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چکیده
نوذر پرنگ ،شاعر دو مجموعة فرصت درویشان و آن سوی باد ،اگرچه در هر دو منظومة خود عنان سخن را باا توانمنایی در
دست گرفته و به فردیتی مستقل به لحاظ سبکی دست یافته اما حتی در میان ادبدوستان ،آنچنانکه شایستة اشعار اوسات ،باا
اقبال مواجه نگشته است .فرصت درویشان نخستین منظومة شعری پرنگ ،با فضایی تاریک و تصاویری وهم آلاود ،ا شااعری
سخن میگویی که در مسیر شناخت خویشتن به ناکامی رسییه و در تاریکی ناشناختة دنیای درون خویش فروغلتییه است .اماا
در منظومة دوم خواننیه با فضایی کامالً متفاوت روبهرو میشود؛ فضایی مملو ا نور و روشنی کاه نشاانگر اتحاادی درونای و
صلحی بیرونی است .برای بررسی و توضیح این گذار ا دنیای ظلمت به دنیای نور ،در این دو مجموعه به واکاوی کهنالگوها
ا دییگاه روانکاوانة کارل گوستاو یونگ پرداخته شیه است .در منظومة نخست ،شاعر در آغا مسیر شناخت قایم برمایدارد؛
برای ورود به دنیای تاریک و مبهم ناخودآگاه تالش میکنی و ناکاام مایمانای .اماا در منظوماة دوم براساا درکای واقعای ا
خویشتن ،فرآینی فردیت را با موفقیت سپری کرده و به آرامشی درونی دست یافته است.
.
واژگان کلیدی :نوذر پرنگ ،یونگ ،کهن الگو ،فراینی فردیت .

 .1مقدمه
« تقی حاج آخوندی » ( ) 1131-1111که اغلب آثار شعری او در دو مجموعه ی فرصت درویشان و آن سووی
باد گردآوری شده است از سال  1111با نام شاعرانه ی « نوذر پرنگ » در ادبیات معاصر شناخته شوده اسوت.
مساله ای که به هنگام خواندن اشعار این شاعر ،برای هر خواننده ای پیش میآیود تاواوت فضوای دو منهوموه
شعری اوست .تصاویر شعرهای منهومه ی اول (فرصت درویشان ) ،بسیار ذهنی و تاریک و لبریوز از تصواویر
وحشت زاست .واژه های خون ،رنگ سرخ ،شب ومرگ با بسامد بسیار باالیی در این اشعار تکرار میشوند .اموا
در منهومة دوم (آن سوی باد ) فضا کامالً متااوت است .وخواننده با تصاویری روشون و امیود ب وش روبورو
میگردد.
در این پژوهش ،دیگرگونی این دو فضای متااوت اشعار نوذر « ،ساری نمادین » تلقی میشوود کوه از
دنیای تاریکی آغاز شده و به سوی نور وروشنایی در حرکت است .برای توضیح وتاسیر این تحوولل شواعر ،از
کهن الگوی «فرایند فردیت » یونگ بهره برده شده است .چون فرآیند فردیت ساری نموادین اسوت کوه راوی
برای شناخت خویش آغاز میکند .مکاشاه ای که برای آگاهی یافتن از ابعاد تاریک ناخودآگاه آغاز مویشوود و
قرار است به کشف خویشتن منجر شود و در نهایت فرد را به تعالی برساند .پو

بوا اسوتناد بوه ایون مهو در
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پژوهش حاضر به این سوال پاسخ داده میشود که چگونه میتوان این تحولل وسار از تاریکی به سووی امیود و
روشنی را با سار نمادین فرایند فردیت یونگ توصیف وتاسیر کرد ؟
 .2مطالعات نهری
 .2-1کهنالگو

1

کارل گوستاویونگ )1381-1311( 2روانپزشک سوئیسی ،ناخودآگاه را به دو گونة فردی و جمعی تقسوی بنودی

کرد .او ناخودآگاه جمعی 1را میراثی از زندگی تاری ی گذشته میدانست و به شکلگیری آن از طریو وراثوت
معتقد بود ()Jung, 1933: 197؛ میراثی از زندگی نیاکان و حتوی از دورانوی کوه بشور در مراحول حیووانی
می زیسته است .یونگ معتقد بود ناخودآگاه فردی ب ش انودکی از روان انسوان را تشوکیل مویدهود و ب وش
بزرگ تر روان آدمی مربوط به مجموعة یافتهها و انباشته هایی است که جنبة همگانی دارد و ناخودآگواه جمعوی
نامیده میشود .این انباشتههای ناخودآگاه جمعی محدود به تجربههای فوردی انسوان نیسوت بلکوه از باورهوا و
عواطای تشکیل شده که از گذشتهها و پیشینیان به او رسیده است؛ به عبارتی دیگر میتوان گاوت« :در اعموا
روان و در جایی که از آگاهی آدمی پنهان است ،ناخودآگاه جمعی واقع شده که انباشتگاه دانش و تجربیوات و
تصاویر مربوط به کل نوع بشر است» (برسلر.)131 :1133 ،
یونگ این الیة ناخودآگاه جمعی را عمی تر از تمامی الیههای روان میداند .محتویات این الیوه بوه هویر فورد

بهخصوصی تعل ندارد و از آن تمامی افراد بشر است ( .)Jung1, 1960: 4او این تصاویر اولیه یوا خواطرات
جمعی و مشترک بشر را کهنالگو مینامد ( .)Jung, 1960: 254کهنالگو ،آرکیتایو ،،سورنمون ،صوورت
مثالی یا صور اساطیری را بهس تی میشود تعریف کرد یونگ در تعریف کهنالگو میگوید« :کهنالگو در واقوع
یک گرایش غریزی است ...البته غرایز بهوسیلة خیالپردازیها ه بروز میکنند و اغلب تنها بهوسیلة نمایههوای
نمادین حضور خود را آشکار می سازند و من همین بروز غرایز را کهنالگو نامیودهام» (یونوگ .)31 :1131 ،او
معتقد است« :تصور صورت مثالی ،ناشی از مشاهدة مکرر مثالً اساطیر و قصههای پریان در ادبیات جهان اسوت
که دارای نقشهای معیناند و در همه جا ظاهر میشوند» (یونگ.)511 :1181 ،
در تعریف دیگری که آنتونیو مورنو از آرکیتای ،ارائه میدهد روشنگری بیشتری وجود دارد« :نووعی آموادگی
جهت تولید پی در پی اندیشههای اساطیری یکسان و مشابه ،گنجینهای از روان جمعی ،از اندیشههوای جمعوی،
از آفرینندگی ،راه و رس اندیشیدن ،احساس و ت یل کردن ،که هر جا و هر زمان فارغ از سنت پدید مویآینود»
(مورنو.)8 :1131 ،
تجربة ظهور کهنالگوها ،تجربهای خاص و ویژه است که بازنمود آن را در ادبیات بوهوضوو مویتووان دیود.
مه ترین کهن الگوهای یونگ ،آنیما و آنیموس ،سایه ،نقاب و کهنالگوی والدت مجدد هستند .این موتیفهوای
تکرارشونده در آثار ادبی جهان قابل بازیابی اند و واکاوی آنها در یک متن ادبی به شناخت هرچوه بیشوتر موتن
یاری میرساند.
 .2-2نقاب

