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 1:گخواهر تکامل خوشرن

 سهراب سپهری هشت کتابزن در 
 

 01/9/99دوشنبه، مورخ:  ، روزسایت رادیو زمانه :منبع
 

عارش به تفاری  به ذکر  از آ  به مکا  نکامد ، اما او در اش هشت کیابهر چند عشق  رمانیک  چندا  مد نرر سهرر  نبود  و در  

با  کوشممی، دشوو قسمت عرضه میدر دکه مقاله  این در ز  میعارف به تصقویر کشقکد  اسقت      را در کنار« ز  اثکر »ز  پرداخیه، 

 و  چ ا اهکم یونگیمف وگ یون گ  و وام  کرد  برخی از آراء کارل« هشت کیاب»گانه هشت دفاتررایشِ زمانۀ سق  زمکنه و  به عنایت

ز  را به بحث  ازر ضقمکر ناهشکار ز ، توور تصویر و تققی سرراب  د 4د و روا  مردانهر ضقمکر ناهشقکار مر  د 9، روا  زنانه2والگکرن

  5 بگذارم

روید را کاوانۀ فروا  و پروژۀ یونگ شاگرد فروید بودم  را مرور کنکیونگی  کاوانۀمفاهکم روانبرخی ، الزم است بحثپکش از آغاز 

ز اانگاشت  می عیرا واجد خصقت جمگشقایی قال  بود  در عکن اال آ  به پکش برد  و  برا  ضقمکر ناخودآگا  نقش سقازند  و ر   

کند  از منرر یونگ با را  آفرینی میها اضققور دارد و نقشانسققا  روا  جمعیِ تماماسققت که در  «کرن الگو»مفاهکم محور  یونگ، 

توا  ضمکر ناخودآگا  را شناخت و  از طری  نقب زد  به این سرزمکن پنرا ، به تواز  و ِ این کرن الگو  جمعی، بریر مییافین به در

 رسکد و تعادل روانی 

عبارت اسققت از عنصققر یا ا قق    هاانسققا در ضققمکر ناخودآگا  جمعی  هاالگوکرن ترینیکی از مرم یونگی، ها آموز  مواب  با

، خالف فرویدناخودآگا  جمعی هسیند  برم برا  فرایادآورد  ضقمکر  کهاترین مف  مرمبارور  ها نماد به منزلۀمادینگی  ز  و زمکن 

ها و امکال فروخورد  و عقد ا  ازوعهمجم ( راegoخود ) و بکندبدبکن نکست و انسا  را رو به تعالی و تکام  مییونگ به نراد انسا  

ر به تعبک  تفاوت مرم و آشکار  با مشی روانکاوانۀ فروید  دارد یونگی رو، مشقی روانکاوانۀ این  از داندنمی انسقا   ۀسقرکوب شقد  

د وجو ۀ ناشناخی مردانه و دارد که بخش یآنکموس نکز ز  اوست  هر وجود ۀناشقناخی زنانه و  بخشدارد که  ییآنکما  ،مرد هر یونگ

   ها  ناشناخیۀ وجود  استرشد و تکام  این بخش   به تکام  روانی میوقف بر شناخت و  رسکد  انسااوست

نگا      در آ  روزگار، انسا 6«خوابکدیدر مین عنا ر م»و « مغقوب شرایط شقای  بود»ب، روزگار  بود که انسقا   به تعبکر سقررا 

  از جایی به بعد شدمیبند   قورت  الگوهال این کرندر د یبه ناخودآگا  خود نداشقت و مناسقبات و روابط انسقان    ژرف و دقکقی

روا   رفیهرفیه  دآورسققر بر می فرهنگ بر رو  کر  خاکیپدیدۀ  امهدر ادانسققا  بدو  و  ۀتجربشققد  و جدا  «ناخودآگا »از ، «خود»

نماد  ۀبه مثاب «زمکن»و  «بانو  هسیی بزرگِ»الگوها  ه با کرنکها  مادینگی کند و ارزشو ا ق  نرینگی محوریت پکدا می  خودآگا 

( که egoایگو) ،در جرا  جدید  در ادامه، شودمی راند پس  رود یا به ژرفا  ناخودآگا می ، به محاقبود زایش و رویش گر  خورد 

