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چکیده
السیمّان ،از منظیر ادبیّیات تطایقیی و
در این پژوهش ،شعر دو شاعر برجستة ادب معاصر فارسی و عربیی ،سییمین بهاهیانی و غیادة ّ
کهنالگوهای آنیما و آنیموس که یونگ توجّه خاصّی به آنها داشته ،بررسی شده اسی  .در ایین مقالیه ،ابتیدا بیه تلییی نظیری
موضوع پرداخته شده و سپس کهنالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار ایشان مورد مطالعه قرار گرفته اس ؛ افزون بیر ایین ،مییزان
بسامد هر کدام ،با توجّه به شرایط فرهنگی ،زمانی و شخصیّتی در اشعار آنان بررسی شد .یافتهها بیانگر ایین اسی کیه جنایههیای
مثا و منفی این دو کهنالگو ،در شعر هر دو شاعر مالحظه میشود؛ هرچند با توجّه به نیوع زنیدگی و تفکّراتشیان ،جنایة منفیی
آنیموس در شعر ایشان از بسامد بیشتری برخوردار اس  .شیوۀ بررسی در این پژوهش ،از نوع توصیفی  -تلیییی بوده اس .
واژگان کلیدی :ادبیّات تطایقی ،کهنالگو ،آنیما و آنیموس ،سیمین بهاهانی ،غادة السّمّان.
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 .6پیشگفتار
 .6-6تعریف موضوع

کهنالگوها ،سازندۀ تصاویر ذهنی و نمادهای مختیف هستند .ایین صیورتهیای ازلیی ،نخسی میورد توجّیه
توسیط
روانشناسان بوده و سپس با توجّه به اهمّیّ آن در شناخ روحیات شاعران و نویسیندگان مختییفّ ،
ادبپژوهان مورد تلیی و بررسی قرار گرفتند .در روانشناسی تلیییی ،آندسته از اشکال ادراک و دریافی
را که به یک جمع به ارث رسیده اس  ،کهنالگو یا سرنمون میینامنید .هرییک از کهنالگوهیا ،نشیاندهندۀ
تمایالت پنهانی هستند که در ذهن پویا و ناخودآگاه افراد ،تصاویری سیاده و سییمایی ابتیدایی مییآفریننید و
الاتّه این تصاویر ابتدایی ،میتوانند در همة دوران و در بین نژادهیا مشیترک باشیند .ییک کهنالگیو مییتوانید
حاص یک اثر به ارث رسیده ،یا ذخیرۀ هوشی درونی باشد که از طریق تراکم تجربییات روانیی بییشیماری
که همواره تکرار شدهاند تکوین یافتهاند.
کهنالگوها مانند دیگر مفیاهیم تعریفشیده در روانشناسیی تلییییی ،دارای دو ماهیّی فیردی و جمعیی
هستند که هر کدام دارای ویژگیهای مثا و منفی میباشند که زمینههای روانی پیچیدهای را در انسانهیا بیه
وجود میآورند و عمری به درازای عمر بشر دارند .با اوّلین بشر ،زاده شدهاند و تیا آخیرین دوران حییات نییز
ادامه مییابند .کهنالگوها در واقع ،نیوعی آمیادگی بیه ارث رسییده ملسیوب میشیوند کیه در اختییار همیة
نس ها قرار گرفتهاند« .کهنالگو یکی از مااحث عمده در نقد ادبی اس

توسیط کیارل گوسیتاو یونیگ1
کیه ّ

مطرح شده ،یونگ ایدۀ سرنمون (کهنالگو) را از شخصی «قدیس آگوستین» 2وام گرفته اس  ،آنجا کیه از
اندیشههای اصیی سخن میگوید اندیشههایی که به خودی خود پدید نیامده بیکه در فهم الهیی مسیتتر اسی »
(مورنو.)7 :1311 ،3
«از نظر یونگ ،کهنالگوها ملتوای ناخودآگاه جمعی هستند که بالقوّه در روان آدمی موجود اس و بیه
ساب انگیزههای درونی ییا بیرونیی ،در خودآگیاه آدمیی پدییدار مییشیوند و بیه عایارت دیگیر ،خیود را بیه
خودآگاه میشناسانند .به طور کیّی ،کهنالگوها ،همان مظاهر و تجیّیّات نمونهوار و عام روان آدمیی هسیتند»
(جونز و همکاران.)333 :1311 ،
چنانکه گفته شد ،این انگارهها وقتی به مرحیة خودآگاهی میرسند در شک هایی متفاوت ،خود را نشیان
1. Carl Gustav Jung
2. Saint Augustine
3. Antonio Moreno
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میدهند؛ گاهی مثا و گاه منفی هستند .گاهی زش و زمانی دیگر زیایا بیه نظیر میآینید .از طرییق بررسیی
کهنالگوهای مختیف در یک اثر ،میتوانیم برخی ویژگیهای شخصیّتی و روانی فرد را درییابیم .از ایین رو،
نقد کهنالگویی با نقد روانشناسی نقطة مشترکی مییابد .نمودهای مثا یا منفی کهینالگوهیا کیامالت تلی
تأثیر شرایط و ذهنیّ آفرینندۀ خود هستند؛ بنابراین ،ذهن و روحِ ناآرام نویسنده ،موجیب آفیرینش نمودهیای
منفی میشود و آرامش روح و روان به نمودهای مثا  ،بیشتر مجال ظهور میدهد.
روتییون ،1در کتییاب اسییطورۀ خییود بیییان میییکنیید کییه عموم یات آثییارِ برتییر ،دارای روحِ پییرواز تخیّیییی و
کهنالگویی بیشتری هستند؛ زیرا کهنالگوها به ناخودآگاه فرد تعیّق دارند .یونیگ نییز ثابی مییکنید وقتیی
موقعیّ کهنالگویی پدید میآید ،ناگهان ییک حیسّ فوقالعیاده ماتنیی بیر رهیاییییافتگی بیه انسیان دسی
میدهد .در چنین للظاتی ،وی دیگر فرد به شمار نمیآید ،بیکه یک نژاد اس  .به همین دلی  ،کهینالگیوهیا
مختص یک منطقه ،فرهنگ یا کشور خاص نیستند؛ بیکه مفاهیمی جهانی هستند و هرگیز بیه دلیی سینّ ها و
مهاجرتهای خاص منتشر نشدهاند؛ بیکه ممکن اس در هر زمان و مکان تجیّی یابند.
طایعی اس که شاعران و هنرمندان در عرضة هنر خود از اجیزا و میوادّ فرهنیگ و میّیّی خیود کمیک
بگیرند .کهنالگوها با آنچه در بستر خود دارند بخشی از میّیّ  ،تمدّن و فرهنگ هر میّتی را تشکی مییدهنید
و به مرور زمان ،تعدادی از آنها؛ همچون اسطورهها به نمادهای میّی تایدی مییشیوند و ابیزاری میوثّر بیرای
برخی از کاربردهای هنری ملسوب میشوند .هر کیدام از ایین تصیاویر کهنالگیویی ،از غیمهیا ،شیادیهیا،
رنجهییا و آرزوهییای مشییترک میّی هییا سرچشییمه گرفتییهانیید و شییاعران و نویسییندگان تییالش کییردهانید اییین
کهنالگوها را در آثارشان جیوهگر سازند.
این دسته از تصاویر ،دارای ویژگیها و تعاریف خاصّی هستند و همواره به صورت ناخودآگیاه در اشیعار
و نوشتهها انعکاس مییابنید .در مییان ایین صیورتهای کهین و نمونیههیای ازلیی« ،آنیمیا» 2و «آنیمیوس» 3از
مواردی هستند که بیشتر به صورت معشوق در اشعار و نوشیتههیای شیاعران نمیود میییابید .ایین معشیوق ،بیر
اساس شخصیّ پنهان شاعر و نویسنده میتواند جیوههای گوناگون داشته باشد؛ الاتّه شرایط خاصّ اجتمیاع و
تلوّالت مختیف در وجود شاعر نیز میتواند بر تغییر نگرش شاعر در مورد این نیمة پنهان تأثیرگذار باشید .از
آنجا که کهنالگوها ،مختصّ یک قوم و میّیّ خاص نیستند ،بیکه به همة جوامیع بشیری اختصیاص دارنید و
1. Ruthven
2. Anima
3. Animus
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بسیاری از اشتراکات فرهنگی جوامع در آنها نمود مییابد؛ در این مقالیه ،بیه واکیاوی اشیعار دو شیاعر از دو
میّیّ پرداختهایم تا ثاب نماییم که انسانها متعیّق به هیر قیوم و گروهیی باشیند دارای اشیتراکات فرهنگیی و
اخالقی بسیاری هستند که باعث نزدیک شدن آنها به یکدیگر میشوند.
با نگاهی به مجموعه شعرهای سیمین ،بانوی غزل ایران و غادة السّمّان ،شاعر معاصر عیرب ،بیه ایین نکتیه
دس یافتیم که کهنالگوهیا و بیهویژه دو کهنالگیوی آنیمیا و آنیمیوس در شیعر آنیان از جایگیاهی خیاص
برخوردارنیید .هرچنیید کییاربرد اییین کهیینالگوهییا بییه فراخییور دیییدگاه ،اهییدا سیاسییی ،باورهییای عامیانییه،
درگیریهای فردی ،ذهنی ،زمانی و مکانی ،تفاوتها و شدّت و ضعفهایی را هم دارد؛ امّیا وجیوه اشیتراک
آنها غیر قاب انکار اس  .به تصویر کشیدن این تصاویر ،ما را بیشیتر بیا روحییات ایین شیاعران معاصیر آشینا
خواهد کرد.
السیمّان ،آنیمیا و آنیمیوس حویوری گسیترده و پررنیگ
در بیشتر دفترهای شعری سیمین بهاهانی و غادة ّ
دارد و با بسیاری از مظاهر «مادر ازلی» ،مانند زمین ،آتش ،گور ،غار ،سرداب ،زندان ،چاه ،صیخره ،کیابوس،
مغاک ،جهان مردگان و ...پیوندی انکارناپذیر دارند؛ امّا از آنجا کیه بررسیی پیونید تمیام صیورتهیای ازلیی
مطرحشده در سرودههای این دو شاعر با آنیما و آنیموس ،به عیّی گسیتردگی دامنیة موضیوع ،مجیالی بیس
وسیعتر از تنگنای این جستار را میطیاد؛ در این مقاله کوشیش شیده اسی تیا بیه ترسییم دورنمیایی از آفیاق
اندیشههای این دو شاعر و دو اندیشمندی که با درکی عمق به بیان دردهیا و مشیکالت جامعیه پرداختیهانید و
متأثّر از گرایشهای وجودگرایانه در سرودههایشان ،از زندگی ،امید ،آرزو ،میر

