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آنیما و آنیموس در الگويبررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهن
شعر طاهره صفارزاده

وندنسرین موسی،نژادمهرآباديصغري سلمانی،عبدالرضا سیف

شناسانی الگوي بسیار مشهور در ادبیات فارسی هستند که ابتدا توسط روانآنیما و آنیموس دو کهن: چکیده

کهن . این تصویر بارها توسط پژوهشگران در اشعار شاعران مختلف نمود یافته است. دندچون یونگ مطرح ش
این کهن الگو تحت تأثیر . مردانه در وجود زنان استۀزنانه در وجود مردان و آنیموس نیمۀالگوي آنیما نیم

تواند دچار گیرد و تحت شرایط اجتماع و زندگی هر شخص میحضور مادر و پدر در وجود هر شخص شکل می
صفارزاده ناخودآگاه این تصویرها را . یگانگی با این کهن الگو سبب نوعی تکامل خواهد شد. تغییر و تحول شود

گیري اولیه این تصویر در خانواده کامالً مثبت است؛ اما در شکل. در اشکال مختلف در اشعار خود بروز داده است
.شودافت میالگو نیز دریبرخی شرایط نمود منفی این کهن

.معاصر، صفارزادهآنیما، آنیموس، شعر:هاي کلیديواژه

مقدمه
شناسانهاي ازلی نخست توسط رواناین صورت. تصاویر ذهنی و نمادهاي مختلف هستندةالگوها سازندکهن

مورد توجه قرار گرفت و سپس با توجه به اهمیت آن در شناخت روحیات شاعران و نویسندگان مختلف، 
ها و تعاریف خاصی این دسته از تصاویر داراي ویژگی. پژوهان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتادبتوسط 

هاي کهن و در بین این صورت. یابندها انعکاس میهستند و همواره به صورت ناخودآگاه در اشعار و نوشته
ها خود را اشعار و نوشتههاي ازلی، آنیما و آنیموس از مواردي هستند که اغلب به صورت معشوق درنمونه

هاي گوناگون داشته تواند جلوهاین معشوق بر اساس شخصیت پنهان شاعر و نویسنده می. دهندنشان می
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تواند بر تغییر نگرش شاعر درمورد البته شرایط خاص اجتماع و تحوالت مختلف در وجود شاعر نیز می. باشد
الگو به حاوي نکات جالبی است که نشان از ظهور این کهنشعر صفارزاده . این نیمه پنهان تأثیرگدار باشد

بررسی این تصاویر ما را بیشتر با روحیات این شاعر معاصر آشنا خواهد . هاي مختلف در اشعار اوستشکل
. کرد

آنیما و آنیموس چیست؟
ته و در الگوها، آنیما و آنیموس به طور دقیق مورد توجه یونگ و همکارانش قرار گرفدر بحث از کهن

ضمیر هر انسان از دو بخش . شناسی، مقاالت متعددي نگاشته شده استروانةمعرفی این دو پدیدۀزمین
که آنخودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است؛ بنابراین انسان بسیاري از امور را ارادي و بسیاري دیگر را، بی

صر دیگري که از جنس مخالف است در هر زن و مردي در وجود خویش با عن. دهدخود بخواهد انجام می
هر چه فرد بیشتر تحت تأثیر . ي وجود هر شخص استالزمهاین دو تصویر مربوط به روح و. ارتباطند

: براي تعریفی ساده از این دو پدیده باید گفت. یابندناخودآگاه قرار گیرد، این تصاویر در وي نمود بیشتري می
فاصل هوشیاري و آنیما و آنیموس حد. روح زن استۀیموس بخش مردانزنانه در روح مرد و آنۀآنیما جنب

. دهندگردند و بسته به وضعیت موجود خود را نشان میناهشیاري واقع می
آنیما . دهدمختاري ناخودآگاه جمعی، خود را در هیأت آنیما و آنیموس نشان میخود«:یونگ معتقد است

توانند با خودآگاهی عی که وقتی از فرافکنی پس کشیدند میو آنیموس به آن محتویات ناخودآگاه جم
ةاند که در کلیت خود فراتر از محدودسنگ زیر بناي ساختار روانی. بخشندیکپارچه شوند، شخصیت می

ند و اهاي احساسی غیر قابل توصیفها اصوالً داراي کیفیتآن.)29: 1383، یونگ(».خودآگاهی است
.هاستنشانه بروز آن،ظرافت و حساسیت،داري، توداريخویشتن. رسندمیماورایی و قدسی به نظر

باز مورد توجه بوده است؛ اگر چه جان مرد و زن از دیرهمزیستی با یک اصل مؤنث یا مذکر در جسم و
حتی در فلسفه هرمنوتیک که متعلق به دوران : گویدیونگ می. در برخی موارد این دیدگاه مستور مانده است

بل تاریخ است، انسان جنبه مخنث دارد و داراي دو صفت زنانه و مردانه است و هرچند اغلب به شکل ماق
به وجود ب وي در توضیح این مطل. شود؛ اما حوا یا همان نیمه زنانه را در خود نهفته داردمرد ظاهر می

حل است و به وسیله خودش بارور داند که فاو اکسیر را ماري می. موجودي خنثی در آثار ابن سینا اشاره دارد
)52-39: 1370،همان(کند ر علم کیمیاگري نیز اشاره میبه اهمیت عنصر آنیما دگونهاین شود ومی
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داند و الگوي یونگ شمرده و آن را مربوط به روح میترین کهنگرین مادینه روان را پیچیدهویلفرد
سپس از زبان یونگ نقل . یا انرژي حیاتی انسانی استدهد همان نیروي زندگیتعریفی که از روح ارائه می

اگر ...زندگی استۀچیزي زنده در انسان است که هم خود زنده است و هم مای«روانۀمادین: کندمی
وي همچنین تأکید » .گندیدلوهاي روح نبود، انسان در بزرگترین شهوت خود یعنی بطالت میها و تألجهش

المثل آلمانی بنا بر یک ضرب...شودصویر مادینه روان اغلب بر زنان فرافکنی میت«کند که از نظر یونگ می
آنیما متعلق به مردان است و ) 183: 1376، گرین(» .قدیمی، هر مردي حواي خویش را در درون خود دارد

یز از مفهوم مثالً سیاهی و تاریکی عناصري زنانه هستند و ماه ن. با مواردي که مادینه هستند در ارتباط است
تحرك است ۀعالوه بر این، آتش نیز که مای. تأنیث برخوردار است و از این جهت با آنیما پیوند یافته است

شود و در اغلب موارد نگهبان آتش یک خدابانو یا الهه است؛ از این رو هریک از این مؤنث شمرده می
.توانند بر وجود آنیما داللت کنندمفاهیم نیز می
ناخودآگاهی جمعی قرار بگیرد، نه تنها به غرایز میدان دخالت ۀه مرد بیشتر تحت تأثیر سلطهر انداز
ناخودآگاهی، ۀدر زنان نیز سلط. گرددظهور آنیما نیز فراهم میۀشود، بلکه زمینتري داده میلجام گسیخته

کند که عقیده دفاع مییونگ همیشه از این «. کندوجه دیگرش یعنی طبیعت مردانه و آنیموس را آشکار می
اي از تمام تجربیات اجدادي مردان با آنیما گنجینه. گیردها از تکرار تجربیات نیاکانمان سرچشمه میسرنمون

.)61: 1384، مورنو(».اي باستانی که حتی امروزه هم تابع راه و رسم بشریت ابتدایی استزنان است، پدیده
عادي امري طبیعی است، چنانچه ظهور آن و غلبه بر روح هر تصویر آنیما و آنیموس اگر چه در حالت 