 نگیمادیها  ارزش شود می سبب، آوردرا به همرا  میطبکعت تسققط بر   وچکرگی  کند وو  و ریاضقکات بروز پکدا می عقم و مندر 

است که گویی با بر  در نشسین شود این به جرا  جدید میشقناسقی یونگی   در روا  یکی از نقدهایی که رواز این  زد  شقوند  کنار
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 ما را از بخشی از ضمکر ناخودآگا  جمعی دور کرد  ،و جرا  جدید به فراموشقی سقهرد  شقد    مادینگی   الگوهانرینگی، کرن ا ق  

 7شود کرن بافت میها  ها  کودکانه و اساطکر و افسانهضمکر ناخودآگا  جمعی که در قصهاست  

این از  کسی به مکزانی که کند می ه خوبی بروز و ظرور پکدایونگ معیقد بود که ضقمکر ناخودآگا  جمعی در عر ه شعر و هنر  ب 

خص با واکاو  ااوال شقق، ر واقعددیگر شققخصققکت خود را ببکنند    ۀتواند نکمهایی را تجربه کند، می«آ »شققمب برخوردار باشققد و  

 م  با او مسکر تکام  را بهکماید تعا ۀتواند بخش دیگر وجود خود را بکابد و در سایرفیه میخویشین، رفیه

 بروز و ظرورکه  اسققت س نماد عشقق وار ام فکر  یونگ هسققیند  لوگوس نماد عق  ورمفروم بنکادین در ن لوگوس دواروس و 

نماد  ،آسققما  و اسققت)نماد زنانه( نماد زایایی و رویش ،آسققما  و زمکن که در آ  زمکن ۀد  دوگاننزننقش خود را بر جرا  می یافیه

 :گکردها مدد مییونگ از آ  د کهانیالگوهایکرن دادر عِد، نرینگی است
گر تحول درونی در روان انسان است. آگاهی که در ظهور و تسلط تدریجی اصل نرینه و پیدایش خدایان آفتاب در افق اساطیر بیان»

ای کوچک و سوس  در ااب  فرزند تتیی به تادر در دل ناخودآگاهی یا  دایر  آغازی  اسوویر اسووت، با ک ت   آغاز به صوور  نفهه 

ر یونگ ای  جدایی و تهییک کند. از نظکند و به صووور  نیروی تسووترل ارد اندا  تیمادی  تادر، خود را از ناخودآگا  جدا تین

تادر و ، بزرگ archetypeیا  ]تثابی[ در ابتدا دو صووور  ..تری  تجربه انسووان بدوی و بنیاد فرهنگ و تمدن اسووت.بزرگ ،آغازی 

در کنار ییدیگر ارار دارند. و با رشد روان ناخودآگا  و سلفه اصل نرینه،  ووو اروس و بوگوس  وووو   فرزند نرینه یا آسمان و زتی 

هماهنگی روانی در کمال  ..شود.تادر به ژرفنای روان ناآگا  پرتاب تیشوود. و نمادها و تجلیا  بزرگ زد  تیهای تادینه پ  ارزش

تادر و اابم یوا نرینگی و تادینگی یا ت  و جان، و جهان تاریک بزرگ  egoو ت  ی نی  selfروحی انسووان، در وحود  خود ی نی  

 8«.پدر ازبی استنورانی بزرگ

ه ک زمانی از  گکردآگا  جمعی از آ  پرد  برمیداریم که ناخود الگوکرن ها  ازلی یا قققورتبرخی ما ، تصقققویر یونگی مواب  با

رفا  ناخودآگا  ما راند  کند و ا قق  مادینگی به ژمادینگی غقبه پکدا میگویی ا قق  نرینگی بر ، شققودانسققا  وارد جرا  جدید می

مادر بانو یا بزرگبزرگ گی را فرا یاد آورند ینالگوها را ااکا کنند و ا قق  ماددوبار  این کرن توانندشققود  شققاعرا  و هنرمندا  میمی

 ،یونگنرر بنابر  محور  اسققت ها  مثالی یا سققرنمو ها   ققورتاز  در نگرش یونگی ،دهدفرما  بارور  خاک را می که هسققیی

ا تکام  ر مسکر رشد وتواند غ گرفین از بخش ناپکدا  وجود خود میبا واکاو  ااوال خود و سرا وست اانسا  در جسیجو  کمال 

