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Introduction: After breaking away from Freud's school, Karl Gustav Jung 

developed the collective unconsciousness theory and set five patterns for the human 

personality psyche including the Self, the Shadow, the Persona, the Animus, and the 

Anima. In psychoanalysis, these five factors are used extensively. Archeological 

criticism seeks to examine the collective subconscious that Jung considers persona 

and shadow to be the most important and fundamental factors in the evolution of 

human personality. Jung believes that these archetypes are a common feature of all 

mankind and can be found in poetry. Considering the compatibility of the masks and 

shadows archives in the poetry of Linda Nasser, the present study makes attempts to 

explore her poetry in a descriptive-analytical way and to identify and explain the 

nature, personas, shadows and their use in her poetry. Linda Nasser, a Lebanese 

poet, in the Laenni Fi Uzlat (which means because I'm in isolation) collection, 

shows her poetic man with a persona. This persona is sometimes a mythical and 

sometimes a social character drawing on his ideas with a sense of identity. 

Moreover, in the human subconscious desired by Linda, there are shadows that one 

tries to keep hidden. The research findings suggest that Linda chooses behaviors 

such as evil, badness, sin, greed, and theft as shadows, and good traits such as 

stoicism, faith, mercy, and kindness as the traits of the human character in the 

community. These traits are carefully considered in the literature and are adaptable 

to Jung's theories. 

Methodology: The conservative Arab society in general and the Lebanese society in 

particular and the cultural and social practices in these societies create a gap 

between the text and the society, and the author tries to hide behind the text. Linda 

Nasar is a poetess who uses archetypes to describe herself. She shows herself, 

chooses the shadow and the mask so that she can continue her life from these 

archetypes. She also shows the meanings of the words to their readers by applying 

masks and shadows. Considering this study, the study of "Lani in solitude" and the 

critique of Carl Jung's archetype, it can be concluded that Linda Nassar also used 
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archetypes such as fear of society's misconceptions, evil on the part of people in 

society, sinful deeds and public opinion about it, good and evil, and categories that 

introduce these two. Each of these archetypes indicates a particular behavior and can 

be subdivided into shadows and masks. This research seeks to show the shadow and 

mask in Linda Nasar's poetry a using descriptive-analytical method. 

Results and Discussion:  Archetypes that indicate disgusting behavior which every 

person seeks to hide are a subset of shadow, while appropriate social behaviors are a 

subset of mask. Linda Nassar's man has the same archetypes, shadows and masks. 

There are many reasons for her using archetypes, the most important of which is the 

conservative Lebanese society and the lack of physical and mental freedom of 

women in such a society. Linda refers to the bad temperament of human beings who 

are in the shadows, and everyone is aware of its existence and tries to hide it. The 

other person Linda talks about is full of evil and negative shadows. She describes 

the existence of such shadows as evil, hatred, resentment and sin. Linda Nassar 

resorts to shadows and masks to avoid the criticism of the society and its people, and 

she embodies two worlds in one direction, a world that adapts to reality and a world 

is what others want. 

Conclusion:  The poetess shows her hopes and aspirations for the shadow and 

induces her fear to the reader for successive masks. In this study, an attempt was 

made to examine the reasons for the use of masks and shadows in Linda Nassar's 

poetry according to Carl Jung's theory. It was found that the poet used many 

archetypes to fill the void caused by fear. The poetess is capable of conveying issues 

in an artistic and literary way. In societies where women's minds and bodies are 

involved in conservative and reactionary thoughts, it is necessary to speak in secret. 

The work of the eminent Lebanese poetess Linda Nassar conveys her thoughts by 

choosing the codes of mask and shadow and presenting a psychoanalytic writing to 

her reader. 
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 روان شناختی یونگ یبر اساس نظریه «لیندا نصار»کهن الگوها در شعر  تحلیل
 موردی نقاب و سایه( یه)مطالع

 
 إیران ،عربی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهردانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات ،  صادق البوغبیش
 إیران ، شهرادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، بو دانشیار گروه زبان و،  1*یرسول بالو

 عراق ،گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه واسط یاراستاد، ماجد مرهج رباط
 

 40/40/1044تاريخ پذيرش:  40/40/1044تاريخ دريافت: 

 
  چکیده

گاه یهاز جدا شدن از مکتب فروید، نظری کارل گوستاو یونگ بعد  برای روانو ریزی کرد جمعی را پی ناخودآ
روانکاوی از این در نقد ؛ آنیموس عبارتند از: خود، سایه، نقاب، آنیما و که گرفتپنج الگو در نظر ،انسان صیتی  شخ

گاهنقد کهن .شودمی یادپنج عامل به وفور  جمعی است که یونگ نقاب و سایه را از  الگویی در پی بررسی ناخودآ
الگوها وجه است که این کهنیونگ بر این عقیده  .داندمیانسان ترین عوامل در تکامل شخصّیت ساسیترین و امهم

 لیندا شعرسایه در وهای نقاب و الگکهن با توّجه به سازگاریکنند. بشر است و در شعر بیشتر نمود پیدا می مشترک
ها، نقابخویشتن،  کاوش قرار دهد و موردتحلیلی  –توصیفی را به روش وی شعراین پژوهش در نظر دارد تا ، نّصار
ألّني في »ی هلیندا نّصار شاعر لبنانی در مجموع. تبیین نمایدو تعیین روش به کارگیری آنها را در شعر وی  ها وسایه
گاهی  ای وهای اسطورهاین نقاب گاهی شخصیت .دهدخود را همراه با نقاب نشان می انسان شعری ،«ُعزلة

همچنین در ضمیر  .پردازدعقایدش می به طرح هاصیتشخذات پنداری با که با همبوده  های اجتماعیشخصیت
گاه انسان   های پژوهش نشان یافتهه دارد. اکوشد تا آنها را پنهان نگکه فرد می هست؛هایی سایه ،لیندا مورد نظر ناخودآ

 و رحمت زهد، ایمان، چون خوبیهای خصلت را سایه ودزدی  و فتارهایی چون شر، بدی، گناه، طمعلیندا ردهد می
جوید که در هایی بهره مینقاباز  و گزیندجتماع برمیاحضور در  جهتنقابی برای شخصیت انسان  را ربانیمه

 .استیونگ قابل انطباق دبیات با توّجه به نظرّیات ا
 
  ."، "ألني في عزلة"لیندا نّصار"یونگ، ، ، نقد روانکاویعربی شعر معاصر: هایدواژهکل
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 مقدمه
نقد، فقط  یاین نحوه»شد زیرا ایجاد ادبی  هایهتحّول شگرفی در نظری ،1فرویدرات تفکّ  با ظهور

ن زمینه آثار مهمی پدید در ای شناسان از ادبیات نیست؛ بلکه ادبا همروان بررسی روانکاوان و
خارج از به ی بود که گسترش آن حّد به یثیر نظریات روانکاوأت. (201: 1822)شمیسا، « آوردند

 8کارل یونگ و 2کسانی چون زیگموند فروید، آلفرد آدلر» وشد  کشیدهعاتی خویش مطال یهحیط
به تدریج در  های روانشناسی وها به خارج از حوزههای آناز جمله روانشناسانی هستند که دیدگاه

 یونگ و (.128: 1821)روضاتیان، « تقرار گرفمبنای تحلیل روانکاوانه  ادبیات نیز راه یافت و نقد و
 کنند وای از استاد طیجداگانهّما دیری نپایید تا راه ا از شاگردان فروید بودند،دلر مّدت کوتاهی آ

گاه ؛های نوینی گام بردارندخود به طرح نظریه کهن الگوها را مطرح  جمعی و یونگ مبحث ناخودآ
نگ آنها نزدیک زیرا که این نظریه به محیط و فره؛ و در مشرق زمین طرفداران زیادی پیدا کردنمود 
گاهبود.  هر  چون ؛طبیق استت ای معقول است که بر هر شخصی قابلجمعی یونگ نظریه ناخودآ

گاه جتماع با آسایشکند تا در ااستفاده می انسانی گاهی از نقاب  بیشتری زندگی کند. لذا ناخودآ
گاه و باالگوها کهن همانند ،جمعی مختّص تمام بشرّیت است در  و بط بودهمرتبشر  ذهن ناخودآ

این پژوهش  عرب نیز اشتراکاتی دارد و شاعرانالگوها در میان ها وجود دارد. این کهنانسان تمامی
تحلیل قرار دهد تا  معاصر لبنانی مورد شاعربر آن است تا نظریات یونگ را در اشعار لیندا نّصار 

یونگ مطابقت  ا نظریاتان بتا چه میز سایه و نقابالگوها، خویشتن، کهنمشخص شود که وجود 
 دارند.