گردد و یک از زن و مرد یا سرکوبی و پنهان داشتن آن بیش از حد باشد، منجر به نوعی بیماري می
مظهر وفایی است که مرد گاهی «آنیما . شمارداینجاست که یونگ آن را تصاویر خطرناك روح مرد و زن می

بخش همه و تسلیاهاو جبران بسیار ضروري مخاطره. ید از آن چشم بپوشدبه خاطر مصالح زندگی با
یونگ ظهور بیش از .)22: 1383، یونگ(».باز بزرگ استهاي زندگی است و در عین حال شعبدهتلخی
ترین خطرها داند؛ به این دلیل که اغلب مرد را به سمت بزرگاین عنصر را در روح مرد خطرناك میةانداز
هاي روانی عنصر مادینه، تجسم تمامی گرایش«کند گاه مشکالتی براي او ایجاد میگردد ومون میرهن

هاي هاي پیامبرگونه، حساسیتزنانه در روح مرد است؛ همانند احساسات، خلق وخوهاي مبهم، مکاشفه
هاي از آنغیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی، احساسات نسبت به سرانجام روابط با ناخودآگاه که اهمیتش

این عواطف و احساسات حتی براي خود شخص نیز مبهم و .)1377:270، یونگ(».دیگر کمتر نیست
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شناسی امروزي ناخودآگاه خوانده در قبایل بدوي، گاهی براي ورود به سرزمین ارواح که در روان. اندناشناخته
ند ناشی از همان نگرش به آنیما باشد؛ چون تواکردند و این امر میهاي زنانه بر تن میشود، مردان لباسمی

.مردان در حالت ناخودآگاه اغلب با جان بانوي خود در ارتباط بودند
در لحظه . دهداما عنصر نرینه از نظر یونگ اغلب به صورت اعتقادي مقدس و نهفته خود را نشان می

این دو ۀدر هنگام مواجه. خصیشود تا اظهارات شهماهنگی با آنیموس بیشتر اعتقادات جمعی ابراز می
آنیموس، را در / یونگ رابطه آنیما . پدیده نیز اغلب از قدرت آنیموس و وسوسه آنیما سخن گفته شده است

اي شدید نیز خود را نشان البته دشمنی که با عالقه. داندهر دو جنبه مثبت و منفی خود آکنده از دشمنی می
. دهدمی

داند و معتقد آنیما و آنیموس در ذهن دختران و پسران مؤثر میگیريشکلوي تصویر مادر و پدر را در
دهند و هر یک به ترتیب، منطبق بر نفس و عقل است آنیما و آنیموس با هم زوجی الهی را تشکیل می

»خدا«ه دنیاي باستان به حق باور داشت ها نیروي ناخودآگاه و در واقع چنان کهر دوي آن«.هستند
ممکن است دلیل خدا نامیدن این دو پدیده از این امر ناشی شود که اجتماع .)31: 1383یونگ، (».هستند

به . الگوي خویشتن استیابی به کهنبین ذهن با آنیما یا آنیموس در روح منجر به نوعی خودشناسی و دست
تمامیت متشکل از دو ۀتنش میان ضدین نباشند، بلکه دو نیمةعقیده یونگ چنانچه آنیما و آنیموس نمایند

شد و به نحوي سبب تمامیت در ها متولد میاز آن» وحدت«خواهر سلطنتی باشند، کودك مقدس - زوج برادر
هاستاین وحدت و تمامیت از باالترین ارزش. گردند که نمادهاي آن چهارتایی و مانداالستوجود شخص می

شده است که شناخت کامل خود منجر به شناخت در اسالم هم گفته . نیز نامید»خدا«توان آن را و می
.»ن عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربهم«: گرددحقیقت خداوند می

آنیما یا «: کندوایت نقل میکند و از قول ویکتوربر ارتباط آنیما یا آنیموس با دین تأکید می»مورنو«
قدیس به عنوان بخشی از روح، نوع یا آنچه را که آگوستین. کندي روان را، دین فعال میاصل زنانه

دانست، همان عاملی است که فرانمود نگرش دینی انسان به خداست، همان عاملی که تصویري از زن می
گرچه دین فعالیت . مادر و عروس، در حضرت مریم و کلیسا پدیدار نمودرا اغوا کرد و به صورت دایه،ا حو

، مورنو(».دقیقاً صحه گذاشتن بر تبعیت آنیما از الوهیت استمنیتجا اراده و فعالاست، در اینمنارادي 
در اسالم نیز از اسماء . گیرداز این رو نقش آنیما و اهمیت آن از دیدگاه دین مورد تأکید قرار می) 71: 1384

را از اسماء الهی هیو هوابن عربی دو ضمیر . الهی هم به صورت مؤنث و هم مذکر استفاده شده است
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کرانگی ذات در تفسیر این دو نام نیز اشاره به بی. شماردانسته، آن را نشانه نامحدود بودن پروردگار مید
در تفکر اساطیري قدیم در این باب «همچنین. شود که در مذکر یا مؤنث محدود نشده استاقدس الهی می

الهی چنین بود یا شیوا گاهی ماده است؛ مثالً موجود ازلی–به زبان رمزي آمده است که موجود کامل، نر
انسان کامل نیز به همین صورت .)251: 1382،شمیسا(».خداي نیمه مرد و نیمه زن خوانده شده است

. ي پنهان خود را یافته استبنی است؛ یعنی نیمهموجودي دو جنسی یا به تعبیري دو
ش زن در زندگی انسان، به خوبی ساالري اهمیت نقدر دوران آغازین و اساطیر گذشته، یعنی دوران زن

ها شاهد الگویی که در گذشته و اسطورههاي کهنترین صورتترین و بزرگیکی از کهن. قابل مشاهده است
حال که نماد آفرینندگی و این خدابانو یا الهه در عین . الگوي زن استآن هستیم حضور بزرگ مادر یا کهن

بینیم که در ادیان و ملل مختلف می. ودي نیز گره خورده استرشد و پرورش است، با مرگ و نابباروري،
خدابانوي » شاکتی«. اندترین ایزدان از نوع مؤنث بوده و از اهمیت بیشتري برخوردار بودهبرترین و مهم

هندوان که حاصل نیروي تمام خدایان است و براي مبارزه با هیوال به وجود آمده است؛ هم نیروي فیض و 
کننده را داراست و هم قدرت نابودکنندگی ویشنو را دارد و از این رو هم زندگی بخش و هم فانیعنایت شیوا 

اوست که تموز نماد . النهرین بانوي مرگ و آفرینش استدر اساطیر بین» ایشتار«). 72: 1377، ذکرگو(است
: 1373، کالمک(گردانداز میکشد و باز در بهار آن را به زندگی بنرینه عالم را در زمستان به درون خود می

شود چون قدرت هاي بابل در نبرد با مردوك، برتر پنداشته میها در اسطورهمادر آب» تیامات«). 54
کند که با قدرت کلمه به این مهم آفرینندگی و نابودي را توأمان دارد و تنها مردوك وقتی بر او غلبه می

ادر و پدر است و اهورامزدا و اهریمن که دو نماد روشنی و نیز خود به تنهایی م» زروان«. یابددست می
یابیم که موجود کامل در تمام بدین ترتیب درمی). 225: 1375، یاحقی(آیندتاریکی هستند از او به وجود می

آنیما . اي داردتأنیث آن بر تذکیر برتري قابل مالحظهۀادیان و اساطیر نوعی موجود دو جنسی بوده؛ اما جنب
کم اهمیت خود را از دست داد و ي مقدسی است که با ظهور یهودیت کمروزه در حقیقت همان مادر یا الههام

