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چکیده
نقد کهن الگویی روشی نوین در بررسی متون ادبی است .یونگ با طرح و شرح دو مقولۀ ناخودآگاه جمعی
و کهن الگو ،به این شیوه از نقد انسجام بیشتری بخشیدهاست .کهنالگوها میراث مشترک تمددن بشدری
هستند که در ناخودآگاه جمعی ذخیره شدهاند« .آنیما» مهمترین کهنالگو محسوب میشود و منظور از آن،
«نیمۀ زنانۀ روح مرد» است .این کهنالگو در ادب فارسی از جملدۀ منظومدۀ ویدس و رامدین بده ودورت
معشوقه تجلی یافتهاست .از این رو ،در مقالۀ حاضر ،مهدمتدرین نمودهدای کهدنالگدوی آنیمدا در قالد
شخصیت «ویس» ،معشوقۀ رامین ،به روش توویفید تحلیلی واکاوی شددهاسدت .نتدایت تحقیدش نشدان
میدهد که عشش میان ویس و رامین در یک نگاه به وجود آمدهاست .ویدس شخصدیتی دوقی دی دارد و
گاهی با عشوه و بیمحلی باعث آزردگی خاطر رامین میشود و زندگی را بر او تلخ مدیکندد و گداهی بدا
نزدیک شدن به عاشش و برآوردن خواستههای او ،کامش را شیرین میسازد و زندگی دوبارهای به دلدداده
میبخشد ..یونگ نیز در ارت اط با آنیما به این موضوعات اشاره کردهاست.
واژههای کلیدی :ویس و رامین ،یونگ ،کهنالگو ،آنیما ،معشوق ،تصاویر.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

mazahernikkhah@gmail.com
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 .1مقدمه
نقد کهنالگویی به عنوان یکی از روشهای میانرشدتهای ،میدان ادبیدات و روانشناسدی
ارت اط برقرار کردهاست .با تکیه بر این نوع نقد ،میتوان دستاوردهای روانشناختی را برای
تحلیل متون ادبی بهکار برد .یونگ به عنوان آغازکنندۀ این روش شناخته میشود و «بحث
اولی نقد کهنالگویی این است که بیان ادبی ،محصول ناخودآگاه تجربۀ جمعی نوع بشدر
است .ط ش این تعریف ،ادبیات پیوندی ریشهای با گذشتۀ فرهنگی بشر دارد» (کدیگدوردن،
 .)72 :1923یونگ در آرای خود با تکیه بر مقولدههدای ناخودآگداه جمعدی و کهدنالگوهدا،
نگرشی تازه در بررسی های ادبی میرح کدردهاسدت .از نظدر او« ،زبدان ناخودآگداه ،زبدان
نمادهاست .ناخودآگاه بیپرده و برهنه با ما سخن نمیگوید ،بلکه همواره در جامهای از رمز
و راز در پوششی از نماد پنهان میشود و ناخودآگاه به زبان رؤیا و اسدیوره بدا مدا سدخن
میگوید» (ضمیران .)72 :1923 ،کهنالگوها بده عندوان میدراث مشدترک تمددسن انسدانی در
ناخودآگاه جمعی نوع بشر ذخیره شدهاست و نسلبهنسل تداوم یافتهاست:
«از نظر یونگ ،کهنالگوها محتوای ناخودآگاه جمعی هستند که بالقوسه در روان آدمی موجود است
و به س انگیزههای درونی یا بیرونی در خودآگاه آدمی پدیدار میشوند و به ع ارت دیگر ،خدود
را به خودآگاه میشناسانند .به طور کلسی ،کهنالگوها همان مظاهر و تجلیسات نمونهوار و عام روان
آدمی هستند» (جونز و دیگران.)993 :1922 ،

کهنالگوها اگرچه در همۀ فرهنگها نمود دارند ،اما در تمام جن هها و زمینهها یکسان
نیستند؛ چراکه در طول سالها و سدهها ،موضوعات گوناگونی بده آنهدا افدزوده یدا از آن
کاسته شدهاست .بنابراین ،بسیاری از این کهنالگوها در بنمایه یکی هستند و ممکن است
ساختاری متفاوت داشته باشند .یاوری در این زمینه میگوید:
«کهنالگوها انگاره هایی هستند ،اگرچده یکسدان و مشدترک در میدان همدۀ افدراد بشدر ،امدا از
رویدادهای زمانه و ویژگدیهدای تداریخی و فرهنگدی پدر مدیشدوند و بازشناسدی ،تحدوالت و
دگرگونیهای آنها می تواند به آگاهی ما از جریانهای عمیش فرهنگدی ،اخالقدی و مدذه ی در
دورههای مختلف تاریخی بیفزاید» (یاوری.)921 :1982 ،

در مجموع ،نظریات یونگ دربارۀ کهنالگوها و اسیورههدا بده نقدد ادبدی روانکاوانده
سمتوسوی تازهای دادهاست (ر.ک؛ همان ،)928 :به طوری که همچنان دیددگاههدای او در
نقدهای کهنالگویی به عنوان یک اول شناخته میشود.
یونگ از کهنالگوهای بسیاری یاد کردهاست که میتوان بده آنیمدو  ،نقداب ،سدایه،
والدت دوباره ،پیر خردمند و ...اشاره کرد ،اما در این بین ،آنیما بسیار برجسته و مهمتدر از
همه به نظر میرسد؛ چراکه بازتاب زیدادی در مظداهر فرهندگ بشدری از جملده ادبیدات
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داشته است .آنیما بخش مادینۀ روح مرد است کده بده دو ودورت م دت و منفدی تجلسدی
یافتهاست؛ نیمۀ گمشدۀ جنس مرد که آن را در یک زن مت لور میبیند .این زن مدیتواندد
مادر ،همسر و دوست آن مرد باشد:
«آنیما روح زنانۀ مرد ،مجموعۀ ناخودآگاهی است که منشاء بسدیار دوری دارد و سدنخ یدا نموندۀ
نوعی همۀ تجارب اجدادی در باب موجود مؤنث و باقیماندۀ همۀ احساسات ،تأثرات حاولآمدده
از زن و نظام سازشیابی روانی است که به میراث رسیدهاست» (مدرسی.)931 :1932 ،

بنابراین ،در آثار ادبی که حاول تجربۀ نیاکدان مدا و برآیندد تدراوشهدای خودآگداه و
ناخودآگاه فردی و جمعی آنهاست ،آنیما نقشی پررنگ دارد .شمیسا عقیده دارد کده ایدن
کهنالگو در غزل های عاشقانۀ فارسی به وورت معشدوق جفاکدار و هرجدایی و در غدزل
عرفانی فارسی ،به وورت معشوق میلش مت لور شدهاست و هم اوسدت کده الهدامبخدش
شاعران و نویسندگان اسدت (ر.ک؛ شمیسدا .)772 :1922،بده زعدم یوندگ ،شداعران بزرگدی
همچون فردوسی ،حافظ ،موالنا و یا نویسندگانی نظیر هدایت ،از آن رو ماندگار هستند که
آثار آنان بیانگر تجلیسات ناخودآگاه جمعی و بینش اساطیری کهن و مشترک همدۀ اقدوام و
کشورهاست (ر.ک؛ شایگانفر .)198 :1982 ،در این بین ،منظومۀ ویس و رامین از فخرالددسین
اسعد گرگانی هم این قابلیت را دارد که با رویکرد به نقد کهدنالگدویی بررسدی و تحلیدل
شود .حضور کهن الگوی آنیما به وورت معشوقی زندگیبخش و در عدین حدال ،جفاکدار،
بسیار ملمو است .یکی از شخصیتهای اولی داستان ،یعنی ویس ،به این مدورد بارهدا
اشاره کردهاست .یاوری میگوید:
«( آنیما) همۀ انگارههای خود را ل ریز میکند و در هیچ یک از آنها نمیگنجد .نمودهای مادیندۀ
این هستی زوالناپذیر که در آمیزش و گریز از معشوق ازلی گاه معصوماَند و گاه روسپی ،گداه در
آسمان و گاه در زمین ،و گاه بَرده و گاه آزاده ،همه از وجود او نشان مدیدهندد» (یداوری:1981 ،
.)793

