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 ر غزلدامیرهوشنگ ابتهاج کامیابي  و تفرّدر بتحلیل آنیما و تأثیر آن 

 
 2ی، رضا ستّار1* کاممياهللروح

 

 چکیده
  است دوجنسی انسانِ  عنصرِ دگرجنس  از آن، نمودی زمینی تصویر  آنیماست؛  گاهتجلّی غزل، ویژههب غنایی ادبیّات در معشوق 

  ابدی، و ازلی فرازمانی، غریب؛ موجودی اممده ازتصممویری اامم ا  یابد.مطابقت می ایزدان و ایزدبانوان بر نمود آسمممانی آن و
  معیارهای   از ایآمیزه بر ناهشمممیار   ایگونه به  ها، که  خوبی همۀ  مجموعۀ  و پرسممم ار  و مهربان  حد، بی زی ایی  با  خداگونه،  
است   یونگ جمعی ناخودآگاهِالگوهای ترین کهنآنیما از اساسی .تط یق دارد بشری اقوام تمام و هادوران تمام اناخ یزی ایی

سی دارد؛ نیمۀ زنانه در مردان، که به       سا صیّت مرد، کارکردی ا اخ ساالری، عموماً با   که در تکوین  خاطر مالحظات نظام مرد
بلکه با انرژی بیش ری در   ،اود کنیم، خاموش نمیهرچیزی را که سرکوب می  غافل کهاویم،  عِ ابراز وجود او میسرکوب، مان 

سب از ناخودآگاه فوران می    اکلی نامنا ست یاد بگیرد که چگونه در    زمان و  شگیری از طغیان آنیما، مرد الزم ا کند. برای پی
برای اممکوفایی و تعالی خود آن های خودآگاهی اممرکت دهد، تا از موه تارت اط با نیمۀ زنانه بکواممد و او را در زیسممتِ  

اود. پژوهش پیشِ رو به بهره صیفی  مند  هایی از  بر غزل« آنیما»الگوی تحلیلی و آماری، مطالعه و مطابقت کهنمممم  ایوۀ تو
عنصر   با کواش او در اناسایی    «سایه »میزان کامیابی  ؛خوانی و قابلیّت تفسیر آنیمایی داا ند  است که هم  هوانگ اب هاج 
ل  بخش قابدر زنانه کامیاب ن وده و  پایدار با عنصممرارت اط  درامماعر رسممد نظر میا بهامّ ،ای مسمم قیم داردزنانۀ روان، رابطه
 پیموده است.وبیش کمرا  تفرّدهای هایش ناهمواریبرخی از غزلدر ولی  ،باادغل ه با آنیمای منفی او  هایتوجهی از غزل

 

 ى  کلید گانواژ
 امیرهوانگ اب هاجهای غزل تفرّد؛ آنیما؛ یونگ؛
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 مقدّمه
ااعران غزل     شق بر دوشِ  سالت ع ست؛ از این   به باور عامۀ مردم، ر اقانه را ماجرایی و  سرا رو هر غزلِ عا

 امارند و بر محور همین الگوهای تجویزی، کامروایی خود را دس ور و رهنمودی عااقانه می   هر بیت آن
روابط خود با   یو کیف یهای عاطفی اممماعر، به ارزیابی کمّ    کنند، با فان زی   گیری میرا از عشمممق اندازه 

بخ ی خود را با محا و معیار ابیاتِ     پردازند، اممموربخ ی و خوش امممریا عاطفی یا جنسِ مخالی می    
به حسّ و حالی   کنند وسنجند و اصطالحاً عواطیِ خود را با نوسانات خُلقی ااعر، کوک می    ااعران می 

امموند و از آنجا که الگوهای غزلی، چندان زمینی و کم ر از حسّ و حال اممورمندانۀ غزل، خرسممند نمی
 یابند.، عموماً خود را ناکام میپذیر نیس ندتجربه

ی که جزئ -،«مادینۀ روان»الگوی آنیما یا معشوق، عشق و رابطۀ عااقانۀ موضو ِ غزل فارسی بر کهن
و فرافکنی نیمۀ زنانۀ اممماعرِ مرد، بر جنس     -در نظریۀ یونگ اسمممت  « انگاره  -روان»کلّیالگوی از کهن

تواند روایت ناخودآگاه امماعر از دیدار و ویژه غزلِ امروز، میادبیّات غنایی، به مخالی قابل تط یق اسممت.
اد، کامیاب      وگفت سویۀ مث ت آن موجب ر اد که  سویۀ مث ت و منفی آن با فرّد و ی، تگو با آنیما، با دو 

بینانۀ او و اممکسممت در بالندگی و سممویۀ منفی آن مایۀ رنو و اندوه و آزردگی جانِ امماعر و نگاه خودکم
 وخو،خلق احسمماسممات،  به امماعر واقعاً که گیردمی مث ت نقش هنگامیعنصممر مادینه  اممود.تفرّد می
در  به قلم آورده و جاودانه کند.    کند، آنها را    تراود، توجّه آن به بیرون می  از که  نمودهایی  و ها خواهش

خوریم و های بشممری و فرابشممری برمیآمیز از معشمموق با تمام ویژگیهایی که به توصممیفات اغراقغزل
سیم، پای این کهن       بارۀتوانیم درنمی س ی بر شوق در آنها به داوری در سمانی بودن مع لگوی ازمینی یا آ

 یونگی در میان است. 
های خرد و کالنِ  باورها بر روابط زن و مرد سایه انداخ ه است و حساسیّت   در روزگاری که فرهنگ و

صّو         ست، ت ش ر بر روابط زن و مرد تحمیل کرده ا ادت بی ساالرانه را با  سیّ ی در  نظام مرد ر برابری جن
سنّت « حُرمت و اح رام» میِزرورقِ توهّ امرده می     و  ساالری تابو  شا مرد اود؛ حقیقتِ ذات  های خ

مهری اسممت. در گف مان نظام مردسمماالرانه، این زن اسممت که باید مهر، ود آدمی مورد بیدوجنسممی وج
شا و بی        س یزنده، خ اد و مرد باید محکم،  ا ه با ست    انعطاف، نوازش و ... دا اد. از این د انعطاف با

برتریمداری و قدرتنشممماند و را در دو قطب مخالی هم میجنس تجویزهای اخالقی و رف اری این دو 
ا ی و  جویی مردانه، امکان  دارد و خودآگاه را در کشاکش بزرگ با ناخودآگاهی   برابری را از میان برمیآ

ست  ااعران که   دهد، قرار میکه باور دارد مرد، نیمۀ دیگر زن و زن نیمۀ دیگر مرد ا ااید واکاوی روانِ   .
شست   ست دارند بیش از تودۀ مردم با ناخودآگاه جمعی ن ن زوایای پنهان اما فراگیر روان ب واند بر ای ،وخا

شر امروز نوری ب اباند و روزنه  سین      ب ا ی و پیوند با نیمۀ پنهان و همراهِ آغازین و بازپ صر برای آ ای مخ 
ادۀ دگرجنسی، و آا ی و پیوند با نیمۀ پنهانِ روان، قرار  فراهم آورد. ااید بازیاف نِ  و درکنارگرف ن گم 

 مان بازآرد.وجودِ آدمی رخت بربس ه است، در روانِ پریشاناست از  و آرامشی را که دیری
و   نمایدبازمی ناخودآگاهش را ۀرو امممدن هنرمند با جهان درون و نیمهگون هنر، روبهای گونهطیی
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س اخیزی بر دوش می اعر این روبه  شد. از  رویی را در نظامی ر ضر، اوج هر غزل،   دیدگاهک پژوهش حا
نشمماند و در این دیدار،  خویش را به تمااممای آنیمای نووهورِ دیرآاممنا می آنجاسممت که امماعر خوانندۀ

ااعر بازمی    است ق، قافییابد. به سخن دیگر، هر غزلِ موفّ خواننده نیمۀ پنهان و موروثی خود را در غزلِ 
ست،        شی دیریاف ه و پنهان، از خود او ساطیری، اثیری و آرمانی که بخ شوقِ ا که در آن خوانندگان با مع

خن کند. س نشانی، بینِ خویش ن و ااعر همدلی بنیادین احساس می    کنند. خواننده در این همدیدار می
یونگ مع قد است  »چنان که ااعر، همان سخنی است که مخاطبِ او، آبس نِ س رونِ آن بوده است؛ هم      

 و )گرین« اسممت و اسمم عداد سممخن گف ن با تصمماویر ازلی را دارد  « پندارۀ ازلی»هنرمند بزرگ دارای 
های مش رک موروثی هس ند که تارهایی را در جان مخاطب به صدا    ( و این انگاره180: 1376 همکاران،

 آورند.درمی
معنای تصممویر درونی از جنس مخالی، در ناخودآگاه مرد اسممت. آنیما تنها نیمۀ زنانه مردان  آنیما به

سان    ست، بلکه نیمۀ زنانۀ تمام ان ست نی شود، مانعِ عمده   ولی در مردان ا ،ها اناخ ه ن در  ایگر این نیمه 
ات.         سیدن به فردّیت بازخواهد دا اد و از ر سیرِ تکامل او خواهد  ضمیر      م ااعر،  اهود  من ع الهام و 

های ناخودآگاهی و نزدیا به مرزهای خودآگاهی  الیه ترینبیرونیدر  سمماکنناخودآگاه اوسممت و آنیما، 
امممود،  رو میهترین نمودهای آنیما، در وجود جنس مخالی روب    اسمممت. هنگامی که اممماعر، با اب دایی     

گیرد و با معیارهای کامالً ان زاعی، به محا زدنِ جنسِ       ناخودآگاهی کن رل هیجانات را به دسمممت می      
یۀ خود آغاز        زبانه می   جنسمممیهای  پردازد. خواهشمخالی می  کشمممند و فرافکنی آنیما در مراحل اوّل

های فردی که آنیمای مرد را با خود حمل اممود. در این مرحله، آنیما کامالً کور و کر اسممت؛ کاسمم یمی
آید. نخسممم ین ویژگی خُلقی، که تحت ترثیر فرافکنی آنیما در رف ار مرد       کند، هرگز به چشمممم نمی  می

 ود.ابین هرگز آنیما بر کسی فرافکنی نمینی است؛ زیرا با نگاه کاس یبیاود، خوشآاکار می
 

 چارچوب نظری
های فروید را زیاده منفی و برخوردش را با  از اممماگردان برجسممم ۀ مک ب فروید بود، ولی نظریه    1یونگ 
کرد تا بر  رنجورانۀ فرد ترکید می   های روان دانسمممت؛ چرا که فروید تنها بر جن ه     کاوی محدود می  روان
کرد  خطاب می« پسر عزیزم»(. فروید، زمانی یونگ را 179: 1376های سالم آن )گرین و همکاران، جن ه

نگ،   مّا 169: 1370)یو یا  (، ا ّیت        بینش  عال مۀ ف که ه ید  نۀ فرو جۀ   سمممونگرا های ادبی و هنری را ن ی
(، موجب جدایی  108: 1383)وزیرنیا،  دانست اده در ناخودآگاهِ فردی می زده و ان اا ه های واپسعقده

 ه گذا »دانست. به عقیدۀ یونگ، یونگ نظریۀ جنسی فروید را نیز افراطی می  .یونگ از مک ب فروید اد 
های جنسی دوران کودکی، عوامل دیگری چون پندارهای کهنِ فروخف ه در ضمیرِ ناآگاه جمعی از س یزه

کاوی بوده و گذار روان(؛ بنابراین، اگرچه فروید، هم بنیان10: 1382)غیاثی، « حسمماب آوردرا نیز باید به

                                                           
1. Carl Gustav Jung  
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امممود کاوانه امممناخ ه می    عنوان آغازگر نقد روان  کاوانه در م ون ادبی، به   های روان دلیل پژوهش هم به 
ای پیش  نظریۀ جنسممی فروید و اک فا نمودن او به ناخودآگاهِ فردی، مسممیر تازه (، امّا19: 1374)یاوری، 

 قرار داد.روی یونگ 
به ن ایو   زمان با هم تحقیق در ادبیّات عامیانه و اسممماطیر را آغاز کردند، امّا        فروید و یونگ تقری اً هم   

