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 چکیده

اي از نقد ادبی است که بیشتر متأثر از اي شاخهنقد اسطوره

ه بررسی ـشناسی تحلیلی یونگ است و بمکتب روان

پردازد. لگوها در تار و پود اثر ادبی میاها و کهناسطوره

ناخودآگاه  ۀحافظ«اتصال این دو حوزه، طرح  ۀترین نقطاصلی

ها است که در اساطیر مجال »الگوکهن«و به دنبال آن » جمعی

ها هاي ساختاري اسطورهالگوها که ریشهیابند. کهنتجلی می

شمار  دهند، الگوهاي ازلی و ابتدایی روان آدمی به را شکل می

شوند. از  آیند که به شکل تصاویر در آثار ادبی بازآفرینی میمی

اند که  الگوها، آنیما و آنیموسترین این کهنمعروف ۀجمل

بخش روان ناخودآگاه مردان و زنان محسوب عنصر تکامل

 يادـآب محمود دولت ار، رمان ـجست نـیدر اد. ـشونمی

نقد هاي  دگاهیاس دبراس -یارسـان فـرم نـتری زرگـب -

مورد خوانش قرار گرفت تا  الگویی کهن -اي اسطوره

بر اساس  موسیو آن مایآن الگوهاي کهن نمود یچگونگ

 نیشود. ا یرمان بررساین  در الگوها کهن نیا هاي یژگیو

صورت  یلیتحل -یفیو به روش توص یفیک ةویپژوهش به ش

در  مایآن الگوي کهن دهد یمقاله نشان مۀ جیگرفته است. نت
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Abstract   

Myth Criticism is a branch of literary criticism 
that is more influenced by Jung's school of 
analytical psychology and examines myths and 
archetypes in the fabric of a literary work. The 
main point of connection between these two 
domains is the design of the "collective 
unconscious memory" followed by the 
"archetypes" which are manifested in 
mythology. The archetypes that form the 
structural roots of myths are the primordial 
patterns of the human psyche that are recreated 
in the form of images in literary works. Among 
the most famous of these archetypes are anima 
and animus, which are the evolutionary 
elements of the subconscious mind of men and 
women. In this article, Mahmoud Dolatabadi's 
keynote novel - the greatest Persian novel - was 
read based on the views of myth-critique 
archeology in order to examine the anima and 
animus archetypes based on the characteristics 
of these archetypes in this novel. This research 
has been done qualitatively and descriptively-
analytically. The result of the article shows that 
the archetype of anima is manifested in the 
form of a lover, an exemplary mother, a 
seductive woman, an inspiring woman, a life-
giving woman and the manifestation of anima 
in masculine illusion with a feminine gender 
influenced by wife, mother and sister. The 
appearance of animosity can also be seen in the 
behavior and spirits of men in key women. 
Key Words: Mythical Criticism, Klidar, 

Anima, Animus.  
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 مقدمه

الگوها تصاویر ازلی و ابتداییِ ذهنی در ضمیر کهن

جمعی مشترك میان  ۀناخودآگاه قومی و حافظ

هستند. برخی  تمامی آدمیان، از ابتدا تا به امروز

اجزاي این انگاره هر چند پیش از یونگ در 

اي هاي برخی اندیشمندان سابقه دارد، اما بر نوشته

پارچه در دیدگاه به شکل کامل و یک بارنخستین 

 تحلیلی یونگ مطرح شد. نقد -شناسیروان

 با 1934 سال از یونگ آراي از ثرأمت الگویی کهن

 باکین ماد اثر شعر در الگوها کهن کتاب انتشار

 و دانته اشعار یونگی تحلیل به که شد معرفی

. داشت اختصاص...  کالریج و شکسپیر میلتون،

 شکل به یونگی تحلیل نقد، اتومیآن انتشار از پس

 زمان آن از و شد ارائه فریزر توسط مندتري نظام

 هنري آثار تحلیل در یونگی مفاهیم از بسیاري

 الگویی کهن نقدهاي در. اند گرفته قرار توجه مورد

 هم اي اسطوره نقد از ايشاخه عنوان به که

 نمادها، جمعی معناي واکاوي است، شده شناخته

 و مجدد والدت و تفرّد مانند یمیمفاه بررسی

 نقاب، سایه، آنیموس، و آنیما مانند الگوهایی کهن

 قرار توجه مورد... خویشتن و انـقهرم ادر،ـم

گونه که یونگ آن )192: 1399 بیات،( .گیردمی

الگوها، محتویات ناخودآگاه  کهن«کند:  تصریح می

اند که بالقوه در روان آدمی موجودند و به  جمعی

گاهی هاي درونی و بیرونی در خودآ ب انگیزهسب

تر، خود  د یا به عبارت دیگر دقیقشون پدیدار می

شناسانند. به طور کلّی  را به خودآگاهی می

مظاهر و تجلیات  ۀند از هماالگوها عبارت کهن

) 229: 1366(ستاري،  .»وار عام روان آدمی نمونه

که منتقدان نقد ادبی در این حوزه بر این باورند 

این تصاویر مشترك جمعی و نژادي در آثار 

زرگ نمود و بروز ـان بـدان و نویسندگـهنرمن

توان  هایی، مییابند. بر اساس چنین انگارهمی

هاي بلند که مجال  گفت داستان، به ویژه داستان

تر  پردازي در آنان فراخ گري و شخصیتروایت

هاي  ، ظرفیت  تواند به فراخور زمینه است، می

مناسبی  ۀهاي نویسنده، عرص ضوع و توانمنديمو

الگوهاي گوناگون باشد. بنابراین،  براي ظهور کهن

از یک طرف، به سبب حجم قابل  رمان 

ترین رمان  اش که آن را به عنوان پر برگ توجه

فارسی در آورده و از طرف دیگر، به خاطر 

صاحب سبک و صاحب نامش و با  ةنویسند

که معتقد است نویسندگان  یونگ ۀتوجه به گفت

بزرگ از بینش کهن الگویی برخوردارند (گرین و 

تواند حاوي بسیاري  )، می180: 1385همکاران، 

الگوها باشد. در این پژوهش کوشش  از کهن

هاي نقد با توجه به دیدگاه شود تا رمان  می

الگویی مورد توجه و خوانش کهن-اياسطوره

ها و نمودها به یژگیقرار گیرد و در دو بخش و

بررسی آنیما و آنیموس در این داستان پرداخته 

شود و به این پرسش پاسخ داده شود که 

چگونه  موسیو آن مایآن الگوهاي کهن يها یژگیو

 متجلّی شده است؟ دریکل رماندر 

 

 پژوهش ۀپیشین

الگوهاي آنیما و آنیموس و بروز و کهن ةدربار

ه خصوص در نمود آن در آثار ادبی فارسی ب

هایی صورت گرفته شعر، تحقیقات و پژوهش

هاي زن داستان  شخصیت ةاست که دو مقاله دربار

هایی  است و با رویکرد این مقاله نزدیکی 
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شوند. نخستین این  دارد که در اینجا معرفی می

الگوي زن مارال کلیدر و کهن« ۀها، مقال مقاله

رحناز قنبري و ففرزانه یوسف ۀنوشت» ایرانی

سندگان در آن ) است که نوی1391پناه ( حسینی

اي و گونه منبع نقد اسطورهبدون استفاده از هر

الگویی به بازنگري رفتار مارال تحت کهن

اند. نویسندگان هاي احساسی زنانه پرداختهدیدگاه

این مقاله معتقدند: از آنجایی که مارال زنی 

رمان  هاي برجسته و قدرتمند در بسیاري از صحنه

اش هاي شخصیتیژگیـه ویـه بـا توجـاست، ب

الگوي زن ایرانی باشد و تواند نمادي از کهنمی

الگوهاي خاصی  در نهایت اینکه قوم ایرانی کهن

شود شان دارند که سبب می در ناخودآگاه تباري

 ۀزنان آنان از زنان سایر اقوام متمایز شوند. مقال

مارال در  الگویی از توصیف خوانشی کهن«دوم 

از احمد خاتمی و عبدالرسول » رمان 

) است که در آن نویسندگان، 1393شاکري (

جو در متون کالسیک واند با جست کوشیده

هاي  ادبیات فارسی و نگاهی به اوستا، زمینه

الگوي پري را در شخصیت مارال  بازنمایی کهن

 نشان دهند. در داستان 

 

 مبانی نظري

 اي نقد اسطوره. 1

هاي کاوي در آغازین سالپس از تأسیس روان

قرن بیستم، تسلط انحصاري فروید بر این مکتب 

-نوین دیري نپایید. این جنبش به دست روان

کاوانی که در یک یا چند موضوع بنیادي با فروید 

هاي رقیب تجزیه اختالف دیدگاه داشتند به گروه

ترینِ این شد. کارل گوستاو یونگ از برجسته

شناسی تحلیلی را فراد بود که بعدها مکتب روانا

کاوي فروید داشت،  که سه تفاوت اساسی با روان

بنیاد نهاد. نخستین تفاوت مربوط به ماهیت لیبیدو 

یونگ و فروید  ۀاست و دومین تفاوت بین نظری

در جهت نیروهایی است که در شخصیت انسان 

گذارند. سومین تفاوت به تعریف ذهن می تأثیر

گردد. یونگ کوشش کرد تا ذهن اهشیار باز مین

اي به آن عد تازهتر بکاود و بناهشیار را عمیق

عد شامل تجارب ارثی نوع انسان و بیفزاید. این ب

اند آنهایی که از اجداد حیوانی به انسان رسیده

شود. در واقع، یونگ براي  (ناهشیار جمعی) می

خصی ناهشیاري دو سطح قائل بود: ناهشیاري ش

 ۀکه درست در زیر هشیاري قرار دارد و شامل هم

ها، آرزوها، ادراکات ضعیف و ها، تکانهخاطره

سایر تجارب مربوط به زندگی فردي است که 

اند. از آنجایی که این سرکوب یا فراموش شده

توان رویدادها خیلی عمیق نیستند، به آسانی می

ري آنها را به خودآگاهی هشیار فراخواند. ناهشیا

ترین سطح جمعی، سطح دوم ناهشیاري و عمیق

روان است. این سطح براي فرد ناشناخته است و 

هاي پیشین، از جمله اجداد تمامی تجارب نسل

شود. ناهشیار جمعی شامل حیوانی را شامل می

هاي شمول است که پایه تجارب تکاملی جهان

رفتارهاي زمان  ۀشخصیت فرد را شکل و هم

ترین  رو، قويدهد و از اینحال را جهت می

نیروي شخصیت است. الزم به تذکر است که این 

-486: 1378هشیارند. (شولتز، تجارب تکاملی نا

یونگ از این نوع ناخودآگاه مشترك و  )496

است.  تعبیر کرده» ناخودآگاه جمعی«موروثی به 

ها و تصاویر مشترك ذهنی نهفته در مایه
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گوها هستند که در الناخودآگاه جمعی، همان کهن

