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مقدمه
ردیابی اسطورهها و بُنمایههای کهن در ادبیّات و تحلیل و طبقهبندی آنها بر
مبنای کهنالگوها که با عنوان کلّی «نقد اسطورهای» یا «کهنالگویی» شناخته
میشود ،شیوهای از تحلیل و تفسیر است که از آبشخور سنّتی در اندیشة غرب
سیراب میشود؛ آبشخوری که در آن ،اصل بر کشف الگوهای عام و جهانشمول
گذاشته شده بود .در بیشتر جُستارها و مناب فارسی که به شرح و توصیف
کهنالگوی آنیما پرداخته شده است ،این کهنالگو به صورت کلّی و مختصر،
بررسی شده است .با توجه به اینکه تحلیل و بررسی جزئی کهنالگوها و
طبقهبندی و توصیف نمودهای گوناگون آنها میتواند ما را از سویی ،در نقد و
بررسی اسطورهشناختی و کهنالگویی متنهای دیگر یاری رساند و از سوی
دیگر ،راهی برای شناخت شخصیت سخنوران ،بررسی روانشناختی
شخصیتهای داستانی و ...باشد ،ضرورت دارد که نمودهای گوناگون
کهنالگوها ،از جمله آنیما به صورت جزئی بررسی گردد و نمونههایی از این
نمودها در متون ادبی و اساطورهها ،کشف و مطرح شود.
اینکه آنیما چیست و حضور آن در ادبیات چگونه است ،نکاتی است که در
مورد ماهیّت آنیما مطرح میشود ،امّا نکتة مهم دیگر این است که آیا آنچه
پژوهندگان حیطة کهنالگو و نقد کهنالگویی دربارة نمود آنیما در ادبیّات و
اسطورههای دیگر اقوام بیان کردهاند ،در مورد ادبیات و اسطورههای ایرانی نیز
مصداق دارد نمود آنیما در ادبیات و اساطیر ایران چگونه است آیا میتوان این
تصویر کهنالگویی را ـ با توجّه به جهانشمول بودن آن ـ با تصاویر کهنالگویی
در ادبیّات و اسطورههای ملتهای دیگر تطبیق داد هدف پژوهش بررسی سه
نمود منفی آنیما و ردیابی این نمودها در ادبیّات و اسطورههای ایرانی و دیگر
اقوام است .پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و به صورت زمینهیابی
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انجام گرفته است .افزون بر این ،با توجه به اینکه الگوی جمعی رفتار خاص
کهنالگوها ،مستلزم گونهای همشکلی و همگنی در طول اعصار است و این
همگنی ،تنها از طریق بررسی مناب تاریخی و مقایسة این مناب با مشاهده الگوی
رفتار انسان معاصر ،اثباتشدنی است ،در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی
نیز که هدف آن ،تجزیه و تحلیل حقایق گذشته بهمنظور کشف ویژگیهای
عمومی و مشتر ،است ،سود جُستهایم.
تاریخچة مطالعات دربارة آنیما و بهطور کلّی ،کهنالگو و نقـد کهـنالگـویی در
ایران ،عمری کوتاه دارد .پژوهشهـای موجـود نیـز بیشـتر ترجمـههـایی از آثـار
نظریّهپردازان غربی یا کتابهای نقد ادبی است که به صـورت پراکنـده ،بـه نقـد
اسطورهای و کهنالگویی و در برخی موارد ،آنیما پرداختهاند .در حوزة کتاب ،آثار
ترجمهشدة یونـي ،از جملـه انسـان و سـمبولهـایش ،از منـاب مهـم در حـوزة
کهن الگوی آنیما به شمار میرود .کتابهای بازتـاب اسـطوره در بـوف کـور ،از
جالل ستاری و داستان یك روح ،از سیروس شمیسا نیز از جمله آثاری هستند که
در آنها به کهنالگوی آنیما پرداخته شده است .در حوزة مقاله نیز از دهة هشتاد به
اینسو ،پـژوهشهـای خـوبی در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت؛ پـژوهشهـای
جمشیدیان ( ،)1513موسوی و خسروی ( ،)1515حسینی ( ،)1515 - 1516صرفی و
عشقی ( ،)1515مدرسـی و ریحـانینیـا ( ،)1520سـلماننـژاد مهرآبـادی ،سـیف و
موسیوند ( ،)1521قشقایی و اسدی ( ،)1512محمدی و اسماعیلیپور ( ،)1520اتونی
( ،)1520و فلّاح و یوسفی ( )1529از این جمله هستند.

کهنالگوی آنیما
از نظر زیستشناختی ،هر جنسی به میزان بسیار زیادی ،ویژگیهای جنس دیگـر
را با خود دارد .هر یك از افراد انسانی با افرادی از هـر دو جـنس ،همانندسـازی
میکنند؛ ازاین رو ،همة انسان ها واجد صفات مردانه و زنانه بهطور تو مان هستند.
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با آنکه تفاوتهای جنسی ناشی از نتیك را نمیتوان نادیده انگاشت ،فشـارهای
اجتماعی به این تفاوتها جنبة اغراقآمیز میدهد؛ بـهطـوریکـه زنـان را مجبـور
میکند وجه زنانة خود را بیشتر پرورش دهند و مردان را وادار به تأکید بیشتر بـر
طبیعت مردانة خود میکند؛ نتیجه آنکه «جنبة دیگر» ،واپسزده و ضعیف میشود؛
مردان از ویژگی پرستار بودن و ارتباط با دیگران غافل مـیشـوند و تمایـل پیـدا
میکنند به گونهای یکسویه ،پرخاشگر و متفکر شوند .زنان نیز جنبههای پرستاری
و احساسات خود را رشد میدهند ،اما از ظرفیتهای خود بـرای ابـراز وجـود و
ارائة اندیشههای منطقی غافل میشوند .با وجود این« ،زنس درون» در مردان و «مردِ
درون» در زنان ،خود را به صورتهای گونـاگون ،در رؤیاهـا ،خیـالپـردازیهـا،
اسطورهها ،ادبیات و ...نشان میدهد( .فدایی 09- 01 :1511؛ نیز ر .،.حـرّی 16 :1511
به بعد)

کارل گوستاو یونـي 1153( 1ـ 1261م) ،روانشـناس سوئیسـی« ،زنس درون» و
«مردِ درون» را به ترتیب« ،آنیما» و «آنیموس» مینامد .در نظریة یوني ،آنیما جنبة
زنانة روان مرد و آنیمـوس جنبـة مردانـة روان زن اسـت .آنیمـا ،در حکـم یـك
کهنالگو ،9تجسّم تمامی گرایش های روانـی زنانـه در روح مـرد اسـت؛ هماننـد
احساســات ،خُلــقوخوهــای مــبهم ،مکاشــفههــای پیامبرگونــه ،حساســیتهــای
غیرمنطقی ،قابلیّت عشق شخصی ،احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابـط
بــا ناخودآگــاه؛ مــثالً ارتبــاط بــا خــدایان و پیشــگویی( .یونــي  )950 :1555ایــن
گرایشهای روانی «نقش بسیار بنیادینی در فرایند رشد روانی مـردان دارد( ».ر.،.
اتونی )15 :1520

