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Abstract
Introduction: Jung, considers the subconscious mind of man to be the
female and male cross-poles of Anima and Animus. Anima's archetype is
half feminine in the male psyche and Animus is half masculine in the
female psyche. These archetypes are influenced by the relationships and
behaviors of the family, especially the parents, in the presence of each
individual, and can change his personality under the circumstances of his
community and life. The oneness and homogeneity of these archetypes
will cause human development, and the domination of each of these
cross-poles in the individual will make a series of traits and characters
that can be studied from a psychological perspective. These images are
unconsciously depicted in the works of artists. GhaemMaghami, as a
contemporary lady poet, has also unconsciously expressed these
archetypes in his poems in various ways (positively and negatively).
Methods: The present study, with the aim of navigating the hidden
layers of the ideas of Jaleh Ghaem Maghami using psychological
critique and utilizing Jung's thoughts, tries to use a descriptiveanalytical method based on library studies, all the positive and
negative manifestations and effects of the anime's pattern in
Esteghim and Diwan. They express graphs.
Findings: the frequency of positive aspect of animus is higher than that
of negative side in her poems,74.74% of findings present positive aspects
of animus and25.26% of findings indicates negative aspects of animus.
The initial formation of these archetypes is positive when she is single,
but after marriage and quitting her child because of the divorce , the
negative presentations begin to realize.
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Extended Abstract
Introduction

Literature and literary works originated from the
poet’s subconscious and writers, and the
psychological criticism has shown this more than
ever in recent years, so much that many studies
have been done with this approach in the world
literature and the works of the great writers of
the world have been criticized. In Iran, many
works of Persian literature have been studied
and analyzed with a psychological approach by
translating the works of great psychologists such
as Freud, Jung and Adler; but most of these
studies were based on the works of male writers
and poets, and female writers and poets were
less well received; therefore, the present study
seeks to investigate the symbols of Animus as one
of the most important archetypes of Jung in Jaleh
Ghaem Maghami's poetry collection to show the
reflection, frequency and function of this
archetype in the poetry of this contemporary
poet.

Methods

The present research has been done by
analytical-descriptive method relying on library
studies. As the theoretical framework of the
research has been determined according to
Jung's thoughts about the archetype of animus,
then based on this framework, the research
samples have been extracted, categorized and
analyzed from the collection of poems. To
confirm the results of the research, the frequency
and reflection of animus representations and
symbols in the collection of Ghaem Maghami are
presented in the form of diagrams at the end of
the research. The statistical population of this
research is the collection of poems of Jaleh
Ghaem Maghami published by our publication.

Findings

The research findings show that the animus
spirit prevails in Jaleh's poems, so that about
75% of the research findings show the positive
aspects of this archetype. This high frequency is
influenced by two periods of the poet's life; one
of the poems is reminiscent of the poet's
childhood and adolescence, in which the poet
studied and lived in his father's house without
any problems or worries; second, poems are
reminiscent of the poet's middle age; when the
poet reached the fourth stage of animus
development and he devoted his poems to the
humanity and social issues of the society of his
time, especially the difficult living conditions of
women in those days. A high percentage of social
issues, courage, eloquence, chastity indicates
them; of course, the poet's failure in his marriage
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is also reflected in the description of the beloved,
especially the imaginary beloved. The
unfortunate events of the poet's life, including
improper marriage, early death of his parents,
followed by his husband, separation from his
child, illegitimate brother, loss of family wealth,
etc., have sometimes caused the archetype of
animus is angry , rugged and militant in his
poems.

Discussion

The results showed that the reflection and
manifestation of unconscious tendencies are to a
large extent influenced by the political and social
conditions and the events of the poet's life;
therefore, when conditions are provided for the
appearance of these exudates, the higher the
frequency of positive aspect is more and by
suppressing these exudates, the negative side
becomes more prominent.

Conclusion

It can be said that literature is one of the most
important ways to reflect the archetypes in a
positive and negative ways, and this research is
another confirmation of this issue.
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مقاله پژوهشی
بررسی نمود کهنالگوی آنیموس در شعر ژاله قائممقامی
قدرتاهلل علیرضایی ،1غالمرضا سالمیان ،*2فاطمه کالهچیان ،4جهانگیر

کرمی4

 .1دانشجوی مقطع دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .2دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 .4دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکدۀ علوم اجتماعی و علوم تربیتی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ دریافت1398/11/18 :
تاریخ داوری1399/10/30 :
تاریخ پذیرش1400/04/12 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

چکیده
هدف :یونگ ،روانِ ناخودآگاهِ انسان را متشکّل از دو قطب متقابل مؤنّث و مذکّر آنیما و آنیموس میداند.
کهنالگوی آنیما نیمۀ زنانه در روان مرد و آنیموس نیمۀ مردانه در روان زن است .این کهنالگوها تحتِ
تأثیر روابط و رفتارهای خانواده در وجود هر شخص شکل میگیرند و تحتِ شرایط اجتماع و زندگی وی،
میتوانند تغییراتی در شخصیّت او به دنبال داشته باشد .یگانگی با این کهنالگوها موجب تکامل انسان
خواهد شد و استیالی هر یک از این قطبهای متقابل در فرد ،سلسلهای از ویژگیها را پدید میآورد که
از منظر روانشناسی قابل بررسیاند .این تصویرها در آثار هنرمندان به صورت ناخودآگاه خود را نشان
میدهند .قائممقامی شاعربانوی معاصر ،نیز ناخودآگاه این کهنالگوها را در اشعارش به اشکال مختلف(مثبت

و منفی) بروز دادهاست.
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واژههای کلیدی:
یونگ ،کهنالگو ،آنیموس ،شعر معاصر ،ژاله قائممقامی.

روش :پژوهش حاضر ،با هدف راهیابی به الیههای پنهان اندیشههای ژاله قائممقامی با استفاده از نقد
روانشناختی و بهرهگیری از تفکّرات یونگ ،میکوشد با روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر مطالعات
کتابخانهای ،همۀ نمودها و جلوههای مثبت و منفی کهنالگوی آنیموس را در دیوان قائممقامی استخراج و
بسامد آنها به صورت نمودار بیان کند.
یافتهها :بر پایۀ یافتهها ،در اشعار ژاله بسامد جنبۀ مثبت آنیموس در مقایسه با جنبۀ منفی ،باالتر است؛
بهطوریکه 74.74درصد یافتهها پیرامون نمود مثبت آنیموس است و 25.26درصد از یافتهها ،نشان از
جنبههای منفی آنیموس هستند .شکلگیری اولیۀ این کهنالگوها به هنگام حضور قائممقامی در خانواده
مثبت است؛ امّا با ازدواج و شروع زندگی زناشویی وی ،نمودهای منفی آنها آغاز میشود و پس از شکست
در ازدواج و جدایی او از فرزند ،به اوج خود میرسد.