هایی که که در فولکقور و داسقققیا  «قررما »یا  «پکر فرزانه»المث  کرن الگو  ، فیکندیعدد  یاد میالگوها  مکرن یونگ ازبهکمقاید   

 ۀ  سازندهالفهؤاز ممقوالتی که  ند، ااز مفاهکم یونگی نکز آنکما و آنکموس افزو  بر این،  رندآو، سر بر میدوشق ها گفیه میبرا  بچه

  د نشواند و در هر انسانی یافت میضمکر ناخودآگا  جمعی

ندگا  یکه بنا به تصویر و تققی یونگی بریرین نما رفتبه سروقت شاعرانی توا  می آ ،اهکم مفو  نرام یونگی  ِدادنرر قرار  دببا م

اشعارش او چگونه در  روا  بخش زنانۀ که دهدسهرر  به ما نشا  می «هشت کیاب»  واکاو  اندضمکر ناخودآگا  جمعی ۀبروزدهند

اس موالعه سکر تکوینی شعر او براس ضمکر خود سخن بگوید این بخش از ۀ چگونه توانسیه دربار سقرراب و  بروز و ظرور پکدا کرد 

 است  پکدا کرد بکشیر   در اشعارش بروز و ظرور و  شدتر رفیه درآثار او پررنگن امر رفیهکه ای ااکی از آنست تاریخ سرایش،
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د  دی ها رفت،ذکر آ که  الگوهاییکرن از ضمکر ناخودآگا  جمعی، آنکما وپایی  ، ردب«مرگ رنگ» ،هشقت کیاب دفیر  ننخسقیک  در

، خورد  مثالًبه چشققم می اسققت با مادر کدکو ظر به رابوۀکه نا ی دالگوها  بنکابرخی از کرن ،«هازندگی خواب»شققود  در دفیر نمی

ایفا  نقش  لولو فرشققیۀ مرربا  یا ر نقشدها که اسققیا دو قررمانا  این  دشققو  میدکا  خواندر گوش کود  که اسققاطکر  هاقصققه

  بد وخوب  ها شخصکت هایی ممقو ازروایت  کنندمی

ها که در کودکی شنکد  و بر او تاثکر گذاشیه، پرداخیه ی از قصهبرخسهرر  به  در این شعر،  سقت «هالولو  شقکشقه  »اولکن شقعر،  

 :ین قرار استشعر از ا 9است 
یوارها نسیم از د و کلیدشان در تارییی دور شد/ /درها بسته کدا  در آویخته؟/نگاهت به حلره  آبود!/انسانِ ته پییر/در ای  اتاق تهی»

ای/  در تارییی گم شد/ و تو د/ باران سوتار ، اتاات را پر کر زندابرها در افق رنگارنگ پرد  پر تی برزد/های اابی تیگل /:تراودتی

هاست!/ و ت  توی :/ بوبو پ ت شی هدترسانر ترا تیدا / تا دیدها های تنهایی/ توی همۀ شوی وه  ر همۀ شو  د!/...ترا دآبوانسوان ته 

 10.«ان!د / بوبوی سرگردیدها ترا تیشی ه

در هرکسی از مادر و پ  ارث رسکد  است، به ما مواب  با تققی یونگ شود کهاشار  می جمعیبه بخشی از ضمکر ناخودآگا   جااین

 برخی ،از گذشیگا  و پکشکنکا  خود روا  ماشناسیِ یونگی، روا  در نرام  بردبه ارث میها را ها و ژ کرموزوم ، برخینسبی خویش

ر زمرۀ این د  از او دقصۀ لولو و ترسک    اسقت دکرها بروز و ظرور پکدا الگور کرندهایی که  ، نگرشدبرها را به ارث امور و نگرش

این شعر  ۀکه در ادام «گمشد  ۀلحر»شعر ر دسرراب  ین دفیر،ادر     استد  شدها خوانها  اسقاطکر  است که در گوش بچه قصقه 

گویی  دا  سهرر  خاموش    توکندگو میوفتگش دبخش تاری  وجو تر در پی واکاو  ضمکر خویش برآمد  و با روشقن  ،آمد 

 :رسدبه گوش می   و ناآشناست،دتر به گوش رسککه تا کنو  کم شود و  دایی دیگرمی
طرح  ،ای  تارییی گذشت/ا  در تارییی ژرفی تیزندگی شونید / هایم تیخون را در رگ ۀو ت  زتزت کدر شود  بود/  ترداب اتاام»

