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  1؛ و روحی که در جهت تازه اشیا جاریست»سپهري«و  »یونگ«
  

  3/4/1400شنبه، مورخ: آنإلین،  روز پنجسایت دین :منبع
  

  مقدمه
جسته از دو دو شخصت برپردازیم. می 2سهراب سپهري و کارل گوستاو یونگبه بررسی آراء و نظرات  جستار ر ایند

دیده  پهريس اشعار و مکتوباتتأثیرات مستقیم او در  .استثی شبیه به هایدگر حی زیونگ اکارل  .مختلف سنت فکري
 این دو متفکر غرب را بر سهراب اتتا تاثیری باش مانوس 3سپهري و و هایدگر یونگ با مکتوبات کافی است .شودمی

دهد شان میبیستم به سهولت به ما ن دهس با روانشناسی، روانکاوي و فلسفه آشناییاز سویی و  سپهريآثار انس با . دریابی
 را هاي یونگیایدهرد پايِ محسوسِ توان می  ،هشت کتاباشعار در برخی از  .است ر از این دو شخصیتثمتأسهراب که 

  .سراغ گرفت در زیست جهان سهراب
   

  هایونگ، زندگی و ایده
 «: به تعبیر خودش و شده و احوالش ناخوش گشته کرد که دچار خبط دماغفکر   ،یونگ وقتی سی و هشت ساله بود 

بعد ها  4.کردرا رها  زندگی آکادمیک . از اینرو، »درکساس تنهایی و سرگردانی ژرفی میو اح در وسط هوا معلق شده
در  .و بلوغ روانی در آن شکل می گیرد 5» فردیت« ورانی کهسال؛ د 50تا  35برکشید؛ بین را  »سالیدوران میان« گیون

   .آورداحوال دگرگون کننده سر بر ،دوران همین نیزخود او 

                                                             
از صالح یحیی پور، هادي طباطبایی و مریم هرایتان که در نهایی شدنِ این فصل زحمت زیادي کشیدند، ». از سهروردي تا سپهري«فصلی از کتاب در آستانه نهایی شدنِ  .1

 .صمیمانه سپاسگزارم

شناخته  روانکاويحوزه 		در هایش با فعالیت . ويبود سوئیس		اهل و روانکاو پزشکروان، 1961 درگذشته، 1875 متولد;Carl Gustav Jung 		یونگ کارل گوستاو .2
: ناخودآگاه جمعی، از جمله ،برساخترا مفاهیم   برخی او». استناگفته گذاشته، یونگ تکمیل کرده فروید		هرچه«شود. به تعبیر فریدا فوردهام پژوهشگر آثار یونگ: می

، »انسان در جستجوي هویت خویشتن«، »هایشانسان و سمبل«، »تحلیل رویا«، »گاهضمیر ناخودآ		شناسیروان«توان به از آثار مهم او می. آنیما و آنیموس		و پرسونا		،سایه
 .اشاره کرد »کتاب سرخ« و »شناسی و کیمیاگريروان«، »کهن الگو	ناخودآگاه جمعی و«، »غیبیشناسی و علوم روان«

 .است »هنوز در سفرم«و  »اق آبیطا« ، دو اثرسهراب سپهري از مکتوبات مراد . 3

ترین تأثیر را بر افکار یونگ گذاشت .4 ئم آن آشنا شد. در سال  . زیگموند فروید با پس از جدایی از  1913او با مطالعه آثار فروید و بروئر با بیماري هیستري و ع
دیوانه  پنداشتیونگ می ش، درس دادن به دانشجویان منصفانه نخواهدبود.اکرد با وجود اغتشاش ذهنیدانشگاه استعفا کرد زیرا احساس می		فروید، یونگ ازتدریس در

و طی این ا کرد.بود؛ احساس سرگردانی و تنهایی میکس در میان بگذارد زیر فشار مداوم درونی که گویی  در وسط هوا معلق شدهتوانست با هیچکه نمی شده با حالتی
لف شخصیت از دیدگاه انواع مخت« ، اثر1921ها و کاوش در ضمیر ناخودآگاهش کرد. بعد از سه سال رکود، در سال دوره اوقاتش را صرف تجزیه و تحلیل خواب

   .کشیدبه تصویر را با فروید و آدلر  خود  تحریر درآورد و تفاوترشته را به » شناختیروان
5. Individuation   
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ل 1غزالی ابوحامد ه،دست کم دو فرد برجست نیز ماایرانی در سنت  تحول که  دبودن ینالدین رومی در همین سنو ج
نا تعبیربه  .نددو آدمِ دیگري ش ردندپیدا کاي تولدي دوباره داد و رخ  در ایشان یاحوال   :مو

  ها نهادپاي خود بر فرق علت     زاده بزادچون دوم بار آدمی
  

ود خ مختارِ تا به نظامِ رفتپیش می و دکرمراجعان و بیماران خود کار می صرفا با و دانشگاهی را رها کردکار یونگ 
  خارج شد. فروید شنلِ زیرِاز  جایی که تا؛ دیرس کاويدر حوزه روان

 نویسان یونگ نامهزندگی بود. به دنیا آمده »روان نژند« به تعبیر خود از مادر و پدري ؛منزوي بودر کودکی یونگ د
ختن از براي گری .داشتهاست نگاه می در اتاق زیرشیروانی ،بود که خود تراشیده را اي چوبینها پیکرهاند که او سالآورده

طمی  ت زناشویی مادر و پدر و رابطه پرت خردسالی و نوجوانی  ها در آن دورانِساعت ،ها بودکه او نیز متاثر از آنمشک
ت خود را سپري می ،یاهااوقات، رؤ ،با همان پیکره از کرد. ل مید گفت و دردسخن میبا او ، کردتصورات و تخی

  . 2به اموري توجه کرد که قابل مشاهده نبود برجسته شد و انگیزيخیال ،یاپردازيرؤ قصهبه نزد یونگ جا همان
ست. اس و احساس پوچی بشر یکی از علل یأ ،مدرنیته و تکنولوژي جدید به اعتقاد وي. ن مدرنیته بودامنتقد یونگ از

ما از  ا و پدید آمده غفلتیبه تعبیر وي  .دادرا توضیح می موضع خود ،که در مقام انکار اهمیت آن باشدبدون این هرچند
در و  ودیک روانکاو سده بیستمی ب ، اوعین حالدر  بمانیم.غافل  ،ایمو اساطیري که داشته گذشتهپیشینه و نسبت خود با 

یت رسیدن به شخص معتقد بود یکی از مقومات وي .بیشتر از فروید تاکید کرد 3هاي خود به قصه ناهشیاريدازيپرتئوري
 میرِرویارویی با ض، یونگ. به روایت ناهشیارتجربیات  برجسته کردن و برکشیدنِ سالم عبارت است از سالم یا روانِ

مت رناهشیا   .دهدسوق می روان است که ما را به س
باستانی  ايههاي تمدناي وسیع در افسانهدر این راستا به مطالعهو  مهمی هستیم فکرتدار معتقد بود که ما میراث یونگ
با  ما ابطهر او بر این باور بود که .توجه کرد نیز گوییکیمیاگري و اخترشناسی و غیبچون حتی به علومی هم .پرداخت

ا ا طبیعت رو اتحادمان ب هاي معنويکه ارزش تاکید می کرددر همین راستا  .استقطع شده شخصی ناهشیاربنیادهاي 
یونگ یر یکی از تعاب .استبیهودگی بر ما مستولی گشته م وایشدهپیوند بی خود با گذشته گفت مامی .ایمازدست داده

