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 پیشگفتار. 6

 تعریف موضوع. 6-6

 توجّیهمیورد نخسی   ،هیای ازلییسازندۀ تصاویر ذهنی و نمادهای مختیف هستند. ایین صیورت ،هاالگوکهن

 توسّیط آن در شناخ  روحیات شاعران و نویسیندگان مختییف، اهمّیّ به  توجّهو سپس با  بوده انشناسروان

دسته از اشکال ادراک و دریافی  ، آنی تلییییشناسرواندر . ندپژوهان مورد تلیی  و بررسی قرار گرفتادب

 ۀدهندنشیانهیا، الگوکهنهرییک از  .نامنیدیا سرنمون میی الگوکهن ،رسیده اس جمع به ارث یک را که به 

و  ننیدیآفریمیاده و سییمایی ابتیدایی تمایالت پنهانی هستند که در ذهن پویا و ناخودآگاه افراد، تصاویری سی

توانید میی الگیوکهندهیا مشیترک باشیند. ییک نژا بین و در توانند در همة دورانمی ،این تصاویر ابتدایی الاتّه

 یشیماریبی روانیی تجربییات تراکم طریق ذخیرۀ هوشی درونی باشد که از یا ،رسیدهیک اثر به ارث  حاص 

 اند.هافتی تکوین اندشده تکرار همواره که

  فیردی و جمعیی دارای دو ماهیّی ،ی تلیییییشناسیرواندر  شیدهتعریفالگوها مانند دیگر مفیاهیم کهن 

هیا بیه ای را در انسانهای روانی پیچیدهباشند که زمینههای مثا  و منفی میهستند که هر کدام دارای ویژگی

اند و تیا آخیرین دوران حییات نییز زاده شده، بشر لینبا اوّ .ی عمر بشر دارنداعمری به درازآورند و وجود می

شیوند کیه در اختییار همیة نیوعی آمیادگی بیه ارث رسییده ملسیوب می ،الگوها در واقعکهن .یابندادامه می

 1کیارل گوسیتاو یونیگ توسّیطالگو یکی از مااحث عمده در نقد ادبی اس  کیه کهن»اند. ها قرار گرفتهنس 

کیه از  آنجااس ،  وام گرفته 2«قدیس آگوستین» شخصی  ازرا  (الگوکهن) نیونگ ایدۀ سرنمو مطرح شده،

« امده بیکه در فهم الهیی مسیتتر اسی که به خودی خود پدید نی هاییگوید اندیشههای اصیی سخن میاندیشه

 .(7: 1311 ،3)مورنو

می موجود اس  و بیه ه در روان آدجمعی هستند که بالقوّ ناخودآگاهالگوها ملتوای از نظر یونگ، کهن» 

خیود را بیه  ،شیوند و بیه عایارت دیگیردر خودآگیاه آدمیی پدییدار میی ،های درونی ییا بیرونییساب انگیزه

« وار و عام روان آدمیی هسیتندات نمونهیّها، همان مظاهر و تجیّالگوکهن ،یشناسانند. به طور کیّمی خودآگاه

 .(333: 1311 )جونز و همکاران،

خود را نشیان  ،هایی متفاوترسند در شک ها وقتی به مرحیة خودآگاهی میین انگارها ،که گفته شدچنان 
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 3/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

آینید. از طرییق بررسیی نظیر می. گاهی زش  و زمانی دیگر زیایا بیه منفی هستند گاهی مثا  و گاه ؛دهندمی

 ،از ایین روی و روانی فرد را درییابیم. شخصیّتهای توانیم برخی ویژگیمختیف در یک اثر، می الگوهایکهن

الگوهیا کیامالت تلی  یابد. نمودهای مثا  یا منفی کهینی نقطة مشترکی میشناسروان الگویی با نقدنقد کهن

موجیب آفیرینش نمودهیای  ،ذهن و روحِ ناآرام نویسنده ،بنابراین ؛  آفرینندۀ خود هستندشرایط و ذهنیّ تأثیر

 دهد.یشتر مجال ظهور میب ،های مثا شود و آرامش روح و روان به نمودمنفی می

یییی و کنیید کییه عمومییات آثییارِ برتییر، دارای روحِ پییرواز تخیّخییود بیییان مییی اسییطورۀ، در کتییاب 1روتییون 

کنید وقتیی ق دارند. یونیگ نییز ثابی  مییالگوها به ناخودآگاه فرد تعیّزیرا کهن ؛الگویی بیشتری هستندکهن

دسی   انسیانییافتگی بیه ماتنیی بیر رهیایی العیادهقفو آید، ناگهان ییک حیسّمی یی پدیدالگوکهن موقعیّ 

هیا الگیوکهین دلی ، همین به .اس نژاد یک  ، بیکهآیدنمیدیگر فرد به شمار  ویدهد. در چنین للظاتی، می

 و ها سینّ دلیی  هرگیز بیه و هستند جهانی مفاهیمی ؛ بیکهنیستند خاص کشور یا منطقه، فرهنگ مختص یک

 یابند. یتجیّ مکانو  زمان هر در اس  ممکن ؛ بیکهاندهنشد منتشر خاص هایمهاجرت

  خیود کمیک یّیفرهنیگ و میّ طایعی اس  که شاعران و هنرمندان در عرضة هنر خود از اجیزا  و میوادّ 

دهنید ن و فرهنگ هر میّتی را تشکی  میی ، تمدّها با آنچه در بستر خود دارند بخشی از میّیّالگوکهن. بگیرند

شیوند و ابیزاری میوثّر بیرای ها به نمادهای میّی تایدی  مییهمچون اسطوره ؛هاآنتعدادی از  ،و به مرور زمان

هیا، هیا، شیادیاز غیم ،ییالگیوکهنتصیاویر کیدام از ایین  شوند. هرمی برخی از کاربردهای هنری ملسوب

د اییین انییکییرده تییالشانیید و شییاعران و نویسییندگان هییا سرچشییمه گرفتییهو آرزوهییای مشییترک میّیی  هییارنج

 گر سازند.ها را در آثارشان جیوهالگوکهن

هستند و همواره به صورت ناخودآگیاه در اشیعار  خاصّیها و تعاریف دارای ویژگی ،این دسته از تصاویر 

 از 3«آنیمیوس»و  2«آنیمیا»هیای ازلیی، نمونیه کهین و هایصیورتن ایین اییمیابنید. در انعکاس می اهو نوشته

بیر  ،ایین معشیوق .یابیدنمیود مییی شیاعران هیاصورت معشوق در اشعار و نوشیتهبه شتر یمواردی هستند که ب

اجتمیاع و  شرایط خاصّ الاتّه ؛باشد های گوناگون داشتهجیوه تواندپنهان شاعر و نویسنده می شخصیّ اساس 

از  باشید. ذارتأثیرگپنهان  ةاین نیم مورد درتواند بر تغییر نگرش شاعر الت مختیف در وجود شاعر نیز میتلوّ

د و نیجوامیع بشیری اختصیاص دار بیکه به همة ،ندخاص نیست  یّمیّ ویک قوم  مختصّ ،هاالگوکهنکه  آنجا
                                                             
1. Ruthven 
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بیه واکیاوی اشیعار دو شیاعر از دو  ،در این مقالیه ؛یابدمینمود  هاآنبسیاری از اشتراکات فرهنگی جوامع در 

باشیند دارای اشیتراکات فرهنگیی و به هیر قیوم و گروهیی  قمتعیّ هاانسانایم تا ثاب  نماییم که پرداخته  یّمیّ

 .شوندمیبه یکدیگر  هاآننزدیک شدن  باعثکه هستند  بسیاریاخالقی 

 نکتیه بیه ایین ،عیربمعاصر  شاعر ،السّمّان ةغادو  بانوی غزل ایران ،سیمینمجموعه شعرهای نگاهی به با  

 ی خیاصجایگیاه از در شیعر آنیان نیمیا و آنیمیوسآی الگیوکهندو  ویژهبیهو  الگوهیاکهنکه  یافتیمدس  

باورهییای عامیانییه،  الگوهییا بییه فراخییور دیییدگاه، اهییدا  سیاسییی،کییاربرد اییین کهیین هرچنیید. برخوردارنیید

ا وجیوه اشیتراک امّی ؛هایی را هم داردت و ضعفها و شدّتفاوتهای فردی، ذهنی، زمانی و مکانی، درگیری

معاصیر آشینا  انما را بیشیتر بیا روحییات ایین شیاعر ،این تصاویرر کشیدن به تصوی .غیر قاب  انکار اس  هاآن

 کرد. خواهد

و آنیمیوس حویوری گسیترده و پررنیگ ، آنیمیا السّیمّان ةسیمین بهاهانی و غاد یدر بیشتر دفترهای شعر 

کیابوس، ، گور، غار، سرداب، زندان، چاه، صیخره ، مانند زمین، آتش،«مادر ازلی»ر دارد و با بسیاری از مظاه

هیای ازلیی از آنجا کیه بررسیی پیونید تمیام صیورت اامّ ؛دنپیوندی انکارناپذیر دار مغاک، جهان مردگان و...