* نویسنده مسئول :غالمرضا سالمیان
نشانی :دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تلفن09183897546 :
پست الکترونیکیsalemian@razi.ac.ir :
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مقدمه
ادبیّات با روانِ انسانها پیوند ناگسستنی دارد؛ زیرا روان انسان شالوده
و اساس آفرینش اثر ادبی است؛ از این رو برخی منتقدان با استفاده از
این پیوند ،نقد روانشناختی را به وجود آوردهاند .آنها با استفاده از
نظریّههای ناخودآگاه شخصی فروید ،ناخودآگاه جمعی و صور مثالی
یونگ و عقدۀ حقارت آدلر ،برخی از آثار ادبی را در بوتۀ نقد روانشناختی
قرار دادهاند .یونگ با طرح اصطالحاتی چون ناخودآگاه جمعی و
کهنالگوها ،تحوّلی در روانشناسی و بالطّبع نقد روانشناسی به وجود
آورد .ناخودآگاه جمعی میراثی است از زندگی نیاکان ،حتّی از دورانی که
بشر در مراحل حیوانی میزیست و آرکیتایپ (صورت اساطیری یا
کهنالگو) طرح کلّی رفتارهای بشری است که خاستگاه آن همان
ناخودآگاه جمعی است .صور مثالی در رؤیاها و توهمّات و خیالپردازی
و هنر و ادبیّات خود را به ما نشان میدهد و به طور کلّی بر زندگی
انسان و مناسبات او نظارت دارد.
آنیما و آنیموس از کهنالگوهای مهمّیاند که در مطالعات ادبی مورد
توجّه بودهاند ( .)1یونگ و همکارنش از میان کهنالگوها به آنیما و
آنیموس توجّه دقیقتری داشتند و مقاالت متعدّدی دربارۀ این دو پدیدۀ
روانشناسی نگاشتهاند .یونگ اعتقاد داشت که ضمیر انسان از دو بخش
خودآگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است؛ در ناخودآگاه انسان ،مجموعهای
از کهنالگوها در حال فعالیّت هستند که آنیما و آنیموس از مهمترین
آنها محسوب میشوند« .آنیما وجود زنانه در ناخودآگاه مردان است و
بالعکس آنیموس وجود مردانه در ناخودآگاه زنان است .آنیما و آنیموس
حدّ فاصل هوشیاری و ناهوشیاری واقع میگردند و بسته به وضعیّت
موجود ،خود را نشان میدهند» (.)2
یونگ پیوسته مدافع این عقیده بود که سرنمونها از تکرار تجربیّات
نیاکان بشری سرچشمه میگیرند .آنیما و آنیموس ،گنجینهای از تمام
تجربیّات اجدادی مردان و زنان است؛ پدیدهای است باستانی و حتّی
امروزه نیز تابع راه و رسم بشر ابتدایی است .آنیما و آنیموس بر رفتار
انسانها به صورت مثبت و منفی تأثیر دارند .آنیما ،خواهان زندگی است؛
چه خوب و چه بد؛ چه زیبا و خوشایند چه زشت و پلید؛ در نتیجه ،هم
میتواند به صورت نماد فرشتۀ نور درآید و هم به صورت مار بهشت،
هم سیرن ،پری دریایی ،فرشتۀ رحمت ،دختر زیبا باشد و هم مادهدیوی
فریبکار که مردان جوان را فریفتۀ خود میکند و شیرۀ جانشان را
میمکد .عالوه بر آن ،آنیما به برخی از حیوانات نظیر ببر و مار و پرنده
نیز کشش و التفات دارد .در مقابل ناآگاه زنان ،یعنی آنیموس آنان ،به
کثرت و تعدّد التفات دارد .آنیموس ،خواهان چندهمسری و چند خدایی
است و در هیأت جمعی از پدران و بزرگان ظاهر میشود که دور
نشستهاند و احکام جزمی صادر میکنند .آنیموس ،مردان خدایگونه و
متعهّد و متعصّب را دوست دارد .این ویژگیها برای درک فرافکنی
آنیموس ،واقعیّت مهمّی به حساب میآید ( .)3آنیموس معموالً عقایدی
ابراز میکند که کم و بیش جمعیاند .اگر زن ،زیبا باشد ،این عقاید به
گوش مرد طنینی گیرا و کودکانه دارد و او را وادار به اتّخاذ روشی
خیرخواهانه میکند؛ امّا اگر مرد بخواهد که زن صالحیّت و شایستگی
از خود نشان دهد ،در آن صورت عقیدۀ آنیموسی زن جان مرد را به لب
خواهد رساند؛ زیرا این عقاید چیزی جز عقیده به خاطر عقیده نخواهد
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بود؛ از سوی دیگر ،آنیموس در حکم هستی زاینده نیز هست؛ به این
معنا که سویۀ نرینۀ زن ،تخمهای زایندهای به بار میآورد که قدرت
بارور کردن سویۀ مادینۀ مرد را دارند (.)3
یونگ معتقد است که آنیما و آنیموس در چهار مرحله کشف میشوند.
چهار مرحلۀ انکشاف آنیموس عبارت است از« :نخست به صورت نیروی
جسمانی ظاهر میشود؛ مثالً در قالب یک ورزشکار .در مرحلۀ بعد ،دارای
روحی مبتکر و قابل برنامهریزی میشود .عنصر نرینه در مرحلۀ سوم در
قالب گفتار بروز میکند و به صورت استاد یا کشیش پدیدار میشود و
سرانجام در چهارمین و واالترین مرحله با تجسّم اندیشه نمودار میشود.
در این مرحله ،عنصر نرینه هم مانند عنصر مادینه نقش میانجی تجربۀ
مذهبی را ایفا میکند و به زندگی مفهومی تازه میبخشد ( .)4گاهی
یکی از این مراحل و گاهی همۀ مراحل ،به همراه اثرات مثبت و منفی
آنیما و آنیموس در آثار ادبی خود را نشان میدهند .از آنجایی که ادبیّات
و هنر ابزاری برای بازنمایاندن تجربههای خاص و منحصر به فرد
شاعران و نویسندگان بویژه شاعران زن است ( )5بررسی متون ادبی
ظهور کهنالگوها و اثرات آن را بهخوبی نشان میدهد.
شاعران زن ایرانی ،هنرمندانه روحیّات ،نیازها و آرزوهای خود را در
مجموعۀ آثارشان منعکس کردهاند .شعر شاعران زن ایرانی ،نمایانگر
ظهور کهنالگوها و سیر تکامل آنهاست .کهنالگوی آنیما و آنیموس در
حالت ناخودآگاه بر ذهن شاعر و نویسنده وارد میشود و مواد هنری و
ادبی را به آنان الهام میکند .این تصاویر ذهنی ،به صورت نمادهایی
خاص ،به شکل ناخودآگاه در اشعار و نوشتهها انعکاس مییابد (.)6
دیوان ژاله قائممقامی شاعر معاصر ادبیّات فارسی ،گنجینهای از جلوهها
و نمودهای آنیموس است که به صورت ناخودآگاه در اشعار وی بازتاب
یافتهاست.
عالمتاج قائممقامی متخلّص به «ژاله» ،نوۀ میرزا ابوالقاسم قائممقام
فراهانی در سال( 1262ش ) .به دنیا آمد .او زبان فارسی و عربی را در
کودکی آموخت و در صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و نقد شعر
کسب دانش نمود .هنوز پانزده سال از عمرش نگذشته بود که به خاطر
مشکالت مالی پدرش با علیمراد بختیاری  -سرتیپ ارتش مظفرالدّین
شاه  -ازدواج کرد ،مردی که بیش از چهل سال از عمرش گذشته بود
و دارای زن و فرزند بود .این ازدواج کوتاه حاصلش فرزند پسری به نام
حسین پژمان بختیاری (شاعر ،نویسنده ،مصحّح ،مترجم) بود (.)7
قائممقامی  ،شاعر درون خود و رنجها و ناکامیهای خود بود .او تنها به
ذکر بیدادهای طبقۀ زورگویان و دفاع از حقوق پایمال شدۀ همجنسان
خویش اکتفا نموده است؛ در واقع ،آنچه در بیشتر اشعار او به وضوح
دیده میشود ،عقبماندگی زنان و آرزوی ترّقی آنان است ( .)7ژاله
تنگناها و مباحث و مسائل حکمی و اخالقی را مانند حکیمی روشنروان
و معلّمی نکتهدان تجزیه و تحلیل مینماید؛ سایهروشنهای حیات
اجتماعی را با خامهای موشکاف از هم میشکافد و زوایای تاریک و
مجهول روان آدمی بویژه زنان را کنجکاوانه کشف و تشریح میکند
( .)7بسامد باالی اینگونه مسائل ،از اشعار قائممقامی گنجینهای
ساخته که میتوان آنها را از دیدگاههای روانشناسی ،جامعهشناسی،
انسانشناسی ،فرهنگ و  ...بررسی کرد و به نتایج قابل توجهّی رسید.
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مقاالت و پژوهشهای بسیاری با موضوع و رویکرد اسطوره و کهنالگو
و ارتباط آن با متون ادبی نگارش یافته است .تمرکز این پژوهشها
بیشتر بر آثار شاعران و نویسندگان مرد بوده و نسبت به آثار زنان توجّه
کمتری شدهاست .مهمّترین و نزدیکترین پژوهشهایی که در زمینۀ
ادبیّات زنان با رویکرد کهنالگوها انجام شده عبارتند از :سیف و
همکاران ( )2که در پژوهشی چیستی و چگونگی ظهور کهنالگوی
آنیما و آنیموس را در شعر طاهره صفّارزاده بررسی و تحلیل نمودهاند؛
کمالی و توحیدیفر ( )8در پژوهشی صور مثالی آنیموس را در رمان
سووشونِ سیمین دانشور بررسی و تحلیل کردهاند؛ صرفی و همکاران
( )6در مقالهای جلوههای آنیموس در اشعار فروغ فرخزاد ،سیمین
بهبهانی و طاهره صفّارزاده را بررسی کردهاند؛ پوالدی و همکاران ()9
در مقالهای به صورت تطبیقی کهنالگوی آنیما و آنیموس را در اشعار
سیمین بهبهانی و غادۀ السّمّان بررسی و تحلیل کردهاند؛ و  . ...بر اساس
بررسیهای انجام شده هیچ پژوهشی دربارۀ آنیموس و کارکرد آن در
اشعار ژاله قائممقامی صورت نگرفتهاست و پژوهش حاضر نخستین گام
در این زمینه شمرده میشود.
روش پژوهش و جامعه آماری
این پژوهش بنیادی ،با هدف راهیابی به الیههای پنهان اندیشههای
ژاله قائممقامی با استفاده از نقد روانشناختی و بهرهگیری از تفکّرات
یونگ انجام شدهاست؛ بدین منظور همۀ نمودها و جلوههای مثبت و
منفی کهنالگوی آنیموس در دیوان قائممقامی استخراج و بسامد آنها
به صورت نمودار بیان شدهاست؛ سپس به ترتیب بسامد هر مؤلّفه تجزیه
و تحلیل شده و برای آن نمونههایی از اشعار قائممقامی نقل شدهاست.
جامعۀ آماری این پژوهش ،دیوان ژاله قائمقامی منتشرشده توسط
انتشارات «ما» در سال  1374است .این پژوهش به روش توصیفی –
تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شدهاست.
پرسشهای پژوهش
بسامد جلوههای مختلف کهنالگوی آنیموس در دیوان قائممقامی به
چه میزان است؟ کدام جلوهها و نمادهای مثبت و منفی کهنالگوی
آنیموس در دیوان قائممقامی به کار رفتهاست؟
بحث و نتیجهگیری
جلوههای آنیموس در اشعار قائممقامی
جانسون معتقد است زمانی زن به زنانگی خود دست مییابد که بخش
مردانۀ خود را زندگی کرده باشد و با حفظ هدایای بخش مردانه
(آنیموس) به الیههای عمیقتر وجود خود برود و زنانگی واقعی خود را
کشف کند .هدایای آنیموس برای زن عبارتاند از :استقالل و حاکمیّت
بر خود ،توانایی جهتیابی در زندگی ،توانایی هدفگذاری و تمرکز بر
هدف و رسیدن به هدف ،حقّ تعیین سرنوشت خود و شکل و ساختار
مستحکم و مناسب بخشیدن به امیال و افکار خود و .)10( ...
کهنالگوی آنیموس خاصیّت دوسوگرایانه یا دوقطبی دارد ()11؛
بنابراین ،هم بر جنبههای سودمند و روشن داللت دارد و هم بر جنبههای
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زیانبار و تاریک .در اشعار قائممقامی بسامد جنبۀ مثبت آنیموس در
مقایسه با جنبۀ منفی ،باالتر است؛ بهطوریکه  %74.74یافتهها پیرامون
نمود مثبت آنیموس است و  %25.26از یافتهها ،نشان از جنبههای
منفی آنیموس هستند.
جلوههای مثبت آنیموس
در صورتیکه به نمایهها و تراوشهای برآمده از آنیموسِ ناخودآگاه،
امکان بروز در خودآگاه داده شود و به خواستهای آن توجّه شود ،این
نمایهها در نمودهای سودمند وارد خودآگاه میشوند و انکشاف مییابند
( .)12مهمترین نمودهای مثبت آنیموس در اشعار قائممقامی به ترتیب
بسامد عبارتند از :توصیف معشوق با  22.97درصد ،عفاف و پاکدامنی با
 21.62درصد ،اندیشههای سیاسی و اجتماعی با  20.27درصد .در نمودار
 1درصد بسامد هر یک از مؤلّفههای آنیموسی شعر قائممقامی آمده
است.
توصیف معشوق
آنیموس در نخستین برخوردش پس از حملِ بر پدر و برادر ،به صورت
معشوق به نمود درمیآید ( . )13توصیف معشوق نخستین مرحله از
جلوۀ آنیموس است که در اشعار قائممقامی با  22.97درصد بیشترین
بسامد را دارد .این مؤلّفه بیشتر به صورت توجّه به ویژگیهای اخالقی
و ظاهری معشوق جلوه یافته است؛ در واقع آن ویژگیهایی که شاعر
در مردان روزگار خود بویژه شوهر ،پدر و برادرش ندیده است ،به صورت
آنیموس در اشعارش بازتاب مییابند:
نقش مردی را عالماتی است پیدا و نهان
وانکه را اینها نباشد هر که باشد بیفر است
روح روشن ،خوی خوش ،دست قوی ،طبع کریم
هر که دارد گرچه مملوک است بر زن سرور است
پاکدل
پاکدامان،
محبّت،
با
فتوت،
پر
خوشروش با دوستان ،صافیدرون با همسر است
عزّت نفسش عیان و ریزش جودش نهان
با شهامت ،با شرف ،خوشنام و واالگوهر است
آن که زن را نیز موجودی چو خود داند ازآنک
در اجم شیر است شیر ،ار ماده باشد ور نر است(.)7
قائممقامی در شعر «شوهر نامحرم» ،بعد از توصیف شوهر خود و آوردن
ویژگیهای منفی او که میتواند ویژگیهای تمام مردان آن دوران باشد،
ویژگیهای معشوق مناسب را در ابیات فوق این گونه بیان میکند،
معشوق باید ویژگیهایی چون اخالق نیکو ،طبع کریم ،پاکدامن و
پاکدل ،با شرف ،خوشنام ،با عزّت و  ...باشد .اینگونه شوهرها اگرچه در
دیدگاه اول مملوک به نظر میرسند؛ اما در واقع بر زن خود سرور هستند.
در چشم زن اگر نه هوسباز و یاوهپوست
مرد آن بود که جوهر مردانگی دروست
همّت بلند و عقل به سامان و تن درست
در خانه ،مرد کامل و در اجتماع ،دوست(.)7
قائممقامی بار دیگر در شعر «شوهر شایسته» ،ویژگیهای مثبت شوهر
شایسته (معشوق) را آورده است .او معتقد است که زن اگر هوسباز
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نباشد ،بهترین شوهر و معشوق برای او کسی است که دارای همّت بلند،
عقل سالم و تن درست باشد .اینگونه مردها در خانه مثل انسانی کامل
با همسرشان رفتار میکنند و در اجتماع مانند یک دوست در کنار آنها
هستند .در ابیات زیر که ادامۀ همین شعر است ،مرد مناسب را کسی
میداند که با وجود کنترل کردن زن و فرزند خود ،بر آنها ستم و
تندخوئی نمیکند .در واقع ،قائممقامی مردی را به لباس و مقام نمیداند،
بلکه مرد مناسب کسی است که به دنبال شرافت و نام نیکو باشد:
مرد آن بود که بر زن و فرزند حاکم است
امّا نه تندگو نه ستمگر نه زشتخوست
مردی به لطف جامه و طرف کاله نیست
آن را به مرد خوان که شرف خواه و نامجوست (.)7
که

