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  ∗ بررسي كهن الگوي آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده

  
  دكتر ناصر نيكوبخت 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
  دكتر سعيد بزرگ بيگدلي 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
  دكتر حسينعلي قبادي

  ن و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس دانشيار زبا
  ∗صغري سلماني نژاد مهرآبادي

 چكيده
 ضـمير ناخودآگـاه     ،هاي ناشناخته و پيچيده     كهن الگو، آركي تايپ يا صورت ازلي جنبه       

رسـد    جمعي است كه از آغاز تولد با آدمي همراه بوده است تـا آنجـا كـه بـه نظـر مـي                      
ش ناخودآگاه ذهن نهفته است و خاسـتگاه        صورتهاي كهن الگويي در بخ    . موروثي باشد 

رود؛ بـا نمادهـا ارتبـاطي تنگاتنـگ دارد و در رؤياهـا،       ها به شمار مي    و زيربناي اسطوره  
هنرمنـد و   . كنـد   پريشيها بروز مـي     كشف و شهودهاي شاعرانه و پيامبرگونه و حتي روان        

مانـد،    د مـي  شاعر با استفاده از همين مفاهيم در حاالت ذهني خاص، كه به نوعي شـهو              
پردازد و متناسب با اسـتعداد هنـري و توانـايي خـدادادي               همراه با تخيل به خلق اثر مي      
شعر يكـي از پهنـاورترين      . پوشاند  اي بر تن اين مفاهيم مي       خود به طور ناخودآگاه جامه    

ايـم روش بـه كـارگيري و     در اين مقاله كوشـيده . هاي تجلي اين كهن الگوهاست  عرصه
يـاد خـانم    مرحـوم زنـده  «كهن الگوها را در شعر شاعر تواناي معاصر،         كاربري برخي از    

                                                 
  30/8/1388:         تاريخ پذيرش مقاله23/1/1388:      تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس  ∗
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پركـاربردترين كهـن الگوهـا در شـعر         . به اختـصار بررسـي و تحليـل كنـيم         » صفارزاده
كه از اين ميان دو     ... آب، درخت، زن، مانداال، اعداد، رنگها و      : صفارزاده عبارت است از   

  .دگير كهن الگوي آب و درخت مورد بررسي قرار مي
  . صفارزاده، كهن الگو، نماد آب و درخت، شعر معاصر:ها كليد واژه

  مقدمه
اي اسـت كـه عمـري بـه           هاي رواني پيچيده    زمينه» كهن الگوها «يا همان   » ها  تايپ آركي«

درازي عمر بشر دارد؛ همراه با اولين بشر زاده شده است و مسلما تـا آخـرين روزگـار                   
 توسـط كـارل گوسـتاو       رح كهن الگو نخستين با    اصطال. زندگي بشر ادامه خواهد داشت    

يونگ مورد استفاده قرار گرفت؛ اما خودش معتقد است كه اين اصـطالح بـا اشـاره بـه                   
تصوير خدا در انسان از زمان فيلوجودائوس فيلسوف يهودي تبار يوناني پيدا شده است              

ر مثـالي و    يونگ هم ابتدا از نور مثلي، صـورتهاي ازلـي، صـو           . )14 ص :1368ك يونگ،   .ر(
اين صورتهاي ذهني ارزشمندترين مفاهيم است      . باالخره از لفظ آركي تايپ استفاده كرد      

يونـگ بـين    . رود  و اصليترين دليل شباهتها در آفرينشهاي ادبي ملل مختلف به شمار مي           
كهن الگو و صور كهن الگويي تفـاوت قائـل، و معقتـد اسـت كهـن الگوهـا هرگـز بـه                

.  به محض اينكه به خودآگاه رسيدند ديگر كهن الگـو نيـستند            رسند؛ يعني   خودآگاه نمي 
در واقع كهن الگو فقط قوه سازندگي يا امكانات بالقوه سـازنده روان اسـت و                «بنابراين  

 كـه در    )54ص: 1381امينـي،   (» يابد كه به مرتبه آگاهي برسد       فقط وقتي محتوا و مفهوم مي     
  .لگويي استاين صورت ديگر كهن الگو نيست بلكه صورت كهن ا

عموما آثار برتر داراي كهن الگوهاي بيشتر و داراي روح پرواز تخيلـي اسـت؛ زيـرا                 
وقتي موقعيتي كهن الگويي    » كند  يونگ ثابت مي  «. كهن الگو به ناخودآگاهي متعلق است     

در چنـين   ... دهد  العاده رهايي يافتگي به ما دست مي        آيد، ناگهان يك حس فوق      پديد مي 
  . )31 ص:1381روتون، (آييم، بلكه نژاديم  رد به شمار نميلحظاتي ما ديگر ف

به همين دليل، كهن الگوها خاص يك منطقه، يك فرهنگ يا كشور خاص نيست؛ بلكه               
مفاهيمي جهاني است و هرگز به دليل سنتها و مهاجرتهاي خاص منتشر نـشده اسـت؛                

ود تجلـي  بلكه ممكن است در هر زمان و مكان بدون هيچ نفوذ خـارجي خـود بـه خـ             
  .)22ص: 1368يونگ، (كند

    متفاوت،مختلف، سنگهاي تولد، مرگ، قهرمان، سفر وعبور از موانع، مادر مثالي، رنگهاي



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24،
ان 

بست
تا

 
13

88
 

  رزاده صفا الگوي آب ودرخت درشعرطاهره كهن                                             بررسي

  

147

در ذهن انسان مفهومي خاص دارد كه در اثر آمـوزش           ... آب، درخت، خورشيد، دايره و    
دهـد و   اين مفاهيم هر جا كه ناخودآگاه حاكم باشد خود را نشان مـي     . ايجاد نشده است  

شـود؛    ها، رؤياها و مواد هنري بويژه آثار شهودي و عرفاني بيشتر آشكار مـي               در اسطوره 
از همين رو به نمادها بـسيار نزديـك     . ها مسند حكومت ناخودآگاه است      زيرا اين عرصه  

نورتروپ فراي  . شمارند  است و گاهي برخي افراد، كهن الگوها و نمادها را يك چيز مي            
كنـد   وعيه را به عنوان يك سمبل و معموال يك تصوير تعريف مـي    صورت ن «منتقد ادبي   

گراهـام،  (»  ادبي قابل شناخت باشـد      شود تا به عنوان عامل تجربه       كه در ادبيات تكرار مي    
  .)155ص: 1365

ها كه گنجينه نمادهاي جهـاني اسـت، وقتـي بـه مرحلـه            چنانكه گفته شد اين انگاره    
گـاه مثبـت، گـاه منفـي؛       . دهد  خود را نشان مي   رسد در شكلهاي متفاوتي       خودآگاهي مي 

معرفي شده است؛ خويشتن    » خويشتن«برخي زيبا و برخي زشت؛ مثال مسيح كهن الگو          
دارد كه در دجال    » سايه«از وجه مثبت؛ اما همين خويشتن، نمودي منفي هم به صورت            

، مثبـت   كهن الگويي است كه چون به منصه ظهور برسـد         » مادر مثالي «شود يا     نمايان مي 
نظير همچون الهـه بـاروري و حاصـلخيزي نمـود         يا منفي خواهد بود؛ در زني زيبا و بي        

ايـن تـصاوير تحـت      . شـود   اي زشت و مايه رنج و عذاب تبديل مي          يابد يا به عفريته     مي
بنـابراين  . گيـرد   تأثير ذهن و روان نويسنده و حتي موقعيت او شكل خاصي به خود مـي              

يي است ناخودآگاه كه وقتي به خودآگـاهي برسـد و مـورد             صورت مثالي اساساً محتوا   «
گيـرد كـه محـل     كند و رنگ خود را از خودآگاهي فردي مـي  ادراك قرار گيرد، تغيير مي   

 و همين خودآگاه فردي است كه تـصاوير متفـاوتي        )15ص: 1368يونـگ،   (» بروز آن است  
نـي تأثيرگـذار بـر آن       آفريند كه متأثر از شخصيت فرد و عوامل بيرو          براي يك انگاره مي   

بنابراين كهن الگوها بين تمام بشريت مشترك است و آنچه سبب تمايز و             . شخص است 
. شود، نمود اين كهن الگوها در صورتهاي كهـن الگـويي مختلـف اسـت           تفاوت آثار مي  