شوند. یونگ اساطیر به تصویر درآمده و هویدا می

با بررسی و پژوهش بر روي آثار اساطیري و 

حتی آنان که با  -هنري اقوام و ملل گوناگون

یکدیگر ارتباط زمانی، مکانی و یا فرهنگی 

و از طرف دیگر، با بررسی رؤیاهاي  -نداشتند

ن مشترکات هایش، به ای کنندهبیماران و مراجعه

ناخودآگاه پی برد. به همین سبب، براي رؤیا قائل 

یکی رؤیاي شخصی و دیگري رؤیاي  ،به دو نوع

مشترك جمعی شد که رؤیاي جمعی همان 

اي الگویی یا رؤیاي داراي بعد اسطورهرؤیاي کهن

هاي بشري را به تمامی است. بورلند نیز اسطوره

اند. دگرفته از یک اصل و منشأ واحد مینشأت

داند می ها را نوعی جریان خودآگاه وي اسطوره

اي ما وجود دارد و به گونه ۀکه در درون هم

دهد که به رازوار، ما را به آن مفهومی پیوند می

نوعی همان ناخودآگاه جمعی یونگی است. از 

هاي مشابه اقوام اسطوره ۀبا مقایس«نظر او 

ا وقوع آنه ةتوان قواعدي را دربارمختلف، می

ها را با ساختار قبایل خاستگاه آنها یافت و افسانه

هاي بازمانده توان پژواك دور سنّتارتباط داد، می

-20: 1387(بورلند،  .»را بی کم و کاست شنید

19 ( 

به کشف ماهیت و «اي که نقد اسطوره

الگوها و نقش آنها ها و کهنهاي اسطورهویژگی

)، یکی 218 :1378(امامی، » پردازد در ادبیات می

از رویکردهاي اصلی نقد ادبی معاصر است که 

کوشد نشان دهد  گیري از آن می منتقد با بهره

هاي  ها، مضامین و دیگر جنبه رویدادها، شخصیت

الگویی  نـاي کهـه متن ادبی از کدام خاستگاه

 )319: 1397. (پاینده، اند سرچشمه گرفته

اساطیر ابزاري هستند که به کمک آنها 

 هاي نابهشیارصورت ا  که اساساًلگوهاکهن

ند، بر ضمیر هشیار، آشکار و مفهوم هست

شوند. عالوه بر این، یونگ بر آن است که  می

ها آشکار الگوها خود را در رؤیاهاي آدمکهن

هاي ما، توان گفت که خواببنابراین، می .کنند می

ها، ما هستند و اسطوره ةشدهاي شخصیاسطوره

. (گرین و دیگر شخصی نیستندهایی که  خواب

الگوها، اشتراکات کهن )180: 1385همکاران، 

نوع بشر در طول تمامی  ۀذهنی و روانی هم

ند؛ تصاویر و هست اعصار و در سرتاسر زمین

هاي موروث از آبا و اجداد هزاران هزار  مایه

د که ـانهایی اولیهمثال«ي آدمی. بنابراین، ساله

نامید. یونگ این » زمینه«اي هتوان آنها را مثالمی

نامد. از آگاه میالگوهاي ناخود نـها را کهمثال

نوعی کار مغز را تداعی » هـمثال اولی«آنجا که 

ت. ـري اسـالح بهتـاصط» الگو کهن«کند، می

کند الگوي ناخودآگاه این معنا را متبادر میکهن

 )85: 1388. (کمبل، »آیدهاي زیرین میکه از الیه

الگوها، دو ترین این کهنمعروف ۀلاز جم

 الگوي آنیما و آنیموس هستند. کهن

 

 آنیما و آنیموس. 2

 ۀهم ةآشکارکنند و زندگی نفس سرنمون آنیما،

به بهترین وجه است.  ناآگاه ضمیر هاي ویژگی

 عنصري است؛ آگاهی پس در نهفته زندگی آنیما

زندگی در اي که هر چیز نهفته که در پیشین
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 .دهد، وجود دارد می روي خود خودي به روانی

 کارکردي همچنین آنیما )65: 1397 مورنو،(

 در است که مرد روح دارد و تصویر ارتباطی

 بیات،( .شودمی بازنمایی زنانه شمایل با  یاهاؤر

اروس  به آنیماکه  یونگ معتقد است )167: 1399

 آنیموس و است مرتبط مادرانه) زندگی نیروي(

از نظر  )168 :(همان .پدران) عقل( لوگوس به

 همگانی امور به معطوف مرد آگاهی«یونگ 

 به معطوف ناهشیارش آنیماي ولی ،است

 طرف از. است همسري تک و شخصیتی تک

 فرزندان و همسر و خانواده بر زنان آگاهی دیگر،

 و وحدت و یگانگی بر یعنی است؛ متمرکز

. دارد التفات تعدد و کثرت بر آنان ناخودآگاه

 بزرگان و پدران از جمعی تأهی در یموسآن

 احکام و اند نشسته هم دور که شود می ظاهر

 گونه خداي مردان آنیموس. کنند می صادر جزمی

 ها ویژگی این. دارد دوست را متعصب و متعهد و

 آنیموس و آنیما فرافکنی تعبیر و درك براي

: 1397 مورنو،( .»آیدمی حساب به مهمی واقعیات

53(  

ون ناخودآگاه فردي هر زن و مردي، در در

یک شخصیت از جنس مخالف، مالک مسکن و 

مأواي ذهنی و روانی اوست. ناخودآگاه یک مرد 

محتوي یک عنصر مکمل زنانه و ناخودآگاه یک 

زن محتوي یک عنصر مکمل مردانه است که 

الگوهاي کهن«شوند. آنیما و آنیموس نامیده می

ست که هر شخصی آنیما و آنیموس بدین معنا

هاي جنس مخالف را از خود برخی از ویژگی

معناي خصایص زنانگی در دهد. آنیما بهنشان می

مردان و آنیموس، بیانگر خصایص مردانگی در 

الگوها، اینها از زنان است. همانند سایر کهن

شوند که هاي ابتدایی انواع ناشی میدوره ۀگذشت

تاري و هاي رفدر آن، زنان و مردان گرایش

. (شولتز، »اند آموخته هیجانی را از یکدیگر می

وردهام آنیما و آنیموس را ـف )295: 1378

داند که هاي ذهن خودآگاه و ناخودآگاه میواسطه

تجسم در رؤیاها و الهامات، فرصتی  ۀدر لحظ

دهند تا چیزي که پیش از این ناخودآگاه ارائه می

نه  چهاگر«درك شود. از نظر او  ،بوده است

همیشه، اما این موردي است که تفکر یک زن و 

احساسات و هیجان یک مرد به قلمرو ناخودآگاه 

ها خو و آنیموس اندیشهواو تعلّق دارد. آنیما خلق

عوض اینکه  هایی که بهدهد. اندیشهرا ارائه می

ي هابر فرض ،دار و واقعاً خودآگاه باشند جهت

) 60: 1374ردهام، و(ف .»اند ناخودآگاه قرار گرفته

خودمختاري ناخودآگاه « که یونگ معتقد است

جمعی، خود را در هیأت آنیما و آنیموس نشان 

آنیما و آنیموس سنگ زیربناي ساختار  دهد...می

 ةاند که در کلیت خود فراتر از محدودروانی

 )29: 1383. (یونگ، »خودآگاهی است

 

 بحث و بررسی

ست، البته نه روح در نظر یونگ، آنیما روح مرد ا

به معناي مذهبی و معنوي آنکه بر ذات شخصیت 

با نشانی از ابدیت داللت دارد، بلکه روحی که 

کنند، یعنی بخشی از مردمان بدوي تصور می

) که مظهر طبیعت 58: 1374شخصیت (فوردهام، 

زنانه در روان مردان است و روح مؤنّث مرد یا 

 است. به آن بخش از روح مردان است که زنانه

نظر یونگ هر مردي، تصویر جاویدانی از یک زن 
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تجسم «) که 227: 1383در خود دارد (شمیسا، 

هاي روانی زنانه در روح مرد است. تمامی گرایش

اي مبهم، ـوهـوخقـات، خلـد احساسـهمانن

منطقی، هاي غیرگونه، حساسیتهاي پیامبرمکاشفه

به هاي عشق شخصی، احساسات نسبت قابلیت

طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه که 

(یونگ و  .»اهمیتش از آنهاي دیگر کمتر نیست

 ) 270: 1383 همکاران،

مقابل آنیما در مردان آنیموس در زنان  ۀنقط

الگو (مانند رسد این کهناست که به نظر می

شود: اول تصویر  آنیما) از سه قسمت منتج می

ت؛ دوم رده اسـجمعی مرد که زن به ارث ب

اي که بر اثر برخورد با مردان در طول تجربه

سوم اصل مذکّر  ؛زندگی به دست آورده است

نهفته در خود وي که آن، عنصر مردانه در زنان 

) این عنصر نرینه در 59: 1374(فوردهام،  .است

ناخودآگاه زنان است  ۀمظهر طبیعت مردان«روان 

هاي گیريو گاهی در مواقع بحرانی، مثالً تصمیم

مهم به شکل پیرمردي در رؤیاهاي فرد ظاهر 

 )227: 1383(شمیسا،  .»نماید شده، راه می

 

 هاي آنیما و آنیموسویژگی

شی، ـبخلـامـدي و تکـازمنـیـی، نـگـرینـدی

بخشی، ناپذیري، زیبایی، خردمندي، الهاموصف

هاي مشترك مثبت در بخشی، از ویژگیحیات

سالی آنیما ی و کهنآنیما و آنیموس است. دیرینگ

الگویی و صورت و آنیموس از خصایص کهن

در تمامی «ازلی و ابتدایی آنها حکایت دارد که 

خورند. حتی در جا به چشم میادوار و در همه

ها جاهایی که نتوان حضورشان را در تداوم نسل

هاي نژادي ناشی از مهاجرت توضیح و آمیزش

 )96: 1378(یونگ،  .»داد

ی آنیما و آنیموس نیازمندي و دومین ویژگ

بخشی یکدیگر است؛ یعنی نیازمندي آنیما تکامل

بخشی آنیما به آنیموس و به آنیموس و تکامل

برعکس. در توضیح این ویژگی، اغلب از اعتقاد 

به دو جنسی بودن زن و مرد در اساطیر و آثار 

در تفکر «آید: الگویی سخن به میان میکهن

باب به زبان رمزي آمده اساطیري قدیم در این 

ماده است؛ مثالً موجود -است که موجود کامل، نر

مرد  ازلی الهی چنین بود یا شیوا گاهی خداي نیمه

: 1382(شمیسا، » زن خوانده شده است و نیمه

فرد انسانی هم نر است «) و در نهایت اینکه 251

در خود » زن بالقوه«و هم ماده. هر مردي یک 

مرد و  ۀزنان ۀبالقوه، جنب دارد و هر زنی مردي

طور خودآگاه صورتی وازده و به زن به ۀمردان ۀجنب

پور، (آریان .»آوردحیات دوام می ةدر سراسر دور

1375 :55( 

هاي این ترین ویژگیاین دو ویژگی اساسی

اند:  الگوها هستند که بیانگر تعریفی مشخصکهن

حضور تصویري خاص و ویژه از جنس مخالف 

ناهشیار مشترك میان آدمیان که از در ضمیر 

فرد «شود. سال ناشی می الگویی کهن و دیرینه

دیگر یا جنس مکمل خود  ۀآدمی با آنکه از نیم

جدا افتاده، تصویر آن را چونان همزاد روانی 

اي درون خود به همراه دارد و این تصویر بالقوه

درونی از جنس مقابل است که پایه و اساس 

نهد و آدمی را عشوق را بنا میعشق و جذب به م

دیگر وجود خود تحریک  ۀبراي پیدا کردن نیم

 )64-65: 1386. (صرفی »کندمی
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آور و جذاب در آنیما بیشتر زنی اعجاب

است که در این  زیبایی، تصویر و تصور شده

نمود مثبت خود، بیشتر در معشوق از نگاه مردان 

باست و این زن، زی«گوید: کند. بودلر میجلوه می

: 1383(شمیسا،  .»انگیز استبرتر از زیبا، حیرت

 ۀهاي مختلف، آنیما در جنب ) در اسطوره130

مثبت خود به صورت معشوق، پري زیبارو یا 

یابد که اغلب وصف را اي آسمانی نمود میفرشته

سازد و به همین سبب،  خود دشوار می ةبر بینند

 نشانت معشوقی گریزان و بیأبه هی معموالً

رسد توصیف چنین به نظر می«شود.  توصیف می

ناپذیري گوي از معشوق توصیفشاعران پارسی

، »نام و نشان یار بی«هایی چون که گاه با نام

پري «، »پري«، »دلبر پنهانی«، »معشوق پنهان«

و گاه بدون » همره ناشناس«، »بت عیار«، »نهانی

خود  مستقیم به ةاند، اشارذکر نام از آن یاد کرده

چونان معشوق خیالی و درونی بوده » آنیما«

آنیموس هم چنین  )68: 1386. (صرفی، »باشد

اي ناملموس و  وضعیتی دارد و همانند آنیما چهره

هاي دیگر آنیموس ناآشناست. آنچه بیش از جنبه

الگوست. یونگ  این کهنبه آن اشاره شده، تقدس 

ن، تجسم عنصر مردانه در ناخودآگاه ز«گوید: می

نمایاند و شکل یک اعتقاد هاي خوب را میجنبه

(یونگ،  .»گیردرا به خود می» مقدس«مخفی 

به «) به باور یونگ عنصر نرینه بیشتر 175: 1387

صورت اعتقادي مقدس و نهفته خود را نشان 

هماهنگی با آنیموس بیشتر  ۀدهد. در لحظمی

شود تا اظهارات شخصی. اعتقاد جمعی ابراز می

این دو پدیده نیز اغلب از  ۀگام مواجهدر هن

آنیما سخن گفته شده  ۀقدرت آنیموس و وسوس

است. آنیما و آنیموس به ترتیب منطبق بر نفس و 

: 1391 و همکاران، نژاد یسلمان( .»عقل هستند

) قدرت بدنی و نیروي جسمانی نیز از 110

هاي مثبت آنیموس در روان زنان است که ویژگی

بخش در هیأت  ویی رهاییاغلب به صورت نیر

العاده و توانا بر قهرمانی داراي زور و بازوي فوق

آید یا در انجام کارهاي دشوار به تصویر در می

 حالت عادي، مردي متفاوت با مردان دیگر است.