گسیتردگی دامنیة موضیوع، مجیالی بیس   به عیّی، آنیما و آنیموس این دو شاعر با هایدر سروده شدهمطرح

ترسییم دورنمیایی از آفیاق اسی  تیا بیه کوشیش شیده در این مقاله  طیاد؛از تنگنای این جستار را می تریعوس

و  انیدردهیا و مشیکالت جامعیه پرداختیهدبه بیان  های این دو شاعر و دو اندیشمندی که با درکی عمقاندیشه

 انیدسیخن گفتیهو عشیق آرزو، میر   از زندگی، امید، ،انیشهاسرودههای وجودگرایانه در ر از گرایشمتأثّ

بیرداری اجتماعی حاکم بر زندگی این دو شاعر، در شییوۀ بهیره -ی سیاس وضعیّ بدون شک، . پرداخته شود

کردن عقایید ای مسیاعد بیرای بیازگوهرگیاه زمینیهتأثیر ناوده اس . این دو، الگوها بیآنان از واژگان و کهن

در  نیان. ایانیدگرفته بهیرها  هیای شیفّانید و بیشیتر از واژهاند کمتر شعر را وارد وادی نمادها کردهخود داشته

نمادهیا، وند و مشکالت اجتمیاعی را بیه کمیک اند به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک شکوشیدهاشعار خود 

 بپردازند. هاو سپس به روای  آن کشند تصویربه  الگوهاکهن وواژگان 

 ت و هدفیّاهمّ ،ضرورت. 6-6

هیای تیرین چهیرهقالگوها، از موفّکهن های قدیمی واساطیر و افسانه کارگیریبهنظر به اینکه این دو شاعر در 

هیایی نیو از فرهنیگ کهین دو سیرزمین را بیه توانید زمینیهشعر معاصر هستند، بررسی اشعار این دو شاعر میی

 .نمایش گذارد و اشتراکات فرهنگی این دو قوم را برجسته نماید



 5/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

 های پژوهشپرسش. 6-9

چگونیه  السّیمّان ةغیاد و اشیعاراهیانی های سیمین بههسرود در آنیما و آنیموس الگوهایکهنی   تجیّکیفیّ -

 ؟اس 

 ؟اس  چه بودهشاعر  ر ذهن و زبان این دوی داین نوع تجیّ ساززمینهعوام   -

 پژوهشپیشینة  .6-3

هیا الگوکهننقید پیرداختن بیه  ،گیرنیدمیی را دربیر مختییف فرهنگی جوامع زیربنای ،الگوهاکهنکه  آنجااز 

میورد بلیث از ایین دییدگاه و معاصیر  و بسییاری از آثیار کالسییک داشیته قیرار دگاننویسین نظر همواره مدّ

 آنیمیا در شیعر سیهراب ،(1315) جمشییدیان ها اشیاره کیرد:نمونیهایین  تیوان بیهمی از آن میان .اندگرفتهقرار

ملمیدی عییی ،پرداخته شاهنامهبه بررسی آنیما در  ،(1317موسوی )را مورد واکاوی قرار داده اس .  سپهری

 .اسی  بررسی قرار دادهنقد و را مورد  پای آن در غزل موالنا و ردّ ی نقاب در آرا  یونگالگوکهن ،(1331)

سییف  اسی .پرداختیه  ادونییس و شیامیو شیعر در دینیی نقیاب ملوری کارکردبه واکاوی  ،(1331) قدوسی

 ارزادطیاهره صیفّ شیعر در یموسآن وا آنیم الگویبررسی و تلیی  چیستی و چگونگی ظهور کهنبه  ،(1331)

را مورد بررسیی  حاوی خیی  زبان و ذهندر « دوباره دتولّ» و« آنیما»الگوی کهن ،(1332) زادهطالب ،پرداخته

را نقید و بررسیی  نامهگشسب بانو آنیموس در منظومةی آنیما و الگوکهن دو ،(1332بهرامی ) قرار داده اس .

 پرداخته اس .ها اسطوره و ادبیّات در آنیمانمودهای منفی اکاوی به و ،(1334صالحی )کرده اس  و 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری6-5

از  %52شناسانه و تلیی  استقرایی در حیدود ، از روش کمّی و تلیی  روانهابرای رسیدن به پاسخ این پرسش

نقد و تلییی  قیرار گرفتیه اسی . به این ترتیب که هر موضوع جداگانه مورد بررسی و  .شده اس اشعار آنان 

اسی  و در  او مجموعیه اشیعارجامعة آماری و واحد تلیی  در این پژوهش، در مورد سیمین بهاهیانی کتیاب 

انید. عاداللسین فرزاد ترجمیه شیده ، مجموعة شش دفتر از شعرهای او اس  که توسّطالسّمّان ةخصوص غاد

الگوهیای میورد نظیر پیژوهش در قیرار گیرنید کیه کهن در این جستار، سعی شده اشعاری مورد نقد و تلیی 

 اند و در شعر هر دو شاعر نیز یاف  شوند.ها نمود بیشتری داشتهآن

میورد ییا تطایقیی به صورت فردی مختیف  یهااز جناهآثارشان  ،السّمّان ةبه شهرت سیمین و غاد توجّهبا  

ایین  اشیعار درمکتب آمریکایی ادبیّات تطایقیی، ظر از من هاالگوکهنبررسی  باید گف  اامّ ،گرفتهبررسی قرار

دسی   ایین زمینیه بیه نوشیتاری در نگارنیدگان ایین سیطور کمدسی رود که به شمار می پژوهشی نو دو تن،
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را  ایرانییان و اعیرابفرهنگی بیین نقاط مشترک  جدید ازهایی افقواند تمی ،پرداختن به این موضوع اند.یافتهن

 گشاید.ب گانپیش روی خوانند

 . پردازش تحلیلی موضوع6

 آنیما و آنیموس الگوهایکهن. 6-6

 آنیما الگویکهن .6-6-6

 از ییک هیر» .دارد خیود با را دیگر جنس هایویژگی زیادی، بسیار میزان به جنسی هر شناختی،زیس  نظر از

 صیفات واجد زمانهم هانسانا همة رو، این از کنند؛همانندسیازی می جینس، دو هیر از افرادی با انسانی افراد

فشییارهای  انگاشی ، نادییده تیواننمیی را ژنتییک از ناشیی جنسیی هیایتفاوت آنکیه با دهستن زنانه و مردانه

 وجیه کنیدمیی مجاییور را زنییان به طوری کیه ؛دهدمیجیوه ی آمیزاغراق را به شک  هاتفاوتاین  اجتماعی

 آنکیه نتیجیه کنید؛میی خود مردانة بیر طایع  بیشتر تأکید به ادارو را مردان و دهند پرورش بیشتر را خود زنانة

 شییوندمیی غاف  دیگران با ارتااط و بودن پرستار ویژگی از مردان .شودمی ضعیف و زده واپس ،«دیگر جناة»

 و پرسیتاری هیایجنایه نییز زنیان. شیوند تفکّیرم و پرخاشیگر ،سیویهیک ایگونیه بیه کننیدا میپیید تمایی  و

 غافی  منطقیی هیایاندیشه و ارائة وجیود ابیراز بیرای خود های ظرفیّ از اامّ ،دهندمی رشد را خود ساتاحسا

 در گونییاگون، هیایصیورت بیه را خود زنان، در «درون مردِ» و مردان در «درون زن» این، وجود با. شوندمی

 (42: 1311 ،فدایی) «.دهدمی نشان... و ادبیّات ها،هیا، اسطورهپیردازیخییال رؤیاهیا،

 توجّیهبیه طیور دقییق میورد  «رمیذکّ همزادِ» و «ثنّمؤ همزادِ»یا  ،آنیما و آنیموس ،هاالگوکهندر بلث از  

ی مقیاالت ،یشناسیروانفیی ایین دو پدییدۀ زمینیة معرّدر  بر ایین، اس ؛ افزون همکارانش قرار گرفته یونگ و

بخیش  ،جنایة زنانیه در روح میرد و آنیمیوس ،آنیمیا :د گف . در تعریفی ساده باینگاشته شده اس  متعدد نیز

 مردانة روح زن اس .

