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 چکیده
 
های عمیق ن بشر و در عین حال عرصة بروز اليهترين نمودهای تمدّات و شعر يکی از اصیلادبیّ

آوری های مختلف حضور خود را به آگاهی و هشیاری بشر يادناهشیاری اوست كه همواره به بهانه
توان بدون ها كه هرگز نمیهای مختلف رخ نمايانده است. از جملة اين عرصهكرده و در گستره
های عمیق ناهشیاری، درباره آن سخن گفت؛ هنر و جهان شاعرانه است. در نظر داشتن به اين اليه

شود، نظیر تحلیلگری، هنر و هر آنچه كه در اين گستره گنجانیده میهای ملهم از روانديدگاه
و نقاشی، نمايانگر ناهشیاری خالق آن يعنی هنرمند است. وسعت اين ناهشیاری كه شعر  ات،ادبیّ

تواند تمامی گذشتة تاريخی و به میراث رسیدة هنرمند را در برگیرد، آنچنان غنی است كه  گاه می
های مختلف سبب زايش مضامینی استوار و يکسان در گسترة شعر و ادبیات و هنر در فرهن 

صلی مقالة كنونی، پرداختن به  آنیما يا روان زنانة خفته در اعماق ناهشیارانة مرد شود. موضوع امی
 هايی كه بنابر نظر رواناست. از آنجا كه آنیما عنصری ناهشیار است، حضور آن در فراورده

رو، تر است. از اينهای ادبی و شعر، پررن تر هستند، نظیر نوشتهتحلیلگری به ناهشیاری فرد وابسته
های اين كهن الگو با تا نشانه پردازدمیات سعدی به بررسی جايگاه آنیما در غزلیّ حاضر پژوهش

در نهايت با مدد از شواهد شعری در  .شناختی آشکار شودتحلیلگری و روانمدد از نمادهای روان
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های معشوق در شعر سعدی و مفهوم آنیما در گسترة نظريه يون  های سعدی به شباهتغزل
ارتباطی  ،كه مضامین اشعار سعدی با مفهوم آنیما شودو بر اين نکته تأكید می اخته شدهپرد

 انکارناپذير دارند. 

 
 .گری، آنیما، يون ، سعدیروان تحلیلهای کلیدی: واژه
 

 مهمقدّ -1

يون  كه نخست در  .يون  بوده است ةهای مورد عالقشناسی يکی از عرصهاسطوره

رويد همداستان بود، به تدريج عالقمندی فرويد به ناهشیاری را روانشناسی مرضی با فة حوز

 ،نماياندندشناختی میگسترش داد و به مفاهیم ناهشیاری كه خود را در بستر اسطوره

ا و راز هستی كه يکی از های جهان و انسان و درک معمّپرداخت. او در پی كشف شگفتی

  .(91-71: 9919)كمبل، د، پرداختشناختی بوكاركردهای اسطوره

ها يا ترين آركی تايپابترين و جذّاز پیچیده كهستآنیما از جملة اين مفاهیم،

ای است كه در شناسی يون  است و آن روان زنانهای در نظام  روانهای اسطورهصورت

های آن را یشکال گوناگون تجلّپای اَ ردّ و هستی يک مرد جای گرفته است نه وكُ ،ذات

تحلیل محتوای مضمونی به  ةاين پژوهش به شیو شعار عاشقانه جستجو كرد.توان در امی

با  -ات عاشقانه استكه اوج غزلیّ -ات سعدیروان تحلیلگری در غزلیّپای  ردّبررسی 

 پردازد.می كهن الگوی آنیما واكاوی كید بر أت

 

 بیان مسئله  -1-1

های مختلفی و با تعابیر و نامهای گوناگونی دارد ات ايران و جهان جلوهآنیما در ادبیّ

قرار  تأكیدسرايان فارسی مورد های آنیما كه در  میان غزليکی از استعاره نماياند.رخ می

و  استگرفته است،  معشوق خیالی و جفاكار است كه از يکسو زيبا و دلربا و حیات بخش 

راستی آيا زنی ه بست كه ا ال اساسی اين مقاله آنؤس عاشق. ةجفاكار و كشند ،سوديگر از 

تواند همان آنیمای وجود مردانه باشد و چنین ات ايران معشوق خوانده شده،  میكه در ادبیّ

 ؟ای در شعر سعدی چه جايگاهی دارداستعاره
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ات و اشعار شاعران توان در ادبیّمیمسئلة اصلی اين نوشتار نیزآن است كه چگونه  

 ،ر همگانآنجا كه در تصوّ ؟كهن الگو يعنی آنیما را جستجو نمودپای اين  همواره ردّ

كه آيا اين  كرد ال را مطرحؤتوان اين سمی است؛  زن ،عاشق همواره مرد و معشوق

هايی را با های سعدی شباهت؟ و آيا معشوق غزلعاشق است ةمعشوق همان وجه زنان

ای دازه و چه ابعاد و چه گسترهها در چه انمفهوم كهن الگويی آنیما دارد؟ اين شباهت

در آنیما پیدا توان نمادهايی را كه سعدی برای معشوق خويش برشمرده است میاست؟ آيا 

عدم حضور او  ات وجودش خألتمام ذرّ وكه عاشق در پی آن است آيا معشوقی كرد؟ و 

 ؟ستووجه وجودی خويشتن ا آنست، در واقع بخشی از ک تملّ یو در پكند میرا حس 

 

 تحقیقپیشینۀ -1-2

هايی كه در باره آنیما در متون ادبی با رويکردی روانشناختی بحث  از نخستین پژوهش

بوف باشد كه اين كهن الگو را در كند، كتاب داستان يک روح از سیروس شمیسا میمی
ات فارسی آنیما در ادبیّ ةدی نیز در باركند. مقاالت متعدّهدايت تحلیل می صادق كور

منتشر  «در شعر موالنا یپر» عنوانبا  یادر مقاله ینیحس ميمر شده است. از جمله، نوشته

، به وجه شعر برانگیزانندگی آنیما در 9982هرا، بهارعلوم انسانی دانشگاه الزّ ةدر نشريّ شده

نمودهای » عنوانای با پردازد. محمدرضا صرفی و جعفر عشقی نیز در مقالهوجود موالنا می

سوم،  ةل، شمارنقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس، سال اوّ ةدر مجلّمنتشر شده  «مثبت آنیما

فی آنیما را در بستری اساطیری تحلیل و آن را به عنوان يکی از ايزدبانوان كهن ايرانی معرّ

اخوان  یآنیما در اشعار مهد یكهن الگو یبررس»ة د. در حوزه شعر معاصر نیز، مقالنكنمی

متن شناسی ادب فارسی  ةدر مجلّ منتشر شده، نیایپیمان ريحانی و مدرسفاطمه  نوشتة «ثالث

بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی كهن »قابل ذكر است.  9911دانشگاه اصفهان، بهار 

وند در از عبدالرضا سیف و نسرين موسی «الگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

 زادهارصفّدر شعر  آنیما یمثبت و منفودهای زن در فرهن  و هنر  به بررسی  نم ةمجلّ
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ا در هیچکدام از مقاالت مذكور و مشابه آنها، به بیان و تبیین چهار جنبه از پردازد. امّمی

  وجوه گوناگون آنیما و تحلیل عمیق و فنی ابعاد روانشناختی آنها پرداخته نشده است.