5

نقاب یا پرسونا یکی از انوع مشهور کهنالگوهای یونگ است .در اصل پرسونا نام نقابی بوده است که بازیگران
1

Archetype
Carl Gustave Jung
3
Collective unconscious
4
Persona
2
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رومی بر چهره می زدند تا نمایندة نقشی مش ص و متمایز باشند« .در نهر یونگ نیز رفتار و کوردار و صوورتی
که ش ص در اجتماع به خود میگیرد و نشان میدهد ،غیر از ش صیت واقعی ]اوسوت[» (اردوبوادی ،بوی توا:
 .) 58از نهر یونگ وجود چنین نقش و نقابی برای زندگی اجتماعی و گروهی الزم است .یونوگ معتقود اسوت
مردم اغلب نقشهایی را برای خود انت اب میکنند که احساس میکنند بیشتر برازندة آنهاست اما این نقوشهوا
هرگز نمیتوانند و نباید تمامیت وجود ش ص را تشکیل دهند.
 .2-1سایه

1

از دیگر کهن الگوهای مه یونگ ،سایه است .به اعتقاد یونگ ،سایه قسمت پست ش صیت آدمی است .ب شوی
از ش صیت انسان که با انت اب آگاهانة او سازگاری ندارد .یونگ معتقد اسوت روبوهرویوی بوا ایون ب وش از
ش صیت در خوابها یا رؤیاها به شکل فردی ه جن

با بینندة رؤیاست .سایه آن ب ش از رو آدمیست که

ش ص قصد دارد آن را پنهان یا سرکوب کند()Samuels, 1986: 138؛ چرا که بهلحاظ اجتماعی این ب ش
مورد پذیرش نیست و به عقیدة یونگ ریشههای آن در نهایت به قلمرو اجداد حیوانی ما بازمیگردد .در حقیقت
میتوان گات « :سایه همان ش ص ترسناک و شروری است که اگر محتاط نبودی و همة گرایشهای نوامطلوب
خود را کنار نمیگذاشتی بدکار و اهریمنصاتی چون او میشدی » (کاک )211-253 :1183 ،
اساساً یونگ واژة سایه را از آن جهت برای این کهنالگو انت اب کرده که این ب ش تاریوک ش صویت انسوان
مثل سایه همواره با اوست و همیشه آن ب ش ناخواسته و دوست نداشتنی ماهیت روان را تشکیل میدهد .یونگ
معتقد است هر چیز سه بعدی در جهانِ واقع ،در برابر نور ،سایه تولید میکند و انسان بدون سایه کامل نیسوت.
او همچنین انسان را از سرکوب و واپ رانی سایه برحذر میدارد
سایه شامل همة آرزوها و هیجاناتی است که نمی پوذیری و بوا معیارهوای اجتمواعی و ش صویت آرموانی موا
سازگاری ندارد .همة چیزهایی که نمی خواهی باشی ؛ بنابراین« :هر اندازه اجتماعی که ما در آن زندگی میکنی
بیشتر متعصب و مقید باشد سایة ما وسیعتر خواهد بود( ».فوردهام)31 :1111 ،
 .2-5آنیما

2

یونگ معتقد بود فقط مواجه شدن با سایه نیست که سبب بروز مسائل اخالقی میشود ،ش صیت دیگری نیز در
پشت سایه وجود دارد که ش ص باید با آن روبهرو شود و مواجه شدن با آن اغلوب موجوب بوروز مشوکالتی
جدید می گردد .یونگ این ش صیت را که تصویری مردانه و زنانه است ،آنیما و آنیموس مینامد .یونگ عنصور
مادینة روان مرد را آنیما و عنصر نرینة روان زن را آنیموس مینامد .او دربارة ویژگیهای آنیما میگوید:
«آنیما کیایتی الزمان دارد ،او اغلب جوان دیده می شود هرچند که همیشه آثار سالها تجربه و استنباط در ورای
وی موجود هستند .آنیما خردمند است ولیکن نه چندان دهشتانگیز از این لحاظ چنین بوه نهور مویرسود کوه
چیزی معنی دار به او پیوسته است معرفتی رمزی یا فردی پنهانی .وی همواره بوا خواک یوا آب ارتبواط دارد و
ممکن است دارای نیروی عهیمی باشد» (فوردهام.)33 :1111 ،
 .2-1فرآیند فردیت ،1کهنالگوی قهرمان ،کهنالگوی سار
1

Shadow
Anima
3
Individuation
2
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فرآیند فردیت ساری نمادین است که راوی برای شناخت خودش آغاز میکند .مکاشواهای کوه بورای آگواهی
یافتن از ابعاد تاریک ناخودآگاه او آغاز میشود و قرار است به کشف خویشتن منجر شود و در نهایوت فورد را
به تعالی برساند .به گونه ای که در انتهای سار انتهار داری فرد ش صیتی متاواوت بیابود .یونوگ معتقود اسوت
فرآیند فردیت اغلب با نمادی از سار نمودار میشود و در این سار اغلب با کهنالگوی قهرمان روبهرو هسوتی .
کهن الگوی قهرمان یکی از مه ترین کهن الگوها در ساختمان فکری یونگ است .این کهنالگو ،با کهونالگووی
«سار»« ،جستوجو» و البته «تحول» گرهخوردگی دارد.
در تقسی خویشکاریهای قهرمان ،تمرکز یا بر جهان بیرون است و یا جهوان درون ( .)Jung, 1970: 356در
کهن الگوی سار ،وقتی تمرکز بر جهان درون باشد ،قهرمان برای شناخت خود و رسیدن به فرآیند فردیوت قودم
در راه میگذارد؛ به طوری که میتوان گات:
« کار اصلی اسطورة قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعفهوا و توانواییهوای
خودش به گونه ای که بتواند با مشکالت زندگی روبهرو شود .به محض اینکه فورد توانسوت آزموایش اولیوه را
پشت سر بگذارد و وارد مرحلة پ تگی شود اسطورة قهرمان مناسبت خود را از دست مویدهود .گوویی مورگ
نمادین قهرمان سرآغاز دوران پ تگی است» (یونگ.)115 :1131 ،
 .1بررسی اشعار پرنگ
 .1-1نقاب
نقابها و صورتکهایی که نوذر در این دو منهومه بور چهوره دارد نیوز متاواوت هسوتند .در منهوموة ن سوت
(فرصت درویشان) پرنگ ،انسانی عاصی و طغیانگر است .انسانی در جدال با جهان پیرامون خویش که حتی در
روایتگری نیز «هوای معنی بیگانه» دارد و عرف را نمیپذیرد .پرنگ شورشی و سرکشِ فرصوت درویشوان ناموة
زندگی خویش را آشاته میداند و آن را موهبتی الهی نمی بیند ،گویی که زایش او حاصل نارین خودایان بووده
است .نوذر در جایی حتی خود را صورت مجازی مرگ میداند:
از آبهای شر برون رفتی