این صورت مثالی مادر به طور کامل در ذهن هر کودکی باقی است، در . موجود مذکر جانشین آن شد
.یابدهاي مختلف نمود میناخودآگاه فرو نشسته و تحت تأثیر شخصیت مادر در صورت

اختراع ضمیر ناهشیار نیست، بلکه محصول «آنیما : گویدما و مادر نیز میارتباط آنیةونگ درباری
او شخصیت جانشین مادر نیز نیست، بلکه بر عکس به احتمال قوي آن . ي ضمیر ناآگاه استخودانگیخته

ي صورت زائیدهکند،ي مادر را به طوري این چنین خطرناك نیرومند میصفات قدسی و نورانی که انگاره
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مادر یکی از .)22: 1383، یونگ(».یابدمثالی جمعی آنیماست که از نو در هر کودك مذکري تجسم می
رشد آنیموس و نوع نگرش نسبت به آن نیز در . شودهاي نمود آنیما در ادبیات محسوب میبیشترین صورت

توان گفت آنیما بخش پنهان روح ن میبنابرای؛ گیردزنان تحت تأثیر سیماي پدر در درون هر زن شکل می
هاي رسند، داراي جنبهي ظهور میمرد و آنیموس بخش مستور روح زن است که در حالت ناخودآگاه به عرصه

.کند تا این عناصر را بهتر شناسایی کنیمهاي خاص تأنیث و تذکیر به ما کمک میمثبت و منفی هستند و ویژگی
تواند به صورت وب و چه بد، چه زیبا و چه ناخوشایند، در نتیجه هم میآنیما خواهان زندگی است چه خ«

ي رحمت یا دختري تواند سیرن، پري دریایی، فرشتههم می. نماد فرشته درآید و هم به صورت مار بهشت
عالوه. مکدشان را میکند و شیره جانزیبا باشد و هم ماده دیوي فریبکار که مردان جوان را فریفته خود می

در آثار ادبی ) 63: 1384، مورنو(».مار و پرنده نیز کشش و التفات داردآنیما به برخی حیوانات نظیر ببر،آن بر
گیرد و ممکن گاه در شکل درخت یا ماه مورد پرستش قرار می؛توان با اشکال مختلف آنیما مواجه شدمی

آنیموس نیز به همین صورت داراي . داست به صورت اژدها یا ماري خطرناك بر سر راه قهرمان واقع شو
عنصر نرینه هم مانند عنصر مادینه تنها «: گویدمري فرانتس می. منفی استهاي مثبت و هم نمودهاي جلوه

»هاي پنهانی شرورانه نداردخصوصیات منفی چون خشونت، لجام گسیختگی، پرچانگی، افکار و وسوسه
یسته چون شجاعت و شرافتمندي را بدان منسوب کرده و ؛ بلکه بسیاري از صفات شا)290: 1377یونگ، (

.وسعت روحی را ناشی از نمود آنیموس در روح زن دانسته است
اي آسمانی نمود ي مثبت خود به صورت معشوق، پري زیبارو یا فرشتهمختلف، آنیما در جنبهاساطیردر 

که موجودي اثیري و ماورایی ا برترین زنسوفیا ی. پردازدیابد و یا خردمندي که به راهنمایی قهرمان میمی
آنیما در جنبه منفی خود نمود هر . و در مسیحیت، مریم مقدس دو نمود زیباي این کهن الگو هستنداست 

آنیموس هم در شکل منفی خود . باشدزن وحشتناك، روسپی و خونخوار و گاه نشان اختگی و ناباروري می
توان در هلن چهره آنیما را می«یونگ معتقد است.شودیان میبه صورت عفریت مرگ یا دزد و جانی نما

هاي اخالص است، رمانتیک است و مریم باکره که تصویري از عشق به بلنديفاوست که نماینده یک جنبه
در میان مسلمانان این شخصیت، . هستند... در هند نیز نمودارهاي این کهن الگو شاکتی، پاراواتی و. دید

بنابراین از نظر او در هر آیین و نگرشی ) 293: 1359یونگ، (».دختر پیامبر اسالم است) س(ه حضرت فاطم
.به یک نمونه کامل از زن یا مرد اعتقاد دارند
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. کنندتجسم می» زنی شوم«منفی عنصر زنانه توجه دارند و آن را در فرانسویان گویا بیشتر به جنبه
کشاند در هایی که ملوانان را به سمت نابودي در دل دریا میخته سنگپریان دریایی در نزد یونانیان و آواي ت

ي مثبت نیز نقش واسطه میان البته در جنبه. ي منفی آنیما داردها، هر دو اشاره به همین جنبهنزد آلمان
در ). 278- 273: 1378یونگ، (را بر عهده دارد که همان نقش جادوگران قبایل است» خود«و » من«

. ي زنان استشود که نقش جادوگري و پیش گویی اغلب بر عهدهشرقی نیز دیده میکشورهاي 
افتد و از این رو با عدد چهار نیز در ارتباط کشف آنیما و آنیموس هر دو در مراحلی چهارگانه اتفاق می

ا نماد نخستین شود و یونگ، حوا رآنیما در اولین مرحله با روابطی کامالً غریزي و زیستی نمایان می. هستند
یابد و هاي جنسی، زیبایی نیز با آن نمود میي بعد عالوه بر سویهدر مرحله. داندمرحله از ظهور آنیما می

در سومین کشف مریم مقدس نماد آنیما . اي تجسم آنیما در این مرحله هلن فاوست استشخصیت اسطوره
چهارمین مرحله از . سایی الگو قرار گرفته استگیرد که در جهت اعتالي روح و رسیدن به مقام پارقرار می

یابد و مردان به ندرت به این خردي ملکوتی که به نهایت پیراستگی دست می. ظهور آنیما با خرد همراه است
دو نمونه از «. آخرین مرحله از آنیما دانستتوان پیر دانا را هممی. کنندمرحله از آنیما دسترسی پیدا می

.)283: همان(»ي خرد یونانی و دیگري ژکوند استصر زنانه یکی آتنا الههي چهارم عنمرحله
. العاده استابتدا مردي با قدرت جسمانی فوق: مراحل بروز و ظهور آنیموس هم به این ترتیب است

بعد به ۀدر مرحل. تواند نمود اول عنصر آنیموس باشدوجود یک ورزشکار قوي در یک داستان یا متن می
شود و در سومین ظهور به صورت کشیش یا استادي که با سخن خود نفوذي خالق تبدیل میمبتکري 

م در پایان و آخرین مرحله که نمودار واالترین شکل آنیموس است با تجس. گرددچشمگیر دارد، نمایان می
یدنی درونی نوعی دلگرمی ناد. دهدعنصر نرینه به زن نوعی صالبت روحی می«. شوداندیشه و خرد نمودار می

برخورد الگوو از این رو در آثار هنري نویسندگان زن به این کهن) 293: همان(» براي جبران ظرافت ظاهرش
.کنیممی

د؛ اما در این مبحث ما به دنبال بازیابی و نگیرالگوها اغلب در آثار داستانی مورد توجه قرار میکهن
الگو در حالت رسد این دو کهنبه نظر می. ه ویژه شعر هستیمهاي آنیما و آنیموس در ادبیات و ببررسی جلوه

اند؛ اما به دلیل داشتن ناخودآگاه بر شاعر و نویسنده وارد شده و مواد هنري و ادبی را به آنان الهام کرده
. شونددهند و اغلب بسیار دور از دسترس دیده میحالتی ماورایی در اولین نمودها خود را به راحتی نشان نمی

