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چکیده
ترین تصاویر ذهنی و ابالگوي مانداال یکی از دیریکهن

بازماندة اجداد بشري است که داراي مفاهیم مختلف اعم 
سی، ییونگ روانشناس سوی. از تکامل و فردانیت است

شمارد که ابتدا از دین الگو را نماد خویشتن میاین کهن
این . شناسی و سپس حوزة ادبیات وارد گردیدروانبه 

ندوها و صورت ازلی بیشتر در آسیاي شرقی و بین ه
اي محصور در بوداییان مورد توجه است و شامل دایره

الگو در آثار ادبی و هنري، نمود این کهن. مکعب است
در تصاویري چون خورشید، گل، ساعت، فواره و غیره 

اعداد چهار و هفت نیز نمادهاي . قابل مشاهده است
الگو در آثار با بررسی این کهن. الگوستدیگر این کهن

توان به کارکرد ناخودآگاه شاعر در استفاده از ادبی می
این تصویر و میزان موفقیت او در رسیدن یا توجه به 

الگوي مانداال با در این مقاله نمودهاي کهن. کمال پی برد
به . گرددتصاویر مختلف در شعر صفارزاده واکاوي می

رسد در شعر صفارزاده، اساطیر مربوط به قدرت نظر می
الگوي خورشید نمود یافته و مرگ و کهنو زیبایی در 

. رستاخیز دوباره در اساطیر گل خود را نشان داده است
بخشی و تمامیت در نماد فواره ظاهر همچنین حیات

شده و زمان و اهمیت آن خود را در ساعت نشان داده 
کمال و فردانیت نیز در دو عدد چهار و هفت . است

شکال نمایش کهن نمایان شده است که همۀ این موارد ا
.الگوي مانداال در شعر صفارزاده هستند

کهن الگو، مانداال، تمامیت، شعر معاصر، :هاواژهکلید
.صفارزاده
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Analysis of some forms of the
mandala archetype, in the human

subconscious Saffarzadeh
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Abstract:
Mandala archetype is very complex. It's a
mental image and remains of human
ancestors.  Singularity and evolving are
concept of Mandala.
Jung, Swiss psychologist, described
himself as a symbol of the mandala. The
archetype of religion came to psychology,
then came to literature. This archetype,
More in East Asia (Hindu and Buddhist) is
concerned. Mandala is a circle in the
middle of a square surrounded.
In literary and artistic works; This
archetype Is visible In images such as
flower, Sun, clock, fountains and so on.
The numbers four and seven are other
symbols of this archetype.
The study of this archetype in literature,
shows the function of the poet's
subconscious and shows the poet's success
in achieving perfection, or pay attention to
it.
In this article, aspects of ancient mandala
pattern, checked with various images in the
Saffarzadeh's poem. In her poetry, beauty
and power, manifested with symbol of the
sun. Death and resurrection again, is shown
in Figure Flowers. Also, the life of and
perfection, has appeared with the fountain
image. Time and its importance, is shown
with the image clock. Also, perfection and
singularity appears at numbers four and
seven. All these are forms of ancient
mandala archetype.

KeyWords: The ancient pattern, Mandala,
Integrity, Poetry, Saffarzade.
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مقدمه
- که از خودآگاه و ناخودآگاه ارائه با تعریفی1یونگ

فردي بندي ذهن انسان به من، حافظۀداد و با تقسیم
ها و حافظۀ جمعی، اذعان داشت که تمام انسان

. خاطراتی دارند که متعلق به کل افراد بشري است
جمعی واقع این خاطرات، که در بخش حافظۀ

)15: 1368یونگ، (. ندهستند، صورت مثالی نام دار
کند که در دنیا هیچ بر همین اساس الیاده بیان می

- صورت«آید و در حقیقت این چیز نویی پدید نمی

: 1368الیاده، (.شوندهستند که تکرار می» هاي مثالی
هاي بسیار همین تکرارها سبب ایجاد شباهت)58

الگوها کهن. گردندبین اساطیر ملل مختلف می
اخودآگاه هستند و از حافظۀ جمعی متعلق به ن

رسند، از گیرند و چون به ظهور میسرچشمه می
گیرند و از کهن الگو تبدیل خودآگاهی فرد رنگ می

در بین . گردندمیالگویی و یا نمادبه تصاویر کهن
- صور مثالی، کهنترینالگوها یکی از دیریابکهن

واند تالگو گاه نیز میاین کهن. ست2الگوي مانداال
مرکز دایرة جدول مانداال، . بیانگر وجود خالق باشد

.رودکار میبراي تمرکز در حین مراقبۀ دینی به
اشکال متقارن هندسی مانداال )77: 1376دوبوکور، (

خود توجه شخص را به مرکز دایره جلب خودبه
شاید به دلیل همین تمرکز است که مانداال . کنندمی

.ض شده استنماد خویشتن و تمامیت فر
در این مقاله برآنیم تا نمودهاي مختلف این  

- 1315(نمونه را در شعر طاهره صفارزادهکهن
مورد بررسی قرار دهیم تا دریابیم این شاعر ) 1386

به صورت ناخودآگاه چه اشکالی را به صورت 

1. Jung
2. Mandala Archityp

. نمادین براي این صورت ازلی انتخاب کرده است
شعر در مجموعه 13این شاعر معاصر با حدود 

قالب سپید از شاعران پرکار معاصر است که با 
نگاهی دینی، درصدد اصالح دنیاي اطراف خود گام 

دارد؛ بنابراین جامعه و مضامین اجتماعی در برمی
اشعارش بسیار برجسته است؛ اما ناخودآگاه شاعر 

از . ثر استؤهاي شعري او بسیار منیز در زیرساخت
: یمهستاالت ؤاین سبهدادن پاسخرو درصدداین
-آیا در شعر طاهره صفارزاده شاهد نمود کهن. 1

عنوان بخشی از ضمیر ه الگوي مانداال ب
ناخودآگاه هستیم؟

الگو در در صورت مثبت بودن پاسخ، این کهن. 2
چه اشکالی خود را نشان داده است؟

دربارة ضرورت این پژوهش باید گفت که 
زوایاي مختلف صفارزاده ازتاکنون در مورد شعر

الگوها چون نقدهایی شکل گرفته است و سایر کهن
سیف (اندآنیما و آنیموس نیز در شعر او تحلیل شده

؛ اما هنوز از این )126تا1391:107و همکاران، 
در ضمن . زاویه، شعر این شاعر بررسی نشده است

الگوي مانداال به دلیل دیریابی، به طور خاص کهن
اعران و نویسندگان دیگر نیز در بررسی آثار ش
- به این منظور به روش کتابخانه. تحلیل نشده است

پردازیم و سپس اي ابتدا به بررسی آثار این شاعر می
موارد مشخص شده را به صورت تحلیلی و 

.کنیمتوصیفی بیان می

دایره –مانداال 
» ماندا«اي سانسکریتی است که از ریشۀ نداال واژهما

به معناي ظرف » ال«یا جوهر و پسوند به معناي ذات
ظرف «رو یا در بردارنده، گرفته شده است؛ از این
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الگوي تام محسوب دهد و یک کهنمعنا می» جوهر
همچنین این لغت در )194: 1385پاینده، (. شودمی

معناي دایره به کار رفته است و منظور از آن نوعی 
و دایره، نماد روح است . دایرة سحرآمیز است

. انگاشتافالطون خود روح را همانند یک کره می
تایپی ترین صورت آرکیالگو اولین و کهناین کهن

اي در هاي دایرهمرکز یا صورتدوایر هم. است
هاي به جامانده از ها و نقشها و اسطورهافسانه

.گذشته، خود را به خوبی نشان داده است

داالالگوي ماناي از تصویر کهننمونه. 1شکل 

اي است که در چهارگوشی مانداال اصوالً دایره
مهار شده است و به نحوي بیانگر کلیت و وحدت 

مانداال در روانشناسی یونگ یعنی «. شخصیت است
به فردیت مرکز یک تمامیت روانی؛ یعنی خود

ناپذیر و سرانجام رسیدن به همان آگاه رسیده و بخش
هاي تاریکرهاي که کیمیاگران نیز در حجرهاننده