                                                             
سده پنجم هجري است. عبدالرحمن بدوي در مجله پیام  تصوف	یکی از بزرگترین مردان ،ایرانی فقیه		و متکلم	،فیلسوف 505 و درگذشته 450متولد	امام محمد غزالی .1

اي از بحران عمیق معنوي شد که او را به شک در وي در سی و چهار سالگی به فلسفه روي آورد و سپس وارد دوره«گوید: می1365چاپ شده آذر  198یونسکو شماره 
. »چون محرکی غزالی را به وارسی دقیق و همه جانبه عقاید خود واداشتول نینجامید. این شک همایمان خویش کشاند. این شک البته گذرا بود و بیش از سه ماه به ط

عیان«چنین در جلد چهارم هم رها کرده و به حج رفت و برادرش را  ،در بغداد داشترا چه هـ.ق به زهد و عرفان روي آورد و آن 488که او در سال  آمده »وفیات ا
پیرایش درون و شهود عرفانی  انفس، جا نیز به مصر رفت و در تمام این مدت به سیر جایگزین خود در مدرسه بغداد کرد. او بعد از حج نیز راهی شام گردید و از آن

  .پرداخت
  براي بسط بیشتر این مطلب، به عنوان نمونه نگاه کنید به:  .2

 ، فصل ششم. 1362، ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نشر پیکان، روانشناسیِِ کمال: الگوهاي شخصیت سالمس، دوان شولت

3. unconscious   
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سر  ،نداشتن ارتباط معنوي با گذشته ه سبب این روان نژندي همگانی ب ».گانی عصر ماروان نژندي هم«عبارت است از 
مت روان است،  شخصیت ناهشیاربا  ارتباط تجدیداز منظر او،  .است برآورده در نظام یونگی  .قوام بخش احراز س
  .2»جمعی ناهشیار«و  »شخصی ناهشیار« ،»(ذهن هوشیار) من« :1داردت انسان سه مولفه یشخص

  
  من

یاد ه ب که »یمن« ها و احساسات ما است.اندیشه ،اهخاطره ،ادراکات تماممتکفل  همان چیزي که. همان ذهن هوشیار است »من«
 مطابق با همینوي  .سازدرا در نظام یونگی می »من«ها همه آن چیزي است که . اینکنمادراك می و بینممی ،فهممآورم، میمی

ها دارند، که هرکدام از گرایش 5آن چهار کنشی و 4»گرادرون«و  3»گرابرون« هاي شخصیتیدر باب گرایش ،که هوشیار است »منی«
گانه اي سههکه اولین مولفه از مولفه »من«این هشت سنخ ناظر به بخشِ هوشیار یا  کند.هشت سنخ روانی را از یکدیگر تفکیک می

  .اهشیارنرسد که عبارت است از تر است میمهم رود و بدانچهپس از آن یونگ فراتر میباشد. می ،شخصیت در نظام یونگ است
  

  ناهشیاري
  .جمعی ناهشیارشخصی و  ناهشیار :داراي دوسطح است این قسمت

صه  - خاطرهها واندیشهها، حاوي همه احساس این بخش .کردتعبیر  »ایگانیب«به  توانشخصی را می ناهشیارِبه طور خ

 ،دهپیشتر افتا که را گویی اتفاقی  .حاضر نیستندمان پیش ذهن هاخاطره ها وبسیاري از اندیشهاغلب اما  ؛هاي ماست
درنظام  ديفر ناهشیاراي میان هوشیاري و دوسویه نیم. رابطهو صدایش ک بدان رجوع ده،کشیتوانیم از بایگانی بیرون می

ا راي خاطرهو  برودشما به سمت دیگري خوانید ممکن است ذهن متن را می وقتی این به عنوان مثال .وجود دارد یونگ
ر نظام یونگی د 6.بیفتید ایدخاطره یا حتی رنجی که کشیده ،؛ یاد سخنویدشنبینید یا میمیرا اي یا وقتی برنامه به یادآورید

  .یاد ما بیاوردتواند امور را فراکه می است ناهوشیاري شخصی
                                                             

تقریر کرده ام. برخی از فایل هاي صوتیِ این » کانون نگرش نو« در » شخصیت به روایت فروید و یونگ هاي نظریه« تلقی خود از نظام یونگی را در درسگفتار  .1
  درسگفتار، در کانال تلگرامی و سایت شخصی ام در دسترس است:

http://soroushdabagh.com/lecture_f.htm 
2.Collective unconscious 

3.Extroversion 
4.Introversion 

 پیدر مورد ت او يرتئو یاز مبان یکیمفهوم به عنوان  نیا .در روان فرد هستند یخاص یذهن يندهای، فراکرده فیتوص ونگیطور که ، همانیشناخت يکارکردها . 5
  . )intuitive(  يو شهود )feelingسی ( احسا )sensing(حسی، )thinking(  فکري: هاشاره کرد یعملکرد اصل در کتاب خود به چهار يکند. ویعمل م یتیشخص

 گرروان درمان که است احساسی  متضمنِ انتقال متقابل. داریم counter transferenceو انتقال متقابل  transference  دو مفهوم انتقال فروید در روان درمانگري . 6
عی داشتهبدون اینگر درمان ممکن استمث  کند.و یادش زنده می در خاطرکه چیزهایی را یا کننده پیدا کند، مراجعه درمانجو و تواند نسبت بهمی  از مراجع دباشکه اط

خی از او خاطرات تل و  با او کارکردههاي پیش که سال بودشبیه کارفرمایی او که  دریابد، ممکن است دتامل کن با خودپس از جلسه اگر  ؟.چرا دید و ندانیان شخوش
 .استگر ماندهان خانه ذهن و ضمیر درمانو این در نه شتهدا
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 نظور،م .کندنیز بیان می د،کنظهور پیدا میبروز و  1هاعقدهکه در را شخصی  ناهشیارِمهم  یک جنبه در آثارش یونگ 
به سراغ آنچه  به، و در نهایتا .است هاي مربوط به یک موضوع مشتركها و اندیشهاي از عواطف و خاطرهمجموعه

دوران  خاطرات روان انسان صرفا به .ناهشیار جمعی : رودوجود دارد می در ضمیر ناخودآگاه ما وتر است تعبیري ژرف
 استقل شدهلی منتسلی به نسخاصی که در تاریخ تکامل بشر از طریق توارث از ن اربتجبلکه  ؛شودکودکی منحصر نمی

 امور، این .تاسدر آن ریزش کرده ،كهاي مشترتجربهگویی خزنی که م ؛ بساناندگذار بودهتاثیرما  گیري روانِدر شکلنیز 
 ه ک نامیده میشود؛ ناهشیاري جمعی اي »جمعی ناهشیار«اند که شخصیت انسانسطح ترین ترین و دست نیافتنیژرف
 نیرومندترین و موثرترین عاملهمین ناهشیار جمعی یونگ شاید  به روایت .است انسان بخش کاراکتر و شخصیتقوام

  .ما باشد گیري شخصیتشکل
تولد، مرگ، خدا،  ؛ اندهن هم گفتههاي کُسنخدر زبان پارسی به آن  ؛رودمی 2»هن الگوکُ«بعد از این یونگ به سراغ 

ث به بح در نظام یونگیجمعی  ناهشیارناخودآگاه یا  بحث ضمیر درکه  نداالگوهایی  کهندر زمره  و... ، مام زمینشیطان
  .اندآوردهبر و سر هشکل گرفت انسانیدر تاریخ  ایی کهالگوه کهنگذاشته شده اند؛ 

