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 چکیده

ت. شاناخت  از آثار پیشگام حوزۀ نشر خااررات خودنگاشات زناان در دوران اساارت اسا      ام من زنده کتابِ
افازایش روحیاۀ پایاداری و     برایشناسانۀ ابعاد مختلف کیفیات روحی زنان رزمنده در دوران اسارت،  روان

 اتحلیلای   استقامت و نیز الگوگیری از این شیرزنان ضروری است. پژوهش حاضر بر آن است تا باا روش  
نظریاۀ   یالگوها و شناخت کهن بررسی جستار،تحلیلی این اثر بپردازد. هدف این  یشناس به روان توصیفی

 ،موجاود در روایات   هاای  یتکه هر یک از شخص دهد ییونگ در این روایت است. نتایج پژوهش نشان م
شاامل دو   ،مادر اعظم در این روایات  یالگو نظریۀ یونگ است. کهن یالگوها کنندۀ یکی از کهن منعکس
 ،در ایان اثار   «پیرمرد داناا »یا  «دمندپیر خر»شخصیت  یالگو است. مصداق کهن «ورن»و  «مادر»مصداق 

است. در این روایت،  باعث تحول فکری او شده ،است که رهبر و راهنمای معصومه بوده «)ره(ینیامام خم»
. آنیماای  است یختهمختلف برانگ یها را به کنش «سید صفر صالحی»شخصیت  ،آنیمای مثبت یالگو کهن

کاه تکامال و    است ه، او را مبدل به فردی مصمم کردهمثبتی که معصومه در دل سید صفر صالحی افکند
، به دلیل حضور ماثثر یاک   ی دیگر. از سوداند یجاودانگی خود را با وجود معصومه و زندگی در کنار او م

 ،بر ایان اسااس   .مردانه با تجلی و ظهور آنیموس در روان معصومه آباد مواجه هستیم های یتبانو در فعال
و در فاراز و نشای     پاردازد  یمردان به مبارزه م یپا آزاده و قدرتمند است که همزنی  ،قهرمان این روایت

 تارین  یقاو  ،او در دوران اساارت  شدۀ یتوآنیموس تقو شود یانقالب به عنوان یک عامل اثرگذار ظاهر م
 داشته باشد. توانست یکه زنی در عصر او م گذارد یرا به نمایش م یا چهره
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 مقدمها 1

به دردهای انساانی در یاک دورۀ   »است که  ییها ها و نوشته ادبیات پایداری شامل سروده
و با تصویرسازی ادبی  پردازد یمشخص از منظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی م

عدالتی، خشم و خشونت، کشتار و مفاسد اجتماعی و حکومتی  بیظلم، ستم،  کند یسعی م
 ،هادف از ظهاور ایان ناوب ادبای      (.121: 1387پاور،   )حساام « را برای مخار  مجسم ساازد 

برانگیختن حس مقاومت و پایداری و مبارزه علیه رفتار غیرانسانی هیئت حاکم یاا دشامن   
و بیداری و  دهد یحاد را ترویج مدوستی، برادری و ات متجاوز است که از ررفی حس انسان

الحساین،  ر.ک؛ ) بخشاد  یفزونی ما  ،ها رفته آگاهی مردم جامعه را نسبت به ستمی که به آن

 (.12: م.1972

اناد، یاا از قلام رزمنادگانی تاراوش       آثاری که به عنوان ادبیات مقاومات نوشاته شاده   
 ۀساتان و... باه رشات   را در قال  شاعر، دا  خود نوعان است که درد و رنج خویش و هم کرده

اند و یاا   و یا حاصل کار نویسندگانی است که مدتی را در جبهه گذرانده ،اند تحریر درآورده
، اما ارالعاات و جزئیااتی را از   اند افرادی به وجود آمده که هرگز در صحنه نبوده دستبه 

 (.21: م.1965رشید، ر.ک؛ )اند  افراد حاضر در جبهه دریافت کرده

 ئلهمس یانب ا1ا1

مان  در ادبیات پایداری، خاررات خودنگاشت زنان ایرانی در اسارت، بسیار کم است. کتاب 
از آثار پیشگام حوزۀ نشر خاررات خودنگاشت زناان در دوران اساارت اسات. ایان      ام زنده
ودوماین چااخ خاود     سال پس از انتشار به چهل له و اقبال عمومی از این اثر که یکئمس
است. این اثر روایتی است از زنانی  نقد و بررسی منصفانه نموده ۀیستاین کتاب را شا ،رسید

اناد. ایان کتااب باه      بارده  سار  مدتی را در اسارت دشمن باه ، که عالوه بر حضور در جبهه
. روایت کتاب از پردازد یرژیم صدام م یها خاررات چهارسالۀ اسارت معصومه آباد در زندان

. کند یمهمی از نوجوانی وی ادامه پیدا م یها ن بخشو با بیا ،دوران کودکی نویسنده آغاز
کتاب با بیان نقش و تأثیر انقالب اسالمی بر زندگی و شخصیت خانم آباد باه دورۀ دفااب   

 .رسد یمقدس، اسارت و آزادی او و سه بانوی دیگر به پایان م
ادبای اسات کاه ساب       هاای  یرهیافتی نوین در تحلیل و بررس ای، ینارشتهمطالعات ب

بر تحقیقات مرباو  باه ادبیاات     یا گسترده یها در عین حفظ هویت ادبیات، افق شود یم
فراهم آوردن روشی است که آثار ادبی باه   ،مطالعات گونه  ینشود. هدف اصلی از ا  گشوده

