تحليل و بررسي آنيما در غزلهاي حسين منزوي
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چکيده

کهنالگوي آنيما در نظريهي يونگ ،روانشناس سويسي ،تجسم تمام گرايشهاي روان زنانه در
روح مرد است و با توجه به تجارب نژادي زندگي مشترك بين مرد و زن در طول ساليان دراز در
ناخودآگاه جنس مذکر نهادينهميشود .در اين پژوهش با مطالعه اشعار حسين منزوي؛ غزليات وي
بر اساس کهن الگوي آنيماي يونگ مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و همچنين نشان داده
شده است که نمود مثبت آنيما به گونهي «معشوق» و « الهامبخش بودن» در اشعار وي از ناخودآگاه
به خودآگاه شاعر رسيده اند.در اين جستار اين نمودها بسيارند و بيان کننده اين نکته مي باشند که
در اشعار منزوي معشوق اساطيري ،ناخودآگاه به صورت تصاوير گوناگون تبلور مي يابد ،اما
شماري از آنها که بسامد بيشتري دارند ،گزراش شده است.
واژه هاي کليدي :منزوي ،آنيما ،غزل
_____________________________
*کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي.
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مقدمه
مهم ترين کهنالگوي صورت مثالي روان مرد را مي توان آنيما يا روان مادينه او نام برد که براي
تأثيرگذاري بر زندگي هر مردي ،ظرفيت فراواني دارد« .کهنالگوي آنيما جزئي از کهنالگوي کلي
روانانگاره در نظريه کارل گوستا يونگ روانشناس سويسي است که به معناي تصوير دروني از
جنس مخالف در ناخودآگاه ميباشد که بيانکنندهي مادينة روان در مرد(آنيما) و نرينة روان
(آنيموس) در زن است(».مگي؛ ):731:671
اين کهنالگو مي تواند بيانگر اين موضوع باشد «که بخشي از وجود هر مرد همواره زن و بخشي
از وجود هر زن ،همواره مرد است؛ هر چند آدميان به آن وقوف و حضور ذهن نداشته
باشند(».ياحقي؛ )381:603
آنيما و آنيموس در واقع ميتوانند نمودار اين پندار کهن نيز باشند که آدمي در ابتدا دوجنسي بوده
است« .در روايات کهن يوناني آمده است که انسانها در ابتدا به هم چسبيده بودند و زئوس آنها را
از هم جدا کرد و از اين رو هر نيمه در پي نيمهي ديگر خود است و همين ميتواند سرچشمة
عشق به جنس مخالف باشد(».همان .)38_: 1مشابه اين روايت را نيز در تلمود ميتوان ديد1
«خداوند آدم را داراي دوچهره آفريد؛ بهطوري که در يک سو مرد و در يک سوي ديگر زن قرار
داشت .سپس اين آفريده را از وسط دو نيم ساخت(».شميسا؛ )111:67:
کهنالگوي آنيما (روان مادينه) به هيچ روي به زن مشخصي اشاره نميکند .يونگ معتقد است «هر
مرد در جهان دروني خود تصوير زني جاودانه را با خود دارد نه جلوه و تصوير اين يا آن زن
بخصوص را  ...از آنجا که اين تصوير ذهني ،ناخودآگاه است و هميشه بهطور ناخودآگاه بر محبوب
و معشوق پرتو ميافکند ،يکي از داليل بسيار نيرومند جاذبه و دلباختگي و انزجار
است(».همان)451
آنيما معموال در دورههاي پسين به شکل زنان و گوناگون منعکس ميشود و «مردان معموال کسي را
دوست ميدارند که خصوصيات روان زنانه را داشته باشند و هر مرد تصوير ازلي زني را دارد که
اساسا در ناخوداگاه اوست و بر زندگي عاطفي و احساسي وي سايه مي افکند(».ياحقي؛ )381:603

آنيما مي تواند در روان و ناخودآگاه هر فردي بهگونهاي متفاوت نمودار شود و به مرحلهي
خودآگاهي برسد .نمودهاي آنيما نيز در ادبيات ما که ميتواند «بهگونهي معشوق يا زيباي آرماني
زنانه ،سپاهي ترك ،آناهيتا ،فرشته و پري ...نمودار شود و نامهاي چون بت عيار ،يار بينام و نشان،
معشوق پنهاني و همره ناشناس بر خود نهد(».صرفي؛ سال اول )37-01کم نمي باشد و تجسم آن را
مي توان در برخي از اشعار شاعران جويا شد.
ما در شعر معاصر به ازاي هر شاعر ميتوانيم نمودهاي با نامهاي متفاوت ديگري از آنيما بيابيم
کتاب داستان يک روح (بررسي آنيما در بوف کور صادق هدايت) ،بررسي آنيما در شعر شاملو،
شاسوسا (بررسي آنيما در شعر شاسوساي سهراب سپهري است) و بزرگ بانوي ازلي در مورد
اشعار فروغ فرخزاد و چندين مقاله ي ديگر از جمله ي اين آثار مي باشند.تجلي آنيما در برخي از
اشعار منزوي به صورت معشوق اساطيريست که با بر شمردن ويژگي هاي بکر و فرا زميني و
همچنين با خطابهاي گوناگون خود باعث متمايز شدن وي در ميان شاعران معاصرگشته است؛
نامهايي چون خوب خاموش ،بانوي اساطيري ،بانوي غزلها ،خاتون نگارين و...
ما در اين پژوهش برآن بودهايم تا با بازگوي ويژگي هاي معشوق اساطيري شاعر ،او را از ميان
معشوقهاي زميني وي برجسته نمايم و پاسخگوي اين سؤال باشيم که آيا آنيماي او از طريق
اشعارش به مرز خودآگاهي رسيده و منزوي توانسته است تا با زبان شعر آن را به سطح خوداگاهي
خويش برساند يا خير؟
تحليل بحث
عاشق بودن و عاشقانه زندگي کردن را ميتوان يکي از ويژگي هاي اصلي و آشکار زندگي شاعران
دانست «ارکان اصلي اين طرز تفکر عاشقانه که عميق ترين عاطفه ي انساني را شکل مي دهد عشق
و عاشق و معشوق هستند که هر شاعري بسته به بينش خود از اين مفاهيم و تجربه هاي که در
ارتباط با آنها دارد به توصيف آن مي پردازد»(روزبه ؛)1111:618
معشوق در ادوار مختلف ادبيات دچار تحوالتي شده است در ابتدا معشوق در ادبيات کالسيک
جلوه و توصيفات زميني را به خود اختصاص داده بود در اين دوره ما با معشوق کلي که توصيف
همه شاعران از آن تا حدودي يکسان است رو به رو مي باشيم«معشوقي که در اين تغزالت
توصيف مي شود همگي داراي ويژگي هاي مشابهي هستند و با زيباي کم و بيش يکسان ،وصف

