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 292-304،صص1397(پاییز3اول،شماره سوم)پیاپي لساایران، شناسي سیاسي هشي( جامعهوپژـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 الگوی آنیموس در شعر فروغ فرخزاد بازتاب کهن

 

 1راضیه جمشیدی

                             

 چکیده

توان شخصیت و هویت شاعران را براساس اندیشه، زبان و محتووای ههنوی انوان     الگو یکی از بسترهای مناسب است که می کهن   

ی ان،  الگوها در روان و ناخوداگاه شاعر است که در صورت تجلوی بوی واسو ه    تایپ و کهن شناخت و ارزیابی کرد. جایگاه ارکی

الگویی است که به روان مردانوه در شخصویت زن دتلوت     الگوی انیموس کهن ی برد.کهنتوان به کنه هویت شخص وتاثیر ان پ می

تفکر مستقل و خوق  کوه    -4درقالب گفتار -3همراه درونی -2نیروی جسمانی-1ی انکشاف دارد: الگو چهار مرحله دارد. این کهن

اش در شعر فورو  فرخوداد تجلوی یافتوه و      انهالگو و انکشاف مراحل چهارگ درروند کسب فردیت  وتعالی زن موثر است. این کهن

وی را به سیری متعالی در روند کسب فردیت رهنمون ساخته است. دراین روند رشد، ابتدا شاعر با گذری پلکانی به وحدت عینی 

هموان   الگوویی دیگور کوه    اندیشد و به وحدت به کهون  یابد و پس از تجربه ان، به بی اعتباری ان می و روحی با انیموس دست می

توانود بوه    وار در شوعر و شخصویت او موی    اورد، این گردش دایره الگوی مادر است، روی می هویت و اصالت زنانه خود یعنی کهن

 اش انجامد.  واس ه  با خود و هویت زنانه میدان زنانه بودن شعر وی و ارتباط  بی

 مادر.الگوی  انیموس،فرو  فرخداد، کهن الگوی الگو،کهن : کهنکلید واژه

 dr.raziyehjamshidi@gmail.comدکترای زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید بهشی اقلید: -1
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 مقدمه:

ی خود  وی اولین زن شاعر است که توانسته با زبان و اندیشه و لحن زنانه .فرو  فرخداد از شاعران معروف معاصر است        

اند؛ اما عمدتاً یا از نظر ساختارهای  شعر زنانه را معرفی و ارتقا دهد. قبل ازفرو  ، زنان دیگری در عرصه ادبیات  فارسی فعال بوده

ی   به هر روی فرو  فرخداد در ادبیات فارسی نماینده  .اند. داشته –مردانه  –اندیشه یا ساختارهای زبانی، زبان و اندیشه تقلیدی 

های زیادی انجام شده است؛ اما شعر او ازمنظر نقد  شود. درباره فرو  فرخداد تاکنون مقاتت و پژوهش شعر زنانه محسوب می

 نشده است. تواند روشی برای اثبات زنانه بودن شعر وی باشد؛ تاکنون پژوهش خاصی انجام  گرا که می اس وره

توان به  ریشه ،هویت و فردیت هر انسان  ها می تایپ الگوها و ارکی گرا این است که در پرتو کهن های نقد اس وره یکی ازویژگی    

توان ضمن التذاه ادبی، تعالی شخصیت مستقل هر فرد را در اثر ادبی  پی برد و شخصیت فرد را ارزیابی کرد. از این دیدگاه می

ند تکامل روحی و فکری وی را ارزیابی کرد. برای رسیدن به این منظور ابتدا باید اس وره را شناخت . اس وره دریافت و رو

ها؟ تصویری تمثیلی برای یک مفهوم؟ یا فرافکنی نمادین  های نخستین درباره چیستی پدیده های انسان چیست؟ تبلور اندیشه

وجود دارد. اما برای ارائه تعریفی جامع و فراگیر از این واژه، گفته شده است :  ها؟ درباره اس وره تعابیر و تعاریف متعددی انسان

ای نمادین دربارهی ایددان، فرشتگان، موجودات فو  طبیعی و به طورکلی جهان  اس وره عبارت است از: روایت یا جلوه»

شتی راست و مقدس است، که در زمانی بندد. اس وره سرگذ شناختی]ای[ که یک قوم به منظور تفسیر خود از هستی بهکار می

گوید که چگونه چیدی پدید امده، هستی دارد، یا ازمیان خواهد رفت. و  انگید می ای نمادین، تخیلی و وهم ازلی رخ داده و به گونه

 (14-15: 1377در نهایت اس وره به شیوهای تمثیلی کاوشگر هستی  است. )اسماعیل پور،

ای  کنند و عده ای  اصق اس وره ادبی را رد می های متفاوتی وجود دارد عده ی ادبی دیدگاه ورهی اس وره و اس  درباره      

دانند و ادبیات را حامی و  ای نید این دو را شبیه هم می دهند . عده ی خود ترجیح می ی ادبی را بر اس وره به معنای اولیه اس وره

شناسی   وره ، چه مربوط به اس ورهشناسی باستان باشد و چه مربوط به اس ورهاس»شناسند. بنا بر نظر اخیر ،  تکیهگاه اس وره می

خوانند، ماجرایی زنده است و هر بار که به  دهند یا دوباره می کنند یا دوباره گوش می مدرن ، برای کسانی که دوباره ان را خلق می

 (45: 1384ری ،جوا«) کند. شود و تخیل ادبی را تغذیه می ان رجوع شود، از نو فعال می

اند با ادبیات تشابه  ها، چه به دلیل برخورداری از ساختاری داستانی و چه به این دلیل که تجسم زبانی یک ایده به هر حال اس وره 

