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چکیده
براساس نظریات روانشناس سوییسی ،کارل گوستاو یونگ ،ضمیر ناخودآگاه جمعی ،میراثی است
بازمانده از دوره های نخستین نیاکان بشر که در ذهن هر انسانی وجود دارد .در این ناخودآگاه جمعی،
تصاویر ازلی و مفاهیم مشترک جهانی وجود دارند که یونگ ،آنها را «کهنالگو» مینامد .مهمترین
کهنالگوها از نظر او ،سایه ،نقاب ،آنیما و آنیموس هستند .آنیما شاید مهمترین این کهنالگوها باشد که
به شخصیت زن پنهان در وجود هر مردی اطالق میشود .این کهنالگو ،در تمامی آثار ادبی جهان مشاهده
میشود وشاعران و نویسندگان ،آثار ادبی خود را با الهامگرفتن از آن غنا بخشیدهاند .بدر شاکر السیّاب
و قیصر امینپور نیز از شاعرانی هستند که با الهامگرفتن از این کهنالگو ،احوال درونی خود را آشکار
نمودهاند .در پژوهش حاضر ،به بررسی وتطبیق این کهنالگو در شعر این دو شاعر ،با رویکرد تطبیقی
مکتب آمریکایی پرداختهمیشود .نتایج این پژوهش ،نشان میدهد که حضور آنیما ،یکی از مهمترین
تکیهگاههای عاطفی این دو شاعر بودهاست که با توجه به شرایط متفاوت فرهنگی و جغرافیاییشان ،به
گونههای متفاوتی در اشعار آنها ظهور یافتهاست.
واژههاس کلیدس :بدر شاکر سیّاب ،قیصر امینپور ،آنیما ،وفیقب ،همسر.
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 -1مقدمب
مطالعات میانرشتهای ،رویکرد جدیدی است که میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد .این
رویکرد ،محقق را از حصرگرایی خارج میکند و چشم او را به دنیاهای دیگری میگشاید .محقق
با ایجاد تعامل میان رشتههای گوناگون و پلزدن میان چند رشته میتواند به کشف نهفتههای
بیشماری بپردازد .در این میان ،ایجاد ارتباط بین ادبیات با سایر علوم میتواند راهگشای فهم و
تحلیل بهتر آثار ادبی باشد« .ماهیت میانرشتهای مطالعات فرهنگی و غنای نظریههای مختلفی که
از سایر رشتههای علوم انسانی به نظریه و نقد ادبی جدید راه یافتهاند ،امکان پژوهش در زمینۀ
ادبیات را به میزانی بیسابقه ،افزایش داده و جذابیتهای جدیدی در این حوزه ایجاد کردهاند».
(پاینده)143 :1385 ،
در سالهای اخیر ،پیوند میان ادبیات و روانشناسی ،دریچۀ تازهای را فراروی پژوهشگران و
منتقدان ادبی باز کردهاست تا از این راه ،با دنیای درونی ادیبان آشنا شوند و تفسیر دقیقتری از
آثار ادبی داشتهباشند« .ادبیات و روانشناسی ،در قرن حاضر به این واقعیت پی بردهاند که هردو
دارای زمینههای مشترکی هستند و هردو با انگیزشها و رفتار انسانی سروکار دارند( ».ادل:1374 ،
 )165نتیجۀ این پیوند میان ادبیات و روانشناسی ،ظهور نقدی جدید در حوزۀ ادبیات به نام «نقد
روانشناسی» شد .در این نوع از نقد،
«نقادان بر مبادی و اصول روانشناسی اتّکا میکنند .این دسته میکوشند جریان باطنی و احوال
درونی شاعر یا نویسنده را ادراک و بیان کنند .قدرت تألیف و استعداد ترکیب ،ذوق و قریحۀ او
را بسنجند ،نیروی عواطف و تخیّالت او را تعیین کنند و از این راه ،تأثیری را که محیط و جامعه
و سنن و مواریث در تکوین این جریانها دارند ،مطالعه کنند( ».زرّینکوب)80 :1378 ،

ظهور نظریۀ روانشناسی در نقد ،به سالهای بعد از جنگ جهانی اوّل ،به دنبال اوجگرفتن
پژوهشهای روانشناسان ،بویژه «زیگموند فروید» و بسط نظریههای او دربارۀ ضمیر ناخودآگاه
و روش روانکاوی او بر میگردد ( .فرزاد )79 :1379 ،به دنبال فروید ،نظریههای روانشناسی
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مختلفی ظهور کردند که هرکدام ،نقد ادبی روانکاوانه را متحول کردند .نظریۀ «کهنالگو» ،یکی
از این نظریههاست که متعلق به روانشناس سوئیسی ،کارل گوستاو یونگ(Carl Gustav ،

 (Jungاست .یونگ ،تحت تأثیر مُثُل افالطونی ،نظریات فالسفۀ اشراقی و عرفان هندی ،برای
انسان یک ناخودآگاه جمعی قائل شد که محل نگهداری کهنالگوها بهشمارمیآید .او ،الیۀ
سطحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوی تجربیات شخصی است ،ناخودآگاه شخصی ( personal

 )unconsciousمینامد امّا این ناخودآگاه شخصی ،بر الیهای عمیقتر بنا شده که فطری است
و ناخودآگاه جمعی ( )collective unconsciousنامیدهمیشود .این قسمت ،همگانی است و
شامل محتویات یا رفتارهایی است که کم و بیش در همهجا و نزد همه یکسان است .محتویات
ناخودآگاه جمعی را «کهنالگو» مینامند( .یونگ )14 :1376 ،برخی از کهنالگوهای مورد نظر
یونگ ،در تحلیل و تفسیر آثار ادبی راهگشاست .نقد ادبی ،بر پایۀ این نظریه میتواند تحلیل
دقیقتری از تخیالت و صورتهای ذهنی که با آفرینش ادبی فرصت ظهور یافتهاند ،به دست دهد
و گرهگشای برخی ابهامات یک اثر ادبی باشد.
در شعر دو تن از شاعران بلند آوازۀ عربی و فارسی ،بدر شاکر سیّاب و قیصر امینپور،
اشارههای بسیار جالبی به چشم میخورد که نشان از حضور یکی از این کهنالگوها ،یعنی
کهنالگوی آنیما در اشعار آن دوست.
 -1-1بیان مسئلب
نوشتۀ حاضر ،بر آن است تا به بررسی و تطبیق ویژگیهای بارز این کهنالگو در اشعار این دو
شاعر ،بر پایۀ نقد روانشناسانه بپردازد تا در نهایت ،به این دو پرسش اساسی پاسخ دادهشود:
 -1مهمترین ویژگیهای کهنالگوی آنیما در اشعار این دو شاعر (امینپور و سیّاب) کدام است؟
 -2مهمترین شباهتها و تفاوتهای این دو شاعر در پرداختن به این موضوع چیست؟