طوفان مرگ تشنة قای بود

من صورت مجازی او بودم

دریای آب آینة د بود

(پرنگ)118 :1111 ،
این مرگاندیشی و طغیان نوذر در برابر زندگی تا جایی پیش می رود که او دست به خل تصواویری وحشوتبار
می زند؛ تصاویری که میل به مرگ یا میل به خودکشی را به خواننوده انتقوال مویدهنود .گوویی راوی در برابور
زندگی شورش کرده است .راوی عاصی گاهی سر بریدة خود را میبیند و گاهی جسد مردی را بر زمین وصف
میکند:
«وقتی زن  /سرپوش ظرف غذا را برداشت  /ناگه ،سر بریده خود را / !...میان خون؟!» (همان)213 :
نعش مردی بر زمین افتاد

خندهای در سرسرا پیچید
(همان)31:
تصویر غریب و هوشمندانه ای که در جهت القای ح

طغیان در برابر زندگی با بسوامد قابول تووجهی در ایون

منهومه تکرار میشود ،تصویر شکار ماهی توسط گربه است:
ری ته (پولک) ماهی کف (پاشورة) خی
(همان)251 :

گربهای خاته کنار در م روبة باغ
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«پشت در  /گربه  /با ماهی سرخ نجوا میکرد» (همان)11 :
نوذر این تصویر تکرارشونده را در موازنه ای غریب قرار میدهد و تصویری مهیب خل میکند؛ تصویری که با
آشناییزدایی حیرتانگیز خود خواننده را بر جا می کوب میسازد:
«مرد و گربه ،خیره بر گلهای سرخ شمعدانی ( /بی خبر از ه )  /مرد مویبوسود لوب عنوابرنگوی را  /گربوه
میلیسد گلوی ماهی سرخ قشنگی را» (همان)11:
موازنه ای میان مرد و« گربه» :نماد تاریکی و مورگ( ،)cirlot,1999:39و زن و«مواهی» :نموادی از زنودگی و
جهان دنیایی (همان)118:و لب و گلو برقرار می شود .تصویر آشنا و زیبای بوسه که در ذهن خواننده تداعیگور
ماهوم عش است بهناگهان فرومی ریزد .لذت گربه توأم با توحش است .قرار است ماهی سورخ قشونگ دریوده
شود ،از حیات تهی شود ،و خواننده ناخودآگاه به مرگ زن میاندیشد .در ب ش کهنالگوی آنیما خوواهی دیود
که مرد چگونه میل به نابودی زن دارد؛ نابودی ز ِن درون خویش کوه دسوت آخور بوه نوابودی خوودش منجور
می شود .در صورت نمادین نیز گربة پیر که کمر به نابودی ماهی حوض بسته در نهایت در شوعر «زن بوی سور»
خود به سوی نابودی سو داده میشود:
دستی از الی در آمد تو

خنجری را در فضا آوی ت

گربه فریاد غریبی کرد

خون داغی روی قالی ری ت

(همان)31 :
راوی در خیال و واقعیت مدام تصاویر مرگ خویش را مرور میکند:
من مرده بودم لیک در آن حال

میسوخت مغز تیرة پشت ...
دردناک و وحشتآور بود...

شاید من آن شب خواب میدیدم

ب

تو گریه میکردی به پشت در

من مرده بودم روی ت ت خویش

(همان)35 :
نقاب دیگری که در این منهومه ،نوذر با تأثر از حافظ بر چهره میزند نقاب انسانی مالمتیست کوه در منهوموة
بعدی (آن سوی باد) به شکوفایی میرسد
پرنگ آن چنان که خود نیز معترف است از کالم حافظ تأثیر بسیاری پذیرفته است:
خوش میزنند نوبت یاران به نام یاران

نوذر به نام حافظ ،حافظ به نام خواجو

(پرنگ)135 :1111 ،
اشارات نوذر وقتی آگاهانه این نقش را برمیگزیند چون حافظ ریشه در اصول مالمتیه دارد .او بوه بواده نوشوی
افت ار میکند و این ماجرا را نقطة ننگ نمیداند:
دست ما گیر که رندان جهان میبوسند

جای انگشت میآلودة ما بر تن جام

(همان)153 :
او عش را در سراسر هستی ساری و جاری میبیند و درد آدمی را از عش نورزیدن میداند:
« خدایا  /گیسوانت را  /بر چهرة انسان  /بیاشان  /تا ناسی عاشقانه کشد / ...تو میسوزی و درد میکشی  /زیورا
عش نمیورزی» (همان)215 :
این عاش پیشة قلندر از ریا پرهیز میکند و آن را مینکوهد:
ز این خرقة تزویر که بدرنگ و کبود است
(همان)121 :

آبی بنما خرج مقامات و خرابات
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نوذر قلندر-فارغ از قضاوت خل  -در منهومة آن سوی باد یک دست در گردن شاهد دارد و یک دست بر جام
می ،از مسجد به خرابات میرود و نماز صبح را شبها کنار جام میخواند:
نماز صبح را شبها کنار جام میخوان

