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  چكيده 
الگويي  آنيما، كهن،روانشناس سوئيسيوستاو يونگ ،در نظرية كارل گ      

نشست همة تجارب از زن در ميراث رواني يك مرد؛ است كه عبارت است از ته

در ناخودآگاه روان مردان به يادگار  آيد واي بس دور و دراز مياز گذشته

-كهن؛به عبارت ديگر، مظهر طبيعت زنانه و روح مؤّنث مردان است. مانده است

اين مقاله برآن است تا با . يي است كه هم نمود مثبت دارد و هم منفيالگو

الگو و تأثيرات مثبت و منفي آن، اشعار مهدي برشمردن خصوصيات اين كهن

 ةسهيلي را مورد كند وكاو قرار دهد و نشان دهد او تا چه حد، تحت تأثير مادين

تحليلي است و  -اين مقاله، توصيفي. جان خود يا همان آنيما بوده است

  . اي گردآوري شده است اطّالعات آن به روش كتابخانه

  .الگو، آنيما، ناخودآگاه جمعي ، يونگمهدي سهيلي ، كهن: هاي كليديواژه
   مقدمه -1

اروپايي، (هاي گوناگون    شناس بود؛ افراد مختلفي با ملّيت      ، روان 1      ازآنجا كه يونگ  
يان مختلف، براي مشاورة روانـي و تعبيرخـواب خـود، بـه او              و با اد  ...) آمريكايي، آسيايي و  

در اين برخوردها، وي متوجه شـد كـه اكثـر آنهـا بـدون آنكـه مطالعـه و             . كردندمراجعه مي 
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 "نمادهاي مشترك "سري   ها و رؤياهاي خود، از يك      پردازي در خيال  ،آگاهي داشته باشند  
  ؛...آب، ماه، مار و:  نمادهايي چون؛كنندياد مي

 "نـد بـه      ا  اين نمادهاي مشترك، بسيار شبيه      كه هاي فراوان، دريافت   وي پس از بررسي    
 و بـه ايـن نتيجـه    "هـاي عاميانـه  ها، رازهاي مذهبي، تصاوير باستاني و قـصه      ها، افسانه اسطوره

بلكـه  «اي نيـست  رسيد كه مغز و ضمير هر فرد در هنگام توّلـد، ماننـد لـوح سـفيد و نانوشـته            
 مغز مـا نيـز حـاوي        ،هاي نياكان ما حكايت دارد     ن ما از خصايص و ويژگي     طوركه بد  همان

  )137 :1380فر،شايگان(» .عاملي مشترك و موروثي از اجداد باستاني است
ناخودآگـاه جمعـي   "يونگ، جايگاه اين نمادهاي مشترك و عوامل موروثي باسـتاني را       

در روان آدمـي،    «: د نوشـت   خـو  "شناسي و تعلـيم و تربيـت       روان" دانست و در كتاب      "بشر
قشري از ناخودآگاه وجود دارد كه درست مانند روان باستاني انسان  كـه اسـاطير، از آن بـه           

 اين نامي است كـه مـن بـه    -ظهور شعور ناخودآگاه جمعي    . كندوجود آمده است عمل مي    
 بايد در رديف حوادثي در نظـر گرفتـه شـود كـه از حـد عـادي                   -دهماين قشر اساطيري مي   

  ) 114: 1384يونگ،(» .آينداي به وجود ميشوند و تنها در شرايط بسيار ويژهخارج مي
براين اساس، مفهوم ناخودآگاه جمعي، اولين بار، توسط يونـگ ارائـه شـد؛ تـا پـيش از                   

، تعريفي مشخّص از ناخودآگـاه شخـصي يـا فـردي ارائـه داده بـود امـا در نظـر                  2آن، فرويد 
تـرين و  قـوي «چراكه ،اي برخـوردار اسـت  از اهميـت ويـژه   عييونگ، ضمير ناخودآگاه جم 

شـمول اسـت و از   جهـان ... بانفوذترين سيستم روان است وانبار خـاطرات نژاديـي اسـت كـه            
» .دنــتمــام افــراد انــسان، ناخودآگــاه جمعــي مــشابهي دار. تجــارب فــردي انــسان، جداســت

  ) 274: 1373پورافكاري،(
 تشبيه كرد كه عمـري يـك يـا دو ميليـون سـاله دارد                توان اين ضمير را به يك انسان      مي

ميراثـي اسـت از زنـدگاني تـاريخي     « ، بنـابراين  ؛وتجربة تمام بشر را در خود جاي داده است        
  ) 227: 1381شميسا،(».ند اسهيم] آن[گذشته و همة مردم در

       يـك قـسمت از وجودمـان در       « طبـق ايـن نظريـه       : تـوان گفـت   طور خالصـه مـي    پس به 
  )26: 1377يونگ، (» .بردهاي گذشته به سر مي قرن

  )Arche Type(تايپ الگو يا آركي كهن-الف

 .ناميد» تايپآركي«يونگ، پس از اثبات ناخودآگاهي جمعي، محتويات آن را 
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Arche      و» كهن« در لغت به معنايType    تايپ يـا    آركي ،است؛ بنابراين » نوع« به معناي
هـا   هايي كهـن و دور و دراز، در روان انـسان           ايي كه از زمان   الگو، يعني انواع و الگوه    كهن

  . گذارندوجود دارند و قاعدتاً بر حاالت و رفتار آنها تأثير مي
 برخـي از  ،الگوها هيچ محدوديتي قائل نبود اما بـه عقيـدة وي   يونگ درمورد تعداد كهن   

  . و خود) نقاب(اآنيما، آنيموس، سايه، پرسون: آنها از اهميت بيشتري برخوردارند
خورشيد، دايـره، الهـة مـادر،    : توان به اين موارد اشاره كرد الگوها مي از ديگر انواع كهن   

  )269: 1373برونو،.(بازاعداد، پدرِ هستي، قهرمان، پيرِ ِخرَد، شرير و حقّه
  ها دانـست   توان تصاويري به جا مانده از اجداد باستاني انسان        الگوها را مي   كهن ،بنابراين

در اَشـكال متفـاوتي همچـون اسـاطير،        «انـد و    كه در ناخودآگاه جمعي آنها به يادگار مانـده        
اسـماعيل  (».شـوند ظـاهر مـي   » ادبيـات «مراسم مذهبي، رؤياها، تخيالت فردي و بـاألخره در          

  )42: 1382پور،
  )Anima( آنيما يا مادينه جان-ب 

عبـارت ديگـر، هـر       بـه  ؛ نيـست  در منطق يونگ، هيچ مردي، داراي رواني مطلقـاً مردانـه          
 واقـع     در ناخودآگـاه مـردان     ،اين روان يا جنبة زنانـه     . در خود دارد  » زنِ بالقوه «مردي، يك   

 يـا  "آنيمـا "يونگ، اين تـصوير و جنبـة زنـي و مؤّنـث را            . است و مكمل شخصيت آنهاست    
ة روان زنـان،    كنـد؛ جنبـة مردانـ     اين مطلب، در مورد زنان نيز صدق مي       .( ناميد "مادينه جان "
  .)شودناميده مي» آنيموس«

تـر و    هـا، بـسيار فعـال      شناساني همچون يونـگ، ضـمير ناخودآگـاه انـسان         اعتقاد روان به
تواند بر افكار، عواطف، حاالت و حتّي       كه مي ايگونه به ،پوياتر از ضمير خودآگاه آنهاست    

 خـود شـخص، متوجـه آن      شرايط جسماني افراد، تأثيرات قابل توجهي بگذارد؛ بدون آنكـه         
آنيما نيز كه در ناخودآگـاه  : توان گفت بنابراين مي ) 33: 1388شفيع آبادي و ناصري،   . (شود

  .تواند افكار و عواطف مردان را تحت تأثير خود قرار دهد مي،جمعي مردان، قرار دارد
داند كـه شخـصيت زن و مـرد تحـت تـأثير ترّشـحات             عبارت ديگر، يونگ هرچند مي    به
زن و مـرد    :  بيشتر معتقـد اسـت كـه       ،هاي جنسي است   ها و هورمون    جنسي، كروموزوم  غدد

