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  بررسي کهن الگوي آنيما در اشعار مهدي اخوان ثالث
  

  ∗∗نيا پيمان ريحاني   ∗سيدكتر فاطمه مدّر
  

  چکيده
 تجـارب   ة نـوعي همـ    ة ناخودآگاهي است که منشأ بسيار دوري دارد و نمون         ةاسي تحليلي يونگ، آنيما مجموع    ندر روانش 

رات حاصل آمده از زن و نظام سازش يابي روانـي       تأثّ  همه احساسات و   ةاجدادي بشر در باب موجود مؤنث و باقي ماند        
ها و کارکردهاي کهن الگوي آنيما، همچنـين        اين پژوهش بر آن است تا با تکيه بر جلوه         . است که به ميراث رسيده است     

 آنجـا کـه     از. وکاو قرار دهد   تر مورد کند  اي دقيق هاي نهادينه در اين بخش از روان، اشعار اخوان ثالث را به گونه             ويژگي
هـاي  توان بسياري از کارکردهـا و فرافکنـي  ، در اشعار اخوان ثالث نيز مي استدوقطبي بودن، خاصيت ذاتي کهن الگوها       

ثير اين کارکرد دوگانه، ديدگاه اخوان را نسبت به جامعه و محيط پيرامونش        أمثبت و منفي آنيما را بررسي نمود و تحت ت         
  .خوبي توصيف کردب

  
  هاي کليديواژه

  اخوان ثالث، کهن الگو، آنيما، يونگ، نماد
  
 مقدمه

رين بخـش روان اسـت کـه        تـرين و مرمـوزت    ناخودآگـاه درونـي   « كند که     ميبيان  » هايشانسان و سمبل  «يونگ در کتاب    
 ثابـت   شف آن نايل گرديد، تحقيقات مشترک فرويد و ژوزف بروئر          رؤياها به ک   ة حين مطّالع  نخستين بار زيگموند فرويد   

اي از دردهاي جسماني و رفتارهاي ناهنجار در واقع وجهي نمادين دارند و       ، پاره )هيستري(نژنديهاي روان   نشانه کرد که 
 هـا،   بـه نظـر يونـگ اسـاس و شـالوده مـنش             .)۸۹: ۱۳۷۷يونگ،  ( » ابراز وجود ذهن ناخودآگاه ما هستند      ةهر کدام شيو  

ناخودآگـاهي تمـام    «. او جـستجو کـرد    »  ناخودآگـاه  ضمير«هاي اساسي رواني هر شخصي را بايد در       خصائص و ويژگي  
 زيـرا   ؛کنـد جهش و کمکي را که طبيعت خيرخواه و گشاده دست ممکن است به آدمي ارزانـي دارد، بـه وي اعطـا مـي                       

                                                 
  Fatememodarrsi@yahoo.com                        اروميه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاد ∗
 peyman.reyhaninia@gmail.com    اروميه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ارشد كارشناس ∗∗
  

 ۱۸/۱۰/۸۹ تاريخ پذيرش                                                                                                                               ۲۲/۱۲/۸۸ تاريخ وصول 

  ) پژوهشي-علمي ( پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي
   دانشگاه اصفهان- ادبيات و علوم انساني ةدانشكد

  ۱ -۲۰، ص ۱۳۹۰بهار  ، )۹پياپي (، ۱ة شمارسال سوم،  ،دورة جديد
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲

 
 يونـگ بـراي     .)۱۲۳ :۱۳۶۶دالشـو،   ( »ناخودآگاه امکاناتي دارد که به هيچ وجه براي خودآگـاهي دسـت يـافتني نيـست               

 »سـاختار و نيروهـاي روان  «اي بـا عنـوان   رد ناخودآگـاه و شـناخت آن، از طريـق تـشبيه در مقالـه        توضيح بيشتر در مـو    
)Thestructure and dynamics of the psyche(اگر بخواهيم ناخودآگاه را به يک انسان تشبيه کنيم، بايد «: گويد مي

. هولت، تولّد و مرگ، همزمـان بـاهم دارد  آن را در قالب موجودي عام که خصوصّيات هر دو جنس را اعم از جواني و ک   
اگر چنين موجودي . موجودي که يک تجربه بشري يک يا دو ميليون ساله را در يد قدرت خود دارد، و عمالً ناميرا است  

 ةزمان حال براي او با هر سال و تاريخ ديگري در هـزار            . توانست بر تمامي تغييرات زماني چيرگي يابد      وجود داشت، مي  
ـ   اين موجود مي. از ميالد تفاوتي نداشتصدم قبل     نامحـدود خـود،   ةتوانست رؤياهاي قديمي را خواب ببيند يا بـا تجرب

توانـست مفهـوم      بار به عنوان خانواده، قوم و قبيله زندگي کند و مي          توانست چندين  مي. نظيري را ارائه دهد   پيشگويي بي 
  ).۱۹۲ :۱۳۷۰،گورين( »دزايندگي و رشد و شکوفايي و تباهي را در خود داشته باش

  
  )Collective unconscious( ناخودآگاه جمعي
هاي رواني بيرون از قلمرو آگاهي هستند که بطورکلّي براي نوع بشر کاربرد دارنـد، يونـگ کـه                   درونه«ناخودآگاه جمعي   

 آمده اسـت کـه      هاي نوعي به دست    معتقد بود که ناخودآگاه جمعي موروثي است و از تجربه          ،معّرف اين اصطالح است   
 »هـاي ابتـدايي اسـت     هـاي فرهنگـي اسـت و بيـانگر قيـاس ميـان باورهـاي اسـاطيري و فرافکنـي                   باعث تعالي تفـاوت   

. ترين سطح روان جاي دارد، براي فرد ناشـناخته اسـت          ناخودآگاه جمعي که در عميق    «از نظر يونگ    ). ۱۸ :۱۳۸۷يونگ،(
بلکه فطـري و همگـاني اسـت و بـرخالف روان       .  شخصي است  ةبکند و نه حاصل تجر    زيرا نه فرد خود آن را کسب مي       

 ةفردي، برخوردار از محتويات و رفتارهايي است که کم و بيش، درهمه جا و همه کس يکـسان اسـت، از ايـن رو زمينـ                
). ۱۴: ۱۳۶۸ يونـگ، ( »دهد که داراي ماهّيتي فـوق فـردي اسـت و در هريـک از مـا وجـود دارد                   مشترکي را تشکيل مي   

هاي دروني بشر است که به هم انباشته ها و خواستهها، خواهشهاي بشري، غريزه  جمعي، شامل تمامي خصلتناخوآگاه
 اسـت مملـو از   ةمخـزن تجـارب نياکـان اسـت و گنجينـ     « به بيان بهتر.  عميق ذهن نهفته گرديده استةشده و درون الي

اي کـه  بقايـاي ديرينـه  . داراست ساخته نظام کيهان راکند و در کنه خود، صورت پيشرسوباتي که از زمان آغاز، حکايت مي
 ايـن   ةهاي درونـي هـستند و همـ       ها و خواهش   خصائص موروثي، غرايز،خواسته   ةاند، شامل کلّي  در اين مخزن رسوب کرده    

به قالـب   توانستيم   اگر چنين ناخودآگاهي را مي    . اند اين ناخودآگاه  هعناصر نامتجانس، بطور متناقض و درهم و برهم، در تود         
بـود و نـه     خصائص مربوط به جنس و جواني و پيري مـي         ةآمد که عاري از هم    صورت موجودي درمي  بانساني در بياوريم،    

بـا  ). ۲۰۸: ۱۳۷۱فـر،  شـايگان ( »هاي ازلي ببينـد   توانست خواب شد و نه مخلوق زمان، موجودي بود که مي        محکوم به فنا مي   
پرورانـد و   توان دريافت که بشر هرآنچه را که ذهن خـويش مـي           وداگاه مي توجه نمودن به کارکرد و خصوصيات ضمير ناخ       

منـد از   ها دست پيدا کند همگي مواردي است که در جايگاه ناخودآگاه ذهنش وجود دارد و بهـره                خواهد به نحوي به آن    مي
 .نامديم» آرکي تايپ«يا » کهن الگو«ها را هاي که يونگ آنهاي مثالي و ازلي است، کهن نمونهصورت

  
  کهن الگو

ها سال به صورت نيروي ازلـي        نظريات يونگ، کهن الگو، تجارب غريزي اجداد انسانها هستند که در طي ميليون             ةبر پاي 
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  ٣/     بررسي كهن الگوي آنيما در اشعار مهدي اخوان ثالث 
  

امـا در تمـامي     «از نظر يونگ، منشأ آنها شناخته شده نيـست،          . اندو بالقّوه در روان انسان به صورت يک ساخت در آمده          
هـاي نـژادي   ها و آميـزش  حتي در جاهايي که نتوان حضورشان را در تداوم نسل         . خورنديادوار و در همه جا به چشم م       
 مضامين و کهـن  ةبه نظر يونگ، ناخودآگاهي جمعي انسان دربردارند). ۹۶: ۱۳۷۸يونگ،  ( »ناشي از مهاجرت توضيح داد    

تواننـد در   ه جمعي پنهانند و مي    وار و همگاني روان هستند و در ناخودآگا       الگوهاي شگفت انگيزي است که مظاهر نمونه      
تـر، کهـن    به بيـان واضـح    . البته بروز و تعين آنها در فرم است نه در محتوا          . گر شوند هر زمان و مکان خود به خود جلوه       