هاي گاه آنیما و آنیموس داراي ویژگی

ص را در ـد و شخـنهست اییـردورزي و دانـخ

هنمایی و هدایت هاي صحیح از امور رادریافت

هاي کنند. نمود آنیما و آنیموس با ویژگی می

حکیمانه بیشتر در حالتی است که فرد سردرگم 

تغییرات و تصمیمات بزرگ است. در این مواقع، 

شخص با رهنمودهاي  ۀروح زنانه و یا مردان

هاي مثبت او را بخشی به گزینش سازنده در جهت

نی و دهد. گاه نیز در مواقع بحرایاري می

ساز، عنصر مادینه یا نرینه در روان سرنوشت

ی و ـم غیبـآور از عالامـان، پیـمردان و زن

هاست و فرد با توجه به الهامات و ناشناخته

شود. این ساز مشکل خویش می عنایات او، چاره

آنیما و آنیموس منبع وحی و الهام بسیاري  ۀجنب

یادي شود که در موارد زاز آثار هنري انگاشته می

 خبر است.  بی فرد خود از آن

هاي برشمرده از باید اشاره کرد که ویژگی

اند، اما این  ت آنیما و آنیموسـص مثبـخصای

ها و صفات الگوها همیشه داراي ویژگیکهن

مانند تمام کهن الگوها، «مثبت و سازنده نیستند. 

هاي مثبت و منفی دارند؛  آنیما و آنیموس جنبه

رت بسیار جذاب و مطلوب یعنی گاهی به صو
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 شوند و گاهی به شکل ویرانگر و ظاهر می

آزاردهنده. از این جهت، شبیه خدایان و الهگانی 

و  هستند که هم قادرند باران رحمت فرود آورند

: 1385(استنفورد،  .»هم انسان را به نابودي کشند

22( 

گري ها منفی آنیما، وسوسهویژگی ۀاز جمل

ه صورت پري زیبارو و ا گاه بـآن است. آنیم

کند و در این وجه انگیز جلوه میاي اعجابالهه

خود شیفتگان و دلباختگان بسیاري را به خود 

کند که البته در این نمود خود از  جذب می

گري و اغواي گرفتاران در کمندش وسوسه

 ۀتر این جنبکند. در شکل ملموسخودداري نمی

ط با مردان هاي زنان براي ارتبازنانه اغواگري

اي منفی از آنیما یاد است که بیشتر به عنوان جنبه

تواند سیرن، پري دریایی،  هم می«شود که می

رحمت یا دختري زیبا باشد و هم ماده  ۀفرشت

خود  ۀار که مردان جوان را فریفتـدیوي فریبک

 (مورونو، .»مکدجانشان را می ةکند و شیرمی

و آنیموس ) ویژگی مثبت دیگر آنیما 52: 1397

کمک به خودشناسی است. در نمود این خصلت 

 ۀجنب ،شودآنچه بیش از همه متصور می

یابی و دریافت خود است که از طریق خویشتن

پیوند مناسب آنیما یا مادینه روان ناخودآگاه 

مردان با خودآگاه و همچنین آنیموس یا نرینه 

اه در زنان با خودآگاه حاصل ـآگاخودـروان ن

اجتماع بین ذهن با آنیما یا آنیموس در « شود.می

روح منجر به نوعی خودشناسی و دستیابی به 

یونگ  ةالگوي خویشتن است. به عقیدکهن

تنش میان ضدین  ةچنانچه آنیما و آنیموس نمایند

تمامیت متشکل از دو زوج  ۀنباشند، بلکه دو نیم

خواهر سلطنتی باشند، کودك مقدس  -برادر

شد و به نحوي سبب ولد میاز آنها مت» وحدت«

گردند که نمادهاي تمامیت در وجود شخص می

نژاد و  مانی(سل .»آن چهارتایی و مانداالست

 )110: 1391همکاران، 

 

 نمودهاي آنیما 

طور که پیشتر اشاره شد، آنیما روح زنانه و همان

عنصر مؤنث روان مردان است که در ناخودآگاه 

عی هویدا الگوي مشترك جمصورت یک کهنبه

هر مردي در خود تصویر « ،شود. از نگاه یونگمی

 ازلی زنی را دارد، نه تصویر این یا آن زن به

خصوص زنانه را. این خصوص را، بلکه یک به

تصویر اساساً ناخودآگاه است، عاملی است 

هر مردي  ۀمایموروثی از اصلی ازلی که در جان

تجربیات  ۀاي از هممستتر است؛ صورت مثالی

تجربیات  ۀاي از هماجدادي جنس مؤنث، خزانه

است. از  و احساساتی که تاکنون در زنان بوده

همیشه  ،آنجا که این ذهنیت ناخودآگاه است

شود و عامل فکنده میناخودآگاه بر معشوق فرا

 .»عمده در عشق یا نفرت همین آنیما است

 )54: 1383(شمیسا، 

در زنان بسیاري حضور دارند که  در 

ترین آنها که نقش فعالی در  اینجا به مهم

 ،گیري و پیشبرد روند داستانی دارند شکل

 ی آنیما ـالگوی نـاي کهـه هـم و جنبـردازیـپ می

بخش، گر، زن الهام(معشوق، مادر مثالی، زن اغوا

شخصیت و  را در صداي وهم) و بخشزن حیات

بررسی  مارال، صوقی، زیور، بلقیس و شیرو رفتار

 کنیم. می
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 نمود آنیما در معشوق. 1

معشوق آنیماست که  ةکلیدر نمودي از جلو مارال

وار و چون دیرینگی افسانههمهایی با ویژگی

بخش ناپذیر است و تکاملوار، وصفزیبایی پري

شود بخشی مییک وجود مردانه که موجب حیات

عد مثبت معشوق یا به بیان دیگر در و در ب

، با یابد. داستان یمعشوق وفادار جلوه م

شود. توصیف  ورود مارال به سبزوار  آغاز می

گر آنیما است. آنچه یک مارال به وضوح تصویر

هاي کَند و او را به نهفتهمرد را از خود می

برد. مارال، آن زیباي دلفریبی است وجودش می

کننده، دلِ هر مرد را که با جمال و اندام خیره

 کند:تسخیر می

اند. بسا ل خراسان مردم کرد بسیار دیدهاه« 

اند؛  که این دو قوم با یکدیگر در برخورد بوده

خوشایند و ناخوشایند. اما اینکه چرا چنین 

بود، خود هم  هاشان به مارال خیره ماندهچشم

اسب سیاهش  ۀدانستند. مارال، دختر کُرد دهننمی

بود، گردنش را سخت و  را به شانه انداخته

دار و هاي بلند، خودرفته بود و با گامراست گ

هایش برافروخته رفت. گونهآرام رو به نظمیه می

هاي برنجی از کناره ۀهاي کهنبودند. پولک

رد و ـگ ةرـی و چهـانـارقدش به روي پیشـچ

ها د و با هر قدم پولکـاش ریخته بودنگرفتهگُر

ش پر ـایـروهـا و ابـههـونـی دور گـرمـه نـب

رویش دوخته شده هایش به پیشدند...چشمزمی

و نگاهش را از فراز سر گذرندگان به پیشاپیش 

هاي چو قندش را بر هم چفت پرواز داده و لب

داشت که تو میکرده بود و چنان گام از گام بر

ه سرفرازي از نبرد ـت بـوانی اسـداري پهلـپن

چنان گردن » آتقره«بازگشته. هم اسب سیاهش 

نه پیش داده و غُراب سم بر سنگفرش گرفته، سی

ن منت ـر زمیـار بـه انگـد کـانـخوابیـخیابان م

ر ـفخ ،ودـه دورش بـه آنچـت و بـذاشـگمی

 فروخت.می

 شمایل را به دیوار آویخته ةدرویشی که پرد

که تماشاگرانش بود، زبانش از صدا باز ماند. چه

گرفتند. همه چشم از پرده و گوش از صداش وا

سر به سوي اسب سیاه و دختر گرداندند و گوش 

اوقارِ سم اسب بر فرا دادند به درق درق ب

کشید دار نفیر از سینه برکه پرده سنگفرش خیابان

آبادي،  (دولت .»خواندو خلق را به خویش فرا

1384 :1-2( 

اي که به دید انصاف و به و این آن جلوه

واند نادیده تبین از نگاه زنان نیز نمیچشم واقع

انگاشته شود. حتی اگر این زن، زیور باشد که 

 یابد:گر زندگی خود میمارال را تصاحب

مارال یک زن است. زنی که خون تازه در « 

اند و هـش فربـهایتـد. دسـتپش میـهایهـگون

اند. در نجستهها بههایی کبود از زیر پوسترگ

که  دید و باورداشتزیور خود مادینه بود. می

مردي تواند دل هر خسته هاي مارال میموج پستان

هایش! آه که را به جوش و تپش درآورد و چشم

اه ـگنیـدین آرام و بـرا چنـا چـهمـن چشـای

 )60. (همان :»نمودندمی

رسد که نویسنده زیبایی چنین به نظر می

مارال را از دید زنان دیگر و به  ةکنندخیره

نشیند تا بر تصویرش خصوص زیور به تماشا می

از این همه جمال و جذابیت یک زن رؤیایی 

صحه بگذارد و از طرف دیگر، با نوشتن از 
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اي مارال را گونهطراوت و شادابی وجود مارال به

دهد محمد قرار میدر تقابل با زیور، زن نازاي گل

گوید بخشی آنیما سخن میو از باروري و حیات

نگرد. مارال، زنی می اي خاصگونهو مارال را به

که افزون بر زیبایی، از جسارت و شهامت نیز 

است؛ تمام آنچه را که یک مرد از زن  ربرخوردا

 خواهد. اش میدرونی

الگوي آنیما در پیوند با مارال را از این کهن

توان دنبال کرد. مثال گاه محمد میپس در نگاه گل

اي مرد محمد با او که برتنی مارال و دیدار گلآب

محمد با خود قابل پذیرش و باور نیست. گل

شاید این فقط بروز یک توهم یا که اندیشد  می

 ةکنند رؤیا باشد و این زن با چنین زیبایی افسون

د واقعی و حقیقی ـتوانیـزي نمـبرانگینـتحسی

 باشد:

چنین زنی را هرگز ندیده بود. نه زن «... 