انسان بسیاری از امیور را  ،بنابراین ؛اس  شدهضمیر هر انسانی از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشکی   

 در وجود خویش با عنصیریدهد. هر زن و مردی هد انجام میخود بخوا آنکهرا بدون  ارادی و بسیاری دیگر

اسی .  شیخصوجیود هیر مربیوط بیه روح و الزمیة  ،ن دو تصیویرای .اس ارتااط  دیگر از جنس مخالف در

تعریفیی کیه . دنییابمیی ی بیشیترایین تصیاویر در او نمیود ،قرار گییرد ناخودآگاه تأثیرتل   بیشتر ،چه فردهر

 معیادل اسی  بیا اروسِ ،ثنّیمؤ همیزادِ» :چنیین اسی  ،دهدارائه می آیوندر کتاب  یونگ از آنیما و آنیموس

بیه اعتقیاد  اسی . د ییا منطیق در زنیانرَخِی معیادل کیالمِر مذکّ همزادِ و در مردان (شورمندی یا عشقمادرانه )



 7/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

اروس و نیه  پیونددهنیدۀ  عایارت اسی  از کیفیّیضیمیر آگیاه زنیان بیشیتر صیة به طور معمیول مشخّ ،یونگ

 .یابیدکمتیر از کیالم رشید میی اروس معمیوالت ،اندر مرد .شودکه به کالم مربوط می تمایزگذاری و شناخ 

 .(12: 1317)« ی سرش  راستین اس اروس تجیّ ،در زنان متقابالت

درک هیای روانیی بهتیر زنیان و سینخ میورد درآنگاه نظرات یونگ را  ،شویم این دیدگاه توجّهمچه نانچ 

 و خیال  سرشی  راسیتین «انگیز رقّفاقی اتّ»ورزی در زنان خرد کهدریاف  توان همچنین می کرد.خواهیم 

روح هیر  غیایة آن بیر ا اگرامّ ،ی امری طایعی اس در حال  عادّ اگرچهتصویر آنیما و آنیموس » شان اس .ای

گردد که یونیگ منجر به نوعی بیماری می ،و پنهان داشتن آن بیش از حد باشد ، یا سرکوبیک از زن و مرد

مظهر وفایی اس  که مرد گیاهی بیه خیاطر مصیال   ،آنیما ارد.شما تصاویر خطرناک روح مرد و زن میآن ر

« هیای زنیدگی اسی بخش تیخیییها و تسیّمخاطره او جاران بسیار ضروری ؛وشدزندگی باید از آن چشم بپ

 .(11 همان:)

: 1374 )ییاوری، «اسی  میرد روح بیانویبیزر  آنیمیا،» .اسی  یونیگ الگوهیایکهن ترینمهم از آنیما» 

 احیوّ مردی هر. اس  معرو  احوّ به آسمانی المث ضرب در که اس  همان مرد روح بانویزر ب این .(132

 هیایگرایش تمیامی متجسّی  یونگ، گوستاو کارل ةنظریّ در آنیما. (131: 1372 ،گورین) «دارد خود درون را

 سیال هیزار صیدها طول در زن با مرد نژادی تجارب نتیجةباور یونگ، آنیما  به .اس  مرد روح در زنانه روانیِ

 باعیث یونیگ عقییده دارد آنیمیا .اس  مانده یادگار به نرینه جنس ناخودآگاه در که بوده یکدیگر با زندگی

 مسیائ » کیه اسی  بیاور ایین بر یونگ شود.می متقاب  جنس دو بین نظر توافق و متقاضی هایواکنش تسهی 

 هیم دیگری درونی شخصیّ  یک بیکه ؛آیدنمی پدید یهسا یالگوکهن طریق از تنها ،اخالقی دقیق و پیچیده

 ،مردانیه تصیویر ایین .شیودمیی ظیاهر سایه پس در ،مدوّ نمادین شخصیّ  این .سازدمی نمایان را خود فرد در

 .(272: 1317) «دارد نام مادینه عنصر زنانه، تصویر و نرینه عنصر

 السّمّان ةر سیمین و غاداکارکردهای مثبت آنیما در اشع. 6-6-6-6

 دهید،میی روی کیه بیرای ییک میرد بیا زنیان واقعیی هیایتماس طریق از زندگی طول در ی آنیماالگوکهن»

 حاصی  میادر بیا او ارتایاطوسیییة  بیه زن از میرد هیرتجربیة  ترینمهم و نخستین .شودمی وسممی و خودآگاه

 ذهین در کیودک هیر کیه ایدرانیهما تصیویر .سی ا آنیما ذهنی تصویر ام ع نخستین مادر ،بنابراین ؛شودمی

 ایجیاد بیرای کیودک ذهنیی زمینیة و آمیادگیپاییة  بیر بیکه نیس ؛ مادرش دقیق تصویر آورد،می پدید خود

 بیه که بخشدمی خصیتی به او مادر بر آنیما ذهنی تصویر حم  .اس  گرفته شک  آنیما یعنی زن، یک تصویر
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 را میرد ییک کیه گونیاگونی زناندر  زندگی بعدی ایهدوره دراین احساس  و ؛اس  مسلورکننده پسر نظر

 او اینکیه بیه توجّیه با .(117: 1377 یونگ،)« شودمی عکسمن کنند،می جذب و جیب خود به حیات طول در

 میاهم، خوهیای و خییق احساسیات، همیة ،دانیدمیی مرد روح در زنانه روانی هایگرایشهمة  متجسّ را آنیما

 عنیوان بیه میرد وجیود در ناخودآگیاه بیا روابیط سرانجام و طایع  به سا ن احساسات شخصی، عشق  قابییّ

 .شوندمی شناخته آنیما مثا  هایجناه

 گیروه و طاقیة زنیانو میرد را جیدای از  مانیی بیر برابیری زن و میرد اسی  ةو غیاد سییمین اعتقادکه  از آنجا

منیدی هیر بهرها میزان امّ ؛خوردچشم می هب وفور بهنان شعرهای آدر آنیما  الگوهایکهن ،رواز این  ؛بینندینم

 هیاآنة زن در جامع شخصیّ نگاهی که نسا  به  و به شرایط فرهنگی توجّهبا  ،الگوکهناز این ان کدام از آن

 اس : رمتغیّدر شعرشان  ،وجود دارد

 شیو زبیانهیم زن، دمیی ای امشب مرا

 نگفیتم کیس با که غم آن گویم را تو

 گزنییدی تییداف گییر زن ای دانییم را تییو
 

 بیییازگویم خیییود ة دردقصیییّ  تیییا کیییه 

 گییویم همییراز بییه گییویم راز گییر کییه

 بیییییازوانم نیییییداری مگیییییر پنیییییاهی
 

 (74: 1315، بهاهانی)

 در و دهدقرار می ، زن را مخاطببا استفاده از آنیمای درونی، از جانب مرد سیمین ،هااین سروده در 

 .گویدمی سخن د،وجود دار زن و او بین که مشترک غمی از مرد واقع با

 (.223همان: )« تویی اگر سرد دارم / اجاق دوس  گرم تویی/ چه ترگرم من/ ز شعیه خیال در همیشه»

دییده و بیه  یکیی او بیا را خود وجود شاعر آنیما اشاره داشته که مثا  و روشن ، سیمین به جناةدیگر در شعر

 داند.و دلپذیرترین للظات میاز زیااترین  را بودن او با للظة پرداخته و ستایش معشوق

 ایین نتیجیه حاصی  شید کیه ؛صورت گرفی  السّمّان ةی که در اشعار غادتفلّصبه  توجّهبا  ،در این مورد 