هـاي درونـي و بيرونـي در      اند که بالقوه در روان آدمي موجودند و به سـبب انگيـزه            محتويات ناخودآگاه جمعي  «الگوها،  
طور کلّي کهـن الگوهـا عبارتنـد از         ب. شناسانندتر خود را به خودآگاهي مي     گردند يا به عبارت دقيق    ار مي خوداگاهي پديد 

: مهمترين کهن الگوها از نظر يونـگ عبارتنـد از         ). ۲۲۹ :۱۳۶۶ارنست،  ( »وار عام روان آدمي   همه مظاهر و تجليات نمونه    
  ...د دوباره وآنيما، آنيموس، سايه، نقاب،پيرخرد، خود، تولّ

  
  آنيما

با مطالعه و بررسي كهن الگوهايي كه در نظام روان شناسي يونگ بدان ها پرداخته شده است و نيز بنا به اظهارات خـود                        
-Soul (شناسـي يونـگ اسـت و آن تـصوير روح،          ترين و از طرفي دل انگيزترين آركي تايـپ روان         آنيما پيچيده «يونگ  

image(      آنان  ةمردان كسي را دوست دارند كه خصوصيات روان زنان        . شودلّي مي متج» مادر«و  » زن« است كه به صورت 
 در معارف بشري از قديم انعكاس وسيعي داشته است و           ،به هر تقدير اين كه روان انسان دو جنسي است         . را داشته باشد  

: گويد اني مي يك ضرب المثل آلم   . مخصوصاً در تصاوير كتب كيمياگري غرب مكرراً به انحاي مختلف نموده شده است            
شناسـي    روان–در مكتـب روان شناسـي يونـگ         ). ۵۵ :۱۳۷۱شميـسا،   ( »اي خود را در اندرون خـود دارد       هر مردي حوّ  

هر مردي  . يعني فرد انساني هم نر است و هم ماده        «.  هيچ انساني داراي روان مطلقاً مردانه يا مطلقاً زنانه نيست          -تحليلي  
 مردانـه زن بـه صـورتي وازده و بـه طـور              ة زنانه مرد و جنبـ     ةزني مردي بالقّوه، جنب   در خود دارد و هر      » زن بالقوه «يك  

 ةمجموعـ «: اّما در مورد آنيمـا آمـده اسـت كـه          ). ۱۵۵: ۱۳۵۷آريانپور،  ( »آورد   حيات دوام مي   ةناخودآگاه در سراسر دور   
در باب موجود مؤنّـث و بـاقي    نوعي همه تجارب اجدادي ةناخودآگاهي است كه منشأ بسيار دوري دارد و سنخ يا نمون        

سـتّاري،  ( »رات حاصل آمده از زن و نظام سازش يابي رواني است كه به ميراث رسيده اسـت                 احساسات و تأثّ   ة هم ةماند
ين محمـود    ازجمله عزالـدّ   ؛اندعرفاي ما نيز قبل از کساني مانند يونگ از بخش زنانه وجود مرد مطلّع بوده              ). ۱۱۹: ۱۳۷۷

همچنانكه وجود آدم در عالم شـهادت، مظهـر صـورت روح آمـد در               «هدايه بدان اشاره کرده است؛      کاشاني در مصباح ال   
تولّد صورت ذكور بنـي آدم از صـورت         .. .عالم غيب، وجود حّوا در عالم شهادت، مظهر صورت نفس آمد در عالم غيب             

 مذكر بشر با صورت نفـس كـه         يعني جنس ). ۹۶: ۱۳۸۶كاشاني،  (»روح كلّي مستفاد آمد، و لكّن ممتزج به صورت نفس         
خداونـد آدم را داراي دو چهـره     «: هم آمده اسـت كـه     ) شرح تورات (در تلمود   «. مظهر آن است امتزاج يافته است     » حّوا«

آفريد به طوري كه در يك سـو مـرد و در طـرف ديگـر زن قـرار داشـت، سـپس ايـن آفريـده را از وسـط بـه دو نـيم                                    
همانند احساسات، خلق و    . هاي رواني زنانه در روح مرد است       گرايش«م تمامي   آنيما تجسّ ). ۲۹: ۱۳۷۱شميسا،  (»ساخت

هاي غيرمنطقي، قابليت عشق شخصي، احساسات نسبت بـه طبيعـت و            هاي پيامبرگونه، حساسيت  خوهاي مبهم، مكاشفه  
ه مردم روزگـار    دهد ک يونگ در کتاب نمادهاي گشتاري، توضيح مي      «). ۲۷۱: ۱۳۷۷يونگ،  (»سرانجام روابط با ناخودآگاه   
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۴

 
ا، تصوير هلن، تصوير سوفيا يا مـريم  تصوير حوّ : باستان اصوالً به سه تصوير کلّي يا سه انگاره ذهني از زن اعتقاد داشتند             

اين سخن ). ۱۳: ۱۳۸۴اوحدي، (»انگيز، احساساتي و انديشمند يا پرهيزگار بودند که به ترتيب برابر با تصويرهاي وسوسه
اين پژوهش بر آن است تا به نقـش و          .  اهمّيت اساسي آنيما در بسياري از وجوه زندگي است          نقش و  ةيونگ نشان دهند  

هـاي   نشان دهد کـه اخـوان ثالـث در آفـرينش          . کارکردهاي آنيما در شعر مهدي اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر بپردازد          
هـاي آنيمـا و      پـژوهش نخـست جلـوه     در اين   . هنري و مسائل زندگي تا چه حّدي تحت تأثير اين روان زنانه بوده است             

  .گيردهاي مثبت و منفي کارکردهاي آن در شعر اخوان مورد کنکاش قرار ميها و جنبهسپس ويژگي
  
  هاي آنيماجلوه

ها نام جلوه كرده است، چنان      ادبيات ملل مختلف با ده    «در  ). ۱۹۰: ۱۳۷۴ياوري،  ( »بزرگ بانوي روح مرد است    «آنيما که   
، » موعـود  ةزن شبان «، سهراب سپهري او را      »حّوا«ميلتون در بهشت گمشده او را       » بئاتريس«الهي او را    که دانته در كمدي     

» معشوق جفاكار «وگاهي  » معشوق خيالي «و غزل سرايان كهن او را       » حوري تكلم بدوي  «و  » خواهر تكامل خوش رنگ   «
 و تابعه كه به آنان شعر القا        و شاعران عرب از جنّ    خوانده شده است    » پري«هاي عاميانه، گاهي آنيما      در قصّه . اند خوانده

فون «در بين اقوام مختلف آنيما از اهميت خاصّي برخوردار بوده، چنان که             ). ۵۵: ۱۳۸۳شميسا،  (»اند كنند، سخن گفته   مي
 –ران   بويژه خوب از تصوير باطني روان زنانـه، در پزشـكان و پيمبـ              ة؛در يك نمون  : فرانتس در فرآيند فرديت مي نويسد     

پوشند، يا تـصوير  برخي از اينان حتّي لباس زنانه مي. شود اسكيمو و ساير قبايل ساكن قطب شمال يافت مي    - هاي شمن
 دروني خود را نشان دهند، آن طرفـي كـه آن هـا را قـادر                 ةتا طرِف زنان  . كنندهاي خويش نسبت مي    پستان بر روي جامه   

در كيميـاگري عرفـاني غـرب، آنيمـا را          .  مربوط شوند  -م  نامي ناخودآگاه مي  ، يعني آنچه كه   » سرزمين ارواح «سازد با   مي
 سمبل اصـل تأنيـت در روان انـسان اسـت و            )Daena (»دائنا«در اوستا،    ).۵۶: ۱۳۷۱شميسا،  (  »اند خواهر اسرار خوانده  

بايـد  ). همـان (»اني اسـت   در طـي زنـدگ     - خوب و بد     -يي از اعمال انساني     مجموعه» دائنا«. مفهومي شبيه به آنيما دارد    
در آيـين و شـريعت َمزدايـي،        . افتـد  براي هر مؤمن زردشتي بعد از مرگ نيز اتفاق مي         ) آنيما(ديدار با فرشته    «دانست كه   

برحسب متـون اوسـتايي و پهلـوي وقتـي مـرِد            . كند بعد از مرگ بر روان مرد مؤمن تجلّي پيدا مي         ) دين و وجدان  (» َدئنا
شود، زيبا، درخشان، بـا بـازوان       رسد؛ دختري به او نمودار مي     مي» چينَوت«بندد و بر سر پل      يكامل، چشم از جهان فروم    

هاي برآمده، نيكوتَن، آزاده، شريف نژاد، بنظر پانزده ساله، كالبدش به زيبـايي               سفيد، نيرومند، خوشرو، راست باال، با سينه      
اي دختـر جـوان     : فرو رفته است به او خطاب كرده مي پرسد        آنگاه روان مرد پاكدين كه به شگفتي        .. . آفريدگان زيبا  ةهم

تو يعنـي مـنش نيـك و        » دئناي«َمن  : وي در جواب مي گويد    . امتو كيستي، اي خوش اندام ترين دخترهايي كه من ديده         
 »تيمحبوب بودم، تو مرا محبوبتر ساختي، بلند پايه بودم، تو مرا بلند پايه تـر سـاخ                .. .گويش نيك و كنش نيك تو هستم      

