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رود كه يك هنرمند را بـه   فرد خود تا مرزهايي پيش مي هتخيل در ساختار منحصرب
ل را بـا نمـادپردازي و اسـطوره       كشـاند.  ابعاد مختلف جهـان مـي   ژيلبـر دوران تخيـ

او تمـام  . اسـت  هاي روزانه و شـبانه تقسـيم كـرده    و آن را به منظومه توصيف كرده
تصاوير ذهني بشر را در تـرس از گـذر زمـان منحصـر دانسـته و معتقـد اسـت كـه         

هـا  الگوهـا و نماد  هـا، كهـن   تصاوير نمادين در ذهن هنرمند حاصل تركيب محركه
ها همان نيروهايي هستند كه بـا يـافتن نمادهـا و تصـوير مخصـوص       هستند. محركه

خود سبب تهييج ذهن هنرمند شده تا به سمت و سوي تخيـل سـوق داده شـود. در    
رنگ  »شعر مرگ«هدف تعيين ساختارهاي تخيل نمادين در كتاب  اين مقاله كه با

ه تحليـل اشـعار ايـن كتـاب و     ، ب شده صورت تحليلي و توصيفي نوشته سپهري و به
يافتن تخيل نمادين سپهري در نمادهاي روزانه و شـبانه پرداختـه و در پايـان نتيجـه     

است كه سپهري در كتاب خـود بيشـتر از منظومـه روزانـه بـاارزش گـذاري        هگرفت
مسـيري   ،شـرق  و او شاعري اسـت كـه بـا اسـتعانت از عرفـانِ      است مثبت بهره برده

مخاطب اشعار او از طريق تحليل نمادين  ر اشعار خود دارد وعروجي و باالرونده د
زمـان بـا تـرس از گـذر زمـان       كه سهراب سـپهري هـم   برد يعناصر شعري او پي م

  رود.  نوعي به استقبال مرگ نيز مي به
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Abstract 
Imagination with its unique structure goes to the boundaries that 
take an artist to different dimensions of the universe. Gilbert 
Durand turns to symbolism and myth to describe imagination 
dividing it into diurnal and nocturnal systems. While limiting 
all mental images of human to the fear of time, he contends that 
symbolic images in the artist's mind are the result of a 
combination of motivations, archetypes and symbols. Finding 
their own symbols, the motives are the forces that stimulate the 
artist's mind to move the imagination. Aiming at determining 
the structures of symbolic imagination, the present article uses 
the analytical and descriptive method to discuss Sepehri's 
Poetry of Death. The poems in the book have been analyzed to 
discover both Sepehri’s symbolic imagination and the diurnal 
and nocturnal symbols in his poems. It is concluded that 
Sepehri has benefited more from the positive diurnal value 
system in his book. Invoking Eastern mysticism, Sepehri has an 
ascending path in his poetry which helps his audience, through 
the symbolic analysis of his poetic elements, realizes that the 
poet simultaneously is afraid of the passage of time and 
somehow embraces death. 
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  مقدمه  .١
كند و الزمه توليد تصاوير هنري و ادبي است. صورخيال  صورخيال را خلق مي ،تخيل

كنايه و اغـراق اسـت. تخيـل حاصـل دريافـت      ، استعاره، در ادبيات توصيفاتي در قالب تشبيه

 تخيـل و هنـر بـه   « شود. شهودي شاعر است كه در قالب واژگان در متن به تصوير كشيده مي

اي در زندگي آدمي  هاي روحي بشر از آغاز نقش عمده و جبران كاستي جهت ايجاد تعادل

وقتـي   .)٩٠:١٣٩٣ (فتـوحي،  »ناپـذير اسـت   اند و آدمي از تخيل و هنر جـدايي  بر عهده داشته

كند. اين خيال شـاعر اسـت كـه خـالق      رنگي پيدا مي خيال نيز نقش پر ،سخن از تخيل است

ي خداوند است، ابتدا بـر اسـماء خـويش و سـپس بـر اعيـان ثابـت.        جلّخيال ت«تصاوير است. 

اي از ابر عظيم در معناي رمزي كلمه است كه از نفـس الهـي پديـد     خيال همان عماء يا توده

كند، تخيل اسـت كـه    اي كه خيال شاعرانه را خلق مي قوه. «) ٢١: ١٣٩٥ (كربن، »آمده است

). ١٨: ١٣٩٣ كـدكني،  (شـفيعي » از تخيـل نيسـت   كدام از قواي ذهني تعريفش دشـوارتر  هيچ

كه داراي شـكل و قالـب و يـك     شود يودي فوق طبيعي تصور مجتخيل در ساختار خود مو

  سرگذشت به مثابه يك تاريخچه بكر است. 

تخيل با توليد يك تصوير مجازي نشأت گرفته از ذهن شاعر، حاصل كشف رابطـه بـا   

ايـن ارتبـاط فقـط در     و ظاهر ارتباطي باهم ندارند ست كه بهايجاد پيوند ميان دو يا چند امر ا

بعـدي   تصوير مجازي تصـوير زبـاني سـاده و تـك     ارتباط خيال با عرفان افتد. خيال اتفاق مي

نيست، بلكه مركب از دو يا چند جزء است كه به مدد خيال و عاطفه شاعر با يكديگر پيونـد  

الم خارج سابقه نـدارد و سرشـار از غرابـت و    آفرينند كه در ع خورند و واقعيت نويي مي مي

اسـت كـه    ييها در حقيقت تخيل حاصل اتصال صورت). ٥٣: ١٣٩٣ شگفتي است (فتوحي،

ها تركيبي از تجربه و دريافت خيال از عـالم رؤياسـت    گيرد و اين صورت در ذهن شكل مي

نرمند شكل كه ناگزير پديدآورنده صورخيال است و همين تصوير مجازي را كه در ذهن ه

    كند. يم  گيرد، تعريف مي

سـپرد و بـا    اين كار تخيل است كه هر شگفتي غيرقابل وصفي را به ذهـن و خيـال مـي   

دهـد.   كشد و فضايي سيال را به مخاطـب نشـان مـي    استعانت از تجربيات مادي به تصوير مي
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نيست، بلكـه  جان از تصاوير محصول ادراكي حسي  اي جامد و بي تخيل از نگاه باشالر توده

تخيل قوه ساختن تصـاوير از واقعيـت نيسـت     ،به بياني ديگر .هاست قوه دگرگون ساختن آن

گذرنـد و برتـر از واقعيـت هسـتند      بلكه قوه ساختن تصاويري اسـت كـه از واقعيـت فـرا مـي     

نظر ژيلبر دوران در امتـداد و تكميـل تعريفـي از گاسـتون      اما تخيل از). ٣٢: ١٣٩٠ (عباسي،

اهميت تأثير گاستون باشالر بر ژيلبر دوران اين است كه گاسـتون باشـالر   « گيرد. شكل ميباشالر 

را به او معرفي كرد و همچنين منطق تقابلي را بـه او نشـان داد و تصـوير مـادي را     » نه«تفكر فلسفه 

مـا را بـه هيجـان     نظر باشـالر تخيـل هرچنـد سـاخته هيجـان نباشـد،       از .)٣٩ (همان: »تعريف كرد

كند، خيـاالتي   شماري دارد كه در تمامي آن جلوه مي او معتقد است شعر خياالت بي« دارد. يوام

دوران فلسـفه   .)٣٠:١٣٩٧ (باشـالر، » خوانـد  كه تخيل خالق را به زيسـتن در قلمـرو خـود فرامـي    

 شناسـانه بـا   نظـر او تخيـل بسـتري معرفـت     از دانـد.  نقطه آغازين تفكرات خود مـي  را باشالر

سـاختار  «شناسي است. تعاريف و فلسـفه اصـلي او در تعريـف تخيـل از كتـاب       انروحيه انس

  است.   شده برگرفته» شناسي تخيل انسان

واقـع يـك انبـوه يـا      كند كـه تخيـل در   پيشنهاد مي -١: دو ويژگي دارد دوران كتاب 

اي ساختارمند است كه تحت كنترل نويسـنده اسـت    شبهي ناپايدار نيست بلكه يك مجموعه

نتيجـه آن خطـي از    در -٢شود. عني توسط يك پويايي پيوسته و با منطقي متفاوت اداره ميي

رسـد كـه    شود. او از اين كتاب به ايـن نتيجـه مـي    پذير مي يك استدالل از روايت متن امكان

  شــوند اســتدالل و تخيــل در بعضــي مواقــع مكمــل يكــديگر نيســتند و غيرقابــل انســجام مــي

)Chambers, 2001: 102(.  