)104: 1374یاوري، (» .اندرازآمیز جستجو کرده
هاي شرقی قدمتی دیرینه مانداال در سرزمین

اصل . دارد و از آغاز مورد توجه قرار گرفته است
هم آیین بودامانداال از دین هندو است؛ ولی در 

کاربرد زیادي پیدا کرده است که شامل یک جدول 
است و هندوهندسی مورد استفاده در ادیان بودا و 

. رودبه عنوان نمادي براي جهان هستی به کار می
اي اسالمی نیز هر یک به نحوي به این صورت عرف

چشم «گاه آن را . اندالگویی ابراز عالقه کردهکهن
» فرزانگیآیینۀ«اند و گاهی نیز به آن خوانده»فلسفی

هاي مختلفی خود مانداال اغلب به شکل. گویندمی
بیشتر مانداال به صورت گل، «. دهدرا نشان می

)192: 1381ایگان،ش(.»کندصلیب یا چرخ جلوه می
اي در وسط، ساعت، باغی همراه با فوارهصفحۀ

میزي با چهار صندلی در اطراف، چهار ستون، 
هشت پره و خورشید را نیز نمودهاي دیگر مانداال 

یونگ، کاسه و مار چنبر زده را . آورندبه شمار می
. داندالگو میهاي این کهننیز نماد

رسیدن به آن مانداال، مرکزي دارد که الزمۀ
نقطۀ «یونگ این مرکز را . نقطه، جمع اضداد است

در این نقطه » خود«و»من«. نامیده است» تفرید
شوند و ناخودآگاهی و خودآگاهی به یکی می

مرکز مانداال محل نزول «. یابندوحدت دست می
محور عالم است و هر که به مرکز وجود، یعنی 

ی که نقطه اتصال یابد، به مرکز هستمانداال راه می
. »پیوندداست براي مبدأ انسان و مبدأ عالم می

)193: همان(
دایره را بیانگر میل به وحدت 3الیادهمیرچا

از نظر او . داندامنیت میکنندهمعنوي و تداعی
دایره بستن در جایی سبب امنیت و دور ساختن 

به همین دلیل است که . شودارواح خبیثه می
-ها دایره میاف مقابر و زیارتگاهدرگذشته در اطر

ی ارواح ـردانـرگـورت از سـن صـه ایـبستند و ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. Mircea Eliade
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حفاظت از آنان دایره وظیفۀ. کردندجلوگیري می
را بر عهده داشت تا در فضاي مقدس آن باقی 

جهان وي همچنین مانداال را تصویري از . بمانند
هاي داند که گیتی و خدایان قوم را در اندازهمی

او رسم مانداال را معادل . دهدتر نشان میکوچک
رو اهمیت شمارد؛ از اینبازآفرینی جهان می

خاص ترسیم مانداال در بین اقوام بدوي در جهت 
. امور تدافعی و درمانی بسیار قابل توجه است

کل هندسی به همین دلیل ش)93: 1376وبوکور،د(
. وار استاغلب معابد و اماکن مذهبی نیز دایره

سر در مساجد، حالت نیم دایره دارد و سقف یا 
رساند، در اغلب گنبدي که بخشی از دایره را می

کلیسا و . اماکن مذهبی، کامالً قابل توجه است
معابد سایر مذاهب نیز در ظاهر با دایره منقش 

تولد مسیح به مغان زردشتی، که هنگام . شوندمی
اي دارند که زیارت او رفتند، در شهر ساوه مقبره

. »بناشان در پایین مربع است و در باال مدور«
شکل ظاهري خانۀ کعبه نیز )16: 1374سپهري،(

که مکعبی در یک صحن مستدیر است با این 
صورت نمادین مرتبط بوده و هفت مرتبه طواف 

و حاجیان در اطراف آن با رسیدن به کمال
)108: 1376دوبوکور،(. یگانگی هماهنگ است

مانداال نماد حصر فضاي مقدس و رسوخ به 
مرکز مقدس، تمامیت، عالم اصغر، عقل کیهانی و 

از نظر کیفی مانداال مظهر روح و . یکپارچگی است
هاي متناوب مربع. از نظر کمی مظهر هستی است

هاي مکمل و ثنوي عالم هستند و دهندة اصلنشان
ل مانداال مظهر برقراري دوبارة دارماي کیهانی و ک

به صورت نمادین، روح عالم . زیارت روح است
. باشدمی4است و شکل ترسیمی و آیینی پوروشا

مرکز، خورشید یا دروازه آسمان است و ابزار 
5فن فرانتس. روددستیابی به ملکوت به شمار می

ابتدا . کندکارکرد مانداال را در دو مورد خالصه می
بازگرداندن نظمی که پیش از این وجود داشته 
است و دوم خلق و بیان آنچه قبالً موجود نبوده 

. از نظر او کارکرد دوم اهمیت بیشتري دارد. است
بنابراین مانداال خلّاق و آفریننده است و با خدا 

)341: 1377یونگ،(. وجه اشتراکی دارد
کرة . شودزمین نیز اطالق میمانداال به کل کرة

زمین همان خاك است و خاك، مادرانه انسان را 
رو آفریننده و نگاهبان نیز دربرگرفته است و از این

از آنجا که مانداال محل زایش خدایان است، . هست
شاید خالقیت مانداال . کنندمیآن را مؤنث قلمداد

. است که موجب مؤنث دانستن آن شده است
وار، یکی از ایرهدر مباحث عرفانی نیز سماع د

آداب و رسومی است که توجه محققان را به خود 
دوبوکور در بحث دایره و تشریح . جلب کرده است

داند، که به نوعی الگو، آن را نماد چرخ میاین کهن
کند، سپس موالنا را به البروج را تداعی میفلک

عنوان پیشواي درویشان چرخ زندگی معرفی کرده 
نی یا چرخشی این مسلمانان رقص دورا«: گویدمی

ست ادیندار، از رمزگرایی کیهان سود برده و تقلیدي
آنان بر . از گردش دوازده سیاره پیرامون خورشید

چرخند بسان صورت فلکی یا محور خویش می
صورالکواکب و در عین حال همۀ گروه گرد 

رقصد و نمودگار خورشید درویشی که در مرکز می
رقصندگان وردنـرخ خـچ.زنندیـرخ مـت، چـاس

ال زمین بهـام اتصـگیرد تا آنکه سرانجشدت می
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4. Purusa
5. Franz von
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.»کندآسمان را به نحوي رمزي تمثیل می
وي بر آن است که در بین )88: 1376دوبوکور، (

ها و به ویژه اي بودن گلتصاویر مختلف، دایره
هایی که بر پرهاي طاووس آشکار خ، دایرهگل سر

شود و شکل نیم دایرة آن، همه بیانگر قداست می
وار جمع دایره. و اهمیت این صورت ازلی است

. مهربانی و نزدیکی استشدن نیز نشانۀ
-در مانداال ترکیبی از دایره و مربع دیده می

در این صورت دایره نماد روحانیت و . شود
. باشدماد جسمانیت و ماده میمعنویت و مربع ن

اگر دایره مربع را دربربگیرد مثل این است که «
روح بر جسم محیط است و اگر مربع دایره را 
فراگیرد، مثل این است که جسم بر روح استیال 

بوکهارت دایره )202: 1383شمیسا،(. »یافته باشد
شمارد و مربع را نمودار را رمز وحدت اعلی می

داند و معتقد است نسبت چهار قانون مادي می
. گوش به دایره، نمود فاعل به منفعل است

گراهاي انسان«همچنین )18: 1376بوکهارت، (
رنسانس با توجه به شکل کامل دایره آن را دورة

کف کلیسا از کردند و نقشهبه خداوند تشبیه می
هال،(. »شانزدهم به بعد به شکل دایره درآمدسده

برخی از شهرهاي مهم جهان در حتی)9: 1383
اورشلیم که . اي یا مربع شکل بودندآغاز، دایره

شد، چهارگوش بود شهري آسمانی محسوب می
بهشت و . و بغداد به شکل دایره ساخته شده بود
بدین . انددوزخ هم دایره شکل، تصویر شده