 

 تحقیقاهمیّت و  ضرورت -1-9
در اشعار فارسی است و  شده های به كار گرفتهترين واژهنمعشوق يکی از فراواواژة 

اشعار  ةهای ظاهری، كنش و كردار و رفتارهای او در رابطه با عاشق در همها، ويژگینشانه

 هدف باشد.و يا تصادفی بی اتّفاقیتواند شک نمیها بیهايی دارد. اين شباهتشباهت

ای روانشناختی كه ريشه در باورها و فرهن  هها بر اساس پايهنماياندن سبب اين شباهت

ات و شعر كه از بر ادبیّرا فرايندهای ذهنی  گذاریِت دارد، بدون شک جريان تأثیريک ملّ

را هنرمند   ،ناهشیاری نمايد. تصريح اين مسئله كه ص میآشکار و مشخّ ،ن استمظاهر تمدّ

امدار آن گستره باشد، ما را به سمت اش را خلق كند كه وای اثر هنریدارد تا به گونهوا می

كشاند. چه اين اثر همواره زبان ناهشیاری است و شناخت اين تر اثر هنرمند میشناخت دقیق

ن بشری به شکل عام و فرهنگی به شکل خاص زبان ما را به آبشخورهای فرهن  و تمدّ

 سازد.  رهنمون می

 

 بحث-2

 تافی آنیما  در روانشناسی و ادبیّعرّم -2-1

هر مردی در خود تصوير ازلی زنی را دارد، نه تصوير اين يا آن زن به » به اعتقاد يون 

خصوص را، بلکه يک تصوير به خصوص زنانه را. اين تصوير اساساً ناخودآگاه است، 

 یاهر مردی مستقر است. صورت مثالی ةعاملی است موروثی از اصلی ازلی كه در جان ماي

تجربیات و احساساتی كه تا كنون  ةاز  هم یاخزانه نث وؤنس متجربیات اجدادی ج ةاز هم

همیشه ناخودآگاه بر معشوق  ،ت ناخود آگاه استدر زنان بوده است. از آنجا كه اين ذهنیّ

 .(82: 9911ون  ، ي) «ر عشق يا نفرت همین آنیما استشود و عامل عمده دفرا افکنده می

 هاست، ی انديشهيجايگاه پويا، نیم، ذهندابر اساس آنچه كه از روان تحلیلگری می

 ، كشداند. جهانی كه فرويد به تصوير میهايی كه همواره با يکديگر در تزاحمانديشه
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زندگی، هشیاری و ناهشیاری،  ةمرگ و غريز ةبین غريز يکسره از تضاد پر شده است: تضادّ

و انرژی  ؛و انحرافمن و فرامن، عشق و نفرت، سركوبگری و برآورده سازی میل، نوروز 

ی روان آدمی يالی و پوياها در جريان است و سیّطور دائمی در بین اين تزاحمه روانی ب

  chessick، 91 -72: 9921، ؛استور 977-991:  9982اونز،) هاستمرهون همین تزاحم

كند: در نظر يون  تضاد اين تضاد در نظام يون  نیز خود را آشکار می .(98 -11: 7197،

های روانی جايگاه مهمی دارد و البته اين تضاد در جهت تکمیل روان آدمی انديشهدر 

ای از روان خود پیام ناهشیارانه ،بیندآدمی كه در خواب خود را در سکون می؛است

ای درن  اش لحظهل كن! چرا كه در زندگی واقعیمّأدارد كه كمی هم تدريافت می

بیند و ست و مردی كه در رويايش همواره زنانی را میكند و از آرامش به دور افتاده انمی

 اعتناست، بايستی به وجه احساسات خود، وجه زنانگی خود بیشتر توجهبه آنها بی

 .( Patron، 7119  :11)كند

نمادی  .ات نمادی از آنیما دانستتوان معشوق را در ادبیّيابیم كه میاز اين رو در می

 افراطی در آن ةكنندجبران، و هر وجهی از اين تضادكه خود دارای وجوه متضاد است 

رحمی و جفا را به نهايت گاه بی، سوی طیف است. زنی كه بی نهايت وفادار است

 .خوبروتر باشد جفا كارتر است اندازهو معشوق هر  كاهدرساند و توان عاشق را میمی

رغم پند د كه علیكنگاهی غمزه و ناز معشوق، ساحت عقالنی عاشق را چنان درگیر می

ه بر جور اين زيبارو و از سويی ديگر، اظهار ناصحان، حاضر نیست دل از وی برگیرد. تکیّ

 اشتیاق شاعر، نشان دهندة وابستگی و نیاز نهادينه شده در بخش ناهشیار از وجود اوست:
 با عقل و هوش خلق به پیکار برگرفت خونخوار برگرفت ةچشمت چو تیغ غمز

 گويد ببايدت دل از اين كار برگرفت شورت كنم از جور آن صنمبا هر كه م

 (111: 9989،)سعدی

رشی كوتاه و در بیانی موجز، بسیاری از رفتارهای معشوق را در ابیات زير، شاعر در بُ

كند. معشوقی خوبی ترسیم میه های ناشناخته و مبهم آنیمای وجودش بدر پیوند با كرانه

ربايد و درون شاعر را در آمیزد و هم میگريزد، هم میم مینمايد و هكه هم چهره می
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های قهر و لطف در طیفی از احساسات هنرمندانه و همراستا با وجه زنانه و میان دوگانه

 راند: لطیف وجودش، پیش می
 چندی بر زنخدان دالويزت ةدريغا بوس  ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزتچه دل

 تفغان از قهر لطف اندود و زهر شکرآمیز و بنمايی و بربايیبرآمیزی و بگريزی 

 (11)همان:

هايی تی است و هر انسانی در درون خود جنبهدر نظر فرويد انسان موجودی دو جنسیّ

تی را يون  در قالب مفاهیم یّساين مفهوم دو جن. با جنسیت آشکار خود را داراست متضادّ

ه هر كس يا وجود مردانه در زن به تصوير كشیده استآنیما يا وجود زنانه در مرد و آنیمو

ند. در واقع هر كاو ايفا می ةزندگی عاشقان بخشی از آن نقش مهمی در زندگی او خصوصاً

جويد و عاشق شدن به معنای آن يونان باستان می بنا بر اساطیر خود را ةگمشد ةانسانی نیم

را  آن كند و كامالًپر میخالی آنیما يا آنیموس او را  ةكه فردی، حفراست

 .(sarnoff،7119 :11- 97؛ Boeree  ،7111 :11- 97پوشاند)می

د و همواره در نماياندر روياها نیز رخ می ؛زنانه آنگونه كه تصريح گرديد ةاين جنب 

د بود كه گويی هر يک با توان شاهد حضور زنانی ناشناس و متعدّرويای هر مردی می

آورند و نبايد چنین شان را به ياد او میفول ماندهناهشیارانه و مغهای رفتارهايشان پیام

 .(791 : 9911يون  ، )باشندپیرامون می ةپنداشت كه اين زنان تصويری از زنان شناخته شد

وجود خود تصويری ماندگار از زنی را دارد كه حاصل  يون  هر مرد در ةبنابر عقید

 ،مرد ةزنانه است. اين تصوير با وجود مردان ات اجدادی و زيستن در كنار جنستجربیّ

ای از مرد فاقد پاره ،گردد. بدون اين وجوداو می وحدت يافته است و در واقع باعث تکمیل

زن نهفته است و مرد از  احساساتی كه منبع راستین آن در وجودِ ؛احساسات انسانی است

رونی نموده است. اگر اين د ،ارزشمند را در خود ةاين تک ،زيستنی دائمی در كنار زن

خواند، در مردی نیرومند باشد او را به سمت و سوی وجود كه يون  آنرا آنیما می

در واقع اين مرد گرچه به سمت . دهدهای لطیف و سرشار از احساس زنانه سوق میواكنش

را بیشتر دوست اما در واقع به سمت بخشی از خويشتن خويش كه آن ،زنان گرايش دارد

در  را پیدا نمايد و در كنارش به آرامش رسد. كند تا آنمتمايل است و تالش می ،ارددمی
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ناشی از نوعی فقدان است  ،به نوعی احساس عشق .جانشینی است ةنوعی استعار ،واقع عشق