پس تخيل نـه يـك پديـده     ؛كند ژيلبر دوران تخيل را سرچشمه تمام تفكر تعريف مي

بلكـه   ،هاي ذهني است و نه يك نيروي مستقل كه دشمن عقل باشد ذهني مانند ديگر پديده

تخيلـي كـه    .)٤٠(همـان:  اصل و پايه تمام ذهن، تخيل سرچشمه هر تعقل و اسـتداللي اسـت  

اي روشن اسـت. نمـاد يـك     ست قدسي و باعث ظهور انديشهامري ا ،سبب تجلي نماد است

ــل ژيلبــر دوران هســتي شناســي ماقبــل روشــمند را آشــكار  ســاختارهاي انســان شناســانه تخي

سازد، يعني بيان انديشه از دوراني كه هنوز واژگان مفهومي ايجاد نشده بود.نمـادپردازي   مي
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 ١٣٩٣ كنـد (اليـاده،   آن اشـاره مـي   هايي اسـت  كـه بـه    شدن ، نقوش و اسطوره تغيير و تبديل

). عرفـان برگرفتـه از تخيـل خـالقِ مؤلـف، حاصـل علـم قلبـي بـه معنـاي درك و           ٢٨الف: 

شده در عالم هستي اسـت كـه بـه صـورت      هاي الهي حك دريافت الهي يعني درك صورت

هـاي مختلـف هـدف مشخصـي      ها و فرهنـگ  تواند تجسم بيابد. عرفان در همه آيين شعر مي

لبته ممكن است كه اين هدف غايي در مسير خود با تلفيق مسائل مختلـف اجتمـاعي،   دارد. ا

فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي دچار تغيير شود اما مركز اصلي عرفان، فطرت و ذات عارف 

شـود. برخـي عرفـان سـپهري را      هـا بـه يـك هـدف هـدايت مـي       است كه در تمامي فرهنگ

سپهري بار سـنّت تفكـر تجريـدي و انتزاعـي     «اند:  فتهدانند و گ يمبرگرفته از عرفان اسالمي 

و  كنفوسيوس با خدايعرفان او ). ٣٠:١٣٧٦(نوربخش، » شعر ايران را بر فكر و شعرش دارد

الئوتسه متفاوت است و به عرفان حالج و بايزيـد بسـطامي، جنيـد بغـدادي و مولـوي      بودا و 

و سـپهري راه رهـايي از رنـج را    ). عرفـان بـودا   ٦٣: ١٣٧٧شباهت بيشـتري دارد (احتشـامي،   

يافتـه سـپهري آمـده اسـت، در رهـايي از       گونه كه در گفتار در بنارس بودا و شعر كمـال  آن

پندارند. در جهان سپهري آنچه هست، اگر نيـك در آن بنگـري همـان     طلب و نفي اراده مي

د كـه  ). برخـي معتقدنـ  ١٠٢: ١٣٧٣است كه بايد باشد و نيـازي بـه تغييـر نـدارد (سـركوهي،      

اسـت.   بيني عرفاني خود را كامالً از شرق گرفته و در آثار خود منعكس كـرده  سپهري جهان

ترين سرچشـمه ايـن    است و مهم بيني سپهري از جريان متالطم عرفان شرقي متأثر شده جهان«

ارتباط مسـتقيم  ). ١٥٤: ١٣٨٠(سليمي، » مورتي استعقايد عارف هندي تبار معاصر كريشنا 

يعني تصوري از جاودانگي معنوي و مرگ واقعي در گسستن از ايـن جهـان   عرفان و مرگ 

شود. سپهري شـاعري بـود كـه در عمـر كوتـاه       مادي و رها شدن در وصال الهي خالصه مي

زمان حاالت بيم  و رجا، شـادي و سـرور را در شـعرش     خود با مفهوم مرگ آشنا بوده و هم

  كند.   تجربه مي

  له  أبيان مس .١-١
اي از سـير تكـاملي ديـدگاه عارفانـه اوسـت،       شت كتاب خود كه مجموعهسپهري با ه

واسـطه   جهاني از شعر عرفاني را در ادبيات امروز بازسازي كرد. او در اين كتاب ارتباطي بي



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٧٤

گـرا و   با طبيعت و عناصر طبيعي دارد. شاعر طبيعت است و اشعارش ملهم از خيـالي طبيعـت  

تـوجهي از عرفـان شـرقي و     انسان بـا تأثيرپـذيري قابـل   هاي عميق از وجود  سرشار از انديشه

را بـر اسـاس   » مرگ رنـگ « ـ  دفتر اول از هشت كتاب سپهريـ بودائي. اين مقاله قصد دارد  

هاي تخيالت نمادين  ديدگاه ژيلبر دوران درباره تخيل بررسي نمايد تا از اين منظر سرچشمه

بنـدي ژيلبـر دوران از    ن را طبـق تقسـيم  سپهري را استخراج نمايد و ساختار اصلي و ريشـه آ 

  بندي نمايد.  نمادها، طبقه

  . ضرورت و فرضيه پژوهش  ٢-١
آيـد و دنيـاي    ات امروز به شمار مـي ازآنجاكه سپهري ازجمله شاعران نمادگرا در ادبي

و همچنين شاعري است كه عناصـر اصـلي شـعرش     شتهبا عرفان قرابت دا اش يشعرر تصاوي

اسـت، لـذا نمونـه مناسـبي بـراي تحليـل كـاربردي بـا          جهـان طبيعـت   يتصاوير زنده و پويا

زيـرا در انديشـه دوران نيـز محـور      شـود؛  يممحسوب  هاي اصلي ديدگاه ژيلبر دوران مؤلفه

طبيعي، نمادهـا و  عناصر  ،هاي تخيل بر اساس عناصر روز و شب بندي ها و طبقه تمامي تحليل

فرضـيه ايـن پـژوهش ايـن اسـت كـه تخيـل در        اسـت. لـذا   ي برگرفته از طبيعت الگوها كهن

و  گرفتـه  شـكل با توجه به تجربيات زنـدگي او و قرابـت بـا عرفـان شـرقي،       نمادهاي سپهري

ي طبيعـت، رنـگ و تخيـل انتزاعـي در شـعر او نمـود       هـا  جلوهترس از مرگ با تصاويري از 

  است. يافته

  . پيشينه پژوهش  ٣-١
اند كه از  شده نظريه ژيلبر دوران مقاالتي نوشته كاربرد خيال و تخيل بر مبناي ينةزم در

هاي خالي خون نامه اثر نصراهللا مرداني طبق نظريه  تحليل صورت«توان به مقاله  ميان آنان مي

اشـاره كـرد كـه در آن     )١٣٩٦رضـا آرمـان(   يعلـ عبـاس محمـديان و   ، نوشـته  »ژيلبر دوران

اعر، بيشـتر متمايـل بـه منظومـة روزانـة      اند كه انديشـة ايـن شـ    نويسندگان به اين نتيجه رسيده

اين نشان دهندة آن است كه مرداني، تصوير مرگ  ؛تخيالت و باارزش گذاريِ مثبت هست

را در تخيل خود تلطيف كرده و وحشت آن را گرفتـه اسـت. مقالـه ديگـري در ايـن زمينـه       
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بـر نظريـه ژيلبـر      هتحليل سير تخيل نظامي در اسطوره بهرام گور با تكي«وجود دارد با عنوان 

گيري از نظريه ژيلبـر دوران و   كه نويسنده در آن با بهره )١٣٩٦مريم سعيدي( نوشته» دوران

بندي و ساختاري كه ژيلبر دوران از تصاوير زمـان (تـرس) معرفـي كـرده،      نيز بر اساس طبقه

م بـديل، از بهـرا   نشان داده كه نظامي توانسته بـا تخيـل قـوي خـويش و خلـق تصـاويري بـي       

تـوجهي بـه    در بـاب سـپهري مقـاالت قابـل    . اي بيافريند هاي آرماني، مقدس و اسطوره چهره