شارل بودلر در شعر آرزوي . شودنشان توصیف میدر ادبیات همواره به صورت معشوقی گریزان و بیآنیما«
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گدازم که بسیار به ندرت بر من ظاهر شده و بسیار زود از من رمیده من در اشتیاق زنی می: گویدنقاشی می
و سیاه فزونی دارد و هر چه از او انگیخته در وجود ا. انگیز استاین زن، زیباست و برتر از زیبا، حیرت... است
.)130: 1383، شمیسا(».شود ظلمانی و عمیق استمی

تاریکی و سیاهی با آنیما در . کندآنیما را با رنگ سیاه نیز گوشزد میۀاین عبارات ارتباط عنصر مادین
ماه را . بط با آن استپیوند است و ماه نیز که با شب پیوسته است، یکی دیگر از نمادهاي زنانگی و مرت

نامیده بانوي ماهدر چین «هاي بروز آنیمایکی از جلوه. آورندشمار مینمادي از قلمرو ناخودآگاهی نیز به 
در ) 284: 1377، یونگ(».ها را جاودانه سازدتواند آنهاي مردم جاي دارد و میشود که در اشعار و آهنگمی

ب اغلب به ماه تشبیه شده است و در تاریکی شب، بار غم بیشتر و دیریااشعار فارسی نیز معشوق زیبا و
ي آنیما با انسان صرفاً رابطه انسان با معشوق نیست، آنیما پارهرابطه«البته. نهدتري بر دل عاشق میسنگین

غرب موسوم به و در متون کیمیاگري ... مثبت آنتن ماست، خواهر ماست، همان وجود ماست، منتهی جنبه
ي خواهر مورد خطاب و به همین دلیل در بسیاري موارد با واژه) 256: 1382، شمیسا(».است»خواهر اسرار«

.شودواقع می
یابی به آن آسان نیست و گریز پا و دور از جا که آنیما با ناخودآگاه ذهن مرتبط است و دستاز آن

. کندو یا در تاریکی شب با او مالقات میتواند واضح ببیند کند؛ عاشق، صورت او را نمیدسترس جلوه می
هاي این ظهور وي در خواب نیز یکی دیگر از ویژگی. تمام این مسائل ناشی از ناشناخته بودن آنیماست

الگوست و شاید به همین دلیل است که سرودن شعر در تاریکی و سکوت شب و قبل از خواب بیشتر کهن
».اند که اثر هنري در خواب به آنان الهام شده استدیگر گفتهدرین باب کالریج و برخی«.شودتجربه می

.)252: همان(
. شماردآفرین شاعران و نویسندگان بزرگ میمثبت آن را الهامخواند و جنبهیونگ آنیما را حیات آفرین می

. پرداختیرسد بشر آغازین بیشتر به جنبه ناخودآگاه ذهن توجه داشت و بیشتر به امور هنري مبه نظر می
امروزه ناخودآگاه بشر . ها که نوعی شعرسرایی است حاصل همین دوران از زندگی بشر استآفرینش اسطوره

نوعی منیت و خودخواهی، جوامع را به پرورش خودآگاه و . ي نمایش بگذاردتواند خود را به عرصهکمتر می
اما در بین شاعران و . تر شده استسازي کماین است که اسطوره. واپس زدن ناخودآگاه واداشته است

یابیم که ناخودآگاه کامالً مضمحل نشده و در بسیاري از لحظات بر ذهن آنان حاکم است و نویسندگان درمی
.زنندهاي هنري دست میاز این روست که به آفرینش
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را ن وان دلیل آشاید بت. شودتر از تصویر آنیموس دیده میتصویر آنیما اغلب در آثار هنري ایران روشن
الگوي اغلب عناصر مثبت طبیعت با کهن. الگو نسبت به آنیموس برشمردکهننمودهاي فراوان مثبت این

براي مثال بسیاري از مردمان آسیاي «. اندمادر و بالتبع آنیما در ارتباطند و در سراسر دنیا مورد توجه بوده
هاي هاي مختلف اما با اسطورهیاي طبیعت بود، با نامنیروهاي زاۀبزرگ مادر را که تجسم همۀغرب یک اله

این است که آنیما خود را بیشتر در نمودهاي شخصی نشان ) 368: 1383، فریزر(» .پرستیدندآیینی مشابه می
بیشتر بیانگر عناصر جمعی است تا شخصی و به همین دلیل ویژگی جمعی بودن است «س دهد؛ اما آنیمومی

» همه«یا » هاآن«یا » ما«گوید معموالً از کلمات عنصر نرینه به جاي آنان سخن میکه زنان هنگامی که 
».خوردبه چشم می»ما باید«و » الزم است«، »همیشه«هایی مانند کنند و در گفتارشان واژهاستفاده می

ویسندگان زن و توان نمود این دو جنبه را در آثار شاعران و نبا دقت و توجه بسیار می) 292: 1377، یونگ(
.مرد مورد بررسی قرار داد

نمودهاي آنیما و آنیموس در شعر صفارزاده
صفارزاده شاعري سراپا عشق و فریاد است که همواره وطنش را، آرمانش و عقایدش را در تنگناي وزن و 

در قافیه به تصویر کشیده است، با این حال هرگز حاالت درونی و احساسات خویش را پنهان نکرده و 
ي ناخودآگاه بر وجودش سایه انداخته است به نحوي شایسته، احوال درونی خود را نیز لحظاتی که سیطره
هاي زندگی این بررسی آنیموس در شعر صفارزاده بحث جالبی است و بسیاري از واقعیت. آشکار نموده است

همراه با احترام و تقدس وي گاهی با آنیموس برخوردي . کوش را روشن کرده استشاعر و نویسنده سخت
هاي آنیموس و آنیما را در شعر این شاعر بزرگ بررسی بیند؛ اما گاه نیز در ادامه ویژگیدارد و او را برتر می

.کنیممی

نگاه مثبت شاعر به آنیموس ) الف
گی آنیموسهقدمت و کهن-1

ي الگوها بازماندهه کهنجا کاز آن. شوداي است که در وجود هر زن دیده میآنیموس نیمه مردانه
ها نیز در ناخودآگاه هر شخص کامالً قدیمی تفکرات جمعی بشر در طول زمان هستند، تصاویر مربوط به آن

ي وجود خود ي مردانههمین اساس صفارزاده شعري را که در گفتگو با نیمهبر. رسدو کهنه به نظر می
/ ترین دیروزقدیم/ و را که دفتر عشق قدیم من هستیت«: گویدنام نهاده و در آن می» مقدی«سروده است 
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/ خطی/ مسطور است/ در تو نشسته است/ بی اعتراض تو/ امقرارگیو بی/ تمام دلتنگی/ کنم امروزمرور می
/ ترو تازه/ دیگرةتشبیه و استعار/شودچیزي عوض نمی/ برمد به جاي دگر میاز جاي خو/ لفظی را/ عبارتی

اي دلربایی / اي جاودانگی مضمون/ شودچیزي عوض نمی/ تو همچنان هستی/ یابمو میدر اعتبار وصف ت
/ با این همه تالش/ گویی که من/ از نزدیک/ ماندغریب و ناشناخته می/ از دور/ آن چهره همیشه محو تو/ معنا

.)56: ر صبحدیدا(» .تویی که دفتر عشق قدیم من هستی/تر نهادمآن سوي/ پا را/ از مرز ناشناختن تو
همیشه . گویدشاعر از محو بودن، غریب و ناشناخته ماندن، جاودانگی و دلربایی عشقی قدیمی سخن می