ایان   ،هدف پژوهش حاضر .(Aldridg, 1969: 5) موشکافی شوند یقاًها عم یاری دیگر دانش
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مان  تحلیلای یوناگ، کتااب     یشناس و با تکیه بر روان وصیفیت اتحلیلی  است تا با روش 
کاه   یمو به پاسخ این پرسش دست یااب  کنیماثر معصومۀ آباد را کنکاش و بررسی  ام زنده

الگوهاا در ایان اثار     برخوردار است و مصادیق ایان کهان   ییالگوها این روایت از چه کهن
 !کدامند

مادر، پیر خردمناد و   یالگوها ر کهنپژوهش بر پایۀ این فرضیه شکل گرفت که این اث
کنندۀ یکی از  منعکس ،موجود در این روایت های یت. هر یک از شخصداردآنیما و آنیموس 

مادر اعظم در این روایت شامل دو مصاداق   یالگو نظریۀ یونگ است. کهن یالگوها کهن
 یها د صفر صالحی را به کنششخصیت سیّ ،آنیمای مثبت یالگو مادر و ورن است. کهن

با  ،مردانه های یتسو، به دلیل حضور مثثر یک بانو در فعال از دیگر است. یختهمختلف برانگ
 تجلی و ظهور آنیموس در روان معصومه آباد مواجه هستیم.

 پژوهش یشینۀپ ا2ا1

 های یقنویسندگان پارسی زبان تحق یها ادبیات پایداری در اشعار و رمان یها دربارۀ جلوه
 هاای  یهما کاوشی بر بن»به  توان یاست. از جملۀ این آثار م تحریر درآمدهبسیاری به رشتۀ 

از « اسااس مکتا  ساالفی    ادبیات پایداری در شعر محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث بر
در  یخاواه  بازنگری در ادبیات پایداری روشنفکرانه و تباهی آرمان»(، 1394نعیم عموری )

از جاالل فرزاناه دهکاردی و راماین فرهاادی      « برنتون هاوارد شورِ نمایشنامۀ ادبیات مرده
از عناان کنفاانی نویساندۀ     «پرتقاال  ۀسرزمین غمزدم در روایت زمان و تِ ۀرابط»(، 1394)

 یهاا  جلاوه »(، 1392از حسن گودرزی لمراسکی و علای بابااپور روشان )   « ادبیات پایداری
تحلیال  »( و 1391نی )الادی  از فارمه معاین « رمانتیسم در شعر مقاومت سید حسن حسینی

حسین  از غالم« اساس نقد ادبی جدید )روش ژیلبر دوران( صورت خیالی در شعر پایداری بر
 ( و... اشاره کرد.1389ولدانی و میالد شمعی )

و الگوهاا بحاث    از آثار کالسیک و معاصر از منظر نقد کهن چشمگیریتعداد  ،سو از دیگر
بررسی و تحلیل چیستی »به آثار زیر اشاره کرد:  توان یمیان ماین است که از  هبررسی شد

، ناژاد  یاز سالمان « آنیما و آنیموس در شعر راهره صافارزاده  یالگو و چگونگی ظهور کهن
الگوی ایمان ابراهیمی در نگاه مولاوی و   بررسی و تحلیل کهن»(، 1391) یوندسیف و موس
از ماریم  « لی از مولاوی الگویی غز نقد کهن»(، 1387« )گور از مصطفی گرجی سورن کرکه
(، 1387اا 1386از ماریم حساینی )  « پری در شعر مولوی )دیدار با آنیما(»(، 1387حسینی )
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 ( و...1386) ینوشتۀ اقبالی، قمری و مراد« تحلیل داستان سیاوش بر پایۀ نظریات یونگ»
ن ما تاکنون پژوهشی که به بررسی روانکاوانۀ کتااب   ،اشاره کرد. با توجه به پیشینۀ حاضر

 جدید است. ،بپردازد، صورت نگرفته و این پژوهش از این منظر ام زنده

 پژوهشضرورت و اهمیت ا 3 ا1

سازد و این آشاکار و پنهاان    سازد، پنهان می اگر بپذیریم که زبان بیش از آنچه آشکار می
یک بانوی آزاده از منظار   های نگاری یشتنمند است، با بررسی روانکاوانۀ خو ها هدف کردن
شرایط دشوار اسارت زنان رزمنده در چنگال دشمن را  توان یم ینکها بر  الگوها، عالوه نکه

 .شود یمسائل روانکاوانۀ این شیرزنان پایداری نیز آشکار م ،منعکس کرد
شناسانۀ ابعااد مختلاف کیفیاات روحای زناان       شد، شناخت روان  با توجه به آنچه گفته
روحیۀ پایداری و استقامت و نیز الگاوگیری از ایان   افزایش  برایرزمنده در دوران اسارت، 

از یاک   ام من زناده شیرزنان در این راستا بسیار ضروری است. وجود این ویژگی در کتاب 
و فقدان تحقیقی بنیادین دربارۀ ایان موضاوب از ساوی دیگار، ضارورت انجاام ایان         ،سو

 .نماید یپژوهش را اثبات م

 ام من زندهخالصۀ داستان ا 4 ا1

یکی از آن چهار  ،کتاب دربارۀ اسارت چهار بانوی اسیر ایرانی است که نویسندۀ این اثراین 
ساله بود که به عنوان یکی  هفدهدختری  ،تن است. معصومه آباد در روزهای آغازین جنگ