آب بود، نه بود این، که افسانه بود و اینکه بر 

اندام ود. خواب بود. گلـدار بـه پنـم، کـجس

لقا بود. هاي قدیمی بود. ماه منیر بود. فرخداستان

 ) 33و... آیا بود؟ (همان: 

باور کردنی « گل محمد به مارال نگاه کرد:

تواند در چنین تنگنایی، است؟ این زن چگونه می

 گونه شکوهمند و زیبا در آدم بنگرد؟ در چنیناین

اي که سکونش نفس را در سینه واپس هنگامه

ها باریده است. هر زند، تا بوده نفرت از چشممی

اي تیره میان پندارها. اي تیره. پردهنگاه، پرده

اي که در آن، آدمیان به ویژگی ناداري. ویرانه

کنند. نیش به هم نشان سوي هم سنگ پرتاب می

در  کنند. تفهم قی می ةدهند. خون بر چهرمی

شوند. ها گم میاندازند. برادريچشمان هم می

میرد. بیگانگی در سپارند. مهر میها جان میعشق

گیرد. ها جا میکند. کینه در دلپیوندها رخنه می

شود.  شود. لبخند خاك میرنگ خشم سیاه می

ها نشیند. برق از نگاهروي گشاده در خاکستر می

سپارد. ه جاي میناله، گریستن به زوزگیرد. غممی

ناداري! پس چگونه است که این مادینه، در چنین 

تواند نگاهی بدین حد روشن و روزگاري، می سیاه

آزاد داشته باشد؟ شگفتا! رمز نامیرایی آدمیزاد، آیا 

) و از اینجاست که 384(همان: » همین نیست؟

مرد «خواهد. محمد از عمق جان، مارال را میگل

که در عالم خارج، زنی را شود زمانی عاشق می

بیابد که خصوصیات وي با آنچه در ناخودآگاه 

شود. در این حال، شخص  منطبق می ،جمعی دارد

عاشق شده و نیرویی عظیم و شگفت که در 

ود دارد، او را کورکورانه و ـناخودآگاه وي وج

. »کشاند اختیار به جانب معشوق و محبوب میبی

 )63: 1354(اُردوبادي، 

 جنبه منفی آنیما را هم در داستان البته 

داریم. آنجایی که نادعلی هنگام مرگ مدیار 

گوید با  عاشق صوقی درباره زنان سخن می

 تصویري ویرانگر و ناخوشایند مواجه می شویم: 

شان هم  دانم چرا اسمزن! ... هوم، زن! نمی-« 

اندازد که پدرم من را من را به یاد آن پیرزنی می

گذاشته بود تا خواندن یاد بگیرم. رویش پیش او 

هایش رنگ قی بود. مثل ته دیگ، سیاه بود. چشم

ار ـون انگـانست، خـم رب میـه سـهایش بلب

کرد و شیره نداشتند. قوزي بود و لچک سرش می

کشید. یک چوب بلند هم داشت که ما را با آن می
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کرد و  زد و نان و گوشت ما را نصف میکتک می

داشت. قوزي بود، قوزي! بدم میدش بربراي خو

 آید! ... می

خدا خلقشان کرد تا مرد را بشکنند. زن را 

ماند که خدا خلق کرد تا مرد را ناکار کند. آدم می

کار بکند! خوب و بد! نفرت به با این جانورها چه

آنها  اندازند و ... باز هم آدم بیدل آدم می

. حتی اگر تواند روزگار خودش را بگذراند نمی

کنار دست تو نباشند، فکر و خیالشان، یادشان با 

تو است. حتی اگر در عمرت زنی را ندیده باشی، 

کنی. یک زن؛ یک زن! باز هم به یک زن فکر می

براي چی؟ براي چی ستار؟ یک رمزي در این 

کار باید باشد؟  براي این نیست که مرد به تنهایی 

: 1384دي، آبایک نیمه است؟ یک لنگ؟ (دولت

1286( 

من با آن قسمت موافقم که گفتی مرد، به  -

تنهایی یک نیمه است. درست است. مرد، بی زن، 

 )1287. (همان: ناقص است

بگو بدانم ستار، چه حاصلی براي دنیا دارند 

 )1297ها؟ (همان: ها؟ این زناین

 ستّار گفت:

 آورند.تو را به دنیا می-

دانم. من جدا می ها را از مادرهانه، نه! زن-

 دار است، نه؟!خنده

ن است. این دالور، ـق مـن دالور رفیـای

خورده خورده است. معلوم است که زخمزخم

است. زهر این مار، به خون او هم اثر کرده! مار، 

این مارها ... مار ... چه جوانی بود، مدیار؛ چه 

 )1298. (همان: ...»جوانی! ...آي! ...آي 

قش داري قدمت و دیرینگی آنیما در این ن

زنی گوژپشت و قوزي نمود یافته است که در پیر

حد پتیارگانی ه مقام و منزلت زن تا بهـو اگرچ

قدر پایین آمده، اما یادآور ضرورت و اهمیت بی

آنیماي مکمل شخصیت مردان است و این خود 

معرّف وجود ناخودآگاهی این جنبه است. به نظر 

نادعلی و صوقی    بی مکتبرسد که بیمی

معشوق مدیار، نمودي از معشوق جفاکار باشند. 

در نظر نادعلی زن مار است و زهرش را حتی به 

چشاند؛ چنان که عشق صوقی، عاشق خود نیز می

مدیار را به مرگ رساند و دالور نیز در عشق به 

 مارال ضربه خورد.

ار یک معشوق ـا مدیـد بـصوقی در پیون

مدیار نیز  ۀت که حتی با کشتنهایت وفادار اسبی

ها تاب  وند عاطفی دارد. او در برابر شکنجهـپی

دهد. صوقی آورد و نشانی از عاشق خود نمیمی

نمودي مثبت از آنیما را در رابطه با مدیار و در 

منفی آنیما را از نگاه نادعلی به  ۀمقابل، جنب

 گذارد. نمایش می

و  سرکوبی و پنهان داشتن بیش از حد آنیما

د و یونگ شونوعی بیماري می آنیموس منجر به

شمارد. آن را تصاویر خطرناك روح مرد و زن می

 ۀسلط تأثیرهر اندازه مرد بیشتر تحت 

ناخودآگاهی جمعی قرار بگیرد، نه تنها به غرایز 

شود، تري داده میمیدان دخالت لجام گسیخته

گردد. یونگ ظهور آنیما نیز فراهم می ۀبلکه زمین

این عنصر را در روح مرد  ةور بیش از اندازظه

داند؛ به این دلیل که اغلب مرد را به خطرناك می

گردد و گاه ترین خطرها رهنمون میسمت بزرگ



 1400بهار و تابستان ، اوله شمار ،هفتمدوفصلنامه تخصصی مطالعات داستانی، سال         236

 

نژاد و  (سلمانی .کندمشکالتی براي او ایجاد می

) نادعلی در دریافت و 109: 1391همکاران، 

اش دچار نوعی پاسخ به آنیماي روان مردانه

نظر دیگران  تأثیرانگاري شده است. او تحت  غلط

صوقی را به غلط معشوق و محبوب خود 

انگاشت و زمانی که از جانب او برخوردي 

درخور و شایسته ندید، به اشتباه به مقابله با 

آنیماي خود پرداخت و سعی در سرکوب این 

ویات مثبت ـر محتـاگ«رد. ـجنبه از روانش ک

بلکه  ،دآگاه بروز کندطور خوالگو نتواند بهکهن

هاي منفی ه جنبهـسرکوب شود، انرژي آنها ب

) 143: 1379(اوداینیک، » شودالگو منتقل میکهن

آید و هاي منفی به نمود درمیالگو در نمایهو کهن

آور پیام از اینجاست که آنیما در هیأت مرگ،

شود. هر زنی او را به نیستی و زوال براي او می

اندازد که خود زشت و کریهی میبی قوزي یاد بی

 مرگ است. 

کند. بگذار بگذار خورشید چشم وا«... 

آفتاب به زیر دست و پا بیفتد. یک کمی... یک 

بی. کمی دیگر... آفتاب... آفتاب کنار دیوار بی

رنگش و حالتش مثل همان روزهاست. رنگ 

خانه. صبح که وارد مکتب ۀخاك. رنگ دیوار کهن

ول به دستمال خوراکیمان نگاه بی اشدیم، بیمی

دش را از کنج دیوار ـکرد، بعد تعلیمی بلنمی

وقت حکم جنبانید. آنجهت میداشت و بیبرمی

هایمان را از دربند ورداریم، کرد که نهالیچهمی

بیرون ببریم و در آفتاب کنار دیوار بیندازیم و 

ت خودش مشغول وارسی ـوق  م. آنـبنشینی

شد. بیشتریمان نان و گوشت هایمان میدستمال

بی، یقین هایمان داشتیم. بیکوبیده میان دستمال

خورد تا ما بیاییم و ایش را نمیـدارم که ناشت

هایمان را وارسی کند... روزي که تابوت  دستمال

اش بیرون خانه ةخوردرا از درون درگاهی موریانه

ي تابوت راه اش دنبالهآوردند، چارقد سیديمی

بود؛ مثل ما که راه افتاده بودیم و دلمان  افتاده

مان  ه کنیم و گریهـم گریـوانیـواست بتـخ می

تابوت  ۀجوري دنبال آمد... آن چارقد سبز چهنمی

توانستم گریه کنم و  راه افتاده بود! و من چرا نمی

م باور کنم و یقین کنم که آدم ـتوانستچرا نمی

اشته هایش دتواند مرگ را همیشه در چشممی

 )1981-1979(همان:  .»باشد

ناپذیر  در تقابل با زیبایی و دلربایی وصف

بی مکتب نادعلی از در وجه مثبت آنیما، بی

طراوت و تازگی به دور و زشت و کریه تصویر 

شده است و نمودي کامل از عفریت مرگ و 

نیستی است و با اشاره به تغذیه از خوراك 

ی آنیما یا همان کودکان او را در تقابل با ثمربخش

دهد. بخشی و باروري قرار میحیات ۀجنب

تصویري از آنیما که به جهت سرکوبی موجب 

منفی خود  بۀآنیما در جن«نکبت و نابودي است. 

نمود هر زن وحشتناك، روسپی و خونخوار و گاه 

نژاد و  (سلمانی .»باشدنشان اختگی و ناباروري می

 )112: 1391 همکاران،

اما  ،مقدارندقدر و بی ادعلی بیزنان در نظر ن

داند. جالب است که زنان را با مادران متفاوت می

د ـه فرزنـت دارد و از اینکـمادرش را دوس

خجل است. مادر  ،اي براي مادرش نبودهشایسته

چرا که  آنیما  ؛نادعلی نمودي از آنیماي اوست
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است که به صورت زن یا مادر  1تصویر روح«

ان کسی را دوست دارند که شود. مردمتجلی می

. »آنان را داشته باشد ۀخصوصیات روان زنان

 )55: 1371(شمیسا، 

الگو در طول زندگی از طریق ن کهنـای

ا زنان که براي مرد روي ـی بـاي واقعـهتماس

شود. نخستین و دهد، خودآگاه و ملموس میمی

ارتباط با  ۀهر مرد از زن به وسیل ۀترین تجربمهم

 )40: 1381(فدایی،  .شودمی مادر حاصل

مادر نخستین حامل تصویر ذهنی «بنابراین، 

 )117: 1373. (یونگ، »آنیماست

که پیش از این اشاره شد، آنیما نوعی چنان

زنانه در نهاد  ةرفتار، کردار و یا یک تصویر بالقو

نهان مرد و آنیموس عکس این حالت در زن را 

توان با می دهد. آنیما و آنیموس را گاهنشان می

متقابل که بیشتر عاشقانه  ۀهم و در یک رابط

هاي جهت داشتن جنبهبه دنبال کرد.  ،است

ن ـار از چنیـان سرشـعاشقانه، از آغاز تا پای

هایی است. چنان که از ابتدا از عشق رابطه

درویش، مدیار و عبدوس و مهتاو، شیرو و ماه

چند  محمد و تا انتها باصوقی، مارال و گل

شویم که هر  دیگر مواجه می ۀماجراي عاشقان

هاي مثبت یا منفی هر  واجد جنبه  تواندکدام می

الگوها باشد؛ چرا که بر اساس نظر  یک از کهن

یونگ، کهن الگوها، فی نفسه نیک یا بد نیستند و 

توانند بد یا  تنها هنگام مواجهه با خودآگاه می

: 1372، . (یونگخوب شوند یا جامع هر دو جنبه

اند،  ها یک طرفهگاهی نیز به ظاهر این رابطه )60

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Soul-image 

محمد به لیلی که از عشق لیلی به مثل عشق بیگ

توان در آید. البته میمیان نمی محمد حرفی به بیگ

عنوان یک ها آنیما و آنیموس را بهاین رابطه

 تصویر دلخواه از جنس مقابل در نظر گرفت. 