163

164

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،17پاییز و زمستان 1396

 -2-1پیشینة تحقیق
دربارۀ پیشینه این پژوهش ،الزم به ذکر است که پس از جستوجو در سایت مجالت علمی
داخل و خارج کشور ،بویژه مجالت موجود در پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی (،)sid.ir
هیچ موردی یافت نشد که با موضوع مورد بحث همخوانی داشتهباشد .در زیر به مهمترین
یافتههای این جستوجو اشاره میشود:
 «بررسی کهنالگوی آنیما در اشعار مهدی اخوان ثالث» ،نوشتۀ فاطمه مدرّسی و پیمانریحانینیا ،مجلۀ پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
اصفهان ،شمارۀ .1
 «بانوی بادگون ،بررسی و تحلیل آنیما در شعر سهراب سپهری» ،نوشتۀ همایون جمشیدیان،فصلنامۀ پژوهشهای ادبی ،شمارۀ  12و .13
 «تأثیر آنیما و تجلّی آن در هفتپیکر نظامی» ،نوشتۀ علی فالح و مرضیه یوسفی ،فصلنامۀ ادبیاتعرفانی و اسطورهشناختی ،شمارۀ .30
 «بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهنالگوی آنیما و آنیموس در شعر طاهرهصفارزاده» ،نوشتۀ صغری سلمانینژاد مهرآبادی و همکاران ،مجلۀ زن در فرهنگ و هنر ،شمارۀ.1
 «نمودهای مثبت آنیما در ادبیات فارسی» ،نوشتۀ محمّدرضا صرفی و جعفر عشقی ،مجلۀ نقدادبی ،شمارۀ .3
 «سپهری و تجلّی آنیما در گیاهان» ،نوشتۀ سعید قشقایی و مهدیه اسدی ،فصلنامۀ بهارستان سخن،شمارۀ .16
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
انجام پژوهشهایی اینچنین ،میتواند گامی مؤثر باشد در جهت فهم بهتر اشعار این دو شاعر و
همچنین ،میتواند تالشی باشد در جهت تعیین مصادیق همنوایی و احیاناً تفاوتهایی که در نگاه
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شاعران جوامع مختلف ،نسبت به مقولۀ کهنالگویی وجود دارد .این پژوهش ،بر پایۀ نقد
روانشناسی (نظریۀ کهنالگوها) و با رویکرد تطبیقی مکتب آمریکایی صورت گرفتهاست.
 -2بحث
 -1-2کهنالگوس آنیما
کارل گوستاو یونگ ،1در بحث کهنالگوها ،به این مورد مهم اشاره میکند که هر زن و مردی
در وجود خویش با عنصر دیگری که از جنس مخالف است ،در ارتباط است .این دو تصویر،
مربوط به روح و الزمۀ وجود هر شخصی است .هرچه فرد بیشتر تحت تأثیر ناخودآگاه قرارگیرد،
این تصاویر در وی نمود بیشتری مییابند .برای تعریفی ساده از این دو پدیده ،باید گفت« :آنیما»،
جنبۀ زنانه در روح مرد و«آنیموس» ،بخش مردانۀ روح زن است .آنیما و آنیموس ،حد فاصل
هوشیاری و ناهشیاری واقع میگردند و بسته به وضعیت موجود ،خود را نشان میدهند .یونگ
معتقد است:
«خود مختاری ناخودآگاه جمعی ،خود را در هیأت آنیما و آنیموس نشان میدهد .آنیما و
آنیموس به آن محتویات ناخودآگاه جمعی -که وقتی از فرافکنی پس کشیدند میتوانند با
خودآگاهی یکپارچه شوند -شخصیت میبخشند؛ سنگ زیربنای ساختار روانی اند که در کلیت
خود فراتر از محدودۀ خودآگاهی است( ».یونگ)29 :1382 ،

آنها اصوالً دارای کیفیتهای احساسی غیر قابل توصیفاند وماورایی وقدسی به نظرمیرسند.
خویشتنداری ،توداری و حساسیت ،نشانۀ بروز آنهاست .آنیما که «بزرگترین بانوی روح مرد
است» (یاوری« ،)190 :1374 ،در ادبیات ملل مختلف ،با دهها نام جلوه کرده است ،چنان که
دانته ،در کمدی الهی ،او را «بئاتریس» ،میلتون در بهشت گمشده ،او را «حوّا» ،سهراب سپهری،
او را «زن شبانۀ موعود»« ،خواهر تکامل خوش رنگ» و «حوری تکلم بدوی» وغزلسرایان کهن،
او را «معشوق خیالی» وگاهی «معشوق جفاکار» خواندهاند .در قصههای عامیانه ،گاهی آنیما،
«پری» خوانده شدهاست وشاعران عرب ،از جنّ وتابعه که به آنان شعر القا میکنند ،سخن
گفتهاند( ».شمیسا )55 :1371 ،در متون مذهبی غرب نیز «سوفیا ،حکم همان آنیمای یونگ را
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دارد وروح مؤنّث مرد است که در مقام راهنمای روحانی عمل میکند .در فرهنگ سمبولها
آمدهاست که به نظر یاکوب بوهمه ( )Jacob Bohmeو گئورگ گیشتل (،)Georg gichtel