شوهری

 ...دیدار مرگ خوشترم آید
گلرنگ و زردموی و تنکصوت و نرمپوست (.)7
قائممقامی ،در شعر «شوهر شایسته» بعد از توصیف معشوق (مرد
کامل) و آوردن ویژگیهای مثبت او ،از برخی از معشوقها هم ابراز
بیعالقگی میکند که با ویژگیهایی چون گلرنگ ،زردموی ،تنکصوت
و نرمپوست و  ...توصیف شدهاند.
آنیموس و معشوق ناشناس یا آرمانی
معشوق ناشناس و مجهول نمودی از آنیموس است که معادل بیرونی
برای آن وجود ندارد .عشقِ نسبت به معشوق ناشناس و مجهول ،همواره
در روان زنان وجود دارد« .زن از این واقعیّتِ انکارناپذیر آگاه است که
او به باالترین و بهترین چیز در خود دست نمییابد ،مگر در حالت عشق
و این آگاهی ،وی را به این شناخت سوق میدهد که عشق ورای قانون
است .ولی در آنجا حرمت علیه وی قد علم میکند؛ چیزی که عشقِ
زن خواهان آن است ،مرد کامل است» ( .)14قائممقامی گاهی در
اشعارش از معشوقی ناشناس و مجهول سخن میگوید؛ این معشوق
ناشناس انسان کاملی است که شاعر همواره منتظر رسیدن اوست و در
شعرش با عناوینی چون معشوق ناشناخته ،دلبر موهوم و  ...بازتاب
مییابد .این مؤلّفه با  7درصد بسامد بسیار کمی دارد.
مااایااۀ عشااااقاای شاااارارانااگاایااز در دل هساااات لاایااک
خنده میگیرد مرا کاین عشق را معشوق کیست (.)7
قائممقامی در شعر «عشق» ،بعد از اینکه عشق و محبت خود را توصیف
کرده و از بخت بد خود شکایت کرده است از عشق و محبّتی که در
وجود اوست و معشوقی ندارد ،سخن گفته است .گویا شاعر هنوز
نتوانسته است معشوقی الیق عشق خود یابد.
مااعشااااوق ناااشااااناااخااتااه را ای صاااابااا بااگااوی
دل میکشد به سوی تو یعنی به سوی عشق(.)7
قائممقامی در بیت باال از شعر «آرزوی عشق» ،از معشوقی ناشناخته
سخن گفته است .این شعر گویا در ایام میانسالی شاعر سروده شده
است؛ چون در ابتدای آن از ایام جوانی و عمر گذشته یاد کرده است .او
میگوید :از عشق فقط آرزوی آن را به دست آورده است ،پس از باد
صبا میخواهد که برای معشوق ناشناختهاش پیامی از عشق و محبت
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او ببرد .معشوق ناشناخته و خیالی در این بیت میتواند نمودی از
آنیموس شاعر باشد که به صورت ناشناخته و مبهم بازتاب یافته است.
ای دلااابااار ماااوهاااوم بااایاااا کاااز غااام تاااو
سااااایاااماااابصااااافااات دل باااه بااارم مااایلااارزد
هاااار سااااااو گااااذرد نااااگاااااه اشااااااکآلااااودم
تصااااااویااار تاااو در چشاااااام تااارم مااایلااارزد
نااقااش تااو ز پشااااات دود سااااایااگااار امشاااااب
میرقصد و در برابرم میلرزد (.)7
قائممقامی در شعر «غزل» هم از معشوق ناشناخته و موهوم سخن
گفته است .معشوقی که همواره منتظر رسیدن آن بوده است و ظاهراً
هرگز به آن نرسیده است .معشوق ناشناخته ،موهوم ،خیالی نمودی از
آنیموس شاعر است که در برخی از اشعارش بازتاب یافته است.
قائممقامی در شعر «عشق ناممکن» از عشق به آشنادلی سخن میگوید
که هرگز تحقّق نخواهد پذیرفت؛ زیرا این اشعار توصیف آنیموس شاعر
است؛ آنیموسی که در پایان همین شعر ،شاعر آن را موهوم و خیالی
توصیف میکند:
در شااااهاار عشااااق ،عشااااق مااجاارد بااه کااوی دوساااات
مساااااتااااناااه باااا تاااراناااه و جاااام و ساااااباااو روم
آشااااافاااتاااهوار در پااای عشاااااق آشاااااناااادلااای
آن دل کااه ناایساااات شاااایاافااتااۀ رنااگ و بااو روم ...
دل طااالااب اساااات و طااالااب مااوهااوم مااطاالااق اساااات
گاام گشااااتااه ماان کااه در پاای گاامااگشااااتااه او روم
مااوهااوم مااطاالااق اسااااات تااماانّااای خااام ماان
جز بادۀ خیال نبینی به جام من (.)7
ژاله در اشعارش ،بارها از عشق و احساسی پاک و مقدّس سخن گفته
است که هرگز معشوقی الیق و شایستۀ آن نیافته است و سرانجام
عاشق عشق خود شده است؛ در واقع میتوان گفت که شاعر ،عاشق
آنیموس خود شده است:
دل پااااار عشاااااااق و بااااایماااااعشاااااااوق
در مااان اسااااات ای غااامآشاااااناااا کاااه مااانااام
دل پاااار ز شااااااوق باااااخااااتاااان اساااااات
لااایاااک دلااابااار نااایاااافاااتااام چاااه کااانااام؟
گااار حااادیاااثااای خاااالصاااااه خاااواهااای خاااواسااااات
عاشق آرزوی خویشتنم (.)7
آنیموس و عفاف و خویشتنداری
شرافتمندی و عفّت در کنار شجاعت و سخنوری از ویژگیهای مثبت
آنیموس است که در روح زن نمود مییابد ( .)15قائممقامی در
اشعارش همواره بر عفّت و شرف خود تأکید دارد و به همۀ همنوعان
خود نیز توصیه میکند که پاکدامن باشند و قدر عصمت و عفّت خود را
بدانند .این مؤلّفه با  21.62درصد دومین نمود پر بسامد شعر قائممقامی
است که هم میتواند نشان از ارزش و اهمّیّت آن نزد شاعر باشد و هم
میتواند نشانی از وضعیّت نابسامان این موضوع در روزگار شاعر باشد:
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تاج عفت سرگرانت کرده بر مردم ندانی
کز گرانباری است باری کشتی ار در گل نشیند
عفّت از دل چون برآید در دهان غوغا نماید
از دهانش دور کن تا بازت اندر دل نشیند
ندارد
سرافرازی
برخیزد
ترس
کز
عصمتی
بیبی از بیچادری البتّه در منزل نشیند
منّت ایزد را که توفیق عفافت داد و پاکی
ناسپاس آن کز عنایات خدا غافل نشیند(.)7
قائممقامی در اشعارش همواره بر پاکدامنی و عفّت زنان و دختران
تأکید داشته است ،حتّی شعری به نام «دعوی عفّت» سروده تا اهمّیّت
آن را نشان دهد .او در این شعر ،با تشبیهات و استعارات زیبا ارزش و
اهمّیّت عفّت و پاکدامنی را گوشزد کرده است .قائممقامی معتقد است
که پاکدامنی باید از وجود انسان برخیزد نه این که به زور و اجبار باشد.
توصیه به پاکدامنی و عفّت و رعایت آن توسط خود شاعر میتواند
نمودی از فرافکنی آنیموس باشد.
مااانّااات ایااازد را کاااه باااا روحااای چاااو گااال
میروم در خاک و پاکم دامن است(.)7
قائممقامی در شعر «تصویری در قاب طالیی» ،پس از ستایش زیبایی
و جمال خود ،از زیباییهای باطنی خود نیز سخن به میان میآورد و از
نور ایمانی سخن میگوید که عامل پاکی و پاکدامنی او در این دنیا بوده
است:
ساااایاانااهام نااوری ز ایاامااان داده باار خااورشاااایااد چاار
دامااانااام آبااای ز پااااکااای بااار ر گاااوهااار زده
نااامااۀ تااقااوای ماان در دساااات وجاادان ماان اساااات
مُهر بر این نامه دست خالق اکبر زده (.)7
قائممقامی معتقد است که تاج عفّت و پاکدامنی موجب شکوه و عظمت
انسان میشود و انسانها باید قدر عنایت خداوند را بدانند .در پایان نیز
خدایش را برای توفیق پاکدامنی شکرگزاری میکند و خرسند است که
چون گل پاکدامن از دنیا خواهد رفت که باز نمودی از فرافکنی آنیموس
است .در ابیات زیر نیز به همنوعان خود بویژه دختران توصیه میکند
که قدر عفّت و پاکدامنی خود را بدانند و با عزّت و آزاد زندگی کنند .در
واقع ،او به دنبال برابری و حقوق زنان است؛ اما برابری و حقوقی که
پاکدامنی زنان و دختران را لکهدار نکند و همراه با سربلندی و عزّت
باشد:
نااور چشاااامااا ،دخااتاارا ،آیاانااده اناادر دساااات تااوساااات
قاادر نااعااماات را باادان ای گااوهاار یااکااتااای ماان
پاااکاادامااان باااش و زآزادی بااه جااز عاازّت مااخااواه
راه تاریکان مرو ای زهرۀ زهرای من(.)7
قائممقامی پاکدامنی عفّتی را که مبتنی بر زور و ترس باشد ،بیارزش