از اعضای نیروهای هالل احمر به اسارت نیروهای عراقای درآماد. او بعاد از چهاار ساال      
وسارت صلی  سرخ جهانی به ایاران بازگشات و ایان کتااب را      ا ب ،اسارت در مبادلۀ اسرا

مرباو  باه حاوزۀ اساارت باانوان ایرانای در        هاای  پرسشنوشت تا پاسخگوی بسیاری از 
 رژیم بعثی در دوران هشت سال دفاب مقدس باشد. یها زندان
و باه مادت چهال مااه      شوند یها پس از اسیر شدن به زندان الرشید بغداد منتقل م آن
ها به عنوان اسایر   تا اینکه نام آن شوند یاذیت و بیماری را متحمل م ل بازجویی، آزار ورو

که بتوانند فقط  شود یرنگی داده م ها برگۀ آبی و به آن شود یجنگی در صلی  سرخ ثبت م
من : »نویسند یپیامی بنویسند. خانم آباد در این برگه م یشانها در حد دو کلمه برای خانواده

 یکادیگر  باه  «ام زنده من» عبارتِ با عکس ایشان به همراه و نامۀ آبی ،. پس از آن«ام زنده
 .شود یم ارسال ایران احمر هالل سوی به سرخ صلی  به واسطۀ و الصاق
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 ،با آن چهار اسیر بانوی ایرانی دیدارهایی دارد و سرانجام ،در زمان اسارت صلی  سرخ
. عنوان آیند یبعثیان به سوی ایران به پرواز درم سِیر از قفسوار بر هواپیمای ایران اِ ها آن

خط معصومه آباد اسات کاه بارای فارار از      چاخ شده، همان دستآن کتاب که روی جلد 
نوشاته   ،فارسی بخواند توانست یاش یا هر کسی که م ثری برای خانوادهمفقوداأل خبری یب

 «.ام. معصومه آباد من زنده»بود: 

 بنیاد نظری پژوهش ا2

که انساان   کند یو اعالم م کند یروان را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم م یونگ
. ناخودآگاه شخصی به تجربیات فردی انسان و جمعی دو ناخودآگاه دارد: ناخودآگاه شخصی

یوناگ،  ر.ک؛ ) شاود  یپیادا ما   یاتصاویری است که اغل  در رؤ ،رور کلی  مربو  است و به

مفاهیمی روانی است که هناوز  نیز زده و  شده و واپس فراموشو شامل خاررات  (88: 1383
 به اندازۀ کافی پخته نشده تا وارد حیطۀ ضمیر آگاه شود.

، ر.ک؛ هماان ) ناماد  یما  (Archetype) «الگاو  کهان »یونگ محتویات ناخودآگاه جمعی را 

و « صورت ازلای »، «صورت مثالی»، «تایپ یآرک» ،این اصطالح در زبان فارسی (.405: 1371
شامول دارناد و محتاوای     الگوها مااهیتی جهاان   . کهنشود ینیز خوانده م« صورت نوعی»

درونی  های یزهناخودآگاه جمعی هستند که بالقوه در روان آدمی موجود است و به سب  انگ
و نمایندۀ  (130: 1392بهرامی رهنما و دیگران، ر.ک؛ ) شوند یدر ناخودآگاه آدمی پدیدار م ،یا بیرونی

 هاای  یافات رهنیاز  هاا و اسااریر و    خصوصیات مشترک داستان ترین یو اساس ترین ینوع
الگوهاا، مفااهیمی    به عبارت دیگار، کهان  ؛ (Cuddon & Preston, 1998: 39) هنری هستند

ها  و بازشناسی آن اند که تأثیرات گوناگون بر ذهن نویسندگان و هنرمندان داشته اند یرینهد
. این الگوهای دهد یاخالقی و... افزایش م ،عمیق فرهنگی ایه یانشناخت ما را دربارۀ جر

شاده و   هاا برانگیختاه   ها موجود هستند که برخای از آن  رفتاری بالقوه در روان همۀ انسان
اند و نامرئی هستند. هار فارد از هماان آغااز کاودکی       و برخی دیگر، خاموش مانده ،فعال

که در ناخودآگاه او قرار دارند و گاهی فعال و  را داردتعدادی از این الگوهای رفتاری بالقوه 
همچون  ییها تصاویری مانند آب، دریا، خورشید و رنگ .گاهی خاموش و غیرفعال هستند

مانند مادر نیکاو، ماادر عفریتاه، پیار فرزاناه و... کاه در        هایی یتسرخ، سبز، آبی و شخص
در  (،406: 1371یوناگ،  ر.ک؛ ) ودشا  یو اوهام افراد آشکار م ها یانیاها، هذؤ، رها پردازی یالخ

تدریج مفااهیم مشاترکی باه     و به اند ملل مختلف تکرار شده یها ها و قصه اساریر، افسانه
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بارای بررسای    ،در اداماه  (.172: 1370، ینگورر.ک؛ )اند  الگوها را ساخته اند و کهن خود گرفته
رائۀ مصادیق آن در این الگو و ا به توضیح جداگانۀ هر کهن ام من زندهکتاب  یالگوها کهن
 .پردازیم یاثر م

 بحث و بررسی ا3

 مادر یالگو کهن ا1ا3
هساتی   ثری وجود دارد کاه ماادر  ثالگوی بزرگ و م در میان الگوهای رفتاری بالقوه، کهن

مادر دوقطبای   یالگو تولد و گرمابخش زندگی است. کهن ،است. مادر، تداعی اصل حیات
چه برای ماردان و چاه    ،حد حاوی نیروی حمایت بیمادر اعظم است که  ،قط  اول .است