 ة مـاد  -شـود و بـدين ترتيـب، نـر        كند و با او يكي مـي      ديگر تا ابد او را رها نمي      «در نتيجه   ). ۲۴۱ :۱۳۶۴پورنامداريان،  (
به اين ترتيب مرد به تكامـل واقعـي و حقيقـي در    ). همان(»يابد ق مي دوباره تحقّ)Primordial And rogyne (نخستين

سوفيا حكم همان آنيماي يونگ را دارد و روح مؤنّـث مـرد             «و عرفاني غرب،    در متون مذهبي    . رسدمي) آنيما( دئنا   ةساي
 Jakob (»ياكوب بوهمـه «ها بيان شده است كه به نظر در فرهنگ سمبل. كند است كه درمقام راهنماي روحاني عمل مي

Bohme( گئورگ گيشتل« و«) Georg Gichtel(   ،در انـسان  اساسـاً »  بهـشتي ةبـاکر «يـا  » سـوفيا « عارفان قـرم هفـدهم 
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شميـسا،  (»تواند رستگار شود مگر اينكـه دوبـاره او را بازيابـد             زيسته و سپس او را ترك كرده و آدميزاده نمي         نخستين مي 
ضمير ناخودآگاه، روح، سوفيا، دئنا، سكينه و يكي از         «: هاي مختلفي دارد  چنان که گذشت، اصل تأنيت جلوه     ). ۶۰: ۱۳۷۱

اسمي او در بـوف كـور هـم اشـاره شـده              اري از موارد نيز اسم مشخصي ندارد و به بي         اسماء او نيز آنيما است و در بسي       
سهراب سـپهري  ). ۲۶ ،همان(» عذاب چون نمي توانستم چه اسمي رويش بگذارم   ةاين زن، اين دختر، يا اين فرشت      : است

  .ياد کرده است» حوري تکلّم بدوي«، و »خواهر تکامل خوشرنگ«: او را تحت عنوان
  واهر تکامل خوشرنگحرف بزن خ

  خون مرا ُپر کن از ماليمت هوش
  حرف بزن، حوري تکلّم بدوي          

  ).۴۰۳: ۱۳۷۲سپهري، (                                       
 چه بسا مفهوم و معنيي كـه از يـك اسـم خـاص برمـي آيـد بـر روي                      ؛اموري تصادفي نيستند  » نامها«بايد دانست كه    

در اسـاطيِر فرهنـگ   ).۱۹۲: ۱۳۷۱شميسا، ( »انعكاسي از روح صاحب شان هستند« يعني ؛گذار باشدشخصيت او نيز تأثير   
اند كـه شـخص بـه آن مـشهور بـوده            ها يا عناويني بوده   اسمها در حقيقت لقب   . خوردوضوح به چشم مي   بما نيز اين امر     

بـه بيـان ديگـر      . معرفي شده است  » نده ميرا ز«كه در زبان اوستايي به معني       ) گيومرث(يا  » كيومرث«به عنوان مثال    . است
ة يـا دربـار  .  داراي خصوصيتي اسـت كـه در تمـامي نـسل بـشر نيـز وجـود دارد                ،كيومرث كه نخستين انسان بوده است     

به معني  » هئو«بهر تشكيل يافته است، بهر نخست        اين واژه از دو   «: دومين پادشاه پيشدادي گفته شده است كه      » هوشنگ«
 »انـد  داشته» خانه هاي خوب  «اي است كه مردم      دوره» هوشنگ «ة دور .به معني خانه است   » شينگهه «خوب و بهر دوم آن    

 زيـرا   ؛هاي پنهان و مستور اشخاص بسيار داراي اهميـت اسـت          دانستن نام در آگاهي يافتن به جنبه       ). ۱۳۸۵:۴۷جنيدي،(
ر كسي اسم كسي را بداند مثـل ايـن اسـت    اسم بنا بر معتقدات اساطيري و جادويي كهن معّرف كامل مسمي است و اگ        «

تمامي مي شناسد و از اين رو بود كه قهرمانان اساطيري جنگ هاي حماسي، نـام خـود را                   ب زوايا و خفاياي او را       ةكه هم 
آنچنان كه دانـسته شـد      ). ۷۰: ۱۳۷۱شميسا،(»كردند، چنان كه رستم اسم خود را به سهراب نگفت         براي حريف افشا نمي   

  .خت و شناسايي بين افراد است شناةنام وسيل
  چون مشتري درخشان، چون زهره آشنا

  زنم ترانام صدا ميه امشب دگر ب
  دهم نشانرا به هر كه رسد ميو نام ت

  »آنجا نگاه كن«
  كنمرا بشادي آواز ميو نام ت

  امشب به سوي قدس اهوارئي
  .كنمپرواز مي

  ).۶۰ ،ستااز اين اواخوان ثالث، (                           
  

دست آورده ه هاي آنيما است، بدر جايي ديگر هنگامي که شاعر آزادي خويش را در پرتو معشوق، که از مهمترين فرافکني
  .زندصدا مي» آشناي غم و شادي خويش«و » شعله پاک«در پي قدرداني و سپاسگزاري از او برمي آيد و او را با نام . است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۶

 
  آزادم و عهدم اين است

  م راِه ميخانه پويمكاّول قد
  و اولين جاِم مي بر سِر دست
  نام تو، نام تو، نام تو گويم

  !آري تو، اي شعله پاك
  اي لحظه ها از تو ُپر نور و ناِب سعادت

  اي آشناي غم و شادي من
  عشق تو زيباترين راستي ها، زندان و آزادي من

  ).۵۱ ،ك پائيزدر حياط كوچ(                                              
  

اي هم که شده او را در براي لحظه خواهدداند كه وجود دارد وميگاهي آنيما براي اخوان ثالث بي نام و نشان است، اّما مي
  ).۳۵۱: ۱۳۸۲پين، (» تجارب نخستين مرد از حضور زن استة همةآنيما نمايند«درحقيقت  .كنار خودش داشته باشد

  امشب دلم آرزوي تو دارد
  نان و بي آرام، خوش با خدايشنجواك

  مي نالد وگفت و گوي تو دارد
  تو، آنچه در خواب بينند

  هاي خيال آفرينند پوشيده در پرده
  تو، آنچه در قصه خوانند

  تو، آنچه بي اختيارند پيشش
  و آنچه خواهند و نامش ندانند

  امشب دلم آزوي تو دارد
  ).۴۱ ،ئيزدر حياط كوچك پا(                               

  
 يعنـي   ؛هاي خيـال  دهد، موجودي است كه در خواب و در پرده         آنيما در توصيفاتي كه اخوان در شعر مذکور ارائه مي         

تواند به انـسان    خواب مي «در بحث از خواب گفته شده       . تواند با او ارتباط برقرار کند     عالم ناخودآگاهي وجود دارد و مي     
  ).۳۱۱: ۱۳۷۷يونگ، (» مشكالت دروني و بيروني را بدهد متمّدن توانايي مورد نيازش براي حلّ

  
  ويژگي آنيما

آن چنان کـه  . اي از تاريكي و سياهي قرار دارد     هاي بنيادي آنيما اين است كه هميشه در هاله         ترين ويژگي  يكي از برجسته  
دهـد، او   روشـن نـشان مـي      سـايه در ادبيات و نقّاشي نيز خود را در         «آنيما  . شودكامل و واضح شناخته نمي     آنيما به طور  

آنيما سياهپوش است، سياهپوشي شايد به سبب ارتباط روح با عـوالم ابهـام و               . گيرد هيچگاه در روشنايي كامل قرار نمي     
و ناخودآگاهي، فراموشـي و     مرگ  «ها،  سياهي و تاريكي سمبل رازها و ناشناخته      ). ۱۷۷: ۱۳۷۱شميسا،  (»ناشناختگي باشد 
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به دليل ابهام و مجهول بودن بـا تـاريكي مربـوط اسـت              » ناخودآگاه«و  » آنيما« يعني   ؛صل تأنيت مخصوصاً ا . سقوط است 
از اين رو در داستانهاي رواني معموالً تاريكي و .  آنيما با جهان اسرار و كالً با جهان تاريكي مربوط است ،گويد  مي يونگ

 ). ۸۱ همـان، (» جادوئي و شـب ازلـي اسـت        هم مدام سخن از تاريكي و شب، شب       » بوف كور «در  . سياهي مطرح است  
  .كندسبب نيست که اخوان نيز لحظه ديدار و مالقات با آنيما را شب هنگام و در تاريكي و تنهايي مطرح مي بي

  به ديدارم بيا هر شب
  در اين تنهايي تنها و تاريِك خدا مانند

  دلم تنگ است
  تر از لبخند بيا اي روشن، اي روشن
  ها ير سرپوش سياهيشبم را روز كن در ز

  دلم تنگ است
  بيا بنگر، چه غمگين و غريبانه

  در اين ايوان سرپوشيده، وين تاالب ماالمال
  ام با اين پرستوها و ماهيهادلي خوش كرده

  و اين نيلوفر آبي و اين تاالب مهتابي
  ).۲۵۱ ،حياط كوچك پاييز(                                               

  
.  بيايـد و او را از گرفتـاري رهـايي بخـشد            ،کنـد کند و از او درخواست مـي      مي) آنيما(کوه از فراق معشوق      اخوان شِ 