و عشیق سیخن گفتیهانید

پرداخته شود .بدون شک ،وضعیّ سیاسی  -اجتماعی حاکم بر زندگی این دو شاعر ،در شییوۀ بهیرهبیرداری
آنان از واژگان و کهنالگوها بیتأثیر ناوده اس  .این دو ،هرگیاه زمینیهای مسیاعد بیرای بیازگوکردن عقایید
خود داشتهاند کمتر شعر را وارد وادی نمادها کردهانید و بیشیتر از واژههیای شیفّا بهیره گرفتهانید .اینیان در
اشعار خود کوشیدهاند به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک شوند و مشکالت اجتمیاعی را بیه کمیک نمادهیا،
واژگان و کهنالگوها به تصویر کشند و سپس به روای آنها بپردازند.
 .6-6ضرورت ،اهمّیّت و هدف

نظر به اینکه این دو شاعر در بهکارگیری اساطیر و افسانههای قدیمی و کهنالگوها ،از موفّقتیرین چهیرههیای
شعر معاصر هستند ،بررسی اشعار این دو شاعر مییتوانید زمینیههیایی نیو از فرهنیگ کهین دو سیرزمین را بیه
نمایش گذارد و اشتراکات فرهنگی این دو قوم را برجسته نماید.
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 .9-6پرسشهای پژوهش

السیمّان چگونیه
 کیفیّ تجیّی کهنالگوهای آنیما و آنیموس در سرودههای سیمین بهاهیانی و اشیعار غیادة ّاس ؟
 عوام زمینهساز این نوع تجیّی در ذهن و زبان این دو شاعر چه بوده اس ؟ .3-6پیشینة پژوهش

از آنجا که کهنالگوها ،زیربنای فرهنگی جوامع مختییف را دربیر مییگیرنید ،پیرداختن بیه نقید کهنالگوهیا
همواره مدّ نظر نویسیندگان قیرار داشیته و بسییاری از آثیار کالسییک و معاصیر از ایین دییدگاه میورد بلیث
قرارگرفتهاند .از آن میان میتیوان بیه ایین نمونیهها اشیاره کیرد :جمشییدیان ( ،)1315آنیمیا در شیعر سیهراب
سپهری را مورد واکاوی قرار داده اس  .موسوی ( ،)1317به بررسی آنیما در شاهنامه پرداخته ،عیییملمیدی
( ،)1331کهنالگوی نقاب در آرا یونگ و ردّ پای آن در غزل موالنا را مورد نقد و بررسی قرار داده اسی .
قدوسی ( ،)1331به واکاوی کارکرد ملوری نقیاب دینیی در شیعر شیامیو و ادونییس پرداختیه اسی  .سییف
( ،)1331به بررسی و تلیی چیستی و چگونگی ظهور کهنالگوی آنیما و آنیموس در شیعر طیاهره صیفّارزاد
پرداخته ،طالبزاده ( ،)1332کهنالگوی «آنیما» و «تولّد دوباره» در ذهن و زبان خیی حاوی را مورد بررسیی
قرار داده اس  .بهرامی ( ،)1332دو کهنالگوی آنیما و آنیموس در منظومة بانو گشسبنامه را نقید و بررسیی
کرده اس و صالحی ( ،)1334به واکاوی نمودهای منفی آنیما در ادبیّات و اسطورهها پرداخته اس .
 .5-6روش پژوهش و چارچوب نظری

برای رسیدن به پاسخ این پرسشها ،از روش کمّی و تلیی روانشناسانه و تلیی استقرایی در حیدود  %52از
اشعار آنان شده اس  .به این ترتیب که هر موضوع جداگانه مورد بررسی و نقد و تلییی قیرار گرفتیه اسی .
جامعة آماری و واحد تلیی در این پژوهش ،در مورد سیمین بهاهیانی کتیاب مجموعیه اشیعار او اسی و در
خصوص غادة السّمّان ،مجموعة شش دفتر از شعرهای او اس که توسّط عاداللسین فرزاد ترجمیه شیدهانید.
در این جستار ،سعی شده اشعاری مورد نقد و تلیی قیرار گیرنید کیه کهنالگوهیای میورد نظیر پیژوهش در
آنها نمود بیشتری داشتهاند و در شعر هر دو شاعر نیز یاف شوند.
با توجّه به شهرت سیمین و غادة السّمّان ،آثارشان از جناههای مختیف به صورت فردی ییا تطایقیی میورد
بررسی قرارگرفته ،امّا باید گف بررسی کهنالگوها از منظر مکتب آمریکایی ادبیّات تطایقیی ،در اشیعار ایین
دو تن ،پژوهشی نو به شمار میرود که دسی کم نگارنیدگان ایین سیطور بیه نوشیتاری در ایین زمینیه دسی
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نیافتهاند .پرداختن به این موضوع ،میتواند افقهایی جدید از نقاط مشترک فرهنگی بیین ایرانییان و اعیراب را
پیش روی خوانندگان بگشاید.
 .6پردازش تحلیلی موضوع
 .6-6کهنالگوهای آنیما و آنیموس
 .6-6-6کهنالگوی آنیما