2. Archetype

1. Carl Gustav Jung
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آنیما در طول زندگی ،از طریق تماسهای واقعی مرد با زنان ،خودآگـاه و قابـل
لمس میشود .نخستین و مهمترین تجربة یك مرد نسبت به زن ،از طریق ارتبـاط
با مادر و در دوران کودکی حاصل مـی شـود؛ (فـدایی  )00 :1511بنـابراین« ،مـادر،
نخستین حامل تصویر ذهنی آنیمـا اسـت( ».یونـي  )115 :1555تجربـه و اسـتنباط
کود ،از مادر خویش ،یك ویژگی ذهنی دارد؛ زیرا تنها بر پایة چگـونگی رفتـار
مادر نیست ،بلکه کیفیّت احساس کود ،از رفتار مادرس خود حائز اهمیـت اسـت.
تصویر مادرانهای که هر کود ،در ذهـن خـویش پدیـد مـیآورد ،تصـویر دقیـق
مادرش نیست ،بلکه بر پایة آمادگی کود ،برای ایجاد تصویر یك زن ،یعنی آنیما
شکل گرفته است( .فدایی  )00 :1511حمـلس تصـویر ذهنـی آنیمـا بـر مـادر ،بـه او
خصلتی میبخشد که به نظر پسر ،مسحورکننده است؛ به همین دلیل است که این
خصلت توسط خواهر و شخصیت های مشابه ،به «معبود» منتقل می شـود( .یونـي
)115 :1555

آنیما در دورههای بعدی زندگی ،در وجود زنان گوناگونی کـه یـك مـرد را در
طول حیات به خود جلب و جذب میکنند ،انعکاس مییابد .طبیعتاً این موضـو
موجب سوءتفاهم پایانناپذیری میشود؛ چه ،بسیاری از مردان نمیدانند که نگارة
ذاتی خویش را از زن ،در وجود کسی بسیار متفاوت منعکس سـاختهانـد .بیشـتر
عشقبازیهای توجیهناپذیر و زناشوییهای مصیبتآمیز ،به این ترتیب بـه وجـود
میآیند .مکانیسم فرافکنی 1چیزی نیست که آن را بتوان به طریقی عقالنی ،انجـام
داد .یك مرد فرافکنیها را خود فراهم نمیآورد ،بلکه فرافکنیها بـر وی عـارض
ی
میشوند « .هر مادر و هر محبـوبی مجبـور ًا حامـل و تجسّـم ایـن تصـویر ذهنـ س
همهجاحاضر و جاودانی است؛ تصویری که در مرد ،با عمیـقتـرین واقعیّـت وی
تطبیق میکند( ».یوني)91 :1515 ،
1. Projection
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استناد به تصویر زن ،به خاطر اینکه ،یك کهنالگوی ناخودآگاه جمعـی اسـت،
به هنگام توصیف زنانی که برای مردان ،جالب و حائز اهمیـت هسـتند ،در طـول
اعصار ،پیوسته تکرار میشود .در دوران مختلف ،این تصویر شاید تغییر یا تعدیل
یابد ،امّا برخی از مشخّصات آن به نظر میرسد تقریباً ثابت بمانند .او غالباً جـوان
دیده می شود؛ هرچند که همیشـه آثـار سـالهـا تجربـه و اسـتنباط در ورای وی
موجود هستند .آنیما خردمند است ،لیکن نه چندان دهشتانگیز .چنـین بـه نظـر
میرسد که «چیزی معنی دار به او پیوسته است؛ معرفتی رمزی یا خردی پنهـانی».
(فوردهام )22 - 21 :9356

نمودهای منفی آنیما
کهن الگوها سرشتی دوقطبی دارند و همانند نمادهای دوسـویه ،هـم بـه صـورت
مثبت و هم به صورت منفی نمود مییابنـد« .اگـر محتویـات مثبـت کهـنالگوهـا
نتوانند به طور خودآگاه بروز کنند ،بلکه سرکوب شوند ،انر ی آنها به جنبـههـای
منفی کهنالگو منتقل میشود» (اوداینیك  )105 :1552و کهنالگو به صورت منفی به
نمود درمیآید .آنیما نیز به علّت سرشت کهنالگویی خود ،هم نمود مثبت دارد و
هم نمود منفی .اگر نمایهها و محتویّات مثبت آنیما نتوانند به طور خودآگاه بـروز
یابند و سرکوب شوند ،انر ی آنها به جنبههای منفی آنیما منتقل میشود و آنیما با
نمایههای منفی آشکار میشود .از سوی دیگر ،تأثیر مادر ،چونان نخسـتین حامـل
تصویر ذهنی آنیما ،بر فرزند پسر در شکل گیری و نمود مثبت یا منفی آنیما بسیار
حائز اهمیت خواهد بود .اگر مادر تأثیر مثبتی روی پسر خود داشته باشد ،آنیما در
شکل مثبت نمود مییابد؛ ولی «اگر مرد حس کند مادرش تأثیری منفی بر روی او
گذاشته است ،آنیمای وجودش به صورت خشم ،ناتوانی و تردید بروز مـیکنـد.
شخصیت منفیس آنیما ـ مادر در چنین فردی مدام یادآور میشـود کـه« :مـن هـیچ
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نیستم .هیچ چیز برای من مفهومی ندارد و من برخالف دیگران ،از هیچ چیز لذّت
نمیبرم(».یوني  )955 :1555این خُلقوخوی آنیما می تواند سبب ناهنجاری ،تـرس
از بیماری و ناتوانی گردد و زندگی سراسر غمگین و خستهکننده به نظـر برسـد.
این خُلقوخوهای تیره و تاریك به صورتهای مختلفی در اسطورهها ،افسانههـا،
رؤیاها ،ادبیات و ...به نمود درمیآیند .در ادامه ،به بررسی این نمودها میپردازیم.

1ـ قاتل عشّاق
«قاتل عشّاق» یکی از نمودهای منفی آنیما است .این چهره آنیما ،به صورت زن و
دختری بسیار زیبا فرافکنی میشود که در همان شب اوّل وصال ،عشّـاق خـود را
با زهر یا سالحی پنهانی می کُشد( .یونـي  )950 :1555در ادبیّـات و اسـطورههـای
غربی ،از کلئوپاترا 1به عنوان «قاتـل عشّـاق» نـام مـیبرنـد .او جـدا از اینکـه بـه
زیباترین زن جهان معروف اسـت ،گفتـه مـی شـود کـه پـس از نخسـتین شـب،
معشوقش را به قتل میرسانده است( .اندرسـن  )300 :1222نمونة دیگـر «یهودیـه»

9

است که پس از یك شب ،عاشقش را به خاطر میهنش به قتل میرسـاند( .همـان)

این زن یهودی که تاریخ او در کتاب یهودیت (از کتابهای ابوکریفا) تحریر شده
است ،بیوة نبوکدنصر بود .وقتی لشکریان هولوفرنس ،سردارس نبوکدنصر ،بیت ایـل
را فتو کردند ،یهودیه به اردوی دشمن رفت و هولوفرنس را فریفـت و هنگـامی
که او مست و ناهشیار بود ،سر او را از تن جدا کرد و شبانه به بیت ایل بازگشت.
(فضایلی  )015 :1510برای نمونه ای شرقی ،می توان از شخصـیّت دلیلـة محتالـه در
حکایت تا الملو ،نام برد که به صورت حکایتی اپیزودیك در ضـمنس حکایـت
«ملكنعمان و فرزندان او» ،در هزار و یكشب آمده است .دلیلة محتاله زنی است
2. Judith

1. Cleopatra
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افسونگر و مرموز که پسران عزب را فریب میدهد و پس از کامگیری ،آنها را بـه
قتل میرسانَد.