 د ازنعبارت هاآن .ندتر و موثرترنیرومند ،ترها تکامل یافتهاز آن تعدادي ، جمعی ناهشیارهاي کهن در این سنخ در میان
کهن الگوها در نظام ترین مهم هااینتوان گفت می .6و خود 5سایه ،4آنیما و آنیموسزاد هم ،3الگوي صورتک یا نقاب

  .اندو جدي ایفا کردهگیري روان ما نقش مهم در شکل یونگی هستند که

                                                             
هاي ناسازگار فعالیت خودآگاهی ها و خواستههستند که به دنبال پیشامدهاي ناگوار یا به سبب گرایش انسانهایی از روان پاره (complex) ، عقده هایونگ	به اعتقاد . 1

  .ها معدود استشوند و موجودیت و فعالیتی مستقل دارند. شمار عقدهموجب قانونی خاص پدیدار و ناپدید می ها بهکنند. عقدهرا آشفته و پریشان می

، که مخزن پندارهاي آغازین و نمونه تجارب حیات و سلوك و کردار »ناخودآگاهی جمعی«است و  فروید »ناهشیاري« که معادل -» ناخودآگاهی فردي«میان  یونگ .2
است. اما در ناخودآگاهی عناصري پدید آمده ،اندشدهفته سرکو آگاهی ۔وبیش به اراده خودها و آرزوهایی که کمنهد. ناخودآگاهی فرد از خواستهاست، فرق می انسان

یه بسیار عمیق رواناندو غرایز از آن جمله ،اند، نه اکتسابیوجود دارد که موردي ف ناخودآگاه فردي، که از ناخودآاند. پنهانها  الگوکهن ،. در همین  گاه جمعی، برخ
 انیانسینفک روان هر . ناخودآگاهی فردي جزءآید، عناصري عام و همگانی داردوبیش یگانه که شاید هرگز تکرار نشوند، فراهم میهاي منحصراً شخصی و کمتجربه

 .رپایدا ؛ امريمعی بنیان روان بشر استاست و ناخودآگاهی ج

 هایتن ایجاد براي فرد که سازدست ماسک نوعی«: یونگ گفته به. کندمی ارائه بیرون دنیاي به فرد که اجتماعی آن چهره عبارت است از  Personaدر نظام یونگی .  3
ینمن .»کندمیابداع  هان کردن ماهیت حقیقی خود،پن براي طورهمین و دیگران بر تأثیرگذاري   .118.شناسیروان کلید روانشناسی مدرن / در قلمرو		،ک

4 . Anima  و Animus در مکتب		به بخش ،یونگ تحلیلی روانشناسی		یا ناهشیار		خود		شود که در مقابلدرونیِ راستینِ هر فرد گفته می		نقاب		یا نمود برونی		قرار  شخصیت
 مردانهبه صورت یکی شخصیت درونی  زن		در ضمیر ناهشیار		آنیموس		شود وگر می جلوه زنانهبه صورت یکی شخصیت درونی  مرد		در ضمیر ناهشیار		آنیما. گیردمی

 .شودپدیدار می
شود. همه ما تصاویر و افکاري در ذهن داریم که براي همسان شدن مفاهیم شخصیتی یونگ است که ابعاد ناشناخته وجود انسانی را شامل مییکی از ، Shadow سایه  .5

ست نسبت ازم کند. هاي شخصیت تعریف میبا عنوان سایه ، که در ناخودآگاه ما هستندرا افکاري  ،ها هستیم. یونگبا جوامع انسانی به طور دائم دنبال سرکوب کردن آن
  .بخشیدو شخصیت آگاهانه و هوشیار خود را توسعه  پذیرفتو به عنوان بعدي از شخصیت  ردک به آن آگاهی پیدا

تر که از همه کهن الگوها جامع »خود«نامید.  (self) از گرایش براي پیش رفتن به سمت رشد و کمال برخوردار است و این گرایش را خود یونگ معتقد بود هر کسی . 6
 .کندپارچه میها را در فرآیند خودشکوفایی یکدهد و آناست، الگوهاي دیگر را کنار هم قرار می
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 »بلوغ روانی«ترین دوره از ادوار زندگی براي مهم .شودسالی محقق میدر میاندر آراء یونگ  »فردیت« دیگر طرفاز 
رسیده ایم. از منظر سالی میان و به عبور کردهکه از نوجوانی و جوانی  زمانییعنی  دوران است؛همین  به روایت یونگ

هنی ذ دوم زندگی بیشتر صرف حیات نیمه .شودکانون توجه فرد از جهان برون به درون معطوف می یونگ، در این دوره، 
ا تجربه ر» فردیت « و سدربا خودش به صلح میبه نوعی  می تواند و دگردِ فرد بیشتر می اییرمیزان درون گ می شود و

  .کند و بچشد
 اولِ هدر انتهاي نیم .برداز عیسی مسیح و بودا نام می ؛اندرسیدهدر باب کسانی که به فردیت زند میهایی مثالیونگ 
ت خود. همو بپذیردرا بشناسد  ناهشیارو نداي  مواجه شود خود ناهشیاربا  تواندفرد میزندگی،   چنین به رویاها و تخی

به  یدبا گویداو می .در نظام یونگی متضمن همین معنا است »تخیل آفریننده«مفهوم  .گیرد ها را به کار کند و آنتوجه 
در نظام یونگی پس از در آغوش گرفتن  خود را آشکار کنیم. ناهشیارِ ،اول عمر نیمهموجود در هوشیارِ جاي اندیشه

بدست  »تفردی«سپس  ؛شودمجال حضور پیدا می براي بروز و ظهور تخیل آفریننده ،جمعی ناهشیارِي و اتصال با ناهشیار
ا و هکدام از کنشانسان فردیت یافته هیچ به همین علت در .پررنگی دارد نقشِمفهوم توازن  ،یونگی گرشدر ن آید.می

  .سدرها درمیاین از پیِ »بلوغ روانی« ندارد وبر دیگري غلبه  ...گرایی وگرایی یا درونمانند برون ي بیان شدههاگرایش
او،  به روایت .یکی از منتقدان مدرنیته است سبببه همین  ؛هاي عقل هم توجه داردمحدودیتیونگ به از سوي دیگر، 

باره آن در مست که فیلسوفان پست مدرن ها ايایده ،هاي عقلمحدودیت باور به .بینگاریمنباید خود را با عقل یکی  ما
 ، از همین منظرکردصحبت می 1 »فرم زندگی«از مفهوم   در کاوش هاي فلسفیهم که  ویتگنشتاین. اندسخن گفتهبسیار 

. ستا فیلسوفان هم داستان بوده از این حیث یونگ با این توان چنین انگاشت کهمی .2کردتکیه می هاي عقلبر محدودیت
  بخشید.تکیه کرد و مواجهه خود با جهان پیرامون را سامان   3»عقل تنها«بر  به تعبیر دیگر،  به روایت او نمی توان 

  
  شایگان)  ، سپهري،(یونگ کهن الگو و اساطیر
توجه  به همین اندازهسپهري هم در اشعار خود به اساطیر  اند؛ مهم و محوري  براي یونگ جذاب،گذشته  اساطیر

از  حتما ،نباشد منحصر به فرددر این میان  سپهري اگراما  ،انددیگر شاعران معاصر نیز به اساطیر پرداخته هرچند .کندمی
ما  گونه شدنِایندر ضمیر ناخودآگاه جمعی که  و -به تعبیر یونگ-ن و توجه به اساطیر . این تفطهاستآنترین مهم