ترتیب تمام مراکز ماورایی به نحوي با مانداال 
در مانداال )104: 1376ر، دوبوکو(. مرتبط هستند

مربع، نماد سکون و ثبات در مکان، و دایره، نماد 

. حرکت و خالقیت به ویژه در دایرة زمان است
تواند مفهوم مکان را نیز در خود البته دایره می

مانداال همیشه اشاره به مفهوم مرکز . داشته باشد
هاي دوگانگی دارد و به طور خالصه ترکیب جنبه

)202: 1383شمیسا، (.تو وحدت اس
گونه که بیان شد، این صورت ازلی همان

نخست از دین گرفته شد و سپس مورد توجه 
در بین بوداییان . شناسان و ادیبان واقع گردیدروان

دایرة مانداال به هنگام برگزاري مراسم رازآموزي 
گیرد، بر زمین هاي مختلفی را دربرمیکه آیین

صاویر گوناگون را با خطوط و ت. شودترسیم می
هاي مختلف بندهایی آغشته به گرد برنج، به رنگ

هاي گوناگون بر معانی کنند، این رنگرسم می
در . هاي مختلف مانداال داللت داردنمادین بخش

س یا وسط مانداال، معموالً تصویر یک فرد مقد
درهاي .قرار دارد6»ستوهبودهی«یک بودا یا 

. شوندترسیم میهاي نیلوفرمانداال با دوایر و گل
هاي درهاي حصار خارجی، نگاهبانان یا برج

محافظ دارند و تصاویر و نمادهاي الهی در درون 
رازآموز به تدریج وارد . اندمانداال نقش شده

هاي شود و از بخشمناطق این فضاي قدسی می
عدیده که با مراحل رازآموزي و مراحل گوناگون 

کنند، یکی پس از ق میسیر و سلوك معنوي تطبی
کند و تا مرکز قدسی که نماد دیگري عبور می

گاه رمزي خدایان است، پیش قلب جهان و اقامت
)82: 1382الیاده، (. رودمی

وار با هاي طبیعت هر چیز دایرهر بین پدیدهد
ه دلیل شکل و ـوت بـعنکب. شودمانداال مرتبط می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. Bodhisattva
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مورد توجه قرار اش در بحث دایره ساختمان خانه
گیرد و ماه و خورشید به دلیل مستدیر بودن از می

گوید در که دوبوکور میچنان. این گروه هستند
هاي زیادي عنکبوت، آفریدگار جهان اسطوره

است و به خواب دیدن این موجود نشان از 
دوبوکور،(.پویایی روان و تکثیر زندگی است

1376 :79(
هاي خورشید و طلوع و غروبش نیز از گذشته

طلوع آن نشانۀ . دور مورد توجه آدمیان بوده است
تولد، خلقت، روشنگري، زیبایی و شادمانی است 

- و غروب آن بیانگر افول، مرگ، غصه و اندوه می

حتی بسیاري از جوامع خورشید را در حد . باشد
ام طلوع آن سجده ستودند و در هنگخدایی می

کردند و غروب خورشید را سفر به سرزمین می
توان گفت رو میپنداشتند؛ از اینمردگان می

خورشید مسئول رسیدگی به امور زندگان و 
هاي تجلیات خورشیدي به ارزش«. مردگان است

دینی همچون استقالل، قدرت، حاکمیت، عقل و 
ما بخشد و به همین دلیل است که خرد عینیت می

ها شاهد خورشیدي کردن موجودات در فرهنگ
در دین )144: 1380الیاده،(. »متعالی هستیم

زردشت، خورشید چنان عظمتی دارد که در کنار 
هندوان نیز . کندروایی میاهورامزدا بر جهان فرمان

در اساطیر . به اهمیت نور خورشید اقرار دارند
جه کهن، خدایان خورشید بیشتر از بقیه مورد تو

اند و خورشید عالوه بر عظمت و بزرگی، نماد بوده
در اسالم یکی از صور قرآنی . برتري معنوي است

به نام خورشید است و پروردگار به این عنصر 
خورشید «همچنین . طبیعی سوگند یاد کرده است

نمودار خودآگاهی و ارادت و واقعیت و کار و 

خواهی طلبی و عظمتکوشش و گرایش به قدرت
... رفعت و بلندپروازي و باالجویی استو 

عمو، شوهر، ،)مهین(خورشید مظهر پدر، برادر 
کارفرما، پیشوا، رهبر و شاه و دولت یا حکومت و 

)64: 1376ستاري،(. »الوهیت و روحانیت است
چرخ نیز نمود دیگري از مانداالست که نماد 

در چرخ، دو . بخت و اقبال خوانده شده است
رو شوند؛ از اینهم جمع میمختلف باقطب

آسمان یا چرخ نیز . شودجمع اضداد تلقی می
در . جایگاه خدایان در نظر گرفته شده است

ها، خدا و آسمان یکی است، بسیاري از فرهنگ
هم خدا و هم 7براي نمونه نزد مغوالن، تنگري

آسمان )200: 1388قبادي، (. »دهدآسمان معنی می
زنندة سرنوشت عنوان رقمدر بسیاري از موارد به 

آید و این اعتقاد در اغلب آثار انسان به شمار می
بدین ترتیب . یابدشاعران و نویسندگان نمود می

. ترین شکل، نماد الوهیت استمانداال در کلی
شود؛ البته امروزه مانداال دیگر بر خدا اطالق نمی

چون از نظر یونگ انسان مدرن امروزي خدا را 
خویشتن را در مرکز بنابراین،و فراموش کرده

این خویشتن تجسمی از . مانداال قرار داده است
بینیم در برخی روست که میالوهیت است؛ از این
. شودالگوي خویشتن یکی میموارد مانداال با کهن

افالطون نیز دایره و گوي و مانداال را صورت 
)3: 1377، یونگ(. مثالی روان برشمرده است

الگوي مانداال هننمادهاي ک
تفرد، در مانداال یا دایره به عنوان اصل تکامل و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7. Tängri
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خورشید، گل، . اشکال مختلف نمود یافته است
غیره اشکالی است که بیشترین ساعت، فواره و

وار خود الگو را به خاطر شکل دایرهنمود کهن
چهار و هفت نیز در این زمینه البته اعداد . دارند

در . ، با مانداال مرتبط هستندبه خاطر مفهوم تکامل
ادامه برخی تصاویر مانداال را در شعر صفارزاده 

کنیم و اساطیري را که به طورجداگانه بررسی می
سبب نمادسازي شاعر از این تصاویر شده تحلیل 

.نماییممی

خورشید.1
بودن و داللتی که بر اي بر دایرهخورشید عالوه

کمال و فردانیت دارد، به نحوي نماد روشنگري، 
گرین،(. خردمندي و بینش روحانی نیز هست

صفارزاده به عنوان شاعري مذهبی، از )75: 1376
عالوه بر این،  . این اصل غافل نبوده است

منشأ اساطیر هم خورشید با طلوع و غروب خود 
القۀ حاوي نیروي خو هم بسیار شده است

- طبیعت به شمار رفته و نقش بسیاري در اندیشه

وجود خورشید خدایان در . هاي کهن بشري دارد
هاي مللی چون مصر، ها و اسطورهاغلب تمدن

بابل، آشور، یونان، ایران و غیره حکایت از اهمیت 
.ل داردـن ملـر در بیـویـن تصـای
)http:fa.wikipedia.org, 1390(شمار هاي بینسل

هر روزه شاهد گردش خورشید از افقی به افق 
تکرار این رویداد در ناخودآگاه . انددیگر بوده

جمعی به صورت خداي خورشید هیأت نیرومند، 
بخش که بشر به او نسبت چشمگیر و روشن
پرستیده، وضع ثابتی پیدا کرده خدایی داده و می

ي نیز که بعدها تصور شدند از خدایان دیگر. است
.اندهمین صورت نوعی خورشید سرچشمه گرفته

جایگاه خداي خورشید در )51: 1381فدایی،(
اساطیر ایرانی، مصري و هندي، اهمیت این تصویر 