از نظر زیس شناختی ،هر جنسی به میزان بسیار زیادی ،ویژگیهای جنس دیگر را با خیود دارد« .هیر ییک از
افراد انسانی با افرادی از هیر دو جینس ،همانندسیازی میکنند؛ از این رو ،همة انسانها همزمان واجد صیفات
مردانه و زنانه هستند با آنکیه تفاوتهیای جنسیی ناشیی از ژنتییک را نمییتیوان نادییده انگاشی  ،فشییارهای
اجتماعی این تفاوتها را به شک اغراقآمیزی جیوه میدهد؛ به طوری کیه زنییان را مجاییور مییکنید وجیه
زنانة خود را بیشتر پرورش دهند و مردان را وادار به تأکید بیشتر بیر طایع مردانة خود مییکنید؛ نتیجیه آنکیه
«جناة دیگر» ،واپس زده و ضعیف میشود .مردان از ویژگی پرستار بودن و ارتااط با دیگران غاف مییشییوند
و تمایی پییدا میکننید بیه گونیهای یکسیویه ،پرخاشیگر و متفکّیر شیوند .زنیان نییز جنایههیای پرسیتاری و
احساسات خود را رشد میدهند ،امّا از ظرفیّ های خود بیرای ابیراز وجیود و ارائة اندیشههیای منطقیی غافی
میشوند .با وجود این« ،زن درون» در مردان و «مردِ درون» در زنان ،خود را بیه صیورتهیای گونییاگون ،در
رؤیاهیا ،خییالپیردازیهیا ،اسطورهها ،ادبیّات و ...نشان میدهد( ».فدایی)42 :1311 ،
در بلث از کهنالگوها ،آنیما و آنیموس ،یا «همزادِ مؤنّث» و «همزادِ میذکّر» بیه طیور دقییق میورد توجّیه
یونگ و همکارانش قرار گرفته اس ؛ افزون بر ایین ،در زمینیة معرّفیی ایین دو پدییدۀ روانشناسیی ،مقیاالتی
متعدد نیز نگاشته شده اس  .در تعریفی ساده باید گف  :آنیمیا ،جنایة زنانیه در روح میرد و آنیمیوس ،بخیش
مردانة روح زن اس .
ضمیر هر انسانی از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکی شده اس ؛ بنابراین ،انسان بسیاری از امیور را
ارادی و بسیاری دیگر را بدون آنکه خود بخواهد انجام میدهد .هر زن و مردی در وجود خویش با عنصیری
دیگر از جنس مخالف در ارتااط اس  .این دو تصیویر ،مربیوط بیه روح و الزمیة وجیود هیر شیخص اسی .
هرچه فرد ،بیشتر تل تأثیر ناخودآگاه قرار گییرد ،ایین تصیاویر در او نمیودی بیشیتر میییابنید .تعریفیی کیه
یونگ از آنیما و آنیموس در کتاب آیون ارائه میدهد ،چنیین اسی « :همیزادِ مؤنّیث ،معیادل اسی بیا اروسِ
مادرانه (شورمندی یا عشق) در مردان و همزادِ مذکّر معیادل کیالمِ خِیرَد ییا منطیق در زنیان اسی  .بیه اعتقیاد
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یونگ ،به طور معمیول مشخّصیة ضیمیر آگیاه زنیان بیشیتر عایارت اسی از کیفیّی پیونددهنیدۀ اروس و نیه
تمایزگذاری و شناخ که به کالم مربوط میشود .در مردان ،اروس معمیوالت کمتیر از کیالم رشید میییابید.
متقابالت در زنان ،اروس تجیّی سرش راستین اس » (.)12 :1317
چنانچه متوجّه این دیدگاه شویم ،آنگاه نظرات یونگ را در میورد زنیان و سینخهیای روانیی بهتیر درک
خواهیم کرد .همچنین میتوان دریاف که خردورزی در زنان «اتّفاقی رقّ انگیز» و خیال سرشی راسیتین
ایشان اس « .تصویر آنیما و آنیموس اگرچه در حال عادّی امری طایعی اس  ،امّا اگر غیایة آن بیر روح هیر
یک از زن و مرد ،یا سرکوب و پنهان داشتن آن بیش از حد باشد ،منجر به نوعی بیماری میگردد که یونیگ
آن را تصاویر خطرناک روح مرد و زن میشمارد .آنیما ،مظهر وفایی اس که مرد گیاهی بیه خیاطر مصیال
زندگی باید از آن چشم بپوشد؛ او جاران بسیار ضروری مخاطرهها و تسیّیبخش تیخییهیای زنیدگی اسی »
(همان.)11 :
«آنیما از مهمترین کهنالگوهیای یونیگ اسی « .آنیمیا ،بیزر بیانوی روح میرد اسی » (ییاوری:1374 ،
 .)132این بزر بانوی روح مرد همان اس که در ضربالمث آسمانی به حوّا معرو اس  .هر مردی حیوّا
تجسیم تمیامی گرایشهیای
را درون خود دارد» (گورین .)131 :1372 ،آنیما در نظریّة کارل گوستاو یونگّ ،
روانیِ زنانه در روح مرد اس  .به باور یونگ ،آنیما نتیجة تجارب نژادی مرد با زن در طول صیدها هیزار سیال
زندگی با یکدیگر بوده که در ناخودآگاه جنس نرینه به یادگار مانده اس  .یونیگ عقییده دارد آنیمیا باعیث
تسهی واکنشهای متقاضی و توافق نظر بین دو جنس متقاب میشود .یونگ بر ایین بیاور اسی کیه «مسیائ
پیچیده و دقیق اخالقی ،تنها از طریق کهنالگوی سایه پدید نمیآید؛ بیکه یک شخصیّ درونی دیگری هیم
در فرد خود را نمایان میسازد .این شخصیّ نمادین دوّم ،در پس سایه ظیاهر مییشیود .ایین تصیویر مردانیه،
عنصر نرینه و تصویر زنانه ،عنصر مادینه نام دارد» (.)272 :1317
 .6-6-6-6کارکردهای مثبت آنیما در اشعار سیمین و غادة السّمّان