 ای در نقد ادبی گیری شیوه های رایج اثار ادبی ، موجب شکل ها در قالب دارند و ماهیتا  قابل تحلیل و تأویلند. اما بازتاب اس وره

های اغازین نید در واقع افکار، رفتارها و پندارهای  الگوها مبتنی است. کهنالگوها  یا نمونه شناسی  و کهن شده است که بر اس وره
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مشابه ملل مختلفاند، نوعی تصویر ههنی جهانشمول  که محصول ناخوداگاه جمعی بشر است. نظریه  ناخوداگاه جمعی را کارل 

 (159-192:1380)گرین و دیگران ، « ای کمک شایانی کرد. ن نظریه  به نقد اس ورهگوستاو یونگ م رح کرد و ای

الگوها اختصاص دارد. اص قح  گرا نید به بررسی و تحلیل و تفسیر کهن ای از نقد روانشناسی و نقد اس وره بخش عمده

کند و در تجربیات جهانشمول بشر مثل  میتایپ تصاویر ههنی را برجسته  گراست. ارکی تایپ از مفاهیم کلیدی نقد اس وره ارکی

الگوها هستند.  کهن ی  ها، زاییده ها، پیرنگ ها، شخصیت شود. وسعت جهانی دراثار ادبی نید درون مایه تولد، مرگ و. . . ، متبلور می

نژادی بشرند. جهان بینی های   الگوها خاطره توان گفت: کهن شوند. می عناصر تکرار شونده در ادبیات هم با همین الگو استدتل می

های  ی ضمیر ناخوداگاه جمعی بر ههن انسان امروزی نید تأثیر گذاشته و  زبانش را در خدمت خلق اس وره ای به واس ه اس وره

ههن ناخوداگاه انسان مدرن، ظرفیت »ای عصرهای نخستین قرار داده است، زیرا  جدید یا بازنمود نمادهای دنیای اس وره

،  2)یونگ و هندرسن، چ« یافت فظ کرده است؛ ظرفیتی که زمانی در باورداشت و مناسک انسان ابتدایی تجلی مینمادسازی را ح

1386 :20) 

ها  ی تأویل بین شعر و ان ها و اساطیر به صورت ناخوداگاه در ههن مختفی است و خواننده با غریده تایپ بسیاری ازارکی    

ها مراتبی دارد و لدوماً صد در  در این نقد باید جانب احتیاط را رعایت کنیم چرا که ان با کند. ما نید  ان با  و تماس ایجاد می

 صد نیست.  

هاست. چراکه هنرمند برای ایجاد یک اثر ماندگار، بیشتر از  تایپ به نظر یونگ اثار ادبی و هنری بستر مناسبی برای تجلی ارکی

الگوهای مهم را براثار  توان تأثیر این کهن الگوها در ناخوداگاه است، پس می کهنگیرد. ازانجا که جایگاه  ناخوداگاهش الهام می

خاستگاه اثاری ازاین دست، »ادبی یا هنری بسیار باارزش و ماندگار، بر ههن و زبان خالق اثر مشاهده کرد. به اعتقاد یونگ 

 (258:  1379یونگ،«.)و هنرمند استهای ژرف ناخوداگاه جمعی است؛ که منبع کشف و شهود و الهام شاعر  درتیه

ها هستند. این صورمثالی که ازاجدای روح موروثی  تایپ ترین ارکی الگوی مادر، انیموس، انیما و سایه و. . . از مهم کهن»   

شوند،  این همدادهای بشری، در روند کسب فردیت،  نقش برجسته ای دارند. در روند کسب فردیت، شخص  انسان محسوب می

 (12: 1377یونگ،«.)شود شناسد و از دیگران متماید می را بازمیخود 

 
 

 فروغ فرخزاد 1-1

در تهران به دنیا امد. پدر او یک نظامی بود و با فرزندانش رفتاری 1313فرو  فرخداد کوتاه زیست. او در 

اش  ای  داشت. او در شاندده سالگی با یکی از بستگان مادرش که پاندده سال از وی بدرگتر بود علیرغم میل خانواده  گرایانه سل ه

ریج به خاطر اختقفاتی که بینشان بروز کرد از همسرش جدا شد و از دیدن تنها ازدواج و به اهواز نقل مکان کرد. اما بهتد

ها به شاعری روی اورد .این شکست در زندگی مشترک و عشق، زمینه دیدگاه ویژه او  فرزندش محروم شد. او طی این سال

دیگر، و ایمان بیاوریم به اغاز فصل  ولدیاسیر، دیوار، عصیان، تنسبت  به مردان را فراهم اورد. اثار فرو  شامل پنج دفتر شعر 

را ساخته است. این  خانه سیاه استی هنر سینما نید دارای م العاتی بوده و دراین زمینه نید فیلم مستند  است. وی در زمینه سرد
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گاه تازه او به منشتر شد، بیانگر دید 1343که درسال تولدی دیگر ی  شد. مجموعه« اوبر هاوزن»فیلم برنده جایده از فستیوال 

. فرو  با زبانی اثاری هرمنوتیک محسوب میشوند ایمان بیاوریم به اغاز فصل سردزندگی است. این اثر به همراه دفتر شعر 

ترین نظرات خود را درباره خود و  ، عمیقکند استعاری و نمادین که شعر او را دارای بار چند معنایی و فضایی هرمنوتیک می

کشته شد. اشعار و زندگی وی شبیه شاعر  1345عنایی  بیان کرده است. وی در یک سانحه رانندگی در سال هستی با زبانی چند م

 م( است.963-1932) (  slyvia plathامریکایی، سیلویا پقت )