بیاور عاشقی کاو سر ز آداب آورد بیرون

(همان)11 :
چهره و نقاب دیگری که در منهومة آن سوی باد خودنمایی میکند ،چهرة نوذری است که مبلغ مهور و دوسوتی
است؛ انسانی که به خودشکوفایی و آرامش دست یافته است نوذری که در منهومة فرصت درویشان خدایش را
گ کرده بود:
«و خدایش (اکبر) در خورجینش  /و خورجینش خالی» (پرنگ)111 :1111 ،
درآن سوی باد با خود و جهان به آشتی رسیده و از ظلمت به نور سار کورده اسوت .سویاهیهوا را پشوت سور
گذاشته و به آرامش رسیده ،او خدا را یافته است:
«من  /خود را  /رها کردهام  /میان بازوان خدا  /در آرامش ه  /میتوان زیست» (پرنگ)113 :1132 ،
 .انسانی که دنیا را کامل میداند و مهر را در ذره ذرة هستی روان میبیند:
« خدایا  /مهر  /از بن گیسوان تو  /روان است  /مهر  /که پرنده  /در آن شستوشو میکند  /مهر  /که به درخت
 /شیر میدهد  /خدایا  /گیسوانت را  /بر چهرة انسان  /بیاشان» (همان)211 :
فرشتة مهر که بن گیسوان خداوند خاستگاه اوست در آب زندگی میکند .خداوند در قرآن کری میفرمایود« :و
جعلنا من الماء کل شیء حی( »...سورة انبیاء ،آیه )11 :آب سمبل حیات است چرا که زنودگی بوه آن بسوتگی
دارد .در فرهنگ سمبلها آمده است«:آب عنصر آغازین وابدی ،سرچشمه ی هر چیز خل شده ،بیدار کننوده ی
آنچه خواب رفته است ،زنده کننده ی مردگان و( ...جابز )531:1131،آب منشأ زندگی ،باروری و زایش اسوت
و مهر در آن مسکن دارد؛ بنابراین ،نوذری که باجهان به صلح رسیده ،مهر را از حیات جدا نمویبینود .مهور در
جهان نوذر با ذره ذرة زندگی پیوند خورده است:
«در آب  /فرشتهایست  /به نام  /مهر» (پرنگ)111 :1132 ،
عالوه بر سه نقاب و صورتک ذکر شده که شاعر برای خود برگزیده است است نقاب دیگری هو در اشوعار او
دیده میشود که به دلیل تقابل با سایه در ب شی جداگانه به آن اشاره میکنی .
 .1-2سایه
پرنگ در دو منهومة متااوت خود به گونه هایی متااوت به سایه اشاره میکنود .در منهوموة فرصوت درویشوان
جنبه های پست سایه منجر به نوعی سوءظن دربارة زندگی میشود .نوذر دنیا را سیاه میبیند و ناتوان از پیوستن
به روشنی های جهان ،سر در تاریکی رو خود فرو برده است .در آثار ادبی که زادة روزگار مدرنانود یکوی از
راه های برقراری نمادین ارتباط میان هنرمند و جهان ،حضور واژههایی است همچون «پنجره» .فوروغ فرخوزاد از
این واژه برای القای ح

توانمندی یا عدم توانمندی در برقراری ارتباط بسیار بهره جسوته اسوت« :بعود از توو

پنجره که رابطه ای بود س ت زنده و روشن  /میان ما و پرنده  /میان ما و نسی  /شکست  /شکست  /شکسوت»
(فرخووزاد« .)111 :1183 ،پنجووره رمووز نووور ،روشوونی ،آگوواهی وتصووویری از هوور ایووده ارتبوواطی اسووت».
)) cirlot,1999:373بنابراین ،میتوان گات بسته بودن پنجره القاگر عدم توانایی در ایجاد رابطه خواهد بوود.
در شعر نوذر صحبتی از گشودن پنجره نیست و در فضایی که روبه روی پنجره قرار دارد تا چش کار مویکنود
گورستان است.

تحلیل اشعار نوذر پرنگ با رویکرد نقد روانکاوانه ی ک.گ.یونگ

«در روبهروی پنجره ام / ،تا رسد به چش  /گور است / ،خاته / ،از پ
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گوور دگور / ،بوه راه» (پرنوگ:1111 ،

)218
درفرهنگ سمبل ها باغ طبیعتی محصور شده وحااظت شده،نماد هوشیاری در مقابل جنگل که نماد نا خودآگواه
است( .همان) 111:نگاه نوذر به خویشتن هوشیار ،توأم با سؤظن وآگاهی از سایه هاست گاهی این بواغ ،پور از
صدای همهمه است و گاه ویران است اما هرگز دغدغة این ویرانی را ندارد و نوذر سرخورده و ناامید میول بوه
گریز از آن دارد:
«باغ از همهمة زنجرهها لبریز است /قصهای روی لب طا نما افسرده  /زیر ایوان ،سر میخ کو درگواه هنووز /
قا

آوی ته ،اما  - /چه؟ « /قناری مرده» / ...باغ گویا که ندارد غ ویرانی خویش ( » ...همان)251 :

به اعتقاد یونگ سرکوب کردن و واپ رانی سایه خطرناک است او معتقد است پوذیرش و شوناخت سوایه بوه
انسان کمک میکند تا در نهایت بتواند به روحی یکپارچه برسد.
« به نهر او انسان باید راهی برای زندگی با سوی تاریک خویشتن بیابد و در واقع بهداشت جسمانی و روانوی او
واب سته به این راهیابی است .پذیرش سایه مستلزم مجاهدت اخالقی بسیار و غالباً از دست دادن آرمانهای مورد
عالقه است( ».فوردهام)35 :1111 ،
بنابراین ،شناخت سایه یکی از مه ترین گام های یک انسان در راه رسیدن به تکامل است .در آثار نوذر گذشوته
از سیاهنماییها و سیاه دیدن ها گاهی خواننده شاهد اعترافات اوست .نوذرِ منهومة فرصت درویشان ،گاهی خود
را می نکوهد و به گناهان و اشتباهات خود اعتراف میکند که همین اعتراف کردن بوه جنبوههوای تاریوک رو
نشان از آگاهی یافتن از آنها و پذیرش آنها دارد:
«من حیوان  /نارتانگیزترین حیوان  /چه دروغی میتواند شرمآورتر از زندگی من باشد؟  /آیا من بوه گوشوت
فاسد خود عش نورزیدم؟  /چه کسی بود که بدنش را با بیچارگی دوست میداشوت  /و شوکمش را از خوون
می انباشت؟  /چه کسی بود که بوه چشومانش ،نابینوایی  /بوه زبوانش ،خاموشوی  /و بوه وجودانش فراموشوی
میآموخت؟  /چه کسی بود که  /مغزش از بیقوتی  /به گدایی  /در پی قافلهها افتاد( » ...همان.)111 :
نوذر جنبههای پست و حیوانی رو خود را وکه یونگ آنها را سایه مینامدو شناخته است و بوه آنهوا اعتوراف
می کند ،این شناخت از نهر یونگ برای رشد و تعالی انسان ضرورت فو العاده ای دارد .البته نوذر به جنبههوای
دیگری از سایه نیز اشاره دارد که به دلیل برقراری موازنه میان سایه و نقاب در ب ش بعودی بوه آنهوا پرداختوه
خواهد شد.
 .1-1تقابل نقاب و سایه
تأثر نوذر پرنگ ازنهام فکری حافظ منجر به خل اشعاری در منهومة آن سوی باد گشته است که هموان تقابول
معروف در دیوان حافظ را بازآفرینی می کند در منهومة دوم ،نوذر همچون حافظ موازنهای ترتیب میدهد میوان
واژههای خراباتی و واژههای پارسایانه .مه ترین واژههای خراباتی نوذر عبارتند از :باده ،موی ،شوراب ،سواقی،
مطرب ،پیر چنگی ،شاهد ،جام ،ساغر ،خنیاگری ،رند ،و مه ترین واژههای پارسایانه که نوذر از آنها نام میبورد
عبارتند از :مسجد ،شیخ ،زهد ،نماز ،عاقلی ،محراب ،قبله و ایمان.
ساقی به جلوه آی و میای چون پری بریز

دستی فشان و آبروی دلبری بریز

مطرب از آن خیال که در پردة سماع

پنهان نشسته در خ خنیاگری بریز...