()1

(هزار و یكشب  000 :1515به بعد)

نمود آنیمای منفی به صورت «قاتل عشّاق» ،همچنین در چهرة شـاهزادهخـانمی
فرافکنی میشود که از خواستگاران خود میخواهد معمّاهـایش را حـل کننـد یـا
خود را از چشم وی پنهان دارند .اگر آنها معمّاهایش را پاسخ نگویند ،یا او بتواند
پیدایشان کند ،باید کشته شوند و همواره شاهزادهخـانم پیـروز مـیشـود( .یونـي

 )953 :1555بدین سان ،آنیما مرد را به بازی روشنفکرانة مخرّبی میکشاند .ما ایـن
دام آنیما را در تمام جدلهای روشنفکرانة بیمارگونه و درواق  ،جنونآوری که از
ارتباط مرد با زندگی واقعی و تصمیمگیـریهـای کـارای او جلـوگیری مـیکنـد،
مشاهده میکنیم .در چنین مواردی ،مرد آنقدر خود را بـر روی زنـدگی متمرکـز
میکند که دیگر نمیتواند هیچ چیز را ببیند و هرگونه ابتکـار عمـل و اعتمـاد بـه
نفس را از دست میدهد( .همانجا) آنیمـای منفـی در ایـن نمـود ،در افسـانههـای
بسیاری از اقوام جهان دیده میشود .در قصّههای عامیانة دانمارکی ،تورانـدوت،

1

آشناترین چهـره است .این شخصیّت که در کتاب رفیق سفر 9اثر هانس کریستیان
آندرسن نیز حضور دارد ،شاهزاده خانمی جادوشده است که معمّاهای حلنشدنی
برای خواستگارانش طرح می کند و در پایان داستان ،آن کـه پیـروز مـیشـود ،او
است( .اندرسن )306 :1222

در هزار و یكشب که ماردروس 5به فرانسه برگردانیـده اسـت ،داسـتانی آمـده
است که در آن ،شاهزاده خانمی از خواستگاران خـود معمّـایی مـیپرسـد و اگـر
خواستگاران ،آن معمّا را نگشایند ،کشته می شـوند( .سـتّاری  )65 :1566در داسـتان

2. The Travelling Companion

1. Turandot
3. Mardrus
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«قمر و حلیمه» از این کتاب ،شاهزادهخانمی با کنیزکان خود که مسلّو بـه خنجـر
هستند ،به گردش میرود و آنان سر هر شوخچشمس گستاخ را از تن جدا میکنند.
(ستّاری )65 :1566

نمونهای از این آنیما را در قصّهای ایرانی به نام گل به صنوبر چه کرد میبینیم.
در این قصّه ،قهرمان که پسرس شخص ثروتمندی است ،قدم در باغی میگذارد کـه
تا آن موق او را از داخل شدن به آن برحذر داشته بودند .در باغ ،آهویی میبینـد
و به تعقیب آن میپردازد .ادامه قصّه چنین است:
« آهو از باغ خار شد و پسر هم او را تعقیب کرد تا باالخره وارد قلعه شد .چرخی
خورد .دختر خوشگلی از جلد آهو خار شد .پسر از دختر که از جلد آهو بیـرون
آمده بود ،خواستگاری کرد .دختر ،دستِ پسر را گرفت و داخل زیرزمینهای قلعـه
کرد و گفت" :اگر میخواهی به وصالم برسی ،شرط دارد .اگر شرطم را پـذیرفتی و
جوابم را دادی ،زنت می شوم و الّا سرت از تن جدا خـواهم کـرد" .بعـد بـه اتـاق
دیگری هدایتش کرد .پسر متوجّه شد که سرهای بُریده در ایـن اتـاق ،زیـاد اسـت.
گفت" :این سرهای بُریده چیست " دختر گفت" :اینها همگی ،خواستگارهای مـن
بودهاند و چون نتوانسته اند به سـؤال مـن جـواب بدهنـد ،سرهایشـان را از دسـت
دادهاند و حال اگر حاضر شوی شرطم را قبول کنی ،سؤال مطرح شود" .پسر چـون
عاشق و بیقرار دختر بود ،ناچار قبول کرد .دختر گفت" :به من بگو گل به صـنوبر
چه کرد و صنوبر به گل چه کرد" .پسر از جواب دادن عاجز شد .گفت" :یك هفته
به من مهلت بده .اگر جواب گفتم که عیال من هستی .اگر نگفـتم ،سَـرَم را تقـدیم
خواهم کرد" .دختر گفت" :مهلت دادم ،امّا خیال نکنی کـه از چنـي مـن خـالص
میشوی .اگر سرس موعد جواب ندهی ،چنانکه ستاره شوی در آسمان باشـی و اگـر
ماهی باشی ته دریا باشی ،دستگیر میشوی و سزای خود را خواهی دید"»( .انجوی
شیرازی )153-150 :1539

نمونة دیگر ،حکایت «بـانوی حصـاری» در هفـتپیکـر نظـامی اسـت .بـانوی
حصاری ،دخترس پادشاهِ یکی از والیات روس بـود کـه در زیبـایی همتـا نداشـت.
وقتی دختر ،خواستگاران زیادی را در اطراف خود دید ،کوهی را انتخاب کـرد و
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گفت تا بر روی آن کوه ،حصاری بکشند و قلعهای بسازند .دختـر در آن حصـار
رفت و بر گذرگاه آن حصار ،از آهن و سني ،طلسمی ساخت که هر کـس از آن
میگذشت ،آن طلسمها با دَهْرهای که در چني داشتند ،او را به دو نیم میکردنـد.
اولین شرط ازدوا بـانوی حصـاری ،گشـودن آن طلسـمهـا بـود و در صـورتِ
موفّقیّت ،شروط دیگری نیز داشت که از جمله ،پاسخ دادنس جوانس خواسـتگار بـه
پرسشهای او بود .خواستگاران زیادی برای دسـتیـابی بـه بـانوی حصـاری از
گذرگاهِ طلسمبسته شده عبور کردنـد و سـرس خـود باختنـد؛ چنـانکـه از بسـیاریس
سرهای بُریدهشده ،دروازة شهر را آذین بسته بودند:
کـــس از آن ره ،خَـــالص دیـــده نبـــود