 برای زنان در سراسر جهان است.
که عباارت اسات از: شافقت و شاوق مادراناه،       کند یالگو صفاتی را آشکار م این کهن

 بار  و هر آنچه که رشاد و بااروری را در   دهنده یاری یزۀفرزانگی و رفعت روحانی و هر انگ
 ،در با ویژگی باروری در مزرعه، باغ، درخات، جنگال  ما یالگو . اشکال مثبت کهنگیرد یم

مادر بادرینت یاا ماادر بلعناده      ،. قط  دوم مادریابد یگونگی غار، دریا و چاه نمود م ظرف
تصاویر جاادوگر،    (.26: 1368یوناگ،  ر.ک؛ )ی و تاریک داللات دارد  است که بر هر چیز سرّ

زا، از دیگر تصاویرهای   سونگر مرگعمیق و پریان اف یها اژدها، جانواران بلعنده، گور، آب
 (.Bolen, 1989: 38هستند ) تایپ یاین آرک

است که  سب  شده ،داشتن مادر خوب تأثیر بسزایی بر ذهن نویسندۀ این کتاب گذاشته
مادر قهرمان به ساب    ،در این داستان .او در بزرگسالی نیز نگاه زیبایی به مادر داشته باشد

ماادر اعظام را باه ذهان متباادر       یالگو و مراقبت کهن یدهندگ چون پرورش هایی یژگیو
ماادر اعظام را آشاکار     یالگاو  تصویر کهن ،. توصیف نویسنده از مادر در نمونۀ زیرکند یم
بهت و جذبۀ مادرانه مادرم الهۀ مهر و سنبل صبر و استقامت بود. او به تمام معنا اُ: »کند یم

 (.20: 1394)آباد، « کرد یداشت و با خشم و عشق مادری م

 یالگو جنبۀ حمایتی کهن ،، حضور مادر در رؤیاهای دوران پرفشار اسارتینا بر  عالوه
از  یاری گ . در بخشی از این روایت، نویسنده با بهاره کند یمادر را در این اثر بیشتر آشکار م

را با احساس امنیت پیوند  دمادر در رؤیای خویش، کودک درون خو یالگو جلوۀ مثبت کهن
 :سازد یو مسیر مقاومت روحی خویش را هموارتر م دده یم

در خوابی عمیاق فارورفتم کاه چهارۀ زیباا و ناورانی ماادرم را دیادم. باه          »
این زیبااترین   !مادرم بود !اعتماد نداشتم. دوباره نگاه کردم. خدای من یمها چشم
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، با هماان چارقاد آبای    داد یشاهکار آفرینش. همان که بغلش همیشه بوی شیر م
. همان که همیشه بارایم شاعر   زد یخملی که سفت آن را زیر گلویش گره مم گل
 (.239)همان:  «خواند یم

های فکری اشخاص از رریق  ها و درگیری ترین دغدغه اساسی ،از منظر نقد روانکاوانه
ها که در پستوی ناخودآگاهشان  الضمیر آن شود. احساسات مخفی و مافی می رؤیاها آشکار
دهاد تاا باه     ریزد و به پژوهشگر ایان امکاان را مای    در خواب بیرون میاست،  پنهان شده

، رؤیاای  ینبناابرا (. Humphrey, 1962: 34) ها برساد  های ذهنی آن ترین زوایای تجربه ژرف
های ذهنای، تماسای نزدیاک باا      تا با شکافتن این تجربه سازد یمذکور مخار  را قادر م

؛ زیارا  باشد می، مادر نماد ورن نیز یادر این رؤ دنیای درون قهرمان ایجاد کند و دریابد که
ست رو ین از ا .ریشه در ناخودآگاه ذهن بشر دارد ،و عالقه به سرزمین مادری یدوست ورن

خاصای باه سارودن اشاعاری      ۀو عالق برند یکار م را به« مام میهن»که اکثر شاعران لفظ 
 هاای  یژگای باا و  یاا، در ایان رؤ  مادر حاضرشده ،بنابراین .سرزمین مادری خود دارند ۀدربار

 نمادی از ورن است. ،خاص خود
است که زهدانِ ورن که مثال ماادر او را در    اسارت معصومه سب  شده ،در این روایت

که روان  شود یاین حرمان سب  م (.81: 1388 هومر،ر.ک؛ )خود داشته، اکنون از او جدا بیفتد 
ستالوژی بازگشات باه مرحلاۀ کاودکی را     به جان  مادر معطوف شود و نو یانویسنده در رؤ

به مثابۀ مکانیزم اشتیاق، هماواره   (Desire) «اتمنّ» ،داشته باشد؛ زیرا از منظر نقد روانکاوانه
 (.Ragland-Sullivan, 1987: 77-78) برای میل شدید خود در جستجوی جانشین است

 پیر خردمند یالگو کهن ا2ا3

مایۀ شخصایت را   کند، هسته و درون گیری می کلمفهوم خود که با تولد آدمی شروب به ش
گیاری اناواب    باه شاکل   ،«خود». انواب مختلف مفهوم (Stevens, 2015: 108) دهد شکل می

نی از رفتار و شیوۀ تفکار اسات کاه    شود که بیانگر الگوی معیّ متفاوت شخصیت منجر می
 .(Corsini, 2002: 626) دهد چگونگی سازگاری و تعامل فرد را با محیط نشان می

این امر از رریاق آگااهی باه     .کار اصلی قهرمان، انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است
که قهرمان قاادر باشاد بهتار از     یا گونه  به شود، یخویش حاصل م های ییها و توانا ضعف