«کهنالگوی آنیما در طول زندگی از طریق تماسهیای واقعیی کیه بیرای ییک میرد بیا زنیان روی مییدهید،
خودآگاه و میموس میشود .نخستین و مهمترین تجربیة هیر میرد از زن بیه وسیییة ارتایاط او بیا میادر حاصی
میشود؛ بنابراین ،مادر نخستین عام تصویر ذهنی آنیما اسی  .تصیویر مادرانیهای کیه هیر کیودک در ذهین
خود پدید میآورد ،تصویر دقیق مادرش نیس ؛ بیکه بیر پاییة آمیادگی و زمینیة ذهنیی کیودک بیرای ایجیاد
تصویر یک زن ،یعنی آنیما شک گرفته اس  .حم تصویر ذهنی آنیما بر مادر به او خصیتی میبخشد که بیه
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نظر پسر مسلورکننده اس ؛ و این احساس در دورههای بعدی زندگی در زنان گونیاگونی کیه ییک میرد را
در طول حیات به خود جیب و جذب میکنند ،منعکس میشود» (یونگ .)117 :1377 ،با توجّیه بیه اینکیه او
آنیما را تجسّم همة گرایشهای روانی زنانه در روح مرد مییدانید ،همیة احساسیات ،خییق و خوهیای میاهم،
قابییّ عشق شخصی ،احساسات نسا به طایع و سرانجام روابیط بیا ناخودآگیاه در وجیود میرد بیه عنیوان
جناههای مثا آنیما شناخته میشوند.
از آنجا که اعتقاد سییمین و غیادة مانیی بیر برابیری زن و میرد اسی و میرد را جیدای از گیروه و طاقیة زنیان
نمیبینند؛ از این رو ،کهنالگوهای آنیما در شعرهای آنان به وفور به چشم میخورد؛ امّا میزان بهرهمنیدی هیر
کدام از آنان از این کهنالگو ،با توجّه به شرایط فرهنگی و نگاهی که نسا به شخصیّ زن در جامعة آنهیا
وجود دارد ،در شعرشان متغیّر اس :
مرا امشب ای زن ،دمیی هیمزبیان شیو

قصیییة درد خیییود بیییازگویم
کیییه تیییا ّ

تو را گویم آن غم که با کیس نگفیتم

کییه گییر راز گییویم بییه همییراز گییویم

تییو را دانییم ای زن گییر افتیید گزنییدی

پنیییییاهی نیییییداری مگیییییر بیییییازوانم
(بهاهانی)74 :1315 ،

در این سرودهها ،سیمین با استفاده از آنیمای درونی ،از جانب مرد ،زن را مخاطب قرار میدهد و در
واقع با مرد از غمی مشترک که بین او و زن وجود دارد ،سخن میگوید.
«همیشه در خیال من /ز شعیه گرمتر تویی /چه گرم دوس دارم  /اجاق سرد اگر تویی» (همان.)223 :
در شعر دیگر ،سیمین به جناة روشن و مثا آنیما اشاره داشته که شاعر وجود خود را بیا او یکیی دییده و بیه
ستایش معشوق پرداخته و للظة با او بودن را از زیااترین و دلپذیرترین للظات میداند.
در این مورد ،با توجّه به تفلّصی که در اشعار غادة السّمّان صورت گرفی ؛ ایین نتیجیه حاصی شید کیه
کهنالگوی آنیما در شعر سیمین از بسامد باالتری برخوردار اس و در شعر غادة به نوعی کمرنگ اس .
 .6-6-6-6-6الهامبخشی یا پیرِ خرد

به اعتقاد یونگ« ،آنیما گاهی به شک مناع الهام یا حام وحیی ظیاهر مییشیود» ()14 :1372؛ بنیابراین ،نمیود
دیگر آنیما به صورت الهامبخشی اسی ؛ الهیامبخشیی در چهیرۀ زن ملایوس مییشیود و متعیالیتیرین نمیود
آنیماس  .فریدا فوردهام 1نیز در توصیف آنیما چنین میگوید« :معرفتی رمزی یا خیردی پنهیانی بیه او پیوسیته
1. Frieda Fordham
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اس » ()133 :1334
این نمود ،گویی برخورد و دیدار با خود آنیماس ؛ آنیمیایی کیه متعیالی و نادییدنی ،نمیود واقعیّیاتش در
همین تجیّی آنیما به صورت الهامبخش اس  .آنیما آرمانی و دس نیافتنی اس ؛ بنابراین ،برخورد و دییدار بیا
آنیما ،تلوّالت روحی گستردهای را با خود همراه دارد :مرد را به کماالت انسانی میرسیاند؛ در مقیام راهنمیا
یاریاش میدهد؛ باعث بروز انگیارههیای خیالّق ذهنیی در او مییشیود و ایین مرتایهای اسی کیه هرکسیی
نمیتواند به آن دس یابد .آنیما در اینجا نقش راهنمایی را دارد که بیه فیرد امکیان همسیازکردن خیودش بیا
ارزشهای واقعی درونی را میدهد .از این نظر آنیما را میتوان رادیوی درونیی انگاشی کیه بیا تنظییم طیول
موج ،صداهای بیگانه را حذ میکند و تنها صدای انسان بزر

را میگیرد و به مرد میرساند.

از دیگر کهنالگوهای پرکاربردی که سیمین ،شعر خود را بیه زییور آن آراسیته اسی  ،کهنالگیوی پییر
خردمند یا «پیر دانا» یا الهامبخش اس  .در پسِ همة بازیهای بیه ظیاهر مُهمی ولیی بیا معنیای آنیمیا ،معنیایی
نهفته وجود دارد به نام پیر دانا .پیر دانا ،پدر روح یا جان اس و آنیمیا دختیر اوسی « .پییر دانیا ،یعنیی تفکّیر،
شناسایی ،بصیرت ،دانایی و تیزبینی .همچنین پیر دانا نمودار پارهای صفات اخالقی اسی کیه مینش روحیانی
این سرنمون را آشکار میسازد» (مورنو .)74 :1311 ،پیر خرد از برجستهترین کهنالگوهیای شخصییّ اسی
و به اعتقاد یونگ ،در هیئ ساحر ،طایب ،روحانی ،معیّم ،استاد ،پدربزر

و یا هر مرجعیی ظیاهر مییشیود.

«روح مثالی» ،به صورت مرد ،جن و یا حیوان همواره در وضعیّتی ظاهر مییشیود کیه بصییرت ،درایی  ،پنید
عاقالنه ،اتّخاذ تصمیم و برنامهریزی و امثال آن ضروری اس و کسی الزم اس تا با تأمّیی از سر بصییرت ییا
فکر بکر و یا به عاارت دیگر کنشی روحی بتواند او را از مخمصه برهاند؛ امّا چون به دالی درونیی و بیرونیی
مجسیم؛ یعنیی
قهرمان ،خود توانایی انجام آن را ندارد ،معرف مورد نیاز برای جاران کماود به صورت فکری ّ
در قالب همین پیر دانا و یاریدهنده جیوه میکند .یونگ در عنفیوان جیوانی دریافی کیه شخصییّتی مسین و
صاحب اقتدار یا یک نیدای تجربیه در سیاختار شخصییّتش جیای دارد .وی در زندگینامیهاش بیه پییر دانیای
درونش عنوان «شخصیّ دوّم» داده اس  .وی این پیرمرد فرزانه را فیییمان نامید که نام اندیشمندی عیار در
دورۀ یونانیگرایی بود (.)11 :1317
«لیک دانستم آنجا که هستم /جای تعییم و تدریس و پند اس  /عجز و شیوریدگی از معیّیم /در بیرِ کودکیان
ناپسند اس » (شریفی به نق از بهاهانی.)11 :1331 ،
«تلك النجمة /أم تراين التقطتها عن حضن أستاذيت /يف ملعب املدرسة؟» (السمان)51 :5991 ،
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(ترجمه« :آن ستاره /میپنداری آن را از دامان معیّمم برداشتهام /در حیاط مدرسه») (همان.)25 :1314 ،

سیمین و غادة ،عالوه بر همة اشتراکات فرهنگی که دارند ،از این نظر هم که هر دو معیّم و استاد دانشگاه
بودهاند ،دارای زمینهای مشترک هستند .در واقع آنان توانستهاند کهنالگوی پیر خرد را درونشان نهادینه کننید
و پرورش دهند .سیمین در شعر معیّم و شاگرد خود ،این پیر خردِ درون خود را راهنما و هیدایتگر مییدانید و
سعی دارد با تیزبینی و بصیرت ،جناههای مثا درونش را تقوی کند و صفات منفیی را از وجیود خیود دور
نگه دارد.

