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  چکیده 
 تمامی در بشر ذهن اشتراکات واکاویِ یها، زمینهی آنشناسی است که مطالعهدانش اسطورههای مهم الگوها یکی از بخشکهن

هاست، اسطوره آبشخور که-ذهن بشر  ناخودآگاه و خودآگاه بین توانالگوها، میاین کهن بررسی سازد و بامی ممکن را اعصار

که ابتدا توسط روانشناسانی چون یونگ مطرح شد. است فارسی بسیار مشهور در ادبیات  یالگوی آنیما کهنکرد.  برقرار ارتباط

یرد گ کهن الگوی آنیما نیمۀ زنانه در وجود مردان است. این کهن الگو تحت تأثیر حضور مادر و پدر در وجود هر شخص شکل می

بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران  ریتصو نیا .تواند دچار تغییر و تحول شود و تحت شرایط اجتماع و زندگی هر شخص می

آیند که شمار می یی، از جمله شاعران معاصری بهکسرا اوشیس هوشنگ ابتهاج )هـ . الف. سایه( و .است افتهیمختلف نمود 

فراوان از  یها، استفادهاست و یکی از دالیل اقبال عمومی به شعر آنالگوها در شعر آنان مجال بروز و ظهور فراوان یافته کهن

ناپذیر در های جداییکه زن، یکی از وابستهجاییاز آنی قومی مردم وجود دارد. است که در حافظه ها، تصاویر و واژگانیموتیف

بنایِ شعر فارسی تنهایی سنگ آمده و در مقاطعی گاه به میان شعر فارسی محسوب می شود که در ادوار مختلف از او سخن به 

تواند به نقد و تحلیل افکار این دو شاعر کمک شایانی نماید. یی، میکسرا الگوی آنیما در اشعار ابتهاج وبررسی کهن است،گشته 

از روش  زیاستدالل ن یاست و برا یفکی ها داده لیروش تحل تحلیلی صورت گرفته است، -که به شیوه توصیفی پژوهش نیدر ا

بتهاج و ای شعری نتایج پژوهش در بردارنده این مطلب است که در اندیشه است.شده )از جزء به کل( استفاده ییاستدالل استقرا

ام آن است که قوخود گرفته الگو اشکال گوناگونی به های خاّص زمانی و اجتماعی روزگار آنان، این کهندلیل ویژگییی، بهکسرا

 های رمزآلوده است.از این تصویرگری آنیمای خیالی/ انتزاعی و عشق به طبیعت، بازنمودیدو هیأت کّلی در 

 اهداف پژوهش:

 شناختی.روان های شهیاند یمبنا )زن و معشوق( بر مایآن الگوی کهن یژهوی نقش یبررس.  1

 مردان( و اشکال ی)روان زنانه «مایآن» یالگوو بررسی کهن ییابتهاج و کسرا یافکار شعر یِ ورا یشهیپرداختن به اند. 2

 ظهور آن در کالم این دو شاعر.ختلف بروز و م

 سواالت پژوهش:

 با مباحث روانشناسی ارتباطی هماهنگ ایجاد کرد؟  مایآن الگوی کهنچگونه می توان بین مبحث . 1

 یافته است؟  بروز و ظهور ییابتهاج و کسرا یافکار شعربه چه شیوه ایی در مردان(  ی)روان زنانه «مایآن» یالگوکهن .2

 ، سیاوش کسرایی.بانو و معشوق، هوشنگ ابتهاج الگوی آنیما،شناسی، کهنروانواژگان کلیدی: 

                                                           
  akhazaeli21@yahoo.comدانشگاه مازندرانی، فارس اتیّزبان و ادب یتخصّص یدکترا یدانشجو. 1 
                                   Ruhani46@yahoo.com نشگاه مازندران.دای، فارس اتیّگروه زبان و ادب یعلم أتیو عضو ه اریدانش مسئول( یسندهی)نو . * 2

                               Ghanipour48@gmail.comدانشیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبّیات فارسی، دانشگاه مازندران.  . 3 
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 مقدمه 

(. بین ۴: 1389اســت )صــنعتی، کاوی بوده ی روانهنر و ادبیّات از دیرباز یکی از ابزارهای مهم اطّالعاتی برای شــاخه

جا شود؛ از آنتر میبه بعد هر روز عمیق کاوی پیوندی ناگسستنی وجود دارد، پیوندی که از قرن نوزدهمادبیّات و روان

ـــروکار دارند، روابطی زبان، گفتار و حوزهکاوی و ادبیّات، هر دو با تجربهکه روان ـــان با یکدیگر قهری ی خیال س ش

 ه و ازکاوی کردنماید؛ زیرا ادبیّات با غور در اقلیم درون و کوشش در بیان این عوالم، کمک شایانی به پیشرفت روانمی

های آفرینش هنری برسد شناسی عصبی درگذرد و به پردازش نظریهاست از مرز آسیبکاوی توانسته این رهگذر، روان

 (.1۶9: 1382)غیاثی، 

دم قرن بیســتم، خواب جهان را آشــفته کرد )یاوری، کاوی و کشــف قلمرو ناخودآگاه روان، در ســ یدهدانش روان

ی او به شــناســی نویســنده را برحســب امیال ناخودآگاهانهن اســت که روان(. هدف منتقدین این رهیافت آ19: 138۷

ــت دهند. منتقد این حوزه، بر انگیزه ــنده تأکید میدس ــاختاری ذهن به های نویس ــیم س ، «خود»گذارد و الگوی تقس

کاوانه نقد روان(. پس از گذشت مدّتی کوتاه، ۷8و  ۷9: 1382دهد )پاینده، را مبنای کارش قرار می« فراخود»و « نهاد»

کاوی نویسنده ب ردازند، به تحلیل کاو به جای این که به روانمتحوّل شد و شکل دیگری به خود گرفت. منتقدان روان

صیّتو روان شخ صیّتکاوی  شخ گرفتند که گویی های آثار ادبی چنان مورد تحلیل قرار میهای آثار ادبی پرداختند. 

 آقا شنن یی رمان های خاص خود را دارند. تحلیل فروید دربارهاند و عقدهویســندههایی زنده در عالم خیالی نانســان

شته ست )نک. کان دیویس و دیگران، ای از این نوع نقد روان کاوانه، نمونه«مرموز»ی ی ای. تی. آ. هافمن در مقالهنو ا

139۰ :98.) 

ر شناسی بتنیدگی ادبیّات و روان جدیدی از درهمکاوی، مباحث ی روانشناسی و پیدایش شاخهبا پیشرفت علم روان

یک اثر »شود و ی گسترده خوانده میا ( گونه1383) ۴ی مکاریکای است که به گفتههمگان روشن شد. ادبیّات، پدیده

ریک، ا)مک« چون خواب به تفسیر نیاز داردخودآگاه نویسنده یا شاعر است و هم بسا روان نا ادبی بیانگر روان آگاه و چه

ست که برای درک هرچه بهتر متن(؛ از این1۷: 1383 سی های گوناگون از دانش روانهای ادبی، علوم و دانشرو شنا

شده بهره ست.  گرفته  سی میروان»ا  تواند قدرت حس واقعیّت هنرمندان آگاه را افزایش دهد و توانایی آنان را درشنا

«  شــناســی در خودِ اثر جدای از ارزش هنریِ آن نیســتروانهت دیگر، از ج؛ امّا ی پیرامون خود تقویت کندمشــاهده

 شناسی و ادبیّات برای تفسیر یک اثر ادبی، مکمّل یکدیگر هستند. (. در نتیجه علم روان98: 139۰)ولک، 

کارل  شناسی را در این رشته گشود.با تحقیقات خود، باب مطالعات اسطوره 5شناسی، زیگموند فرویدی رواندر حوزه

ستاو سی ۶یونگ گو سطورهنیز در برر سی خود، بر ناخودآگاه فردی و جمعی تأکید میهای ا کند. او برخالف فروید شنا

شــده  ی چیزی بیش از غرایز ســرکوبدانســت، آن را موروثی و دربردارندهکه ناخودآگاه را حاصــل ســرکوب غرایز می

                                                           
۴ Makaryk, Irena Rima 
5 Sigmund Schlomo Freud 
۶ Carl Gustav Jung 
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دهد و به تحلیل شناسی را با هم پیوند میاست که اسطوره و رواننظرانی نیز از جمله صاحب ۷داند. جوزف کم بلمی

 (.15۷-1۷۷: 1389سگال، پردازد )قهرمانان اساطیری می ها وشخصیّت

 ،جا که زبان ناخودآگاه، رمزی و نمادین اســت، در نتیجهدانســت؛ از آنهای ناخودآگاه میها را فرافکنیفروید اســطوره

کردن ها باید آن را جســت. یونگ با مطرحســاخت آن ارند که در ورای ظاهرشــان و در ژرفاســاطیر نیز زبانی رمزی د

ـــل توجّهی در اسطورهتایپ()آرکیالگو ناخودآگاه جمعی و کهن ناخودآگاه »یونگ  یعقیدهشناسی دارد. به، سهم قابـ

 ها وجودملّت اعصار و بین تمامی تمامی الگوها یا تصاویر آغازین که درساز است، کهنانسان دارای ساختمانی اسطوره

ها را فرافکنی نمودهای درونی . وی اسطوره(23۷: 13۷9)یونگ، « استساز ناخودآگاهدارند، حاصل ساختمان اسطوره

 داند.روان و نه متأثّر از عناصر برونی، مانند دوایر فصلی یا سیر حرکت خورشید می

سطوره های مهم دانشیکی از بخشکه الگو کهن سیا شد،  شنا ضوع در حوزهمی با های دین و هنر و رؤیا و ادبیّات، مو

سی بوده و هست.  شکل»نامید، فروید « الگوکهن»چه را که یونگ آنمطالعه و برر ه ک نامد های روانی میبقایای قدیم 

ـــدادهای زندگی افرادذاتی، ماهوی و موروثی ذهن بشر و خارج از دایره از منظر  (.95: 1383)یونگ، «  هستند ی رویـ

ــت، بدون این2۴2: 13۷9یونگ ) ر رازهای روح زمان خویش اس ــّ ــد. (، هنرمند مفس او ]هنرمند[ »که خواهان آن  باش

صوّر می سخن میت سخن میکند که از ژرفای وجود خود  صوالً «. گویدگوید، امّا درواقع روح زمان از طریق دهانش  ا

سیلهشاعران به شعر که و سازمانی  صویرهای مختلف و  افته یقالبی با ظرفیت زیاد و پویایی و توانایی باال برای ایجاد ت

ست تواند دزنند و در نگاهی کلّی باید گفت که شعر به خاطر همین ماهیّت توانمندش، میاست، دست به هنرنمایی می

سله سل صاویری رمزآلود و خیالی بزند که راوی کهن به پردازش  ست که یالگوهای بت شد و برای همین ا نقد »شمار با

ا را هتوان آنکند؛ عناصری که نمیالگویی، توجّه خود را بر عناصر عام و تکراری و قراردادی در ادبیّات متمرکز میکهن

ی بخشــی از کلّ ادبیّات منزلهالگویی، هر اثر ادبی بهدر چارچوب ســنّت یا تأثیرات تاریخی توضــید داد. در نقد کهن

 (.۴۰1: 138۴)مکاریک، « شودالعه میمط

شه و دانش خودآگاه فرد در آفرینش  های هنری و ادبی، اعتقادی بنابراین، باید گفت که اعتقاد به وجود عاملی جز اندی

ست. یونگ، فروید و پیش از آن شدن آن متفاوت بودهتنها نام و شکل مطرح که کهنه و دیرپای است  ها نیچه، هوبر وا

شر بودهدیگران ب ضامین یکسان میان افراد ب صاویر و م ست، توجّه کرده ه این عامل ناخودآگاه که دارای ت ش اند، امّا بیا

داند الگوها را چون غریزه میاست و سعی کرده که وجوه مختلف آن را نشان دهد. او کهناز همه، یونگ به آن پرداخته

 صورت یکسان وجود دارند.بهافراد  شوند، در تمامی که فراگرفتهکه بدون آن

شاعران ایرانی نیز،  صری بهدر میان  شاعران معا سیاوش کسرایی از جمله  سایه( و  ـــ . الف.  شمار هوشنگ ابتهاج )هـ

ی هها، استفاداند و یکی از دالیل اقبال عمومی به شعر آنالگوها در شعر ایشان مجال بروز و ظهور یافتهروند که کهنمی

یافته در شــعر الگوهای تجلّیی قومی مردم وجود دارد. کهناســت که در حافظه ها، تصــاویر و واژگانیفراوان از موتیف

سایه، می سیاری باشد که با بررسی آنکسرایی و  ی ورایِ افکار تر به اندیشهتوان موشکافانهها میتواند بیانگر مسائل ب

                                                           
۷ Joseph Campbell 
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شان پرداخت و کهن شاعران  کهمردان(  ی)روان زنانه« آنیما»الگوی شعری ای شکال مختلف بروز و ظهور آن در کالم  ا

 باشد. رو میمذکور، رویکرد اصلی پژوهش پیش

شت که مطالعه ضوع پژوهش باید بیان دا ساله و مو ضرورت و اهمّیّت ر ست  متون در الگوهاکهن یپیرامون  ادبی قادر ا

 و انپری هایها، قصّهالگوها، افسانهکهن بررسی سازد و با ممکن را اعصار تمامی در بشر ذهن اشتراکات بررسی یزمینه

 کرد. برقرار هاست، ارتباطاسطوره آبشخور که ناخودآگاه و خودآگاه بین تواننمادها، می

ستند، روش تحقیق در این پژوهش ن یگونه از الگویی که تحقیقات کهن جایی از آن  صیفی تحلیلی و تو زیبنیادین ه

شعار س یاست و جامعه ستفاده از مفاهیم و تعاریف  ییکسرا اوشیآماری این پژوهش، ا و هوشنگ ابتهاج است که با ا

ش پژوهش رو نیاست. در امورد تحلیل قرار گرفته شانیا ردر شع ماآنی الگوی کهن ادبیّات، در آن صور و الگویی کهن

 است.)از جزء به کل( استفاده شده ییااز روش استدالل استقر زیاستدالل ن یاست و برا یفکی ها داده لیتحل

شدهها و مقالهالگوها، کتابی کهندرباره شته  ست. در حوزههای زیادی نگا ی شاخهی کتاب، جیمز فریزر در کتاب ا

، اسطورهاست؛ الرنس کوپ در کتاب های متعدّدی از اساطیر جهان شرح دادهالگوی باروری را با ذکر مثال، کهنزرّین

ـــای اسطورهکهن ـــوهـ ـــگـ های مختلف آن، نقد و بررسی شناختی را براساس نظریات نویسندگانِ هر کدام از گونهالـ

ــتاو یونگ در کتاب معروف کرده ــت؛ کارل گوس ، با کمک همکاران خود چارچوبی از بحث هایشانسننان و سننمب اس

به  پاسخ، چهار صورت مثالیچون دیگری هم است. وی در آثارشناختی را با بیانی ساده ترسیم کردهالگوهای روانکهن

شه و یاهاؤر، خاطرات، روح و زندگی، ایّوب شرح موارد دیگری پیرامون این مقوله پرداخته هااندی ست؛ آنتونیو نیز به  ا

شــناختی را با توجّه به مشــکالت روانی الگوهای روان، مجموعه کهنیونگ و خدایان و انسننان مدرنمورنو در کتاب 

ی زمـــان مقدّس مسألهبه اسطوره، رؤیا، رازو  بازگشت جاودانههای است؛ میرچا الیاده در کتابامروز شرح دادهانسان 

لگویی انورتروپ فرای نیز به مباحث سمبل و نقد کهنتحلی  نقدِ است؛ دو فصل از کتاب الگوی آفرینش پرداختهو کهن

صاص دارد که هر یک از انواع ادبی را بر یکی از سال منطبق نموده و نقد کرده اخت صول  ست؛ در آثار مهرداد بهار از ف ا

ها اشاره الگوهای موجود آنشده و به تعدادی از کهنهای اساطیر ایرانی بررسی، ریشهاساطیر ایران پژوهشی درجمله 

از  هکای اشاره کرد گستردههای توان به پژوهشالگو نیز میهای مرتبط با کهننامهاست. درخصوص مقاالت و پایانشده

  یادآوری آن ها در این مقاله صرف نظر می شود.