نمادهاای   ،به اعتقاد یونگ (.21: 1359 یوناگ، ر.ک؛ )دیگران با مشکالت زندگی مواجه شود 
باشاد؛ یعنای     خویشتن نیاز به تقویت بیشتر داشاته « منِ»که  کنند یبروز مقهرمانی زمانی 

انجام دهد، به ناخودآگاه نیاز  تواند یهنگامی که خودآگاه برای کاری که خود به تنهایی نم
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اسات.   خردمناد را فاراهم آورده   پیار  یالگو پیدایش کهن ینۀ. این نیازمندی زمکند یپیدا م
 یازی ر و برناماه  گیری یم، تصمینیب که انسان نیازمند درون شود یپیرخرمند زمانی پدیدار م
پیر داناا ایان کمباود معناوی را جباران و       تنهایی این نیاز را برآورد. است و قادر نیست به

پیر  یالگو کهن (.114: 1368، ر.ک؛ همان) کند یر کردن این خأل عرضه ماتی را برای پُیمحتو
د و انسانی که تجسم معنویاات، بیانش، علام و    رَخِفرزانه به منزلۀ منجی، مصلح، صاح  

 ییها و در شکل شود ییافت م ها ینبسیاری از سرزم یها در اساریر و افسانه ،ذکاوت است
 (.261: 1359، ر.ک؛ همان) یابد یمانند پادشاه، ربی ، جادوگر و عفریت هم تجلی م

اماام   ،ام مان زناده   شخصیت پیر خردمند یا پیرمرد دانا در داستان یالگو مصداق کهن
است که رهبر و راهنمای معصومه بودند و باعث تحول فکری او شدند. نویسنده  )ره(ینیخم

همۀ ماا زیار ساایۀ رهباری اماام      : »گوید یچنین م ین زمینهاز داستان در ا ییها در بخش
ایان   (.112: 1394، )آبااد « یام ا و هادایت شاده   یما خمینی مسیر زندگی خودمان را پیدا کرده

 ۀفرایناد شاکوفایی اندیشا    ،تحلیلی یوناگ  یشناس که بر اساس روان دهد ینشان مسخن 
اسات و   رزمانش در نتیجۀ ارشادهای رهبر کبیر انقالب شکل گرفتاه  قهرمان داستان و هم

است. نویسنده  ساز شروب سفر برای تکامل معنوی قهرمان داستان شده الگو سب  این کهن
 :کند یتأکید م )ره(ز بر اهمیت حضور امام خمینیدر بخش دیگر این کتاب نی

قادر در افکاار انقالبای     . آنکردیم یدرس انسانیت را مشق م ،در مکت  امام»
تمام گفتار و رفتارماان بارای انقاالب مفیاد      کردیم یذوب شده بودیم که سعی م

کاه   شاد  یبه روی ما بااز ما   هایی یچهو در یافت یباشد... افق فکری ما تحول م
و  دیادیم  یو آن دنیاا را نما   ها یچهدارم اگر امام و انقالب نبود، هرگز آن دریقین 
 (.103ا102: همان) «شناختیم ینم

 آنیما و آنیموس یالگوها کهن ا3ا3

ها دوجنسیتی است؛ به عبارت دیگر،  تحلیلی یونگ، روان همۀ انسان یشناس بر اساس روان
ز ضمیر ناخودآگاه خویش است و هم ا ییها کیفیات روانی مردانه در بخشصاح  هم زن 
آنیما  ،. این ابعاد متفاوت با جنس حقیقی هر مرد و زنداردعدی زنانه در روان خویش مرد بُ

 .شوند یو آنیموس نامیده م
آنیما و آنیموس به بخش ناهشیار یا خودِ درونای   ،در مکت  روانشناسی تحلیلی یونگ

رسیدن هر انسانی به کمال مطلوب وجودی  ،گشود. به اعتقاد یون راستینِ هر فرد گفته می
که آنیما یا عنصر مادینه و آنیماوس یاا عنصار نریناه در او باه       دهد یخویش زمانی رخ م
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آنیماا و آنیماوس در    یالگوهاا  برای بررسی کهن ،وحدت و یگانگی کامل برسند. در ادامه
و و ارائۀ مصادیق الگ به توضیح جداگانۀ هر کهن ،ام من زندهزن و مرد کتاب  های یتشخص

 پردازیم. یآن در این اثر م

 آنیما ا1ا3ا3
تحلیلای   یشناسا  نظریۀ یونگ است که نقشی پررناگ در روان  یالگوها یکی ازکهن آنیما

و تاأثیر   آورد یوجود ما  است که انسجام درونی در انسان به ییالگوها یونگ دارد. این کهن
الگاو تهای نیسات و     ی از ایان کهان  هیچ مارد  ،. به اعتقاد یونگگذارد یعمیق بر ذهن م
انگارۀ زنانه در  آنیما یا روان است. مردان از این عامل نشأت گرفته یکردها بسیاری از عمل

یابد و همیشاه ماهیات مرماوز و     های مختلف تجلی می در اشکال گوناگون و دوره ،مردان
 کند. را مطرح می (Eros)جذاب عشق 

روانی زنانه در روح مرد است که عوارف،  های یشم تمام گراآنیما تجسّ ،یونگ باوربه 
ناشاناخته، قابلیات    هاای  یترازآلاود، حساسا   یهاا  ناشناخته، مکاشفه یها رفتارها و کنش