عارفان قرن هفدهم« ،سوفیا» یا «باکرۀ بهشتی» ،اساساً در انسان نخستین میزیسته وسپس ،او را
ترک کرده وآدمیزاده نمیتواند رستگار شود مگر اینکه دوباره او را بازیابد( ».شمیسا)60 :1371 ،
همانطور که مشاهده میکنیم ،اصل تأنیث جلوههای مختلفی دارد :بانوی روح ،حوّا ،پری،
وغیره که یکی از اسم های او نیز آنیما است .البته در بسیاری از موارد نیز اسم مشخصی ندارد؛
مثالً در اشعار قیصر ،اسم خاصی برای آن نیست .همچنین ،در مواردی ،بهطور نمادین از اسمی
دیگر برای آن استفاده میشود؛ مثالً در اشعار سیّاب ،از «وفیقه» بهعنوان نمادی برای آنیمای درون
استفاده شدهاست.
یونگ ،آنیما را حیاتآفرین میداند و جنبۀ مثبت آن را الهامآفرین شاعران ونویسندگان
بزرگ میشمارد( .یونگ )34 :1376 ،به نظر میرسد که بشر آغازین ،بیشتر به جنبۀ ناخودآگاه
ذهن توجه داشته و بیشتر به امور هنری میپرداختهاست .آفرینش اسطورهها که نوعی شعرسرایی
است ،حاصل همین دوران زندگی بشر است .امروزه ،ناخودآگاه بشر ،کمتر میتواند خود را به
عرصۀ نمایش بگذارد .نوعی منیّت وخودخواهی ،جوامع را به پرورش خودآگاه و واپس زدن
ناخودآگاه واداشتهاست .این است که اسطورهسازی کمتر شدهاست امّا در بین شاعران و
نویسندگان ،ناخودآگاه کامالً مضمحل نشده ودر بسیاری از لحظات ،بر ذهن آنان حاکم است
و از اینروست که به آفرینشهای هنری دست میزنند .قیصر و سیّاب ،دو تن از شاعرانی هستند
که با وجود اینکه همواره وطن خود ،آرمانها و عقایدشان را در تنگنای وزن و قافیه به تصویر
کشیدهاند ،هرگز جنبۀ ناخودآگاه ذهن خود را رها نکردهاند ودر لحظاتی که سیطرۀ ناخودآگاه
بر وجودشان سایه انداختهاست ،به نحوی شایسته ،احوال درونی خود را نیز آشکار نمودهاند.
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 -2-2آنیما در شعر سیّاب
بدر شاکر السیّاب ( ،)1964 -1926متولد کشور عراق و از پرآوزهترین شاعران معاصر عرب
است .بسیاری از منتقدان ،سیّاب را پرچمدار شعر نو در ادبیات عربی میدانند ،هرچند در
نسبتدادن این عنوان به او و نازک المالئکه ،میان منتقدان اختالف نظر وجود دارد( .الخیر:2006،
 )53سیّاب در شعر عربی ،سبکی نو به وجود آورد و شعر معاصر عربی را در مسیری جدید
قرارداد« ،از تجربۀ شعری سیّاب و با تجربۀ او بود که شعر جدید عرب ،محیط بیانی خود را یافت
و اکنون به مرحلهای رسیدهاست که پیوسته در حال استمرار و گسترش است( ».رجایی:1381 ،
 )176شعر سیّاب،
«تابلویی بزرگ است که با قلم اسطوره ها ،تاریخ ،تراژدی و یا در روزگار کودکی ،سیمای رنج
دیدگان حیات معاصر عربی را نشان میدهد .دردمندان زخم خوردهای که سیّاب خود از آنهاست
و خود همان زخم بیمرهم را بر تن دارد و از این رو هم درد و هم آوای آن هاست و در هیاهوی
قرن پر آشوب نقش «پیامبر عصر» خویش را ایفا میکند( .همان)24 :

از سیّاب ،مجموعههای شعری زیادی بر جای ماندهاست که از مهمترین آنها میتوان به موارد
زیر اشاره کرد:
أزهار ذابله (گلهای پژمرده)  ،1947أساطیر (افسانه ها)  ،1950المومس العمیاء (روسپی کور)
 ،1954األسلحۀ واألطفال (اسلحه وکودکان)  ،1955حفار القبور (گورکن)  ،1960أنشودۀ المطر
(سرود باران)  ،1960المعبد الغریق (معبد غرق شده)  ،1962منزل األقنان (خانهی بردگان) ،1963
شناشیل ابنۀ الجلبی (پنجر های دخترِ چلبی)  1964و إقبال (اقبال) .1965
سیّاب به دلیل فعالیتهای سیاسی ،بارها آواره یا روانۀ زندان شد و سرانجام در  38سالگی،
پس از کشمکش فراوان با انواع بیماریها ،در بیمارستانی در کویت چشم از جهان فرو بست.
(پطرس ،بیتا)161 :
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جبرا ابراهیم جبرا در کتاب خود« ،النار و الجوهر» ،دربارۀ سیّاب مینویسد « :بهوضوح ،به یاد
میآورم که سیّاب در اواخر سال  1960یا اوایل سال  ،1961به من گفت که او یکباره دختری
را به یادآورده که او را در کودکی دوست داشته و اسم او وفیقه است( ».جبرا ) 53 :1982 ،سیّاب
از این تاریخ به بعد ،قصایدی با عناوین «شباک وفیقه»« ،حدائق وفیقه» و «مدینۀ السراب» میسراید
که در آنها مستقیماً شخصیت وفیقه را بهتصویرمیکشد .این شخصیت که ما در این مقاله ،او را
به عنوان «آنیما»ی سیّاب معرفی میکنیم ،یکی از خویشاوندان نزدیک سیّاب بود که در جوانی
سیّاب دلباختۀ او شد و ایّامی را با خیال او سپری کرد ولی طولی نکشید که شعلۀ عشق این دوران،
رو به خاموشی نهاد زیرا خانوادۀ وفیقه ،او را به ازدواج فردی دیگر درآوردند و سیّاب دلشکسته،
در غم او ،اوّلین قصیدۀ عاشقانۀ خود را با عنوان «علی الشاطئ» سرود( .حسن )51 :1990 ،پس از
این شکست ،سیّاب چند بار دیگر گرفتار عشق شد ولی هیچکدام به سرانجامی نرسید و در نهایت،
با دختری به نام «اقبال» ازدواج کرد ولی در این پیوند هم چندان موفق نبود.
سیّاب که در هیچکدام از روابط عاطفی خود با جنس زن پیروز نشدهبود ،در نهایت ،خود را
رنجور و دلشکسته یافت .افزون بر این ،درگذشت زودهنگام مادر و سپس ،مادربزرگش که تنها
تکیهگاه عاطفی او پس از مادر بود ،اثری سخت بر روح و روان او بر جای گذاشت .از این رو،
شخصیتی را در ذهن خود پرورش داد تا بتواند او را پناهگاه و تکیهگاه عاطفی خود قراردهد.
این شخصیت که همان آنیمای درون سیّاب است ،در قالب شخصیت وفیقه ،نمایش دادهشده
است .سیّاب ،با هنرمندی تمام ،دیالوگ خود را با این شخصیت اجرا میکند ودر البهالی آن ،از
افکار و تمایالت پنهان خود پرده برمیدارد .آنیمای سیّاب ،گاه بهصورت مستقیم و در البهالی
قصاید مستقل و گاه بهصورت غیرِمستقیم و در قالب سایر قصاید ،جلوه میکند .این شخصیت،
در عین آنکه مورد عالقۀ شدید سیّاب است ،گاهی نیز مورد غضب او قرارمیگیرد و شاعر ،دست
رد بر سینۀ او میزند .این معشوقه در آثار او ،داری ویژگیها و روحیّات گوناگونی است که در
ادامه ،به موارد بارز این ویژگی ها اشاره می کنیم:

بررسی و تطبیق کهنالگوی آنیما در شعر بدر شاکر سیّاب و قیصر امینپور

-1-2-2پیوند آنیما با اسطورۀ تموز

یکی از بارزترین این ویژگیها ،پیوند میان این معشوقه با «عشتار» ،شخصیتی اسطورهای ،است.
سیّاب ،گاهی میان معشوقۀ خود و عشتار پیوند برقرارمیکند وخود را به جای شخصیت «تموز»
قرارمیدهد امّا صورت اولیۀ اسطوره را برعکس میکند ،بهطوریکه خود ،کار عشتار را
برمیگزیند و به عالم تاریکی ،آنجا که وفیقه منتظر اوست ،فرود میآید زیرا در اصل این اسطوره
آمدهاست که تموز که خدای حاصلخیزی بهشمارمیرود ،عاشق عشتار ،یکی از دختران «سن»،
خدای ماه میشود .او ،روزی برای گردش بیرون میرود و خوکی او را زخمی میکند .تالشهای
همسرش ،عشتار ،برای بندآوردن خون به جایی نمیرسد؛ تموز به دنیای فَرودین (سرزمین
مردگان) سقوط میکند و با مرگش ،سرسبزی از زمین رخت بر میبندد و همسرش (عشتار) ،پس
از اینکه همهجا را جستوجو میکند و به نتیجهای نمیرسد ،مصمم میشود که در عالم مردگان،
او را بیابد .آنجاست که عشتار ،محبوبهاش را مییابد و بوسۀ زندگیبخش را بر او نثار میکند و
این دو عاشق ،از نو به زمین بر میگردند .این ،آغاز بهار است( .ر.ک :فریزر)92 :1982 ،
سیّاب ،با بهرهگیری از این اسطوره در قصیدۀ «شباک وفیقۀ» ،جایگاه عشتار را با وفیقه عوض
میکند امّا بر خالف اصل اسطوره که عشتار به دنبال تموز میگشت ،اینجا تموز (سیّاب) است
که به دنبال عشتار (وفیقه) میرود .در این قصیده ،تمام تالش شاعر برای مالقات با وفیقه
(عشتار)ای است که در دوران کودکی ،از دنیا رفتهاست .محل این مالقات ،جهان زیرین است.
در این قصیده ،علیرغم آنکه شاعر ،نامی از تموز به میان نمیآورد ،آن را محور اصلی قصیدۀ
خود قرارمیدهد و خود را در جایگاه تموز و وفیقه را در جایگاه عشتار ،همان الهۀ باروری و
عشق ،قرارمیدهد .قسمتی از این قصیده ،در زیر آوردهشدهاست:
 «شبّاکُ وفیقۀَ فی القریه /نشوانُ یُطلّ علَی الساحه( /کجلیل تنتظرُ المشیه /و یسوعَ) وینشرُألواحَهُ /...شبّاکُ وفیقۀ یا شجره /تتنفّسُ فی الغَبَش الصاحی /األعین عندک منتظره /...ووفیقۀ
تنظر فی أسف /مِن قاعِ القبر وتنتظر /سَیمرُ فیهمسُهُ النّهرُ ...فی ضحوۀِ عید( ».السیّاب2000 ،م:
)89
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ترجمه :پنجرۀ وفیقه در روستا  /سرمست بر میدانگاه مشرف است /همچون جلیل 2که انتظار
پیادگان ومسیح را میکشد) ولوحهایش را میپراکند /...پنجرۀ وفیقه ،ای درخت /در گرگ و
میش هوای صاف ،دم فرومیدهد /دیدگان در نزد تو به انتظارند /...و وفیقه در غصه و اندوه /از
اعماق قبر مینگرد و منتظر است /رود خواهدگذشت و در روز عید ،با او به نجوا خواهدنشست.
سیّاب در این قصیده ،با الهامگرفتن از این اسطوره و با تکیه بر جابهجایی موقعیت شخصیتها
از یک طرف ،در جهت بیان واقعیت رابطۀ عاشقانه میان خود و وفیقه حرکت کرده و از طرف
دیگر ،نوعی درگیری و پویایی میان گذشته و حال ،در شعرش ایجاد کردهاست که بر حالت
درامی شعر خود افزوده و با این کار ،به توفیق هنری واالیی در کاربرد اسطوره دست یافتهاست.
نمونۀ دیگر این پیوند با اسطوره را میتوانیم در قصیدۀ «من لیالی السهاد ( لیلۀ فی باریس)»
مشاهده کنیم .سیّاب ،زمانی که با شاعرۀ بلژیکی ،لوک نوران 3مالقات کرد ،احساس کرد که
«وفیقه» از قبر خویش برانگیختهشده و روح امید و زندگی در وجودش دمیدهشدهاست .گویی با
مالقات او ،یاد و خاطرۀ وفیقه دوباره زنده شدهاست و به دنبال آن ،آمدن بهار و فراگیرشدن
جلوههای زندگی ،از نو محقق شدهاست .شاعر برای بهتصویرکشیدن این صحنه ،از اسطورۀ تموز
بهره گرفتهاست و میان مالقات لوک نوران و زندهشدن وفیقه و حیات دوبارۀ عشتار ،پیوند برقرار
کردهاست:
«لو صحَّ وعدُک یا صدیقه /لو صحَّ وعدُک ..آه لَانبعثَت وفیقه /من قبرها ،و لَعادَ عُمری فیالسنین إلی الوراء /.تأتین أنتِ إلی العراق؟ /أمدا من قلبی طریقه /فامشی علیه .کأنما هبطَت عَلَیه
مِن السّماء /عشتارُ فانفَجَرَ الربیعُ لها وبرعمتِ الغُصون /:توتٌ ودفلی والنخیل بِطَلعِهِ عَبِقَ الهواء».
(همان)324 :