این همان نکات مشترکی است که آنیما . از دور او را مالقات کرده و پا را از مرز ناشناختن او فراتر نگذاشته است
الگوها ن اصل قدمت نیز چیزي است که در تمام کهنهمچنی. و آنیموس در هنگام عرضه بر افراد دارا هستند

.باشدمشترك می

تقدس آنیموس -2
آید و در دل و جانش خوانده و معتقد است حتماً می» مسافر ناپیدا«در جایی دیگر از همین دفتر، آنیموس را 

ان اصلی است که این هم. داندشاعر به این سخن خود معتقد است و شخص مورد نظر را مقدس می. نشیندمی
.)31: 1383یونگ، (دهدآن عقیده دارد آنیموس به صورت اعتقادي مقدس خود را نشان میةیونگ دربار

وقتی / تو اي مسافر ناپیدا/ .../ ستحتمی/ وقتی که انتظار ندارم/ امدر بطن سینه/ فرود عطري سرد«
دلم / رسیچندان که می/ بان و دهانم نیستل/ مرز گذار تو/ نشینی در منو می/ رسی از راهقرار نیست می

.)75: همان(» . شودباز می/ به جاي بسته شدن/ به جاي بستن در یخ/ در آن خنکا
شاعر رسیدن آنیموس را در محیطی خنک تجربه کرده است که دلش در آن به جاي بسته شدن باز شده 

که در اساطیر و فولکلور مکان روح گوید به این سبب استي سردسیر میاین که سخن از منطقه«. است
این سرما و ) 81:1374شمیسا، (» .سرد است و روح و مرگ همچنان که با تاریکی، با سرما نیز مربوط است

ور شدن شاعر در دنیاي ماورایی است در هنگام ظهور آنیموس، شاعر را به خود خنکی که حاصل غوطه
:دهندم آنیموس نیز در این ابیات خود را نشان میاصل قداست و دینی بودن مفهو.متوجه کرده است

که حس دور شدن، گم شدن، / هاي مؤمن مردیستشبیه دست/ صداي ناب اذان/ آیدصداي ناب اذان می«
.)94: در دلتاطنین (» آیممن به سوي نمازي عظیم میو / چیندهاي سالم من برمیز ریشه/ جزیره شدن را

هر چند توضیحات ارائه شده . ها با دین تأکید بسیار داردمورنو نیز بر اهمیت آنیما و آنیموس و ارتباط آن
. کنددهند؛ اما آنیموس نیز از این اصل پیروي میي آنیما را با دین نشان میبیشتر رابطه
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مجهول بودن آنیموس -3
/ ستخواستن بزرگ جاري/ در عمق چشمانت«:بیندرا وراي کلمات ظاهري میصفارزاده اغلب آنیموس

.)123: همان(».عبور خواهد داد/ ا از مرز کلماتکه تو ر/ گوناي تند و سیلو غریزه/ کنممن به تو فکر می
. رساند که آنیموس چیزي گفتنی نیست؛ بلکه فراتر از سخن استعبور از مرز کلمات این مفهوم را می

که از تولد با شخص است و تا مرگ با او خواهد ماند؛ اما پنهان و نهفته اي است غریزه. حسی درونی است
از طرف . است و گاه خود را نشان خواهد داد و آن زمانی است که شاعر در ناخودآگاه خود فرو رفته باشد

ضو، ترین عالگوي آنیما، زیباترین و برجستهدر کهن. الگو داردي چشمان نیز اشاره به این کهندیگر واژه
زپیرهن آبی تو حتی / زتو«: در این عبارت هم ذکر کرده استصفارزاده عبور آنیموس از کالم را . چشم است

و من زحیرت پیوستگی برهنه / شب از کرانه رسید/ تو از کالم گذشتی/ هزار جاده تنهایی از افق تابید/ آه
)101: همان(» .شدم

تواند برآن نامی چون شاعر نمی. بودن آن استدر کالم نگنجیدن آنیموس، دلیل دیگري بر مجهول
. داندبگذارد؛ لذا او را فراتر از کالم می

بخش بودن آنیموسالهام-4
شاعر و نویسنده در آفرینش هنري گفتیم، آنیموس ةدهندگونه که در توضیح آنیما به عنوان الهامهمان

همین اساس صفارزاده بین آنیموس و شعر بر. دهنده باشدتواند الهام بخش و کمکهم براي یک زن می
/ و پشتم از تو گرم است/ من خویشاوندت هستم/ تو از قبیله شعري«: تباطی برقرار کرده و گفته استپلی ار

هاي تو قصه/ تو رازهاي رسالت/ تو رمزهاي ریاضت/ .../ تو از قبیله شعري و نامکتوب/ .../دانیتو که می.../ 
.)107: سفر پنجم(» از قبیله شعريتو / دانیقساوت را می

ه و او را آشنا به رازهاي رسالت مردانه وجود خود داشتۀبدین ترتیب شاعر نگاهی پیامبرگونه نیز به نیم
اصلی که او را با خدا یکی . دید صفارزاده، قدرت خلق و آفرینش داردةهمچنین آنیموس در دایر. خواندمی
ه همین دلیل در این ابیات خدا و او را در کنار هم آورده داشتن است بعشق و دوست ةخالق پدید. سازدمی

پنهان نشاید از تو / .../ خویشباز آمدم که در تو پناه آورم ز/ باز آمدم به سوي تو اي کردگار عشق«: است
پندار / هاي آرزومردیست همسرم که به شب/ امدر بازگشت بسوي تو تنها نبوده/ بدان اي خداي عشق

.)33: رهگذر مهتاب(» اماو را ستودهةتارپرس
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بخشی آنیموسحیات-5
ۀ حضور این نیم. باشندکه نیروي خالق آفرینش هستند، سبب حیات نیز میآنیما و آنیموس عالوه بر این

نور بودي، / تو زندگانی را«: دهدار و در جست و جو نشان میمتضاد در روح است که انسان را همواره امیدو
چرا همیشه / تو خوبی بودي/؟ رویانیچرا نمی/ روییچرا نمی/ کدام ریشه راکد هستی اکنون/ بوديباران

چرا خواب /؟ روییچرا نمی/ کدام ریشه راکد هستی اکنون/ به خاك برگشتی/ تو زآفتاب بودي/ نماندي
.)105: دلتاطنین در(» گویی؟نمی

ارزاده نیز آنیموس را که مربوط به این بخش از روان شناسی، نماد ناخودآگاه است و صفریشه در روان
رسد اي که راکد است و شاعر منتظر روئیدن و رویاندن آن است؛ اما به نظر میریشه. نامدریشه می،است

: هماهنگی با آنیموس نرسیده استپندارد چون به مرز امیدي به این آمدن ندارد و انتظار خود را بیهوده می
مثل / آیی و منتو نمی/ ... گدازد آراممی/ آیی و شبتو نمی/ ... پاسبانی تنهاست/ قلب کوچهآیی وتو نمی«

.)116: همان(» اندیشمبه سرانجام می/ و نخستین شب یک دیدار/ میوه کال
صفارزاده در لحظاتی از حضور . کندتاریکی و شب هم مثل ریشه بر ناخودآگاهی بخش روان داللت می

آورد و آن عهد ازلی و آغازین را براي خود اي که با آنیموس خود داشته به خاطر میگذشتهدر ناخودآگاه
چه این نیمه درونی روحش باز هم مثل گذشته وفادار باشد تا پایان حیات چنان. داردکند و بیان میتداعی می