یای ؤر راهش بود /ه و ت  دید  ب ای بود/زیبایی رهاشوود  و او با فانوسووش به درون وزید/ در باز شوود/ کرد/وجود  را روشوو  تی

در  ... /ای بود شور برهنه گذشت/زتان در ت  نمی...  هایم از تسش افتاد/رگ کرد/افری در چ ومم زتزته   ا  بود/شویل زندگی بی

 11«.نگرداش ترا تیح  کرد  با هستی گم د  ... پیدا برای که؟ او دیگر نبود/ شد /تارییی ژرف اتاام پیدا تی

، یدوزمی «من»با فانوسش به درو   کها  شد  زیبایی رها اشار  بهبا هسقیکم    جا با برخی نجواها  درونی سقرراب روبرو این در

ریبا  ر گدر جرا  پکرامو  سراغ گرفت  تو گویی، شاعر سر دتوا  او را بکرونی نکست و نمیگوید که مخاطبی سقخن می  با سقرراب 

ر ده ک دگویمیسخن « اویی»  سرراب، از دگکر  بر میدو از ااوال شخصی و خصو یِ خویش پر دگویسخن می د  و با خودفرو بر

از  ، بخشیدآنکما  سقرراب باش  دتوانکه می« اویی» ،دنگراش، سقهرر  را می  د  و با هسقیی گمشق  دشق ا میدتاریکی ژرف اتاقش پک

 ده نزوبار  بد  و درا  افیا د  برگرفین و از پکش خودپر در خقوت سققخن گفین و از ااوال خودبا خویش ا  سققهرر   دضققمکر ناپک

هشت کیاب  یگر اشعاردر دسرراب  گشا آثار و نیایج مبارک و ر  دکاو  است و واجدشناسی و خودمقومات خو ، از دخویش رسک
 : دا کردرا پک د  و سب  و زبا  شاعر ِ مخیصب خودتر ش، روزگار  که پخیه  برگرفیهدرونی خویش پرد نکز از نجواها 
یت / ... بیا تا برادرویتهای صمیمیت حزن تیر اندای تو سبزینۀ آن گیا  اجیبی است/ که دای تو خوب است/ صدا ک  ترا/ صدصو »

یم، آن دزدا برگی د/ ... کسی نیست/ بیا زندکربینی نمیو تنهایی ت  شبیخون حجم ترا پیش از  تنهایی ت  بزرگ است/دبگویم چه ان

 12«.ار اسمت کنیمدیدو دوات/ تیان 
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  دیدسقرراب و واکاو  بخشِ پنرا  ضمکرش   رونیدر آ  نجواها  دفیر  اسقت که  د، اولکن «هاخوابگی دزن» درسق به نرر می

 آورد  برمی رفیه سررفیهاشعار  سهرر  در این  «نکماآ»، دشومی

 عشوقه وم ، زنی کهاثکر ، البیه زنی کرد  به طور روشقن از ز  یاد  ررابسق  جار ایند  اسقت  «مرغ افسقانه »شقعر دیگر این دفیر  

و   د، شعر  عاشقانه نسروهشت کیاب ر سراسردها  پکرامونی و میعارف نکسقت  سقهرر    ، زنی که از جنس ز او نکسقت  محبوب

ها  توا  نشانی از عاشقانهالمث ، نمیفی   است د  و مفیو  و مسقحورِ زلف نگار  نشق  در نکامدلش به سقو  بامی به پرواز  دکبوتر 

 گرفت:  و سراغ دید هشت کیابر درا  فروغ
ی/ دزنم/ برای ت  ای تهربان، اگر به خانۀ ت  آتیت تارییی/ و از نهایت ش  حرف تیزنم/ ت  از نهاز نهایت شو  حرف تی ت  ا»

 . 13«حا  کوچه خوشبخت بنگر دریچه که از آن/ به ازدیک  چراغ بیاور و

ر سقوک د  ِدتر ش  و پخیهدتر شمجرب  است  با د  شدکشکبه تفاری  سخن رفیه و ااوال او به تصویر « ز  اثکر »ر مقاب ، از د