گاهی پژوهش حاضر سعی دارد تا ضمن گاه نقاب و یافتن از وجودآ جمعی  سایه در ناخودآ
را نیز  آن هایاز تکنیک شاعر یچگونگی استفاده یونگ، ینظریه لیندا نّصار براساس نسان شعری  ا

 بررسی نموده و برای سؤاالت زیر پاسخی مناسب بیابد: 
  گیرند؟از چه مسائلی نشأت می نّصار ای لینداالگوهکهن .1
 دهد؟چگونه لیندا نصار خویشتن خود را در شعر نشان می .2
 ی آورد؟ سایه رو چه چیزی باعث شد تا لیندا نصار به نقاب و .8

ای برای دریچه ی شاعر،مورد استفاده قطعًا کهن الگوهایتوان به این نکته اشاره نمود که می
سعی در مخفی  ،الجرم شاعر با استفاده از نقاب و سایه و اوست یهجامعشناخت آرای شاعر و 

فضایی در ذهن  او .خویش دارد یهجامعموجود در خویش از تفکرات ارتجاعی  یهداشتن چهرنگه
 دنباللیندا نّصار به؛ در واقع دهد تا بتواند نیازهای عاطفی خود را برآورده سازدمی تشکیلخویش 

های الزم است تا بر مبنای نظریه و شعر را وسیله قرار داده است شتن است وخوی یافتن هوّیت
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توان به با این نقد می»زیرا  خوانندگان گشوده شود؛ دا بررویلین از شعر ایهای تازهدریچه ،یونگی
این رویکرد  .الگوها دست یافتواع کهنان های شخصیتی وکشف ماهّیت، کارکردها، ویژگی

های های فرهنگی آن در ارتباط با کیفّیتاثر ادبی را بر مبنای ارزش اسی دارد وشنبستری انسان
  (.65: 1822، و همکاران میئ)قا« کندویل میتا اساطیری تفسیر و

 
 تحقیق یپیشینه

 نمودهمتن  فهمیدن بهکمک شایانی عرب  دبی در ادبیاتا ویل متونأت روانکاوی در تحلیل و نقد
  ند من جمله:ادهتبیین این نقد هّمت گمار زیادی به تفسیر و تمقاال ها واست. کتاب

بررسی کهن الگوی سایه در »با عنوان  ی خودمقالهدر فاطمه مدّرسی و پیمان ریحانی نیا 
کهن الگوی سایه را به (، 1811: 8ی )ادبیات پارسی معاصر، شماره «اشعار مهدی اخوان ثالث

اند و سایه را از جوانب منفی شعر اخوان ثالث معرفی کردهدر موجود ترین کهن الگوی مهم یهمنزل
 و مثبت آن مورد بحث قرار دادند. 

الگوی نقاب و سایه در تحلیل کهن»ای تحت عنوان مقالهدر مشایخی و همکاران  حمیدرضا
به این نتیجه (، 1818: 81ی )انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره «کةالمالئ كشعر ناز

 ؛ها، و نقاب استدارای کهن الگوها، سایه ةالمالئک كد که انسان مورد نظر نازنرسمی
 سایه و نقاب هستند.  یهالگوهایی از قبیل ترس، شر، گناه، که هر کدام زیر مجموعکهن

« احمد مطر 1تحلیل کهن الگوهای "نقاب" و "سایه" در الفتات»پژوهشی با عنوان  در همچنین
: 1ی ، شمارهنقد ادب عربی یهپژوهشنام)یخی، و زهرا شجری قاسم خیلی به قلم حمیدرضا مشا

الگوهای نقاب و سایه در شعر احمدمطر، به این نتیجه (، نویسندگان ضمن بررسی کهن1811
این مسأله ناشی از شرایط  و پردازدهای منفی نقاب و سایه میشاعر بیشتر به بیان جنبهرسند که می

گاه  بردن بهبوده که شاعر را ناچار به پناه تماعی حاکم بر جوامع عربینابسامان سیاسی و اج ناخودآ
های منفی نقاب و سایه را نقل اش، جنبههای انتقادیبرای بیان دیدگاهاز این طریق و  کندمی
 کند.می

تحلیل رمان »ای با عنوان مقالهدر  روح الله نصیری و سید محمد جلیل مصطفوی روضاتی
(، 1816: 16ی )زبان و ادبیات عربی، شماره« ا( بر مبنای کهن الگوهای یونگالشحاذ )گد

از دیدگاه یونگ مورد بررسی  ،مشهور است «يعمر الحمزاو» شخصیت قهرمان داستان که به نام
نجیب محفوظ قهرمان داستان  ر گرفته است. در این مقاله نویسندگان به این نکته اشاره دارند کهقرا

گاه جمعی به صورت رؤیا و ند فردیت روانی قرار میرا در یک فرای دهد که محتویات ناخودآ
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راه فردیت و  ،کهن الگوهای مختلف یهشود و در جامهایی از خلسه برای او متجلی میحالت
دهد، در این اثر کهن الگوهایی همانند سایه، آنیما و نقاب بر کمال روانی را به وی نشان می

 اشته و قابل پژوهش بودند.شخصیت داستان مصداق د
عرفانی در گلشن راز با  یهواکاوی و تحلیل کهن الگو و نمادهای فراروند»ای با عنوان مقاله

و در  شدهنوشته فاطمه یاوری و عباسعلی وفاییکه توسط  «روانشناختی یونگ یرویکرد به نظریه
، در این پژوهش استچاپ رسیده( به1815ی عرفانیات در ادب فارسی )مجله 81ی شماره

ها، مفاهیم مشترک و مشابهی را در ها و تصاویر نمادین گلشن راز که در اساطیر و فرهنگمایهنبُ 
گاه بشر به جا گذاشته را تحلیل و تبیین کردند کهن الگوی آفتاب، دریا، آتش، آیینه و سفر و  ناخودآ

 تأویل و تفسیر شدند. توسط نویسندگان 
گونه هیچ ،لبنانی آوانگارد شاعر ،لیندا نّصار یهدربار دشده، اماهای یاباوجود پژوهش

پژوهش قرار  هایش مورد تحلیل وندیشها الزم است این شاعر و ونشده پژوهش مستقلی انجام
 .گیرد

 
 الگوها در شعر لیندا نّصارنمود کهن

 آنهامعّین از  ست که در شرایطا ی تفّکرات جمعیآدمی دارا ،کارل گوستاو یونگ یهعقیدبه 
از نظر یونگ عبارت است از »الگوها این کهن .پرورانددر سر میرا هایی نگیزها کند واستفاده می

درونی یا بیرونی در  هایسبب انگیزهبه محتویات جمعی که بالقوه در وجود آدمی موجود هستند و
گاهی پدیدار می  آن دسته از رفتارهای ،هاالگو کهن(. 881: 1855همکاران،  )جونز و« گردندخودآ