. دهدرا در ناخودآگاه بشري نشان  می
ترین است که مهم8سوریاهند،درخورشیدمادن

تجلیواستوداییو مشهورترین خدایان
و حیاتنورمنشأومنبعوالهیآتشعظمت

سوریا به ظاهريصفات.شودمعرفت تلقی می
کهزرینموجودآن«: این صورت بیان شده است

ریشیوگیسوانبرد،میسربهخورشیددر
هایشناخننوكحتیاووجودتمامدارد،طالیی

رنگايقهوهچشمانش.استتابانومشعشع
آراستهرازرین خودتاجیودستبندبااواست،

اوکند،میمنورراآسمانزوایايآنؤتألل
سوارخورشیدخدايپا دارد،بهبلندهايچکمه

.کندمیسیرتاریکیدرونطالازايارابهبر
کشیدهاسبدوتوسطکهداردچرخسوریا یک

)60-65: 1377ذکرگو،(. »شودمی
توان جایگاه برتر میهمچنین در اساطیر ایرانی

طبق دین. خداي خورشید را خاطرنشان کرد
مزدیسنی خورشید آیینایزدانازیکیزرتشت نام

آنان .است)اسبتیز(اسباو، اروندصفتو
معنیبه)شکوهمندي-مندييرا(راخورشید

یادسوگندخورشیدبهایرانیان.دانندمیبسیارافزار
. استبودهایرانداراقتسلطنتعالمتوکرده

.)5- 4: 1374،عفیفی(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
8. Surya
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گل.2
الگوي گل، یکی دیگر از گویاترین تصاویر کهن

این تصویر عالوه بر اینکه دایره را . مانداالست
شناختی کند، از نوعی درونمایۀ زیباییمیتداعی

ران کهن این عنصر زیبا از دو.نیز سرشار است
در . مورد توجه ایرانیان و سایر ملل بوده است

آرایی تاج گل و گلۀیهافشانی و تمورد مراسم گل
نویسندگان مورخان و،خامنشیانهدر عصر 

مطالب قابل توجه ،باستانهدیونانی و رومی ع
پس از آن حتی در اند و در منابعبسیاري نوشته

رد موجود بعد از اسالم مطالب فراوانی در این مو
ۀپیشینةزیباترین سند دربارترین وقدیمی. است

اي دست هگل در ایران، گل و غنچهتوجه به 
اي تخت جمشید است هنگارهدر سنگ،داریوش

بنابر نظر . سال سابقه دارد2500که بیشتر از 
مراسم جمشید از تاریخ، این نقوش، گرانتحلیل

رسد یمسال 2500بیشتر از سابقۀ آن به است که 
مراسم برپایی جشن نوروز، و به گمان برخی و

گذاري را به بعضی مراسم تاججشن تولد و
-سنتاین مراسم به پیروي از. گذاردنمایش می

د داریوش با هتري بر پا شده که در عنهاي که
د هحال شاآن شکوه تجلی پیدا کرده و در عین

ن گویایی از عالقه و توجه ایرانیاارجمند و کامالً
ها، رز و نیلوفر در بین گل. استنسبت به گل 
-ثیر صورت ازلی مانداال واقع شدهأبیشتر تحت ت

)1390بلخاري قهی، (. انداند و تقدس یافته
مختلف زندگی بشر،ها در ادوار معناي گل

ۀگل رز که مورد عالقمثالً. متفاوت بوده است
رنسانس نماد ةدر دور، اغلب افراد بوده است

ۀو عشق آسمانی و بعد از آن نشانشهادت 

این گل در . آرامش، نعمت و صلح بوده است
تقوي و پاکدامنی و در عهد ۀنشان،مصر باستان

ها آن را به قدس بوده و رومیۀ تها نشانیونانی
اما گل ؛اندشناختهعنوان نماد فتح و پیروزي می

. رز امروزه همه جا معناي عشق و زیبایی دارد
ها از معانی گلدر اغلب کشورها )1390هال،(

و اند که دانستن آنها یکسانی برخوردار شده
تواند در بهبود به موقع از معانی آن میةاستفاد

نقش نیلوفر در .ثري داشته باشدؤارتباط نقش م
ارتباط با بودا، ویشنو و مذهب در شرق آسیا 
کامالً روشن است و به همین دلیل در ارتباط 

همچنین . انداال قرار گرفته استتنگاتنگ با م
سعادت در ۀآبی یکی از هشت نشاننیلوفر

آبی هشت برگ در نیلوفرِ. بودیسم است
مانداالهاي بودایی به عنوان نمادي از هماهنگی 

در همین متون، نیلوفر . کیهانی به کار رفته است
.شدگی معنوي استنمادي از روشن،هزار برگ

در . ي بالقوه استنماد نیروها،همچنین شکوفه
شناسی مصري، نیلوفر آبی با خورشید اسطوره

زند و در چرا که در روز شکوفه می؛مرتبط است
همچنین این باور وجود دارد . شودشب بسته می

-از این.بخشدکه نیلوفر آبی به خورشید نیرو می

بین دو تصویر گل و خورشید نیز ارتباط ،رو
)78: 1377ذکرگو، (. شودبرقرار می

هایی به در اساطیر یونان مردن و زنده شدن
مشهورترین و . شودصورت گل مشاهده می

هر سال دختران .آدونیس بودمرگآشناترین آنها 
که مانزدند و هر شیونانی براي او سوگوار می

یا گل باد،یعنی گل سرخ شقایق نعمانی،گل او،
جشن و پایکوبی برگزار ،شددوباره شکوفا می
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.تاس10دار آدونیسدوست9آفرودیت.کردندمی
)82-85:  1347ریمال، گ(

فواره و ساعت .3
فواره یکی دیگر از نمادهاي طبیعی است که به 

بر هایی در هنگام ریزش آب دلیل ایجاد دایره
الگوي سطح، به عنوان یکی از نمادهاي کهن

مانداال جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده 
وجود این پدیده به )192: 1381شایگان،(. است

هاي باستانی نیز تأکیدي بر اهمیت ویژه در باغ
. این نماد براي نشان دادن تمامیت و کلیت است

ایره و هاي ایرانی عموماً از اشکال مربع و ددر باغ
رود که در نیز تقسیمات چهارگانۀ آن سخن می

پیرنیا، (. شوداي مشاهده میمرکز آن نیز فواره
فواره عالوه بر ایجاد دوایري با مرکز )15: 1373

بخشی آن را واحد، به نوعی حضور آب و حیات
. سازدهم در نماد تمامیت خاطرنشان می

ها، مانند عقربهساعت نیز به دلیل حرکت دایره
نماد دیگري از مانداالست که با نشان دادن گذر 

شاعران . زمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است
و نویسندگان گاه به طور ناخودآگاه از این نماد 

.کنندبراي بیان کمال و تمامیت استفاده می

عدد چهار.4
-ترین عدد در بین تصاویر کهنچهار متداول

ر فصل سال با این چها. رودالگویی به شمار می
شود و چهار ضلع مربع نماد به تصویر کشیده می

گرین . موجود در مانداال با این عدد مرتبط است
زندگی، متداعی با دایره، چرخۀ«عدد چهار را 

فصل، اصل مادینه، زمین، طبیعت و چهار چهار
گرین، (.»داندمی) آب و آتش،هوا، خاك(عنصر 
ل و تمامیت است و چهار، نماد کما)162: 1376

.در مسیحیت نیز ارزش واالیی دارد
ونگ معتقد است تثلیث مسیحیت باید با ي

در . یک پایۀ دیگر که مریم مقدس است، کامل شود
جاي دیگر نیز در کنار سه عامل نیکی پدر، پسر و 

القدس جنبۀ منفی یعنی دجال را براي تکامل روح
کنندةشکل ظاهري صلیب که تداعی. شماردالزم می

یک چهار گوش است و نیز چهار انجیل همراه با 
مبشّر آنها، همچنین توجه به چهار جهت اصلی با 

به )83: 1370یونگ،(.شوداین عدد نمایش داده می
ترین عدد در بین اعداد رسد چهار، کهننظر می

رمز رقم چهار از حیث قدمت به «. الگویی باشدکهن
وران قبل از تاریخ ها و شاید به ددورترین زمان