عمل جانشینی  ،يابد و با ديدن معشوقرا در وجود خويش گم كرده است و نمی كه فرد آن

  .(91:  9919 ،اری)ستّ می يابد مورد نظر تحقق ةگم شده بر سوژيعنی انتقال اين احساس 

فرويد  ةدر واقع به نوعی تصريح مفهوم خود دوستداری در نظري ،اين كالم يون 

گری، هر نوع عشق از سر نوعی خود دوستداری است و در است. بنا بر نظر روان تحلیل

رت در برابر ديگری معنی پیدا به خود بسیار كهن تر از نفرت است، چه نف عشقِ ،حقیقت

خیزد و بر ديگری فرافکنده در حالی كه عشق بر خود استوار است و از خود بر می .كندمی

 .(12: 9921)استور، شودمی

گر چه هر فردی عاشق  ،گریاين سخن بدين معنی است كه بر اساس نگاه روان تحلیل 

گردد كه بر ديگری خود میاما در واقع او عاشق بخشی از وجود  ،شودديگری می

فرافکنده شده است، خواه عاشق تصوير و آرمانی كه در پی اوست و آرزويش را دارد و 

ه از سر يک خالء كه فرد از وجود آن در خويشتن ب ؛گويدخواه آنگونه كه الكان می

در واقع عشق يک ژونی سانس است، يا به تعبیر  .بردطوری ناهشیارانه آگاه است و رنج می

ت ل كه ديگران هويّمّأمحسوس و قابل ت ةالكان يک رنج فرافکنده شده در قالب يک نشان

 نمايند.را اقرار می آن

آنچه  .(92 -11: 9988)كديور، تکرار يک گذشته در وضعیت كنونی است ،اين عشق 

نیز از اين منظر درک شدنی است: عشق به ديگری، بروز  ،دهدكه در انتقال رخ می

فرد مبتال به  ةاحساسات گذشت ةناهشیاران ت يا منفی به درمانگر در واقع تکراراحساسات مثب

 .(971-991: 9982باشد )اونز،می ،درمانگر و يا هر كسی كه در ارتباطی نزديک با اوست

شود و عامل ت ناخودآگاه و اين ژونی سانس معموالً بر معشوق فرا افکنده میاين ذهنیّ

تواند فارغ از عرصه ای است كه نمیگستره ،اتزبان و ادبیّ عمده در عشق يا نفرت است.

 ةناهشیاری باشد. هنر هم در بستر خلق شدنش و هم در مسیر ادراكش همواره شانه به شان

های غريزی و ناپذيرفتنی دارد. اگر ناهشیاری را تنها منبع كشانندهناهشیاری گام بر می

 Boeree) ،هود و الهام و خالقیت باز شناسیمرا منبعی از ش ندانیم و هم صدا با يون  آن
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ناهشیاری امکان پذير  بايیم كه خلق هنری بدون حضور مستمرّ( آنگاه در می1: 7111،

هم ناهشیارانه فرو رود آن ،باشد و هنرمند راهی ندارد تا برای آفرينش به ناهشیاری خودنمی

 .(11:  9919اری، )ستّ نماياندو سپس برخالف بیمار روانی از آن برآيد و اثر خويش را ب

 شدآمد كه زمین تر میوآبی از ديده می شددوش بی روی تو آتش به سرم بر می

 شدبديدم نه خیالم ز برابر میمی رفت و نه ديدار تو راآمد و میهوش می

 (191: 9989)سعدی،

 

 آنیمالی و سیر تحوّ ابعاد -2-2

ل آنیما مرحله را در تحوّ چهاريون   يابد.ل میحوّآنیما و آنیموس نیز ت ،ل انسانبا تحوّ

او به زندگی ارتباط  ةل يک مرد و چگونگی نگرش هشیارانشمرد. اين مراحل با تحوّبر می

يون  بر اين باور است كه روان ناهشیاری به جبران نگرش  شد، دارد. آنگونه كه تصريح

ای گستره است. اين كه در هر مرحلهاين  های مهمّپردازد و اين از كنشآدمی می ةهشیاران

غالب هشیاری چیست و روان  ةبه اين بستگی دارد كه جنب ،كدام جلوه از آنیما رخ بنماياند

 ؟عد غالب هشیاری را جبران نمايد و انسان را به تعادل برساندناهشیار در كجا بايد اين بُ

ون  ي) هلن، ماری و سوفیا، شمرد: حوّآنیما را بدين گونه بر می ةمراحل چهارگانيون  

 ،9921 :711-921). 

همان شخصیت گره خورده با مفهوم مادر است.  «احوّ»آنیما حواست.  ةنخستین مرحل

بدون ارتباط و پیوستگی با مفهوم مادر، يا مفهوم زنی  ،بشر زندگی يک مرد و البته اساساً

اين جنبه از آنیما نمايانگر مادری جهانی است و  ر است.كند غیر قابل تصوّكه مادری می

ی طبیعی، غريزی و بیولوژيکی و منبعی برای احساس تغذيه و نمادی بر تمام چیزها

باعث بروز احساسات  ،آنیما در اين وهله ةغلب است. ت و عشقپروراندن، احساس امنیّ

ت و گردد. چنین مردی احساس امنیّمادرانه در معنای دقیق و وسیع آن نسبت به زنان می

و البته از برقراری ارتباطی برابر  كندآرامش و وابستگی را به زنان پیرامون خود احساس می

تواند باعث تسلیم آنان در برابر و دو سويه با او ناتوان است، چه چنین وجهی از آنیما می

سپارند. اين زنان گردد و چنین مردانی به راحتی مهار و كنترل خويش را به زنی ديگر می
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ل آنیما، به نام قهرمان تحوّ ةدومین مرحل وجه از آنیما در شعر سعدی كمتر نمود دارد.

هلن نامیده شده است. آنیما در اين مرحله با تصويری جنسی در آمیخته است. آنیما  ،تروی

ت دلفريب و وسوسه گرند و میل به شود كه به شدّای تسخیر زنانی میدر چنین مرحله

ردانی است. ای درونی چنین متکرار دائمی روابط اغواكننده و جنسی بااين زنان همواره تمنّ

آنیمايی به دو دلیل كوتاه است: نخست آنکه چنین مردی عواطفی  ةاما عمر اين مرحل

با اين تصوير آنیمايی هلن  زنی كه بتواند كامالً ر دارد و ديگر آنکه تقريباًثبات و متغیّبی

ی  در دنیای واقع  ،او را برآورده سازد ةی داشته باشد و بتواند نیازهای ناهشیارانانهمپوش

 وجود ندارد.

ت و میل به از خود ماری يا مريم نام دارد. اين مرحله ظرفیّ ،سومین مرحله از آنیما

در پی  ،سازد و مردی كه اين وجه از آنیما در او نیرومند استگذشتگی و ايثار را نمايان می

تواند يک زن را ورای نیازهای ارتباطی واقعی و دوستانه با زنان است. چنین مردی می

يک كنش خود مختار كه  خود، آنگونه كه هست ببیند و بپذيرد و تمايالت جنسی او صرفاً

اش در آمیخته است. اين بلکه با معنای زندگی ؛نیست ،های غريزی باشدتحت تاثیر تکانه

گردد. چنین احساس و عشقی ماندگار تصوير از آنیما باعث تمايز بین عشق و شهوت می

ای كه ين مرحله قادر به تمايز بین تصوير درونی يک زن و سوژهچرا كه آنیما در ا ،است

. جهان ديگری كه شاعر در ابیات زير، به باشدمی ،اين تصوير بر آن نمايانده شده است

یای فراتر از تمايالت غريزی كند، دنديدار معشوق، توفیق ورود به آن را پیدا می ةواسط

يابد. تصويری ای دست میگونه انی عرفانق به صاحب خبری و بی نشكه در آن عاشاست

 برتر از آنیما در قالب هلن؛ كه قادر است ظرفیت و توان معنوی مرد را باال ببرد:

 گفتی كزين جهان به جهان دگر شدم از در درآمدی و من از خود بدر شدم

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم دهد ز دوست خبر میكه گوشم به راه تا 

 من خويشتن اسیر كمند نظر شدم د التفات نبودش به صید مناو را خو

 (112:9989)سعدی،

آخرين وجه آنیما، سوفیا نام دارد. عملکرد سوفیا جستجوی زندگی درونی ، ناهشیاری 

 و معنای زندگی است . او نمادی بر خرد و خرد ورزی مردی است كه اين وجه از آنیما در
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در كاركرد چهارم، آنیما، به  به اعتقاد يون ، .(911: 9911ون  ، )ي او نیرومند است

 9921كند )ياوری، ی میآيد كه در نهايت پیراستگی تجلّصورت خردی ملکوتی در می

:91). 