دوقی ی بودن آنیما بهخوبی در این منظومه مشخص شدهاسدت .در مقالدۀ حاضدر ،بدا
روش توویفید تحلیلی ،نمودهای کهنالگوی آنیما در منظومدۀ ویدس و رامدین بررسدی
شدهاست .هدف این پژوهش ،نگاهی تازه و م تنی بر نقد کهنالگویی به سرودۀ فخرالدسین
اسعد گرگانی است تا نقش ناخودآگاه جمعی در پدید آمدن منظومۀ ویس و رامین ت یین ،و
نشان داده شود که شخصیت ویس به عنوان معشوقۀ رامین ،تا چه اندازه بدا دیددگاههدای
یونگ پیرامون کهنالگوی آنیما همخوانی دارد.
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 .7پیشینۀ پژوهش
بهرغم جایگاه رفیعی که منظومۀ ویس و رامین در گسترۀ ادب فارسی دارد ،پژوهشهدای
چندانی پیرامون تحلیل این اثدر ،بدهویدژه از دیدد روانشدناختی و کهدنالگدویی ودورت
نگرفتهاست .در این بین ،برخی مقاالت که پیرامون ویس و رامین نوشته شده ،ع ارتند از:
د اق الی و قمری گیوی ( ،)1989در مقالۀ خود سه منظومۀ خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون
و ویس و رامین را با تکیه بر آرای فروید و یونگ مقایسه کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند
که ویس جن ۀ آنیمایی و رامین جن ۀ آنیموسی راوی است .در این تحقیش ،تنهدا اشدارهای
سیحی و گذرا به نمودهای آنیمایی ویس شدهاست.
د ع دی و ویادکوه ( ،)1937در مقالۀ خود ،دو شخصیت اولی داستان این منظومه را بدر
اسا الگوی سفر قهرمان بررسی کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند که ویس و رامدین دو
نوع سفر درونی (عشش) و بیرونی را تجربه کردهاند .تعددادی از مراحدل در دو ندوع سدفر،
یکسان است .در این مقاله ،سخنی از کهنالگوی آنیما به میان نیآمدهاست.
د طغیانی و پوده ( )1931در مقالۀ خود با عنایت به نظریههای لی یددوی فرویدد و فرایندد
فردیت یونگ ،به تحلیل روانشناختی منظومۀ ویس و رامین پرداختدهاندد .نتدایت تحقیدش
نشان میدهد که در این اثر ،عشقی ابتدایی و زمینی در نهایت بده عشدقی واال و متعدالی
بدل شده است و به نوعی خودشناسی انجامیدهاست .در این پژوهش ،شخصیت ویدس بدر
اسا مؤلفههای آنیمایی بررسی نشدهاست و به نقش این کهنالگو در فرازونشدی هدای
روحی و جسمی رامین اشارهای نگردیدهاست.
 .9مختصری از منظومۀ ویس و رامین
قدمت داستان ویس و رامین به دوران اشکانیان میرسد .فخرالدسین اسعد گرگانی در حدود
سال  112هجری آن را در بحر هزج به نظم درآورد .این منظومه کهنترین داستان منظوم
عاشقانهای است که اکنون در اختیار داریم .در داستان« ،شهرو» ،مادر ویس ،پیش از آنکده
دخترش زاده شود ،با موبد ،پادشاه کشور ،پیمان میبندد که اگر دختری به دنیدا آورد ،او را
به عقد موبد درآورد .مدتها بعد که ویس به پانزدهسالگی رسید ،شهرو عهدی را که بسته
بود ،به فراموشی میسپرد و دخترش را به عقد« ،ویرو» ،پسرش درمیآورد .موبد نمایندهاش
را به همدان می فرستد تا قول شهرو را به او یادآوری کند ،اما بدا مخالفدت ویدس روبدهرو
میشود .فرستادۀ موبد ماجرا را به اطالع او میرساند .آنهدا تصدمیم مدیگیرندد ویدس را
بربایند و چنین میکنند .رامین نیز همراه آن دو حضور داشت .در راه ،لحظهای پردۀ کجاوۀ
ویس کنار می رود و رامین در یک نگاه به دخترک دل میبازد .عاشش جدوان مداجرا را بدا
دایه اش که همچون مادری مهربان بود ،در میان میگذارد .از سوی دیگدر ،ویدس نیدز از
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موبد دلِ خوشی ندارد و برای دور کردن وی از دایه یاری میطل د .دایه بده کمدک جدادو
بسترهای الزم را برای دیدار ویس و رامین فراهم میکند .ویس به محض دیددن رامدین،
عاشش او میشود و آنها به ووال میرسند .از این مرحله به بعد ،آنها برای رسدیدن بده
یکدیگر با مشکالت بسیاری روبهرو میشوند ،اما رامین در برابر سختیها تاب نمدیآورد و
به «گوراب» می گریزد و با دختری به نام «گل» ازدواج میکند ،اما پدس از مددتی بده یداد
عشش قدیمی خود میافتد .از سوی دیگر ،ویس نیز به واسیۀ غم هجران فرسوده و ناالن
شده بود .او در دَه نامه ،دغدغه های خدود را بدرای رامدین بدازگو کدرد .رامدین بده «مَدرو»
بازمیگردد و عاشش و معشوق به ووال هم میرسند .پس از یک ماه ،رامدین خدود را بده
موبد مینمایاند و تن به زندان می دهد .هنگامی که موبد به شکار رفته« ،زرد» را به عنوان
نگه ان قلعه گمارده بود ،رامین برای دیدن ویس از زندان گریخت و با گدنتهدایی کده از
قصر موبد به چنگ آورد ،به همراه ویس به سوی دیلمان حرکت میکند .موبد او را تعقی
میکند ،اما در راه ،در درگیری با گرازی کشته میشود .رامین با شنیدن خ ر مرگ برادر به
مرو بازمی گردد و به عنوان پادشاه تاجگذاری میکند و پس از ازدواج با ویس ،وداح دو
فرزند میشود .ویس پس از مدتی میمیرد و رامین کشورداری را به فرزندان خود میسپارد
و تا پایان عمر در آتشگاه سرگرم ع ادت میشود.
 .1کهنالگو یا آرکیتایپ
7

«یونگ می گوید که واژۀ سرنمون ، 1نخستین بار به زبان فیلوجودانو میآید که به تصویر خدا
در انسان اشاره می کند .در واقع ،یونگ ایدۀ سرنمون را از قدیس آگوستین وام گرفته ،آنجا که از
اندیشه های اولی سخن می گوید؛ اندیشه هایی که به خودی خود پدید نیامده ،بلکه در فهم الهی
مستتر هستند .این اندیشههای اولی را میتوان به زبان ساده ،آرکیتیپ نامید .یونگ برای تعریف
سرنمون ع ارات گوناگون به کار می برد :تمایالت کلی ذهن ،نوعی آمادگی برای تولید پدی درپدی
اندیشه های اساطیری یکسان و مشدابه .گنجینده ای از روان جمعدی ،از اندیشده هدای جمعدی ،از
آفرینندگی؛ راه و رسم اندیشیدن ،احسا و تخیل کردن که هر کجا و هر زمدان فدار از سدنت
پدید می آیند .اشکال نمونه وار رفتار و کردار که هرگداه بده سدی آگداهی مدی رسدند ،در هیئدت
اندیشه ها و تصاویر و انگارهها نمود میکنند .قال ها یا مجراهایی که در مسیرشان ،زندگی روانی
پیوسته در جریان بودهاست» (مورِنو.)2 :1922 ،