ست یاف ند. هر دو به  سطوره   م فاوتی د سان و ا هایش نزدیکی و خوبی درک کرده بودند میان رؤیاهای ان
فردی کما های روانها و کشممکش سمی تعار  ها برای بازامنا فروید از  اسمطوره  پیوند وجود دارد، امّا

دن ال دسمم یابی به الف ای زبانی مشمم رک و  گرفت و یونگ با رسممیدن به مفهوم ناخودآگاهی جمعی، به
های دور از دس رسِ تاریخ، موجب اد    های روانی در مهِ گذا ه ها و انگارههمگانی بود. فروبردن اسطوره 

اود )یاور  سی تازه و ترثیرگذارتری به نام     ( و مک ب روان372: 1382ی، راه یونگ از راه فروید جدا  انا
 اناسی تحلیلی اکل بگیرد.  روان
نامید و بر این باور بود می 1یونگ برای نگرش بیرونی اممخصممیّت حال ی را قائل بود که آن را نقاب»

سان  شیار    که ان صی ی درونی هم دارند که در جهت دنیای ناه اخ ست. او برا  2ها نگرش و  صیی و  ا ی تو
را آنیما نامید که « عنصممرِ زنانه یا عنصممرِ مادینه در م رد»ت یینِ جن ۀ ناخودآگاهِ زنانۀ اممخصممیّت مرد، 
: 1377گیرد )یونگ و همکاران، وسممیلۀ مادر اممکل می مکمّلی برای نقاب در مردان اسممت و معموالً به

اند، مرد تاحدّی  یکدیگر زندگی کرده(. یونگ بر این باور است که چون صدها هزار سال زن و مرد با 273
سی،       سیا ست ) سهیل  80: 1379جن ۀ زنانگی، و زن تاحدّی جن ۀ مردانگی پیدا کرده ا ( و این باعث ت

 .(68: 137۵اود )هال و نوردبای، های م قاضی و توافق نظر بین دو جنس م قابل میواکنش

زن، از دیرباز مورد توجّه بوده اسممت،  زیسمم ی با یا اصمملِ م نّث یا مذکّر در جسممم و جانِ مرد وهم
سفۀ هرمنوتیا       ست. برپایۀ باورهای یونگ ح ّی در فل س ور مانده ا گرچه در برخی موارد این دیدگاه م
ست و       صفت زنانه و مردانه ا سان جن ۀ مخنّث دارد و دارای دو  ست، ان که م علّق به دورانِ ماق لِ تاریخ ا

: 1370اما حوّا یا همان نیمۀ زنانه را در خود نهف ه دارد )یونگ، اود،هرچند اغلب به اکل مرد واهر می
شمندان درمی       39 – ۵2 سائل را پیش از دان سفه نیز که غال ًا م اعرا و فال ست  (.  یابند، به این بینش د

نویسد  اند که انسان موجودی دوجنسیّ ی است. براین اساس، نیکوالی بردیانی ، فیلسوف روسی، مییاف ه
س ت     تمرد نه» صل م نّث و مذکّر را به ن ست. ا سی ا های مخ لی و نها موجودی دارای جنس، بلکه دوجن

کند. مردی که در او اصل زنانه کامالً غایب بااد، موجودی اغلب طیّ کشمکشِ سخت در خود تلفیق می
هویّت  ان زاعی و کامالً جدا از عنصممر هسمم ی اسممت و زنی که در او اصممل مردانه کامالً غایب بااممد، فاقد

سان کامل را می       ست که یا ان صل ا ست.... تنها اتّحاد این دو ا سازد. وحدت آنها در هر مرد و زنی در  ا
سی  یابد، و همچنین از طریق ارت اط درونی بین دو ط یعت، مذکر و اان تحقّق می درون ط یعت دوجن

 (.61-62: 1960« )دهدم نث، رخ می

                                                           
1. Persona 

2. Unconscious Mind 
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د و  دانالگوی یونگ امممرده و آن را مربوط به روم میرین کهنتویلفرد گِرین مادینۀ روان را پیچیده
سپس از زبان یونگ     تعریفی که از روم ارائه می ست.  سانی ا دهد، همان نیروی زندگی یا انرژی حیاتی ان

ست.        »کند: مادینۀ روان نقل می ست و هم مایۀ زندگی ا ست که هم خود زنده ا سان ا چیزی زنده در ان
وی «. گندید  ترین امممهوتِ خود یعنی بطالت می  ی روم ن ود، انسمممان در بزرگها و تألل ها  اگر جهش

ر یا اممود. بنابتصممویرِ مادینۀ روان اغلب بر زنان فرافکنی می»کند که از نظر یونگ همچنین ترکید می
المثل آلمانی قدیمی، هر مردی حوّای خویش را در درونِ خود دارد و پدیدۀ عشمممق و معشممموق ضمممرب

(. آنیما م علّق به مردان است و با  183: 1376« )ریۀ مادینۀ روانِ یونگ قابلِ توضیح استتاحدودی با نظ
مواردی که مادینه هس ند، در ارت اط است؛ بنابراین، تصّور ط یعت دوجنسی انسان، از تصّورات دیرینی        

سطوره    ست که اغلب در ا صر       ا ست. در ع ا ه آمده ا اهودی در گذ سخنان بزرگان دارای حس  ما،   ها و 
سان را بررسی کرد و از آن برای    یونگ نخس ین دانشمندی بود که این حقیقت روان   اناخ ی ط یعت ان

س فاده کرد.       سان کامل ا صیی ان سیلۀ ذهنِ آگاه، به جذب و تحلیل آنیما بهتو ساده و ی  اهیچ روی کار 
ست، و این از آن  ست        نی اوار ا سیارد اناخت ژرفای آنیما بنا به دالیلی ب ست که  : 1376)مهرجویی،  رو

69.) 

ترین ترین و جسمممانیگوید: مرحلۀ اوّل آنیما، حوّا، که پایینیونگ از چهار مرحلۀ آنیما سممخن می»
ست. آنیما به          سی ا شر غریزه و برانگیزانندۀ میِل جن ست، من سّم روم و   عنوان هِلنسطح ا تروا، که تج

عنوان مریم باکره، امکان ارت اط با     کند. به  برابری نمیزی ایی اسمممت، در این مرحله، دیگر کامالً با غریزه     
صلِ رابطه با    خدا، و به سوفیا، ا سّم می « خرد برتر یا عقل کل»عنوان  شد را تج اایگان « بخ : 1380فر، )

108.) 
، موضمموعی اسممت که تاکنون بدان پرداخ ه نشممده اسممت. امیرهواممنگ اب هاجبررسممی آنیما در غزل 

سممُرای نئوکالسممیا به جهت چیرگی منممامین عااممقانه و نیز نگاه   ترین غزلعنوان برجسمم هاب هاج به
ااعران امروز سنّ ی  سروده     تری که در بین  س ی غزل در  هایش، از دید این به عشق دارد و نیز فراوانی ن

 رود.امار میبررسی آنیمایی بهپژوهش گزینۀ مناس ی برای 
 

 شناسي تحقیق  روش
 یلیتحل -یفیو از لحاظ روش توصمم یاز نظر هدف، کاربرد، انجام اممده یفیک ۀویبه اممکه پژوهش  نیا

 از آنجا که جسمم ار حاضممر بوده اسممت.  ین رن یو ا یااطالعات آن به روش ک ابخانه یاسممت و گردآور
  ارۀبموجود در یهامجموعه ک اب ، نخستاست سامان یاف ه انشپیروو  ونگی مدّ نظر یهابراساس م لّفه

س  «موسیو آن مایآن» ژهیوگوها، بهالکهن و ونگی سپس برر  یو نمودها مایآن یمظاهر تجلّ ی و مطالعه و 
ر را د ییمایآن یهاحنور هرکدام از نمادواژه یفراواندر بخش اصلی کار، . اس خراج ادآن  یمث ت و منف

 یِآمارصممورت نمودار آنها را به یم ودیکشمم رونیب« مشممقاهیسمم» ۀغزل هواممنگ اب هاج از مجموع 131
 یها که با غزل   یمث ت و منف  یهرکدام از مظاهر و نمودها    یفراوان لی تحل هب  انی م. در پا یکرد یدآورگر



 1401بهار ، 1، شمارة 14، دورة فرهنگ و هنرزن در فصلنامه علمي    148

  .پرداخ یم داات ریتفس تیّو قابل یخواناب هاج هم
 

 غزل ابتهاج و آنیما
و فردی هر ااعری در لحظۀ سرودن غزل یا دست کم ابیاتی از غزل خود، تحت ترثیر ناخودآگاه جمعی    

رسد اتّصال   هر اعر م فاوت است. به نظر می   درقرار دارد. میزان غل ۀ ناخودآگاهی به فراخور هر ااعر و  
در هر اممماعر به اندازۀ بسمممیاری به       ،نمودهای ناخودآگاهی    جوالنبه ناخودآگاهی یا غل ۀ ناخودآگاه و        

  نوعی کند. تخیّل فعّالمی یاد فعّال تخیّلیونگ از این کنش با ع ارت گردد. برمی شان خاب ایوۀ زیس   
 رابطۀ و کند برقرار ارت اط ناخودآگاه با ارادی طوربه تواندمی تخیّل آن خالل در که اسمممت اندیشمممیدن

 اسممت یونگ کشممفیّات ترینمهم از یکی فعّال تخیّل بااممد. داامم ه خویش روانی هایپدیده با آگاهانه
ای درهم نریزد و حواسِ های لحظهامماعر با اندیشممه(. الزم اسممت تمرکز 309: 1377)یونگ و همکاران، 

اود و نه لحظه    خود را بین ست خودآگاهی بریده  سان نگاه دارد، نه از زی های خودآگاه و ناخودآگاه در نو
های ناب   تواند در میان زندگی روزمرّۀ خود نیز، لحظه    گونه می ناب ناخودآگاهی را از دسمممت دهد. این     

 ناخودآگاهی را ث ت کند:
 مممن دیممدۀ در تاف ممه خواممش، دیممدار پرتممو

 ج

 مممرا دیممد و دیممدمش: اممد آینممه در آینممه 
 

 (10۵: 1378، )اب همممماج 
 

تواند نویدبخش  های ناخودآگاهی را کُند نکرده بااد، هر لحظه میاگر خودآگاهی و روزمرّگی، گیرنده
ااعر با     اد.  خودآگاهی، دقایق ناخودآگاهی را به ث ت تجلیّات ناخودآگاهی و دیدارهای دالویز با آنیما با

 ای بیافریند:رساند تا دنیای تازهمی
 آممدی  خموش  گفم م  و دیمدم  خواببه دوات

 

 بیمما دگممر بممار آمممده، خمموش تممرینخمموش ای 
 

 (180)همممممان:  
 

صحنۀ گفت    سایه  صر زنانۀ گم وغزلِ  ست و بدون تجلیّات مث ت وی    گو و تعامل با عن اده )آنیما(
 اوند:ناکوک و آوازش به ناله و زاری تغییر حالت داده و از کارآمدی خود خالی میسازش 

 سمممازم چمممه آواز زدهمممماتمدل  ایمممن بممما
 

 سمازم...  چمه  دمسماز  لمب بی امنی بشکس ه 
 

 بمود  خموش  تمو  داممان  بمه  سمایه  غزلِ ساز
 

 سممازم چممه آواز اممدهدل مممنِ تممو از دور 
 

 (19)هممممان:   
 

آفریند، در آنجا جوانه که اممماعر بداند یا نداند که اثرش، خود را در او میاین» یونگ مع قد اسمممت:
دهد،  اود و یا این که مجسّم کند که وی آگاهانه و آزادانه به ابداعی اخصی اکل میزند و پخ ه میمی

اعر،  اثر با ا اود: رابطۀ  ترثیری بر این واقعیت ندارد که درواقع، اثر هنری دقیقاً در خالق خود روییده می
 (.244 :1379) «همان رابطۀ کودک با مادر است
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  آنیما الهام
ست  الهامی و تلقین اعر  ایرانیان باور در شری  مافوق وجود از ا   و گفرهن ترثیرِ تحتِ گاه اعرا،  که ب
  یا یار «لب» امماعر، بخشِالهام که هسممت هم مواردی اند؛برده نام «تابعه» عنوان با آن از عرب، ادبیات

