :در کيمياگری
فلسفی ،نيگردو مرحله آغازين روح قبل از سفر به جاده تحدول و تکامدل اسدت.
پس نيگردو والدت در ظلمات است و آن ميالد روح است .ازيدن رو نيگدردو را
ماادل شب تاريک روح  The Dark night of the soualدانسته اندد":شدب تاريدک و
بيم موج و گردابی چنين حائل "که اميد است به والدت مانويدت بيانجامدد و آن
در عرفان ما ،ماادل قبض است که سرانجام صوفی را به جدائی رهنمدون اسدت:
واهلل ُيقبض و يبسطُ .خالصه سخن اين که همان طور کده مداده در کيميداگری از
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عرصه کدورت به جلوه شفافيت میرسد ،روح نيز بايد از جهان سياهیهدا عبدور
کند و در نور به والدت دست يابد و از اين جاست که در تمام داستانهای رواندی
که در آنها با فال و انفااالت روحی و کشمکشهای رواندی مدواجهيم ،سدخن از
آزمايشگاه تاريکی و ظلمت است( .ر.ک،شميسدا2554 ،م )11 :تداگور نيدز تولدد
دوباره روح خود را از ميان تاريکیها میداند:
سرودم ،همان طور که صدای چندو تدو در تداريکی مدیآيد/سدتاره شدکوفا
میشود  /روحم را با آهنو بلند موسيقی زخمه بزن/و در عمقِ تداريکی ،روح بدا
آفرينشی نو بلند میشود  /تکههای نور ،در ساحلِ ديگر آسمانِ تو بلند میشدوند.
(تاگور1915 ،م)279 :
شاعر روح خود را برخاسته از تاريکی شب میداند .گويا شب مدادری اسدت
که فرزندش (روح شاعر) تازه متولد میشود.
بگذار روز و شب شالهی روشنايی در نغمدههدای مدن روشدن باشدد/.بگذار کده
شبها نوازش تو از باالی تاريکی بگذرد/و تازههای نو را بشدکفاند/تاريکی از پديش
چشمها کنار میرود ،آنها هر جا که بروند به نور میرسند( .تاگور1915 ،م)211 :
نمادی از ناخودآگاه
سفر به دنيای درون در روانشناسی يونو از ديدار بدا اليدههدای فدردی سدايه
( )shadowآغاز می شود و رفتن به اليه های درون پيش از شدناختن سدايه ،بددون
روبرو شدن با ناخودآگاهی ممکن نيست (ياوری1311 ،ش)131 :ابن عربدی نيدز
در کتاب فتوحات مکيه ،رموز ديگری را برای شب بيان کرده است که برای تبيين
مانای اصطالحی ،نقل آنها بسيار مهم است .وی در فتوحات ،شب را محل ظهور
سلطان و غلبه غيب میداند و در اين رابطده مدینويسدد«آمددن شدب عبدارت از
چيرگی غيب است ،شب آمده تا آنچه را که خورشيد حقيقت آشدکار سداخته ،از
روی غيرت ،از جهت عدم احترام مکاشفان و آنچه از شاائر الهی و حرمدات او
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را که مشاهده میکنند ،بپوشاند ،زيرا ديده گاهی چيزی را ادراک میکند کده اگدر
آن ادارک در چيزی اعتبار شود ،وفا بدانچه از تاظيم الهی که سزاوار آن اسدت را
نمیکند و چون حرمت آنها کم گشت ،آن را از روی غيرت میپوشاند ،ازيدن رو
آنچه را که خورشيد حقيقت آشکار ساخته بود ،در غيب شب داخدل مدیشدود».
(ابن عربی1314 ،ش ،باب )341 :75به عقيده موالنا نيز خداوند هدر شدب ،ارواح
را از دام تن میرهاند و از لوح اذهان ،نقوش و خواطر را محو میکند .اين ارواح
رها شده از قيد جسم ،فارغ و خالصاندد و در قيدد وبندد حکدم دسدتور کسدی
نيستند؛ به حکم تمثيل به سان زندانيانی هستند که به هنگام شب و در خواب ،از
زندان و حبس بیخبرند و در مقابل ،سالطين و حکمرانان نيز در شب از دولت و
قدرت و دل مشغولیهايی که در روز دارند ،فارغاند و در حالت رهايی از قفدس
تن در غم سود و زيان نيستند:
هدددر شدددبی از دام تدددن ارواح را