مي شوند .قدي چون سرو ،تني سيمين ،رويي چون ماه ،گيسواني سياه ،کمري باريک ،چشماني
سياه چون نرگس و  ...که تصوير آرماني مرد ايراني را از معشوق در ناخودآگاه به نمايش مي
گذارد»(صرفي؛سال اول)34 1به مرور زمان و با وارد شدن عرفان و تصوف در هاله اي از رمز و
رازها فرو مي رود تا در ادبيات معاصر ،معشوق به صورت آشکار و جزيي تر نمود پيدا مي کند و
هر يک از شاعران معشوق خود را به صورت ويژگي هاي منحصر به فرد به تصوير مي کشند نيما،
شاملو ،اخوان ،فروغ و  ...به جلوه اي خاصي از توصيف معشوق رسيده اند که آنرا مي توان به
صورت برجسته و آشکار در اشعار شان واکاويد.
منزوي نيز با داشتن پيشينه ي فرهنگي پربار و قلم رساي خويش در توصيف زن ،بعنوان معشوق
خود ،چه آرماني و چه زميني ،اشعاري ناب در اين زمينه به وجود آورده است که سبب تمايز او از
شاعران ديگر گشته است .قداست عشق را ميتوان در اشعار وي به گوش جان شنيد.؛ منزوي
عاشقي است که نام عشق را بر خود نهاده (نام من عشق است ميشناسيدش آيا؟) و جهان را بدون
عشق ،نيستي نام مينهد به ياري عشق است که از وادي جادوان عبور ميکند و در دنياي زمهرير
امروزي او را يک فرصت ناب مي داند و با او غم ها و شادي هاي کوچکش را دور مي اندازد و
سرانجام براي بهانه نام زن را بر آن مي نهد .
تجلي معشوق در غزل هاي منزوي
با نگاهي گذرا به تاريخ ادبيات اين مرز و بوم مي توان چنين برداشت نمود که جايگاه زن در شعر
و ادب فارسي از ديرباز از مکاني بايسته و مناسب برخوردار نبوده است اما حسين منزوي از جمله
شاعراني است که با بي پرواي و جسارت خود و با تکيه و بهره بردن از زباني قدرتمند و فرهنگي
غني توانسته در اين زمينه گوي سبقت را از شاعران هم دوره ي خود بربايد و بر آنان پيشي گيرد و
به توصيف زن  ،بعنوان معشوق خويش چه آرماني و چه زميني بپردازد و حتي در برخي از اشعار
خود تصاويري زيبا و تامل برانگيز از آن ارائه نمايد

توصيف معشوق در اشعارحسين منزوي به سه گونه نمودار گشته است  .:معشوق زميني  .1تلفيقي
(معشوق آسماني و زميني ) .6معشوق اساطيري و آسماني که در واقع مي تواند تبلور آنيماي شاعر
باشد و همچنين بيشترين بحث و بررسي ما را در نمود هاي مختلف آنيما را از آن خود نمايد.

معشوق تلفيقي
زن را مي توان درکنار عشق يکي از خمير مايه هاي اصلي موجود در غزليات منزوي دانست
حضوري ملموس و گسترده ي اين دو عنصر به گونه اي جشمگير است که گاه هر دو واژه اين
تواناي را دارند که جانشين هاي مناسبي براي هم به شمار آيند1
من عاشق خود توام اي عشق و هر زمان
نامي زنانه بر تو نهاده ام  ،بهانه را
(با عشق در حوالي فاجعه؛):651:604
و يا
تو هيچ نام نداري به ذهن من ناچار
به نام عشق تو را مي زنم صدا اي زن
(مجموعه اشعار؛)6041:601
منزوي با بيان احساسات و عواطف خويش،عشق و درونياتش را نسبت به زن (معشوق) محدود
ننموده و هر آنچه را که در انديشه ي خود نهفته است در قالب واژها و کلمات نمودار مي سازد و
گاه ارزشي فراتر از نمونه هاي واقعي آن در زندگي معمولي که موجود هستند اختصاص مي
دهد.معشوق تلفيقي در برخي از غزليات وي ،معشوقي است که داراي شخصيتي دو بعدي است و
در عين زميني و دست يافتني بودنش از سوي ديگر داراي خصوصياتي فرا زميني و اسطوره اي مي
باشد .منزوي با توجه به نوع نگرش خاص خويش و تصويري که از چنين زني در ذهن دارد با
توصيف و تصوير سازي هاي قوي توانسته که اين نوع معشوق را در برخي از غزليات خود به
تصوير بکشد و او را جاودانه نمايد.معشوقي که به مانند آيينه تمام نما مي تواند در کنار زميني بودن
جلوه اي از زن دلخواه و اسطوره اي شاعر را به نمايش بگذارد1
روزي اگر خواهم به چشمت،طرح نوي اندازم از عشق
تصوير خواهم کرد،آن را با صورت يک زن برايت
يک زن به خوي و خصلت تو،با هيات و با قامت تو
آيينه اي خواهد شد آري طرحي که دارم من برايت
(با عشق در حوالي فاجعه؛)::31:605

علت اين امر را شايد بتوان در اين مورد دانست که با رو به افول نهادن جواني شاعر و تولد
دخترش غزل ،از التهاب و هيجان عشق هاي مجازي وي کاسته مي شود و عشق تا حدودي رنگ
و بوي حقيقي را از آن خود مي کند؛البته نه عشق حقيقي به مفهوم الهي آن و با بن مايه هاي
عرفاني،بلکه عشقي که تا حدودي واالتر از نوع مجازي آن است و نمود آن را هم مي توان در
اشعارش يافت.
شايد برسم با تو بدان عشق حقيقي
ابرويت اگر پل زند از عشق مجازم
(همان):741
گويا همين تغيير سبب شده است که ديگر عشق هاي او با نظر بازي آغاز نشود و تنها به زيباي
هاي ظاهري جسم معشوق مانند افسونگري چشم و تن وسوسه آميز اکتفا نکند و براي اغناي خود
بدنبال عشق تازه اي باشد که در «تنگناي زمان و مکان نگنجد و از قيود قوافي زن و تن خود را
رها نمايد و رهاتر از همه ي محدويت هاي حاکم بر کل نظام هستي باشد»(کاظمي؛)011:600
منزوي عاشق ،که ديگر از دويدن در «سنگالخ ها و ناهمواري هاي اروتيسم راه به جاي نمي
برد»(همان )081بدنبال انديشه اي تازه اي از ارائه زن و عشق است که دست به آفرينش چنين
معشوقي مي زند معشوقي که آسماني و اسطوره اي است اما جنبه ي زميني بودن آن بارزتر است.
معشوقي که در اشعار او عينيت خود را از دست داده اند و از مقام معشوقي پست و زميني به چنان
جايگاهي مي رسد که گاه قابل تشخيص با معبود نيست معشوقي که « هر دو بعد شخصيت زن
يعني هم شخصيت زن زميني و هم زن اسطوره اي را دارد زني که اگر در عالم واقع توانايي و
قدرت زن اسطوره اي را نداشته باشد در تفکر و نبوغ منزوي به چنين مقامي دست مي يابد و
منزوي در قسمت هايي از اشعار خود به جلوه و شخصيت زميني بودن او اشاره مي کند»(عبدي؛-1
.):601 1:70و سر انجام شاعر در اين کنکاش ها به عشقي دست مي يابد که در کمال زميني بودن
داراي ماهيتي آسماني است و اين عشق تلفيقي گاه او را به چنان اوج¬هاي مي رساند که حتي مي
تواند با بن مايه هاي آسماني آن پهلو بزند
چه گونه بال زنم به ناکجا که تويي
بلند مي پرم اما نه آن هوا که تويي
(مجموعه اشعار ؛)5:31:601