س نیو فرهنگ و تمدّن اقوام عج خیبوده و با تار نینو یکردیرو ،الگویی که نقد کهن جایی از آن ست، برر حّص و تف یا

 نقد که با توجّه به این گر،ید ییباشــد و از ســو ای نو و تازه های پژوهش یآورنده فراهم ندتوا یم ای نهیزم نیدر چن

-اصلی آن را تشکیل می یشالوده متن، الگوهای استخراج و بررسی کهن نیچنو هم الگویی نکه و شناختی اسطوره

سی کهن سرا ماآنی الگوی دهد، برر شعار ک  ورداربرخ سزایی از اهمّیّت به شانیو ابتهاج، در نقد و تحلیل افکار ا ییدر ا

ست ساس و ا صیت و نگاه نوع توان می پژوهش، این برا سیم را آن راویِ شخ در میان انبوه مقاالت و  لذا، .نمـــــود تر

یافته به شعر کسرایی و ابتهاج بسیار اندک است و با ی زبان و ادبیّات، سهم اختصاصهای منتشر شده در حوزهپژوهش

صورت ستجوهای  ضوع مقالهپذیرفته، دربارهتوجّه به ج ضر نیز هی مو شتهی حا ضمون کهنیچ نو الگوی آنیما، ای با م
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شعار سیاوش کسرایی و هوشنگ ابتهاج حاصل نیامد و این پژوهش، در دسته ها قرار ی نخستینعشق و معشوق در ا

 گیرد و خالء چنین پژوهشی، نگارندگان مقاله را بر آن داشت تا به انجام چنین پژوهشی، همّت گمارند.می

 
 

 الگوها کهن 

ی مشترک است و این الگوها هستند که ناخوداگاه یونگ معتقد است که ذهن و شخصیت آدمی حامل الگوهای دیرینه 

 اند. الگوها، قدیمی و باستانیاند؛ این کهنجمعی را ساخته و تشکیل داده
شتهی یونگ، کهنبه عقیده وی این بدان معنی نیست که  اند. با این حال، به نظرالگوها از دورترین دوران انسانی وجود دا

این اشــکال تنها با گذشــته مرتبط هســتند؛ بلکه این تصــاویر به ویژه به دلیل آنکه محتوای ناخودآگاه جمعی را تشــکیل 

ساختاری خود روان محسوب میمی شوند. بنابراین تجلی قشر زیرین و جمعی روان بوده، و میان دهند، تظاهرات ماهیت 

دهد هر انســان ها نشــان میالگوها عناصــر دائمی ذهن ناهوشــیارند که وجود آنهســتند. کهنها مشــترک تمامی انســان

شیاری در وی، هنوز در عمیق ست )به نقل از: متمدّنی با وجود تحوّل باالی هو ستانی ا سانی با سطوح روان خود، ان ترین 

 (.1۶8: 1385پالمر، 

سیاری از آثار ادبی به انواع مختلکهن صیت-الگوها کهن»توان پیدا کرد. ف میالگوها را در ب شخ صاویر،  ای هها، طرحت

یهروایی و درون پدیدهما ّاتهای نوعی و دیگر  به این-های نوعی ادبی ند و  ثار ادبی حضـــور دار مامی آ یب، ، در ت ترت

 (.۴۰1: 138۴)مکاریک، « آورندی ارتباطات متقابل اثر، فراهم میای را برای مطالعهشالوده

ها پرداخته و در ادامه نقش و ماهیّت زن ی اسطورهالگوها در درونهبخش از پژوهش به نقش و جایگاه کهندر این 

 گیرد. ی ادبیّات، مورد تحلیل و بررسی قرار میالگوی آنیما در پهنهو کهن
 

 هاالگو در بررسی ضمیر و روان اسطورهجایگاه کهن

های پیچیده و مختص شناسی تعلّق دارد و با روششناسی و مردمانسانهای شناسی دانشی است که به حوزهاسطوره

و...( و چه  9،  بوکهارت8گرا )رنه گنونشناسی چه از نوع سنّتهای اسطورهپردازد. نظریهبه خودش به تحلیل مسائل می

نه )هانری کربن ـــا ـــناس یاده 1۰از نوع پدیدارش نه )کلود لوی 11و میرچا ال یا ـــاختارگرا ـــتراوسو...( و چه س و  12ی اس

 ای، فراتر ازنقد اسطوره»گذارند که کاوانه )مانند فروید و یونگ(، همگی بر این ادّعا صحّه می( و نیز روان13ژرژدوموزیل

شت شنهای معمول میبردا ّصه و تواند رو ست و در مقابل ق ست ا ستانی را شد و به همین جهت دا گر معنای زندگی با

 دار انســانی نوعی، اســوه و عین ثابت هر رفتار وکردار معنیبه این اعتبار الگونمونههای دروغند و حکایت که داســتان

 (.۷و  ۶:  13۷۶)ستّاری، « هستند که باید همواره تجدید و تکرار شوند تا اعمال انسانی معنا بیایند

                                                           
8 René Guénon 
9 Titus Burckhardt 
1۰ Henry Corbin 
11 Mircea Eliade 
12 Claude Lévi-Strauss 
13 Georges Dumézil 
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ترین و ی نوعیها نمایندهی نخســـت یا الگویی هســـتند که از روی آن رونویســـی می شـــود. آنها نمونهتایپآرکی

گرا و جهانی، محصول الگوی نیاکانکهن»اند. های هنریها و اساطیر و رهیافتترین خصوصیّات مشترک داستاناساسی

ــاس، در ناخوداگاه جمعی همه39: 138۶)کادن، « ناخودآگاه جمعی و میراث نیاکان ماســت ها، ی انســان(؛ بر این اس

شکلهای مثالی و الگوهای کهنِ ثابت صورت شترکی وجود دارد که موجب  شانهو م سیاری در گیری ن ها و نمادهای ب

ها ی دورانی خاص خود، در همهالگوها به دلیل ســاختار نهفتهاســت. کهناســاطیر، مذاهب و آثار ادبی و هنری شــده

سبب آن شته و به  ضور دا صل تجربهح شرند، جلوهکه حا ضور وآن هایی ب شه در بافت کالم، ح ظهور پیدا  ها همی

 کنند.می

ست که کم«الگوکهن» ضامینی ا ست. کهن پیدا کرده آثار ادبیکم جای خود را در میان گرایی یکی از م نوان ع الگو بها

ی هعقید کند. بهها داللت میترین اصطالحات مکتب یونگ است، بر خرد ناخودآگاه جمعی مشترک انسانیکی از مهم

سان را الگو بر نیونگ، تأکید کهن صیّت ان شخ صی نیز، وجه دیگری از  شخ ست، چرا که ناخودآگاه  اخودآگاه جمعی ا

ــکیل می ــیم  دهد. درتش ــت که ناخودآگاه به دو بخش ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی تقس واقع یونگ عقیده داش

شایند و آرزوها و خاطرهمی ّسمات ناخو صی همان تجارب و تج شخ ست که فراموش  هاییشود. ناخودآگاه فردی و  ا

شخصاند و دقیقاً شده ضمیر خودآگاه  صی و جمعی بوده، یعنی در میان قرار گرفته در  شخ اند. اما وجه دیگر که غیر

ی اوّل )ناخودآگاه شخصی(، از عمق بیشتری برخوردار است، ناخودآگاه جمعی است؛ این مردم مشترک و نسبت به الیه

 مانند.ای بشری است که از نسلی به نسل دیگری به میراث میهبخش از ناخودآگاه شامل تمام تجربه
 

 ی شعر فارسیکیفیّت حضور آنیمای زن و معشوق در په ه

ناپذیر شعر فارسی است که در مقام معشوق یا ممدوح در تمامیِ ادوار شعر فارسی از او سخن به میان زن جزء جدایی

سی می شعر فار سنگ بنایِ  سوخت»که در مکتب شود، چنانآمده و گاه به تنهایی   ،نماید. در حقیقتگونه میاین« وا

شت. حتّی آن شعر بدون زن، رنگ و جالیی نخواهد دا ست، باید گفت  سه، پهلوانی و دلیری ا شعر، حما جا که مضمون 

ا ت بکند. اگر چه یادکرد این نکته نیز ضــروری اســت که وضــع ادبیّاظاهرشــده و خودنمایی می« گُردآفرید»در قالب 

شاید آنجامعه ست.  شق ورزیده میجا که تکریمی حقیقی در این مورد تا حدّی متفاوت ا شود، ادبیّات شده و به او ع

ستمدیده سکینی برای دردهای روح زن  شد. به عقیده بتواند درمان و ت ّشعرای بهار اگر مرد ی ملکدر طول تاریخ با ال

 تر و غزلِ تر کجا و نثری سره کجا؟  نثر خدا است، زن غزل خدا است و آن هم غزلی

ـــعر خــدا، مرد بود نثر خــدا  زن بود ش

 

غزلی  ـــره و زن  ثری س ن ــــد مرد  ــاش  تر ب

 (35۴:  138۷)بهار،                                 

قریبًا ت آغاز کنیم؛ نه از آن جهت که شعر فارسی را بنیاد نهاد، بلکه از آن رو که اشعار« رودکی»اگر شعر کالسیک را با 

های شعری از وی به یادگار مانده است که بتوان شخصیت معشوق وی را در قالبی خاص تحلیل کاملی در برخی قالب

شه شوقی که اندی شقانهکرد؛ باید گفت مع ساحت عا شته، تنها در  شا گذا سه ی رودکی را به تما ی اقلیم وجود وی پر

سترهمی شوقی با این گ سیار محدود، تنهزند. مع ی خویش بنازد که این جمال تواند به جمال و ظاهر فریبندها میی ب

ست، محدودتر و نازیباتر هم می صنّعی نیز ه سیار ت شاعرانی چون منوچهری، از آنجا که بَزَک کرده و ب شعر   نماید.در 
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شت زمان و طیّ مکان، همچون خودِ وی پیر و فرتوت می شوق وی با گذ ست که مع شاعرِ شود و از خود از این رو آن 

شاد» شمان  سیاه چ شت بدو»که « با  سا کنیزک نیکو که میل دا سرتی « ب ستالوژیک»جز ح ماند. این باقی نمی «نو

 شود.یابد و عقیم میمعشوق در تنگنای زمان و مکان است بنابراین فراتر از زمان و مکان شاعر اجازه جوالن نمی

 شــد آن زمانه که شــعرش همه جهان بنوشــت

ــا ـــ ـــ  نه دگر گشت و من دگر گشتمکنون زمـ

 

ـــان بود...  ـــاعر خراس نه که او ش ـــد آن زما  ش
صا و انبـــــان بود صا بیــــــــــار که وقت ع  ع

(22: 13۷2)رودکی،   
شعر زمینه میدر این ست که آن«ی بازگشتدوره»توان ادّعا کرد که یکی از دالیل ناکامی  ستها می، این نکته ا ند خوا

مگر »آید که آن دوره را، آبســتن مضــامین تازه ســازند. حال این ســمال پیش می یکردهمعشــوق ســترون و گاه بَزَک

شوق منوچهری را که تنها در می سی»شود مع شد میوی اجازه« یوتوپیایِ هورا ی زمان و مکان یابد و در احاطهی ر

 «.دربار غزنوی است، در فضای دیگری پرورد و به بار نشاند؟

 توان مرزی بین این معاشیق کشید و بهکه نمیاند نشستهو به بار  یافتهشوق پرورشدر اقلیم ادب فارسی، سه نوع مع

 شوند. آمیزند که یکی میچنان با هم مینظر باید هر سه را در کنار هم دید و گاه آن
 

 آنیمای زمی ی

ر نظر است که معشوق د ی شهوانی آن مورداین معشوق را باید در دو نوع و دو سطد دید؛ ابتدا مبتذل که بیشتر جنبه

پرسـتی و شـاهدبازی ی جمالاین سـطد، ظرفیت بسـیار محدودی برای حمل مضـامین شـعری دارد و تنها در حیطه

سیتوان در توان بدان پرداخت. این بحث و ظرفیت را میمی ســیروس شــمیســا و آثاری از  شاهدبازی در ادبیّات فار

ست و البته این عشق هم تنها ی دیگر معشوق دست بررسی کرد. گونهاین شقانه ا زمینی، دارای جایگاهی متعالی و عا