  مرد، تا حـدي،    -االسة مؤثّرة  به حكمِ    -اند  چون صدها هزار سال با يكديگر زندگي كرده       «
كـه  ،جنبـة زنـي     ) 80: 1370سياسي،(».جنبة زني و زن، تا حدي، جنبة مردي پيدا كرده است          



20 35                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

ترين و از طرفـي،     پيچيده« ارتباط مرد با ناخودآگاهي جمعي است و           وسيلة  ،همان آنيماست 
شناسي يونگ است؛ مردان، كسي را دوست دارند كـه           هاي روان  تايپانگيزترين آركي دل

 ،به هر تقدير، اينكه روان انسان، دو جنسي اسـت     . خصوصيات روان زنانة آنان را داشته باشد      
: گويـد المثل آلمـاني مـي    يك ضرب . داشته است  در معارف بشري از قديم، انعكاس وسيعي      

  ) 54: 1379شميسا،(»". حواي خود را در اندرون خود دارد،هر مردي"
بخشي از وجود يك مرد، زن است و هر چنـد مـردان،             :توان گفت با اين توضيحات، مي   

پذيرنـد و در  امـا در حقيقـت، از او فرمـان مـي    «به طور معمول به آن، آگاه و واقـف نيـستند       
  ) 53:همان(».بسياري از اعمال خود، تحت سيطرة او هستند

 خـويش،  3 اين است كه مرد را در رسيدن بـه فرديـتِ  ،نكتة بسيار بااهميت در مورد آنيما   
  .نمايدرساند و مرد به وسيلة آن، شخصيت و رفتار خود را تكميل ميياري مي

  لهئ بيان مس-1-1

هـا،   پردازيهنر، خيال "الگوها، غالباً خود را در      كهن: شناسان معتقدند  طوركلّي، روان به
انـد  آنهـا همچنـين دريافتـه     . كننـد  آشـكار مـي    "ها و رؤياهـا    حاالت روحي و رواني، خواب    

بلكه در «كند  تنها در تصاوير رؤيايي و اذهان مردان، نمود پيدا نمي          ،الگويي چون آنيما  كهن
تـوان   رو ميايناز ) 120: 1377سّتاري،(».شودكردار و رفتار و زندگاني عاطفي نيز ظاهر مي    

الگويي تأثيرگذار است كه پرداختن به آن، موجب آشنايي بيـشتر بـا       دريافت كه آنيما، كهن   
 .  بويژه هنرمندان خواهد شد وروحيات، اعمال و كردار مردان 

هـاي آن، در اشـعار سـهيلي،        برهمين اساس، با برشمردن برخـي از خـصوصيات و جلـوه           
  .وان تا حدي به روحيات و رفتار وي نيز پي بردتمي
   پيشينة پژوهش-1-2

شناسانه است كه يونگ، براي اثبـات        بحث ناخودآگاه جمعي و محتوياتش، بحثي روان      
 ": هـايي چـون   هاي خود، به تشريح و تحليل دقيق آنها پرداخته اسـت؛ كتـاب         آن در كتاب  

ــشناسي ضــميرناخودآگ،هــايش انــسان و ســمبول ــت   روان،اه روان ــيم و تربي  ،شناســي و تعل
 . "شناسي و كيمياگري  روان وشناسي و دين روان، هاخاطرات، رؤياها، انديشه

شناسـي، كـم و بـيش     شناسان و پژوهشگران حـوزة روان     پس از وي نيز بسياري از روان      
انو  ميگوئـل سـر  ،" فرويد، يونگ و ديـن   "مايكل پالمر در كتاب     : اند؛ ازجمله به آن پرداخته  
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شناسـي كـارل     مكتب روان " احمد اردوبادي در كتاب      ،"با يونگ و هرمان هسه    "در كتاب   
  ."شناسي تحليلي او كارل گوستاو يونگ و روان" فربد فدايي در كتاب ،"گوستاو يونگ

       اما نكتة قابل اهميت ايـن اسـت كـه يونـگ، معتقـد بـود محتويـات ناخودآگـاه جمعـي                      
  )42: 1382اسماعيل پور،.( كنند نيز ظهور و بروز پيدا مي"دبياتا"در ) الگوهاكهن(= 

بـه زعـم يونـگ،      «: معتقـد اسـت   ، "نقـد ادبـي   "فر در كتاب خود           حميدرضا شايگان 
شاعران بزرگي چون فردوسي، حافظ، موالنا يا نويسندگاني نظير هدايت، از آن رو ماندگار              

آگاه جمعي و بيـنش اسـاطيري كهـن و مـشترك            هستند كه آثار آنان، بيانگر تجلّيات ناخود      
 پيوند عميقي بين اين مباحـث و        ،بنابراين) 138: 1380فر،شايگان(».همة اقوام و كشورهاست   

اند تا تجلّيـات  متون وآثار ادبي، برقرار است؛ درهمين راستا، پژوهشگران ادبي نيز برآن شده        
  .ر دهندالگوها را در آثار ادبي، مورد بررسي و تحليل قراكهن

 اثـر دكتـر     "داسـتان يـك روح    " ،ترين كتابي كه در اين زمينه، نوشته شده است        شاخص
 ارائـه   "آنيمـا " هـدايت را برپايـة       "بوف كور "شميساست؛ اين كتاب، شرح تقريباً كاملي از        

  . پردازدشناسانه، به تحليل بوف كور مي دهد و با اين نگاه روانمي
هـاي    تاحدي بـه ويژگـي  ،"ب اسطوره در بوف كوربازتا"دكتر جالل سّتاري در كتاب    

  . الگو پرداخته استاين كهن
 اشـعار وي را از ايـن طريـق، تحليـل     ،"آنيما در شـعر شـاملو   "الهام جم زاد نيز در كتاب       

  . كرده است
دكتر محمدرضا صرفي و جعفر عشقي نيز در مقالـة خـود، نمودهـاي مثبـت آنيمـا را در                  

الگو در اسـاطير، فرهنـگ و       هاي مثبت اين كهن   د و به تحليل سويه    انادبيات فارسي برشمرده  
  . اندادب ايران پرداخته

اي بـه بررسـي آنيمـا در اشـعار          نيا در مقاله   همچنين دكتر فاطمه مدرسي و پيمان ريحاني      
  . انداخوان، اقدام نموده

  .ليالگو در اشعار مهدي سهياين مقاله نيز تالشي است در جهت بررسي اين كهن
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   بحث-2

 هاي آنيما اسامي و جلوه-2-1

ــشوق        ــكل مع ــه ش ــات، ب ــر و ادبي ــين هن ــا وهمچن ــيالت و رؤياه ــه در تخ ــا ك       آنيم
ها نام، جلوه كرده اسـت؛ دانتـه در   در ادبيات، با ده «،نمود پيدا كرده) dream girl(رؤيايي

زنِ " ،،سـهراب سـپهري  "حـوا " ،، ميلتون در بهـشت گمـشده  "بئاتريس"  كمدي الهي، او را   
معـشوق  ": سرايان كهن  و غزل"شبانة موعود، خواهر تكامل خوشرنگ، حوري تكلّم بدوي   

 خوانـده شـده     "پـري "هـاي عاميانـه، گـاهي       اند و در قصه   خوانده"خيالي و معشوق جفا كار    
                  ســخن ،ندكاي شــعر مــي كــه بــه آنــان القــ   "جــنّ و تابعــه "اســت و شــاعران عــرب از  

 ) 55: 1379شميسا،(».اندتهگف

توان به چنـد مـورد از آنهـا در آثـار مختلـف       جان، اسامي ديگري نيز دارد كه مي       ةمادين
ــرد  ــاره كـ ــماء او    «: اشـ ــي از اسـ ــكينه و يكـ ــا، سـ ــوفيا، دائنـ ــميرناخودآگاه، روح، صـ ضـ

حتّي در بعضي مواقع، اسم مشخّصي نـدارد و بـي نـام و نـشان اسـت؛                  ) 58:همان(».آنيماست
ايــن زن، ايــن دختــر يــا ايــن فرشــتة «: كــه صــادق هــدايت در بــوف كــور مــي نويــسدچنـان 
  )همان(»).دانستم چه اسمي رويش بگذارمچون نمي(عذاب