گاه بشر هستند که به فراوانی در الگوهای د؛ کهننسان وجود دارنا صورت بالقوه در روانناخودآ
خویشتن از دیدگاه  سایه، نقاب و یهلأسبه مشود سعی میّما در این پژوهش ابشر است  وجود

ی های نهان نفس آدمجنبه وهای پنهان گیتی، به جنبه ،خویش یونگ پرداخته شود. لیندا در شعر
هایی گذارد تا نقاببر چهره می یهای متفاوتهایی از چهرهکند و نقابشاره میصورت سایه ابه

 تکامل شخصّیت خویشتن استفاده ذّلت برای و غرور و ظلم عّفتی، عدل وبی متفاوت از عّفت و
زندگی »که  این عقیده استبر کند و که یونگ به آنها اشاره می نماید. این همان تضادهایی

بدبختی،  بختی ومرگ، نیک شب، تولد و گریزناپذیر است؛ مانند روز و ای از تضادهایمجموعه
شوند تا در میباعث  ،گیتی گونه تضادهایاین .(121: 1827گ، )یون« بدی نیکی و عقل و قلب و

گاهی باعث می این و دیده شودآن  هاینگرش منفی وهای سایه ی ازوجود آدمی رّدپای شود تا خودآ
مختلف  هایدر مجموعه خویش ولیندا نّصار در بسیاری از متون  جمعی آن بر رفتار او غلبه کند.
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گاه به تمام طورو بهنظر یونگ اشاره داشته است؛ ا الگوهای مورده وجود کهنب های نگرانی ناخودآ
 نویسد:می کند وبشر اشاره می

لی سریر القلق/ في ظهیرة حصاد مبّکر/ وأترك العنان/ لذاکرتي ا عتفي بأن أحصي تنّهداتهسأک»
        (.  16: 2017)نّصار، « 4ي تحلم بغٍد أهرب فیه مّنيک

 .کندآینده، اشاره می یدربارهبه نگرانی خویش بسیاری از افراد،  در این متن همانند لیندا
ء توان جزدر این شعر را میموجود ز خطر فرار ا و ترس، اضطراب الگوهایی همانندکهن
  الگوهای یونگی در نظر گرفت.کهن

نقاب  تاریکی، سایه و حضور، نور و غیاب وموجود میان تضادهای  به ،دیگر بخشیدر  یو
 :کندمیاشاره 
ي أشّرع لغة انتهکها صمت شاحب/ وأعاشر الغیاب کان علّي أن أخترع نقص اللحظة/ ک»

   (27مان: ه) «5متنّقلة بین النور والّظّل 
بدی در  ضطراب، ترس، خوبی وا دادننشان دنبالبه ،شاعران نویسندگان وتمام همچون  لیندا

  باشد.این جهان می
را اینگونه  بشرّیت است که لیندا آن الگوهای جمعی در نزد تمامتعّجب از دیگر کهن فتی وشگ
 کند:بیان می

 (.18)همان: « 0خجولال الحرف في قبعة ترتدیها قصیدة ُتغریني أشک»  
دهد که نشان می «خجول» و «تغریني» از طریق کلماتخود را  یزنانه الگویشاعر کهن

از حقایق خویشتن  «يتغرین» ؛زیادی دارند نقاب کاربردهای های سایه وهرکدام در زیر مجموعه
خن ا سهخوبی از نقاب دروغین شخصّیت و «خجول» دهد وسایه را تشکیل می گوید وسخن می

 گوید. می
را  تواند آنالگوهاست که شاعر میای از کهنجتماعی نیز نمونههای اشکست در ارتباط

 نویسد:لیندا می ؛منعکس کند
بغي فقط/أن أعرف نت أهناك في ید بائع/ خذله العّشاق/أو ک نت أحلم بأن أسأل وردة مارّبما ک»

 (28)همان: « 7ها خائب في اللیلالوجهة التي یسلک
 اینکنند تا متفاوت به آنها نگاه میالگوهاست که شاعران با دیدی مرتبط به کهن ین مسائلا

 این مسائل را شرح داده باشند.  بعاداگونه، 
از آن سخن خویش  شدن ذاتالگوهایی است که لیندا جهت کامله کهنصبر نیز از جمل

 :گویدمی
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ي فتح سجاّلتها/ ککتابي... حین أتعب أ ون الصبر رفیقي/ والصمُت ألّنني أکتمل بالعزلة/ یک»
 (.22)همان: « 8تتنّفس أشباح بودلیر الحزینة

بشرّیت عمومیت دارد را ذکر  میان تمام مواردی که در خود تمام ،الگوهایلیندا نّصار در کهن
همانند نیز شاعر خود را  بخش باالدر  .صبریبی جتماع، صبر واندوه، شادمانی، عزلت، ا ؛کندمی

ندوه ا ای برایدنبال یافتن چارههنماید که بصبور معرفی می خویشتن را شخصی خود، اکان  نی
 دیگران است. 

 
 الگوی نقابکهن

ی مثبت است های شخصیتویژگی دادننشان جامعه و دنبال نمایش رفتارهای مورد قبولهر فردی به
گاهناخود گاهی به صورتکه  الگوهایی است نب از جمله کهنقا» کنند،نقاب بروز می در قالب ،آ

گاه ذهن های شخصیتی مثبت، که هر فرد ویژگی بشر است. بسیاری از رفتارها و که جزء ناخودآ
کند، جزو نقاب قرار ها استفاده میمورد قبول واقع شدن در اجتماع از آن حضور در اجتماع و برای
گونه از معصّیت این را بعد خویش شعریلیندا شخصّیت (. 11: 1818 دیگران، )مشایخی و« گیرندمی

 کند:بیان می
لعّل األرض تستر ماتبّقی من خجلنا/ هل تعرفین/ تسألني حارسة الظالل إّن نرسیس لم »

 (.81: 2017)نّصار، « 1ایةکیر أبدًا وجهه في الماء؟/ أي ماء؟ قلت: ماء المطر/ قالت ماء الح
 را برای «حارسة الظالل»ی هیک نقاب که جمل و دهدقرار می« حیاء»نام لیندا یک کهن الگو به

رّیت است را بش الگوهایترین کهنجالت که از مهمخ لیندا در این شعر حیاء وکند. آن اختیار می
قابی گذارد؛ نآنها می نقاب حیاء را بر چهره کند وخود می های داستانیمنتسب به شخصّیت

محیط با شدن هر انسانی به دالیلی سعی در همرنگ .ا داردهخوبی دادندروغین که سعی در نشان
 کردن شخصیت واقعیها برای پنهانداند که انساننقاب را نوعی ماسک می»یونگ  و دارد خویش
شدن با افراد در بسیاری مواقع برای همرنگ ها[]انسان. در واقع، ندکناز آن استفاده می ]خود[

را  ]شان[خود واقعی و ندکنبه اصطالح، ظاهرسازی می و]نموده[ جامعه، خود را پشت نقاب پنهان 
: 1878)یونگ، « باشد[ها می]انسان . نگرش نقاب به کّلی، مخالف شخصّیت درونیکنندپنهان می

های منفی همانند جنبه ؛ُگنجاندسر می های مختلفی را درروز جنبهنسان در طول ا روان (. 50
رسیدن به تعادل  نقاب بر چهره گذاشتن و ،آنها آرامش یزمهال کهمیدی ا نا بدبینی، تکّبر، شر و

جزئی از شخصّیت  شوند وشوم ماندگار میای هچه بسیار کسانی هستند که در زیر لوای سای است؛
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کند تا سعی می «العمر غیمة تتورد منها األقبیة»ای با عنوان شود. لیندا در قصیدهآنها می حقیقی
 د:خود را بسازنقاب  ،خود

في منتصف اللیل/ أن أطمُع فقط في شبٍح أخلقُه بمحض إرادتي/ وأطلب منه أن یراقصني »
أس األخیرة من طریق/ أن یمنحني وجهًا/ کّلما تشّققت المرایا/ وفرغت الکفي ماتبّقی  یبادلني الشّك 

 (.82: 2017)نّصار، « 10إال من ظّلي
نقابی ی وسیلههدارد تنهائی خویش را بعیس ،لیندا نّصار که از مضایقات جامعه به ستوه آمده

 برای جهتو از اینقادر به رقص نیست  ،جامعه ایجاد نموده زیرا نقابی که برای ؛د ُپر کندخو برای
به همراه  را آزادی و رقص یسایه وعّفت در جامعه  ،. لذا نقابسازدمی ی رقصبا سایه خود نقابی

 دارد.
 