 .کمرنگ اس به نوعی  ةو در شعر غاد باالتری برخوردار اس  بسامدی آنیما در شعر سیمین از الگوکهن
 خرد پیرِ یا یبخشالهام .6-6-6-6-6

بنیابراین، نمیود  (؛14: 1372) «شیودشک  مناع الهام یا حام  وحیی ظیاهر میی آنیما گاهی به» ونگ،اعتقاد ی به

تیرین نمیود شیود و متعیالیمیی لایوسدر چهیرۀ زن م بخشییاسی ؛ الهیام یبخشصورت الهام دیگر آنیما به

او پیوسیته  بیه پنهیانی خیردیمعرفتی رمزی یا » گوید:میچنین  آنیما توصیفدر  نیز 1هامدفریدا فورآنیماس . 
                                                             
1. Frieda Fordham 



 3/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

 (133: 1334) «اس 

ش در تانمیود واقعیّی، این نمود، گویی برخورد و دیدار با خود آنیماس ؛ آنیمیایی کیه متعیالی و نادییدنی 

بنابراین، برخورد و دییدار بیا  ؛اس  نیافتنیدس آرمانی و  اس . آنیما بخشالهامصورت  همین تجیّی آنیما به

 راهنمیا رسیاند؛ در مقیامای را با خود همراه دارد: مرد را به کماالت انسانی میتردهسگروحی الت تلوّآنیما، 

 هرکسییاسی  کیه  ایشیود و ایین مرتایهق ذهنیی در او مییهیای خیالّانگیاره دهد؛ باعث بروزمی اشیاری

بیا  شخیودکردن همسیاز که بیه فیرد امکیان دنقش راهنمایی را دار نجار ایتواند به آن دس  یابد. آنیما دینم

کیه بیا تنظییم طیول  توان رادیوی درونیی انگاشی از این نظر آنیما را می دهد.می را درونی واقعی هایارزش

 .رساندگیرد و به مرد میرا می کند و تنها صدای انسان بزر صداهای بیگانه را حذ  می ،موج

 پییر یالگیوکهن اسی ، سیتهآراآن  زییور بیه را خود شعر ،سیمین که پرکاربردی الگوهایکهن دیگر از 

 معنیایی آنیمیا، معنیای بیا ولیی مُهمی  ظیاهربیه  هایبازی همة پسِ در. اس  بخشالهامیا  «دانا پیر» یا خردمند

 ،تفکّیر یعنیی دانیا، پییر». اوسی  دختیر آنیمیا و اس  جان یا روح پدر ،دانا پیر. دانا پیر نام به دارد وجود نهفته

 روحیانی مینش کیه اسی  اخالقی صفات ایپاره نمودار دانا پیر همچنین. ینیتیزب و دانایی بصیرت، شناسایی،

 اسی  شخصییّ  الگوهیایکهن ترینبرجسته از خرد یر. پ(74: 1311 مورنو،) «سازدمی آشکار را سرنمون این

 .شیودمیی ظیاهر مرجعیی هر یا و پدربزر  استاد، معیّم، روحانی، طایب، ساحر، هیئ  در یونگ، اعتقاد به و

 پنید درایی ، بصییرت، کیه شیودمیی ظاهر وضعیّتی در همواره حیوان یا و جن مرد، صورت به ،«مثالی روح»

 ییا بصییرت سر از تأمّیی با تا اس  الزم کسی و اس  ضروری آن امثال و ریزیبرنامه و تصمیم اتّخاذ عاقالنه،

 بیرونیی و درونیی دالی  به چون امّا برهاند؛ مخمصه از را او بتواند روحی کنشی دیگر عاارت به یا و بکر فکر

 یعنیی مجسّیم؛ فکری صورت به کماود جاران برای نیاز مورد معرف  ،ندارد را آن انجام توانایی خود قهرمان،

 و مسین یشخصییّت کیه دریافی  جیوانی عنفیوان در یونگ .کندمی جیوه دهندهیاری و دانا پیر همین قالب در

 دانیای پییر بیه اشنامیهزندگی در وی. دارد جیای ششخصییّت سیاختار در تجربیه نیدای یک یا اقتدار صاحب

 در عیار  اندیشمندی نام که نامید فیییمان را فرزانه پیرمرد این وی. اس  داده «مدوّ شخصیّ » عنوان درونش

 .(11: 1317) بود گرایییونانی دورۀ

 کودکیان بیرِ در/ معیّیم از دگیشیوری و عجز/ اس  پند و تدریس و تعییم جای/ هستم که آنجا دانستم لیک»

 (.11: 1331 بهاهانی، از نق  به شریفی) «اس  ناپسند

 (51: 5991 ،الس م ان) «يف ملعب املدرسة؟/ م تراين التقطتها عن حضن أستاذيتأ/ جمةتلك الن  »
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 (.25: 1314 ،همان) («مدرسه حیاط در/ امبرداشته ممعیّم دامان از را آن پنداریمی/ آن ستاره»)ترجمه: 

دانشگاه  استاد و معیّم دو هر کههم  نظر این از ،که دارند فرهنگی اشتراکات همة بر عالوه ،ةغاد و سیمین 

 کننید نهادینه درونشان را خرد پیر یالگوکهن اندتوانسته آنان واقع در. هستند مشترک ایزمینه دارای اند،بوده

 و دانیدمیی هیدایتگر و راهنما را خود درون خردِ پیر این خود، شاگرد و معیّم شعر در سیمین. دهند پرورش و

 دور خیود وجیود از را منفیی صفات و کند تقوی  را درونش مثا  هایجناه ،بصیرت و تیزبینی با دارد سعی

 .دارد نگه

 گونیاگون جوامیع و میی  میان در اعصار و قرون طول در الگوکهن این تأثیرگذار و مهم نقش به نیز ةغاد 

 ؛دانیدمیی پییر خردمنیدان ایین میدیون را نهفته هاانسان وجود در که هاییشایستگی و هاتوانایی و ردهک تأکید

از جمییه مسیائیی تلصییی نزدییک بیه هیم و مشیترکات فرهنگیی  شرایط داشتن که گیریمنتیجه می ،بنابراین

 .زدیک ساخته اس ر نگیکدیبه  زیادی تا حدّ ن دو رااس  که آ
 عشق .6-6-6-6-6

یونگ اس . عشق موجب انسیجام درونیی وجیود اسی  و جسیم و روان و  الگوییکهن صورشق، از دیگر ع

زییرا نیوعی وحیدت  ؛هسیتندعشیق نیازمنید هیا سازد. همة انسیانرا هماهنگ می ناخودآگاهیو  خودآگاهی

 آورد.می به وجود روحی در آنان

کیه ییک زن  طورهمیانجنس رابطیه ندارنید.  با مستقیماتالگوهایی هستند که کهن ،عشق، عاطفه و ارتااط 

تواند همدلی، عاطفه و عشق را تجربه کند، یک مرد هم این توانایی را دارد که با پروردن آنیمیای درون و می

ی بیاالتر از ییک زن در سیطل بسیاچهایین مفیاهیم را  ،اشدرون ذهنی پدرساالرانةهای نقد و تخریب ساخ 

 حال  هم درس  اس . نبالعکس ای داش  که  چنین باید دقّهم ؛تجربه کند

 «چون شد که در این وادی، سرگشته و گمراهم خواهممی، بنما که چه جویممیبرگو که چه »
 جیویمجویم و میاگر گویی، می از عشق

 

 خواهمخواهم و میوز یار اگر پرسی، می 
 

 (341: 1315 )بهاهانی،

 یا در این سروده:

 رسییییییدعشییییییق دوبییییییاره مییییییی

 مانییییییید اگییییییر تیییییییو رامایییییییه ن

 ایگیییییییییییر ز درون شکسیییییییییییته
 

 شییییییور طیییییییب دوبییییییاره کیییییین 

 وام بسییییییییاز و چییییییییاره کیییییییین

 ایفیییییاش مکییییین کیییییه خسیییییته
 

 (423: همان)