 یِتبار و طنین یونگ »مسافر« و  »صداي پاي آب«دو منظومه بلند  خصوصا ؛در اشعار سپهري مشخص است ،ریزش کرده
  د.نجدي دار

                                                             
1. Form of life 

  براي بسط بیشتر این امر، به روایت نگارنده، نگاه کنید به : .2
  .  1397، لندن، نشر اچ اند اس، ویتگنشتایندر باب فلسفه تحلیلی: با محوریت ، »عقل همیشه قاصر« سروش دباغ، 

3. Reason alone   



6 
 

به سراغ و ا .کنداشاره مستقیم به یونگ و قصه ضمیر ناخودآگاه جمعی می  1ازلیبت هاي ذهنی و خاطره در   شایگان
  :کشدبه میان می و اساطیر و خاطره جمعی را رودمیهند و دوران گذشته 

شمار انسان طی گردش چرخ هاي بیکه بر سبیل دگرگونی است) vasana(  حافظه مملو از تاثرات ذهنی گذشته«
زمانی که به علت محتواي  ،»فشرده«به عبارت دیگر روان انسان مملو از زمانی است  .اند شده بازپیدایی به او منتقل

است که همان ناخودآگاه  »جمعی خاطره«تشکیل دهنده  »تاثرات دیرینه«کند. چون سایه دنبال میاش آدمی را همدیرینه
ند ه .ولی هند خواستار گریز از حافظه است .دارد »ناخودآگاه جمعی یونگ«این مفهوم شباهت عجیبی با مفهوم  .باشد

موجود در ناخودآگاه است و یکی از طرق انهدام آن توسل به آداب و  »فشرده«نگران آزادي و طالب نابودي این زمان 
هنر مبدل کردن ذهن و روان به  »یوگا« ،به عبارت دیگر ...حذف امواج روانی و ذهنی است »یوگا«ست. ا» یوگا«فنون 
ست ا و این راه یوگااست ر از همه آن حذف شدهاي که همه نقوش و صو. صفحهخط و نقش استپاك و بی ايصفحه

  .2»آیدبدست می )samadhi(  و وصل تنظیم دم و بازدم و مراقبه و تفکر و سرانجام فناکه از طریق 
شیکه  را یوگا قصه  سپس .تبارشناسی می کندهندوئیسم در  را» ضمیر ناخوداگاه جمعی« ، مفهوم شایگان است در  ت

 3آگاهیهاي ذهنامروزه یکی از روشرا که آنچه ، در واقع.دهدتوضیح میبر می کشد و  ،تموجات ذهنی جهت اطفاء
هنر مبدل  4.کندمی تبیینتعبیر کرد، » روانروزه « آنچه می توان از آن به  ،رسدتبارش به هندوئیسم و بودیسم می واست 

باشد و این از  نقوش و صور از آن محو شده اي که همهصفحه؛ خط و نقشاي پاك و بیروان به صفحهکردن ذهن و 
و پس زدن انواع  واقع شدن 5»اکنون و جا این« تُلهتعبیر اکهارت به ؛ آیدمراقبه و تفکر بدست میطریق تنظیم دم و بازدم و 

مت روان مخلّ قیل و قالهاي ذهنی که  . 6است و احراز آرامش باطن س

  
  مفهوم ناخودآگاه در نظر سپهري 

                                                             
 .1355، تهران، انتشارات امیرکبیر،هاي ذهنی و خاطره ازلیبتداریوش شایگان،  .1

 . 94، صفحه 1389، تهران، فرزان روز، آمیزش افقها: منتخباتی از آثار داریوش شایگاننقل از: محمد منصور هاشمی،  .2

3. mindfulness 

ن گفتم. سخ شیخو تیبه روا يدر شهر تورنتو داشتم، از مراتب سه گانه روزه دار »يسهرورد ادیبن«که در  يا یعامِ کرونا، در سخنران هیاز ظهور بل شیدو سال قبل، پ .4
روزه  «مرتبه سوم را  شتریسخن گفتم. پ» روزه روان« و » روزه زبان« ، »روزه بدن« شده را منقح تر کردم و از  ادی يبند میتقس ،»نیآن نید«  یِرمضان ویامسال، در 

و آرامش در  نهیو سربرآوردنِ طمان یذهن يو قال ها لیو  به محاق رفتن ق» غفلت پاك«  ،»یشدن خاموش ایگو«  ،یتموجات ذهن يکه با اطفا يبودم؛ روزه ا دهینام» ذهن
ترسد.  یم  -یروانشناخت ییبرم و معنا یبکار م  psycheرا معادل » روان«کلمه ». روزه ذهن«  يبجا» روزه روان« مفهوم  ینیگزیمرا سوق داد به جا رم،یاخ تام

 م. کن یاز آن مراد م لیستانسیاگز

5. here and now 

  نگاه کنید به جستار خواندنیِ ذیل:جهان و نظام عرفانی سپهري، -براي آشنایی با روایت شایگان از زیست .6
 .  1392، تهران، فرزان، در جستجوي فضاهاي گمشده، در »لحظه اي در واحه« داریوش شایگان، 



7 
 

 نقش و بوي خودش را داد شکفته شد و د خود را در شاعري پیدا کرد وتشخص و تفرّ ، است که سهراب سالیدر میان
در سال  این اثر .دانسترا تولدي دوم براي سهراب  1»صداي پاي آب«توان اثر می .زد معاصربر صحیفه شعر را خود 
ي به معنا »سالیمیان« در همان دورانِ نیز 2»مسافر« .ساله است ششسی و سهراب زمانی است که  ،سروده شده 1343
 ثريادو  .است »فردیت«ران براي بروز و ظهور ترین دومهم پنجاه سالگی سی و پنج تا یونگی،  در نظام .متولد شد یونگی

 تولد دوباره سپهري با سرایش  .است نام سهراب را جاودان کرده، 3»حجم سبز«دفتر  در پی آنو  می سرایدکه سهراب 
  .ادامه می یابد سالگی سی و هشتدر  »مسافر« آغاز می شود و با سرایشِسالگی  سی و ششدر  »صداي پاي آب«

  
  زندگی سهراب به روایت خود

اي با اعض ايروابط صمیمانه و نبرده نژندي رنجاز روان ؛ متفاوت با دوران کودکی یونگ بوده سپهريدوران کودکی 
در  ،بردهاش به سرمیشده شیروانی و پیکره چوبین ساختهونگ داشته و در رویا در اتاق زیرکه  ی اي طریقه؛ داشته خانواده

 شخصیت ،گانههاي هشتتیپمیانِ سهراب در  ،مطابق با نظام یونگیبه نظر می رسد . دیده نمی شودزندگی سهراب 
ر باب د سهراب است. تر بودهاش پررنگگراییدرون کفه کهاق خلّ ینقاش و شاعرشخصیتی ؛ داشته 4»شهوديگراي درون«

  :گویدمی دوران کودکی خود
 دنیا به اکتبر) 6م مهر (داند که روز چهارده. مادرم میام درست نیستام. شناسنامهام .اما در قم متولد شدهمن کاشی« 
. ایمرفته خوانسار و گلپایگان به ایم.در قم زیاد نمانده. استشنیدهمادرم صداي اذان را می. 12درست سر ساعت . امآمده
اي هترس و شیفتگی بود. میان جهش ام. دوران خردسالی من در محاصرهمن کودکی رنگینی داشته. پدري سرزمین به بعد