صورت نوعي في نفسه عبارت است از امكانات بـالقوه يـا مركـز              «بنابراين كهن الگو يا     
روان، لكن هسته فعال آن هر بار كه هـشياري زمينـه مـساعد فـراهم                يك شبكه ناپيداي    

  .)425 ص:1366ستاري، (» شود گري مي آورد به صورت نماد جلوه
اغلب . رسد  پوشد و به عينيت مي      كهن الگو يك تصوير ذهني است كه جامه نماد مي         

 حـرف   يوقتـي از تـصاوير    «: گويـد   ويلفرد گرين مي  . اند  نويسندگان نيز بر همين عقيده    
. زنـيم   زنيم كه بار معناي فراتر از معناي حقيقي معمول خود دارند از نماد حرف مـي                 مي
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تصاوير كهن الگويي هم هستند؛ از اين نظر كهن الگوهـا همـان نمادهـاي               ... اين نمادها 
دانند كه كهن الگو در آن بـه          اي مي   گاه نيز نماد را پيكره    . )197ص: 1376گرين،  (» اند  تجربه

ده شده است و در واقع، نماد را نمـودي آشـكار از كهـن الگـوي ناآشـكار                   تصوير كشي 
  .)75ص: 1375ك كزازي، .ر(شمارند  مي

تـوانيم برخـي ويژگيهـاي        از طريق بررسي كهن الگوهاي مختلـف در يـك اثـر مـي             
از اين رو نقد كهن الگويي با نقـد روانـشناسي نقطـه             . شخصيتي و رواني فرد را دريابيم     

 نمودهاي مثبت يا منفي كهن الگوها كامال تحت تأثير شرايط و ذهنيت             .يابد  مشتركي مي 
بنابراين آشفتگي روحي و ناآرامي در ذهن به نمودهاي منفـي           . آفريننده خود واقع است   

در اين مقالـه كوشـش   . و آرامش خاطر به نمودهاي مثبت بيشتر مجال ظهور خواهد داد        
  .زاده بررسي گرددشود دو كهن الگوي آب و درخت در آثار صفار مي

از ايـن رو قبـل از انقـالب بارهـا از            . شعر صفارزاده، شعر مقاومت و سياست است      
او در اشـعار خـود   . ادامه كار او در مراكز مختلف، توسط عمال دولتـي جلـوگيري شـد            

كوشد به زبان مردم نزديك شود و به تمام مسائل سياسـي اعـم از داخلـي و جهـاني         مي
. هاي مذهبي در اشعارش قابل توجه و سـتايش اسـت         به اسطوره  عالقه او . كند  توجه مي 

در اينجا به معرفـي دو      . انس او با قرآن و تفاسير هم در شعرهايش تأثيرگذار بوده است           
تصوير كهن الگويي آب و درخت، سپس به بررسـي آنهـا در شـعر ايـن شـاعر گرامـي                     

 ايـن دو تـصوير طبيعـي    شود تا تأثير زندگي دينـي او در نـوع برداشـتش از     پرداخته مي 
  .آشكار شود

  آب
بـه  ]. اسـت [آب، راز آفرينش، تولد، مرگ، رستاخيز، تطهير، رستگاري، باروري و رشد            
: 1377گـرين،   (نظر كارل يونـگ، آب در ضـمن رايجتـرين نمـاد ضـمير ناهـشيار اسـت                   

شود كه در اين صورت مفهـوم         آب به صورتهاي دريا و رودخانه نيز نمايان مي        . )162ص
همچنين رودخانه و حركت آن به سـوي        . شود  رانگي و جاودانگي شدن را شامل مي      بيك

است در حالي كه نوعي تالش و تكاپو بـراي          » ن به سوي ابديت   اجريان زم «دريا بيانگر   
  .دهد زنده ماندن را هم نشان مي

كند؛ اما آنجا كه به عنوان يـك كهـن            البته همواره لفظ آب بر اين مفاهيم داللت نمي        
آب مظهر خدايان نيـز     . شود  اي مثبت تداعي مي      در نظر گرفته شود به گونه برجسته       الگو
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هاي ايراني آناهيتا، ميترا و ناهيد با آب ارتباط نزديكي دارنـد؛   گيرد و در بين الهه      قرار مي 
دهـد كـه نتيجـه        شود، چرخه زندگي را هم نـشان مـي          آن گاه كه با تصوير رود ارائه مي       

يات از بخار شدن آب، باريدن باران و برگشت آب بـه دامنـه          حضور در نوعي چرخه ح    
  .وسيع طبيعت است

. در اساطير ملل هم آب بويژه به صورت دريا از جايگـاهي ويـژه برخـوردار اسـت                 
درياهاي مقدس نزد اقوام متعدد، آب را سرچشمه فـيض و بركـت و طهـارت و پـاكي                   

ه خـدايان در دوران كـودكي در آب         افكنده شدن پهلوانان و قهرمانان و گاه نيم       . داند  مي
كيخـسرو در اسـاطير ايرانـي بـراي نجـات ايـران و              . افزايد  نيز بر اهميت اين عنصر مي     

اي مرگ و تولد دوبـاره را تجربـه           خونخواهي سياوش بايد از رودخانه بگذرد و به گونه        
رود و رسـتم      اسفنديار براي رويين تن شدن توسط زرتشت در چشمه آبي فرو مي           . كند
همچنـين پيوسـتگي    . يابـد   افتد و از مـرگ نجـات مـي          ر جدال با ديو سپيد به دريا مي       د

نطفه زرتشت در   . دهد  سرنوشت چند پيامبر بزرگ با آب، اهميت اين عنصر را نشان مي           
شـود و تولـد جانـشينانش در هـر هـزاره از طريـق آب تنـي كـردن                      آب نگهداري مـي   

اش بـر      از مرگ با روان شدن گهواره      نجات موسي . شود  اي در آن آب ممكن مي       دوشيزه
آب و بازگشت مجدد يونس از آب دريا در حالي كه عظمتي روحي يافته بود، نـشان از                  

  .توجه به اين آخشيج برتر و مؤثر دارد
آب يكي از چهار عنصر سازنده جهان است و در عقايد زردشتي، آب پس از آسمان               

  .)37ص: 1376ار، به.ك.ر(نخستين آفريده مادي توسط اهورامزداست 
مرحوم صفارزاده در جاي جاي اشعارش از توجه به اين مفاهيم پوشيده در واژه آب 

  :غافل نبوده و تا حد ممكن معاني مختلف از اين واژه به عاريت گرفته است
  از ابر تا دريا«

  از دريا تا ابر
  پيوند پايدار سلسله آب است

  و حق، آب است
  شود تبديل مي

  ماند و مي
  )52 ص:1356صفارزاده، (»ماند ميو راه 
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در اين ابيات شاعر مراحل انتقالي چرخه زندگي را در تبخير آب از دريا و بـالعكس                
دهد؛ آن    نمايان ساخته است و راز روحانيت، بيكرانگي و اصل حيات را با آب پيوند مي              

  ممكن اسـت مـدتي      چند ماند؛ هر   داند كه تا ابديت بر جاي مي        گاه حق را چون آب مي     
آب به دليل همين ماندگاري و تغيير و تبديل است كه مظهر خدايان قرار   . در اختفا باشد  

گرفته است؛ مثال درباره تيشتر يكي از ايزدان ايراني كه يـشت هـشتم اوسـتا متعلـق بـه                    
ايزدان ديگر همچون   . )61ص: 1367بهار،  (» تيشتر سرشت آب دارد   «: شود  اوست، گفته مي  

يتا نيز با آب در پيوندند؛ مثال برزايزد فرزنـد آبهـا ناميـده، و آناهيتـا                 ميترا، برزايزد و آناه   
» خـرداد «همچنين آب با يكي از دوازده امشاسپند يعنـي          . شود  رودي بزرگ توصيف مي   

بـه معنـاي تماميـت و كمـال اسـت و            «نام اين امشاسپند    . در آيين زردشتي مرتبط است    
  .)83همان، (» نگهبان آبهاست

شاعر در چند بيت قبـل نيـز از كيخـسرو           . شود  ناميده مي » آب«ق  در اين شعر هم ح    
گـذرد؛ بـه      كين سياوش از رود مـي     . كند؛ كسي كه با آب پيوند نزديكي دارد         صحبت مي 