 الگوي آنیموس کهن1-2

است. « انیما و انیموس »لگوهایتوان نمود ان را در اثار هنرمندان یافت؛ کهن ا الگوهایی که می چنانکه گفته شد، یکی از کهن 

دانند و زنان خود را زن، ولی  مردان معموتً خود را فقط مرد می»ی تاریخ زندگی انسان است.  الگوها به اندازه ی این کهن پیشینه

 -( در وجود هر مرد انعکاسی از یک زن7:  1384سنفورد،«.)شناختی این است که انسان موجودی دو جنسیتی است واقعیت روان

های ایرانی و دیگر اقوام از دیرزمان  و در وجود هر زن انعکاسی از یک مرد است؛ نماد این مسأله را در اس وره –به معنی عام 

های ایرانی: مشی و مشیانه یک زن  شود. در اس وره ها دیده می توان دید. اعتقاد به دوجنسی بودن انسان اولیه در بسیاری ازسنت می

سفر بودند که جنسیت هیچکدام  قابل تشخیص نبود و بعد از هم جدا شدند. در اعتقاد یهود، در باب دوم،  و مرد به هم چسبیده

هایش را بیرون  امده است: که وقتی خدا تصمیم به افرینش زن گرفت، ادم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده پیدایش

ی ادم افرید.)همان( بر این اساس واضح است که ادم،  نخستین انسان،  هم مؤنث بوده و هم مذکر. از این  کشید و حوّا را از دنده

های عاطفی، یا عشق، مشتا  برقراری مجدد با  چه است؛ انسان دوجنسی از طریق گرایشجداسازی اولیه که یک تمامیت یک پار

شناختی طبیعت انسان را مورد بررسی قرار داد و ازان برای توصیف  ی خویش است. یونگ، این حقیقت روان ی جدا شده نیمه

نامیده است.   -روان مردانه  -و انیموس یا  –زنانه روان  –انسان کامل استفاده کرد. یونگ عنصر متضاد در مرد و زن  را انیما یا 

انیما وانیموس »منظور از روان زنانه، عنصر مؤنث در شخصیت مرد و منظور از روان مردانه، عنصر مذکر در شخصیت زن است. 

فتار انسان دیده می های گوناگون ر تر از همه درپدیده ها، شاهکارهای ادبی جهان و مهم های پریان، اس وره در رؤیاها، افسانه

 (12همان: «.)شود

 
 

 مراحل انکشاف آنیموس3-2

دهد. انیموس یا عنصر  ها را شکل می الگوهای انیما و انیموس، مبنای رفتارغریدی و غیراکتسابی مشترک در تمام انسان کهن

ی بعد دارای  شود. . . در مرحله نخست به صورت نیروی جسمانی ظاهر می»ی انکشاف است:  ی روان زن، شامل چهارمرحله نرینه

ی سوم در قالب گفتار.و سرانجام در چهارمین و واتترین مرحله با تجسم اندیشه  در مرحله روحی مبتکر و همراهی گرانقدر. . . و

ی  ]زنان [ جنبه» ( اما تجلی انیموس به صورت نیروی جسمانی به این گونه است که: 293:  1368یونگ، «.)شود  پدیدار می

این اساس مردی که حامل فرافکنی انیموس زن قرار ( بر 21: 1384سنفورد،«.)کنند ی خویش را به مردان فرافکنی می مردانه

گیرد، حامل انتظارات، تخیقت، تصاویر روانی و رؤیاهای زن است. این تصاویر فرافکنی شده اثری پرکشش خواهند داشت.  می

تواند به شدت  مورد جذب و در مقام معشو  طرف ارتباط روحی و روانی  کند، می فردی که این فرافکنی را حمل می
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زنی که تصویرانیموس مثبت خود را که تصویری م بوع،  قهرمان و راهنمای معنوی است؛ به مردی فرافکند، بهای بیش »قرارگیرد.

کند این مرد ایدهآل و عشق واقعی  شود، طوری که حس می ی او شده و به سویش جلب می ازاندازه به ان مرد داده و شیفته

( بنابرانچه گفته شد، اثارهنری و 25همان: «.)یابد به عبارتی ازطریق او روح خود را میشود و  اوست. تنها با ان مرد کامل می

 الگوهاست. ازجمله شعر که فرایند ناخوداگاه روح شاعراست، جلوهگاه این کهن

 ی خصوصیات زنانه است؛ درشعرفرو  فرخداد مورد بررسی قرار می گیرد.  با این توضیح تصویرانیموس که بیان کننده 

 «نیروي جسماني»اولین مرحلهي انکشاف آنیموس، 1-3-2

دران به وضوح مشخص  –ی انکشاف  اولین مرحله –یکی از بهترین اشعار فرو  فرخداد که بازتاب نیروی جسمانی انیموس

 است: تولدی دیگری  از مجموعه« معشو  من»ی  است،  ق عه

های عاصی او  قرار مورب/ اندام دش/ چون مرگ ایستاد/ خ های بیهای نیرومن ی بی شرم/ بر سا  معشو  من/ با ان تن برهنه»

های فراموش گشته است/ گویی تاتاری/ درانتهای چشمانش/  کند/ معشو  من/ گویی ز نسل را/ درطرح استوارش/ دنبال می

من/ همچون  هایش/ مجذوب خون گرم شکاریست/ معشو  پیوسته درکمین سواریست/ گویی که بربری/ در بر  پرطراوت دندان

کند/ او وحشیانه ازاد است/ مانند یک  ی قدرت را تأیید می طبیعت/ مفهوم ناگدیر صریحی دارد/ او با شکست من/ قانون صادقانه

ی نامسکون/ . . . /  معشو  من همچون خداوندی، در معبد نپال/گویی از ابتدای خودش/ بیگانه  ی سالم/ درعمق یک جدیره غریده

ی است از قرون گذشته/ یاداور اصالت زیبایی/ ... او مثل یک سرود خوش عامیانه است/ سرشاراز خشونت و بوده است/ او مرد

 (270:  1383فرخداد، «.)عریانی. . . 