ست  ااعر  «خرد» س گی  س ب به ااید  مورد دو هر این که ا شوق » بین که عمیقی پیو  و «خرد» و «مع
  عامل آنیما رسد می نظر به (.1387 :عشقی  و صرفی )بااد   توجّه جالب دارد، وجود «بخشالهام آنیمای»

  مثالی صممورت ترینپیچیده امماید آنیما»اسممت  مع قد یونگ. اسممت مرد دربارۀ هنری هایآفرینش مهمّ
اد،  صویرِ  آنیما با ست  روم ت شری  زایانرژی و 1حیات خود نیروی روم،. ا ست  ب   عاملِ آنیما همچنین. ا
 «آنیما(. »196 :1370 گورین،) «است  آفرینحیات خود و داا ه  مس قل  حیاتی که است  انسان  در زنده
 .(99 :2۵36 فوردهام،)بااد  آفرینالهام تواندمی خود مث ت جن ۀ از ویژۀبه

 اسممت، فردی و جزئی او اصمملی مسممئلۀ و پردازدمی خود روم جدّی مسممائل ت یین امماعر به اگرچه
شریح  و ت یین صی   اش درباب موضوعات، فردی دریافت ت صا ست،  اخ  ص  و مفاهیم با را آن لیکن ا  ریعنا
 زیادی بنیادی هایا اهت  و است  مش رک  بشری  اروام همۀ بین در که سازد می مطرم ایگونهبه کالن

ات  خواهد هنری آثار دیگر با ست. اب هاج   تجلّی در هیئت الهام. دا سیار آنیما بخش یکی از کارکردهای ب
 کش کند:کند که با آمدنش غزلی به او پیشبا آگاهی کامل به این ویژگی از معشوق، درخواست می

 بیمما خ ممرخمموش وفمما، آاممیان مممر  ای
 

 بیمما سممفر از غممزل و قممول ارمغممان بمما 
 

 (180: 1378 اب همممماج،) 
 

بخمش و درواقمع اماعر اصملی اسمت،      در این که اعر ارمغمان خمدایان هسمت یما معشموق، الهمام      
امود، اماعر از   اّتفاق نظر کلی وجمود دارد. آنجما کمه امعر بما جواشمی بمر ذهمن و زبمان جماری ممی           

 داند:سرِ سپاسگزاری خود را مُلزم به یادکردی از من عِ الهام می
 توسممممت از بهانممممه همممممه عشممممق ای

 

 توسممت... از ترانممه ایممن خامشممم مممن 
 

 نیسمممت زبمممان را تمممو امممدۀافسمممون
 

 توسمممت از فسمممانه هممممه هسمممت ور 
 

 (7۵: هممممان ) 
 ج

 
  هایکند، سممائقولی هنگامی که آفرینش برای اممعر کواممش، انرژی و تمرکز بیشمم ری صممرف می 

ااعر فرافکنی نمی    اعر به بیرون از  ااره اود. در  آفرینش  سحن و    ابیات زیر اب هاج به ا سوز  ای دور، 
 زند:سحر کالمش را به الطاف معشوق)آنیما( گره می

 بگممذار نمموازش دامممان بممه ممماه ای سممرم
 

 کمنم  سماز  غزلمی  سموز  تمو  آغموش  در تا 
 

 (47: هممممان ) 
 

 پممروردۀ دردم کممه قصممۀ دردسممت غممزلم  آرم خوامت  امعر  کمه  رام نشمدی  غمزالم  تو
                                                           

1. Elen Vital 
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 (27: همان) 
ااعر در این کنش به          ست و اگر  اادمانی ا سایی آن مایۀ راحت و  انا ارت اط با آنیما و راهیابی به 

سی نیابد، پیروزمندی   س ر اادی      گنو پنهان ناخودآگاهی د ااعر احساس کامیابی و  های زندگی نیز به 
 از را خود نفوذ و بُرد زیسمم ی معمول هایمشممغله میان در و روز رواممنای در ناخودآگاهینخواهد داد. 

های خود را برای های روزمرّه گیرندهمگر هنگامی که امماعر در خودآگاهی و کواممش  دهد،می دسممت
 های خود از ناخودآگاه فعّال نگاه دارد که این امر به تمرین و کواش بسیار نیاز دارد.دریافت
 

 آنیمایي زن
هایی در خدایان و الهه اکل ای، به صورت افسانه  یت، آنیما یا آنیموس، بههزاران سال تاریخ بشر   در طیّ

اند.  تر از همه، به امممکل زنان و مردان زنده فرافکنی امممده      دنیای معنوی ما جای دارند، و اممماید مهم     
الگوی مردانه و زنانه دانسممت. آنیما های م فاوت کهنم جن هتوان تجسممّای یونان را میهای اسممطورهالهه
  وغایی را در معشممموق مفر توان تصمممویر این زنِامّا می ،تواند از قلمرو ناخودآگاه فراتر رودرچه نمیگ

ها و حذف نفوذ آنها از ذهن انسممان امروزی ؛ هرچه نظام مردسمماالر در راسمم ای انکار وجود الههدانسممت
سربرمی     شر تحمیل می بکواد، با انرژی بیش ر از ناخودآگاه  کند؛  دارد و چیرگی خود را بر ذهن و روان ب

وی و سپس با نیر  زیرا هرچیزی را که با انکار درصدد سرکوبی آن باایم، در ذهن ناهشیار ان اا ه اده       
س ایش معشوق در اصل، ادعیه در س ایش خدایان زن یا ایزد     »از نظر امیسا   کند. ادیدتری فوران می 

 .(246: 1378) «بانوان است
ست. بیت زیر از اب هاج با ع ارت    سویۀ اغراق  صُرِ زنانه در غزل اب هاج کمرنگ ا یار »آمیز فرافکنی عن

شان می  «سرو خانگی »ناور به تع یر « سرایی  دهد که همسرش با کفایت کامل آنیمای او را  از حافظ، ن
 کرده است:حمل می
 سمت ممرا تنمگ در آغموش گرف مه     هیچون سا

 ج

 ییسمرا  ارِیم  نیم خوش بماد ممرا صمح ت ا    
 

 (101: 1378اب همممماج، ) 
 

نیسممم ند، هیچ  که از حوزۀ زبانی سمممایه بیگانه با این« زن، مادر، مح وب، دل ر، دلدار»امّا از واژگان 
 بهره برده است:« جانا»و با سه بسامد از « معشوق»بار از اود. تنها یانشانی در غزل سایه دیده نمی

 هنوز و رفت سر به قصه  این در عمر صد  سایه 
 

 نیسمت  پایمان  ممرا  معشموق  و من ماجرای 
 

 (217همممممان: ) 
 

چند دلیل باامممد: یکی چیرگی نیمۀ      تواند به   میلی اب هاج به کاربسمممت واژگان این حوزه، می     بی
تر که در عشمممق خوش»رسممماند که جهت فقر ارت اط با نیمۀ زنانه، که او را به این باور میآنیموسمممی به

تر رازداری اکل ارم و آزرم خود را نشان دهد و صورت م عالی    تواند بهاین امر می«. سکوت دن ال اود  
 را به خود بگیرد:
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 اسمت  تمر وشخم  خموامانه  عشمق  نوای جانا،
 

 کمممو دارپمممرده بمممو د کمممه ره آامممنای آن 
 

 (8۵همان: ) 
سیب  تواند بهدلیل دیگر آن می شوق )فرافکنی  جهت آ اد که از رهگذر ابراز عالقه به مع های  هایی با

 ناموفّق( م وجّه او بوده است:
 بممان  تمو  یمارا  تنهاامده  کمسِ بمی  ممنِ  با

 

مه   ند  ه نه   این از رف  مان  تو را خدا  خا  ب
 

 (83: هممممان ) 
 

 و در حالت سوم ممکن است آنیما در مرحلۀ دوم عمر فرافکنی اده و م وجّه درون ااعر بااد:
 مگرد جهان گرد اممده،گم یار اینجاسممت

 

 کنمی  وجمو جسمت  اگمر  سمایه  بجموی  را خود 
 

 (۵0هممممان:  ) 
 

غزل  131خوانندگان در اسمممت در غی ت این گروه واژگان، پذیرای که اممماعر چگونه توانسممم هاین
با   ترتیبنیز که صراحت کم ری دارند، به « ساقی »و « یار»های عااقانه اود، جای اگف ی است. از واژه    

امممده در در بیت زیر، با آنیما یا نیمۀ گم     « امممدهیارِ گم »بسمممامد بهره برده اسمممت. ع ارت    42و  17
است از ضرورت واکاوی ناخودآگاه و ارت اط خوانی دارد و مصر  دوم بیان دیگری الگوهای یونگی همکهن

ای از این حوزۀ معنایی را در غزل بسممامد بار عمده 19با « دوسممت»با نیمۀ تاریا روان )سممایه(. واژۀ 
 بندد:کارمیاب هاج، به دوش کشیده است و ااعر آن را برای هر دو جنس مذکّر و م نّث به

 اف ماد  خموش  یمار  لمب  کمنو  بر که خال چون
 

 بماش  جما بمه  دوسمت  دهمن  در هم تو نک ه ای 
 

 (204همممممان: ) 
 

 

 نمود منفي زنِ آنیمایي
ند  » مامی  مان ها، کهن ت ما  الگو ند  منفی و مث ت  های جن ه  آنیموس و آنی  صمممورتبه  گاهی  یعنی. دار

 و خدایان ا یه  جهت، این از. آزاردهنده و مخرّب اکل به گاهی و اوند، می واهر مطلوب و بسیارجذّاب 
  «کشممند... نابودی به را انسممان هم و آورند؛ فرود نعمت و رحمت باران قادرند هم که هسمم ند هاییالهه
نماد پویایی و حرکت و نمودی از آنیما )روم( است.  « باد»در بیت زیر از اب هاج  (.29: 1929 اس نفورد، )

سط آنیما کنایه از خوار و بی   ادن تو ادن نیمۀ  به خاک افکنده  ست. بیت دوم نیز   مقدار  ااعر ا مردانۀ 
گری و دسممت گرف ه اسممت؛ سممرزنش دهد که آنیمای منفی کن رل احسمماسممات امماعر را به نشممان می

 های سویۀ منفی آنیماست:گویی، از ویژگیدرات
 ایفکنمده  خماکم  بمه  و رویممی  باد چون

 

 ایکنممده بنیمماد ز خانممه کممه بممرو آری 
 

 امبهشممم ی عشمممق زِ هیچ، به هنر و حس
 

 ای؟فکنده چشمممم  ز که نیامدت اممرمی  
 

 (3۵: 1378)اب هممماج،  
 

سر   در» سانه  دنیا سرا  در را خود معشوقِ  پنهانی، سالحی  یا زهر با زی ایی زنِ که دارد، وجود هاییاف
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 خود ترسممناک وجوه برخی که اسممت رقّتبی و سممرد قدرهمان آنیما از وجه این. کشممدمی زفاف اممب
زند که انط اق با الگوی . سممردمهری زمانی از معشمموق سممر می  (477 :3ج ،1379 امموالیه،)« ط یعت

تر، از این فرافکنی که ممکن اسممت پیشسممازد؛ با اینآنیمایی امماعر، او را دچار محدودیّت و تنگنا می
 احساس خواایند و اف خارآمیزی کرده بااد:

 بسموزان  و اممع  ای بمزن  آتمش  امپروانمه  چمو  تو
 

 نگممردم تمو  گممرد بمه  کمه  ن مموانم دلبمی  ممنِ  
 

 اممد جان قاتلِ و افسممونگری به ریخت من خونِ
 

 امممردم بیمممار دل ط یممب کممه را آن سممایه 
 

 (27: 1378)اب هممماج،  
 

 مثالي مادر و آنیما
گیری ، این ارت اط از اب دای اممکلگیردقرار میثی اسممت که فرزند با او در ارت اط مادر اوّلین جنس م نّ

امممود و در ارت اط با مادر و یا اکثر مفاهیم و عناصمممر ط یعت که مظهر          زهدان مادر آغاز می   جنین در 
صر ط یعت  -زیرا به همان اندازه که مادر و ایزد ،دیابمی باروری هس ند، ادامه  مادر مح رم بودند، این عنا