 سایه ویشتنخ برای نقاب نقاب برای جامعه
 میل به رقصیدن رقص عدم رقص

 آسایش در تنهائی عّفتیبی عّفت
 
 برایای ای دیگر به او عطا فرماید. لیندا چهرهخواهد تا چهرهخود می سپس لیندا از شبح درون 

عّفت که نقابی از جنس   ،پیاله در آن راهی نیست؛ این همان نقاب است مردم دارد که رقص و
پیاله همراه با  دارد که در آن رقص وی نیز ای دیگردر حالی که چهره ؛پیاله است دنبالآن به یسایه
فرغت الکأس األخیرة إال من »دهد: ی را با این تعبیر نشان مییتنها دارد ووجود خویشتن  یسایه
بر  شمیسا عقیده دارد که انسان دائم نقاب ی سرکشیدن پیاله در فراغ است.دهندهکه نشان« ظّلي

 در واقع نقاب همان شخصّیت ظاهری» نقش بازی کردن است و دنبال به چهره دارد و
با نقاب در اجتماع  ها[]انسانها فاصله دارد. فرسنگ ]آنها[ که از وجود حقیقی هاست[]انسان

 لذا هر انسانی دارای من   (.265: 1872)شمیسا، « ندشوبا جهان بیرون مواجه می و ندیابحضور می
. نقاب در واقع باشد، میدهدجتماعی که از خود به دنیا نشان میا من   و قرار داردقعی که در نهان وا

 رستگار) از خویشتن واقعی جداست. شخصیتی که گاهی کامالً  ؛شخصیت اجتماعی بشر است
 و زندکه انسان بر چهره می است نقابی ،آن ترینتقسیماتی است که مهم دارای و (218: 1822فسایی، 

است خیاالت غیر واقعی  پندارها و یهنقابی که در برگیرند و دهدنشان می ،طور که نیستود را آنخ
  (.271: 1827یونگ، )شوند. فرد می نمو خود حقیقی که مانع رشد و
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 کهمنفی به خود بگیرد  تواند نقشهم می مثبت داشته باشد و تواند نقشهم می ،در واقع نقاب
منفی. او  هم نقش ل است وئمثبت قا یونگ برای نقاب، هم نقش» ؛سان استنا آن مرتبط به خود  

نقاب بر چهره  ،بهتر عمل کردن به آنها های خود وها برای سازگاری با نقشمعتقد است که انسان
در ]افراد[ نقاب آن است که  کند؛ در حقیقت، نقش مثبت  با آن نقاب، نقش خود را ایفا می زند ومی

ها انسانچه بسا  (.161: 1811، پورو اسماعیلی )محمدی. «ندزنهای اجتماعی بر چهره میپذیرش نقش
این »اعتقاد داشت  11زیرا مورنو ند؛زنهمراهی با جامعه بر چهره می سیر و این نقاب را در ضرورت

در ر شاعسپس  (.55: 1825)مورنو، « جامعه است که از مردم توقع دارد که در زندگی نقش ایفا کنند
 نقاب دور شود: کند تا از خویشتن  سعی می« حبال الذاکرة» یهقصید
ان ي مثل ناقوس في جید الزمان/ لم یکن هناك من راع، وال کلَب/ کحبال ذاکرٍة تتدّلی من رأس»
بالقرب  مّني/  ونی ال أکي أغلق بها فم الحلم/ حتّ یومي أن صافحني/ وأنا أحمل صخرة کعلی 

 (.18: 2017)نّصار، « 12سي األخیرةأوأعصر الغربة في ک
کند تا به دیگران سعی می بیند وفسارگسیخته میاای جامعههمچون خویش را  یهلیندا جامع

سپس شاعر در  .نجام دهنداخویش را  مسئولیت شخصاً باید  و و مراقبی نیست القا کند که پاسبان
آنچه از » پردازد؛هایش میدرد دل و هاها، سختیندیشها به بیان شود وظاهر می «سیزیف»نقاب 

احترامی به خدای سیزیف نقل شده، این است که وی از گناهکاران جهان بود که به عّلت بی
ای از گودال عمیق و به سمت خدایان ، "زئوس" و افشای سّر وی، محکوم به مجازات حمل صخره

د. او باید کار را تا نهایت انجام غلتیرفت، ولی همیشه در آخرین لحظه، سنگ به پایین میباال می
رسد. بنابراین، رمزی از ناتوانی انسان، در برابر داد تا به نتیجه برسد، ولی هرگز به نتیجه نمیمی

حبال » یهقصیدلیندا در  (. 278: 1826)دیکسون کندی، «. استای است که بر او حاکم شدهاراده
 ،ک حقایق کالسیکضایی قراردهد که عالوه بر درکند تا مخاطب خویش را در فتالش می« الذاکرة

از خود بگریزد، چه  «سیزیف» نقابکند تا با شاعر سعی می نوین نیز باقی بماند. در انتظار مفاهیم
لیندا  ،«في الملهی» یهقصیددیده باشد. در بیهوده رنج  بسا که سیزیف را نمادی از تحّمل درد و

 کند:معرفی می «تارعش»ی هسطورنقاب انّصار خود را با 
ّن عشتار کانت قد فرغت تّوًا من لملمة ظّلها یجالس حلمًا من دون حکایة/ یمّد أصابعه/ لک»

)همان:  «18في حقیبة یدها... الحّب فّر من قفازیها/ إلی حاّفة اللیل/ نبیذ وماء/ وطریق قدیم/ ورسائل
62.) 

 جانفشانی ی ویزیبا یهاله و جنگ وعشق  یهلها های بین النهرین،در میان اسطوره« عشتار»
 اند. داده «بهشت یشاهزاده»لقب ن ن به آ. سومریاستا
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 به در واقع او ه چرا از نقاب استفاده نکرده است.کند کپشیمانی می ظهارالیندا نّصار در جایی 
نقاب تن  یاف برایبلکه  ،گویدمردم سخن نمی نقاب  لیندا از  .خویشتن است براینقاب  یافتن دنبال

مغایر با  شاعر توانسته مضمونی .جستجو استحال در  ،نقاب نور، در سایه و خود در تاریکی و
بیشتر و  ها را راضی نکنکه انساناست نقابی  دنبالبه  و معاصر خلق نماید ای شعرمضامین کلیشه

 شود. آنها استفاده برای طرد
گونه نقاب بر چهره دارند را ایندیگران برای فریب شخاصی که اجتماع ادر جایی دیگر لیندا 

 کند:توصیف می
ون سّید الضوء، خالقه، مصّممه/ مثل ألوان طیف تقاسمت کي تخدع الشمس/ کّل یرید أن یک»

اف کي ؟/ لم تجب العّرافات/ الیوجد هناك دلیل کوالحراب قرب الحراب/ من ینقذ الغار من الغار
 (.88)همان: « 11الضوء بهشاشته یقتنع/