نمادهایی که در این مقاله بررسی شدهاند ،لزوماً در هر اثر هنری به عنوان وورتهای
م الی عمل نمی کند و تنها در وورتی که متن در ترازوی نقدد کهدن الگدویی قدرار گیدرد،
میتوان این نمادها را چنین تفسیر و تأویل کرد.
1. Archetype
2. Imago Dei
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 .2آنیما و آنیمو
از دیرباز ،مدت ها پیش از آنکه فیزیولوژیستها از روی ساختمان غدد نشان دهندد کده در
هر انسانی عنصر مذکر و مؤنث وجود دارد ،این عقیده وجود داشت که یک اول نر و ماده
در یک جسم واحد هست .این عنصر در هر زن ،روان مردانده و در هدر مدرد ،روان زنانده
نامیده میشد (ر.ک؛ یونگ .)98 :1927 ،با پیشرفت علم ،روانکاوانی همچون فرویدد ،آدلدر و
یونگ ثابت کردند که همۀ انسانها به طور فیری دوجنسی هست .یونگ میالعات خود را
در ایددن زمیندده گسددترش داد و زن و مددرد درونددی را «آنیمددا» و «آنیمددو » نامیددد و در
زیرمجموعۀ وورت های م الی خود قرار دارد .آنیما به عنوان عمیشترین واقعیت وجود مرد
در موقعیتهای گوناگون بر رفتار او تأثیر میگذارد .یونگ مدیگویدد« :هدیچ مدردی کدامالً
مردانه نیست ،بلکه همواره در وجودش چیزی زنانه دارد .حتسی مردهای بسیار مردانده نیدز روحیدۀ
عاطفی لییفی را که غال اً به خیا «زنانه» می نامند ،بهدقت در خود حفظ و پنهان کرده اند .در مدرد
سه خصلت عمدۀ زنانه وجود دارد:خصلت اول از مادر و همسدر سرچشدمه مدیگیدرد و از همدان
دوران کودکی اثری عاطفی بر مرد می نهد .ویژگیهایی در مرد دیده میشود که گرچه در جامعدۀ
مغرب زمین به س عقاید مسلط ناپیداست ،ولی بسیار واقعی است و احتماالً نتیجۀ وجود اقلیتدی
از ژنهای زنانه در بدن مرد است و سرانجام ،سرنمون آنیماست که عاملی پیشانداز و باستانی بدا
خصال ویژۀ یک شخصیت زنانه است» (مورنو.)22 :1922 ،
«تجسم عنصر نرینه در ناخودآگاه زن همانند عنصر مادینه در مرد ،جن ههای م ت و منفدی دارد.
اما عنصر نرینه بهندرت به وورت تخیالت جنسی نمود پیدا می کند و اغل بده ودورت اعتقداد
نهفتۀ «مقد » پدیدار می شود .هنگامی که زنی به گونه ای علنی و با پافشاری ،دست بده تدرویت
اعتقادات مردانه می زند و یا می کوشد با برخوردهای خشدونت بدار اعتقدادات خدود را بیدان کندد،
بهآسانی روان مردانۀ نهفتۀ خود را برمال میسازد .عنصر نرینه حتسی در زنانی هم که ظاهراً ط عی
بسیار زنانه دارند ،ممکن است به همان گونه که عنصر مادینۀ مرد ،به گونه ای خشن و بدی رحدم
بروز کند» (یونگ.)782 :1922 ،

زنان ،ابعاد اسیوره ای دارند که در بیشتر مواقع ،ایدن بعدد ،آنیمدو آن هاسدت .جدین
شینودا بولن معتقد است« :هر زنی قهرمان اولی زندگی خدویش اسدت .پدس از سدالهدا
روانکاوی و آشنایی با سرگذشت زندگی بسیاری از زنان بده ایدن درک رسدیده ام کده در
درون هر یک از آنها ،ابعادی اسیورهای وجود دارد» (بولن.)3 :1939 ،
 .2شاخصههای کهنالگوی آنیما در منظومۀ ویس و رامین
 .1 . 2جن ۀ م ت آنیما
آنیما جن ههای م ت بسیاری دارد و عاشش به کمک آن به فردی خودبسنده و توانمند بدل
میشود و تجربههای سودمند متفاوتی در زندگی به دست میآورد:
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«آنیما شاید پیچیده ترین وورت م الی یونگ باشد .آنیما تصویر روح است .روح خدود یدا نیدروی
حیات و انرژی زایای بشری است .یونگ در معنای روح چنین میگوید که آنیمدا عامدل زندده در
انسان است که حیاتی مستقل دارد و خود حیاتآفرین است» (گورین و دیگران.)132 :1922 ،

آنیما هم نمودِ م ت دارد و هم مدی تواندد نمدودِ منفدی داشدته باشدد و ایدن خاودیت
کهن الگوست که چون در اول نماد است ،نمادی جهانی است و همانند نماد نیز خاودیت
دوسوگرایانه یا دوقی ی دارد:
«در نماد که واسیۀ میان روشنایی و تاریکی است ،امکانات خیر و شر هدر دو نهفتده اسدت ،امدا
سمتیابی و گرایش نماد به یکی از این دو سو ،پیرو مقتضیات و اوضداع و احدوال خودآگداهی و
چگونگی سودجویی آن از نماد است .یونگ به این کارِ نماد ،ندام فعالیدت اسدتعالیی داده اسدت»
(ستاری.)123 :1922 ،

بدین ترتی  ،همانند دیگر نمادها اگر محتویات م ت کهن الگو نتواندد خودآگداه بدروز
کند ،بلکه سرکوب شود ،انرژی آنها به جن ه های منفی کهن الگو منتقدل مدی شدود (ر.ک؛
اوداینیک )119 :1923 ،و کهنالگو در نمایههای منفی به نمدود درمدی آیدد و در ایدن میدان،
کهنالگوی آنیما نیز از این امر مست نی نخواهد بود .در ادامه ،به بررسی برخدی نمودهدای
م ت کهنالگوی آنیما خواهیم پرداخت.
 .1. 1. 2معشوق
آنیما چونان تصویر ذهنی مرد از زن ،در اولین برخورد خود پس از حملِ بر مادر ،به وورت
معشوق و مح وب جلوه میکند؛ معشوق و مح وبی که در نظر مرد ،تم ال نجی ِ الههمانند
دارد .نهایت کمال و همه ،خوبی و مهربانی است .اما اینکه وجود این تصویر آرمانی از زن
یا آنیما در روان مرد (و در ارت اط با زن ،وجود آنیمو ) علست و م نای جدذب بده معشدوق
است ،روایتگر سرچشمههای همانند و عمیدش اسدیوره ای اسدت .در ضدیافت افالطدون از
اریستوفانس نقل شده است که آدمی در ابتدا موجودی نرماده بوده است ،بعد بین دو جزءِ نر
و ماده جدایی افتاده است و ما اکنون به دن ال نیمۀ دیگر خود در جنس مخالف هستیم .اما
روایتی ایرانی در این زمینه ،اسیورۀ مشی و مشیانه و یدا حتسدی جدم و جمدک اسدت کده
مضمونی ش یه به مورد مذکور دارد؛ چنانکه سوزان لیالر نیز بر همین باور است و پایده و
اسا نظریهاش در عشش و عاشقی را بر اسا جمع نرینگی و مادینگی بنا مینهد و مَ َل
اعالی آن را اسیورۀ ایرانی مشی و مشیانه میداند (ر.ک؛ ستاری.)32 :1922 ،
هر دوی این روایات ،اعم از یونانی و ایرانی ،و آنچه سوزان لیالر بیان می کند ،به یک
نکته اشاره دارند و آن اینکه آدمی بدا آنکده از نیمدۀ دیگدر یدا جدنس مکمسدل خدود جددا
افتادهاست ،تصویر آن را چونان همزاد روانی بدالقوسهای درون خدود بده همدراه دارد و ایدن
تصویر درونی از جنس مقابل است که پایه و اسا عشش و جذب به معشوق را بنا مینهد
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و آدمی را برای پیدا کردن نیمۀ دیگر وجود خود تحریک میکند .نظریۀ آنیمدا و آنیمدو
یونگ نیز با طرح و بیانی دیگر ،به طور دقیش به همین نکته اشاره میکند .بر این اسدا ،
«آنیما» چونان تصویر درونی از آن نیمۀ گمشدۀ ما ،همیشه به گونهای ناخودآگاه در شخص
مح وب ما متجلی میشود و این یکی از دالیل عمدۀ احساسات شدید ما در جذب شدن یا
بیزاری از شخص خاوی است که یک اره و خودبهخود وورت میگیرد (ر.ک؛ هال و نوردبای،
 .)23 :1922به اعتقاد یونگ مرد زمانی عاشش می شود که زنی را در عالم خدارج بیابدد کده
خصوویات وی با آنچه در ناخودآگاه جمعی دارد ،منی ش شود .در این حال ،شخص عاشش
میشود و نیرویی عظدیم و شدگفت کده در ناخودآگداه وی وجدود دارد ،او را کورکورانده و
بیاختیار به جان معشوق و مح وب میکشاند (ر.ک؛ اردوبادی.)29 :1921 ،
بدین ترتی  ،هر معشوقهای و نه هر زن و دختری ،تجلسی و نمودِ آنیماسدت و رودابده،
تهمینه ،شیرین و لیلی در ادبیات و فرهنگ ایران نمونه هایی کامل از نمودِ آنیما به وورت
معشوق به شمار می آیند .زن و معشوقه ای که در این غزل ها و به طور کلسدی ،در تغدزالت
ایرانی از آن یاد شده ،همگی ویژگیهای مشابهی دارند و بدا زی دایی کدموبدیش یکسدان
ووف شده اند :قدی چون سرو ،تنی سیمین ،رویی چون ماه ،گیسوانی سیاه و بلندد چدون
کمند ،ابروانی کمانی ،مژگانی سیاه و بلند ،کمری باریک ،دهانی تندگ ،و چشدمانی سدیاه
چون نرگس .این تصاویر و توویفات مشترک حاکی از آن است که تصدویر آرمدانی مدرد
ایرانی از زن ،در ناخودآگاه هر مرد ایرانی منشأهای عمیش و مشترکی دارد و به پروتوتایپ
مشترکی میرسد.
ووف زی ایی ویس نیز در ویس و رامین ش یه دو مورد یادشدهاست:
«چددو قامددت برکشددید آن سددرو آزاد
خِددرَد در روی او خیددره بماندددی
بنفشدده زلددف و نددرگس چشددمکان اسددت
سدددیهزلفیدددنش انگدددورِ بدددهبارسدددت
تنش سیم است و ل یداقوت نداب اسدت
نشددددددانده عقددددددد او را در بَددددددرِ زر
چددو مدداه نددو بددر او گسددترده پددروین
جمدددال حدددور بدددودش ط دددع جدددادو