  ز»  روایت سرراب از دکنمی دو از او یا درونکز می« ز  میعارف»اب به سر وقت سرر  ، افزو  بر ز  اثکر ،دفاتر بعدر دشقاعر   

 از این قرار است:« مرغ افسانه»ر شعر د« اثکر 
 او را ۀترغ افسانه سین زن تیان دو رویا اریان شد/ ترغی بر فراز سرش فرود آتد/ بود/پیاتی بر سور راهش   رفت/ای تیزن در جاد »

چ مانش از دهلیز  و کرد/هایش صودا تی انتظاری در رگ ترد در اتااش بود/ زن در فضوا به پرواز آتد/  و به درون رفت// شویافت 

تحراب زیبا شد   /:... سور بر داشت  روح خفا شوباهت داشوت/  به  تاریک و زیبا/ آتد/ زنی از پنجر  فرود خزید/یک رویا بیرون تی

و تحراب را در  گ ووود/را  شهایبال چرا آتد؟/ ناشووناسووی خود را آشووهته دید/  تاریک و زیبا/ پرتوی در ترتر تحراب دید/ بود/

 14...«پیاتی بر سر راهش بود رفت/ای تیزن در جاد  خاتوشی ت بد رها کرد/

مرمر محراب دید  شد  و رویاهایی که در محراب خاموش شد   در این مکا  سخن ر پرتو  که د ست ویکمحراب زیبا از سقخن 

ر فضا به پرواز دو او  شکافداو را می ۀشقود و مرغ افسقانه سکن  یاها عریا  میرؤکند و در مکا  در جاد  ارکت مید که رواز زنی می

 از ز ِ عراشقق عموم د جنس این نجوا با تو ققکفاتهر چن  ،اسققت ریا ر جگو  درونی دونوعی نجوا و گفتجا ر ایند  دآیر مید

 تفاوت روشنی دارد  پکرامونی، و بکرونی

اک خطبکعت و بارور   و زایاییِ ز  و زنانگینماد  ،در آیکن چکنیر سققت  نکقوف«هازندگی خواب»دفیر  یگر اشققعارداز « نکقوفر»

 :دانا  بریرین راویا  آ دنرمنشاعرا  و هها  او،   یونگی است و مواب  با آموز وها  الگۀ یکی از کرنداعی کنندت   کهامر  است
ه انۀ ای  نیلوفر را بدپروا/ بی داتی  باد/ کد  بودگذشووتم/ سووایۀ تاریک یک نیلوفر/ روی همۀ ای  ویرانه فرو افتا از ترز خوابم تی»

 / د  بود  را تردای از خوها/ هرجا که ت  گوشهاب بی ته آیینهدر تردای رؤیاها/  هرهای شوی در پ  د؟/دسورزتی  خواب ت  آور 

  15«د  بودیک نیلوفر رویی

در نشریات فیر پکشیر داین  اشعار   سرود 41تا  92ها  است که سهرر  اد فا   سال ، شام  اشعار «آوار آفیاب» ،دفیر بعد 

و « مسافر»، «ا  پا  آبد »فاتر دفیر، بر خالف داین منیشر شد   41 در سال اما به  قورت ی  دفیر شقعر   ،د  بوچاپ شقد  ددمیع

 اولکن، میضمن اشعار مخیقف شاعر استو مالت أکه اا ق  هشقت سال ت  این دفیر ر د ار نکسقت  داز شقررتی برخور « اجم سقبز »

 انفسدر د و سکر شومیص  می وجود خود گویی او با بخش ناپکدا ِ جاآورد  در این  سرراب سر بر میها  جد  روا  زنانهنشانه

اگزیسیانسک  او بر آفیاب  گاهی تجربکاتها این سفر درازآهنگ معنو  ادامه دارد و هر از سقال   رودو در خود فرو می گکردمی کشپ
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 رونید  نجواها سرراب و بخش ناپکدا  وجود پا توا  ردمی ر این شعر،د ست «شاسوسا»شعر ، ترین اشعار این دفیر  از مرمافیدمی

  دشو  میدشنک تا به آخر «ترنم موزو  از »و این  داردامه دا هشت کیابرا  سهرر  تا انی «تنراییِ گفیگوها »د  یدبه سقرولت  را 