ناپـذيري  گـوي، از معـشوقِ توصـيف   توصيف شاعران پارسي:  شايد بتوان گفت ،بنابراين
 و گـاه    "پـري "،"هانيدلبرِ پن "،"معشوقِ پنهان "،"نام و نشان  يار بي "هايي چون    كه گاه با نام   

  :  بوده باشد"آنيما"اند؛ اشارة مستقيم به خودِ بدون ذكر نام، از آن ياد كرده
  ! ملكا، مها، نگارا، صنما، بتا، بهارا                متحيرم ندانم كه تو خود، چه نام داري؟

  )796كلّيات سعدي،                   (                                                                         
   كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست  دراندرون منِ خسته دل ندانم كيست؟     

  )22ديوان حافظ، غزل                                                                                 (
  ) 77 و 70، 68صص : 1387 صرفي و عشقي،:ك.ر(

 با هم بودند و وحـدتي نخـستين         ،اصل تأنيث و تذكير    ،  در عالم نظري     ،بنا به عقيدة قدما   
روح كّلـي بـشري، از      . درجريان آفرينش، لحظه به لحظه ازهم دورتر شـدند        «داشتند وسپس   

ايــن انــشقاق، از ايــن دور شــدن از خــود، ناراضــي اســت و درخــواب و بيــداري در آرزوي 
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ــت  ــستين اس ــسا،(».وحــدت نخ ــابراين) 28: 1379شمي ــود    «،بن ــة خ ــال نيم ــه دنب ــه، ب ــر نيم ه
  .تا به تكامل واقعي خود برسد) 30:همان(».است

مـرد، وقتـي    . شود كه مردان، نيمة گمـشدة خـود را بيابنـد          آنيما تا حد زيادي موجب مي     
خصوصيات وي بـا آنچـه كـه در شـعور           «شود كه در عالم خارج، زني را بيابد كه          عاشق مي 
در اين حال، شخص، عاشق شده و نيرويي شـگفت و عظـيم كـه در        . طبق شود  من ،باطن دارد 

-اختيار به جانب معـشوق و محبـوب مـي        او را كوركورانه و بي     ،شعور باطن وي وجود دارد    

  ) 63: 1354اردوبادي،(».كشاند
.  هـم همـان آنيماسـت   "دائنـا "در متون اوستايي و پهلـوي،  : توان گفتبا اين تفاسير، مي  

در آيين و شـريعت     . افتدرشته، براي هر مؤمن زردشتي، بعد از مرگ نيز اتّفاق مي          ديدار با ف  «
وجـود دارد كـه بعـد از مـرگ، بـر روان مـردِ               ) دين، وجـدان  ("دئنا"مزدايي، مظهري به نام     

 وقتي مردِ كامل، چشم از جهان فرو        ،بر حسب متون اوستايي و پهلوي     . كندمؤمن، تجلّي مي  
شود زيبـا، درخـشان، بـا بـازوان         دختري به او نمودار مي    : رسدود مي بندد و بر سر پل چيَن     مي

نژاد، به نظر   هاي برآمده، نيكوتن، آزاده، شريف    باال، با سينه  رو، راست سفيد، نيرومند، خوش  
پانزده ساله، كالبدش به زيبـايي همـة آفريـدگان زيبـا، آنگـاه روان مـردِ پـاك ديـن كـه بـه                 

-اي دختر جوان تو كيستي؟ اي خوش      : پرسد مي ،اب كرده  به او خط   ،شگفتي فرو رفته است   

يعني منش نيـك  ، تو "دئناي"من  : وي در جواب گويد   ! امترين دخترهايي كه من ديده    اندام
تـر سـاختي؛ بلندپايـه    و گويش نيك و كنش نيك تو هستم؛ محبوب بودم، تـو مـرا محبـوب    

  ) 241: 1368پورنامداريان،(» .تر ساختيبودم، تو مرا بلندپايه
متجّلـي شـده و او   ] او[اي بر ، معشوقه وملهم دانته، به صورت فرشته  "بئاتريس"«همچنين  

اي بـه شـكل بـاكره     «تواند  آنيما همچنين مي  ) 146: 1362سرانو،(».بردرا با خود به بهشت مي     
 همچـون حـوا،   ،هـاي اسـاطيري  يا زني اغواگر باشد يا در چهره    ) النّوعرب(مقدس، يك الهه  

 ظـاهر   ، از قبيـل هلـن تـروا يـا دالـسيني           ،اي و آندروِمدا، يا در زنان قهرمان اسـطوره        كاندري
  ) 174: 1388پالمر،(» .شود

اند و همچنان كـه افالطـون، شـاعران        قدما با مفهوم آنيما آشنا بوده     «شايان ذكر است كه     
گوي  سجع اعراب قديم نيز شاعران و كاهنان      ،كردگيرنده از الهگان فرض مي    واقعي را الهام  

دانستند كه به شاعر يا كاهن، شعر يا امور غيبـي        مي "تابعه"رسان به نام    را داراي جنّي كمك   
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: 1380فـر، شـايگان ( ».پنداشـتند مي) زدهجن(=كند و لذا اغلب شاعران را مجنون        را الهام مي  
141 (  

  :هد داي زيبا و شاعرانه، آنيما را مورد خطاب قرار ميگونه      سهيلي نيز به
  !       توكيستي اي خاتون شعر من ؟

  تري       كه ازشعر، لطيف

  تر      از موسيقي، جانبخش

  تر      واز عشق، محبوب

  مرغ خيال همة شاعران، گرد بام تو در پرواز است

  دهند      نغمه سازان گيتي، تو را آواز مي

  طلبدو عشق، آري عشق، تو را مي

  !و اي عروس خيال! اي بيت الغزل! اي غزل! اي خاتون شعر من

  بگذار از شوق ديدار جمال و جالل تو      

  دانه دانه اشك نياز را      

  زيور مژگان كنم

  ها بسپارم      و به رشتة واژه

  شايد طوقي فراهم آورم      

  )    170اولين غم و آخرين نگاه،(. كه گردن آويز تو سازم
  
   خصوصيات آنيما-2-2 

  آنيما و تاريكي -2-2-1 

نسبت ناخودآگاه با خودآگـاهي، نـسبت تيرگـي بـا روشـنايي             «:       يونگ، معتقد است  
بـه  «پـس   ) 91: 1385جمـشيديان، (»در ناخودآگاه است و بنابراين، تيـره و تـار         ... آنيما. است

 بـا جهـان     ،آنيمـا : گويـد  يونـگ مـي    . مربوط است  "تاريكي" با   ،بودنشدليل ابهام و مجهول   
 جان اشتاين بك، زن، مو و       "مار" مثالً در داستان     ؛و كّلاً با جهان تاريكي مربوط است      اسرار  

  ) 78: 1379شميسا،(».چشمهاي سياهي دارد
بـرد كـه همـه، بـه          سهيلي نيز در توصيف موهاي او، از شب و دود و ابرسـياه نـام مـي           

  :ند انوعي با تاريكي مربوط
.. به يكي هالة دود؟ .. به دل تيرة شب؟ .. ! به چه مانند كنم موي پريشان تو را؟

  )96:اشك مهتاب (!كه پريشان شده و ريخته بر چهرة ماه؟..  يا به يك ابر سياه؟
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   آنيما و شب-

شب، مربـوط بـه اصـل       « هم، پيوسته، سخن از شب و تاريكي است؛          " بوف كور  "    در  
ز همين روست كه سـهيلي،      شايد ا ) 185: 1379شميسا،(».و ناخودآگاهي است  ] آنيما[مؤّنث  

 :گويدتحت تأثير شب، قرار گرفته و مي

  اياز كردهــــما را اسير چشم غزلس  !ازــــار نـــــاي دختر خيال من، اي  شهري

  ايام ز مهر        درهاي آسمان به رخم باز كردههر شب، به هر كجا كه تو را ديده
  )191 :اشك مهتاب                (                                             

 براين باور اسـت كـه او     و  خود را خطاب قرار داده    ) آنيماي(او دختر خيال وشهريار ناز      
همچنـين  . شب هنگام، از روي لطف و مهرباني، درهاي آسمان را به رويش باز كرده اسـت                