کده بدودش تدن زِ سدیم و دل زِ پدوالد
ندانسددتی کدده آن بددت را چدده خواندددی
چو نسدرین عدار و اللده رخدان اسدت
زنددخ سددی و دو پسددتانش دو نارسددت
همدددان دنددددان او دسر خوشددداب اسدددت
بسددددددان آب بفسددددددرده بددددددر آذر
چددو طددوق افگنددده اندددر سددرو سددیمین
سدددرین گدددور بدددودش چشدددم آهدددو
(گرگانی)78 :1913 ،

 .7. 1. 2ظاهرشدن آنیما در خواب و رؤیا
از دید یونگ ،آنیما مهمترین کهنالگویی است که در رؤیاها ،تخدیالت و آثدار هندری بده
وورت معشوق و عاشش رؤیایی رخ مینماید (ر.ک؛ شمیسا)772 :1922 ،؛ به تع یر دیگر ،آنیما
تصویری است که غال اً در خواب ظاهر میشود .به طور کلسی ،آنیما مجسدمکننددۀ ضدمیر
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ناخودآگاه است و همین ویژگی ،به آن حالت نامی وع یا ماللآور میدهد .از آنجا که ایدن
کهنالگو شخصیت ناقصی دارد ،با ویژگی یک زن پَست ظاهر میشود و اثر ماللانگیز آن
نیز به همین دلیل است (ر.ک؛ یونگ .)92 :1932 ،در منظومۀ گرگانی ،شاهد حضور ویس در
خواب و رؤیای رامین هستیم .هنگامی که فراق و جدایی میان عاشدش و معشدوق پدیددار
میشود ،رامین بیقرار و مضیرب میشود و از اینکه دیگر نمیتواند معشوقهاش را در بدر
داشته باشد ،ناله و مویه میکند .اندیشیدن به یار در بیداری به خواب هم سرایت کردهاست
و ویس در عالم رؤیا به دیدار یار آمدهاست .عاشش هنگدامی کده از خدواب برمدیخیدزد و
هوشیار میشود ،دربارۀ تجربۀ این دیدار تلخ و شیرین حرف میزند .از طرفی از بیوفایی و
جفاکاری ویس که در خواب هم گری انش را گرفتهاست ،سخن میگوید و از طرف دیگدر،
به تشری مهربانیهای معشوقه در خدواب مدیپدردازد .ایدن رفتارهدای دوگانده عاشدش را
سرگردان کردهاست و باعث شدده کده لد بده شدکوه و اعتدرا بگشداید .در مجمدوع،
کهنالگوی آنیما که به وورت معشوقه بدر رامدین ظداهر مدیشدود ،متخلدش بده ودفات
پسندیدهای همچون مهربانی و بخشندگی است و جن های م ت دارد .در حالی که همدین
آنیما در حال بیدداری ،رفتارهدای آزاردهنددهای همچدون سدنگدلی ،بخدل ،کدینورزی و
جانستانی از خود بروز میدهد و دل و جان عاشش را به درد میآورد:
«بدده خددواب اندددر خیالددت پیشددم آیددد
گهددددی بددددا روی تددددو اندددددر عتیدد د م
چدددو در خدددوابم همدددی مهدددرم نمدددایی
اگدددر در خدددواب مهدددر مدددن گزیندددی
بددده خدددواب انددددر کدددریم و مهربدددانی
بددده بیدددداری نیدددایی چدددون بخدددوابم
بددده گددداه خدددواب ناخواندددده بیدددایی
چدددده اندددددر هجددددر دیدددددار خیالددددت
چده روزی کِددم وودددالت یدددادم آیدددد

مددددرا در خددددواب روی تددددو نمایددددد
گهددددی از تیددددر چشددددمت در نهیدددد م
چدددو بدددیخدددوابم ،همدددی دردم فزایدددی
بدده بیددداری چددرا بددا مددن بدده کینددی
بددده بیدددداری بخیدددل و جدددانسدددتانی
بدددددان تددددا بیشددددتر باشددددد فغددددانم
بددددان تدددا حسدددرتم افدددزون نمدددایی
چدددده از مددددن رفتدددده آن روز ووددددالت
چدده آن شدد کددم خددیال تددو نمداید»
(گرگانی)928 :1913 ،

 .9. 1. 2الهامبخش
نکتۀ دیگر دربارۀ آنیما این است که هر مردی در جهان درونی خود ،تصویر زنی جاودانه و
ابدی را دارد ،نه جلوه و تصویر این یا آن زن خاص را ،بلکه یک تصویر نامشخصی ذهنی
از زن است و این تصویر ذهنی ،ناخودآگاه است .در نتیجه ،همیشه ناخودآگاه بر مح وب و
معشوق منعکس میشود که یکی از دالیل بسیار نیرومند جاذبه ،عشش ،دل اختگی و یا تنفر
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و انزجار است (ر.ک؛ اردوبادی .)28 :1921 ،هرچه دربارۀ آنیما فرافکنی قوی تری وورت گیرد
و بتوان آن را در هیئت یک فرد به تصویر کشید ،خودآگاه سریع تر می تواند به خواسته اش
نزدیک شود؛ زیرا خودآگاه از آنچه در ناخودآگاه می گذرد ،بیخ ر اسدت و بدا ایدن تجسدم
زودتر میتواند به هدفهایش برسد .آنیما یا روان زنانه و آنچه یونگ« ،بزرگبدانوی روح»
میخواند ،در موجود نرینه ،سرشتی دوسویه دارد؛ یعنی هم روحانی و آسدمانی اسدت ،هدم
آلوده به گناه .در این داستان ،هر دو سویۀ آنیما ،یعنی جن ۀ م ت و منفی آن بده نمدایش
گذاشته می شود .آنیمای م ت رامین« ،ویس» ،و آنیمای منفی او« ،گل» است و عاملی که
باعث شناختِ رامین از آنیمای منفی خود شد ،پیر دانایی بده ندام «بدهگدو» بدود .پیدر داندا
راهنمای قهرمان به سمت خودیابی است و شناخت آنیما پدیششدرط ظهدور پیدر داندا در
داستان است .زمانی که رامین از سختی ها و دردسدرهای بدودن بدا ویدس رنجیددهخداطر
میشود« ،بهگو» او را دعوت به سفری میکند و در این سفر است کده رامدین بدا سرشدت
شییانی آنیمای منفی خود آشنا میشود .کهنالگوی «پیر دانا» در شناخت آنیمو داستان
از روان ناخودآگاه او بسیار مؤثر واقع میشود و او را به سمت هدف نهایی سوق مدیدهدد.
در این روایت ،رامین با هر دو جن ۀ آنیما در جدال است و این چالش بین آنیمای منفدی و
م ت به زی ایی ت یین شده است؛ گویی که خود راوی هم از دوگانه بودن آنیما آگاه است و
آن زمانی است که رامین بعد از ازدواج با گل ،در توویف زی اییهدایش ،وی را بده ویدس
تش یه میکند:
«مددددرا امددددروز تددددو درمددددان جددددانی
تو چون ویسی ل از ندوش و بَدر از سدیم