 11/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

ردض علري ا ترار د / َومث َة غجررٌّ،، ُضضُر ض مبراَ َا ا نرن» ِد ََ ُضن ر رن أ رعار / وهض ََأ أوراأد الرر ُاد مد مث رَة غجرُ رةض لرال ةض يف وَ /   مرا َخضطهر ض ف قر
َرد غاَاتد  ا اآلت ةد َمَعك/ العضب َما»تضلَّ الط ُرَق إىل  َكُ ال/ تضطارددض قضتات خضبزد ذدكرُ اِتد  ( 48: 5991 ،الس م ان) «الرهوح  ة« الك

 بیاد اوراق بیر کیه را اشیعاری گیتیارش، بیا و افیروزدیبرم اشیتیاق را هایچراغ که اس  کولی مردیک  آنجا»)ترجمه: 

دوران گیم شیده اسی ؛ هیزاران قیرص نیان  زارهاییشیهبدر  کیه اسی  کیولی زنییک  آنجیا و :خواندمی نویسی،می

 (14: 1312 ،همان) (...«؛ تا تو راه معنوی خود را به کوما گم نکنیگیردیمخاطراتش را با تو پی 

رطعناتر  آل حرب  أ/ ما الرد   ُاصربخبر  مف عرتر  ال يتأن اَر  ال رو  ف  یُراا   الر  إ حرب  أ»  « حب ررأ/ فلرة مرن اخا  م تر ت مرر  ن 
  (544: 5999 ،مهان)

را کیه چیون پیییدی حجیامتگران،  ی هادنداندوس  دارم؛ و  داریمی روا من به که را معصوم  دادن آزار»)ترجمه: 

 حتّییی کییه روی زان/ دارممییی دوسیی  را اتدشیینه ضییربة/ )خییونریز نیسییتند( دوسیی  دارم شییودینمخییون از آن روان 

 .(21: 1313 ،همان) («دارمدوست  / نیامده رودف برمن از پش / باریک

دییدگاه و نظراتیی  هیمآنتیر ی عشیق، در مسیائ  جزئییدر مفهوم کیّ یکالمهمبر  افزون، ةو غاد سیمین 

. سیمین همواره در شعرهایش نگیاهی مثای  بیه عشیق مشترک دارند. تفسیر ایشان از عشق، بسیار متعالی اس 

 گمراهییموجیب نجیات از سیرگردانی و بیرای او داند که در بسیاری مواقع ییی مالگوکهنرا  زیرا آن ؛دارد

 اس . بوده اشزندگیمسیر روشنگر زندگی  هایتاریکیو در  بوده

 از خورد. عشیقبه چشم می نیز ةها، در آثار غادعشق به عنوان یکی از مفاهیم مشترک و فطری میان انسان 

 ایین اسی  و گیاهی آن بارزترین نوع از وطن و حُبّ معشوق به اوس . عشق شعری موضوعات ترینعمومی

توان به جیرتت گفی  کیه را هنر. می اشبخشییآگاهداند و عشق را هنرمند می ،ة. غادآمیزندیدرم هم با دو

 سی .او رسیال  همیان دارعهیده ةغاد ،هاعاشقانه برخی در بیشتر اشعار او اس  و یربنایز ،عشقی الگوکهن

 را عشیق تنهیا دنییا، ظیواهر همیهآن مییان در کیه باشید او معشیوق و شیاعر خیود تواندمی یکول ،شعردر این 

و در  را در درونشیان بییدار نماینید عشیقانید توانسیته یخوببیه ةسییمین و غیاد کندمی اعالم را و آن برگزیده

 ی برخوردار اس .باالی بسیار بسامداز  شاعر در شعر هر دو ،الگوکهناین  اشعارشان به تصویر کشند.
 مادر .6-6-6-6-9

ی میادر و همچنیین طایعی  الگیوکهنهیای گونیاگون ای جهان، چهیرههای اسطورهها و داستانهقصّ همة در

ی میادر، الگیوکهنهای مختیف و جناه های هر فرهنگبانو، نظر به تعداد خداالاتّه شود؛او مشاهده میدوگانة 

ی الگیوکهن ی میادر، درسی  ماننیدالگیوکهن شیمار اسی .اعظیم بی ها و وجوه مادرِآشکار اس  که چهره

 رود.می های روحی فرد به شمارهمة توسعه سرچشمة وزمین، هم پرورنده و هم بیعنده اس  
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گیذارد. احتمیاالت میی عمیقیی تیأثیر ذهین، ناخودآگیاه در و الگوهاسی کهن تیرینقوی از الگو،کهن این 

 ،ی میادرالگیوکهن؛ امیا درواقیع، تصیویر زنیانگی اسی مادر،  الگویکهن ازها انسان بیشترین اندازۀ درک ما

اس . میادر مثیالی در جنایة مثای  کیه حیاوی نییروی پیرورش، بیاروری، شیوق و  دوقطایی الگوکهنیک 

و در وجه منفی، به هر چیز تاریک، بسیار بد، ترسناک و مهیب کیه  حد اس نگهداری و حمای  بی ، شفقّ

 .خفگی، مر  و گرفتاری اس ، اشاره داردبیانگر ترس، 

 ،در اشیعار سییمینبسییار اسی .  اهمّیّ نیز دارای « مادر» و« زن» الگوینمود کهن ،ةسیمین و غاددر آثار  

شاعری اس  کیه نگیاهی خیاص بیه میادران جامعیه  ،سیمین .اس و قداس  باالیی برخوردار اهمّیّ ز مادر ا

  کنید و تیالش آنیان را بیرای رفیاه، آسیایش و امنیّیادران را درک میدرستی رنج و مشکالت مبه دارد. او 

شیاعر و  او را زنیی «یکیی مثی  اینکیه»سیمین با نیام  شدۀچاپستاید. در آخرین اثر اش میفرزندان و خانواده

ییا و رنجدییده و  باتجربیه میادرها که فقط از ییک بینیم. این ویژگیهای مادرانه میپُرتالش با بسیاری ویژگی

 :اس های مادرانه   رنج فرزندان، یا بخششمشتم  بر مهر، ایثار، تلمّ ؛آیدبرمی پراحساس

 کودکیییییییان عزییییییییز و دلانیییییییدم

 لییییک بیییا منّیییتش بیییه دوش کشیییم
 

 زنییییدگانی مراسیییی  بییییار گییییران 

 کییییه نیفتیییید بییییه شییییانة دگییییران
 

(1315 :73) 

شیود و شیاعر بیا بییان ایایی بییان میدارد که در این ابیات بیه زی هاییگرایی در شعر سیمین، خصیصهواقع 

 ،الگوی مادر را به تصویر کشیده اس . مفهیوم میادر در شیعر اومادر، این وجه از کهنبه  نسا    مثا ذهنیّ

 .اس  گرفته قرار توجّه دبارها مور

ش ی مادر را در قالب شعری زیایا بیه نمیایالگوکهنهای مثا  جناه ،در این شعر، با نگاهی مادرانهسیمین  

نقیش منفیی او را نییز از نظیر  ؛داشیته توجّهسیمین، همان اندازه که در اشعارش به نقش مثا  مادر گذارد. می

حیاکی از درک عمییقش بیه زشیتی و  کیهکشید هایی تیخ را به تصیویر می. او گاهی صلنهاس  دور نداشته

 های پیرامون اوس .زیاایی

سییمای میادر باال برخیوردار اسی .  بسامدیر شعر سیمین از ی مادر مثالی دالگوکهنطور که گفته شد، همان

گاهی برای به تصویر کشیدن حقایق و موامین اجتمیاعی،  وی .شودمتفاوت دیده می هایدر شعر او به شک 

 ایی منفی از مادران ترسیم نماید:هناگزیر از آن بوده تا چهره

 کنیییید رحیییم بیییر چشیییمان گرییییانش  وای میییردم، میییادری فرزنییید کشییی 



 13/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

 طفیی  میین نوشیییده زهییری هولنییاک
 

 تیییی، شیییاید کیییه درمیییانش کنییییدهمّ
 

(1315 :251) 

در نیوزادی از وجیود پرمهیر میادر ملیروم شیده، نتوانسیته همچیون سییمین در اشیعارش  ةامّا از آنجا که غاد

 دییدگاه کنیدتیالش میخوبی بپروراند و بیشیتر تصویری شفا  از مادر، ارائه دهد و آنیمای وجود خود را به

حکیم میادر را دارد  وطن در دیدگاه او ،نظر دیگراز نقطه الاتّه خود را نسا  به زن و درد و رنج او بیان نماید؛