 یش است   خوزنانه انه و روانۀ دمر تواز  مکا  بخشبرقرار  ِ یشۀدر اندسرراب 

 :است «طنکن» ،از این اکث «آوار آفیاب»دفیر در م  أت قاب  اولکن شعرِ
 /:ها ریزش رویا را در چ مانم شنیدندالف هوا توجی زد/ خاک تسید/ .../ ا  را بیاویزری وه  به روی شوط وح وت برگی برزانم/  »

 .16«آهنگ تاریک انداتت را شنید  در ت  تراویدی/ تیان دو دست تمنایم روییدی/

ها  گو  بخشوگفتو   درونی هانجوا و ناظر به دگکر  بر میدپر بخش ناپکدا  ضقققمکر سقققرراباز  «امتدآهنگ تاری  ان»

 در ،م دیدکه خواهکشود و چنا تر میروشنسهرر   مسئقه برا  آیکم، گوییپکشیر می هر چه  استمخیقف وجود سهرر  با یکدیگر 

غی از هکچ سراتوا  نمیه زنی ک  است «  موعودز  شبانه»که  دآیبه مکا  میی سخن کسبه روشنی از  «اجم سبز»و  «مسافر» فاترد

 است   اشیهدوا د  و سرراب را به خودر ضمکرش خانه کردر عکن اال دگرفت، سرراب شخصی او در زندگی 

  دنساخیع میگقی است که در کاشا  بر سر مزارکا  ۀخانبه معنا  در لغت، « شاسوسا»است  « اسقوسقا  شق »فیر د  این دشقعر بع 

این  ردروزانه،    کارکشاورزا  در مکانه بودند   دکشقاسقوسا نام   آنرابومکا  کاشقا    وها  تکر  و تاریکی داشقیه  اتاق هایی که خانه

ا  هم در اطراف کاشا  است که مقبر افزو  بر این، گشیند  می سقر کار خود در مزارع باز  هدوبار  ب و دندکرها اسقیراات می اتاق 

را نماد زنانه  «انهخ»بیوا   دشای  مشخص نکست اًقکقد   از تعبکر شاسوسا اسیفاد  کرد ،چرا سهررکه شود  اینبدا  شاسوسا گفیه می

  :نث داردؤها  مبه یکی از الره تیاشار شاسوساکه نکز بر این باورند برخی   دکر دادققم
در  زد / ها صدایتدر ش  سبز شبیه از الالیی کودکی تا خیرگی ای  آفتاب انتظار تو را داشتم/ دیر کردی/ شواسوسا! تو هستی؟/ »

 ... شاسوسا روی ترتر سیاهی رویید  بود// شواسووسا!   زنم:در ای  افش تارییی صودایت تی و  در آفتاب ترترها/ حر رودخانه/سو  

به  گوننرر ر آب دای چهر ...  ر ت  ریز/داتت را د، ش ِ انتاریک  تاریک تارییم ک / ا /به آفتاب آبود  /!شاسوسا، شبیه تاریک ت 

ر های اااایا دگل ... ریزد/به خاک تی «شاسوسا»ببخند  ک ند/تصویرها ابرها نه  تی در ته / «!شاسوسا« »شواسوسا! : »ددخنترگ تی

 17.«بغزندها روی احساسم تیبرگ ا /هاست/کنار ت تی خاک در دوردست خود  تنها ن ستهشیهد: ابدیت در شاخهالالیی تادر  تی

ه از درو  ببه درو  که   گویی این سفر نه از بکرو  و پرداخین به ااوال شقخصقی است  ر میضقمن نوعی نجوا  درونی  این شقع 

گی سوسایی که قرار است زند  با شاگویدوجود خود سخن می ۀکند و با بخش تاری  و ناشناخیبکرو  است  سرراب سکر انفس می

که  دوو تار از پ داز بن دو گسسین بن نوعی رویا  درونی  وجه تاری  ضمکرش  او را در بر گکرد و شقبکه وجه تاری  سرراب است 

 در آ  نماد نکقوفر به کار رفیه است: باز هم است که «گ  آینه» ،دهد  شعر بعد رخ میضمکر شاعر  در

   پای/دای  افسون نهار د:/ ای دبغزچ مه تیای حوریان در ن ی  ش  صداری؟/ درهای بیدنررۀ  دشت نیلوفر! کو کلیدای دای خ»

 18«.در راص افری تست جان گیرندها  دروزن/ تا نههته پررهای بید  سرشار از ته تصویر/ بازک  درا کر هاچ م