 

 لیمثانمود آنیما در مادر. 2

ترین نمودهاي آنیما در مادر یکی از برجسته

دیگري » صورت مثالی«است. مادر مثالی مانند هر 

کند. در صور مختلف تقریباً نامتناهی تجلّی می

ند از: مادر واقعی و مادر ااهم این صور عبارت

بزرگ، نامادري و مادرزن یا مادرشوهر و پس از 

رقرار آن هر زنی که خویشی و ارتباطی با او ب

اي دور و نیز است، مثل پرستار، دایه و یا جده

مفهوم مجازي داراي معناي مادر باشد. چه بههر

بسیاري از چیزهایی که احساس فداکاري و 

توان از مظاهر انگیزند؛ میمیاري را برذگحرمت

با چیزها و » صورت مثالی«شمار آورد. این مادر به

فراوانی و شود که مظهر  هایی تداعی میمکان

زده و باغ. صفات شخم ۀاند، مثل مزرع باروري

ند از: شوق و اعبارت» مادر مثالی«مربوط به 

شفقت مادرانه، قدرت جادویی زنانه، فرزانگی و 

رفعت روحانی که برتر از دلیل و برهان است، هر 

دهنده، هر آنچه مهربان یاري ةغریزه و انگیز

کند، هر میپروراند و مراقبت است، هر آنچه می

(یونگ،  .گیردمیبرآنچه رشد و باروري را در 

1368 :25-27(  

اوج مهر مادري  بلقیسدر میان زنان کلیدر،  

اما از  ،است. مادري سرشار از عواطف و محبت

عالوه بر بلقیس،  نوع و جنسی متفاوت. در 

 ان دیگري نیز به مادري معرفی و شناختهـزن
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ورجهان، مادر شیدا، اند؛ زنانی چون نشده

سلطان، مادر نادعلی و حتی خواهر بلقیس،  ماه

اندام. بلقیس اما بنا به محیط و شرایط زندگی، گل

د ـه شایـچون زنان دیگر خانوار کلمیشی ک

کش عشایر  اي از زنان صبور و زحمتنمونه

اي مردانه نیز در کنار لطافت هستند، از روحیه

 ۀاست. بلقیس نمونور زنانه و مهر مادرانه بهره

عیار است. مهر مادري، وفاي بارز یک زن تمام

ت خواهري را با هم و در کمال ـهمسري و محب

ب ـد و طبیـا و دانشمنـدارد. آگاه و هوشمند، دان

گونه  ا، همانـه ژگیـن ویـه ایـت کـم اسـو علی

مثبت  ۀ) جنب293: 1386که یونگ یادآور شده (

س، ـاما در بلقی ،تن زن اسـود ایـا در وجـآنیم

الگوي مادر مثالی ود کهنـاز همه نمودارتر، نم

زن  ـۀسالزارـدوه هـی، انـتنهایبلقیس به«است: 

رنج، دست  ۀغم، بن رهـت. گـا اسـگرد م انـابـبی

ه از ـس، آنکـرزندان؛ مادر. بلقیـان فـار، پستـک

: 1384آبادي،  . (دولت»است سنگی بدل شدهخاره

283( 

تکاند. تابی درون بلقیس را میوبت«... 

هاي چادر داشتند در نظر بلقیس سست دیرك

دادند.  شدند. پایداري خود را از دست میمی

پیوندهاي  ۀگسیختگی در همجور از همیک

خانواده رسوخ کرده بود. چیزي داشت از دست 

شد و روان مادر رفت. خرمنی داشت بر باد میمی

رتگاهی ژرف، اما سرزمینی تیره بود. فردا اگر نه پ

آلوده به دود و تیرگی بود. فردا، خود فرداهایی 

داشت. زمانه پیش روي بود. براي پیدیگر در 

انگیز نبود. آنها چندان هراس  -شاید  -مردها این

کردند و انداختند، به خاك تف میگره در ابرو می

کردند، به هر سوي در جنبش و در شب خطر می

و در پی نان و آذوقه تا به سمرقند پیکار بودند 

ها همه آنچه نصیب زن اما از این ،شتافتند هم می

ـود و دوه بـود و انـره بـشد، بیم بود و دلهمی

ها بلقیس میدان فاجعه ان زنـو می اندرواییدل

بود. پس همو، پیشاپیش به ماتم نشسته بود. 

ماتمی خاموش. ماتم در خویش. با خود در شب 

(همان:  .»اندیشیدده بود و به همه میخلوت کر

284( 

رزي نبود. ـادر را مـم ةپندار پراگشاد«

ده ـوي کشیـر سـهاي خیال بلقیس به هشاخه

شد. به همه سوي. هر وجودي در خانوار، می

اي از بلقیس بود. مادر مدام، خود نشانی و شاخه

دید. چنین بود که را در مرکز این گره پیوسته می

همه، در همه و با همه بود؛ ... آبگیري بلقیس از 

ریختند و ها بر او میجوي ۀبلقیس که هم ،بود

 .»محله، همو بود ةشدند. پلگرهم از او روان می

 )383(همان: 

هاي آنیما در نمود مادرمثالی در از ویژگی

سالی مادرانه، وجود بلقیس، دیرینگی و کهن

هاي حسی آگاهی و خردمندي زنانه و دریافت

العاده است. در داستان، او زنی دانا و آشنا به فوق

 ۀامور اطراف است و طرف مشورت مردان. نمون

اعالي خردمندي و آگاهی بلقیس را در گاه 

توان دید. او که چون یک محمد می قهرمانی گل

ورز، فرزند را از اطراف و اندیشمند خرد

آگاهاند و راه راستی و درستی را به اطرافیانش می

نمایاند، با صبوري و متانت مادرانه، می او

عدالتی دانش را در مبارزه با ظلم و بیـفرزن

 انگیزد.برمی
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نیز با  مارال الگوي مادر درهمچنین کهن

ظرافتی عمیق به تصویر کشیده شده که بازتاب 

محمد با جهن و  نبرد نهایی گل ۀآن را در هنگام

توان دید که مارال خطاب به  ها می حکومتی

داشتمت، مادر جان؛ کاش نمی«گوید: کودکش می

) تا بدون قید 2491(همان: » داشتمت! کاش نمی

محمد را توانست تا آخرین دم، گلمادري می

دیگر در برخورد با زیور  ۀهمراهی کند. نمون

محمد، عنوان نامادريِ پسر مارال و گلاست که به

برد تا دست و پایش را با کودك را به سر چاه می

 آب بشوید:

آن وجود مارال،  کیبه  میو ب یبدگمان«   

از  قرار یمارال را بر آتش زد و او ب يِوجود مادر

. دیکش وریز يسو و قدم به دیمحمد بر کنار گل

 یمحمد دم گل يشتاب، که پندار چنان تند و پر

است. هم   از وجود مارال زدوده شده یبه تمام

و  دیرسان وریبدان التهاب و شتاب خود را به ز

طفل را دست گشود... بچه را  ستاندن آغوشبه 

(همان:  .»میبشو زهیدست و پوزش را پاک برم یم

1887( 

دیگر مارال چیزي نشنید. نه تاب شنیدنش «

وار سوي چاه آب  بود و نه توان ایستادن. دیوانه

قید اینکه چنان تاختنش ممکن  دویدن گرفت، بی

سراسیمگی  باره تمام محله را بهبه یک ،است

آشوبد. چشم در آفتاب پیچیده در غبار صبح که  بر

وار و  دوید. دیوانه نمود، می منظر چاه را گنگ می

گرفته، پیش  امان، با اندرونی پر التهاب و بیم بی

ش به آلود دوید تا بتواند فرزند را از گمان تب می

و دار  و در گیر هاي یقین، بازپس بستاند دست

اد نبود و هیچش پروا، نه. این مراد، هیچش مر

حتی مجال و مهلت اینش نبود تا یک آن زودگذر 

 ،تـاس ه آنچه که دیگران ممکنـد بـبیندیش

این  ۀبیندیشند. نه نیز مجال پنداري به پسین

خواست،  بدگمانی رسواي خود. فرزند خود می

در آغوش یقین خود. دیگر هیچ و دیگر هیچ. 

از سر و این ها و آسمان فر حتی زمین زیر قدم

آفتاب که در بستر نسیم رها بود، انگار از براي آن 

چندان چابک و  بودند تا مارال بتواند با اندامی نه

-1888(همان:  .»سبک، هرچه پر شتاب بتازد

 ) مارال در نقش مادري که نمودي از مادر1889

هاي مبهم وخودچار احساسات، خلق ،مثالی است

است که یونگ هاي غیرمنطقی شده و حساسیت

(یونگ،  .داندروان میآن را حاصل بروز مادینه

1377( 

الگوي مادر مثالی یونگ یکی از صور کهن

با کودك  زیوررو رفتار داند، از اینرا نامادري می

توان محمد و مارال را نیز در مواردي، میگل

منفی این  ۀنمودي از مادرمثالی دانست که به جنب

وجه بارز آن هنگامی است الگو اشاره دارد. کهن

که زیور براي از بین بردن کودك در زهدان مارال 

 ۀاندیشد تا خود را از این ورطبه افکار شومی می

 هالك رها سازد:

اش بخیزانم.  مار...! باید ماري به زیر شلیته«

یا عقربی، عقربی روي پستانش بگذارم. نیش 

عقرب، باید تا دل پستانش بدود. زهرش، باید به 

هایش قاطی بشود. شیرش را باید  میان سینه ۀشم

گذارم عمر به  کنم. نمی زهري کنم. زهري می

گذارم. زهر ملخ! زهر ملخ  کمال بکند مارال! نمی

گذارم روز خوش ببیند.  چپانم. نمی درگوشش می

دنیا بیاورد و با  اي به گذارم بچه گذارم. نمی نمی
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د. آن، خودش را بیشتر به دلِ مرد من جا بکن

اش را مقراض کند و  گذارم پیش زلف بچه نمی

گذارم کلمیشی  روي دامن بلقیس بنشاند! نمی

هاي کوتاه و کلفتش را روي موهاي بچه  انگشت

نر به او ببخشد! نه،  ةبکشد و صبح هر عید یک بر

اي برسد که  گذارم به قد و قواره گذارم! نمی نمی

محمد را بگیرد،  بدود و سر چوب عمویش بیگ

هاي بچه بیندازد، به هوا  هم دست زیر بغل او

 ۀپرتش کند و غش غش بخنداندش. آرزوي هم

ه گور ببرد مارال! یک روز ـاین چیزها را باید ب

کنم،  ارها را میـن کـهم از عمرم باقی باشد، ای

سگش را نتوانم به جهنم بفرستم،  اگر خود ماچه

ش اندازم برم، به چاه می همان بچه را به بیابان می

اش را براي مادر و پدرش  و پیراهن خونی

 آورم! می

 »است!  گرگش خورده«

شود.  مرگ می خوردش. جوان گرگ! گرگ می

کنم. پیراهن خونینش را، مارال  مرگش می جوان

 )723. (همان: »بند سر کند! سر

اگرچه زیور  ،در قسمت دیگري از داستان  

سرا از قصد آزردن کودك را ندارد، اما داستان

عد منفی مادر مثالی در نامادري با ابراز این ب

 کند:اشاره، یاد می

بود و   زیور پسر مارال را قلمدوش کرده«

بردش به شستشوي دست و  سوي چاه آب می

 روي...