ایمان خشک تازه بکن با شراب ناب

آبی به روی آتش ناباوری بریز
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(پرنگ)13 :1132 ،
واژه های خراباتی در شعر نوذر سمبل سایه هستند؛ یعنی آن ب ش از تمایالت پست درون راوی که البته انکوار
نشدهاند و نوذر به آنها اقرار میکند:
داد و دیدی یارب از تقصیر ما ه درگذر

دوش نوذر از گلی هنگام مستی بوسه خواست
(همان)81 :

به اعتقاد یونگ سایه نیروهای مثبتی نیز در خود نهاته است؛ بنابراین ،اگر نیروهای مثبت سایه همراه با سورکوب
خصایص حیوانی آن رانده شوند ،انسان مرکزی مه از انرژی را از دست میدهد که در واقوع هموان نیروهوای
غریزی او به سوی کمال هستند .چنین انسانی خالی از سرزندگی خواهد بود و البته نیروهای حیووانی سورکوب
شده در قلمرو سایه نیز محو نمی گردند و مانند آتش در زیور خاکسوتر بواقی مویماننود توا روزی بوه شوکلی
وحشتآور طغیان کنند« :در چنین حالتی است که عنان ش صیت به دست جنبههای ویرانگر ناهوشیار میرسود
و مسلماً این چنین وضعیتی از روانی سال نوید نمیدهد» (تبریزی .)58 :1181 ،نوذر بوی آنکوه فرافکنوی کنود
ب شهای تاریک روان خود را میپذیرد .ادعای بی گناهی ندارد و همین اظهوار گنواه بور تمایول او نسوبت بوه
جنبههای منای سایه و غرایز حیو انی وجود انسان داللت دارد .او به شراب و شاهد گرایش دارد و بوه ارتکواب
گناه اقرار میکند ،همین امر است که منجر به شناخت میشود و نا

را کامل و خداگونه میسازد .گوویی کوه

نوذر بهخوبی با ب ش تاریک رو خود روبهرو شده است:
نوذر که صبح تا شب سر در کتاب دارد

شب تا به صبح در سر بوی شراب دارد...

ساقی عنایتی کن از میخراب سازم

گویند وضع عال رو با خراب دارد

(همان)31 :
واژههای پارسایانه که در برابر واژههای خراباتی ذکر شدهاند نماد نقاب هسوتند و اساسواً بوه حووزة خودآگواه
مربوط میشوند .پیشتر سه مورد از مه ترین نقابهای نوذر که بسامد اشاره به آنها در اشعارش باالسوت ذکور
شد اما مورد دیگری نیز هست که باید در برابر واژههای خراباتی ویعنی واژههایی که سمبل سایهاند و به حووزة
ناخودآگاه گره میخورندو ذکر شود« .سر در کتاب داشتن» ذیل این مورد دستهبندی میشود؛ یعنی نوذر نقواب
انسانی موجه و فرهی ته را بر چهره می زند اما پنهان از نگاه جامعه شراب مینوشد و با سواقی و شواهد پیونود
دارد .او آبروی خویش را با صورتکی نزد خل محاوظ میدارد و نزد خال بر باد رفته میبیند.
«مرا به پیش خدا آبرو نمانده دگر» (همان)81 :
او به سجادهکشی در میان خل و پیمانه زنی پنهان معترف است و این سجادهکشی نیوز در تأییود هموان نقواب
انسان موجه است که به غرایز و تمایالت پست خود پنهانی پاسخ میدهد و آنها را انکار نمیکند.
بشنیدهای بویی زمن،من ه گرفتارم چو گل

بر دامن پرهیز خود رنگ ریا دارم چو گل

سجادهکش در برزن و پیمانهزن در خلوت

چرخ است در گردش سرش از سیر اطوارم چو گل

(همان)32 :
در دنیایی که او ترسی میکند گویی همگان مستند:
من ادبنشناس ،ساقی مست ،صاحب انه خواب

جام پهلوخورده ،ساغر ک شده ،میری ته

پیر چنگی الابالی ،پیر قانونی ملول

ناهماهنگی غبار از دستگاه انگی ته

(همان)13 :
و این مستی ،پرهیزی است از زهد خشک و ریایی که نوذر از آن تبرا میجوید:

تحلیل اشعار نوذر پرنگ با رویکرد نقد روانکاوانه ی ک.گ.یونگ

بیار باده که از زهد خشک توبه کن
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که آب توبه جز این نیست گرچه نایاب است

(همان)18 :
نوذر قضاوت مردم را می نکوهد و گویی از آن گریزان است .قضاوت و داوری اساساً به حوزه خودآگاه مربوط
است و نقابی است بر چهرة شیخ و زاهد که نوذر آن را نمیپسندد:
خاکی بیار و در دهن داوری بریز

ای دوست حک قاضی حاجات کافی است
(همان)13 :
نوذر حتی ریاکاری خود را از جن

ریاکاری خرقهپوشان نمیدانود و خرقوة تزویور آنوان را بودرنگ خطواب

میکند:
زاین خرقة تزویر که بدرنگ و کبود است

آبی بنما خرج مقامات و خرابات
(همان)121 :

او همچون حافظ ،میان گناه خود و گناه خرقهپوشان ریایی از عرش تا فرش تااوت میبیند .شاید به همین دلیل
ساده که او از نقاب خود به عنوان انسانی موجه آگاه است؛ نقابی که از نهور یونوگ الزموة زنودگی اجتمواعی
است؛ بنابراین ،هرگز گرفتار نقاب خود نمیشود و با آن یکی نمیگردد اما خرقهپوشان را بوا ایون نقواب یکوی
شده میبیند .یکی شدن با نقاب فرد را از شکوفایی ابعاد دیگر ش صیتاش بواز مویدارد و فرآینود فردیوت را
معل می گذارد .یونگ وقتی از سالمت روان صحبت میکند و از تااوت انسانهای سال و ناسوال مویگویود،
معتقد است انسانهای سال و رشدیافته می دانند چه زمانی از صورتک استااده کنند و چه زمانی به «من» واقعی
اجازة بروز و ظهور بدهند؛ وقتی ما بیش از حد به نقاب خود تکیه کنی و آن را باور داشوته باشوی « :ایون هو
هویتی ما با نقاب ممکن است اذعان به مسائل مربوط به سایه و نیز حل کردن آن مسائل را برای ما دشوار کنود
یا ممکن است به حقیر پنداشتن نا