 این است  ممکن و است  ازلی مادر گاهتجلّی دارد، زنانه نمودی اعر  در هرچهس و مح رم بودند. نیز مقدّ
شوق  بر الگوکهن اد  اده  فرافکنی مع شی،  بخایمنی ق یل؛ از را ازلی مادر کارکردهای صورت  این در. با

س اری،  ش ی انی و...      پر س رس بودن، پ ات.  خواهیم توقّع م نّث جنس از ایردهی، د صورِ  دا  ازجمله 
سانی که مادر مثالی در آنها جلوه  ، مادر واقعی، مادربزرگ، نامادری، مادرزن» ند از:اع ارت ،اود گر میان

همچنین غیر از دخ ر.  ،پرسمم ار، دایه و جدهای دور و هر زنی که خویشممی و ارت اطی با او برقرار اسممت 
   (.2۵: 1368ونگ، ی« )ندهس ا و مریم باکره حوّ ،نمونۀ بارز صورت مثالی مادر

حامی و  ممم  پرس ارممم  های مادرانه )مادرویژگیاثری از نس ت دادن هوانگ اب هاج در مجموعۀ غزل 
اقانه با جنس مخالی به        ااعر در رابطۀ عا شد؛ یعنی  شوق یافت ن ست و  ...( به مع دن ال مهر مادرانه نی

شق به     ست مرز مح ّت مادرانه را از ع س ه ا سیرابی او از        توان شان از  سد. این امر ن انا جنس مخالی باز
های مخ لی رامممدی دارد. اگر  دور از افراط و تفریطِ مادر در دوره هنگام و  قید و امممرط، به  عشمممق بی

سی   کم سا اد، دن ال جُ ران نیمۀ خالی عاطفۀ مادرانه، در دیگران  توجّهی ا ترین تجربۀ عاطفی از مادر با
یاده    مادر توجّهی ز هد بود و اگر از  باامممد، دچار خودامممیف گی امممده و در         خوا ازحد دریافت کرده 

رو خواهد  گران و فرافکنی ووایی مادرانه به جنسِ مخالی، مدام با ناکامی روبه           وجوی آن در دیجسمممت
 دهد که اب هاجها نشان میتر از آن خرسند نخواهد اد، امّا بررسیاد و در ارت اط با دیگران به توجّه کم

معنای ر و بهبرای مذکّ« یار»بار از واژۀ « هفت» از این جهت به ایمنی در دل سمم گی رسممیده اسممت؛ او 
 اس فاده کرده است. « رفیق»بار نیز از خودِ واژۀ و یا« رفیق»

. اگر او احساس کند که  ردیگیدست مادر اکل م  روان مرد، معموالً به ۀعنصر زنان  یفرد یهاجلوه»
صر زنان      یمنف یمادرش نفوذ ست، عن ا ه ا شم  اکلِ روان او غال اً به ۀدر او دا غمناک،   ن،یآگحاالت خ

س مردّد و  سّاس نما  اریناامن و ب نفوذها   نیا د،یآ فائق یمنف ینفوذها نیا اگر ب واند بر اامّ ،اود یم انیح
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 یماریترس از ب ،یکندذهن ینوع ،یمنف ۀکنند. حاالتِ روان زنان تیاو را تقو ۀمردان ۀجن   توانند یم یح ّ
س  یناتوان ای اوار به خود م  نیغمگ ۀجن  ای یو تمام زندگ آوردیوجود مهرا ب ...و  یجن  نیا رد،یگیو د

سان را به خود   رهیحاالت ت ست ان ش ح ّى ممکن ا ه ب لیصورت روان زنانه ت د  نیسوق دهد، که در ا  یک
. غل ۀ عنصر زنانۀ منفی در ابیات زیر، نومیدی و محرومیّت  (280: 13۵9 ونگ،ی) «اود یمرگ م تیعفر

 و ناکامی را بازتاب داده است:
 نیسمت  حرممان  جمز  تمو ِ  عشمق  هنر از حاصلی

 

 نیسممت درمممان اشمممنِ  مممرگ جممز کممه درد ایممن از آه 
 

 دانسمم یمنمممی و کشممیدیم رنممو همممهایممن
 

 نیسممت... هجممران از کممم تممو، وصممالِ بالهممای کممه 
 

 (31: 1378)اب هممماج،  
 ج

مادر مثالی در وجه منفی خود ممکن اسممت »اسممت. ازنظر یونگ « گور»مثالی،  از مظاهر منفی مادرِ
سرّ  ااره کند. مثالً به هر چیز   ،بلعد یا جهان مردگان و این وجهبر مغاک، آنچه می ی و نهانی و تاریا ا

گور جن ۀ تهدید و  (.26-27: 1368)یونگ، « کندبه اعماق تاریا مادر، در میان صمممفات او ااممماره می
کامی، آامف گی، ترس از  ها، نشمان تلخ تن یه مادر مثالی اسمت و بسمامد آن چه در رؤیا و چه در نوام ه   
جدا از توجّه امماعر به « گهواره و گور»تن یه و نهایت بازخواسممت و تاوان اسممت. در بیت زیر و در نماد  

ی نیز، کوتاهی و ناکامی فاصلۀ گهواره تا گور  لحاظ روانمناس ات لفظی و معنوی از رهگذر آرایۀ تناد، به  
را تصممویر اممده اسممت و امماعر که از مادر هسمم ی چشمممِ مهر و آرامش داامم ه؛ به وحشممت و تنهایی    

 گورمانندش تن یه اده است:
 گذامت  عممر  ع مث  و ندیمدیم  همیچ  جهان از

 

 گمور  بمه  رسمیدیم  گهمواره  ز که دریغا ای 
 

 (176: 1378)اب همممماج،  
 

 

 زمین و آنیما
. ددار اساطیر  در ریشه  آن تقدّس. است  باروری مظهر و مثالی مادر سم ل  ترینمهم و تریناساسی   زمین

 ژرفنای از نوزادان که اسممت این بر عقیده. اممودمی نامیده «زادهزمین»انسممان  ها،زبان از بسممیاری در»
زمین، با  (. 1۵9 :1391 الیاده،) «آیندمی هارودخانه و هامرداب نیز ها،امممکاف ها،مغاک غارها،  از زمین،
سه مورد با نماد مادر مثالی،       10 ست، ولی اح ماالً در  نور خود را تث یت کرده ا تکرار در غزل اب هاج ح
ناه   هم یت زیر زمین آغوش امن، و پ تداعی می   خوانی دارد. در ب به ویژگی   گاه و آسمممودگی را  ند و    ک

 پرورندگی آن اااره اده است:
 خماک  ز خمت یگریاوج سمعادت کمه مم    یهما

 

 دام اممما نیچممدانممه نیاممد از امممان زممم 
 

 (11: 1378)اب هممماج،  
 

اد.  زمان و زمین، هر دو می ا ه تواند نماد مادر مثالی با ست،   یخدا یپهلو یهازروان در نو زمان ا
نابر آ  ندارد  زیچچیکه ه  یاسمممت که در زمان    ییزروان خدا  ،یزروان نییب  نویاهورامزدا و انگره م ،وجود 
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زمان برای از دست رف ن کسی که   در بیت زیر، دو مادر ازلی)زمان و زمین( هم آورد. ای( را به دنمنی)اهر
 کنند:آنیمای ااعر بر او فرافکنی اده است، با ااعر همدلی و سوگواری می

 وبمما  گممل سممرخ مممن کممه در غممم ا    غیممدر
 

 دیمممآیو زممممان زار و زرد مممم نیهممممه زمممم 
 

 (249همممممان: ) 
 

 دریممغ و داامم یم سممرخ گمملِ بمما ِ همموایِ
 

 اسمت  زرد هما بمرگ  و زارنمد  هممه  بلم الن  که 
 

 عشمممق یگانمممۀ هسممم ی ب مممین و منمممال دال
 

 اسممت همدرد تو و من با زمین و آسمممان که 
 

 (223همممممان: ) 
 

س ند  مادر مثالی صورت  از دیگری هاینماد خود خاص هایویژگی با وطن و میهن اهر،   نظربه .ه
یدا  تجلّی چیزهایی  در مثالی  مادر  مظاهر » یونگ،  یت   م یّن که  کنند می پ ها جات  برای ما  آرزوی ن  و ن

... «  و کشممور اممهر، مانند انگیزد،برمی را فداکاری و اح رام احسمماس که چیزهایی و اسممت رسمم گاری
های عمیق ناخودآگاهی و فرایند فردیّت و از دیگر نمادهایی اسمممت که با الیه وطن (.26 :1368 یونگ،)

. وطن نمادی پذیرنده، مادرانه و محلّی برای پرورشِ احسمماس تعلّق، امنیّت و اصممل ترنیث مرت ط اسممت
های سممرزمین، و زندگی یاف ن از وجود مادرانۀ میهن و تسممکین اسممت. سممیراب اممدن از آب و چشمممه

طور کلّی  بخشد؛ به های خاکش اصالت و آسایش می  مندی از اندوخ هسار درخ ان و بهره هآسودن در سای  
 پرس انه ریشه در احساس تعلّق و اصالت دارند:های وطناندیشه
 اسمت  وفماداران  کمار  وطمن  مهمر ! جمان  سایه

 

 نیسممت حاجممت وطممن بممه را همموا بادسمماران 
 

 (123: 1378، اب همممماج) 
 

 نممالیمممی وطممن یمماد بمما تممو غری انممه چممه
 

 وطنم در دلم اسمممت غریب  که  گویم چه  من 
 

 (192همممممان: ) 
 

ااعر احساس امنیّت و آرامش می   ست « وداریگ»دهد. در خاک به  به دامان زمین، مادرت،  » آمده ا
)الیاده،   «گذارم!تو که از خاکی، تو را در دلِ زمین می» نوا ه اده است:   « اَتَهرو ه ودا»و در « دوباره بخز

1382 :161.)   
 اسمت  پماک  آینمه  همچمو  مما  اکس ۀ دل

 

 اسممت خمماک در اگرچممه گممم نشممود دُر بهممای 
 

 (1۵4: 1387، اب همممماج) 
 

دهد و با ع اراتی  دلیل تعلّق خاطر به نگرش سممنّ ی اممعر، آسمممان را بر زمین ترجیح می  اب هاج به
سیه، خاکِ پا ِ برگیر، خاک خاک ز مرا»نظیر:  احساس خود را به این عنصر مادینه بیان   « بالکش، خاکِ 

سوزد، زمین وتاب است و زمان میفلا تشنۀ خون زمین است، زمین در تب» کرده است. ع اراتی مانند 
 اند.نمودهای منفی آنیمای زمین را بازنمایی کرده...« آید و واژگون اد، زمین و زمان زار و زرد می

 
 برنگیمردت  کمس  کمه  م ماش  سمیه  خماک 

 

 کنممی ممماهرو آن خممدمت کممه اممو آیینممه 
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 (۵1هممممان:  ) 
 

اد.  منفی تواند نمادیچاه می شیدن    » از آنیما و ناخودآگاه با ست و بیرون ک چاه دنیای ناخوداگاه ا
آب از چاه بیرون کشیدن مح ویات درون است. چاه همچنین رمز روم است و به اصل ترنیث مربوط می    

تواند نمادی از قلمرو دنیای  وار و هم تاریا و رازآمیز است و میچاه دایره (.204: 1383 )امیسا،« اود
«  کند عمیق یا هر چیز گود، مادر مثالی را تداعی می     چاهِ »یونگ   ۀدرون باامممد. ط ق گف    ۀناامممناخ    
گانه از نماد چاه برای ناخودآگاه خود بهره برده اسممت. در این اب هاج با بسممامد پنو (.26: 1368)یونگ، 

که هردو در بیان تاریکی ناخودآگاهی است و سه کاربست     « چاهِ غم، چاهِ اب »هایی مانند میان ترکیب
 خورد:چشم میخارج از ترکیب به

 کشممید بیرون غم ازچاهِ را ماهچون یوسممیِ آن
 

 کنیمد  محمزون  نالمۀ  ایمن  چمرا  احزان کل ۀ در 
 

 (128: 1378، اب همممماج) 
 

یوسی نمودی از آنیماست، ماه، گرچه خود از نمودهای عنصر زنانه است، در اینجا برای تقویت آنیما     
صورت دوسویه   کاررف ه است، چاه، نمادِ ناخودآگاهی و اندوه، خُلقی است که آنیما و ااعر به   )یوسی( به 

  ااعر برای کشی ناخودآگاهی  ها پیام رسیده، که  از قلعۀ سایه م  الی آنند، کل ه، نماد مادر مثالی است.  
 و دس رسی به آنیما )روم(، به سفر قهرمانی بپردازد.