خود نفوذی چشمگیر دارد ،نمایان میگردد ( .)4این مرحله همان

میداند و معتقد است که عفّت و پاکدامنی وظیفۀ هر زنی است و باید

آنیموس تکاملیافتۀ درون زن است که به محض نیاز حاضر میشود؛

از دل سرچشمه بگیرد؛ نه در ظاهر و زبان اشخاص جاری شود:

سخنوری میکند و قاطعانه خود را بیان میکند .هر چند شرایط اجتماعی

عصاااامااتاای کااز تاارس باارخاایاازد ساااارافاارازی ناادارد
بیبی از بیچادری البتّه در منزل نشیند(.)7

آنیموس و شجاعت
یکی از مهّمترین ویژگیهای مثبت آنیموس ،شجاعت و بیپروایی است
( .)15این خصیصه در زندگی زنان به شکل مردی شجاع و نیرومند
خود را آشکار میکند؛ یعنی زنان در برهههایی از زندگی خود،
ویژگیهایی که معموالً مختص مردان است را نشان میدهند .شجاعت
و بیپروایی که از ویژگیهای مردانه است در برخی از اشعار قائممقامی
بازتاب یافته است .این مؤلّفه با  8.10درصد از مؤلّفههای با بسامد پایین
نمود آنیموس است:
عااااشاااااقااام وز کسااااایااام پاااروا نااایسااااات
دیده بگشا که پرده برفکنم(.)7
قائممقامی در شعر «اعتراف» ،با شجاعت و بیپروایی از عشق و عاشق
شدن سخن میگوید .این در حالی است که در دوران او ،ازدواج دختر
با صالحدید پدر و مادر و بدون اطّالع و نظرخواهی از او انجام میشد؛
همانگونه که برای خود او نیز اتفاق افتاده بود .در واقع ،این شجاعت
و بیپروایی شورشی در مقابل بعضی آداب و رسوم خانوادگی حاکم بر
روزگارش بوده است .ژاله تا جایی پیش میرود که با شجاعت و
بیپروایی حاضر است برای رسیدن به عشق از نام و نشان خود و تمام
آداب و رسوم حاکم بر جامعه عبور کند:
پااا باار سااااار تااعاایاان و نااام و نشاااااان نااهاام
در جستجوی عشق و جنون کو به کو روم (.)7
تااا نااپااناادارنااد زن را لااعاابااتاای باایدساااات و پااای
پشت دستی بر دهان مرد بازیگر زنم(.)7
پاانااجااه اناادر پاانااجااۀ مااردان شاااایاارافااکاان زناام
از گاااری چاااون سااااار بااارآرد هاامّااات واالی ماان
باااکاای از طااوفااان ناادارم ساااااحاال از ماان دور ناایساااات
تا نگویی گور توست این سهمگین دریای من(.)7
اشعار ذکر شده دفاع قائممقامی از همنوعان خود در مقابل ظلم و ستم
مردان است ،او با شجاعت و بیپروایی با مردانی که زن را بازیچه قرار
میدهند ،مبارزه میکند و پنجه در پنجۀ آنها میزند تا نگاه مردان را
نسبت به جنس زن تغییر دهد و در این راه از هیچ خطر و طوفانی باک
ندارد .حتّی وقتی آسمان (نماد آنیموس) با شاعر سر ناسازگاری پیدا
میکند ،شاعر مشتی نیز حوالۀ او میکند:
آساااامااان گاار نااغاامااۀ ناااسااااازگاااری ساااااز کاارد
مشت سنگین بر دهان آن سیه اختر زنم(.)7
آنیموس و سخنوری
آنیموس در سومین مرحلۀ به صورت کشیش یا استادی که با سخن