گردد و همیشه با تصویر خداي خالق جهان برمی
رمز تربیع، تجسم کمابیش مستقیم . توأم بوده است

یاهاي اشخاص حاکی از ؤخداوند است و در ر
: 11،1366دالشو(. »چیزي شبیه به خداي باطنی است

. غناي این عدد از سایر موارد آشکارتر است)178
اال و چهار باد کیهانی نیز چهار راه منشعب از ماند

.توانند اشکال دیگري از این عدد باشدمی
همچنین در بسیاري از ادیان نام خداوند از 

، الهه، 12دیوا: استچهار حرف تشکیل شده
ی وـانـان آلمــدر زب، 15اتـ، گ14وـیدي،13وهـیه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9. Aphrodite
10. Adonis
11. Delachaus
12. diva
13. Yahweh
14. Deiu
15. Gott
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کاسیرر )86: 1386ترقی، (. »در یونانی16تئوس
ترین عامل تقدس عدد چهار را ارتباط آن با مهم

فضاي کیهانی دانسته و معتقد است چهار، ارتباط 
مقدسی با مناطقی از فضا دارد و در هر چهارگاه 

. ل جهان آشکار است، کاین شکل کلی چهارگانه
در . به این ترتیب چهار بر تکامل داللت دارد

قرون وسطی، چهار انتهاي صلیب را  معادل چهار 
منطقه بهشت اعم از شمال، جنوب، شرق و غرب 

)236: 1378کاسیرر،(. پنداشتندمی
کند که نقل می17هار از استاد خود هنینگب

ن معتقد حتی ایرانیان در آغاز، تنها به چهار آسما
اند و اعتقاد آنان به هفت آسمان به سبب نفوذ بوده

)66: 1376بهار،(. عمیق نجوم بابلی بر ایرانی است
اصلی رسمیت داشت و در در مصر هم چهار نقطه

تعداد خدایان و فرزندان آنها عدد چهار به نحو 
وجه شود که این تکرار به هیچعجیبی تکرار می

ها، 18هلیوپلیسفدر اسطورة«. تصادفی نیست
اي شود و اندرونهداراي چهار فرزند می» 19نوت«

که در جریان مومیایی کردن جسد بیرون کشیده 
- حمایت می20شود، توسط چهار پسر هوروسمی

خود توسط چهار الهه آنها نیز به نوبۀ. شود
هارت )21،1374:20هارت(. »گردندحمایت می

طورة تعداد خدایان مذکر و مؤنث در اس
- هرموپلیس را نیز ناشی از اهمیت عدد چهار می

.دهدداند که شکلی از توازن و کلیت را نشان می
در فرهنگ نمادها آمده است که طبق سفر 

آید که پیدایش، از بهشت عدن رودي بیرون می
شود تا به تمام جهان به چهار شعبه تقسیم می

گیري شده و زمان با چهار واحد اندازه. برسد
ت عمر انسان از چهار بخش کودکی، جوانی، مد

شوالیه،(. میانسالی و پیري تشکیل شده است
در بین متصوفه و عارفان ایرانی نیز )554: 1378

آنان . چهار از ارزش واالیی برخوردار است
مراحل سیر و سلوك را چهارگانه شمرده و آن را 

در اول شریعت . دهندمعادل چهار عنصر قرار می
طریقت را در ارتباط . دانندك مربوط میرا به خا

. جویندبا باد دانسته و معرفت را در عنصر آب می
آخرین مرحله، که همان چهارمین درجه و نهایت 
عرفان است، حقیقت است و معادل آن آتش قرار 

)558-561:همان(.دارد
ترین عدد است و ترتیب عدد چهار کاملبدین

دانشمندان و . ودرنماد کمال الهی به شمار می
ها پیش، بین دایره و عدد چهار طبیعی قرنفالسفۀ

ارتباط مستقیم قائل بوده و دایره را به معنی خدا 
یونگ بر آن است که تصاویر الوهیت . دانستندمی

نهفته در بطن ماده در علم کیمیا، سرزمین بهشت، 
تخم مرغ اولیه که جهان از آن اراده شد، یا همان 

دریا که منشأ آفرینش بود، همه و ماهی گرد در
وي . همه با عدد چهار و دایره در ارتباط هستند

اکسیر اعظم را که شامل همچنین چهار مرحلۀ
سیاهی، سفیدي، سرخی و زردي است، یادآور 

آساي چهار رنگ را شود که هم اهمیت معجزهمی
یونگ،(.کندنشان داده و هم عدد چهار را تبیین می

ادیان و مذاهب عدد چهار در کلیۀ)84-81: 1370
مختلف، مورد توجه و اهمیت واقع شده که این 

.امر خود موجب شگفتی بسیار است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
16. Theos
17. Henning
18. Heliopolis
19. Nut
20. Horus
21. Hart
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هفت .5
- مـی ،روهفت، مجموع سه و چهار است و از این

یعنـی جمـع   . تواند نماد جمع مؤنث و مـذکر باشـد  
دهـد کـه همـان نمـاد     آنیما با آنیموس را نشـان مـی  

به عالوه رقم هفـت رمـز   . خویشتن و یا مانداالست
باروري و زایندگی و جمع ضدین و نقـض و نسـخ   
دوگانگی و ثنویت و در نتیجه نماد وحدت انسـان و  

رد و نقـص و اتحـاد زن و مـ   نمود انسان کامـل بـی  
ــرا از جمــع عــدد چهــار   درون و بیــرون اســت؛ زی

)آسـمان (که نماد مادینگی است و رقم سـه  ) زمین(
سـتاري، (. که رمز نرینگی است حاصل آمـده اسـت  

یونـگ نیــز بــه اجتمــاع ســه و چهــار در  )55: 1376
سـه  . راستاي ساختن عدد هفت توجـه خاصـی دارد  

در روانشناسی یونگ عددي اسـت ناکامـل، نرینـه و    
قلمــرو خودآگــاه روان و در کنــار آن عــدد اینــدةنم

چهار، مادینه و کامل است و نمایندة ساحت تاریـک  
از یک کاسه کردن سـه و چهـار   ... و ناخودآگاه روان

یـاوري، (. »رسیمبه هفت، به عدد تمامیت و کمال می
تـرین  بدین ترتیب هفـت یکـی از مهـم   )116: 1374

.ودشترین آنها محسوب میاعداد و کامل

تصاویر مبین مانداال در شعر صفارزاده
خورشید .1

الگو را در تصویر صفارزاده در مواردي این کهن
خورشید مورد توجه قرارداده است و ناخودآگاه 

عنوان » سروش قم«. آن را به تصویر کشیده است
را )ره(شعریست که صفارزاده در آن امام خمینی

ین او و شمارد و مانعی بمرد کامل زمان می
:یابدخورشید، که هر دو یک چیزند، نمی

ترین شب تاریخدر شب
تو مشرق تمام جهانی

اي میان تو و آفتاب نیستو پرده
)25: 1386صفارزاده، (

در این بیت شاعر مستقیماً از خورشید سخن 
با عالقۀ همراهی همیشگی » آفتاب«گوید؛ اما نمی

گوي الدر اینجا مجاز از خورشید است و کهن
اهمیت تصویر امام در . سازدمانداال را نمودار می

ذهن شاعر وي را با نماد تمامیت و کمال پیوند 
داده است و ناخوادآگاه جنبۀ الوهی و تقدس 

گویا صفارزاده به . رده استخورشید را بازگو ک
اه جمعی خود که به پرستش اساطیر ناخودآگ

ر اند، متوسل شده و به خاطخورشید معتقد بوده
ایشان را )ره(قدرت روحانی و معنوي امام

.خورشید نامیده است
همچنین شاعر وقتی کمال را در وجود خود 

کند، باز از تصویر خورشید بهره گرفته و حس می
نور و روشنگري آفتاب را مورد توجه قرار داده 

:است
از آفتاب آن گونه روشنم

اي بزنمکه هرگاه عطسه
هزار تپۀ خاکی را

هاي بازاز چشم
ولی نابینا

بیرون خواهم راند
)87: 1356صفارزاده، (

صفارزاده در ابیات مذکور، از تکامل و 
گوید که در بطن اجتماع هم فردیتی سخن می

وي قهرمان کاملی است که  از . شودمؤثر واقع می
گردد تا دیگران را نیز با خود سفري دور بازمی
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دیات را از همراه کند و گرد و غبار تعلقات و ما
گویی نوعی بینش روحانی نیز در . چهره بزداید