شـود،   از نظر يونگ، زِن ناشناسي كه در خواب و رؤيـا ظـاهر مـي       . و روشنايي را به او هديه دهد      » شبش را روز گرداند   «
  ).۱۳۶: ۱۳۷۸فروم، (»ود مرد است رواني اقليت ژنهاي زنانه در وجةمظهري از آنيما يا نمايند«

  !عجب شيرين شكر خوابي
  سرا پا حسرتم اكنون كه بيدارم
  ولي، اي زن، زِن رويايي شيدا

  بگو آخر چرا بيخود به خوابم آمدي ديشب
  تو كه چون روز شد، ماهي و ناپيدا

  ).۳۹ ،در حياط كوچك پائيز(                                            
  

 زيرا خاصيت آنيما و روح اين است كه با جهان تـاريكي در              ؛وداگاهي و آنيما با شب ارتباطي تنگاتنگ دارد       جهان ناخ 
هـاي خـود در      هم چنين يونـگ در بحـث      . ارتباط باشد و قسمت ناخودآگاه ذهن، همواره مبهم و غيرقابل شناخت است           

كنـد كـه معنـاي نمـادين          است و تأكيد مـي    از كربن سياه سخن مي گويد كه اساس الماس شفاف           «مورد شب و تاريكي     
  ).۸۲: ۱۳۷۱شمـسيا،   (» در ادبيات ما هم زايندگي به شب نسبت داده شده است          . سياهي و تاريكي، اختفا و رويش است      

  : گويد نامه مي حافظ در مغني
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 فريــب جهــان قــصة روشــن اســت    

  
 ببــين تــا چــه زايــد شــب آبــستن اســت 

 )۵۴۴: ۱۳۸۴حافظ، (                         

  .شبي پاك و اهورايي كه بتواند در آن به دنياي ناخودآگاهي سفر كند. اي استدنبال چنين لحظهه اخوان نيز پيوسته ب
  بينمهمان است اين و مي

  كبوِد بيشه پوشيده ست بر تن آبي مهتاِب مينايي
   روشنةهمان است اين و مي بينم، شب تر گون

  ياييؤهمان افسانه و افسون ر
   اهوراييشب پاك

  تجلّي كرده با زيباترين جلوه
  ).۲۵، در حياط كوچك پائيز(                                   

  :يا
  !چه خوابي، خوب

  نمي دانم تو رفتي كجا، آن وقت شب آيا
  و اين را هم نمي دانم كه از كي آشنا بوديم

  و از كي راه ما باهم يكي شد، از كجا، اي زن
  ...سر گرفت و مهربانيمانو از كي گفت و گومان 

  !چه خوابي بود
  بگو آخر چرا خواب ترا ديدم، چرا، اي زن؟

  ).۴۱ ،در حياط كوچك پائيز(                                   
  

  گي آنيمادو جنبه
 و هم   کهن الگوها از دو وجه مثبت و منفي برخوردارند، به اين معنا که هم قادرند به صورت نيروهاي مخّرب عمل کنند                    

ب در ذهـن عمـل   توانند مانند نيروهاي خلّاق يا مخـرّ کهن الگوها مي«يونگ معتقد است که  .الهام بخش افکار نو باشند
ـ  شـوند و  خلّاق وقتي که آنها الهام بخش افکار نو هستند و مخّرب وقتـي کـه همـين افکـار متحّجـر مـي                      . کنند صورت  ب
آنها در هر زمـان و مکـاني        «زيرا  ). ۵۱۲ :۱۳۷۷يونگ،(»آيندند، درمي داوريهاي خودآگاه که مانع کشفيات بعدي هست       پيش

 اين نکته است که امکانات ناخودآگاه در روان انسان نهفته است و به محض رسـيدن                 ةاين امر نشان دهند   . کنندظهور مي 
ن ترتيـب در  دهنـد و بـه ايـ   شوند و عواطف و احساسات بشر را تحت تـأثير قـرار مـي       خودآگاهي نمادين مي   ةبه مرحل 

اي در نمادهـاي مختلفـي ماننـد    زن اسـطوره «در اسـاطير مـا،   ). ۴۳۸ :۱۳۶۶جـونز،  (»شـوند  سرنوشت بشر مؤثّر واقع مي  
، ايـزد   )مهـر (، ايزدبـانوي روشـنايي و پيمـان       )اردوي سور آناهيتا  (ها  ، ايزدبانوي آب  )سپندارمذ(امشاسپندان نگهبان زمين    
هـاي پليـد و منفـي در قالـب ديـو زن      امثال آن ظاهر شده و در مقابل در نفـش و ) اشي يا ارد(بانوي توانگري و بخشش   

 ة، ديوزن زاينـده و بـه وجـود آورنـد          )ترومد(ر، ديو زن نخوت و تکبّ     )جه يا جهي  (گريهاي زنانه و نماد روسپي    آلودگي
آنيمـا از لحـاظ      «:يونگ معقتد اسـت   ). ۱۳۵: ۱۳۸۷موسوي،  (»کندو مانند آن نمود پيدا مي     ) اودگ(هفت سر ديو ضحاک   
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وابستگي به كيفيات و سنخ هاي متفاوت زنان دوسويه است يا دو جنبه دارد، يكي روشن و ديگري تاريك، در يك سـو                       
  ).۹۹: ۱۳۶۴فوردهام،  (»اندخلوص خير، تمثال نجيب الهه مانند و درسوي ديگر روسپي، فريبكار يا ساحره، مكان گزيده              

توانـد    يعني از يك سو به عنوان موجودي است كه مـي   .ك است  روشن و تاري   ة دو جنب  تر نمود آنيما داراي    به بيان واضح  
از سوي ديگر داراي ويژگيهـاي مخـّرب و ويرانگـر      .  او گردد  منجيشخص را در گرفتاريها و مشكالت راهنمايي كند و          

 نتيجه ديـد و نظـر شـخص را          در. تواند بر ذهن و روان فرد تأثير بگذارد و او را دچار مشكالت عديده گرداند              مي. باشد
دارد   منفي آنيما توّجه دارد و بيـان مـي         ةهمچنانكه يونگ نيز به اين جنب     . نسبت به همه چيز مورد تأثير خودش قرار دهد        

براي ). ۲۲۰: ۱۳۷۳يونگ،  (»آنيما برخي مواقع داراي خصلتي سايه وار است، در واقع گاهي نمايانگر نقش شّر است              «: كه
رونـد،  ها، كه نمادهاي تأنيـت بـه شـمار مـي          در بيشتر اساطير و باورها، خدا بانوان و الهه        «دانست كه   توضيح بيشتر بايد    

نث و  ؤو نيروي م  ) از خدايان هند  (كه همسر شيوا    » دورگا«يا  » كالي«اساطير  «براي مثال در    .  دوگانگي هستند  ةداراي جنب 
در نقـش  . سـت  از خدا بـانوي مـادر و همـسر شيوا   و تركيبيويژگي اين خدا بان. همان مفهوم آنيما را دارد    . خلّاق اوست 

 تمام نماي شـوهر خـويش در نقـش هـاي متعـّدد      ةگيرد و در اين نقش آينگي نام مي همسر شيوا، شاكتي يا نيروي زنانه     
 پيش آريايي ايـن خـدا    ةاين دوگانگي به احتمال زياد به نقش دور       . است و در عين حال داراي سرشتي تندخو نيز هست         

اين خدا بانو به خدا بانويي      . نو در نقش موّجد حاصل خيزي و باروري و نيز قرباني كننده موجودات زنده بازمي گردد               با
باتوّجه به موارد ياد شده آنيما در دو وجه مثبت          ). ۲۷: ۱۳۸۷جم زاد،   (»مهربان و نيز خدا بانويي وحشت بار شهرت دارد        
  .باشدو منفي در اشعار اخوان ثالث قابل بررسي مي

  آنيماي منفي ) الف
تـرّحم   و بانوي زيباي بي)Fatale femme (»زن مهلك«در ادبيات غربي با اسامي متعددي از جمله « منفي آنيما ةجنب

توان آن را با توّجـه      اّما مي . اّما اسامي آنان در ادبيات فارسي و بطوركلّي ادبيات شرقي معروف نيست           . شناخته شده است  
درديـن  ). ۶۵: ۱۳۷۱شمـسيا،   (»خوانـد » لكاته«سي، معشوق جفاكار و با توّجه به بخش دوم بوف كور            به ادبيات كهن فار   

در صورتي كه مرد زردشتي در زندگي دنيوي اعمال زشت انجام داده باشد و به             «كه نمود آنيما است،     » دئنا«زردشتي نيز،   
درآمده اعمال ناصواب او را از هيكل منفور        » يزن پتياره زشت  «وظايف اخالقي و ديني خود عمل نكرده باشد، به صورت           

: يونگ در مورد آنيماي منفي معتقد اسـت       ). ۲۴۲: ۱۳۶۴پورنامداريان،  ( »و ناموزون خويش در چشم او مجسم مي سازد        
گيرد، اگر مرد حس كند مادرش تأثيري منفي بر روي وي            مادر شكل مي   ةوسيله  جلوه هاي فردي عنصر مادينه معموالً ب      «