اجازه سخنوری و ابراز وجود به قائممقامی نداده است؛ امّا او سخنانش
را برای آیندگان به صورت مکتوب به جا گذاشته است .این مؤلّفه با
 9.45درصد چهارمین مؤلّفههای با بسامد شعر قائممقامی است:
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ماان ز دناایااا رفااتااهام ای نااازناایاان آیااناادگااان
رفااتااگااان را جااز کااتاااب و گاافااتااه راهآورد ناایساااات
وانااچااه باااقاای مااانااد از مااجاامااوعااۀ اشااااعااار ماان
برگ خشکی هست بر شا سخن ،گر ورد نیست(.)7
با توجّه به ابیات ذکر شده ،قائممقامی در شعر «پیام به زنان آینده»،
کتاب و گفتههایش را تنها رهاوردی میداند که میتواند برای آیندگان
به جا بگذارد؛ زیرا شرایط اجتماعی ،اجازۀ سخنوری و شاعری به زنان
روزگار او را نمیداده است .در ابیات زیر نیز هرگاه شاعر ظلم و ستم
مردان بر خود و همنوعان خود را مشاهده کرده ،با شمشیر قلم به مبارزه
با آنها پرداخته است و حتّی مردان صاحب دانش و علم را به مناظرۀ
علمی دعوت کرده است که میتواند نشانههایی از جلوۀ سخنوری
آنیموس درون شاعر باشد:
گار تارا شاااامشاااایار در دساااات اساااات و بااازو آهانایان
من به نوک خامه پهلو با پرندآور زنم (.)7
پاار کاانااد ای ماارد آخاار گااوش ساااانااگاایاان تااو را
منطق گویای من شعر بلندآوای من (.)7
مااردی ار در فاارّه عاالاام اساااات ایاان ماایاادان و گااوی
دانشی مردا بیا تا خامه بر دفتر زنم (.)7
قائممقامی در شعر «قضاوت کودکانه» ،علم و دانش خود را به ر
میکشد و از علوم گوناگونی که در زمان کودکی و جوانی کسب کرده
است ،سخن میگوید:
آمااوخااتاام بااه کااوشااااش و اناادوخااتاام بااه جااهااد
بااس دانشااااا کااه باار شااااجاارش باارگ و باار ناابااود
در پاااارسااااای ادیاااب و باااه تاااازی ادبشااااانااااس
گشااااتاام کااه جااز گاازیاانااش عاالااماام بااه ساااار ناابااود
در نااقااد شااااعاار و ماانااطااق و در حااکااماات و نااجااوم
وز گونهگونه دانش کم زان گذر نبود (.)7
آنیموس و انسانیّت
آنیموس در چهارمین و واالترین مرحله با تجسّم اندیشه نمودار میشود.
در این مرحله ،عنصر نرینه هم مانند عنصر مادینه نقش میانجی تجربۀ
مذهبی را ایفا میکند و به زندگی مفهومی تازه میبخشد ()4؛ یعنی
زنان در پی امور خیر ،احسان و بخشش و به طور کلی جامعۀ آرمانی
هستند .معموالً در این مرحله زنان دیگر به دنبال امیال و آرزوهای
شخصی خود نیستند و بیشتر به مشکالت جمعی و جامعه توجّه دارند و
بهویژه در پی حل مشکالت همنوعان خود هستند .این مرحله در اشعار
قائممقامی به شکل توجّه به انسانیّت و خدمت به خلق بروز یافته است:
گااار تااارا عشاااااق و امااایاااد عشاااااق نااایسااااات
مااایتاااوان بااااری باااه احسااااااان زیسااااااتااان
فاااکااار بااایاااماااار تاااهااایکاااف داشااااااتااان
باااهااار تااایاااماااار یاااتااایاااماااان زیسااااااتااان
دیاااده بااار نااااکاااامااای سااااااخاااتااای باااران
بساااااتااان و آناااگاااه تااان آساااااان زیساااااتااان
در خاااور انساااااان و انساااااان خاااوی نااایسااااات
گر بخواهی آدمیسان زیستن (.)7
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قائممقامی در شعر «عشق و احسان» ،پیشنهاد میکند اگر انسان عشق
و امیدی در زندگی ندارد میتواند به فکر تهیدستان و یتیمان باشد و
انسانیّت و عدالت را در جامعه گسترش دهد ،این تجسّم اندیشه و مفهوم
تازۀ زندگی است .در ابیات زیر از شعر «اشتلم» ،نیز شاعر به انسانیّت،
عدالت و دوری از جور و ستم دعوت میکند:
مااردماای بااناامااا نااه مااردی عاادل و دیاان بااناامااا نااه جااور
تااا سااااراپااا کاایاانااه را قاافاال صاااافااا باار در زناام
ماارد کااردارم ماان امّااا دعااوی مااردیاام ناایسااااات
گام در این تنگ میدان ناکسم من گر زنم (.)7
آنیموس و تالش برای استقالل
تالش برای کسب استقالل و حاکمیت بر خود و حق تعیین سرنوشت
یکی از هدایای آنیموس به زنان است ( .)10در اشعار قائممقامی بر
ورود زنان به عرصههای اجتماعی و تالش برای دستیابی به حقوق
انسانی ،دستیابی به کار و شغل به عنوان یکی از پایههای استقالل زنان
و برابری آنها با مردان تأکید شده است .در ابیات زیر از شعر «پیام به
زنان آینده» شاعر مصرانه زنان و دختران آینده را به تالش و کوشش
دعوت میکند تا استقالل و سرنوشت خود را به دست گیرند و ثابت
کنند که تفاوتی میان زنان و مردان در اجتماع وجود ندارد:
دساااات و پااایای ،هاماتای ،شاااوری ،قایااامای ،کاوشاااشااای
شاااهارِ هساااتای جااان مان جاز عارصااااۀ ناااورد نایساااات
آخاار ای زن جااناابشاااای کاان تااا بااباایاانااد عااالااماای
کانچه ما را هست هم زان بیشتر در مرد نیست (.)7
قائممقامی معتقد است تنها راه استقالل زنان در جامعه ،رهایی از قید
مالی مردان است .پس تا زمانی که زنان گوشهگیر و خانهنشین هستند،
باید از مردان اطاعت کنند؛ بنابراین اوّلین قدم استقالل زنان ،تالش
برای کسب درآمد و به دست آوردن شغل است:
از شااااااهااای و وزارت و سااااارداری ساااااپااااه
بااگااذر کااه یااک ضااااعاایاافااۀ مُاادباار ،دباایاار ناایساااات
تااا مااا ،ضااااعاایااف و نااانخااور مااردیاام و گااوشااااهجااوی
راهی بهجز اطاعت مرد قدیر نیست (.)7
ژاله در شعر «آرزوی متزلزل» ،بار دیگر بر تالش و کوشش زنان برای
رسیدن به حقوق پایمالشدۀ خود ،تأکید میکند و همدلی و تالش را
تنها راه رسیدن به این توفیق میداند:
یاااا پااای ّخاااذ حاااقّ رفاااتاااه ز دساااااات
دسااااااتاااای از آسااااااتاااایاااان باااار آرناااادی
یااااا چااااو مااااردان دریاااان ساااااارای غاااارور
خااااویشااااااتاااان را کساااااای شاااااامااااارناااادی
کااافاااش تاااوفااایاااق پااایاااش پاااا بااااشااااااد
گر زنان پشت هم بدارندی (.)7
اندیشهها سیاسی و اجتماعی نمودی از آنیموس
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عنصر نرینه در پیشرفتهترین شکل خود ،زن را به تحوّالت روحی دوران
خود پیوند میدهد و حتّی سبب میشود بیش از مردان انگارههای خلّاق
را پذیرا شود ( .)16این ویژگی آنیموس «نمایانگر جنبههای متفکّر و
منطقی روان زنان است .این خصلتها میتواند زن را به سوی دانش و
کسب معنای واقعی رهنمون سازد» ( .)17قائممقامی نسبت به مسائل
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دوران خود ،بویژه مسائلی مربوط به زنان
واکنش نشان داده است .او با ازدواجهای سنتی و سنتهای حاکم بر
روابط زناشویی مخالفت میکند و در اشعارش مالکها و معیارهای
ازدواج ،سن ازدواج و روابط زن و شوهر ،آزادی زنان و  ...را به عنوان
موضوعات مهم مطرح میکند:
نااوحااه بااادا نااغاامااهام گاار جااز نااوای مااهاار زن
پردهای دیگر سرایم یا رهی دیگر زنم (.)7
قائممقامی شعرش را در خدمت به زنان و مسائل اجتماعی آنها قرار
داده و بارها به این مسأله در شعرش  -مانند بیت باال  -اشاره کرده
است .یکی از مسائل مهمّ اجتماعی زنان در دوران شاعر ،ازدواج دختران
و آداب و رسوم حاکم بر این مسأله بود .شاعر بارها  -مانند ابیات زیر -
با ازدواج بدون رضایت دختر و در سنین پایین مخالفت کرده و معتقد
است که ازدواج بیرضایت نوعی خرید است؛ زیرا دختران برای ازدواج
باید هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ عقلی به بلوغ رسیده باشند:
آنااکااه زن را باایرضاااااای او بااه زور و زر ،خااریااد
هست نامحرم به معنی ور به صورت شوهراست (.)7
شاااارط تاازویااج ار بااود نااه سااااالااگاای در دیاان مااا
هام بالاوغ جساااامای و عاقالای دو شاااارط دیاگار اساااات
در دگاارجااا دخااتاار نااه سااااالااه ،گاار بااالاا شااااود
جان خواهر ،جای آن سودا نه در این کشور است (.)7
اجااتااماااعاای هساااات و ناایااروئاای زنااان را در فاارنااگ
در دیار ما هم ار زن جمع گردد ،فرد نیست (.)7
قائممقامی معتقد است تنها راه رهایی زنان از وضعیت اسفناک در جامعۀ
ایران ،اتحّاد و همدلی آنهاست .بدین منظور باید مانند زنان غرب
صاحب تشکیالت مدنی و اجتماعی شوند تا قدرت دفاع از حقّ و حقوق
خود را پیدا کنند .او همچنین به آزادی و برابری زن و مرد و خروج زن
از سیطرۀ مرد هم پرداخته و معتقد است که نسیم آزادی از اروپا به
مشرقزمین خواهد رسید و دختران آیندۀ ایران از آزادی بهرهمند خواهند
شد:
دخاااتااار فاااردای ایاااران ،دخاااتااار اماااروز نااایسااااات
گاار بااخااواهاای ورنااه ،باارگاایاارنااد باانااد از پااای ماان
آخاار ایاان بااازیااچااه زن ،باار مساااانااد مااردان زنااد
تکیه ،وز صهبای عشرت پر شود مینای من (.)7
زن بااااارون آیاااااد از اساااااااارت مااااارد
ور فاااااراتااااار نشاااااااد ،بااااارابااااار بااااااد
مااان ناااگاااویااام کاااه هاااماااچاااو ماااا آن مااارد
خاااار در پاااای و خااااک بااار ساااااار بااااد
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قاااارنااااهااااا بااااوده جاااانااااس زن مااااقااااهااااور
قرنها جنس زن مظفر باد (.)7
قائممقامی نسبت به موضوع «حقّ طالق» و «حضانت فرزند» نیز در
اشعارش به شدّت انتقاد کرده است و این قوانین را ظلم و ستم درحقّ
زنان دانستهاست:
خااود طااالق مااا بااه دساااات تساااات ،امااا آن طااالق
گر ز دین داری خبر؟ مردود ذات کبریاست (.)7
شااااوی و زن از هام جاادا گشااااتانااد و طافالای بایگاناااه
ماند بیکستر ز من واحسترتا ای آینه (.)7
جلوههای منفی آنیموس
در صورتیکه به تراوشها و نمایههای برآمده از آنیموس ناخودآگاه،
اجازۀ بروز در خودآگاه داده نشود و فرد تحتِ تأثیر زیانبار پدر قرار گیرد،
کهنالگوی آنیموس به صورت زیانبار به نمود در خواهد آمد ( .)12در
اشعار قائممقامی این جنبۀ آنیموس ،نسبت به جنبۀ مثبت آن ،به مراتب
بسامد پایینتری دارد ،به گونهایکه حدود  25.26درصد از یافتهها
بیانگر جنبۀ منفی آنیموس هستند که به ترتیب بسامد ،خشم و
پرخاشگری با  52درصد ،کینهتوزی با 24درصد ،یأس و ناامیدی 16
درصد ،فریبکاری و فتنهانگیزی با  8درصد بازتاب یافتهاند .در ادامه با
ذکر نمونههایی به بررسی و تحلیل این جنبهها پرداخته شده است.
آنیموس و کینهتوزی و دسیسهگری
کینهتوزی و دسیسهگری از خصلتهای منفی آنیموس است که در
وجود زن بروز پیدا میکند .این حالت زمانی که زن در شرایط بد روحی
قرار گیرد ممکن است خود را نشان دهد .این همان مرحلهای است که
یونگ میگوید :در زنان «حسابگری ،کینهتوزی و دسیسهبازی رشد
میکند و از نظر روانی به جایی میرسند که ممکن است حتی آرزوی
مرگ دیگران را هم بکنند» ( .)4قائممقامی بعد از آنکه در زندگی
زناشویی تحت فشار شدید قرار گرفت ،از پدر و مادرش گله و شکایت
کرده است و نسبت به آنها ابراز بیعالقگی میکند .مانند بیت زیر از
شعر «چه میشد؟»:
دلاام دریااای خااون اساااات ار نااه در دامااان تاانااهااائاای
شکایت از پدر یا ناله از مادر نمیکردم (.)7
ازدواج ناموفق ،فشار زندگی ،جدایی از فرزند و  ...باعث شده دل شاعر
دریای خون شود و با بغض و کینه دربارۀ پدر و مادرش که بانی این
اتفاقات هستند ،سخن بگوید .او شوهرش را هم بینصیب نگذاشته و با
اینکه جهیزیه و مهرش را به او میبخشد ولی برای او آرزوی مرگ
میکند ،این ،خطرناکترین بخش آنیموس منفی در روان زنان است.
مانند بیت زیر از شعر «ناسزاگوئی»:
باااحااال اسااااات از جاااهااایاااز و ماااهااار ،امّا
مرگ او را ازو طلب دارم (.)7
قائممقامی از شدت خشم و کینهای که نسبت به مردان دارد ،در برخی
از اشعارش ،همنوعانش را به مقابله به مثل و جبران ستم مردان بر زنان
تشویق میکند که نشان از نمود منفی آنیموس اوست .او از زنان انتظار
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دارد زندگی را به جهنّمی برای مردان تبدیل کنند .مانند ابیات زیر از
شعر «شوخی جدی»:
پشاااااات نااااکاااس شااااااوهاااران را بااایدریااا
زیاااار بااااار زناااادگاااااناااای خاااام کااااناااایااااد
هساااااتااای او را باااه پشااااات ساااااگ ناااهااایاااد
خااااانااااهاش را خااااانااااۀ ماااااتاااام کااااناااایااااد
تاااا شااااااود دیاااواناااه از تااایاااماااار عشااااااق
بااااهاااار او آدم گاااایااااا را دم کااااناااایااااد
خاااااک گااااورسااااااتااااان و آب ماااارده را
با غذای آن بد آئین ضم کنید (.)7
آنیموس و فریبکاری
یونگ معتقد است که زن باید بت «وجاهت ملی» ()respectabilite
را در خود بشکند .در واقع ،نباید نقابی آرمانی و مثالی بر چهره بندد و
خالصۀ کالم ،حیلهگر و فریبکار باشد)18( .؛ زیرا یکی از ویژگیهای
منفی آنیموس فریبکاری و نیرنگبازی است .قائممقامی در تعدادی از
ابیاتش ( 8درصد) ،نیرنگ و فریب را تنها سالح و سرمایۀ زنان روزگارش
توصیف کرده است .در واقع ،هنگامی که جامعه اجازۀ حضور و فعالیّت
به زنان نمیدهد و آنها بازیچۀ امیال مردان میشوند ،مکر و حیله و
استفاده از حربۀ زیبایی تنها ابزار برای رسیدن به امیال و آرزوهایشان
است ،هرچند این سالح نیز در بسیاری از موارد قابل اتّکاء نیست .مانند
ابیات زیر از شعر «عشق» و «حسود»:
کاایسااااات زن؟ بااازیااچااۀ اماایااال باایپااروای ماارد
الجرم سرمایهاش جز حسن و جز نیرنگ نیست (.)7
ناایاارنااگ و رنااگ و جاانااباال و جااادو سااااالح ماااساااات
لیک آن سالح نیز چنان قلعهگیر نیست (.)7
قائممقامی در شعر «زن بیوه» ،بعد از تشریح مصائب و گرفتاریهای
زنان بیوه و تفکرات و اندیشههایی که در جامعه دربارۀ آنان وجود دارد
به زندگی خود در دوران بیوه بودن میپردازد و میگوید برخی از زنان
بیوه با مکر و فریبکاری مردان هوسباز را به سوی خود جذب میکنند
در حالی که خود را سیاهبختی میداند که فاقد مکر و حیله و فریبکاری
است:
رهاازناای ،روی و ریااا خااواهااد و ،تااوداری و مااکاار
وین سیه روز نه روئی و نه توئی دارد (.)7
آنیموس و خشم و پرخاشگری
خشم و پرخاشگری قائممقامی پس از جدایی از همسرش به اشکال
گوناگون بروز پیدا میکند .گاه با یاد شکوه و جالل اجدادی و حسرت
بر ایّام حال؛ گاه با نفرین و بدگویی از شوهر و گاه با شکوه و شکایت
از پدر و برادر ؛ در واقع ،قائممقامی «با برخوردهای خشونتبار اعتقادات
خود را بیان میکند و به آسانی روان مردانۀ خود را برمال میسازد»
( .)4احساسات و طبع زنانه مانع نشده که عنصر نرینه بهگونهای تند
و نامالیم در اشعار او بروز نکند .خشم و پرخاشگری با  52درصد
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بیشترین بسامد را در میان جنبههای منفی آنیموس شعر ژاله دارد .برای
نمونه در شعر «قضاوت کودکانه» ،خشم و پرخاشگری قائممقامی
بهصورت هجو و بدگویی در شعرش بازتاب مییابد .او از رفتار نابخردانۀ
پدر و مادرش در قبال ازدواج دخترشان گله و شکایت میکند و آنها را
بیعقل میخواند:
گاااهاام ز مااادرسااااات شاااااکااایاات گااه از پاادر
کان هر دو را ز عقل نصیبی مگر نبود (.)7
مااادرم رفاات و پاادر بااگااذشاااات و شااااوهاار ناایااز ماارد
یااک باارادر مااانااد ،ویاان بااگااذار تااا ،ای آیاانااه
گااویااماات کااو ناایااز در دناایااای باانااگ اساااات و شااااراب
نی ز من فارغ ،که از ارض و سما ،ای آینه (.)7
قائممقامی از برمال کردن بیبند و باری برادرش نیز ابایی ندارد .اودر
شعر «درد و دل با آینه» که بسیاری از رنج و مالیمات زندگیاش را
بیان کرده است ،بیپرده از اعتیاد برادرش نیز سخن گفته است .اما
بیگمان متهّم اصلی شعر او ،شوهرش علیمرادخان بختیاری است که
گاه و بیگاه او را به باد هجو و توهین گرفته است ،او حتّی قصایدی را
به هجو او اختصاص دادهاست .برای نمونه در ابیات زیر از شعر
«تصویری در قاب طالئی» به بدترین شکل ممکن شوهرش را توصیف
کرده است:
بااا کااه میگویم حاادیااث ،این عشاااوه و ایمااا بااه کیساااات
باار حااریاافاای کااز خاارد پااهاالااو بااه جاااناااور زده
آنااکااه آن جااا خاافااتااه وز خاارطااوم فاایاالآسااااای خااویااش
صاااااور اسااااارافاایاال را باایااغاااره باار خاارخاارر زده
دیااو ساااایاامااا شااااوهااری کااز روی ناااماایاامااون خااویااش
آب وحشت صبحدم بر روی همبستر زده (.)7
کار قائممقامی به هجو پدر و مادر ،برادر و شوهرش ختم نمیشود ،او
گاهی پا فراتر گذاشته و تمام مردان را به باد هجو و بدگویی میگیرد و
آنها را موجوداتی بیعقل و باطن میخواند که چیزی جز عذاب و
بدبختی برای زنان فراهم نمیآورند:
چایساااات مارد ،ایان ظاااهار بایباااطان ،ایان هایاچ ایان کالام؟
کاااساااامااان گااوی ای گاالااش را بااا ضااااالل آماایااخااتااه
رایااات عااازمالااارجاااالاااش بااار فااالاااک افاااراشاااااتااه
لاایااک بااا حاازمالاانساااااا عاازمالاارجااال آماایااخااتااه
ماارد چاابااود ،جااز فااراهاام ساااااز ناااخااوش لااقاامااهای؟
لااقاامااهای بااا اشااااک و بااا خااون عاایااال آماایااخااتااه
عشااااق آتشااااناااک او در داماان بسااااتاار خاامااوش
وصلتش با فصل و مهرش با جدال آمیخته (.)7
قائممقامی با همۀ خشم و نفرتی که نسبت به پدر و مادر در درجۀ اوّل
و همسر در درجۀ دوم داشت ،امّا در پایان زندگی گویی همه را میبخشد
و از هجوها و بدگوییهای خود ابراز پشیمانی میکند که میتواند نتیجۀ
دور شدن از خاطرات تلخ ،فروکش کردن خشم و نفرت او ،حضور فعّال
در جامعه و کسب اعتماد به نفس و استغنای بیشتر باشد .او در شعر
«پس از مرگ شوهر» ،اعتراف میکند که شوهرش گرانمایه مردی بوده
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و قدر و ارزش زندگی با او را درک نکرده است و در مرگ شوهرش
مرثیهای سروده است.
کاانااون او بااه خاااک سااااایااه خاافاات و خاایاازد
شااااااارار غااااام از جاااااان امااااایااااادوارم
گاااراناااماااایاااه ماااردی ،جاااوانااامااارد شاااااویااای
باااه ساااااار سااااااایاااهای باااود از کاااردگاااارم
ناادانساااااتاامااش قاادر و اکاانااون چااه حاااصااااال
گر از دیدگان ،اشک خونین ببارم (.)7
قائممقامی در شعر «سماور» هم بعد از توصیف اخالق پدر و مادرش،
آنها را فرشتههایی میداند که اکنون از این جهان پرکشیدهاند و این
کهنآشیان را برای او گذاشتهاند:
آن هااار دو فااارشااااااتاااه پااار کشاااااایااادناااد
بااار چااار و شاااااکساااااتاااه شاااااد پااار مااان
زان پااااس ره رفااااتااااگااااان گاااارفااااتاااانااااد
هاااام خااااواهاااار و هاااام باااارادر ماااان
در ایاااان کااااهاااان آشاااااایااااانااااه اکاااانااااون
من ماندهام و تو در بر من (.)7
قائممقامی ،از خلقت ضعیف و ناقص زن انتقاد میکند و با خشم و
عصبانیّت از مقام و منصب مردان و بینصیبی زنان از جایگاه اجتماعی
در طول تاریخ در شعر «حسود» سخن میگوید:
داناای کااه زن ز ماارد بااه تاان ناااتااوانتاار اسااااات
ویان ناقاص خالاقاات اساااات حارج بار ماریاض نایساااات
پاایااغاامااباار اساااات ماارد و بااه زماایاان داورساااات ماارد
ایان خاود حاقایاقاتای اساااات حاادیااث ساااامایار نایساااات
چااناادیاان هاازار ماارد بااه شااااااهاای رسااااایاادهانااد
در ایاان باازرگ عااالاام و یااک زن وزیاار ناایسااااات
از شااااااهااای و وزارت و سااااارداری ساااااپااااه
بگذر که یک ضعیفۀ مُدبر ،دبیر نیست (.)7
قائممقامی در شعر «وسوسۀ کنیز» به طبع سرکش و پرخاشگر خود
معترف است و معتقد است که طبع او از هیچ عقل و منطقی پیروی
نمیکند و اگر فلک هم فرمان پذیرد ،او نمیپذیرد:
زیاان طاابااع تاانااد ساااارکااش فاارماااناابااری ناایااایااد
فاارمااانااگاازار اگاار هساااات چااون ماان نااه ،باارتاار از ماان
فاارمااان نااماایپااذیاارم دیااگاار ز عااقاال و ماانااطااق
فرمان هم ار پذیرد افالک و اختر از من (.)7