ست؛ هم از  شرمناک ا سیار محجوب و  ست، امّا ب شوق اگرچه زمینی ا ست که در کمال هم وجود دارد. مع در جمال نی

ی و مجنون و های لیلورزیچه داستان عشقترین مضامین شعری را دارد؛ چنانرو ظرفیت حمل زیباترین و متعالیاین

 است.ای برای ادب فارسی پدید آوردهدست، قلمرو گستردهنیز فرهاد و شیرین و معاشیقی ازین
 

 آنیمای ادبی

ی اعالی این نوع معشوق را حافظ پرورده است، هیچ تردیدی نمونهبرای این نمونه نیز سرایندگان بسیاری داریم اما بی

ست. برای  شعر ا شوقِ حافظ،  ساً مع سا سنایی، عطّار، موالنا، همهچون ا سی، نظامی،  سی چون فردو ی بزرگان ادب فار

شعر  صالً مرکبی راهوارتر از  ست، چون ا سی ا سا شعریّت کاری مهم و ا سبک هندی و...  صائب و بیدلِ  سعدی، جامی، 

شتن آن شاگذا شهتوانند بیابند. حال هرکس به فحوای نیّت اناند، نمیچه کشف کردهبرای جوالن و به تما ود، از ی خدی

شعر را میاو بهره می سهگیرد؛ فردوسی  ستم»ی خواهد تا حما شعر را برای « ر و  «لیلی و مجنون»را بیافریند؛ نظامی 

شقانه سانی میتجلّی عا سنایی و عطّار و موالنا برای تجلیّات عرفانیترین حاالت ان شاید بتوان گفت خواهد و  شان. اما 

 که شعرش را به نمایش بگذارد. خواهد برای آنها را میی اینهمهحافظ تنها شاعری باشد که 
 

 آنیمای آسمانی و ازلی
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شوق با همه شان کبریایی « تعالیباری»های خود، همان ذات ی کثرتاین مع شیقی هم که به کهک ست؛ یعنی آن معا ا

است، چه پیش از وی عارف عر بودهتوان گفت که سنایی مبدع این دیدگاه در ششوند. نمیپیوندد، آسمانی میحق می

توان چنین گفت که نیز اشــعار عرفانی دارد. پس می« وحدت وجودی»پرداز نامی قرن پنجم، ابوســعید ابوالخیر، نظریه

 است.سنایی با آوردن اشعار کامل و واردکردن اصطالحات صوفیانه در آن، بدان رسمیّت بخشیده

کرار گرفته که البته به نوعی تد که پیرامون معشوق تحقیقات فراوانی صورتدر این بخش از پژوهش باید خاطرنشان کر

سیده ست؛ تقریباً در تمامی این پژوهشمطالب و محتوا ر سیک در هالهها بیانا شعر کال شوق  ای از ابهام شده که مع

ست که هرچند در پاره ست و موجودی کلّی ا ست امّا در کل،ا شخّص ا شعار مذکّربودنش م زن و مردبودنش نیز  ای از ا

ست و به سطورهگاه نامعلوم ا سیار نوعی هم حالت ا سامی ب شعار به ا شوق در قامت ا ست. مع ای دارد و هم حقیقی ا

های شــعری برای او که در طی تشــبیهات و اســتعارهاند و یا اینرایج معشــوق بوده ها یا اســامیشــده که این نامنامیده

 (.2: 1393پوراناری، احمدی اند )تخراج  شدهاس

صهبرجسته مرداد 28شدن از کلّیّت و رفتن به سمت فردیّت است. از کودتای ی معشوق شعر معاصر، خارجترین مشخّ

شوق از حالت موهوم و نامشخص خود خارج می1332 شعراندک»شود. ، دیگر مع شوق در  های غنایی اندک، کلّیّت مع

ر تی معشوق آشکارتر و مشخصشود. در این دوره چهره، خیلی کمتر میکه یکی از خصوصیّات شعر کالسیک ما بود

شوق گریزان می شکل موهوم مع ُشعرا از  سائل ملموسشد.  شقانه میان دو شوند و به م شق و روابط عا تری، درباره ع

 (.۶3و  ۶2:  1382)شفیعی کدکنی،  « آورندانسان روی می

های متفاوت دارد. برای چنین بنا بر التذاذ جسم و روح، معشوقشاعرانش، همشعر معاصر به فراخور تمنیات و آرزوهای 

شعار خود از همسران خویش به نمونه شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، حمید مصدق و محمد علی بهمنی در ا

را به شعرش باز « آیدا»د پای اند. احمد شاملو نیز، واضهای واضد کردهها اظهار عالقهاند و به آنعنوان معشوق نام برده

شعر نو نیز قابلیت تقسیمی خود را در این زن دیدهکرده و حیات تازه ست. البته نباید فراموش کرد که معشوق  ندی با

 به زمینی و آسمانی و عرفانی را نیز داراست. 
شعر با نامشرق اندوهدر کتاب  سه  سنگ»های ،  ستم و دویدم و فتادم»، «نه به  شک ست که « نیایش»و « و  موجود ا

شاعران عارف گذشتهحکایت از عشقی دارند که نه هم ست و نه مانند  شاملو و فروغ، زمینی ا شعار  ی ما، عرفانی و چون ا

شاعر  ست که مثالً  شوق عرفانی ا شوق، نوعی مع شعرها مع سمانی. در این  ستجو « یاد پنهان»، «در بنِ خاری»آ او را ج

صامی سیم از اینتوانیم چهرهفاً نمیکند. به همین دلیل ان ست دهیم )معین و آبای قابل تر شوق به د ، شیرینیگونه مع

138۷ :188.) 

شاید بتوان گفت آنیماست که محدودهی گمشدهنیمه ،آنیما ی عشق و تجلّی آن در ی هر مردی در ناخودآگاه اوست. 

شود. اگر خصوصیّات همیشه عشق نیست که متجلّی میکند؛ اما این جنس ممنّث را برای مذکّر، معیّن و مشخّص می

شد، آنگاه نفرت و بیزاری جای دوست شته با شت که آنیما در فرد مقابل وجود ندا شتن را خواهد گرفت. باید توجّه دا دا

شــود که در عالم الگوها در اصــل نماد هســتند، پس هم نمود مثبت دارند و هم نمود منفی. مرد زمانی عاشــق میکهن

شده حال، شخص عاشقشود؛ در اینج زنی را بیابد که خصوصیّات وی با آنچه در ناخودآگاه جمعی دارد، منطبق میخار
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ـــگفت که در ناخودآگاه وی وجود دارد او را کورکورانه و بی اختیار به جانب معشـــوق و محبوب و نیرویی عظیم و ش

 کشاند. می

ست و در همهبرخی از این ویژگی شترک ا شقانهها دیده میشوقهی معها م ست که عا شاعران ادبیّات شود؛ اینجا های 

شترک فراوانی دارند؛ حال فرق نمی سی ایماژهای م شود یا جفای او. به عقیدهفار شوق بیان  ، ی یونگکند که وفای مع

ین صِ زنانه را. اخصوخصوص را، بلکه یک تصویر بههر مردی در خود تصویر ازلی زنی را دارد، نه تصویر این یا آن زن به

صلی ازلی که در جان ست موروثی از ا ست، عاملی ا ساً ناخودآگاه ا سا صویر ا صورت مایهت ست.  ستتر ا ی هر مردی م

ـــاتی که تاکنون در زنان ای از همهی تجربیّات اجدادی جنس ممنّث و خزانهای از همهمثالی ـــاس ی تجربیّات و احس

ست. از آنجا که این ذهنیّت ناخودآبوده شوق فراا شه ناخودآگاه بر مع ست، همی  شود و عامل عمده درافکنده می گاه ا

ست ) شق زنی می8۷: 1359یونگ، عشق یا نفرت، همین آنیما ست که اگر مردی عا صود این ا شود یا از او نفرت (. مق

مردی تماماً مردانه توان گفت وجود هیچ نمی»کند، این عشــق و نفرت، حاصــل تأثیر آنیما بر روان مرد اســت. پیدا می

 (.۶۰: 13۷۶)مورنو، « است؛ مرد همواره در روانش چیزی زنانه دارد
 

 الگوی آنیماای اجمالی به کهناشاره

سانکهن صل ثابتِ روان ان ساختاری ناخودآگاه جمعی و ا صر  سانهالگوها عنا ضامین اف بینیِ اقوام ای، جهاناند که در م

ثار هنری، نمود ن و گاه در خیالابتدایی، مفاهیم آیینی ملل گوناگو پردازی و رؤیاهای مردم امروزی و نیز ادبیّات و آ

ها از نیاکان به فرزندان رسیده و از هایی است که در سیر سدهدار رویدادها و خاطرهواقع، هر انسانی میراث یابند؛ بهمی

ــان در حالت جا که این خاطرات مربوط به ناخودآگاه آدمیآن ــت، انس ــیاری از آن اس ــت و به هنگام هوش ها آگاه نیس

 نماید.ی شهود در آثار هنری روی میها و یا در حالت کناررفتن ناخودآگاهی، به هنگام تجربهمکاشفه
د هم تر، روان هر فرعبارتی سادهطور مطلق مردانه و یا زنانه نیست؛ بهشناسی یونگ، روان هیچ انسانی بهدر مکتب روان

ـــت و هم ـــورت ماده. هر مردی در درون خود یک زن بالقوّه دارد و هر زنی در درون خود مردی بالقوّه که به نر اس ص

ستند و منجر به برو صیّتی فرد میناخودآگاه در تمام طول حیات فرد همراه او ه شخ یونگ همزاد » شوند.ز رفتارهای 

شق( در مردان می شورمندی یا ع و همزاد مذکّر را معادل کالم )خرد یا منطق( در  داندممنّث را معادل اروس مادرانه )

سکر، « زنان صه(. او در این۶2: 1388)بیل شخّ ست که م ست از کیفیت باره معتقد ا شتر عبارت ا ضمیر آگاه زنان بی ی 

در مردان، اروس )یعنی کارکرد رابطه( »شــود. شــناخت که به کالم مربوط میی اروس و نه تمایزگذاری و پیونددهنده

ستینموالً کمتر از کالم رشد میمع ست، حال آنکه کالمیابد و متقابالً در زنان، اروس تجلّی سرشت را البًا شان غشان ا

گیری فرد در ها، تأثیرات بسیار زیادی در نوع تصمیم(. هر کدام از این جنبه2۴: 1383)یونگ، « انگیز استاتفاقی رقّت

های گاه مثبت و گاه منفی را از خود در رفتار فرد در تمام طول حیات فرد، جنبه شان را دارند ورابطه با اتفاقات زندگی

 دهند. بروز می
دهد تا همسر مناسب خود را بیابد. های مثبت عنصر مادینه بسیار مهم هستند. مثالً عنصر مادینه، مرد را یاری میجنبه

شخیص کنش ست که هرگاه ذهن منطقی مرد از ت صر مادینه این ا شود عملکرد مهم دیگر عن های پنهان ناخودآگاه عاجز 

شتابد تا آن شکار کند. نقش به یاری وی ب ست که به ذهن امکان میحیاتیها را آ صر مادینه این ا هد تا خود را با دتر عن
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ساز کند و راه به ژرفارزش شت که با های وجود برد و میترین بخشهای واقعی درونی هم توان آن را رادیویی درونی انگا

عنصــر مادینه با این دریافت  گیرد.کند و تنها صــدای انســان بزر  را میتنظیم طول موج، صــداهای بیگانه را حذف می

 (. 2۷8: 1389عهده دارد )یونگ، به« خود»و دنیای درونی، یعنی « من»ی خودش راهنما و میانجی را میان ویژه

ها ها و نقّاشـیی پنهان در مرد اسـت که در رؤیاها، شـعرها، داسـتانآنیما روان ممنّث درونِ مرد یا همان طبیعت زنانه

الگویی آنیما از او تصویری دوسویه که گاه مثبت و گاه منفی کند. سرشت کهنی تجلّی پیدا میصورت معشوقی رؤیایبه

 است و احساساتی و گسیختهخلق، لجاممتلون، بوالهوس، کج منفی، آنیما عنصری وجه در»دهد. است از خود بروز می

صطالح به گاه شمی حس ا ست مرموز و رحم، بدخواه، ریاکار، هرزه بی و دارد شیطانی ش ( و در ۷5: 13۶8)یونگ، « ا

 .های او دخالت داردگیریترین تصمیمگرِ مرد است و تا حدود زیادی در مهموجه مثبت، یاری

ــت که در چهار مرحله متبلور با توجّه به جنبه ــر در تفکر یونگی میانجی بین من و خود اس های مثبت آنیما، این عنص

ی حوّا که روابطی کامالً غریزی و زیستی داشت، نمادین شود. دومین مرحله را وسیلهبهتواند نخستین مرحله میشود: می

شت، ای و زیبا دای فاوست اثر گوته مشاهده کرد که گرچه شخصیّتی افسانهنامهتوان در شخصیّت هلن در نمایشنیز می

که  ایی مریم باکره نشان داده شود. مرحلهلهوسیتواند بهاش بودند. سومین مرحله میامّا عناصر جنسی همچنان مشخّصه

سایی روح باال می شق، خود را تا مقام پار سایی و خلوص که در آن ع ست که حتّی از پار برد و چهارمین مرحله نیز خرد ا

سیلهبه سرودهای نمادینو سرآمد  سوالمیت،  سرود  این ندرت به رود )انکشاف روانی مرد امروزی بهشده نیز فراتر می ی 

 (. 281: 1389است( )نک. یونگ، ترین نماد به خرد عنصر مادینهیابد؛ مونالیزا نزدیکمرحله دست می

ها در رفتارهای فردی مرد ی روان مرد نیز از جهات مختلفی قابل بررسـی اسـت. این جنبههای منفی عنصـر مادینهجنبه

شهوانی  شخصیّت منفی مادر و تخیاّلت  ستمعموالً تحت تأثیر  و اگر مرد حس کند مادرش تأثیری منفی بر روی وی  ا

صر مادینه شته، عن شم، ناتوانی و تردید بروز میی وجودش بهگذا صر  کند. یکیصورت خ دیگر از نمودهای منفی عن

سند و زنانه صیّت فرد تمایل به کارهای زننده، ناپ شخ ست که همهمادینه در  ، اینبر نماید. عالوهارزش میچیز را بیا