و يا
دگر هواي اوج هاي بي تو رو نمي کنم
که عشق چون تو نيستي شکسته بال مي زند
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛)531:60:
معشوقي تلفيقي که با وجود زميني بودن و نشست و برخاست هاي روزانه با او ،آرماني و فرا
زميني است و در همه ي ابعاد زماني و مکاني مي تواند تجلي يابد .منزوي از چنين معشوقي
خواهان بار يافتن به دنيا ي خويش است
خيالي ،وعده يي،وهمي،اميدي،مژده يي،يادي
به هر نامي که خوش داري تو بارم ده به دنيايت
(از کهربا و کافور؛)751:677
و با ورود به دنيا وي براي به تصوير کشيدنش تمام عشق هاي اسطوره اي کالسيک را به ناگه فرا
ميخواند تا با در نظر داشتن ابعاد زمينيش آن را با لعابي ،اسطوره اي و آرماني جلوه دهد.
اگر بايد زني همچون زنان قصه ها باشي
نه عذرا دوستت دارم نه شيرين و نه لياليت
که من با پاك بازي هاي ويس و شور رودابه
خوشت مي دارم و ديوانگي هاي زليخايت
(از کهربا و کافور؛)751:677
و از ميان تمام معشوق هاي که در ادبيات کالسيک بيانگر و نمودي از آنيماي هر شاعر مي
توانستند باشند يعني«رودابه ،تهمينه ،شيرين و ليال که در ادبيات و فرهنگ ايران نمونه هاي کامل از
نمود آنيما به صورت معشوق به شمار مي آيند»(صرفي؛سال اول  )341تنها انگشت قبول بر روي
تعدادي از آنها مي گذرد و از صافي عشق خود عبور مي دهد و«انگاره عاشقانه ي ويس و زليخا و
سودابه و رودابه را بر ليلي و عذرا و شيرين ترجيح مي دهد»(کاظمي ؛ )::31:600شاعر در برخي
از غزليات خويش با توصيف دقيق تر او را از يک انسان امروزي و زميني دور مي سازد تا از
معشوقي عيني و زميني به معشوق اساطيري نزديک تر کند
اي چون افق مشترك در ميان دو جوهر !
اي طرفه اي هم زميني و هم آسماني

اي معني خواستن تا به اندازه ي اوج
گسترده نام تو با عشق تا بي زمان
(حنجره زخمي تغزل؛) 501:677
و اين گونه است که در برابر جسم زميني معشوق خورشيد با تمام عظمتش اخگري بيش نيست
خاك اخگري حقير ز خورشيد آه نه
خورشيد اعظم از تن خاکيت ،اخگري است
(حنجره زخمي تغزل؛) 471:677
زني امروزي که باجذبه ي خويش سرآمد همجنسان خويش گشته و با توانايي هر چند زميني
،قدرت و توان آن را در خويش مي بيند که شاعر را از قيد مکان و زمان برهاند
زني که مثل غزل هاي عاشقانه ي من
به حسن مطلع و حسن طلب زبانزد بود
مرا زقيد زمان و مکان رها مي کرد
اگر چه خود به زمان و مکان مقيد بود
(از کهربا و کافور؛) :7:_1 1:677
معشوقي که با وجود زميني خويش به مانند معشوق هاي اسطوره جلوه مي کند و عالوه بر بهت
شاعر ،ستايش هر فردي را نسبت به خود بر مي انگيزاند
تو از معابد مشرق زمين عظيم تري
کنون شکوه تو و بهت من تماشايي است
(حنجره زخمي تغزل؛) 111:677
و شاعر که خود را در قيد و بندهاي زميني گرفتار مي ببيند ،بر آن است تا به وسيله ي معشوق
خويش که تمثيلي از ديار موعود براي او به حساب مي آيد و فضاي آن مملو از جاودانگي است
بر تمام اين مشکالت فايق آيد و به اين دليل ز پس خود تمام پل ها را مي شکند تا راهي براي
بازگشت از اين سرزمين آرماني نداشته باشد
تو آن دياري  ،آن سرزمين موعود ي
فضاي تو همه از جاودانگي لبريز
شکسته ام ز پس خود تمام پل ها را

من از تو باز نمي گردم اي ديار عزيز!
(همان)151
معشوق اسطورهاي يا آرماني
با بررسي غزليات حسين منزوي مطابق کهن الگوي آنيما ي يونگ مي توان چنين تصور کرد که در
بسياري از موارد شاعر تحت تاثير روان زنانه ي درون خود واقع شده و شايد بتوان گفت که
معشوق اساطيري در اشعار وي بوسيله ي همين کهن الگو است که بر شاعر تجلي مي نمايد و از
آنجايي که شاعر در آنيما يا روان زنانه خود معشوق آرماني خود را در مي يابد که نظاره گر او نيز
بوده است،دست به آفرينش صورت ايده آلي که از او در ذهن خود دارد ،در اشعارش مي زند و
چون منبع فرافکني اساطيري به مانند آنيما  ،تجربه هاي به ارث رسيده ي ناخودآگاه جمعي است
که در طي ساليان دراز در نهاد هر انساني به ميراث گذاشته شده اند به اين واسطه ،کهن نمونه ها
شکل مي گيرند .
« ادراك شاعر بسيار عميق تر از اداراك عامه ي مردم است .جهان او نيز جهاني گسترده تر از جهان
افراد معمولي است او با جهان درون و نهان تعلق خاطر بيشتر دارد تا با جهان بيرون .از اين رو به
سرچشمه هاي راز و عوالم ناپيدا ي جان نزديک تر است بدليل همدلي با جهان قادر است بن مايه
ها و تجربه هاي مکرر مشترك زندگي جمعي را در قالب تصويرهاي حسي مجسم نمايد و به آن
ها شکل بدهد و به زمان ها و مکان ها و مخاطبان عصر هاي مختلف تعميم
دهد»(فتوحي؛) 6031:604شاعر با انطباقي گسترده اين ميراث مشترك ،با خواسته هاي درون
خويش  ،قدرت باز آفريني وايجاد تصاويري بکر و غني را در ذهن و خيال خود مي يابد.
در رويکرد اسطوره اي ،معشوق شاعر از شخصيت اصلي خويش فاصله مي گيرد و به آن جيزي که
شاعر در ذهن خويش خواهان آن مي باشد بدل مي گردد .در حقيقت ماهيت اسطوره موجب مي
شود «که در آن معشوق «زن»از ويژگي هاي طبيعي و ذاتي که مختص افراد بشري است جدا گشته
و ويژگي خاص و خارق العاده بودن را يابد.ا لبته اين ويژگي خاص بودن و به تمام صفات خوب
دنيا متصف شدن تمايل نهايي تمام شاعران مرد نسبت به زني است که در صورت محبوب يا
معشوق تجلي مي کند(».اشرافي؛) 361:603
بر اين اساس گاه منزوي با معشوقي رو به رو مي شود که او را از واقعيت هاي زندگي شخصي
خويش به تاريخ ال زمان اسطوره مي کشاند و شاعر با قلم رسا خود بخوبي مي تواند بن مايه هاي