ترجمه :ای محبوبهام! ای کاش وعدههایت درست بود /آه! به راستی اگر به وعدههایت عمل
میکردی ،...وفیقه از قبرش برمیخاست و عمرم به گذشته بازمیگشت (به آن حال و هوای
خوش روزگار دلدادگی برمیگشتم) /آیا تو به عراق میآیی؟( /بدان که اگر آهنگِ عراق نمایی)
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از قلبم راهی می گسترانم /پس تو بر آن قدم بنه( .و اگر تو قدم بر قلبم بگذاری) ،گویی عشتار،
از آسمان بر آن هبوط کردهاست /پس ،بهار برای او شکوفا میشود و شاخهها به غنچه مینشینند/
توت ،خرزهره و خرما که با خوشههای خوش عطر و بویش ،فضا را آکنده کردهاست.
سیّاب در این قصیده ،خاطرات عشق خود با وفیقه را که دوران خوشبختی خود میپنداشت،
از نو زنده میکند تا با یاد آن دوران ،از تلخیهای حال خویش بکاهد.
-2-2-2آمیختگی امید ویأي در آنیما

ویژگی دیگر وفیقه (آنیمای سیّاب) ،این است که امید شاعر برای مالقات با او ،حالتی آمیخته با
یأس و اضطراب است .شاعر در موقعیتهای زیادی اشاره میکند که امیدی به بازگشت وفیقه
در زندگیاش ندارد و این خود میتواند دلیلی بر نگاه دوگانۀ او نسبت به جنس زن باشد؛ بهعنوان
نمونه ،در قصیدۀ «شباک وفیقه» شاعر در ابتدا آرزو میکند تا وفیقه از پنجرۀ آبیاش که نماد
زندگی و به مثابه آسمان سیّاب است ،خریدار باران اشک او باشد .او ،چهرۀ وفیقه را آنگاه که
نگاه میکند ،مانند چهرۀ مرواریدگونۀ عشتار میداند که صدف ،آن را نشان میدهد و برای
تحقق نوزایی در برابر وفیقه (عشتار) نمازی آیینی بر پا میدارد امّا به ناگاه و در سطرهای پایانی
شعر ،ناامیدی بر سیّاب (تموز) غلبه میکند و خطاب به وفیقه (عشتار) ،از طوالنیشدن انتظارش
شِکوه مینماید و صبرکردن برای تحقق نوزایی و بازگشت محبوبهاش را امری بیفایده میداند،
چرا که در نظر تموز ،عشتار دیگر زنده نیست و نباید به بازگشت او از سرزمین فرودین (مردگان)
امیدی داشت:
«اطلّی فشبّاکک األزرقُ /سماء تجوع /تبیّنتُه مِن خاللِ الدّموع /کأنّی بیَ رجفۀ الزورقُ /إذا انشقّ
عن وجهِک األسمر /کما انشق عن عشتروتِ المحارُ /...و فی المرفأ المغلقِ  /تُصَلّی البحارُ/...
"امیرتی الغالیه /لقد طالَ مُنذُ الشّتاء انتظاری /فَفیمَ التأنّی وفیمَ الصدود؟" /و هیهاتَ أن ترجِعی مِن
سفار /و هل میّتٌ مِن سفار یعود؟ ( ».همان91 :و)92