 گونه  هما بانو  هسیی است دشت نکقوفر نماد  از بزرگ  کند و دشت نکقوفرمیا  اشار  اوریا  د به  در این شعر سقرراب 

نکن ۀ طدکنناعیدت« هاگی خوابدزن»فیر دیگر اشعار در این شقعر و  دنکقوفر،  ،ر عکن االد  نماد زایش اسقت در اسقاطکر، نکقوفر  که 

 نجواها  درونی سهرر  پر رنگ است: ،شعراین در   است «همرا » شعر بعد ، 09فاتر نخست سرراب هم هست دیسییِ اشعار دبو
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ایم هی تسشهمه /:در آتیخت هایم با طرح دوزخی انداتتصدای نه  ها تیان دو تارییی به ت  پیوسوتی/ بحظه ۀناگهان تو از بیراه»

های اصیانی پییر  ش له ا / تا در خطها گذشوته سوتار   سورد   ریزِت  از برگ هایم/تسش ۀهم !پیوسوته  شو  به  ۀچهر، از آن تو باد

 20«ک ید  دستم را به سراسر ش  /گم د  را بربایم

مش با ادوزخی اندها  تاری  به او پکوسیه و طرح   و از بکراهۀ لحرهدسر برآور ضمکر ۀبخش ناشناخی جارسقد در این ه نرر میب

ۀ  ِ شعقد  و به چنگ آوردر آرزو  ربودشیه، دها گسیار  دِسر ریزِسهس سهرر  از برگ  رآمکخیه استدها  سقرراب  ا  نفسد ق 

  است  دکر  لحرات را سهر  دگمش

 :داردها  پکرامونی ن  زنی که نشانی از ز در آ  به کار رفیه نکزاست که کقمۀ ز   «خوابی در هکاهو» این دفیر، شعر دیگر
.. بهرۀ شیری !/ .دایی توهو !/ ... نهری  به زیسوت:  دانم چه خد. نهری ! هسوتی ترا برچی ، ای ن دن گ وتم، و شوبیخونی بو  دچارِ بود»

  یند/نشیافد: نگا  زنی، چون خوابی گوارا به چ مانم تیترنم سبز تی ساید/ها بهم تینی .پیچدتهی حادثه تیصودای شیست، در  

 21«شو آتش تیو  ار که دنیز / ت  وو فیندسالح ترا از پا تیترس بی

 :ستا« در سفر آ  سوها» ،دکنافروا  زنانۀ سرراب را بر آفیاب میبرانگکز است و م که از این اکث تأ و آخرین شعر این دفیر
 وری،د فی  از پا درآتد  است/کنار بابش تو بید سایه /ای:سر برگرفته ،آفتاب ۀدر در و باغ از یاد تسافر سرشار/ ،ایوان تهی اسوت »

 آید؟/کو نسیمی که درون ، از شویاف اندی وه  ؟/ که گذر کند کو سوایه ببخندی  ،هادر خیرگی بوته /آن سووی شورایق دوری   تو از

 ای  تنهایی ژرف اسووت/ و اند،تو را از تو ربود  رباید/شووبنم جنگل دور، سوویمای تو را تی  بغزد/تو تی ۀی رود بر گونسوونگریز 

 22«شویای سرگردان تیزتزته ۀگریی، و در بیراهتی

ا   و تنرایی ژرفی ردربو« تو» یی که او را از«تو»ور است، داز آ  سو  شقای  گوید که یی سخن می«وت»با  در این اشقعار سرراب 

 مکرضقق بخش تاری  و ناپکدا   دناظر به روا  زنانۀ او باشق  دتوانمی« تو»  این دان دا  رهاکرد  و او را گریا  و سقرگر دبرایش رقم ز

در  واین بخش از وجود خود را کشف کند  کهآ  رسقد مگر نمی یشبه میعالی فردیت خورتگی فرد به م  مواب  با تققی یونرابسقر 

 سرراب درتوا  چنکن انگاشت که می محق  شود  یاؤخود را ساما  ببخشد و اجاز  دهد که این ر شخصیبا او سققوک    گووگفت

ر دافید  سهرر  این اتفاق می« آوار آفیاب»در  در دنکا  درونی خود مشغول بود ، نوعی مراقبه و سکر سقاله به زمانی هشقت  ۀآ  دور