منجر شود( ».بیلسر)11 :1135 ،؛ بنابراین ،میتووان گاوت نقواب هو بوه

شکلهایی ماید تجلی میکند و ه به شکلهایی پرخطر .در حقیقت وقتی انسان با نقاب خود یکوی مویشوود،
دیگر نه انسان بلکه شیء ای فروکاهیده است .چنین ش صی ،خود حقیقیاش را به نقش یا صورتکی تنوزل داده
است .به همین دلیل است که نوذر ریاکاری خود را از جن

ریاکاری شیخ و زاهد نمیداند .گویی که آنها را با

نقش خود یکی میبیند و این خطر را احساس میکند .او درباره خود میگوید:
بریز مطرب شیدا به پرده نقش حرامی

بیار لولی سرخوش به عشوه آب حالل

کش ز صورت نوذر نقاب سایة ابهام

اگر زمانه دهد اندکی عزیز مجال

(همان)85 :
نوذر برای رسیدن به شکوفایی ناگزیر است به اعما تاریک روحش نقب زند و تکهتکههوای رو سورگردانش
را به ه پیوند دهد .این رسیدن به شکوفایی و طی فرآیند فردیت ،محصول آگاهی نووذر از نقواب و برقوراری
ارتباط او با سایه است.
 .1-5آنیما
در اشعار پرنگ با دو گونه مواجهه و برخورد با آنیما روبهرو هسوتی  .در منهوموة فرصوت درویشوان راوی در
فضایی سراسر تاریک ،دهشتبار و وه آلود از مواجه شدن با زنی صحبت میکنود کوه اغلوب او را در اتواقی
مالقات می نماید و این مالقات تقریبا در تمام موارد وصف شده ،ناتمام و عقی است .در چنین فضایی ،اغلوب
غریو سهمناک باد شنیده میشود و باران میبارد؛ بنابراین ،این مالقات عقی همواره در شبهای وحشوتانگیوز
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توفانی رخ میدهد .زن اغلب یا کشته میشود یا بیمارگونه وصف میشود و یا تکهتکوه شوده اسوت .در شوعر
«شهر هشت » راوی ساری را به اع ما آغاز کرده است .این سار که خوود ،آغواز فرآینود فردیوت را بوه ذهون
میآورد وو در ب ش بعدی ماصل در مورد آن بحث خواهی کردو برای مواجه شدن با ب شهای تاریوک رو
یا ناخودآگاه آغاز می گردد .راوی در این سار با دختری رنگپریده و الغر روبهرو میشود که انگشتهوایش را
تکهتکه می کند و در دیگی مشغول جوشاندن خون است .مالقات مرد با دختر میسر نمیشود و دختور در اتوا
خالی میماند:
«فرو رفت  /رفت  /پایین  /پا  /یون  /تور  /ظلموات« ،وحشوت» بوود  /صوورت الغور  /مویخندیود  /آینوه /
است وانهایش سنگین شده بود  /دستهای سبز  /دستهای جسد مسموم  /در اتا خالی  /میگریست  /دختر
رنگپریده  /انگشتهایش را  /پرپر میکرد / ...آینه است وانهایش کوهی شده بوود / ...در اتوا خوالی  /روی
دیوار خطی جاری شد  /آمدم ،خانه نبودی ،رفت ! / ...در اطا خالی صورت الغر دنبال کلیدی مویگشوت  /و
کلید  /در باران بود  /و باران  /نمیبارید( »...پرنگ)13-18 :1111 ،
«در فرهنگ سمبلها ...اتا نماد فردیت وافکار خصوصی است) cirlot,1999:274(...آینه رمز دل و ذهون و
درون و خاطره و چش باطن و ارتباط با خود است ...آینه رمز ت یالت یا خودآگاهی و تاکر است (همان)212:
در فضای شعر پرنگ اغ لب در هنگام مواجهه با آنیما صحبت از آینه است .وقتی این مواجهه ناکام اسوت آینوه
نیز «است وانهایش سنگین» می شود .اما خواهی دید که در مالقاتهای مثبت و کامل چنین نیست و چهرة آینوه
نیز تغییر میکند.
در شعر «در قلمرو وحشت» مالقات به هنگام غروب اتاا میافتد اما این بار ه با مالقاتی کامالً عقوی مواجوه
هستی  .راوی به هنگام «غروبی غریب وحشتناک» که زمین تشنة باران است زنی مرده را در اتاقش میبیند؛ زنوی
که خودش او را کشته است .شب میشود ،صدای باد میآید و جنازهای در خون شناور است اما گوویی هنووز
جان دارد و راوی دوباره و دوباره او را میکشد:
غروب بود و زنی مرده ،در اتاق بود

که کشته بودمش اما هنوز ه جان داشت...

در آن شب ،آن شب قطبی ،شبی که او میمرد

نبودی آه ...ببینی ،چه وحشتآور بود...

چه دردناک چو میکشتمش به پا میخاست

اگر دوباره نمیکشتمش چه میکردم

(همان)81 :
در شعر «زن بیسر» نیز همچنان مالقاتی عقی وصف شده است« .غریو سهمناک باد» شنیده میشوود ،در «خانوة
مرموز شومی» صدای خندهای میپیچد و «نعش مردی بر زمین» میافتد .ناگهان قال در چرخی میخوورد و الی
در «چون دهان مردگان» باز میماند و نعش عریان زنی بیسر وارد اتا میشود و کسی که معلوم نیست کیست
گربهای را که در اتا شاهد این ماجراست میکشد و پ

از این ماجرا نعش زن گ میشود.