 

 آنیما و آتش
سنت  اعله در تمام  اراق و  ،ها،  شقِ  نماد تزکیه، ا صویرِ      ع اعله ت ست.  ست.  روحیّ معنوی ا ه و تعالی ا

اورمندی   روم آتش ،اعله  شق و  ست.  ، ع اعله ایجاد می    ا سیم در  ود،  ا حرکت و روحی که با وزش ن
سحورکننده  ورفیّت پذیرندگی آن را ارتقا می ش ه  ای بدان میبخشد و پویایی م و  به رقصدهد و آن را م

بسامد در غزل اب هاج حاضر اده و عموماً در اس عاره از      14و اعله با   ۵2آتش با سازد.  تصعید روم می 
ه های تش ی ر آتش را یکی از پایهاند. گاهی ااع کار رف هبه...« قراری، حسرت و  عشق، اور و اوق، بی   »

ضافی، مانند   ساره     »بلیغ ا اوق، آتش غم، آتشِ بیداد و آتش رخ شق، آتشِ آه، آتشِ  قرار داده  « آتش ع
ست. در میان ترکیب  ساخ ه از آتش،  ا ساره »های بر ست، که در آن از    « آتش رخ ااعر ا م وجه آنیمای 

 ر را به روانایی بدل کند:های ااعخواهد تا به چهرۀ زی ارویی، تاریکیعشق می
 برق عشممق یا ،یکن امم رواممنرخسممارهآتش

 

ن  برکُ یتا چراغ   خا  خاموش چشمممم  ۀنم در 
 

 (107)همممممان:  
 

صدد گفت     نظر میبه اده و در ااعر از تاریکی وجود خویش آگاه  سد که  وگو و ایجاد رابطه با نیمۀ ر
کنند، از روم و پویایی خود اان قطع می نیمۀ زنانهزنانۀ خود برآمده است. وق ی مردان ارت اط خود را از  

صله می  سب موفقیّت   فا صورت ک ای دارند که جای خالی  کردهها و مراتب اج ماعی، گمگیرند، ح ّی در 
 ااند:پواان را میهای زندگیاود و تمام کامیابیای میقراری و آاف گی پردهآن، پرادنی نیست. بی
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 سممتیعجب ن یبفسممُرد آر نجایصممد دوزخ ا
 

 سممرداننهْیآتشممت بمما سمم   ردیممگممر درنگ 
 

 (243همممممان: ) 
 

به رسممممّیت امممناخ ن آنیما و گفت        تنها راه برون  نۀ وجود خویش اسمممت.      رفت،  با نیمۀ زنا وگو 
وگویی داده اممود، در زیسممت خودآگاهی اممرکت که به این عروسِ مسمم ورِ روم، مجال گفتدرصممورتی

،  یابدکند. زیسمم ن رنگی دوباره میکش میهای زندگی پیشعرصممه جوید و موه ت خود را در دیگرمی
ضایت  اادکامی جای نومیدی را می ر اید از تو آتش برمی   »گیرد و مندی و  ااعر با   « داردصدها خور و 
 دارد که:سردی مردانه، به سرودی خوش سر برمیهمۀ دم
 بمر دسمت بمدخواهان    خم م یر یآب پماک  یز خوب

 

 بممرآوردم یاوواممیدر آتممش افکنممدم، س یدلمم 
 

 تا روزاممبهیسمماچونکه من کنرواممن دهیچرا  د
 

 کمردم یآتمش وام مم   نهیِسم  نیز خاکس رنش 
 

 (13۵همممممان: ) 
 

ست؛      سیارنادر ا سایه ب سینه    »وجوه مث ت آنیما در غزل  شینِ  س رن اارتی به نازنی می« خاک نِ  تواند ا
اد،   سایه  شین )آنیما( با ست  آبِ پاکی بر د»سفر قهرمانی آنیما راه ب رد.  به تواند می« کردنآتش وام»ن

ا نیمۀ وگو بکامی و خرسندی، با وارد ادن به گفت  کامی زندگی به دوست ت دیل تلخ« بدخواهان ریخ ن
 زنانه در خود.

بار  زیان ۀاش، اعل در مفهوم مجازی و ا انه ؛ اعله،  بردارد و نابودگری هم با خودوجهی منفی  آتش
نابودگر اهوت،   ۀارار  ،حریص هوس اورش و عصیان، اخگرِ   سوزانِ  آتش نفاق، لهیبِۀ نشان کار، و خراب
دود، برقِ بال در خرمن، آتش در آاممیانه، »(. 66، : 4، ج1379ت )امموالیه، مرگ ار نارنجا اسمم و انفجارِ

 همه از مالیمات نمود منفی آنیمای آتش در غزل اوسممت؛ آتشِ گرمابخش که یادآور« سممروسممامان بی
آلود و تن یهی مادرانه را هم از خود آنیمای مادر و گرما و امنیّت مادرانه اسمممت، برخی نمودهای خشمممم

 بروز دهد:
 سروسمامان امدم کمه بمرق بمال     یچو دود ب

 

 گرفمت  انهیبه خمرمنم زد و آتمش در آام    
 

 (87: 1378، )اب هاج 
 

 سمت ین ییچرا  تموام چشمم روامنا    نیاز ا
 

 دیممدود ند ریممغ داد،یممکممه کممس زِ آتممش ب 
 

 (117)همممممان:  
 

سرکشی            سلطۀ فرافکنی آنیما،  ست. وق ی معشوق دربرابر  ااعر ا سویۀ منفی آنیمای  س م،  بیداد و 
نما خواهد بود و مرد اممود، برای مرد آزاردهنده، دردناک و سمم مگیرد، آنچه از او صممادر میدر پیش می

 فروغی نصیب نخواهد برد.دیگر از فرافکنی آنیما بر مح وب خود فرّ و 
 

 آنیما و گُل سرخ
ازلی روم و یا  ها در واقع اغلب به صورت الگویِ انفعالی است. گل  یا اصلِ  اش نمادِیکلّ گل، در وجهِ»
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ضه می  اوالیه،  « ادند مرکز روحی عر سرخ نمادِ »(. 743:  4، ج1379) شق و بیش از آن ایثار   گل  ع
به (. 747)همان: « اد انشین لوتوس مصری و نرگس یونانی  عشق اد، گل سرخ با مفهوم کلی عشق، ج    

گونه مانند گلِ سمممرخ و نیلوفر آبی تداعی  های ورفها، به خصممموص گلمادر مثالی با گل»اع قاد یونگ
   (.26: 1368)یونگ، « اودمی

 یاف ه از عنصممر زنانه دانسمم ه اسممت، ولی در هر دو کاربسممت از ایناب هاج گلِ سممرخ را نمودی تعالی
وای ه»رسد در برقراری رابطه و اناسایی موفّق آن ناکام مانده بااد. در دو بیت زیر      نظر مینمادواژه، به

گونه که تکرار تع یری از آرزومندی در تعامل امماد با نیمۀ زنانه اسممت و همان« با ِ گلِ سممرخ داامم ن
 کند:منمون این برداات را تقویت می

 دریممغ و داامم یم سممرخ گممل بمما  همموای
 

 اسمت  زرد هما بمرگ  و زارنمد  هممه  بلم الن  که 
 

 (223: 1378اب هممممممماج،  ) 
 

 او غممم در کممه مممن، سممرخِ گمملِ بمما ِ دریممغ،
 

 آیممدمممی زرد و زار زمممان و زمممین همممه 
 

 (249همممممان: ) 
 

 خورشیدآنیما و 
ط ق نظر کند. ها میخوراممید از دیگر نمادهای مادر مثالی اسممت که حرارت و نور و گرما را نثار انسممان

ست      شی و پرورش ا اید مظهر بزرگی و گرما بخ سوب به    (. 387: 1387زاد، )جم یونگ خور صفات من
ست و هر آنچه می    » مادر مثالی افقت مادرانه، هر آنچه مهربان ا اد و باروری   اوق و  س ب ر پروراند و 

بسامد   21اب هاج با نمادواژۀ خوراید، با سویۀ مث ت در غزل  (.27: 1368)یونگ،  «گیرداست را دربرمی
 حنور یاف ه است. در بیت زیر نیمۀ زنانه را خوراید و نیمۀ مردانه را ماه دانس ه است: 

 لمب بمه لمب  را ممه  و خورامید  امب نیممه  خموابِ  به دیدم
 

 
 

 کنیمد  چمون  خیمزان صم ح  ای عجمب  خوابِ این تع یر 

 

 (128: 1378، )اب همممماج 
 

خیزان ااارت به کسانی است که سلوک قهرمانی       اب، خواب و رؤیا، قلمرو چیرگی آنیماست؛ ص ح   
اناسان ولمات ناخودآگاهند. خوراید نمودی از آنیماست و      اند و به تع یری رهآنیما را پشت سر نهاده  

ش، خودِ سممایه هایها و سممایهخاطر لکّهبه جهت باروری و کمال، محل تجّلی او واقع اممده اسممت. ماه، به
گر وصال اصل فعّال و   است و خوراید، همان نیمۀ زنانه )آنیما(. لب به لب بودن خوراید و ماه، توصیی    

ضرورت گفت         ااعر دربارۀ  ست از طرف ناخودآگاه  شداری ا ست. این خواب، ه صلِ منفعل ا وگو و ایجاد ا
دسممت کند، آنیما کن رل امور را بهارت اط با اصمملِ زنانه. اگر امماعر به هشممدارهای ناخودآگاهی توجّهی ن

جای او را بگیرد یا بالعکس، به جای خودِ مرد، زنی تصمیمات اساسی زندگیگیرد و تصوّر کنید اگر بهمی
غرنو وتار و بتواند بسیار تیره ها میزن، مردی تصمیمات اساسی زندگی یا زن را به گردن بگیرد؛ رابطه   

صمیم  اود. حرف از برتری یکی از دو جنس،  صمیم     در ت سر ت ست، بلکه بر   گیری برای جنسِگیری نی
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 مخالی است؛ چه زن برای مرد، و چه مرد برای زن:
 ملممول گشممت ممما ولمممت از اشخوراممیدی دل

 

 رفمت  و زد یلمدا  امب  بمام  بمه  بال افق چون 
 

 (2۵3)همان:  
هوای چشمممۀ خوراممید درسممرداامم ن، در مفهوم آنیمایی به سممفر قهرمانی آنیما اقدام کردن، آغاز   

وگو و ارت اط با نیمۀ زنانۀ وجود. امممبِ یلدا، تاریکی ناخودآگاه اسمممت. تخّلص اممماعر در وجهی            گفت 
یا و به بخش تاربازی اب هاج، باور ایکی از وجوهِ سایههای روانی ااعر نیز نظر دارد. چندمعنایی، به سایه
 روان خویش است.