 برای نمونه؛ نمايندآدمی به آرامی رخ می اين مراحل با افزايش سنّ ،در نظر يون 

اين مرحله از آنیما به صورت ت. سوفیا مربوط به دوران بزرگسالی و يا اوايل میانسالی اس

با احواالت و شور وحال  الًبارز و آشکار در غزل سعدی جايگاهی ندارد. به اين دلیل كه اوّ

خرد ورزی معشوق با تمکین وی  گیرد و ثانیاًعاشق و معشوق در تعارض قرار می ةجوانان

، ستاينده و اشاعة در مقابل عاشق سازگار نیست. بنابراين با اينکه سعدی در برخی آثارش

 شود.های وی ديده نمیدهندة خرد و خردورزی است، اما اين ويژگی در معشوق غزل

ها و يا از پس بحرانآنیما،  گذر به هر يک از مراحلقابل توجه اينکه  ةنکت

ق نايافته ابعاد كه در وجود يک مرد تحقّاين هر كدام از  گردد.ر میهايی میسّكشمکش

اش رهنمون مرد را به سوی ناهشیاری ،مایآن نماياند.اش رخ میواقعیدر زندگی  ،بماند

آفريند و باعث جستجوی معنای زندگی در او های معنوی او نقش میسازد و در گرايشمی

 .( Cash ،7117   :717) شودمی

شود كه اين به اين معناست كه مرد جذب زنی می ،وقتی آنیما در اين مرحله قرار دارد

ت جذب و دل دادگی به فرد كه علّ ه شدتوضیح داد چرا كه قبالً .ا داشته باشدويژگی ر

يک مرد بر اساس  است. تبطرم ،گذردبلکه به آنچه كه در درون فرد می ،مقابل ربط ندارد

يک مرد بر اساس آنیمای خود  همچنین كند.آنیمای درون خود بايک زن ارتباط برقرار می

 هر اليه قوانین خودش را دارد كند.شود و آن را درک مییاركان زندگی مرتبط م با كلّ

م اين واقعیت است كه آنیما بخشی از باالتر خود است و مسلّ ةن بخشی از اليمتضمّ و

را انکار نمايد، اين  حیات عاطفی مردانگی است كه همواره با اوست و اگر مردی آن

مايد و حضور خود را بر مرد نحیات زنانه وار در يکی از اشکال و مراحل خود رخ می

 دهنده به معنويت و يا خرد ورزانه. گرانه، سوقنمايد. حضوری مادرانه، وسوسهتحمیل می
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همواره  ،توان دريافت كه آنیما وجودی يکدست نیست و تناقض در عملکرد آنمی

دی ايی متناقض را در مرتواند رفتارهايی متفاوت و تمنّتناقضی كه می ؛ی استدقابل پیگر

 .(patron ،7119  :19) نمايان سازد ، كه تحت تاثیر اين آنیما قرار دارد

تواند آيا عملکرد متناقض معشوق در شعر سعدی میشود كه اكنون اين سؤال مطرح می

، ی كه هم خوبروی است و هم جفاپیشهمعشوق؟ نمايانگر همین وجوه متناقض آنیما باشد

ديگر  اوست. خره گرفتن و ناديده انگاشتنر پی سُهم دو هم در پی دل برگرفتن از شاعر 

به راستی كدام وجه از  ،ات سعدی به تصوير كشیده شده استمعشوقی كه در ادبیّ اينکه

شاعران مرد  ةاتی كه بیشتر تحت نفوذ و سیطرات ايران نمايان می سازد. ادبیّآنیما را در ادبیّ

  بوده است. و روح زمانه و گفتمان مردانه

 

 بعاد روانشناختی عشق در ابیات سعدیا -2-1

برابری دو وضعیت خوشايند و  ، مهمی كه در اشعار سعدی وجود دارد ةمسئل 

باشد. اين مفهوم به مقدار بسیار وسیعی در سخن سعدی هويداست و ناخوشايند در عشق می

وجه يا انديشد. برای او تمیعدی وسیع و چند بُدهد كه وی تا چه اندازه در عشق می نشان 

لة ئتوان گفت در نگاه سعدی، مس، هر دو ارزشمند است. از اين منظر میبی اعتنايی معشوق

بهره وری جسمانی تنها هدف و غايت عشق ورزی نیست و دستیابی به عشق جسمانی، در 

کا بر رک اين منظر با اتّمعنايی غريزی ندارد. د واقع چه در آغاز و چه در فرجام، صرفاً

 پذيرامکان ،اننده و اروتیک بین انسان و طبیعت در نگرش زيباشناختیوحدت برانگیز

گذاری اخالقی در و ارزش ی و انتخابيهمین حس است كه منجر به تحسین زيبا باشد.می

شود به محتوا ی كه از ادراک فرم ناب يک ابژه ناشی میياين درک زيبا شود.مورد آن می

زيباست  ، ع عشق بر روی آن فرافکنده شده استو هدف بی اعتناست. آن ابژه كه در واق

توان در اشعار سعدی حتی اگر جفا پیشه و گريزان از عاشق باشد. از همین روست كه می

ی معشوق را ورای رفتارهای او؛ رفتارهايی كه وفور ناز ياين خودباختگی و تحسین خوبرو

ی همین وجه يه نشست و گوبه نظار ،باشدالتفاتی بیش از توجه و التفات میو طعنه و بی
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است كه علیرغم ناكام يافتگی در وصالش همچنان او را مطلوب و خواستنی جلوه گر 

 های اين مضامین در شعر سعدی بسامد بااليی دارد. ابیاتی نظیر:. نمونهكندمی
 مگر نکند التفات يا نکند احترا كشم، وز همه عالم خوشمبار غمش می

 (112: 9989)سعدی،  

ورزد، چون عشق در ذات او رسد كه سعدی عشق میبه نظر می ،ينگونه اشعاردر ا

و عشق ورزی عملی نیست كه به خاطر معشوق انجام دهد تا از او انتظار  سرشته شده است

توان در هدفمندی بدون هدف را می :گويدی آنگونه كه كانت میيتوجهی داشته باشد.گو

غايتی كه ممکن است داشته  براش و نه بناطر سودمندیاينجا مشاهده نمود. اين ابژه نه بخا

ر گنجد و رها از تمام آنچه كه برايش متصوّل میخاطر آنچه كه در تخیّه ب باشد، بلکه صرفاً

 .(71-91: 9981)ماركوزه، دوست داشتنی و زيباست ،است
 به دو چشم تو كه چشم از تو به انعامم نیست دوستت دارم اگر لطف كنی، ور نکنی

 (112: 9989)سعدی،

چنان در عشق ورزيدن خود صادق است كه نه تنها قبول دوست، بلکه هالک شاعر 

اروس؛ خدايی كه میل و انگاره  ةتجرب شدن با دست دوست را نیز سپاسگزار است.