  . 5»هاي ترسناك نوسان داشتپاك و قصه
  :گویدادامه می در     

براي یاد  .جور درخت داشتو همه و خانه بزرگ بود. باغ بود .کردیمبا عموها و اجداد پدري در یک خانه زندگی می« 
و  کردیم. در این خانه پدرهاس میهرَپیوند می زدیم.  . چیز می کاشتیم.زدیموسعت خوبی بود. زمین را بیل می ،گرفتن

                                                             
، منتشر ره دوم، شماره سه، دومجله آرش	در 1344		است، که اولین چاپ آن در سال سهراب سپهري رمجموعه اشعا هشت کتاب	نام پنجمین کتاب از		»صداي پاي آب« .1

ب ، و در پایان کتا»هاي خاموش مادرم!صداي پاي آب، نثار شب«نویسد: شناسند. سهراب در ابتداي این کتاب میشد. بیشتر افراد سهراب سپهري را با این شعر می
  »1343کاشان، قریه چنار، تابستان «است: آمده

آنرا در سهراب  .منتشر شد ، دوره دوم، شماره پنج،مجله آرش		در 1345		در سال است، که اولین چاپ آن سهراب سپهري هشت کتاب		نام ششمین کتاب از		»مسافر«. 2
  .استسروده پریدخت سپهري		و در منزل خواهرش بابل	زمان سفر خود به

بیوك 		است. سپهري این کتاب را بهچاپ شده انتشارات روزن		توسط 1346	سالخستین بار در است که ن سهراب سپهري هشت کتاب		نام هفتمین کتاب از	»حجم سبز«.  3
  .تقدیم کرد مصطفوي

4. Intuitive introversion 
  .14، صفحه 1380 ،دوم، به کوشش پریدخت سپهري، انتشارات فروزان فر، تهران، چاپ هنوز در سفرمسهراب سپهري،  . 5
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 ردند.کپرداختند. چرخ خیاطی و دوچرخه تعمیر میکاري میگري و لحیمبه ریخته. کردندمیایی زدند. بنّعموها خشت می
ی نجاري و خراط ..کردند.ت درست میآزمودند. قاب منبزدند. در عکاسی ذوق خود میبه کفاشی دست می .ساختندتار می

ه میپیش می ایان زندگی تا پو  چک بودم که پدرم بیمار شدکو. ساختنددوختند. با صدف دکمه و گوشواره میگرفتند. ک
نواخت. او مرا به نقاشی عادت داد. خط بود و تار میخوش. بیمار ماند. پدرم تلگرافچی بود و در طراحی دست داشت

و  بافی را یاد گرفتممن قالی. توان یاد گرفتاي خیلی چیزها میالفباي تلگراف (مورس) را به من آموخت. در چنان خانه
 چیدم. طاق ضربی درستایی داشتم. دیوار را خوب میچه عشقی به بنّ. بافتم مهاي خودچند قالیچه کوچک از روي نقشه

رفتم. از درخت بود با می در خانه آرام نداشتم. از هرچه .آرزو داشتم معمار شوم .حیف دنبال معماري نرفتم. کردممی
غر خواهم ماند. من هم ماندم. ما بچهبینی میم پیشر بودم. مادرپریدم پایین. من شّپشت بام می هاي یک خانه کرد من 

م و مدتی سواري کردیم. دزدي میوه را دیموتور سیکلت عمویم را دزدی 1940روز دهم مه . کشیدیمهاي شیطانی مینقشه
آباد کیفی داشت. شبها در دشت صفی دزدیدیم. چهم و انجیر و انار مییرفتخیلی زود یاد گرفتم. از دیوار باغ مردم با می

. تمرین مفشردیهاي خود میخزیدیم تا به جالیز خیار و خربزه نزدیک شویم. تاریکی و اضطراب را میان مشتبه سینه می
خانه ما همسایه صحرا بود. تمام رویاهایم به بیابان راه  شود.هنوز دستم نزدیک میوه دچار اضطرابی آشنا می .خوبی بود

 من هب را تیراندازي کوچکم		عموي ،بزرگتر که شدم رفتم.ها به شکار میپدر وعموهایم شکارچی بودند. همراه آن داشت.
 صحرا به مدسپیده از پیش مرا که بود شکار اما. نکرد خوشنودم شکار هرگز	.بود قبا سبز یک زدم که ايپرنده اولین. داد یاد
 درخت پوست به. دیدم پردهبی را		طبیعت مسارگانی که بود شکار در. نشاندمی فکرهایم میان را صبح هواي و کشیدمی

اگر یک روز طلوع و  .داشتم تماشا براي شوري چه. شدم روان باد		ست کشیدم. در آب روان دست و رو شستم. درد
  1»را به من آموخت. دیدم گناهکار بودم. هواي تاریک و روشن مرا اهل مراقبه بارآورد. تماشاي مجهولغروب آفتاب را نمی

ر ، به تصویکه با طبیعت داردرا و هم انسی کند هم دوران کودکی پر شر و شورش را بیان می ،در این روایتسهراب 
یارو ور ،هاي ما این است که با ضمیر ناخودآگاه آشتی نکردهیونگ معتقد بود یکی از گیر و گرفتآمد،  کهچنان .می کشد

. »مشوري براي تماشا داشت« است:  از این قرارفقره در این سهراب  تعبیر جالبِ ایم.از طبیعت روي برگردانده و ایمنشده
در آب  ،مست کشیدد درخت پوست بهبوییده و می چشیده؛ از اینرو می گوید:  تازگی و نویی را می او، به تعبیري دیگر

  م. داشت تماشا براي شوري چهو  شدم روان باد		در ،روان دست و رو شستم
  می گوید: در ادامه   پهريس 
 بردند.خواندم. در دبستان ما را براي نماز به مسجد میخواندند، من هم میبزرگترها می ام.من سال ها نماز خوانده«

  من  ...»اشیدبنماز را روي بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر « ال سر گذر گفت:بقّ روزي در مسجد بسته بود.

                                                             
 .14-15همان، صفحات  .1
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   1».باشمآنکه خدایی داشتهها مذهبی ماندم بیسال
نشان  نیکیه ب ،استیونگی  با نگاه و زیست جهانِ متناسبکه را  و سنت پسِ پشت طبیعتبا  انس فقرات یاد شده،    

   .دهدمی
باغ  تهاياتاقی  که در ان از انس خود با یونگ و مفاهیم یونگی پرده بر می گیرد؛  اطاق آبیسپهري در   افزون بر این،

 در این اتاق مار دیدهاز زمانی که  گویا است.رفتهنجا میداب ه، گرفتهروقت دل سهراب می و هتها قرارداشخانوادگی آن
  :رفتند باغدیگر را ترك و به سوي  جاآنخانواده  ،شد

له و آینه نبود، ،فرش نبود دیگر در اطاق آبی«  ی زد، اطاق آبچیز به خالی اطاق چنگ نمیهیچ صندوق مخمل نبود، 
رفت، رسید. به السکینه رسید، هیچ کس به اطاق آبی نمی »هیتآرامش در «شد در آن به خالی بود مثل روان تائوبیست، می

ود بود. خواسته بنقشه ریخته »ناخودآگاهی گروهی«ق در اطاق آبی یک اطاق معمولی نبود، مغز معمار این اطا .رفتممن می
شود به روانشناسان گوش کرد. آن هم به ندرت می .:individuation از تضادهاي درونی بگذرد و به تمامی خود برسد