 اسممت سممر در خوراممید چشمممۀ همموای را ممما
 

 هموس  ایمن  در سمر  بمرود  گر سایه است سهل 
 

 (73)هممممان:   
 

 
 شب  آنیما و 
ا ورود به اب،  امّ ،های هس ی سراار است     گیاز تمامی بالقوّ و ،لقام، جوانه زدن و فساد  ۀدور اب نمادِ 

 زنند. اممب تصممویرِ هم میسممیاه را به ها، افکارِها و غولتمایزی. جایی که کابوسیعنی بازگشممت به بی
  ،آنیما با اممب(. 30: 4، ج1379)امموالیه، اممود ناخودآگاه آزاد می ،یای اممبؤناخودآگاه اسممت، و در ر

سرار و کالً با جهانِ تاریکی م » گوید:ونگ مییتاریکی ارت اطی ژرف دارد،  و سیاهی  بوط رآنیما با جهان ا
 (.  79: 1383 )امیسا، «است
دهد؛ در دو بیت زیر مشم اقانه من ظر  تکرار، چیرگی خود را در غزل سمایه نشمان می   9۵با « امب »

نشممین پای نهادن آنیما از نیمۀ تاریا روان به خودآگاهی اسممت. برای دربرکشممیدنِ عنصممر زنانۀ سممایه 
وگو و برقراری ارت اط آنیموسی است؛ گفت   هایای نیاز است، سکوت و غم از ویژگی  سفرهای پُرمخاطره 

سایه       سکوت تنها خود  ست. با نیمۀ زنانه باید مانند زنان عمل کرد، در  سکوت ممکن نی با نیمۀ زنانه در 
سیر این رابطه        بر او تکرار می صخرۀ زانوی غم م شودگی هراس دارد، از این جهت با  سایه از گ اود، امّا 

 مسدود اده است:
 چشمم  هممه  فلما  ای ممن  ونچم  ان ظارسحر در

 

 مممانی را ان ظممارچشممم مممردم کممه بمممان 
 

 اامما ای بممزن غممم زانمموی صممخرۀ بممه سممری
 

 مممانی را آبشممار امم م سممکوت در کممه 
 

 (223: 1378)اب همممماج،  
 

در اممب آدمی با قطعِ ارت اط از رواممناییِ خودآگاهی و روز، که اسمم اب مشممغله و پریشممانی حواس 
آمیزد و در سمممکوتِ تاریکی عصمممارۀ ناخودآگاهی را در کال د خود       تاریکی می اوسمممت، با جوهر غلیظ  

 کشد.می
 هنموز  کمه  زنمم  دم چمه  سمیاهت  زلی خواب ز

 

 اسممت امم گرد فکممر ز پریشممان سممایه خیممال 
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 (223: 1378)اب هاج،  
 

ست، ناخودآگاه خود را در    « ا گردی » سفر به ناخودآگاهی ا ضه   « خواب»همان  ااعر عر  و رؤیا به 
اناسی معنایی، به   آنیما در اندامِ معشوق است. خوابِ زلی، از نظر زی ایی   مشمول تجلی « زلی»کند. می

سمت نیز می     شوق به یا  سرِ مع سفر به ناخودآگاه روان     تمایل مویِ  اد. خیال آغاز  ا ه با تواند نظر دا
ست. در مفهوم کلی و به  سفر     ا ااعر در  ااره به ناکامی  ست و چون   عنوان بیت پایانی، ا قهرمانی آنیما

 تواند دعوی وصال با آنیما داا ه بااد.ااعر به ن یجه دست نیاف ه، نمی
 

 آنیما و احساسات
آنیما تمام روابط احسمماسممی مرد دررابطه با کارش یا روابط او با سممایر افراد، خواه زن یا  »گوید می یونگ

احساسات خود را بشناسند و باید  ردان( م70 :1974)یونگ،  «کندای میانهعی و افسمرد، را بزرگ، تصنّ
شان قادر به بیان آن  اند.   هادر روابط ساس با سات     ،بیان اح سا س رس آنیما دور   مرداح  کند ومیرا از د

کرده، اقدام    برانگیخ ه یا   داررا جریحه  مردنسممم ت به هرآنچه     . زیرا سمممازدخشمممنود میهم آنیما را  
تنهایی به به آنیمازندگی اسممت.  بخشممیدن به اممدّتبرای  ردترغیب مآنیما »اسممت.  ای دیدهسممنجیده

دهد که چیزی ارزش زحمت کشممیدن را دارد. این زندگی، ارزش زیسمم ن و به مرد، این احسمماس را می
های زندگی،  ها و گرف اریسازد در رویارویی با سخ ی  دهد و او را قادر میت میئآنیماست که به مرد جر 
 (.103: 1929 نفورد، )اس« قوی دل و اجا  بااد

نیما در صورتی آد. یابنمود می ،گرایی قرار گیرد، صفات منفی در وجود مرددر حالت برون آنیمااگر »
گذارد و می پاعد منفی به رؤیاهای امم انه نیما در بُآاین حالت  گرا اسممت که رو به دنیا بااممد، در برون

های مث ت آنیما نیاز . هر مردی برای تحقق جن ه(7۵: 1368)یونگ، « کندخودآگاهی فرد را تسخیر می
بخش وجود های زندگیکار الزم اسمممت تمایالت و جن ههای منفی آن غل ه کند، برای این دارد به جن ه

واقع، وجود آنیما موه  ی  آوری بخش تاریا او در زندگی خود نیز باامممد. به     زن را دریابد و توانا به تاب     
 ریافت این موه ت اناخت نمودهای مث ت و منفی آن ضروری است. برای مردان است و برای د

گریزی هنر یا سممرزمین، آینۀ فرهنگ غالب آن سممرزمین اسممت؛ اممعر و موسممیقی ایرانی اممادی  
ر اممد، با کالم اممع کند. موسممیقی نیز از آنجا که باید در زمینۀ کالم نواخ ه میای را بازتابی میعامدانه

ر دیابد. شمم ر از نظام مردسمماالرانه و زمینۀ دینی جامعه تقویت و ث ات می هماهنگی دارد. این نگرش بی
سایه رانده می       ست و به  س وها ساالر، زنان و روم زنانه محکوم به پ اادی   جوامع مرد بخش اود. نیروی 

شی که باید در زندان ناخودآگاهی در کنار حیوانی    ست. بخ ال ترین امیروان مردانه، در نیمۀ زنانه )آنیما(
های اهریمنی به یکدیگر انس همراهی یاف ه و به عالقۀ مالزمت این بندیندگی کند. زندانِ سممایه و همز

ترین امیال از بند و افسممار رها و توهّم را برای مرد ایجاد خواهد کرد که برای امماد زیسمم ن، باید حیوانی
 :آف ابی اوند تا اادی به خانۀ تن بازآید

 رفمت  بسمی  گونمه زیمن  و آممد  بسی گونهزین  ممرگ  از مکمن  امیون  و زادن از مکمن  اادی
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 (43: 1378، )اب هممماج 
 

نیز هرگاه از اادی نشانی بود، مح وای بیت آرزوی دس یابی به آن را    « مشق سیاه »در مجموعه غزل 
 کرد:اراده می

 بیاسمای  غمم  دیموار  پنماهِ  در سمایه  چون
 

 رویممت بممه دری دل، ای گشممایدنمممی اممادی 
 

 (43هممممان:  ) 
 

 کند:تکرار، از امید تهی است و در بیشینۀ تکرارهایش آن را آرزو می 43در غزل اب هاج با « امید»
 رفم م  تمر  چشمم  بما  آممدم  ااد دل با کویت به

 

 رفم م  تمر درمانمده  داام م  درممان  امیمد  دل به 
 

 (2۵هممممان:  ) 
 

سامد هشت   ااخصه  به« قرار و آرام»گانۀ ب ها و نمودهای آنیمای مث ت در خلقیّات که عنوان یکی از 
  تندی، ناتوانی، و خشممم: بدخویی»خلقیّات و احسمماسممات منفی آنیما، اممامل نمود اندکی یاف ه اسممت. 

  زندگی، از ن ردن لذّت سممرگردانی، بینی،کم خود و نفس عزّت فقدان تردید، حد، از بیش حسمماسممیّت 
عت،  از بیزاری آزاری،حیوان خلقی،کو و زودرنجی هایی،     و هجو ط ی بانی، احسمممماس تن  تخیّالت بدز
ست.      « اهوانی  سمی که نیازی به نقاب ندارد، پُر ا ست و غزل اب هاج از آن ق ز نی« ترس و بیم»واژگانا

 اند:تکرار اده« دوازده»جمعاً در غزل اب هاج با 
 نیسممت غممرق بممیم جممز هرآینممه ممما بحممر در

 

 ایکنمممماره بگیممممری میانممممه کممممزین بممممه آن 
 

 (200همممممان: ) 
 

های وی، بیش از  بسمممامد، به تناسمممب تعداد غزل      122« اندوه، گریه و غم  »ولی برای گروه واژگان  
صیی به نظر نمی   ان ظار به نظر می سد. با این تو اد با نیمۀ زنانه ارت اط م ثری بگیرد.      ر س ه با سد توان ر

 دهد:آمیز احساسات منفی، از چیرگی خُلقِ منفی آنیما نشانه میم الغهبیان 
 اسممت گممره در گممره گلمموگیر هممایغممم ز دل

 

 کجاسممت تممو گشممایگریممه زمزمممۀ آن سممایه 
 

 (219همممممان: ) 
 

اادی     سایۀ ع وس خود را ح ّی از  ااعر  ست؛ واژگان  آنیموس  اادی و     »هایش دریغ نکرده ا ااد، 
کند و یا با  نهی، یا آن را انکار می« امممادی»اند که یا ازای تکرار امممدهدر زمینه بار 37جمعاً « نشممماط

 کند:حسرت آن را آرزو دارد و در مواردی از اادمانی کردن دوست گالیه می
 کممن تماامما اممب ای بیمما واممادی، دادی بممادم بمه 

 

 گمردم  از گشم ه  آتمش  دریمای  آسممان  دامتِ  که 
 

 (13۵همممممممان: ) 
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 قهرماني آنیماسفر 

است   ندیناخرس  ۀسفر نشان   تازه است، ی اهعمیق به تغییر درونی و نیاز به تجرب نشانگر میلِ  ،سفر رؤیای 
شیِ و منجر به جست  از  فرارز چیزی جُ ،خود وجو در بطنِا این جست امّ ،اود های تازه میافق وجو و ک

اگر سفر برای گریز از خود بااد، به جایی نخواهد    بااد.  سفری درونی  الزم است سفر،   نیست.  یش ن خو
 :رسید
 مگمرد  جهمان  گمرد  امده گمم  یمار  جاستاین

 

 کنممی وجمموجسممت اگممر سممایه بجمموی را خممود 
 

 (۵1: 1378، )اب هممماج 
 

در بیت زیمر عنصمر زنانمه اماعر، مایمۀ راما آف ماب معرّفمی امده اسمت. ایمن توصمیی رویکمرد              
 انکار دس رسی به به نیمۀ زنانه ناکامی در تعامل است:کند، و حاصل انکار را تقویت می

 آییمی سممایه دسممت به کی آف ابی، رامما تو
 

 رفم م  سمفر همم  غمم  بما  تمو  کوی از آخر دریغا 
 

 (۵1)همان:  
اناخ ن هس ی آنیما و دریافت ضرورت ارت اط با اوست؛ ولی ان های          سفر قهرمانی مرد به رسمّیت 

سفر به  سویه     معنی پذیرش این  اناخ ن  ست، بلکه پذیرش نیمۀ زنانه،  های فرمانروایی آنیما بر مرد نی
سمممفر به دنیای درون، در  »مث ت و منفی آن، توانایی تشمممخیص جنسمممیّت خلق و رف ار در ماسمممت.       