کدده ویددس دلسددتان را نیددک مددانی
تو گویی کرده شد سدی ی بده دو ندیم»
(گرگانی)788 :1922 ،

 .1. 1. 2احساسات نس ت به ط یعت
جن ۀ م ت آنیما غیر از دو مورد مذکور که در چهرۀ زنانه برای مرد بده نمدود درمدیآیدد،
می تواند به وورت احساسات مرد به ط یعت هم تجلی یابد .آنیما در این نمود ،بروز تمدام
احساسات و عواطف جنس مذکر به ط یعت است که گاه چنان به مرت ۀ واالیی میرسد که
جن ۀ عشش به ط یعت به خود میگیرد .بدین ترتی  ،ابراز احساسات مردان ،بهویژه شاعران
به ط یعت ،نمودِ جن ۀ زنانه در روان مرد یا آنیماست .این احساسات و عواطف ظریدف کده
ویژۀ ذات زنانه است و از ذهن مردان تراوش می کند ،به نظر یونگ حاودل تجربده هدایی
است که اجداد ما طی ودها هزار سال همنشینی با زنان کس کدرده اندد و در ناخودآگداه
جمعی ما چونان مردهریگی به یادگار ماندهاست.
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در این نمود ،آنیما در شعر فارسدی ،بدهویدژه شدعر پدیش از قدرن ششدم بده ودورت
توویف های سرشار از احسا شاعران از ط یعت تجلسی یافتهاست .شداعران در ایدن دورۀ
خاص از شعر فارسی ،گاه چنان به ووف زی اییهای ط یعت پرداختهاند که گویی ط یعدت
به وورت معشوق آن ها درآمدهاست .وقتی فخرالدسین اسعد در توویف بهار و زی اییهدای
ط یعت ،چنین عاشقانه احساسات خود را بازمی نماید ،گویی در حدال وودف زی داییهدای
معشوق خود است:
«مددددده اردی هشدددددت و روز خدددددرداد
بیابددان از خوشددی همچددون گلسددتان
درخددددت رودبدددداری سددددیمریددددزان
چمددن مجلددس ،بهدداران مجلددسآرای
در او نرگس چو سداقی جدام بدر دسدت
زِ گددوهر شدداخهددا چددون تدداج کسددری
زِ سد د زه روی هدددامون چدددون زمد درسد
همددده ودددحرا زِ اللددده روی حدددورا
بهشددتآسددا زمددین بددا زی د و خوشددی
بدده بددا اندددر نشسددته شدداه شدداهان
بددده دسدددت راسدددت بدددر آزاده ویدددرو
نشسددددته گددددرد رامیددددنش برابددددر
همددددی زد راههددددای خوشددددگواران
مددی آسددوده در مجلددس همددی گشددت
سدددرودی گفدددت گوسدددان ندددوآیین
اگددددر نیکددددو بیندیشددددی ،بدددددانی

جهددان از خرسمددی چددون کددرخ بغددداد
گلسددتان از وددنم همچددون بتِسددتان
نسددددیم نوبهدددداری مشددددکبیددددزان
زنددان بلدد لش چنددگ و فاختدده نددای
بنفشدده سددر فروافگنددده چددون مسددت
زِ پیکدددر بدددا هدددا چدددون روی لیلدددی
زِ اللدده کددوه سددنگین چددون زبرجددد
همددده مدددرز از بنفشددده جعدددد زی دددا
عددرو آسددا جهددان بددا ندداز و گشسددی
بدده نددزدش ویددسبددانو مدداه ماهددان
بدده دسددت چددپ جهددانآرای شددهرو
بدددده پددددیش رام ،گوسددددان نددددواگر
همددددی کردنددددد شددددادی نامددددداران
رخ میخواره همچدون مدی همدیرشدت
در او پوشدددید حدددال ویدددس و رامدددین
کدده معنددی چیسددت زیددر ایددن نهددانی»...
(گرگانی)772 :1913 ،

 .2. 1. 2زندگیبخش بودن
زندگیبخشی یکی از جن ههای مهم آنیماست .هرگاه معشوق روی خوش به عاشش نشان
می دهد ،زندگی به شیرینی می گراید و امید او به ادامۀ حیات افزون میشود .سیاهیهدای
زندگی دنیایی از وجود او رخت برمیبندد و روشناییهای وجود او نمود مدییابدد .ایدن در
حالی است که پیش از ظهور آنیمای معشوق ،عاشش از خودِ واقعی خویش دور بود و ناکام
و ناامید عمر میگذارند .در داستان میخوانیم که وقتی رامین به «دژ اشدکفت» رسدید ،بدا
دیدن یار دلانگیز خود ،به شور و وجدی ووفنشدنی رسید و جهان به کام او شد و گویی
نیکویی های جهان در اثر این ووال نصی رامین شد .با دیددار ویدس ،شد تیدره بدرای
عاشش درخشان و پرفرو شد و به کال د سرد و بیروح او ،جانی دیگر دمیده شد .بر ط دش
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توویفات گرگانی ،رامین در اثدر مصداح ت بدا معشدوقۀ خدود ،از شخصدیتی مضدیرب و
سرآسیمه و کمامید به شخصیتی شاد ،پرانگیزه و عالقهمند به زندگی بدل گردید:
«چددو بددر دز رفددت بددام دز چنددان بددود
بدده یددک جددام انددر آمددد شدیر بدا مدل
بددده هدددم آمیختددده شدددد زر و گدددوهر
جهددان نددوش و گالبددی درهددم آمیخددت
شدد تیددره درخشددان گشددت و روشددن
دو عاشدددددش را دل از نالددددده بیاسدددددود
دو دی ددداروی چدددون فرخدددار و نوشددداد
بد ده شدددادی هدددر دو در کاشدددانه رفتندددد
ش دی چونان ،به از عمددری ندده چدونددان

کدده مدداه و زهددره را بددا هددم قددران بددود
بدده یددک بددا اندددر آمددد سوسددن و گددل
چددو اندددر هددم سرشددته مشددک و عن ددر
تددو گفتددی عشددش و خددوبی بددرهم آویخددت
مددده دی گشدددت چدددون هنگددام گلشدددن
دو بیجدددداده لدد د از بوسدددده بفرسددددود
بپیچیددده بدده هددم چددون سددرو و شمشدداد
بددده سدددیمیندسدددت جدددام زر گرفتندددد
چه خوش بود اندر آن شد وودل ایشدان»
(گرگانی729 :1913 ،د)721