       ظــاهر،... "ون  زن در"هـا بـه عنـوان     پـردازي جنبـة زنانـه، در رؤياهـا و خيــال   «از آنجـا كـه   
زني كه گاه و بيگاه در رؤياها و خواب         : توان نتيجه گرفت  مي) 41: 1381فدايي، (،» شودمي

  : الگوي آنيماستشود؛ مظهري از كهنمردان ظاهر مي
  بس شامها كه روي تو شد ماهتاب من!         اي دختري كه چشم تو درياي رازهاست

  واب منـ مستانه آمدي چو غزالي به خ     ويشبس نيمه شب كه با تن مهتاب رنگ خ
  ) 190:اشك مهتاب(                                                                                   

  :ودر جايي ديگر نيز ارتباطي عميق، بين شب، تاريكي، خواب و آنيما برقرار كرده است 
  !بينم تويي             اي عجب، در چهرة مهتاب ميهرشبِ روشن كه ماهِ دلربا خندد به من

   بينم تويي در خواب، ميكنمرو به هرسو ميخواب نا آرام من،آيينة تصوير توست              

  )155:بيا با هم بگرييم                                                                                  (
   )102،130،187 : اشك مهتاب:ك.مورد رو نيز در اين ( 

   آنيما و ابر -

مِه غليظ، هواي باراني، ابر و دود، همه، داللت به جهـان تاريـك              «: پژوهشگران معتقدند 
آنها تـاريكي را مـساوي بـا        ) 182: 1379شميسا،(».آنيما، به جهان مبهم و مجهول درون دارد       

مادي از باروري كه با ريزش باران، باعث        و ابر را ن   ) 185 :همان(داننداصل مادر و زايش مي    
  ) 17: 1390نيا،مدرسي و ريحاني.(شودشكوفايي و باروري مي

دانـد؛ معـشوقي كـه آنقـدر متعـالي و واالمقـام       سهيلي نيز ابر را جايگاه معشوق خود مـي   
  :است كه حتّي باالتر از ابر است و بر دوش آن، سوار
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    كه در كجاوة رفعت به دوش ابر، سواري!     ؟چگونه ره بگشايم به سويت اي همه بشكوه
  )246 :اولين غم و آخرين نگاه(
 گـويي شـاعر بـه وصـال،     ،دانـد       يا آنجا كه ابر را جايگاه سرور و شادكامي خود مـي  

نائل آمده كه اين همه، مستِ كام و ناز است؛ وصالي كه حتّي فرشتگان نيـز از آن بـه وجـد             
  :پردازندياند و به پايكوبي مآمده

   گِردم فرشتگان، در رقص و در سرور       !ام، بر اَبرهاي دورها نشسته در عالم خيال، چه شب
   من مستِ كام و ناز، بر تختي از بلور     هاي نورام، در غرفه تن را بسي به چشمة مهتاب شسته

  )113 :هاصحنهها و لحظه(    ...شود اي كه هيچ فراتر نميام، تا نقطه پرواز كرده 
  آنيما و سكوت -2-2-2

ــه« ايــن اســت كــه ،      يكــي ديگــر از مشّخــصات آنيمــا  اي از ســكوت هميــشه در هال
توان يافـت كـه سـاكت و    اين ويژگي را در آنيماي سهيلي نيز مي      ) 67: 1379شميسا،(».است

 :زندخاموش است و با نگاه، حرف مي

   گيردكشت، پيغام مي ز هر موج نگاه دل چشمم         لب، ميان جمع، خاموشي ولي تو نوشين
  )195 :ك. و نيز ر  173 :اشك مهتاب(
  :و در جايي ديگر نيز به سكوت او اشاره دارد

!ها، نه خاموشي نـه گويـايي   بدين مستانه ديدن         سخن باشد، نگاهت صد زبان دارد   لبت گر بي  
  )94 :اولين غم وآخرين نگاه(              

   به زمينيانتعّلق نداشتن و آنيما -2-2-3

بـه  ) 64: 1379شميـسا، (».اي با زمينيان ندارد   هيچ رابطه «ويژگي ديگر آنيما اين است كه       
طور كه در اشـعار سـهيلي نيـز          همان. عبارتي ديگر، درنظر مردان، او افالكي است نه خاكي        

  :  دست نيافتني است و بر بام آسمان
و بر پس پشت ابـر      ...  چنگ برگير   ...    شبي در بزم مهتاب       ! ...نيافتنياي دست ! ...  اي گريزان 

...  بـر بـام آسـمان    ...  و از خـاوران تـا بـاختر    ...  پـايي بكـوب    ...  دستي بزن   ...  گيسو برافشان   ...    
   .و طرحي نو در انداز...  فلك را سقف بشكاف ...  شور، بياغاز ...  آشوب، برانگيز 

  )171:ن نگاهاولين غم و آخري(            
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  آنيما و كيفيت عجيب چشمان -2-2-4
داراي چــشماني عجيــب اســت و در :  ايــن اســت كــه،هــاي آنيمــا      از ديگــر ويژگــي

  )65: 1379شميسا،.       (چشمانش، كيفيتي غريب، نهفته است
  :هاي او، متحير است به چه مانندشان كند       سهيلي نيز در وصف چشم

به يكي اختر ...  به يكي نغمة جادويي از پنجة گرم؟ ! ...   لت چشمان تو را؟به چه مانند كنم حا
يـا بـه سرمـستي    ...  يا به الماس سياهي كه بـشويندش در جـام شـراب؟      ...  رخشنده به دامان سپهر؟     

  )97 :اشك مهتاب(  ! ...طغيانگر دوران شباب؟

   دوقطبي بودن آنيما-2-3

ودن آنهاست؛ آنيما نيز از اين امر مـستثني نيـست و        الگوها، دوقطبي ب  خاصيت ذاتي كهن  
كـه گـاه، پرسـتش و سـتايش         «الگويي اسـت    كهن،آنيما  .داراي دو قطب مثبت و منفي است      

 ،مادينه جـان : گويد يونگ مي  ،جهتهمينبه. شود وگاه، مورد نفرت و ماية بيزاري است       مي
ه و وعيد است؛ يعني هـم پيـر         ، وجودي نامعين و چندپهلو و پروعد      )sphinx(چون ابوالهول 

: 1377سـّتاري،  (».است و هم جوان، هم مادر و هم دختر، بـا طهـارت و عـصمتي مـشكوك            
89(  

  :      سهيلي نيز به خشمگيني و طّنازي او اشاره دارد
  !ببين كبوتر دل را چه دلبرانه گرفتي                   به برق خشم براندي، به ناز چشم بخواندي

  )158:م بگرييمبيا با ه(  
در فرهنگ كهن بسياري از اقوام، منشأ آفرينش، از يك اصـل مؤّنـث اسـت و             «همچنين  

) 58: 1379شميـسا، (».ها جنبـة اهريمنـي دارد      از طرف ديگر، اصل مؤّنث، در برخي از آيين        
جنبة مثبـت و خّلـاق كـه نويـسنده،     «: در بوف كور هم به دوقطبي بودن آن تأكيد شده است          

- مـي "لّكاتـه "خواند و جنبة منفي و ويرانگر و دنيوي كه نويسنده بـه آن             مي "اثيري"آن را   

در بهترين حاالت، همـسر و يـار مـرد و در بـدترين حـاالت،                «پس آنيما   ) 28 :همان(».گويد
 بـا   ،با زايندگي و زندگي مربـوط اسـت       «طور كه   و همان ) 88: 1377سّتاري،( ».روسپي است 

  ) 60: 1379يسا،شم(».مرگ و ويراني هم همراه است
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ي [، ديـدار روي نيكـو   "فرديـت "الزمة رسيدن به «:  اين است كه   ،آنچه بسيار مهم است   
، موجب جداييِ روشنايي و تيرگـي      ]آنيماي منفي [=روي تند آنيما    . و وصال با اوست   ] آنيما

  ) 92: 1385جمشيديان،(».شود  مي، يا خودآگاه و ناخودآگاه،
   آنيماي منفي -2-3-1

ايـن دئنـا،   « همـان آنيماسـت؛   "دئنـا " ، در ديـن زردشـتي و آيـين مزدايـي        كـه  اشاره شد 
درصورتي كه مرد زردشتي در زندگي دنيوي، اعمال زشت انجـام داده باشـد و بـه وظـايف            