 سراید:که میزیاایی به تصویر کشیده اس . چنانو در اشعارش این حس را به 

َد العطر إ» َد الرماد مجراعلم نی ک ف ُع / علم نی ک ف ُع َد إل  د َما /واألنار نبعا ؟لی وردت  األمه ألع ک ف ترجع و  /وال وأ غ 
َد إل   ُا دمِق    /أوراأ اخُرف الی أغبانا ثان ة  (06:5991) «ألع

به من بیاموز چگونه خاکسیتر / مادر! بازگردمگردد تا من به تو میچگونه عطر به گ  سرخش بازمن بیاموز  به»)ترجمه: 

ها دوبییاره بییه شییاخههییای پییاییزی و چگونییه بییر ابییر  هییا،رودخانییه، سرچشییمه و آذرخییشو  شییودیمدوبییاره اخگییر 

 (53: 1377 ،همان) («!ای دمشق بازگردمتا من به تو  /گرددمیباز

اسی   ی توانسیتهبیشیتربیا قیدرت  سییمینتیوان چنیین نتیجیه گرفی  کیه از بررسی اشعار ایین دو شیاعر میی

 برخوردار هستند. باالتری بسامداز  نیززمینه و اشعار او در این  بکشدتصویر روشنی به ی مادر را به الگوکهن
 زن .6-6-6-6-3

بیه ایین مهیم  ر نویسندگان و شاعران در آثار خود؛ بیشتدهدنیمی از پیکرۀ جامعه را تشکی  می ،که زن آنجااز

لیور ایین موضیوع را م اند و در اغیب آثارشیانهم از این قاعده مستثنا ناوده السّمّان ةسیمین و غاد .اندپرداخته

در  ایین دو، .گوییا بسییاربا مفیاهیم اس  ای واژه ةو غاد سیمین اشعاردر ن ز ،بنابراین ؛اندبلث خود قرار داده

گرفته اسی .  نایشگبرای احساس زنانه اند و دلشنجنگهاس  مردانه میسال د،نپسندنوعی جدال با آنچه نمی

را  شیانزندگیهیای سیختیو  ای هسیتندپی چارهش از روان و جان خود در این اس  که برای بیداری این بخ

 کشند:به تصویر میسخنانشان  در

 چند از این بیه/ شد خواهد تو مزار خود/ دودآباد، خرابة این/ شاد سالمی به را خواجه/ زادمطاخ کنیزک ای»

 .(533: 1315 )بهاهانی، «گون غزلی سر کنگریه/ مه و دفتر کنرو به خا/ برافشاندنگرد خانه / سرا ماندن

ِ   املرأة َ ت يف/  متَت االجبدُ  » َم    ةغی فاص ل الب  الت   ةحبما يف  را   ال هرل / جبدُر ؟َرد  حرروا األ/ ة   الفض ر انریو هل ملعرت األ/  ال 
 ( 10: 5991 ،الس م ان) «    َ  حتت الکحل؟هداأطی ُغ ت رکتو / رائ مسحت الغبار عن األ

/ ایای را بیرق انداختیههای نقیرهآیا ظر / حقیر هاییگروزمرّدر قربانگاه / دمیرالفاا می/ زن شرقی در خانة»)ترجمه: 

ات را کشییدهای کیه مژگیان سرمهو گذاشیته/ ایهیا را گردگییری کیردههیا و پشیتیآییا فیرش/ ؟جای حرو  الفایابه 
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 .(51: 1312 ،همان) («غاارآلود کنند

کیه او را درون خانیه ملایوس  داردنامسیاعدی  شرایط در بیشتر جوامع زن ،السّمّان ةو غادبهاهانی  نظر از 

مدفون و زنیدانی  هاگیروزمرّدر مقارۀ باید  او همواره با آنیمای درون خود در نزاع اس  که چرا اس . ردهک

ر هیر دو شیاعر بیه چشیم در شیع یکسیان تقریایاتبیه شیرایط اجتمیاعی  توجّیهبا  ،. پرداختن به این موضوعشود

 اس . برخورداربسیار باالیی  بسامدخورد و از می

 السّمّان ةدر اشعار سیمین و غاد منفی آنیماکارکردهای . 6-6-6-6

منزلیة  بیه آنیمیا بیه حید از بییش احتیرام»کیه  کندمی بیان چنین آنیما نظر خود را در مورد نقش منفی ،یونگ

 احساسیات و التتخییّ بیه اییدب میرد جهتیی از اامّی دارد، را فردی هایجناه دادن دس  از خطرِ مذهای، تمثی 

 اسی  صیورت ایین در تنها زیرا ؛کند جیوگیری  فردیّ فرایندِ کام ِ رکودِ از تا باشد داشته توجّه آنیما القایی

 .(214: 1317)« یابد دس  درونی تیواقعیّ مثابة به تمثی  این معنای به تواندمی مرد که

 سازد:اهِ منفی مرد را نسا  به زن نمودار مینگ آنیما، جناة منفی تأثیر تل  سیمین در شعر زیر،

 امشیییییب از آزار کیییییژدم سییییییرتان

 گفتمییی  زن، لییییک تیییو زن نیسیییتی
 ج

 امسییییوی تییییو، ای زن پنییییاه آورده 

 امرو سییییییویِ مییییییارِ سیییییییاه آورده
 

(1315 :41) 

م تفیاوت فرهنگیی حیاک که رسیدیمبه این نتیجه  ةدسیمین و غا اشعاراز مقایسه و بررسی ی کیّ نگاهیدر  

 .داشته باشد ی بیشترنمود ،ة، در قیاس با غادر شعر سیمینآنیما داس  تا شاعر موجب شده  زندگی این دو بر

 آنیموسی الگوکهن .6-6-6

 ، در واقیع،زن وجیود آنیمیوس در اسی . زن ییک روانیی مییراث در ،میرد از تجاربهمة  رسوب آنیموس،

 ییک و زنانیه  ِمکمّ عنصرِ دارای مرد یک و اس  دوجنسی موجودی ،بشردر » .آنیما در مرد اس  رونوش 

 عینیی شیرایط در نهفتیه کشیف بیه توانیدمیی زنانیه عنصیر طرییق از زن .اسی  مردانه  مکمّ عنصر دارای زن

 از نرینیه عنصر صورت، این در و ؛یابد دس  تریروحانی زندگی به و یابد خودآگاهی ،فرهنگی و یشخصیّت

 ،اوسی  سمقدّ باورهای در شک الزمة که را شهام  باید زن .کشدمی دس  رناپذیانعطا  مطیق عقاید بیان

 در اشنرینیه عنصیر عقایید با که زمانی خود، ناخودآگاه با تواندمی که اس  صورت این در تنها و ؛شود دارا

 .(234: 1317 ،یونگ) «شود همساز افتد،می تواد

 بیا ییا و عینیی ایگونیه بیه زنیی کیه هنگیامی .اس  روحمردانة  صفات و باستانی مرداننمایندۀ  ،آنیموس 



 15/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

 بارخشیون  از رفتیاری برخیورداری بیا کوشیدمیی ییا و زنیدمیی مردانیه اعتقیادات ترویج به دس  ،پافشاری

 .سازدمی برمال را خود مردانة روانِ کند، بیان را خود اعتقادات

 مثبت آنیموس کارکردهای .6-6-6-6

سیعی دارد تیا  «ای مرد»شعر  درسیمین  .برخوردار اس  بسیار باال بسامدیاز  ،ةدو غا در شعر سیمین ،آنیموس

میرد را بیه حرکی  و  وتقویی  کنید  وجیودشرا در  با مرد همراهی حسّ ،درون خود با استفاده از آنیموسِ

 :کند خود نیز مسیر کمال را طی ،این راه از سازد و او را به تعالی و کمال برساند و رغیبتجناش 

 شییدم یییاورت و امبییوده ، یییارمییرد ای

 تییو سییایسینه فیییک اوج ناییود میینبییی
 

 شیدم ترتشییرین و بیوده نگیارشیرین 

 شیدم پیرت و بیال کیه گیر پیش پرواز
 

 (215: 1315 ،بهاهانی)

 میران میرا ،تو نشیدم ،گفتی اگر منی در آ
 

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

 (332 :همان)