 کند:  گونه توصیف می ای با صقبت و قهرمان  انیموس را با چهرهعصیان ی  ازمجموعه« سرود زیبایی»و یا در شعر

های  کشد چوابشار نور/ شانه های سخت و پرغرور/ موج گیسوان من دراین نشیب/ سینه می خرههای تو/ همچو ص .شانه». . 

ی شگرف خون و  های اهنین/ جلوه های تو/ برج های گیسوان من بران/ شانه ای عظیم/ رقص رشته تو/ چون حصارهای قلعه

زند  های گرم و روشن عر / بر  می / زیر دانههای تو/ درخروش افتاب دا  پرشکوه زندگی/ رنگ ان به رنگ مجمری مسین/ شانه

 (210)همان: «. های تو/  مهرسنگی نماز من  گاه دیدگان پرنیاز من/ شانه های تو/  قبله های کوه/ شانه چو قله

چون و  بی« حقیقی »ی دختر خود اعتقادات  شود و این پدر است که به عنصر نرینه ی زن اساساً از پدر متأثر می عنصرنرینه»

 (285:  1377یونگ ، «.)دهد ای می ی ویژه بخشد و به ان جلوه چرایی می

معشو  »رسد به خاطرهمین خصوصیت، شعر ای داشت، به نظرمی گرانه قبقً اشاره شدکه پدرفرو  نظامی بود و رفتارهای سل ه

پدر را درونی کرده و به مرد مورد  ی گرانه گرانه را در خود دارد. فرو  تصویرسل ه که بازتاب انیموس اوست، تصاویر سل ه«من

 عققه  فرافکنی کرده است.

 «همراهي گرانقدر»ي انکشاف آنیموس،   دومین مرحله2-3-2

تواند یک همراه درونی گرانقدر شود و یا بصورت راهنمایی  انیموس عقوه برتصاویر قهرمانانه که در روان زن دارد، می 

 شود:  یردیده میمهربان پدیدار شود. این ویژگی در شعر ز

ها را بی هیچ  خواندی/ وقتی که من خیابان رفتی/ تو در من می مردم/ اما تو زندگانی من بودی/ تو با من می من از تو می»

شد/ تو  شد/ وقتی که شب تمام نمی خواندی/  . . . / وقتی که شب مکرر می رفتی/  تو در من می پیمودم/  تو با من می مقصدی می

ی ما/ تو با  امدی به کوچه هایت می کردی / تو با چرا  های عاشق را/  به صبح پنجره دعوت می ها، گنجشک نازمیان  نارو
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هایت  ماندم/ تو با چرا  خوابیدند/ و من درایینه تنها می های اقاقی می رفتند/ و خوشه ها می امدی. . . / وقتی که بچه هایت می چرا 

بخشیدی/ وقتی که من گرسنه بودم/ تو  ات را می بخشیدی/ تو مهربانی وچشمهایت را میبخشیدی/ ت امدی/ تودستهایت را می می

 (322:    1383فرخداد، «.)ات را می بخشیدی/ تو مثل نور سخی بودی. . .  زندگانی

:  1377)یونگ ،«. دهد؛  نوعی دلگرمی نادیدنی درونی برای جبران ظرافت ظاهرش عنصر نرینه به زن صقبت روحی می»

 کند:  دهد واض راب و نگرانی را از شاعر دور می ی شعر یاد شده، انیموس، همراهی است که دلگرمی می ( درادامه293

چیدی تو  ها را می لرزیدند/ تو تله پوشاندی/  وقتی گیسوان من از عریانی می چیدی/ و گیسوانم را می ها را می تو تله»...

 (322همان: «.).../ وقتی که من دیگر/ چیدی نداشتم که بگویم. . . چسباندی/ به اض راب  هایت را می گونه

 «عناصر جمعي»آنیموس بیانگر 3-3-2

انیموس این عنصرنرینه، بیانگرعناصر جمعی است تا شخصی و به دلیل همین ویژگی جمعی »های یاد شده،  عقوه بر ویژگی

کنند و  استفاده می« همه»یا «ها ان»یا «ما»گوید، معموتً از کلمات  بودن است که زنان هنگامی که عنصر نرینه به جای انها سخن می

ها، همراه با مصادیق  ( این واژه292:  1377یونگ،«.)خورد به چشم می« باید»و« تزم است»، «همیشه»هایی مانند  درگفتارشان واژه

 شود:  ی اشعار فرو   به ترتیب نشان داده می شاعرانه

 بیانگرعناصرجمعی«ما»

تواند مؤید  کند که بسامد قابل توجهی را نید دارد. این مورد می به عنوان عنصرجمعی یاد می« ما»از « بعدازتو»  در شعرفرو

 تأکید شاعر برانیموس باشد: 

و نسیم/ شکست/  ماو پرنده/ میان  ماای بود سخت زنده و روشن/ میان  پنجره که راب ه ماای هفت سالگی.../ بعدازتو »

ها را/ با  تمام یادگاری مابه هم خیانت کردیم/  بعد از تو  ماها را کشتیم/ بعد از تو  صدای زنجره ما../ بعد از تو شکست/ شکست.