 .2. 1. 2یاریبخشی آنیمو
پیامدهای م ت تجلی آنیما بر عاشش ،تنها به جن ههای جسمانی و ظداهری وی محددود
نمیشود ،بلکه به لحاظ معنوی نیز او را با دگردیسیهای خوشایندی روبهرو مدیکندد .در
این زمینه ،یونگ عقیده دارد که «نقش حیاتیتر عنصر مادینه این است که به ذهن امکان
می دهد تا خود را با ارزش های واقعی درونی همساز کند و راه به ژرفتدرین بخدشهدای
وجود بَرَد» (یونگ .)728 :1989 ،بنابراین ،اگرچه آنیما در برخی مدوارد ،کشدنده و آزاردهندده
است ،اما گاهی جن ه هایی م ت و یاریگر پیدا میکند که باعث رشدد و تعدالی شخصدیت
افراد میشود .در واقع« ،پیوند با آنیما ،راهگشای منِ خودآگاهی برای گذر از مسیر تفدرسد و
نیل به کهنالگوی خویشتن است» (مدرسی .)931 :1932 ،آنیمدا بدا طندازی و عشدوهگدری،
سرخوردگیها و تلخکامیهای مرد را در زندگی ،ج ران و تالفی مدیکندد و هدمزمدان بدا
اغواگری و فسونکاری ،وی را به بد و خوب زندگی پای ند یا عالقهمند میسدازد .تنهدا بدا
شعور و هوشیاری به مادینهجدان و یدا دوریجسدتن از او مدیتدوان از قیدد و بندد سدلیۀ
قدرتمندش رَست .در این وورت است کده مادیندهجدان تدأثیری م دت ،عشدشآفدرین و
وولساز می یابد و به پختگی و بالندگی مرد یاری میرسداند (ر.ک؛ سدتاری .)21 :1922 ،در
داستان مورد بررسی ،رامین که مدتی از ویس دور بود و دچار فراز و نشی های جسدمی و
روحی بسیاری شدهاست ،با دیدن روی دل ر خرسند میشود و دل بیمارش سرشار از شادی
میگردد .گرگانی عاشش را همچون پیری دانسته که با مالقات معشوقۀ خود ،جوان و برندا
شده ،شور زندگی در رگهای فسردهاش جاری گشتهاست .تن ناالن و نحیدف او نیرویدی
افزون یافت و بهسان مردهای با دَم مسیحایی ویس زنده شد .روح و روان رامین که در اثر
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دوری از یار پژمرده شده بود ،با رسیدن آب و باران عشش ،رشد و نمو پیدا کرد و طراوت و
تازگی یافت .شاعر ویس (آنیما) را به آب زندگانی تش یه کرده که رامین با نوشدیدن از آن
(ووال یار) ،نام خود را جاودانه ساخت و برای همیشه جاودان شد .او معتقد است که تمام
پَلَشتی های روحی رامین در اثر همنشینی با یار دلانگیز از بین رفت و وجود او به آیندهای
بیزنگار برای دریافت الهامات معنوی بدل شد .عاشدش نیدز ودراحتاً بده ایدن دگردیسدی
شخصیتی اشاره کرده ،خیاب به معشوقۀ خود گفتهاست اگر پیشکار تو باشم ،قابلیتهدای
بالقوۀ سرشت من از نهانخانۀ درون سر برمیآورند و شدکوفا مدیشدوند و بده واسدیۀ آن
میتوانم بر جهانیان سروری کنم و در شأن و منزلت با مشتری برابری نمایم .این تحوالت
نشان دهندۀ اثرگذاری سودمند آنیمای معشوق بر کال د و روان عاشش اسدت .گسدترۀ ایدن
تغییرات ،بسیار فراگیر است و آدمی را به عرش برین میرساند و باعث تسهیل رسدیدن او
به مرزهای خودشکوفایی میشود .چنانکه مشاهده میشود ،توویفات گرگانی و یکدی از
شخصیتهای اولی داستان (= رامین) از تجربههای عاشقانه و دیدار با آنیمدای معشدوق،
با رویکردهای کهنالگویی یونگ سازگاری باالیی دارد:
«اگرچدددده دیددددد روی ویددددس دل ددددر
دل بیمدددارش از شدددادی چندددان شدددد
تدددن نددداالنش از شدددادی دگدددر شدددد
رواندددش همچدددو کشدددت پژمریدددده
زِ بدددددوی ویدددددس آب زنددددددگانی
چددو بددا مدداه جهددانافددروز بنشسددت
تد دو را دادسدددت بخدددت آن روشدددنایی
اگددددر باشددددم تدد دو را از پیشددددکاران
وگدددر پیشدددت پرسدددتش را بشدددایم

نیامدددددد دِلددددش را دیددددددار بددددداور
کده گفتددی پیددر بدود از سَدر جددوان شددد
تددو گفتددی مددرده بددود او جددانور شددد
امیدددددد از آب و از بددددداران بریدددددده
بخدددورد و ماندددد ندددامش جددداودانی
ز جددانش دود آتددشسددوز بنشسددت...
کدده زنددگ از جددان بدددبختان زدایددی
خداوندددددی کددددنم بددددر کامگدددداران
بجدددز بدددا مد ددشتری پهلدددو نسدددایم»
(گرگانی)127 :1913 ،

 .2. 1. 2رخداد عشش
یکی از شاخصه هدای آنیمدا کده در تحلیدل روانشناسدان انسدانگدرا نمدودِ بدارزی دارد،
تأثیرگذاری عشش در یک لحظه است و «رخداد عشش ،بدهویدژه عشدش در اولدین نگداه را
میتوان دستکم تا حدی با نظریۀ آنیمای یونگ توجیه کرد» (گورین و دیگران.)132 :1922 ،
در گسترۀ ادب فارسی ،حوادث عاشقانهای که در یک نگاه رقم خوردهاسدت ،کدم نیسدت.
عاشش در همان دیدار و لحظۀ نخست چنان شیفته و دل اخته میشود که دیگر چیزی غیر
از معشوق نمیبیند و تنها خیال عکس او در چشم سر و جانش نمود پیدا میکند .در ایدن
شرایط ،تمام وجود دلداده در اختیار دلدار قرار میگیرد و تنها به او مدیاندیشدد .عشدش در

 /792بررسی نمودهای آنیمای معشوق در منظومۀ ویس و رامین...

یک نگاه ،نشان دهندۀ قدرتمندی آنیما به عنوان کهنالگویی دوقی ی است .از یدک سدو،
قادر است عاشش را به اوج معرفت و کمال برساند و از یک سدو ،بده مدنجالب اخدتالالت
روانی بکشاند و زندگی را بر او تلخ کند .در منظومۀ ویس و رامین ،پیوند مهرورزانه میدان
عاشش و معشوق در اثر یک نگاه آغاز شدهاست .گرگانی بهزی دایی ایدن ودحنه را وودف
کرده است .رامین از راه دیده به ویس دل و جان باخت و درخت عاشقی در نهادش ریشده
دواند و سوی چشمانش را از او گرفت .منظور شاعر این است که رامین بدا دیددن ویدس،
همۀ حوا خود را ورف دیدن او کرد و به چیز دیگری نگاه نمیکدرد .لدذت و هیجدان
دیدار اول به قدری برای عاشش تحملناپذیر بود که از هوش رفت و همچون بدادهنوشدان
مست ،از خود بیخود شد .رخ گلگون رامین به زردی گراییدد و لد میگدونش از سدرخی
افتاد ،به طوری که نشانههای حیات برای لحظاتی از وجودش رخت بربست .جاذبۀ عشدش
در اولین نگاه ،رامین را به این حال و روز انداخته بود:
«زِ راه دیدددده شدددد عشدددقش فدددرو دل
درخدددت عاشدددقی رسدددت از رواندددش
مگددر زان کشددت او را دیددده در جددان
زمددددانی همچنددددان بددددود اوفتدددداده
رخ گلگدددونش گشدددته زعفدددرانگد دون
زِ رویدددش رفتددده رندددگ زنددددگانی

ازان بسدددتد بددده یدددک دیددددار ازو دل
ولددددیکن کشددددت روشددددندیدددددگانش
کددددده او را زود آرد بدددددار مرجدددددان
چددو مسددت مسددت ب دیحددد خددورده بدداده
لد د میگدددونش گشدددته آسدددمانگدددون
بدددددر او پیددددددا نشدددددان مهربدددددانی»
(گرگانی)31 :1913 ،

 .7. 2نمودهای منفی آنیما
چنان که پیشتر بیان شد ،آنیما دو وجۀ م ت و منفی دارد .به همان اندازه کده جن دههدای
م ت آن ،مایۀ رشد و تعالی شخصیت افراد است ،نمودهای منفی آنیما آدمی را بده قهقدرا
فرومیبرد و مشکالت عدیدهای برای او به وجود میآورد« :جن دۀ منفدی [آنیمدا  ...بده زن
مهلک کشنده و زن زی ای بیترحم معروف است .از همین جن ه است که آنیما گداهی بده
وورت زنی زی ا ،اما بیرحم یا ساحره یا جادوگر یا نامادری ظهور مدیکندد» (ر.ک؛ شمیسدا،
.)772 :1922
اگر در عالم خارج ،مرد احسا انزجار ،نفرت و دوری کند ،به آن دلیل است کده زندی
که در جهان بیرون مشاهده کردهاست ،ویژگیهایی دارد که بدا تصدویر ذهندی آنیمدای او
تعار دارد (ر.ک؛ پالمر .)129 :1982 ،جن ه هدای منفدی آنیمدا بیشدتر بدر روان عاشدش اثدر
می گذارد و ذهن او را با اختالالت متعددی روبهرو میکند .اگدر آن روی سدکۀ آنیمدا کده
گزنده و منفی است ،برمال شود ،عاشش نیدروی تفکدر و تصدمیمگیدری خدود را از دسدت
میدهد و به فردی خشن و در عین حال ،ضعیف و نزار بدل میشود .همان اندازه که جن ۀ
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م ت آنیما آدمی را به خودشکوفایی نزدیک میکند ،به همان اندازه جن ۀ منفی آنیما او را
به مرز اضمحالل و درماندگی میرساند.
کهنالگوها سرشتی دوقی ی دارند و همانند نمادهای دوسویه هم به ودورت م دت و
هم به وورت منفی نمود مییابند:
«اگر محتویات م ت کهنالگوها نتوانند ناخودآگاه بروز کنند و برعکس ،سدرکوب شدوند ،اندرژی
آنها به جن ه های منفی کهن الگو منتقل می شود و کهن الگو به وورت منفی به نمود درمی آیدد.
آنیما نیز به علت سرشت کهنالگوی خود هم نمودِ م ت و هم نمودِ منفی دارد .اگدر نمایدههدا و
محتویات م ت آنها نتوانند خودآگاه بروز یابند و سرکوب شوند ،انرژی آنها به جن ههای منفی
آنها منتقل میشود» (اوداینیگ.)119 :1923 ،