  : يابد تا انتقام پدر را از افراسياب بگيرد تولدي دوباره دست مي
  )همان(  »بايد به كين برخيزد؟/ كيخسروي/ فرزندي/ آيا هميشه«

خواهـد    وقتي مـي  » سفر سلمان «ه با توجه به اهميت و قداست آب در شعر           صفارزاد
  :گويد حضور پيامبر را تداعي كند، مي

  آمد صداي نبض نبي مي«
  صداي شرقي باران
  )25: همان(»صداي شورش رود

پايان و جاري زمان به سمت ابـديت          او با اين كهن الگو، مفاهيم پاكي، روحانيت بي        
دانـد كـه گنـاه از سـر و روي گرونـدگان               پيامبر را بـاراني مـي     صداي  . دهد  را نشان مي  

ميرانـد    رساند؛ از كفر مي     ميراند و به تولد دوباره مي       شويد و انگار رودي است كه مي        مي
نـداي  ) ص(رود مظهر پروردگار هم هست و صـداي پيـامبر         . سازد  و با اسالم متولد مي    

  .حضرت حق است كه جهان را به جنب و جوش واداشته است
همچنين از آنجا كه آب مايه حيات و اصـل خلقـت اسـت، شـاعر مـردن در آب را                     

البته مردن در آب به طور ضـمني در برگيرنـده مفهـومي عرفـاني هـم             . داند  شايسته نمي 
  :هست
  آيد وقتي كه باد نمي«
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  .پاروي بيشتري بايد زد
  برازنده نيست

  )81 ص:همان(»جان كندن در آب
 در آغوش پروردگاري؛ امـا او را         نوعي غفلت است   حاصل»  كندن در آب   جان«اين  

از نظـر   . در ايـن ابيـات مـورد توجـه اسـت          » حقيقـت محـض   «گويي مفهوم   . يابي  نمي
  :صفارزاده ما ماهياني هستيم كه جز در آب حقيقت، زنده نيستيم

  ما ماهيان جدا از آب«
  ايم ست گر زنده اين معجزه
  شايد ايمان

  تصور تصوير آب باشد
  زنده كننده استكاين گونه 
  تر از آب و پاك كننده
  آب صاف
  آب جاري
  )49 ص:1356صفارزاده، (»آب رها

در . شاعر در اين ابيات آشكارا پاكي، تطهير و رستگاري را بـا آب پيونـد زده اسـت                 
: 1376بهـار،   (دهد    نبرد با اهريمن نيز عنصر آب در آيين زردشتي دومين نبرد را انجام مي             

  .شماريم است كه آن را نماد پاكي و تطهير و رستگاري ميبه همين دليل . )110ص
انسان و ساير حيوانـات از نطفـه كـه از جـنس آب              . آب با آغاز خلقت مرتبط است     

صفارزاده هم در يكي از اشعارش از آفرينش اولين انسان سخن           . شوند  است، آفريده مي  
  :گويد؛ همان نخستين بشري كه حاصل امتزاج آب و خاك است مي

  ا كه آب و خاكآنج«
  آنجا كه خاك و دست

  به هم پيوستند
  آدم

  هاي سفالي رسيد به كوزه
  با هم به چشمه رفتند

  و آب نوشيدند
  چقدر پاك
  )48ص: همان(»چقدر زالل
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آدمي محصول دست و پنجه الهي است؛ آن گاه كه آب را با خاك به كمـك دسـتان                   
مكتـوم  » سـفالي رسـيدند   هـاي     به كـوزه  «اين مفهوم در عبارت     . كرد  خويش مخلوط مي  

البتـه  . آفرينش و خلق آدم با دستهاي حضرت حق در ساير تفاسير نيز آمده است             . است
برگرفتـه از   » سـفر عاشـقانه   «در شعر   . به اين مفهوم در جايي ديگر هم اشاره شده است         

  :سفر پنجم آورده است
  اين كوزه را«

  )106ص: 1357صفارزاده، (»از آب سالم آن چشمه شاد كن
جا آب نشانه باروري و رشد، تطهير و پاكيزگي است و كوزه جسم مادي انـساني                اين

  .كند را تداعي مي
  اگر طعام نباشد«

  )همان(»هوا كه هست
رسـد آب سـالم از        گويد و بـه آب كـه مـي          شاعر از نبودن برخي امكانات سخن مي      

 انسان،  شك زالل و روشن است و به وجود كوزه مانند           كند كه بي    اي را مطرح مي     چشمه
آب در اينجـا تنهـا مفهـوم نوشـيدني را تـداعي             . كنـد   نوعي پاكي و رستگاري هديه مي     

  .گويد؛ حياتي كه در گرو آب است اي خاص از حيات سخن مي كند بلكه به گونه نمي
يابيم كه شاعر با استفاده از مفهوم كوزه، نگاهي           انديشي در مي   با كمي دقت و باريك    
داند و    يا گل خشك مي   » صلصال«رآن داشته است كه آن را از        نيز به آفرينش انسان در ق     

در برخي كتابهاي تفسير و عرفاني بويژه مرصادالعباد مستقيما به نام كوزه و ارتباط آن با                
ط ببنابراين آب مطرح شده در اينجا با هستي انسان مرت         . آفرينش انسان اشاره شده است    

تواند اشاره به همان بـاران        اين آب مي  . درو  است و يك انگاره كهن الگويي به شمار مي        
شـود تـا    شادي نيز باشد كه بعد از چهل روز باران اندوه بر خاك وجود آدمي باريده مي              

  .)5ص: 1365عتيق نيشابوري، . ك.ر(كامال آغشته گردد 
دريـا مـادر   . كنـد  نيز مفاهيم زيبايي را بيان مي     » دريا«آب در صورت انبوه خود يعني       

زمـاني و ابـديت و        و راز روحاني و بيكرانگي، مرگ و تولد دوباره، بـي          كل حيات، رمز    
  .)162ص: 1376گرين، (ضمير ناهشيار است 

دريـا و   «گويـد و هـم از         سخن مي » آب«هم از كلمه    » داس دروگران «شاعر در شعر    
  :كند ياد مي» رود

  داس دروگران«
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  هاي صامت را اين هيمه
  هاي رود از جاده
  )93ص: 1356صفارزاده، (»ل آوردهاي شورش سي از جاده
اي هستند كه در چرخـه زنـدگي مـورد            هاي صامت، انسانهاي تكيده و شكسته       هيمه

شود، وقتـي بـا    هر چند آب اصل حيات و خلقت و تولد منظور مي. اند تهاجم واقع شده  
شـاعر مردمـاني را   . ويراني و مرگ: كند آيد نقطه مقابل حيات را تداعي مي   واژه سيل مي  

هـايي   كنند و به هيمه كند كه با مرگ دست و پنجه نرم مي        يالب زندگي مشاهده مي   در س 
  :گويد مانند؛ سپس در توصيف اين جامعه آفت زده مي آماده سوختن مي

  صداي پرسش دريا از شب«
  صداي پرسش دريا از دريا

  )96ص: همان(»آيد مي
هاي خود    ز نادانسته اينجا دريا نماد ضمير ناهشيار بشري است؛ ضمير ناهشياري كه ا          

گويا شاعر هم در جستجوي خويشتن اسـت  . كند و در پي جستجوي آن است    سؤال مي 
پرسد و هم در صدد پيدا كردن جوابي براي سؤالهاي            كه از چگونگي و چيستي خود مي      

كند كه انسانيت گم شـده و او در           شاعر در زماني زندگي مي    . حاصل از اين حيات است    
  . دست رفته استجستجوي اين حقيقت از

  آن رود دل گرفته را ديدم«
  برد و رودي كه آشناب را در خود مي

  اما دلتنگي مرا
  كه سنگ حجيمي است

  )81ص: همان(»برد با خود نمي
بـرد، همچـون      رود در اينجا هم ضمير ناخودآگاه شاعر است؛ آدمي را بـا خـود مـي               

ي از خـستگي در عـالم       كنـد، امـا آيـا انـدوه ناشـ           عالمي است كه انسان در آن سير مـي        
  .اي؛ اما نه، پاسخ شاعر منفي است هشياري را هم با خود خواهد برد؟ شايد براي لحظه

خواهـد بـه جوابهـايي كـه ناشـي از سـؤاالت           شاعر مي » داس دروگر «در پايان شعر    
  :ناخودآگاه است و به آن رسيده است اشاره كند