ذهني و تجربه هاي روحي خويش را از اين زن بعنوان معشوق در قالب واژه ها به صورت زن
اسطوره اي وآرماني خود مجسم نمايد.معشوقي که در عالم واقع عينيت ندارد و تنها ساخته و
پرداخته ي ذهن شاعر است و سايه آن را که در برخي از غزليات وي نمايان گشته است مي توان
به راحتي مشاهده نمود
افکار منزوي با عشق و در سايه سار اوست که معنا پيدا مي کند زن آرماني موجود در اشعار منزوي
که تبلور کامل عشق و عاطفه اي موجود در ذهن و انديشه اي شاعر است که براي درك و تجسم
در ذهن مخاطب شاعر براي بهانه نامي زنانه بر آن نهاده است
من عاشق خود توام اي عشق و هر زمان
نامي زنانه بر تو نهاده ام  ،بهانه را
(با عشق در حوالي فاجعه؛):651:604
تجسم اين عشق بعنوان زن آرماني به گونه اي زني رويا وش است که در تخيل و انديشه شاعر گاه
گاه خود را آشکار مي کند و سبب مي شود تا انديشه هاي عاشقانه ي خود را به اوج کمال برساند
زن اساطيري که از ديدگاه او تمام مشخصه هاي معشوق هاي شاعران ديگر را در خود به يک جا
جمع نموده است و شاعر توانسته او را در قالب واژه ها و کلمات در اشعار ش به انحصار خويش
در بياورد و با اين ديدگاه توفيق دميدن روح و شکوه تازه به تصوير ديرينه از زن را ،از آن خود کند
زني که چنين تويي ،بي شک شکوه و روح دگر بخشد
به آن تصور ديرينه که دل ز معني زن دارد
(از شوکران وشکر؛)331:604
معشوقي در شکل و شمايل عشق که صاعقه وار بر روح او فرود مي آيد و قصد خرمن جان او را
دارد1
زني صاعقه وار آنک رداي شعله به تن دارد
فرو نيامده خود پيداست که قصد خرمن من دارد
(ازشوکران و شکر؛)341:604
از آن سوي فلق و به طور آشکارا از جهاني فرا زميني آمده است1
از آن سوي فلق آمد زن ستاره به دست
کنار من من تاريک بي ستاره نشست

(ازخاموشي ها و فراموشي ها ؛)741:60:
زيبايي او در نهايت اوج کمال است و به همين دليل در شعر او نمي تواند بگنجد 1
زيباتر از آني که در شعرم بگنجانم
اي عضو عضو ت،واژه هاي بکر زيبايي!
(همان)571
در چشمان سياه و گويا ي او راز غريب عشق هاي اساطيري پنهان است 1
نکته تاريخي عشق هاي اساطيري است
راز غريبي که در نگاه تو،پنهان است
(ازشوکران وشکر؛)401:604
معشوقي که بدليل غير ملموس بودنش قابل درك براي شاعر نيست و با وجود اين ويژگي بارز،
خود به تنهايي ميراث دار اساطير باستاني است1
اي برگذشته ز ملموس ،اي داستاني
ارث اساطيري ليلي باستاني !
تو جذبه ي استحالت ،تو شور رسيدن
که رودها را به دريا شدن مي کشاني
(حنجره زخمي تغزل؛)571:607
شاعر مطابق روايت هاي اسطوره اي و بنابر داليلي از نيمه خود،که همان معشوق اساطيري خويش
بوده دور افتاده است1
ما نيمه هاي ناقص عشقيم و تا هست
از نيمه هاي خويش دور افتادگانيم
(از کهربا و کافور؛)011:677
شاعر روح خويش را آن روح سرگرداني مي داند که در صدد کامل شدن با روح معشوق برآمده
است1
مرا آن نيمه ي ديگر بدان _آن_روح سرگردان
که کامل مي شود با نيمه ي خود،روح تنهايت
(از کهربا و کافور؛)751:677

به اميدجستجوي او ست که هزاران باديه را در مي نورد و قدم به قدم نام او را براي ماندگاري با
تمام وجودش بر ساقه هاي درختان مي نويسد و براي رسيدن به او رنجها مي کشدو جفا ها مي
برد1
به جستجوي تو ،از شب گذشته ،آمده ام
هزار باديه را ،در نوشته آمده ام
قدم قدم ،همه نام تو را ،به ناخن و خون
به ساقه هاي درختان نوشته آمده ام
(مجموعه اشعار؛):351:601
براي يافتن نيمه ي گم شده خود يا همان معشوق اسطوره ايش بي اراده و بي اختيار توسط «من
ناآگاه » قدم در وادي جادوان ميگذرد و از بيابان ها و راههاي صعب عبور مي کند تا راه اتحاد و
رسيدن به يگانگي با وي را پيدا نمايد1
نه به خود مي روم اين ره که کسي مي بردم
شايد آن من _من ديگر؛من ناآگاهم
(ازخاموشي ها و فراموشي ها ؛) 371:60:
معشوقي از ديار راز هاي اساطيري و قصه هاي محال که وجودش در هيچ تن پوش زميني و حتي
حصار واژه ها جا نمي گيرد و گريز شاعر را به کشور سيمرغ بي نياز مي کند 1
تو خويش راز اساطير و قصه هاي محالي
و گر به کشور سيمرغ کيميا بگريزم
(از شوکران و شکر؛):011:604
تصويري جاويد که حتي با مرگ جادويي هم از نقش و ضمير شاعر قابل ستردن نيست1
تو آن تصوير جاويدي که حتا مرگ جادويي
نداند نقشت از لوح ضمير من،ستردن را
(از شوکران و شکر؛) :071:604
به مانند حوا ايست که براي شاعر ،نخستين درخت گناه آدم را برايش تداعي مي کند1
اي نازنين درخت نخستين گناه من!
از ميوه هاي وسوسه ،بارآوري هنوز

(همان):501
شاعر تصوير او را از عهد ازل بر جان خود نگاشته و با وجود او زمان مشوشش سامان مي يابد1
نگارينا !زمانه بي تو جز طرحي مشوش نيست
که آب رنگ اگر مي گيرد ايام ،از تو مي گيرد
(از خاموشي ها و فراموشي ها؛)131:60:
معشوق اساطيري که تن خود را در درون چشمه ي جادو ماندگاران شسته و به مقام روئين تن
مقدس بي مرگ نايل گشته است 1
تو آن مقدس بي مرگ _آن هميشه_که تن،
درون چشمه ي جادوي ماندگاران شست
(از خاموشي ها و فراموشي ها؛)161 :60:
او معشوقي ناگهاني و دور از گمان است که به مانند فصل غير منتظر داستاني مي ماند1
اي فصل غير منتظر داستان من!
معشوق ناگهاني دور از گمان من
(همان):881
معشوق او رمز حسن و نمادي از «آن »حافظ را جاني دوباره مي بخشد1
تو رمز حسني و مي گنجي ام به حس اما
نگنجي ام به بيان «آن» که گفته اند اينست
(از کهربا و کافور؛)351:677
بانوي وقت و ايستاده در کنار دست زمان است که هيچ کدام از نشانه هاي گذر زمان بر انسان
مانند پيري ،جواني و کودکي در او قابل مشاهده نيست1
نيمروزي تو،بانوي وقتي
ايستاده کنار دست زمان
نه جواني،نه پير،نه کودك
نيم پاييز،نيم تابستان
(ازکهربا و کافور؛):031:677

بي نام است و شاعرتنها صداي او را مي شنود صداي آشناي زنانه اي که از ازل با او همراه بوده
است و بدليل نا آشنا بودن با نام وي به ناچار نام عشق را از ميان تمام نام ها بر اي اين صدا بر مي
گزيند 1
اال زني که صدايي_فقط صدا_ اي زن!
صداي با دل جان من آشنا اي زن
من از تو نام تو را خواستم غروب آري
که تا به نام بخوانم شبي تو را اي زن
تو هيچ نام نداري به ذهن من ناچار
به نام عشق تو را مي زنم صدا اي زن
(مجموعه اشعار؛)6041:601
به مانند نور گريزان و موقتي است يک آن خود را نشان مي دهد و بعد ناپديد مي شود1
تو نوري که از چشم من مي گريزي؟
و يا اي همه خوب!خوابي؟چه هستي؟
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛)1:1:60:
و در پايان تمام تالش هاي منزوي به بار مي نشيند و نتيجه ي تمام جستجوهاي خود را اين چنين
مي بيند1
نيمه ي من تويي و من «من»
جز تو هيچکس «ما» نبوده است
...جز توام هيچ مقصود ديگر
زآن همه جست و جو ها نبوده است
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛) 041:60:
با رسيدن به اوست که نيمه گم شده خويش را مي يابد و به مقام اتحاد و حلول عشق نايل مي شود
و پايان خوشي مي شود بر تمام دغدغه هاي وصال و يکي شدن .
من و تو گم شده در يک دگر ،مبارك باد،
حلول عشق تمام تو ،در تمامت من
(از شوکران و شکر ؛)511:604