 به صورت زن پتيارة زشتي درآمده، اعمال ناصواب         ،اخالقي و ديني خود، عمل نكرده باشد      
: 1368پورنامـداريان، (».سـازد ر چشم او مجسم مي د،او را از هيكل منفور و ناموزون خويش    

242 (  
بـانوي  " و "زن مهلـك  " با اسامي متعددي از جملـه        ،جنبة منفي آنيما در ادبيات غربي       «

 شناخته شده است اما اسامي آن در ادبيات فارسـي و بـه طـوركلّي، ادبيـات                "ترحمزيباي بي 
معـشوق  "جـه بـه ادبيـات كهـن فارسـي،      تـوان آن را بـا تو   مـي ] ولـي [ معروف نيست    ،شرقي

  )64: 1379شميسا،(». خواند"لّكاته"با توجه به بخش دوم بوف كور،   و"جفاكار
خـاطر آن اسـت    بـه ،       اگر مرد، در عالم خارج، احساس انزجار و نفرت و دوري كند  

او در  هايي است كه با تصوير ذهني آنيماي         كه زني كه در عالم خارج ديده، داراي ويژگي        
چنان چيـره   «در اين صورت است كه آنيماي منفي بر مرد          ) 173: 1388پالمر،.(تعارض است 

 منفـي دارد      تأثيري ،تواند رست و در اين صورت     اش، آسان نمي  شود كه از چنگ سلطه    مي
  ) 74: 1377سّتاري،(».و مرد در قيد اسارت، مجبور است كه همة توّقعاتش را برآورد

هاي فـردي عنـصر مادينـه، معمـوالً بـه وسـيلة       هجلو«م توجه داشت كه بايد به اين نكته ه 
گيرد و اگر مرد، حـس كنـد مـادرش تـأثيري منفـي بـر وي گذاشـته، عنـصر                 مادر شكل مي  

شخـصيت منفـي عنـصر      . كنـد  بروز مي  "خشم، ناتواني و ترديد   "مادينة وجودش به صورت     
 بـراي مـن      هـيچ چيـز    ،مـن هـيچ نيـستم     ": شـود كـه   مادينه، در چنين مردي مدام يادآور مـي       

  ) 270: 1383يونگ،(»."مفهومي ندارد
  انه ندارمـمن آن درخت غريبم كه يك جوانه ندارم                كويرزادم و از برگ گل، نش

  انه ندارمـي ز آشيـــها                 ز هيچ سوي نشان منم چو مرغِ گريزانِ دشت، در دل شب
  انه ندارم ــــاي بههـــ              براي نغمة مستانر   ـسرم به زير پر غربت است و پاي به زنجي



29   سهيليدر اشعار مهدي» آنيما«        بررسي كهن الگوي                93بهار و تابستان 

  )178:هاها و صحنهلحظه            (                                  

تحـت تـأثير    ) هـا   هـا و صـحنه     درمقدمة كتاب لحظه   (نامة خود نيز شايد سهيلي در توبه    و  
  :ويسدنكند و مي فرض مي"هيچ"آنيماي منفي خود است كه خود را 

من آن صـفرم    ..  خاكم، هيچم   ... من در پيشگاه و بارگاه شما     ! .. اي همه ِمهتران و از من بهتران      
      .كه در سوي چپ اعدادم و در پيشگاه شما همه عجز و استكانتم

  )66،220 :ك. و نيز ر20:همان(             

  :گويديا آنجا كه در توصيف خشم خود مي    
  !مــپيچيده اژدهاست، عصب نيست در تن               گداز      هاي دوزخي استخواناين رشته

  زنمرياد ميــــخروشم و فچون رعد، مي                      ار زندگيــــهاي گرانب درزير پتك
  رده استــام كـــر از شـــت روز مرا سياه                      راســخيز جهاني پراز هژرفاي وهم

  ! افعي نهاده است و عصب نام كرده است                      نــان مـجبد سختدستي درون كال
  )134:اشك مهتاب(                                                                                    

توانـد سـبب ناهنجـاري و تـرس از بيمـاري گـردد و       وخوي عنـصر مادينـه مـي   اين خلق «
شود؛ فرانسويان اين تجسم شخصيت عنصر مادينـه    كننده مي سر غمگين و خسته   زندگي، سرا 

  ) 273: 1383يونگ،(».نامند مي"زن شوم"را 
  :نگردسهيلي نيز در جايي با ترديد و غمگين به آينده مي

...  ها جاي محبت، همه از كينه، پر است سينه...  به كه شايد دل بست؟ ...  به كه بايد دل بست؟ 
نيست يك تن كه در اين راه غم ...  گرم، پاسخ گويد ...  كس نيست كه فرياد پر از مهر تو را  يچه

همـه، گلچـينِ   ...  خطّ پيشاني هر جمع، خط تنهايي است    ...  قدمي، راه محبت پويد     ...  آلودة عمر   
  )314 :)ص(طلوع محمد(  .فردايي استحسرت بي...  در نگاه من و تو ...  گلِ امروزند 

ــر   ــالوه بـ ــات، عـ ــي در ادبيـ ــاي منفـ ــاي آنيمـ ــاره"نمودهـ ــاي "، "زن پتيـ ــانوي زيبـ                     بـ
پيرزن جادوگر  «هاي    اغلب به صورت   ،"زن مهلك و شوم   " و"معشوق جفا كار  "،"ترحمبي

ــسه  ــا زن دسيـ ــهوتران يـ ــاك و شـ ــين، خطرنـ ــياوش (چـ ــتان سـ ــودابه در داسـ ــاهر ) سـ                      ظـ
  ) 147: 1380فر، شايگان(».شودمي

  :كندبودن او در ذهن و روانش، چنين اشاره ميگري ومهلك      سهيلي نيز به تباهي
  تا كه جان را ز غم ياد تو آزاد كنم!                  در خيالم چه نشستي به تباهي؟ برخيز

  وم از ياد تو فرياد كنم                                  تا به چاهي ر                  م بردارـــي را ز گلويـــة اهرمنـــپنج



30 35                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره

  )165 :اشك مهتاب  (                                                                                 

  :گويد      ويا آنجا كه در توصيف نگاه هوسران او مي
  !يا كه خداوندِ نازهاست؟!  اين صوفياست؟:                گويد به گوش من، دل زيبا پرست من

   ...                       اين چشم نيست، جلوة درياي رازهاست:                    گويد به من نگاهِ هوسبارِ گرم او
  )176:همان(                                                                                        

فراينـد  " از يـاران يونـگ، در مقالـة          ،فون فرانتس .ال.ام «، در مورد آنيماي منفي    همچنين
هـاي خطرنـاك ايـن روح     در بحـث از روان زنانـه يـا زن درون، سـخن را بـه جنبـه       "فرديت

جـا  يـك . كنـد هاي منفي ذكر مي    كشد و چند مورد از تجلّيات آن را در موقعيت         مي] آنيما[
: 1379شميـسا، (».شـود  نمودار مي  "جغد"ه در آن، آنيما به شكل       ك] كندبيان مي [داستاني را   

  ) 125 :همان(». مؤّنث است،]آنيما[ هم مثل روح  جغد«: بايد گفت) 126
  : آنجا كه مي گويد،      پس جغد، تصوير آنيماي سهيلي است

  با كه بگويم ؟

  شب، همه شب، جغدِ شوم، گوش من آزرد
  ام از غم گرفت در شب تاريسينه
   نفس صبح؟ تا كه دختر خورشيدكو

  )181ها، ها و صحنهلحظه(    ...رنگ طاليي زند به بال قناري
  آنيماي مثبت -2-3-2

دهد تـا همـسر   مرد را ياري مي  « چراكه   ،جنبة مثبت عنصر مادينه هم بسيار بااهميت است       
قـي مـرد از     عملكرد ديگر عنصر مادينه، اين است كه هرگاه ذهـن منط          . مناسب خود را بيابد   

.  به ياري وي بشتابد تا آنهـا را آشـكار كنـد            ،تشخيص كنشهاي پنهانِ ناخودآگاه عاجز شود     
هـاي   دهد تـا خـود را بـا ارزش       اين است كه به ذهن، امكان مي       ،تر عنصر مادينه  نقش حياتي 

