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Abstract 

In Jung's analytical psychology model, the mental part of human beings consists of male and 

female elements and only the agreeing side or element is evident and the other side is hidden. 

The animus or inner male is the masculine side of woman and responsible for masculine 

behaviors that influences subconsciously her behavior, performance, speech, and mental life. 

Jung believes that if a woman can control her inner force and compromise with it she will show 

its positive masculine characteristics and if she cannot control it she will show negative 

masculine characteristics. This inner force of women’s mental issues manifests itself in various 

positive and negative forms. Female poetry is one of the main manifestations of the animus. 

The study aimed to discover the manifestations, meanings, and implications of animus in Nazik 

al-Malaika’s poems, as one of the pioneers of form and content revolution in contemporary 

Arabic poetry. Lack of a systematic analysis of the masculine aspect of Nazik Al-Malaika’s 

poems, as one of pioneering female contemporary Arabic poetry, which uses psychological 

approaches was identified to be necessary. The results showed that in her individuality realm, 

she sometimes is in peace with her male side and sometimes she struggles with it and puts her 

psychological life in danger. Moreover, the dominance of desperation in her poems shows that 

she has usually been unsuccessful in dealing with the influencing force. Therefore, the negative 

aspects of animus are more manifested in comparison with positive aspects.  
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 چکیده

قطب موافق آن  فقط  که  است  مادینه  و  نرینه  عنصر  دو  از  متشکل  انسان  هر  روان  یونگ، ساحت  روانکاوی  الگوی  در 

یا نرینة درون، ساحت مردانة وجود هر زن است که مسئول خلق و خو  عیان است و دیگری در درون، نهفته است. آنیموس 

اثر میو   گفتار و حیات روانی زن  عملکرد،  رفتار،  بر  ناخودآگاه  به طور  و  است  مردانه  گذارد. در باور یونگ اگر   روحیات 

با او از در سازش در آید از ویژگی بتواند این نیروی درونی را مهار کند و  های مثبت آن که عموما صفات خاص مردانه زن 

کند. نمود بیرونی این واند آن را کنترل کند، خصائص منفی مردانه بر او غلبه میشود و برعکس اگر نتهستند، برخوردار می

به شکل زنان  ذهنی  محصوالت  در  درونی  مینیروی  بروز  منفی  و  مثبت  مختلفِ  تجلیگاههای  از  یکی  زنانه  های کند. شعر 

جلوه کشف  حاضر،  جستار  هدف  است.  آنیموس  ظهور  و  بروز  داللتاصلی  پها،  معانی  و  نازک ها  در شعر  آنیموس  نهان 

یاد می انقالب فرمی و محتوایی در شعر معاصر عربی  از او به عنوان یکی از پرچمداران  شود. نبود تحلیلی المالئکه است که 

تشخیص  مقال  این  ضرورت  عنوان  به  روانشناختی  رویکرد  یک  مبنای  بر  نازک  در شعر  مردانه  موجودیت  دربارۀ  روشمند 

نتایج نشان تفاهم و آرمش میدهد، شاعر طی جریان فردیتمی  داده شد.  با نبمة مردانه وجود خود به  رسد و یابی خود، گاه 

او با  می گاه  کشمکش  از این طریق حیات روانیبه  و  افتد. همچنین غلبة نومیدی بر کلیت شعر او اش به مخاطره میپردازد 

اثرگ نیروی  این  با  کشمکش  جریان  در  که شاعر  است  آن  جنبهبیانگر  بنابراین  بوده  ناموفق  غالبا  های منفی آنیموس در ذار، 

 های مثبت در شعر او نمود بیشتری دارد.قیاس با جنبه

المالئکه.ها: واژهکلید الگوی آنیموس، یونگ، نازک   ناخودآگاه جمعی، کهن 
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 . مقدمه1

انگیزش از  بسیاری  به  امروزه  ادبی  آثار  در  و شاعران  نویسندگان  روانیِ  روانشناسیهای  علم  مطالعات  و   ،وسیلة  تفسیر 

می تحلیلتأویل  در  که  روانشناسانی  از  یکی  استفاده می  شوند.  او  آرای  از  ادبی  شود، کارل گوستاو یونگ، روانشناس متون 

مجموعه جمعی،  ناخودآگاه  نام  به  انسان  ذهن  از  بخشی  در  یونگ  اعتقاد  بنابر  است.  سوئیسی  و مشهور  رفتارها  از  ای 

الگوهای رفتاری، نقش مهمی در رشد روانیِ تجربی تولد همراه اوست. این  بدو  از  موروثی  به شکل  که  دارد  وجود  کهن  ات 

انگیزش تناقضاتِ  تحلیل  دارند.  شود که در الگویی نامیده میهای روانی نویسندگان بر مبنای این نظریه، امروزه نقد کهنفرد 

اندیشه یونگ، انگارۀ آنیموس یا نیمه تر به آن پرداخبخش مبانی نظری تحقیق، بیش الگوهای کهن در  از  ته خواهد شد. یکی 

تنظیم و  است  نهفته  او  روان  در  که  است  زن  وجود  در مردانة  زن،  وجود  تاریک  نیمة  این  است.  زنان  روانی  رفتار  کنندۀ 

های ملل مختلف آن، در اسطوره  یابد که نمودهایهای متضاد بروز و ظهور میهای زنان در هیأترؤیاها، تخیالت و کابوس

آرمانی، شاهزاده، قهرمان، منجی، پریزاده و گاه همسر او دیده میبه شکل مرد  مثل  مثبت  های منفی شود و گاه به شکلهای 

بی عاشق  متعصب،  مرد  میمثل  دیده  و...  افعی  و  مار  به وفا،  مرد  شخصیت  که  عرب  معاصر  زن  شاعران  از  یکی  شود. 

متناقض دشکل المالئکه، شاعر عراقی است.ر سرودههای   هایش ظاهر شده، نازک 

کهن در منفی  و  مثبت  نمودهای  حاضر،  نازک، جستار  در شعر  مذکر  موجود  یا  مرد  هیأت  در  غالبا  که  آنیموس  الگوی 

داده بر  تکیه  با  شده  کهننمایان  نقد  مهای روش  قرار  واکاوی  و  تحلیل  مورد  منظور  یالگویی،  این  به  و گیرد.  مفاهیم  ابتدا 

کهنمقوله نقد  روش  محوریِ  میهای  تبیین  میالگویی  تحلیلی  ،شودگردد سپس سعی  تکیه بر روش توصیفی و  های الیه  ،با 

نازک  در شعر  مذکر  موجودیت  معنایی  عمیق  و  گیردجدید  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  نشأت  ،  نیروهای  نقش  از تا  گرفته 

شکل در  شاعر  جمعی  سرودهناخودآگاه  شود.  گیری  مشخص  زندگی هایش  وجود  با  که  ا ست  این  پژوهش  انجام  چرایی 

همسرش، همواره سیمای مرد در شعر وی متناقض و متماوت بوده است؛ بدین گونه  با  دغدغة شاعر  بدون  و  آرام  مشترکِ 

و دست و در پارهکه این نقش گاهی آرمانی  اوقات، شیطاننیافتنی  و منحط ظاهر گردیای   ده است.  صفت 

 های بنیادین. پرسش1.1

در بروز تصویرهای دوگانة آنیموس در شعر1 چیست؟نازک بر مبنای نقد کهن . عامل اساسی   الگویی 

آنیموس در مسیر فرایند فردیت. کهن2 روانی او داشتهالگوی   است؟یابی شاعر چه نقسی در رشد 

 ها. فرضیه1.2

نازک  -1 شعر  در  آنیموس  دوگانه  کهنتصویر  تفسیر  ناخودآگاه ،  الگویانهبنابر  تاثیر  تحت  و  خارج  او  آگاهی  حوزۀ  از 

بشری است.  جمعی 

فردیت  -2 فرآیند  در  این نیروی درونی سیطره میشاعر  بر  که  هرگاه  خود  تفاهم مییابی  با او به  رسد و هرگاه این یابد 

 شود.شود،آنیموس شرور و پلید ظاهر مینیرو از کنترلش خارج می
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 . پیشینه3.   1

تاکنون دربارۀ شعر او پژوهش عربی،  معاصر  قلمرو شعر  در  المالئکه  نازک  پیشگامی  به  اما نظر  انجام شده؛  های متعددی 

نقد کهن حوزۀ  لذا در این بخش، پژوهش  گونه بررسیالگوییِ شخصیت مرد در شعر وی هیچدر  هایی صورت نگرفته است؛ 

می  حاضر دارند:  که بیشترین قرابت را با پژوهششوند  به عنوان سابقه تحقیق معرفی 

پایان1389اکبرزاده)   در  داستان(  »تحلیل  عنوان  تحت  خود  کهننامة  اساس  بر  یکشب  و  هزار  و های  آنیما  الگوهای 