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،تکرار واژة «گربه» در هر دو منهومة نوذر به آن برجستگی ویژهای مویدهود.
برجستگی ای که با تکرار واژة «ماهی» در کنار آن معنایی خاص مییابد .نوذر در منهومة فرصوت درویشوان در
یک موازنه ،زن درونش را با ماهی یکی میکند و همانطور که در تصویرهای مواجهه با آنیما ،خودش میول بوه
کشتن زن دارد ،گربه ه میل به کشتن ماهی دارد.
و در شعر «گلهای سرخ شمعدانی» دیدی که شاعر با آشناییزدایی بسیار قدرتمندی تصویر مألوف بوسه را در
ذهن م اطب ویران میسازد و ذهن را به سوی میلی که در مرد به کشتن زن وجوود دارد ،سوو مویدهود .در
شعر «باغ» گربه در کمین ماهی است:
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«گربة پیر» کمین میکشد از گوشة حوض

(همان)213 :
در ساختار شعر نیز شاعر برای برجسته سازی ،کلمة گربه را داخل گیومه آورده است و در نهایت ایون گربوه در
شعر «زن بی سر» کشته میشود .اما در منهومة بعدی (آن سوی باد) تنها با تصویر ماهی روبوهرو هسوتی شواعر
خود را از تبار ماهیان میداند:
«با من برهنه شو  /برهنه  /برهنهتر  /ما از تبار ماهیانی » (پرنگ)281 :1132 ،
و خیال برهنه را همچون ماهی میبیند:
«واقعیت برهنه  /بوزینهایست خشن  /خیال برهنه  /ماهی» (همان)112 :
و در نهایت فرزندش را «ماهی جانآگاه» خطاب میکند .فرزندی که ادامة خود اوست:
«تو آن ماهی جانآگاهی  /که خالف روند آب  /فراز و نشیبهوای سوهماگین را  /در رؤیوای زادگواه خوود /
درمینوردی» (همان)283 :
در منهومة اول که راوی هنوز با رو خود بیگانه است ماهی کشته می شود اما در منهومة دوم «ماهی جانآگاه»
خالف روند آب شنا میکند تا به حقیقت برسد .ماهی ب شی از رو راوی است همچنان کوه «گربوة پیور» نیوز
ب ش دیگری از رو اوست و در فرآیند فردیت در نهایت ماهی و گربه تبدیل به «ماهی جانآگاه» میشووند و
جدال از میان میرود .
در روبهرویی هایی که راوی با آنیما دارد اغلب صحبت از مادر و مادربزرگ میشود اموا تصوویر ایون دو نیوز
تصویری زیبا و شاد نیست:
«مادربزرگ در آشیان خود بر فراز درختی میگریست / ...که پدرم میگات  /آخرین بوار موادرش را الی یوک
بوتة گل دیده است  /درحالیکه به آهنگ غریبی الالیی میگاته و گهوارة  /خوونینی را تکوان مویداده اسوت»
(پرنگ)111 :1111 ،
و گاه مادر به دست پسر کشته میشود و یا به دست کسی که معلوم نمیشود کیست:
«پشت در  /پسری خنجر خود را  /در قلب مادرش پنهان کرد( »...همان)11 :
«مادرم را اینجا کشتند» (همان)112 :
در هر حال مواجه شدن با عنصر مادینه چه با چهرة زن یا دختری کوچک و چه با چهورة موادر یوا موادربزرگ
موف و روشنگر نیست.
درشعر «پرواز» زن قصد ورود به اتا را دارد اما اتا پنجرهای ندارد.
«در فرهنگ سمبلها پنجرهها ی اتا امکان فهمیدن و عبور به سوی خارج و وفراتور از آن راممکون مویکنودو
همچنین نشانگر هر گونه ارتباط محسوب میشوند بدین ترتیب یک اتا بسته وفاقد پنجره ممکن اسوت نموادی
از بکارت باشد یا کال ً به عدم هر گونه ارتباطی با سایرین داللت کند.)cirlot,1999:274( ».
«چش من  /در جستوجوست  /جستوجوی روزنی که نیست  /از عم پرده دست زنی میشود دراز  /دست
زنی که گ شده / ،دست زنی که نیست» (پرنگ)251 :1111 ،
روزنه ای وجود ندارد؛ بنابراین ،دست زن ه دیده نمیشود .اما در این فضای وه آلود و عقوی  ،خووابهوای
راوی نیز لبریز از میل به کشتن و مردن هستند گاهی پلنگی بر روی آهوی کوچک میافتد و او را میکشد:
نمووویدانو و کجوووای ایووون شوووب توووار

کجوووووای بیشوووووة دوری دگووووور بوووووار
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گیاهی خواب میبیند که در باد
فتاد اما به روی آهویی خرد

پلنگی از درختی ناگه افتاد
پ

آنگه سیلی از خون بیشه را برد»

(همان)13 :
در منهومة فرصت درویشان ،راوی در مواجهه با آنیما مالقاتی ناقص ونا تمام دارد تنها در دو موورد مواجهوة
مثبت و لذت ب ش راوی با آنیما را شاهد هستی هر چند که بعد از این مالقوات راوی بوه حسورت فقودان زن
دچار میشود و زن او را ترک میکند .در شعر «پری من» در یک شب سرد زمستانی راوی در می انهای در بندر
به انتهار نشسته ،باران می بارد و ناگهان پری دریایی به سراغ او میآید با او س ن می گوید و در نهایوت بوه او
آینه میدهد و می گوید تو در این آینه مرا خواهی دید و راوی در آینه خودش را به صوورت هیووالیی غریوب
میبیند:
«من دگر ،بازنمیگردم  /اما  /تو در آینه «من» را خواهی دید» (همان)181 :
اما در منهومة دوم (آن سوی باد) استحاله ای در رو راوی پدید آمده گویی سار خود را به انتهوا رسوانده و از
تاریکی رسته است .تصاویر منهومة دوم روشن و شادند .مواجهه با آنیما به گونهای است کوه وحودت راوی و
آنیما را به خواننده القاء میکند .راوی آنیما را در حالت مستی میبیند و دیگر خبری از تاریکی نیست:
چه دختری تو ،چه عصمت ،چه بانوی که هنوز

ملک به خواب ندیده است خوابگاه تو را

برون شدم ز خرابات مست و مطرب گات

خوشا به کافر پیری که رفت راه تو را

(پرنگ)81 :1132 ،
او در مستی با زن درونش روبهرو میشود ،مستی رمز ناهوشیاری و ناخودآگاه است .بوا او بوه اتحواد رسویده؛
بنابراین ،زن دیگر نامهربانی نمیکند:
آن مهربان که هرگز نامهربان نیاتد

یک جا نرفته کآنجا حرفش میان نیاتد

(همان)82 :
و در شعر «دست نوازش» زن همچون فرشتهایست که او را با نوازش خود مسرور کرده است:
فرشته آمد از اعما بیشههای خیال