اند نیرنگ بر چهره گذاشته حیله و برایآنان نقابی که  ؛بیندبا نقاب می لیندا در این متن همه را
تباهی  در آن به فساد و کنند وحکومت آنقسمتی از ر ب ،ظاهر پرستی تا بتوانند در این جامعه

متن  ن به ی برای معناداداههای اسطوراستفاده از شخصیت دنبالای بههر نویسندهدست بزنند. 
های گیری از اسطوره، تاریخ، شخصیتبهره»نقاب در ادبیات در جهت   لذا کاربرد ؛خویش است

نقاب را یک  هستند که خود  نیز منتقدانی  (.15: 1818دیگران،  )مشایخی و« اجتماعی است سنّتتی و
حسان ا ؛است را ترسیم نموده فرار از کالفگی آن برایثر ا که خالقدانند میدبی ا نوع شخصیت

جهت  آید وحساب مینقاب یک شخصّیت  تاریخی به»نویسد: دبّیات میا نقاب و عّباس در ارتباط
نه خود  ای تاریخی وثر با استفاده از نقاب، اسطورهاشتابد. خالق  متن می کاربرد گذشته به کمک

: 1821عّباس، )«. ددهاری از اوضاع را نشانبیز کالفگی و حساساسازد، تا واقعی را می تاریخ
 طبیعی و از عناصر نقاب اختیار نمودند وعنوان ه عناصر  طبیعی را نیز بهشاعرانی هستند ک(. 281

و  اندها استفاده کردهنقاب برای بیان  دیدگاه گفتگو از زباناز  کردن شخصیت وپنهان برایحیوانات 
شخصیت خود نقابی از چیزی که در کردن تعریف یونگ است که فرد برای پنهان طبق»این کارکرد 

، دیگران مشایخی و« )کند تا به مقصود برسدبا آن نقاب، نقش بازی می زند ومی ذهن دارد را بر چهره
جلوه  ها وبدی ر رویگذاشتن بسرپوش برایدروغینی است که  یلذا نقاب آن چهره (.15: 1818
 شود.گذاشته می ها بر چهرهخوبی دادن
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 وی  سایهکهن الگ
ای است که شخص سعی دارد تا آن چهره نقاب که آمده استنقاب  در تعریف قبلی و در مبحث

 دقیقًا برعکس نقاب استمفهومی ا سایه اممردم نشان دهد؛  هبجتماعی  خویش امتناسب با محیط  
صّیت سایه، آن بخش از شخ الگویکهن» نویسد:می 16پالمر .کنددارد تا آن را نهانشخص سعی و

تاریک،  هایبخش ین مفهوم که سایه، شاملدهد آن را آشکار نکند، بداست که فرد ترجیح می
خودش  ید آن در موردیأاست که فرد از ت سرکوب شده یا به تعبیر یونگ هر چیزی یافته وسازمان

تحقیر آمیز  فشار است؛ چیزهایی از قبیل  صفات همیشه از سوی آن تحت زند وسرباز می
 گویا سایه آن قسمت از ذات(. 178-172: 1826)پالمر، « سایر  تمایالت  نامتجانس ت وشخصیّ 

شرمساری  حساسازیرا که انسان از آن  ؛است نفس لّوامه ان است که در مراجعه به آن برعکسانس
معایبی را که به روشنی در  ها وکاستی ،خود را ببیند یکوشد سایههنگامی که فردی می»؛ کندنمی

مرامی، تفاوتی، بیرگی، بیمانند خودپسندی، کاهلی روانی، بی ؛یابدبیند، در خود نمییگران مید
لذا  (.267: 1827)یونگ، « ی غیر قابل دستریوهام سالوسانهاتمایل به ساخت  آز، عشق به مادیات و

ی خّفه خوب نقاببا ها ، توسط انسانگر منفی بودهابشر است که  حقایق ذاتبخش از سایه آن 
از همین روست که سایه در  .دهندبروز خود می یهجازاخویش به آنها  در خلوت و شوندمی

 کند.خلوت بیشتر نمود پیدا می
یا اینکه در  رودآنها طفره می از قبول فرد نیزایی در وجود انسان هستند که خود رفتاره حالت و

خویش است؛  سیراب نمودن لّذاتدنبال هخویش ب وتّما در خلا ؛کندجمع از آنها به بدی یاد می
گاه و»لذا   آن ابا دارد و شود که فرد از پذیرفتناطالق می تمایالت آن سایه به آن بخش از ناخودآ

-186: 1817دیگران،  باسمنج، وعقابی )«. کندبیرونی دیگر فرافکنی می یا عوامل افراد و ها را رویآن
« 15ثقٌب یرتق مرآةً » یابدآینه را شکسته می «هل أغلق ذاکرة الباب علي؟»  یهقصیدلیندا در (. 185

 او شده: بیند که باعث وحشتای همیشگی در کنار خود میترس را سایه و( 1: 2017)نّصار، 
« 17افي/ ألجمع بین أحالم وَتٍر ونّیة قصیدة عزالء/ إاّل من وحشة اللیللم یکن لي الوقت الک»

 (.10 )همان:
ای که همراه با آشفتگی در تالطم بیند؛ سایهوحشت  شب را نمودی از سایه می رس وشاعر ت

سایه وجود دارد؛  شاعر و لیندا نّصار همیشه تقابل بین ذات ست. در شعرا جامعه سیاهی، ُظلمت و
ن یابد. در ایبازدارنده نمود می خویش با نیروهای رویارویی من   شکلسایه در شعر لیندا معمواًل به

گاه با آن مواجه میرویارویی معمواًل اولین چهره خود شاعر  یهسایشود، ای که در برخورد با خودآ
گاهی پنهان در پس یهچهرترین چون سایه نزدیک ؛است نخستین بخش شخصّیت که در و  خودآ
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گاه روان پدیدار می ُپر  اهدرست در ر ،آمیزسرزنش با سیمایی ترسناک و شود وسفر به قلمرو ناخودآ
لیندا نّصار هنگام آشفتگی (. 177: 1827یاوری، ). باشد، میایستدتفّرد می یابی وخم خویشتن پیچ و

اشیاء را سبب های سایه ویکند. خویش یا همان ذاکره رجوع می یهظبه حاف ،ترس از سایه و
گاهکند تا با سعی می داند وخویشتن می آشفتگی التیام دهد،  جمعی به خود استفاده از ناخودآ

خود را داشته باشند  هایسایه خواهند بر چهره زنند، ومیخواهد که هر نقابی که سپس از انسان می
 ّما با یک شرط:ا

 (.62)همان:  « 12ن إلهًا زائفًا...ُکن ماترید، ولکن/ التک»
ضرر  جامعه قوانینی باشد که به داشتن نیز باید تابعسایه ساختن وسایه ،شاعر یهعقیدبه 

 آن به عنواناز  خویش را در معرض نقاب قرار دهد و یهسایخواهد که بشر می نرساند. لیندا از نوع
 بین خویش و ،«هل أکون أنا؟» یهقصیددر  وی خویش استفاده نمایند. سپس صلیا شخصّیت

 بیند:سایه تضاد می
 األخیرة/ لم یکن هناك ثیة األبعاد/ التبعد عن حافة الکأس/ هي أقرب إلی أن تکونخشبة ثال»

 (11)همان: « 11أحد یمّثل/ فقط ظّل وضوء أسود/ وباقة ورد بالستیکیة
 زیرا به نظر ؛داردآن  وجود عتراف بهگویا سعی در ا بیند وخود می لیندا سایه را همیشه در کنار

گاه نیاز به تالش بسیار در امور اخالقی دارد و درک»یونگ  ستلزم این درک آن م این بخش از ناخودآ
گاهانه اذعان نماید؛ چرا که واقعی بودن این وجوه تاریک به گونه است که فرد به موجودیت و ای آ