بین خودآگاه و ناخودآگاه و همچنین روح خالق و قهرمان، معرفی نموده است.  را میانجیِ  آنیموس  یونگ«  نظر  از  آنیموس 

و رخشنده قزوینی  )  نعمتی  مقاله1391نیا  در  ایران، نازک (  »بررسی سیمای زن در آثار دو شاعر معاصر عراق و  عنوان  با  ای 

فرخزا فروغ  و  قوانین، سنتالمالئکه  جامعه،  نقد  مانند  مشترکی  موضوعات  و جامعة مرد ساالر را در آثار د«،  اجتماعی  های 

کرده بررسی  موسیدو شاعر  و  مهرآبادی، سیف  نژاد  )اند. سلمانی  در مقاله1391وند  با عنوان »بررسی و تحلیل چیستی (  ای 

کهن ظهور  چگونگی  آنیو  صفارزاده«  طاهره  شعر  در  آنیموس  دارای الگوی  قدیمی  حس  یک  صفارزاده  شعر  در  را  موس 

الهام و  و خالقیت  لحظهقداست  دانستهبخش  ای تحت عنوان ( در مقاله1393فر )نیا و توحیدیاند. کمالیهای شاعرانة شاعر 

جلوه رمان سووشون«  در  یونگ  آنیموس  مثالی  و منفی آنیموس را در این رمان معروف مورد بررسی قرار»صور  مثبت   های 

به داده زری  در شخصیت  را  مثبت  نمودهای  تا  کرده  نویسنده سعی  ناخودآگاه  است؛  آن  از  حاکی  پژوهش،  این  نتیجة  اند. 

پیام یا  قدیس  یک  میهیئت  پر  را  ذهنش  منفی  موارد  هرگاه  و  بنمایاند  قرار آور  او  جایگزین  را  دیگر  یک شخصیت  سازد، 

) مشایخی،دهد.  می میانروی  صادقی  و  کهن  (1393دهنوی  »تحلیل  عنوان  تحت  پژوهشی  در شعر در  و سایه  نقاب  الگوی 

کرده بررسی  نازک  اشعار  در  را  ذهن شاعر  ناخودآگاه  نیروی  المالئکه«  آن است که نازک نازک  از  حاکی  پژوهش  نتیجه  اند. 

از خصیصهبرای خصلت و  عنوان سایه  به  خود  بد  اهای  گرفته  بهره  اجتماع  در  نقاب  عنوان  به  منفی  ست و همچنین های 

اسطوره نقاب  است.ناخودآگاه  گرفته  کار  به  اشعار  در  خود  اجتماعی  برای شخصیت  را  باستانی  )غایب های  در 1395زاده   )

کهنپایان »بررسی  عنوان  با  خود  )پرسونانامة  مثالی  ،آنیموس  ،آنیما  ،الگوها  درویش«   ،مادر  محمود  در شعر  و سایه(  خود 

را درویش  شعر  اجتماعی  کهن  رویکرد  و  دانسته  بشر  عمومی  وجدان  با  دانسته مرتبط  اثرگذار  او  اشعار  خلق  در  را  الگوها 

پوالدی قدوسی)است.  و  همتی  کهن (1396،  تطبیقی  »بررسی  مقالة  و در  بهبهانی  اشعار سیمین  در  آنیموس  و  آنیما  الگوی 

دست نتیجه  این  به  السمان«  تفکرات دویافتهغاده  با توجه به زندگی و  که  ها های منفی آنیموس در اشعار آنشاعر، جنبه  اند 

 بیشتر نمود یافته است.  

 . چارچوب نظری پژوهش2

 الگو. کهن2.1

واژۀ کهنبنیادی یونگ،  تئوری  در  مقوله  ارائه مفهوم دقیق.  است  (Archetype)الگو  ترین  از این اصطالح به منظور  تر 

خاستگاه  که  باورند  این  بر  و  معتقدند  آن  به  روانشناسان  غالب  که  شود  اشاره  فردی  ناخودآگاه  مقولة  به  ابتدا  است  الزم 

در حیات روانی فرد دارد. فرض یونگ بر این است که عالوه بر  مهمی  نقش  و  است  انسان  غیرارادی  رفتارهای  از  بسیاری 
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تعب  -ناخودآگاه فردی انسان وجود دارد، به نام ناخودآگاه   -هاستیر فروید محل ذخیرۀ عقدهکه به  قلمرو وسیعتری در ذهن 

أثر میها منتقل میبشری که موروثی است و از طریق نسل انسان  یونگ، (. 70:  1992،  گذارد )فیدوحشود و بر محتوای مغز 

تداعی بررسی  هنگام  کابوسبه  هذیانها،  بیماران  ها،  رؤیاهای  و  یافت که در ها  مشترکی  و  ثابت  رفتاری  الگوهای  مختلف، 

آن یادآوردن  عادی  امکانحالت  میها  تأثیر  آنها  از  ناخودآگاه  طور  به  فرد  ولی  نیست؛  رفتاری پذیر  الگوهای  این  پذیرد. 

جمعی ناخودآگاه  نام  به  فردی  ناخودآگاه  از  وسیعتر  بخشی  در  شده  (Collective unconscious)مشترک  اند ذخیره 

و50:1999)عبود، بر   (  را  مشابهی  فرهنگی  نقش  و  دارند  یکسان  و  مشترک  معانی  گوناگون،  اقوام  و  ملل  میان  در  »معموال 

و عرب، گیرند ) راهعهده می  (.86:  1396چمنی 

انگاره این  از  خود  زندگی  طول  در  ناخودآگاه  طور  به  انسان  او،  اعتقاد  میبنابر  تأثیر  کهن  در  های  و  و پذیرد  رؤیاها 

می پیدا  نمود  او  آنتخیالت  تخیل،  فرآیند  طی  انسان  ذهن  پدیدهکنند.  اشیاء،  از  بسیاری  هیأت  در  را  و ها  طبیعی  های 

می نمادسازی  کهناشخاص،  تعداد  اماکند.  است؛  زیاد  بسیار  یونگ  باور  به  مادرمثالی، کهن الگوها  از:  عبارتند  اصلی  الگوی 

که-آنیما فردی آنیموس، سایه و نقاب   (.103:  1389روانیِ شخص دارند )جعفری،  -نقش بارزی در رشد 

 الگوی آنیموسکهن  .2.2

یونگ، خصلت باور  در بخشی از ساحت ناخودآگاه او دارد که او آن را نیمة زنانة وجود بنابر  ریشه  مرد،  هر  زنانة  های 

می و خصلتمرد)آنیما(  رفتارها  عکس،  بر  و  از نیمة  نامد  زن،  مردانة  این  گیرد.مردانة وجود او)آنیموس( سرچشمه میهای 

می را  تداول عامة مردم دانست. یونگ معتقد است: »از آنجایی که صدها هزار سال زن و فرض  همان نیمة گمشده در  توان، 

کرده زندکی  یکدیگر  با  )سیاسمرد  کند«  پیدا  مردانه  جنبة  تا حدی  زن  و  زنانه  جنبة  حدّی  تا  مرد  که  آن شده  ی، اند، سبب 

هیئت 80:  1370 در  و  است  باقی  ما  وجود  در  هنوز  ما  از  جدا شده  نیمه  روانی  اینکه خصایل  به  باور  یعنی  اعتقاد،  این   .)

کرده است )صرفی و  پیدا  تجلی  جهان  مختلف  اقوام  فرهنگ  و  اساطیر  در  افراد،  از  یک  هر  برای  »همزاد«  وجود  به  اعتقاد 

آنیموس79-75:  1387عشقی،   یو  (.  اندیشة  بنابر باور او، در  تعبیری »حوای درون« است.  به  یا  زن  وجود  مردانة  نیمة  نگ، 

میهمان مادر شکل  از  مرد  مادینة  عنصر  که  پدر است که به گونه  این  است،  متأثر  پدر  از  اساسا  هم  زن  نرینة  عنصر  گیرد، 

بی »حقیقی«  اعتقادات  خود  دختر  نرینة  میعنصر  چرا  و  آنچون  به  و  (. 287:  1392دهد )یونگ،  ای ویژه میها جلوهبخشد 

یافته غالبا خود را در اشکال تجسم  آنیموس  و  یا عاشق رؤیایی( ای مانند چهرهآنیما  یا اوهام )دختر رؤیایی  هایی که در رؤیا 

اندیشة غیرمنطقی زن متجلی می یا احساسات غیرمنطقی مرد و  تار و کنندۀ رفتعدیل  دو صورت مثالی،کنند. این  وجود دارند؛ 

روانی فرد هستند که از حداکثر نفوذ برخوردارند )یونگ،   (.  404:  1370عملکرد 

 (archetypal criticismالگویی)نقد کهن  .2.3

تفسیر خواب و  تکیه بر مطالعات یونگ و پیروانش در  با  عبارت است از: خوانش آثار ادبی  اختصار  به  نقدی  این روش 