  شايد نياي ديگر ما گل باشد«
  شايد غم
  شايد دريا
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   تشنه، آب غم آلودستاي
  )98ص: همان(»آلود است اي تشنه، آب گل

گردد؟ تشنه    آيا اصل انسان به آب، دنياي رمز و راز و روحانيت و بيكرانگي باز نمي              
نماد انساني است كه در پي زندگي در حركت است و سعي در رشد و باروري دارد؛ اما              

است با شايبه غـم و گـل آلـوده          آب كه نماد تطهير و پاكيزگي و اساس رشد و بالندگي            
شده و اجتماع پرآشوب انساني عامل اين مهم بوده است؛ باز هم نمود جامعه ناسـاز در                 

  .دهد اين ابيات خود را نشان مي
  آيد صداي پرسش دريا مي«

  ....از دريا
  لغزد كه موج در ساحل مي

  و ساحل
  داس دروگران است

  و موج
  درو خواهد شد

  )99: همان(»در ساحل
رسد دليل نمادين شدن دريا براي مفهوم مـرگ و زنـدگي دوبـاره، همـين            نظر مي به  

تر   حركت امواج به سمت ساحل و نابودي و سپس بازگشت آنها با قدرتي افزون و تازه               
اما در اين ابيات ديد شاعر تحت شرايط اجتماعي به يك جنبه از آن مفهوم بسنده      . است

  .كرده است؛ تنها مرگ
شـان را     ر ساحل نيستي را به تماشا نشسته اسـت؛ امـا تولـد دوبـاره              او رفتن امواج د   

بـا ايـن    . كشد كه مرگ بر زنـدگي تقـدم دارد          اي نفس مي    بيند؛ زيرا در جامعه     هرگز نمي 
اين است كه جايي ديگـر در توصـيف         . تواند خالي از مفهوم حيات باشد       حال دريا نمي  

گ در زمين جلوگيري كند، تنهـا بـه         گردد تا از حركت مر      زلزله وقتي به دنبال چيزي مي     
  :تواند مانع حركت زمين لرزان گردد رسد؛ هر چند دريا هم نمي دريا مي

  فرمانبران زير زمين«
  فرمان حمله را

  اند گردن نهاده
  وساطت دريا هم

  چندان
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  از ارتعاش،
  )27 و 8: 1378صفارزاده، (»كاهد از مرگ و مير نمي

شـود؛   دهد؟ زيرا حيات با دريا تداعي مـي   نميچرا شاعر چيز ديگري را واسطه قرار        
اگر چه در اينجا حتي دريا ياراي تحمل امواج سهمگين زلزله را ندارد و زلزله با مفهـوم    

  :گويد مرگ پيوند بيشتري دارد؛ در جايي ديگر مي
  روم هر وقت كنار دريا مي«

  برم عشق را با خود مي
  كه غروبها روي ماسه با من قدم بزند

  ه مدامشو با زمزم
  )76: 1357صفارزاده، (»دلم را زير غبار رطوبت بيدار نگاه دارد

رسد شاعر در اين شعر در پي دست يافتن به جاودانگي است تا زير غبار                 به نظر مي  
تواند اين حيات مداوم را       رطوبت، دلش را تازه نگاه داد و معتقد است كيمياي عشق مي           

بـرد و     زماني، عشق را با خـود مـي         ابديت و بي  اينجاست كه براي رفتن به اين       . رقم زند 
گويـا نـوعي نگـرش     . سـازد   آلود و روحاني خود را با زمزمه مدامش آكنده مي           دنياي راز 

آيد كه رسيدن بـه جـاودانگي و حيـات            عرفاني نسبت به معبود ازلي از اين سطور برمي        
  .كند ابدي را تضمين مي

كـه در تـصوير ظـاهري رود هـم          برجسته كردن مفهوم زمان و جاري آن تا ابـديت           
  :دهد خود را نشان مي» سفر هزاره«نمايان است در اين ابيات از شعر 

  گذشت شبها نمي«
  گذشت شبها نمي

  .و دجله جاري بود
  و درد موروثي
  و مرگ موروثي

  )30 ص:1356صفارزاده، (»جاري بود
تلخي زندگي، شب را در ذهن شاعر تداعي كـرده و اگـر چـه همـين تلخـي سـبب        

حساس نوعي ركود در زندگي است، زمان و فرصت زيستن به سوي ابديت در جريان               ا
ست و اين حركت در جريان   ابريم؛ اما زمان به سوي ابديت جاري     اي نمي   ما بهره . است

شويم؛ مرگـي كـه    اين است كه هر لحظه به مرگ نزديكتر مي. دهد رود خود را نشان مي 
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در اين ابيات هم باز حركت زمان در واژه         . استميراث بر جامانده براي همه موجودات       
  :زيبا نشسته است» پلكان رود«

  سپور صبح مرا ديد«
  كه گيسوان درهم و خيسم را

  آوردم زپلكان رود مي
  )63  :همان(»سپيده ناپيدا بود

سياهي گيسوان و خيسي آن با آب و اصل مادينگي در ارتباط است و رود عالوه بـر     
آمادگي براي مرگ اختياري و مـوت       . ور غسل تعميد هم هست    مفهوم جاري زمان، يادآ   

شاعر در ايـن    . ارادي به منظور شروع تازه و تولدي ديگر هم با رود پيوند خورده است             
اي دارد، آن گاه تالش بـراي مـرگ اختيـاري را اراده               ابيات ابتدا به زن بودن خود اشاره      

ت و در ايـن ابيـات آن را نـشان         اي از زندگي دست يافتـه اسـ         او به نگرش تازه   . كند  مي
  :در ادامه همين شعر آمده است. دهد مي

  ام دوباره آمده«
  از انتهاي دره سيب
  و پلكان رفته رود

  .و نفس پرسه زدن اين است
  رفتن

  برگشتن  
  ديدن    
  )همان(»دوباره ديدن    

» پلكـان رفتـه رود    «و  » دوبـاره «لفـظ   . يادآور هبوط آدم از بهشت اسـت      » دره سيب «
اهد گذشتن از يك دوره تلخ زندگي را با بازگشتي بسيار زيبا در حركت به سوي                خو  مي

هـم بازگـشت بـه زنـدگي را در ايـن واژه نـشان               » برگـشتن «و  » رفتن«. ابديت بيان كند  
  .دهد مي

 شاعر از بين ساير الگوها از تصوير كهن الگـويي آب بيـشتر اسـتفاده كـرده                  ،در كل 
شود و صفارزاده هم       از آن مفهوم مثبت تداعي مي      آب واژه زيبايي است كه اغلب     . است

بـا كمـي    . شـود   به طور ناخودآگاه بيشتر متوجه جنبه مثبت اين تصوير كهن الگويي مـي            
يـابيم كـه    تأمل در صورتهاي كهن الگويي كه مورد استفاده وي قرار گرفته است در مـي            

نش آدم همـراه    شاعر اغلب از آب، مفاهيم واالي حقيقت حق، بشارت حضور نبي، آفري           
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با بارش باران غم و شادي بر وجود او و طهارت و پاكيزگي را ارائه كرده است كه تماما       
نـشيند ايـن      او حتي وقتي مفهوم حيات را در آب به تماشا مـي           . مفاهيمي مذهبي هستند  

اين نگرش نشان از نوع تربيت و زندگي خـاص          . داند  حيات را به قدرت الهي منوط مي      
البته او با ديد عرفاني خود از آب مرگ و زنـدگي دوبـاره     . اي مذهبي دارد   او در خانواده  

در كنـار ايـن نمودهـاي مثبـت         . را نيز برداشت كرده و بارها آن را تكرار نمـوده اسـت            
دارد تا گاه نيم نگاهي هم به جنبه منفي         شرايط درهم جامعه و زندگي سخت، او را وامي        

  .مهمترين آن مرگ و آشفتگي استتصاوير كهن الگويي آب داشته باشد كه 

  درخت
اين پديده صورت مثالي    . يكي از رايجترين صورتهاي كهن الگويي تصوير درخت است        

درختان در اساطير نيز جايگـاهي ويـژه        . زندگي، حيات و دگرگونيهاي مختلف آن است      
وجود درخت معرفت در آيين يهود، كه مـساوي         . دارند و وجودشان وقف ايزدان است     

در «. هـاي درخـت در داسـتانها اسـت          ن درخت ميوه ممنوع است، يكي از جلـوه        با هما 
 كـه در داخـل   Hamaderayaاي به نام هامادرايا     هاي يوناني هر درخت را فرشته       افسانه