 وجود خود را با مرد یکی بایند و حیسّ ،شود که سیمیندیگر، جناة روشن آنیموس باعث مییا در ابیاتی  

 های با او بودن بپردازد.یکی بودن و یکی شدن با مرد را در قالب ابیاتی زیاا بیان کند و به ستایش للظه

 توانسیته اسی ، کوشییار منیوچهر بیا او از زنیدگی در مورد قسمتی که همراهم مرد آن مرد، کتاب در سیمین

 نشان دهد: اشعار و جمالت قالب در زیاایی به را آنیموس الگویکهن اس 

 کیه تیوان هیر بیا/ امیید هیر با/ اشمهربانی با/ جادویی هایواژه با/ یاریگر هایدس  با/ همراهم مرد مرد، آن»

 .(51: 1371) «مرا کشیدمی راه در/ اشناتوانی و خستگی بارکوله در/ داش 

َق   االختبررا  قرن   تبرردف يفو  /ن االنسررحاد داخرل صرردقتهاقترر ، کنررت سرلحفاة تررت التقن حر» دعترر  کنررت اررد حرن و  /1والکررام
َن  (58: 5999 ،الس م ان) «   ستظل اجنحتها تاکرها َ  دائما/َةصرت سن
هنیر پنهیان  درو / دانیدخزیدن در الک خود را خوب میی بودم که یپشتسنگشدم  روهروب تو با که هنگامی»)ترجمه: 

 («آوردیمیهایش تو را همواره بیه ییادش که بال/ پرستویی شده بودم/ که تو را بدرود گفتم آنگاه/ بدعتگر اس  ،شدن

 (25: 1313 ،همان)

 (51: 5999 ،مهان) «دری؟تکن ع نا  ا  م لَ ،ُن املفر   اجلدُد، ق ُعامل  کر أ و القدمی ُارقض عامل»
 چشیمان  اگیر/ کجاسی  گریزگیاه پیس/ دارمنمیی دوسی  را امتیازه جهیان/ کنممی انکار را پیشینم جهان»)ترجمه: 

                                                             
1. Camouflage 
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 (12: 1313 ،همان) («نااشد من سرنوش 

تمیاد بیه نفیس و اع هیایش در ایجیاد حیسّبه زن و توانیایی نوع نگرش مرد در جامعه و آنیمای درونی او 

کند کیه گذشیتة تیاریکش همة زنان بیان مینیز در این شعر به نمایندگی از  ةغاد .ثّر اس پیشرف  او بسیار مؤ

پذیرد و خواهان تغییر دیدگاه میرد نسیا  بیه زن ی او ناوده، نگرش امروز جامعه را نسا  به خود نمیبه اراده

 ةهیایش را بپیذیرد. غیادخواهد که نوع بینش خود را نسا  بیه زن عیوک کنید و توانیاییمی او از مرد اس .

کنید کیه  ییدتأک گونیهیناآراسیته اسی  تیا  «چشمان  سرنوش  من اسی » ااییزبیشتر آثارش را به عاارت 

بیه آنیمیای  گونهیناکند و طیوع می خورشید طالیی و روشن سرنوش  زن از افق دیدگاه و بینش روشن مرد

 .بخشدیمدرون خود حیات و هستی 

 بسیامدیاشعار او از  در ی آنیموسالگوکهن ،اس  رنگکم ةکه در شعر غاد الگوی آنیماخال  کهنبر 

بیا اسیتفاده از آنیمیوس  شدر اشیعاراو  .کندین زمینه با شعر سیمین برابری میبرخوردار اس  و در ا بسیار باال

 داند.رشد و تکام  خود را در پناه مرد می ،درونی خود

 کارکردهای منفی آنیموس. 6-6-6-6

روزگار بیوده  پرکاربرددساالری از مااحث زنده و بلث مر ،دوران زندگی این دو شاعر بیشتر دربه اینکه  نظر

تجربه کیرده اسی   اششخصیشاعر و مخصوصات سیمین آن را از نزدیک در زندگی اس  و به نوعی این دو 

 :اس  برخوردار باال بسیار بسامدی از ،ةغاد و سیمین شعر درجناة منفی آنیموس هم 

 و لیرزان سسی  هیایبا گام رودمی او

 دل گیرم بینید و آن صرق آن مرد و آن

 

 دسی  در دانی کهنهجامه با رودمی او 

 دارد بسییته بییه رویییش را امییروز درهییا
 

 (127: 1315)بهاهانی، 

 :کشدمنفی آنیموس را چنین به تصویر میاین جناة  ،دیگر یاسرودهیا در 

 فعییی  مجهیییول، فعییی  آن پدریسییی 

 خیواهرم را بیه مشیی  و سیییی کوفیی 
 

 کیییرد پرخیییونکیییه دلیییم را ز درد  

 خانییییه بیییییرون کییییرد مییییادرم را ز
 

 (314: همان)

رر/ ةللبِرراع لررن نركررع/ ،“ال”أعلررن أن و »  دجن   يف اسررطبل الت رر/ َ َع ررداع عررن َرررارٌّ الض رر/ ا برران العرررم اجلم ررل ةولررن نرلرُر َرُ 
   ( 16: 5990 ،الس م ان) «أ هد َا ب  / ُاأ هد عكس الر  

 اسیطا در / اسیب زیایای عربیی را/ من هرگز خرسند نخواهم شید کیه /ن در برابر زشتی تسییم نخواهم شدم»)ترجمه: 



 17/ السّمّان ةغادالگوهای آنیما و آنیموس در اشعار سیمین بهاهانی و بررسی تطایقی کهن

 (.32: 1377 ،همان) («به دور از صلراهای دلااز و روشن/ تاریک باینم

 زن فیردی ارادۀ بیه کنید. اوزنان را به آزادی و احییای حقوقشیان دعیوت مییهمواره  یششعرهادر  ةغاد 

 اسیطا  در نه اس  تاخ  در صلرا دردائمات آزادانه  ند کهکتشایه می عربی زیاای اسب به را زن و اس  آگاه

. او آزادانه در جامعه حوور داشته باشیند توانندب یززنان ن شرایطی پیش آید که که خواهدیم سرد و و تاریک

بیا ایین شییوه  اسی ،و رنج ساخته  ی ملدود را که برای زنان حصاری از تلقیر، اشجامعهتیخ  های یّواقع

 .شیده اس به تصویر ک

هیای منفیی رفتیار میردان همیواره بیه جنایه انمدافعان حقوق زنان هستند و در شعرهایشیاز  ةسیمین و غاد 

از  ؛بمانیدپنهیان  ایشیاناز دییدگان  نتوانسته مانند مسائ  دیگر داشته و این واقعی  تیخ هم توجّهنسا  به زنان 

 باالیی برخوردار اس . بسامداز  ةغاد و سیمین اراشعجناة منفی آنیموس در  بیان کرد کهتوان می ،این رو

با آنکه قداس  و  و اندهای مثا  و منفی آنیموس و آنیما استفاده کردهاز جیوه ةغاد وسیمین  به هر حال، 

کسیی را بیه جیای خیود  دنیخواهدر برخیی میوارد وقتیی میی انیدرسال  این بخش از ناخودآگاه را پذیرفتیه

شکسی  عیاطفی در ازدواجیش  تیأثیرتلی   سییمین .کندمیرا پر  انمنفی نیز ذهنش ت موارد، به شدّدنبگذار

 مهیمیایا و نماد مادر و زن بیرای او ز ایگانه شود و به وحدت دس  یابد؛ امّ الگوکهنبا این  خوبیبهتواند نمی

روزهییای سییخ  در دامیین  یافتییةپرورشو  هسییتند جنییگ و حماسییه ،عرشییا هییر دو ةو غییاد سیییمین اسیی .