ها رفتیم/ و  به میدان مای دیوارهای کوچه زدودیم/ بعد از تو  گرفته گاه گچ ی خون/ ازگیج های منفجر شده های سرب، و با ق ره تکه

ها  به قبرستان ماکه قاتل یکدیگر بودیم/  برای عشق قضاوت کردیم. . ./ بعد از تو  ما بعد از تو«.../ باد زنده باد، مرده»داد زدیم/ 

-345: 1383فرخداد، «.)ایم. . .  بی چرا  به راه افتاده ماایم/   هرچه را که باید/  ازدست داده باشیم/  ازدست داده مارواوردیم.../ 

344-343) 

  :«ها ان»

ها بردند/  و اکنون دیگر/  دیگرچگونه یک نفر به رقص برخواهد  لوحی یک قلب را/  با خود به قصر قصه ادهتمام س ها ان

 (333:  1383فرخداد ، «.)خاست. . . 

 و یا : 

غرابت این  ها انغریق وحشت خود بودند/ و حس ترسناک گنهکاری/ ارواح کور وکودنشان را/ مفلوج کرده بود.../  ها ان»

به خود فرو ها  اناوردند... /  به هم هجوم می ها اننمودند.../  های درشت سیاهی/ تصویرمی های خود/  با لکه لفظ کهنه را/ درمشق

 (281-282همان : «.)رفتند...  می

  :«همه»
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ترسند/ اما من و  می همه ترسند/  می همهی سرد عبوس/ با  را دیدیم.../  دانند/ که من و تو از ان روزنه میهمه دانند/   می همه

ایم  دانند/  ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته می همهدانند/  می همهتو/  به چرا  و اب  و ایینه پیوستیم/ و نترسیدیم.../  

 (296-297همان : ... «) 

 است:  به کارگیری قیود تأکید مانند : باید، هرگد و. . . نید ازمصادیق انعکاس انیموس

 «باید»

 کند:  فرو  با  تکرار قید تأکید، نهایت قدرت خود را درمخالفت یا موافقت با امری یا چیدی بیان می   

/ مردی به باید،  باید، بایدای که  های توقف/ درلحظه ها نگران حوادثند/ و این صدای سوت چه مردمانی در چهار راه»

برای باید  افتد/  بیش ازانکه فکرکنی اتفا  می همیشه»گفتم: «/ دیگرتمام شد»گفتم:  به مادرم»...های زمان له شود.../  زیرچرخ

 (341همان: «.)روزنامه تسلیتی بفرستم...

 ویا: 

/ از دست داده باشیم از دست باید/ برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟/ ما هرچه راکه بایدپرداخت/ چقدر باید چقدر »...

 (345همان : «.)ایم... داده

 ویا: 

 «./  دیوانهوار دوست بدارم...باید، باید، بایدوقتی که زندگی من دیگر/  چیدی نبود.../  دریافتم، »...

 (348)همان :  

 «همیشه، همواره»

 گوید:  فرو  می

 (349همان: «.) میرند... شوند و می لوحی خود پرت می ها/ ازارتفاع ساده همیشه خواب»...

 ویا: 

 (337)همان : «. افتد... پیش ازانکه فکر کنی اتفا  می همیشه»گفتم: »...

 (364همان : «)اند. ..  های سنجش برمدار صفر سفرکرده معیار همیشهدر سرزمین قدکوتاهان/ »...ویا: 

( بنابراین، بیان 285:  1377یونگ ، «.)ی عنصر نرینه مخالفت کرد توان با عقیده عنصرنرینه هرگداستثنا را باور ندارد. بندرت می»

 ی روح شاعراست.  این عقاید م لق و انع اف ناپذیر و تأکید و تحکم در ابراز ان، بازتاب عنصر مردانه

 

 شاف آنیموسي انک هاي خالق ، آخرين مرحله انگاره 4-3-2

شود بیش از  دهد و حتی سبب می ترین شکل خود زن را به تحوتت روحی دوران خود پیوند می اما انیموس در پیشرفته»

ی  گویی اینده و اراده ی پیش های خق  را پذیرا شود؛ و ازهمینرو در دوران گذشته ، دربسیاری ازکشورها وظیفه مردان انگاره

 (193: 1377یونگ، «.)استی وی بوده  خداوندی به عهده

کسی که مثل هیچ »و در پیشگویی وقایع قیام و اخرالدمان در شعر« های زمینی ایه»این ویژگی دراشعار فرو  و به ویژه درشعر

 یابد:  و در پیشگویی از امدن موعود نمود می« کس نیست
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اید، کسی که مثل هیچکس نیست.../ و  / کسی میام/ ... ی قرمد را دیده اید/  من خواب یک ستاره ام/ کسی می من خواب دیده»

فرخداد ، ...«.)کند/ یا قاضی الحاجات است/  یا حاجت الحاجات است/  اسمش انچنان که مادر در اول نماز واخر نماز صدایش می

1383  :385) 

 کند:  الدمانی را چنین تصویر میی قیامت و م العه دراین حوزه ، فضای اخر ، شاعر با اعتقاد به واقعه«های زمینی  ایه»و در شعر

ها به صحراها خشکیدند/ و ماهیان به دریاها خشکیدند/ و خاک  ها رفت/ وسبده انگاه خورشید سرد شد/ و برکت از زمین»

ی ها سر زائیدند/.../ مرداب داد/ زن های باردار/ نوزادهای بی مردگانش را/ زان پس به خود نپذیرفت/ .../ خون بوی بنگ وافیون می

اوردند/ مردان  تحرک  روشنفکران را/ به ژرفای خویش کشیدند/.../ انها به هم هجوم می الکل با ان بخار گس مسموم/ انبوه بی

 (279-280همان: «.)دریدند/  انها غریق وحشت خود بودند... گلوی یکدیگر را/  با کارد می

تر است. همچنین شایان توجه است که  درکلیت شعرمحسوس« های زمینی ایه»های شاعر در شعر گفتنی است که این پیشگویی

 در این ق عه شاعر افعال را به صورت ماضی اما در معنای مضارع اورده است.