ندا اعتقاد دارد که لی (.185: 1817دیگران،  باسمنج وبه نقل از عقابی )« قدرت سایه در روان نهفته است
 ا ندارند:شخص ر های بیمار است که یارای حمایت از ذاتسایه یهزمان ،زمانه
انًا رًا/ وأنا أحاول أن أجد لخطوتي مکة من النیون علی الرصیف/ کان ظّل الماء مقرووسط برک»

 (.22: 2017)نصار، « 20فوق الرصیف
خویش بیابد. این همان آزمون  برایها جایی ُپر آشوب سایه شاعر سعی دارد تا در فضای

 هایمی که فرد قادر است این جنبها مادازیر ؛داردفرسایی است که همه را به ترس وا میطاقت
 و ورزدمستقیم با آن اجتناب می یاز مقابله ،کنی کندناخوشایند را بر محیط پیرامون خود فراف

گاه این  یا امتناع از اقرار به وجود دلیل سرکوب و د.زندست به سرکوب آن می این بخش از ناخودآ
گا ها در تقابل با معیارهایت که آناس سایه  کند تا آشوبگیرند. لیندا سعی میقرار می افراده خودآ

در »زیرا  ؛با آن ارتباط برقرار کند خود را بشناسد و یهسای های عالمویژگی د،را در شناخت آرام کن
گاه اجتناب ،یابیمسیر فردّیت شدن به[ ]تبدیلبرای  ناپذیر است ورویارویی با این بخش از ناخودآ

چرا که سایه  ؛آن باخبر باشد هایویژگی خود و یهید بکوشد از سایامل، فرد باانسان ک
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لذا لیندا نّصار به شناختی (. 28: 1822)فوردهام، « انسان بدون آن ناکامل است ناپذیر است واجتناب
 کند:خود را آزاد می های غمگینزیرا که سایه؛ رسدمیسایه  کامل از خود و

)نصار، « 21ي تتنّفس أشباح بودلیر الحزینةح سجالتها/ کزبرجد/ وحین أتعب أفتوبباٍب من »
2017 :22.) 

دنبال ی که بهختالف با نقابادر  ندوهگین است واداند که خود را بسان بودلر می یهسایلیندا 
شاعر به  عوامل مختلفی که مانع دستیابی من   ،«ألّني في عزلة»لذا در  رقص است، قرار دارد.

شاعر است که از جامعه به او  فکار پلیداآنان  ترین؛ برجستهباشدهده میقابل مشا است، تنخویش
 گوید:او می .کنداو را آشفته می زندگی اند وسرایت کرده

یتسّلل من فتحات في رأسي/ قرب الکنبة الجلدّیة یستلقي مثل شبُح روح/ من نیون أزرق »
 (.81)همان: « 22لب/ لسانه یتدّلیک

خود ماندگار است؛  گرنه در ُعزلتست وا منفی دادن تفّکراتشکست زه ولیندا ناگزیر از مبار
انسان اگر نتواند از فرافکنی عواطف خود بر دنیای  دارای سرشتی عاطفی است و»چرا که سایه 

گاهدراز در قف ای سنگین وبیرون رها شود، سایه  نیایفرافکنی د ا خواهد داشت، مکانیزم ناخودآ
این دو جهان،  همچنان ناتوان از سازگارساختن فرد، درون خواهد کرد و جهان بیرون را برگردانی از

هم  های بهای است که هستی، در الیهاین درست همان پیله سرنوشت خواهد نالید و تقدیر و
(. 116: 1827یاوری، )« سازمندی تهی خواهد شد از سازگاری، و جوشش، و اش، از جنبش وتنیده

 بیند:زده میخویش آتش در درون خویش را یهلیندا سای
ت الخطیئة من اقترف سوء النّیة تجاه ا الرؤیا/ فاحترق بي/ ظّلي/ وبارکهل تشّققت زوای»

 (.88: 2017، نّصار)« 28التاریخ
لیندا  خویش جدا سازد. یهسایبرد را از خویشتن که در عزلت به سر می شاعر سعی دارد تا من  

 زمانه: آشفته از این اوضاع ،زن بیند ورا دمدمی مزاج میخویش  خوی مردم ُخلق ونّصار 
من یقیم لها طقس عزاء/ سوی عازف یمّرر اللیل علی أدراج سّلم مزاجّي الطّبع/ هما في »

مقهی/ فوقها منفضة سجائر/ تجلس إلیها إمرأة تخیط أعوامًا/ هي التي تعزف لألمیرة ااّلئمة/ لغربة 
 (.110: همان)« 21ي/ قشرة الکونالتي تنام فوق البحر/ تحاکص/ وهي الجنود تحت مظّلة الرصا

عدم  متعدد مردان و هایخسته از وجود نقاب و بوده همراه با آشفتگی ،لیندا نّصار در شعر زن
 شود.دیده می، گونه جوامعمنیت زنان در اینا
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 لیندا نّصار در شعر خویشتن بازتاب
گی یکپارچ آنچه موجب»یونگ  از دیدگاه و خویش است شخصیت یکپارچگی   دنبالانسان به

خود شدن، از نظر   یافتن یا تحّقق خود است. این فرآیند  فردّیت شود، فرآیندانسان می شخصیت
ی الزم یافتن به آن تالش بسیاردست برایّما اداند، یونگ آنقدر طبیعی است که وی آن را غریزه می

 ینظریه ساست یک انسان کامل رسد. در واقع اتمامیّ  سالمت روان و به بلوغ و فرد بتواند تااست 
گاهی شخصیت سالم، ایجاد توازن میان أضدیونگ درباره روان  اد وجود است. یونگ بخش ناخودآ

این  ؛هرکدام بر یکدیگر تأثیر مستقیم دارند ،بودنمستقل داند که با وجودب از چند بخش میرا مرک
گا ناهشیار یا-ها عبارتند از: سیستم گاه-2فردی  هناخودآ  )مشایخی و« جمعی ناهشیار یا ناخودآ

زیرا  ؛کندیکتایی می ثبات و حساساشود تا شخص این خویشتن باعث می (.18: 1818دیگران، 
گاه جمعی که همان مجموعهخویشتن کهن» تقریبًا به  ،هاستی ناهشیاریالگوی مرکزی ناخودآ

الگوی نظم، کهن ،؛ خویشتنباشد[، ]میشمسی است ین ترتیبی که خورشید مرکز منظومههما
به عبارت دیگر کهن الگوهای دیگر را به طرف خود  یگانگی است و وحدت و دهندگی وسازمان

گاه هماهنگی می ها وبه تجلیاتشان در عقده کشیده و  متّحد و شخصیت را متفق و ،بخشدضمیر آ
 (. 72: 1876ی، دنوربا )هال و« دهدبه آن می یکتایی استحکام و پیوسته کرده، احساسی از ثبات و

 ترین بخش روان است که در مسیرریمحو ترین وکهن الگوی خویشتن، مهم»از نظر یونگ 
با پشتکار با عنصر  ای جدی وهنگامی که فرد به گونه آید وبه دست می ،فردّیت دستیابی به فرآیند

گاه خصیصهها مشخود مبارزه کرد تا با آن یمادینه نرینه و  دهد وخود را تغییر می یتبه نشود، ناخودآ
 «شودی روان است، پدیدار میترین هستهیعنی درونی ،دجدیدی که نماینگر خو نمادین   به شکل
 (.216: 1812)یونگ، 

خویشتن هیچ یک »ز است. روانی، خویشتن در هر زمان یک نوع تکامل به سوی مرکاز لحاظ 
ای تری است که دایرهگبزر شود. دایرهآنها می ]تمام[ نیست؛ اما شامل 62من هماهنگ با از چیزهای