 گیارد  یما  بار  ، احساسات نسبت به ربیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه را دریورز عشق
. چنانچاه  گیارد  یشکل ما  آنیما معموالً تحت تأثیر شخصیت مادر (.278: 1359یونگ، ر.ک؛ )

توجهی مادر و... نتواند با مادر ارتباا  عاارفی    مرد به دالیلی مثل فوت مادر، سردی و بی
مرد  ،. در چنین حالتیدهد یمناس  برقرار کند، این عنصر زنانه کارکرد منفی خود را بروز م

جنبۀ مثبات   از دیگر سو، آنیما در (.275)همان: خواهد داشت  ارزشی یاحساس افسردگی و ب
تا همسر مناس   کند یو به او کمک م کند یمرد را به سوی تعالی و رشد هدایت م ،خویش

و ساب    شاود  یخود را بیابد. آنیمای مثبت اغل  در بستر تصویری از معشاوق متجلای ما   
ناخودآگاه مرد، یک نقش زنانه را در وجود خویش احساس کند و درصدد  که ضمیر شود یم
 ,Papadopolousاسات )  آفرین یاتالکیت آن برآید. از این منظر، آنیما حدست آوردن و م هب

2006: 122). 

 یهاا  آنیمای مثبت شخصیت سید صفر صالحی را به کنش یالگو در این روایت، کهن
. او نخستین کسی است که خواهان ازدواج باا معصاومه اسات و از    است یختهمختلف برانگ

خبر ندارد. آنیمای مثبتای کاه در وجاودش رخناه     سرانجامی که در انتظار معصومه است، 
بااخبر ساازد و    ،که معصومه را از نیت و قصدی که در دل دارد کند یکرده، او را مصمم م

 :دهد یاین کار را از رریق نوشتن نامه و دادن آن نامه به معصومه انجام م
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ی مِان و مِان گفات:    ها بودم که سید آمد و با کلّا  مشغول خداحافظی با بچه»
کاغذ خدمتتون بدم؟ گفتم: کاغذ چای؟ گفات: یاه     ۀیه نام تونم یخانم م معصومه

: 1394، )آبااد  «اما نتونستم حضوری بگام  زدم، یسری حرف بود که باید به شما م

149.) 

شد، آنیمای مثبتی که معصومه در دل سید صفر صالحی افکنده،  با توجه به آنچه گفته
امل و جاودانگی خود را با وجود معصومه و زندگی او را مبدل به فردی مصمم کرده که تک

کاه باا ذات و    داند ی. سید صفر صالحی این دلبستگی را موهبتی الهی مداند یدر کنار او م
  و توانساته  اسات  و موج  ایجاد محبت او به قهرمان زن شده است فطرت وی عجین شده

که باعاث کشاش او باه    در روان او پیوندی میان عشق زمینی و عشق آسمانی ایجاد کند 
 سوی حقیقت شود.

خواهی زمینی هساتیم   شکل بیان کام ریاترین یشاهد ب ،سید به معصومه یها در نوشته
است سرشار  یاز منظر سید صفر صالحی معصومه اگر زمینی است، مثمن دهد یکه نشان م

از عشق آسمانی که سید آثار زیباایش را در وجاود ایان زن راوری دوسات دارد کاه بار        
 است: اصلی افزوده اءرستش منشپ

مان بارای رای ایان مسایر       ،اگر ازدواج برای تکامل و تکمیل شدن اسات »
نیازمند کسی هستم که بال باشد برای پرواز، پا باشاد بارای رفاتن، چشام باشاد      

و واقعیت به دنباال کسای باودم کاه از نگااهش، رفتاارش،        یابرای دیدن. در رؤ
تمام را  چند خط نیمه یندر تو یافتم. ا ،ه بودمبه دنبال هرچ .صدایش خدا را ببینم

)آبااد،   «به شما بگویم که جاودانگی من در ارادت باه شماسات  را نوشتم تا ارادتم 

1394 :151.) 

که سید صفر صالحی به هنگاام بیاان مکنوناات     دهد ینشان م یخوب نقل قول فوق به
واز و پای رفتن و چشام  قلبی خویش، آنیمای مثبت وجودش را با تعابیری همچون بال پر

رفتاار و صادای ایان     ،که نگاه شود یو مدعی م زند یدیدن با اعتقادات دینی خود پیوند م
هنگامی کاه معصاومه آبااد ناماه را      برای او زمینۀ دیدار خدا را فراهم کند. تواند یآنیما، م

اولویت اول که در آن روزگار که به ثمر نشاندن نهال انقالب در  بیند ی، صالح نمخواند یم
ساید و شاجاعت او را   ، در دل خاود  ،با وجود این .زندگی او است، به امر دیگری بیندیشد

بین هدف انقالبای و مساائل شخصای     تواند یکه در دشوارترین شرایط م کند یتحسین م
باا   ،از دیگار ساو   خوبی مدیریت کناد.  فاصلی ایجاد کند و هر دو را به زندگی خویش، حدّ
عصومه، عملکرد سید صفر صالحی در مواجهه با آنیمای مثبتی کاه از  وجود جواب منفی م
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، مصمم و حاکی از ارمینان او در صحت انتخاابی اسات    جان  معصومه آباد دریافت کرده
. آثار ایان  است یدهبه شناخت خود و تکاملی روحی رس ،است. او به یاری این نیرو که داشته

، رساید  یکه در دوران اسارت به دست معصومه م و نشان نام یب ییها آنیمای مثبت با نامه
او باه معصاومه امیاد را تلقاین      ،هاا  . در این نامهکرد یبه تکامل معصومه آباد نیز کمک م