  ) 278: 1383يونگ،(» .هاي وجود برَد ترين بخش واقعي دروني، همساز كند و راه به ژرف
 را ايفا كند و مرد را به شـناخت  "راهنما و راهبر"تواند نقش يك   ن تفاسير، آنيما مي   با اي 

تواند با  حتّي در اين هنگام، آنيما مي     .  رهنمون سازد  "خودآگاهي" به   ،و روشنايي و در واقع    
     خواهـد تـا در وادي   سـهيلي نيـز از آنيمـاي خـود مـي          . برابـري كنـد   "پير ِخـرَد  "الگوي  كهن
  :ت، همچون راهنما، راه را به او بنماياندهاي محن شب

  اي من توييــ از من مكن كناره كه دري         ام هـــام كه به ساحل نشستمن قوي تشنه
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  اي من تويي                 ـــه راهي نما كه اختر شب         اي محنتم  ــه رده راهِ وادي شبــكگم
  )85 :اشك مهتاب(                                                                                         

  :داند آنيماي خود را چونان پيرِ راه و تنها روشنگر راه خود مي،      او در جايي ديگر
صـدها هـزار بـرگ، ز       ... با دستِ هر درخت     ... كز تندبادها   ... پسند  ابري پاييز دل   هر روزِ نيمه  

خورشـيد  ... وان روزها كـه در كـف ايـن آبـي بلنـد       ... رقصنده در هواست    ... رد  هر سو چو پول ز    
  ) 68:همان(  ...در خاطر مني ... تنها تويي تويي تو كه روشنگر مني ... نيمروز، چون سّكة طالست 

  
بـا  « آنيمـا  ،الزم به ذكر است كه اگر مرد، نسبت به آنيماي خود، آگـاه و هوشـيار باشـد               

هاي مرد را در زنـدگي، جبـران و  تالفـي     ها و تلخكامي  ي، سرخوردگي گرطّنازي و عشوه  
بازي، اغواگري و فـسونكاري، وي را بـه بـد و خـوب زنـدگي،                زمان با شعبده   كند و هم  مي

جـستن از او  جان و يـا بـا دوري  تنها با شعور و هوشياري به مادينه. سازدمند ميپايبند يا عالقه  
جـان، تـأثيري    در آن صورت است كـه مادينـه  ؛درتمندش رستتوان از قيد و بند سلطة ق   مي

                        يابـــد و بـــه پختگـــي و بالنـــدگي مـــرد، مـــددســـاز مـــيآفـــرين و وصـــلمثبـــت، عـــشق
  ) 74: 1377سّتاري،(».رساندمي

كند كـه يـادش      خطاب مي   شايد از همين روست كه سهيلي، آنيماي خود را افسونگري         
  : و جاودانه در خاطرش مانده است نورافشان همواره

پنداشتي كه رفتي و ...  شود؟پنداشتي كه نور تو خاموش مي  ...  ام هنوز با چلچراغ ياد تو نوراني    
افـسونگر  ...  ديوانة توأم!... نه، اي اميد من  ...  شود؟وان عشق پايدار فراموش مي    ...  ياد گذشته مرد؟  

  )71اشك مهتاب، (  ...يدر خاطر من...  هرجا به هر زمان...  مني

همه، تجسم انـساني آنيمـا هـستند؛ بـا          ...  و "حوا"،  "هلن"،  "بئاتريس"      اشاره شد كه    
 پس در عالم خـارج      ،نماي آنيمايش باشد  پسندد كه آيينة تمام   توجه به اينكه مرد، زني را مي      

كـشد و  وير مـي از ذهن نيز به دنبال چنين زني است و تحت تأثير آنيماست كـه او را بـه تـص           
هـاي مـادر    هـاي مثبـت، در چهـره      در جنبـه  «بايد گفت كـه زن در ادبيـات         . كندتوصيف مي 

 مثل فرشتة مهربان، ناهيـد و  ،شود يا در چهرة مقدسمهربان، حمايتگر و رشددهنده ديده مي  
در نتيجه، هرگاه مرد، زن يا آنچه رمز زن است را مورد خطـاب              ) 147: 1380فر،نشايگا(»...
  .  ناخودآگاه در آرزوي پيوستن به چنين زن و معشوقي است،دهدرار ميق
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يابد كه حتي سزاوار پرسـتش        معشوق در نگاه سهيلي، گاه آنقدر تعالي و قداست مي  
  :گويداست و در مقام وااليش مي

  پرستمتمي! اـــا و صفـــة وفـــاي ماي!                        اياي پاكدامني كه ز مريم گذشته

  پرستمتاي كه همچو خدا مين                        آن گونهـپسند مدر روح ديرباور و مشكل
  )84 :اشك مهتاب             (                                                        

ت هـاي مثبـ    نماد جنبـه   ،در ادامه، هر چه به عنوان رمز زن، زندگي و زايندگي و در واقع             
  :گيرد مورد ارزيابي قرار مي،آنيماست و سهيلي در اشعارش به آنها اشاره كرده

  آنيما و آب -2-3-2-1

چـه   و    چه در ادبيات   ،آب، دريا و رودخانه     «، مربوط به سوية مؤّنث و آنيماست؛        "آب"
 هـاي زنانـه يـا مادرانـه        بيانگر حيات، توّلد، زندگي، پااليش، ناخودآگـاه و جنبـه          ،در اساطير 

  ) 187: 1379شميسا،(» .آب، مادرِ مادرهاست«و ) 147: 1380فر،شايگان(».است
  :      سهيلي نيز معشوق خويش را به رود، دريا و باران، مانند كرده است

  ا رودـــدار دريـــ       شتابان به دي    روش      ــبه هرجا كه رودي برآرد خ
  !خدا داند آنجا چه بر ما رود؟        تو رودي و درياست ديدار دوست            

  )79 :اولين غم و آخرين نگاه                           (
o  ،به من رسيدنِ تو"بيا كزآمدنت جان تازه مي يابم               چو تشنه باشد و دريا"!                      

  )221 :همان                              (                                                          

o  دسته دسته از كـوير خـشك مـن،     ...  عشق تو باران من شد ...  من كوير خشك بودم
خوشه  ...  آسمان تيره بودم  . ...هاي عشق، از چشم تو سر زد      چشمه ... تشنه بودم . ... نسرين برآمد 

  )49 :همان( .خوشه از دل اين آسمان، پروين برآمد

 

  آنيما و ماه -2-3-2-2

نمايـد؛ از ديربـاز، آن را        بسي پررنـگ مـي     "ماه"هاي فارسي، نقش  ها و عاشقانه   در غزل 
سـت كـه    اايماه، كنايه از معشوقه: دهخدا معتقد است. اندكنايه از معشوق و معشوقه، دانسته 

شـاعران  در ديـوان  ) لغتنامة دهخدا، ذيل واژة ماه   .( انگيز دارد رويي چون ماه، درخشان و دل     
  :اند ناميده"ماه"وضوح مشاهده كرد كه معشوقة خود را ه توان ب مي پرآوازة فارسي

        ست      ابه چشمم ساليماهم اين هفته، برون رفت و 
  !  ست؟ احالِ هجران، تو چه داني كه چه مشكل حالي      
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  ) 65:حافظ                             (                                                                       
  !      ساقيتو سرو سيم! تو ماه مشكبويي!        در سرو و مه، چه گويي اي مجمع نكويي

  )483:سعدي                 (                                        
اميـان،  جـم زاد و بهر    .(شناسي يونگ، ماه، نمادي از قلمرو ناخودآگـاهي اسـت          در روان 

گفتنـي اسـت كـه      . نماد زنـدگي و اصـل تأنيـث اسـت         «و همچنين   ) 4ص  : پايگاه نوانديشان 
تن از شاگردان كارل گوستاو يونگ، بر اين باور اسـت كـه مـاه، در        يك ،"استر هاردينگ "

  ) 16: 1390نيا،مدرسي و ريحاني(».بسياري از فرهنگهاي كهن، رمز زن است
  :نامد خود مي      سهيلي نيز معشوقش را ماه