تر روان های ژرفرف ه به الیهاممود و رف هآغاز می 1های فردی سممایهاممناسممی یونگ از دیدار با الیهروان
ترین چهرۀ پنهان در پس سممایه و رو اممدن با آنیما که نزدیاهپیش از اممناخ ن سممایه، روبرسممد. می

   (.138-9 :1374)یاوری،  برخوردار از نیروهای جادویی افسون و تسخیر است، ممکن نیست

ز ناور بر پذیرش بخشی ا تواند میدر غزل اب هاج، جدا از کارکرد تخلّصی،  « سایه »بسامد بیش ر واژۀ   
هایی را از زامم ی ،که ان ار روانِ هرکدام از ما. پذیرش ایناممخصممیّت امماعر بااممد  نادلپذیرهای ویژگی

 . سازندتا خود را آاکار  کنندمیکند که تالش دیدرس عموم پنهان می
 پنهمان  وتمب تماب  بما  ممن،  نشس م کوه چون

 

 برخیمممزم کمممه گممماهآن برخیمممزد زلزلمممه صمممد 
 

 

 (133: 1378)اب همممماج، 
 

 تمویی  کمه  چنمان آن و گشمودیم  کمه  هاپرده چه
 

 پنهمممانی سمممایه پنمممدار پمممس در هنممموز 
 

 (2۵1)همممممان:  
 

 

 تفرّد
دار ادن اخصیّت و معموالً با جریحه« خود»فرایند فردیّت و درواقع سازش خودآگاه با هس ۀ روانی یا »

اما نوعی فراخوان  ،امموداممود. این تکان اولیه اگرچه اغلب تشممخیص داده نمیرنو نااممی از آن آغاز می

                                                           
1. Shadow 
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ست  ادن، یکی از جدّی   2۵3: 1377)یونگ و همکاران،  ا اق  ترینِ این (. فرافکنی آنیما و در پیِ آن، عا
نها تر برداا ه و خود را ت های فردیّت یاف گی است. اب هاج اولین قدم را جدی یکی از نشانه  هاست و تکانه
 داند:اق این روزگار و زمانه میعا

 ندیممد عشممق ره مممرد کممس و اممد روزگمماری
 

 توسممت و مممن نگممران جهممانی چشممم حالیمما 
 

 نرسممید کممس ممما دل راز خلمموت در گرچممه
 

 توسممت و مممن نهممان عشممق زمزمممه جمماهممه  
 

 (۵3: 1378)اب هممماج،  
 

  ریکدیگ به ااممخاص مفرط عشممق در پواممیده اممکلی به اغلب فردیّت به گرایش»به سممخن یونگ، 
ست  پنهان شقی  درحقیقت. ا ست  تمامیّت راز به سرانجام  ،رود فراتر م عارف حدّ از که ع  از و یابدمی د
 )یونگ بس و است  معشوق  با ادن  یکی هدفش تنها اود، می عااق  سخت  انسان  که هنگامی رو همین

 (.309: 1377و همکاران، 
«  خود»تفرّد، یعنی پایان کشمممکشِ نهاد، خود و فراخود و آامم ی نیروهای مخالی روان آدمی. اگر  

س ه      اد، بین خوا س ه با صلحی م عهّدانه برقرار کند،   «ِ فراخود»محور، و لذّت« نهادِ» هایتوان پرهیزگر 
ده تر نیمۀ مخالی امرکه پیش، تفرّد، محقّق اده است. به رسمیّت اناخ ن آنیما و تعامل مس مر با آن

  .ترین آاوب مردان را فرونشاندتواند عنصریاد، میمی
مند  بهرهاجهۀ اصممولی با آنیما تهی اسممت؛ عنصممر زنانۀ غزل او از همدلی و مهربانی غزل اب هاج از مو

ست  صیی   نی ااعر عموماً تو اکنجه    ،  شه و  شوقی جفاپی سازنده      گر مع صر زنانه،  ست. تعامل او با عن گر ا
 که وی تسلیم این خودآزاری است:تر آنآید، عجیبامارمینیست و نوعی خودآزاری به

 ل خند یا حسممرت در دناخرسممن دل ای آه
 

 نواممیمممی و نواممیمممی چنممد تمما جگممرم خممون 
 

 خرسممندم و خشممنودم خندم،می و سمموزممی
 

 کواممیمی و خواهیمی امممع چون سمموخ م تا 
 

 (24: 1378)اب هممماج،  
 

ست که برقراری گفت    سی اب هاج چنان نیرومند و جدّی ا وگو و ارت اط م ثر را غیرممکن جن ۀ آنیمو
 با این روند لمس آنیما و دربرگرف نش طمع خامی خواهد بود: ،بنددراه تفاهم واقعی را میسازد و می

 بلند؟ سممرو آن دامن و من کوتاه دسممت
 

 م نمممد خمممام طممممع ایمممن! دلسمممایۀ سممموخ ه 
 

شکمممممن  اکایت  به را ما خاطر خلوت  م
 

 خرسمممند خیالی به دل ای امممدم وی از من که 
 

 (67: 1378)اب هممماج،  
 

توانسممت روم را به قالب مردانه بازآورد و  دانسممت، میاب هاج راه ارت اط م ثر با عنصممر زنانه را میاگر 
اود سایه زمانی دامن می»تر درآورد؛ زیرا نشین خود را در خدمت هیجانات اادمانهانرژی آنیمای پرده

(. ضرورت ارت اط با   272: 1377)یونگ و همکاران، « درس ی درک نشود  که یا نادیده گرف ه اود و یا به 
آنیما چنان اسمممت که ح ّی زمانی که از آن فارغیم، بخش زیادی از انرژی روانی ما را به خود معطوف           

 توانیم احساس کامیابی و خرسندی کنیم:توجّهی به بخش بنیادین وجود خویش، نمیبا بیسازد. می
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 جان سمممایه اوسمممت غمِ در دلیخوش و عیش مایۀ
 

 کنمد ممی  ت ماه  عممر  وردخم نمی غمش کهآن
 

 (178: 1378)اب همممماج،  
 

پایان این سلوک و مقصد این سفر، درون ااعر است. مرد باید در نیمۀ دوم زندگی، از فرافکنی آنیما 
داامممت و پیوسممم گی با آنیما یعنی نیمۀ زنانۀ درون به بیرون از خود رهایی یابد و م وجّه رابطه، گرامی

توان به پیروزمندی او در را می« زنِ درونِ مرد»اب هاج در فرافکنی بیرونی  توفیقیآیا کمخویش امممود. 
بازتاب به درون حمل کرد؟ پاسخ را باید درن یجۀ این فرافکنی دن ال کرد؛ آیا ااعر به خرسندی، آا ی     

ااید ابیات زیر در              ست؟  ست یاف ه ا سی د انا شان خود اادمانی و ن ایو درخ ای از برهه بارۀدرونی، 
 ی ااعر بخشی از پاسخ بااد، ولی برای همۀ مسیر تخیّل فعّال ااعر مصداقی نخواهد داات:زندگ

 مممرا پسممندید یممار! بممده مممژده! بممده مممژده
 

 مممرا خوراممید بممه بُممرد او، و گشمم م او سممایۀ 
 

 نماز  آرید  من سممموی منم، ق له  منم، کع ه 
 

 ممرا  بوسمید  و امد  خمم  نمما، ق لمه  صنمِ کان 
 

 مممن ۀدیممد در تاف ممه خواممش، دیممدار پرتممو
 

 مممرا ... دیممد و دیممدمش: اممد آینممه در آینممه 
 

 (10۵: 1378)اب همممماج،  
 

 

 گیرینتیجه
ساس   انگ اب هاج  ،این پژوهشبرا صر زنانه، و راه  امیرهو سایه در واکاوی عن روانی و زوایای  هایبردن به 

سویه      صیّت خود، از  اخ ست؛   های مث ت آنیما برخورداریپنهان  ا ه ا صر زنانۀ   های دا او از بازتابی عن
سویۀ   ااعرانه  الهام در درون و فرافکنی آنیما، ست.    هایفرافکناین  دراو  توصیفات  آمیزاغراق بهره برده ا

 از قاعدهبه مندیبهره :مانند عواملیدارد.  های مث ت وی از آنیمااسممت و این نشممان از کامیابی  کمرنگ
 از تواندمی فرافکنده آنیمای حمل در امماعر همسممر فایتک و راممدی مخ لی هایدوره در مادری مهر

عنصممرِ زنانۀ  فرافکنیِو اممدّت  رنگ ،جنس در مادری عاطفۀ از مندیبهره در اع دال د.باامم آن دالیل
ست؛  آاکار  معشوق  بر درونی  ار مادرانه هایمسئولیّت  ان ظار مح وب از که آیدبرمی چنین وی غزل از ا
 پندارهای  های کامیابی مث ت از آنیما، هیجانات عاطفی مالیم، فاصمممله گرف ن از            از دیگر نشمممانه  .ندارد 

سناک و فان ری  سی  هو ااره کرد های جن ه لیکن باگرچه اب هاج با این رویکردها در راهِ تفرّد پا نهاده،  ،ا
سد که  نظر می شگی   علّت بهر سنّت بر افق اندی ساالرانه،  اش و نیز اُنس ذهنی اشچیرگی  ر دبا نظام مرد
او اگرچه تخیّل فعّال خود را در ث ت      ناکام مانده اسمممت.      پویا وگو با آنیما و ایجاد رابطۀ کارآمد و       گفت 

های او از رابطۀ نام ثر با نیمۀ زنانه حکایت غالب غزلولی کار آورده اسممت، لحظات چیرۀ ناخودآگاهی به
زبانبخشی به آن، از به مق پیوس گی عاطفی یا گریز از رسمیّت  دلیل آزرم یا ترس از افشای ع او بهدارد؛ 

ین را نشانکار ضرورت ارت اط با عنصر زنانه، انرژی نیمۀ سایه اش پرهیز دارد. آوردن عنوان اریا عاطفی 
های او در لمس و ناکامیهای او گزارش غناییِ از غزلای عمدهسهم   .داده است به نمودهای منفی سوق  

ف انادر پذیرش عنصر زنانۀ درونی  به جهت چیرگی اخصیّت آنیموسی،    اب هاج  آنیماست.  پیوس گی با 
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 اممدهترین نیروی درونی سممرکوببه آامم ی با ناخودآگاه و قوین وانسمم ه اسممت  و وخیزان گام برداامم ه
نگی از او ررفت که ناکامی او در برقراری ارت اط با عنصر زنانه، به زبان غزل  ان ظار مییابد. دست   )آنیما(

ااعر به    شم و پرخاش بدهد، ولی  سردگی را برمی   خ شم، اف شونت   جای خ سردگی خ ورزی با  گزیند؛ اف
 وخوی اوهای چیرگی آنیمای منفی بر خلقبه س ا رمان یسم سیاه، از نشانه   هتیرفنای  خویش ن است.   

ی،  تنهای حساسیّت،   وانی،نات سرگردانی،  بینی،های اب هاج آیینۀ خودکمعمدۀ غزلست؛  و نشانۀ افسردگی  
ی،  زندگ از ن ردن لذّت غم، سوک، دریغ، زاری، حسرت، اکوه و اکایت،    نومیدی، آاف گی، ناخرسندی،   

و درکل آن قسممم احواالت  ،های خامپشمم ی، آرزومندیخیاالت خیس، تسمملیم و ال ماس، تاریکی و تهی
   منفی آنیماست که نیازی به نقاب ندارد.

 

 منابع
 .، چ اول، مشهد: جهاد دانشگاهیاز اسطوره تا حماسه  (.1386) آیدنلو، سجاد

 .چ سوم، تهران: کارنامه غزل، مجموعۀ: مشقسیاه (.1381) ام .اب هاج، ه
 .عطایی تهران:االسالم زاده، انه ایخترجمۀ افس یونگ، کلیدی مفاهیم (.1392) اسنودن. روث

 .افکار :ه نیوندی، تهرانترجمۀ فیروز آنیموس، و پنهان، آنیما یار (.1393) اس نفورد، جان.ا
نقمد کهمن   ۀیم ار برپاعطّم  یهما غمزل  در معشموق  یممای آن» (.1397) مشمهور اقرانی ارگی، آزاده و پمروین دخمت  

، 30 مارۀزدهم، اممسممال اممان ،وبلوچسمم انادب غنممایی دانشممگاه سیسمم ان ۀنامممپممژوهش ،«یونممگ ییالگممو
 .9-30صص، بهار و تابس ان

 . پارسه ک اب: تهران مهاجری، محمدکاوم ترجمۀ نمادها، و تصاویر (.1391)الیاده، میرچا 

 .ل، تهران: سروشاو ، چترجمۀ نصراهلل زنگوی مقدس و نامقدس، (.137۵) ----، ----
 .، ترجمۀ حسن زمانی ارفشاهی، چ دوم، تهران: تصویرآدلر یفرد یروانشناس (.1370) بهرامی، میهن

 .ترجمۀ حسین پاینده. تهران: فرهنگ جاوید یونگ، یشهاند  (.1391) بیلسکر، ریچارد
 .تهران: سخن آف اب. ۀیدر سا (.1384) پورنامداریان، تقی