» كند كه جـان وي بـه حيـات درخـت بـستگي دارد               آن درخت پنهان است، نگهباني مي     
  .)7ص: 1372رنگچي، (

اي   ين آيين، گياه در آغاز آفرينش يكـي از شـش پديـده            در اوستا و كتابهاي مذهبي ا     
بنـا بـر    . شود و اين موجود چهارمين آفريده اسـت         است كه توسط اهورامزدا ساخته مي     

پـردازد در     در بهشت درختي است كه يمه در زير آن با خدايان بـه نوشـيدن مـي                «وداها  
 درخـت انجيـري     اآتـره ود  اين درخت، بنابر    . نوازد  حالي كه نوايي خوش، گوش را مي      

  .)76 ص:1376بهار، (» كنند است كه خدايان در آسمان سوم به زير آن زيست مي
درختي ستبر و غول پيكر كه      . هاي كهن، رمز آفرينش كيهان است       درخت در اسطوره  

. هايش در سراسر زمين گسترده شـده اسـت          هايش در آسمان جاي گرفته و ريشه        شاخه
هـاي    ن گسترش يافته و حتي ماه و خورشيد ميـوه         هاي اين درخت در سراسر جها       شاخه

غالبا ايزدي كه رمز طبيعت بارور است با درخـت كيهـان،        «. آيند    اين درخت به شمار مي    
  .)9 ص:1376دوبوكور، (» همدست و همراه اوست

عالوه بر آفرينش جهان، درخت و گياه با آفرينش انسان نيز در ارتباط است؛ مثال در                
دربارة نخستين انسان در ايران قديم از مـشي و مـشيانه سـخن بـه      هاي آفرينش     اسطوره
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همچنين به گفته دوبوكور، قبيلـه ياكوتهـا        . آيد كه دو گياه به هم چسبيده هستند         ميان مي 
شـود كـه      دانند كه به دست زني تغذيه مي         درختي هفت شاخه مي     نخستين آدمي را ميوه   

ط انسان با درخت به بعـد از مـرگ هـم            ارتبا. اش از پوسته درختي بيرون آمده است        تنه
معتقدان به تناسخ، كه به پايان حيات دنيوي باور ندارنـد در جـستجوي ادامـه                . رسد  مي

كنند و حتـي      زندگي انسان، گاه درخت و گياهان را ادامه دهنده حيات انسان قلمداد مي            
؛ مـثال   هاي مختلف دفن كننـد      موجب شده است كه اموات را به شيوه       «اين چنين باورها    

شايد استفاده از تابوت هم كـه  . )20: همان(» رسم تدفين مرده در جوف درختي ميان تهي   
شد متأثر از همين تفكر و عقيده به ادامـه حيـات انـسان در                 از چوب درخت ساخته مي    

هاي مختلف است و      اي به گونه    البته اين بازگشت به گياه در تفكر اسطوره       . نباتات باشد 
  .مفهوم زيبايي دارد

ظهور قدرت انسان در گياهان، كه پس از مرگ با ترك مقتضيات انساني به حالت تخم                
گردد به معني بازگشت دوباره انسان به زهدان عالم است كه با  يا روح به درخت باز مي

» شود مرده از صورت انسان نماي خود بيرون آمده، درخت نما مي      ... عرض شدن مرگ،  
  .)121ص: 1381زمردي، (

شود كه در برخي منـاطق، كنـار آرامگـاه مردگـان درختـي                وزه هم ديده مي   حتي امر 
  .شود كه بر آن خاك سايه افكند كاشته مي

انجـام  ) درخت(هاي زردشتي چهارمين نبرد با اهريمن توسط اولين گياه            در اسطوره 
از به هم فـشرده شـدن گيـاه         . امشاسپندي است كه گياه از آن اوست        »مرداد«گيرد و     مي

  . شوند شود در سراسر زمين گياهان سبز مي وليه و آب كه بر زمين پاشيده ميخشك ا
در دريـاي فراخكـرد فـراز       . سپس از آن همه گياهان درخت بس تخمه فراز آفريده شد          

نزديـك بـه آن   . روينـد  رست كه همه نوع گياه را تخم بدان درخـت اسـت و از او مـي      
ياوري بسيار جهان از او . يري بددم براي بازداشتن پ  . درخت، درخت گوكرن آفريده شد    

  .)113 ص:1376بهار، (بود 
شود و هر فصل      درخت در طول سال نيز دچار تغييراتي كامال مشخص و مبرهن مي           

نامنـد و آن      از اين رو آن را تعريف كننده زمان مي        . دهد  را با جامه خود بخوبي نشان مي      
و دگرگونيهاي مدام عالوه بر تثبيت      اين تغييرات   . كنند  را دال بر حيات كيهان قلمداد مي      

تجديـد حيـات در هـر       . گيـرد   و تعريف زمان، نوعي حيات تمام ناشدني را هم در برمي          
مطـرح  » نمـاد فنـا ناپـذيري     «دوره و از سر گرفتن زندگي دوباره درخت را به صـورت             
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استمرار رشـد نباتـات نـشان تجديـد حيـات ادواري و             «دوبوكور معتقد است    . سازد  مي
  .)21 ص:1376دوبوكور، (»  عالم و يادآور اسطور بازگشت جاودانه استپاينده

هاي ملتها با قربانيها و نذر و نيازهايي كه براي اين پديده              اهميت درختان در اسطوره   
  .رسد گيرد، كامال به اثبات مي طبيعي انجام مي

ا درخت را بسياري از اقوام باسـتاني بـه عنـوان جايگـاه خـدا يـا در واقـع خـود خـد                       
برطبق يك روايت، برخي خدايان در درون درختي آفريده مي شـدند كـه              . پرستيدند  مي

بيـشه  . آينـد   هايي كه از شفيره خود بيرون مي        آمدند؛ درست مانند پروانه     از آن بيرون مي   
: 1380هـال،   (مقدس يك جنبه مشخص پرستش درخت در ميان يونانيـان باسـتان بـود               

  .)258-6ص
 اشـعارش بـين خـدا و درخـت ارتبـاط نزديكـي قائـل                 سهراب سپهري در يكي از    

» بايد به ملتقاي درخت و خـدا رسـيد        «: گويد  شود و آنها را در كنار هم قرار داده مي           مي
  .)428ص: 1374سپهري، (

طبق اعتقاد بوداييان، بودا در زير درختي پس از رياضت بـسيار بـه حقيقـت دسـت                  
درخت طوبي و سدره المنتهي، . ه استدر اسالم نيز درخت مورد توجه قرار گرفت  . يافت

  .هاي آن در هفت آسمان گسترده شده است هر يك درختي بهشتي است كه شاخه
كند، ساحتي زنانـه   اين صورت مثالي از آنجا كه تداوم حيات و باروري را تداعي مي        

 در برخي تصاوير سيماي آدمي    ... «. يابد  اي با كهن الگوي مادر ارتباط مي        دارد و به گونه   
و غالبا سيماي زن جايگزين تنه درخت شده و اين تأييـدي اسـت بـر سـاحت زنانـه و                     

  .)29ص: 1376دوبوكور، (» مادرانه اين صورت مثالي
اي دارد و     با توجه به اين ويژگيهاي خاص، درخت در شعر شاعران نيز جايگاه ويژه            

راي توصـيف   سپهري در جايي ب   . كمتر شاعري است كه از اين تصوير بهره نگرفته باشد         
 و بـا ايـن      )272ص: 1374سـپهري،   (» مـادري دارم بهتـر از بـرگ درخـت         «: گويد  مادر مي 

صفارزاده هم نخستين خانـه     . سازد  توصيف ارتباط ظريفي بين مادر و درخت برقرار مي        
  :خواهد رشد و باززايي را بيان كند داند در عهد باران و از طريق آن مي ما را درختي مي

  بر تپه نخستين«
  ر عهد باران آلونك درختيد

  )48ص: 1356صفارزاده، (»يگانه خانه ما بود
شايد به طور ضمني به آفرينش اولين انسانها به صورت مشي و مشيانه هم اشاره داد            

يـك اسـطوره كهـن ايرانـي دربـارة        . و يا ارتباط مادر و درخت را در ذهن داشته اسـت           
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ه بـه هـم چـسبيده مـشي و مـشيانه را         آفرينش نخستين انسانها از نطفه كيومرث، دو گيا       
درخت در مذاهب مختلف بويژه     . داند كه بعد داراي روح انساني شدند        اولين انسانها مي  