بخش  و تسلی کرد یها م لحظه ترین ینانتظار را تبدیل به دلنش یها و تلخی لحظه کرد یم
 :شد یروح خستۀ این زن م

اهی جنس کلماتش با من بیگاناه باود. هام    و نشان نامه داشتم. گ نام یاز ب»
اماا اینکاه    کشیدم، یکنجکاو بودم بدانم او کیست و هم از این موضوب خجالت م

، بارد  یو نشان در خانۀ صبر و امید و عشق به زندگی به سر م نام یآن نویسندۀ ب
و مرا ساوار   ساخت یآرزوها را م کمان ین، او برای من رنگداد یبه من قوت قل  م

انتظار را به امیاد   یها تا آنجا که تلخی لحظه برد یها م ن با خود به دوردستبر آ
 (.464: همان) «کرد یها م لحظه ترین ینرسیدن به مقصد، تبدیل به دلنش

، با دیدن کلمااتی  کند یو نشان دریافت م نام یمعصومه آباد در آخرین نامه که از فرد ب
که او همان سایدی   یابد یو درم برد ینشان پی مو  نام یبه هویت نویسندۀ ب ،آشنا در نامه

آنیمای مثبت وجود ساید   ،ین ترتی دب .است که قبل از اسارت از او خواستگاری کرده بود
که او بعد از ده سال انتظار و صبوری کردن، وصال را تجرباه   شود یصفر صالحی سب  م

 کند.

 آنیموس ا2ا3ا3
هاای   جنباه  گوناه   یان زنای حضاور دارد. ا   که در وجود هار  ی استا آنیموس نیمۀ مردانه

این واقعیت که زنان  .ناخودآگاه شخصیت در نوب رفتارهای زن و مرد اهمیت بسزایی دارد
قادر به انجام دادن بسیاری از اعمال مردانه هستند، شاهد این مدعاست که هر زنی تلفیقی 

 (.287: 1383یونگ، ر.ک؛ ) است مذکر ومثنث  یها قط  از
این پدر است که به عنصر » گیرد و یموالً تحت تأثیر شخصیت پدر شکل مآنیموس مع

« دهد یویژه م یها و به آن جلوه بخشد یچون و چرا م نرینۀ دختر خود اعتقادات حقیقی بی
چنانچه زن به دالیلی فرهنگی یا اجتماعی از عطوفات و حمایات پادر     (.281: 1359، همان)

زن  ،. در چنین حاالتی دهد یرکرد منفی خود را بروز مبرخوردار نشود، این عنصر مردانه کا
اگار زن عنصار مرداناه یاا      ،خشونت و پرخاشگری خواهد داشت. در مقابل ،احساس خشم
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آنیموس روان خویش را دریابد و به جای مقهور شدن در برابر نفوذ آن، با واقعیت آنیموس 
 (.289همان: ر.ک؛ )ل شود د و خالقیت وصرَاز خِ هایی ینهبه گنج تواند یمواجه شود، م

مردانه باا تجلای و ظهاور     هایی یتبه دلیل حضور مثثر یک بانو در فعال ،در این روایت
آنیموس در روان معصومه آبااد مواجاه هساتیم. دالوری و شاجاعت در آنیماوس درونای       
 قهرمان زن این روایت در درجۀ اول ریشه در اولین تصویر از مرد در ناخودآگاه او دارد. نقل

که تصویر مثبت پدر در ذهن او چگونه به عنصار نریناۀ معصاومه     دهد یقول زیر نشان م
 است: ویژه داده یا ها جلوه به آن ،و چرایی بخشیده چون یاعتقادات حقیقی ب ،آباد

 ؛یعنی اینکه پدرم همیشه با من خواهد باود  ،نام پدرم پسوند نامم شد و این»
کسی که در خیال من به جنگ دیو  ؛بود ما یو نقطۀ قوت زندگ گاه یهکسی که تک
کسای کاه    ؛بپارد  ام یوی کودکراز آب تند توانست یکسی که م رفت؛ یو جادو م

کسی که در نباودش،   ؛سخت زندگی و خانواده را حل کند یها مسئله توانست یم
. از آن داد یمان جذبه و به برادرانم اقتادار ما   خانه اش به میهمان گرفته عکس قاب

 (.227ا226: 1394، )آباد «سمش همراه من بودا ،به بعد
که هر کاار   بیند یبَرقهرمانی منویسنده اولین مرد زندگی خویش را اَ ،در نقل قول فوق

ساب  نیارو گارفتن ناخودآگااه او      ،ناممکنی در توان اوست. حضور نام پدر در کنار ناام او 
به برادرانش جذبه  شان انههمانخاش در م گرفته که در نبودِ او، عکس قاب چنان؛ همشود یم

 .داد یو اقتدار م
عامل دیگری که در تقویت آنیمای مثبت زناان تاأثیری عمیاق دارد،     ،به اعتقاد یونگ

. هار زن بار   پاردازد  یمحیط و شرایط اجتماعی است که یک زن در آن به رشد و نماو ما  
ش در با ماردان جامعاۀ خاوی    ودزیسته و هنجارهای اجتماعی محیط خ یها اساس تجربه

. گاذارد  یتأثیر خاصی در تصاویر ذهنی او از جنس مخاالفش ما   ،تعامل است و این تعامل
باه زن صاالبت    تواناد  یکه این عنصر نرینه با تقویت خودآگاهی، ما  کند ییونگ تأکید م

نادیدنی درونی برای جبران ظرافت ظااهرش باه او ببخشاد     یروحی بدهد و نوعی دلگرم
 (.293: 1383یونگ، ر.ک؛ )