یافتن فرد است. این کهن الگو که با از سرگذراندن فرآیندی که مبنای قوام کرده وحاطهاتر را کوچک
 های پریان وقصه ها واسطوره بیشتر در رؤیا و، آیددست مینامد، بهرا "فرایند فردّیت" می یونگ آن

البّته  (.62: 1811)بیلسکر،  «شوداز این قبیل متجّلي می به شکل پادشاه، قهرمان، پیامبر، منجی و
یابی، این ر فردّیتهای زیاد سیدشواری سببّما بها» ،افراد حضور دارد تمامخویشتن در عنصر 

بدین هدف  دهد؛ زیرا بدون تحّمل عذاب مرگی پیشین، رسیدنفراد معدودی روی میتجربه برای ا
 (.20: 1822)مورنو، « غیر ممکن است
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گاهی و قهرمان ذات شاعر، یا من شاعر به شکل ،«ألّني في ُعزلة» یدر مجموعه قدم در  ،با آ
گاهی و سازی تضادهای درونیراه یکپارچه گاهی یا هشیاری و خویش )خودآ  ناهشیاری( و ناخودآ

 «من». لیندا نّصار شودمی یتلّق  خویشتن الگوینمودی از کهن گذارد ومی رسیدن به فردّیت
گاهی )سایه مبارزه با نیروهای یخویش را آماده  تمام کند وآنیموس( می-نقاب-برخاسته از ناخودآ

گاهی گاهش ها را جذبناخودآ  رسیدن به خود دنبال  کرده تا با آنها مشتبه نشود. لیندا نّصار به خودآ
ها ناتوانی سایه عجز و با دیدن داند واجتماعی می -انیخود را رو زیرا که ُعزلت ؛حقیقی است

 الگوینمود کهن خود حقیقی و شدیدی به یافتن بیدارشدن خود درونی نیاز خود و در برابر «الظل»
 شود.حساس میخویشتن ا

یابد؛ توّلدی دوباره می خویشتن گیرد و با یافتنبه خود میمآبانه لیندا نّصار ُعزلت روحی صوفی
خویش  کشتن نفس ی ُعزَلت اختیاری وبه واسطهروحی  تحول تبدیل و ثراین ترتیب که بر بد

 ،های آن واقف شدخود به راهنمائی روحانی که با الهام از رؤیاهای تجارب )دوری از جامعه( و
 را در «هو-او»شبح « العمر غیمة تتورد منها األقبّیة» یهقصیدسپس در  .شودگویا از نو زائیده می
 گوید:می بیند وتقابل با خویشتن می

.../ یغادر بیاض ماتبّقی من األرض/ محماًل بقناعاٍت قدیمة» « 25رّبما یسبقني شبح " الهو " إليَّ
 (.86: 2017 نّصار،)

جدید خود را  هوّیت سازد تا یکتایی ودیگران را جدا می خویش را از من   خویشتن   نّصار لیندا 
 خویش است: شخصیت یکپارچگی دنبالبه در واقع وی کسب نماید.

انت تنحني یحلم بالحیاة/ ک -یرقص-.../ یغّنيانًا فوق الرصیفأنا أحاول أن أجد لخطوتي مک»
 (.22)همان: « 27مثل خیمة/ ألهمها غبار السنین -مّني ضفیرة/ ال وطن لها

 .دور باشد ا بهتندروه تعّصبات ازخویشتن است که  ساختن من  دنبال شاعر در این متن به
 نمادی از تعصبات کورکورانه ،«سنینغبار ال» نشان از جامعه است و ،در این متن «الرصیف»

از تقلید بیزار  فردّیت یافتن است تا خود حقیقی را تحّقق بخشد و دنبالبه  نّصار هاست، لینداتندرو
 نویسد:در ادامه می ویاست. 

 ()همان «22ق؟ائٍن من ورأکون أنا إذا کنُت صدیقة/ لکهل »
 یافتن دنبالبه  أمور مختلف ندارد و سعی در تقلیدنّصار شد لیندا که گفتهاست ت از این جه

 ست.ا فرار از هوّیت جعلی صلی واهوّیت 
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 نتیجه
های فرهنگی و اجتماعی موجود لبنان خصوصًا و رویه یهجامع ،کار عرب عموماً محافظه یهجامع

کردن شود و نویسنده سعی در نهاناصله میان متن و جامعه میدر این جوامع باعث پدیدآمدن ف
لیندا نّصار شاعری است که با استفاده از کهن الگوها خویشتن خویش  .خویش در ورای متن دارد

کند تا بتواند از این کهن الگوها حیات خویش وی سایه و نقاب را اختیار می .گذاردرا به نمایش می
 الگویکهن نقد و با توّجه به «ألني في عزلتي»دیوان  یهاین پژوهش و مطالع را ادامه دهد. با نظر به

الگوها استفاده کرده است؛ توان چنین نتیجه گرفت که لیندا نّصار نیز از کهنکارل یونگ می
و  ، گناهو بدی از جانب افراد جامعه ، شراز تفّکرات غلط جامعه الگوهایی از قبیل ترسکهن

هایی که این و پلیدی و مقوله ، خیرمردم نسبت به آن یهو نظر عام ، خوبیگناه کارهای منسوب به
الگوها بر رفتار خاّصی داللت با توّجه به اینکه هرکدام از این کهن سپس .کنددو را معرفی می

الگوهایی که بر رفتار نقاب قرار داد. کهن سایه و یتوان هرکدام را زیر مجموعهکنند، میمی
 سایه و یمجموعهزیر کردن آنهاست در ردیف وهر فرد درصدد پنهان کنند وی داللت میناپسند

لیندا نّصار نیز دارای  مورد نظر   نقاب قرار دارد. انسان   یرهای مناسب اجتماعی، زیر مجموعهرفتا
اده دالیل بسیاری وجود دارد که شاعر را به سمت استفنقاب دارد.  سایه و همین کهن الگوهاست و
کار لبنان و عدم آزادی جسمی محافظه یهدهد که مهمترین عامل آن جامعاز کهن الگوها سوق می

شاره اهایی ناپسند انسان هایخصلت به خوی ونّصار لیندا و ذهنی زنان در این گونه جوامع است. 
گاه است و گیرند وسایه قرار میء کند که جزمی شد تا آن را کومی هر فردی از وجود آن در خود آ

منفی است که  هایسایه شر و ُپر از بدی و ،گویداز آن سخن میوی  پنهان کند. انسان دیگری که
لیندا نّصار  گناه. شومی چون شرارت، بغض، کینه و هایکند؛ سایها را بیان میهاین سایه وی وجود

و دو جهان را در یک  برده میو افراد آن به سایه و نقاب پنا هماندن از انتقادات جامعبرای در امان
است که  چیزیشود و همان جهانی که بر واقعیت تطبیق داده می ؛سازدراستا برای خود مجّسم می

را برای خویش محفوظ نگه  آن ،خواهند و جهانی دیگر آن چیزی است که در ورای سایهدیگران می
دهد و ترس خود را با ایه نشان میبه همین منظور شاعر امید و آرزوهای خویش را با س .داشته است

 کند. های پیاپی به خواننده القا مینقاب
 

 هانوشتپی
1. Sigmund Freud. 