به گونهای که شاعر ،هم خود و هم جنس زن را بیارزش میشمارد و
معتقد است که زن گوهری بیمایه و ضعیفهای بیش نیست .برای
نمونه در شعر «تصویر هستی» ،زن را در فرهنگ ایران موجودی
بیارزش میداند که با وجود گوهرین بودن ،آغشته به خاک سفال است
و ارزش خود را از دست داده است:
کیساااات زن ،ای وای ،این بااازیگر ،این بااازیچااه چیساااات؟
گوهری بیمایه ،با خاک سفال آمیخته (.)7
قائممقامی در بیت زیر از شعر «در چاهسار حرم» ،از شرایط زندگی در
شرایط فرهنگی آن روزگار شکایت میکند و پس از ناامیدی ،خود را
هیچ کس میخواند و جرم خود را زن بودن میداند .او در بیت بعدی از
شعر «نکوهش شوهر» هم بعد از یادآوری صفات مثبت خود و ناامیدی
از تغییر و تحوّل در جامعه ،به کنایه خود را ضعیفه میخواند و بهرهاش
از زندگی فقط سرزنش و تحقیر است:
بااس سااااارباالاانااد کسااااام ،امااا بااه جاارم زناای
در خاندان بشر گوئی که هیچ کسم (.)7
ماااان کاااایسااااااتاااام آو ضااااااعاااایاااافااااهای
کش نام و نشان طعن و تسخریست (.)7
قائممقامی در شعر «حسود» ،سعی کرده نسبت به تحقیر و سرزنش
زنان در جامعه با الفاظی چون روبسته ،زبانبسته و  ...واکنش نشان دهد
و از اینکه زنان تالشی برای تحوّل شرایط زندگی خود انجام نمیدهند،
احساس یأس و ناامیدی میکند:
روبساااتااه ،دسااااتبساااتااه ،زبااانبساااتااه ،بساااتااهچشااام
آخر حقیر کیست اگر زن حقیر نیست (.)7
یأس و ناامیدی قائممقامی در شعر «قضاوت کودکانه» به اوج خود
میرسد؛ آنجا که او زن را در مقابل قدرت خداوند بیچاره و تسلیم
میداند:
او قااادریساااات مااطاالااق و باایااچاااره زن ،عااجااوز
راضی به سرنوشت خود ار بود ور نبود (.)7
اوج ناامیدی و یأس قائممقامی در شعر «تصویر هستی» است که جهان
و مافیها را با نگاهی سرد و ناامیدانه به تصویر کشیده است:
اصاااال امکاان چیساااات وین انسااااان کبرانادوز کی اساااات
قصاا ّاااهای از هاار طاارف بااا صااااد ساااا ااوال آماایااخااتااه
آن باالاانااد اخااتاار سااااپااهاار و ایاان تاابااه گااوهاار زماایاان
هاایااچ در هاایااچ و خاایااال اناادر خاایااال آماایااخااتااه
هاار یااقاایاانااش بااا هاازاران ریااب و شااااک در ساااااخااتااه