: مطابق عقيـده يونـگ    ). ۲۷۳: ۱۳۷۷يونگ،  (»كند وجودش بصورت خشم، ناتواني و ترديد بروز مي        ة عنصر مادين  گذاشته
هاي بدخويانه و مسموم كه در خالل    منفي در شخصيت مرد ممكن است آشكار شود، براي مثال اظهار نظريه            ةروان زنان «

 واقعيت است و    ةسران ين قبيل، همواره شامل تحريف سبك     هايي از ا  اظهار نظريه . شماردارزش مي آن مرد همه چيز را بي     
مادينه در اين هنگام همـواره در روان         شخصيت منفي عنصر  ). ۲۸۳: ۱۳۷۷يونگ،  (»ب دارد  جنبه مخرّ  اي  به شكل پيچيده  
من هيچ نيستم، هيچ چيز براي من مفهومي ندارد و مـن بـرخالف ديگـران از هـيچ چيـز لـذّت                        «شود كه مرد يادآور مي  

  ).۲۷۳: ۱۳۷۷يونگ، ( »برم نمي
  چه اميدي؟ چه ايماني؟

  نمي داني مگر؟ كي كار شيطان ست
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  دست بردار از دلم، برخيز! برادر

  چه امروزي؟ چه فردايي؟
  ).۴۹ ،در حياط كوچك پائيز(                               

  
گر شده اسـت وروِح حيـات و جـاودانگي در آن            صورت منفي جلوه  بتحت تأثير آنيماي منفي نگاه اخوان به زندگي،         

  .شودمشاهده نمي
  ماجراي زندگي آيا

  جز مشقتهاي توأمان با زجر
  اختيارش همعنان با جبر

  بسترش بر ُبعد فّرار وِمه آلود زمان لغزان
  در فضاي كشِف پوچ ماجراها، چيست؟

  من بگويم يا تومي گويي؟
  هيچ چيز جز اين نيست

  )۱۲۶، در حياط كوچك پائيز(                               
  

  : داردشناسد، اين چنين بيان ميكند كه زندگي را مييا هنگامي كه اخوان خود را شخصي معرفي مي
  من نه خوش بينم، نه بد بينم
  من شد و هست و شود بينم

  عشق را عاشق شناسد، زندگي را من
  ام پايين و بااليشَمن كه عمري ديده
  تش، لعنت به معنايشكه تفو بر صور

  ).۲۳۹ ،در حياط كوچك پائيز(                               
  

 از اين   اي  عنصر مادينه . مرد در رويارويي با مشكالت زندگي ناتوان خواهد ماند        «هاي منفي آنيما اين است که        از جنبه 
 ةهنگـامي کـه اخـوان دربـار       ). ۲۷۵: ۱۳۷۷يونگ،  (»شود كه مرد تحت تأثير احساسات خويش قرار گيرد        دست سبب مي  

من اصالً سرگذشت «:  منفي آنيما را مي توان در سخنان او رديابي و شناسايي كرد    ةگويد، اين جنب  سرنوشت خويش سخن مي   
 چنين و چنـاني و َحـَسب و نـَسب فـالن و              ةمن نه خانواد  . و شرح حال ندارم، حتي همين اسم و شناسنامه هم زيادي است           

راهاي عجيب و شنيدني بر من گذشته، نه سفرنامه به ديارهاي دور و نزديك در دست دارم، نـه تحقيقـات                     بهمان دارم، نه ماج   
هـا و سـتونهاي خـالي     ، به جاي تمام اين حرف»هيچ هيچ هيچ«ام و نه  م در دانشگاههاي خارج و داخل داشته     م و غيرمنظّ  منظّ

 كه هيچ جا نرفت و هـيچ كـاري هـم نكـرد و هرچـه بـر سـرش        هيچ، پسِر هيچ: المعارف روزگار ما بنويسندة دائربگذار در  
: ۱۳۷۰طاهبـاز، (» هيچ نگفت، هيچ درسي نخواند، هيچ دوستي نگرفت و خالصه هيچستان محض، حاال خوب شـد                ،كوبيدند
نيا و  باعث گرديده كه شاعر چندان لذّتي از د،اين احساس غم و اندوه كه متأثّر از قدرت يافتن آنيماي منفي است). ۲۴۲-۲۴۳
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  .رويدادهاي آن نيز نبرد و همواره از پشت عينِك غم و اندوه به همه چيز نظر بيفكند
  خاُمش، اي آوازخوان، خاُمش

  گوئي؟ در كدامين پرده مي
  وزكدامين شور يا بيداد؟

  خواهي با كدامين دلنشين گلبانگ مي
  اين شكسته خاطر پژمرده را كني آزاد؟

  ئي در سينه دارد اوچركمرده صخره
  كه نشويد هّمت هيچ ابر و بارانش
  كي كند سيراب جوِد جويبارانش؟

  با بهشتي مرده در دل، كو سِر سيِر بهارانش؟
  ).۱۳۸ ،آخر شاهنامه(                                                     

  :تر از مرد است، زن باالتر و كاملدر نگاه مثبت اخوان.  منفي آنيما، نگاه اخوان به زن نيز تغيير مي كندةتحت تأثير جنب
  اي، ساالري و از مرد هم بيشي تو زني مردانه

   جنست زن ست، اّماةجام
  اي ديريندرد و غيرت در تو دارد ريشه

  كم مبين خود را، كه از بسيار هم بيشي
  ).۲۱۵ ،در حياط كوچك پائيز(                                                   

  
دارد چنانکـه يونـگ بيـان مـي       . شـود  منفي آنيما، زن از ديدگاه اخوان شوم و پتياره معرفي مي           ة جنب ةر هنگام غلب  اّما د 

شـاتقي زنـداني    «مـاجراي   ). ۲۷۱: ۱۳۷۷يونـگ، (»شـود عنصر مادينه اغلب بصورت زنان جادوگر به تصوير کشيده مـي          «
  :تصويري كه اخوان از زن ارائه مي دهد» دخترعمو طاووس

  شنيدي ماجراها راين ميبعد چند
  وزنخستين داستانها، ماجراي شاتقي را با زنش طاووس

  »هر چه اين بيچاره خوب و صادق و ساده ست«
  »در عوض آن ناكِس بي معرفت معكوس

  مثِل ماري خوش خط و خال است، «-
  اي منحوسبلكه بايد گفت اژدها عفريته
  روبهي مكّار و محتال است
  زنداني ست» پتياره« با تزوير آن شاتقي ده يازده سال است

  »داند چه وقت آزاد خواهد شدو نمي
  ).۲۲۵در حياط كوچك پائيز، (                                                      
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  آنيماي مثبت) ب

  )زن(آنيما و معشوق 
فاوسـت مفيـستوفلس، ورتـر، و       «هـاي روان شناسـان      براساس گفتـه  . م پيدا كند  تواند در معشوق يا زن تجسّ       آنيما مي 

توان گفـت كـه در   حتّّّّّّّّي نمي. انددر قالب داستان » گوته«هاي گوناگون طبيعِت خود     ويلهلم مايستر، همه فرافكنيهاي جنبه    
تنهـا  . »مـادام بـووراي خـود مـن هـستم       «: گويـد  مي  فلوبر .خلق قهرمان زن، نويسنده مجبور است به مشاهده بسنده كند         

هاي چند ُبعدي نه يـك      هاي زنده باشند، شخصيت   توانند شخصيت اند مي   درون خود انسان شناخته شده     خودهايي كه در  
هايي از قبيل هلن تروا، بئاتريِس دانته و حواي ميلتـون را            يونگ در ادبيات، چهره    «مورددر اين   ).۹۴: ۱۳۷۳ولك،  (»ُبعدي

م بگوييم كه هر شخصيت زني كه اهميت يا قـدرتي غيرعـادي             توانياگر اين را بپذيريم مي    . انگاردتجسم انساني آنيما مي   
از کارکردهاي مثبت عنصر مادينـه در روان        ). ۱۹۷: ۱۳۷۰گورين،  (»بدو نسبت داده شده باشد، شايد نمادي از آنيما است         

 آن  هاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود به ياري وي بـشتابد تـا             هرگاه ذهن منطقي مرد از تشخيص كنش      «مرد، اين است كه     
دهد تـا خـود را بـا ارزش هـاي واقعـي درونـي               نقش حياتي عنصر مادينه اين است كه به ذهن امكان مي          . را آشكار كند  

در واقع اين کارکرد آنيما بيشتر بـه کـارکرد          ). ۲۷۸:  ۱۳۷۷يونگ،  (»ترين بخش هاي وجود برد      همساز كند و راه به ژرف     
نقش حياتي آنيما اين است كه به ذهـن امكـان   «به نظر يونگ، . شوده ميپيرخرد ماننده است و آنيما در اين مرحله پير را        

آنيما با ايـن دريافـت   . دهد تا خود را با ارزش هاي واقعي دروني همساز كند و به ژرف ترين بخشهاي وجود راه برد     مي
چنانکه ). ۲۷۸: ۱۳۷۵ ، و هال(»بر عهده دارد  » خود«يعني  » دنياي درون «و  » من« خود، نقش راهنما و ميانجي را ميان         ةويژ

  . تواند غم و اندوه زندان را برايش قابل تحّمل سازدداند كه ميرا كليد گشايش مشكالت خود مي» آنيما«اخوان نيز 
  اي غرفة نور، در اين شب كور
  تو راه روحي، كليد گشايش
  تنها بهانه! وين زندگي را چه بيهوده
  تو صحبت عشق و آنگاه