بنابراين فقـط بـه چنـد مقالـه كـه بـه        ؛چاپ رسيده است كه از حوصله اين مقاله خارج است

شـود. يكـي از ايـن مقـاالت      ديدگاه سپهري و نمادگرايي ايشان پرداختـه اسـت، اشـاره مـي    

نـژاد   ناصـر عليـزاده و عبـاس بـاقي    است به نويسـندگي  » ر سپهريشهود، نماد و شع«پژوهش 

شناسي خاصـي   اند كه سپهري به زيبايي در اين مقاله نويسندگان به اين نتيجه رسيده )؛١٣٨٩(

زدايي معنايي، زبـاني، تــصويري و ســمبوليك،    يافته و شـعرش در مـسيري از آشنايي دست

عنوان شـاعري متفـاوت و مـدرن در روزگار  بهاست. همين مختـصات، او را  حركـت كـرده

ة حميـرا زمـردي   نوشت» دوآليسم جديد سپهري«است. مقاله ديگري با عنوان  ما مطرح ساخته

موجود است كه نويسنده به تفكرات سپهري و ريشه آن در مكتب بوديسم پرداخته  )١٣٨٣(

ل آثـار سـپهري بـر    زمينـه تحليـ   مشخص شد كه تاكنون پژوهشي در است. طبق اين مقاالت

اساس نظريه ژيلبر دوران صورت نگرفته است و اين اولين بار است كه يـك دفتـر از هشـت    

  گيرد. كتاب سپهري با رويكرد ژيلبر دوران مورد تحليل قرار مي

  بحث و بررسي  .٢

  دوران . مباني نظري ژيلبر١-٢
راي مطالعه يـك اثـر   ترين جايگاه را ب مضمون و شكل روايت از ديدگاه ژيلبر دوران، مهم

و آن همـان   كرد ادبي دارد. او معتقد است براي خوانش اثر هنري بايد اسطوره آن اثر را دريافت

كنـد. اسـطوره از نگـاه     اسطوره آغازين يا ابتدايي است كه همچون قدرت مطلقه حاكم عمل مـي 

 ).Durand, 1992: 64هاســت ( الگوهــا و محركــه ژيلبــر دوران نظــامي پويــا از نمادهــاي كهــن

بـراي خـوانش يـك     »نمـاد «و » كهن الگو«، »محركه« بنابراين از نگاه دوران سه عنصر اصلي
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ها هستند كه طرح اصلي تخيل  اين محركه. دريافت نمادهاي آغازين آن اهميت دارد متن و

  كنند. ريزي مي را پايه

  
دليل وجود  ها، مشكالت بزرگي را به بندي نمادهاي اصلي تصوير بر پايه محركه طبقه

هـاي   عنـوان انگيـزه   هـا بـه   اوقات آن  دهند. بعضي غيرخطي بودن تصاوير غير عالمانه ارائه مي

ها كـه بـه تخيـل     هاي آسماني و ستاره شناسي يا عرفاني كه در آن توالي فصول، پديده كيهان

م كـه  بينـي  ها را در عناصر فيزيك اوليه مي شوند. گاهي اوقات آن شوند، انتخاب مي منجر مي

هاي همگـن خيـال    نيروهايي كه قادر به ايجاد قطب ؛گيرند وسيله تجربيات حسي شكل مي به

بنـدي   هـا بـه طبقـه    آن هاي نمادين، مورخان مذهبي هستند. محركه گرانِ هستند. بيشتر تحليل

هـا سـبب    بنـابراين محركـه   ).٣٥همـان:  پردازنـد (  ها با كيهان مـي  نمادها، با توجه به رابطه آن

  ند كه كنش فرد به تخيل منجر شود. شو مي

  كند.   ها را به سه گروه تقسيم مي ژيلبر دوران محركه

هـا خـود را بـا عصـا يـا       (اين محركـه  هاي عمودي هاي جداكننده و محركه محركه -١

  . )دهند شمشير نشان مي

هـا در پيونـد بـا عمـل      هاي داخل شو (اين محركه رو و يا محركه هاي پايين محركه -٢

  .  كنند) الگوي جام را تحريك مي العمل بلعيدني هستند و كهن اي يا عكس هتغذي

در پيونـد   ...مثلـي   العمـل توليـد   هـا بـا عكـس    دار (اين محركـه  هاي آهنگ محركه -٣

  ).  ٦٨: ١٣٩٠ شوند (عباسي، الگوي چرخ، درخت و غيره نشان داده مي هستند كه با كهن

گيرنـد.   ها سرچشمه مـي  كنند و نمادها از آن يالگوها هستند كه نمادها را تغذيه م كهن

الگـو   بنابراين رابطه نماد و كهـن  ،شوند الگوها بدون نمادها ديده نمي بايد ذكر كرد كه كهن
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سـاختارهاي  «طور كه گفته شد ايـده اصـلي دوران از كتـاب     همان .يك رابطه تكميلي است

ب اهميت زمـان را در تخيـل انسـان    است. او در اين كتا شده ايشان گرفته» شناسي تخيل انسان

شـود.   اش به زمان محدود مي يابد كه زندگي دهد. به اعتقاد او انسان با تخيل، درمي نشان مي

يابـد كـه    شود كـه حيـات دارد؛ آنگـاه درمـي     او با نگاه كردن به خود متوجه اين حقيقت مي

مـان بـا محـدود كـردن     واقـع ز  پودش نفوذ كرده است. در و زمان وجود دارد و در تمام تار

در اينجاسـت كـه دوران ميـان اسـطوره و      .)٧٣ (همـان:  دارد ظهور خود را اعالم مـي  ،وجود

كند و اسطوره را دارويي براي غلبه بر زمـان و مـرگ    ساز را بيان مي زمان ارتباطي سرنوشت

  كند: دسته تقسيم مي كند. لذا او تخيل را به دو قلمداد مي

  دهند.  زمان را نشان ميتخيالتي كه ترس از  -١

  دهند.   تخيالتي كه كنترل زمان را نشان مي -٢

العملـي   بنـدي عكـس   طبقه ها توجه كرده و هر سه عكس العمل بندي به اين تقسيم از  او پس 

هـاي مـوقعيتي را در منظومـه     العمـل  كه عكس گونه دهد. بدين بندي ديگر قرار مي را در يك طبقه

دهـد. يعنـي    اي و مراقبتي را در منظومـه شـبانه قـرار مـي     هاي تغذيه عملال تخيالت روزانه و عكس

و داخـل شـونده را در منظومـه روزانـه و      رو هاي پايين هاي عمودي و جداكننده و محركه محركه

دهد. حال بايد ديـد كـه هريـك از     را در منظومه شبانه قرار مي جسمانيدار و  هاي آهنگ محركه

بنـدي   كنند. بايد اذعان داشت كه اين تقسـيم  زمان برقرار مي در رابطه با اي ها چه رابطه اين منظومه

يـابي بـا نمـاد را در نـوزادان جسـتجو       دوران در امتداد نظريه ژان پياژه است كه چگـونگي دسـت  

زماني بين مراكز عصبي، حركات بدن و بازنمودهاي نمادين وجـود   اي دقيق و هم رابطه. «كرد مي

  .(Durand, 1992: 51 – 52) »دارد

جملـه فراينـدهاي شـناختي را در دوران نـوزادي و در      ه مبدأ امـور روانـي از  ژژان پيا 

ساز برخورد  هاي زيستي را زمينه كند و دستگاه هاي زيستي و موروثي جستجو مي ضمن داده

تمـاس بـا اشـياي     اثـر  يادگيري و تجربـه را كـه بـر    كند. او همچنين اوليه كودك قلمداد مي

شمارد (مصـباح   گيري ساختارهاي ذهني مؤثر و الزم مي در شكل ،گردد مي خارجي حاصل

 :رود طبق نظر پياژه تجسم معموالً در دو معناي مختلف به كـار مـي  ). ٥٧٨: ١٣٨٥ و ديگران،
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يعنـي باهوشـي كـه متكـي بـه نظـامي از        ؛آميـزد  تجسم در معناي وسيع كلمه با انديشه درمي