همـــه ره جـــز ســـر بُریـــده نبـــود

هــــر ســــری کــــز ســــران بُریدنــــدی

بـــــر در شـــــهر برکشـــــیدندی

تــا ز بــس سَــر کــه شــد بُریــده بــه قهــر

کِلّــه بــر کِلّــه بســته شــد در شــهر

گــرد گیتــی چــو بنگــری همــه جــای

نبـــود جـــز بـــه ســـور شـــهرآرای

آن پـــریرُخ کـــه شـــد ســـتیرة حـــور

شهری آراسـته بـه سـر ،نـه بـه سـور

نارســــــــیده بــــــــه ســــــــایة درس او

ای بســا ســر کــه رفــت در ســر او
(نظامی گنجهای )955 :1555

سرانجام ،جوانی زیر ،و دلیر طلسمها را گشود و به پرسشهای بانوی حصاری
پاسخ داد و شرطهای دیگر را به جای آورد و با او ازدوا کرد.
قاتل عشّاق ،چونان نمودی از آنیمـای منفـی ،گـاه در چهـرة دختـری بازتـاب
مییابد که با خواستگارانش نبردی تنبـهتـن مـیکنـد و اغلـب آنهـا را بـه قتـل
میرسانَد .این تصویر را در بانوگشسپنامه میبینـیم؛ آنجـا کـه پهلـوانی بـه نـام
تمرتاش عاشقی دلشکسته و بیتـاب چـون شـیدة تـورانی ،پسـر افراسـیاب ،را
دلداری میدهد و به او وعده میدهد که بانوگشسپ را بـه اسـارت بگیـرد و بـه
حضور او بیاورد:
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بــه جــان و ســر و افســر و تخــت شــاه

مــن اکنــون بگیــرم بــر آن مــاه راه

بــــه نیــــروی بــــازو و گــــرزس گــــران

نمــــایم بــــدو دســــتبردی چنــــان

ز خیمـــه بـــه گیســـوش بیـــرون کشـــم

بــه خــواریش بــر روی هــامون کشــم
(بانوگشسبنامه )22 :1519

تمرتاش با دیدن بانوگشسپ ،خود شیفتة او میگردد و تغییر عقیده میدهد:
چــــو رُخســــار بــــانو نکــــو بنگریــــد

تــو گفتــی دگــر خویشــتن را ندیــد

مهـــی دیـــد رخشـــان بـــر افـــراز تخـــت

بشــد بــیدل آن تــر ِ،برگشــتهبخــت

بیفتــــاد شمشــــیر تیــــزش ز دســــت

ز جــام مــی عشــق گردیــد مســت

بگفتـــــا کـــــه ای دختـــــر پیلـــــتن!

بــه یــكره ربــودی دل از دســت مــن

بـــه کـــین آمـــدم مـــن ز درگـــاه شـــاه

کنــون مهــر دارم بــه رخســار مــاه

تـــو را شـــیده شـــیدای دیـــدار گشـــت

بــه جــان گــوهری را خریــدار گشــت

بــــدان آمــــدم تــــا کنونــــت اســــیر

رســـانم بـــدان خســـروانی ســـریر

چـــو چشـــمم کنـــون دیـــد دیـــدار تـــو

بــه یکبــاره جــان شــد خریــدار تــو

همـــان بـــه کـــه بـــانوی خـــانَم شـــوی

انـــیس دل و قـــوت جـــانم شـــوی
(همان)101-100 :

امّا بانوگشسپ از پیشنهاد ازدوا تمرتاش برمیآشوبد و او را به دو نیمه میکند:
برآشــــفت ازیــــن گفتــــه بانوگشســــپ

ز جـــا جســـت ماننـــد آذرگشســـپ

ز بـــیمش نهـــان شـــد بـــه زیـــر ســـپر

روان تیــغ تیــز از ســپر شــد بــه در

بـــرون کـــرد از تـــرگ خـــود ســـرش

ببریــد ســر تــا بــه ســر پیکــرش
(همان)109 :

آنگاه به شیدة تورانی پیام میفرستد که:
بگوییـــــد کـــــاین پهلـــــوان شـــــما

یکــی بــود مــن کــردم او را دو تــا

هــر آن کــس کــه داری بــه دل دوســتتــر

فرستش کـه زیـنسـان فرسـتم بـه در

اگـــر خـــود بیـــایی بـــه دشـــتِ ســـتیز

کــــنم پیکــــرت را روان ریزریــــز
(همان)105 - 109 :
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«عاشقکُشیس» بانوگشسپ با همین یك مورد پایان نمیپذیرد .او یکی از سه شاه
هند را که خواستگاران او هستند ،میکُشَد و دیگری را زخم میزنـد و درنتیجـه،
شاه سوم میترسد و با احترام به راه خود میرود:
بــــه جیپــــور گردیــــد بــــانو دچــــار

بیامـــــد بـــــه پیکـــــار آن نامـــــدار

بــــرو بــــر یکــــی نیــــزه زد پرنهیــــب

شــدش از بــدن جــان و پــای از رکیــب

بـــه چنگـــال ،چیپـــال را دســـت بُـــرد

کمربنـــــد او را گرفـــــت و فشـــــرد

ز زیـــن برگـــرفتش بـــهکـــردار مـــرد

بینــداخت خــوارش بــه دشــت نبــرد

یکــی کشــته گشــت و دگــر را بسخَســت

چو رای آنچنـان دیـد ز آنجـا بجَسـت
(بانوگشسبنامه )115 :1519

نمونهای دیگر از این نمود آنیما را در هزار و یكشـب مـیبینـیم .در حکایـت
«شاهزاده بهرام و دختر ملك» که در اثنای حکایت «مکر زنان» آمده است ،دختری
از دختران ملو ،که در نیکویی و خوبرویی بیهمتا است ،خواستگاران زیـادی
دارد ،اما دعوت هیچ کدام از ایشان را اجابت نمیکند ،مگر اینکـه خواسـتگار در
میدان جني در نبردی تنبهتن بر او چیره شود( .هزار و یكشب )1001 :1515

شاید اینکه در میان سارماتها ،یکی از قبایل آریـاییس سـاکن در شـمال دریـای
خزر« ،به هیچ دوشیزة باکرهای اجازة ازدوا داده نمیشد ،مگر آنکه دشمنی را در
جني کُشته باشند»( ،سولیمیرسکی  )50 :1550نمودی دیگر از آنیمـای منفـی باشـد.
شاید بتوان معشوق «عاشقکُش»ی را که در شعر فارسی از آن سخن به میان آمده
است نیز نمودی تلطیف یافته از همین فرافکنی آنیمـای منفـی بـه شـمار آورد؛ از
جمله:
ای نســیم ســحر ،آرامگــه یــار کجاســت
تُر ،عاشق کُش من مست برون رفت امروز
رســم عاشــقکُشــی و شــیوة شهرآشــوبی

منزل آن مـه عاشـق کُـش عیّـار کجاسـت
(حافظ شیرازی )901 :1551
تا دگر خون که از دیـده روان خواهـد بـود
(همان)559 :
جامهای بود کـه بـر قامـت او دوختـه بـود
(همان)556 :
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تیر عاشق کُش نـدانم بـر دل حـافظ کـه زد

اینقَدَر دانم که از شعر تَرَش خون میچکید
(حافظ شیرازی )533 :1551
پس لگـام نیسـتی را بـر سـر فرسـان کنـیم
(سنایی غزنوی )019 :1569