غادة نیز به نقش مهم و تأثیرگذار این کهنالگو در طول قرون و اعصار در میان میی و جوامیع گونیاگون

تأکید کرده و تواناییها و شایستگیهایی که در وجود انسانها نهفته را میدیون ایین خردمنیدان پییر مییدانید؛
بنابراین ،نتیجه میگیریم که داشتن شرایط تلصییی نزدییک بیه هیم و مشیترکات فرهنگیی از جمییه مسیائیی
اس که آن دو را تا حدّ زیادی به یکدیگر نزدیک ساخته اس .
 .6-6-6-6-6عشق

عشق ،از دیگر صور کهنالگویی یونگ اس  .عشق موجب انسیجام درونیی وجیود اسی و جسیم و روان و
خودآگاهی و ناخودآگاهی را هماهنگ میسازد .همة انسیانهیا نیازمنید عشیق هسیتند؛ زییرا نیوعی وحیدت
روحی در آنان به وجود میآورد.
عشق ،عاطفه و ارتااط ،کهنالگوهایی هستند که مستقیمات با جنس رابطیه ندارنید .همیانطور کیه ییک زن
میتواند همدلی ،عاطفه و عشق را تجربه کند ،یک مرد هم این توانایی را دارد که با پروردن آنیمیای درون و
نقد و تخریب ساخ های پدرساالرانة درون ذهنیاش ،ایین مفیاهیم را چهبسیا در سیطلی بیاالتر از ییک زن
تجربه کند؛ همچنین باید دقّ داش که بالعکس این حال هم درس اس .
«برگو که چه میجویم ،بنما که چه میخواهم چون شد که در این وادی ،سرگشته و گمراهم»
از عشق اگر گویی ،میجویم و میجیویم

وز یار اگر پرسی ،میخواهم و میخواهم

(بهاهانی)341 :1315 ،
یا در این سروده:
عشییییییق دوبییییییاره میییییییرسیییییید

شییییییور طیییییییب دوبییییییاره کیییییین

مایییییییه نمانییییییید اگییییییر تیییییییو را

وام بسییییییییاز و چییییییییاره کیییییییین

گیییییییییییر ز درون شکسیییییییییییتهای

فیییییاش مکییییین کیییییه خسیییییتهای
(همان)423 :
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وهرَ ُ د
نِر ضد علري ا ترارد /مرا َخضطهر ض ف قرَ َأ أور د
ُا دمرن أ رعار َ /ومثرةَ غجرُرةض لرالةض يف
اأ الرر د
« َومثةَ غجرر ،
ٌُّ ،ضضرُ ض مبراَ َا ا نرن /ض َ ض
د
الروح ة» (السمان)48 :5991 ،
ُق إىل «الكَما» ه
غاَات العضبَدر /تضطا در ضد قضتات ضخب دز دذكرُ داِتا اآلت دة َم َعكَ /كُ ال َّ
تضل الطر َ
(ترجمه« :آنجا یک مرد کولی اس که چراغهای اشیتیاق را برمیافیروزد و بیا گیتیارش ،اشیعاری را کیه بیر اوراق بیاد
مینویسی ،میخواند :و آنجیا ییک زن کیولی اسی کیه در بیشیهزارهای دوران گیم شیده اسی ؛ هیزاران قیرص نیان
خاطراتش را با تو پی میگیرد؛ تا تو راه معنوی خود را به کوما گم نکنی( )»...همان)14 :1312 ،
«أحرب إُراا

الر ی ف وأن اَر

الريت ال ترعرف خبر مباصرُ الردما  /أحرب طعناتر

آلنرا  م تر ت مررة مرن اخلرف /أحبر »

(مهان)544 :5999 ،
(ترجمه« :آزار دادن معصوم را که به من روا میداری دوس دارم؛ و دندانهای را کیه چیون پیییدی حجیامتگران،
خییون از آن روان نمیشییود (خییونریز نیسییتند) دوسی دارم /ضییربة دشیینهات را دوسی میییدارم /زان روی کییه حتّییی
یکبار /از پش برمن فرود نیامده /دوست دارم») (همان.)21 :1313 ،

سیمین و غادة ،افزون بر همکالمی در مفهوم کیّی عشیق ،در مسیائ جزئییتیر آنهیم دییدگاه و نظراتیی
مشترک دارند .تفسیر ایشان از عشق ،بسیار متعالی اس  .سیمین همواره در شعرهایش نگیاهی مثای بیه عشیق
دارد؛ زیرا آن را کهنالگویی میداند که در بسیاری مواقع بیرای او موجیب نجیات از سیرگردانی و گمراهیی
بوده و در تاریکیهای زندگی روشنگر مسیر زندگیاش بوده اس .
عشق به عنوان یکی از مفاهیم مشترک و فطری میان انسانها ،در آثار غادة نیز به چشم میخورد .عشیق از
عمومیترین موضوعات شعری اوس  .عشق به معشوق و حُبّ وطن از بارزترین نوع آن اسی و گیاهی ایین
دو با هم درمیآمیزند .غادة ،عشق را هنرمند میداند و آگاهیبخشیاش را هنر .میتوان به جیرتت گفی کیه
کهنالگوی عشق ،زیربنای بیشتر اشعار او اس و در برخی عاشقانهها ،غادة عهیدهدار همیان رسیال اوسی .
در این شعر ،کولی میتواند خیود شیاعر و معشیوق او باشید کیه در مییان آنهمیه ظیواهر دنییا ،تنهیا عشیق را
برگزیده و آن را اعالم میکند سییمین و غیادة بیهخوبی توانسیتهانید عشیق را در درونشیان بییدار نماینید و در
اشعارشان به تصویر کشند .این کهنالگو ،در شعر هر دو شاعر از بسامد بسیار باالیی برخوردار اس .
 .9-6-6-6-6مادر

در همة قصّهها و داستانهای اسطورهای جهان ،چهیرههیای گونیاگون کهنالگیوی میادر و همچنیین طایعی
دوگانة او مشاهده میشود؛ الاتّه ،نظر به تعداد خدابانوهای هر فرهنگ و جناههای مختیف کهنالگیوی میادر،
آشکار اس که چهرهها و وجوه مادرِ اعظیم بیشیمار اسی  .کهنالگیوی میادر ،درسی ماننید کهنالگیوی
زمین ،هم پرورنده و هم بیعنده اس و سرچشمة همة توسعههای روحی فرد به شمار میرود.
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این کهنالگو ،از قویتیرین کهنالگوهاسی و در ناخودآگیاه ذهین ،تیأثیر عمیقیی مییگیذارد .احتمیاالت
بیشترین اندازۀ درک ما انسانها از کهنالگوی مادر ،تصیویر زنیانگی اسی ؛ امیا درواقیع ،کهنالگیوی میادر،
یک کهنالگوی دوقطای اس  .میادر مثیالی در جنایة مثای کیه حیاوی نییروی پیرورش ،بیاروری ،شیوق و
شفقّ  ،نگهداری و حمای بیحد اس و در وجه منفی ،به هر چیز تاریک ،بسیار بد ،ترسناک و مهیب کیه
بیانگر ترس ،خفگی ،مر

و گرفتاری اس  ،اشاره دارد.