 ،«آنیممما و نقمماب سممایه، بمما یونممددر پ یتفممرّد در آثممار سممعد » (.1394) تلخممابی، مهممری و تممورج عقممدایی  
 .46- 9صص، پاییز، 2۵فصلنامۀ تخصصی تحلیل و نقد م ون زبان و ادبیّات فارسی، امارۀ 

 .ثالث :تهران ،دوم چ معاصر، اعر در نوآوری هایگونه (. 1386) کاووس لی،حسن
حسممن سید و هراتممی سمملمان اممعر در ینممیو د یملمم یهممابازتمماب اسممطوره »(. 1393) حسممنی، غالمرضمما 

 .بیرجنداک ر اامیان ساروکالیی، دانشگاه راهنمایی دک ر به ،نامۀ کاراناسی ارادپایان ،«ینیحس

 .نگاه :تهران ،ااملو اعر در آنیما (.1392) زاد، الهامجم
 ،«سممپهری سممهراب اممعر در آنیممما یمملو تحل یبممادگون بررسمم  یبممانو» (.138۵) جمشممیدیان، همممایون 

 .99 -83، صص ، تابس ان و پاییز13و  12امارۀ  های ادبی،فصلنامۀ پژوهش

 .تهران: توس ،، ترجمۀ مهرداد بهاربندهشن (.138۵) دادگی، فرن غ
 .ترجمۀ جالل س اری. تهران: مرکز ی،اناسجهان اسطوره (.1391) ، دو میزیلد. ژرژ

 .س اری، چ دوم، تهران: مرکز ، ترجمۀ جاللجانزنده یرمزها (.1376) دوبوکور، مونیا
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ناممۀ  پایمان  ،«مشمیری  فریمدون  و عقمل  یدالگمو در امعر سمع   کهمن  یسمه و مقا یبررسم » (.1396) سارانی، مهناز
 .نور اس ان یزدمرضیه زار  زردینی، دانشگاه پیامراهنمایی دک ر به ،کاراناسی اراد

 یاناسممروان یم نممابر غزنمموی سممنایی عارفانممه یمماتغزل ینقممد روان اممناخ » (.1387) راد، صممدیقهسممجادی
دانشممگاه آبممادی، دانشممگاه راهنمممایی دک ممر محمممود حسممن بممه ،اراممدنامممۀ کاراناسممیپایممان ،«یونممگ
 .وبلوچس انسیس ان

معاصمر   یالگمو، نمماد و اسمطوره در امعر فارسم     کهمن  یمل و تحل یبررسم »(. 1398) سلیمانی مهرآبادی، صمغری 
بمه  ی،دک مر  ۀرسمال  ،«گرممارودی  صمفارزاده،  کمدکنی،  امفیعی  اخموان،  سمهراب،  نیمما،  امعر  بمر  یمد کربا ت

 .مدرسراهنمایی دک ر ناصر، دانشگاه تربیت

 .تهران تهران: دانشگاهچ دوم، . یاناسروان مکاتب یا یتاخص یهایهنظر (.1379) اک رسیاسی، علی
 یمملو تحل یبررسمم» (.1396) ونممدمهرآبممادی و نسممرین موسممی  نممژادسممیی، ع دالرضمما و صممغری سمملمانی  

زن در فرهنممگ ،«صممفارزاده طمماهره اممعر در آنیممموس و آنیممما الگممویکهممن وهممور چگممونگی و چیسمم ی
 .126 –107صص  ،، بهار1امارۀ، 4 وهنر، دورۀ

 ادب از م ممونی تحلیممل و نقممد بمما همممراه نقممد مکاتممب معرّفممی ی،نقممد ادبمم (.1380) فممر، حمیدرضممااممایگان
 .تهران: دس ان فارسی،

 .فردوس :چ اول، تهران داس ان یا روم،(. 1372امیسا، سیروس )

 .، چ اول، تهران: مرواریدیبه سپهر ینگاه (.1369) ------، ------
 .فردوس :، چ چهارم، تهرانینقد ادب(. 1383) ------، -----

 .ترجمۀ یحیی سیدمحمدی، چ هجدهم، تهران: ویرایش ت،اخصیّ هاییهنظر(. 1390) پیاول ز، دوان

 .جمۀ سودابه فنایلی، تهران: جیحونتر ،۵-1ج فرهنگ نمادها، (.1378) اوالیه، ژان
 ، چ دوم، تهران: مرکز.ادبیات و هنر در روانشناخ ی هایتحلیل (.1382صنع ی، محمد )

 .نشریۀ ک اب ماه ادبیّات اناسی،روان و ادبیِات مش رک فصل (.1380) ---- ،------

 نقممد فصمملنامۀ ،«فارسممی ادبیممات، در آنیممما مث ممت نمودهممای» (.1387) جعفممر عشممقی، و محمدرضمما صممرفی،
 .88-۵9 ، صص3ش ،1 س مدرّس، تربیت دانشگاه فارسی وادبیاتزبان تحقیقات مرکز ادبی،

 نامممۀیممانپا .«ثالممث اخمموان و عقممل سممعید اممعر در الگمموکهممن یسممهو مقا یبررسمم»(. 1397) ع ممدی، نادیممه
 .راهنمایی دک ر علی صابری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیبه اراد،کاراناسی

 اممممس اامممعار در اسممماطیری ینکهمممن الگوهممما و منمممام یبررسممم» (.139۵) عشمممقی فینسمممکی، فرانممما
 .راهنمایی دک ر رضا س اری، دانشگاه مازندرانبه ،اراد یکاراناس ۀنامیانپا ،«لنگرودی

 .فردوس :تهران امروز، اعر زبان ساخ ار (.1380) مصطفی پور،علی
 .الحقجمال تهران:چ دوم،  اروام، تجس د و تظاهر (.1371) محمدمهدی علیخواه،

 سممیمین و اع صممامی پممروین ی،مقممامااممعار ژالممه قممائم  یاممناخ نقممد روان»(. 1397) اهللعلیرضممایی، قممدرت
راهنمممایی دک ممر غالمرضمما سممالمیان، دانشممگاه  بممه ،رسممالۀ دک ممری ،«یونممگ یّمماتاسمماس نظربر به هممانی

 .رازی
 .نگاه تهران: ادبی، م ن روانشناخ ی نقد (.1382) غیاثی، محمدتقی

 .. تهران: دانژهاو یلیتحل یاناسروان و یونگکارل گوس او  (.1381) فدایی، فربد



 1401بهار ، 1، شمارة 14، دورة فرهنگ و هنرزن در فصلنامه علمي    166

 .ترجمۀ صالح حسینی. تهران: نیلوفر ،تحلیل نقد (.1377) فرای، نورتروپ
 ،داسم انی  ، مطالعمات «ثالگوهما در امعر اخموان ثالم    کهمن  یبررسم » (.1390) فروزنده، مسعود و زهمره سمورانی  

  (.131 -112 صص) 2 اماره - اول سال ، 1389 پاییز

چ سمموم،  مسممعود، میربهمما ، ترجمممهترجمممۀ  یونممگ، یاناسممبممر روان یامقدمممه (.1388) فوردهممام، فریممدا
 .اارفی :تهران

 کاراناسممی نامممۀیممانپا ،«احمدامماملو و بدرااکرالسممیّاب اممعر در یممماآن» (.1393) گلممی، آزادهقممادری چشمممه
 .راهنمایی دک ر احمدرضا حیدریان اهری، دانشگاه فردوسی مشهدبه اراد،

 ،«امب  تایم  یامعر اماملو بمر اسماس آرکم      ینقمد و بررسم  » (.1396) محمدرضا و زهرا خاتمی کاامانی قاری، 
 .64-31صص ، 33سی ادبی، سال چهاردهم، امارۀ انافصلنامۀ زی ایی

 . اس مخ ر، ج اول، تهران: مرکزترجمۀ ع قدرت اسطوره،  (.1380) کمپل، جوزف
چ سموم، تهمران:    خمواه، ترجممۀ زهمرا ممیهن    ادبمی،  نقمد  یکردهمای رو یراهنمما  (.1370) گِرین، ویلفمرد ال و ... 

 .اطالعات

 .ترجمۀ فرزانه طاهری، تهران: نیلوفر ی،نقد ادب یم ان (.1376) -------، --------

 ،«موالنمما هممایغممزل در آنیممما الگممویکهممن یمملو تحل یبررسمم» (.1390) پمموریمحمممدی، علممی و مممریم اسمممعل
، پمماییز و زمسمم ان، ۵ادبیّممات عرفممانی دانشممگاه الزهممرا، سممال سمموم، امممارۀ پژوهشممی _دوفصمملنامۀ علمممی

 .1۵3-111صص 

 در الگمموکهممن کارکردهممای یقممیتط  یبررسمم»نامممۀ کاراناسممی اراممد  پایممان (.1397) محمممودی، سممیمین
راهنممایی دک مر همدی    بمه  ،«یونمگ  یمۀ نظر یم نما بر همدایت  صمادق  کمور  بموف  و فرخزاد فرو  هایسروده
 .دانشگاه والیتزاده، عرب

 .، چ اول، تهران: تالشیفرهنگ اصطالحات روانشناس (.1378) مقیمی آذر، محمدباقر
فصملنامۀ فرهنگسم ان    ،«ادبیمات  و هنمر  و انسمان  در روم: مقالمه  یما  در ک ماب  یما »(. 1383) وزیرنیا، سمیما 

 .108، ص هنر، زمس ان
 .مهرجویی، ج دوم، تهران: مرکزترجمۀ داریوش  مدرن، انسان و خدایان یونگ(. 1376) مورنو، آن ونیو

ترجمممه محمدحسممین   یونممگ، یروانشناسمم یم ممان (.137۵) ورنممون جممی  و اس و نوربممادی ،کممالوین هممال،
 .مق ل، تهران: ان شارات جهاد دانشگاهی

 سایت از ، برگرف ه12ص  ،(الک رونیکی نسخه) کور بوف (.13۵1) ادقص هدایت،
 http://www.irantarikh.com. 

 .اساطیر :ترجمۀ باجالن فرخی، چ دوم، تهران ایران، یراناخت اساط (.138۵) هینلز، جان راسل
 :چ دوم، تهممران ،و ااممارات داسمم انی در ادبیممات فارسممی   اسمماطیر فرهنممگ(. 137۵) حمممدجعفریمماحقی، م
 .سروش

 .ل، تهران: تاریخ ایراناو ج (،جهان دو انسان، دو م ن،)دو  یاتو ادب یکاوروان (.1387) یاوری، حورا
وگوهمای محمّدرضما اراماد، تهمران: همرمس،      ، گسم رۀ اسمطوره، گفمت   «اسمطوره  و کماوی روان» (.1382) همان

 .37۵-3۵1صص 
 ی.محمود سلطانیه، ج اول، تهران: جام ۀترجم هایش،انسان و سم ل(. 1377یونگ، کارل گوس او )

http://www.irantarikh.com/
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فممرزین رضمماعی،  ۀترجممم روانشناسممی تحلیلممی یونممگ،  ۀاصممول نظممری و اممیو  (. 1386) ----------، ----
 .چ اول، تهران: ارجمند

 .تهران: افکار ،چ اول آزاده اکوهی،، ترجمۀ یاؤتحلیل ر (.1391) ---------، ----
 .فرامرزی، تهران: آس ان قدس رضوی ترجمۀ پروین ی،چهارصورت مثال (.1386) ---------، ----
ل، معاونمممت پمممروین فراممممرزی، چ اوّ ۀترجمممم هممما،اندیشمممه یاهممما،ؤخممماطرات، ر (.1370) ----------، ----

 .فرهنگی آس ان قدس رضوی
، ترجمممۀ محمممدعلی امیممری، چ دوم، تهممران:    روانشناسممی ضمممیر ناخودآگمماه   (.1383) ----------، ----

 .علمی فرهنگی
آسمم ان قممدس   :ن فرامممرزی، مشممهد پممروی ۀترجممم یمیمماگری،و ک یاناسممروان (.1373) ----------، ----

 .رضوی
 .اول، تهران: جامی لطیی صادقیانی، چ ۀ، ترجمیروم و زندگ (.1379) ----------، ----
 .پرویز امیدوار، ج اول، تهران: بهجت ۀترجم ت روان و انرژی آن،ماهیّ (.1374) ----------، ----
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