مسيحيت مورد توجه است و شمايل نگاريهاي مختلف دربارة آن انجـام گرفتـه اسـت؛                
مسيحيان آغـاز سـال خـود را        . شود  حتي صليب رستگاري به صورت درختي ترسيم مي       

شاعر » سفر پنجم «در يكي از اشعار در      . گيرند  رايش درخت كريسمس جشن مي    هم با آ  
  :به اين مسئله هم توجه كرده است

  يك چند ايستاد«
  يك چند در سكوت زمستان

  يك چند در بهار فرياد
  .پاي درخت سبز بهارند
  بر پايگاه بزم زمستان

  ايوانيان مست
  )15-16: همان(»مستان ايوان

بهار و  . ر، بهار را با درخت و درخت را با سبزي پيوند زده است            شاعر فرياد را با بها    
سبزي و درخت و فرياد، همه نشان از تحرك و رشد دارد و بـاروري و زنـده بـودن را                     

. آورد  سبزي و درخت در بزم زمستان هم درخت كريسمس را به ياد مـي             . كند  تداعي مي 
و همين امـر، نظـر مـا را تأييـد           گويد    در ابيات پيش از اين نيز شاعر از كليسا سخن مي          

  .كند مي
  :گويد صفارزاده در شعري مي

  كنم؛ اما من به درختان فكر مي«
  كه قد كشيدن را در چارچوب روز يا شب

  .اند محكوم نبوده
  كنم من به جاري زمان فكر مي

  )28ص: 1357صفارزاده، (»نه به اعتبار محبوس در قاب طاليي تاريخ
كنـد و درخـت را نـشانه      اي را مطرح مـي       زمان اسطوره  اي خاص   شاعر ابتدا به گونه   

اين . شمرد كه وابسته روز و شب نيست فناناپذيري و تداوم حيات در جاري زمان بر مي       
تاريخ پشت ايـن  . كشد درخت، همان نماد جاودانگي است كه از روي اين سطور قد مي 

بـه آن ابـديت   اي است و شاعر براي گريـز از زمـان سـپنجي و بازگـشت           زمان اسطوره 
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كند و يا زماني كه از هرج و مرج           اش بازآفريني مي    جاودانه، تصوير درخت را در انديشه     
  :سرايد انديشد، مي آيد و به نيستي و نابودي جهان مي دنياي بيرون به تنگ مي

  هرج و مرج غريبي است«
  يگانه وقار

  )41: همان(».تك درخت بيدي است كه روي رودخانه خم شده است
جاري به سمت ابديت در كهن الگوي رودخانه به تصوير كشيده شده است و              زمان  

حركت و تداوم حيات در تصوير درخت بيدي كه در جاري زمان بـه رشـد و بالنـدگي                   
دهد؛ همين عامل است كـه شـاعر را از نااميـدي در غربـت روزگـار بـاز                     خود ادامه مي  

 دچـار تزلـزل شـده و گـويي          اما در مواردي هم هست كه حيات در نظر شاعر         . دارد  مي
از آنجا كه درخت قانونمند و زمان سـنج اسـت، ايـن             . قانون طبيعت به هم ريخته است     

  :ابيات جالب توجه است
  .درختها زردند«

  .عجيب نيست
  .فصل بهار است

  در اصفهان درخت كجي ديدم
  كه سبز رويان بود

  )67 ص:1356صفارزاده، (  »كنار تپه افغان
كنـد و از      ته است؛ زندگي در مسير واقعي خود حركـت نمـي          گويا قانون حيات آشف   

. فرايند رشد و زايش بازاستاده است؛ اين است كه در فصل بهار، درختان دچار پاييزنـد               
همچنين كجي درخت در كنار تپه افغان، يادآور حمله محمود افغان در دوره صفوي بـه                

گي و كجي آن نـشان از       درخت نشان زند  . ايران و اصفهان و چالشهاي آن روزگار است       
رسند؛ اما حقيقتا اين  برخي افراد زنده به نظر مي. قانوني در اين عرصه است   آشوب و بي  
  .حيات نيست

كند و از تداوم      گونه كه درخت در حالت سبزي و شادابي داللت بر زندگي مي            همان
ي خشك كند؛ يعني درخت گويد، نقطه مقابل اين امر را نيز تداعي مي     و رشد آن سخن مي    

صفارزاده از ايـن تـصوير   . تواند بيانگر پايان حيات و در حقيقت مرگ باشد ثمر مي   و بي 
  :هم به زيبايي استفاده كرده است

  و سرزمين«
  .درخت خسته پاييز بود
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  در گذرگه باد
  در مرگ برگ
  شاخه نشسته

  در مرگ شاخه
  )12: همان(»ريشه

 بـا پـاييزي بـودن سـرزمين          ايـن پايـان حيـات      .رود  در اين ابيات سخن از مرگ مي      
است كه در ابيـات قبلـي آن ايـن    » سفر سلمان«اين ابيات بخشي از شعر  . متناسب است 

  :گونه آمده است
  دهبان پارسي«

  .بيدار بود
  و خوابهاي خون و خطر
  از چشمهاي خالي ايوان

  و چشمهاي خسته برزيگران
  )همان(»كرد گذر مي

 صورت است كه برزگـر بـا كـشت و كـار و              ارتباط اين ابيات با بيتهاي قبلي به اين       
اين است كه . شود سبزي مرتبط است؛ اما وقتي برزگر در خواب بماند، حيات تهديد مي        

ارتبـاط  . شود و شاخه و ريشه در سـوگ بـرگ خواهـد شكـست               درخت دچار پاييز مي   
وقتـي در توصـيف زلزلـه بـه عمـق        . درخت با مرگ در اين بيتها هم مورد توجه اسـت          

  :سرايد  دارد اين گونه ميفاجعه نظر
  مغاك«

  درخت و چشمه و ماشين و قريه را
      به چشم هم زدني

  )32ص: 1387صفارزاده، (»بلعد مي
درخـت  : گويـد   شاعر براي نقاشي مرگ از بلعيدن دو عنصر اساسي حيات سخن مي           

كه نماد فناناپذيري است و چشمه كه سرآغاز زيستن و حيات است و اين گونه مرگ را             
  :كند كتر توصيف ميهراسنا

  دارم اين شاخه را برمي«
  اش در باد شكوفه

  و قامتش در توفان لرزيده است



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24،
ان 

بست
تا

 
13

88
 

  رزاده صفا الگوي آب ودرخت درشعرطاهره كهن                                             بررسي

  

163

  همراه اسكلت شاخه
  همراهيان

  خاك و خاشاك
  )94 ص:1356صفارزاده، (»خوابند بر آبهاي شن زده مي

گـذارد، اينجـا      اي از درخت كه فرايند باززايي و زايش دوباره را به نمايش مي              شاخه
كنـد و در      فان اسير است و جنبه ديگر حيات يعني پايـان آن را تـداعي مـي               در دست تو  

خوابد؛ اما نه آب زالل كه نشان باروري است           چند بيت بعد اين شاخه خشك بر آب مي        
بر آبهايي شن زده كه فرو رفته و از جريان و حركت بازمانده و حقيقتاً بـه بـستر مـرگ                     

تواند باشـد؟     انگر چه مفهومي جز مرگ مي     خواب درخت بر آب راكد بي     . اند  تبديل شده 
  :سرايد خواهد به عموميت مرگ اشاره كند اين گونه مي او حتي وقتي مي

  )ع(علي«
  سراچه دنيا را
  داند لغزشگاهي مي
  به سوي مرگ؛

  يابد كه جمله را درمي
  در زير سايه درختان

  در وزش بادها
  )64صهمان، (»و در بسترها

كجا كه باشند؛ حتي در زيـر سـايه درختـان كـه نمـاد      يابد در هر  مرگ همه را درمي   
خواهـد از     او در واقعه كربال وقتـي مـي       . فناناپذيري هستند، مرگ به كمين نشسته است      

  :سرايد پايان حيات سخن بگويد، مي
  .درخت را بردند«

  باغ را بردند
  .گوش را بردند

  )65 ص:1356صفارزاده، (»گوشواره را بردند
شتن، بريدن درخت و بردن     اياني خونين دارد، اين بريدن و كُ      اسطوره كربال اگر چه پ    

دوانـد و از خـاك      اين درخـت بـه زودي ريـشه مـي         . نمادي است كه هرگز فنايي ندارد     
پايـاني    كند تـا بـي      شاعر گويا آگاهانه از اين كهن الگو استفاده مي        . دوباره سر خواهد زد   

  .عمر اين واقعه را گوشزد كند
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رسد كه نخلـستان      هرمان در جستجوي حقيقت به شهري مي      ق» سفر سلمان «در شعر   
  :آن شهرت دارد

  نقبي به راه زد«
  شهري و شهرت نخلستان....