مددیرهددانی مددیکنددی الددواح را

میرهند ارواح هر شب زين قفس

فارغان نی حاکم و محکوم کس

شب ز زنددان بدیخبدر زنددانيان

شب ز دولت بیخبدر سدلطانيان

نددی غددم انديشدده سددود و زيددان

نددی خيددال فددالن و آن فددالن
(موالنا1311 ،ش ،ج)391- 311 :1

سپهری هم «در شار همیشه میکوشد تا بده اسدتمداد طلبيددن از پداره زن يدا
 ، animaدر روان خويش ،با راه يافتن به ناخودآگاهی ،به اسرار دسترسی پيدا کند.
در عرفان ايرانی هم ،هنگامی که ،عارف به کمال میرسد ،ديگر نيدازی بده"زن"،
در جهان خارج ندارد و بدا اسدتمداد طلبيددن از پداره زن در درونِ خدويش ،بده
وارستگی و بی نيازی مدیرسدد( ».مقددادی1371 ،ش )113 :او ،آنيمدای دروندی
خويش را زن شبانه موعود میخواند که صفت شبانه اشاره بده خواسدتگاه آنيمدا،
ناخودآگاهی و رويا دارد؛ اگر خودآگداهی را جنبده روشدن و روزانده ذهدن فدرد
بدانيم ،ناخودآگاهی ،جنبه تاريک و نشانهی آن اسدت .بدیشدک آنيمدا و عنصدر
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تکامل بخش درونی ،زمانی بر شاعر ظاهر میشود که وی در تاريک ناخودآگاهی
باشد.
حرف بزن ،اين زنِ شبانه موعودر/زير همين شاخههای عاطفی باد/کودکیام را
به دست من بسپار/در وسط اين هميشههدای سدياه /حدرف بدزن خدواهر تکامدل
خوشرنو( .سپهری1319 ،ش)453 :
اين که شاعر خواستار کودکی خود میباشد ،به گونهای مضمر آنيمدا را مدادر
خوانده که مهم ترين نماد آن است .يونو آنيما ،را نمادی از مادر میداند .مادر از
کهنالگوهايی است که ريشه در اساطير دارد .او مظهر ميل به زايش و پرورش از
طريق بارداری و نيز تغذيه جسمی و روحی و روانی ديگران است .کهدنالگدوی
مادر به نحوی با بيشتر پديدههای پيرامون و دوران ما مرتبط است .همچنين مدادر
میتواند نماد ناخودآگاه باشد .مادر يک کهنالگوی نمونده اسدت و بده خاسدتگاه
طبيات ،به آنچه که به گونه انفاالی میآفرينند ،به عنصر ماده ،داللدت دارد .آنيمدا
در صور مادر مثالی مظاهری دارد که عبارت است از:
« .1مادری نرم خو ،مهربان» (يونو1331 ،ش)21 :
« .2در پيوند با آنيما خود را بدا طبيادت کده مظهدر مدادر مثدالی اسدت يکدی
میپندارد» (يونو1313 ،ش)133 :
« .3دارا بودن جنبه منفی مادرانه ،از جمله حاالت روانی زنانه منفی ،نوعی کند
ذهنی ،تر

از بيماری يا ناتوانی جنسی( ».يونو1319 ،ش)215 :