  2».دارند امروز، ادراك مکانیک  quantitativeروانشناسی
  است که نسب نامه یونگی دارد. » ناهشیاري جمعی« ، همان »ناخود آگاهی گروهی« مراد سهراب از 

ا می رفرد  بلوغ و شکوفایی روانی و  شودهاي مختلف روان ما برقرار میتوازن میان بخش در نظام یونگی که آمد،چنان
اشان پتضادهایی که روان را  معناست؛ فراتر رفتن از، متضمنِ همین »خواسته بود از تضادهاي درونی بگذرد« عبارت .چشد

شود به به ندرت می«گوید: میدر ادامه سهراب  .»به تمامی خود برسد«به فرد کمک می کند تا کند و پریشان میو 
 نوشته، هر چند روشن سهراب ».امروز، ادراك مکانیک دارند quantitative شناسیروانشناسان گوش کرد. آن هم روان

دي 70دهه  ؛ شمسی نوشته 50دهه این متن را  پهريس .یاسی کمنشیعنی روان  quantitativeسیناشروان موجز.  در می
آبراهام مازلو و  با کارهاي ؛و بروز و ظهور کرده ردهوسربرآ 70از دهه  3گرا. روانشناسی انسانپنجاه سال پیش ،بیستمسده 

و غیر   سویه هاي انسان گرایانه...  فریتس پرلز ، کارن هورناي،نکلافرویکتور ،اریک فرومنین، آثار چکارل راجرز. هم
ف آثار روانشناسانِ رفتارگرایی چون واتسون، اسکینر مکانیکیِ  پررنگی دارند. می توان این نگرش را کیفی خواند، بر خ

ن نام جا بدوسپهري در این؛ کردهمی کیفی یونگ کارمطابق با این تقسیم بندي،  4و بندورا  که کارهایشان صبغه کمی دارد.

                                                             
م است از خداي اُرتُدکس ، فراتر رفتن از تلقیِمنظورسهراب . چنانکه در می یابم، 15، صفحه همان .1 ایی آنکه خدها مذهبی ماندم بیگوید سالبه همین سبب می .اس

د به تعبیر خو .بوده تغییر کرددر طول زمان  از امرمتعالی  در واقع، تلقیِ او ».جویدم در خوابمیوه کال خدا را آن روز می«گوید: هم می» صداي پاي آب«در  .باشمداشته
  ». بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است«و  »جور دیگر باید دید/ ها را باید شستچشم« ،او
  . 16 هح، صف1383، ویراستار: پیروز سیار، تهران، سروش، اطاق آبیسهراب سپهري، .  2

3. Humanistic Psychology 
  براي آشنایی بیشتر با آثار روانشناسان رفتارگرا و ربط و نسبت آن با نگرش انسان گرا و اگزیستانسیل، به عنوان نمونه، نگاه کنید به: .4

Schultz, D. P. & Schultz, S. E. (2016). Theories of Personality, CA: Wadsworth, 11th edition. 
 .1390، ترجمه سپیده حبیب، تهران، نی، گزیستانسیلارواندرمانی اروین یالوم،  
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دقیق است و تداعی کننده نگاه رفتارگرایانی چون اسکینر که » ادراك مکانیک« تعبیر  کند.دلی میهم ، با ويبردن از او
او متمرکز و صرفا باید بر رفتار  دارد 2»دادبرون«و  1»داددرون«در نظر می گیرند که » ارگانیسمی تهی«انسان را به عنوان 

  در آن دخل و تصرف کرد، 3»مثبت تتقوی« ون چبود و به مدد راهکارهایی 
 هایم و خاطراساطیر بالیده که چگونه در دلِو برکشنده این امر  اشارات به اساطیر است مملو از »اق آبیطا«نوشتار 

هاي ذهنی و خاطره ازلیبتاثر چون شایگان در هم ،این نوشتارسهراب در انتهاي  .از این اساطیر است جمعی ما مملو ، 
   :کشدیوگا را به میان می

د، دانبیند، گلو و تیرویید را جاي جذب رنگ آبی میسازتر مییوگا که هر نیروگاه تن آدم را با یکی از رنگها هم«
اي آبی دید. رایشن و هاله .گرفتاطراف تن آدم عکس ) aura( ، از هاله انرژيپزشک یونانیروان) Pierrakos( یراکوس پی

یی اسهاله اهل فکر :بیندبدن را با حال و مشرب و سیرت انسان وابسته می گردشی رنگ هواي روشن یباخ اتر ت. ، ط
آبی رنگ  ..است.صورت معشوقه را در جام گل آبی دیده 4 فام است. در عشق آبی است. اوفتردینگنسیه ، سبزدر شرارت

 .ی و رنگ آبی تمثیل وحدت ازلی استبه چشم او، آسمان آب .چیز آبی استدر کتاب من همه«: استاصلی رمان نوالیس 
رمبو رنگ  ...  In lieblicher blaueستایدهایش همان تم را دارد، آبی را در یک شعر تماشایی میهکه در سرود 5رلیندهول

 )Chaitanya(  ارسیم: چتانیدر دریاست که به یک پایان آبی می.. و کاندینسکی به دایره.و  دهدمی  O آبی را به حرف صدادار
شنا را باز یکر ،رنگ خداي خود، یک روز در آبی دریا شد کشیده (mahabhava) وارکه از شور مذهبی به عشق دیوانه

   .6»، خود را به آب انداخت و غرق شدشناخت
وه براساطیر .استشدهشمسی نوشته 50در دهه  متناین   کندنیز اشاره می  »هولدرین« و »هاله انرژي«  ، سهراب بهع

زان تا چه میکشیده و که سپهري در چه حال و هوایی نفس می می توان دریافتزند. می »کریشنا«در نهایت گریزي به و 
   .بوده است هاي یونگیایدهمتاثر از 

ا مخاطره جمعی و    بسبه قصه نَ »صداي پاي آب«در .که طنین یونگی دارند اشعاري از سپهري می پردازم به ادامه در
هاي ازلی هستیم که به نحو جمعی در میان آدمیان شکل گرفته دار قوانین، خاطرات و صورت ما میراث د؛ اشاره می شو

  قوام بخشیده: و روان و نگاه ما را 
  اهل کاشانم

                                                             
1. input 

2. output 

3. positive reinforcement 
 کشور در ادبی رمانتیک دوران نمایندگان مشهورترین از	درگذشت. او 1801مارس  25متولد شد و  1772مه  2در » نوالیس«فریدریش فرایهر فون هاردنبرگ مشهور به  .4

 .ثر از خود برجاي گذاشتن و نظم قالب در  مختلفی آثار و بود آلمان

آلمانی و از اعر ، ش1843ژوئن  7 درگذشت – 1770مارس  20زاده ،  Johann Christian Friedrich Hölderlin،یوهان کریستین فریدریش هولدرلین.  5
 .تأثیر گذاشت شلینگ	و هگل		نقش داشت و بر اندیشه فیلسوفانی مثل ئالیسم آلمانیهاید	چنین در تکوینهولدرلین هم. بود رمانتیسم	هاي برجسته جنبششخصیت

 . 25همان، صفحه  .6
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  نسبم شاید برسد
  2اي از خاك سیلکسفالینه، به 1به گیاهی در هند

  نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد
   :گویددر ادامه می

  طفل پاورچین پاورچین
  هاکم در کوچه سنجاقکدور شد کم

ت سبک بیرون   بار خود را بستم رفتم از شهر خیا
  دلم از غربت سنجاقک پر

  : کندمرور می را  در درازناي تاریخ گذشتهچه در ادامه این مسیر آن 
  .روي زمین پیدا بود همه