 )1887(همان:  .»چاه و کودك و نامادري!

الگویی است مثالی کهندر نگاه یونگ، مادر

نفی ظهور برسد، مثبت یا م ۀکه چون به منص

آفرین است و هم  خواهد بود؛ هم زندگی

هایی  اش واجد ویژگی آور. در شکل مثبت مرگ

چون باروري و شوق مادرانه است و در وجه 

) با این 24: 1377(یونگ،  .اش ویرانگر منفی

، مارال و هایی از داستان نگرش در قسمت

توان دو نمود کامل از محمد را میزیور دو زن گل

مثالی در بعد باروري و زایش و رتقابل ماد

ناباروري و مرگ دانست. یک زن زیبا و باطراوت 

 در مقابل یک زن زشت و ضعیف.

 

 نمود آنیما در زن اغواگر. 3

الگوها داراي دو قطب آنیما نیز چون دیگر کهن

از لحاظ وابستگی به «مثبت و منفی است و 

هاي متفاوت زنان، دوسویه است  کیفیات و سنخ

جنبه دارد، یکی روشن و دیگري تاریک،  یا دو

در یک سو خلوص خیر... و در سوي دیگر 

. (فوردهام، »اندفریبکار، یا ساحره مکان گزیده

آنیما یا روانِ زنانه در «بنابراین  )88: 1374

 »بانوي روحبزرگ«موجود نرینه و آنچه یونگ 

خواند هم اثیري و آسمانی است، هم آلوده و می

) آنیماي مثبت 193: 1387اوري، (ی .»گناهکار

معموالً به شکل معشوق نجیب و الهه، با نمود 

شود و آنیما در وجه آسمانی و روحانی ظاهر می

ه صورت ـت و بـده اسـدهناش غالباً آزار منفی

کاري انگیزي و فریب وفایی، فتنهزنی که مظهر بی

که  -ودگرـی، زن نابـروسپ«ل ـاست، به شک

» ت، انرژي جنسی...ـشهوانی اـت بـراه اسـهم

یابد؛ در  ) نمود می164: 1385(گرین و همکاران، 

ی آنیما را در نمود زن ـمنف ۀجنب رمان 

توان سراغ می الالاغواگر و یا معشوق جفاکار در 

 گرفت:
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قدر که لوند بود، حسود هم بود. الال همان«

یند. الال از توانست برابر خود ببهیچ زنی را نمی

ترین لبخند و نگاه، یها بود که جزئزنآن 

شناخت و خود را می ةناچیزترین خم تن و عشو

گرفت. به بهره می ،دید جا میهرگاه که به-از آن

نام خوابی، گوسفندهاي چپاو را بهیک یا دو بغل

خود کرده بود. به یک تکان تن شیدا را به خود 

د. بو کشیده بود. بابقلی بندار را به بازي گرفته

اي  گونه سایید. الال، بهخود می ۀقدیر را، در غص

اي از آتش. هاي خود بود. چشمهبیمار کشش

عشقی که به جذب مردها و مشغول داشتن آنها 

ها، اي نبود که به زنبه خود داشت، کمتر از کینه

: 1384آبادي، . (دولت»گیر داشتهاي دندانزن

509( 

خائن به الال در این رمان، به هیأت یک زن 

همسر و حرمت و عصمت پیوند زناشویی تصویر 

شود. آنکه با وجود داشتن مردي به همسري و می

شود. زنی بالین میبالینی، با مردان دیگر نیز همهم

گري و حریص به رابطه با مردان که با عشوه

ها را به خود مایل و مردان را در دام دلبري، توجه

ت الال به دام شیدا اما در نهای ،کند خود اسیر می

بیند و مردان را در شیدا می ۀشود و همگرفتار می

دا پر ـردان را شیـرش از مـوجود سیري ناپذی

توان آنیموس الال دانست. کند. شیدا را میمی

چیز خود  ر داشتنش از همهـخاطهـآنکه الال ب

جنگد تا او را به گذرد و با زنان دیگر میمی

 چنگ آورد. 

سرمزاري  ةر زن اغواگر را در بیودیگ ۀنمون

محمد عمویش را عمو، آنجا که گلو رابطه با خان

 توان دید:عمو میکند، از قول خانشماتت می

دانی که، تو نبودي که اما آخر تو نمی«... 

 اش ایستادهجور پشت دیوار خانهببینی زنکه چه

بود که!... دفعتاً دیدمش. زانوهام را سست کرد به 

پدر! ریخت بیدت! از دهانش هوس میجان خو

ام نشد خودم. وقتی ملتفت شدم که اسب را حالی

زن و... چی بگویم! بعضی  ۀکشانده بودم درِ خان

. »پیرها!ها شیطان زیر جلدشان دارند، بیاز این زن

 )1703(همان: 

انگیزي زنان در نگاه اغواگري و وسوسه

رقابل اي ناشناخته و مبهم و غیونهـگمردان به

هاي منطقی یک رابطه است. مقابله و حسابگري

در جاي دیگري از داستان این وجه را از دید 

 توان شاهد بود:محمد به مارال میگل

آنچه این دختر به دهن دارد، نه زبان؛ «... 

چرخد و لغزد، مینیش چمان ماري است که می

اما پرهیز از آن، چرا مقدور نیست؟ چه  ،گزدمی

ه رمزي؟ بسیار دیده شده است که مار، مشکل، چ

کند و تا بلعیدن آن، پرنده را  اي را سحر میپرنده

اما  ،دارداه میـود، نگـاك خـون هولنـدر افس

پنداشت: من که پرنده نیستم. چگونه محمد میگل

است پس، که دارم خشکنایی خود را در هرم 

شوم. برف و هلم؟ دارم نرم مینگاه او وامی

شوم. چه شوم. آب میدارم آب می آفتاب.

 )393همان: ( .»نیرویی!

 

 بخشنمود آنیما در زن الهام. 4

مردان،  ۀعد دیگري از نمود آنیما در روان زنانب

بخش است که به هیأت زنی دانا هویداي زن الهام

ها، منبع وحی و خبر و آگاه از دانسته و ندانسته

ایند فردیت شود و آنان را در مسیر فربر مردان می
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نماید. آنیما در این نمود یابی راه میو خویشتن

اي را با خود همراه دارد: تحوالت روحی گسترده«

رساند؛ در مقام مرد را به کماالت انسانی می

هاي دهد؛ باعث بروز انگارهاش می، یاري»راهنما«

اي است شود و این، مرتبهخالق ذهنی در او می

آن دست یابد. آنیما در تواند به که هر کس نمی

این نمود، نقش راهنمایی را دارد که به فرد امکان 

هاي درونی واقعی دهد تا خود را با ارزشمی

وجود راه  هايترین بخشهمساز کند و به ژرف

چه در بخشی از چنان )72: 1386(صرفی، ». برد

، این نمود آنیما در هیأت پیرزن خرسفی راه 

کند و مسیر درست سویه میمحمد یکرا بر گل

نماید تا خود را بیابد و با را از نادرست به او می

شناخت و دریافت صحیح از خویشتن خویش در 

 مسیر درست قدم بگذارد.

محمد به صدق و راستی، سخن گل«

 عمویش را به خود پذیرفت و گفت: 

عمو؛ بله ... من خسته من خسته شدم خان-

هاي بسیاري فکر ن شبدار م و شدم... در این گیر

عمو؛ فکر کردم مگر بتوانم راه دیگري کردم خان

اما در صبح هر شب دیدم باز هم در  ،پیدا کنم

ام که دو راه بیشتر ندارم. یک راه جایی ایستاده

رفتن بود و یک راه دیگر زانو زدن. و آن روز که 

تو از خرسف واگشتی، روز حل مشکل شب 

شروع مرگ من بود.  هاي من بود! آن روزبیداري

 ،چه که پیرزن کنار نهر آسیاب به تو گفته بودآن

در واقع براي من پیغامی از جانب عزرائیل بود... 

اموش و گوش بود و ـان خـو همچنـعمانـخ

اي در بودهمحمد در گفت و گوي. ... حس گمگل

رفت تا به نیروي خود، او جان گرفته بود که می

پاي درآورد. نیروي  پیشاپیش مرگ را از ۀسای

اي به دفاع از زندگانی در جان مرد به خیز و نهفته

رفت تا قامت کمال خروش درآمده بود و می

خود را در کالم بازیابد. کالمی که سرشاري 

زندگانی و قناعت بودگاري و وفاق با وجود را 

جا در خود فراهم داشت. نیرویی بس گرانبار یک

به شایستگی با بودگاري آدمی را  ۀتا پایان

نبودشدن به وفاق و رفاقت نزدیک کند؛ چیزي 

تا مرگ و زندگانی را به دوستی دستادست دهد و 

 به آن پیوندي پذیرفتنی بخشد:

عمو؛ یک بار ایم خانزندگانی کرده -

ایم و هیچ آدمی در این دنیا بیش از زندگانی کرده

: 1384 ،آباديدولت( .»کندیک بار زندگانی نمی

2480- 2482(        

آنیما، استاد رهبري است که آدمی با پیوند 

عنایت او خود را تسلیم  ۀبه والیت و در سای

کند و روزنی بر منبع وحی و کشف و الهام می

گشاید. آنیما در این نمود، راهبر عالم مثال می

آدمی به بهشتی است که درون خود دارد و در 

سان، راهنماي ان ۀواقع ساحت آسمانی و فرشت

صورت متعالی، ملک غیبی و فرّ و فروغ هستی 

ایی رهیده از ـاوست. آنیما راهبر آدمی به دنی

. (ستاري، بند تن در ماوراي زمان استتخته

محمد با دریافت پیامی که گل )288-290: 1368

عمو از جانب پیرزن خرسفی برایش آورد، خان

برد و دریافت که امید واهی راه به جایی نمی

خواري تسلیم یا انـاب از میـن انتخـیبهتر

افتخارمرگ، مرگ است تا شکستی خوار نداشته 

حس «افت از جانب آنیما ـن دریـا ایـد. بـباش

رفت تا به اي در او جان گرفته بود که میبودهگم
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پیشاپیش مرگ را از پاي  ۀنیروي خود، سای

اي به دفاع از زندگانی در درآورد. نیروي نهفته

رفت  به خیز و خروش درآمده بود و میجان مرد 

 »تا قامت کمال خود را در کالم بازیابد

) و این یعنی تداوم 2482: 1384 ،آبادي دولت(

 حیات و زندگی.