« .4نگرش منفی به دنيا» (يونو1331 ،ش)21 :
« .1نفوذ منفی روان زنانه» (همان)21 :
« .3به دام انداختن مرد»(فوردهام1313 ،ش)177 :
« .7نمادی از مريم باکره»(يونو1319 ،ش)49 :
ازين رو نمود آنيما در شکل مادر در اين ،جلوهای از ماانی آرکیتدايپی آن در
ناخودآگاه شاعر میباشد.
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صفت تکامل در شار ذکر شده ،برای خواهر اشاره به اين دارد کده يدک فدرد
نمیتواند به کمال واقای دست يابد مگر با اتحاد با عنصر درونی خدويش(.اعم از
مرد و زن و اعم از آنيما و آنيمو )
خوشرنو بودن آن نيز اشاره به مرحلهی فدرامن دارد .چدرا کده ايدن مرحلده،
مرحلهی بهترينهاست .بهترين آرزوها ،بهترين نمودهدا ،همگدی در ايدن مرحلده
نمود پيدا میکنند.
با توجه به اين کده اسداطير برخاسدته از ناخودآگداهی(اعم از فردی،تبداری و
جمای)هستند،و با توجه به اين که سدپهری عالقدهی زيدادی بده بهدره گيدری از
اسطورهها داشته است ،لذا او در تاريکیهای خود ،در به سوی چمنهای دقيقده-
های طاليیهايی که به ديوار اساطير میرسد ،میگشايد:
من در اين تاريکی/در گشودم به چمنهای قديم/به طاليیهايی ،که بده ديدوار
اساطير تماشا کرديم( .سپهری1319 ،ش)319 :
از سوی ديگر با توجه به اين که عرفان خود مارفت يافتن به حقيقت و امدور
حقانی است ،لذا اين مارفت ،بيشتر از طريق شهود و الهاماتی است که از طريدق
ناخودآگاهی بر وجدود عدارف وارد مدیشدوند .سدپهری نيدز عدارفی اسدت کده
ناخودآگاه او را تا فراترها ،تا حضرت حق میرساند:
شب سرشاری بود  /رود از پای صنوبرها ،تا فراترها مدیرفدت  /دره مهتداب
اندود/و چنان روشن کوه ،که خدا پيدا بود( .همان)333 :
نمونههای ديگر اين مفهوم را میتوان در صفحات  333د  372د  117و  ...مشداهده
نمود.
مقدادی در اين باره میگويد« :در دفتر اول هشت کتاب يا مرگِ رنو سپهری
با تکرار واژههای شب ،تاريکی و دلتنگی از تنهايی خود سخن میگويد ،با واژهها
نقاشی و تصويرگری میکند و از عدم وصول ،اتصال يا وصال شِکوه و شدکايت
دارد .زبانِ شاریاش هنوز تکامل نيافته و گداهی اوقدات بده نثدر نزديدک اسدت.
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درخلوتگاه خود ويرانهای بيش نيسدت ،بدا درون سدوخته زنددگی مدیکندد و از
کاروانِ زندگی گسسته شده است( ».مقدادی1371 ،ش )122 :سپهری در سفر بده
حقيقت ،تنهاست و واژهی تنها ،چندين بار در اين شار تکرار شده است و در بی
چراغی بت ها راه میرود.
اما آنيما در اشاار تاگور همان است که شاعر آن را منِ بیمنتها مینامد .تاگور
مینويسدند« :در هندر شدخصِ درون مدا پيدامهدايش را بدرای واالتدرين شدخص
میفرستد ،که او در تمام موقايتهای بیروشنايی ،خود را در جهدانی از زيبدايیِ
بیمنتهای ما عيان میکند( ».پاشايی1311 ،ش)191 :
تنها از خانه بيرون آمدم و راهی وعدهگاه شدم/اما اين کيسدت کده درتداريکی
خاموش به دنبالم افتاده به/خود را کنار میکشدم تدا از حضدور او دوری کنم/امدا
نمیتوانم از دستش خالص شوم/او با خودستايیاش گدرد و خداک مدیکندد؛/هر
کلمهای که من میگويم او صدای بلندش را به آن اضافه میکند/سدرورم ،او مدنِ
کوچکِ من است ،خجالت نمیشکند؛/اما من از اين که با او به در خانهات بيدايم
شرمندهام( .تاگور1913 ،م)35 :
اين واالترين شخص ،يا شخصِ ازلی ،اين سرور ،اين تو يا استاد يا گوُروُ ،يدا
هر اسمی که رويش بگذاری« ،خالق هارمونی است نه خالق يک شدکلی .او بده
حقيقت جاودانه و جوانی میماند .شار تاگور نيرويش را از دعوتش به پيوستن به
اين ازلينه يا شخصيت ازلی میگيرد يانی از پيوستن تنها به بدیمنتهدا( ».پاشدايی،
1311ش )25 :از همين نمونه پيداست که تو در گوهرش بده خدالقِ بدیجهداتِ
موالنا میماند و اين از تجلی او آشکار است .گويا او ،يدا هدر ندامی کده خواندده
شود ،هيچ قصدی در سر ندارد مگر تجلی بخشيدن به شدادی( .همدان )17 :مَدنِ
درونی تاگور ،جاودانگی مدیآورد :جداودانگی خدالی شددن ،جداودانگی صددا و
جوهر سيال ،جاودانگی يانی شادی از راه همين دستها و همين دمها به ايدن بدی
منتها .از همين احسا