كنـد امـا تجسـم در     بـه ادراك و حركـات اتكـا نمـي     مفاهيم و الگوهاي ذهني است و فقـط 

معناي محدود به معناي تصوير ذهني يا خاطره تصويري يعني يادآوري نمـادين رويـدادهاي   

دوران با تأثيرپذيري از اين ايده يادآوري و تجربه كه باعث ). ٨٦: ١٣٩٤ غايب است (پياژه،

  هاي خود را كامل كرد.                                                   مهبندي منظو تقسيم ،شود گيري ساختارهاي ذهني بشر مي شكل

گذاري  منظومه روزانه باارزش« :بندي هستند خود داراي دو تقسيم ،هاي روزانه منظومه

    .»گذاري مثبت منظومه روزانه باارزش«و  »منفي

  شوند:  گذاري منفي به سه دسته تقسيم مي هاي روزانه باارزش منظومه

فقـط تصـوير     كه نه دهنده حيواناتي هستند اين تصاوير نشان؛ نمادهاي ريخت حيواني - ١

 ماننـد:  ؛شـوند  بلكـه شـامل خصوصـيات خـاص حيـوان هـم مـي        دهند، حيوان را نشان ميخود 

واقـع تصـور حيوانـات تخيلـي دو      در .گري، خشونت، حمله و خونريزي وجوش، وحشي جنب

. »چيـز از طريـق زمـان    نابودي همه«و » گذر و حركت زمان« دهند: جنبه اصلي زمان را نشان مي

ــي      در ــود را م ــدان خ ــه فرزن ــت ك ــان اس ــداي زم ــوس خ ــادآور كرون ــوان ي ــع حي ــد  واق دري

زيـرا از   ؛تـرين تصـوير اسـت    در ميان تصاوير روزانه تصوير حيواني شـايع ). ٨٣: ١٣٩٠(عباسي،

رسـد. در   ي ما آشنا به نظـر نمـي  هاي حيواني برا اوايل دوران كودكي ما چيزي غير از بازنمايي

ها هدايتگر كودكان براي بازي هستند. بيشـتر از   فيل و هاي پشمالو هاي تدي، گربه غرب خرس

ذكـر اسـت كـه كودكـان بـا بيشـتر         نيمي از كتب كودكان به حيوانات اختصاص دارد. شـايان 

تـزاع خـود بـه    ان .(Durand, 1992: 64)انـد   هرگز بازي نكـرده  ،بينند حيواناتي كه در رؤيا مي

شـود بـه    هاي ثانويه به تخيل ارائه مـي  عنوان اينكه بدون مشتقات و تخصص خودي حيوان به

سازي و تشجيع تعلق دارد. اضطراب از طريـق حركتـي سـريع و ناآگاهانـه      طرحي از محركه

افتـد. حيوانـات    كه براي حيوانـات نيـز اتفـاق مـي     گونه همان آيد، براي كودكان به وجود مي

مراتـب   ها و يا حشرات كه  نسبت به جنـبش مـاده يـا هـر شـكلي بـه       حشي، پرندگان، ماهيو

صـورت منظومـه    اين نماد در تضـاد نمـاد جداكننـده اسـت كـه بـه       .)٧١ ترند (همان: حساس

  است. شده  بندي روزانه مثبت طبقه
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نمادهاي ريخت تاريكي را بـه كمـك واژگـان تـاريكي      ؛نمادهاي ريخت تاريكي -٢

دهند. اين گروه تحت سلطه نماد زنانگي اسـت. تصـاوير خـون،     تصاوير شب نشان ميمانند 

ايـن  ). ٨٤: ١٣٩٠ سياه و حتي  كور شدگي در اين گـروه قـرار دارنـد (عباسـي،     ناپاكي، آب

نماد در تضاد با نماد روشنايي است. تصاوير اين گروه شمشير بران و چشـم هسـتند. شمشـير    

  طل است.  بران نماد جداكننده حق از با

شـدگي و سـنگيني را بـه ذهـن      اين تصـاوير سـرگيجه، لـه    ؛نمادهاي ريخت سقوطي - ٣

گنـاهي كـه    پـردازد.  آورد. اين نمادها به مفهوم گناه مربوط به خوردن گوشت حيوانات مي مي

كه بـه   نمادهايي اين نماد در تضاد نمادهاي عروجي است. .)٨٤: (همان انسان را از بهشت راند

  .غول بال پرنده، فرشته، مرد بزرگ يا نره :كند. تصاويري مانند اني اشاره ميحكمراني آسم

  

  هاي منفي و مثبت گذاري نمودار منظومه روزانه باارزش

چيز تلطيف شده و تـرس از   شود، اما همه بندي تكرار مي در منظومه شبانه همين تقسيم

  يابد. مرگ كاهش مي

طور كامل  وقت به شود، ولي هيچ گ كمتر ميبا وارد شدن به منظومه شبانه ترس از مر

گذاري منفي را  رود و هميشه اين منظومه اثري از منظومه روزانه تخيالت باارزش از بين نمي

با خود دارد. به همين دليل ژيلبر دوران بر اين باور است كه تمام تصـاويري كـه در منظومـه    

هـا   كـه تـرس در آن   بـا ايـن تفـاوت    ،شوند روزانه حضور دارند در منظومه شبانه هم ديده مي

  .)٨٩ شود (همان: تر مي رنگ كمتر و كم
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  »مرگ رنگ«. نمادهاي روزانه در تخيالت سپهري در كتاب ٢-٢
وسـيله   نمادپردازي يعني نمايش تصويري توسط نماد بـه  ؛نماد زاييده ذهن بشري است

هاي عقلـي و   امي فعاليتتم رو، ازاين معاني و هماهنگي تصاوير ذهني انسان و احساسات او.

سمبل يا نماد چيـزي اسـت كـه نماينـده     «گيرد.  از نماد نشأت مي بخش مهم عواطف انساني

چيز ديگر است يا چيزي كه بر چيز ديگر اشاره دارد. به علت همبستگي، ارتباط، قرارداد يـا  

رئـي از  ويژه عالمتـي مرئـي بـراي چيـزي غيرم     طور اتفاقي اما نه از طريق شباهت عمدي به به

سـپهري در نمـادپردازي بـه شـيوه     ). ٦: ١٣٩٦ (پورنامـداريان، » قبيل يك مفهوم يا يك آيين

كند. او تصاويري آميخته  فردي كه دارد عمل مي مخصوص خود و با شگرد تخيل منحصربه

  كشد. زنده به تصوير مي اي پويا و از طبيعت و ذات بشري را در قالب مجموعه

  ري در اشعار سپه . مرگ١-٢-٢
كه البته مراحـل طبيعـي    شود يپايان تاريخ يك فرد محسوب ماز منظر عمومي، مرگ 

و خاطرات و اتفاقات خوب  شمار يب يها خود را دارد. اما اينكه قبل از مرگ با باري از رنج

اسـت   يا ، نكتـه پذيرد يم يانپا يزچ بد كه جنبه فردي دارند در لحظه معيني از زندگي همه و

. اين شعر بقاياي حقيقت زندگي اوست كـه بـا   كند يشاعر خود را نمايان مكه در شعر يك 

. مـرگ در آثـار سـپهري بسـيار روشـن و      مانـد  يو در متن باقي م رود يفناي واقعي از بين نم

ت گرفتـه كـه در   أاست. شايد اين تصاوير از ناخودآگـاه او نشـ   واضح به تصوير كشيده شده

مـان بـا ديـدار    أگ از نظـر سـپهري تولـدي دوبـاره و تو    است. اما مـر  شده  متن او نيز منعكس

    : است خداوند به تصوير كشيده شده

/ اسـت  آب يحوضشان ب ها يو بگو ماه/ تو اگر در تپش باغ خدا را ديدي همت كن«

    ). ٣٥٧: ١٣٨٠ (سپهري،» رفتم يوقت خدا م من به سر/ رفت به سر وقت چنار باد مي

. مـرگ  شود ياختياري در اشعار سپهري ديده ممرگ در هر دو حالت طبيعي و موت 

خود را براي شاعر حفظ كرده است. گاهي تـرس از مـرگ     ييآن امر قدسي و حالت جادو

  مانند اين بند: دهد؛ ينشان م يروشن در شعر سپهري خود را به

» بدرود و به همراهت نيروي هـراس / بدرود/ سفري ديگر اي دوست و به باغي ديگر«

  ). ٢١٦همان: (



 ٢٨١  دوران لبريژ ليتخ يةنظر بر  هيتك با يسپهر سهراب »رنگ مرگ« شعر كتاب در مرگ از ترس ينمودها