در آثار سیمین و غادة ،نمود کهنالگوی «زن» و «مادر» نیز دارای اهمّیّ بسییار اسی  .در اشیعار سییمین،
مادر از اهمّیّ و قداس باالیی برخورداراس  .سیمین ،شاعری اس کیه نگیاهی خیاص بیه میادران جامعیه
دارد .او به درستی رنج و مشکالت مادران را درک میکنید و تیالش آنیان را بیرای رفیاه ،آسیایش و امنیّی
فرزندان و خانوادهاش میستاید .در آخرین اثر چاپشدۀ سیمین با نیام «یکیی مثی اینکیه» او را زنیی شیاعر و
پُرتالش با بسیاری ویژگیهای مادرانه میبینیم .این ویژگیها که فقط از ییک میادر باتجربیه و رنجدییده و ییا
پراحساس برمیآید؛ مشتم بر مهر ،ایثار ،تلمّ رنج فرزندان ،یا بخششهای مادرانه اس :
کودکیییییییان عزییییییییز و دلانیییییییدم

زنییییدگانی مراسیییی بییییار گییییران

لییییک بیییا منّیییتش بیییه دوش کشیییم

کییییه نیفتیییید بییییه شییییانة دگییییران
()73 :1315

واقعگرایی در شعر سیمین ،خصیصههایی دارد که در این ابیات بیه زیایایی بییان میشیود و شیاعر بیا بییان
ذهنیّ مثا نسا به مادر ،این وجه از کهنالگوی مادر را به تصویر کشیده اس  .مفهیوم میادر در شیعر او،
بارها مورد توجّه قرار گرفته اس .
سیمین در این شعر ،با نگاهی مادرانه ،جناههای مثا کهنالگوی مادر را در قالب شعری زیایا بیه نمیایش
میگذارد .سیمین ،همان اندازه که در اشعارش به نقش مثا مادر توجّه داشیته؛ نقیش منفیی او را نییز از نظیر
دور نداشته اس  .او گاهی صلنههایی تیخ را به تصیویر میکشید کیه حیاکی از درک عمییقش بیه زشیتی و
زیااییهای پیرامون اوس .
همانطور که گفته شد ،کهنالگوی مادر مثالی در شعر سیمین از بسامدی باال برخیوردار اسی  .سییمای میادر
در شعر او به شک های متفاوت دیده میشود .وی گاهی برای به تصویر کشیدن حقایق و موامین اجتمیاعی،
ناگزیر از آن بوده تا چهرههایی منفی از مادران ترسیم نماید:
وای میییردم ،میییادری فرزنییید کشییی

رحیییم بیییر چشیییمان گرییییانش کنیییید
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طفیی میین نوشیییده زهییری هولنییاک

همّتیییی ،شیییاید کیییه درمیییانش کنیییید
()251 :1315

امّا از آنجا که غادة در نیوزادی از وجیود پرمهیر میادر ملیروم شیده ،نتوانسیته همچیون سییمین در اشیعارش
تصویری شفا از مادر ،ارائه دهد و آنیمای وجود خود را بهخوبی بپروراند و بیشیتر تیالش میکنید دییدگاه
خود را نسا به زن و درد و رنج او بیان نماید؛ الاتّه از نقطهنظر دیگر ،وطن در دیدگاه او حکیم میادر را دارد
و در اشعارش این حس را به زیاایی به تصویر کشیده اس  .چنانکه میسراید:

«علم نی ک ف ُعَد العطر إلی وردت األ هم ألعَد إل د  /علم نی ک ف ُعَد الرماد مجرا؟ واألنار نبعا /وال وأ غ َما /وک ف ترجع
أوراأ اخرُف الی أغبانا ثان ة /ألعَد إل

ُا دمِق » ()06:5991

(ترجمه« :به من بیاموز چگونه عطر به گ سرخش بازمیگردد تا من به تو بازگردم مادر! /به من بیاموز چگونه خاکسیتر
دوبییاره اخگییر میشییود و رودخانییه ،سرچشییمه و آذرخییشهییا ،ابییر و چگونییه بییر هییای پییاییزی دوبییاره بییه شییاخهها
بازمیگردد /تا من به تو بازگردم ای دمشق!») (همان)53 :1377 ،

از بررسی اشعار ایین دو شیاعر مییتیوان چنیین نتیجیه گرفی کیه سییمین بیا قیدرت بیشیتری توانسیته اسی
کهنالگوی مادر را به روشنی به تصویر بکشد و اشعار او در این زمینه نیز از بسامد باالتری برخوردار هستند.
 .3-6-6-6-6زن

ازآنجا که زن ،نیمی از پیکرۀ جامعه را تشکی میدهد؛ بیشتر نویسندگان و شاعران در آثار خود بیه ایین مهیم
پرداختهاند .سیمین و غادة السّمّان هم از این قاعده مستثنا ناودهاند و در اغیب آثارشیان ایین موضیوع را ملیور
بلث خود قرار دادهاند؛ بنابراین ،زن در اشعار سیمین و غادة واژهای اس با مفیاهیم بسییار گوییا .ایین دو ،در
نوعی جدال با آنچه نمیپسندند ،سالهاس مردانه میجنگند و دلشان برای احساس زنانهگیشان گرفته اسی .
این اس که برای بیداری این بخش از روان و جان خود در پی چارهای هسیتند و سیختیهیای زندگیشیان را
در سخنانشان به تصویر میکشند:
«ای کنیزک مطاخزاد /خواجه را به سالمی شاد /این خرابة دودآباد /،خود مزار تو خواهد شد /چند از این بیه
سرا ماندن /گرد خانه برافشاندن /رو به خامه و دفتر کن /گریهگون غزلی سر کن» (بهاهانی.)533 :1315 ،
«متَت االجبدُ  /يف َ ت املرأة الِرا يف ماحبة التفاص ل البغیة ال َم  /هل ملعرت األوانری الفضر ةَ /رد حرروا األجبدُر ؟ /هرل
مسحت الغبار عن األرائ  /وترکت ُغطی أهداَ حتت الکحل؟ » (السمان)10 :5991 ،
(ترجمه« :در خانة زن شرقی /الفاا میمیرد /در قربانگاه روزمرّگیهای حقیر /آیا ظر های نقیرهای را بیرق انداختیهای/
به جای حرو الفایا؟ /آییا فیرشهیا و پشیتیهیا را گردگییری کیردهای /و گذاشیتهای کیه مژگیان سرمهکشییدهات را
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غاارآلود کنند») (همان.)51 :1312 ،

از نظر بهاهانی و غادة السّمّان ،زن در بیشتر جوامع شرایط نامسیاعدی دارد کیه او را درون خانیه ملایوس
کرده اس  .او همواره با آنیمای درون خود در نزاع اس که چرا باید در مقارۀ روزمرّگیها مدفون و زنیدانی
شود .پرداختن به این موضوع ،با توجّیه بیه شیرایط اجتمیاعی تقریایات یکسیان در شیعر هیر دو شیاعر بیه چشیم
میخورد و از بسامد بسیار باالیی برخوردار اس .
 .6-6-6-6کارکردهای منفی آنیما در اشعار سیمین و غادة السّمّان

یونگ ،نظر خود را در مورد نقش منفی آنیما چنین بیان میکند کیه «احتیرام بییش از حید بیه آنیمیا بیه منزلیة
تمثی مذهای ،خطرِ از دس دادن جناههای فردی را دارد ،امّیا از جهتیی میرد بایید بیه تخییّالت و احساسیات
القایی آنیما توجّه داشته باشد تا از رکودِ کام ِ فرایندِ فردیّ جیوگیری کند؛ زیرا تنها در ایین صیورت اسی
که مرد میتواند به معنای این تمثی به مثابة واقعیّتی درونی دس یابد» (.)214 :1317
در شعر زیر ،سیمین تل تأثیر جناة منفی آنیما ،نگاهِ منفی مرد را نسا به زن نمودار میسازد:
امشیییییب از آزار کیییییژدم سییییییرتان