کشید دست نوازش به مهربانی بال

(همان)85 :
یونگ معتقد است آنیما و آنیموس اغاال گر هستند و هرگز به طور کامل به خودآگاهی درنمویآینود .ب شوی از
آنها همواره رازآلود و اسرارآمیز در قلمرو تاریک ناخودآگاه جمعی باقی میمانود« :هور مورد یوا زنوی خواهود
توانست در اعما ناخودآگاه قومی تا حدودی ژرفپیمایی کند ،ولیکن از درنوردیودن تمامیوت ایون اقیوانوس
کبیر ،که چنانکه می دانی دور و نامحدود است ،به دور خواهد بود» (فوردهوام .)113 :1111 ،هرچنود کوه بوه
اعتقاد یونگ مواجهه با آنیما هرگز بهکمال صورت ن واهد پذیرفت اما بازشناسی این ب وش از رو توا حودی
که برای فرد در عال خودآگاه میسر است ،میتواند به شکوفایی ش صیت او منتهی شود.
 .1-1فرآیند فردیت
ن ستین شعر منهومه ی فرصت درویشان ،با نام «حماسة انسان» شعری نمادین است که به لحاظ ارائوة موتیوف
قهرمان قابل تأمل است .انت اب این شعر به عنوان ن ستین شعر ،حتی اگور آگاهانوه نباشود معنوای ژرفوی بوه
منهومههای نوذر می ب شد گویی شعر بستری است برای خودشناسی شاعر و معرفی سوار او بوه درون تاریوک
خویش .قهرمان که «کوه را ماند به باال» با بازوهای ستبرش بر «کوهة زین» تکیه داده است .پیش روی او رودی
است خروشان که قهرمان باید از آن عبور کند .عبور از رود به معنای عبور از یک مرحله و ورود بوه مرحلوهای
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جدید است؛ نماد آغاز شدن دورة دیگری از زندگیست (اپلی .)231 :1181 ،قهرمان قرار اسوت تحوولی را از
سر بگذارند و در نهایت خطاب به صدایی که او را بازمیدارد میگوید:
«هان ای جناب هر چه باداباد  /ناخوانده مال ،پیش خود استاد  /گر فتح را بواور نمویداری  /پنودار؛  /اسوبی/ ،
خستهتن افکندهست بر ساحل  /مردی / ،خونین بر امواج خروشان خاته اما مرد» (پرنگ)11 :1111 ،
او جهیدن از رود را فتح می خواند چه جان به در ببرد و چه بر کرانة رود بمیرد .این تکواپو بورای رسویدن بوه
پ تگی ،طر وارة سار را رق می زند .در مسیر این سار که در طول هر دو منهومه امتداد مییابد با یکوی دیگور
از کهن الگوهای مطر در فرآیند فردیت؛ یعنی «پیر خردمند» مواجه می شووی یونوگ ایون تصوویر برآموده از
ناخودآگاه جمعی را تهاهری از «خویشتن» می داند و معتقد است هرگاه زندگی فرد تکبعدی شود ایون پیور در
رؤیاها ظاهر میشود .یونگ دراینباره میگوید:
«هنگامی که فرد به گونه ای جدی و با پشتکار با عنصر نرینه یا عنصر مادینة خود مبارزه کرد تا با آنها مشوتبه
نشود ،ناخودآگاه خصیصة خود را تغییر می دهد و به شکل نمادین جدیدی که نمایانگر خود؛ یعنی درونیتورین
هستة روان است پدیدار میشود .در خواب های زن این هسته معموالً در قالب ش صیت برتر زن ماننود راهبوه،
ساحره ،مادر زمین ،الهة طبیعت و یا عش جلوهگر میشود و در خوابهای مرد در قالب آموزشدهنودة اسورار
مذهبی ،نگهبان ،پیر خردمند ،رو طبیعت و ...نمود پیدا میکند» (یونگ.)231 :1131 ،
در اشعار نوذر نیز پیر خردمند بر سالک جلوه میکند و سالک از او راهنمایی میخواهد:
میگذشت از سر بازار سحرخیزان دوش

پیر خورشیدگران ،شبشکن آینهپوش

من ز هنگامة قامت چه بگوی  ،میبرد

پیر ما مژدة صد صبح قیامت بر دوش

گات ای معنی جان طرف طراز س نت

باز کن گوشة حرفی به من راز نیوش

(همان)15 :
وپ

از این پیر لب به س ن میگشاید و او را پند میدهد .در شعری دیگر در فضوایی کوه گوویی المکوان و

الزمان است سالک پیر را مالقات میکند و پند او را میشنود:
نمیدان کجای  ،طرفه جاییست

زمان آبی بی انتهاییست

ازل برخاسته ،افشانده گیسو

ابد بنشسته ،حیران رخ او...

نشسته پیر ،پیری چنگ در دست

فکنده چنگ در زلف دل مست

فرو میریزد از بال و پر چنگ

سرشک آیههایی صورتی رنگ

(همان)13-18 :
در نهایت راوی که سار درونی خویش را آغاز کرده بود به راهنمایی پیر خردمند موفو بوه طوی ایون طریو
میگردد.
 .5نتیجهگیری
در این م تصر ،با نگاهی روانکاوانه به منهومههای نوذر پرنگ ،سار او به ناشناختههای ذهونش موورد واکواوی
قرار گرفت .ساری که خواننده را از آشاتگیهای رو تکهتکة نوذر به وجوودی یکپارچوه و همگوون هودایت
کرد .در بررسی این اشعار خواننده با سه نقاب یا صورتک مواجه میشود .1 :نقاب انسانی عصیانگر که تمامقود
در برابر زندگی ایستاده و شورش کرده است .2 .نقاب انسانی مالمتی که به ریاکاری میتوازد و از بوادهنوشوی
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احساس گناه نمیکند . 1 .نقاب انسانی وارسته که مبلغ مهرورزی گشته و با زندگی بوه صولح و آشوتی رسویده
است.
در مواجهه با سایه ،نوذر آن را میپذیرد و به گناهان خود اعتراف میکند .او به تأثیر از جنبههوای مناوی سوایه
دنیا را تیره و تار میبیند و به سیاهنمایی زندگی میپوردازد .در مواجهوه بوا آنیموا ،نووذر در منهوموة فرصوت
درویشان مواجهه ای عقی و ناتمام را وصف میکند او هرگز به وصال زن دست نمییابد و از همین رو آشاته و
هراسان است اما در منهومة دوم استحالهای در رو راوی پدید آمده ،همانطور که تصاویر منهومة دوم روشون
هستند ،مواجهه و مالقات با آنیما نیز موف و لذت ب ش است و وحدت راوی و آنیما را به خواننده القا میکند.
در جریان فرآیند فردیت راوی با پیر خردمند مواجه می شود و از او راهنمایی میخواهد .پیر او را پند میدهد و
همان طور که گاتی راوی با سایه بهخوبی روبهرو میشود و با آنیما به وحدت میرسد .حاصول ایون شوناخت
وحدت و یکپارچگی رو اوست که به تولد انسانی جدید و روشن منجر میشود .انسانی که به خودشوکوفایی
دست یافته و مبلغ مهرورزی گشته است .انسانی که به صلحی ابدی با جهان رسیده و فرآیند شناخت خویش را
با موفقیت سپری کرده است.
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