ای دشمن عقل و هُش! وی عاشق عاشـق کُـش

گر زیر و زبر خـواهی ،نـك زیـر و زبـر بـاری

چني در فترا ،این معشوق عاشقکُش زنیم

وحشی! ودا جان کن؛ کآمد بـه دیـدن تـو
رسم تـو عاشـق کُشـی ،شـیوة مـن عاشـقی
گفتمش در عاشقی ما رند و بـیبـاکیم و مسـت

(مولوی بلخی )260 :1556
ســنگیندلــی ،غریبــی ،عاشــقکُشــی ،بالیــی
(وحشی بافقی )099 :1565
تیغ زدن شـغل تـو ،کشـته شـدن کـار مـن
(فروغی بسطامی )166 :1556
گفت در عاشق کُشی ما نیـز چـاالکیم و چسـت

(جامی )930 :1 ،1551
نیــست جز خونریزی و عاشقکُـشی کیــشی تو را
دمبـهدم تیــر دگـر بر ما از آن کیــش افکــنی
(همان)551 :9 ،
عید قربان شـد بیـا عاشـقکُشـی بنیـاد کـن

دردمنــدان را بــه درد نــو مبــار،بــاد کــن
(هاللی جغتایی )109 :1555

2ـ تخیّالت شهوانی
رایجترین نمود منفی آنیما ،هنگام هجوم تخیّالت شهوانی آشکار مـی شـود .ایـن
تصویر ناهنجار و بدوی آنیما تنها زمانی شکل میگیرد کـه مـرد بـه قـدر کـافی،
مناسبات عاطفی خود را پرورش نداده باشد و وضـعیّت عـاطفی وی نسـبت بـه
زندگی ،کودکانه باقی مانده باشد( .یوني  )953 :1555این نمود از آنیمای منفـی در
شخصیّت و رفتار خود فرد بازتاب دارد و همانند نمـود پیشـین ،در چهـرة زنانـه
فرافکنی نمی شود .انعکاس این نمود از آنیما را به دو صورت میتوان در ادبیّـات
بازیافت :الف) به صورت هرزهنگاری در آثار ادبی؛ ب) در رفتار شخصـیّتهـای
داستانی و تاریخی.
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نخستین گونه ،در بسیاری از آثار مکتوب ـ از عهد عتیق گرفته تا متون امروزی
ـ به چشم میخورد.
«هرزهنگاری یا پورنوگرافی 1،یعنی نوشتههای داستانی ،عکسها ،فیلمها و مانند اینهـا
که دربارة روابط جنسی باشد و به نحوی ارائه شده باشـد کـه احساسـات جنسـی را
برانگیزد .آثاری که درونمایههای جنسی دارند و برای خوانده شدن نوشته شدهاند نیز
هرزهنگاری محسوب میشوند( ».میرصادقی و میرصادقی )923 :1555

میتوان چنین استنباط کرد که توصیفات و تصاویر هرزهنگارانه در آثار شـاعر یـا
نویسندهای که آثار پورنوگرافیك 9یا مبتذل( )9خلق میکند ،تجلّـی آنیمـای منفـیس
خود او است و او با خلق این آثار ،لذّت میبرد.
هرزهنگاری در روم قدیم ،بسیار رونق داشت؛ (همانجا) بهطوریکه «شاعر رومی،
اوید ( 05پ .م ـ  15م) ،رسالهای بـه نـام هنـرس عشـقورزی دارد کـه مضـمونش
فریفتگی ،عشقبازی و هیجانات جنسی است( ».ضیایی و قاسمنـژاد  )155 :1553ایـن
نو نگارش در دورة رنسانس و در سدة هجدهم و بهویژه در اوایل سدة نوزدهم،
بسیار رایج بود( ،جمال میرصادقی و میمنت میرصادقی  )923 :1555ولی در سدة بیستم،
گسترش اعجابانگیزی داشت؛ برای نمونه ،میتوان به کتاب یولیسیز ،اثـر جیمـز

جویس ،نویسندة ایرلندی ،اشاره کرد که در  1299چاپ شد ،یا کتاب عاشق خانم
چاترلی اثر دی .اچ .الرنس ،شاعر و نویسندة انگلیسـی 1113( ،ـ 1250م) کـه در
 1291نوشته شد( .همان)926 - 923 :

در ادبیّات قدیم هند و عرب نیز به نمونههای بسیاری از ایـن هـرزهنگـاریهـا
برمیخوریم .در ادبیّات فارسی به قصّههایی که از روابـط زن و مـرد ،بـیپـروا و
بیپرده صحبت میکنند« ،الفیه و شلفیه» میگفتند .کتابهای الفیه و شلفیه ،شامل
2. Pornographic

1. Pornography
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قصههایی بود با تصویرهای شهوتانگیزی از رابطة زنان و مردان (جمال میرصادقی

و میمنت میرصادقی  )926 :1555که به منظور برانگیختن هیجان جنسی در خواننده یا
مخاطب به نگارش درمیآمد؛ (ضـیایی و قاسـمنـژاد  )156 :1553از جملـه ایـن آثـار
میتوان به منظومة الفیه و شلفیه ،اثر ابوبکر ازرقی هروی اشـاره کـرد کـه شـامل
نوشته های مستهجنی بود که از هندی به پهلوی و از پهلوی به عربی ترجمه شده
بود و ازرقی آن را برای طغانشاه (خواهرزادة طغرل سلجوقی و پادشاه نیشـابور)
به نظم درآورد تا بتواند ناتوانی جنسی او را درمان کند .داستان این منظومة مصوّر
دربارة زنی است که گویا هزار مرد با او درآمیختند .ابن ندیم در الفهرست ،ضمن
اشاره به این منظومه ،از کتابهای االلفیه الصغیر و االلفیـه الکبیـر کـه بـه عربـی
نوشته شدهاند و نیز بنیاندُخت و بهرامدُخت که ریشة پهلـوی دارنـد ،یـاد کـرده
است( .همـان )155 :در دوران معاصـر نیـز در ادبیّـات فارسـی شـاید ایـر میـرزا
برجستهترین چهره در این حوزه باشد؛ (همان )155 :بهویژه منظومة ناتمامش به نام
زهره و منوچهر که ترجمة منظـومی اسـت از ونـوس و آدونـیس ،اثـر شکسـپیر؛
(میمنت میرصادقی  )590 :1556همچنین میتـوان بـه طـوطی ،اثـر زکریـا هاشـمی و
باشرفها ،اثر  .راص اشاره کرد( .ضیایی و قاسمنژاد )151 :1553