   هر شب، روي در روي من است":                  گفت"!ماه من كجاست؟":ماه را گفتم كه

  "ن استـــه  بازوي مـــازو بـــماهِ تو ، ب                   اب هستـــدر دل شب هركجا مهت
  ي؟ـــ چيستاي؟ نوري؟ شرابي؟هـــچشم                  ! ق منــــاي گريزان عش! اي رميده

       ي    ــن نيستـــا مــي و بـــــه هستـــي؟                   با همـــر ماهي؟  عروس گلشنـــدخت
  )40 :سرود قرن(                                                                                            

هـا  انگيز است و شِكوه  اند و از دوري او مالل     خومي"دختر ماه   "او در جايي ديگر، او را       
  :دارد

  !زد به دلم دخترِ ماهبوسه مي.... در دل حجلة دشت .... در شبان مهتاب 

  .همه جا خاموش است.... دشت تاريك مرا .... ديرگاهي است كه روشن نكند دخترِ ماه 
  )54 :همان ( !واي تاريكي و تنهايي، درد انگيز است

   و ستارهآنيما -2-3-2-3

 به عنـوان نـوري كـه       "ستاره": معتقد است ) 309ص(ها  در فرهنگ سمبل   ،گوترود جابز 
  ) 157: 1379شميسا،.( نماد روح يا همان آنيما است،درخشددر تاريكي مي

رود تا سـتارة بخـتش   سهيلي نيز در جستجوي معشوق، در رؤياهاي خويش به آسمان مي  
  :را بيابد

   ان ماتبا ديدگ...  هاي بس دراز شب

   بر مركب خيال، نشستم اميدوار
  دنبال يك ستاره، فضا را شكافتم

  خواستم ستارة اميد خويش رامي
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  )125  :اشك مهتاب(... اما نيافتم 
وار يابد كه ستاره  ها، او را در كنار خويش مي             پس از نااميدي از وجود او در آسمان       

  :بخشدبه وجودش نور مي
  اي كه نشستي به دامنم ويم در آسمان                     تو، آن ستارهديگر، شبانِ تيره نپ

  )126 :همان    (                                                                                                    
  آنيما و درخت  -2-3-2-4

 آثار خود، درخت را رمـز زن     نيز مربوط به آنيماست؛ يونگ در مجموعة       "درخت"      
  ) 214: 1379شميسا،.(داندمي

 چراكه در شاخ    ،بخشد      سهيلي نيز در اشعار خود به معشوق خويش، تقدسي ويژه مي          
  : تواند ديدو برگش لطف خدا را مي

  !  شوي پر بار، بنشينروزي درختي مي                  ام در شاخ و برگتلطف خدا را ديده

  )55 :اولين غم و آخرين نگاه                       (                                                      

و در  ) 164: 1379شميـسا، (» رمـز جـاودانگي و حيـات اسـت        « كـه    "درخت سرو "بويژه  
  .  با آنيما ارتباطي مستقيم دارد،واقع، درخت زندگي است

  : داند سرو مي      سهيلي، معشوق خويش را از تبار 
   روش بمان و سبز! ... اي ازتبار سرو! ... اي از نژاد ماه

   بارت، كريم باشچون دستهاي عاطفه
  !هاي گلاي از ساللة چمن و بوته

  ... با لطف روح خويش 
  )177 :بيا با هم بگرييم( . در پستي و بلندي هستي، نسيم باش

   آنيما و باغ -2-3-2-5
در ادبيات ما، گاهي معشوق، بـه صـورت بـاغي،           «اند؛  ا آنيما دانسته   را مرتبط ب   "باغ"      

  :كه شيرين مي گويد  چنان،نيافتني، توصيف شده استدست
    درش پيدا، كليدش ناپديد است       اش كس، نچيده است      من آن باغم كه ميوه    

اند كه در پـشت    في شده ها، باغها به عنوان دنياهايي از رمز و راز معر          در برخي از داستان   
هـا،   ند و ورود به آنجا، ورود به قـصر طلـسم شـده اسـت و معمـوالً ايـن بـاغ        ا ديوارها پنهان 

  )178: 1379شميسا،( ».است] آنيماي مثبت[نهانگاه و محبس زن اثيري 
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داند و همگـام  ها مي توان دريافت كه معشوقِ خويش را مقيم باغدر اشعار سهيلي نيز مي 
  : كندجو و طلب مي وي عاشق، محبوبش را در آنجا جستهابا پروانه

اگـر  .. انـد   هزاران خسرو، بر درگاهت بـه غالمـي ايـستاده         ! .. تريناي شيرين .. شناسمت  من مي 
        هـا تـو را      هـا و گـل     از آن اسـت كـه از بـاغ        .. نـشينند   با ترديد بـر گـل مـي       .. بال  هاي رنگين پروانه

   )168 :آخرين نگاهاولين غم و ( ...طلبندمي
  : پيمايد تا شايد او را بيابدها را مي       و به ياد اوست كه باغ

  دم تو بودي ـــان، شنيــــبه گلبرگ هر باغ، ديدم تو بودي                    در آواز مرغ

     به هر برگ نسرين كه چيدم تو بودي                      و رفتمــــبه هر باغ رفتم، به ياد ت
   ) 83 :همان                                   (                                                       

   آنيما و نيلوفر -2-3-2-6

هـاي   در بـسياري از فرهنـگ  « چراكـه  ، نيز مرتبط با جنبة زنانه يا آنيماست "گل نيلوفر " 
  )76: 1377سّتاري، (».ي آب استعالم، رمز باروري و زايندگي و از اين جهت، همتا

  : افتدمي) معشوق(هايش، به ياد نيلوفر خود       سهيلي نيز با ديدن فصل بهار و دلبري
وز ... كز تك چراغ الله، چراغـاني اسـت بـاغ    ... يعني زمان دلبري دختر بهار ... ارديبهشت ماه  

بر ... نگه كه عاشقانه بپيچد به دلبري وا... تك تك ميان سبزه، فروزان بود چراغ ... هاي سرخ غنچه
 :اشـك مهتـاب  ( .در خـاطر منـي  ... آيد مرا به ياد كه نيلوفر منـي        ... نيلوفري، سفيد   ... شاخ نسترن   

70(  
   آنيما وكوه -2-3-2-7

 آرامگـاه  ،"ال اّلا"در بخش دوم « نيز با آنيما ارتباطي عميق دارد؛ "كوه"      در ادبيات،  
كـوه،  : حتّي برخي معتقدند) 212: 1379شميسا،(».در قلّة كوه است] مثبتآنيماي [زن اثيري  

  ) 269:همان.(تنها مدفن بلكه مولد آنيما نيز هستنه
      سهيلي نيز آنجـا كـه خـود را در هجـران و فـراق معـشوق و در حـسرت شـادماني بـا او                          

  :شود كه شايد از معشوقش خبر داشته باشدبا كوه، هم صحبت مي، بيندمي
  رهنورد هر بيابانم ... زشهر دل، گريزان ... ام تنها كنون من مانده

  ام، همرنگ اندوهم؛ سراپا حيرتم، درمانده
  كسي، هم صحبت كوهم؛ به صحراي غريبي، بي... كرده، فرزندي چنان گم

  : دهم در كوه صدا سر مي
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  ) 239 :اشك مهتاب( !ها؟ كجاييد اي جواني، شادماني، كامراني
يابد كه فقط پـژواك صـداي       اما با ناباوري و حسرتي بيش از پيش، نه تنها او را نمي                  

  :شنودخويش را مي
  :جواب آيد به صد اندوه

  )240همان، (!... كجاييد اي جواني، شادماني، كامرانيها؟
   نتيجه گيري-3

  نگيزتـرين اتـرين و دل  به  نظر يونگ، آنيما، پيچيـده    ،طبق مطالبي كه به آنها پرداخته شد      
الگويي است كه از قرون گذشته، در روان مردان به يادگار مانده و روحِ مؤّنث مـردان                  كهن
آنيما از چنان اهميتي برخوردار است كه شعور و آگاهي نـسبت بـه آن، مـردان را بـه                     . است

   سـازد و باعـث پختگـي و بالنـدگي آنهـا            شناسـي رهنمـون مـي     سوي خودآگاهي و خويشتن   
توانـد عواقـب شـوم و حّتـي      مـي   آن نـشناختن  تـوجهي بـه آن يـا        در مقابـل، كـم    شود و   مي