آنچنان تیری در  ،ف معشوقخواستن زيستی را در دست دارد، در واقع همین است: تصرّ

شناختی روان–به نوعی باعث انفجار و برون پاشی فیزيولوژيک كند كهقلب عاشق وارد می

 .( 722:  9919) كمپل،  می گردد

زمانی در عشق چنان غرق است و آن چنان عشق او را به خود مشغول كرده كه  ،سعدی

و برايش حتی   عشق دارد، نه معشوق ةچرا كه او دغدغ ؛وصل و هجر برايش تفاوتی ندارد

ی، در برخی از ر در ادب عرفانتفکّ نيا بخش است.تشوق لذّرنج كشیدن از هجر مع

ات قلندرانه الی، غزلیّات ابوسعید ابوالخیر،آثار عین القضات همدانی، سوانح احمد غزّرباعیّ

ة ل برانگیزست. در اين منظومای طوالنی و تأمّار نیشابوری و ... مسبوق به سابقهسنايی و عطّ

ل نمايد تا معلوم رنج عشق را تحمّ ،اشثبات دلدادگیحاضر است كه برای ا فکری، عاشق

ای زيستی و فطری پايه ،گریكه درواقع بر اساس بنیادهای روان تحلیل-شود كه اين عشق 

بلکه به  .شهوانی نیست هدفش صرفاً -دشوهای بیرونی فرافکنی میدارد و بر روی موضوع
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های انديشه، زوهاا آرامّ ،اندزيستیدنبال كاهش تنشی است كه خاستگاه آن گرچه نیروهای 

تا بدانجا كه فرد  ؛ديده استدر نور ،شناختی هستدر خاستگاه روانكه  رافرد و هر آنچه 

 .(21:  9989)منصور،آورددست میه ی خاطر باز رنج كشیدن نیز خرسند است و از آن تشفّ

 اينز دوستی كه فراق يا وصالست  كندچنان به ياد تو شادم كه فرق نمی

 (119: 9989)سعدی،

انديشه و اخالق را به  ،آرزو ،اتمنّ زمان حسّرسد، اين معشوق اثیری كه  همبه نظر می

تواند با سه مرحله از آنیما همراهی داشته و انعکاسی از حوا، مريم و د، میآورمیسیالن در 

شعار آن را به رخ ا ةهم نمادهای هلن را نیز با خود دارد و در ،گرچه در ظاهرا ؛سوفی باشد

وجوهی  ،سازدرغم ناكامی به دنبال او رهنمون میدر واقع  آنچه كه شاعر را علی .كشدمی

الهام از منابع ، صال با جهانتوان ديد. يعنی پیوستگی و اتّاست كه در اين سه مرتبه می

ايثار و از  و غريزی و فطری و میل به پرورانیده شدن و در كنف حمايت قرار گرفتن

وجه  یگرنمايان .رداآزخودگذشتگی برای معشوقی كه با بی اعتنايی خويش، عاشق را می

آرمانی كه اين پیگردی و اصرار و جستجوی معشوق برای  ،آنیما و در نهايت حوا و مريمِ

گر وجه نمايانكه يعنی همان معنای زندگی و نهايت خردورزی  ،عاشق در پی دارد

ترين و به بیانی بیشترين استعاره را در اشعار سعدی به يکنزد ،البته وجه هلن. سوفیاست

 خود اختصاص داده است.

ات پرشور خود معشوقی اختیار سعدی نیز همانند بسیاری از شعرای فارسی زبان در غزلیّ

د وی بیان رسد منحصر به شخص خاصی باشد و توصیفات متعدّكند كه به نظر نمیمی

 ا تصوير بخصوص معشوق است.امّ ،خصوصی نیستاحواالت ظاهری و درونی معشوق ب

 بدون داشتن تصويری خاص. ،عنی همان ابژهي

و  هاشاخصهدر باب اوصاف ظاهری معشوق آرمانی و ايده آل كه در عین حال بیانگر 

ات او همچون بسیاری از باشد، غزلیّزن در عصر سعدی می ةهای زيبايی شناسانويژگی

ل است كه از حیث نشانه هايی ظريف و قابل تأمّون از نکتهمشح ،شاعران قبل و بعد از وی

توان به ها میاز طرفی با تفسیر اين نشانه باشد.شناسی فرهنگی نیز در خور توجه می

ر با تأكید بر اين نکته كه هر گاه ما به عنوان مفسّ ،استنتاجات خاص روانشناسی پی برد
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چگونگی  ةودمان يا بنابر دركی كه به واسطبنابر درک خ ،خواهان درک متن يا نشانه باشیم

معشوق يا زن ستايش شده  ةنشینیم. برای درک چهرپیام به ما رسیده است، به قضاوت می

ها و احواالت ويژگیو  محور اصلی خصوصیات ظاهری معشوق دو ات سعدیدر غزلیّ

 دهیم :را مورد بحث قرار میوی درونی 

 

 خصوصیات ظاهری معشوق-2-4-1

ايد توجه و بت پیشینیان است سنّ ةات سعدی ادامها در غزلیّاز اين ويژگی بسیاری

ت او از معشوق زن است كه جنسیّ ،گیردداشت آنچه در اين نوشتار مورد مداقه قرار می

 های معشوق قابل درک است. طريق وصف

 دهدسعدی نشان می ةهای بوم شناسی و جامعه شناسی در دورنگاهی به داده 

های واقعی زنان از ويژگی ،سرايدايی كه سعدی در غزل خويش برای معشوق میهويژگی

بسیار متفاوت بوده است. به ياد بیاوريم كه تصوير خیالی و كهن الگوی آنیما بر  ،آن دوره

بر اساس نوعی خود  ،اندهای امیال و آرزوها و آنگونه كه فرويد و الكان تصريح نمودهپايه

 ،گرچه در نظر يون . ( 11-11: 9988)كديور ، گیردشکل می دوستداری و خالء شخصی

ها همزيستی قرن ةها  زيستن در كنار يکديگر باشد. تجربتواند حاصل قرناين تصوير می

يون  ) ای تصاوير خیالی و شخصی او از زن استآورد كه تمنّآنیمايی را در مرد پديد می

يابد كه چه مرد و يا زنی راز مدت خود در مید ةچه هر زن و مردی به تجرب .( 711: 9911،

آمیزد و دلخواه اوست و اين دلخواه؛ آنگاه كه در دسترس نباشد به خالقیتی در می

پای آن  توان ردّات و در اشعار شعرايی چون سعدی میكند كه در ادبیّتصويری را خلق می

زد: قد سرو و پردااين صفات در اشعار سعدی به وصف سراپای معشوق می را جست.

خرامان، موی سیاه و پريشان، چشم سیاه و خمار، سیمین تن و شقايق رو، خال بر رو و 

سرانگشت خضاب كرده، دهان تن  و خوشبو و عنبر بوی و میان باريک و موی تا میان از 

 اين صفات است. ةجمل

 ات سعدی عبارتست از : ها در غزلیّاين ويژگی ةخالص

 ( 211،  211،  119،  799،  792) غزل  قد سرو مانند و خرامان 
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  ( 711،  991،  799،   81خوشبو و لعل مانند ) ، دهانی تن 

 ( 111،  81پريشان و پیچیده ) ، موی سیاه 

 ( 111،  791مست و خمار آلود ) ، چشمان سیاه 

  ( 719،  917خال سیاه بر چهره ) 

 ( 771میان باريک و مويی تا میان ) 

 میانت كم تر از مويی و مويت تا میان باشد گر صد ره بپیمايیمیانت را ومويت را ا

 (178: 9989)سعدی،

بدون گسترش آن بر اساس ارتباط با  ،ت پرداختن به چهره و نمای ظاهری آنیمااهمیّ

ناقص مانده است. چرا معشوق اين چهره را داشته است و چه ربطی به آنیما  ،آنیمای مردان

اين  كهچرا ،ظاهری نیست ةآنیما در واقع يک چهر ؟بط استبه كدام وجه آن مرت و دارد

اگر  ،دارای كاركرد است. به عنوان مثال ،آنیما مرتبط باهای ظاهری چهره و ويژگی

توان فراتر از معنی می، كید نموده استأو شاعر بر اين وجه تمعشوق لبانی سرخ دارد 

 ةنمادی دو گانه و دربرگیرند ،قرمز .ظاهری آن به معنای كهن الگويی آن نیز دست يافت

نیرو و حیات، قدرت  .ازسويی معنای مینوی و از سويی معانی اهريمنی دارد كه تضاد است

معنای  ،و كشانندگی و برانگیزانندگی و سحرآمیزی از يکسو و پرخاشگری و جن  و نزاع

 .قبت استت و هشیاری و مرادقّ ةدو پهلوی رن  قرمز است. قرمز سیر)عنابی( برانگیزانند

كند و از سويی ديگر تشويش  و اضطراب را در دل ا ايجاد میجلب توجه و تمنّ ،از سويی

هايی از خون بره بل به درون گودالسی ةراز آموختگان اله ،های يونانیانینيافکند. در آمی

شستند تا به بركت هايی را در دريايی قرمز رن  میرفتند و يا برعکس زخميا گاو می

به مرگ تبديل  یمرگ به زندگی و زندگ ،ی خون، جان بیابند و به همین بركتقرمز

تواند در آنی هم های معشوق سعدی میلبو، از اين ر .(11-9919:19،ستاری) گشتمی

مفهومی بنیادين در آركی تايپ  ،هم جان بستاند و اين دوگانگی و تضادو جان بدهد 

 آنیماست.