ترین نمود عنصر مادینه تخیّالت شهوانی است. مردان ممکن است به جایی کشیده شوند که خود را با دیدن فیلم، رایج

ی ناهنجار و بدوی عنصــر ی جنســی ارضــا کنند و این جنبهپردههای بیشــدن زنان و پرداختن به کتابنمایش برهنه

باشد و وضعیت عاطفی وی کافی مناسبات عاطفی خود را پرورش ندادهقدر گیرد که مرد بهمادینه تنها زمانی شکل می

روان زن نیز از  یه(. آنیموس یا همان عنصــر نرین2۷5-2۷8باشــد )نک. همان: نســبت به زندگی، کودکانه باقی مانده

صفات مردانه خالق در زجنبه ست که منجر به بروز رفتارهای قهرمانانه و   شود کهن میهای منفی و مثبتی برخوردار ا

 جا روی صحبت پژوهش نیست. این

ـــت هر مردی در خود تصـــویری ابدی و خدادای را حمل می کند؛ نه تصـــویری از این زن یا آن زن یونگ معتقد اس

خصوص، بلکه یک تصویر مطلق و مسلّم. این تصویر اساساً و در بنیاد، نهان در ناخودآگاه است. سازه و عامل موروثی به

س شدهو اجدادی ا ستتر  سجم و طبیعی در حیات یک مرد م ستمی من سی صورت  شائی ازلی به  ی تای ، آرکیت و از من

ــت از تمام مهارت و تجربه ــماعیلیهای اجدادی و نیاکانی زنانه )اس (. این روح ممنّث در 115: 139۰پور، محمّدی و اس

کند و به نظر یونگ این روانِ زنانه در مرد با های هنری تجلّی میوجود مرد اغلب در رؤیاها در حاالت خلسه و آفرینش
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شود و در نمادهای مختلفی مانند مادر، معشوق و... بروز اتّصال او به ناخودآگاه جمعی، منبع الهام آفرینش هنری او می

 کند. پیدا می
صویر روح تایپ روانانگیزترین آرکیلترین و از طرفی دآنیما پیچیده سیِ یونگ و آن ت صورت شنا ست که به  و « زن»ا

شتههای روان زنانهشود. مردان، کسانی را دوست دارند که خصوصیّتمتجلّی می« مادر» باشند. روان انسان، ی آنان را دا

شته سیعی دا شری از قدیم انعکاس و سی و در معارف ب ست؛ بهدوجن صاویر کتب کیمیاگریِ غرب به انحای ا خصوص در ت

شاره شده ست. یک مختلف ا :  13۷9گوید: هر مردی، حوّای خود را در اندرون خود دارد )شمیسا، المثل آلمانی میضربا

55 .) 
شعر، همان سیطرهدر لوای  شد، به دلیل  ست به بازآفرینیگونه که ذکر  شاعر د ضمیر ناخودآگاه،  ه زند کهایی میی 

ــر نیز بهکهن ــعر معاص ــی پررنگ دارند. در ش ــیتالگوها در آن نقش ــاعران، دلیل خاص های زمانی و اجتماعی روزگار ش

شکال گوناگونی گوی زن میالکهن شتهتواند ا سرایی و ابتهاج، به آن پرداخته دا شعار ک سی ا شد که در ادامه با برر با

 گردد.می

 

  )زن و معشوق( مایآن الگوی کهن

شعر قائل شأ غیرارادی برای  سیاری از محقّقان و منتقدان ادبی، من شأیی فراتر از اند و ب شعری نیز من صاویر  معتقدند ت

داند که حاصـــل شـــعر را حاصـــل کنش عمدی و اختیاریِ ذهن می 1۴تفکّر آگاهانه دارند. برای نمونه، نورتروپ فرای

سیطره ست. وی میمراحلی تحت  شاعر از قدرت ارادهی ناخودآگاهی ا سرایش گوید هر مقدار هم که  ی خویش برای 

ستفاده کند،  سمتی از این قدرت اراده را بهشعر ا سازد تا بخش عمدهباید ق سرودهکارگیرد و اراده را فارغ  هایش ای از 

ــیوه ــعری از نظر فرای، غریزی و ناآگاهانهغیرارادی گردد. ش ــتی ش فروید نیز ذهن (. 11۰و  111: 13۷۷فرای، ) اس

عظم شــخصــیّت مثل کوه یخی که بیشــتر آن زیر داند. به نظر او، بخش اناخودآگاه را کلید فهم شــخصــیّت و رفتار می

ضمیر ناخودآگاه، باید باسطد آب می ست و برای فهمیدن محتوای  سطدِ آگاهی ا شد، زیر  شنایی پیدا  با ساختار آن آ

صر بهبه عبارتی (.129: 1388سانتراک، کرد ) فرد خود را دارد و برای فهم دیگر، ناخودآگاه همانند خودآگاه، زبانِ منح

ـــت. آن، ب ـــاختار و واژگان و معانی که زبان روزمرّه»اید زبانِ آن را دانس ی فروید دریافت که خودآگاه زبانی دارد با س

 (.3: 1389)صنعتی، « ماست. ناخودآگاه هم زبان دارد که متفاوت است؛ زبانی تصویری

شود، بسیار شبیه آن ر ما نمودار میسازیم و یا آنچه در رؤیا بیونگ هم بر این عقیده است که آنچه ما در ذهن خود می

یونگ در این نظریه، شــخصــیّت را واحدی متشــکّل از اســت. های دور بشــری اتّفاق افتادهچیزی اســت که در گذشــته

ستم ستمهای روانی مختلفی میسی سی ستقالل، تأثیرات متقابلی درهم دارند.  ر های روانی یونگ دداند که در عین ا

ـــیم ـــونابندی خاص او عباتقس یا نقاب، آنیما،  رتند از: من یا خودآگاه یا خود، ناخودآگاه فردی، ناخودآگاه جمعی، پرس

الگوهای سـایه، آنیما و آنیموس که در ناخودآگاه فرد جای دارند، نسـبت به آنیموس، عقده و سـایه؛ در این میان، کهن

شخصیّت فرد تر هستند و تأثیری مداوم یافتهبقیه تحوّل (. او خود به این نکته اذعان 9: 13۷۷یونگ، دارند )در روان و 

                                                           
1۴ Northrop Frye 
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سیم سه بخش خودآگاه، ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی ارائه میدارد که تق دهد، در بندی روانی او که ذهن را در 

شده ست )خواب و رؤیا به او الهام  سلو، ا شالگوی آنیما از مهمکهن(. در این میان، 8۷: 1391عبّا دهِی کلترین عوامل 

 ورزی و انتخاب معشوق است. آنیما وجه مکمّل زنانه در ناخودآگاه روان مرد است. نوع عشق

 
 

 ی شعری هوش گ ابتهاج و سیاوش کسراییی عشق در اندیشهنگاهی گذرا به جلوه

ـــت که از جمله م تمام تمایالت روانیِ زنانه در روح مرد اس ـــّ توان به می های آنآنیمای پنهان در درون مردان، تجس

احساسات و حاالت عاطفی مبهم، پذیرفتن امور غیرمنطقی، قابلیت عشقِ شخصی، احساس خوشایند نسبت به طبیعت 

شارو رابطه ضمیر ناخودآگاه ا ساس، کهنبر این ه کرد.ی او با  الگوی آنیما ابعاد و نمودهای مختلفی دارد که باید برای ا

ـــیم کرد. آن، گونه ـــت که کهنهای مختلفی نیز ترس الگوی آنیما و آنیموس را تغییر در واقع، تغییر و تحوّل آدمی اس

معشـــوقِ » های مثبت و منفی آنیما نیز یاد کرد که پیش ازین به آن اشـــاره شـــد.توان از نمودچنین میدهد. هممی

قاتل »و  (2۶: 138۷، از نمودهای مثبت آنیما )صرفی و عشقی، «احساسات نسبت به طبیعت»گر( و )یاری« بخشالهام

 هستند.( 32: 139۴از نمودهای منفی آنیما )صالحی و عشقی، « ودرنجی مردان»و ز« تخیّالت شهوانی»، «عشّاق

هوشنگ ابتهاج شاعری است که میان سنّت و مدرنیته در نوسان است و گاه شعر نو سروده و گاهی هم در غزل طبع 

ها را پوشش دهد، ناگزیر های زبانی، آنرنگی که تالش نموده با بازیعرفان کمها و گریاست. فارغ از تمام صوفیآزموده

شعر او نیز  شعری او، آنیمای  صاویر  ضر در ت سیاری از مفاهیم حا شعر او میل به کهنگی دارد و مانند ب باید گفت که 

شوق و به ست که گاه در قامت مع سنّتی موجود ا شتر برآمده از همان ذهنیّت  هم در قامت یک آنیمای  ندرت گاهیبی

سیطرهمنفی ظاهر می شعر تحت  ضای هولناک و اختناق شود. در غزل نو که  سات میهنی و اجتماعی، در ف سا ی اح

شقانهوپا میدست سات و عواطف عا ضای محدودی برای قلیان احسا شود و شاعر پیدا می« فردی»ی زند، ناخودآگاه ف

شت که  شم دا سی دارد و به همین روی، مفاهیم، بنشعر ابتهاج، رنگباید این نکته را نیز پیش چ سیا ها و مایهوبوی 

الگوهای زبانی و ذهنیِ او، تصاویری نو و انقالبی با گرایشی ملموس به سمت تغزّل و فضای رمانتیکِ قدیمی است و به 

ت، با ترین حالدر خوشبینانه شود وفکر یافت نمیخواه یا یک روشنتبع آن، تصاویر آنیمای شعر او، در مقام یک آزادی

ــکل یک یاور در کنار مردان  ــویر غالبِ زن به ش ط جامعه، تص ــّ ــاعر توس ــده در ناخودآگاه ش ــاهای ایجادش نظر به فض

ی مایههویّت و مبهم در درونخواه اســت؛ امّا غالباً در قامت همان تصــاویر کالســیکی اســت که راویِ یک زن بیآزادی

 الگوی آنیما، تأثیر ژرف و شگرفی بر ذهن حسّاس شاعر گذاشته و آثار آن، مشهود است.کهنتاریخ است. با این همه، 

صر، انحراف از نُرم شاعران معا سیاری از  سه با ب ست که در مقای شاعری ا سرایی نیز  ستهسیاوش ک کننده و های خ

ها، به دستگاه فکری منسجم ی آنتوان از طریق مطالعهمعنی در شعرش وجود ندارد. اشعار او هدفمند نیست و نمیبی

های منظوم، تبیلغ عقاید سیاسی، فریادهای ای است جهت سرودن داستانو منظمش پی برد؛ زیرا شعر برای او وسیله

ـــت که قابل چینش در یک مجموعهآمیز و مواردی ازیناعتراض ـــتند. امّا با تمام این وجود، زبان دس ی هماهنگ نیس

سشعری ستقل و زیبا ا شعر بین»ت؛ اش م سرایی،  شعری شعر ک ست و جهت خاصّ و معینی ندارد؛ با این همه  بین ا

 (. 12۰: 1358کوب، )زرّین« است خاصّه در سطد، بسیار زیبا و جذّاب و خوشایند
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ای موضــوعی از اشــعار او تهیه شــود وســعت، تفاوت و تنوّع کســرایی را باید شــاعری چندوجهی دانســت و اگر نمایه

«  فهانمحو کاشیِ اص»ی سُرایش اوست؛ موضوعاتی که گاه هیچ تناسبی با یکدیگر ندارند: مثالً گاه تمایهموضوعات، دس

برای انسان، وسعتی نامحدود متصوّرشده که »است  و گاه را به زیبایی توصیف کرده( شده و آن۶5۰: 1391)کسرایی، 

ــت و مرزش تا پس دیوار ایی محدودهنامش در همه ــیدهی خدا بلند اس ــده۶52)همان: « ن جهان کش ــت؛ در ( ش اس

)همان: « خواهانسردرگمی آزادی»( و در شعری دیگر، ۶55)همان: « استقبال بیتی از حافظ رفته»ای از زمان به بارقه

ضوعات متنوّع می( را فریاد زده۶58 ست؛ از این قبیل مو شاره کرد به: ا ّسمه»توان ا سیمج شب »(، 25« )ی فردو در 

«  هیروشــیما»(، ۶22« )شــعر یونانی»(، 5۷5« )آمریکا! آمریکا!»(، 28۶« )خر در چمن»(، 8۰« )ی ســعدینیافتهپایان

کند و همواره در طلب شماری است که بیانِ تازه سیرابش نمیکسرایی از شاعران انگشت»( و غیره. در حقیقت، ۶8۴)

 (. 2/۴19: 13۷۷)جواهری گیالنی، « استاندازهای تازهدنیاهای تازه و چشم

شه شیب و اندی صل زندگیِ پرفراز و ن شعار او، حا ضعیت کلّیّات ا شکل و و سو،  ست؛ آرمانی آزادیاز دیگر های خواه او

تواند در حزب توده به آمال و آرزوهایش ی جوانی او را به حزب توده کشـــاند و در نهایت، زمانی که دید نمیرایج دوره

زب ایســتاد تا آنجا که کار به تبعید او کشــید و به همین خاطر، مفاهیم آزادی و فکرانِ حدســت یابد، رودرروی روشــن

های مایهزند. شــعر کســرایی، ماحاصــل تخیّلی قوی، احســاس، بنی آنیمای میهن، در شــعرش موج مینگرانی درباره

از  و هموار نیست. او کلّیّاتی ای منظّموکنایه است. با تمام این احوال، کالم او، تابع اندیشهسیاسی و اعتراضات پر نیش

ستشعارهای فراوان و آرزو شت که همین های متعدّد د ست. باید به این نکته اذعان دا ز ا« آرزوییپراکنده»نیافتنی ا

عصیان و شور و هیجان او، نیروی الزم را ندارد و سیالبی »سبب است که کاهد و شاید به همینقدرت و توان شاعر می

ــه و کنار مینیســت که موانع ر ــت که به هر گوش لزاری ی گلغزد و گاه فریفتها از جا کَنده و بغلتاند؛ بلکه جویباری اس

 (.2/۴2۰: 13۷۷)جواهری گیالنی، « دود...شناسد و به سوی آن میشود و سر از پا نمیخرّم و رنگارنگ می