ترجمه :از پنجره بنگر که پنجرۀ آبیات /آسمانی است گرسنه /از میان اشکها آن را شناختم/
گویی من همچون قایقی به خویش میلرزم /آنگاه که چهرۀ گندمگونت آشکار میشود /آنگونه
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که صدف ،چهرۀ عشتار را آشکار میگرداند /و در لنگرگاه بسته /دریا نماز میخواند « /شاهزاده
خانم عزیزم ،من از آغاز فصل سرما انتظار میکشم و این انتظار ،به درازا کشیدهاست  /درنگ و
ممانعت برای چه؟» /بازگشت تو از سفر بعید است /آیا مرده از سفر (مرگ) بازمیگردد؟.
نمونۀ دیگر این نگاه را میتوان در قصیدۀ «حدائق وفیقه» مشاهده کرد .سیّاب (تموز) در این
سروده ،در تاریکیهای جهان زیرین ،باغهای وفیقه (عشتار) را ترسیم مینماید که در آنها ،خیال
و واقعیت و صبح و شب با هم در تالقی و درگیریاند :
«لِوَفیقه /فی ظَالمِ العالمِ السافلیّ حقلُ /فیه ممّا یَزرعُ الموتَی حَدیقه /یلتقی فی جوها صبحٌ ولیلُ/
وخیالٌ وحَقیقَه( ».همان)93 :
ترجمه :وفیقه را  /در تاریکیهای جهان زیرین باغی است /در میان کشت و زرعهای مردگان،
بُستانی است  /که در هوای آن ،صبح و شب /و خیال و واقعیت به هم می پیوندند.
در این باغها ،وفیقه بر روی تختی زیبا و سرسبز و میان پژمردگی و لبخند ،همچون افقی از
روشنایی و تاریکی ،آرمیدهاست که خود تأکید بر عنصر درام درگیری میان امور متضادی میکند
که از نگرش دوگانۀ یأس و امید در اندیشۀ شاعر حکایت دارد:
«و وفیقه /تتمطی فی سریرٍ مِن شعاعِ القمرِ /زنبقیٍ أخضر /فی شحوبٍ دامعٍ ،فیه ابتسامٌ /مثلُ أفقٍمِن ضیاءع وظالم /وخیالٍ وحَقیقَه( ».همان)93 :
ترجمه :و وفیقه /بر تختی زنبقی و سبزرنگ از پرتو ماه لمیدهاست /در پژمردگی اشکبار ،در آن
لبخندی است /همچون افقی از روشنایی و تاریکی و خیال و واقعیت.
نمونۀ دیگر این نگاه را میتوان در قصیدۀ «جیکور أمی» مشاهده کرد .سیّاب ،پس از اینکه در
ابتدای این قصیده ،امید خود را برای پیوند با وفیقه ابراز میدارد ،در پایان قصیده ،دوباره به زمان
حال برمیگردد و از خاطرات گذشته میخواهد که آرام بگیرند و به خواب فروبروند که این
امر ،حکایت از نگرش دوگانۀ یأس و امید در اندیشۀ شاعر است :
«آه لکن الصِّبی ولی وضاع /الصِّبی والزمانُ لن یرجعا بعدُ /فقرّی یا ذکریات ونامی (».همان)341 :
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ترجمه :افسوس که جوانی رفت و نابود شد /جوانی و زمان (های خوشی) دیگر بازنمیگردند/
پس ای خاطرات گذشته ،آرام گیرید و به خواب فرو روید.
 -3-2-2بهرهگیرس از شبّاک (پنجرۀ) وفیقب

از ویژگیهای دیگر آنیمای سیّاب که در قالب شخصیت وفیقه نمایش دادهشده ،این است که
شاعر از پنجرۀ خانۀ وفیقه (شبّاک وفیقۀ) بهعنوان نمادی استفاده میکند تا اینکه نهایت
بهرهبرداری ادبی را از این شخصیت داشتهباشد:
«شبّاکُ وفیقه َ فی القریه /نشوانُ یُطلّ علَی الساحه ( ».همان)89 :ترجمه :پنجرۀ وفیقه در روستا  /سرمست بر میدانگاه مشرف است.
و در ادامه میگوید« :العالَمُ یفتحُ شبّاکَهُ /مِن ذاکَ الشبّاک األزرقِ( ».همان)90 :
ترجمه :دنیا پنجرهاش را از دریچۀ همان پنجرۀ آبی باز میکند.
پنجرۀ وفیقه در نزد سیّاب ،مشرف بر واقعیت زیبای زندگی روستایی است؛ جایی که پر از
عشق و صمیمیت است و شاعر به دنبال آن است تا به آن پناه ببرد:
«کأنّی طائرُ بحرٍ غریب /طوَی البحرَ عندَ المغیب /وطافَ بشبّاکِکِ األزرق /یریدُ إلتجاء الیه /من
اللیل یربدّ عن جانبیه( ».همان)91 :
ترجمه :گویی من پرندۀ غریب دریایم /که دریا را هنگام غروب درنوردید /و به سوی پنجرۀ آبی
تو پرواز کرد /تا از شبی که از خشم بر او چهره در هم کشیده ،به تو پناه آورد.
این پنجره در نزد سیّاب ،به مثابه طنابی است که زندگی سیّاب را در حال به گذشته وصل
میکند تا راهی باشد برای گریز از دردهای حال:
«و شبّاککِ األزرقُ /عَلَی ظلمۀٍ مُطبقُ /تبدَّی کَحَبلٍ یشدّ الحیاۀَ /إلی الموت کیال تموت ( ».همان
)91
ترجمه :و پنجرۀ آبی تو /در تاریکی شدید /همانند طنابی است که زندگی را به مرگ گره میزند
تا تو نمیری.
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بنابراین ،میبینیم که شاعر با بهرهگیری از پنجرۀ خانۀ وفیقه ،نهایت بهرهگیری ادبی را از این
شخصیت داشتهاست.
البته افزون بر وفیقه ،نمونههایی از آنیمای او را میتوان در قالب عشق او به «هاله» ،دختر چوپانی
که در گذشته دوستش میداشت ،مشاهده کرد .میزان بهرهگیری ادبی از این شخصیت ،بسیار
اندک است .سیّاب از این شخصیت ،بهعنوان رمزی برای سالهای خوشبختی و سرخوشی استفاده
کردهاست؛ مثالً در قصیدۀ «جیکور أمی» آن سالها را «السنین الخضر» ،یعنی سالهای سبز
دانستهاست:
«آه لو أنّ السنین الخُضرَ عادَت ،یوم کُنّا /لم نَزل بعدُ فتیَّینِ لقبّلتُ ثُالثاً أو رُباعا /وجنَتَی (هالۀ)َ
والشعر الذی نشر أمواجَ الظالم  /فی سیولٍ مِن العطورِ التی تحملُ نَفَسی إلی بحارٍ عمیقه ( ».همان:
)340
ترجمه :آه ،ای کاش که سالهای سبز (پر برکت) برگردند ،روزی که /هنوز دو جوانی بیشتر
نبودیم ،هرآینه میبوسیدم سه یا چهار بار /گونههای (هاله) و گیسوانش را که امواج تاریکی را
پراکنده میساخت /در سیلی از عطرهایی که مرا به دریاهای ژرف می برد.
بنابراین ،یکی از وجوه تشخص معشوق در شعر سیّاب ،عشق او به وفیقه و برگزیدن او بهعنوان
معشوق قابل ستایش اوست .این شخصیت در شعر او ،بهقدری با معشوق آسمانی و آرمانی پیوند
میخورد که بهسختی میتوان فقط بُعد زمینی آن را در نظر گرفت بلکه باید گفت او معشوقی
است؛ زمینی با لعابی آسمانی که با معشوق آنیمایی پیوند خوردهاست.
 -3-2حضور آنیما در شعر قیصر
اگر دوران شاعری قیصر را به دو دوره تقسیم کنیم ،دورۀ اوّل ،شامل مجموعههای «در کوچۀ
آفتاب» « ،تنفس صبح» ،و دفتر دوّم «آینههای ناگهان» میشود و دورۀ دوم ،شامل دفتر اوّل
مجموعههای «آینههای ناگهان»« ،گلها همه آفتابگرداناند» ،و «دستور زبان عشق» میشود .در
دورۀ اوّل ،شاعر به توصیف معشوق از منظر ادبیات سنّتی میپردازد و توصیفاتش ،تفاوت چندانی
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با شاعران دیگر ندارد امّا در دورۀ دوم ،شاعر برای توصیف معشوق ،به تجربههای درونی خویش
استناد کرده و از توصیفات مکرر وکلیشهای دوری گزیدهاست .معشوق او در این اشعار ،ماهیتی
پاک و عفیف دارد و شاعر به او پاک وعفیفانه عشق میورزد .این معشوق ،معشوق سطحی
وسادهانگارانۀ رمانتیکهای چند دهۀ قبل از انقالب نیست بلکه موجودی است که در ابعاد روح
و روان شاعر ،ریشه دوانیده و او را به درک باالیی از مفهوم عشق رسانیدهاست( .روزبه:1390 ،
)292
این معشوق که در بیشتر مواقع بنمایههای آسمانی دارد ،همان آنیمای درون شاعر است و این
مهمترین مقولهای است که میتواند در مقایسۀ مضمون عشق او با سیّاب در نظر گرفتهشود زیرا
عشق قیصر ،همانند سیّاب ،تحت تأثیر گذشتۀ دردناک او قرارنمیگیرد .از دیگر سو ،آن تعهّد
اخالقی نسبت به جنس زن که در شخصیت قیصر شاهد آن هستیم ،در درون سیّاب بسیار کمرنگ
است؛ از این رو ،با محور قراردادن این مقوله ،به مقایسۀ ظهور این کهنالگو در اشعار این دو
شاعر پرداختهایم.
قیصر در البهالی اشعار خود ،بهطور فراوان از آنیمای خود سخن میگوید و او را به نیکوترین
شکلها وصف میکند .آنیمای او در بیشتر موارد اسم ندارد و از ضمیر دوّم شخص مفرد (تو) یا
از حرف ندای (ای) برای مخاطب قراردادن او استفاده میکند .در برخی موارد هم از «همسر»
خود ،بهعنوان نمادی برای بهتصویرکشیدن آن استفاده میکند و اوصاف او را با اوصاف همسر
خود درمیآمیزد و معشوقی با بنمایههای آسمانی وزمینی معرفی میکند؛ بهعنوان نمونه ،در شعر
«همزاد عاشقان جهان» ،شاعر از معشوقی سخن میگوید که گویی از عهد قدیم او را به همراه
خویش داشتهاست:
«میخواهم از کنار خودم برخیزم /تا با تو در سماع درآیم /این دفتر سفید قدیمی /این صفحه،
خانقاه من و توست ( ».امینپور)106 :1391 ،
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او ،کسی است که شاعر او را از عهد ازل دوست داشته و از همان آغاز ،همراه روح شاعر
بودهاست:
من از عـــهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عـــــالم تو را دو ست دارم