ان تخیل  تولیدات  از  بسیاری  که  میرؤیا  ازلی  تکراریِ  الگوهای  از  ناشی  را  ادبی، سان  آثار  »تمامی  فرضی  چنین  بنابر  داند. 
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می تکرار  را  آن  بشری  مخیله  که  هستند  خود  پیشین  الگوهای  از  تکراری  در رونوشتی  دانته  که  جهانی  که  به طوری  کند 

نمودهای بشر،  نوع  و  است  دوزخ  و  بهشت  از  تکراری  تصویری  کرده،  ترسیم  الهی  آن  کمدی  از  لیکن در هیأت   ؛مختلف 

می بازآفرینی  را  متفاوت  )عبود،  نمادهای  کشف و نشان  53:1999کند«  پی  در  ادبی،  آثار  از  خوانشی  چنین  بنابراین،  دادن (؛ 

قلمرو روان بشر نهفتهریشة مشترک تجربیات بشری است که در پنهانی  اند.ترین 

محصوالت تخیل، بستر    از  یکی  عنوانِ  به  نیز  تأسی از آرای یونگ، ظهور کهنشعر  از ناقدان ادبی به  الگوهاست. برخی 

یافته ادبی  آثار  خلق  زیربنای  در  را  همسانی  و  مشترک  تفسیر این آثار به کار بستهالگوهای  از اند و نظریة او را برای  اند که 

کهنآن ناقدان  عنوان  به  میها  یاد  ناگفته نماند به سبب اینالگویی  های این ترین قالبشدهها یکی از شناختهکه اسطورهشود. 

تکراری هستند؛ به این روش، نقد اسطوره شود. »اولین کسی که این روش انتقادی را به عنوان نقد ای نیز اطالق میالگوهای 

نقد اسطورهکهن یا  نیستند که در ها  الگوها چیزی جز اسطورهاست. او معتقد است که کهن 1ای نامید، نورتروپ فرایالگویی 

پیدا می تجلی  ادبی  تغییرات و دگرگونیآثار  الگوها و  های جدید ها و سبکهای آنکنند و وظیفة نقد ادبی این است که این 

)عبود،   کند«  کشف  را  آمده  وجود  به  الگوها  این  تأثیر  تحت  که  به مفهوم آن است که 117:  1999ادبی  فرای  این سخن   .)

تکراری، سنگ انتقادی، نقش آنبنالگوهای کهن  ها در خلق آثار ادبی نشان ای آثار بزرگ ادبی هستند که به وسیلة این روش 

 شود.  داده می

 یابی. فرآیند تفرد یا فردیت  4. 2

انگاره از  استیکی  تفرد  یا  فردیت  فرآیند  یونگ،  روانکاوی  الگوی  در  دیگر  بنیادی  کشف   ؛های  مفهوم  به  فرآیند  »این 

باید در فرآیند پخته  ؛تهایی از خود اسجنبه های مثبت و منفی خود را بشناسد تا از این طریق به تعامل شدن، جنبهیعنی فرد 

)احمدی چناری،   تکامل حیات روانی فرد است که باعث می(. فردیت5:  1392برسد«  شود به یک آرامش یابی، مسیر رشد و 

طو در  انسان  یونگ،  باور  به  یابد.  دست  باطنی  معرفت  و  به سوی درونی  خودآگاه  از  حرکت  مسیر  یک  خود  حیات  ل 

با کهنناخودآگاه را طی می شود و برای رسیدن به آرامش و الگوهای موجود در ناخودآگاه روبرو میکند. در طول این مسیر 

یابد در غیر این صورت حیات روانی او دچار مخاطرات فراونی م با آنها به سازگاری و هماهنگی دست  باید  -یخودشناسی 

هستند)ر.ک: یونگ،  و شعور  اندیشه، احساس، مکاشفه  او در این مسیر سخت و طوالنی،   (.  367:  1392شود. امکانات 

کهن نقد  مطالعات  مبنای  مردانهبر  رفتار  هرگاه  زن سر میالگویی،  از  چراکه  زند، ریشه در نیمة مردانه وجود او دارد؛ای 

و   صفات خصوصیات  برانگیزنده  اسمعلی»آنیموس  )ر.ک:  است«  زن  در  مردانه  ،  رفتارهای  یکی از ضلع174:  1397پور   .)-

آن تعامل  نحوه  زنان،  برای  فردیت  به  رسیدن  کنترل آن در مسیر رسیدن به های  و  مهار  چگونگی  و  غیرآشنا  نیمه  این  با  ها 

است.  فردیت و دفع حس ازخودبیگانگی 
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 . بحث و تحلیل3

 ه. شناختنامۀ نازک المالئک1.   3

المالئکه) خانواده2007-1923نازک  در  ام(  متولد شد.  بغداد  در  بودند،  معروف  ادب  و  به شعر  که  ابتدای ای  همان  از  و 

فکری و متوسطه وارد دارالمعلمین بغداد شد. در زندگی  ابتدایی  دورۀ  گذراندن  از  پذیرفت. پس  عمیقی  تأثیر  پدرش  از  اش، 

مجموعة شعری  1947سال   عنوان  اولین  با  اللیل»اش  بغداد منتشر شد. سپس قصیدۀ    «عاشقة  را به عنوان اولین   «الکولیرا»در 

نام خود را برای همیشه به عنوان یکی از پیشگامان اصلی شعر نو عربی ثبت نمود. نازک موفق شد  و  نو سرود  تجربة شعر 

نیوجرسی پشت سر بگذ ایالت  در  »پرینستون«  دانشگاه  در  را  ادبی  نقد  سالة  یک  دورۀ  (. او سالها 32:  1995ارد )بقاعی،  یک 

آخرین سال در  و  گذرانید  روزگار  مصر  و  کویت  مبتال شد و سرانجام در سال  در  پارکینسون  بیماری  به  عمرش   2007های 

فروبست.    چشم از جهان 

معاصر عرب بدون شک به آرای او در زمینة نوآوری در فرم و محتوای شعر برمی قلمرو شعر  در  نازک  ه گردد کشهرت 

همچون سایر پیشگامان شعر معاصر  نازک  است.  گفته  آن سخن  دربارۀ  تفصیل  به  المعاصر«  الشعر  »قضایا  معروف  کتاب  در 

حیات شعری،  عرب ادامة  در  اما  پذیرفت؛  رمانتیسم  مکتب  از  عمیقی  یک اثر  عنوان  به  و  آورد  روی  نیز  واقعگرایی  به  اش 

 شود.شاعر مدافع حقوق زنان شناخته می

پ از  تحلیل سرودهپیش  به  مقولهرداختن  بخش  این  در  کهنهای شاعر،  نقد  اساسی روش  و  مهم  داده های  الگویی شرح 

به کاربست این روش بر سرودهمی  .شودهای شاعر، پرداخته میشود و سپس 

از این ذکر شد، عنصر نرینه در ناخودآگاهِ زن همانند عنصر مادینه در مرد جنبهچنان مثبت و منفی دارد. در های  که پیش 

نیز هم وجوه مثبت و هم وجوه منفی کهن آنیموس نمایان شده است:شعر نازک   الگوی 

مثبت آنیموس در شعر نازک  . 2.   3  نمودهای 

آرمانی:-قهرمان  . 1.  2.   3 کهن  مرد  این  تجلی  ظهور بارزترین  زنان  آرزوهای  و  رؤیاها  در  که  است  آرمانی  مرد  الگو، 

مایل است که خود را بر روشنفکران، قهرمانان و از جمله آوازهمی خوانان، هنرمندان، ورزشکاران نامدار و غیره یابد»آنیموس 

)یونگ،   کند«  قصه405:  1370منعکس  شهسوار  اسب سفید  (.  بر  سوار  که  میها  خواستگاری  به  دختران  رؤیاهای  آید، در 

»کهن است.  کهن  انگارۀ  همین  میتجلی  پیدا  نمود  شکل،  دو  به  قهرمان  اودیپ، الگوی  مثل:  اساطیری  یا  قهرمانان  یا  کند 

خارق کارهای  مظهر  آنان  کارهای  که  هستند  جنگی  قهرمانان  دیگر  نوع  و  الیوت  و  العاده شده است، مثل: سیف بن سیزیف 

یز  (.52-46:  1979ن، عنتره، هانیبال و...« )زکی،  ذی 

قهرمان در افسانهکهن  ها نمودهای متفاوتی دارد:الگوی 
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پیش می  -»الف در  بخش( سفری طوالنی  رهایی  )منجی،  قهرمان  باید به کارهای ناممکن دست جستجو:  گیرد که در آن 

هیوالها بجنگد، معماهای بی با  با   پاسخ را حل کند، بر موانعیبزند،  تا مملکت را نجات دهد و احتماال  غلبه ناپذیر غلبه کند 

 شاهزاده خانم ازدواج کند.