شاعر تغزّل و غنا می ست که دگرچه برخی او را  شقانهخوانند، امّا حقیقت این ا شهرتی ندارد و در میان ر عا سرودن 

های حماسی و ی شهرت او در منظومهاست. عمدهدیوان اشعار کسرایی، بخش اندکی به شعر رمانتیک اختصاص یافته

سی و جامعه سیا شعار  ست که در کارنامها (، 2/۴1۴ی جواهری گیالنی )نک. همان: ی آثار خود دارد. به عقیدهگرایی ا

ی ایران در گرماگرم نهضت ملّی است و حتّی آنجا که تغزّل و رمانتیسم را رین شاعر پرشورِ حزب تودهتکسرایی صرید

سی نیز میبرای بیان مقصودش انتخاب می سیا سائل  شد، حقیقت کند، گاهی گریزی به م زند. فارغ از تمام آنچه بیان 

ب توده است. کسرایی هرچند میان نوقدمایی و این است که او شهرت خود را مدیون اشعار داغ سیاسی و تبلیغات حز

 ی سی، به شعر صرفاً سیاسی، وفادار ماند.گرایی عمومی شعر در دههی هرزهبودن سردرگم بود، امّا در دوره نیمایی

رونق های روشــناییِ آب را مســکوت و بیداند و حرکت امواج و جلوهی حیاط بشــری میاو عشــق و احســاس را الزمه

 . خواندمی

یمِ عشــــق بی بی نســــ هوس،   کــاکــلِ 

هواره گ بش  جن ــــت  هوده اس ی موجب  هــای 

   

عهبی  تابحاصــــل اســــت مزر ماه ـــبز   ی س

لوهبی ج ــــت  نق اس ینــهرو ی  هــای آبی آ
 

 (2۷2: 1391)کسرایی، 
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های زندگی ی شعری سیاوش کسرایی، آنجا که پای احساس و عاطفه در میان باشد، معلول لحظات و موقعیتاندیشه

ست و سخ او ضاف بر این، بیان تازه، پا شنهم شه بهگوی طبع ت ست و همی ست. به ی او نی دنبال تازگی و افق دیدی نو ا

ضات معنایی در کالم او راه پیدا میهمین سرودهسبب، برخی تناق شق را باور نمیای مدفونکند؛ اگر در  ، کندشدن ع

(؛ در جایی دیگر از 3۴1)همان: « نی که عشق نام داشتو افسوس که در گورستان قدیمی شعر/ خفته است/ زیباز»... 

سرت می صداهای بیخوابم نمی»خورد: دفن آن ح شم فرودگاه  ست/ باور نمیبرد/ گو پچ غمین کنی/ امّا من پچصدا

 (.۴39)همان: « شبشنوم در درونها/ پیوسته باز میتصاویر عشق را/ محبوس و چارمیخ به دیوار سال
 

 آنیما در شعر ابتهاج و کسرایینمودهای مختلف 

سی کهن در ادامه شنگ ابتهاج و با نظر به آنچه پیش ازین آمد، تحلیل و برر شعری و ذهنی هو صاویر  الگوی آنیما در ت

سرایی، هدف پژوهش واقع می شوق چهرهگردد. سیاوش ک شق و مع صر، عا شعر معا شاید از ای دگرگوندر  شده دارد؛ 

شاعرِ این دورهآن سته راه خود را بیابد. یکی گرفتار بیرو که  ست و نتوان سردرگم ا ضائات آن ، هنوز  پایانِ زمان و اقت

ه ی اندکی نیز گذشتکند؛ یکی نه گذشته را دریافته و نه زمان خود را و عدّهاست؛ آن دیگری هنوز در گذشته سیر می

( شعرهای این 11: 13۶8ست که محمد حقّوقی )نک. رواند تا تصویرگر آینده باشند. شاید از اینو حال را نیک دریافته

 کند.تقسیم می« شعرهای پیشرفته»و « شعرهای مغشوش»، «شعرهای گمراه»، «ایشعرهای دوره»دوره را به 
ـــته ـــاعران موردبحث، در دو دس ـــعر ش ( مظاهر طبیعی، قابل 2( مفاهیم انتزاعی و 1ی در یک نگاه کلّی، آنیمای ش

سیم ست؛ جلوهتق سطورهبندی ا شوق در قامت موجودی خیالی و ا شاید موتور محرّکهگری مع ی ای، آرزوی پنهان و 

ی پنهان وجود شاعران مرد، شکل و شمایل مظاهر طبیعی به ی زنانهبسیاری از شاعران است. در سوی دیگر، این نیمه

 اند.یابیگیرند و قابل لمس و گاه دستخود می

 
 

 قامت معشوق شاعرآنیمای انتزاعی و خیالی در 

 هاست:ی آنخود است، که از جملهها و امتیازاتی منحصر بهبر رؤیایی، دارای ویژگیوش خیالی و سیمیناین پری
 

 .ناش اس، کلّی و مبهم است

شتر موارد، یک آنیمای کلّی و کامالً  شعر او در بی شوق  ست، امّا مع سیار پررنگ ا شوق ب نگاه ابتهاج به زن در مقام مع

ست، چنان شناس ا ّصی را مدّنظر دارد یا خیر! در غزلی با توان بهکه نمینا شاعر، زن خا شخیص داد که آیا  ستی ت در

شود. یمپیرایه، نشان دادهی آنیمای پنهانِ شاعر است، به زبانی کامالً ساده و بیدهنده، تصاویری که نشان«نیاز»عنوان 

 کند:خوبی این روح زنانه را القا میامهربانی و گردن در شعر بهواژگانی مانند: دامن، گیسو، بوسه، تن، ن

تنشموجِ رقص بر  غزد  ل هن چو  یرا پ گیزِ  ن  ا

سرتحلقه سو به گِرد گردنش ح ستی گی  نما

 روم اش افتــان و خیزان میهمرهِ دل در پی
 

هنش  یرا پ غزشِ  ل مرا از  قص آیــد  ــه ر  جــان ب

یدی دســـت من بر گردنش ـــ غا گر رس  ای دری

ــــه ــادِ گــلای بوس  بو بر تنش      دادی مگر ای ب
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 (13: 138۷)ابتهاج، 

 گونه است:و نیز ازین

ـــه جانِ بوس بت  یازمند ل ـــتن  خواهِ من اس
      

گاهِ من اســــت  که در ن یازی  به ن گاه کن   ن
 

 (19۴) همان:  

ـــتی به دلِ ما زد و رفت  نازنین آمد و دس
 

ــاال زد و رفــتپرده   ی خلوت این غمکــده ب
 

 (255)همان:  

شعار او نیز بین زن مدرنیته و کالسیک در رفت شعار کسرایی، آنیمای ا سبه موازات تنوّع مفاهیم و محتوای ا ت؛ وآمد ا

 چون معشوق شهر کهن، کلّی و مبهم است. گیرد، وصفش نیز هماگر رنگ و لعاب معشوق کالسیک را به خود می

سایه شقدر  شوق، رابطهرابطهکُش، ی آنیمای جفاکار و عا شاعر و مع شق اگر چه همگی ای یکی میان  ست. عا طرفه ا

شاعر را از احوال و روزگار خویش آگاه  شته و  شوق نظری به حال او ندا شوق را بر لب دارد، امّا مع ست و نام مع نیاز ا

 سازد. نمی

ـــت پیامی؟ ـــد که ندارم ز تو ای دوس  چون ش

لب  به  نام و نشــــانِ تو  مه  که ه  بودآن را 

ین دل تو ا گونِ  ی م هوای لــب  کرد   چون 

یدیم ـــ به وصــــالی نرس ند در این ره   هر چ

 

ـــالمی  برخیزد از آن عطر س ــامــه کــه   یــک ن

ـــانی و نه نامی... ـــی، نه نش ـــد که ن رس  چون ش

ـــوخته! خون باش که خامی...  من گفتمش ای س

می... پیــا ـــق،  خنِ عش ـــ جز س نو  ـــ  از مــا نش

ــــرایــی،                          و  918: 1391)کس

919) 

شود، توصیف زلف اش ندارد؛ زیبایی او کلّی است و اگر هم نشانی از او داده میی معشوقهاو حتّی خبری از وصف چهره

 است.و گیسوی یار است؛ گیسویی که در شعر کالسیک فارسی، همیشه سیاه و کفرآمیز بوده

 گیسو بنمـــا اگرچــه کفرآمیز است

 گوییمتر از موی سخـــن میباریک

 

 زلفی بشــکن که تیغ زلفت تیز اســت 

ـــت ـــتاویز اس  موی تو کنون یگانه دس

 (93۰)همان:                               

وش است بلکه راهزن دل، تابدار و پیچان نیز هست. دل عاشق در بر آنچه گفته آمد، زلف یار، نه تنها سیاه و شب عالوه

 گشایی معشوق از گیسوانش است.گرهی آزادی او، آن گرفتار است و چاره

ـــرّه  گشایی کنی پیچان گرهز تاب طـ

 

شب تار  ست زین  شوق رهایی ا  که دل به 

 (8۷3)همان:                                   
 

 نیافت ی استاثیری و دست

سال سات خفته در گذار از  ّسط زن در احسا سی که تو شاعر بوجود میها، در رُبایشِ پریوار و جذب مغناطی آید، خیال 

شاعر میباعث بیداریِ عاطفه ست همینی پنهان  شاعر، راویِ زنی اثیری میشود و در ست که  شود که در دام او جا
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ست و و بدون هیچ چندوچون و تجزیهافتاده ست. آنیمای  ا شادکام ا شق او،  سیده و با ع و تحلیلی، به کام دل خود ر

یت معجزهدور از خواسـتهی، نازک، لطیف و بهاثیریِ شـاعر، عشـقی ذهنی، خیال آسـای های جسـمانی اسـت، امّا خاصـّ

اش کمک های وهم و خیال و رؤیا، به شاعر در ایجاد تصاویر هنریبخشی دارد و زنی در این قامتِ پیچیده در پردهالهام

 کند. می

شعر  ضمن ارائه«دیوار»در  شوق خود )گالی ویژگی، ابتهاج  صویرپردازیهایی از مع های بودن دختر(، مخاطب را با ت

ست خیالی ستفاده از اش همراه مینیافتنید شعر با ا صر زمانی و مکانی )ال زمان و ال مکانی( در  ضور عن سازد. عدم ح

شت آن کوه بلند/ لب دریای کبود»هایی چون عبارت ضلهمتروپولیس و مدینه« پ صویر میی فا شد کای را به ت ه در ک

یابی از معشوق نیز دور از دسترس است. حال این مسأله که در زندگی هوشنگ ابتهاج واقعاً زنی ت خیالی، کامآن بهش

با صورت گال حضور داشته یا نه و یا اینکه شاعر در رؤیای خویش آن را ساخته و پرداخته است، بر ما معلوم نیست؛ امّا 

ستمایه شاعر، د صائص زمینیِ آنیمای  شدهپای برای خیالخ صال او با آنیمایِ ردازی او  ست و دیوار بلندی که حائلِ و ا

 است. ی خیالی را قوّت بخشیدهشده، این اندیشهاش واقعاثیری

د نمایرخ می« لب دریای کبود»و گاهی « پشت کوه»ی ذهن شاعر، مدام در نوسان است؛ گاهی آنیمایِ اثیریِ برساخته

الی این قاب داستانی اش را در البهبه سمت پایانی ناخوش، مسائل روحی و روانی دادن داستانگونه با سوقو شاعر این

شان ، ن«اینک این کوه بلند»، «اینک این راه دراز»، «اینک این دشت بزر »نماید و بندهای ی ساده، بازگو میعاشقانه

 اش است: از رستگاری شاعر در بطن مشکالت عظیمِ نهفته و پنهانی

شت آن کوه ب» سخت میپ شدهلند/ لب دریای کبود/ دختری بود که من  ستمش/ و توگویی گالی آفریده  که  بود/خوا

 (.۶۶: 138۷)ابتهاج، « مَنَش دوست بدارم پُرشور/ و مرا دوست بدارد شیرین...

 پراکند:گونه در کورسوی ناامیدی خویش، نور میآنیمای شعر او، آن دخترک نیلوفرینی است که مهتاب

 (.۶9)همان: « تاب در خواب هوسناک امید خویشت د بینیلوفرین، شبرنگ، مهتابی/ میدختری »

شعر  شوق را، «ای عشق!»در  سرایی آنیمای مع شوق او، خودِ خودِ می« عشق»، ک ست؛ « عشق»نامد. در حقیقت، مع ا

شقی که در عین نزدیکی، نمی سیهع ست یافت. زنی  ست در باغ زتوان به او د او به  شاعر، گلبانگ ندگیفام که مدّتی ا

شت نیمهگوش نمی سر سد؛ هرچند  ست، اما نمیر سی پنهان ی پنهان وجودیِ او آهوکی رمنده و چاالک ا تواند از ک

سته از دلبر کام بگیرد، امّا همانند طعم طرب، در کام  شق نتوان ست. اگر عا شاعر ا سراییِ  نماید که همو باعث آرامش ک

شق هم سیهچنان وجود دارد. آعا ست، چون چهرهنیمای گنهان او  ست و ظلمت در دل ظلمت، فام ا ی او در تاریکی ا

 عینِ آب حیات برای اوست و این، اوج ابهام در وصف معشوق است.
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ــــیــه ــانــوی س ــــق تــو ب  فــام مــنــیای عش

 دیری اســـت در این باغ که گلبانگ تو نیســـت

بزم جــان نی و شــــور  ی یر بودیشــــ  هــا 

مراه  ه گی  میــد ــا ر تو ب خوی  ــــتگر   اس

می ن متــت  چو قــا مع  ــدیــک شــــ فروزن  ا

 گر ننــگ بــه نــام عشـــق کردنــد چــه بــاک

 

ــی  ــن ــام م ــر و ایّ ــم ــوش ع ــم ــای خ ــب  زی

نی! م ــام  ــــرِ ب بر س ین کــه  م غ مرغ   ای 

ــلــخ در جــام مــنــی ــــراب ت  ایــنــک چــو ش

 کــی رام کــنــی آهــوک، آرام مــنــی؟

ــــتــاره ــو هــمــان س ــا ت ــــام مــنــی!امّ  ی ش

ــــنــام مــنــی! ــو و خــوش ــی ت ــدان ــام ب ــد ن  ب
       

 (921و  92۰: 1391)کسرایی، 

 

 رسان استیاری گر ودرمان

ـــاعر به مثابه ـــخت و ماللگر، به کمک او میی یک یاریدر کارکردی متفاوت، آنیمای ش آوری که آید؛ در لحظات س

اش را در نجوایی شاعرانه، با های ذهنیبرد، آشوبستان شعرش پناه میشاعر، درمانده از مصایب روزگار خویش به اَمنِ

های سیاسی و غیره عرض اندام گذارد. این مشکالت که بیشتر حول محور مباحث اجتماعی، سرخوردگیدرمیان می او

سایهنموده شاعر و دردل با آنیمای یاریی همین پناهاند، در  ست که از بار آنبردن  کاهد؛ به بیانی دیگر، ها میگرش ا

 کند.اش فرافکنی میتابد و به معشوقهشاعر خلجانِ این مشکالت اجتماعی و سیاسی را برنمی

چون نانِ شب، گرسنگان، دستمزد اندک، بیماران ناتوان، ، ابتهاج با دختری به نام گالیا از مسائلی هم«کاروان»در شعر 

، رسان خویشکند و تمام این مشکالت را در مأمن آنیمای یاریعصیانِ زندگی، تبعیدگاه، یاران در بند و... صحبت می

 سازد: ح میمطر

سانه» ست گالیا!/ در گوش من اف ست گالیا! به راه ی دلدادگی مخوان/ دیگر ز من ترانهدیر ا شوریدگی مخواه/ دیر ا ی 

افتاد کاروان/ عشقِ من و تو آه/ این هم حکایتی است/ امّا در این زمانه که درمانده هر کسی از بهر نانِ شب/ دیگر برای 

 (.۶۶)همان: « عشق و حکایت مجال نیست...