«تخیّالت شهوانی» گاه در رفتار و کـردار شخصـیّتهـای داسـتانی و تـاریخی
انعکاس مییابند؛ یعنی شخصیّت با خواندن نوشتهها ،یا دیدن تصاویر و فیلمهایی
که روابط جنسی را به تصـویر مـیکشـند ،احسـاس تلـذّذ مـیکنـد .طغـانشـاه،
خواهرزادة طغرل سلجوقی ،نمونهای از این شخصیتهـا اسـت .نمونـهای دیگـر
سلطان مسعود غزنوی است که به روایت ابوالفضـل بیهقـی ،عمـارتی در هـرات
ساخته بود که دیوارهای آن ،سراسر منقوش به تصاویر شهوانی بـود و بـه وقـت
خواب قیلوله به آنجا میرفت.
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«[امیرمسعود] به روزگار جوانی که به هرات مـیبـود ... ،در کوشـك بـاغس عـدنانی
فرمود تا خانهای برآوردند خواب قیلوله را و آن را مُزَمّـلهـا سـاختند و خـیشهـا
آویختند؛ چنان که آب از حوض روان شدی و به طلسم بـر بـامس خانـه شـدی و در
مُزَمّلها بگشتی و خیشها را تر کردی و این خانه را از سـقف تـا بـه پـایس زمـین،
صورت کردند؛ صورت های الفیه ،از انوا گِرد آمدن مردان بـا زنـان ،همـه برهنـه؛
چنانکه جملة آن کتاب را صورت و حکایت و سخن نقش کردنـد و بیـرونس ایـن،
صورتها نگاشتند فراخورس این صورت هـا و امیـر بـه وقـت قیلولـه آنجـا رفتـی و
خواب ،آنجا کردی( ».بیهقی )155-159 :1551

بدینترتیب ،این رفتار ناهنجارس سلطان مسـعود غزنـوی و طغـانشـاه و همچنـین
شاعران و نویسندگانی که به طرزی ویژه به خلق آثار پورنوگرافیك مـیپردازنـد،
ناشی از بروز منفی آنیما در وجود آنها است که به صورت «تخیّالت شهوانی» بـه
نمود درمیآید.

3ـ زودرنجی مردان
وقتی آنیما طی فرایند فردیّت یافتن ،انکشاف نیابد و نمودهـای مثبـت آن ،مجـالس
بروز در خودآگاه را پیدا نکنند و همچنان ناخودآگاه باقی بماننـد ،مـرد را تحـت
سیطرة خود قرار میدهد .در چنین وضعیتی ،مردان احساس بیهودگی مـیکننـد و
زودرنج و حساس می شوند؛ گویی که زن هسـتند؛ (ر .،.یونـي  95 :1515بـه بعـد)

نمونة چنین شخصیتی در ادبیّات فارسی ،شخصیت خسـرو در منظومـة فرهـاد و
شیرین وحشی بافقی است که طبعی ناز ،و بسیار زودرنج دارد .از زبان وحشـی
بافقی میخوانیم:
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مــذاق هــر کــس از شــاخی بَــرَد بهــر

یکــی را قنــد قســمت شــد یکــی زهــر

ولـی آن کـس کـه بـا تلخـی کنـد خـوی
کســی کــز قنــد باشــد چاشــنییــاب

نســازد یــك جهــان زهــرش تُــرُشروی
ز انــد ،تلخــیای گــردد عنــانتــاب

تُــرُشرویــش کنــد یــك تلــخ بــادام

شــکر جویــد کــز آن شــیرین کنــد کــام

چــو خســرو را بــه زهــر آلــوده شــد قنــد

ز زهــــر چشــــم شــــیرین شــــکرخند

نمــودش تلـــخ آن زهــر پُـــر از نـــوش
اگرچـــــه بـــــود شـــــهدِ زهرماننـــــد

کــه دادش عشــوهای مــاه قصــبپــوش
بــه جــانش یــك جهــان تلخــی پراکنــد

چنـــان آزرده گشـــتش طبـــ نـــاز،

کــه عــاجز گشــت نــازش در تــدار،

بشـــد بـــا گریـــههـــای خنـــدهآلـــود

لــبش پــر زهــر و زهــرش شــکراندود

دلـــش پرشـــکوه ،جـــانش پرشـــکایت

ولــــی خــــود دیرپــــروا در حکایــــت

درون پُرجــوش و دل بــا ســینه در جنــي
مــــزا شــــاه نــــاز ،بــــود بســــیار

ســـوی بـــازار شـــکر کـــرد آهنـــي
نــــدارد طبــــ نــــاز ،تــــاب آزار

بـــود نـــاز ،دو طبـــ انـــدر زمانـــه

کـــه جوینـــد از پـــی رنجـــش بهانـــه

یکــــی طبــــ شــــهان و شــــهریاران

یکـــــی از گلرخـــــان و گلعـــــذاران

ز طبــــــ زودرنــــــج پادشــــــاهان

مپــرس از مــن ،بپــرس از دادخواهــان
()315-319 :1565

نظیری نیشابوری نیز در غزلی ،زودرنجی را به خـود نسـبت داده و از معشـوق
خواسته است که بر او ترحّم کند:
دلــــم شــــد زودرنــــج آزار او کــــن

تغافـــلگونـــهای در کـــار او کـــن...

«نظیــــری» را مســــوز از داغ حرمــــان

تــــرحّم بــــر دل افگــــار او کــــن
()950- 962 :1512

ملك الشعرای بهار در شعر زیر ،اهریمنان را دارای طبعی زودرنج دانسته اسـت.
با توجه به پیشینة اهریمن ،میتوان آن را نماد انسانهای پتیاره و زشتکردار و به
طور کلّی ،افرادی با صفات نکوهیده دانست و با این تأویـل ،زودرنجـی آنـان را
نمود منفی کهنالگوی آنیما به شمار آورد:
اصــــالن افرشــــته ،لــــیکن دیوخــــوی
تنــــدحسّ و زودرنــــج و گــــرمجــــوش

بـــیوفـــا طبـــ و هوســـران و دوروی
بـــیتفکّـــر ،کـــمخـــرد ،بســـیارهوش

صبر کم شهوت فزون
(بهار :9 ،1510

)962
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برای نمونهای دیگر ،میتوان به کیکاووس ،دومین پادشـاه کیـانی ،در شـاهنامه
اشاره کرد که شخصیتی زودرنـج ،تنـدخو و حـقناشـناس دارد و تحـت سـیطرة
سوداوه ،چونان آنیمای منفی قدرتمند ،اسـت .تـوس پسـر نـوذر ،نیـز شخصـیتی
زودرنج و تند و تیز دارد و چندین بار به دلیل رفتار تنـد و تیـز و زودرنجـیاش،
سرزنش میشود.
در سنّت ادب فارسی ،عاشق ،عالوه بر زرد و نزار و دردمند و ناالن بودن ،گـاه
شخصیتی زودرنج و حسّاس دارد .این شخصیت کلیشهای کـه در غـزل عاشـقانة
فارسی بسیار از او یاد شده است ،نمونهای کلّی و تا حدودی ،اغراقشـده از مـرد
حسّاس و زودرنج است .روح حاکم بر تصاویر شعرهای دهـة  1550خورشـیدی
ایران نیز که به شعر رمانتیسم فردی مشهور اسـت« ،روحـی احساسـاتی ،زنانـه و
سرشار از ناز و نوازش است .زبان ،بسیار تُـرد و فضـای شـعر نیـز مینیـاتوری و
لطیف شده و مردانگی آن از بین رفته است( ».فتوحی  )199 :1512با این توصیفات،
این نمود منفی آنیما ،در شخصیت راوی این شعرها متجلّی است.
در میان سخنوران بزرگ ایرانی نیز افضلالدین بـدیل خاقـانی شـروانی ،شـاعر
بلندآوازة قرن ششم هجری ،طبعی بسیار حسّـاس و زودرنـج داشـته اسـت و بـا
اند ،رنجش خاطر و کوچكترین نامالیمتی که از کسی دیده ،به هجـو آن فـرد
پرداخته است؛ به گونهای که استادش ،ابوالعالی گنجوی ،و شاعرانی چون رشـید
وطواط و مجیرالدین بیلقانی و بسیاری کسان دیگر از تیغ زبان او نرستهاند( .ر.،.
کزّازی  155 :1556ـ )105