ــراي مــردان ــه دنبــال داشــته باشــد؛ عــواقبي نظيــر  خطرنــاكي، ب احــساس پــوچي، يــأس، :  ب
  . شكست و سرخوردگي

شـناختن يـا     تـا حـد زيـادي بـه           به اعتقاد يونگ، رفتـار و كـردار مـردان         : توان گفت مي
در اشعار سهيلي، نمودهـاي آشـكاري از ايـن كهـن            .  بستگي دارد  آنيماي درونشان نشناختن  

  . خوردالگو به چشم مي
الگوها، دو قطبي بودن آنهاست و داراي دو قطـب مثبـت           از آنجا كه خاصيت ذاتي كهن     

 سهيلي، در مواقع مختلف، هم تحـت تـأثير آنيمـاي         كه توان نتيجه گرفت   مي ،و منفي هستند  
هرچنـد تـأثيرات آنيمـاي مثبـت، بـسيار بيـشتر در اشـعارش             . منفـي  و هم آنيماي     مثبت است 

در مواردي، جنبة منفي آنيمـاي او، فرصـت و مجـال ظهـور و بـروز يافتـه كـه                      مشهود است 
گاه،آنيمايش را چون   . آوردنااميدي، خشم، دل خستگي، اندوه و حسرت را در او به بار مي            

كـه او تحـت تـأثير و     در مـواقعي امـا  و هوسـبار  موجـب تبـاهي   خواند و گـاه  جغد، شوم مي  
هـاي محنـت، راهنمـا و        خواهـد تـا در وادي      از او مـي    ،سيطرة آنيماي مثبـت خـويش اسـت       

 او ،در ايـن حالـت  . هاي زندگي به او مـدد رسـاند      ها و تلخكامي   راهبرش باشد و در سختي    
 دانـد كـه ناخودآگـاه در آرزوي    يعنـي آنيمـايش را متعـالي و مقـدس مـي       ،آنقدر زنِ درون  
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خوانـد و سـزاوار سـتايش و       او را خاتون شعر خود مـي        و وصال با چنين زن و معشوقي است      
  . پرستش

 بلكه در هر چه نمـاد و رمـز زن          آنيماي مثبت، نه تنها در معشوق او تجلّي پيدا كرده      
؛ نمادهـايي   استگر شده و سهيلي، آنها را هم مورد توجه قرار داده   و معشوق است نيز جلوه    

  . يادآور معشوق اويندكه آب، ماه، باغ، درخت، نيلوفرچون
  يادداشتها

  روانپزشك و متفكّر سوئيـسي كـه بـه دليـل فعاليـت             :؛) 1961-1875( كارل گوستاو يونگ   -1
.  معـروف اســت "شناسـي تحليلــي  روان"شناسـي و ارائــة نظريـاتش تحــت عنـوان     هـايش در روان 

  )دانشنامة آزاد ويكي پديا(
 

. گذار رشـتة روانكـاوي اسـت       عصب شناس اتريشي و پايه     :) 1939-1856(ويد زيگموند فر  -2
بـه تعبيـر فريـدا      . كننـد  قلمـداد مـي     گذاران دانش نوين روانكـاوي    يونگ را در كنار فرويد، از پايه      

.  يونـگ تكميـل كـرده اسـت       ، هرچـه فرويـد، ناگفتـه گذاشـته        ،پژوهـشگر آثـار يونـگ       ،فوردهام  
 )دانشنامة آزاد ويكي پديا(

 

 "خويـشتن "اصطالحي است كه يونگ، براي تحّقق    ) : individualation( فرايند فرديت  -3
 )دانشنامة آزاد ويكي پديا. (برد به كار مي شدن خودآگاه و ناخودآگاهو يكپارچه
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  منابعفهرست 

  كتاب ها) الف

 شناسي كارل گوستاو يونگ و آخـرين       مكتب روان ). 1354.( اردوبادي، احمـد   -1

  .دانشگاه شيراز: شيراز.گوها با وي وگفت  
  .افكار: تهران. هاي نورزير آسمانه). 1382.(پور، ابوالقاسم اسماعيل-2
ترجمة فرزانه  . شناسي فرهنگ توصيفي اصطالحات روان   ). 1373.( برونو، فرانك  -3

  .طرح نو: تهران. طاهري و مهشيد ياسايي  
پور و غالمرضـا   ترجمة محمد دهگان  . ينفرويد، يونگ و د   ). 1388.( پالمر، مايكل  -4

  .رشد: تهران. چاپ دوم.  محمودي  
. 1 ج ،ـ روان پزشكي  شناسي فرهنگ جامع روان  ).1373.(نصرت اهللا  پورافكاري، -5

  .فرهنگ معاصر:  تهران   
چـاپ . هاي رمـزي در ادب فارسـي   رمز و داستان ). 1368.( پورنامداريان، تقـي   -6

  .علمي و فرهنگي: تهران، سوم  
  شدة غني وبااستفاده از نسخة تصحيح. ديوان حافظ). 1380.( حافظ شيرازي-7

   .گنجينه:  تهران،چاپ نهم.  قزويني  
  .توس: تهران. بازتاب اسطوره در بوف كور). 1377.( سّتاري، جالل-8
:تهـران . ترجمـة سـيروس شميـسا     . با يونگ و هرمان هسه    ). 1362.( سرانو، ميگوئل  -9

  . فردوس  
 ،چـاپ نهـم   . از نسخة محمدعلي فروغـي    . كلّيات سعدي ). 1379.(يرازي سعدي ش  -10

  .محمد: تهران  
  .سنايي:  تهران،چاپ بيست و دوم. اشك مهتاب). 1379.( سهيلي، مهدي-11
  .سنايي:  تهران،چاپ هشتم.اولين غم و آخرين نگاه). 1379.(-----------ـ12
  .پوپك:  تهران،هشتمچاپ . بيا با هم بگرييم). 1377.(-----------ـ13
  .سنايي:  تهران،چاپ دوم. سرود قرن). 1351.(-----------ـ14
  .سنايي:  تهران،چاپ سيزدهم.)ص(طلوع محمد). 1377.(-----------ـ15
  .پوپك:  تهران،چاپ هشتم. هاها و صحنهلحظه). 1378.(-----------ـ16
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چـاپ . شناسـي  ب روانهاي شخصيت يا مكاتنظريه). 1370.(اكبر سياسي، علي  -17
  .دانشگاه تهران:  تهران،دوم  

  .دستان: تهران. نقد ادبي). 1380.(فر، حميدرضا شايگان-18
  هاي مشاوره و رواننظريه). 1388.(آبادي، عبداهللا و ناصري، غالمرضا شفيع-19

  .نشر دانشگاهي:  تهران،چاپ پانزدهم.  درماني  
  .فردوس:  تهران،چاپ چهارم. داستان يك روح). 1379.( شميسا، سيروس-20
  .فردوس:  تهران،چاپ سوم. نقد ادبي). 1381.(------ -21
: تهـران . كارل گوستاو يونـگ و روانـشناسي تحليلـي او         ). 1381.( فدايي، فربد  -22

  .دانژه  
.ترجمـة محمـود سـلطانيه     .هايش انسان و سمبول  ). 1383.( يونگ، كارل گوستاو   -23

  .جامي:  تهران،چاپ چهارم  
 .ترجمة محمدعلي اميري. شناسي ضمير ناخودآگاه روان). 1377.(------ -24

  .علمي و فرهنگي:  تهران، چاپ دوم  
محمـد بـرادران    ترجمـة علـي   . شناسي و تعليم و تربيت     روان). 1384.(------- -25

  .جامي: تهران. رفيعي  
   مقاالت)ب

ات   نمودهاي مثبت  "). 1387.( صرفي، محمدرضا و عشقي، جعفر     -26 آنيما در ادبيـ 

 مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت        ،فصلنامة نقد ادبي  . "فارسي   
   .88-59 صص ،3ش،1 س، مدرس  

  الگوي آنيما دربررسي كهن ").  1390.(نيا، پيمان مدرسي، فاطمه و ريحاني-27

  ،صفهانمجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني ا. " اشعار مهدي اخوان ثالث  
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