همان گونه که قبال اشاره شد معشوق اشعار منزوي اندك اندك کليت خود را از دست مي دهند و
چهره اي ملموس تر ي را از خود نمايان مي سازند اما در برخي از اشعار وي چهره اي به خود مي
گيرن د که حالتي اساطيري و رويا گونه از خود ارائه مي دهد با اينکه جنسيت او براي مخاطب
آشکا ر است و با دقت مورد توصيف قرار مي گيرد اما پاره اي از صفات معشوق و برخي از داده
هاي پس زمينه اي تصويري از او مي سازند که او را از مشخصات يک انسان امروزي و کامال
زميني دور مي سازد
تالقي به شکوه مه و معمايي
تراکم همه ي رازهاي دنيايي
به هيچ سلسله ي خاکيان نمي ماني
تو از کدامين،دنياي تازه مي آيي؟
عصير دفتر «حافظ»؟شراب شيرازي؟
چه هستي آخر ؟کاين گونه گرم وگيرايي؟
تو از قبيله ي سوزان آتشي شايد
جنين که سرکش و پاك و بلند بااليي ...
تو دختر فلقي وعروس دريايي
نسيم سبزي،از جلگه هاي تخديري
تو مثل خنده ي گل ،مثل خواب پروانه
تو مثل آنچه که ناگفتني است،زيبايي
(حنجره زخمي تغزل؛) 64_63 1:607
در اين غزل و مطابق توصيف هاي که در ابيات فوق آورده شده منزوي با معشوقي آسماني و
آرماني رو به روست که چندان حاالت و رفتار آدمي گونه ندارد و رفتار او با شاعر از لون
معشوق هاي پرناز و فرا زميني است معشوقي که همه ي راز هاي دنيا را در خود نهان دارد سلسله
و نسب آن فرا زمينيست به قدري گرم و گير است که گويي خود به مانند آتش ،سوزان است
شاعر جوياي يافتن هويت گمنام اوست که نسب آن را به ناچار به پري ،دختر فلق ،عروس درياي
وگل سپيد موجود بر دريا هاي رويا نسبت مي دهد که در چشم بر هم نهادني رخ مي نمايند و از

ديده نهان مي شوند و در آخر قاصر از همه ي اين خصوصيت به گونه ي او را زيبا مي داند که در
توصيف او نه تنها زبان بلکه قلم هم از بيان آن عاجز مي گردد.
تجلي آنيما در اشعار منزوي به صورت زن اسطوره اي که «فرازميني و مادينه هستي وتکيه گاه
وجود است رنگ بوي معنوي دارد و معشوقي است که شاعر را به ستايش وا مي
دارد»(کاظمي)031:6001
يونگ معتقد است در ادبيات «چهره هايي مانند هلن تروا ،بئاتريس،دانته وحواي ميلتون تجسم
انساني آنيماست پس مي توان پذيرفت که هر شخصيت زني که اهميت يا قدرتي غير عادي بدو
نسبت داده مي شود شايد نمادي از او باشد»(گورين؛):171:677بنابر اين گفته ي گورين
بايد«رودابه ،تهمينه ،شيرين و ليلي را در ادبيات و فرهنگ ايران نمونه هايي کامل از نمود آنيما به
صورت معشوق به شمار آورد» (صرفي ؛سال اول)341
اگرچه آنيما فراتر از ناخودآگاه نيست اما در اشعار منزوي اين روان زنانه در وجود معشوقي که
وصف ناپذير است نمود مي يابد معشوق زني که فراتر از جنسيت است و محدود به زمان و مکان
خاصي نيست و مي تواند براي شاعر نمود الهه هاي شعر باشد چرا که از دير زمان « ستايش
معشوق در اصل ،ادعيه در ستايش خدايان زن و يا ايزاد بانوان داشته است»(جم زاده ؛)431:607ا
من با تو از هيچ  ،از هيچ توفاني هراسي ندارم
اي ناخداي وجود من! اي از خدايان خداتر!
(حنجره زخمي تغزل ؛):11:607
معشوقي فراتر از همه ي خدايان که شاعر در پيوند با او هيچ هراسي از توفان زندگي ندارد و
تمام هستي خويش را در وجود او مي يابد هر چند اگر راه در پيش گرفته ،ناصواب نيز باشد
گريزي از تو ندارم  ،هر آن چه هست ،تويي
اگر صواب مني يا که ناصواب مني
(همان)581
زني که شاعر او را بسان خدايان مي ستايد و او را به مانند مسيح سرچشمه ي زايش و رويش روان
خود مي داند
خدا و گرنه مسيحايي،اي دوباره من!
چنين که با تن بي جان  ،روان آموزي

(از شوکران و شکر ؛)111:604
و گاه دم معشوق را گيرا تر از حضرت مسيح و حتي خدا جلوه گر مي نمايد
کلمه گرفتم اينکه خدا بود يا نبود
من از دم تو روح دميدم کالم را
(از کهربا و کافور) 111:6771
از سوي ديگر معشوق وي «نمادي از عشق و عاطفه است که به صورت تصوير زني تجسم يافته
است و اين آنيماي انديشه ي اوست که اوج تمامي محبت هاي عاشقانه ي اوست عنصري ماورايي
که گاه گاهي در تخيل شاعر خود را مي نماياند و براي قابل پذيرش شدن و به انديشه راه يافتن
شکل زن مي گيرد او را مي توان نماد و سمبل عشقي دانست که شکل زن به خود داده
است(».عبدي؛ ):751:601
«آنيما از آنجا که آرکي تايپي از ناخودآگاه جمعي است هر گاه مردان زناني را توصيف مي کنند که
به نظرشان قابل توجه است نشانه هاي اين زن ازلي از ميان اعصار نمايان خواهد شد ممکن است
که در اعصار مختلف اندکي تغيير يا تعديل يابد اما برخي از خصوصيات آن ثابت مي ماند آنيما
کيفيتي بي زمان دارد و اغلب به صورت زني جوان ظاهر مي شود اگرچه در پشت سرخود اشاره
اي ضمني از سال هاي تجربه دارد»(فوردهام؛)401:675آنيماي منزوي عالوه بر اين خصوصياتي
ديگري را نيز شامل مي شود که در زير به همراه مثال به آنها اشاره خواهيم کرد 1
آنيما و ازلي بودن و از قبل با هم آشنا بودن
« کهن الگوها باز مانده ي تفکرات جمعي بشر در طول زمان هستند بنابراين تصاوير مربوط به آن
ها نيز در ناخودآگاه هر شخصي کامال قديمي و کهنه هستند»(سلماني نژاد؛) ::41:61:از ويژگي
هاي بارز آنيما محدود به زمان و مکان خاص نبودن وي است زمان و مکان جهان اسطوره اي با
شناخت امروزي ما از اين دو مورد کامال متفاوت است و کيفيت ال زماني که فوردهام در مورد
آنيما اشاره مي نمايد نيز مي تواند مويد اين نکته باشد«.آنيما يک کهن الگوي مهم جهاني است
وراي زمان و مکان  ،موجودي دروني که از ازل تا ابد با روان مرد پيوندي ناگسستني داشته
است(».جم زاده ؛):6071156در اشعار عاشقانه با رنگ و بوي اسطوره اي ،توصيف شخصيت