 

 

 
   

 آنیموس منفي5-3-2

الگوها در انسان هم دارای وجهی مثبت است هم منفی، که رشد متعادل انها در روند کسب  یونگ معتقد است انعکاس کهن

های منفی ان نید مورد  های مثبت انیموس مورد بررسی قرارگرفت؛ اکنون جنبه فردیت و رسیدن به کمال موثراست. تاکنون جنبه

شود. مردی که  ی زن، انرژی روانی است که بر مرد فرافکنی می نیموس یاعنصر نرینهگیرد. قبقً اشاره شد که ا بررسی قرار می

 شود:  گیرد به شدت طرف جذب و یا دفع واقع می موضع این فرافکنی قرار می

 گوید:  فرو  می

و او  درند/ خوانند/ و چشمهایش/ چگونه وقت خیره شدن می هایش/ چگونه وقت جویدن سرود می نگاه کن که دندان»... 

ها نگران حوادثند/  و این صدای  گذرد/ صبور/ سنگین/ سرگردان.../ چه مردمانی درچهار راه چگونه از کنار درختان خیس می

گذرد.  های زمان له شود/ مردی که از کنار درختان خیس می ای که باید، باید، باید/  مردی به زیر چرخ های توقف/ در لحظه سوت

 (338-339همان: . .«/)

بهشدت طرف جذب انیموس قرار داشت، در  –با صفاتی که در بات برای او در نظر گرفته شده  -ان روزهادی که در شعر مر

 این بندها چنانکه دیده میشود طرف دفع انیموس قرار گرفتهاست.

 اتحاد با آنیموس6-3-2

ه مرد و زن،  میل قدیمی انسان برای ها ب درابتدای این بررسی اشاره شد که کشش و جذب انیموس وانیما و فرافکنی ان

بازگشتن به عصرصدرافرینش است. تبدیل شدن به وحدت قبل ازانشقا ؛ مشی ومشیانه یاادم وحوّا، یعنی جهان وحدت.این 

ای است که در تمدن جدید حضور ندارد؛  فعالیت ناخوداگاهی به هر شکلی که باشد دررجعت وصول به کلیت است واین تجربه»

( چرا که اصل تانیث و تذکیر 26: 1368سرانو، «.)رسد راهی است که به اونوس، مونووس]جهان وحدت[ می شارع و شاه ناخوداگاه
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در عالم ارمانی توامان بودند و در جریان زندگی و هبوط از یکدیگر جدا شدند انسان خواهان پیوستگی دوباره و وحدت قبل از 

 ه تداوم و جاودانگی است.انشقا  است. این تمایل باعث گرایش انسان ب

خواهد با انیموس به وحدت برسد. این وحدت در بینشی خاص، عقوه بر وحدت دو  می تولدی دیگری  فرو  درمجموعه

 گیرد.  روح، وحدت دو جسم را هم در برمی

شویم که امادگی ان  با عبور از فراز و فرودهای زندگی فرو  و حاتت ملتهب و تنهایی او بعد از جداییاش، با زنی روبرو می

 گوید:  های انیموس شود. او می را دارد که به  طورکامل محمل جاهبه

ی سرگردان را/ از انققب اقیانوس/ وانفجار کوه  های من از عشق است/ عشق، عشق، عشق/ من این جدیره و تمام زخم». . . 

 «.هایش افتاب به دنیا امد. . .  هره ام/  و تکهتکه شدن راز ان وجود متحدی بود/ که از حقیرترین گذر داده

قبقًگفته شدکه فرافکنی انیموس بر روی مرد، یعنی انتظارات و تصاویر ههنی که زن از مرد در رویاهایش دارد، بنابراین زن در     

این مرد باید شود. خصوصیات  تر می زن غنی« من»خود است. هر چه معشو  قابل انتظارتر باشد، « من»وجود معشو  دنبال یافتن 

عکس خصوصیات زنانه باشد. چرا که زن همواره خود را از محور ضعف و ناتوانی در نظرگرفتهاست، بنابراین سل ه و قدرت را 

از طرف معشو  دوست دارد، زن میل دارد، این خصوصیت را در مرد ببیند. زن چون مقام و موقعیت چندانی در اجتماع نداشته و 

شدهاست، دوست دارد مردی را موضع فرافکنی خود قراردهد که دارای موقعیتی ویژه باشد و یا حداقل فروتر از مرد انگاشته 

هایی که خود هرگد نداشته است، ببیند. انچه زن در  خواهد در عشق غرور، اقتدار، سل ه  و اقدام تر نباشد، زن می ازخودش پایین

یابد،  گسترش می -انیموس-با جذب و فنا شدن در معشو ، « من»این  خودش است.« من»کند، تجلیل از  معشو  ارزو یا بیان می

زن طالب مردی است که به سبب موقعیت، ارزش و هوش خود، به نظر برتر از تمام مردان دیگر باشد؛ برای خود بر روی زمین »

 لقی که با عشق خود، درخشش و ی نفس م پایگاهی ساخته باشد، از اقتدار و اعتبار بهرهمند باشد. . . مرد برگدیده به مثابه

پرورد و  کند، برتری  این مرد به عشقی است که زن به او در دل خود می دهد، در نظر جلوه می ضرورت خود را به ان انتقال می

 (122:1388دوبووار،«.)دهد،  نه به این دلیل که نر است،  بلکه  از انرو که موجودی برگدیده است. . .  ی ارمانی می جنبه

از « مثنوی عاشقانه»کند و در  ستاید و توصیف می ،انیموس یا  معشو  را از نظر ظاهری می« معشو  من»ی  فرو  در ق عه