شکایتِ تبِ دوری از او را بر زبان میآنیمای یاری شاعر، گله و  ست که  شنا سرایی، طبیبی دردآ آورد؛ او خود هم گر ک

ست و هم درمان! شکوفه سیار زیبا، درد ا شاعر با ایهامی ب ست که عاشق در آرزوی گشودن لبی از اوست.  ی تبّسمی ا

ست، اما برای اثبات پاکیِ خود، باید از آتش عبور کند. او کند که هر چمعرّفی می« سیاوش»خود را  ند در عشق پاک ا

 دهد.برد و هذیانِ تب نیز آزارش میسر میاز دوریِ معشوق خویش در رنج و عذاب است؛ همواره در خیال او به

 تبی اســت در تنم ای آشــناطبیب، تبی

 شـــد به صـــد امید و نشـــدبهار عمر تبه

ـــم که به پاداش  ـــیاوش  پاکی از آتشس

 رسد افسوس و همدم شب منسحر نمی

  

سوخته، تب عجبی!...  ستیِ من  ست ه  تبی ا

م گشـــایم از تو لبی...  که ای شـــکوفه تبســـّ

بی... ب مش ســـ ن ــدا مرا و ن هنــد   گــذر د

سته، تبی س ــــذیان ناگ ست به هـ  خیال تو

 (91۴و  913)همان:                              
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تواند در دهد نمیحضرت موالنا، خودِ شاعر از آن روی که تشخیص می« دود پراکنده شدم»در تضمینی از غزل زیبای 

سمانی توفیقی به سازِ معشوق زمینی کوک میمباحث عرفانی و توصیف معشوق آ  کند. آنیمای کسرایی دردست آرد، 

زد. سال به عشقی نامیرا میکشد و او را تبدیبخش دارد که حیات و ممات عاشق را به آتش میاین شعر، نفسی حیات

 بر زندگانی است.این معشوق خورشیدجبین، باعث شادی و آبادی و پیغام

ـــدم ـــدم، آتش گیرنده ش ـــت زنده ش  از نفس

ـــدم ـــدم، من زِ تو آباد ش ـــاد ش  با تو همه ش

صبد و ببین شیدجبین، خیز درین   ای گل خور

 
 

ــدم  ــق نمیرنده ش  ...تاب و تبم دادی و من عش

نده شــــدممژده دهِ داد  نده و زای  شــــدم، ز

باغ به زمین،  ندم  نه نشـــا نده شـــدمدا  برآر

 (8۷۷)همــان:                                        
 

 

 خو و گاه یغماگر است(ماهیّتی دوقطبی دارد )گاه فرشته

ه آنیما هم ب»بُعد مثبت و الگوهاست؛ هم بُعد منفی دارند و هم های ذاتیِ برخی از کهندوگانگیِ ابعاد متضاد، از ویژگی

ستایش می ست. به همینتبع دو قطبی که دارد گاه پرستش و  وید: گجهت یونگ میشود و گاه مورد نفرت و بیزاری ا

ـــت و هم جوان، هم مادر و هم دختر، با 15مادینه جان چون ابوالهول ، وجودی نامعیّن و چندپهلو و پُر وعده و وعید اس

ی نور درآید و هم مارِ صــورت نماد فرشــتهتواند به(. آنیما هم می89: 13۷۷اری، )ســتّ« طهارت و عصــمتی مشــکوک

بر آن، آنیما به برخی از حیوانات نظیر ببر و دیوی فریبکار. عالوهبهشت، هم سیرن، پری دریایی، دختری زیبا و هم ماده

مادهای زنانه در دو نقش متضـاد و ( و به همین سـبب اسـت که ن۶3: 138۶مورنو، ر و پرنده کشـش و التفات دارد )ما

شده سطوره ظاهر  سا )اند. کامالً متعارض در ا شمی ست که جنبه( 13۷9سیروس  ی منفی آنیما در نیز بر این عقیده ا

سامی متعدّد از قبیل زن مهلک و بانوی زیبای بی شدهادبیّات غربی با ا شناخته  سامی آن در ادبیّات ترحّم  ست، امّا ا ا

توان آن را با توجّه به ادبیّات کهن فارســی، معشــوق زمین معروف نیســت؛ ولی میطورکلّی ادبیّات مشــرقفارســی و به

 .(۶۴: 13۷9)شمیسا،  خواند« لکاته»، بوف کورجفاپیشه و با توجّه به بخش دوم 

ـــاره کردهحتّی آن ـــت، میگونه که پورنامداریان اش توان از زنی به نام تر نیز یافت؛ میای قدیمیتوان برای آن نمونهاس

که مرد این دئنا در صـــورتی»کند. رســـد همین، آنیمای منفی را تداعی مینظر میمیان آورد که بهســـخن به« دِئنا»

شت انجام داده شتی در زندگیِ دنیوی، اعمال ز شد و به وظایف اخالقی و دینیِ خود عمل نکردهزرد شد، بهبا صورت با

ــت و پتیاره درآمده، اعما م میزنی زش ــّ ــم او مجس ــواب او را از هیکلِ منفور و ناموزون خویش در چش ــازدل ناص «  س

 های این آنیمای جفاکار در شعر سایه نیز نمود فراوانی دارد:(. نمونه2۴2: 13۶8)پورنامداریان، 
 

تو دارم هوای روی  فتــادم و در ســـر  ــا   ز پ

ــــایــه  ی دلبکن هر آنچــه توانی جفــا بــه س
 

ـــت بر   ـــتی و من دس عای تو میرم...مرا بکش  د

فای تو بمیرم که در و  مرا ز عشـــق تو این بس 
 

 (21: 13۷8)ابتهاج، 

                                                           
15 sphinx 



 89 زمستانفصل  36 می، سال شانزدهم شمارهالپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

 عنوان مقاله: نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی

119 

سیاری در پهنه شاهد تغییرات و اتّفاقات ب شاعری که در تمام طول عمر خود،  شور امّا برای  سی و اجتماعی ک سیا ی 

ست و بدبینی، بهبوده ستا شعری او نیزعنوان یکی از مانیف صر، در کالم  شعر معا شی پررنگ دارد، در زندگی  های  نق

ست که در هیأت آنیما، بروز و ظهور می صدد ایجاد واقعی و ادبی او نیز در جایگاهی تأثیراتی ا شنگ ابتهاج در یابد. هو

سایه سامان و زندگی در  ضاع ناب صاویری از فقر و نیاز، او شکالت مردم، غم و اندوه و از اینت سائل سار ذلّت، م ست م د

ست و در این صلِ همین آید و در نقطهیان، آنیمای مثبت به کمک او میما شعر او نیز در ماح ی مقابل، آنیمای منفی 

 های سیاسی و اجتماعی است:رهیافت
 

به تن، میمی مه  جا نه برونکنم  خا  دوم از 

می ــــده  گمش میپی آن  ــازگردم و  یم ب  آ
 

ــهمی  یوان ــا دل د پیِ او ب یشروم در  خو  ی 

ـــتــه و کوفتــه از گردش   ی خویشروزانــهخس
 

 (13: 13۷8)ابتهاج، 

 باشد:این آنیمای پنهان در پستوی تاریک ذهن شاعر، حتّی باید چشمِ امید به بخشندگیِ شاعر نیز داشته

ای کدامین شـب/ یک نفس بگشـای/ جنگل انبوه مژگان سـیاهت را/ تا بلغزد بر بلور برکه، چشـم کبود تو/ پیکر »

 «های منهای گرم دستی شیرین روزی آفتابی را/ از نوازشجوید/ بوسهنگاه خویش میگون دختری کز دور/ با مهتاب

 (.۶3)همان: 

دارد. در ناخودآگاه ضــمیر جمعیِ بشــر، این های بهشــتی پرده از رخ برمیآنیمای ابتهاج گاه در اندام فرشــتگان و پری

در  پری»، در ادبیّات نیز جلوه و جایگاهی ویژه دارد. است و به تبع آنهای زیادی ایفا کردهموجود خیالی از دیرباز نقش

م ایزدانه، یکی از جنبه ــّ ــتایش و آیین او در روزگار ایزدانِ بزر  بوده -های مامکاریها و خویشآغاز تجس ــت که س اس

حت ترده بود و تی سند در میان مردمان آریاییِ سامی و انیرانی، گسالنّهرین و درههای مدیترانه تا بینباستان از کناره

ای و بسیار زیبا گون موجودی افسانه(. این آنیمای فرشته2۴و  23: 1385)ستّاری، « شدهای گوناگون، پرستش مینام

شده ستخوش دگرگونی واقع  سالیان دراز، هویتّش نیز د ست که در گذر  شأ هرگونه و فریبنده ا ست؛ گاه نماد و من ا

پژوهان معتقدند که در روزگاران کهن، پری در خوست. برخی از اسطورهرشتهزشتی و پلیدی و کژاندیشی است و گاه ف

صل ایزدبانویِ زایش بوده ست که تولّد فرزندان، فزونیِ نعمت، جاریا سته شدن آبا ها و رویش گیاهان، به نیروی او واب

ورِ ازلیِ دیو پری و امور خرق عادتِ آنان، در باور به جادوماندهبود و باقی ــُ ــت )نک. دالور،  های ص ــم، متجلّی اس و طلس

 (. 1۰2: 139۴گذشتی و صالحی، 

 ی ابتهاج نیز به تبع تأثیرات اشعار شاعران کالسیک، کارکردهای مشابه ایشان دارد:وش اندیشهآنیمای پروی
 

ـــکفتم و گفتم  تو را به روی زمین دیدم و ش
 

  

سیده شت ر شته برای من از به ستکه این فر  ا
 

 ( 31 :13۷8)ابتهاج، 

 در کسوتی دیگر: 
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ـــم ـــرکش ـــمنــد س  گفتمش من آن س
 

پریــد پری ز ســــر  ــازت ای   خواب ن
 

ــــت...  من اس ــا  ــه ب ــان ــازی  خنــده زد کــه ت
 

ــت ــانه با من اس ــب فس ــت که ش ــب خوش  ش
 

 (81)همان: 

شعر  شمعاش را یغماگری معرّفی میورزی، آنیمای عشق«کُشعاشق»کسرایی در  برد. ها را میکند که با آمدنش، نور 

ست که در عین ابهام وجودینواز چیرهاو چنگ سیار دارد که با شنیدن پردهدستی ا شقان ب ساز او، تاراش، عا های های 

شعر  زلفانگیزِ سیهوفایِ فتنهوفاست و عیناً وصف روشنی از معشوقِ ستمگرِ بیگسلد. او غدّار و بیشان از هم میجان

 کالسیک فارسی است.