اما در بيشتر مواقع اين هراس در نمادهاي داخل مـتن نهفتـه اسـت و خواننـده از ميـان      

  . برد يمتن به اين هراس پي م عناصر درون

  . نمادهاي ريخت حيواني ١-١-٢-٢
دهنده خصوصيات منفي  نمادهاي ريخت حيواني اغلب با افعال كنشي خشني كه نشان

خـتن، از نفـس افتـادن، دريـدن، بلعيـدن،      كشـتن، خـوردن، خـون ري    :حيوانات است، ماننـد 

   :همراه است ،نفس زدن و نفس جنگيدن، غرّيدن

ناخن اين با / كه روزهاي رفته در آن بود ناپديد/ اي در اضطراب لحظه زنگار خورده«

/ امـا ازآنچـه در پـي آن بـودم    / رفتم درون هر رگ و هـر اسـتخوان  / جسد را از هم شكافتم

    .)٥٠همان: ( » رنگي نيافتم

دريدن  با چنگال و كندن گوشـت توسـط حيـوان را بـه ذهـن       شكافتن جسد با ناخن،

  دهد. بنابراين اين تصوير را در گروه تصاوير نمادهاي حيواني قرار مي ؛سازد متبادر مي

روي سـنگي كنـد   / آلـود  هاي خـون  ناخنو به / هاي كوه باال رفت يك  نفر از صخره«

  . )٦١ (همان:» ديگركس  پس نديدش هيچ نقشي را و ازآن

آلـود حيـوان را بـه هنگـام كشـتن       آلـود، چنگـال خـون    هاي خـون  بند نيز ناخن يندر ا

كوه / رعد غريد: «كند شود. لذا از تصاوير حيواني تبعيت مي اش به مخاطب يادآور مي طعمه

   . )٦٩ (همان:» را لرزاند

كـه ويژگـي   دهنده استعانت شاعر از ويژگـي غـرش حيـواني اسـت      غريدن رعد نشان

بـه نظـر    ،كند. با توجه بـه ايـن ميـزان نمادهـاي حيـواني در ايـن دفتـر        تر مي ترس را پررنگ

و ايـن   رسد سپهري در اين كتاب از شعرش از نمادهاي حيواني اسـتفاده چنـداني نداشـته    مي

از نمادهـاي منفـي منظومـه روزانـه فاصـله       دهنده اين است كه تخيل سپهري در اينجـا،  نشان

  است.  به نمادهاي مثبت نزديك شدهگرفته و 

  . نمادهاي ريخت تاريكي ٢-١-٢-٢
هايي كه با توصيف فضايي  هاي تاريكي نمايانگر هراس و ترس هستند. ريخت ريخت

شـب، تـرس،    :كننـد. واژگـاني ماننـد    تاريك به مخاطب حالتي از پريشاني و اندوه تلقين مي



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٨٢

گـور و گورسـتان در ايـن گـروه قـرار       شبح، ويراني، تنهايي، تيرگي، ظلمـت، سـايه، وهـم،   

هـاي   طور كـه از نـامش هويداسـت بيشـترين ريخـت      دارند.كتاب مرگ رنگ سپهري همان

   :  تاريكي را دارد

بـانگي از دور مـرا   / رنگ خاموشي در طرح لب است/ ديرگاهي است در اين تنهايي«

   . )١١همان: (» پاهايم در قير شب است ليك/ خواند مي

ومـرج و   كند. تاريكي همواره  با هرج اي منفي را به ذهن متبادر ميه شب تمام ارزش«

 اليـاده  .(Durand, 1992: 89) »شـود  محسـوب مـي  اي سياه  قروچه همراه است و نقطه دندان

سياهي زمـان   ).٦٥ب: ١٣٩٣(الياده،  رحم است عقل و بي زمان سياه است، زيرا بي :گويد مي

  دهد.  نسان پريشاني ميبه سياهي شب تشبيه شده و همواره به ا

اي لغـزد اگـر روي    سـايه / پيوسـته   هـم  ديـوار بـه   و در /اي نيست در اين تاريكي رخنه«

روزگـاري اسـت   / سر افسرده است ها سربه نقش آدم/ نقش وهمي است ز بندي رسته/ زمين

  ). ١٢: ١٣٨٠ (سپهري،» مرده استهر نشاطي / در اين گوشه پژمرده هوا

زيرا  ديگـر حركـت و    ؛گذاري منفي است ز نمادهايي باارزشا ،جان شدن مردن و بي

بـه شـب كيهـاني اشـاره دارد آن تماميـت يكدسـت و        هـا  يهنمـاد سـا  «جنبشي وجود نـدارد.  

  ).٣٢ب: ١٣٩٣ (الياده،» ، شكل نگرفته، پنهان و پررمزورازناپذير يكتفك

لغـزد   ياستخوان مرده مـ / گر به گوش آيد صدايي خشك/ هاي دور طرحي از ويرانه«

  .)٢٤ :١٣٨٠سپهري، (» گوردرون 

از شكم بيـرون آمـدن والدت يـافتن اسـت و از قبـر خـارج        ؛قبر در حكم شكم است«

در اينجا گور يا قبر در ). ٣٩: ١٣٧٨ (باشالر، »شدن دوباره زاده شدن يا تجديد حيات كردن

و در  مـرگ اسـت   ،در مصـداق تـاريكي   .شـود  هر دو حالت مثبت و منفي در نظر گرفته مي

  تولدي دوباره. نشانِ ،مصداق روشنايي

/ تـك آينـد فـرود:    از هـوا تـك  / سـنگين،  ،الشـخورها ./ خوانـد  ها مي بر كنگره جغد«

» گـود كبـود  مانـده دو  / زيـر پيشـاني او  / كنده منقار زجا چشـمانش / اي مانده به دشت الشه

   ). ٢٨: ١٣٨٠(سپهري،



 ٢٨٣  دوران لبريژ ليتخ يةنظر بر  هيتك با يسپهر سهراب »رنگ مرگ« شعر كتاب در مرگ از ترس ينمودها

اي  نشـانه  »جغـد «هستند.  يتاريك همگي نمادهاي ،»جغد، الشخورها و كبود«هاي  واژه

زمـان در حـال رفـتن     ،جايي كه جغد آنجاسـت  .از گذر زمان همراه با هراس از مرگ است

ها بـر فـراز    آن .خود نماد مرگ و تاريكي هستند »الشخورها«سوي تاريك و مرگ است.  به

كننـد و موجـود در حـال احتضـار را كـه منتظـر فرارسـيدن مـرگ اسـت،           مردگان پرواز مي

نيـز رنگـي از    »كبـودي «دهـد.   انگيـز را نشـان مـي    صـورت هـراس   باز گذر زمان به .پايند مي

  هاي تاريكي است.  رنگ

هـا   شـاخه / رود رو بـه تمـام   مي/ قصه رنگي روز/ گيرد آرام دشت مي/ آيد تيرگي مي«

رنـگ   غـم بياميختـه بـا   / خوانـد.  ميجغد نالد.  رود مي/ ها افسرده است. سنگ./ پژمرده است

  . )٢٩ (همان:» دلم افسرده در اين تنگ غروب/ تراوند ز لبم قصه سرد مي/ بغرو

  هاي افسرده و پژمرده يادآور نااميدي و تاريكي است.   دوباره واژه

آلـوده   هـاي تلـخ   زهـر لحظـه  سرگذشت من به / راند پيكر من مرگ را از خويش مي«

   . )٣٧ (همان: »است

سرنگون خواهد شد بر / فساد است به سقفرا نقش  خانه/ گذرد باد نمناك زمان مي«

  . )٣٩ (همان: »سر ما

زهـر ايـن فكـر كـه ايـن دم      / درپي زنـگ.  زند پي مي/ ساعت گيج زمان در شب عمر«