شادی است که دل کوچک او چهار حدش را گم میکندد
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و شگفتی را میگويد :اوست که تما

طاليی پاهدای او ،شداديهای شداعر را در

تاريکی ناخودآگاهی به درخشيدن وا میدارد :میآيد ،هميشه میآيدد/در تداريکی
بارانی شدبهای مدرداد در گردوندهی رعددانگيز ابرهدا مدیآيدد/،میآيدد ،هميشده
می آيد/قدمهای اوست که همراه رنجها به دلم چنو میزند/و اين تمدا

طاليدی

پاهای اوست که شاديم را به درخشيدن وا میدارد (تاگور1313 ،ش)31 :
نتیجهگیری
نقد آرکیتايپی از نظريههای مدرن در نقد ادبی و مبتنی بر نقد روانشناختی است
و بر اسا

آرای روانشنا

ماروف سوئيسی کارل گوستاو يونو بنا شدده اسدت.

دراين نوع نقد به مطالاه و بررسی کهنالگوهای اثر میپردازند و نشان میدهند کده
چگونه ذهن شاعر و نويسنده ،اين آرکیتايپها را که محصول تجربههای مکرر بشر
است و در ناخودآگاهی جمای وی به ودياه گذاشته شده جذب کرده ،و آنها را بده
شيوهای سدمبوليک نمدايش داده اسدت .از اندواع نقدد جديدد ،نقدد کهدنالگدويی
(آرکیتايپی) تالش میکند تا ضمير گويندگان و نويسندگان را تابير کند و شناختی
تازه از هستی روان انسان به ما عرضه دارد .در اين مقالده نيدز بده بررسدی مفداهيم
آرکیتايپی شب و تاريکی آن پرداخته شد .با توجه به واکاوی صورت گرفته می-
توان گفت ،سهراب سپهری و رابيندرانات تاگور ،به طدور ناخودآگداه و بدا بهدره
گيری از ناخودآگاهی جمای در به کار بردن مفاهيم و نمادهای شدب و تداريکی
در مواردی چون ابهام و ناشناختهها ،غم و اندوه ،ناخودآگاه ،مونث بودن ،مرگ و
تباهی ،دنيا و تالقات دنيوی ،تنهايی و نااميدی با يکديگر شباهت دارند و با وارد
کردن اين مفاهيم نمادين ،عالوه بر مانای ظاهری ،مانايی باطنی را نيز به جمالت
خويش بخشيدهاند .بیشک بررسی اين مفاهيم باعث باز شدن دريچدهای ندو بدر
ذهن خوانندگان میشود و گاهی اوقات مانای يک بيت يا يک جمله را به سدوی
دو مانايی يا چند مانايی سوق میدهد.
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