آنیموس و یأس و ناامیدی
افکار ناخودآگاه عنصر نرینه گاهی چنان حالت انفعالی به وجود میآورد
که ممکن است به فلج شدن احساسات و یا ناامنی شدید و احساس
پوچی منجر گردد .در این گونه موارد عنصر نرینه از ژرفترین
بخشهای درونی زن نجواکنان میگوید :تو بیچارهای ،چرا این همه
دوندگی میکنی؟ فایدۀ این همه زحمت چیست؟ زندگی هرگز بهتر از
این نخواهد شد ( .)16این مؤلّفه در اشعار ژاله  16درصد بسامد دارد،
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هر دلیلش با هزاران احتمال آمیخته (.)7
نمادهای آنیموس
آسمان نماد آنیموس
طبق عقیدۀ گذشتگان و تفکّرات اسطورهای آسمان نماد مذکر ،پدر،
مردانگی و آنیموس است ( .)19ژاله به عنوان شاعر زن نیمنگاهی هم
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به این کهنالگو داشته است .نکتۀ قابل توجّه دربارۀ آسمان در شعر
قائممقامی این است که در هر سه بیت به صورت منفی به کار رفته و
شاعر در حال مبارزه با آسمان است .او در پایان شعر «درددل با آینه»،
از نامالیمات زندگی و شرایط جامعه شکایت میکند و معتقد است که
روزگار ،دین و  ...از اغنیاء حمایت میکنند و آسمان نیز پیوسته از ناحق
پشتیبانی میکند و دلیل این امر ،اتفاقات صحرای کربال است .آسمان
نماد مردانگی در اتفاقات زمین دخیل است:
آساااامااان پایاوسااااتااه پشااااتایابااان ناااحاق باوده اساااات
عبرتت را بس ،حدیث کربال ،ای آینه (.)7
هاایااچ از خاادا نااخااواهاام ،وز ساااایاار آساااامااان هاام
بهر خدا چه خواهد چر ستمگر از من (.)7
قائممقامی در شعر «وسوسۀ کنیز» ،بار دیگر به آسمان و بهرهای که
آسمان به انسانها میبخشد ،اشاره کرده است .این بخشش آسمان
ریشه در باورهای کهن دارد که آسمان را نماد پدر و مردانگی
میدانستند .شاعر در بیت زیر از شعر «اشتلم» ،عمالً به مبارزه با آسمان
بر میخیزد و میگوید اگر آسمان با او مخالفت باشد به مبارزه خواهد
ایستاد:
آساااامااان گاار نااغاامااۀ ناااسااااازگاااری ساااااز کاارد
مشت سنگین بر دهان آن سیه اختر زنم (.)7
مار نماد آنیموس
مار نماد مردانگی است و حیوان مورد عالقۀ زن نیز معرّفی شده است.
مار رمز مطلوب ناخودآگاهی است ( .)3مار را در بسیاری از سنتها
«ارباب زنان میدانند ،زیرا مار مظهر باروری است .)20( ».این نماد
چندبار در اشعار قائممقامی تکرار شده که خودش و یا زنان دیگر را به
مار نسبت داده یا تشبیه کرده است:
تااا بااه کای هاماچاون کشاااف سااار در گاریابااان درکشااام؟
تا به کی چون مار گرد خویشتن چنبر زنم؟ (.)7
قائممقامی در شعر «تصویری در قاب طالیی» ،ابتدا کماالت خود را
وصف میکند ،سپس از گفتۀ خود ابراز پشیمانی میکند و میگوید :این
ویژگیهای رقاصهای بغدادی است .در این توصیف ،اشارهای به داستان
مار و حوّا نیز میکند .مار «یک خدای قدیم اولیه است که در آغاز تمامی
حکایات پیدایش کیهانی دیده میشود ،هر چند بعد ،توسط مذاهب
اخالقی طرد میشود .او آن چیزی است که جان میبخشد و حفظ
میکند .)20( ».به عقیدۀ یاکوب بومه «در وجود مار دیگر خیریتی
نمانده است و آنچه مانده وجودی خطاکار است که دوست دارد تجسم
غرور باشد .)20( ».همین ویژگیها یعنی غرور و جانبخشی آن را به
نمادی از مردانگی تبدیل کرده است:
عااقاادی از گااوهاار بااه گااردن هاامااچااو جاافاات قاایصااااران
ناایاامااتاااجاای هاامااچااو شاااااهااان قااجاار باار ساااار زده
بسااااتااه باار بااازوی ساااایااماایاان یااارهای ماااناانااد مااار
مار حوا ،راه آدم را بسی خوشتر زده (.)7