چه شب ها من و آسمان تا دم صبح

ســرودیم نم نم :تو را دوســت دارم
(همان)171 :

این زن جاودانه که در دل شبهای تار و در خلوت خیال خویش ،سرود جاودانۀ «دوستت
دارم» را برای او تکرار کردهاست ،همان آنیمای دورن اوست .این زن جاودانه در دید او ،زنی
اسطورهای و فرازمینی است؛ زن دلخواهی که شاعر در هیأتی شگفت ،به توصیف او میپردازد:
نه در خوابم ،نه بیدارم ،سرا پا چش ـم دیدارم

که میآیــــد به دیدارم ،زنی نادیدنی امشب

زنی با مویی از شب شبتر و رویی ز شبنم

میان خـــــــواب و بیداری ،چو رؤیا دیدنی

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
برایش ســـــــفره تنگ دلم را میگشــایم باز

امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
بســاطی گل به گل رنگین ،بســاطی چیدنی
امشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
( همان) 208 :

حتّی اگر این معشوق در کنار شاعر حضور فیزیکی نداشتهباشد ،او را میآفریند:
با تیشــــۀ خ یال تراشـــ یدهام تو را

در هر بتی که ساختهام دیدهام تو را
(همان)44 :

و شاعر حضور او را تسکین دردهای خویش میداند:
گم شــــدی ای نی مۀ ســـ یب دلم

ای منِ من! ای تمــــــــام روح من!

ن د لم
ای تو ل ن گرگــاه تســ ـ ک ی ِ

ســـاحل من ،کشـــتی من! نوح من!

قـــدر انـــدوه دل مـــا را بـــدان

قــدر روح خســـتــه و مجروح من

هرچــه شــــد انبوهتر گیســـوی تو

مــیشــــود انــدوهتــر انــدوه مــن!
( همان) 43 :
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بنابراین ،قیصر نیز همانند سیّاب ،با آنیمای درون خود در ارتباط بوده و برای بیان عواطف و
احساسات خود از آن الهام گرفتهاست.
حال که وجود آنیمای قیصر نیز مشخص شد ،میتوانیم ویژگیهای شخصیتی آنیمای این دو
شاعر را مورد مقایسه و تطبیق قراردهیم تا شباهتها و تفاوتهای نگاه این دو شاعر به این معشوق،
معلوم شود.
 -4-2شباهتهاس آنیماس دو شاعر
بارزترین شباهت آن دو در این موضوع ،استفادۀ آن دو از نمادی برای بیان آنیمای درونشان است
زیرا همانطور که در بحث سیّاب مشاهده کردیم ،ایشان برای بیان آنیمای درون خود از شخصیت
وفیقه ،بهعنوان نمادی برای آن استفاده کردهاست .قیصر نیز در بسیاری از موارد ،میان این زن
جاودانه و «همسر» خویش پیوند برقرارمیکند .انگار همسر او ،همان آنیمای درون اوست که به
صورت فیزیکی نمود پیدا کردهاست:
از هر نظر ،تو عین پســـ ند دل منی