  . )٤٥ (همان: »شود نقش به ديوار رگ هستي من مي/ گذر است

  . )٤٩ (همان:» بويي فساد پرور و زهرآلود تا مرزهاي دور خيالم دويده است«

  شود.  و گذر زمان ديده مي وضوح ترس از مرگ به بندهادر اين 

غلتد دگـر   و نمي/ آيد اش بيرون نمي برق از النه مار/ كوبد به بام ابر رعد ديگر پا نمي«

  . )٧٠ (همان: »زنجير طوفان بر تن صحرا

اي از  ترس از گذر زمان و هـراس از مـرگ اسـت. مـار نشـانه      حركت سريع مار نشانِ

  عنوان عنصري كه آدمي را فريفت.   ت بهنمادهاي جهنم اس

  . نمادهاي ريخت سقوطي٣-١-٢-٢
هاي سقوطي نقطه مقابل صعود و فراز گاه هستند. در اينجا تصـويري از آينـده    ريخت



 ١٣٩٩، بهار و تابستان ١٧ ة، شمار١٠سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٨٤

افعـال فـروريختن، غلتيـدن    «چيز با افتادن و سقوط در حال نابودي است.  همه .شود ديده نمي

سـومين مفهـوم اصـلي تخيـل در     ). ١٤٤: ١٣٩٠ (عباسي، »از نمادهاي ريخت سقوطي هستند

شـود، سـقوط اسـت. ريخـت      نمادهاي منفي روزانه كه به هنگام اضطراب واكـنش داده مـي  

شود و تغييرات شـديد بعـد از    سقوطي از حركت ناگهاني كه توسط ماما به نوزاد تحميل مي

، همراه است. بنـابراين  شود آميز نشان داده مي تولد كه احتماالً همراه با اولين تجربه تحريك

ــه  ــه زمان ــق ب ــه ســقوط متعل اســت. ريخــت ســقوطي از همــان دوران كــودكي   شــده اي تجرب

درست زمـاني كـه كـودك بـا سـختي و رنـج فـراوان راه رفـتن را تجربـه           .است شده تقويت

طـور   شـود كـه اگـر بـه     كند. اين راه رفتن صرفاً يك سقوط براي كـودك محسـوب مـي    مي

شود و در صورت عـدم موفقيـت    عنوان پشتيباني صعودي ياد مي ن بهاز آ ،صحيح انجام شود

آسيب جزئـي بـه كـودك همـراه اسـت كـه باعـث افـزايش تخريـب شخصـيت           با سقوط و 

  .(Durand, 1992: 110) كودك خواهد شد

  ).  ١٥: ١٣٨٠(سپهري،» خبر ليك از ژرفاي دريا بي/ در آب افكندمخويش را از ساحل «

سپهري با سقوط در آب  .شود ه معناي سقوط در نظر گرفته ميب »افكندن« ،در اين بند

  دهد. تصويري از مرگ را ارائه مي

  .)١٢ (همان:» نقش وهمي است ز بندي رسته/ اگر روي زمين لغزداي  سايه«

 كنـد.  اي را در حـال افـول و سـقوط روي زمـين تصـور مـي       در اين بند سـپهري سـايه  

وهر واقعـي هـر نيـروي تاريـك و سـياهي جلـوه       عنـوان جـ   باشالر معتقد است كه سقوط به«

  .  (Durand, 1992: 120) »كند مي

بر سـر و رويـش بنشسـته    / خستگي افتاده ز كارتنش از / پويد راه آدمي هست كه مي«

  ).  ٢٦: ١٣٨٠ (سپهري،» غبار

  از نفس افتادن و خسته شدن نيز از نمادهاي ريخت سقوطي هستند.

  . )٢٧ (همان: »سنگ جابجا بر سر/ سرخ غروب ريخته«

اي از سقوط رنگ سرخ بر روي سنگ كه نشـان ناخوشـايندي از    ريختن سرخي نشانه

  كند.   تاريك شدن هوا را به ذهن متبادر مي



 ٢٨٥  دوران لبريژ ليتخ يةنظر بر  هيتك با يسپهر سهراب »رنگ مرگ« شعر كتاب در مرگ از ترس ينمودها

دوانده در / خيال دره و تنهايي/ به راه رهگذري/ خزد راهي روي تن كوه مي مارچو «

خزيـده  / كاف تـن كـوه  زهر ش/ كشيده چشم به هر گوشه نقش چشمه وهم:/ رگ او ترس.

  ). ٤٢همان: ( » ماريبيرون 

زيرا مار عنصري بود كه باعث  ؛شود شكلي از ريخت سقوطي محسوب مي »مار« ةواژ

  سقوط آدمي به روي زمين شد. 

اي از درخـت دانـش نيسـت     واقع خوردن ميوه ممنوعه در باغ بهشت، خوردن ميوه در

دهد. رقابت ميان حيوان قمـري   ان ميبلكه آن درخت نمادي از مرگ است كه سقوط را نش

ها ميان يك جاودانگي موجـود بـاز زا و بازتوليـد يافتـه كـه       و انسان كه در بسياري از افسانه

قادر به ريختن پوست كهنه خود است و مردي كه از جـاودانگي ذاتـي خـود بازماندهاسـت     

(Durand, 1992: 112).   آدم و عنصـري   ژيلبر دوران مار را مانعي بزرگ بـراي جـاودانگي

  براي مرگ و سقوط انگاشته است.  

  نمادهاي جداكننده. ١-٣-١-٢-٢

ايـن نمادهـا بـه كمـك شمشـير       دهند. جداكننده نشان از قدرت و پاكي مي نمادهاي  

دهنـده پيـروزي و    ايـن نمادهـا نشـان    سـازند.  پاكي را از پليـدي متمـايز مـي    ،اي بران اسطوره

اي، عصـاي سـلطنتي و غيـره     پيكان، شمشير بـران اسـطوره   پيوستن به تعالي هستند كه با نماد

خلوص هميشه به سمت جـدايي تمايـل دارد و تمـام    ). «٨٥: ١٣٩٠ اند (عباسي، شده مشخص

تهــاجمي  ابزارهـاي «. (Durand,1992: 166) »تالشـش بـراي كاتارســيس يـا تصــفيه اسـت    

  .)١٦٤ (همان: »اند هشد  ها گنجانده جدايي شمشير، سپر و ديوار هستند كه در اغلب آيين

  ). ١٢: ١٣٨٠ (سپهري، »پيوسته هم ديوار به و در/ نيست در اين تاريكي اي رخنه«

  شود.   اي ميان عدم و وجود تصور مي عنصر جداكننده ،»رخنه«در اين بند 

  .)١٢: (همان» بندد در به روي من و غم مي/ دست جادويي شب«

  شاعر و غم است.  ةكنند جدا ،شب دست جادوييِ

» هـا ريخـت   اي را جـان بـه رگ   مـرده / من امشب گور مغزاي بشكافت  از هجوم نغمه«

   . )٣٦ (همان:
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است كه خود عنصر جداكننده  شده در اينجا گور مغز در مفهوم جمجمه در نظر گرفته

  مغز شاعر از ديگران است.   

/ وربا خـود آوردم ز راهـي د  / سرسخت و پابرجاي اي ديوارهتا بسازم گرداگرد خود «

از نگـاهم هـر   / سنگين بلندي تا بپوشاند ديوارساختم / هاي سخت و سنگين برهنه پاي سنگ

  . )٥٢ (همان: » آيد به چشمان پست چه مي

ديـواري كـه    ؛كنـد  شاعر ديوار را عاملي جداكننده ميـان خـود و اطـراف تصـور مـي      

  ارتباطي خلوت او را با شلوغي اطراف قطع كرده است.  