آنها با نمایههای منفی آشکار می شوند .از سوی دیگر ،تدأثیر مدادر چوندان نخسدتین
حامل تصویر ذهنی آنیما بر فرزند پسر ،در شکل گیری و نمودِ م ت یا منفی آنهدا بسدیار
حائز اهمیت خواهد بود .اگر مادر تأثیر م تی روی پسر خود داشته باشدد ،آنیمدا در شدکل
م ت نمود مییابد ،ولی اگر مرد حس کنند که مادرش تأثیری منفی روی او گذاشتهاست،
آنیمای وجودش به وورت خشم ،ناتوانی و تردید بروز میکند.
 .1. 7. 2قاتل عشاق
قاتل عشاق یکی از نمودهای منفی آنیماست .این چهرۀ آنیمدا بده ودورت زن و دختدری
بسیار زی ا فرافکنی میشود که در همان ش اول ووال ،عشاق خود را با زهر یا سدالحی
پنهانی میکشد .در ادبیات و اسیوره های غربی ،از «کلئوپاترا» به عنوان قاتل عشداق ندام
می برند و جدا از اینکه به زی اترین زن جهان معروف اسدت ،گفتده مدی شدود کده پدس از
نخستین ش  ،معشوق خود را به قتل می رساند .آنیمای منفی در فری دادن افدراد بسدیار
توانمند است ،وحشت می آفریند ،نارو می زند ،حیله گری می کند و اوهام خدوش و نداخوش
پدید میآورد (ر.ک؛ مورنو .)22 :1922 ،فری ندگی آنیمای منفی را زمانی میبینیم که رامین در
سفر به ناخودآگاه با این سویۀ آنیما آشنا می شود و در همان لحظۀ اول و با یک نگاه به او
دل می بندد و در عین حال ،گل نیز بسیار زیرک ،فری کار و طناز عمل می کند و از عشدش
ویس و رامین آگاه است و رامین را در این عشش رسوا می نامد و با بد جلوه دادن ویس ،او
را از آنیمای م ت خود دور میسازد ،ولی عشش به ویس قدرتمندتر از آن اسدت کده گدل
بتواند بر آن فائش آید و در پایان ،این ویس است که با شناساندن ناخودآگاه رامین بده او و
آگاه کردن او از درونش ،بر آنیمای منفی پیروز می شود و او را به سمت اعماق ناخودآگداه
رامین فرومیبرد.
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رامین خیاب به ویس می گوید که من از درد دوری و هجران ،نژند و بیقرار شدهام و
به واسیۀ این دردها و رنتهایی که تحمل میکنم ،در شرف از بدین رفدتن هسدتم .روز و
ش فریاد میزنم و همچون دیوانهای شدهام که در دشت و کوه سرگردان است و یار خود
را می جوید .اگر مهربانیت نصی من نشود ،هرگز تو را نخواهم بخشدید .عاشدش ،مدرگ و
زندگی خود را در گرو عنایت یار میداند ،اما او روی خوش به وی نشان نمیدهد و همین
امر بر درد او میافزاید.
«زِ عشدددقت مدددن نژندددد و بدددیقدددرارم
بددده زاری روز و شد د فریددداد خدددوانم
اگدددر رحمدددت نیددداری مدددن بمیدددرم
زِ مَددن مسددتان بدده بددیمهددری روانددم

زِ درد و زاری تددددو جددددان سدددددپارم
چددو دیواندده بدده دشددت و کدده دوانددم
بددددان گیتدددی تد دو را دامدددن بگیدددرم
که چون تدو مدردمم چدون تدو جدوانم»
(گرگانی)21 :1913 ،

 .7. 7. 2زودرنجی مردان
وقتی آنیما در فرایند فردیت یافتن انکشاف نیابدد و نمودهدای م دت آن مجدال بدروز در
خودآگاه را پیدا نکند و همچنان ناخودآگاه باقی بمانند ،مرد را زیر سییرۀ خود قرار میدهد.
در چنین وضعیتی ،مردان احسا بیهودگی می کنند و زودرنت و حسا می شوند؛ گدویی
که زن هستند (ر.ک؛ یونگ .)79 :1989 ،یونگ بر این باور است که «آنیما موج بروز حاالت
عص انیت بیمنیش در مرد میشود» (ر.ک؛ همان .)92 :1932 ،او را بیقرار و زودرنت میکند و
بردباری را در وی میکشد .تاب و توان از وجود عاشدش ربدوده مدیشدود و دیگدر یدارای
شکی ایی ندارد .در ابیات ذیل ،گرگانی حاالت نامتوازن روحی و جسمی رامین را به تصویر
کشیده که با دیدگاههای کهنالگویی یونگ دربارۀ آنیما همخوانی دارد .دلداده در گفتگو با
یار خود ،از او میخواهد که دست از این همه اذیت و آزار بردارد؛ چراکده او را بده ت داهی
کشانده ،روزگارش را سیاه کردهاست .در دوران هجر ،تنها بیقراری بهرۀ عاشش بودهاست
و جدایی را همچون نیش مار ،کشنده و ناخوشایند توویف کردهاست .حال که ووال یدار
نصی او نمیشود ،از دیده و دل میخواهد که خون گریه کنندد و دمدی از گریده و مویده
نیاسایند .حاالت روانی نامساعدی که عاشش به واسیۀ نامهربانیهای آنیمای معشدوق بده
آن دچار شده ،در شعر ذیل نمایان است:
«چه خدواهی ای دل از جدانم چده خدواهی
سددددیه کددددردی بدددده دا عشددددش روزم
تدددو تلخدددی عشدددش را اکندددون بددددانی
ن ددددد در هجددددر یددددکروزه قددددرارت
بسددا تلخددا کدده تددو خددواهی چشددیدن

کدده جددان را از تددو نایددد جددز ت دداهی
دو تدددا کدددردی جوانددده سدددرو ندددوزم
کددده بدددیکدددام تدددو باشدددد زنددددگانی
چگوندددده باشددددد اکنددددون روزگددددارت
بسددا رنجددا کدده تددو خددواهی کشددیدن
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کنددددون بپسددددیت تددددا تیمددددار بینددددی
کندددون کِد دت ناگددده آمدددد فرقدددت یدددار
بپدددیچ ای دل کددده ارزاندددی بددده دردی
بریدددز ای چشدددم خدددون دل زِ دیدددده
سرشددددکت را کنددددون باشددددد روایددددی
بدددین غددم درخددوری چندددان کدده یدداری
نگددددارین روی آن دل ددددر تددددو دیدددددی
کنددون هم تو زِ دیدددده خدددون بپداالی

جددددایی را چدددو ندددیش مدددار بیندددی
بشددددد خرمددددا و آمددددد نوبددددت خددددار
بدده بددار آمددد تددو را آن بَددد کدده کددردی
کددده از پدددیش تدددو شدددد یدددار گزیدددده
کدددده بفروشددددی بدددده بدددازار جدددددایی
بیدددداور خددددون دل چندددددانکدددده داری
مددددرا در دام عشددددقش تددددو کشددددیدی
بدده گددداه فرقدددت از گدددریه میاسدای»
(گرگانی)187 :1913 ،