یافته، به ودیعه گذاشته وجود این قهرمانِ کمال
شاعر ناخودآگاه به این اساطیر آغازین . شده است

بیند بازگشته و خود را خورشیدي اساطیري می
که در پرتو کمال به این قدرت خداگونه رسیده 

با استفاده از صفارزاده در جایی دیگر نیز. است
گرد، «واژة خورشید و در کنار آن، عبارات 

، نوعی دایره و »چرخدجزیره، مه، گردش و می
: کندمانداال را تداعی می

در چرخش جزیرة مه
در گردش جزیرة گرد جزیره

گرد خورشید
چرخدسکوي ابر می

سکوي ابر
)55: 1356صفار زاده، (

مز و راز ر،روابر با آب نسبت دارد و از این
کرانگی است و حیات به گرد هدفی حیات و بی

عالوه بر این، چرخۀ ابر و باران نیز . چرخدمی
- وار را به تصویر مینوعی تصویر ذهنی و دایره

از طرف دیگر، هدف از حیات، تکامل و . کشد
رو زمین رسیدن به وحدت معنوي است؛ از این

. چرخداي میگرد خورشید در یک مسیر دایره
الگویی تی نام جزیره نیز با این صورت کهنح

گرداگرد جزیره را آب فرا گرفته و از . مرتبط است
این نظر هم با حیات مستتر در نماد آب و هم با 

ذکر . الگوي مانداال مرتبط شده استتکامل در کهن
در اولین تصویر، یک ماه کامل و ) مه(واژة ماه

ش نیز چرخش و گرد. کنداي را تداعی میدایره
کنند هر دو مسیري دورانی و بیضوي را ترسیم می

البته آوردن . هستندو در یادآوري این تصویر مؤثر
اندازد این عبارات ما را به یاد این کالم یونگ می

گفتند در دریا یک کیمیاگران می«: گویدکه می
ماهی گرد است که نه استخوان دارد و نه قشر و 

ارد و این روح یک مادة چربی در آن وجود د
: 1370یونگ، (. »جهان است که در ماه نهفته است

توان ارتباط ماه، جزیره، این اساس میبر)126
وار را نیز با ناخودآگاه خورشید و حرکت دایره

.شاعر دریافت
عالوه بر این، صفارزاده، نیمۀ پنهان وجود 

شمارد؛ چون یافتن این خود را نیز خورشید می
، انسان را به تکامل نزدیک )نیموسآنیما و آ(نیمه
کمال یعنی جمع هشیاري و ناهشیاري و . کندمی

: گویدشاعر به همین دلیل می
روزي آید که شتابنده امید
بنشیند به سر وادي صبر
آفتاب رخ او، سر نزند
دل مـن غرقه شود در گل ابر

)22: 1365صفارزاده، (
ا اکنون دل شاعر ابري و تاریک است؛ اما ب

دیگر، به دایرة کمال دست خواهد یافتن آن نیمۀ
. گویدسخن می» گل ابر«یافت؛ این است که از 

به زیبایی مستتر » آفتاب رخ«عالوه بر این، ترکیب 
ناخودآگاه . کنددر این استعاره رهنمون می

اساطیري و جمعی صفارزاده که در آن خورشید را 
شده و از دانستند، در اینجا فعالنماد زیبایی می

با این حال گویا . این ترکیب استفاده کرده است
شاعر چندان امیدي به پیدا کردن آن بخش دیگر 

:گویدخود ندارد؛ چون در جایی دیگر می
آفتاب عطر خوشی دارد امروز
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تر هستماما من با مه خودمانی
ستمه در من بومی

)49: 1349صفارزاده، (
اند؛ لکن رسآفتاب اصل انرژي خالق را می

شاعر به . مه با نوعی رکود و سستی همراه است
انگیزه است؛ براي همین در پی یافتن نوعی بی

از ارزش . کندپنهان خود چندان تالش نمینیمۀ
خواهد فردانیت و کمال با خبر است؛ لکن نمی

. براي رسیدن به این مرحله تقالیی داشته باشد
فتاب شاعر از همسایگی آ» مردان منحنی«در 

: گویدکمال در کنار خود سخن می
در نهاد شبی اي ستارة غمگینتو 

کنار بستر من
آفتاب آمده است

)10: 1366صفارزاده،(
رسد شاعر، در هنگام سرودن این به نظر می

شعر، به نوعی حس تکامل رسیده و در خود 
حاصل این . روشنگري و خرد را دریافته است

ر به دنبال قوانین تفرد و کمال، این است که دیگ
-او می. طبیعت و تزویر و ریاکاري دیگران نیست

خواهد این فردانیت را به همه ببخشد و هر کس 
شب را . نجات دهدرا ست اکه دچار تاریکی

. کاود؛ چون آفتاب در کنار بستر داردمی
هاي غافلی سخن گاه نیز شاعر از انسان

گوید که از تکامل، خرد و روشنگري روي می
: شماردبرتافته و آنها را مردود می

این نخبگان
»حمایت«هاي در زیر سایه

از آفتاب و نور
از آسمان و انسان

!اندجدا شده
)10: 1366صفارزاده، (

در این شعر، این قومِ از کمال به دور افتاده، 
از نظر شاعر همان قوم لوطند که از حقیقت 

عر غافلند و این مفهوم از واژه هاي بعدي ش
.آیدبرمی

نماد گل.2
صفارزاده با اساطیر یونان آشناست و در جایی از 

: گویدکمربند آفرودیت سخن می
رام کردن بیگانگان

جز با کمربند آفرودیت میسر نیست
)41: حرکت و دیروز(

آفرودیت خدابانوي عشق است که بیشتر 
تحت عنوان رومی خود یعنی ونوس معروف 

شمارند که از ی کیمیاگر میاو را خدای. شده است
. انگیزترین خدابانوان استزیباترین و وسوسه

گزیند و هرگز قربانی کسی روابطش را خود برمی
گرچه خدابانوانی )28: 1373بولن، (. شودنمی

مورد سوء 24و پرسفون23، دیمیتر22چون هرا
خدایان مذکر قرار گرفتند؛ اما آفرودیت استفاده

برخی او را  فرزند . ق استهمواره فرّار و موف
دانند که زئوس و گروهی او را دختر اورانوس می

وقتی کرونوس اعضاي تناسلی اورانوس را قطع 
کرد و آن را به دریا انداخت، دختري به نام 

متولد از نطفۀ (یا ) زن متولد از امواج(آفرودیت 
رودیتـآف. تـی گذاشـم هستـه عالـدم بـق) خدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22. Hera
23. Demeter
24. Persephone
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26مند به آرسهبود؛ اما عالق25همسر هفائیستوس

اي که براي انتخاب در مسابقه. خداي شکار بود
ها بین آفرودیت، هرا و آتنا برگزار شد؛ زیباترین

حیوان مورد . پاریس، آفرودیت را زیباترین خواند
گیاه مخصوص او گل سرخ و عالقۀ او کبوتر و 

که گاه آن را به صورت کمربندي مورد است
صفارزاده، )82-85: 1347گریمال، (. آورددرمی

گوید در سایۀ وقتی از کمربند آفرودیت سخن می
وار بودن کمربند و استفاده از گل، ناخودآگاه دایره

الگوي مانداال را نیز خاطرنشان ارتباط آن با کهن
.ساخته است

ن الگوي مانداال همراه با تصویر گل در که
:این شعر صفارزاده نیز نمود داشته است

شاید نیاي دیگر ما گل باشد
شاید غم

شاید دریا
)98: 1348صفارزاده، (

اي رسد در وهلۀ اول شکل دایرهبه نظر می
گل توجه شاعر را به خود جلب کرده است؛ اما در 

یپی آن نیز ناخودآگاه، مفهوم اساطیري و آرکی تا
شاعر در جستجوي خویش . به ظهور رسیده است