 3.رفتیونان می نظم در کوچه

  .خواندمی» باغ معلق«جغد در 
 .رانداي از خس تاریخ به خاور میخیبر، بافه باد در گردنه

 .بردقایقی گل می» نگین«آرام  روي دریاچه

 .راغی ابدي روشن بودچسر هر کوچه   در بنارس

  
   گویدرود و میروح میدر ادامه به سراغ سهراب، 

 .وح من در جهت تازه اشیا جاري استر

  سال است.روح من کم
  گیرد.اش میروح من گاهی از شوق، سرفه

  .کار استروح من بی
  در انتها می گوید:رود و می مرگ و زندگی وقتبه سر سپس، سپهري 
  گل سرخ» راز« کار ما نیست شناسایی   

...  
 کار ما شاید این است

                                                             
  . اي از عرفا معتقدند انسان از گیاه و خاك استعده .است گیاه ریواساشاره به » یاهی در هندگ« .1
 .استاین تپه، اولین جایگاه آدم بودهکه . عده اي در کاشان می گفتند و می شنیدند اي در کاشانتپه» خاك سیلک«.  2

  نظم در کوچه یونان اشاره به فلسفه است..  3
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  میان گل نیلوفر و قرنکه 
  پی آواز حقیقت بدویم.

ی کند، م سفري آفاقی و انفسی در آن، سهراب، سالک مدرن شرقی،  تر است واین مضامین برجسته، »مسافر« منظومه در
   :زندمی »ناخودآگاه جمعی« بی بهنق سوار بر بال تاریخ می شود و در تونل زمان به عقب می رود و

 ام بردچند سالگیسفر مرا به در باغ 

 و ایستادم تا

 دلم قرار بگیرد،

 صداي پرپري آمد

 و در که باز شد

 .من از هجوم حقیقت به خاك افتادم

 ،»مزامیر«و بار دگر، در زیر آسمان 

  »بابل«در آن سفر که لب رودخانه 
 به هوش آمدم، 

 نواي بربط خاموش بود

 آمدو خوب گوش که دادم، صداي گریه می

 تاب و چند بربط بی

 .خوردندبید تاب می ترِهاي َبه شاخه

 و در مسیر سفر راهبان پاك مسیحی

 »ارمیاي نبی«به سمت پرده خاموش 

 .کردنداشاره می

 و من بلند بلند

 .خواندممی» کتاب جامعه«

 و چند زارع لبنانی

 سالیکه زیر سدر کهن

 نشسته بودند

 مرکبات درختان خویش را در ذهن

 .کردندشماره می
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   در ادامه می گوید: 
 .هاي استوایی بردسفر مرا به زمین

 1سبز تنومند »بانیان«و زیر سایه آن 

 چه خوب یادم هست

ق ذهن وارد ش  د:عبارتی که به یی

 وسیع باش، و تنها، و سر به زیر، و سخت

...  
 و اي تمام درختان زیت خاك فلسطین

 وفور سایه خود را به من خطاب کنید،

 آیدمی» طور«تنها، که از سیاحت اطراف به این مسافر 

 .در تب و تاب است» تکلیم«و از حرارت 

 ولی مکالمه، یک روز، محو خواهد شد

 راه هوا راو شاه

 هاي انتشار حواسپركشکوه شاه

 کردهدسپید خوا

 !براي این غم موزون چه شعرها که سرودند

 .ولی هنوز کسی ایستاده زیر درخت

 پشت باره شهرولی هنوز سواري است 

 که وزن خواب خوش فتح قادسیه

 .به دوش پلک تر اوست

 هاشکیب مغولهنوز شیهه اسبان بی

 .نجهوشود از خلوت مزارع یبلند می

  
دیان ا، و ایده هایی سربرآورده از ادیان ابراهیمی خاطراتبشري است؛ فقرات یاد شده، ناظر به ضمیر ناخودآگاه جمعیِ 

  است.  قوام بخشیدهرا  انسانهاي پیرامونی جمعی شکل گرفته و روان ما صورتکه به  و حوادث تاریخی شرقی
ظام در ن .جهان سپهري می پردازیم-و نسبت آن با زیست ي نظام یونگیکهن الگوهااز  ،»و آنیموس »آنیما«به  ،در ادامه

 ،این انباشت .است (آنیما)یت مرد حاوي عناصر زنانه شخصیت زن حاوي عناصر مردانه (آنیموس) و شخص ی،یونگ
                                                             

  .گشتاشاره سهراب به بودا است که زیر درخت انجیر نشست و منور و روشن  .1
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در طول تاریخ  اند ودر کنار یکدیگر زیسته زنان و مردانی که ؛شمار استهاي بیتجارب زنان و مردان در نسل حاصل
مت روان باید با ضمیر ناخودآگاه مواجه شد؛ در همین راستا، . اندتکامل یافته روز و بآنیما و آنیموس باید براي احراز س
یمت و زن خصلتهاي زنانه خود هممرد باید ویژگی ،به تعبیر دیگر .کنندظهور پیدا   نظیرهاي مردانه خود چون م

 شا یشکوفایی روانرشد روانیِ مکفی نمی کند و  فرد .،محقق نشودامر اگر این  .بیان کند و بروز دهدرا گري پرخاش
   .می شودمحقق ن

حوري تکلم « و » خواهر تکامل خوشرنگ« ، »زن شبانه موعود« به افزون بر زن پیرامونی،  ،هشت کتابدر  سهراب 
؛ اشاراتی که می توان آنها را ذیل نظام یونگی و کهن الگويِ دوگانه آنیما/ آنیموس  بهتر فهمید. سپهري 2پرداخته» بودي

  :گویدمی »مسافر«در 
 کردممن از کنار تغزل عبور می

 .شدلگد میو موسم برکت بود و زیر پاي من ارقام شن 

 زنی شنید،

 .کنار پنجره آمد، نگاه کرد به فصل

 در ابتداي خودش بود

 و دست بدوي او شبنم دقایق را

 .چیدبه نرمی از تن احساس مرگ برمی

 .من ایستادم

 و آفتاب تغزل بلند بود

 ها بودمو من مواظب تبخیر خواب

 هاي گیاهی عجیب را به تن ذهنو ضربه

 :کردمشماره می

 کردیممیخیال 

 .بدون حاشیه هستیم

 کردیمخیال می

 میان متن اساطیري تشنج ریباس

 شناوریم

 .و چند ثانیه غفلت، حضور هستی ماست

                                                             
  براي بسط بیشتر این مطلب از منظر نگارنده، نگاه کنید به : .2

جوردي در » خواهر تکامل خوشرنگ« سروش دباغ،   . 1394، تهران، صراط، سپهريفلسفه 
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جم ح« دفتردر   »همیشه« شعر ( آنیما) را به تصویر می کشد، در زن اثیري سهراب افزون بر فقرات فوق که در آنها
  : کشیدهبه تصویر » خواهر تکامل خوشرنگ« و » زن شبانه موعود« را با وام کردن عبارات  رش، همین نگ»سبز