 .9. 7. 2تخیالت شهوانی
رایت ترین نمودِ منفی آنیما هنگام هجوم تخیالت شهوانی آشکار مدی شدود .ایدن تصداویر
ناهنجار و بعد از آنیما تنها زمانی شکل میگیرد که مرد به قدر کافی مناس ات عاطفی خود
را پرورش نداده باشد و در وضعیت عاطفی و نس ت به زندگی ،کودکانه باقی ماندده باشدد
(ر.ک؛ یونگ .)722 :1922 ،این نمود از آنیمای منفی در شخصیت و رفتار خدود فدرد بازتداب
دارد و همانند نمودِ پیشین در چهرۀ زنانه فرافکنی نمیشود .انعکا این نمود از آنیما را به
دو وورت میتوان در ادبیات بازیافت1 :د به وورت هرزهنگاری در آثار ادبی7 .د در رفتدار
شخصیتهای داستانی و تاریخی.
فروید بر این اعتقاد است که تمام رفتارهای بشر در پایان بده واسدیۀ مسدائل جنسدی
برانگیخته و هدایت می شود و نیروی روانی اولیه را «لی یدو» و یا «نیروی جنسی» می نامند
(ر.ک؛ گوردین .)117 :1922 ،لی یدو پیوسته به این دو قی مخالف حرکت میکند کده در آن
انرژی تولیدشده به نس ت برابر به قی های مخالف میرود .م الهای مختلفی را میتوان
در این زمینه بیان کرد؛ عشش به نفرت ت دیل مدی شدود ،فضدیلت بده رذیلدت مدی گرایدد،
سازمانیافتگی به انحیاط و بی سازمانی می رسد و افراد پیر آرزوی جوانی و جوانان آرزوی
پختگی دارند (ر.ک؛ پالمر .)121 :1982 ،داستان ویس و رامین از جایی آغاز می شود که شداه
موبد عاشش زنی زی ا به نام «شهرو» میشود .او با این عشش نفسانی تمام حوادث خدوب و
بد داستان را رقم می زند .فروید ریشۀ تمام روانآزردگی ها را مسئله جنسی می داند و ایدن
روان آزردگی ،نوسان و حرکت لی یدو به خودِ مخالف در شخصیت شاه موبد آشدکارا دیدده
می شود .او پیرمردی است که آرزوی جوانی در سر می پروراند .زمانی کده شدهرو را بدرای
اولین بار میبیند ،به او میگوید:
«به گیتی کدام رانددن بدا تدو نیکوسدت
کدده مددن دارم تددو را بددا جددان برابددر

تددو بددایی در بَدرَم یددا جفددت یددا دوسددت
کددنم در دسددت تددو شدداهی سراسددر»
(گرگانی)12 :1913 ،
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حتسی زمانی که شاه موبد فرتوت به شهرو نامه مینویسد و از عشش به ویس جوان کده
هنوز او را ندیدهاست ،سخن میراند ،به روانپریشی خود اذعان دارد:
«زِ عشدددقت مدددن نژندددد و بدددیقدددرارم
بددده زاری روز و شد د فریددداد خدددوانم

زِ درد و زاری تددددو جددددان سدددددپارم
چددو دیواندده بدده دشددت و کدده دوانددم»
(همان)22 :

زمانی که شهرو به وی پیشنهاد ازدواج با برادرش (ویرو) را می دهد ،نمایان اسدت کده
آن دو از ق ل به یکدیگر عشش می ورزیدند و این عشش دستمایده ای اسدت بدرای آنچده
فروید از آن با نام «زنای با محارم» یاد میکند و آن ،انحراف لی یدو بده سدمتی اسدت کده
جایگاهش نیست:
«چدو بشدنید ایدن سدخن ویسده زِ مدادر
بجن یددددش بددده دل بدددر مهربدددانی
نگفددت از نیددک و بددد بددر روی مددادر

شده از بس شرم رویدش چدون معصدفر
نمددددود از خاموشددددی همداسددددتانی
کدده بددود اندددر دلددش مهددر بددرادر»
(همان)27 :

در سراسر این ابیات ،سخن از آرزوهای جسمانی و زمیندی و نیدز کدام رانددن اسدت و
منظور فروید از لی یدو همین بوده است؛ زیرا او زیربنای تمام رفتارهای بشر را میل جنسدی
میداند ،همان گونه که ویس در پاسخ نامهای به موبد اظهار میکند:
«بددرادر کددو مددرا جفددتش گزیدددهاسددت
تددو بیگاندده زِ مددن چددون کددام یددابی

هنوز او کام خویش از مدن ندیددهاسدت
اگددددر خددددود آفتدددداب و ماهتددددابی»
(همان)21 :

یقیناً این عشش رامین به ویس در نیمۀ نخست داستان ،خاطر خود را خواسدتن اسدت؛
عشقی که تنها هدف آن ،رسیدن به جسم معشوق است و نه روح او ،و این دیگدر عشدش
نیست ،بلکه سرشتی است شهوانی:
«کجددا چددون دیددد رامددین روی آن مدداه
زِ پشدددت اسددد کددده پیکدددر بیفتددداد
زِ راه دیدددده شدددد عشدددقش فدددرو دل

تددو گفتددی خددورد بددر دل تیددر ناگدداه
چددو برگددی کددز درخددتش بفکنددد بدداد
از آن بسددتد بدده یددک دیدددار ازو دل»
(همان)87 :

 .2نتیجه
نقد کهنالگویی با تکیه بر دیدگاههای یونگ مورد توجه قرار گرفدت .او بدا میدرحکدردن
مفاهیم ناخودآگاه جمعی و کهنالگو ،خوانشی نوین از متون ادبی پدید آورد .کهنالگوها به
عنوان میراث مشترک تمدسن بشری در ناخودآگاه جمعی تمام انسانهدا ذخیدره شددهاندد و
نسلبهنسل منتقل میشوند .در میان انواع کهنالگوها ،آنیما شاخصتر اسدت و منظدور از
آن ،بخش مادینۀ جنس مذکر میباشد .در گسترۀ ادب فارسی و از جمله منظومۀ ویدس و
رامین ،آنیما به وورت معشوق جلوهگر شدهاست و دو جن ۀ م ت و منفی دارد .از سدویی،
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رامین با دیدن ویس ،زندگی دوبارهای مدییابدد و طدراوت و پویدایی حیدات در رگهدای
خشکیدۀ او دمیده میشود و ظرفیتهای جسمی و روحی وی آشکار میگردد و از سدویی،
جفاکاریها و آزار و اذیت معشوق ،عاشش دل اخته را به ستوه آوردهاسدت .موضدوع دیگدر،
پیوند عاشقانۀ ویس و رامین است که در یک نگاه به وجود آمدهاست .یونگ نیز این حالت
را دلیلی بر وجود کهنالگوی آنیما میداند .هنگامی که پردۀ کجاوۀ ویدس کندار مدیرود،
رامین او را میبیند و از شوق دیدار یار بیهوش میشود .او در همان نگاه اول ،چنان شیفتۀ
ویس شد که چشم دل و جانش تنها او را میدید .دوران ووال میان این دو دیری نپایید و
سالها هجران و جدایی فرارسید .عاشش که از دیدار معشوق محدروم شدده بدود ،تنهدا در
خواب و خیال او را میدید .ط ش نظرات یونگ ،یکی از تجلیگاههای اولی آنیما در خواب
و رؤیاست .رامین از اینکه ویس در خواب بر بالین او میآید و با عاشش ندزار و خسدته بده
نیکویی رفتار میکند ،خرسند و شادمان است .موضوع دیگر ،تصاویر کهنالگویی متعددی
است که فخرالدسین اسعد برای توویف آنیمای معشوق بهکار میگیرد .او با تش یه ویس به
خورشید ،ماه ،ستاره ،ناهید و ، ...ضمن آنکده بدر ارج و قدرب او افدزوده ،تصدویر م دت و
دلانگیزی از معشوق ارائه دادهاست .در مجموع ،ویژگیهای آنیما که یونگ بده آن اشداره
کرده ،با خصوویاتی که فخرالدسین اسعد گرگانی بدرای ویدس برشدمردهاسدت ،شد اهت و
نزدیکی بسیاری دارد.
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