  )17: همان (»پيغمبري و شانه ممهور
اين نخلستان اگرچه ممكن است به نخلستان مدينـه اشـاره داشـته باشـد بـا مفهـوم                   

درختان سر بـه فلـك كـشيده        از اين   . حيات و باززايي و جاودانگي هم در ارتباط است        
. خواهد اسالم را مايه حياتي تمام ناشدني بخواند         شاعر مي . تنها به نامي اكتفا نشده است     

ماند، نخلـستان مـشهور    از اين روست كه اولين چيزي كه از آن شهر در ذهن سلمان مي         
  :شود رسد اين گونه وصف مي سلمان وقتي به پيامبر مي. آن است

  شد ا ميدستش زشاخه نخل جد«
  )26: همان(»شد دستش به سوي ريشه رها مي

اما در حركـت بـه سـمت    . در مصراع اول جدايي از شاخه درخت نوعي مرگ است 
ريشه اساس درخت و منشأ فناناپذيري است كه        . ريشه، جوانه زدن و پويايي نهفته است      

يـين  مـرگ سـلمان از آ     . ها را به سمت رشد كـردن هـدايت كنـد            تواند دوباره جوانه    مي
گـردد و   زردشت مساوي با تولد او در آيين اسالم است؛ اين است كه از شاخه جدا مـي  

  .پيوندد با ريشه در مي
آور كـه هـر دم محتمـل اسـت      داند در بيابـاني مـالل   او در جايي خود را درختي مي   

اين خـشكي درخـت،     . هاي خشك آن را بسوزاند      اي از آسمان فرود آيد و شاخه        صاعقه
تـر و     اين تصوير را قطعي   » آور  دشت مالل « فنا و نابودي است بويژه لفظ        يادآور مرگ و  

  :كند دقيقتر مي
  تك درختم من«

  در اين هامون پهناور
  آور در اين دشت مالل

  در اين دم يا دم ديگر
  همزباني برآيد رعد و برق حسرت بي

  تا بسوزاند توانم را
  و خاكستر كند اين هستي گنگ

  )16: انهم(»اين سكوت جاودانم را
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اگر چـه تـصويري     . گويد  البته شاعر در اين ابيات تنها از مرگ و نااميدي سخن نمي           
كند، اين مرگ با سوزاندن       آورد كهن الگوي مرگ را تداعي مي        كه از بيابان و برهوت مي     

رابطـه درخـت و آتـش در داسـتان          . شكند  افتد و سكوت جاودان را در هم مي         اتفاق مي 
آتـش مقدسـي كـه از       . شـود   در سرزمين طور نيز دريافت مي     ) ع(برانگيخته شدن موسي  

از اين رو در واقـع مـرگ در         . گردد  آيد و تكامل روحي موسي را سبب مي         درختي برمي 
شود و غلبـه روح     اين درخت همراه با تولدي ديگر به صورت پاك و معصوم نمايان مي            

مجدد همراه بـا    زندگي در درخت است كه با كهن الگوي آتش گره خورده به بازگشتي              
  .شود پاكي و بيگناهي منجر مي

  :كند در شعر ديگري با خود زمزمه مي
  روزي بر اين درخت«

  رويد ريسماني مي
  هاي سخت با ميوه

  بر روي اين درخت
  سرهاي خواب رفته

  )30: همان(»شوند فانوس مي
هايش ديـر،   اگر چه ميوه. اين درخت فناناپذير حيات است كه روزي ثمر خواهد داد         

اند، روزي بيدار      تداوم حيات باز مانده     اما حتما متولد خواهد شد و خفتگاني كه از قافله         
يابيم كه شاعر به طـور ناخودآگـاه هـر گـاه از درخـت                 بدين ترتيب در مي   . خواهند شد 
اي بـه كهـن        است هم مفهوم زندگي را در آن مستور كرده و هـم بـه گونـه                 سخن گفته 

توجه به  . ته و رشد و باززايي را خاطر نشان ساخته است         الگوي حيات جاودانه نظر داش    
واقعه كـربال را بـا بريـدن        . حيات جاوداني نيز اغلب با مفاهيم مذهبي ديگر همراه است         

اسـالم آوردن سـلمان را نـوعي ريـشه دوانـدن و جاودانـه شـدن                 . داند  درخت يكي مي  
لبته شاعر نگاه اجتماعي خود ا. انگارد ورود به اسالم را رسيدن به نخلستان مي. پندارد  مي

را نيز كه تحت تأثير اندوهي دروني شكل گرفته است با تصاوير درختان زرد و خـشك                 
  .و گرفتار در مرداب آشكار ساخته است

  نتيجه
كهن الگوها تصاويري مشترك در ذهن بشريت است كه در ناخودآگاه وجود آدمي خانه         

به تصاوير ناشـي    .  را در ذهن دارد    هر شخص گويا خاطرات فشرده اجداد خويش      . دارد
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اين كهن الگوها سـبب واكنـشهاي       . گويند  مي» كهن الگو «يا  » آركي تايپ «از اين ذهنيتها    
اين تصاوير در   . شود  مشابه افراد مختلف در برابر موقعيتهاي مشابه در سرتاسر جهان مي          

ناخودآگـاه  دهد؛ چون بـا       آفرينشهاي هنري مختلف بويژه شعر، خود را بخوبي نشان مي         
كهـن الگـو بانمادهـا و       . افراد در ارتباط است و شعر نيز به ناخودآگاهي منسوب اسـت           

رسد نمادها يا سـمبولهاي   بندي نمادها به نظر مي اساطير هم در ارتباط است و در تقسيم    
در اشعار صفارزاده كهن الگوهاي مختلف مطرح شده        . جهاني همان كهن الگوها هستند    

 كهن الگوي آب و درخت در اين مقاله بررسي شده است؛ آب كهـن       كه در اين ميان دو    
مفهـوم  . الگوي حيات، مرگ و تولد دوباره، تطهير و پاكيزگي، نماد حق و حقيقت است             

ضمير ناهشيار، رمز و راز روحاني و بيكرانگي و جريان زمان در اين كهن الگـو مـستتر                  
اده از اين كهن الگـو اغلـب        صفارز. آب در شكلهاي رود و دريا ظاهر شده است        . است

مفهوم حقيقت الهي و ارتباط آن با آفرينش آدم را ذكر كرده و تطهير و رستگاري مـوارد      
وي . ديگر نگاه ويژه او است كه همه تحت تأثير زندگي مذهبي و انس او با قرآن اسـت        

ب مرگ و تولد دوباره را نيز در نماد آب مستور داشته و در عين حال تصوير ويرانگر آ                  
درخت هم در دو شكل سبز و تازه        . يعني سيل را، براي مفهوم مرگ استفاده كرده است        

و خشك مورد استفاده قرار گرفته و تصوير رشد و بالندگي، سبزي و شادابي و زندگي،                
او مفهوم تولد دوباره را در ريشه درخـت بـه           . فناناپذيري و همچنين ساحت زنانه است     

وردن را با درخـت شـدن و جاودانـه گرديـدن پيونـد زده               عاريت نهاده و بويژه اسالم آ     
رسد تفكرات مذهبي در ذهن شـاعر در تـصاوير جهـاني آب و                در كل به نظر مي    . است

اوضاع اجتماع نيز او را بـر آن داشـته اسـت تـا از ايـن دو      . درخت هم نمود يافته است   
 چند اندك، مـورد     تصوير جهاني كه بيشتر مفاهيم مثبت دارد، مفهومهاي منفي را نيز هر           
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Abstract 

Archetypes are the unknown and complicated dimensions of the 
collective unconsciousness which have accompanied mankind since 
his birth; in a manner which makes it seem hereditary. The archetypal 
images are concealed in the unconscious part of the mind; and are 
actually the source and substructure of myths. They have a strict and 
close connection with symbols and are revealed in dreams, poetical 
and prophetical intuitions and revelations, and even observed in 
psychosis. Artists and poets create their work by using these concepts 
in specific mental circumstances, which is to some extent similar to 
intuition; intermingled with the power of imagination. In this respect, 
the artist and poet disguise these concepts unconsciously; depending 
on their own artistic talent and divine potential. Poetry is one of the 
most expansive domains for the manifestation of such archetypes. In 
the present article, the authors have made an attempt to briefly survey 
and analyze the method through which some of these archetypes have 
been applied and become functional in the poetry of the late Tahereh 
Safarzadeh; a highly skilled poet. The archetypes which enjoy more 
frequency in Safarzadeh’s poetry are; water, tree, woman, Mandala, 
numbers and colors etc. This article has specifically focused on two 
archetypes of tree and water. 