هر عضو آن ز عضو ديگـر  / در خلوت كبود اتاقم/ سرديك جسد ديري است مانده «

  ). ٤٩همان: (» قطعه ديگر را از خويش رانده است ويي كه قطعه/ گمانده است دور

گويـد،   ژيلبر دوران مي كه بريده به جهاني را در اين بند دوري از واقعيت و نگاه بريده

  يژه به خود گرفته است.شود. راوي از محيط اطرافش جداشده و ظاهري و ديده مي

  . نمادهاي تماشايي٢-٣-١-٢-٢

كنند، خورشيد، چشم، كالم الهي يـا   از انسان تماشاچي درست مي ،يينمادهاي تماشا

عـالي و روشـنايي شـخص را بـه سـمت تمـايز سـوق        ). ت٨٥: ١٣٩٠ (عباسـي،  حضرت مسيح

  .(Durand,1992: 164) دهد مي

هايي كه فكنـدم   شرح/ اندود. مد و با دودشب ز راه آ/ روز هايي كه كشيدم در نقش«

  ). ١٣: ١٣٨٠ (سپهري، »پيدا شد و با پنبه زدود روز/ در شب

  . )١٥ (همان:» سحرتا بياويزم به گيسوي / دست از دامان شب برداشتم«

  . )١٦ (همان: »خندد به راه شهر من صبح مي«

خورشـيد نمـادي از    پيامد طلوع خورشيد است و ،»سحر« و» روز«هاي  در اين بند واژه

شود. خورشيد، سـوره،   خورشيد چشم خدا محسوب مي«شود.  ريخت تماشايي محسوب مي

  .(Durand,1992: 148) »ميترا و وارونا است. براي ايرانيان خورشيد چشم اهورامزدا است

  . )١٤٨: (همان» ام بسته ليك بر اين سوختن دل/ جان به آتشسوزم از اين  گرچه مي«
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روي سـياهي   نـور خطي ز / سپيد. آذردر  فروزد ميتاب  شب/ خرمن دودهلغزان ميان «

  . )١٨ (همان:» گويي بر آبنوس درخشد زر سپيد/ است

دو خصيصـه آتـش كـه هــم    « هـاي آتـش، آذر، نـور از عناصـر تماشــايي هسـتند.      واژه

موجـب شـده كـه آتـش سـاحتي       ،هاسـت  ها و آلودگي بخش و هم زداينده ناپاكي روشنايي

 »داننـد  انسان شناسان آتش را نمـادي از عقـل مـي   ). «٣١: ١٣٧٨ (باشالر،» كند معنوي كسب

.(Durand, 1992: 168)     عنـوان   آتش منبع تصفيه و پاكي است و در همـه اديـان اسـاطير بـه

  است. شده كننده در نظر گرفته عنصر پاك

چشم / اش چو با من پيوند دارد خاموشي/ نقش هوس نيست هاست چشمآنچه در آن «

  ).  ٢٤: ١٣٨٠(سپهري، » هانش به راه صحبت كس نيستن

انتقال تدريجي از «واژه چشم از عناصر تماشايي است. چشم عنصر اصلي ديدن است. 

زيرا چشم از اندام بينايي اسـت و مسـتقيماً    ؛اي طبيعي است پديده ،هاله درخشان نور به چشم

هميشه بـا تعـالي    ،اه بسته باشدخو ،صورت، چشم خواه تماشا كند هر با نور مرتبط است. در

» شـود  صـورت يكسـان ديـده مـي     همراه است و اين در تمام اساطير جهـاني و روانكـاوي بـه   

(Durand, 1992: 167) .لي را به تصوير مي ،سپهري با آوردن واژه چشمكشـد كـه در    تخي

  .آورد سوي نور و باال، صعود و عرفان عمودي را به ذهن مخاطب مي حقيقت با جهش به

/ پيمايـد  انـدكي راه چـو مـي   / دريـايي آب چشـم او بينـد   / هر قدم پيش رود پاي افق«

  ).  ٢٦: ١٣٨٠ (سپهري،» بيند خواب كند فكر كه مي مي

   .)٣٢ (همان: »ريزم؟ دريااي كو كه به  قطره«

خواهــد از آن ســنگ نقشــي را / هــم بــارانبــاد خواهــد بركنــد از جــاي ســنگي را و «

  . )٦٢ (همان:» خروشند هر دو مي/ دكوشن . هر دو ميفروشويد

زنـدش، مـوجي آشـفته     حرف بـا گـوش نهـان مـي    / كوهه آبو در اين وقت كه هر «

  . )٦٥ (همان:» شب طوفاني را قصه يك/ رسد از راه كه گويد با ما فرامي

آب از عناصري است كه باشـالر معتقـد بـود خصيصـه مـادري دارد. آب نمـاد        عنصرِ

رو آب  اي از عشق كودك به مادر وجود دارد. ازاين ه عشق بهرهمادر و زن است. در هرگون
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تناسب حجـم آن سـبب تميـزي     دوران معتقد است آب به). ٣٣: ١٣٧٨ نماد شير است (باشالر،

شـود. چنـد قطـره آب بـراي تصـفيه       عنوان ماده خلوص تصور مي خود به خودي بلكه به ؛نيست

در ايـن   »بـاران «و  »دريـا «، »آب«هـاي   واژهبنـابراين   .(Durand,1992: 167)جهان كافي است 

تنهـا حـاوي    آب نـه «آينـد.   حساب مي اي از تصفيه روح در عرفان سپهري به بندها همگي نشانه

دهد. درواقع انتقالي از ماده آب بـه نيـروي    خلوص است، بلكه خلوص را نيز از خود تابش مي

هـا   معتقد است كه نمـادپردازي آب الياده درباره آب  .)١٦٨ (همان: »تابش در حال انجام است

؛ گيرد. تماس با آب همواره همـراه بـا تجديـد حيـات اسـت      هم مرگ و هم نوزايي را دربرمي

وري،  آيـد و از سـوي ديگـر غوطـه     سو به دنبال مرگ، نوزايي يا تولدي جديد مـي  زيرا از يك

بنـابراين   ).١٧٣: ب ١٣٩٣(اليـاده،  دهـد   هاي بالقوه حيات را بارور نموده و افزايش مـي  ظرفيت

هـاي بـاارزش    كننـدگي در شـعر سـپهري، تركيبـي اسـت از ريخـت       نماد آب در كنار پـاك 

  شود. زيرا تداوم و دوام و گريز از مرگ را متصور مي ؛گذاري مثبت

  . نمادهاي عروجي ٣-٣-١-٢-٢ 

رسـد.   تماشايي نوبت به نمادهاي عروجي يـا صـعودي مـي    بعد از دو نماد جداكننده و

دهند. قـدرتي   ي عروجي نيز، پيروزي و فتح قدرت اوليه انسان را در آسمان نشان مينمادها«

داده بود. در اينجا تصاوير مربوط به تعالي، عروج، اوج،  دست كه با بيرون شدن از بهشت از

نمادهـاي ريخـت   ). «٨٥: ١٣٩٠ (عباسـي، » شـويم  بال پرنده، فرشته مـرد يـا غـول مواجـه مـي     

   . (Durand, 1992: 122) »كند القي و تكامل عقلي تبعيت ميهاي اخ صعودي از آرمان

» پـر سـپيد   و  شـويد غبـار نيـل ز بـال    / گـاه از خـواب    دست قـويي پريـده بـي    در دور«

  ).  ١٨: ١٣٨٠ (سپهري،

بـاال   رسته ز/ مرغي بنشسته كو به رنگ معماست/ زماني است روي شاخه اين بيد دير«

  .)٢٠(همان: »پر او و  و پست بال

هـاي   بال نماد صعود و عروج است. سـپهري بـا آوردن واژه   ،گويد طور كه دوران مي انهم

طـور متناقضـي    پرنـده بـه  « شـود.  عروج را به ذهن متصـور مـي   ،مرغ و بال كه از ابزار پريدن است

صورت يك الزمه جانبي پـرواز تصـور    شود بلكه به عنوان يك حيوان در نظر گرفته نمي هرگز به

    .(Durand, 1992: 122)» ع بال صفت پرواز است نه پرنده يا حشرهواق شود. در مي
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  ).  ٤٣: ١٣٨٠ (سپهري،» شده تصوير راه و راهگذر به چشم گم/ كوه غروب پر زده از«

   .  )٦١ (همان:» ، سنگين، سرگران، خونسردكوه/ هاي كوه باال رفت. ك نفر از صخرهي«

   .)١٩ (همان: »سپيد بلند ساخته با مرمر كاخي«

هـاي صـعودي در    بـا ريخـت   طور غيرقابل تغييري كوه، قله، سر و نور به الگوهاي كهن

   ).٦٢(همان:  ارتباط هستند

اي را نشـان   كوه و كاخ بلند و بـاال رفـتن از آن بـدون ترديـد سـير و سـلوك عارفانـه       