ين كهن الگو در شعر يک شاعر اروپايی با اوصاف يک زن های ظاهری امسلماً ويژگی

پیوند مفاهیم  محلّتوان گفت كه اين آركی تايپ غربی منطبق است و از اين ديدگاه می
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اين پیوند كه را نمايان می سازد، همچنان جامعه شناسی و قوم نگاری با مفاهیم ی ختروانشنا

ر روياها و تخیالت و آثار هنری و ادبی ی است. آنیما و آنیموس دات سعدی متجلّدر غزلیّ

تجلّی  (Dream - lover)و عاشق رويايی (Dream - girl)به صورت معشوق رويايی

های ظاهری، خصوصیاتی مشترک در شعر شاعران شرقی كنند كه صرف نظر از ويژگیمی

وق ار معشسعدی از معشوق خود و تصوير محو و فرّ ةو غربی دارد. فراق ديرپای و گدازند

 گويد: ناظر به همین جنبه از آنیماست. آنچنان كه بودلر در شعر آرزوی نقاشی می ،بودلر

شده و بسیار ندرت بر من ظاهر گدازم كه بسیار بمن در اشتیاق كشیدن تصوير زنی می

 .(991 :9989،بودلر، به نقل از شمیسا) زود از من رمیده است

 مقايسه كنید با اين شعر سعدی : 
 بازار خويش و آتش ما تیز می كنی می نمايی و پرهیز می كنیديدار 

 (112: 9989)سعدی،

يک شخصیت محبوب  .است، كوان يین،ماه  ةدر چین نیز شخصیت معادل مريم، اله»

 «كندروان زنانه است و شعر و موسیقی را به مردم مورد لطف خود الهام می ةكه نمانید

 .(9911:81)يون ، 

يون  معتقدست: آنیما با . سیاهی و تاريکی و شب ارتباطی ژرف دارد از طرفی آنیما با

توصیف زن سیاه پوش سیاه زلف، نماد . ستا اً با جهان تاريکی مربوطجهان اسرار و كلّ

سفر به دنیای درون در روان شناسی يون  از »شب و اسرار است.  یپیوند عمیق او با دنیا

های شود و رفته رفته به اليه( آغاز میshadowه )های فردی كهن الگوی سايديدار با اليه

آور ياد ،يابدرسد. سیاهی آنگاه كه با بلندای موی معشوق پیوند میتر روان میژرف

 ةباشد و هممی ،خیزدز بر میيكه از كنه طبیعت و غرا گر و طبیعیقدرت، قدرتی مفتون

آور حوا و نیز هلن ياد ،مانأتو ةخورد. اين چهرنث و زنانه پیوند میؤای مها با چهرهاين

انگیزاند: از سويی همچون مادر ی كه هر زنی در بزرگسالی در مردان برمیيدوسوگرا است.

خاطر آنکه هر زنی ياد آور نخستین ه ی بياب است و از سوخوب و دوست داشتنی و جذّ

ا كه رقیبی چر ؛تواند اضطراب اختگی را به راه بیاندازدمی، يعنی مادر است ،موضوع عشق

 .(711همان: ) متناقض هستند ةيادآور اين دو چهر ،برای پدر است. حوا و هلن
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  به معنی شب تاريک روح  ،نام دارد كیمیاگری كه تزويج ةنخستین مرحل»هم چنین 

(The dark night of the soul)نیگرودوو  است(Nigredo) ،نآغازي ةمعادل مرحل 

سیاه، زرد، سفید و  (.921: 9989)شمیسا،  «است لوّتح ةقبل از حركت به سوی جاد، روح

ها همین رن  داند ومی رنگی است كه يون  آنها را مرتبط با كیمیاگری ةچهارگان ،قرمز

 .(917-911: 9919) بیلسکر ،  خوردهای شعر سعدی به چشم میبه وفور در استعاره

ان  و مبهم توصیف نشهمواره در سیمای معشوقی گريزان و بی ،اتآنیما در ادبیّ

فزونی دارد و  ،اين زن زيباست و برتر از زيبا، حیرت انگیزست. در وجود او سیاه»شود: می

 نیز، يون  ةبه گفت .(991)همان، «ظلمانی و عمیق است ،شودهر چه از او انگیخته می

 «سیاهی و تاريکی از مالئمات روح و آنیما و ناخودآگاهست كه همواره در ابهام است»

 .(921مان، )ه

 ،چشمان اوست. با نگاهی به ابیات سعدی ،کی ديگر از مضامین ظاهری معشوقي

چنان خمارآلود، مست و دارای آن ،. چشمان معشوقكرد را مشاهده توان وفور آنمی

يکی از  ،تواند تیری را بر قلب عاشق بنشاند. گرچه چشمان در چهرهقدرتی است كه می

توانند راز درون را آگاه سازند، رازی كه كالمی هستند كه میمهمترين اجزای ارتباط غیر 

همانگونه كه فرويد گفته است كه هر آنچه كه در  .شايد خود فرد نیز از آن آگاه نباشد

چرا كه آن راز از چشمان، از  ؛تاب ماندن در ناهشیاری را نخواهد آورد ،ناهشیاری است

های فهلّؤتوان از منظر يون  و نیز مكند. اما مینگاه و از سر انگشتان او به بیرون رسوخ می

  .(81:  9921، استور) را مورد وارسی قرار داد روان تحلیلگری آن

ها از جمله سمبلی به نام مانداالست. كید او بر سمبلأت ،نظر يون مورد کی از مفاهیم ي

به شکل نقش و  انديشی و تمركز فکر است و غالباًابزاری برای ژرف ،مانداال در بوديسم

  و كندنمادی است كه بی نظمی را به نظم تبديل می ،نگاری تودرتو و پیچیده است. مانداال

های مختلف خود را در روياها يکی از كهن الگوهاست و می تواند به چهره ،در نظر يون 

و يا وار و يا كروی ی هر شکل دايرهطور كلّه ب هنری بنماياند. ةو يا تصاوير و يا هر داد

ه نیز هايی از مانداال هستند و بنا بر تصريح يون  چشم و مردمک و عنبیّسمبل ،بیضی
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نمايانگر  ،های بشریكید بر آنها در دادهأهايی از مانداال هستند كه حضور آنها و تسمبل

تواند تناقض، كیمیاگری، ابهام و بی نظمی و آشوب درونی را نمايان مفهومی است كه می

  .(781-711:  9911؛ يون  ،  12-27:   9919،  کر) بیلس سازد

 

 لق و خو و رفتار  معشوق خُ-2-4-2

های آنیما را با خود داشته باشد؟ با هايی از جنبهتواند نشانهلق و خوی معشوق میآيا خُ

لقی، عاطفی و رفتاری را در معشوق به اين های خُتوان ويژگیبررسی اشعار سعدی می

 شکل برشمرد:  

 ، ...(      771، 11،  17) غزل .شوق سست عهد، پیمان شکن، جفاكار و سنگدل استمع

 هایمايهنقش ترينبار جور معشوق از سوی عاشق هم از رايجكشیدن از طرفی 

عهد شکنی و سنگدلی معشوق را در طیفی مثبت و گاه  ،های عاشقانه است. عاشقغزل

ناسی فرهنگی تشخّص بخشیدن به زنی است كه به اند كه از منظر نشانه شينمادلپذير باز می

 ،معشوق در نظر عاشق شود. جفایسپارد وتسلیم او نمیآسانی دل به مهر كسی نمی

 رويی او شیرين و دلپذير: آسايش است و ترش

 
 روی ترش گر كنی تلخ تو شیرين گوار تیغ جفا گرزنی ضرب تو آسايش است

 (181:  9989)سعدی،

ل اين جفا، همواره رضای يار را بر خشنودی خويش ترجیح مّعاشق عالوه بر تح

 دهد:می
 ار آن بود كه صبر كند بر جفای ياري ترک رضای خويش كند در رضای يار

 
 