 

 بخشنمود آنیما در زن حیات. 5

اي، حیات و در اساطیر جهانی وآثار ادبیِ اسطوره

در  ،زندگی جاودانه است و مرگی اگر هست

ت. در این آثار، مرگی اگر جهت تداوم بقا اس

دهد، در ازاي یافتن روح براي قهرمان رخ می

حیات و عنصر باروري براي سایر مردمان 

ها که به سرزمین قهرمان است. این اسطوره

 مرگ و زایش مجدد اشاره دارند، در  ۀچرخ

محمد  اند؛ بدین گونه که گلنیز داراي رد و نشانه

ا ظلم و ـارزه بـن مبداـدلش در می و یاران ساده

شوند، اما از م کشته میـاه حاکـی دستگـعدالتبی

مانند تا پاکی و پارسایی آنان فرزندانی بر زمین می

 را در مبارزه با ظلم ظالمان بگسترانند. در 

، زن صبرخان، نمود ماهکمحمد و ، زن گلمارال

اند. مارال با به دنیا آوردن  بخشآنیماي حیات

اش نماد باروري و اهک با بارداريمدگل و م

اند که با مادري  اي پس از مرگباززایی اسطوره

الگوي سالی از کهنآفرین جوانخود نقش

آیند تا به پرورش ي بلقیس به شمار میمادرانه

 عدالت بپردازند:

افتاده، در خاك صداها در گوش مردان به«

ها روي تـدسمانست که در دوربه اتفاقی می

هاي دور، سربندي داد. ... در خط فاصل ستارهمی

هاي پیر بلقیس، شد و دستسرخ کشیده می

بلقیس با  ةنهایت پیر و کشیدهاي بیدست

انگشتان و  ۀهاي برآمده و بند بند برجستاستخوان

ها و زمختی و زبري پشت دست ةهاي برآمدرگ

ها در میان آسمان به راه افتاده بودند و کف دست

ها را درون هاي ستارهچیدند و خوشهیخوشه م

مال دادند تا به خانه ببرند و کفخود جاي می

هاي پیر بلقیس را با تبر قطع کنند، ساق دست

ها در میان کردند، اما دستکردند و قطع میمی

ایستادند و همچنان آسمان آسمان بودند و باز نمی

هاي دود پیمودند و در پشت پرده نیلی را می

چیدند چیدند و میها را میت و خون، ستارهبارو

 )2508 همان:( ....»تا به خانه ببرند 

در این بخش از داستان که مربوط به گاه به 

خاك و خون خفتن مردان کلمیشی است، 

اي گذرا به حضور مارال به نویسنده پس از اشاره

ر داستان ـادر پیـالت مـا اصـدار و ب نقش ریشه

تان مادر که نماد رشد و پردازد و به دسمی

ند. دستانی که رو به تعالی دارند. هست  پرورش

اي از قدمت و اصالت دستانی که نور را با آمیزه

به خانه، محل آرامش و سکون و رشد و نمو، 

برند تا در ساختار ساختمان به کار گیرند و می

حضور نور را در خانه همیشگی و جاودانه 

ه نیستند و مرگ را سازند. دستانی که قطع شوند

پذیرند و از پس دود و خون، نور را در تعالی  نمی

جویند. دستانی که در حرکت به سوي آسمان می

آسمانِ نور و ستاره، سربند سرخ مارال را به یاد 

آت را بازیافته است، مارال قره«... آورند: می

پسرش را بر پشت بسته دارد و به سوي قتلگاه 

محمد این بانوي گل رود. اي شب قیرینمی
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سردار است که در تار و پود تو سرگردان مانده 

جوید. مارال روح خود است و روح خود را می

را در قتلگاه به جا گذاشته است و اکنون اوست 

هاي خود که سنگنایی قیرگون شب را بر شانه

 )2521همان: ( .»کندحمل می

سال است که پس از و این مارال جوان

پروري خانوار به جا مادري و نکونقش  ،بلقیس

دار است. خانواري که بیشتر زن و مانده را عهده

اند. کودکانی که حظی از امید و آرزو را با کودك

خود خواهند داشت. کودکانی که به پرورش 

مادران به راه پدران در مسیري از نور و تعالی 

قدم خواهند گذاشت. مارال با فتح سیاهی، بار 

کند. مارال اصل و ن نور را تداعی میدیگر نوردید

سالی را از مادر پیر به ارث خواهد برد کهن ۀریش

و با کودك بر پشت، دایگی فرزند ماهک را به 

دوش خواهد کشید. مارال قهرمانی را به فرزندان 

زیرا که قهرمان را یاورِ  ؛خانوار خواهد آموخت

تا به ابد بوده و وجود قهرمان را درون خود به 

ها جاودانه یعه دارد تا آن را در تداوم نسلود

 بخشد.

حضور مارال و بلقیس، نماد حیات آگاهانه 

پس از مرگ خونین مردان قهرمان  ۀو جاودان

عدالت است و این دو، نمودي از آنیما در هیأت 

بخش و مادرمثالی در وجه مثبت و زن زندگی

 ند. هست  آفرینحیات

    

 صداي وهم. 6

محمد صدایی زنانه بر گل ۀونصداي وهم به گ

روان مرد  ۀنمود یافته است که مظهر روح زنان

ی در وهم و خیال به تصویر در ـاست که گاه

هایی را که مرد آید. در این قسمت شخصیتمی

در تصور و الگوپذیري آنیماي روانش متأثر از 

توان مادر، همسر و خواهر  آنها است را می

 دانست:

 »د؟!محمخواب نداري، گل«

وهم، در غم  ۀصداي وهم. صداي زنان

نیاسودن مرد. کدامشان باید باشد؟ زیور یا مارال؟ 

چرا که مارال را خواب و  ؛زیور باید باشد

–کارش مدار. او  خستگی باید در ربوده باشد.

 نیز بخوا خفت! -زیور

خوابی، خبط اش خشک شده. بیکله«

 .»محمد!جوانی! آخر دمی آرام و قرار، گل

مادر،  ۀگالیاي مادر، صداي خشن و پرصد

در عبور باد. صداي مادر با تحکمی در لفاف 

ادري به چادري دیگر. ـذر از چـه، در گـگالی

ها ده، شانهـرو فکنـمحمد خاموش سر فگل

 جسته و خیره در خوریژ ...برون

 »اي ... برادرم؟یکّه«

: ( .»وهم ...  ۀصداي وهم. صداي زنان

1872( 

 

 دهاي  آنیموسنمو

 سیاستمداران، داشتن گفته شده است که دوست

 و ریز برنامه هاي شخصیت و کامیاب بازرگانان

 اتونی،( .ستاند می مایه ها زن روان مدیر از نرینه

 به ممکن است آنیموس این انکشاف) 43: 1391

نیز  مهربان و بخشآرام گفتاري با صورت مردي

 آن وزيامر نمونه خود را نشان دهد که از

 .هستند) روحانیان( کشیشان و پزشکان، استادان،

 )93: 1377یونگ،  ؛97: 1379، هاید(
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جداي از آنیموس از نگاه زنان که در مردان 

اي از تجلی یابد، جنبهدلخواه آنان نمود می

برخوردهاي مردانه  ةآنیموس در زنان، نوع و نحو

 ۀدر رفتارهاي زنانه است که ناشی از روان مردان

اخودآگاه در زنان است که گاهی در مواقع نیاز ن

رسند. از دیدگاه یونگ، به سطح خودآگاهی می

آنیموس یا اصل مردانه در روان زن، به صورت 

اي منطقی، ابراز وجود قهرمانانه و یا اندیشه

یابد. این عنصر، پیروزي بر طبیعت تجلّی می

شود که یک زن در مواقع ضروري موجب می

ة مردان تلقّی دار اموري شود که ویژبتواند عهده

 ) از آنجا که 41: 1387(فدایی،  .دشومی

ها و با شخصیتکه رمان بلند چند جلدي است 

طور خاص، زندگی زنان و هاي مختلف و بهکنش

کوشی را در جریان شرایطی دشوار مردانی سخت

کند، در این رمان  اي حساس روایت میدر زمانه

یموس به چنین شکلی در زنان ما با نمود آن

شویم که براي نمونه از چند بسیاري مواجهه می

 کنیم. هایی را بررسی می شخصیت مطرح نمونه

 

 مارال. 1

مارال که دل با دالور داشت پس از اولین دیدار با 

انگیز محمد که در نوع خود متفاوت و اعجابگل

شود. مارال است، خیره در وجود این مرد می

بیند. چون دیگر مردان میاش را مردي نهعمهپسر

شناس  ، اسب یکه»آت قره«تواند مردي که می

 ،دادکه فقط به دالور و مارال رکاب می مارال را

با چابکی رام کند و پس از آن ببیند و بشنود که 

محمد مرد رزم و جنگاوري است و از عشق و گل

محبت به خانوارش سرشار است. مارال مسخ در 

توان  مد شد. دلدادگی در نگاه اول را میمحگل

براساس . نماد دیگري از فرافکنی آنیموس دانست

الگویی، کشش زنان به مردانی هاي کهن انگاره

شان را  هاي آنیموس در روان است که ویژگی

بنابراین، مردانی که زنان در نگاه . دهند بازتاب می

س الگویی آنیموبازند، نمادکهن اول به آنان دل می

ود که مارال از دالور ـن بـچنی .آن زنان هستند

شد.  گرفتار محمدبرید و در دام عشق گلدل

شود. از  محمد میلـمارال این زن رؤیایی، زنِ گ

ها، با ها و بدیمنیگرفتاري ۀآن پس میان هم

 وجود هم، میانشان عشق است و عشق.

ز در نگاه به ـوس را جـارال آنیمـدر م 

ش ـرسد، در پوشاوج خود می د که بهـمحمگل

 ۀراهی با شخصیت قهرمانانـاه همـرزم در گ

توان دید. در حرکت به سوي محمد نیز میلـگ

ارباب و در هنگام همراهی نجف ۀسنگرد و قلع

رکاب ه با دشمنش همـرازانـرفـبا جهن، که س

 ۀهاي مثبت و برجست شود. یونگ یکی از جنبهمی

ن صالبت روحی به الگوي آنیموس را داد کهن

) که این ویژگی 293: 1386داند (یونگ،  زنان می

در شخصیت مارال نیز در جاي جاي این داستان 

وي مارال با ـگ و تـکه در گفچنان ؛نمود دارد

 خوانیم:محمد میگل

اي تو؟ که بنشینم جور زنی دیدهمن را چه -

و بچه نگاه دارم؛ فقط؟ که روزم را به شست و 

یدن شیر بگذرانم؟ چه زود از یادم رفت و دوش

با تو  )1774: 1384آبادي، محمد (دولتبردي گل

 آیم! به هرآیم!... هم از این دم همراه تو میمی

کجا که بروي. کمتر از یک تفنگچی نیستم من. 

شوم. گرگ بیابان را صد بندم و سوار مییراق می
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. پسندم؛ صد بار!بار از سگ خانه بیشتر می

 )1776(همان: 

 

 زیور. 2

یک از زنان  جرأت بتوان گفت که هیچ شاید به

ردازي ـپتـوب شخصیـزیور خ ةانداز داستان به

ف درونی و ـت. توصیـاس دهـو توصیف نش

شناختی یک زنِ تنها و سرخورده. زیور از روان

شود. زنی مند معرفی میابتدا یک زن رنجور ودرد

ی بخیل توز. زنضعیف، حساس، شکاك و کینه

یونگ، این  ةمحمد. بر اساس انگارنسبت به گل

 .هاي منفی آنیموس است ها از جمله جنبه ویژگی

زیور را  ۀ) شخصیت پرداخت285: 1386(یونگ، 

الگوي  توان نمود کهندر چنین جاهایی می

آنیموس منفی دانست. زنی که از دیدن حقیقت 

خواهد آنچه را که  کند و با یکدندگی می فرار می

 اي به چنگ آورد: به هر شیوه ،وست داردد

محمد دل داشت. نه تنها به شویش گل«

زي، کسی هم ـد چیـمحمرون از گلـار بیـانگ

باشد.  توانست براي زیور وجود داشتهمی

محمد اش هم شاید از این بود که به گلدلگیري

بیش از آنچه باید عاشق بود. آرزومند شوي خود. 

توانست ت و هر زنی میهمه آنچه را که نداش

جست. از او محمد میباشد، در گل داشته

خواست. بی آنکه به زبان بیاورد. بی آنکه  می

خواست. براي طلب کند. تنها به دل این را می

زبان. درد از همین خواست. بیهمین عمیق می

شود. گنگی زبان و گستردگی جان. نقطه پیدا می

هاي بسته. نشسته، پشت لب صحراي به آتش در

اي که پایانیش نیست و پنداري شعله، شعله

ها زبانه چشم ۀاست، از دریچ آغازیش نیز نبوده

 .»کشد. صحراي سوخته. صحراي سوخته!می

 )60 :همان(

سویه و ویرانگر که نوعی این دلدادگی یک

بینی در زیور است، همان چیزي  فرار از واقع

آن  آنیموس منفی از ةانگار ةاست که دربار

 تقریباً«شود. زن در چنین وضعیتی  صحبت می

گونه که برایش ناممکن است که او (مرد) را همان

هاي  قبول کند. این گرایش در ارتباط ،واقعاً هست

. »تواند بسیار پر دردسر باشد شخصی می

آنیموس را در شخصیت  )60: 1374(فوردهام، 

محمد  همچنین در گاه نبرد نهایی گل ،زیور

اي خود را به ن دید. او که با کشتن امنیهتوا می

کشتمش... «گوید: رساند و میمحمد میگروه گل

او را کشتم... خدایم... یک نفرشان را کشتم... با 

 دشنه... با دشنه... صد بار دشنه را در قلبش فرو

کردم... خدایم... خدایم... چه خون گرمی... 