سو را/ گرفته آمد و بنشت/ ببرد از چشم چو آن یغماگر از راه» شب دود گی شان کرد در  سو را/ پری شمعدان  های 

سون ست.../ چو از راه آمد و بنشست/ نوا در تارهای چنگ خود انداخت/ دگرگون پردهچنگِ اف ها پرداخت/ ساز را در د

 (.۶۶)همان: « هزاران تار جان بگسست

شان ی کسرایی، گاهی نان شعر کالسیک نیست و آنیمای پنهان اندیشهبانوی شعر کسرایی، همیشه در قامت معشوقک

سیاهدهد. او پیراهن برّاق میبودنش میاز مدرنیته سوانی  ست؛ گی شد و بدنش نمایان ا شسته، پو رنگ دارد و در کافه ن

شد. در افکار خودش غوطهسیگار می ست و هیچک ی کافه و در همهکس برای او ارج و اعتباری ندارد؛ در همان همور ا

 گذرد. کند و با لبانی رنگی از ماتیکی تند، از مقابل دیدگان شاعر میعام، آرایش میمالء

ست اش/ او ماهیِ رمیدهگرفتهپیراهنش چو فلس/ تابیده بود با تن آتش» ست و د ش شعله بود.../ تنها ن ای از موج 

سیگار می ست/  سیگار میتکان داد و چای خوا شید/  شید و ک شبک سوی درهمش/ گرفتهبه دریا دودها/ امواج  ی گی

ی کافه دور بود/ محو چه چیزی بود، تماشای دوید/ او منتظر نبود/ از گفتگوی و همهمهشدند/ چشمش نمیرنگ میبی

 (.28۰و  2۷9: 1391)کسرایی، « ها؟/ برق نگاه آینه از کیف او دمید/ ماتیک تند او/ گل کرد ناگهانلحظه
 

 نیما در مظاهر طبیعی و حسّیتصویرگری آ

آنیما در این نمود، بروز ی زنانه در روان مرد یا آنیماست. ویژه شاعران به طبیعت، نمود جنبهابراز احساسات مردان و به

ه عشق ب»ی رسد که جنبهی واالیی میتمامی احساسات و عواطف جنس مذکر به طبیعت است که گاه چنان به مرتبه

ــقی، به خود می« طبیعت ــرفی و عش ــرایی، 8۰: 138۷گیرد )نک. ص ــعر کس (؛ برای نمونه، بارزترین نمود آنیما در ش

صیفات زیبای او درباره سبت به طبیعت و تو سات لطیفش ن سا شعاری با عناوین اح ست. ا شمه»ی آن ا سرای« چ ی، )ک

ــتان»(، 95 و 9۴« )در آرزوی بهار»(، ۶9« )باغ»(، ۶۷« )بهار»(، ۶2« )اقیانوس»(، ۴3و  ۴2: 1391 (، از 128« )زمس

 های توجّه فراوان شاعر به طبیعت هستند. نمود

شیدهای خیس/ مهتاب» سرد/ فانوسهای کال/ الماسخور شاخههای  سر های مر / بیماری های غم/ گلبر های تار/ 

 یابد؛ ازدوه پایان میای از غم و انزمینهکه با پس« فصــل پاییز»(. توصــیفی کوتاه از 1۶۷)همان: « غروب/ بیکاری غبار

شعر بر می ضای اعتراضمحتوای  شاعر به ف شباهت آید که  ضای پاییز،  شاره دارد. ف آمیز و خفقان موجود در جامعه ا

 ، شعری سرشار از مظاهر طبیعت است. «شودبهار می»چنین ی آن روز ایران دارد. همبسیاری به جامعه
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ت خورد/ به دششود/ زمین شکاف میکنی/ زمانه زیر و رو/ زمینه پُرنگار مییکی دو روز دیگر از پگاه/ چو چشم باز می»

پو/ ز  شود/ نسیم هرزهسار میها پر از سرود چشمهشود/ دهان درّهزند... ز گرمی نگاه آفتاب/ بلور برف آب میسبزه می

رسد... درین بهار، آه!/ چه یادها/ یزنان و خسته مهای کبک/ فراز خارهای هفت رنگ/ نفسهای کوه/ کنار النهروی الله

شــود/ نگار من!/ امید نوبهار من!/ لبی به خنده باز کن/ های ناتمام/ دل پر آرزو/ چو شــاخ پرشــکوفه باردار میچه حرف

 (.21۰و  2۰9)همان: « شودببین چگونه از گُلی/ خزانِ باغ ما بهار می
 

 بخشی و زندگانیالگوی آب، آنیمای حیاتکهن

ـــت؛ کهنی حیات، بخش جداییالگویی به مایهکهننگاه  الگوهایی چون گذر از ناپذیر ناخودآگاه جمعی ذهن آدمی اس

یافتن به آب حیات در راســتای جاودانگی( و ی پنهان در ظلمات )دســتآب )تولّد و ســرآغازی دوباره(، یافتن چشــمه

بخشی های حیاتخاطر ویژگیکه در نگاهی کلّی، به دهدی واحد در ذهن بشر میغیره، همه و همه خبر از این اندیشه

گر حیات، آب، دریا و رودخانه، چه در ادبیّات و چه در اســـاطیر، بیان»و زندگانی، مربوط به مادینگی و زنانگی اســـت. 

ستتولّد، زندگی، پاالیش، ناخودآگاه و جنبه شایگان« های زنانه و مادرانه ا ست ک( و از این1۴۷: 138۰فر، ) شاید رو ه 

بار آنیمای شعر ابتهاج در چارچوب تصویریِ دریا و (. این18۷: 13۷9)شمیسا، « آب، مادرِ مادرهاست»بتوان گفت که 

 است:نیافتنی، به آن تشبیه شدهشود و معشوق در جایگاهی بس رفیع و مقامی دسترود و چشمه دیده می
ــمــه ــغ ــشدال گــوش کــن ن ــون ــن  ی ارغ

 

ــی  ــــت آن ب ــاس ــد دری ــن ــان ــه م ــهب ــران  ک
 

 (151: 13۷8)ابتهاج،  
 

 

 ی گوارای معشوق است:نوش چشمهگاه جرعه

ـــوختــه ـــیری مبــاد س ـــنــه کــام راس  ی تش
 

 
 

 

شمه ستتا جرعه نوش چ شیرین گوار تو  ی 
 

 (189)همان: 

ــــیــده ز خــارایـی  تـو آب گـوارایـی جـوش
      

ندت  ـــان مه مکن تلخی ور زهر چش  ای چشـــ
 

 (2۴۰)همان: 
 

 ی آسمانآنیمای درخش دگان بخش ده 

تاب، یکی از مظاهر آنیما در شعر کسرایی است؛ نمادی از مادرِ مثالی که بنابر خورشید عالم آنیمای خورشید بخش ده:

ــفقت آن را در خود دارد )نک. یونگ، گفته ــوق و ش ــید نماد 2۷: 138۶ی یونگ، ش ــطی، خورش (. در اروپای قرون وس

(. در بندی از شــعر 2۰۷: 138۷آمده اســت )نک. هال، « حقیقت»در تمثیالت رنســانس، نشــان بوده و « مریم عذرا»

ستکرانه» شتنی عظیم دو شنهمانند موجشاعر به« دا شوق خویش های ت سوی مع ست که به  آفتاب پا در »خویی ا

 ، در حال حرکت است. «نشیب
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شنههمچو موج» سوی آفتاب پا در نخو که میهای ت سرخ و خالی و خفه...دوند/ رو به  سرایی، « شیب/ در غروب  )ک

 توان بود:گر میگری آنیمای خورشید را نظاره(. در ابتدای همین شعر نیز جلوه۴3۶: 1391

صبد/ کز بلندجای کوه/ پخش میهمچو دانه» های جنگل بزر  را/ شود به روی جنگل بزر / و تمام مرغهای آفتاب 

 (.۴35: 1391)کسرایی، « کند تهیهای راز/ میکشد برون/ نگاه تو مرا ز مرغها/ میها ز النهدر هوای دانه

؛ استها در محور عمودیِ کالم شاعران بودهجانشینیِ معشوق در قامت ماه، از نخستین جایگزینی گرِ ماه:آنیمای روشن

شاعری یافت میگونهبه شاید بتوان به جرأت گفت کمتر  شتنی و نازکشود که آنیمای دوستای که  ش را قبای خویدا

شناسی یونگ، ماه هم در قلمروِ ناخودآگاه حضور دارد و نمادی برای آنیما محسوب در روان»باشد. به ماه تشبیه نکرده

ست؛ چنانشود و هممی صل تأنیث ا شاگردان مکتب یونگ[، بر این باور چنین نماد زندگی و ا ستر هاردینگ ]از  چه ا

 (.33: 1393)بصیری، « های کهن، رمزِ زن استی از فرهنگاست که ماه در بسیار

ــایه روز روشــن      ــیاه کردی بر س  چون شــب س
 

ـــتر  ــا مگس  بر آن مــه دو هفتــه زلف دوت
 

 (23: 13۷8)ابتهاج، 

 شود:یابد و زیباتر از او میگر غمّاز، از مقام ماه برتری میگاه این آنیمای عصیان

خیــال دل تری ازتو ای  یبــا  آن مــاه خواه، ز
 

شست  شوق دادم، یک عمر  شکِ  شویتکز ا  و
 

 (۴۴)همان: 

 زند:آغوشی با غیر را به آنیمای درونش میگشاید و تهمت همگاه نیز شاعر لب به شکوه می

ـــتم نمی ــــد کــه در آغوش گیرمــت           دس  رس
 

که دســــت در آغوش می  با  ماه   کنی؟ای 
 

 (81)همان: 

 های دیگری نیز دارد. آنیمای شعر کسرایی، جلوه ستاره:ی آنیمای درخش ده
می ن متــت  چو قــا مع  ــدیــک شـــ فروزن  ا

   

همــان ســـتــاره  تو  نیامــا  م ــــام   ی ش
 

 (2۷2: 1391)کسرایی، 

ستاره ست که بهدر بیت باال، آنیمای او  ست. در ای امید در دل تاریکی شب میعنوان بارقهای ا درخشد و سمبل روح ا

ستارهها، روحِ بعد از مر  بهبرخی از فرهنگ صوّر میصورت  ستش شود که جنبهای ت ی ملکوتی دارد و دلیل آن، پر

شعار احمد 15۷: 1383ترین مذاهب بشری است )نک. شمیسا، نورانیّات در کهن (. این رابطه میان آنیما و ستاره، در ا

ــاملو نیز به ــوح دیده میش ــود؛ برای مثال او وض ــتا« آیدا»ش ــمانش ذکر میرهرا تنها س ــت که ی آس کند که تنها اوس

های ظهور آنیما در (. از دیگر قرینه۷۰: 13۷2)شــاملو، « ی تنهای آن/ توییآســمان آخرین/ که ســتاره»درخشــد. می

ست که  ستاره که قدمتی دیرینه دارد این ا سیاری از ادیان، اعتقاد بر این بوده»قالب  ستارگان، خدایان در ب ست که  ا

 (.2۰9: 138۷)هال، « تندمادینه هس
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 آنیمای زمینِ زای ده و مام وطن 

اند، زیرا عقیده بر این است که نوزادان از ژرفنای زمین، غارها نامیده« زادهزمین»در بسیاری از باورهای کهن، انسان را 

زمین مقدّس در جایگاه مادر ازلی (؛ در واقع، از تزویج 159: 1382آیند )نک. الیاده، ها میو رودخانه و نیز از مرداب

شده ست که موجودات زاده  سمان علوی در جایگاه پدر ازلی )آنیموس( ا ستگیِ نهادینه به اند. )آنیمای باروری( و آ دلب

الگو در شــعر ابتهاج، تحت تأثیر مکتب و آید. توجّه به این کهنحســاب میهای شــعر معاصــر بهشــهر و وطن از ویژگی

 است:  گرایانهطورکلّی افکار چپیز گرایش وی به گفتمان کمونیزم و بهایدئولوژی او و ن

ـــدم که برق بال ـــامان ش ـــروس  چو دود بی س
          

گرفــت  ــه  تش در آشـــیــان نم زد و آ م خر ــه   ب
 

 (19: 138۷)ابتهاج،  

 است تا بلکه:خورده، دیگر لطف و صفایی برای کسی ندارد و دل به امیدی بسته این مادرِ همواره داغدار و زخم

ــرای بی ــی به در نمیدر این س ــی، کس  زندکس

ـــتــه ـــس ـــوارام در انتظــار این غبــار بینش  س
 

می  ن پر  ــده  پرن پرمالل مــا،  ــــت  ــه دش ــد...ب  زن

ـــر نمی یده س ـــ  ـــبی چنین، س نددریغ کز ش  ز
 

 (۷9)همان: 

شوق را به  سرایی نیز مع سیری»ک شبیه« زمین گرم شکل زمت ّسم آنیما در  ضاف بر تج ی هین، تا حدّی جنبکرده که م

 اروتیک نیز دارد. 

دوند/ رو به ســوی آفتاب پا در نشــیب/ در غروب ســرخ و خالی و خفه/ دل به گرمی خو که میهای تشــنههمچو موج»

ستهنگاه نوازش ساحل تو میی تو میهای خ سر به  ستنهم/ ای کرانهدهم/  سیری عظیم دو شتن/ ای زمین گرم «  دا

 (. ۴3۶: 1391)کسرایی، 

 محو شود و تنها« سخن عشق»ی مکانیِ عشق و احساس را نیز دارد. او نگران است مبادا کسراییِ ایدئولوژیست، دغدغه

قرار اشود، نمایشی عبث از رؤیای آن باشد. باید ی شعر و تصنیف، بتوان او را یافت یا اگر نشانی از آن دیده میدر خانه

ای از تاریخ ایران که دسـتخوش اتّفاقات متعدّد سـیاسـی ی زندگی شـاعر اسـت؛ برههکرد که این نگرانی، معلول زمانه

  پرستی و عشق به مادر میهن را برداشت کرد.گونه اشعار او، وطنتوان از اینبسیار بوده و می
ی رویایی آرد؟/ دور از آن خانهو را به ت ش میپلکد؟/ با که دارد برخورد؟/ چه کالمی دل اعشـــق امروز کجا می»

 (.3۶۷: 1391)کسرایی، « های بیهوده/ راستی عشق کجا مسکن دارد در شهر؟شعر و تصنیف/ و نمایش

پندارد و بر آن لعنت ناک میشدن عشق هراسناک است و سکون دل را دروغی وهمی نهانامّا در جایی دیگر، از هنگامه

 فرستد. می

سرکشد گُل عصیانیشود به گور/ بینم که عشق نهان میباور ک»  د؟/ تاش ز خاک؟/ باور کنم که دل/ روزی نمیآنکه 

 (.2۶8)همان: « نفرین بر این دورغ، دروغ هراسناک
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 نتیجه گیری

شوق، مظروف  ،ها، بلکه از یک دیدگاهزن را نه یکی از مملّفه ست؛ چرا که این زن گاه در قالب مع باید تمامی ادبیّات دان

شاعر برای تحقّق آنو محمول آرزو ست که  شعر روی آوردههایی ا شوق، همان آنیما و قرینۀ آن، ها، به  ست. این مع ا

اســت. در شــعر هآنیموســی اســت که در اقلیم وجود هر شــاعر مرد و زنی، بخشــی از ناخودآگاهِ وجودش را بوجود آورد

رو که شاعرِ این دوره، هنوز سردرگم است و نتوانسته شده دارد؛ شاید از آنای دگرگونمعاصر، عاشق و معشوق چهره

ی معشوق شعر معاصر، خارج شدن از کلّیّت و رفتن به سمت فردیّت است. به ترین مشخصهبرجستهراه خود را بیابد. 