،مکان و فضاسازي به گونه اي مي باشد که تصوير و فضا با نمايي کلي از معشوق و موقعيت او
ارائه مي شود و بدين گونه گاه بر اهميت او تاکيد مي شود.
در غزليات منزوي ازلي بودن آنيما نمود بارزي دارد که اي بسا شاعر تصويري از او را از دير باز
در قعر ذهن و جان خود به يادگار داشته است .حس آشناي او با معشوق به مانند حس آشنا بودن
بوي پيراهن يوسف براي يعقوب است .آشناي او امروزي نيست بلکه از روز ازل با او همراه بوده
چرا که معشوق اسطوره اي او به عنوان زن که منبع فيض و مهرباني است مي تواند نمودي از زن
در دوران مادر ساالري و ايزد بانوان باشد که از دير باز در زندگي هر مردي تاثير گذار بوده اند
تصويري از او را شاعر در درون خويش داشته و پابه پاي او رشد نموده توانايي او همانند مادري
است که گهواره ي تقدير شاعر را با الالي هاي خود مي جنباند معشوقي که شاعر از خواب هاي
کودکي او را ديده و خود را از او جدا نمي داند و آشنايش را با او ازلي و ابدي مي داند و بدليل
اين خصوصيات با ارزش منزوي او را همسطح با ذات برتري که ازلي است مي داند که توانايي
پاسخگوي به سوال هميشگي و بي جواب ،بودن و نبودن ها را دارا مي باشد که هر انساني در
زندگي خود درصدد يافتن جوابي براي آن بوده است1
غريب من قديم است آشنايي هاي من با تو
چنان چون قصه ي يعقوب پير و بوي پيراهن
به خوابت ديده ام زان پيش کاين بيدار مشئوم
در اندازد بساطم را از آن گلشن بدين گلخن
(از کهربا و کافور ؛)::11:677
با من تو امروزي ني يي تا از که يي؟مي بينمش
عشق است و با الالي تو گهواره مي جنياندم
(همان)781
چنان گرفته ترا بازوان پيچکي ام
که گويي از تو جدا نه که با تو من يکي ام
نه آشنايي ام امروزي است با تو همين
که مي شناسمت از خواب هاي کودکي ام
(همان):011

تويي جواب سوال قديم بود و نبود
چنان چو پاسخ هر چون و هر چرا که تويي
(همان):161
آنيما و زميني نبودن و تعلق به دنياي ديگر داشتن
به دليل شخصيت مبهم و غير ملموسي که آنيما دارد و نيز موقت و گذارا بودنش براي آن شخصيتي
فرا زميني و آسماني قائل مي شوند.معشوق منزوي به قدري در کمال زيبايي و حسن به سر مي برد
که ديگر به مانند همتاي زميني خود براي مخاطب قابل دسترسي نيست که بتوان هويت آن را
حدس زد؛ بلکه بدليل حالت متعالي و مبهم بودن اوست که شاعر معادلي زميني براي آن نمي يابد
و به ناگزير نسب آن را گاه از جنس مبهم پري و گاه هم تراز با خورشيد مي داند1
تالقي به شکوه مه معمايي
تراکم همه ي رازهاي دنيايي
به هيچ سلسه ي خاکيان نمي ماني
تو از کدامين دنياي تازه مي آيي
(حنجره زخمي تغزل؛)641:607
سطح پرواز پسندم ،از تو باالتر نخواهد رفت
اي زني که خود کمال خواهشي و اوج مطلوبي
دختر مه ،خواهر کيوان و خالوزاده ي ناهيد
دلبر من !يعني از هر سوي با خورشيد منسوبي
(از خاموشي ها و فراموشي ها؛)541:604
چه شيوه پر زدني است آن اثير پري وار
پرنده بود ولي چون پرنده ها نه مي آمد
به هيچ سلسله اي نسبتي نداشت ،تو گويي
پرنده ي من از آفاق بي نشان مي آمد
(حنجره زخمي تغزل؛) 451:607

آنيما و داراي چشماني با کيفيت شگفت و غريب بودن
چشم ها هميشه داراي ويژگي هاي هستند که آن را از ساير اندام ها ي بدن متمايز مي کند«چشم
ها در حکم در ،بين ناخوآگاه و خودآگاه است و ارتباط مرد با آنيما در شکل انسان در درجه ي
اول به وسيله ي همين چشم است»(جم زاده ؛ ):6071:80عشق منزوي با نگاه آغاز مي شود
شعري زيباتر از سرايش چشمان معشوق اسطوره اي براي شاعر نيست چشماني پر رمز و راز که
بمانند دريچه ي تنهايست و تفسير کننده ي قصه هاي فراوان براي او است نگاهي افسون گر که
تداعي گر افسانه هاي پريان مي باشد،چشماني سخنگوي که با اشاره هاي خود ميتواند راز هاي
بزرگي را برمال سازد و بمانند طلوع خورشيد از آفاق ،روشنا بخش وجود شاعر باشد
زيباتر از نگاهت نتوان سرود شعري
شعر تو،شاعر من!کامل ترين کالم است
(ازشوکران و شکر؛)1811:604
چشم تو گويا دريچه اي است به تنهايي
کاين همه مبهوت و راز دار و هراسان است
(همان)401
مرا به گردش صد قصه مي برد چشمت
تو کيستي ؟ز پري هاي داستان هايي؟
(حنچره زخمي تغزل؛) 631:607
کند نگاه تو آغاز تا فسانه گري را
به يادم مي آورد افسانه ي فسون پري را
(مجموعه اشعار؛) 381:601
راز ي به من گفته است چشمان سخنگويت
راز بزرگي با اشارت هاي شيدايي
وقتي نگاهم مي کني ،ناگاه خورشيدي
مي تابد از آفاق آن چشمان سودايي
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛)571:60:

آنيما و موقت و زود گذر بودن
آنيما مي تواند آميزه اي از مشاهدات و رويا ها باشد و به دليل پنهان و در پرده بودن او چهره ي مه
آلود و گريزان و موقت را به خود بگيرد .هرگاه شاعر بخواهد معشوقي را که در هيات کهن نمونه
آنيما به ديدار او آمده را توصيف نمايد معموال تصويري غبار گرفته و مه آلود با وضوح کمي که
در ذهن شاعر از آن به جا مانده است را در اشعار خود انعکاس مي دهد و بدليل ناملموس بودن
او تنها به شرح کليتي از او نايل مي شود.چون «آنيما با نا خودآگاه ذهن مرتيط است و دست يابي
به آن آسان نيست و گريز پا و دور از دسترس جلوه مي کند عاشق صورت او را نمي تواند واضح
ببيند .تمام اين مسائل ناشي از ناشناخته بودن آنيماست»(سلماني نژاد؛)::51:61:
بي فرود آمدني تا به کنارم بنشيني
بي درنگي که ستانم از لبت کام گذشتي
جز غباري به قفاي تو نديدم ،چو رسيدم
تو چه هنگام رسيدي ؟تو چه هنگام گذشتي
تو که بودي و تبارت چه و اصل تو کجايي
اي مه آلوده که آن گونه در ابهام گذشتي
(حنجره زخمي تغزل؛)56_55 1:607
آنيما و تني لطيف و حساس داشتن و قابل وصف نبودن
وصف ناپذيري معشوق با تصويري از هيات او که پر از لطافت و اوج کمال است را مي توان ديگر
ويژگي آنيما در غزليات منزوي دانست که شاعر با توصيف معشوق خود با اين ويژگي ها جلوه اي
خاصي از او را ارائه داده است تا آنجا که براي تن حساس او از ميان بسترها فقط بستر شعر را بر
مي گزيند و اليق آن مي داند اوست که سبکباري و لطافت را به جان آموخته و با تمام لطافت خود
در باالي قله هاي کمال و وااليي قرار گرفته است وبه طور خالصه شاعر او را «مثل اعالي وجاهت
و نماد زيبايي غير قابل تصور »مي داند(شميسا؛) 1471:603
چگونه وصف کنم هيات غريب تو را
که در کمال ظرافت،کمال وااليي است
(حنجره زخمي تغزل؛) 1:1:607