ه كـو « دهد كه شاعر با تخيل عارفانه خود از تقديس و آسماني بودن آن بهره برده است. مي

پيوندند، در مركز جهان قرار دارند. هـر معبـد و    مقدس كه آسمان و زمين در آنجا به هم مي

» شـود  كاخي و با بسط معني هر شهر مقدس و بارگاه شاهانه يك كوه مقدس محسـوب مـي  

  ).٢٦ج:  ١٣٩٣(الياده، 
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  »مرگ رنگ«. نمادهاي شبانه در تخيالت سپهري در كتاب ٣-٢
ان يعني هاي زم گيرد. تمام شكل بندي روزانه صورت مي در منظومه شبانه همين تقسيم

چيـز   شوند، ولـي همـه   كنند بار ديگر در منظومه شبانه تكرار مي تصاويري كه توليد ترس مي

واژگـاني كـه رؤيـاي    ). ٨٩: ١٣٩٠شـوند (عباسـي،   شود و تقريباً از ترس خالي مي تلطيف مي

جاي جويدن، لمس كـردن، حـرارت، گرمـا،     بلعيدن به :كنند عبارتند از شبانه را توصيف مي

مـرگ  «شود.  نمادهـاي شـبانه در كتـاب     ين اعمالي كه شامل هضم و گوارش ميو همچن ...

    .است كوچك منحصر شدهسهراب در چند بند  »رنگ

 و تكـرار  ثبـات  اولين ساختار،: است تشخيص قابل عرفاني ساختار چهار شبانه نظم در

 رد و جـا  همـه  كـه در  اسـت  نمادهاي چسـبندگي  دوم، مورد. است شدني مهار نمادهاي در

 اسـت،  دوم سـاختار  از خاصـي  مـورد  كـه  سـوم،  چسـبد. سـاختار   مـي  تصـاوير  بـه  چيز، همه

 ساختار است. اين زندگي حياتي حركات و اشياء صميميت و رنگي مادي جنبه به پيوستگي

 و اشـياء  قلـب  بـه  شود. يعني همان هبوط و نزديـك شـدن   مي داده نمايش خيالي حركت در

 ). ٢٦٨همان مينياتورسازي تصاوير است (همان: چهارم  ساختار سرانجام. موجودات

  
  نمودار تخيالت شبانه

 كشد به ره مي/ موجي پر از نهيب/ رسند لبريز از غرور تهاجم امان از راه مي امواج بي«

  ).٥٨: ١٣٨٠(سپهري،» يك سايه را كه برده شب از پيكرش شكيب/ بلعد ميساحل و 

  شود.   ؤياي شبانه تصور مياي از ر واژه بلعيدن نشانه ،در اين بند 

ديد از ره  و كسي كس را نمي/ آميخت. در شبي تاريك كه صدايي با صدايي درنمي«

  . )٦١ (همان:» نزديك
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  ).  ٢٤(همان:  »گور لغزد درون يمگر به گوش آيد صدايي خشك/ استخوان مرده «

ر از نمادهاي خلوتگاهي و رمزآلود است كه مـأمن و محـل آرامـش شـاع    » گور«واژه 

  شود. يمتعبير 

  را به عهده دارد. متحد كنندهسازي يا  يهشبنمادهاي اسرارآميز يا رمزآلود عمل 

  ). ٢٥(همان: » است و بيابان چه فراخ! آفتاب«

واژه آفتاب از نمادهاي تركيبـي اسـت. سـاختارهاي تركيبـي سـعي دارد زمـان را بـه         

معنـايي مخـالف حقيقـي آن     يي اسـتفاده از يـك واژه در  گـو  تناقضشكل تناقض نفي كند. 

  ). ١٠٥: ١٣٩٠است كه هدف آن تلطيف يا تمسخر است (عباسي، 

  ي شبانهها منظومهجدول بسامد نمادين 
  نمادهاي تركيبي  نمادهاي رمزآلود

١٧  ٤٤  

  

  
  نمودار بسامد نمادهاي منظومه شبانه

سـپهري  » گمـرگ رنـ  «با توجه به ميزان بسامد نمادهاي اسرارآميز بايد گفت در مجموعه 

از جايگـاه قبلـي تصـاوير     فرود آمـدن در معرض تضادهاي ذهني خود قرارگرفته و اين تلطيف و 

، نمادهـاي رمزآلـود   دوران يلبـر ژبنـابر گفتـه   «و ترسناك ذهنش را كم رنگ مي كنـد.   آلود وهم

سـپهري   (Durand, 1992: 380).» نشان از وابستگي فرد به جهان و عـدم تمايـل بـه رفـتن اسـت     

كنـد و بـه همـان     يمـ  آغـاز ، حركتي آرام را رسيدن به جهاني ديگر و استقبال از مرگ براي

  آرامي همراه با ترسي تلطيف شده پيش مي رود. 
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   نتيجه
 ؛كند كه داراي ابعـاد بسـياري اسـت    تخيل نمادين جهاني را در ذهن هنرمند تصور مي

از واقعيت فاصله زيـادي دارد.   بسا گرفته است و چه ابعادي كه فقط در رؤيا و تخيل او شكل

تصاويري كـه از تجربيـات و تخيـل هنرمنـد      ؛اين ابعاد با تصاوير ذهني ارتباط مستقيم دارند

 تـوان دريافـت كـه    يمـ  ،نمادهاي شعري در كتاب مرگ رنـگ تحليل نشأت گرفته است. با 

او تقريبـاً از   .اسـت  بهـره بـرده   »رؤياي روزانه«توجهي در اشعار خود از  سپهري به ميزان قابل

اسـت. نمادهـاي تـاريكي     به يك اندازه استفاده كـرده  »تاريكي و تماشايي«نمادهاي ريخت 

هـاي   اما در ادامه كتاب با نمادهـاي بسـياري از ريخـت    ؛شود بيشتر در اواسط كتاب ديده مي

شويم كه نشان از رؤياي روزانه شاعر بـراي اثبـات تعـالي روح خـود در      روشنايي مواجه مي

  ن آفرينش است.جها

نمادهـاي چشـم و آتـش     اينكـه  ژيلبر دوران بـه تأكيد  ،طور كه در متن گفته شد همان

كنندگي بـا توجـه بـه     ويژگي تصفيه. همچنين كنندگي دارند كنندگي و پاك خاصيت تصفيه

 اسـت.  شـده  تقويـت ده نمادهاي جداكننـده همـراه بـا عناصـري همچـون ديـوار و مـانع و پـر        

ـ   ريكي با تماشايي نشانههاي تا هماهنگي ريخت ردن و گـذر زمـان در ذهـن    اي از تـرس از م

جـا   كـه سـپهري در همـان    گـويي  ؛شاعر است و درست در تقابل آن نمادهاي تماشايي است

حيواني نيز به ميزان و  خواسته تا بر ترس حاصل از مرگ فائق آيد. نمادهاي ريخت سقوطي

تـرين نمادهـايي كـه در ايـن كتـاب       از مهم دهد؛ اما يكي گرايي شاعر را نشان مي كمي واقع

ي ريخـت  نمادهـا در  .اسـت  و تـاريكي  نمادهاي ريخت عروجي ،بسامد تقريباً بااليي داشت

اين نماد كامالً با ذهـن عـارف سـپهري هماهنـگ      ،طور كه از نامش پيداست همانعروجي، 

نـه و عروجـي و   است و فرضيه ما را مبني بر اينكه سپهري در اشـعار خـود كـامالً ديـد عارفا    

نمادهـاي ريخـت تـاريكي، نشـان دهنـده      كند.  الهام گرفته از عرفان شرق را دارد، اثبات مي

اسـت.   آور تـرس و در عين حال گريز نامحسوس شاعر را از آن حادثـه   شده پنهانهاي  ترس

تـرس از تـاريكي و مـرگ را     ،»شـب «سپهري با آوردن نمادهـاي ريخـت شـبانه در تصـوير     

زمان با گذر زمان با درايـت و انديشـه    گريزد هم حال كه از مرگ مي رعينتلطيف كرده و د

كند. مرگ و گذر زمان براي ذهن خـالق سـپهري پرتگـاهي ترسـناك نيسـت،       برخورد مي

  بلكه مسيري پر از پيچيدگي و راز است.
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