سییییوی تییییو ،ای زن پنییییاه آوردهام

گفتمییی زن ،لییییک تیییو زن نیسیییتی

رو سییییییویِ مییییییارِ سیییییییاه آوردهام

ج

()41 :1315
در نگاهی کیّی از مقایسه و بررسی اشعار سیمین و غادة به این نتیجه رسیدیم که تفیاوت فرهنگیی حیاکم
بر زندگی این دو شاعر موجب شده اس تا آنیما در شعر سیمین ،در قیاس با غادة ،نمودی بیشتر داشته باشد.
 .6-6-6کهنالگوی آنیموس

آنیموس ،رسوب همة تجارب از میرد ،در مییراث روانیی ییک زن اسی  .آنیمیوس در وجیود زن ،در واقیع،
رونوش آنیما در مرد اس « .در بشر ،موجودی دوجنسی اس و یک مرد دارای عنصرِ مکمّ ِ زنانیه و ییک
زن دارای عنصر مکمّ مردانه اسی  .زن از طرییق عنصیر زنانیه مییتوانید بیه کشیف نهفتیه در شیرایط عینیی
شخصیّتی و فرهنگی ،خودآگاهی یابد و به زندگی روحانیتری دس یابد؛ و در این صورت ،عنصر نرینیه از
بیان عقاید مطیق انعطا ناپذیر دس میکشد .زن باید شهام را که الزمة شک در باورهای مقدّس اوسی ،
دارا شود؛ و تنها در این صورت اس که میتواند با ناخودآگاه خود ،زمانی که با عقایید عنصیر نرینیهاش در
تواد میافتد ،همساز شود» (یونگ.)234 :1317 ،
آنیموس ،نمایندۀ مردان باستانی و صفات مردانة روح اس  .هنگیامی کیه زنیی بیه گونیهای عینیی و ییا بیا
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پافشاری ،دس به ترویج اعتقیادات مردانیه مییزنید و ییا مییکوشید بیا برخیورداری از رفتیاری خشیون بار
اعتقادات خود را بیان کند ،روانِ مردانة خود را برمال میسازد.
 .6-6-6-6کارکردهای مثبت آنیموس

آنیموس ،در شعر سیمین و غادة ،از بسامدی بسیار باال برخوردار اس  .سیمین در شعر «ای مرد» سیعی دارد تیا
با استفاده از آنیموسِ درون خود ،حسّ همراهی با مرد را در وجیودش تقویی کنید و میرد را بیه حرکی و
جناش ترغیب سازد و او را به تعالی و کمال برساند و از این راه ،خود نیز مسیر کمال را طی کند:
ای مییرد ،یییار بییودهام و یییاورت شییدم

شیریننگیار بیوده و شییرینترت شیدم

بیییمیین ناییود اوج فیییک سینهسییای تییو

پرواز پیش گیر کیه بیال و پیرت شیدم
(بهاهانی)215 :1315 ،

گفتی اگر منی در آ ،تو نشیدم ،میران میرا

با تو خوشم به یک سرا زان که تو مرد و من زنم

(همان)332 :
یا در ابیاتی دیگر ،جناة روشن آنیموس باعث میشود که سیمین ،وجود خود را با مرد یکی بایند و حیسّ
یکی بودن و یکی شدن با مرد را در قالب ابیاتی زیاا بیان کند و به ستایش للظههای با او بودن بپردازد.
سیمین در کتاب آن مرد ،مرد همراهم که در مورد قسمتی از زنیدگی او بیا منیوچهر کوشییار اسی  ،توانسیته
اس کهنالگوی آنیموس را به زیاایی در قالب جمالت و اشعار نشان دهد:
«آن مرد ،مرد همراهم /با دس های یاریگر /با واژههای جادویی /با مهربانیاش /با هیر امیید /بیا هیر تیوان کیه
داش  /در کولهبار خستگی و ناتوانیاش /در راه میکشید مرا» (.)51 :1371
«حرن التق تر  ،کنررت سرلحفاة تررتقن االنسررحاد داخرل صرردقتها /وتبرردف يف قرن االختبررا والکررامَق

صرت سنَنَة/ستظل اجنحتها تاکرها َ

دائما » (السمان)58 :5999 ،

 /1حرن ودعتر کنررت اررد

(ترجمه« :هنگامی که با تو روبهرو شدم سنگپشتی بودم که خزیدن در الک خود را خوب مییدانید /و در هنیر پنهیان
شدن ،بدعتگر اس  /آنگاه که تو را بدرود گفتم /پرستویی شده بودم /که بالهایش تو را همواره بیه ییادش مییآورد»)
(همان)25 :1313 ،
«ارقض عاملُ القدمی و أکر عاملُ اجلدُد ،ق ُن املفر ،لَ  م تکن ع نا ادری؟» (مهان)51 :5999 ،
(ترجمه« :جهان پیشینم را انکار میکنم /جهیان تیازهام را دوسی نمییدارم /پیس گریزگیاه کجاسی  /اگیر چشیمان
1. Camouflage
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سرنوش من نااشد») (همان)12 :1313 ،

نوع نگرش مرد در جامعه و آنیمای درونی او به زن و توانیاییهیایش در ایجیاد حیسّ اعتمیاد بیه نفیس و
پیشرف او بسیار مؤثّر اس  .غادة نیز در این شعر به نمایندگی از همة زنان بیان میکند کیه گذشیتة تیاریکش
به ارادهی او ناوده ،نگرش امروز جامعه را نسا به خود نمیپذیرد و خواهان تغییر دیدگاه میرد نسیا بیه زن
اس  .او از مرد میخواهد که نوع بینش خود را نسا بیه زن عیوک کنید و توانیاییهیایش را بپیذیرد .غیادة
بیشتر آثارش را به عاارت زیاای «چشمان سرنوش من اسی » آراسیته اسی تیا اینگونیه تأکیید کنید کیه
خورشید طالیی و روشن سرنوش زن از افق دیدگاه و بینش روشن مرد طیوع میکند و اینگونه بیه آنیمیای
درون خود حیات و هستی میبخشد.
برخال کهنالگوی آنیما که در شعر غادة کمرنگ اس  ،کهنالگوی آنیموس در اشعار او از بسیامدی
بسیار باال برخوردار اس و در این زمینه با شعر سیمین برابری میکند .او در اشیعارش بیا اسیتفاده از آنیمیوس
درونی خود ،رشد و تکام خود را در پناه مرد میداند.
 .6-6-6-6کارکردهای منفی آنیموس

نظر به اینکه در بیشتر دوران زندگی این دو شاعر ،بلث مردساالری از مااحث زنده و پرکاربرد روزگار بیوده
اس و به نوعی این دو شاعر و مخصوصات سیمین آن را از نزدیک در زندگی شخصیاش تجربه کیرده اسی
جناة منفی آنیموس هم در شعر سیمین و غادة ،از بسامدی بسیار باال برخوردار اس :
او میرود با گامهیای سسی و لیرزان

او میرود با جامهدانی کهنه در دسی

آن مرد و آن قصر بینید و آن دل گیرم

امییروز درهییا را بییه رویییش بسییته دارد
(بهاهانی)127 :1315 ،

یا در سرودهای دیگر ،این جناة منفی آنیموس را چنین به تصویر میکشد:
فعییی مجهیییول ،فعییی آن پدریسییی

کیییه دلیییم را ز درد پرخیییون کیییرد

خیواهرم را بیه مشی و سیییی کوفی

مییییادرم را ز خانییییه بیییییرون کییییرد
(همان)314 :

«وأعلررن أن ”ال“ /،لررن نركررع للبِرراعة /ولررن نرلررُ َر ُ رة ا برران العرررم اجلم ررلَ /ع ررداع عررن َ ررارٌّ الضرَ  /يف اسررطبل الت ردجن