در ادبیات معاصر ،مرد زودرنج ،یك شخصیت تیپیك در برخی از آثار داسـتانی
است .استیون ددالوس ،1شخصیت اصلی رمان چهرة مرد هنرمند در جـوانی ،اثـر
جیمز جویس ،در فصل دوم این رمـان بـه صـورت فـردی بـا طبعـی حسّـاس و
1. Stephen Dedalus
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زودرنج معرفی شده است( .ر .،.جویس  106 ،100 :1511و  )119آنتوان چخوف نیز
داستان کوتاهی دارد با نام مرد زودرنج که گویا بـه زبـان فارسـی ترجمـه نشـده
است .به طور کلّی ،می توان مردانی را که در ادبیات روایی« ،حسّاس»« ،زودرنـج»
و «تند و تیز» توصیف شده اند ،افرادی دانست که این تصویر منفی آنیما در رفتار
آنها بازتاب دارد.
زودرنجی که رفتاری کود،مآبانه است ،نشان دهنده این است که یا فرد تحـت
سیطرة یك نیروی مادینة بسیار قوی قرار دارد که دقیقاً نقش آنیمـای منفـی را در
زندگی او بازی میکند ،یا اینکه آنیمای فرد در طی مراحل شکلگیری شخصیت،
رشد نکرده و به صورت کود ،باقی مانده است؛ یعنی زنـانی کـه فـرد در طـول
زندگی خود ،آنیمایش را بر آنها فرافکنی کرده است ،ازجمله مـادر ،خـواهر ،زن،
معشوق و ...تأثیر مثبتی بر روی او نداشتهاند.

نتیجه
کهنالگوی آنیما ،هم نمود مثبت و هم نمود منفی دارد .اگر نمایههـا و محتویّـات
مثبت آنیما نتوانند بهطورخودآگاه بـروز کننـد و نادیـده گرفتـه شـده و سـرکوب
شوند ،یا فرد تحت تأثیر منفی مادر قرار گیرد ،انر ی مثبت آنیمـا بـه جنبـههـای
منفی آن منتقل می شود و آنیما با نمایههای منفی نمود مییابد .برخی از نمودهای
منفی آنیما عبارت است از :قاتل عشّاق ،تخیّالت شهوانی و زودرنجی مردان.
طبق مطالعات و پژوهشهای انجامگرفتـه ،ایـن نمودهـای منفـی در ادبیـات و
اسطورههای ایرانی نیز مطابق با ادبیات و اسطورههای سایر ملّتها ،بازتاب داشته
است« .قاتل عشّاق» ،در چهرة زن یا دختر بسیار زیبایی فرافکنی میشود که یا در
نخستین شب وصال ،عشّاق خود را به قتل میرسـاند ،یـا از خواسـتگاران خـود
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می خواهد معمّاهایش را حل کنند ،یا با خواستگارانش نبردی تنبهتن مـیکنـد و
گاه آنها را به قتل میرسانَد« .تخیّالت شهوانی» به دو شکل بازتاب پیدا مـیکنـد:
 )1هرزهنگاری در آثار ادبی )9 ،شخصیّت داسـتانی یـا تـاریخی کـه بـا خوانـدن
نوشتهها ،یا دیدن تصاویر و فیلمهایی که روابط جنسی را به تصـویر مـیکشـند،
احساس لذّت میکند« .زودرنجی» نیز در نتیجة تأثیر آنیمای منفـی اسـت کـه در
رفتار مردان بازتاب پیدا میکند.

پینوشت
([« )1دختر قمرمنظر] گفت« :اگر مرا تزویج کنی ،از دختر دلیلة محتاله سالم مانی ».گفتم« :دلیلة
محتاله کیست » بخندید و گفت« :چگونه تو او را نمیشناسی که یك سال و چهار ماه است که
همدم او هستی .خدا او را بکشد که از او مکّارهتر کس به جهان اندر نیسـت و او پـیش از تـو،

بسی جوانان کشته و بسی کارها کرده است .ندانم در این مدّت چگونه تـرا نکشـته»( ».هـزار و
یكشب [« )050 :1515دلیلة محتاله] گفت« :چون تـو خداونـدِ زن و فرزنـد گشـتی ،شایسـتة
معاشرت من نیستی و مرا جز مرد عَزَب به کار نیاید ...».پـس بانـي بـرزده ،دَه تـن از کنیزکـان
حاضر شدند و مرا به زمین انداختند و دختر ،نیز برخاسته ،کاردی بگرفت و با من گفت« :ترا
چون گوسفندان ذبو کنم تا به مکافات [خود]  ...برسی»( ».همان)051 :
( )9مبتذلنگاری ،هرزهنگاری یا پورنوگرافی ( )Pornographyرا نباید با ادبیّات شهوانی
( )Erotic Literatureیکی دانست و با یکدیگر اشتباه گرفت؛ زیرا در هرزهنگاری،
درونمایههای جنسی ،هدف اصلی است ،ولی در ادبیّات شهوانی ،عوامل جنسی جنبة
زیباشناسانه یا درونمایهای ( )Thematicیا اخالقی اثر است و هدفش تحریك یا انگیزش
جنسی نیست؛ به عبارت دیگر ،در ادبیّات شهوانی ،جنبة عاطفی و جنسی عشق در هم میآمیزد
و اغلب بیانی هنرمندانه مییابد ،ولی ادبیّات هرزهنگاری با هدف تحریك امیال جنسی به وجود
میآید( .جمال میرصادقی و میمنت میرصادقی 15 :1555؛ میمنت میرصادقی )512 :1556
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کتابنامه
اتونی ،بهروز« .1520 .نقد اسطورهشناختی رفـا بـر مبنـای کهـننمونـة مادینـهروان» .فصـلنامه
ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب .س .5ش.93
انجوی شیرازی ،سیدابوالقاسم .1539 .قصّههای ایرانی .1 .تهران :امیرکبیر.