تبدیل شدن به عنصر   -ب در گذار از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوی برای نیل به پختگی و  قهرمان  پاگشایی: 

آزمونتمام عیاری از گروه اجتماعی  .گذراندهای بسیار دشواری را از سر میاش، 

و   -ج بدهد  را  مردم  گناهان  کفارۀ  تا  بمیرد  باید  است،  وابسته  او  به  ملت  یا  قبیله  سعادت  که  قهرمان  بالگردان: 

 (.166:  1383حاصلخیزی را به زمین برگرداند« )گرین و دیگران، 

کهن قهرمان  افسانهتجلیِ  در  که  است  اول  نوع  از  نازک  شعر  در  را  الگویی  شاهدخت  یا  پریزاد  همیشه،  یا ها  بند  از 

می نجات  دیو  قصیدۀ  سیاهچال  در  المالئکه  نازک  یجيء»دهد.  لم  الذي  این   «الزائر  در جستجوی  خویش  درون  زوایای  در 

یا همان مرد آرمانی به نظر می  قهرمان   رسد:است که غیرقابل دسترسی 
وو» لفظ   َك في كل  السنیْن/ تخل ف ظل  غبَت خلَف  َك إن  أن  أعلم  كنت  وفي كل  معما  ونی/  رؤاتی  زاویة  من  و ما كنُت في كل   في كل  َمْحنی/ 

َك أقوی من الحاضرین أن   (.328، 2: ج1997« )المالئكه،  أعلُم 
»نمی در پس سال)ترجمه(  تو  که  پنهان شدهدانستم  در هر پیچ و ای/ سایهها  و  است/  مانده  پنهان  معنایی  و  لفظ  هر  در  ات 

از رؤیاهایم، نمی هستی« خمی   دانستم که تو نیرومندتر از همه این حاضران 

تا سرانجام آن مرد امیدواری بر روی تخت راحتش نشسته است  و  صبر، شکیبایی  با  بیاید  شاعر  مردی که نازک ؛  آرمانی 

درونی گم نیمة  اوست  انتظار  با او کمال میشدۀ شاعر است که زندگیدر  کند. این »معشوق ناشناس یابد و معنی پیدا میاش 

علی  ( ندارد«  وجود  آن  برای  بیرونی  معادل  که  است  آنیموس  از  نمودی  مجهول،  همکاران،  و  و  (. خود 107:  1400رضایی 

اما پیوستهشاعر به غیرمم دارد   منتظر اوست:، کن بودنش اطمینان 
َك ُحلما/ و مادمَت قد جئَت » دوائر و انشعَب اِلصدقاْء... أدركت أن ي أحب  دار الحدیث  و  وكنا جلسنا مع اآلَخریْن/  لو كنَت جئَت...  لحما و  و 

 (.328« )همانجا، عظما/ سأحلم بالزائرأ المستحیلأ الذي لم یجيْء  
ت »کاش  می)ترجمه(  میو  دیگران  با  و سخنان سلسهآمدی،  مینشستیم/  ادامه  دسته وار  دسته  گروه،  گروه  دوستان  و  یافت 

و استخوانت پیش من میشدند  می گوشت  با  تو  همواره  و  داشت/  خواهم  دوست  رؤیاهایم  در  را  تو  که  آمدی/ در دانستم 

 رؤیای مسافر محالی خواهم بود که هنوز نیامده است«

تا در حیات روانی خود به آرامش برسد و با نشان  ابیات فوق، با آنیموس درون است  دهندۀ تالش شاعر برای کنار آمدن 

به نظر می اما چنین امری بسیار سخت و غیرممکن  درآید   رسد.او از در صلح 
 

از نیمة مردانة وجود خود به طور نا خودآگاه استمداد   . یار و یاور:2. 2.  3 بنابر باور یونگ، زن در طول حیات خود گاهی 

)یونگ،  می باشد«  داشته  دهنده  کمک  و  بخشی  الهام  جنبة  زن  برای  است  قادر  آنیما  مانند  به  »آنیموس  (. 281:1392طلبد؛ 

افسانه در  که  دنبالهمانطور  به  قهرمان  سفر  جریان  در  ملل  خوشبختی  های  و  مانند   -جاودانگی  نمادینی  صور  در  که 
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یافته و...نمود  گیاه شفابخش  و  زرین  پشم  زرین،  جام  حیات،  آب  یا دوشیزه  -جستجوی  ای نمایان آنیما در هیأت پریدخت 

یاور ظاهر میشود که در چنگال دیو اسیر است و آنیموس که کاملمی یار و  -شود و به او کمک میکنندۀ اوست در هیأت 

کهن این  دیگر  صورت  یابد.  نجات  تا  نجاتکند  باشد که» نمایندۀ علم، بینش، خرد، ذکاوت، و الگوی  خردمند«  »پیر  بخش، 

اخالقی خصایص  از  و  بوده  )حسینی، اشراق  است.«  برخوردار  دیگران  به  کمک  برای  آمادگی  و  مستحکم  ارادۀ  چون،  ای 

می111:1387 کمک  آنیما  به  او  رو(.  حیات  در  تا  تمثیل، میکند  و فردیتش شکل بگیرد. این  برسد  تکامل  به  خود  تواند انی 

کامل از  مسیر زندگی آننمادی  در  یکدیگر  کنار  در  مرد  و  زن  الگوی آنیموس در ها باشد. یکی از بسترهای تجلی کهنشدن 

بلند   بلند، شاعر در جستجوی خوشبختی و    ؛است  «أغنیة اإلنسان »شعر نازک، چکامة  جاودانگی همچون عارفان در این سرودۀ 

به یک سفر کشف و شهودی و معنوی می  رود:و سالکان 
الَمسحورأ   نا عن السعادةأ لكنكم بَحثْ  ها   ما َعَثرنا بكـوخأ

 ُلغُز الُدهورأ هي سرُّ الدنیا وو  أبدًا نسأُل اللیالَي عنها
 (397(:  ۱)ج1997)المالئكه،  

ابد از روزگار دربارۀ او خواهیم پرسید، »چه بسیار در جستجوی سعادت    )ترجمه( تا  اما کلبة سحرآمیزش را نیافتیم/  گشتیم، 

روزگاران است.« راز دنیا و معمای   سعادت 

باد به عنوان راهنما، وی را یاری میشاعر برای رسیدن به سعادت از منزلگاهی به منزگاه دیگر می رساند و او را به رود و 

دکوه روستاها،  کلیساها،  مکاننیای خوشگذرانها،  و  میها  رهنمون  مختلف  ولی شاعر خوشبختی را نمیهای  . این یابدشود؛ 

ترکیب میگونهبندچکامه،  بیان  خود شاعر  زبان  از  ابتدا  که  است  شود، سپس در پایان هر منزلگاه، باد در قالب چند بیت ای 

دیگر   منزلگاهی  به  را  پیر طریقت شاعر  یک  همچون  میکوتاهتر،  و نقص و هدایت  کند  تجربه  را  متفاوت  دنیاهای  تا  کند 

ببیند:  کاستی دنیای اقشار مختلف مردمان را   های 
یالً  وحدي بین القصور طو  أسأُل العـابریَن أین السعیُد؟  سرُت 

 یختفي خلَفُه  الظالُم  المدیُد   فإذا  بهجُة  الُقصور  ستاُر 
 (4۰۷)همان،  

زمانی    )ترجمه( عابران می»مدت  حرکت بودم از  در  قصرها  بین  تنهایی  به  پرسیدم)انسان( خوشبخت کجاست؟/ )به طوالنی 

و شادی کا و مرزی پشت آن است.«ای است که تاریکی بیها، پردهخناگاه دریافتم( که سرور   حد 

بیابد:  شود؛ شاید  سپس به دنیای زاهدان و راهبان رهنمون می را آنجا   گنجینه گمشدۀ سعادت 
ماكم یا رهباُن هل في حأ نا المفُقود؟  مرحبا  عن كنزأ  من حدیث  

 (۴۱۵)همان:   
ای راهبان آیا در پیرامون شما سخنی از گنج گمشدۀ ما هست؟«  )ترجمه(  »آفرین بر شما 

باد او را به جهان شاعران هدایت می از جسجویی طوالنی،   کند:سرانجام پس 
فتاُة القصید  (۴۴۶في كونهم رجُع لحن  َسعید؟)همان: إنَّ   حد أقی ها هنا یا 
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آهنگی خوش طنین هستی آنها، پژواک  در عالم  است/  کن ای دختر جوان آنجا)عالم(شعر   انداز است.«)ترجمه(»نگاه 

گمشده نیز  دنیای شاعران  در  نمیسرانجام  را  میاش  رفته  برباد  را  خوشبختی  یافتن  در  آنان  رؤیای  و  و سیر و یابد  بیند 

می  رسد:  سلوکش به پایان 
وانثاو ه الكآبُة ُسُحبا؟  َذوی ُحلُمُه االلهُي  روحأ  َلت علی 

 (۴۵۵)همان:
نابود شد و پرده)ترجمه( »رؤیای الهی  ای از جنس غم واندوه بر روحش کشیده شد«اش 