- ابتدا متوجه کمال می. و اصل و نسب خود است

گوید شادي، فلسفۀ وجودي ماست و شود و می
اصل آفرینش ما کمال، تمامیت و به عبارتی دیگر 

البته در این سخن، شاعر با شک . همان مانداالست
ید هدف از گوید شااو می. پردازدبه بیان مطلب می

اصل خلقت، رسیدن به دریاي بیکران معنویت 
در اینجا گل، نماد تکامل و فردانیت واقع . است

رسد ناخودآگاه شاعر در به نظر می. شده است
ثیر اساطیر کهن أارتباط نیاي بشري با گل، تحت ت

نیز قرار » مشی و مشیانه«ایران باستان به ویژه 
بشري در گرفته است و نمودي از خاطرات جمعی

اصل . اساطیر کهن را به ظهور رسانده است
ها در ایران باستان از دو اي نخستین انساناسطوره

پیکري گیاه به هم چسبیده است که بعدها به آدم
)82: 1369دادگی،فرنبغ(. رسندمی

سهراب سپهري نیز با توجه به همین 
:گویداسطوره در مصراعی می

هندنسبم شاید برسد به گیاهی در
)274: 1387سپهري،(

این ترتیب به یکی از اساطیر هند و و به
مشی و «اي یگانه دارند؛ یعنی ایران که ریشه

.اشاره نموده است» مشیانه
صفارزاده، شهادت را نیز کمال انسان دانسته 
و به همین دلیل آن را با گل مرتبط ساخته و گفته 

: است
آب و گل تن تو

شکوفه خواهد داد
واهد دادگل خ

و سلسلۀ گل همیشه منتظر رحمتی است
آیدداند کی میکه هیچ نمی

که منتظر فصل نیست
)40: 1386صفارزاده،(

تکامل شهید به صورت گل دادن بیان شده 
گل، داراي تکامل، زیبایی است و شهیدان سلسلۀ

. اندو فردانیت هستند و از نردبان کمال باال رفته
تواند متأثر از ر اینکه میاین تصویر نیز عالوه ب

نماد الله در روزگار شاعر باشد و از خودآگاه 
اطـارتبیـد، بـه باشـرچشمه گرفتـی وي سـجمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
25. Hefaisjos
26. Ares
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ها و به مفهوم گل در خاطرات جمعی انسانبا
ویژه مرگ و رستاخیز به صورت گل، به ویژه در 

ثیر ناخودآگاه أشاعر تحت ت. اطیر یونان نیستاس
جمعی و متأثر از آداب و رسوم اجتماعی، شهدا 

.را با گل مربوط ساخته است

فواره و ساعت. 3
نیز با توجه بـه دوایـري کـه از ریـزش آب     » فواره«

کنــد، تصـویر دیگــري از کهــن الگــوي  ایجـاد مــی 
صــفارزاده بــه ایــن امــر بــه صــورت . مانداالســت

اي گویا از جامعه. اه توجه نشان داده استناخودآگ
گوید که براي رسیدن به کمال در حرکت سخن می

بوده است؛ اما این هدف چندان هـم میسـر نشـده    
: است

شتاب کردیم، آهسته رفتیم، ایستادیم
از کنار بزرگترین فوارة جهان گذشتیم

هااي خشکیده از گذشت سالفواره
)34: 1365صفارزاده،(

کننـدة فردانیـت و   وارة خشـکیده تـداعی  این ف
گونـه  اش آنجامعـه . وحدانیت از دست رفته است

که در نظر شاعر بوده به اصل کمال دسـت نیافتـه؛   
ن است کـه  ای. اما خود شاعر در طلب کمال هست

ـ   ۀ ایـن مفهـوم اسـتفاده    از تصویر ساعت بـراي ارائ
:گویدکرده و می

در این سکوت مرئی
آن ساعت بزرگ نامرئی
با ضربه هاي مرموزش

خواندشعر مرا به کار می
)96: 1357صفارزاده،(

ساعت نمود کهن الگوي مانداالست و کلیـت  
شـاعر در تـالش اسـت کـه     . رساندوحدت را می

.شعرش را به کمال و تفرد برساند

عدد چهار .4
:بسامد باالیی داردچهاردر اشعار صفارزاده، عدد 

گردمها برمیدارم به فصل
هنوز همان چهار تا هستند

خواندشان میها هنوز از سبزینهعلف
)44: 1357صفارزاده، (

هاست و این بیت هم عدد چهار، نشان فصل
. مستقیم براي همین مفهوم استفاده شده است

گوید که مصراع سوم، از باروري زمین سخن می
. همان اصل مادینه است و با چهار مرتبط است

هار فصل یعنی تمامیت زمان در در این بیت نیز چ
:طول یک سال مورد توجه شاعر است

بانگ حراج از همه سوي آید
در چار فصل این مغازه حراج است

)80: 1350صفارزاده،(
عالوه بر این، عدد چهار در این ابیات، 

:بیانگر چرخۀ زندگی و زمین و طبیعت است
شبی در خواب دیدم سوار بر چهار اشتر شده بودم

ار اشتر به هم پیوسته و چهار اشتربانچه
کردندمرا هلهله می

)79: 1357صفارزاده،(
رسد صفارزاده از نوعی اشراف و به نظر می

. گویدتسلط خویش بر تمام زندگی سخن می
تواند مراحل چهارگانه سلوك عدد چهار می

. عرفانی را نیز تداعی کند
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در اشعار صفارزاده عدد چهار با حروف و 
ات دیگر همراه شده و ترکیباتی ساخته است کلم

که مفهوم کلیت و تمامیت را در خود دارند؛ مثالً 
خواهد از همه جا سخن بگوید، عبارت وقتی می

:بردرا به کار  می... گوشه، چارسو و چهار
او دوربینی داشت

هاي شهر رادریچه
همه چهار گوش

گرفتهمه ممهور عکس می
)55: 1365صفارزاده، (

- خواهد بگوید کامل عکس میشاعر می

- گوید چهارگوش عکس میگرفت؛ بنابراین می

این کمال و تمامیت در ابیات دیگر نیز . گرفت
)167و 132: 1366صفارزاده، (. شوددیده می

مرتبه از عدد چهار 10صفارزاده حدود 
ها، اصل مادینه و باروري و استفاده کرده و فصل

البته . ن اراده کرده استکمال و تمامیت را از آ
چهل نیز یکی از ضرایب عدد چهار است و به 

این عدد به ویژه . همین دلیل اهمیت واالیی دارد
. در عرفان اسالمی بسیار مورد توجه است

مرتبه از عدد چهل سهصفارزاده در این ابیات نیز 
:کندصحبت می

ما ایستاده بودیم
زدهمعصوم و خواب

آلودخواب
گاهدر هر ن

روح ملول جبار
خاستاز آستان چهل بستر برمی... 

کسري چرا چهل بستر؟
کسري چرا چهل حاجب؟

)18: 1348صفارزاده، (

رسد شاعر از عدد چهل مفهوم به نظر می
به همین . بسیار واال و مقدسی در نظر داشته است

جهت کسري و عدد چهل را در کنار هم مورد 
ت در عدد چهل کمال و کلی. دهدسؤال قرار می

مثالً . در اساطیر مختلف نیز نمود یافته است
روز به مناجات با خدا سی شبانه)ع(موسی

. روز دیگر آن را کامل کردپرداخت و با ده شبانه
بنابراین کلیت و تمامیت این عدد، شاعر را بر آن 
داشته تا با شک و تردید به خسرو پرویز و 

بستر نشان چهل. ارتباطش با عدد چهل نگاه کند
از خواب عمیق و غفلت کامل پادشاه است؛ اما 
ناگهان شاعر متوجه قداست و الوهیت موجود در 

.این عدد شده و به طرح پرسش پرداخته است

عدد هفت.5
این عدد و ضرایبش حدود دوازده مرتبـه توسـط   

عدد هفـت  . اندصفارزاده، مورد استفاده قرار گرفته
عدد اسـاطیر مختلـف،   . ها و بادهاستعدد سالح

عدد سیارات در آسمان، تعداد دریاها در خشـکی  
عددي که تقدس در . رساندو روزهاي هفته را می