هم دیده ،هم ندیده ،پ سندیده ام تو

زیبا پرســتی دل من بی دلیل نیســت

را
هم دیده ،هم ندیده ،پ سندیده ام تو

با آنکه جز سکوت ،جوابم نمیدهی

را
در هر سؤال از همه پرسیده ام تو را

از شــعر و اســتعاره و تشــبیه برتری

با هیچکس بهجز تو نســـنجیدهام تو
را

(همان ) 44 :

از شباهتهای دیگر آنیمای این دو شاعر ،این است که قیصر نیز همانند سیّاب ،آنیمای درون
خود را به صحنۀ روابط ملموس زندگی برگردانده است و با آنکه معشوقی است ورای
معشوقهای زمینی ،کار معشوقهای زمینی را انجام میدهد .معشوق آن دو ،تلفیقی است از عشق
زمینی با مایههای آنیمایی .قیصر در جایی میگوید:
«وقتی تو /در هیأت الهه الهام /آرام و بیصدا  /مثل پری شناور در باد /یا مثل سایه پشت سرم راه
میروی /و دفتر و مداد و کتاب را  /که در کف اتاق پراکندهاند /از روی فرش کوچکمان جمع
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می کنی /بی آنکه گرد هیچ صدایی /بر لحظه سرودن من سایه افکند /آرامش حضور تو عطر
خیال را /بر خلسهوار خلوت من میپراکند( ».همان)107 :

همچنین ،میتوان شباهت در برخی ویژگیهای ظاهری آنیمای قیصر با آنیمای سیّاب را به این
موارد اضافه کرد زیرا قیصر نیز همانند سیّاب ،بهترین صفات را برای آنیمای درون خود مجسم
میکند .از نمونههای آن در شعر قیصر ،میتوان به بیت زیر اشاره کرد:
صورتگران چین همه انگار خوانده

زیباشــناســی نظری پیش چشــم تو

انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

(همان) 47 :

 -5-2تفاوتهاس آنیماس دو شاعر
از مهمترین تفاوت های میان آنیمای قیصر و سیّاب ،غموض بیشتر این شخصیت در شعر سیّاب
نسبت به قیصر است زیرا همانگونه که مشاهده کردیم ،سیّاب در بیشتر موارد ،از بار معنایی
اسطورهها ،برای عمیقترکردن ویژگی شخصیتی آنیمای درون خود بهره بردهاست ولی قیصر به
سادگی و وضوح ،تمایل بیشتری نشان میدهد.
تفاوت دیگر در آنیمای این دو ،این است که آنیمای قیصر ،برخالف آنیمای سیّاب ،بهصورت
کامالً مثبت نمود پیدا کرده و نگاه شاعر نسبت به او هیچ تغییری نمیکند .برخالف سیّاب که
نگاهی همراه تردید به معشوق خود داشت و این باعث میشد که گاه او را در حدّ تقدیس پرستش
کند و گاه هم از او دوری و بیزاری جوید ،قیصر روز مبادای خود را روزی اعالم میکند که
معشوق در کنارش نباشد:
«وقتی تو نیستی /نه هستهای ما /چونانکه بایدند /نه بایدها /...مثل همیشه آخرِ حرفم /و حرف
آخرم را /با بغض میخورم /عمری است /لبخندهای الغر خود را /در دل ذخیره میکنم /باشد
برای روز مبادا! /اما /در صفحههای تقویم /روزی به نام روز مبادا نیست /آن روز هرچه باشد/
روزی شبیه دیروز /روزی شبیه فردا /روزی درست مثل همین روزهای ماست /امّا کسی چه
میداند؟ /شاید /امروز نیز روز مبادا /باشد! /وقتی تو نیستی /نه هستهای ما /چونانکه بایدند/
نه بایدها /...هر روز بی تو /روز مباداست!( ».همان)251 :
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تفاوت دیگر آنیمای آنها ،این است که در شعر قیصر ،آنیما فقط به عنوان معشوقهای مورد
ستایش ظهور مییابد .قیصر در یک نمونۀ شعری اینچنین میگوید:
ای حُسن یوسف دکــمه پیراهن تو

دل میشــکوفد گل به گل از دامن

جز درهوای تو مرا ســـیر و ســـفر

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
سن
گلگ شت من دیدار سرو و سو

نـــــــــــــــــیســــــــــــــــــــت

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو!
(همان)35 :

ولی آنیما در شعر سیّاب ،در بیشتر موارد ،تکیهگاهی است که شاعر در سختیهای زندگی
وگرفتاریهایش ،به دامان او پناه میبرد؛ به عبارت دیگر ،آنیمای قیصر ،همراه خوشیهای او امّا
آنیمای سیّاب ،همراه سختیهای اوست .این گفته در برخی از نمونههای ذکرشده در متن مقاله
مشهود است.
 -3نتیجبگیرس
نتایج این پژوهش نشان میدهد که حضور کهنالگوی آنیما در شعر سیّاب و قیصر ،یکی از
محورهای اصلی شعر آن دوست .این دو شاعر ،با الهامگرفتن از این کهنالگو ،احوال درونی
خود را آشکار نمودهاند .آنیمای این دو شاعر ،دارای شباهتها و تفاوتهایی است .استفاده از
شخصیتی عینی به صورت نمادین برای توصیف آنیمای درون ،از نقاط مشترک آنان است.
همچنین ،برگرداندن آنیما به صحنۀ روابط ملموس زندگی و شباهت در ویژگیهای ظاهری
آنیمای آن دو ،از شباهتهای دیگر شعر دو شاعر است .غموض آنیمای سیّاب بر اثر استفادۀ زیاد
از بار معنایی اسطورهها و سادگی و وضوح آنیمای قیصر ،از جمله تفاوتهای شعر دو شاعر است.
همچنین ،نمود مثبت آنیمای قیصر و نمود متردد آنیمای سیّاب بین وجوه مثبت و منفی و نیز
تکیهگاه بودن آنیمای سیّاب برای او در مواجهه با سختی ها و نبود این ویژگی در آنیمای قیصر،
از تفاوتهای دیگر آنیمای آنهاست.
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