اوداینیك ،ولودیمیر والتر .1552 .یونـي و سیاسـت :اندیشـههـای سیاسـی و اجتمـاعی کـارل
گوستاو یوني .ترجمة علیرضا طیّب .تهران :نی.
بانوگشسبنامه .1519 .مقدّمه و تصحیو و توضیو روحانگیز کراچی .تهران :پژوهشـگاه علـوم
انسانی و مطالعات فرهنگی.
بهار ،محمدتقی .1510 .دیوان اشعار .به اهتمام چهرزاد بهار .ویرایش .9 .9تهران :توس.
بیهقی ،ابوالفضل محمدبن حسین .1551 .تاریخ بیهقی .بـه کوشـش خلیـل خطیـبرهبـر.1 .
تهران :زریاب و مهتاب.
جامی ،نورالدین عبدالرحمانبن احمد .1551 .دیوان .مقدّمه و تصحیوس اعالخان افصـوزاد.1 .
تهران :مرکز مطالعات ایرانی با همکاری انستیتو شرقشناسی و میراث خطّی ،زیر نظر دفتر نشـر
میراث مکتوب.
جمشیدیان ،همایون« .1513 .بانوی بادگون :بررسی و تحلیل آنیما در شـعر سـهراب سـپهری».
پژوهشهای ادبی .ش 19و .15
جویس ،جیمز .1511 .چهرة مرد هنرمند در جوانی .ترجمة منوچهر بدیعی .چ .5تهران :نیلوفر.
حافظ شیرازی  ،شمسالدین محمد .1551 .دیوان .به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی .تهران:
زوّار.
حرّی ،ابوالفضل« .1511 .کارکرد کهـنالگوهـا در شـعر کالسـیك و معاصـر فارسـی در پرتـو

رویکرد ساختاری به اشعار شاملو» ،فصلنامه ادبیـات عرفـانی و اسـطورهشـناختی دانشـگاه آزاد
اسالمی واحد تهران جنوب .س .3ش.13
حسینی ،مریم« .1515 -1516 .پری در شعر موالنـا (دیـدار بـا آنیمـا)» ،نشـریه علـوم انسـانی
دانشگاه الزهرا .س 15و  .11ش  61و .62
ستّاری ،جالل« .1566 .مدخلی بر روانکاوی ادبی و هنری» ،رمز و مثل در روانکاوی .ترجمة و
تألیف جالل ستاری .تهران :توس.
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سلماننژاد مهرآبادی ،صغری و عبدالرضا سیف و نسرین موسـیوند« .1521 .بررسـی و تحلیـل
چیستی و چگونگی ظهور کهـن الگـوی آنیمـا و آنیمـوس در شـعر طـاهره صـفارزاده» ،زن در
فرهني و هنر (پژوهش زنان) .دوره  .0ش.1
سنائی غزنوی ،ابوالمجدمجدودبن آدم .1569 .دیوان .با مقدّمه و حواشی و فهرست و به سـعی
و اهتمام مدرّس رضوی .چ .5تهران :کتابخانة سنائی.
سولیمیرسکی ،تادئوتس .1550 .سارماتها .ترجمه رقیه بهزادی .تهران :میترا.
صرفی ،محمدرضا و جعفر عشقی« .1515 .نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسی» ،نقد ادبـی.
س .1ش.5
ضیایی ،مهرداد و علی قاسمنژاد« .1553 .الفیه و شـلفیه» ،دانشـنامة ادبـی فارسـی(.1 .آسـیای
مرکزی) .به سرپرستی حسن انوشه .تهران :مؤسسة فرهنگی و انتشاراتی دانشنامه.
فتوحی ،محمود .1512 .بالغت تصویر .چ .9تهران :سخن.
فدایی ،فربد .1511 .کارل گوستاو یوني و روانشناسی تحلیلی او .تهران :دانژه.
فروغی بسطامی ،عباسبن موسی .1556 .دیوان .با مقدّمه و شرح حال کامـل بـه قلـم پرفسـور
ادوارد براون ،رضاقلیخان هدایت ،و شاهزاده اسدال میرزای قاجار .به کوشش حسـین نخعـی.
تهران :امیرکبیر.

فضایلی ،سودابه .1510 .فرهني غرایب :آیینها ،اساطیر ،رسوم ،حرکات آیینـی ،اشـیاء متبـرّ،،
کتبهای قدسی ،اصطالحات عرفانی .تهران :سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،پژوهشکدة
مردمشناسی و نشر افکار.

فلّاح ،علی و مرضیه یوسفی« .1529 .تأثیر آنیمـا و تجلّـی آن در هفـتپیکـر نظـامی» ،ادبیـات
عرفانی و اسطورهشناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.
فوردهام ،فریدا .9356 .مقدّمهای بر روانشناسی یونـي .ترجمـة مسـعود میربهـاء .چ .5تهـران:
اشرفی.
قشقایی ،سعید و مهدیه اسدی« .1512 .سپهری و تجلّی آنیما در گیاهان» .بهارستان سخن.
کزّازی ،میرجاللالدین .1556 .رخسار صبو .چ .0تهران :کتاب ماد.
محمدی ،علی و مریم اسماعیلیپور« .1520 .بررسی و تحلیل کهنالگـوی آنیمـا در غـزلهـای
موالنا» ،نشریه ادبیات عرفانی .س .5ش.3
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مدرسی ،فاطمه و پیمان ریحانینیا« .1520 .بررسی کهن الگوی آنیمـا در اشـعار مهـدی اخـوان
ثالث» ،متنشناسی ادب فارسی .س .5ش( 1پیاپی .)2
موسوی ،سیّدکاظم و اشرف خسروی« .1515 .آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه»،
پژوهش زنان .دوره  .6ش.5
مولوی بلخی ،جالل الدینمحمد .1556 .کلّیات شمس تبریزی .به انضمام شـرح حـال بـه قلـم
بدی الزمان فروزانفر .چ .10تهران :امیرکبیر.

میرصادقی ،جمال ،و میمنت میرصادقی (ذوالقدر) .1555 .وا هنامة هنر داستاننویسـی :فرهنـي
تفصیلی اصطالحهای ادبیّات داستانی .تهران :کتاب مهناز.
میرصادقی ،میمنت (ذوالقدر) .1556 .وا هنامة هنر شاعری :فرهنـي تفصـیلی اصـطالحات فـن
شعر و سبكها و مکتبهای آن .چ .9تهران :کتاب مهناز.
نظامی گنجهای ،الیاسبن یوسف .1555 .هفـتپیکـر .تصـحیو و شـرح بـا وا هنامـه از بهـروز
ثروتیان .تهران :توس.
نظیــری نیشــابوری ،محمدحســین .1512 .دیــوان .تصــحیو و تعلیقــات محمدرضــا طــاهری
(حسرت) .تهران :نگاه.
وحشی بافقی ،کمالالدین .1565 .دیـوان .مقدّمـه و شـرح حـال از سـعید نفیسـی .حواشـی م.
درویش .چ .9تهران :جاویدان.
هزار و یك شب .1515 .ترجمة عبداللطیف تسوجی تبریزی . 9 .تهران :هرمس.
هاللی جغتایی ،بدرالدین .1555 .دیوان .تصحیو و مقابله و مقدّمه و فهرست از سـعید نفیسـی.
تهران :کتابخانة سنائی.
یوني ،کارل گوستاو .1555 .روانشناسی و کیمیاگری .ترجمة پروین فرامـرزی .مشـهد :آسـتان
قدس رضوی.
ــــــــــــــــ .1555 .انسان و سمبولهایش .ترجمة محمود سلطانیّه .تهران :جامی.
ــــــــــــــ .1515 .آیون :پژوهشی در پدیدهشناسی «خویشتن» .ترجمة پـروین فرامـرزی و
فریدون فرامرزی .مشهد :بهنشر.
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