از پیر خردمند باشد شاعر  الگویی، باد در این تصویر میاز منظر نقد کهن از این تواند تجسمی  در مسیر سیر سلوک خود 

تدبیر تدبر و مکاشفهکمک و راهنمایی می،منبع خرد و  تا از جادۀ خوشبختی منحرف نشود. این  توان، ناشی گری را میگیرد 

ارتباط میاز ندای درونی آنیموس شاعر دانست که نهیب شناخت و معرفت بر شاعر می گوید: »زن اگر زند. یونگ در همین 

عنصر   با واقعیت برخورد کند در نرینهطبیعت  یابد و به جای مقهور شدن،  را دریابد و به نفوذی که بر وی دارد آگاهی  اش 

میاین نرینه  عنصر  همراه درونی گرانقدر شود و او را به صفات مردانة خالق، شجاعت و خرد روحی آراسته صورت  تواند 

)یونگ،   زنانه292:  1392کند«  حکم طبیعت  به  لحظة سرنوشتو    (. شاعر  در  است  ممکن  لطیفش  ساز تصمیمی از احساس 

اینجا آنیموس، راهنما و راهبر می اما در  راه صواب را  ،کندشود و چنانکه خود شاعر اعتراف میسر عاطفه و احساس بگیرد؛ 

تعمق به او  ،پاسخ  ،ای جدلی و مبتنی بر پرسشدهد و نادرستی احساسش را به گونهبه وی نشان می کند. گوشزد می تأمل و 

صورت این  در  آنیموس  هدفخویشکاری  »توانایی  نیروی  بخشیدن  )علی،  هدف«  به  رسیدن  و  همکاران، گذاری  و  رضایی 

است.  106:  1400 زن  به  می(  آن  به  و سلوک  این سیر  در  که شاعر  هستی  غائی اوست این است که این راز  هدف  و  رسد 

که    ،جهان همچان  نیست  خوشبختی  و  قهرمان  سرای سعادت  اسطورۀ سفر  زرین در  جام  و  گمشده  بهشت  و  زرین  پشم   ،

هستند. دست  نیافتنی 

آسمان:  3.  2.   3 اسطوره.  تفکرات  و  گذشتگان  عقیدۀ  زمین طبق  و  است  آنیموس  و  مردانگی  پدر،  مذکر،  نماد  آسمان  ای، 

)بولن،   است  آنیما  و  مادر  پنهانی  باروری،  زن،  نازک،  34:  1384نشانة  می(.  خود  وجود  آسمان  را  که نیروی آنیموس  پندارد 

سختی هنگام  به  و  است  زندگی  در  او  الهام  منبع  و  زندگی  زندگیمحرکة  فشار  و  جدا   ،ها  دارد.  آن  به  رسیدن  در  سعی 

می تالش  شاعر  که  است  درون  آنیموس  با  وی  فاصلة  نمادین  تجلی  وجودش،  آسمان  از  شاعر  و افتادگی  اتحاد  با  کند 

یابد. پیوند زمین و آسمان، تصویری از درآمیختن   با آنیموس درون، آمیزش  و  برطرف سازد  را  خود  روحی  نابسامانی  او،  با 

با این نیمة مردانة وجود شاعر است که در قصیدۀ  و سازش   پدیدار گشته است: «الخطوة اِلخیرة»این وحدت 
یا سمائي، فوق أرضي/ سوف أطوي النوَر في قلبي العمیقأ » / َأسُكب اِلحالَم في ُعمق حیاتي/ تصَعُد سوف أحیا،  / كنت یومًا خافقًا، بیَن الغیومأ

فوَق النجوم   (.257،  2: ج1997« )المالئكه،  اآلماُل بي 
بین   )ترجمه( روزگاری  من  خواهم ساخت/  وارد  عمیقم  قلب  در  را  نور  زمینم/  روی  من،  آسمان  ای  کرد،  خواهم  »زندگی 

میابرها در طپش بودم/   میرؤیاها را در عمق جانم جاری  آرزوهایم مرا باالتر از ستارگان   برد«ساختم/ 
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آن از  استمداد  با  که شاعر  تعابیری  و  میواژگان  را  خود  تصویر  امیدواری و زایش ها  در این تصویر مفهوم  اغلب  سازد 

میانگیزه تداعی  را  زندگی  برای  جدید  بههای  صعود  و  عمق  ابر،  نور،  جمله  از  اساطیری   کند  باورهای  در  که  باال  سوی 

می  کنند.همیشه مفهوم عبور از وضعیت بدتر به بهتر را القا 

همین ویژگیِ جمعی بودن:  آنیموس و جمعی  . 4.  2.   3 دلیل  به  تا شخصی.  است  جمعی  عناصر  بیانگر  بیشتر  نرینه  »عنصر 

آن بجای  نرینه  عنصر  که  )هنگامی  زنان  که  است  میبودن  معها سخن  »آنگوید(  »ما«،  کلمات  از  استفاده موال  »همه«  یا  ها« 

واژهمی گفتارشان  در  و  میکنند  چشم  به  باید«  »ما  و  است«  »الزم  »همیشه«،  مانند  )یونگ،  هایی  در 292:  1392خورد«   .)

اشعار نازک نیز وجه جمعی بودن کهن از  یافته است، از جمله در قصیدۀ  بسیاری  العام  »الگوی آنیموس، بازتاب  ؛ «الجدیدإلى 

انسان خود را در جمع  ها را از فکر کردن به حقیقت شدن به مادیات و رفاه دنیا آنبیند که مشغولای میزدههای غفلتنازک 

ذکر شده اشاره کرده است، صبغه قالب جمالت  در  یونگ  چنانکه  است.  داشته  باز  تدبر مردانه در این شعر به زندگی  ای از 

می شاعرچشم  و  فیلسوفانه  ،خورد  و نگاه  فردیت  بر  متکی  بیشتر  که  زنانه  لطیف  احساسات  از  و  دارد  جهان  حقایق  به  ای 

 گیرد:های ذاتی است، فاصله میدغدغه
و» البسر/  ینكُرنا  عالم اِلشباح،  عام ال تقرب مساكننا فنحن هنا طیوف/ من  ا اللیل و الماضي ویا   نعیش أشباحًا تطوْف/یجهلنا القدر/ ویفر من 

لنا...نحن العراة من الشعور، ذوو الشفاه الباهته  (.249،  2: ج1997)المالئكه،   نحن الذین نسیر ال ذكری 
منزلگاه  )ترجمه( به  نو  به سان سایه»ای سال  اینجا  در  ما  نشو،  نزدیک  ما  جهان شبحهای  از  هستیم  انسانهایی  ما را ها،  ها 

می ما میکنند، شبانکار  از  روزها  و  کنیم، ما های سرگردان زندگی میشناسند، به سان شبحگریزند و سرنوشت ما را نمیها 

ادامه می یاد و خاطرهبه راهمان  با لبدهیم، بدون  از احساسیم،  ما خالی   هایی خاموش«.  ای، 

الرهبان »قصیدۀ   »أنشودة  »الخیبة«،  و  لأللمخم«  أغان  از این نمود آنیموس باشد که بخش تواند مثالنیز می  «ُس  های بارزی 

را به خود اختصاص داده است.  اعظمی از دیوان شاعر 

 . نمودهای منفی آنیموس در شعر نازک3.   3

نوع بشر نتواند با کهن اگر  یونگ  اعتقاد  اینبنابر  بیاید، در  غیرقابل مهار، ها سرکش،  صورت آنالگوهای درون خود کنار 

کینه و  میلجوج  مخاطره  به  را  فرد  روانی  حیات  و  شد  خواهند  ظاهر  و توز  انسان  روحی  نامالیمات  از  بسیاری  افکنند. 

داردناسازگاری وجهی  چنین  نیز  نرینه  عنصر  دارد.  امر  همین  در  ریشه  او  او تالش نکند،   ؛های  با  آمدن  کنار  برای  زن  اگر 

خطرآفرین می و  مهار  لطیف دارند ممکن است به گونهغیرقابل  -ای خشن و بیشود. این عنصر حتی در زنان هم که طبعی 

 (.285:  1392، رحم ظهور کند )یونگ

رؤیاهای زنان، مرد ازلی اساطیری است. باستانی  خطاکار ازلی:  . 1.  3.   3 در  آنیموس  بارز  نمودهای  از  ترین نمونة این یکی 

اولیه در افسانه تکثر یافتهنمود، حضرت آدم)ع( در داستان آفرینش است. زوج  اکثر ملل از یک کالبد دو جنسیتی  اند. به های 

ی آدم  پهلوی حضرت  از  حواء  حضرت  خلقت  ماجرای  مثال  افسانهعنوان  در  »سیکوم«  از ا  خویش  برای  که  آفریقایی  های 
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میشاخه »مبونوی«  نام  به  زنی  درختان  )السواح،  های  افسانه108:  1988سازد  در  اولیه  زوج  خلقت  همچنین  جزیرۀ (،  های 

سرخ)عبود،   گل  از  آرام  اقیانوس  در  نمونه85:1999»تاهیتی«  نیز  کهن(،  از  متکثر  هستهای  نخستین  انسان  از الگوی  که  ند 

کهن نقد  مینظرگاه  داللت  زن  و  مرد  جنسی  دو  ماهیت  بر  انسان به زمین، برخی راندهالگویی  هبوط  ماجرای  در  شدن کنند. 