: سازداو را رها نمی
...ـر زسرزمین کین، گـریزد و وفـا کند اگ...         اگر دوباره قلب او، گذشته را ندا کند «

»          دهم، مگر به مرگ دامنشزدست خود نمی...         اگر به عهد اولین، نگار من وفا کند 
)17:حرکت و دیروز(

. اي است که بین هر عاشق و معشوق قابلیت حضور داردگریز از سرزمین کین و وفاي به عهد، رابطه
. الگو که کینه و دشمنی استخواهد تنها وفا و خوش عهدي باشد و نه نمود منفی این کهنشاعر می

آنیموس معادل آسمان-6
الگوي ته تا نگاهی هم به دو کهنهمچنین مذکر بودن آنیموس و مؤنث بودن شاعر او را بر آن داش

خواهد از آنیموس سخن بگوید او را آسمان وجود برهمین اساس گاه وقتی می. آسمان و زمین داشته باشد
اي، آسمان نماد مذکر، پدر، مردانگی و آنیموس است ي گذشتگان و تفکرات اسطورهطبق عقیده. پنداردخود می

با گونهیابیم که صفارزاده ایندرمی» پرستش«بنابراین در شعر . ماستو زمین نشانه زن، باروري، مادر و آنی
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گفتم / گفتنی من آسمان تو هستم/ اي قامت بلند بودن/ ي آفتابا«: گویدي پنهان وجود خود سخن مینیمه
.)98: دلتاطنین در (» اي سایبان تنم/ اي آفتاب.../ زمین زمهر تو سرشار 

به همین دلیل شاعر او را . اصل مذکر استةاست و از این رو تداعی کنندآفتاب نیز با آسمان گره خورده
دارد که این بخش از روح خود را آسمان پنداشته و پس اذعان می. مخاطب قرار داده است» اي آفتاب«با 

و زمین از مهر تو سرشار است : گویدبنابراین شاعر خود را زمین شمرده و براي ابراز محبت خود نسبت به می
/ گیر باورموقتی ستارگان زمین«: در جایی دیگر نیز آورده است. داردبدین وسیله نهایت عشق خود را ابراز می

به طور ضمنی باز خود را زمین و نماد تأنیث و )40:رهگذر مهتاب(»کشنددامن به آسمان خیال تو می
اینک سوار شوقم و «: نیز مکرر شده استر این ابیات این دیدگاه د. شماردآنیموس را آسمان و نماد مذکر می

من نکنی آوخ اگر ز/ آوخ اگر کنون نشناسی مرا دگر/ تازد از نشیب زمین تا دل سپهرمی/ شبدیز قلب من
.)17: همان(» پیشواز مهر

مذکر روحش ۀدیگر وجودش، آنیموس درونی، نیمۀاش بیرون آمده و به سمت نیمقلب شاعر، از سینه
. خوانداین رو شاعر این حرکت را از نشیب زمین تا دل سپهر میدر حرکت است از 

آنیموس در شکل مذکر -7
آلود و گرفته یابد، کم پیداست و در فضایی مهآنیموس در وجود صفارزاده خواستنی است، آرام نمود می

ه لحظاتی از گوید کبه جز این موارد، صفارزاده گاه مستقیماً از مردي سخن می. دهدخود را نشان می
هایم میان لب/ توانم حرف بزنممن نمی«: اش به او اختصاص یافته است؛ به این ابیات توجه کنیداندیشه

با هم از / شناختممن او را می/ براي سگش بود/ تنها میراث او آخرین سوتش/ ستآخرین وصیت مردي
با هم / روي چنار مسجد محله کنده بودیمهامان را برنام/ میان خمیازه ممتد روزهاي مدرسه قدم زده بودیم

.)43: حرکت و دیروز(»اش را بدانیمکه معنیآنبی/ سرود ملی را خوانده بودیم
گوید که روزهاي بسیاري را با او سپري کرده، قدم زده، یادگاري نوشته و با او شاعر از مردي سخن می

ها بر روي درخت، نشان از حیات شد وکندن نامتواند بااین مرد کسی جز آنیموس نمی. سرود خوانده است
اي به او کند که قلبش را با نامهگاه شاعر آنیموس را جوانی دوچرخه سوار تصور می. بخشی این عنصر دارد

.)10: دلتاطنین در (» ه جوانی دوچرخه سوار تقدیم کردمب/ ییو قلبم را همراه با شب نامه«:کندتقدیم می
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نماد شتابی است که در هنگام نمود براي رفتن دارد و شب نامه، نشان از تاریکی دوچرخه سوار بودن، 
. یابدفضایی است که شاعر در آن فضا به نیمه مذکر وجود خود دست می

نگاه منفی شاعر به آنیموس ) ب
گویی از این بخش مذکر چیزي جز زشتی و : گویدصفارزاده گاه با زبانی تلخ با آنیموس خود سخن می

تواند با او هماهنگ و یگانه آنیموس را کامالً جدا از خود دانسته و نمی» بیگانه«در شعر . دي ندیده استب
تو همرنگ من آزاده هرگز نیستی اي / .../ گیرمترا اي توده برف ریا در خود نمی/ من آتشگاه احساسم«: شود
.)8: دیروزحرکت و (» روان شو سوي آن قومی که سنگینند از سنگ جواهرها/ مرد

این نگاه تند و سیاه ممکن است مؤثر از وقایع زندگی خود شاعر و بخصوص جدایی وي از همسرش 
که پیش از آن/ یک وقت بویناکی دهان مردي را شنیدم«: این تصویر منفی این جا هم آمده است. باشد
و درد از چاره ادکلن به در / عشق سرایت نکرده بود/ ام را گرفتم و گریختمبینی/ یی از لبانم برگیردبوسه

.)45: همان(» بود
ي خود، راه را اشتباه رفته است و خود را شب کور گمشدهۀکند که در یافتن نیمصفارزاده گاه اعتراف می

/ یک شب، شبی سیاه«: شماردرد زندگیش را خشمگین میگوید و مبا آنیموس خویش سخن می. پنداردمی
یی به نقش تو در با چهره/ در زیر این درخت که سرپوش رازهاست/ گیدر زیر این درخت کهنسال زند

در بزم دیگري دو لب / ام هنوزکه در شرار تو پروانهآي آن/ جا به جستجوي تو اي برگ آرزوآن/ گفتگو شدم
/ ناگه در این میان/ دنبال من دوید/ یکباره حمله کرد/ او همچو گرگ وحشی امیال زود پا/ قصه گو شدم

که / آنسان گریختم/ از پیش چشم او/ مهریم از دیدگان وزیدطوفان سرد/ مهتاب یاد تو/ وه کرداب جلمهت
از قعر ریشه تا به سر / آواي ناتوانی آن مرد پر غرور/ تپیددر خون ناامیدي دیدار می/ وي از پاي تا به سر

، گفتم میان گریه به آن مرد/؟یستیدر یاد چ/ بگو به من اي زن بگو، بگو: فریاد زد/ ها رسیدشاخه
/ هابر روي سایه/ در زیر این درخت تنومند سایه ریز/ در زیر این درخت/ یک لحظه گوش دار- :/ خشمگین

/ اما تو او نیی/ تو نیز نشانی ز نقش اوستةدر چهر/ برگ آرزوست: او/ جا فتاده است یکی نقش دلفریبآن
آري مرا ببخش که در شام / مرا ببخش... راه بر تو گرفتم کورانه/ او نیستی که روز و شبش جستجو کنم

.)64: رهگذر مهتاب(» امشب کور بوده/ زندگی
. به همین دلیل است که در پی آن است، تا از یاد این بخش روان خود خالی شود و او را از خود دور کند