  خواِب خوش آشيانه
   گفت و گوي دلم با تو و زتو اي

  تو روح روئيدني، سحِر سبز جوانه
  تو در خزاِن غم آلود زندان

  چون صد سبو سبزناي بهاري
   غباري   آئينه روشن بي-! چه تاريك-هاي دلم راگم كرده

  ).    ۴۸ ،در حياط كوچك پائيز(                                                              
  
 شعر اخوان، آنيما داراي ماهيتي است كه مي تواند شخص را براي رسيدن به خودآگاهي وشناخت ياري رسـاند و                     در

  .او را راهنمايي و رهبري كند و در حقيقت نقش كهن الگوي پير و راهنما را بر عهده بگيرد
  با من بمان اي تو خوب، اي يگانه

  برخيز، برخيز، برخيز
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  يزانبا من بيا اي تو از خود گر
  من بي تو گم مي كنم راه خانه

  با من سخن سر كن اي ساكت پرفسانه
  آئينه بي كرانه 

  ).۱۰۴ ،از اين اوستا(                                             
  

: ۱۳۷۱: شميـسا (»خانه رمز شخـصيت و وجـود آدمـي اسـت          «. تواند راه خانه را به شاعر نشان دهد        در اينجا آنيما مي   
در حقيقـت آنيمـا بـراي       . تواند به شناخت و خودآگاهي برسـد       نمي ؛ صورتي كه شخص با آنيما همراهي نكند       در). ۱۵۵

تـوان گفـت كـه سـتايش        مي. سازداي است كه حقايق و معارف را براي او قابل شناخت و ادراك مي             شاعر همچون آئينه  
دهد معشوق خـويش را از همـه برتـر          ا مي اخوان در تجسمي كه به آنيم     . معشوق در حقيقت ستايش آنيماي درون است      

معـشوق در نگـاه او بهـشتي و         . كنـد تر معرفـي مـي    واالتر و پاك  » حضرت مريم « حتي او را از زنان مثالي مانند         ،داندمي
  .ماورايي است

  اما تو اي بهترين، اي گرامي
  اي نازنين تر مخاطب
  اما تو، بي شك عجيبي

  خدا رامريم تر از مريم، آن زن كه زائيد طفل 
  ...پاكي تو، پاك و بزرگ و نجيبي

   سرنوشتيةتو خوشترين خند... 
  اي باور وعده هاي خداوند
  زيباترين گوشه هاي بهشتي

  ).۴۹-۴۸در حياط كوچك پائيز، (                                              
  

دنيـاي كـه    . دنيـا و جامعـه اميـدوار سـازد        تواند او را به زيستن در اين        معشوق براي اخوان تنها وجودي است كه مي       
كدام از اّما با بودن معشوق انگار هيچ. فرستدنگرد و به صورت و معنايش لعنت مياخوان همواره با ديدي منفي به آن مي

از اين  . براي گذار به جاودانگي عشق است     » اسم شب «داند كه   پس مي «. دهند وجود ندارد  مسائلي كه روح او را آزار مي      
  ).۲۰۴: ۱۳۸۴صنعتي، (»ست كه جام آب حيات را در دست جانان مي بيندرو

  رفتپژمرد و ميدر آن لحظه مي
  و لختي عمر جاويدان هستي را

  رفتبرد و ميبه غارت با شتابي آشنا مي
  در آن پرشور لحظه

  دل من با چه اصراري تو را خواست
  دانم چرا خواستو مي
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   هاي پژمردنده كه نامش عمر و دنياستدانم كه پوچ هستي و اين لحظهو مي

  .اگر باشي تو با من، خوب و جاويدان و زيباست
  ).۶۳ ،از اين اوستا(                                                                    

  
 و رهايي از زندان معشوِق اخوان داري هويتي است كه حقيقت و راستي را تنها از زبان او باور دارد، رسيدن به آزادي             

به بيان ديگر هنگامي که اخوان آرزوي وصـال بـه معـشوق در              . داند آرزوي وصال به معشوق و آنيما مي       ةساي را تنها در  
  .گردد ق ميمحقّ) معشوق(رسيدن به آزادي در پرتو ياري آنيما . دلش زنده باشد، آزاد و رهاست حتي اگر در زندان باشد

  ا دروغ ستاّم» آزادي«: به تكرار، و مي گويدناگه زند جارزن جار، نامم 
  اما تو آن مژده راستيني... 

  و راست گويد» آزادي«كه گويد 
  با آرزوي تو، اي آرزوي هميشه

   غمةگويي درين گوش
  ...امشب من آزادم، آزاد

  تپد شادبا عالمي دلم مي
  آزادم و عهدم اين است

  كاّول قدم راه ميخانه پويم
  ).۵۰ ،در حياط كوچك پائيز(                                  
  

سالي از حالت توّجه به زيبايهاي محسور كننده و دسـت نيـافتني تغييـر    نگاه اخوان به معشوق در دوره پختگي و ميان    
  :  قّوت مي گرددةبراي شاعر تبديل به يك تكيه گاه و نقط) آنيما(كند، در اين دوران معشوق  مي

  اي تكيه گاه و پناه 
  هاي  باترين لحظهزي

  پرعصمت و پرشكوِه
  !تنهايي و خلوت من

  اي تكيه و پناِه.... 
  غمگين ترين لحظه هاي اكنون بي نگاهت تهي مانده از نور

  در كوچه باغ گل تيره و تلخ اندوه
  هاي چه شبها كه اكنون همه كوردر كوچه

  ).۷۵-۷۲، آخر شاهنامه(                                                  
  

  آنيما و زايندگي
يك نماد باستاني بـراي     «چون آب،   . شود  مي» آب«مربوط به عنصر    » آنيما«در نظام كهن الگويي يونگ، يكي از نمودهاي         
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آب، راز آفرينش، تولد، مرگ،     «براساس گفته يونگ،    ). ۱۹۵: ۱۳۸۲هال،  ( »زهدان و باروري و نماد تطهير و نوزايي است        
در ايران كهن نيز مـردم بـه        ). ۱۷۴: ۱۳۷۰گورين،  (»ترين نماد ناخودآگاه است   شفا، باروري و متداول   رستاخيز، پااليش و    

 كـسب بيـشتر     ةداشت و اگـر زمينـ     انسان اّوليه، چشمه و نهر كنار خود را گرامي مي         «. نقش آفرينندگي آب اعتقاد داشتند    
اخوان  ). ۴۵: ۱۳۸۰قرشي،  (»نهاي بسيار دور دارد   پس اين تقّدس ريشه در زما     . شدرفت، تقّدس آب برايش بيشتر مي     مي

  .كند معرفي مي» آب«خود را با نماد و خصوصيات ) آنيما(ثالث نيز در جاهاي مختلف معشوق 
  تتو نوش آسايشي، ناز لذّ

  تو راز آن، آن جان و جمالي
  اي خوب، اي خوبي، اي خواب

  تو ژرفي وصفوت بركه هاي زاللي
  ساده و بي ماللية يك لحظ

  ...ي آبي روشن، اي آبا
  ).۴۷ ،در حياط كوچك پائيز(                                    

  
از نظـر يونـگ آب سـمبل    «. ، بـه آب تـشبيه كـرده اسـت      استاو  » آنيماي درون «اخوان، معشوق خود را که در واقع        

شاعر در توصيف   . استآب  ) مردة  نروح زنا (و نزديكترين تصوير به آنيما      ). ۴۷: ۱۳۸۲اسماعيل پور،   (  »ناخودآگاه است 
از نظـر سـمبليك شـبيه بـه آب          «. با آب در ارتباط است    » رنگ آبي «نيز استفاده كرده است،     » آبي روشن «آنيما از عبارت    

اين رنـگ   . رنگ آبي نمايانگر حقيقت و اعتقاد، عشق و ايثار، تسليم و فداكاري است             .آرام، طبيعت زنان و روشني است     
ودادي و  (» لـذا بـه ابـدي كـردن گذشـته تمايـل دارد             ؛و نشانه سنت و ارزشهاي پايدار بـوده       ) ازل(تها  مظهر ابديت بي ان   

گفته شد كه آنيما با آب ارتباطي تنگاتنگ دارد و آب نمادي بارز براي ابراز خـصوصيات آنيمـا                   ). ۱۸۳: ۱۳۸۶مختارنامه،  
) شـهرزاده شـهر سنگـستان     (امي که قهرمـان داسـتان       هنگ» از اين اوستا  «از دفتر شعر    »  شهر سنگستان  ةقص«در  . مي باشد 

 اّما ،دهد و انتظار دارد كه به نشانه بيدار شدن بخت جوان  انجام مي  ،تمامي مراحل و اعمالي را كه كبوتران به اومي گويند         
  :از چشمه بجوشد» آب«خفته اش 

  اشارتها درست بود، اما بشارتها
  گر غبارآلود راه و شوخگينم، غار ببخشا
  ان چشمه پيش من خوشيددرخش