او  که درگک  بر میدور گشیه  از تنرایی ژرفی پردها  اف  دنور  و همد  شدربو دوخکه از  گویدسخن می« تویی»انیرا  این دفیر، از 

  از ، اشعارخود را بریر شناخیهدش رخ داد  و ها در وجو  پس از این، سررابی که این شکفین  استدر چنبرۀ خویش گرفیار کردرا 

  دسرایمی جنس دیگر

 اطبخناب خود را با م کبوترانۀ ها تجربهدفیر این نکست  سهرر  در  سرراب ضمکر ناخودآگا  جما ترچندا   «شرق اندو »دفیر 

خیه بخش شنا  ،مشغول بودسرراب به شناخین خویش  ،سالههشقت  دراز آهنگِ دورۀگویی در این  ،دیگر تعبکرگذارد  به در مکا  می

  دها  وجوو بارقه ها  برخی از این تجربه  استدرا تجربه کر نکنهو طمأ ابیراج پس از آ  نوعی   ،دکاوی خود راو ناشناخیه وجود 

ود که سرزمکن وج سررابی   گویی  استد  شدبه تصویر کشک «شرق اندو »فیر در د   است،د  و آرامش ژرف وجودکه محصول شا

    استدشبه ز  ن ا  اشار «شرق اندو »در  شیه است ها  باطنی گذاپا  در مسکر تجربهاکنو  خود را کمابکش خوب شناخیه، 

 

 هانوشتپی
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پریسا صهبا  سرکار خانمدر  شهر تورنتو ارائه شده است. از  29که در تابستان « زن در هشت کتاب سپهری»ای تحت عنوان سخنرانی هدبازنویسی شمتن  .1

  .گزارمکه در نهایی شدن این مقاله، مالحظات و پیشنهادات سودمند خود را با من در میان گذاشتند، صمیمانه سپاس

9. archetype 

3. Anima  

4. Animus 

مفاهیم یونگی نظیر آنیما و آنیموس را وام  ، برخیهشت کتابخود درباره شیرر سیپهری در تحلیب برخی از اشرار    ۀسییروس شیمیسیا نیز در امر محققان    .5

  بیشتر این مطلبی، نگاه کنید به: کرده است. برای بسط

 نهم، چاپ 1329، تهران، صدای مراصر، نگاهی به سپهریمیسا، سیروس ش 

 .«ها به برداز آب»، شرر «ههیچ، ما نگا ما»دفتر ، کتاب تهشسهراب سپهری،  .6

 :د بهبرای آشنایی بیشتر با آراء یونگ، نگاه کنی .7

  ،1321تهران،  ، ترجمه پروین فرامرزی،چهار صورت مثالییونگ، کارل گوستاو 

 ،1386، تهران، نیلوفر، بزرگ بانوی هستیگلی ترقی،  .8

 د نیز بر این نکته در اشرار اولیه سپهری انگشت تاکید نهاده است. نگاه کنید به:فرخزاپوران  .2

  ،1383، تهران،نگاه، زن شبانه موعود: نشان زن در آمار سپهریپوران فرخزاد  

 «هالولوی شیشه»، شرر «هازندگی خواب»دفتر ، هشت کتاب .11

 «دهلحظه گمش»همان، شرر  .11

 .«به باغ هم سفران»، شرر «سبزحجم »دفتر ، هشت کتاب .19

 «.  هدیه»، شرر «تولدی دیگر»، دفتر مجموعه اشرار فروغد، فروغ فرخزا .13

 «.مرغ افسانه»، شرر«هازندگی خواب»دفتر هشت کتاب،  .14

  «.نیلوفر»همان، شرر  .15

 «طنین»، شرر «آوار آفتاب»، دفتر هشت کتاب .16

 «شاسوسا»همان، شرر . 17

 «گب آینه»همان، شرر  .18

 د به:برای بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنی .12

  ر لینک زیرد «یر هشت کتاب سپهرها: مفهوم رؤیا دزندگی خواب» دباغ،سروش: 

http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/239.pdf  
 «ههمرا»، شرر «آوار آفتاب»دفتر ، هشت کتاب .91

 «در هیاهوخوابی »همان، شرر  .91

 «سفر آن سوهادر»همان، شرر  .99
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