اي «: خواهد تا رهایش کندمیاز او نامد وعالوه بر این صفارزاده این بخش از وجود خود را سایه می
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برگرد و سایه / دیدارهاي ما/ زان پیشتر که کودك مهري بپرورد/ کنممن با جنین یاد تو بدرود می/ ناشناس
/ برگرد در قفاي خود آهسته بازکن/ سر منزل خطا:/ کاین راه را همیشه یکی بوده انتها/ دنبال من نباش/ وار

آن زن که با / زیستو آن زن که با ت/ هااز بام رفته/ دمدک زن که میهمراه توست سایه ی/ چشمان بسته را
دنیاي درد / امیدجفت بیآن/گر وارهی زمن/ آغوش اشتیاق به روي تو واکند/ هاي دیرپابه شب/ تو خفت

م ما درهۀبرگرد تا که سای/ ي منیي تو هست و تو خود سایهاو سایه/ برگرد سوي او/ دردپرستی رها کندو 
گیرير شکلسایه، بخش ناشناخته و در بسیاري از اوقات قسمت منفی روان است که د)28- 27: همان(» .اوفتد

بیند به همین دلیل آن شاعر آنیموس خود را منفی می.)به بعد153: 1368یونگ، (شخصیت افراد مؤثر است 
.شماردرا سایه می

وجود خود کمترین ۀمردانۀاهنگی با آنیموس یا نیمکند که در همصفارزاده در لحظات بسیاري بیان می
این اعتراف چنان که در ابیات پیشین اشاره شد در این ابیات نیز البته . استموفقیتی نیز به دست نیاورده

حضور آنیما و آنیموس بسیار دوشت داشتنی است و شاعر خطاب به .دهدرنگ تر خود را نشان میکم
: گویدآنیموس خود می

که پیش از من از آن دیگرانیدلخــواه منی اما دریغــــا                  تو«
...تو پا بند و اسیر و بی زبانـیمنـم آزاده و جـویــــــاي آزاد                   

به دنیــاي گذشـــت آرزوهاروم اي آرزوي نامیـســــــــر                      
»   نیابد دل تو را از جستجوهــاه هــرگز                    جا ککنم آنرهایت می

)67:رهگذر مهتاب(
از . رسد باز هم نومیدي به سراغش آمده است و او از وحدت و یگانگی با آنیموس ناامید استبه نظر می

به / امایوان خانه«:خورداین انتظار تیره در این ابیات هم به چشم می. شمارداین رو آن را آرزوي نامیسر می
و / تانم باشدادامه دس/ که دست رهگذري/ و منتظرم/ ام به وسعت قبرنشسته/ از آفتاب و خاك/ وسعت قبري

.»قفل خانه را بگشاید
مؤنث يهمذکر روح و خاك نماد جنبۀآفتاب نشان از نیم. كپندارد از آفتاب و خاوجودش را قبري می

صداي «: همین شعر آمده استۀدر ادام. روح است و رهگذر، همان آنیموس است که شاعر منتظر اوست
امروز هم هوا دوباره گرفته / مهمانی آمده است بگوید/ از قعر پلکان/ صداي تیزي زنگ/ آیدکفشی میۀ خست
.)100: سفر پنجم(» است
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ۀو این صداي خستشودموس براي شاعر فراهم ظهور آنیۀگرفتگی هوا فرصت را مهیا کرده است تا زمین
اي «:شماردروحش را آفتاب میۀمردانۀصفارزاده در این ابیات هم جنب. رسدهاي اوست که به گوش میکفش

کم / کاهل/ خواستنی/ در پاییزتو آفتاب شمالی / .../ کندترا صاف می/ این دشت صاف/ عابر خمیده خاموش
.)97: همان(» همیشه فاصله ما ابر است/ پیدا

گوید؛ اما باز نمودهاي الته باید اذعان داشت که در این ابیات اگرچه از عدم یگانگی با آنیموس سخن می
.ماندمثبت حضور این عنصر از دید او مخفی نمی

آنیما در شعر صفارزادههاي جلوه
مادر از نظر شاعر از . نیز داراي اهمیت بسیار است» مادر«و »زن«الگوي ، نمود کهندهدر آثار صفارزا

: ارد و شادي و مهربانی با اوستهاي خرم دمادرش پیراهنی با رنگ. اهمیت و قداست باالیی برخوردار است
سفر (» .داشتهاي خرم زنی که پیرهنش رنگ/ به مادر من/ به او/ به روح ناظر او شب به خیر باید گفت«

)66: پنجم
نماد ایثار، فداکاري و سرچشمه. گر اصل حیات و تولد است و گرمابخش اصل زندگی استمادر، تداعی

/ و مادرها/ لرزنددرون دلهره می/ هادل/ لرزدزمین زدست زلزله می/ لرزدزمین می«: حیات و پرورش است
)24: گزینه اشعار(».جویندیهاي خاطره مدر خانه/ اجساد خواب رفته فرزندان را

کوشد از هر طریقی او را بیند میمادر همیشه نگران است؛ در مرگ و حیات و وقتی فرزند را سرکش می
ها با خشونت علف/ بهارم راۀمادرم ترسید که مرثی/ .../ شبی به اقیانوس پا نهادم«:از خطرات مصون دارد

)81: دلتاطنین در (» /...پاسخ دهند
:اش را بگیردهاي کودکانهاگرچه گاه جلوي بازي. کند در طلب آسایش فرزند استحتی وقتی اخم میمادر

تمام ناهايبازي/ هاي نمناك ناشادها با دستبچه/ فرستندشان را از پنجره بیرون میهاي نگرانمادرها اخم«
)101: همان(» گردانندرا به خانه بر می

که وجهی دیگر از کهن الگوي مادر است، نماد حیات و باروري و اصل صفارزاده مادر بزرگ را نیز 
بلندترین ۀاز روزن«: شمارد، اما معتقد است که او هرگز به جایگاه مناسب خود دست نیافته استپرورش می

)35: سد و بازوان(» به مادر بزرگم فکر کردم که هرگز از طبقه همکف باالتر نزیست/ ساختمان شهر
اش و به خصوص مادربزرگش لیاقت جایگاه واالیی داشته است؛ اما جامعه هرگز اد دارد خانوادهشاعر اعتق

اي با مفاهیم بسیار در اشعار نیز واژه» زن«. به او اجازه نداده است از حداقل استعداد خود استفاده کند
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آیا حیات و زندگی دوباره به او او نگران زنی است که در دره افتاده و در پی آن است تا بداند. صفارزاده است
یی سایه/ افتدزنی که در دره می/ هايي جنگل روي گوشوارههاي سوختهآیا ریشه«روي خواهد کرد؟

)35: در دلتاطنین (» خواهند انداخت؟
ي گونه در درهاین هبوط، سقوط و افتادن زن ناشی از چیست؟ چرا در ذهن شاعر، زن ممکن است این

بینداو خود را نیز زنی می. گونه اندیشیدن واداشته استبیفتد؟ آیا جز جامعه و سیر زندگی او را به اینها ناکامی
/ چطور پیدا خواهم شد/ اگر در دره بیافتم دوباره کی پیدا خواهم شد«: که روزي حتماً در دره سقوط خواهد کرد

)40: همان(» و دستی با جام به سوي ناامیدي/ فتهزنی با گیسوان بلند با/ خدا کند این بار زن زیبایی برگردم
خواهد دیده شود و زیباتر از دیگران به نظر آید، هر چند هاي موفقیت گام بردارد، میاو آرزو دارد بر پله