ابوالبشر از زمین را گناه نخستین و برخی خطای نخستین می انسان روی زمین در نگاه نازک، رنجی مداوم آدم  نامند. زندگی 

از این است که عقاب عمل آدم)ع( است.   از نیمة مردانة وجود خود را نمایان ساخته است.  ابیات زیر، این جنبة منفی  او در 

 کننده و فریبنده است:   منظر، آنیموس برای زن گمراه
العقاب نحن جمیعا » إلیهم/ ثمَن العیشأ َحْیرًة و دموعًا/ أيُّ ذنب  جناه آدم حتی/ نتلقی  َأننا دفعنا   (.38، 1ج :1997« )المالئكه،  َحسُبها 

آدم سر زد که ما  از  گناهی  چه  پرداختیم.  آنان  برای  آه  و  اشک  با  را  زندگی  بهای  ما  که  است  کافی  همین  را  »او  )ترجمه( 

به خاطر آن کیفر داده شدیم«  همگی 

کابوس  . عفریت مرگ:2.  3.   3 و  رؤیاها  در  آنیموس  که  نمودهایی  از  اندیشی های زنان دارد، نمود مرگ است. »مرگیکی 

اندیشة محوری بشر هستند و  تاثیر قرار داده است. مرگ و رستاخیز  انسان را احاطه کرده و افکارش را تحت  خیال  همواره 

می اولیه ظاهر  اساطیر  به  بازگشت  در  و  رؤیاها  در  ناخودآگاه  به طور  معاصر  انسان  در  متمرکز  اندیشه  شود« )أبوغالی، این 

از افسانهند مادینه می(. »عنصر نرینه هم درست به مان66:  2006 زادگان، زنی های پریتواند عفریت مرگ باشد؛ مثالً در یکی 

می قهرمان  همان  یا  مردی خوش سیما  پذیرای  مردتنها،  که  بود  دیده  خواب  هرچند  پادشاه مردگان است. او پس از   ،شود، 

می ناگزیر  را  مرد  ابتدا خودداری میچندی  کند. مرد  آشکار  را  خود  واقعی  که شخصیت  گوید: اگر چنان کند کند و میکند 

اما وقتی زن پافشاری می میرد. از نقطه نظر گوید که خود مرگ است و زن همان دم از ترس میکند، مرد میزن خواهد مرد. 

نمایة شرک ایاسطوره تجسم  زیاد  احتمال  به  بیگانة خوش سیما  که به صورت پادشاه مرگ )که ،  است  خدایان  یا  پدر،  آمیز 

پرسه ربوده شدن  اما از نظر روانییادآور  است.  کرده  پیدا  نمود  است(  هادس  بدست  ای است که نمایانگر عنصر نرینه  ،فون 

با   ارتباط  ویژه  به  و  انسانی  مناسبات  تمام  از  را  میزن  باز  )یونگ،  مردان  (. خویشکاری آنیموس وقتی به 287:  1392دارد.« 

می ظاهر  مرگ  عفریت  )اسمعلیصورت  است  زن  وجود  در  زندگی  شور  خشکاندن  و  خالقیت  نیروی  کشتن  ، پورشود، 

1397  :182.)   

در سرودۀ   قتلُت حبي»نازک  باندازد و گمان میبا عفریت مرگ پنجه در پنجه می  «عندما  ر این هیوال پیروز شده و کند که 

انتها چنین احساس می نیستی قرار داده اما در   کند که خود و شوق به زندگی را کشته است:  او را در پرتگاه 

و» الملعوَن  اسَمَك  وأبغضُت  الَلوَن  كرهت  ظال/  و  واِلصداَء  و الشكال/ ...والنغمَة  واإلیقاَع  لي  النصُر  الُهوةَتم   الی  یَت تمثاال  ...و كنُت /َهَو
و لیلي  الساعَة في  وقتلُتَك  / فأدركُت وفي كأسي/  الی الرمسأ المقتوَل في بْطء   « لوُن الیأس في وجهي/ بأني قط  لم أقتْل سوی نفسيكنت أشی ع 

 (.337، 2:ج1997)المالئكه،  
نفرین شده»  )ترجمه( صدایت و سایهبه خشم آمدم از اسم  از رنگ، آواز، موسیقی و هیبت تو متنفر شدم/  ات، پژواک   ات/ 
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با درنگ،  تو را کشتم / و  و جام شرابم  در شب  لحظه،  همان  در  کرد/و  پرتگاه سقوط  در  تو  پیکر  و  من شد  آن  از  پیروزی 

که رنگ نومیدی ب / ،که من هرگز کسی را جز خودم نکشتم.ر چهرهمقتول را تا گور تشییع کردم/ در حالی   «ام بود دریافتم 

شود که شاعر خود را در نبردی سخت و کشنده با او تصور توزی ظاهر میآنیموس در این تصویر در هیأت عفریت کینه

با هیوالی درون، از منظر نقد کهنمی وقفه شاعر در قلمرو تواند به مفهوم تالش بیالگویی می-کند. چنین احساسی از مبارزه 

مردانه وجودی  نیمة  درونیِ  نداهای  از  رهایی  برای  ، به مفهوم زندگی شخصی  این دریچه  از  او،  با  مبارزه  تمثیل  باشد.  اش 

کینه و  از سرسختی  یونگ  که  است  وجود  مردانه  با ساحت  نیامدن  از این حیث میکنار  تواند توزی آن سخن گفته است و 

ادامة حیات را مختل میبا  آمیزبرای زن مخاطره اینکه زن با اتکای بر طبع لطیفش شد که در طول زندگی، امیدش به  کند؛ چه 

ناخودآگاهمی به شکل  گاهی  اما  باشد؛  داشته  آرامی  زندگی  می  ،خواهد  نشان  خود  از  پرخاشگر  و  که تصویری خشن  دهد 

بنابراین سعی می انتطار ندارد؛  از او  را در وجود خود خاموش کند. قتل هیوال در این تصویر کند این میل به خشونت  جامعه 

خویش را می کشتن  با  آن  دانستن  یکی  تفسیر نمود که منظور شاعر از خودکشی، سرکوب همان ندای درونی و  توان چنین 

خاموش جلوه می مرگ  نوعی  او  نگاه  در  خود  و سرکوب  اما دیگران او را درک است  کند که همواره با شاعر همراه است؛ 

واقعیت  کنند؛نمی آرامی دارد. ،زیرا در جهان   در ظاهر زندگی 

تعادل روانی زن را به  یکی دیگر از جلوه  . مرد متعصب:3.3.3 ریزد، مرد متعصب است. نمونة هم میهای منفیِ آنیموس که 

منفی نرینة  میچنین  را  که همسران خود را پنهانی میای  کرد  مشاهده  آبی«  »ریش  داستان  در  با این کتوان  شد. عنصر نرینه 

بازتاب تمامی  تجسم  میچهره،  چیره  زن  وجود  بر  که  است  ویرانگر  و  ناخودآگاه سرد  نیمه  هنگامی که های  ویژه  به  شود، 

بگر خود  احساسات  بند  از  الگوی مرد متعصب را می(287:  1392)یونگ،    یزدنتواند  این  از  دیگری  نمونة  توان در داستان . 

و   یک شب«  و  مشاهده»هزار  و شهرزاد  پادشاه  پادشاه به دلیل تعصب و حس خیانت همسرش را می  ماجرای  کشد و کرد. 

می وا  خود  با  ازدواج  به  را  دختران  میهمگی  قتل  به  به شهرزاد میدارد سپس  نوبت  تا  : 1390رسد )ر.ک. طسوجی،  رساند 

4.) 