آنیموس «بیشتر بیانگر عناصر جمعی است تا شخصی و به همین دلیل
ویژگی جمعی بودن است که زنان هنگامی که عنصر نرینه به جای آنها
سخن میگوید معموالً از کلمات «ما» یا «آنها» یا «همه» استفاده
میکنند و در گفتارشان واژههایی مانند «همیشه»« ،الزم است» و «ما
باید» به چشم میخورد» ( .)16این خصیصه ،یک ویژگی زبانی-
واژگانی است که میتواند نشانی از ویژگیهای روانشناسانۀ احساس
قدرت و چیرگی باشد .قائممقامی از جمله شاعران زن ادبیّات فارسی
است که از این واژگان در اشعارش بسیار بهره برده است .اهمّیّت
موضوع زمانی است که عناصر جمعی همراه با ویژگیهای مثبت و منفی
آنیموس در شعر جلوه میکنند .برای نمونه در بیت زیر از شعر
«پیشگویی دربارۀ آزادی زنان» ،ضمنِ تبیین راههای آزادی زنان در
آینده ،با آوردن واژگانی چون «منظر ما» اتحاد و همدلی برای رسیدن
به قدرت و چیرگی را آورده است:
آنااچااه ماایگااویاام تااو را ،از مننن نر منا دور ناایساااات
چشمت ار بستهست سودی نیست در ایمای من (.)7
قائممقای در بیت زیر از شعر «درددل با آیینه» ،بعد از شکایت و گله از
روزگار ،بخت و  ...از دین هم گله میکند که به جای پشتیبانی از ضعفا،
کمککننده به اقویا شده است .دین را همراه با ضمیر جمع «ما» بهکار
برده است:
دینن منا یاااریااگاار خاایاال ضااااعاایاافااان بااود ،لاایااک
گشته ایدون کارساز اقویا ،ای آینه (.)7
شاعر در شعر سراسر آنیموسی «عشق و احسان» ،بعد از توصیف شرایط
زنان در جامعه ،با آوردن الفاظی چون شاید ،باید و  ...سعی دارد به
آگاهی زنان و دختران برساند که برای تغییر شرایط زندگی ،باید خودشان
تالش و کوشش کنند و منتظر معجزه و  ...نباشند:
در ساااااایااااهچااااال حاااارم بنننایننند تاااارا
پاااا باااه گااال سااااار در گاااریاااباااان زیساااااتااان
کااااناااچاااه گااافاااتااام بااار فااارناااگساااااتاااانااایاااان
شنننناینند و بنناینند چاااو آناااان زیساااااتااان
بنناینند ،آری بنناینند ،اماااا فااارقهااااسااااات
در فرنگستان و ایران زیستن (.)7

آنیموس و عناصر جمعی
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سالمیان و همکاران
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.

نتیجهگیری
بر اساس بررسیهای انجام شده ،اشعار قائممقامی مملو از روح آنیموسی
است ،هر چند اشعاری دربارۀ موضوعات و مسائل زنانه ،آرایش ،لوازم
زنانه و  ...نیز دارد .اما برجستگی جلوههای مثبت و منفی آنیموس در
اشعار او بیشتر است .این کهنالگو در اشعاری که یادآور دوران کودکی
و نوجوانی شاعراند ،جلوۀ مثبت خود را نشان میدهند ،گویی شاعر با
ناخودآگاه خود کنار آمده و قداست و رسالت آن را پذیرفته است،
بهگونهایکه بسیاری از جلوههای مثبت کهنالگوی آنیموس در اشعار
او دیده میشود ،به گونهای که  74.74درصد از یافتهها بازتاب آنیموس
مثبت است؛ او اندیشهها و اعتقادات سیاسی و اجتماعی ( 20.27درصد)
بسیاری بویژه برای دفاع از همنوعان خود در اشعارش گنجانیده است و
بدینگونه نسبت به بسیاری از سنتهای عرفی و شرعی حاکم بر جامعۀ
زنان اعتراض کرده است .او زنان و دختران را به تالش و کوشش
شجاعانه ( 2.74درصد) دعوت میکند و خود نیز عقایدش را بیپروا و
شجاعانه ( 8.10درصد) در اشعارش مطرح کرده است .او نسبت به عفّت
و پاکدامنی ( 21.62درصد) ،بسیار حساس بوده و به همنوعان خود نیز
توصیه میکند که قدر عصمت و عفّت خود را بدانند .توجّه شاعر به
احسان ،عدالت و انسانیّت ( 8.10درصد) و گسترش آن در جامعه ،یکی
دیگر از جلوههای مثبت آنیموس است .قائممقامی در اشعارش به
توصیف معشوق ( 22.97درصد) بویژه معشوق ناشناس ( 6.75درصد)
پرداخته که بازتاب مرحلۀ اول انکشاف آنیموس است .با تمام این
اوصاف ،طبع و احساسات زنانۀ قائممقامی ،موجب نشده کهنالگوی
آنیموس در اشعار او بهگونهای تند ،ناهموار و ستیزهجو بروز نکند .جبر
زمانه ،فشار خانواده ،ازدواج نامناسب ،جدایی از شوهر و دوری فرزند و
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 ...موجب بروز آنیموس منفی ( 25.26درصد) ،خشن و تند در اشعار او
شده است .آنیموس منفی به صورت ،خشم و پرخاشگری ( 52درصد)،
کینهتوزی ( 24درصد) ،یأس و ناامیدی ( 16درصد) و فریبکاری (8
درصد) در اشعار قائممقامی بازتاب یافته است که واکنش شاعر به شرایط
فرهنگی و اجتماعی و بهویژه خانودگی آن روزگار است .او در بسیاری
از اشعارش از پدر و مادرش گالیه میکند ،شوهرش را بارها هجو کرده
و حتی برای او آرزوی مرگ میکند ،گاهی مردان را به باد هجو و
بدگویی میگیرد تا بدین وسیله خشم ،پرخاش و کینۀ آنیموس را نشان
داده باشد .به طور کلّی شاعر در شرایط آنیموس مثبت ،انسانی بزرگ و
هدایتکننده است که برای شأن و منزلت همجنسان خود برنامهریزی
میکند و راه و روش نشان میدهد؛ در حالی که در شرایط آنیموس
منفی ،انسانی ناامید است که نه تنها برای خود ،برای همجنسان خود
نیز ارزش و منزلتی قائل نیست و به دنبال کینهتوزی ،حسادت ،خشم و
پرخاشگریهای شخصی است.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
این پژوهش به روش نظری و کتابخانهای انجام شده و فاقد نمونۀ
انسانی جهت آزمایش بوده است .در ضمن تمام ضوابط اخالق پژوهشی
در فرایند علمی کار مراعات شدهاست.

حامی مالی
تمام منابع مالی و هزینه پژوهش و انتشار مقاله تماماً برعهدۀ نویسندگان
بوده و هیچگونه حمایت مالی دریافت نشدهاست.
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تعارض منافع

مشارکت نویسندگان

این نوشتار برگرفته از پایاننامۀ دکتری تحت عنوان «نقد روانشناختی

 نویسندۀ ا ّول دانشجوی.مقاله برگرفته از پایاننامه مقطع دکتری است
مقطع دکتری است؛ نویسندۀ دوم استاد راهنما و نویسندۀ مس ول است؛
نویسندۀ سوم استاد مشاور و نویسندۀ چهارم استاد مشاور دوم پایاننامه
.هستند

 پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی بر اساس،اشعار ژاله قائممقامی
 دانشکدۀ ادبیات و،نظریات یونگ» است (گروه زبان و ادبیات فارسی
 کرمانشاه) است و با منافع شخصی یا، دانشگاه رازی،علوم انسانی
.سازمانی منافات ندارد
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