ُشعرا از شکل موهوم معشوق تری، درباره عشق و روابط عاشقانه میان شوند و به مسائل ملموسگریزان می مرور زمان 

 آورند.دو انسان روی می

های ازلی است که در محور و در سطحی باالتر، شعری  باهویّت و برخوردار از نمونهشدّت مردمشعر هوشنگ ابتهاج به

گاه انتقادی می ّا در ن به آنیما، در پارهتوان گناخودآگاه همگان حضـــور دارد. ام ای اوقات فت که ابتهاج در پرداختن 

شته و به نظر می ّصی ندا شعر نوآوری خا شدیدی به  ستگی  شاعر دلب ست که  صه به این دلیل ا صی سد وجود این خ ر

سرچشمه ست. در واقع به دلیل همین ی آنیمای او از نمادهای ازلی کالسیک بهره بردهکالسیک دارد و برای همین،  ا

ست که زن  فقط نقشبجاری سم در آثار او سی سی شتر و آفرینش هنری های ثابت را بازی میودن روح کال کند و نه بی

ــتفاده از ظرفیت این کهن ــکل گرفتهکه با اس ــاهای ثابت را طی میالگو ش ــت، فض ــعر او اس ــر در ش کند. آنیمای حاض

سی، انقالبی و کودتای تحت سیا سائلی مانند جریانات  هایی مانند فقر و بیچارگی، خود را و نیز دغدغه مرداد28تأثیر م

شان ست همین دادهن ست که میو در صتی برای بروز پیدا جا شاعر وجود دارند و فر سائلی را که در ناخودآگاه  توان م

سائلی که فراتر از دغدغهنکرده شعر او یافت؛ م ست که اند، به کمک آنیما در  سائلی ا صل م شاعر، ماح صی  شخ های 

 است.ی ظهور رسیدهاست و در شعر ابتهاج، به منصهدآگاه جمعی همگان نقش بستهدرناخو

ها و الگوهای زبانی و ذهنیِ او، مایهروی، مفاهیم، بنوبوی ســیاســی دارد و به همیناز ســویی دیگر، شــعر ابتهاج رنگ

ست  ضای رمانتیکِ قدیمی ا سمت تغزّل و ف شی ملموس به  صاویری نو و انقالبی با گرای صاویر آنیت مای و به تبع آن، ت

ــعر او، در مقام یک آزادی ــنش ــبینانهفکر یافت نمیخواه یا یک روش ــود و در خوش ــاهای ترین حالت، با ش نظر به فض

خواه است؛ امّا غالبًا ایجادشده در ناخودآگاه شاعر توّسط جامعه، تصویر غالبِ زن به شکل یک یاور در کنار مردان آزادی

 ی تاریخ است.مایهاویر کالسیکی است که راویِ یک زن ناشناس و مبهم در دروندر قامت همان تص

سیاوش کسرایی را باید شاعری مفلق و مبدع دانست که پی برد باید از چاه تنگ معاشیق شعر ستنی، مقنّع وار، ماهی 

شهرت خود را هم مدیون ه ست و اگرچه  سی ا سیا سینو بیرون آورد. او در آغاز گرفتار آنیمای  سیا شعرهای   -مان 

ــعرهای  ــت اما آن ش ــی اس طلبند و فراتر از زمان خود عقیمند. در این ی خود را می، زمانه«ایدوره»اجتماعی دهۀ س

رهاند و کلّیّت و های تکراری شعر آن دوره میدوره، کسرایی دستگاه فکری منسجمی ندارد، امّا آنجا که خود را از قالب

عنوان ابزاری کارا جهت شــعر برای کســرایی بهرســد. برد، به آغاز میبه ادبیّت آن پی می یابد واشــتمال شــعر را درمی

باشد. کسرایی را باید شاعری چندوجهی دانست و دست میآمیز و مواردی ازینتبیلغ عقاید سیاسی، فریادهای اعتراض

ی ُسرایش اوست. گرچه برخی او دستمایهای موضوعی از اشعار او تهیه شود وسعت، تفاوت و تنوّع موضوعات، اگر نمایه
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ســرودن شــهرتی ندارد و در میان دیوان اشــعار خوانند، امّا حقیقت این اســت که در عاشــقانهرا شــاعر تغزّل و غنا می

های حماسی و اشعار سیاسی ی شهرت او در منظومهاست. عمدهکسرایی، بخش اندکی به شعر رمانتیک اختصاص یافته

 ی آثار خود دارد.ت که در کارنامهگرایی اسو جامعه

ــتهدر یک بخش ــاعران موردبحث را در دو دس ــعر ش ( مظاهر طبیعی، 2( مفاهیم انتزاعی و 1ی بندی جامع، آنیمای ش

سیم کرد؛ جلوهمی سطورهتوان تق شوق در قامت موجودی خیالی و ا شاید موتور محرّکهگری مع ی ای، آرزوی پنهان و 

ی پنهان وجود شـاعران مرد، گاه شـکل و شـمایل مظاهر ی زنانهدر سـوی دیگر، این نیمهبسـیاری از شـاعران اسـت. 

ا و های، دارای ویژگیبر اســطورهوش خیالی و ســیمینپریاند. یابیگیرند و قابل لمس و گاه دســتطبیعی به خود می

ــت: ــت؛  -1 امتیازاتی مختصّ به خود اس ــناس، کلّی و مبهم اس ــت -2ناش ــت؛ نیااثیری و دس  گر ودرمان -3فتنی اس

ست؛ یاری سان ا شته -۴ر شاعران موردبحث به ماهیّتی دوقطبی دارد )گاه فر سات  سا ست(. ابراز اح خو و گاه یغماگر ا

ــت. طبیعت نیز نمود جنبه ــات و عواطف جنس ی زنانه در روان مرد یا آنیماس ــاس آنیما در این نمود، بروز تمامی احس

ست که گاه چ سد که جنبهی واالیی مینان به مرتبهمذکر به طبیعت ا شق به طبیعت»ی ر ه از گیرد کبه خود می« ع

ی آسمان )ماه آنیمای درخشندگان بخشنده -2بخشی و زندگانی؛ الگوی آب، آنیمای حیاتکهن -1هاست: ی آنجمله

 آنیمای زمینِ زاینده و مام وطن. -3و خورشید و ستاره(؛ 

را در یک فرایند زمانی به شعر گذشته/ معاصر یا سنّتی/ نو تقسیم کنیم، باید گفت معشوق کالم پایانی اینکه اگر شعر 

ی زمینی، آسمانی و ادبی تجلّی راند و در سه گونهصورت آنیما بر وجود شاعر حکم میشعر سنّتی و کالسیک، اغلب به

شوق گوناگونی فراوانی پذیو نمود می صر، آنیمای مع ست. کهنرفتهیابد؛ امّا در ادب معا تمام  یالگوی آنیما دربردارندها

ی شــعری اســت. در اندیشــهی مردان وجود داشــته و به ارث رســیدههای ازلیِ زنانه اســت که در ناخودآگاه همهتجربه

الگو اشـکال های خاصّ زمانی و اجتماعی روزگار ایشـان، این کهندلیل ویژگیهوشـنگ ابتهاج و سـیاوش کسـرایی، به

ست. در حقیقت، خود گرفتهبهگوناگونی  شاعر جوالن میا سی که در وجود هر  سته به نوع تأثّرات آنیما و آنیمو دهد، ب

ها و نظایر آن، تظاهرات و تجلیّات متفاوت الگوباورهای گذشــته چون دین و مذهب و کهن -بیشــتر-خود از محیط و 

 دارند.
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 فهرست م ابع و مآخذ 

 ها:کتاب

 ی رؤیا منجّم، تهران: علم.اسطوره، رؤیا، راز، ترجمه (1382)الیاده، میرچا  -

 . بهار، تهران: نگاه الشّعرای ملک وانید (138۷) یبهار، محمّدتق -

 .حسین پاینده، چاپ سوم، تهران: آشیان ییونگ، ترجمه یاندیشه (1388بیلسکر، ریچارد ) -

 . تهران: رشد ،محمّدی رضا غالم و پور محمّد دهگان یترجمه ونگ،ی ن،ید د،یفرو (1385) کلیپالمر، ما -

 .یو فرهنگ یچاپ سوم، تهران: علم ،یدر ادب فارس یرمز های رمز و داستان (13۶8) یتق ان،یپورنامدار -

 .شعر نو، جلد دوم، تهران: مرکز یلیتحل خیتار (13۷۷) یمحمّدتق ،یالنیگ یجواهر -

 .شعر و شاعران، تهران: نگاه (13۶8محمّد ) ،یحقوق -

صحی به ،یکامل رودک واندی( 13۷2) محمّد ابوعبداهلل جعفر بن ،یرودک - سماع دت چاپ دوم،  ،یشاهرود لیا

 .یتهران: فخر راز

 .نشر توس فارسی، تهران: نو شعر انداز چشم (1358) دیحم کوب، نیزرّ -

چاپ چهارم، تهران:  روزبخت،یمهرداد ف ی سانتراک، ترجمه شناسی روان های نهیزم (1388سانتراک، جان ) -

 .رسا یخدمات فرهنگ ی ممسّسه

 .بازتاب اسطوره در بوف کور، تهران: توس (13۷۷)جالل  ،یستّار -

 .سطوره در جهان امروز، تهران: مرکز( ا13۷۶)                                -

 .یشکارشده، چاپ دوم، تهران: طهور های هی( سا1385بهمن ) ،یسرکارات -

 .رتیفرنودفر، تهران: بص دهیفر یترجمه اسطوره،( 1389) آلنسگال، رابرت  -

 چاپ پنجم، تهران: نگاه. نه،یدر آ دای( آ13۷2شاملو، احمد ) -

 تهران: دستان. ،ی( نقد ادب138۰) درضایحم گان،یشا -

ضا ) ،یکدکن یعیشف - س اتیّ( ادب1382محمّدر صر جام یفار صی اهلل حجت یتا روزگار ما، ترجمه یاز ع  ل،ا

 .یچاپ دوم، تهران: ن

 روح، چاپ چهارم، تهران: فردوس. کی( داستان 13۷9) روسیس سا،یشم -

 .ترای(، تهران: میشعر فارس دهیگز لیمعاصر )شرح و تحل اتیّادب ی( راهنما1383)                                -

 .چاپ پنجم، تهران: مرکز ات،یّدر هنر و ادب شناختی روان های لیتحل (1389محمّد ) ،یصنعت -

 تهران: نگاه. ،یمتن ادب شناختی (، نقد روان1389محمّد ) ،یاثیغ -

 تهران: سروش.  ،یجالل ستّار یو اسطوره، ترجمه اتیّادب (13۷۷نورتروپ ) ،یفرا -

 چاپ دوم، تهران: شادگان.  روزمند،یکاظم ف یو نقد، ترجمه اتیّ( فرهنگ ادب138۶. )ی. ای. جکادن -
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ـــوم، تهران:  گران،یو د یهاله الجورد ی¬نو، ترجمه ی( نقد ادب139۰) گرانیرابرت و د س،یوید کان - چاپ س

 سازمان چاپ و انتشارات.

 ( مجموعه اشعار، چاپ چهارم، تهران: نگاه.1391) اوشیس ،ییکسرا -

تهران:  ،یمهران مهاجر و محمّد نبو یمعاصر، ترجمه یادب یهاهینظر ی( دانشنامه1383) مایر رنایا ک،یمکار -

 آگه.

 و انسان مدرن، چاپ چهارم، تهران: مرکز. ان،یخدا ونگ،ی (138۶) ویآنتون مورنو، -

 .لوفریمهاجر، چاپ سوم، تهران: ن زیموحّد و پرو اءیض ی ترجمه ات،یّادب ی هی( نظر139۰رنه ) ولک، -

 چاپ سوم، تهران: اسطوره. ،یبهزاد هیرق یفرهنگ نمادها در شرق، ترجمه (138۷) مزیج هال، -

 )دو متن، دو انسان، دو جهان(، تهران: سخن. اتیّو ادب کاوی( روان138۷حورا ) ،یاوری -

 تهران: افکار. ،ییرضا هیراض یترجمه ا،یرؤ لی( تحل1359کارل گوستاو ) ونگ،ی -

 نشر. پروین فرامرزی، مشهد: به ی( چهار صورت مثالی، ترجمه13۶8)                                -

 .یتهران: جام ،یانیصدق فیلط یترجمه ،ی( روح و زندگ13۷9)                                -

محمّدعلی امیری، چاپ پنجم، تهران:  یشــناســی ضــمیر ناخودآگاه، ترجمهروان( 1383)                                -

 و فرهنگی. علمی

 محمود سلطانیه، چاپ هفتم. تهران: جامی. یهایش، ترجمه(، انسان و سمبول1389)                               -

 

 مقاالت:

 .1-2۰، صص 21، ش۶س ،ی، شعرپژوه"معشوق در غزل های نام یبررس" (1392زهره ) ،یپورانار یاحمد -

ص - صادق و زمان ،یریب س" (1393) ههیوج، یمحمّد شعار مهد مایآن الگوی کهن یبرر ادب و  ،"یلیسه یدر ا

 .12-33، 35، ش1۷زبان، س

س نده،یپا - شنا: روان ی گانهیب" (1381) نیح سفه، س اتیّکتاب ماه ادب ،"یو نقد ادب کاوی آ ، 59، ش1۷و فل

 .2۶ -3۷صص 

 نگاه با شــاملو شــعر در الگو کهن یبررســ" (139۴) رضــا یعل ،یصــالح ؛یمحمّدعل ،یدالور، پروانه؛ گذشــت -

 . 1۰2-121، 39، ش11س ،شناختی و اسطوره یعرفان اتیّادب ،"کاربردشناختی

شق ،یصرف - ضا و جعفر ع س اتیّدر ادب مایمثبت آن ینمودها" (138۷) یمحمّدر ، 3، ش2س ،ینقد ادب، "یفار

 .59-88صص 

 اتادبیّ ،"ها و اســطوره اتیّدر ادب مایآن یمنف ینمودها یبررســ" (139۴) ، جعفریعشــقو عســگر  ،یصــالح -

 .2۶3-29۰، صص ۴۰، ش11س ،شناختی و اسطوره یعرفان
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 .85-9۰، صص 182، ش5۶. ساتیّکتاب ماه و ادب ،"انهالگوگرای نقد کهن"(، 1391عبّاسلو، احسان ) -

ـــماعو  یعل ،یمحمّد - ـــ"( 139۰) پور، مریم یلیاس  ،"یمولو های در غزل مایآن الگوی کهن لیو تحل یبررس

 .9۶-115، صص 28، ش8س ،یعرفان اتیّادب

ش ن،یمع - سدنیریمهدخت و آب شعر نو"(، 138۷) ی، ا -192، صص 3۷، ش9س ،یادب پژوهی ، متن"تغزّل در 

1۶5. 

 