ماردان باه مباارزه     یزنی آزاده و قدرتمند اسات کاه همپاا    ام من زندهرمان روایت قه
. نقل قاول  شود یبه عنوان یک عامل اثرگذار ظاهر م ،و در فراز و نشی  انقالب پردازد یم

دهندۀ تمرین و تالش قهرمان زن برای تقویت صالبت روحای و پنهاان کاردن     زیر نشان
اماا   ،م شاید باید آمادۀ گرفتن عکس امنیتی باشمفکر کرد»ظرافت جسمانی خویش است: 



 1397/159، بهار و تابستان  1، شمارۀ 7پژوهشنامۀ نقد ادبی و بالغت ، سال 

 

 ،شاده  تحقیر خواستم یصندلی با سرعت بسیار زیاد به چرخش درآمد و به زمین افتادم. نم
 (.228: 1394، )آباد« افتاده باشم. بلند شدم و ایستادم یا در گوشه

باه  قهرمان زنی هستیم که  شدۀ یتشاهد آنیموس تقو ،دیگر این روایت یها در بخش
 یا چهره ترین یقو ،و در دوران اسارت است پنهان کردن ظرافت جسمانی زنانه اکتفا نکرده

 :گذارد یداشته باشد، به نمایش م توانست یرا که زنی در عصر او م
را حائال سارم کارده باودم تاا از شادت        یمهاا  که کاف دسات   رور  ینهم»
ابال را از دساتش   یکبااره ک  .کام کانم   کوبید، یکه بر سر و صورتم م ییها ضربه

. بااورم  زدم یباه پاهاا و هیکال او ضاربه ما      ،کشیدم و تا آنجا که قدرت داشاتم 
هاا فشاار و شاکنجه را بیشاتر      ... هرچاه آن !چقدر زورم زیااد شاده باود    شد! ینم
، نفرت ما را نسبت به خودشان بیشتر و ما را در عزم و تصمیم خودماان  کردند یم

. در ایان  دادند یروح مقاومت را در ما پرورش مها ناخواسته  . آنکردند یتر م راسخ
 (.318ا314 )همان: «شد یهمه درد جسمانی، این روح ما بود که بارور و بالنده م

 نتیجه ا4

این نتایج  ،گفته شد ام من زندهنظریۀ یونگ در کتاب  یالگوها از مجموب آنچه دربارۀ کهن
کننادۀ یکای از    مانعکس  ،موجود در ایان روایات   های یتحاصل شد که هر یک از شخص

مادر اعظم در این روایت شامل دو مصاداق   یالگو نظریۀ یونگ است. کهن یالگوها کهن
و مراقبات،   یدهنادگ  چاون پارورش   هایی یژگیمادر و ورن است. مادر قهرمان به سب  و

. حضور ماادر در رؤیاهاای دوران پرفشاار    کند یمادر اعظم را به ذهن متبادر م یالگو کهن
، رؤیاای  ی دیگراز سو .کند یمادر را در این اثر آشکار م یالگو بۀ حمایتی کهنجن ،اسارت

هاای ذهنای و دنیاای درون قهرماان      تا با شکافتن تجربه سازد یمذکور مخار  را قادر م
بر ایان   .نمادی از ورن است ،خاص خود های یژگیبا و یا،دریابد که مادر حاضر در این رؤ

 ست که زهدانِ ورن که مثل مادر او را در خود داشاته ا اسارت معصومه سب  شده ،اساس
به جان   یاکه روان نویسنده در رؤ شود یاکنون از او جدا بیفتد. این حرمان سب  م باشد و

 مادر معطوف شود و نوستالوژی بازگشت به مرحلۀ کودکی را داشته باشد.
 ،ا در این داساتان شخصیت پیر خردمند یا پیرمرد دان یالگو ، مصداق کهنینا بر  عالوه
است. در  باعث تحول فکری او شده ه،است که رهبر و راهنمای معصومه بود )ره(ینیامام خم

مختلف  یها آنیمای مثبت شخصیت سید صفر صالحی را به کنش یالگو این روایت، کهن
. آنیمای مثبتی که معصومه در دل سید صفر صالحی افکنده، او را مبدل به است یختهبرانگ
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صمم کرده که تکامل و جاودانگی خود را با وجود معصومه و زندگی کردن در کنار فردی م
با تجلای و   ،مردانه هایی یتدیگر، به دلیل حضور مثثر یک بانو در فعالی از سو .داند یاو م

ظهور آنیموس در روان معصومه آباد مواجه هستیم. دالوری و شجاعت در آنیموس درونی 
تصویر مثبت پدر در ناخودآگاه این زن دارد که به عنصار نریناۀ   در درجۀ اول ریشه در  ،او

است. عامل دیگاری کاه در تقویات آنیماای      ویژه داده یا روان او اعتقادات حقیقی و جلوه
مثبت قهرمان زن در این روایت تأثیری عمیق دارد، محیط و شرایط اجتماعی است کاه او  

مان  قهرماان روایات    ،بر این اسااس  .تاس به عنوان یک زن در آن به رشد و نمو پرداخته
و در فراز و نشی   پردازد یمردان به مبارزه م یپا زنی آزاده و قدرتمند است که هم ،ام زنده

او در دوران  شادۀ  یات و آنیماوس تقو  شاود  یانقالب به عنوان یک عامل اثرگذار ظاهر ما 
د، باه نماایش   داشاته باشا   توانسات  یرا که زنی در عصر او ما  یا چهره ترین یقو ،اسارت
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