  فروزان آتشم را باد خاموشيد
  فكندم ريگ ها را يك به يك در چاه

  همه امشاسپندان را
  جاي آب دود از چاه سر برمي كرده نام آواز دادم ليك، به ب

  ...آه: گفتي ديو مي گفت
  ).۲۴ ،از اين اوستا(                                                         
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چـاه دنيـاي    «.شـود  به جاي آن تنها دود و سياهي نصيبش مـي          ،رسيد  بايستي به آب مي    نتيجه قهرمان داستان كه مي     در

چـاه همچنـين رمـز روح اسـت و بـه      . ناخودآگاه است و بيرون كشيدن آب از چاه، بيرون كشيدن محتويات درون است 
قت قهرمان داستان نتوانسته است در سفر بـه دنيـاي    در حقي. )۲۰۴: ۱۳۷۱شمسيا، (»  شود مربوط مي ]آنيما[اصل تأنيت   

در نتيجـه   . اش را بيدار سازد و سرزمينش را نجات بخشد         ناخودآگاه، آنيماي خويش را پيدا كند تا با ياري او بخت خفته           
  :دچار يأس و اندوه مي شود و از شدت غم و اندوه فرياد برمي آورد

  مگر ديگرفروغ ايزدي آذر مقدس نيست؟
  هفت انوشه خوابشان بس نيست؟مگر آن 

  زمين گنديد آيا بر فراز آسمان كس نيست؟
  ).۲۴از اين اوستا، (                                                    

  
  آنيما و ماه

 و  )Hecate ( هكـات  )Selene (سـلين، : خدا بانوان از جمله   «در بسياري از اساطير     . ماه نماد زندگي و اصل تأنيث است      
همچنـين در   . با باروري و زايش ارتبـاط دارد      «ماه   ). ۱۷۰: ۱۳۸۱پورخالقي چترودي،    (»ة ماه هستند   يك اله  )Hera (اهر

خدا بانوي شكار و ماه بود ويكي از سـه          » ديانا«با نام رومي    » آرتيمس«اساطير يونان بين زن و ماه پيوندهايي وجود دارد          
داراي تقّدس بوده و ارتباط عميقـي بـا         » ماه«هاي كهن     طرفي در ساير تمدن    از ). ۱۸۱: ۱۳۸۷جم زاد،   (»خدا بانوان باكره  

 ةاست، يك شخصيت محبوب كه نمايند» كوان يين« ماه ةدر چين نيز شخصيت معادل مريم، اله«. شعر و هنر داشته است
در تمـّدن بـزرگ     .  )۲۳۹: ۱۳۷۷يونـگ،   ( »كنـد  روان زنانه است و شعر و موسيقي را به مردم مورد لطف خود الهام مـي               

هـاي وي بـا      آناهيتا نمود و مظهر انساني ماه است، در توضيحاتي كه در آبان يشت از آناهيتـا مـي شـود ويژگـي                     «ايراني  
با صفات نيرومندي، زيبايي و خردمندي      «اين ايزد بانو  ). ۱۷: ۱۳۸۱پورخالقي چترودي،   ( »صفات ماه شباهت زيادي دارد    

نيـز  » مـادر خـدا   «جوشد و بـدين گونـه         زيرا چشمه حيات از وجود او مي       ؛آيد  درميبه صورت الهه عشق و باروري نيز        
هنگامي که شـاعر در     . كند ياد مي » مهتاب«و  » ماه«با عنوان   ) معشوق(اخوان نيز از آنيما      ). ۲۳: ۱۳۸۷آموزگار،  ( »شود مي

و او را از    .  آرامـش و روشـنايي بببخـشد       است كه مي تواند به او     ) ماه(گيرد اين آنيما     تنهايي و تاريكي و ظلمت قرار مي      
  .تحّركي خارج نمايدحالت ركود و بي

  شب افتاده است و من تنها و تاريكم
  و در ايوان و در تاالب من ديريست در خوابند

  پرستوها وماهيها و آن نيلوفر آبي
  بيا اي مهربان با من، بيا اي ياد مهتابي

  )۲۸۳: در حياط كوچك پائيز(                                              
  

، بر اين باور است كـه مـاه، در بـسياري از            »كارل گوستاو يونگ  «، يك تن از شاگردان      »استرهاردينگ«گفتني است كه    
 عشق و باروري    ةايزد ماه نيز، هم اله     فرهنگهاي كهن، رمز زن است و چون رمز زن مانند هر رمزي دو پهلو است، زن و                
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: ۱۳۷۳سـتاري،  (»توزي، هم سازنده است و هم ويرانگر، هم هستي بخش و هم هستي ستان          گ و كينه  و هم رب النوع مر    
  .در اشعار اخوان، بيشتر به جنبه هاي مثبِت اساطيري و نمادين ماه توّجه شده است ). ۱۷۸

 تو ِمهِر آشـفته مـوئي، مـاِه شـِب آرزوي          
  

 با من تو تا روبروئي، با مهر و مه روبه رويـم            
  )۴۵۱: ترا اي كهن بوم و بر(                

 

نوشـد و   برد و به سالمتي اوَ مي، مـي       شاعر در اّولين جرعه از َميي كه به شادباشي آزادي مي نوشد، نام معشوق را مي               
در جايي ديگر نام معشوق     . آوردن نام كسي در هنگام نوشيدن شراب، به دليل احترام و دوستكامي آن شخص بوده است               

و خداي ذوق و موسيقي و        شعر ةكه موجب گشايش رازها مي گردد و شاعر مي تواند از آن طريق با فرشت              كليدي است   
  : عشق آشنا گردد

  خيره در سيماي فلك نام تو را
  بر زبان آوردم اي تابنده مه، جانانه يار
  ناگهان در پرنيان ابرها باغي شكفت
  وزميان باغ پيدا شد جمالي تابناك

  اي نوراني فرود زيبةآمد از آن غرف
  چون فرشته آسماني پيكري پر نور و پاك

  من نگفتم كيستي، زيرا زبان در كام من... 
  اش حرفي نمي يارست گفت از شكوه جلوه

  اي جوان، چشمان تو مي پرسد از من كيست... 
  من به اين ُپرسان محزون تو مي گويم جواب

  من خداي ذوق و موسيقي، خداي شعر و عشق
  ...ها من خداي آفتابمن خداي روشني

  ).۳۰-۲۹زمستان (                                                 
  

  آنيما و ابر
 به بيان ديگـر ابـر بـه علّـت     .ابر است كه با ريزش باران باعث شكوفايي و باروري مي شود    .  ابر نمادي از باروري است    

هواي باراني و ابـر داللـت بـه جهـان           «ديگر اينكه   . ط داشته باشد  تواند با آنيما و اصل تأنيت ارتبا      زايش و خلق باران مي    
اخوان در توصيف و تشبيه معـشوق بـه ابـر            ). ۱۸۲: ۱۳۷۱شمسيا،  ( »تاريك آنيما و به جهان مبهم و مجهول درون دارد         

يـرا معـشوق    ز؛بيشتر به كليت و برتري آن داللت دارد و معشوق خود را از گل، ماه و خورشيد برتر و بـاالتر مـي دانـد                 
  .ابري است كه مي تواند تمامي اينها را بپوشاند و دربربگيرد) آنيما(

  گُل از خوبي به َمه گويند مانَد، ماه با خورشيد
  عطرتة تو آن ابري كه عطر سايه ات، چون ساي

  تواند هم گُل و هم ماه و هم خورشيد را پوشيد
  ).۲۵۵ ،ترا اي كهن بوم و بر(                                                     
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  گيري نتيجه
تـرين و در عـين       که از نظر يونگ، کهن الگوي آنيما مهّمترين و پيچيده          گفتتوان    مي ، آنچه که بدان اشارت رفت     ةبر پاي 

آنيما براي اخوان مانند يک قهرمـان نجـات         . گرددالگويي است که در شخصّيت آدمي مطرح مي        حال دل انگيزترين کهن   
 ةتوانـد يـاريگر شـاعر بـراي ادامـ     هاي يأس و نااميدي تنها آنيما و کارکرد مثبت آنيما است که مي  در لحظه . کندميعمل  

هـايي   لحظـه  ،کنـد سپري مي ) معشوق(هايي را که اخوان در آن با آنيما       لحظه. حيات باشد و او را به ادامه راه اميدوار کند         
که اخوان همراه با آنيمـا  هنگامي. شماردها را غنيمت مي شد و اين لحظه   اندياست که اخوان به هيچ چيز جز معشوق نمي        

اين امـر بـراي اخـواني کـه     .  همواره ديدش مثبت و سرشار از شادي است       ،آيددر پي رسيدن به شناخت و آگاهي بر مي        
آنيما عـالوه   . آيده چشم مي  اي از غم و اندوه و نا اميدي فراگرفته، بسيار با اهمّيت است و بيشتر ب               بيشتر اشعارش را هاله   

 همـواره از کهـن الگوهـاي        هست و داراي کارکردهاي ديگري مانند پيرخرد و قهرمان نيز         ) مردروح زنانه (بر نقش خود    
بينـيم  در مواردي مي . در اشعار اخوان نيز آنيما با اين کارکردها مطرح شده است          . شناسي يونگ بوده است   مطرح در روان  

در حقيقـت   .  راه خـسته نـشود     ةدهد کـه از ادامـ     دهد و به او اميدواري مي     ر راه صحيح را نشان مي     آنيما است که به شاع    
قهرمان ياريگري    که هيچ   هنگامي. کسي به زندگي دارد   همراهي اخوان با آنيماي درونش اميدي است که او در روزگار بي           