أ هد عكس الرُا /أ هد َا ب» (السمان)16 :5990 ،
(ترجمه« :من در برابر زشتی تسییم نخواهم شد /من هرگز خرسند نخواهم شید کیه /اسیب زیایای عربیی را /در اسیطا
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تاریک باینم /به دور از صلراهای دلااز و روشن») (همان.)32 :1377 ،

غادة در شعرهایش همواره زنان را به آزادی و احییای حقوقشیان دعیوت مییکنید .او بیه ارادۀ فیردی زن
آگاه اس و زن را به اسب زیاای عربی تشایه میکند که دائمات آزادانه در صلرا در تاخ اس نه در اسیطا
تاریک و سرد و میخواهد که شرایطی پیش آید که زنان نیز بتوانند آزادانه در جامعه حوور داشته باشیند .او
واقعیّ های تیخ جامعهاش را که برای زنان حصاری از تلقیر ،ملدودی و رنج ساخته اسی  ،بیا ایین شییوه
به تصویر کشیده اس .
سیمین و غادة از مدافعان حقوق زنان هستند و در شعرهایشیان همیواره بیه جنایههیای منفیی رفتیار میردان
نسا به زنان توجّه داشته و این واقعی تیخ هم نتوانسته مانند مسائ دیگر از دییدگان ایشیان پنهیان بمانید؛ از
این رو ،میتوان بیان کرد که جناة منفی آنیموس در اشعار سیمین و غادة از بسامد باالیی برخوردار اس .
به هر حال ،سیمین و غادة از جیوههای مثا و منفی آنیموس و آنیما استفاده کردهاند و با آنکه قداس و
رسال این بخش از ناخودآگاه را پذیرفتیهانید در برخیی میوارد وقتیی مییخواهنید کسیی را بیه جیای خیود
بگذارند ،به شدّت موارد منفی نیز ذهنشان را پر میکند .سییمین تلی تیأثیر شکسی عیاطفی در ازدواجیش
نمیتواند بهخوبی با این کهنالگو یگانه شود و به وحدت دس یابد؛ امّا نماد مادر و زن بیرای او زیایا و مهیم
اس ی  .سیییمین و غییادة هییر دو شییاعر ،جنییگ و حماسییه هسییتند و پرورشیافتییة روزهییای سییخ در دامیین
خانوادههایی تلصی کرده و استوار؛ از این رو ،وجود این زمینهها در ساختن ذهنیّتی روشین و ارادهای قیرص
و ملکم در آفرینش تصویرهایی شفا از واقعیّات جامعه بیتأثیر ناوده اس  .آنیموس در شعر سیمین ،ییک
حسّ قدیمی اس که دارای قداس بوده و خالّقیّ و آفرینندگی از خصایص اوس  .این حس الهیامبخش
للظههای شاعرانه برای شاعر اس و نمودی مذکّر دارد؛ الاتّه شاعر گاه نمیتواند با این نیمه به یگانگی برسید
و گاه از آن احساس بیزاری میکند که همانگونه که ذکر شد متأثّر از شرایط زندگی شاعر و ملیط اوس .
 .9نتیجه
 .1این دو بانوی شاعر در استفاده از انواع کهنالگوها و اساطیر عامیانه در شعرهایشان ،دستی توانا داشیتهاند و توانسیتهانید
با کاربس کهنالگوهای آنیما و آنیموس بیین خیود و خواننیده ارتایاطی عمییق برقیرار کننید و مفیاهیم واالی انسیانی،
اعتقادات و ارزشهای اجتماعی را به تصویر بکشند و به ایین وسیییه ،کیالم خیود را در قیمروییی ادبیی و هنیری تعیالی
بخشند و به شعر خود ماندگاری و جاودانگی بخشند.
 .2سیمین و غادة از جیوههای مثا و منفی آنیما و آنیموس استفاده کردهاند؛ با آنکیه قداسی و رسیال ایین بخیش از
ناخودآگاه را پذیرفتهاند؛ امّا در برخی موارد وقتی میخواهند کسی را به جای خود بگذارند ،به شدّت میوارد منفیی نییز
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ذهنشان را پر مییکنید .سییمین در میواردی تلی تیأثیر شکسی عیاطفی در ازدواج ،نتوانسیته اسی بیهخوبی بیا ایین
کهنالگو یگانه شود و به وحدت دس یابد.
 .3نماد مادر و زن برای سیمین و غادة زیاا و مهم اس ؛ آنیموس در شعر سیمین امیری مقیدس و سرشیار از خالقیی و
آفرینندگی اس  .هرچند که شاعر گاهی نمیتواند ارتااط و اتلاد خود را با این نیمه به طور کام حفی کنید و تلی
تأثیر شرایط سخ زندگی خود ،گاهی از آن بیزاری میجوید .به طور کیّی ،در شعر سیمین جییوههیای منفیی آنیمیا و
آنیموس از نمودهای مثا آن بیشتر به چشم میخورد؛ امّا این نمود منفیی آنیمیا فقیط بییرون از وجیود شیاعر دریافی
میشود و در جامعه نمود مییابد؛ زیرا کهنالگوی مادر با وجیود داشیتن میادری متفکّیر و روشینفکر ،در وجیودش بیه
زیاایی نقش بسته و نهادینه شده اس و از این رو ،اغیب ،آنیمای درونی او بسیار زیاا جیوهگر میشود.
 .4مقایسة نوع رویکیرد سییمین و غیادة بیه مقولیة کهینالگوهیای آنیمیا و آنیمیوس ،ماییّن تیأثیر تجربیههیای زیسیتی و
روانشناسی خاصّ آن دو اس  .بدون شیک ،هستیشناسیی و جنسییّ ایین دو شیاعر در کیاربرد ایین کهینالگوهیا و
بازسازی این فوا در اشعارشان نقشی بسزا داشته اس  .افزون بر این ،ملیط پیرامون این دو تن ،همیراه بیا خصیی هیای
فردی و میزان آشنایی آنان با میراثهای فرهنگی و اساطیری و اشتراکات میّی و قومی ،از دیگر عوامیی بوده اسی کیه
شعر این دو شاعر را به یکدیگر نزدیک ساخته اس .
 .5در نهای  ،این پژوهش ،تالشی بود برای پاسخگویی و رسیدن به فرضیه و پرسشهای مطرحشده در این زمینیه کیه:
کیفیّ تجیّی کهنالگوی آنیما و آنیموس در شعر سیمین و غادة چگونه اس ؟ اگیر بیر مانیای رویکیردی اسیاطیری و
کهنالگویی به شیعر معاصیر اییران و عیرب بنگیریم ،سییمین بهاهیانی ،شیاعری ایرانیی اسی بیا دییدگاهی سرشیار از
اندیشههای سیاسی ،عشق ،حماسه و اسطوره و غادة السّمّان نیز شاعری عیربتایار اسی  ،دارای دییدگاههای اجتمیاعی
که مومونساز و اسطورهپیرداز اسی  .ایین دو ،بیا داشیتن آگیاهی از پیشیینة قیوی فرهنگیی کشیور خیود ،اشیعاری را
آفریدهاند که به اثاات هویّ و میّیّی آنیان کمیک کیرده و توانسیتهانید دو کهنالگیوی آنیمیا و آنیمیوس را در بیشیتر
موضوعات در زمینههای منفی یا مثا بهخوبی به تصویر بکشند؛ هرچند با توجّه به شرایط فرهنگی سیرزمین اییران کیه
در این زمینه از پیشینة قویتری برخوردار اس  ،این کهنالگوهیا در برخیی از مویامین شیعری سییمین از بسیامد بسییار
باالتری برخوردار هستند.
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