تن « های سوزان تپش»و« شاخه ها پربارتر»،از «گندمدارها سرشارتر»، از«تر سحرشاداب»،از«تر بهاران تازه»ابعاد دیگر: معشو  او از 

 موس است که شاعر خواهان وحدت و پیوند عینی بااوست. های انی عاشق است. این ویژگی

ای اروتیک بیان  و برخی دیگر از ق عات، این وحدت را در قالب راب ه« وصل»، «فتح با »ی  ق عه«  مثنوی عاشقانه»او در    

تا خود را در معشو   کند خود را فراموش می« عاشقانه»داند: او در مثنوی  ی عینی وحدت می کند. شاعر این حالت را جنبه می

خواستم یک حدی از عشق را بیان کنم که امروز دیگر وجود   من در مثنوی عاشقانه،  می» گوید: بیابد  فرو  خود در این باره می

ها فر  داشت ان  ندارد. به یک جور تعالی رسیدن در دوست داشتن و من رسیده بودم . . .  ان حس که در من  بود با  این حرف

 (343:  1376)نقل ازازاد تهرانی،  «. ساخت و مرا کامل کرد. . . حس مرا 
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 داند:  را امیخته با جان و تن خود می –معشو   –او انیموس 

 ی مژگان من اتشی در سایه تن سوزان من          های  ای تپش»

 ای مرا از گور من انگیخته. . .  با جان من امیخته        ... اه ای

 بستر رگهام را سیقب تو ام را اب تو         جوی خشک سینه

 همچو خون درپوستم جوشان شده... ان شده     ای به زیر پوستم پنه

 (256-257:  1383)فرخداد،                حیف از ان عمری که با من زیستم.  ستم من نیستم    این دگرمن نی

 کند:  میی عینی وحدت با انیموس را توصیف  جنبه« وصل»ویا در شعر

خورد/ دیدم که حجم اتشینم/ اهسته اب  رهم/ دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک می رهم/ دیدم که می دیدم که می»... 

 ( 254-255همان:  «.)های بی اعتبار وحدت را/  دیوانهوار زیسته بودیم  شد/.../ در یکدیگر گریسته بودیم/ در یکدیگر تمام لحظه

 iوحدت با آنیموس و بازگشت به دامان کهن الگوي مادراعتباري  بي 7-3-2

اعتباری  در  دهد و این بی تشخیص می« بی اعتبار»فرو  در سیر تعالی خود، کم کم این وحدت  با انیموس را در عالم ماده 

iگردد که گذرا و ناپایداراست و م لق نیست پذیری حسی برمی وحدت با انیموس به پایان i  ی وحدت را این ،او این ناپایدار

 اورد: چنین می

 ( 255:  1383)فرخداد،  «. دریکدیگر گریسته بودیم/ تمام لحظات بی اعتبار وحدت را / دیوانهوار زیسته بودیم». . . 

 داند :  و یا سایه عشق را ناپایدار و بیاعتبار و فرّار می

)همان:  «. ی فرّار خوشبختی. . .  ها/ در سایه ی ناپایداری ی  بیاعتبارعشق/  درسایه ای خود را رها کردم/  در سایه در سایه» . . .  

241 ) 

 ی ان برای زن نفرین است :  ازاین بابت است که عشق، حتی دراخرین نق ه

داریم/  دلتنگ زیرا عشق  خوشبخت چون دوست می  افسوس ما خوشبخت وارامیم/  افسوس ما دلتنگ وخاموشیم/». . .  

 (244همان:  «.)نفرینیست. . . 

 تر خواهان  پیوستن  و وحدت  با  تمام اجرای هستی است  تا  به کمال نهایی دست  یابد:  او در یک  بینش  وسیع

i.نهایت  تمام  نیروها/  پیوستن است پیوستن/ به اصل روشن خورشید». .  i i (363همان: «)شعور نور. .  / و ریختن  به 

تواند، خوداگاه و ناخوداگاه ، انسان و خدا ، انسان و تمام اجدای هستی باشد. اوکه قبقً از وحدت  این وحدت و پیوستن می

 های خود می گوید :  جسمانی سخن گفته بود، با لحنی متفاوت دراخرین سروده

کار/ مرا به حرکت حقیر کرم/ درخقء گوشتی چهکار/  مرا تبار ی دراز توحش/ درعضو جنسی حیوان چه مرا به زوزه»...

 (363همان: «)دانید؟  خونی گلها به زیستن متعهد کردهاست/  تبار خونی گلها/  می

 گوید:  کند  و می گرانه توصیف می او حرکت خود به سوی این وحدت را بسیار تقش
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ی سرگردان را/ از انققب اقیانوس/ و انفجارکوه گذر  این جدیره های من همه از عشق است/ عشق، عشق، عشق/ من و زخم»...

 (335)همان: « هایش افتاب به دنیا امد... ام/ و تکهتکه شدن راز ان وجود  متحدی  بود/ که ازحقیرترین هره داده

نی طی کرد، شاعر ای که شاعر برای رسیدن به وحدت با انیموس با ابعاد جسمانی و روحا درپی سیرصعودی ولی ناامیدکننده

شود. او از تنگناهای عشق  الگوها،  مادرانه توصیف می اندیشد،  طبیعتی که در بخش کهن به اوج یکی شدن با طبیعت و هستی می

ی هستی و طبیعت بپیوندد.  ه  خواهد به جوهر شود. او می رود، چرا که انسان نید جدیی از هستی وسیع م رح می انسانی فراتر می

معنا « برگهای جوان»را برای « دیوار»می شودکه باید « درختی»پنداری با طبیعت است.او وحدت، در یک س ح همذاتنتیجه این 

 کند: 

 ( 349همان :  «.)اکنون نهال گردو/  ان قدر قد کشیدهاست / که دیوار را برای برگهای جوانش معنا کند...». . 