توانـد تمـامي    اوست که به تنهـايي مـي      . ک خواست تنها بايد از آنيما کم    . شود  نيست، رستم و بهرام ورجاوندي پيدا نمي      
در کنـار   . هاي مختلف آنيما در شعر اخوان بيشتر به معشوق فرافکني شده اسـت            جنبه. هاي شاعر را برآورده کند    خواسته

ه کـار   هاي مختلف آنيما باشند ب     جنبه ةتوانند بيان کنند  که مي ...  ابر، باران و   ، شب ،آن چيزهايي از قبيل آب، خورشيد، ماه      
در اشـعار اخـوان، آنيمـا بيـشتر     .  منفي و پتياره نيز باشد    ةتوند داراي جنب  چنان که بيان گرديد، آنيما مي     . گرفته شده است  

الگوي سايه قرار داشته و نگاهش نگاهي منفـي بـه            اّما در مواردي نيز که اخوان تحت تأثير کهن        .  مثبت است  ةداراي جنب 
آنيما که پري و زن رؤيـايي شـيدا بـود،           . يما نيز امکان ظهور و بروز پيدا نموده است         آن ةتمام حوادث بوده است اين جنب     
کار و کشنده همواره زشت و پتياره، کسي که تنها در پي کامجويي و رسـيدن                افسون. شودتبديل به زني جغد و جادو مي      

  .هاي بي کسي نيستديگر آن ياريگر و قهرمان لحظه. کندبه مقاصد خويش عمل مي
  
  نابع م
 شرکت سهامي کتابهـاي جيبـي بـا    :، تهرانفرويديسم با اشاراتي به ادبيات و عرفان    ). ۱۳۷۵. (پور، امير حسين  آريان -۱

  .همکاري انتشارات امير کبير، چاپ سّوم
  . انتشارات سمت، چاپ دهم:، تهرانتاريخ اساطيري ايران). ۱۳۸۷. (آموزگار، ژاله -۲
  . انتشارات مرواريد و زمستان، چاپ بيستم:، تهرانمستانز). ۱۳۸۳. (اخوان ثالث، مهدي -۳
  . انتشارات بزرگمهر، چاپ چهارم: تهران،در حياط کوچک پاييز در زندان). ۱۳۷۲(.  -------- -۴
  . انتشارات مرواريد، چاپ چهارم:، تهرانترا اي کهن بوم و بر دوست دارم). ۱۳۷۱(.  -------- -۵
  . انتشارات مرواريد، چاپ دهم:، تهرانهنامهآخر شا). ۱۳۷۰(.  -------- -۶
 . انتشارات مرواريد، چاپ دهم:، تهراناز اين اوستا). ۱۳۷۰(.  -------- -۷
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  ١٩/     بررسي كهن الگوي آنيما در اشعار مهدي اخوان ثالث 
  
 نـشر تـوس،     :تهـران  ، ترجمه جالل سـتاري،     و مثل در روانکاوي و ادبيات      رمز). ۱۳۶۶(ارنست، جونز و همکاران،    -۸

  .چاپ اّول
 . انتشارات توس، چاپ اّول:، تهرانهاي نورير آسمانهز). ۱۳۷۷. (اسماعيل پور، ابوالقاسم -۹

  .۲۰-۱، ص ۵، دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره »الهام هاي شاعرانه«). ۱۳۸۴. (اوحدي، مهرانگيز -۱۰
  .رضوي، چاپ اّولانتشارات آستان قدس : ، مشهددرخت شاهنامه). ۱۳۸۱. (پورخالقي چترودي، مه دخت -۱۱
 . انتشارات علمي فرهنگي، چاپ اّول:، تهرانهاي رمزي در ادب فارسيرمز و داستان). ۱۳۶۴. (داريان، تقّيپورنام -۱۲

، ترجمـه پيـام يزدانجـو،      انتقادي از روشنگري تـا پـسامدرنيته       ةفرهنگ و انديش  ). ۱۳۸۲(پين، مايکل و همکاران،    -۱۳
  . نشرمرکز، چاپ اّول:تهران
  . انتشارات شهر خورشيد، چاپ اّول:، تهرانا در شعرشاملوآنيم). ۱۳۸۷. (جم زاد، الهام -۱۴
  . نشر بلخ، چاپ چهارم:، تهرانزندگي و مهاجرت آريائيان). ۱۳۸۵. (جنيدي، فريدون -۱۵
  . انتشارات زّرين، چاپ هفتم:، به اهتمام سودابه مبشر، تهرانديوان غزليات). ۱۳۸۴. (حافظ، شمس الدين محمد -۱۶
  . انتشارات کتابخانه طهوري، چاپ دوازدهم:، تهرانهشت کتاب). ۱۳۷۲. (سپهري، سهراب -۱۷
 . انتشارات طوس، چاپ اّول:، تهرانبازتاب اسطوره در بوف کور). ۱۳۷۷. (ستاري، جالل -۱۸

 . نشر مرکز، چاپ اّول:، تهرانسيماي زن در فرهنگ ايران). ۱۳۷۳(.  -------- -۱۹

  . انتشارات دستان، چاپ اول: تهرانبي،نقد اد). ۱۳۸۰. (فر، حميدرضاشايگان -۲۰
  . انتشارات فردوسي، چاپ چهارم:، تهراننقد ادبي). ۱۳۸۳. (شميسا، سيروس -۲۱
  .انتشارات فردوس و مجيد، چاپ اّول: ، تهرانداستان يک روح). ۱۳۷۱(.  -------- -۲۲
  . نشرمرکز، چاپ چهارم:ن، تهراهاي روانشناختي در هنر و ادبياتتحليل). ۱۳۸۴. (صنعتي، محمد رضا -۲۳
 . ناشر گرد آورنده، چاپ اّول:، تهراندفترهاي زمانه). ۱۳۷۰. (طاهباز، سيروس -۲۴

  . انتشارات مرواريد، چاپ ششم:، ترجمه ابراهيم امانت، تهرانزبان از ياد رفته). ۱۳۷۸. (فروم، اريک -۲۵
  .مه مسعود ميربها، انتشارات اشرفي، چاپ پنجم، ترجاي بر روان شناسي يونگمقدمه). ۱۳۶۴. (فوردهام، فريدا -۲۶
  . انتشارات تنديس، چاپ اّول:، تهرانآب و کوه در اساطير هند و ايراني). ۱۳۸۰. (قرشي، امان اهللا -۲۷
، تصحيح جالل الدين همايي، انتشارات وزارت       مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه    ). ۱۳۸۶. (الدين محمود کاشاني، عزّ  -۲۸

  .د اسالمي، چاپ هفتمفرهنگ و ارشا
 انتشارات اطّالعات،   :، زهرا ميهنخواه، تهران   راهنمايي رويکردهاي نقد ادبي   ). ۱۳۷۰. (ال و ديگران  . گورين، ويلفرد  -۲۹

 .چاپ اّول

 پـژوهش زنـان،     ،»آنيما و راز اسارت خواهران همراه در شـاهنامه        «). ۱۳۸۷. (موسوي، سيدکاظم و خسروي، اشرف     -۳۰
  .۱۵۳-۱۳۳، ص ۳شماره 

 مجلـه ادب پژوهـي      ،»بررسي رنگ در حکايتهاي هفت پيکر نظامي      «). ۱۳۸۶. (ين تاج و مختارنامه، آزاده    ودادي، زرّ  -۳۱
  .۱۸۹-۱۶۷ص شماره دوم، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة  سال سوم،  سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۲۰

 
د و پرويز مهاجر، انتشارات علمـي فرهنگـي،         ، ترجمه ضياء موحّ    ادبيات ةنظري). ۱۳۷۳. ( آوستن ،ولک، رنه و وارن    -۳۲

 .چاپ اّول

 انتشارات فرهنگ معاصـر،     :، ترجمه رقيه بهزادي، تهران    فرهنگ نمادها در هنر شرق و غرب      ). ۱۳۸۳. (زهال، جيم  -۳۳
 .چاپ دّوم

، ترجمه محمد حـسين مقبـل،       مباني روانشناسي تحليلي يونگ   ). ۱۳۷۵. (اس و نوردباي، ورنون جي    .هال، کالوين  -۳۴
 . انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ اّول:تهران

 . نشرتاريخ ايران،چاپ اول:تهران). دو انسان، دو جهان دو متن،( ادبيات روانکاوي و). ۱۳۷۴(ياوري، حورا، -۳۵

 انتـشارات سـروش، چـاپ       :، ترجمه جالل ستاري، تهـران     اسطوره و رمز  ). ۱۳۷۸. (يونگ، کارل گوستاو و ديگران     -۳۶
  .اّول
 . انتشارات جامي، چاپ اّول:نيه، تهران، ترجمه محمود سلطاهايشانسان و سمبل). ۱۳۷۷. (يونگ، کارل گوستاو -۳۷

 انتـشارات معـارف فرهنگـي       :، ترجمه پروين فرامـرزي، مـشهد      روان شناسي و کيمياگري   ). ۱۳۷۳(.  -------- -۳۸
 .آستان قدي رضوي، چاپ اّول

 انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ      : ترجمه پروين فرامرزي، مشهد    چهار صورت مثالي،  ). ۱۳۶۸.(  -------- -۳۹
 .لاّو
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