تو آن تني که سبک باري و لطافت را
ز يک کرشمه ي شيرين ،به جان مي آموزي
(از شوکران و شکر؛)1:1:604
تو مثل عشق لطيفي ،سزد که خوابت را
ز شعر بستر و از نغمه گاهواره کني
(از شوکران و شکر ؛):::1:604
آنيما و نام
منزوي گاه براي خطاب قرار دادن آنيما ي خويش از نام هاي استفاده مي کند .دانستن اسم در
شناخت زواياي پنهان هر شخصي مهم و راهگشاست«توجه به رابطه ي نام ،با ايده ي مصري
قدرت کلمات مهم است نام ها تصادفي نيستند و انعکاسي از روح صاحبشان هستند»(جم
زاده؛)1641:600دانستن نام آنيما مي تواند در شناخت آن نقش مهمي را ايفا کند از آنجا که «آنيما
نيمه ي پنهاني و مبهم روان مرد است و به رغم ارتباط گه گاه مرد با ناخودآگاه و آنيما اين شکل
پيچيده ي روان بيشتر ناشناخته و در پرده ي از ابهام باقي مي ماند نام وسيله شناخت و شناسايي
بين افراد است»(همان)1641
درادبيات فارسي نيز در توصيف معشوق وصف ناپذير و ناشناس،شاعران پارسي گو از نام هايي
چون «يار بي نام نشان،معشوق پنهاني ،دلبر پنهاني ،پري ،همره ناشناس و گاه بدون ذکر نام ،مي
تواند اشاره به خود آنيما چونان معشوق خيالي و دروني بوده باشد»(صرفي ؛سال اول)301
نمود اين معشوق در غزليات منزوي با نام هايي چون بانوي غزل،بانوي اساطيري،خاتون غرفه هاي
نگارين،اي خوب خاموش،پري ،زن ،زن افسانه اي و گاهي هم بدون ذکر نام و به صورت ناشناس
مي باشد و شاعر در خطاب هاي خود از اين نام ها استفاده مي کند و گاه قاصر از بيان نامي براي
معشوق تمام ضميرها و نام ها را بدلي از اسم اعظمي مي داند که در اعتقادات و روايت هاي ديني
جايگاهي بس واال را به خود اختصاص داده است.
پري
پرنده نرم تر از روح يک ترانه مي آمد
پرنده نه که پري بود و از فسانه مي آمد

(مجموعه اشعار؛)551:601
بانوي اساطيري
بانوي اساطير غزل هاي من اين است
صد طعنه به مجنون زده ليالي من اين است
(از کهربا و کافور؛)541:677
بانوي غزل ها
چه بنويسم چه ننويسم چه بسرايم چه نسرايم
تويي تو ،گفته و ناگفته بانوي غزل هايم
(با عشق در حوالي فاجعه؛):611:605
بانوي غزل هاي مني،يا منا ! بوي تو دارد
گل در گل هر صف که در اين باغ سطور است
(از خاموشي ها و فراموشي ها؛) 151:60:
بانوي من
بانوي من انديشه مکن عشق نمرده است
در شعر من ،اين سان که بلند است صدايش
(از شوکران و شکر؛)701:604
بانوي من که چشم فرو بست خواب را
در خواب خود به بند کشيد آفتاب را
(همان) 761
خاتون غرفه هاي نگارين
اي سرو جان گرفته ي باغ کتاب ها
خاتون غرفه هاي نگارين خواب ها
زايندگي گرفته ز تو بطن خاك ها
پاکيزگي گرفته ز تو ذات آب ها
(همان)671
اي خوب خاموش

تو از دختر ترنج طاليي ؟
و يا از پري هاي آبي ؟ چه هستي
تو را از تو مي پرسم اي خوب خاموش
چه هستي؟ خدا را جوابي ،چه هستي ؟
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛) 1:1:60:
زن
زني صاعقه وار آنک رداي شعله به تن دارد
فرو نيامده خود پيداست که قصد خرمن من دارد
(ازشوکران و شکر؛)341:604
زن افسانه اي
تو شايد آن زن افسانه ايي که مي آري
به هديه با خود خورشيد را به خانه ي من
(حنجره زخمي تغزل؛)681:607
من ناآگاه
نه به خود مي روم اين ره که کسي مي بردم
شايد آن –من ديگر ،من نا آگاهم_
(از خاموشي ها و فراموشي ها؛)371:60:
گمنام
اي که گمنام رسيدي و گمنام گذشتي
تو که بودي که شتابان و بي آرام گذشتي
تو که بودي و تبارت چه و اصل تو کجايي
اي مه آلوده که آن گونه در ابهام گذشتي
(حنجره زخمي تغزل ؛ ) 56_55 1:607
ناشناس
با چه نامي ؟ از کدامي ؟ از کجايي ؟ اي هراس
اي هراس نانجيب  ،ناکجاي  ،ناشناس

(مجموعه اشعار ؛) 4:11:601
از دير زمان نيز شناخت اسم داراي اهميت خاص خود بوده تا آنجا که دراعتقادات اساطيري و
جادويي جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است «اسم معرف کامل مسمي است و اگر کسي
اسم کسي را بداند مثل اين است که همه ي زوايا و خفاياي او را به تمامي مي شناسد و از اين رو
بود که قهرمانان اساطيري جنگ هاي حماسي نام خود را براي حريف افشا نمي کردند چنان که
رستم اسم خود را به سهراب نگفت»(شميسا؛ )7:1:67:ناشناس بودن آنيما جندين بار در غزليات
منزوي تکرار شده است که امکان دارد گمنام و ناشناس بودن او اشاره به اين اعتقاد اسطوره اي
باشد
اسم اعظم
ضميرها بدل اسم اعظم اند همه
از او و ما که منم تا من و شما که تويي
(مجموعه اي اشعار )5:31:6011
شاعر گاه در جستجوي نامي براي آنيما ي خود عاجز مي گردد و به ناچار تجلي تمام نام ها را
بدلي از اسم اعظم مي داند که آفرينشگر و راهگشاست ؛اسم اعظمي که در بر دارنده ي تمام نام
هاي خداوند است و بنا بر اساطير آفرينش« اسم اعظم همان کلمه ي آسماني است تا به آفريده،
هستي ببخشد»(جم زاده؛)1611:607نام آنيماي وي در چنين جايگاهي است که همچون بهار
آفرينش وجود شاعر را از جاودانگي لبريز مي نمايد
سبزي من از تو،از تو جاودانه شد
اي بهارم ! اي بهار جاودانه ام !
(از شوکران و شکر؛) 501:604
و درخت خشکيده وجود او را از غم ها و اندوه ها به سرسبزي غير قابل باوري مي رساند
سبزم آنچنان که باورم نمي شود
من همان درخت خشک بي جوانه ام
(همان) 571
منزوي از نام هاي ديگر ي نيز براي توصيف آنيماي خود بهره برده است که ما در اين قسمت تنها
به اسم هاي برجسته و ساخته ي خود شاعر و آوردن تنها يک نمونه از هر کدام بسنده کرده ايم.