 
Keywords: Safarzadeh, archetype, symbol of water and tree, 

contemporary poetry. 
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Association and Narration in Stream of  

Consciousness Fiction 
 

Mohammad Ali Mahmoodi, Ph.D. 
Hashem Sadeqi 

      
Abstract 

In a stream-of-consciousness novel, the author attempts to pave the 
way for his audience to encounter the characters’ mental experience 
directly. The characters’ mental content, which covers various levels 
of the mind and even reaches its pre-speech layers, is narrated within 
this variety of levels. Since connection of memories in the pre-speech 
layers of the mind occurs through association, one of the methods 
used by writers for showing the mentality of characters is association. 
In this case association becomes a device in the hands of writers for 
creating a link between the objective and the subjective world of the 
characters, in addition to depicting the constant flow of the mind from 
memory and a mentality, moving then towards another memory and 
mentality; finally depicting a picture and image which links to other 
related pictures and images too. This article is essentially concerned 
with the survey of association and its related features within the pre-
speech layers of mind, its quality in the stream-of-consciousness 
stories, in addition to its correspondence with the mind’s mechanism. 
For this purpose, initially association and its governing rules are 
expressed, and then the significance of association in the narration of 
such fictions and its difference with recall is defined. Following this, 
the manners in which mentalities are offered in different methods of 
narration are surveyed through giving some examples from these 
fictions. The results of this research show that among different stream-
of-consciousness novels, the method of inner monologue shapes 
associations more than other methods and develops through a high 
range of associations. Furthermore, utilization of recall of memories 
and mentalities in inner monologue counts as a weakness due to its 
contrast with the entity of the pre-speech layers existing in the mind. 

 
Keywords: stream-of-consciousness, association in fiction, inner 

monologue, the omniscient narrator, self-expression, 
contemporary fiction. 
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The Poetic Form & Structure of “Khosrow & Shirin” 

 Created by Nizami 
 

Eshaq Toghyani, Ph.D. 
Mas’oud Algoneh Jouneqani 

 
Abstract 

Undoubtedly, Khosrow & Shirin, composed by Nizami, is one of 
Iran’s, and actually, the world’s rich literary masterpieces. As a deep 
and rich literary work, which offers an artistic pleasure, it has the 
potential to be contemplated and pondered several times. Therefore 
through these devices and a close focus on its formal structure, 
intrinsic content, the rhetoric discourse in its texture, added to all the 
other concealed structural potentialities within it, the reader can 
discover valuable points in it. Since the form and structure of a poem 
develop simultaneously in a horizontal and vertical axis, in the survey 
of poetic perfectness a researcher should be able to study the form and 
structure of the created work independently and according to specific 
principles. For this reason, this article is devoted to surveying the 
concealed structural and formal potentialities within Khosrow & 
Shirin. The first part is an attempt for analyzing the structural 
potentialities which show themselves in the vertical axis of the poem. 
The second part surveys the formal potentialities in four separate axis. 
Understanding these two categories of potentialities implies the 
significance of this poetry; in addition to the significance of its new 
and even repeated studies. 

 
Keywords: Nizami, Khosrow & Shirin, Khosrow & Shirin’s structure, 

formal potentialities of Khosrow & Shirin, narrative 
potentialities of Khosrow & Shirin, foregrounding in 
Khosrow & Shirin.  
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A Design for Categorization of Literary  

Genres in Classic Era 
 

Seyed Mehdi Zarqani, Ph.D. 
 

Abstract 
The categorization of literary genres is quite necessary and 

essential for a high variety of literary discussions and debates. For 
instance writing the history of literature in terms of the modern 
approaches and attitudes is not possible without defining the major 
genres first. This issue is also true in other domains of literature such 
as literary criticism and content analysis. The subject matter of this 
article is formed precisely within this point of concern; designing a 
model for the categorization of Persian literary genres in the classic 
era. All the literary works are generally divided into two scopes; 
poetry and prose. The domain of “Persian Poetry” can be categorized 
within three main genres; epical, lyrical and instructional-
inspirational. Our definitions of these three mentioned literary genres 
do not necessarily correspond with the definitions of the Greek scholar 
The three genres of interest are redefined in the present article, while 
examples of their subdivisions in the Persian literature are defined. 
The Persian “branch of prose writings” includes literary works, non-
literary works and pseudo-literary works. As a literary researcher, I 
am obviously concerned with the literary and pseudo-literary writings. 
Once each category is defined in this article, the literary writings are 
observed within two genres; “narrative-based” and “non-narrative” 
literary writings. The definition of each type, with examples; in 
addition to suggesting their subdivisions in the Classic era, all have 
made another part of this article. Since the contemporary prose and 
poetry possesses a particular poetical base, categorization of the 
variety of literary genres demands another opportunity, and our 
suggested design can merely be applied in the classic literary genres.  

 
Keywords: literary genres, epic as a genre, lyric as a genre, 

instruction-inspiration as a genre, Persian classic 
literature, Pre-Islamic literature. 
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Rostam, the Dragon Killer, & the Dragon-Sized 
Banner 

 
Mahmood Rezaee Dasht Arzhane,Ph.D. 

 
Abstract 

Some of the well-known Iranian heroes have killed dragons; 
including Rostam for instance. The reason for this act is that within 
the wide scope of the Iranian myths, dragon is the symbol of drought; 
and actually killing dragons is meant to signify the triumph of 
plenitude over drought. Still, there is one case in Iran which paradoxes 
with the dragon being the symbol of drought; Rostam Dastan. In the 
Third Stage of the war, although Rostam succeeds in killing dragons, 
his banner is dragon-sized, and he boasts about killing dragons to his 
ancestor-Zahak (in other words Azhi Dahak Avesta)- yet this issue 
contrasts with his dragon-killing on one hand, and dragon being the 
symbol of drought in the Iranian mythology on the other hand. 
Throughout this survey the author of this article has come to finally 
believe that Rostam’s dragon-sized banner, added to the holiness of 
dragon in his perspective is most likely an influence of China’s myths 
which has penetrated into Iran. Therefore the dragon, which is actually 
Rostam’s totem, and he deeply cherishes, unlike the Iranian myths, is 
the symbol of rain, freshness and plenitude. 

 
Keywords: Azhi Dahak, dragon in Shah-Nameh, the dragon-sized 

banner, myths, Ferdowsi’s Shah-Nameh 
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     Description of Government and Governors in 

Massnavi 
 

Ahmad Khatami, Ph.D. 
 

Abstract 
Mowlana Jaluluddin Rumi’s mystical character (604-672 A.H) has 

penetrated so deeply into the hearts and minds of his keen readers and 
admirers that there is actually no place left for the survey of other 
aspects in his work which are truly as much comprehensive. The truth 
is, Massnavi (Rumi’s great poetry book) has the potential to be 
analyzed from religious, scholarly, philosophical, political and even 
social perspectives; to mention a few of such a high diverse domain. 
Government, as a political-religious affair, has been among the topics 
of interest in Massnavi. Rumi has expressed his views about different 
kinds of reigns, the legitimacy of reigns, and the characteristics and 
features of governors and administrators; while he has pointed to the 
illegitimate reigns, or Pharaoh-like reigns in other words, on one hand 
and the legitimate or in other words Solomon-like reigns on the other 
hand. In this article, I intend to pave the way for a better access to 
Rumi’s opinions about governing through collecting and compiling 
his perspectives; finally depicting Mowlana’s intellectual basis and the 
features of a desired and appropriate government.  

 
Keywords: mystical literature, political criticism, government and 

types of governors, Massnavi, Mowlana Jalaluddin Rumi.       
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