به نظر او زن باید همیشه براي زیبا بودن بجنگد؛ اما زنان اهل مادیات . که اکنون در حال نوعی سقوط است
اما / هاي جواهربا تکه سنگ/ خیزدهرشب زنی به جنگ آینه می«: ین اصل موفق نیستندز در کسب اهرگ

)109: همان(» کندفریاد می/ در نورهاي اشک/ راحرف شکست / صداقت آینه
او یک بار هم نمود چهارم . داردثروت و تجمالت را بیان میتوجهی خود به ظاهر،دین ترتیب بیو ب

هستند، این گونه وصف )س(ه ي یونگ در بین مسلمانان حضرت فاطمطبق گفتهالگوي آنیما را که کهن
/ سر سروران عالم را/ آن دامنی که/ سرم به دامن بانو کشیده شد/ بانو نشسته بود/ پوشتنها سیاه«:کندمی

طر آسمانی رؤیااز ع/ ... هنوز این سرغمدیده/ .../ امتمام زندگی/ م بغض بوداتمام زندگی/ پناه بوده به دوران
».مغشوش است

به همین . رسد آن را نماد خویشتن قرار داده استوي از مفهوم تأنیث در ماه نیز غافل نبوده و به نظر می
و ماه / سرم ز پنجره بیرون رفته/ در این شب پاییزي«: تواند ماه را ببینددلیل در شب قیرگونی پاییز نمی

)20: ار صبحدید(» .و قیرگونی شب پیداست/ ناپیدا
من وقت «: گویدمی»سد و بازوان«در است و شود؛ اما در پی یافتن خویش جا ناامید میکه اینبا این

هاست در صفحه دوم کتاب جغرافیم خفته و ماه را که سال/ هاي تنبل قلوه سنگ جمع کنمدارم براي دست
».به بیداري باز آورم/ است

جنگد و دلش براي احساس هاست مردانه میپسندد، سالچه نمیگویا صفارزاده در نوعی جدال با آن
.اي استاین است که براي بیداري این بخش از روان و جان خود در پی چاره. اش گرفته استزنانه
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گرياین نمود اگرچه کم است اما در مفاهیم روسپی. الگوي زن، نمود منفی هم دارداز نظر صفارزاده کهن
دك، نماد کامل یک ، مادر بیگانه با کو»کودك قرن«در شعر . شودبار دیده میت چندینو همراه با شهوانی

/ در هواي گرم و عطر آمیز یک زندان/ داراندر سراي رنگی شب زنده/ جاستمادرت این«: زن منفی است
رم آهنگی ها در زمین نپاي آن/ یی بیجان و دستش گردن آویز استقامت آن مادر زیبا به گرد قامت بیگانه

)12: حرکت و دیروز(» آغوشی که مرد ناشناسی سر نهاده/ جاي من آنجاست! مادر/ .../ قدم ریز است
هاي قبل از انقالب روح و اي است که در سالهاي نابسامان جامعهها و موقعیتاین تصویر حاصل نگرش

: کندر وجه منفی این گونه بیان میالگو را ددر جایی دیگر نیز خطر این کهن. دل و جان شاعر را آزرده است
»به ما مرد بدهید/ مرد/ مرد/ مرد/ فریاد زدند/ هاي برافروخته از سرخابزنان با چهره/ .../ در آن مصیبت«
)107: در دلتاطنین (

او از زن روسپی نیز این گونه . آور مرگ و نابودي استاین امر بیانگر نوعی شهوانیت شدید است که پیام
خواهد کسی را از دست بدهد و حرکت وي را به سمت پاکی و راه درست به گوید که هرگز نمیسخن می

برق / در پاي پنجره/ هاي تندکند به شهر نجابت با گامرو می/ وقتی مسافر آغوش روسپی«: تماشا بنشیند
)109: همان(» زندنمیاي پرنگاه بدرقه

. روي آورده در خود فرو بکشد، ببلعد و نابود سازدخواهد هر کس به اوروسپی، نماد مرگ است و می
ارزش ها در وصف دنیاي پست و بیآن. نمود منفی زن در شعر شاعران کالسیک نیز خود را نشان داده است

:دقیقاً همین مفهوم را تکرار کرده است» نامادري«صفارزاده در شعر . انداي پیر و بدکاره شمردهآن را عجوزه
در چشم پر عداوت / زخم است/ از زبان این عجوزه/ قلب تو/ این دنیا/ این نامادر/ داردچه زخم زبانی«

جز انزوا از این / تنها هستی/ پیوسته در وطن اعتماد خود/ فرود است/ رعنایی تو/ زشتی/ زیبایی تو/ او
ا خصومت خود تنها بگذار ب/ بگذار با خباثت خود/ رویی بگردان از او/ تا زنده هست/ بريارثی نمی/ عجوزه

)147: دیدار صبح(» . باشد
هاي ناپسند شاعر را بر آن داشته تا خواه ناخواه این درد را فریاد بزند و این مشکالت جامعه و برخی جلوه

.نمود منفی را آشکار سازد تا از آن انتقاد نماید
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نتیجه
که قداست و رسالت این با آن. ه کرده استهاي مثبت و منفی آنیموس و آنیما استفاددر کل صفارزاده از جلوه

خواهد کسی را به جاي خود بگذارد، به شدت بخش از ناخودآگاه را پذیرفته؛ اما در برخی موارد وقتی می
تواند به خوبی با این او تحت تأثیر شکست عاطفی در ازدواجش نمی. کندموارد منفی نیز ذهنش را پر می

ها نمادهاي آن. دست یابد؛ اما نماد مادر و زن براي او زیبا و با اهمیت استالگو یگانه شود و به وحدتکهن
دارد که نمود منفی این اگرچه فساد جامعه قبل از انقالب، ذهن او را بر آن می. مثبت و با ارزشی هستند

.الگو نیز از ذهنش دور نماندکهن
اي متدین و خت در دامن خانوادهي روزهاي سصفارزاده شاعر جنگ و حماسه است و پرورش یافته

براساس همین تربیت و نوع . ها ذهنیت او را این گونه قرص و محکم آفریده استتمام این زمینه. استوار
دانسته و ایشان را بانوي بانوان )س(ا ي کامل آنیما را در شعرش حضرت زهرنگاه به دین است که نمونه

. کندعالم خطاب می
اده، یک حس قدیمی است، داراي قداست بوده و خالقیت و آفرینندگی از آنیموس در شعر صفارز

هاي شاعرانه براي شاعر است، نمودي مذکر دارد و از این جهت با بخش لحظهالهام. خصایص آن است
کند از آن احساس بیزاري میتواند با این نیمه به یگانگی برسد و گاه البته شاعر گاه نمی. آسمان مرتبط است

هاي مثبت آنیما و آنیموس از نمودهاي منفی در کل جلوه. ثر از شرایط زندگی شاعر و محیط اوستتأکه م
یابد؛ زیرا شود و در جامعه نمود مینمود منفی آنیما فقط بیرون از وجود شاعر دریافت می. آن بیشتر است

این رو اغلب آنیماي الگوي مادر با حضور مادري بزرگ در وجودش به زیبایی نقش بسته است و ازکهن
.شودگر میدرونی بسیار زیبا جلوه

ثیر تصویر پدر به زیبایی شکل گرفته است؛ اما در لحظاتی از زندگی در که تحت تأآنیموس نیز با این
ثیر زندگی مشترك سبب ظهور نمودهایی منفی در شعر خودآگاه، آنیموس شکل گرفته تحت تأهاي ناگوشه

. شاعر شده است
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