ی نیروهای بالقوه را در رسیدن به  برسد، چرا که نهایت تقش همه خواهد با تمام اجدای افرینش و هستی به وحدت او می

ی تن  خواهد به سهم خود و با نیروی زن بودن خود، زمینی پرورشگر باشد که با عصاره بیند، او می اصل هستی و تعالی در ان می

 و جان  خود هستی را تغذیه کند و رشد دهد: 

نهایت تمامی نیروها/ پیوستن است/ پیوستن به اصل روشن خورشید/ و ریختن به شعور نور/ چرا توقف کنم؟. . ./ من ». . .  

 ( 363همان :  «.)دهم. . .  گیرم و شیر می های نارس گندم را/  به زیر پستان می خوشه

ی روح خود است، دست می  ی زنانه که جلوه -معشو   -چنان که دیده شد، فرخداد درعشقی انسانی به وحدت با انیموس

ترین عنصر روح  زنانه -الگوی مادر اعتبار است. بنابراین به وحدت با کهن ی خود برای او بی یابد، اما این وحدت با تنگناهای ویژه

 :  داند برای رسیدن به ارامش الگوی مادر است ، پلی می اورد و مرگ را که از مظاهر و عناصرکهن روی می –خود

 (331همان: «)دهنده در گور خفته است/ و خاک، خاک  پذیرنده/ اشارتی است/ به ارامش...  نجات»... 

 
 

 نتیجه گیري:

 

ی فرد با خود و  ی هویت مستقل و بی واس ه شعر فرو  از نظر لحن،  فضا و اندیشه،  زنانه است واین خصوصیت  بازگوکننده    

و اثر هنری ایجاد کند مدلول  فاصله گرفتن « خود»تواند بین  ای که هنرمند می ت. فاصلهارتباط عمیق خود با  ناخوداگاه اس

است.  چنان که پیشتراشاره شد، هنر زبان ناخوداگاه انسان است؛ فرو  فرخداد با نددیک شدن به ناخوداگاه خود،اثر « خود»با

اش در شعر فرو ، باعث رسیدن به  مراحل چهارگانه هنری خود را واجد هویت کرده است.انعکاس کهنالگوی انیموس و انکشاف

مایه های اصلی شعر فرو  است، دستاورد تجلی انیموس محسوب میشود . فرو   فردیت و تعالی وی شدهاست. عشق  که از بن

عراو روند انجامد. عشق و فرافکنی ان در ش عشق را از س ح به عمق میبرد و به وحدت با انیموس از ابعاد جسمانی و روحانی می

شود. او در این سیر تکاملی عشق را به تمام هستی و طبیعت تسری  ای برای رسیدن به وحدت، فنا و بقا می عرفانی دارد و وسیله

 دهد که نتیجه ان پیوند ناگسستنی وی با مادرکبیر و مظاهر طبیعت است. می
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i

توان از مظاهر مادر به شمار اورد: مثل  انگیدد،  می کهن الگوی مادر در بسیاری از چیدهایی که احساس فداکاری و حرمتگداری را برمی» 

 شود که هایی تداعی می شهر،کشور، زمین، جنگل، دریا و یا هراب ساکن و نید حتی ماده،  جهان زیرین، ماه، این صور مثالی با چیدها و مکان

ی شخمدده، با ، صخره، غار، درخت، چشمه، چاه عمیق، و یا ظروف مختلف مانند، حوض، . .  مظهر فراوانی و باروری باشند. . .  مثقً مدرعه

( 26: 1368)یونگ،«. کند های ظرفگونه چون گل سر و یا اشیای گود مانند ظرف طبخ و هر انچه شبیه ان است،  مادر را تداعی می .  و یا گل

» را بدون اختقط و یا عناد م العه کرد، چرا که« مادرمثالی»توان دید و اثرات  ن توجه است  که کهن الگوی مادر  را تنها در  زن میشایا
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درخصلت خود، با این تصویر در روانشناسی زن فر  دارد، مادر برای یک زن به جهت مقید بودن او « مادر»درروان شناسی مرد،  تصویر ههنی

ی اوست.  لیکن برای مرد حاکی از چیدی است بیگانه که باید ان را تجربه کند، چیدی که از  ای از زندگی اگاهانه ویش نمونهبه جنسیت خ

 (54:1368)یونگ،« تصویر ههنی پنهان در ناخوداگاه  لبرید است.  به همین دلیل. . .  تصویر ههنی مادر اصوتً در زن و مرد فر  دارد. 

ی ادوارها و زمانها ستایش شدهاست. . . عشق به  ی مادری با تصویراشنای مادر که در همه ان یعنی رشد مفرط غریدهمادر در وجه مثبت »

مظاهر شر ( » 3: 1368یونگ، «)پذیرد.  شود و دران پایان می معنای بازگشت به خانه ،مأمن و سکوت طوتنی،  که همه چید ازان شروع می

پیچد، مانند ماهی بدرگ. . . گور، تابوت، اب ژرف، مرگ، کابوس،  بلعد یا به دور بدن می رحیوانی که میعبارتند از: جادوگر، اژدها یا ه

 (26:  1368یونگ، «)تاریکی و شب. 

 
ii

 590،:2(.جنس دوم، مترجم صنعوی ،قاسم،ج1388ر.ک .دوبووار،سیمون،) 

 

iii .( 369:  1389 سیرلوت، «)خورشید: نمادی ازسرچشمه ی حیات وکمال نهایی انسان است. 

 