ایـن اصـل در   . اصل وجودش نهادینه شده اسـت 
تـري  بین سایر موارد از قدرت بیشـتر و   محکـم  

صفارزاده نیز که به اصل قداست . برخوردار است
: گویداین عدد معتقد است، می

قتی که جان جوانم راو
هاي متحد شبجاسوس

طلبیبه جرم حق
بردندها میبه سوي دار شقاوت

امید من
بود» هفت مبین«به اتحاد 

)112: 1366صفارزاده، (
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و محکــم بــیش از همــه » هفــت مبــین«ایــن 
در اسـاطیر، هفـت   . رسانداهمیت عدد هفت را می

. شـود هـا مـی  گره و یا نه گره سبب درمان بیمـاري 
جلـوي  » هفت محکم«اینجا نیز )268: 1384فریزر،(

صفارزاده در چنـد  . گیرندشقاوت و گمراهی را می
خواهـد از چیـزي تمـام و کمـال     مورد، وقتـی مـی  

:گیرد؛ مثالًسخن بگوید، از این عدد کمک می
دنبال این طلیعۀ خوشحاالن

سپاهیان
دلخستگان

شدگانستم
هر هفت تن

بسته به زنجیر زور
)39: 1348زاده،صفار(

صفارزاده در نظر دارد بـا ایـن عـدد، تمـام     
هـر  «: گویـد ها را ذکر کند؛ این است که مـی گروه

خواهـد تمـام شـهر    همچنین وقتی می. »هفت تن
:گویدمدائن را هوشیار توصیف کند می

شب رفته است
و هفت شهر مدائن به خویش آمده است

به صبح و هشیاري
به روز و بیداري

)44: همان(
تاریخ، حقیقت را روشن کرده است و شـهر  

شاعر تمام و کمال . مدائن، نماد این حقیقت است
بودن این وضوح و روشـنی حقیقـت را بـا عـدد     

.هفت بیان کرده است
عدد هفت در آداب کهـن ایرانـی نیـز مـورد     

به عنوان مثال . توجه بوده و داراي اهمیتی واالست
ء شـی در آغازین لحظات شـروع سـال نـو هفـت     

- شـود، زینـت  مختلف که با حرف سین شروع می

صـفارزاده از ایـن   . هـاي ایرانـی اسـت   بخش سفره
مورد هم غافل نبوده و بـا ایـن ابیـات، ناخودآگـاه     

:اهمیت این عدد را یادآوري کرده است
امروز

در بامداد خرّم نوروز
مجلل سالبه سفرة

آن هفت سین مبارك
نزول فرمودند

سالم
سالم
سالم

)7: 1378فارزاده، ص(
وي خســتگی از کارهــاي اداري را نیــز، بــه 
صورت تمام و کمال، با کمـک عـدد هفـت بیـان     

: کندمی
دلتنگی مردي بـود کـه در شـیلی هفـت پسـت      

.اداري داشت
)69: 1357صفارزاده، (

خواهد تمام کودکی خود صفارزاده وقتی می
رفته قلمداد کند به مرگ دوست هفـت  را از دست

:کندد اشاره میساله خو
مان بود که در بهترین همبازي من دختر همسایه

.هفت سالگی مرد
)12: 1349صفارزاده، (

هفت، عدد روزهاي هفته نیز هسـت و ایـن   
. دهـد ایـن عـدد را نشـان مـی    امر، اهمیت دوبارة

:له هم اشاره داردئصفارزاده به این مس
یهوه مشرق را به رودخانه داد

رانو شنبه را به بیکا
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هر هفت روز هفته حراج است
اندحتی به شنبه شکر فراغت نداده

)180: 1348صفارزاده، (
در تکمیل اهمیت این عدد در ناخودآگاه ذهن 

:توان به این ابیات نیز اشاره داشتشاعر کرمانی می
خوانمبلند می
بانوي ما

آن قبر هفتگانه
آن گور رو نهفته

ز دیدار اشقیا
در قلب ماست

هفتگانه صورت قبراین 
...

معناي کامل درد است
دردي به سهمگینی درد امام

امام هفتم
در انقیاد دائمی زنجیر

)112: 1366صفارزاده،(
بــا نگــاهی بــه ایــن ابیــات متوجــه مفــاهیم 

بـه عنـوان مثـال در بـین     . شـویم دیگري نیـز مـی  
الحـوائج مطـرح   شیعیان امام هفتم به عنـوان بـاب  

عالوه بر آزموده بودن ایـن  این عقیده . شده است
تواند ناشی از جایگاه این امام بزرگوار نیز امر، می

همچنین شاعر، قبر ناشناختۀ بـانوي بـزرگ   . باشد
اسالم و مادر تمام امامان را قبـري هفتگانـه و رو   

این امر عالوه بر واقعیت خـاص  . شماردنهفته می
تــاریخی خــود، بــه اهمیــت عــدد هفــت در بــین 

چنان که پیش از این نیز . اشاره داردمسلمانان نیز
بیان شد، اهمیت برخی اعداد سبب شده است تـا  

ها نیز مـورد توجـه خـاص قـرار     ضرایب این رقم
خواهـد  بر همین اساس صفارزاده وقتی می. گیرند

به تکثیر و افزایش تعـداد بیـداران اشـاره کنـد، از     
: ضرایب عدد هفت استفاده کرده است

ماندشود و میتکثیر می
هر تن

هزار تن
هفتاد هزار تن

)30: 1386صفارزاده، (
بدین ترتیب اعداد هفتاد و هفتاد هـزار نیـز،   
از تقدس موجود در عدد هفت برخوردار بـوده و  

عنـوان نمـود   اند و گـاه بـه  مورد توجه قرار گرفته
.انددیگري از تصاویر مانداال خود را نشان داده

گیرينتیجهبحث و 
مانداال در مفهوم کمال، تمامیت و الگوي کهن

این صورت . خویشتن، نمودهاي مختلفی دارد
ازلی ابتدا یک نماد دینی بود و در اثر توجه 
روانشناسانی چون یونگ و سپس نقادان اساطیري 

این صورت ازلی . به عرصۀ ادبیات وارد شد
خاطرات جمعی نیاکان بشري است و دربردارندة

شاعر و نویسنده را که به هایی از ذهن نهفتهگوشه
در شعر . دهدطور ناخودآگاه نمود یافته، نشان می

صفارزاده این کهن الگو با نمادهایی نظیر خورشید، 
گل، فواره و ساعت، عدد چهار و هفت نمود یافته 

الگوي تصویر خورشید براي بیان کهن. است
مانداال، در شعر صفارزاده در موارد متعدد مورد 

در این تصویر، مفهوم . رفته استتوجه قرار گ
ثیر خدایان اساطیري به أقداست و الوهیت تحت ت

خورد، کمال و روشنگري این نماد سبب چشم می
شده تا در زمان ظهور مانداال نیز خورشید 

عالوه بر این شاعر در مواردي . خودنمایی کند
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بیند و نوعی خود را با خورشید نزدیک می
کند؛ اما همیشه نگران میفردانیت و کمال را تجربه

از دست دادن این حس خوب است و گاه تحت 
تأثیر شرایط دچار نوعی شک در هدف خلقت، که 

عالوه بر قدرت . گرددهمان تکامل است، می
خورشید، اساطیر مربوط به زیبایی آن نیز ذهن 

.ثیر قرار داده استأشاعر را تحت ت
اهمیت تصویر گل نیز  توجه شاعر را به 

جلب کرده است و او را برآن داشته تا گل خود
را نیاي آغازین بشري بشمارد و ارتباط اساطیر 
کهن را با آفرینش خدایانی از طریق گل یادآوري 
کند و یا قداست و اهمیت  این پدیده را در 

. هاي تاریخی و اساطیري گوشزد نمایددوره
اعداد چهار و هفت نیز هر یک نمودهاي 

ن الگو هستند که از نظر شاعر دیگري از این که
دور نمانده است و موارد قابل توجهی از ابیات 

.شعري به این دو عدد اختصاص یافته است
صفارزاده فواره و ساعت را نیز به عنوان 

.نماد مانداال در شعر خود استفاده کرده است
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