قیرص  ایارادهروشین و  یتذهنیّ در ساختن هااین زمینه وجود ،از این رو ؛و استوار کردهتلصی هایی وادهخان

ییک  ،سیمیندر شعر  آنیموس .ناوده اس  تأثیربیجامعه ات از واقعیّ شفا  تصویرهایینش آفری درو ملکم 

 بخشالهیاماین حس  اوس . خصایص  و آفرینندگی از قیّدارای قداس  بوده و خالّکه  قدیمی اس  حسّ

تواند با این نیمه به یگانگی برسید نمی گاه شاعر الاتّه ؛ر داردنمودی مذکّ و س های شاعرانه برای شاعر اللظه

 ر از شرایط زندگی شاعر و ملیط اوس .متأثّگونه که ذکر شد همان کند کهو گاه از آن احساس بیزاری می

 نتیجه .9
انید توانسیته واند توانا داشیته ها و اساطیر عامیانه در شعرهایشان، دستیالگوکهناستفاده از انواع این دو بانوی شاعر در . 1

بیین خیود و خواننیده ارتایاطی عمییق برقیرار کننید و مفیاهیم واالی انسیانی، موس یی آنیما و آنالگوهابا کاربس  کهن

کیالم خیود را در قیمروییی ادبیی و هنیری تعیالی  ،یهاجتماعی را به تصویر بکشند و به ایین وسیی هایارزشاعتقادات و 

 .و به شعر خود ماندگاری و جاودانگی بخشند بخشند

با آنکیه قداسی  و رسیال  ایین بخیش از  ؛اندآنیموس استفاده کرده و آنیماهای مثا  و منفی از جیوه ةسیمین و غاد .2

ت میوارد منفیی نییز د، به شدّنکسی را به جای خود بگذار دنخواهدر برخی موارد وقتی میا امّ ؛اندناخودآگاه را پذیرفته
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بیا ایین  خوبیبیهاسی   توانسیتهن ،شکسی  عیاطفی در ازدواج تیأثیرتلی  در میواردی  سییمینکنید. را پر میی انذهنش

 .یگانه شود و به وحدت دس  یابد الگوکهن

مین امیری مقیدس و سرشیار از خالقیی  و آنیموس در شعر سی ؛اس  مهمزیاا و  ةغاد و سیمیننماد مادر و زن برای  .3

ارتااط و اتلاد خود را با این نیمه به طور کام  حفی  کنید و تلی   تواندنمیآفرینندگی اس . هرچند که شاعر گاهی 

آنیمیا و  منفییهیای جییوهدر شعر سیمین  ی،طور کیّه ب .جویدمیتأثیر شرایط سخ  زندگی خود، گاهی از آن بیزاری 

نمود منفیی آنیمیا فقیط بییرون از وجیود شیاعر دریافی  ا این امّ ؛خوردبه چشم می آن بیشتر مثا ی آنیموس از نمودها

در وجیودش بیه  ،روشینفکر و تفکّیرممیادری  وجیود داشیتنالگوی مادر با کهن یابد؛ زیراشود و در جامعه نمود میمی

 .ودشگر میبسیار زیاا جیوه وا آنیمای درونی ،اغیب ،اس  و از این رو شدهنهادینه و زیاایی نقش بسته 

هیای زیسیتی و تجربیه تیأثیرن ماییّ ،الگوهیای آنیمیا و آنیمیوسبیه مقولیة کهین ةغیادمقایسة نوع رویکیرد سییمین و  .4

الگوهیا و   ایین دو شیاعر در کیاربرد ایین کهینو جنسییّ شناسییهستیآن دو اس . بدون شیک،  ی خاصّشناسروان

هیای بر این، ملیط پیرامون این دو تن، همیراه بیا خصیی  ی بسزا داشته اس . افزونارشان نقشبازسازی این فوا در اشع

ی و قومی، از دیگر عوامیی بوده اسی  کیه های فرهنگی و اساطیری و اشتراکات میّبا میراثمیزان آشنایی آنان فردی و 

 نزدیک ساخته اس . یکدیگررا به  دو شاعر این شعر

 در این زمینیه کیه: شدهمطرح هایپرسشو  به فرضیه و رسیدن گوییبود برای پاسخالشی ت ،این پژوهش ،در نهای  .5

اسیاطیری و ی رویکیردمانیای  بیراگیر  چگونه اس ؟ ةغادشعر سیمین و ی آنیما و آنیموس در الگوکهنی   تجیّکیفیّ

از سرشیار ی اهدییدگبیا  اسی  ایرانییشیاعری  ،بهاهیانی سییمین ،شیعر معاصیر اییران و عیرب بنگیریم به الگوییکهن

 یاجتمیاع هایدییدگاه دارای ،اسی  تایاری عیربشاعرنیز  السّمّان ةغاد واسطوره  و سیاسی، عشق، حماسه هایاندیشه

اشیعاری را  ،کشیور خیود فرهنگیی قیوی بیا داشیتن آگیاهی از پیشیینة ،دوایین  اسی . پیردازاسطوره و سازمومونکه 

 ی آنیمیا و آنیمیوس را در بیشیترالگیوکهنانید دو توانسیتهو کیرده کمیک  آنیان  یّی  و میّهویّبه اثاات ند که اآفریده

 کیه سیرزمین اییرانبه شرایط فرهنگی  توجّهبا  هرچند ؛به تصویر بکشند خوبیبه منفی یا مثا  هایزمینهدر  موضوعات

 بسییار بسیامداز ن ی از مویامین شیعری سییمیهیا در برخیالگوکهناین  ،تری برخوردار اس قویپیشینة  در این زمینه از

 .هستند برخوردارباالتری 
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 حمك مة( -َث يف األدب املقارن )قبل  ة علم  ة حب

َم اإلنسان  ة، جامعة رازٌّ  کرمانِا   ،کل   ة اآلداب والعل
 21-1م، صص  2112هر  أ/  1391هر  ش/  1936 ص ف، 26ة، العدد َعالس نة الس ا

 1نالس م اغادة و  س من هببهاين عر  يف ة أن ما وأن مَسل   ة علی األمناط األو     دراسة تطب ق

الد  2ٌّمن ژ  پ
 ة، شهرکرد، إیراناإلسالمیّ  احلرّةآداهبا، جامعة ة و غة الفارسیّ فرع اللّ يف  هکتوراطالبة الدّ 

 9امیحسن مهيت
 ة، شهرکرد، إیراناإلسالمیّ  احلرّةآداهبا، جامعة ة و غة الفارسیّ قسم اللّ  يف مشارکستاذ أ

 3ُکامران ادوس
 ة، شهرکرد، إیرانمیّ اإلسال احلّرةآداهبا، جامعة ة و غة الفارسیّ قسم اللّ  يف أستاذ مساعد

 امللخ ص
عتالء ة إلروف اخلاصّ وتوطئة الظّ  ينمیة الفکر البشر ی ینطلق به إلی تاألدب حتّ  يف اإلنساين يئیسرّ ات الیبحث األدب املقارن عن الذّ 

فون قام املؤلّ تلفة طریق یساعدنا للحصول علی هذا اهلدف فبنی األمم املخ ةشرتکة امللیّ البحث عن األمناط األوّ الفهم بنی األمم. فاعل و التّ 
بتمامها للبحث عن األمناط  الّسّمانغادة و  ة مها سیمنی هببهاينة والعربیّ اعرتنی اإلیرانیّ الشّ  دراسة آثارب يحلیلالتّ  - يهذا املقال الوصف يف

ا کارل غوستاو ذین عنی هبماإلنسان( اللّ  کورة يفعنصر الذّ النیموس )أاإلنسان( و  يف ياألنثو عنصر الة أنیما )خاصّ ة املوجودة فیها و لیّ األوّ 
 ام ملصطلحی أنیما وأنیموس؛ ويفرح التّ الشّ  للموضوع بدایة؛ ثّ  يظر حلیل النّ یشتمل علی التّ فإنّه ا البحث هذا، مّ أیونغ عنایة تامة. 

فإّّنا تیجة ا النّ مّ أ ة املسیطرة علیهما.خصیّ الشّ ة و قافیّ روف الثّ ب الظّ اعرتنی حسأشعار الشّ  ة لنوعیة حضور النمطنی يفهایة دراسة إعدادیّ النّ 
اعرتنی أن ة للشّ ه میکننا بعد رؤیة األسالیب الفکریّ أشعارمها؛ مع أنّ  يفکوّنما معا و مطنی ة هلذین النّ لبیّ السّ اإلجیابیة و  لی مرافقة الوجوهإتشری 

 آثارمها. )أنیموس( أکثر استخداما يف يکور عنصر الذّ ال نعدّ 

 .الّسّمان، غادة یة، أنیما وأنیموس، سیمنی هببهاينلط األوّ امناألدب املقارن، األ :الد ل ل  ة الکلمات
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