تعصب و کینه للعار»جویی نرینة درونش را در قصیدۀ  نازک،  نعکس ساخته که بر برادر فرافکنی شده است؛ این م  «غسال 

می روایت  را  دختری  و رسوم خشک و متعصبانة جامعة خویش شده و مورد سوء ظن شعر سرنوشت  آداب  قربانی  که  کند 

و برادر واقع گشته که به سبب ترس از ننگ و بدنامی او را می یعنی پدر   کشند:  مردان خانواده؛ 
و» وأماُه!  وو  دموعٌ َحشرجًة  وَسَواُد/  الدُم  وانبجَس  اه! واختلج الجسُم المطعوُن/  ش فیه الطین/ أم  المتموج َعش  لم یسَمْعها إال الجالد.../ الَشْعُر 
وو الوحشيُّ  ُد  الجال  ویعود  والدنا  الناس.../َتْرُقُبنا في قبضة  وَیلقی  للعاْر؟أخینا/  غساًل  فاْر/ ستوارینا  قأ یدري أيُّ  : 1997لمالئكه،  « )اغدًا َمن 

 ( 351،  2ج
جان  )ترجمه( نالة  مادر!  تاریکی/ خون جاری شد و پیکر زخم»آه  و  اشک  خورده در هم پیچید/ و گل و خاک بر موی سوز، 

تاب نشست/ مادر! جز جالد کسی صدا را نشنید/ جالد وحشی برمی گردد و مردم مرا در چنگ برادر و پدرم نظاره پرپیچ و 

و کسی نمیمی خواهد کرد«کنند.../   داند فردا کدامین بیابان برای شستن ننگ ما را در خود پنهان 
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رام الهام شده است و روایت مرگ دختر به صیغه متکلم، نشان آنیموسِ  در این قصیده به شکل یک جالد بر شاعر  نشده 

همذات چنین سراز  واقعی  جامعة  در  که  دارد  دخترانی  با  شاعر  دارند.پنداری  کهن نوشتی  نقد  در  جانی  و  تبهکار  مرد  -از 

اسمعلی  ( است  شده  یاد  روح  ذاتی  غارتگر  عنوان  تحت  تصویر، 176:  1397پور،  الگویی  این  در  آنیموس  خویشکاری   .)

او به فرآیند فردیت اختالل  رسیدن  فرآیند  در  و  نازک شده  روحی  تعادل  ریختن  برهم  که سبب  اوست  تبهکاری  و  جنایت 

ک یابد زیرا در این صورت، »حق ایجاد  است. این تصویر نشان از آن دارد که نازک نتوانسته بر فشار درونی خود تسلط  رده 

علی  ( همکاران،  تعیین سرنوشت«  و  خویشکاری106:  1400رضایی  جزو  که  را  دهد های مثبت آنیموس است از دست می( 

میو آنیموس نمودی شرارت  یابد.آمیز 

می  گرا:. موجود پوچ4.  3.   3 خود  به  انفعالی  حالت  چنان  گاهی  نرینه  عنصر  ناخودآگاه  که ممکن است به فلج افکار  گیرد 

ژرف از  نرینه  عنصر  موارد،  گونه  این  در  گردد.  منجر  پوچی  احساس  و  شدید  ناامنی  احساس  یا  احساسات  ترین شدن 

میبخش نجواکنان  زن  درونی  بیچارههای  »تو  اینگوید:  چرا  دوندگیای.  چیست؟ می  همه  زحمت  همه  این  فایدۀ  کنی؟ 

از این نخواهد شد« )یونگ،   تحلیلی یونگی، می288:  1392زندگی هرگز بهتر  توان چنین گفت که زن (. بر مبنای روانشناسی 

می احساسی  چنین  دچار  ناخودآگاهانه در او بیگاهی  به شکلی  زندگی  تمامی  و  شود. برخی از رفتارهای زن و معنا میشود 

ناخودآگمرد  یعنی همان  منشأ این رفتار است.  در زندگی به ارادۀ خودشان نیست؛ بلکه یک عامل روانی؛   اه جمعی 

می الهام  را  نومیدی  و  پوچی  او حس  به  نازک  درون  آنیموس  در قصیدۀ  گاهی  آنیموس چنان او را به   «نهایة السلم»کند. 

کشانده که حتی نمی تواند داند در کجاست و سرانجام همه تالش او چه خواهد شد. سرانجامی که هر چه باشد، نمیپوچی 

 پایانی خوش برای شاعر داشته باشد:  
و الُسل ْم/  في  ُق  أحدِّ مازلُت  أنا؟/  أین  أشواقي  ُتثقُلها  أیاٌم  أیاْم/  ْت  لكْن مرَّ یبدُأ  ُم  و  السل  الیتُه  قلبي حیُث  یبدُأ في  أین أیَن نهایتُه؟/  یبدُأ.  ظلمُتُه/ 

 (110،  2: ج1997« )المالئكه،  الباُب المبهْم؟ باُب الُسل ْم؟
می  )ترجمه( را سنگین  آن  من  خندۀ  و  شوق  که  روزهایی  گذشتند/  خیره »روزها  نردبان  به  پیوسته  هستم؟/  کجا  من  کرد. 

پایامی اما  پیداست  نردبان  میشوم/  آغاز  قلبم  کجاست؟/از  تاریکینش  بیابان  که  آنجا  میشود،  شروع  دروازۀ اش/  شود، 

ابتدای نردبان؟«  نامعلوم کجاست؟ 

عالم باالست )حسینی،   نمادی از صعود به  غالباً  در شعر عرفانی  که  تواند به (، در این تصویر نمادین می24:  1386نردبان 

وسیله رعنوان  آنیموس  که  شود  تفسیر  میای  زمین  و  آسمان  وحدت  در  را  آن  دیگر  شکل  که  دهد  پیوند  آنیما  به  توان ا 

تار می تیره و  انتهای نردبان را  اما نازک،  تمثیلی از گمشدگی شاعر در زندگی و ناتوانی او از مشاهده نمود؛  بیند؛ این تصویر، 

می نشان  را  آنیموس  با  دپیوند  )آنیموس(  مذکر  فردی  با  شاعر  ادامه،  در  میدهد.  صحبت  درونش  فراسوی ر  در  که  کند 

 معنی برای شاعر رقم زده است:  آرزوهایش به صورت مجهول مانده است؛ هیئتی مجهول که زندگی پوچ و بی
فوَق اِلحزاْن/ ال شيَء سوي ْرْجع  » أْفق  حفَّ به المجهوْل.../  وراَء َمَدی االحالْم/ في  أنَت هناك  لم نلتق،  أیاْم/  ْت  ُس في سمعي مر  نعسان/ یهمأ

)همان: لیس یعوْد/ ال لیس یعودْ   »110.) 
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تو آنجایی، پشت گسترۀ رؤیاها، / در افقی که بی نکردیم /  دیدار  »روزها سپری شدند،  نهایت آن را احاطه کرده.../ )ترجمه( 

که در گوشم پچ پچ میها/ هیچ چیز نیست جز پژواک چرتروی غم  گردد.«، نه بر نمیگرددکند/ که او برنمیآلود 

مار و افعی:  5.  3.   3 جلوه.  از  خویشتن یکی  نماد  و  حیات  تجدید  الگوی  مار  اژدهاست.  یا  افعی  مار،  آنیموس  منفی  های 

می ناآگاه  و  آگاه  که شامل  روان  تمام  است  موضوعی  )سلف(  خویشتن  یونگ  نظر  از  یا خویشتن، مرکز است؛  شود. سلف 

مردانگ مار  خداست.  مانند  و  و حیوان مورد عالقة زن نیز معرفی شده است. مار رمز مطلوب خودآگاهی است روان  است  ی 

 (.63:  1370)یونگ، 

زندگی با  و  ندهد  تشخیص  را  خود  درون  حیوان  انسان،  اگر  یونگ  باور  نیامیزد، ممکن است خطرناک شود. در  در  اش 

تنها آفریده توانایی چیره شدن بر غرایز خود را دارانسان  اما در عین حال میای است که  ها را سرکوب، دگرگون تواند آند؛ 

جریحه میو  و  کند  هیچدار  مار  که  خطرناک دانیم  میگاه  که زخمی  وقتی  از  غرایز سرکوب شده تر  بنابراین  نیست؛  شود، 

باید حیوان درون خود رمی انسان بدوی  با این وجود  تباهی بکشانند.  به  را  وی  و  چیره شوند  انسان  بر  تا توانند  ا رام سازد 

باید درون خود را التیام بخشد و با وی دوست شود )یونگ،  انسان متمدن   (.364-363:  1392برایش همراهی مفید شود و 

کینه و  لجوج  افعی  یک  هیئت  در  المالئکه،  نازک  در شعر  پا به پای نازک در همة مسیرهای آنیموس  که  توز ظاهر شده 

میزندگی نمایان  شاعراش  دشمنی  می  شود.  گریز  و  تعقیب  به  منجر  او،  از  فرار  و  مار  را با  خود  زهر  باألخره  مار  و  شود 

بار دیگر به سراغش میریزد و شاعر را دچار ماللت میمی و جباریت سرنوشت  بنابراین، احساس پوچی   آید:  سازد؛ 
و» الیدروْب/  وأین أمشي؟ مللُت  المروْج/  و الخفي اللجوج/ لم یزل سئمُت  الطرق الذاهباْت/ یقتفی خطواتي، فأین الهروب؟/الممرات والعد 

الفظیْع... النجوم.../ذلك اِلفعواُن   (.77،  2: ج1997« )المالئكه،  باِلغاني إلی كل أفق غریْب/ ... صامٌد كُصُمودأ 
»به کجا روم؟ از راه بیزار شدم/ از چمنزاران به ستوه آمدم/ و دشمن پنهان و کینه)ترجمه(  تعقیب من است. توز/ هها  نوز در 