آنيما و الهام
آنيما مي تواند درنمود متعالي و مثبت خود به صورت الهام بخش در شاعر تجلي يابد«آنيما عامل
مهم آفرينش هاي هنري در روح مرد است»(جم زاده؛ )371:607به اعتقاد يونگ «آنيما در جنبه ي
مثبت خود مي تواند الهام آفرين باشد چنان که بئاتريس به صورت فرشته بر دانته متجلي مي شود
و او را با خود به بهشت مي برد»(همان )371در باور ايرانيان الهام بخش شعر شاعران «وجود مافوق
بشري است که گاه تحت تاثير فرهنگ و ادبيات عرب از آن بعنوان تابعه نام برده اند»(صرفي1سال
اول«)771تابعه شيطان الشعر ا است به معني جن و شيطاني که به شعرا شعر تلقين مي کند و چون
اين روح نامريي همه جا همراه شاعر است او را تابعه ناميده اند که وظيفهي آن ميتواند يادآور
نقش موزها( )Musesدر اساطير يوناني باشد که هر کدام از آن ها الهه ي يکي از هنرها به شمار
مي رفتند»(ياحقي؛.):603 1 151-48همچنين ميتوان چنين بر داشت نمود که «الهام و جذبه تمايل
با عالم متافيزيک دارد و در واقع تماس هنرمند با درون خود است به نحوي که خودآگاه مضمحل
مي شود و آنيما از اعماق ناخودآگاه سخن مي گويد »(جم زاده؛):607130منزوي خود نيز بر اين
باور است که « نمي شينم که با اراده شعر بگويم  .به طور محقق هم نمي توانم روي اين موضوع
انگشت بگذا رم که اولين بيت شعر هديه ي خدايان است  .ولي هميشه شعر به سراغ شاعر مي
آيد»( فيروزيان ؛»351:618که مي تواند مهر قبول بر سخنان باال باشد.همجنين شميسا زن شبانه ي
موعود يا خواهر خوش رنگ بدوي را که الهام بخش شعر شبانه ي سهراب بوده اند را آنيما ي او
معرفي مي کند
نمونه هاي ديگر آنيما،در ادبيات که الهام بخش شاعران بوده اند را مي توان «به عاشق شدن شاعر
به پري (فائز دشتستاني )و زني که ترجمان االشواق را به محيي الدين ابن عربي الهام کرده اند نام
برد»(جم زاده؛):607130
در اشعار منزوي نمود الهام بخشي آنيما را مي توان به راحتي احساس نمود .در برخي موارد از
اين الهام بخش نامي به ميان نيامده است و گاهي اشاره به الهام بخش بودن تعدادي از اجزاي بدن
معشوق ،مانند لب و چشم و صداي او به تنهاي شده است که در زير به نمونه هاي از آن اشاره
مي کنيم

بي نام بودن الهام بخش
تخييل نازك آراييش را وام از تو مي گيرد
تغزل در شکوفايش الهام از تو مي گيرد
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛) 631:60:
تخييل نازك آراييش را وام از تو مي گيرد
تغزل در شکوفايش الهام از تو مي گيرد
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛) 631:60:
همان گونه که بيان شد آنيما همان روان زنانه ي مرد است و تجلي آن بعنوان معشوق در برخي از
اشعار منزوي گاه سبب شده است نه تنها کل وجود معشوق بلکه تعدادي از اجزايي بدن معشوق
نيز بعنوان نماد کلي از آن موجب الهام هاي شاعرانه وي گردنند«انگار اين اندام ها جاي گزين
خود آنيما هستند تکيه يي از بدن يا شي يي متعلق به او مي تواند جاي گزين او شود مانند «چشم
مقدس »مصري يا اندام هايي از شيوا که پرستش مي شدند(».جم زاده ؛) :841:607اندام هاي
مانندلب و چشم که «درکهن الگوي آنيما ،زيبا ترين و برجسته ترين عضو چشم مي باشد»(سلماني
نژاد؛ ) ::71:61:و گاهي صداي از معشوق،چنان انقالبي در وجود شاعر به وجود مي آورد که
سرايش غزل هاي نابي از وي را در بر مي گيرد
الهامبخش بودن چشم
شعري است چشمت-شعر شور انگيز نيمايي-
چون شعر حافظ وار من در اوج شيوايي
(از خاموشي ها و فراموشي ها ؛)571:60:
اي چشم هايت مطلع زيباترين غزل
با اين غزل تغزل من نيز مبتذل
(از کهربا و کافور؛) 771:677
الهامبخش بودن لب
حافظ شيراز مگر وصف جمال تو کند
وصف نيارست يقين ورنه غزل هاي منت

يا تو خود اي جان غزل اي همه ديوان غزل
لب بگشايي که سخن وام کنم از دهنت
(از شوکران و شکر ؛) 311:604
شهدي که از لب گل سرخ تو مي مکم
در استحاله جاي عسل  ،مي شود غزل
(از کهربا و کافور؛) 771:677
الهامبخش بودن صدا
شعر آمد و باريد به همراه صدايت
الهام به شکل غزلي يافت تجسم
( همان)181
الهامبخش بودن نسيم
وجود آنيما مي توانند به مانند باد صبا باعث شگفتگي واژگان شاعر شوند
آه اي نسيم آمده از جلگه هاي شعر
اي باعث شگفتگي واژگان من
هنگامه مي کند سخنم در حديث عشق
وا کرده تا کليد تو قفل زبان من
(از شوکران و شکر؛) :131:604
نسيمت آمد و روياي دفترم آشفت
نه شعر ،خواب پريشان که گفته اند اين است
(از کهربا و کافور؛) 351:677

نتيجه گيري
از مجموعه اي غزليات منزوي مي توان چنين برداشت نمود که فرافکني نمودهاي مثبت آنيما در
غزليات وي از طريق اشعارش به مرز خودآگاهي رسيده و به صورت «معشوق » و « الهام بخش»
بودن به نموده در آمده است .معشوق منزوي به صورت هاي مختلف توصيف مي شود 1گاه
توصيفات زميني است و گاه آن را فراتر از زمان و مکان مي داند و توصيف هايي که از معشوق
بکار مي برد نادر و بديع است که اين تصاوير در اشعار وي جلوه خاصي يافته است و همين امر
است که سبب تمايز وي ازشاعران ديگر مي شود و بارها شاعر معشوق را با نام هاي مختلف پري
و خاتون غرفه هاي نگارين،بانوي غزل ها .....مورد خطاب خود قرار داده است .نگاه منزوي به
عشق و معشوق افکار و احساسات او را نمايان مي کند اين نوع برداشت و پرداختن به مظاهر
عشق موجب تقليد برخي از شاعران از غزل هاي وي گشته است .
منزوي به مانند نيما تحولي شگرف در شعر به وجود آورده است و پايه گذار غزل نو در شعر
فارسي گشته است در دوره اي که منتقدان بر اين باور بودند که ديگر عمر شعر کالسيک و غزل به
اتمام رسيده است او با زبان ساده و صميمي و با بهره گيري از تصاوير حسي و جديد توانسته
عاطفه و موسيقي بيشتري را در اشعارش براي مخاطب خود القا نمايد و با فضا سازي لطافت
وعشق و زيبا يي معشوق را بيشتر نمايان سازد .شاعري که به مانند نام خود در انزوا زيست و
منزوي بودن خود را اين گونه سرود1
شاعر تورا زين خيل بي دردان کسي نشناخت
تو مشکلي و هرگزت آسان کسي نشناخت
غزل؛:171:54
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