 (129:)همان

 شنود:تر اين كه عاشق از جفای معشوق بوی وفا میرفهوطُ
 الت استرا به خون ما كه بريزد حو او و زين در كجا رويم كه مارا به خاک او

 درهر تعنّتت هزار استمالت است ددماز هر جفايت بوی وفا همی می

 (911:)همان
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 گويد: خطاب به معشوق خود می جايی ديگر  و در

 یچندان كه دشمنی و جفا بیش تر كن كنممن  با  تو دوستی  و وفا  كم  نمی

 ر كنیخود را به پیش تیر مالمت سپ تشرط است سعديا كه به میدان عشق دوس

 (121:)همان

او از نظر سعدی ناظر به  ةدر كنار جفای گدازند ،يبايی دلپذير و هستی بخش معشوقز

های ات و سنخآنیما را از لحاظ وابستگی به كیفیّ ،دو جنبه از كهن الگوی آنیماست. يون 

يکی روشن و ديگری تاريک. در يک سو خلوص خیر،  ؛داندمتفاوت زنان دو سويه می

 .(11: 9911يون  ، فريبنده و ساحره )، جفاكار ،یب الهه مانند و در سوی ديگرتمثال نج

تناقضی  ؛تناقضی است كه قبل از اين نیز بدان پرداختیم ةاين دوگانگی در واقع در بردارند

 كه وجوه مختلف ناهشیاری از جمله آنیما را در نورديده است.

نث ارتباط ؤصرفا به ذات م ،ی استكه همان شیفتگی و گرفتار عشق ،نظر الكانبر بنا

آرزومندی  بلکه صرفاً ،كه عشق در مرد وجود ندارد زيرا .در مردی ديده شوداگرچه  ،دارد

در حالی كه در زن داشتن  ؛گیردعشق می برای داشتن واقعیتی زيستی است كه نام و رن ِ

جستجوی معشوقی  تواند رنگی عرفانی به خود بگیرد و همواره او را درت كه میآن واقعیّ

اش به كه نشانه ،م با ابهامأگمشده با خود بکشاند، عشق نام دارد و اين حالت سرگشتگی تو

در واقع  ،چه در مرد و چه در زن خود را بنماياند ،آمیز استدست آوردن يک سمبل اسرار

عدی از اين رو اين معشوق كه همواره در نظر س .(79-11: 9988موللی، ) ماهیتی زنانه دارد

لق و خويی اسرارآمیز، گاه سركش های زنانه خود را نمايانده است و خُو ساير شعرا با نشانه

نث عاشق را با خود ؤنماياند، در واقع بخشی از وجود موفا میو گاه رام، گاه باوفا و گاه بی

 كند.حمل می

 ف خوبرويی معشوق و تالش سعدی براییوصتاغراق در  از اين همهسوی ديگر، از

رحال همانگونه كه يون  ه كه به دريافتتوان اين نکته را معشوق، می ةآرمانی سازی چهر

دهد و روان انسان خويش قرار میة ت روانی را شالودواقعیّ ،شرق شةاست، انديكرده مطرح 

ی است اينوعی درون گر ،شرط اصلی و منحصر به فرد وجود اوست و نقطه نظر شرق

كه شاعر شرقی را  است گردیی و درونيگراهمین درون .(971-911:  9919)بیلسکر ، 
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در ، كند كه در خود او جای دارد و آرزوهايی را كه برای خويشتن داردمعشوقی می ةشیفت

توان در واقعیت نمی زيرا كهفکند. میها فراسازیباالترين ارزنده ن معشوق تا سرحدّاي

 ؛هر عشقی در واقع دوست داشتنی استتصويری واقعی از اين همه صفات آرمانی يافت. 

چرا كه اين عشق بخشی از وجود عاشق است. اگر معشوق دوست داشتنی است و هر آنچه 

چرا  ،ای نداردرا كه بر سر عاشق بیاورد بخشودنی است، به اين لحاظ است كه عاشق چاره

دادن دادن معشوق به معنای از دستطرد خويشتن و از دستة كه طرد معشوق به منزل

 .(91 -71: 9921، استور ،  17-11: 9989منصور، ) خويشتن است

همواره بر  ،دكننكید میأپويشی دارند و بر روابط موضوعی ت نظرياتی كه بنیادی روان

 اند كه نوع روابط موضوعی همواره در آينده و در روابط بعدی تکرار اين نکته پای فشرده

های بعدی عرصه ةتواند در همستین زن زندگی میوابستگی به نخ ،گردد. از اين رومی

 ،عشق و مهر و البته ناخشنودی را دارد ،اين نوع وابستگی كه با خود ةتکرار گردد و شیو

نمايانگر روابط بعدی آدمی است.گرچه هدف اين سطور تقلیل سعدی و مقام واالی او 

ماندگاری آن در گرو  ثیر شگرف و نیزأاما اثر هنری زبان ناخودآگاهی است و ت ،نیست

  .(11: 9921، اریستّ) گاهی و ناهشیاری بشريت استآهمین ابراز ناخود

توان در مفهوم  عشق با وقار كه قدمت آن به سازی را میچنین ارزنده ،در نظر الكان

آرمانی  معشوق خود را كامال ً ،د. عاشقكرمشاهده  ،رسداواخر قرن يازدهم و به فرانسه می

ق شود چه بسا رسد و اگر محقّین عشقی هرگز به مرحله كامیابی نمیكند و چنمی

 ةمجذوب جنب ،در چنین عشقی، عاشق. روزی و مرگ را با خود به همراه داشته باشدسیه

ت ندارد. واقعیّ در مابأزايیگردد و به نظر او چنین عشقی پردازی خود مینمادين خیال

پردازد. به نظر او اين ابژه يا ( می  ladyم بانو)الكان در توضیح اين جنبه از عشق به مفهو

ل از همان اوّ بلکه اصالً ،ناپذير استنه تنها دسترس موضوع دسترس ناپذير است و اساساً

واقعی ندارد. بانو شخصیتی  مابأزایاو تصويری آرمانی است كه  .هم وجود نداشته است

 ،نسانسان يک ماشین و يا اه ب احساس و سرد و سنگدلی كه گاهانتزاعی است. معشوق بی

ی كه امکان حدّ ؛نوعی سیاه چاله در واقعیت است ةكند. بانو به مثابرفتار میمصنوعی 
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دسترسی به فراسوی آن وجود ندارد و آنچه كه معشوق را تا به اين درجه خواستنی و 

-11 :9988،)هومر رس بودنش و غیرواقعی بودنش استهمین دور از دست ،سازدهمتا میبی

 .گرددسازی معشوق میپردازی و آرمانیامکانی كه باعث گسترش خیال .(19

توان در آنیما دارای دو وجه مثبت و منفی است كه هر دو وجه را میچنانکه گفته شد، 

تواند باعث دلدادگی آنی عاشق شود و هر آنیما می ،منفی اشعار سعدی دريافت. در وجه

معشوق واقعی خود بپندارد و گمان برد كه اين همان كسی بیند او را همان زنی را كه می

تواند باعث سرگشتگی عاشق و از است كه در جستجويش است و چنین دلباختگی، می

آرام آرام خود  ،شود كه در نهايت عاشقهمین وجه نیز باعث میو  دادن مهار او باشددست

ت طر همین درک عمیق از واقعیّخاه برا دريابد و به دنیای واقعی و حقیقت رهنمون گردد. 