» محمد!هایم را بشوي گلهایم... دستدست

) و چون یک نیروي 2490: 1384آبادي، (دولت

جنگد محمد میجنگاور تا پاي جان در سنگر گل

و عشق و وفاداري خود را با تقدیم روح و روان 

 یاعل ه حدـمحمد بلـه گـش بـم و جانـو جس

 رساند.می

 

 شیرو. 3

 ۀگذار بر عنصر مردانتأثیریونگ نخستین عامل 

د و تکامل زن، ه را که بر اساس رشـروان زنان

اي، به شکل هـردانـت مـأتواند به هر هیمی

ترین مردان تجسم یابد ترین تا روحانیبدوي

)، پدر و پس از آن برادر 92: 1374(فوردهام، 
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داند. در این بخش نمودي از آنیموس در می

شیرو در همراهی  ۀجسارت و شهامت رفتار مردان

گري در درویش در شب گریز از خانه و دیبا ماه

عنوان برخورد و درگیري با مرد افغان، به ۀلحظ

 شود.مثال ذکر می

شنود. شیرو شیرو صداي قلب خود را می«

شناسد. شیرو فشار زایش زبان قلب خود را می

 داند که پاي درکند. شیرو می فرزند را حس می

گذارد. شیرو با چشم باز قدم اي میتازه ۀپل

عطش عشق او را به داند دارد. شیرو می می  بر

دوزخ هم تواند کشاند. شیرو پیشاپیش، رنگ 

بیند. شیرو مردانه خون خود بر خنجر برادر می

محمد است. شیرو خواهر گل دل به سفر داده

آورد. شیرو است. شیرو چیزي از برادر کم نمی

 خواهد چیزي از برادر کم بیاورد:نمی

وار خون تو در من هم هست. سفر بیگانه«

کنم. خدانگهدار زندگیِ همیشه، د آغاز میخو

: 1384آبادي، (دولت .»زندگی آرام، زندگی تسلیم

125( 

بروز چنین رفتار و روحیات خشک و 

رود، در خشنی که بیشتر در مردان انتظار می

محمد نشأت گرفته از روحیات خواهر گل

ذاتی نیست، مرد خوش«برادر است:  ۀمبارزان

نخوار است. دل به حال رحم و خوخان. بیجهن

اري که هست، ـجوي کسوزاند. پیمظلوم نمی

ماالند کند و میلگد می، چه را سر راهش ببیندهر

واري رود. ... حاالش هم کار مردانهو پیش می

بود که  نکرد. سید بیچاره مگر چه تقصیري کرده

او را از بام پایین بیندازد و ناکارش کند؟! اما 

ود. چه ـسید! شیر زن ب عجب زنی داشت، آن

کرد، او! من را همو زن به این روز انداخت. می

تا رفتم به خودم بپیچم، چهل چوب به من کوبید. 

بودم. همچو  زن به این چابکی، در عمرم ندیده

خورد تا اینکه در خانه زنی به کار قشون می

 )988. (همان: »شویی کند!جامه

 

 بلقیس. 4

نیاز چون یک مرد  بلقیس زنی است که هنگام 

کند و چون یک مرد مقاومت می ،کندکار می

گوي قشون امنیه است که این چون یک مرد پاسخ

شدن آنیموس در وجود بلقیس  فعال ةدهندنشان

ها را به نمونهشاید بتوان کهن« چراکه؛ است

. هاي گیاهان تشبیه کرد هاي نهفته در دانه طرح

ضعیت خاك و ها مشروط است به و رشد این دانه

آب و هوا، وجود یا عدم وجود برخی مواد 

کننده، توجه و یا غفلت باغبان، اندازه و تقویت

 .»خصوصهعمق ظرف و نیز استقامت آن دانه ب

این، شرایط بیرونی و  بر بنا )39 -38: 1386 بولن،(

الگو را در  فعال شدن این کهن ۀمحیطی زمین

 بلقیس فراهم کرده است.

 

 گیرينتیجهبحث و 

هاي  از آنجا که رمان یک اثر هنري است و مایه

نوشتن از این نوع، از ناخودآگاه روان نشأت 

گیرد و در قالب نمادها و نمودهاي ادبی و  می

 یابند، رمان هنري نوشتاري مجال بروز می

عنوان یک اثر بزرگ داستانی از منظر نقد به

فت الگویی مورد توجه قرار گر اي و کهناسطوره

ي آنیما و آنیموس در زنان  تا نمودهاي معناسازانه

 آفرین داستان بررسی شود.نقش
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الگوي نتایج حاصل شده نشانگر نمود کهن

عد مثبت و منفی آنیما در هیأت معشوق در دو ب

در معشوق وفادار و معشوق جفاکار، مادر مثالی 

عد مثبت و منفی در مادر و نامادري، زن در دو ب

بخش و زن بعد منفی و زن الهاماغواگر در 

بخش در بعد مثبت بود. این نمودهاي آنیما حیات

هایی مثبت و منفی تجلی یافتند که بیش با ویژگی

بخشی مطرح بود و پس از همه دیرینگی و تکامل

ش ـی را نمایـت و منفـایی مثبـهاز آن ویژگی

اش  هاي معشوق در وجه مثبتدادند. ویژگیمی

ناپذیري و در وجه ، وصفبا صفت زیبایی

اش با صفت زشتی و کراهت و  به شکل  منفی

عفریت مرگ و نیستی بازآفرینی شده است. 

ت مادر مثالی در وجه مثبت با أهمچنین در هی

بخشی، باروري و هاي خردمندي و الهامویژگی

هاي مرگ و روح زندگی و در نامادري با ویژگی

اغواگر با نابودي همراه بود. آنیما در شکل زن 

ناپذیري گري و سیريهاي منفی وسوسهویژگی

هاي  بخش با ویژگیگرانه، در زن الهام روسپی

بخش خردمندي و وحی حکیمانه و در زن حیات

هاي باروري و زایش مجدد در شکل با ویژگی

 ۀآرمانی امید و پرورش آگاهانه مالزم بود. از جمل

آنیموس، ها در پیوند آنیما و ترین این ویژگیمهم

کمک به شناخت خویشتن و خودشناسی است 

هاي خودآگاهانه و  که موجب پرورش جنبه

شود. آنیموس نیز در  ها می شخصیت ۀخردمندان

عد رفتارهاي مردانه و روحیات زنان کلیدر در ب

هاي زنانه بر خشک و خشن در کنار لطافت

اساس اقتضاي زمان و مکان زندگی نمود یافته 

 است.  

 منابع

 ).1375ور، امیرحسین (پریانآ

چاپ سوم.  .

هاي جیبی با تهران: شرکت سهامی کتاب

 کبیر.همکاري انتشارات امیر

 اسطوره نقد دبستان« .)1391بهار ( بهروز اتونی،

 ».روان نرینه نمونه کهن بنیاد بر ژرفا شناختی

، 

 .11-52 صص ،26 مارهش ،8 الس

 .)1354اردوبادي، احمد (

 انشگاه شیراز.شیراز: د

). 1385(ستنفورد، جان ا

 تهران: افکار. .ترجمۀ فیروزه نیوندي .

 .)1378امامی، نصراهللا (

 تهران: جامی. 

 .)1379اوداینیک، ولودیمیر والتر (

تهران:  .ترجمه علیرضا طیب 

 نشر نی.

 .)1387( .ی. ايـد، سـبورلن

تهران: نشر  .زاديـه بهـه رقیـترجم 

 علم.

 .)1386ولن، جین شینودا (ب

 .ترجمه آذر یوسفی 

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

 .)1399( داوود بیات،

 ارجمند. انتشارات: تهران 

 .1لد ج . ).1397پاینده، حسین (

 تهران: انتشارات سمت.
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چاپ   .)1384آبادي، محمود (دولت

 تهران: فرهنگ معاصر. .هفدهم

  ).1366ستاري، جالل (

هایی از ارنست  نوشته (مترجم و مؤلف).

 تهران: توس.. جونز، مارت روبر و... 

 ).1368(ــــــــــــ 

 تهران: توس. 

سیف، عبدالرضا و  ؛ژاد مهرآبادي، صغرينسلمانی

بررسی و تحلیل « .)1391وند، نسرین (موسی

الگوي آنیما و چیستی و چگونگی ظهور کهن

 .»آنیموس در شعر طاهره صفارزاده

، صص 1 ، شماره4 ، دوره

126- 107. 

 ..)1383شمیسا، سیروس (

 تهران: فردوس.

تهران:  .چاپ چهارم  ).1382( ـــــــــــــ

 فردوس و حمید.

. )1378شولتز، سیدنی الن ( ؛شولتز، دوآن پی

اکبر ترجمه علی .

 ؛آباديخدیجه علی ؛شریفیحسن پاشا ؛سیف

تهران: نشر  .چاپ اول .زندجعفر نجفی

 دوران.

نمودهاي مثبت « .)1386رضا (صرفی، محمد

 ،1 ، سال .»دبیات فارسیدر ا» آنیما«

 .59 -88، صص 3 شماره

 ).1387فرید (فدایی، 

 .چاپ دوم 

 تهران: دانژه.

 .)1374فوردهام، فریدا (

 . چاپ سوم.ترجمه مسعود میربها .

 تهران: اشرفی.

ترجمه  . .)1388کمبل، جوزف (

 تهران: نشر مرکز. . چاپ پنجم.عباس مخبر

 ؛ورگان، لیـم ؛ر، ارلـلیب ؛ردـن، ویلفـگری

  .)1385ویلینگهم، جان (

تهران:  .چاپ چهارم .ترجمه فرزانه طاهري

 انتشارات نیلوفر.

 .)1397( آنتونیو مورنو،

 .دهم چاپ .وییمهرج داریوش ترجمه .

 .مرکز نشر: تهران

 .)1379( یـمگ د،ـهای

 و پژوهش: تهران .رحمانیان نورالدین ترجمه

 .شیرازه

  .)1387یاوري، حورا (

 تهران: سخن.

اه، فرحناز ـپنیـحسین ؛هـرزانـري، فـقنب یوسف

الگوي زن مارال کلیدر و کهن«. )1391(

 .»ایرانی

، 11، سال چهارم از دوره جدید، شماره 

 .64-88صص 

 .)1368یونگ، کارل گوستاو (

مشهد: پروین فرامرزي.  ترجمه 

 انتشارات آستان قدس رضوي.

ترجمه   .)1372(ـــــــــــــ 

 تهران: توس. .جالل ستاري

  .)1373(ـــــــــــــ 
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مشهد: آستان قدس  .ترجمه پروین فرامرزي

 رضوي.

 ترجمه  .)1378(ـــــــــــــ 

 تهران: انتشارات سروش. .جالل ستاري

ترجمه پروین،   ).1383(ـــــــــــــ 

 تهران: به نشر. .فریدون فرامرزي

 .)1387(ـــــــــــ 

 تهران: کاروان. .بیحب دهیترجمه سپ 

 ).1377و همکاران (ـــــــــــــ 

تهران:  .ترجمه محمود سلطانیه 

 جامی.

 .)1385و هندرسن، ژوزف (ـــــــــــــ 

 .طبري ترجمه حسن اکبریان .

 تهران: دایره. .چاپ سوم

 