چونان ستاره هراسگریزگاه کجاست؟  آن افعیِ  است.../   آور...«ها، همچنان استوار و پایدار 

می مار،  با  مواجهه  از  فرار شاعر  تفسیر شود که گاه سرکش و تمثیل  با آنیموس  تواند به عنوان ترس شاعر از رویارویی 

است و شاعر به جای این کند از آن که به او نزدیکنافرمان  تا مهارش   گریزد.می شده 

یا عاشقی است که در پی آنیما و نجات او از بند یکی از نمودهای آنیموس چنان  وفا:عاشق بی . 6. 3.  3 که ذکر شد، قهرمان 

می به سفرهای سخت  یا سیاهچال  اما گاهی جادوگر  یا آفرودیت؛  مثل سفر آدونیس به زیر زمین در جستجوی عشتار  رود؛ 

جنبه عاشق  انحرافی و ویرانگر پیدا میاین  شود. وفا در ناخودآگاه شاعر نمایان میکند. او در هیأت یک شخص بیای منفی، 

او را به نحوی برمی احساسات  که  مردانی  در  را  ناخودآگاهش  آنیموسِ  مؤنث،  بخشد. اگر او در انگیزند، عینیت می»جنس 

آ کند،  تجربه  را  پرشوری  کشش  مردی،  یافت میمورد  دارای همان خصایصی است که در تصویر آنیموس زن  مرد  شود؛ ن 

برعکس، اگر احساس بیزاری و نفرت به او دست دهد، آن مرد کسی خواهد بود که نهادها و طبیعتی دارد که با تصویر نرینة 

است« )پورالخاص و عشقی،   مغایر  او  بی  وفایی و(. در بیشتر اشعار نازک، مضمون بی8:  1393درون  سرانجام نیز دیده عشقِ 

قصیدۀ  می در  جمله  از  مساء«شود،  نافرجام سخن می  »ذات  عشقی  رنج  و  درد  امید به زندگی را در او خاموش از  گوید که 
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این به  توجه  با  است.  مصاحبهکرده  منابع،  در  نافرجام  عشقی  ماجراهای  از  و شرحکه سخنی  نشده، حالها  دیده  نازک  های 

تاب مقاومت را ندارد و همواره او   ،دالل نمود که شاعر گاهی در مقابل فشارهای ناخودآگاه و نرینه درونتوان چنین استمی

میرا مانند عاشق بی که هرگز نمیوفایی   تواند با او از در صلح و آشتی درآید:  پندارد 
الكئیبا/ یا دُموعي، أي م الُمرَّ  ا/ قد سئمُت اِلمل  إلی  الغادُر، ال تنظْر  ها  أبالُه البعاد/ والتَقینا، ال فؤاٌد یتغني/ ال ابتساٌم عنًی للقاء/إن َذوی الحب ُ وأی 

و الَشفتان/  السماء/ورَسمته  تحَت  شیء   كل ُ  الُوجُوم/  ینا  یطو الَصمتأ  ُجنح  تحَت  كالُغرباء/  الُدجی،  في  الُهموم التَقینا  َتذویني  َوحدَي  َأَنا 
 (77، ۱: ج1997)المالئكه،  
بی)ترجمه(   رنج»ای  تلخ  آرزوی  از  بیزارم  من  نکن/  نگاه  من  به  اشک  آور/وفا  که ای  اگر   / چیست؟  دیدار  معنی  من،  های 

دوری و  شد  نابود  غریبهآن  ،عشق  همچون  تاریکی  در  ما  کرد/  کهنه  دیدار را  به  کردیم/  مالقات  را  همدیگر  بیگانگان  و  ها 

ترانه قلبی  هیچ  رفتیم،  هیچیکدگر  نداشت/  لب  بر  خموشی خنده  ای  را  ما  سکوت،  سایه  زیر  نبست/  نقش  لبان  بر  ای 

و غم  کند«پژمرده میها مرا در تنهایی  فراگرفت/ همه چیز زیر آسمان/ 

است که روایتگر عدم درک متقابل شاعر و نرینة درون است:  ۀ« دیگر سرودثلج ونار»همچنین قصیدۀ   نازک 
تٌر ُمسَدل یحجب أسراري سأ ورودا قْد ُتذَبل  أتركني   إن وراَء اِلستارأ 

وو     أنَت ذهبَت  أْن یسقی  أبَقیَت الشوقاأذا ما   ُعصفورا َعطشانا ال یحُلُم 
یه    قلبک َحیری َمنسَیهفي زاویة  من   یا آدُم ال تسأْل... حواؤک َمطو

ج1997)المالئکه،    :2 ،483) 

تا رازهایم را پرده  )ترجمه( شود / وقتی تو ها گلهای سرخی است که پژمرده میای فروافتاده بپوشاند در پس پرده»رهایم کن 

تشنه پرندۀ  همچون  شوق  سیرابرفتی  امید  که  شد  گوشهای  در  تو  حوای  نکن  سؤال  آدم  ...ای  ندارد/  ازشدن  قلبت   ای 

است.«    سرگردان رهاشده 

بی عاشق  هیأت  در  نیز  تصویر  این  در  درونی شاعر  امید به نیمة  رفتنش همة شور و  با  که  است  کرده  پیدا  جلوه  وفایی 

است. این تصویر در مفهوم ژرفتر برده  بین  از  را  با نیمة مردانة وجود خود است. منظور   ،زندگی  به معنی کنار نیامدن شاعر 

با او احساس آمیختگی نمی تقابل شوق خودش و سردی عنصر مردانه است که  تقابل برف و آتش،  از  کند. او بار دیگر شاعر 

می استفاده  حواء)ع(  و  آدم  ازلی  زوج  بیاز  اما  هستند؛  بشری  جنس  دو  آمیزش  کهن  الگوهای  که  ترک کند  و  آدم  وفایی 

با آنیموس دارد.، معشوقش  نشان از عدم سازش شاعر 

 نتیجه

نتایج ذیل به دست آمد:های نقد کهنها بر مبتای دادهپس از تحلیل سروده  الگویی 

می  - مواجه  درونی  نیروی  یک  با  را  خود  همواره  مختلف،  فردی  و  اجتماعی  شرایط  در  به شاعر  امیدش  گاه  که  بیند 

اف  شود، حس نومیدی و پوچگرایی در وجودش برانگیخته شود.دهد و گاه باعث میزایش میزندگی را 
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یافتن فلسفة زندگی و راز خوشبختی همچون سالکان به سفری معنوی می  - -رود که وقتی از زاویه نقد کهنشاعر برای 

می آن  به  میالگویی  دستاورد  این  به  اندیشهنگریم  تدبر و  وقت از زاویه  هر  که  نگرد، از به جهان پیرامون خویش می  رسیم 

یاری   درونش  الهام مینرینة  و  تمام وجودش را دربر میطلبیده  -گیرد که در این صورت چنین میگیرد. گاهی نیز نومیدی 

بر او غلبه یافته است. و احساسات   توان تفسیر نمود که با نرینة درونش نتوانسته به تفاهم برسد 

انتظار شاعر    - رغم زندگی در کنار همسرش، نشان از آن دارد که وی تحت برای ظهور یک مرد آرمانی علیامیدواری و 

انتظار، نمود یک تجربه باستانی و ازلی است فشار نیروی درونی ناخودآگاه قرار داشته و بر مبنای خوانش کهن الگویانه، این 

تجربه   را  آن  است  ممکن  خود  وجودی  ماهیت  بنابر  زنان  همة  ناخوشایندی که  بسیار  احساس  نیز  نازک  نیز  گاهی  کنند. 

بی  بیند.وفا، و ویرانگر مینسبت به این مرد دارد و او را خیانتکار، 

تعدادی از سروده  - لجباز هستیم که شاعر همواره در همة لحظههای نازک، شاهد یک هیوالی کینهدر  های زندگی توز و 

می احساس  را  آن  در  خود  هیوال  این  کهنکند.  نقد  در  که  نموده  غول، ظهور  و  مار  مانند  حیواناتی  نمادهایی قالب  الگویی 

نمود که تجسمی منفی از روان مردانة شاعرند.  مردانه هستند؛ بنابراین چنین می  توان استدالل 

اینکه    - تعادل  -بر مبنای آرای یونگ-کالم آخر  دگی او به بخشیدن به زننیمة مردانة وجود نازک، مکانیسمی است برای 

می تفاهم  به  آن  با  هرگاه  که  نگاهی خوشبینانه به زندگی دارد و هرگاه درکش نمیاین شکل  کند، آن را بر موجودات رسد، 

می فرافکنی  میویرانگر  نمادسازی  ناخودآگاه  و  نمود کند  آنیموس  منفی  جنبة  المالئکه،  نازک  شعر  در  بین  این  در  کند. 

 شود.ک شاعر نومید شناخته میبیشتری دارد و بیشتر به عنوان ی

 نوشتپی

−Northrop frye(−) 
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