آنیمای  و ه اوش بهايجمال معشوق در غزل گوناگوندر كنار اوصاف  است كه سعدی

 شود :خويش يادآور می
 مست تو جاويد در خمار نماند سن  تو  دايم  برقرار  نماندحُ

 خاطر  بلبل  كه  نوبهار  نماند ای گل خندان نو شکفته نگه دار

 تا  به  قیامت  برو نگار  نماند ايست نگارينحسن دل آويز پنجه

 تا ز تو بر خاطری غبار نماند عاقبت  از  ما  غبار ماند ،  زنهار

 (191: 9989)سعدی، 

 

 نتیجه گیری -9
نظرگاه بنابر ، اختصاصاًگریروان تحلیلمفهوم ال اساسی اين نوشتار بر آن بود تا به ؤس

يا مرد،  در وجود روان زن مستقرّ ی همانزد كه آيا معشوق ابیات سعديون  بپردا

آيا اين و  ؟باشدتاب اش روان و بیسازد كه همواره در پیآنیماست كه او را  وادار می

ت شاعر است كه با فرافکنده شدن در معشوق، انسجام در واقع بخشی از هويّ ،معشوق

فته، به تصوير خويش را از دست داده است و برای به دست آوردن اين انسجام از دست ر

توان معشوق سعدی را همان بخش میبه بیان ديگر،آيا  ؟آويزدبیرون از خود در می

 كه یقراريبی ؟كندرا سرگردان و شیدای معشوق می اوخويشتن شاعر دانست كه  ةفرافکند
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افزايد و در واقع او در پی درونی شدن با او میای شاعر را در وصل به معشوق و يکیتمنّ

درک چنین وحدتی در عین كثرت و درک  .د بخشی از خود، درخود استجدّساختن م

امری قابل قبول  ،ایهای عرفانی شعرا و زبان استعارهيگانگی از طريق دوگانگی در ديدگاه

او را به  ،از دوگانگی و ناهمانندی است كه ناخودآگاهانه شخصهراس  ،سويیاز است. 

را در ابیات سعدی؛ آنجا پای آن چیزی كه ردّ .راندای میسوی يکی پنداری با تصوير آينه

 .توان ديدمی ،سان شدن با او را داردگردد و آرزوی همكه با معشوق خويش همانند می

 ،شخصیت حقیقی شاعر است ةترين شعر وآيیناز آن جايی كه شعر غنايی صمیمانه 

ی بسیاری از مردان مانند آنیما ،جاودانه در وجود سعدی توان گفت كه تصوير زنِمی

  دارد.  وابستگی زيادی به عناصر فرهنگی و باورهای ملّی، دينی و مذهبی  ،ايرانی

از  اعرانال به پايان برد كه اگرمعشوق ابیات شؤتوان اين مقاله را با اين سدر نهايت می

اوج وحدت  ةوجهی از آنیماست، چه جايگاهی در رسیدن به عرفان كه نقط ،جمله سعدی

و اين كه آيا حقیقتی كه در آنیما نهفته است؛ يعنی  ؟دارد ،عالم هستی است شوق كلّبا مع

ها خوبی ةها و تمايزهايش، همو متفاوت يک انسان؛ با همه تضادّ درک تمامی ابعاد متضادّ

و آيا اين  ؟تواند باعث شناخت و خودآگاهی او گرددتا چه میزان می ،هايشیيوفاو بی

ی يرسد كه فردی را از خود به درآورد و به سوی شکوفامی دان حدّشناخت و آگاهی تا ب

را  توان آنمی ،ات يون ينظر ةعايی است كه بر پاياين ادّ ؟و كمال خويشتن بکشاند

ال را از منظری ديگر جستجو نمود كه اگر آنیما چنین نقشی ؤتوان اين سپذيرفت و می

ات فارسی جستجو توان در ادبیّرا چگونه میدارد، جايگاه آنیموس يا روان مردانه در زنان 

نمود و آيا اين روان مردانه نیز در اشعار شعرای فارسی در اشعار مردان و زنان فارسی زبان 

، را دارد تا در مقاالت آينده الی است كه ارزش آنؤاين س ؟باشدمی تحلیل قابل جستجو و

 رسی و پژوهش قرار بگیرد.برمورد 

 

 

 



 11 ...یسعد اتیدر غزل یلگرتحلیروان یپا به ردّ ینگاه                     39بهار و تابستان 

 

 فهرست منابع 

 هاف(کتابال

 .انتشارات طرح نو:تهران. مرندیحسن  ةترجم. فروید  .(9921) .استور، آنتونی .9

 و پارسا ة مهدیترجم .ماتی اصطالحات الکانیفرهنگ مقدّ .(9982) .اونز ، ديلن .7

 .انتشارات گام نو :تهران. مهدی رفیع

ات فرهن  انتشار :تهران. ترجمة حسین پاينده.یونگ ۀاندیش .(9919). بیلسکر، ريچارد .9

 .جاويد

 .انتشارات سخن  :تهران .آفتاب ۀدر سای .(9981). پورنامداريان، تقی .1

: تهران. اریستّ ترجمة جالل، جهان اسطوره شناسی .(9919). ژرژ ، دو میزيل .1

 .انتشارات مركز

انتشارات : ا، تهرانبه كوشش مظاهر مصفّ .ات سعدیکلیّ .(9989). ينسعدی، مشرف الدّ .1

 .روزنه

  .انتشارات فردوس: تهران .داستان یک روح .(9989). یروسشمیسا، س .2

انتشارات : تهران .به اهتمام احمد مجاهد .مجموعه آثار فارسی .(9918). الی، احمدغزّ .8

 .دانشگاه تهران

: نشر تهران. رید مبشّترجمة محمّ .های آنن و ماللتتمدّ .(9987). فرويد ، زيگموند .1

 ماهی.

دكتر مسعود  ةترجم.ای بر روان شناسی یونگمهمقدّ. (9911). فوردهام، فريدا .91

  .انتشارات اشرفی: تهران.میربها

: تهران. مکتب لکان روانکاوی در قرن بیست و یکم .(9988). كديور ، میترا .99

 انتشارات اطالعات.

 .نشر مركز: تهران. اس مخبرعبّ  ةترجم .قدرت اسطوره .(9919) .كمبل، جوزف .97

: تهران. امیرهوشن  افتخاری راد ترجمة. ناروس و تمدّ .(9981) .ماركوزه ، هربرت .99

 .نشر چشمه



 82 93نشریّۀ ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

روانشناسی ژنتیک از روان تحلیلگری . (9989). منصور، محمود، و پريرخ دادستان .91

 : انتشارات رشد.تهران. تا رفتارشناسی

: تهران. ماتی بر روانکاوی لکان منطق و توپولژیمقدّ .(9988) .موللی ،كرامت .91

 نشر دانژه.

به تصحیح بديع الزمان  .ات شمس تبریزیکلیّ .(9989). ، جالل الدين محمدمولوی .91

 .انتشارات صدای معاصر :تهران .حسین زرين كوبلعبدا ةفروزانفر و مقدم

. ترجمة محمدعلی جعفری و محمد ابراهیم طاهائی. ژاک الکان .(9988).، شونهومر .92

 : انتشارات ققنوس.تهران

: تهران  .ابو طالب صارمی ةترجم .هایشسان و سمبلان .(9911). ون ، كارل گوستاوي .98

 .كتاب پايا 

 .پروين فرامرزی ةترجم .هاخاطرات،رؤیاها،اندیشه .(9921). ون ، كارل گوستاوي .91

 معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. : تهران

 

 
 

 ب(منابع التین

 

 
1. Boeree, G. C. D. (2006). Personality theories. 
2. Cash , Adam. (2002).psychology for Dummies: Wiley publishing. 
3. Chessick, R. D. (2012). The Future of Psychoanalysis. SUNY 

Press. 
4. Freud, S. (1922 ).Beyond the pleasure principle: Broadview Press. 
5. Jung , Carl .G .Winston, Richard/ Winston ,Clara. 

(1989).Memories, Dreams:  publisher New York: Vintage Books. 

6. Jung ,Carl.G. (1964). Man and his symbols: J.G. FERGUSON 

PUBLISH.  
7. Sarnoff, C. A. (2004). Symbols in Structure and Function-Volume 

3 (Vol. 3) 



 13 ...یسعد اتیدر غزل یلگرتحلیروان یپا به ردّ ینگاه                     39بهار و تابستان 

8. Patron،Marie-Louise, Von Franz. (2001).  Studies in Jungian 

Psychology by Jungian Analysts. Daryl Sharp, General Editor. 
 

 

 

 

 

 