  حرف بزن اي زن شبانه موعود
  هاي عاطفی باد زیر همین شاخه

  به دست من بسپار کودکی ام را
  سیاه هايدر وسط این همیشه

  حرف بزن خواهر تکامل خوشرنگ
یمت هوش    خون مرا پر کن از م

  فاش کن روي زبري نفس عشقنبض مرا 
  هاي محضروي زمین 

  راه برو تا صفاي باغ اساطیر
لو انگور   در لبه فرصت ت

  تکلم بدوي حرف بزن حوري
  حزن مرا در مصب دور عبارت

  صاف کن 
  هاي شور کسالتدر همه ماسه

  حنجره آب را رواج بده
  بعد

  دیشب شیرین پلک را
  تموج ادراكهاي بیروي چمن

  پهن کن
ف دیگر اشعار،  .شعرسورئال است فضاي   حوري،«،»زن زیباي جذامی« اي چون انضمامی اناز زناینجا شاعر بر خ

لو فرصت ت« و  »صفاي باغ اساطیر« ،»هاي محضزمین« یاد نمی کند؛ در مقابل، از »خواهرم پروانه« و »بالغ همسایهدختر 
   .سراغ می گیرد و آنها را برمی کشد» انگور
   زنی غیر پیرامونی را به تصویر می کشد و روایت می کند: نیز »ما نگاه ،هیچ ما«از دفتر  »نزدیک دورها«شعر  ،چنینهم

  زن دم درگاه بود
  با بدنی از همیشه 

  : رفتم نزدیک
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  مفصل شد ،چشم
  به اشراق ،به شور ،حرف بدل شد به پر

  سایه بدل شد به آفتاب
  رفتم قدري در آفتاب بگردم

  اشاره هاي خوشاینددور شدم در 
  گاه کودکی و شنرفتم تا وعده

  هاي مفرحتا وسط اشتباه
  تا همه چیزهاي محض

  هاي مصوررفتم نزدیک آب
بیپاي درخت شکوفه   دار گ

  اي از حضوربا تنه
  آمیخت با حقایق مرطوبنبض می

  شدحیرت من با درخت قاتی می
  دیدم در چند متري ملکوتم

  امدیدم قدري گرفته
  وقتی دلش گرفت انسان

  روداز پی تدبیر می
...  

  . باز که گشتم
  زن دم درگـاه بود

  جراحت يبا بدنی از همیشه ها
  

هم سوررئال است و از زن دم درگاهی سراغ می گیرد که غیر پیرامونی است؛ گویی شاعر در پی  مواجه فضاي این شعر 
فر پس از بازگشتن از س .گذاشته استبلوغ روانی پاي در جاده شدن و رویارویی با آنیموس خویش است و از این طریق، 

  .انفسی، زن همچنان دم درگاه است
  

  سخن انتهایی
  است که طنین یونگیِ پررنگی دارد: »حجم سبز«از دفتر  »نشانی«  درخشانِ شعرجستار، بازخوانیِ  حسن ختام این 
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 در فلق بود که پرسید سوار» خانه دوست کجاست؟«

 کرد آسمان مکثی 

  ها بخشیدبه تاریکی شن رهگذر شاخه نوري که به لب داشت
 :نشان داد سپیداري و گفت و به انگشت 

 نرسیده به درخت«

 سبزتر است کوچه باغی است که از خواب خدا

 و در آن عشق به اندازه پرهاي صداقت آبی است

 آردکه از پشت بلوغ سر به درمی روي تا ته آن کوچهمی

 ،پیچیتنهایی میپس به سمت گل  

       دو قدم مانده به گل

 مانیپاي فواره جاوید اساطیر زمین می

 گیردمیو تو را ترسی شفاف فرا

 :شنويخشی میدر صمیمیت سیال فضا، خش 

 بینیکودکی می

نه نور، رفته از کاج بلندي با  جوجه بردارد از 

 پرسیو از او می 

 »؟خانه دوست کجاست

  
و تداعی کننده این سخن مشهود  دردر متون بودیستی دا اهمیت آن و به درخت تیاشار »انگشت سپیدارنشان دادن « 

تو را به و، امتوقف نمان بلکه ببین انگشت  خود چیزي را به تو نشان داد، در انگشت او انگشت  بااگر کسی  بوداست:
راتر ف آنو از  »یتیم شدن« ، یاد آور مفهوم»به درآوردنپشت بلوغ سر از « افزون بر این، کند.رهنمون میسمتی و امري چه 

سر بر آورد، روزگاري که کودکی و نوجوانی سپري شده  سالیمیاندر تواند  میدر نظام یونگی، بلوغ روانی  3.است رفتن
معنوي  نهاییتبا ی که از پی یتیم شدن می آید، بلوغ؛ »پیچیل تنهایی میگسمت  س بهپ«ادامه می گوید:  در سهراباست. 

و  و خانه تکانی 4، شاهدهاي عهد شباب فکريیمالوف ذهن عادات از نِ، متضمنِ فراتر رفتیتیم شدن گردد.عجین می
                                                             

  براي بسط بیشتر این مطلب به روایت نگارنده، نگاه کنید به: .3
  ؛ جلد اول. 1399، تورنتو، نشر سهروردي، رد آبی روایت، در »از پشت بلوغ« سروش دباغ، 

  را از این بیت حافظ وام گرفته ام: »شاهدهاي عهد شباب«تعبیر  . 4
  باباز سر مستی دگر با شاهد عهد ش

 رجعتی می خواستم لیکن فراق افتاده بود
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و طی سالیانِ متمادي در ذهن و  دادهبه تو و اجتماع فرهنگ ، خانواده است که آموزه هایی انه و بی باکانهمجدوارسی 
 ».زاده ایم ما آن شقایقیم که با داغ« ؛ اما چه باك، که است اگزیستانسیل درد و رنجِمتضمنِ البته که  ؛ فراینديجانت نشسته

  : بگذاري به روایت یونگ »فردیت«پاي در مسیر سفر قهرمانی ات را آغاز کنی و  کند تابه تو کمک می این مهم،
       دو قدم مانده به گل

 مانیپاي فواره جاوید اساطیر زمین می

  رصد می کنی.  نیز ،ندحضور دار جمعیو ضمیر ناخوادآگاه افظه زمین را که در حاساطیر  فرایند،در این 
   

  گیردمیو تو را ترسی شفاف فرا
 :شنويخشی میدر صمیمیت سیال فضا، خش 

 

از مواجه شدن  .کند، شفاف است و متعلّقی ندارد؛ شفافیتش از ژرفاي آن حکایت میترس سالک مدرن در این مسیر

 و با پیچیدن به را تجربه کرده و از پشت بلوغ سربه درآوردهمعنوي گوید، وقتی که سالک، تنهایی با هستی سخن می

مهابت هستی و و مواجهه با  هایدگر است» ترس آگاهیِ« ترسی که تداعی کننده سمت گل تنهایی ملموس تر می گردد؛ 

.را فرایاد می آورد» وسعت بی واژه«   

، سالک مدرن به کودکی که از درخت کاج با رفته، برمی خورد و از او مکان خانه دوست انفسیدر انتهاي این سفر 

ختم می شود. پس، نهایتی » خانه دوست کجاست؟« آغاز می شود و به » خانه دوست کجاست؟« را می پرسد. شعر با 

را  » ارتباط گمشده پاك« و  »هجوم خالی اطراف« شدن و ب نیست و نفسِ در سفر بودن و زیر و زبر بر این سفر مترتّ

است:نهایی مقصد و مقصود پیش رفتن و به ادامه دادن ادامه دادن،  مزه مزه کردن و  چشیدن و  

 مرا سفر به کجا می برد؟ 
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 کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند

 و بند کفش به انگشت هاي نرم فراغت

   گشوده خواهد شد؟

  