2. Alfred Adler 

3. Carl Gustav Jung 
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ها بر بستر ترس و اضطراب/ در نیم روز چه از اندوه و دلگیریمرا بس است که شمارش نمایم هر آن .1
تا در رؤیای فردایی باشد که در ام نمایم/ برای حافظهار را ترک برداشتی زود هنگام و در اّولین فرصت/ افس

 گریزم.آن از خویشتن، می
زمان را خلق نمایم/ تا که آغازگر زبانی باشم که سکوتی کم رنگ آنرا در نوردید و  بر من است تا نقص .6

 در هم شکست/ و هم آغوش نیستی شوم در حالی که بین نور و تاریکی در حرکت هستم.
 انگیزاند.ای شرمسار مرا برمیو شمایل حروف بر کاله قصیده شکل .5
دیدم که از گلی پرسش کنم؛ گلی که در دستان فروشنده پژمرده مانده است/ شاید خواب آنرا می .7

خواستم/ بدانم راهی که یک نا امید از عشق در تاریکی اند/ یا اینکه تنها میعاشقان آنرا نا امید و خوار کرده
 ید در کدامین سو در گذر است.پیماشب می

من شود/ و سکوت کتاب  شوم/ الجرم صبر باید رفیق دیرینهبرای این که من در عزلت خویش کامل  .2
 های اندوهگین بودلر نفس بکشند.گشایم/ تا شبحها را میمن... هنگامۀ خستگی شناسه

پرسد: نارسیس ها از من میبان سایهدانی؟ نگهشاید که زمین باقیماندۀ حیای ما را مستور نماید/ آیا می .1
 بیند/ کدامین آب؟ گفتم: آب باران/ گفت: آب داستان.چهرۀ خود را در آب نمی

های شب با من خویشتن/ تا از آن بخواهم در نیمه ورزم تا نقابی سازم تنها با ارادهبر آن حرص می .10
ها/ و شکستن آینه دهد مرا/ هنگامهای دیگر برقصد/ و همچون من شک کند به راه باقی مانده/ و چهره

 من آخرین پیاله خالی شود جز از سایه
11. Antonio Moreno 

ای از سر من آویزان هستند همانند ناقوس کلیسا بر گردن زمان/ چوپانی نیست، و نه ریسمان حافظه .12
اء را ببندم_ کردم تا دهان  رؤیسگ آن/ و بر روز  خود است تا من را در آغوش گیرد/ و من سنگی حمل می

 خویش بفشرم. برگ/ تا نزدیک خویش نباشم/ و غربت را در آخرین پیاله
خود در  کشد/ ولی عشتار تازه از جمع کردن سایهنشیند بدون سخن/ انگشتان  خود را میبا رؤیایی می .18

ی و آباش فارغ شده است/ و عشق از دستکشکیف دستی ، و هایش فرار کرده بود... / به کرانۀ شب، م 
 ها.راهی قدیمی، و نامه

های یک رؤیای زیبا پخش گردیدند تا خورشید را فریب کمان یا اینکه رنگهای رنگینهمانند رنگ .11
دهند/ و هر یک از آنان به دنبال  آن است تا خود خالق نور شود، و طّراح  آن و سرور نورها/ دشنه... نزدیک 

دهد/ و دلیل  کافی گویی آنرا جواب نمیدهد؟ هیچ پیشدشنه/ چه کسی سرکوبگر را از سرکوبگر نجات می
 نیست برای قانع شدن/ نور با تمام شکستگی خویش.

15. Michael Palmer 

 نوردد.ای که آینه را در میروزنه .15
ای بی به اندازۀ کافی، وقت ندارم/ تا که جمع نمایم رؤیای  نوت  موسیقی و قصد و تصمیم سروده .17

 سالح/ جز در تنهایی شب.
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 خواهی آن شو/ اّما/ خدایی دروغین مباش.ر آنچه میه .12
ست تا آخرین شود/ هیچ ترین چهرهنمایش سه ُبعدی/ که از پیاله به دور نیست/ آن نزدیک صحنه .11

 بازیگری برای اجرای نمایش نیست/ تنها سایه و نوری سیاه / و یک دسته گل پالستیکی.
هایم جا پایی کردم تا برای گامآب، یخین بود/ و من سعی میمیان گودالی از گاز نئون بر پیاده رو و سایه  .20

 رو.پیدا کنم بر پیاده
های غمگین ها را/ تا که نفس کشند شبحگشایم پاشنهو دربی از سنگ زبرجد/ و هنگامۀ خستگی می .21

 بودلر.
کشد زند/ نزدیک ُمبل پوستین/ دراز میهای سر من بیرون میشبح روح/ از گاز نئون آبی از روزنه .22

 همانند سگی که زبان خود را بیرون زده.
اند؟/ وآتش زده در وجود من/ سایۀ من/ خجسته باد گناهان کسانی که با های رؤیا پاره گشتهآیا زاویه .28

 اند.نّیت پلید قدم در راه تاریخ گذاشته
شبیه به خود های دمدمی مزاجی که بر پله کند/ جز نوازندهچه کسی مراسم عزاء را برای زن بر پا می .21

ها را به هم خانه/ بر روی آن جا سیگاری/ بر صندلی آن زنی نشسته که سالنشسته است/ هر دو در قهوه
ها نواخت/ برای غربت سربازانی که زیر چتر  گلولهگر میمالمت دوزد/ و اوست که برای شاهزادهمی

 ی جهان.با پوستهگوید خوابد/ و سخن میاند/ و اوست که بر روی  دریا میآرمیده
25. Ego 

گوید هر آنچه از سفیدی این سرزمین باقی مانده "او" مرا در نوردد تا...../ و ترک می شاید که شبح .25
 کند.های قدیمی زیادی را با خود حمل میاست/ در حالی که نقاب

و خواب  -رقصدمی -خواندرو برای گام خویش بیابم/ ترانه میمن در تالش هستم تا جا پایی بر پیاده .27
 ها آنرا به ارمغان آورده است.همانند خیمه/ که َگرد سال -بیند/ و گیسویی از من آویزان بودزندگی را می

 آیا من خود خواهم شد هنگامی که دوست باشم/ با موجودی از برگ. .22
 

 منابع و مآخذ
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 : جالل ستاری، تهران: انتشارات توس.، ترجمهرمز و مثل در روانکاوی(، 1855جونز، ارنست و همکاران، )

 ، ترجمه: رقیه بهزادی، تهران: انتشارات طهوری.می اساطیر یونان و رودانشنامه(، 1826دیکسون کندی، مایک، )
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.پیکر گردانی در أساطیر(، 1822رستگار فسایی، منصور، )

الگوی نقاب با توّجه به رفتارهای نقد وتحلیل کهن( »1821روضاتیان، مریم و سید علي أصغر میرباقری فرد، )
 .111-121 صص سوم: دور دوم، شماره ی بوستان و أدب،مجله، «مالمتی

 ، تهران: انتشارات فردوسی. بیان(، 1872شمیسا، سیروس، )



  نقد ادب معاصر عربي  211

 ، تهران: میترا.8ویراست دوم، چاپ نقد ادبی، (، 1822) ،---------- 
 الله عباسی، تهران: انتشارات سخن.، ترجمه: حبیبرویکردهای شعر معاصر(، 1821عباس، احسان، )
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تحلیلی نقش نمادین اسطوره آب ونمودهای  آن در »(، 1822لقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی، )قائمی، فرزاد، ابوا
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 .، قاهره: دار العین للنشر والتوزیعألّني في ُعزلة (،2017، )نّصار، لیندا
، ترجمه: محمد حسین مقبل، مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ(، 1876، )ی، ورنون جیدهال، کالوین اس و نوربا

 .تهران: جهاد دانشگاهی تربیت معلم
گاه،(، 1878، )یونگ، کارل گوستاو : محمدعلی امیری، تهران: انتشارات علمی و ترجمه روانشناسی ضمیر ناخودآ

 .فرهنگی
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 تحلیل النماذج البدائیة في شعر لیندا نّصار بناء علی النماذج البدائیة لیونغ
 

  1صادق البوغبیش
 *2رسول بالوي

  3ماجد مرهج رباط
 

ص  الُمَلخَّ
انفصل یونغ عن مدرسة فروید لکي یشّکل مدرسة منفردة ومبتنیة علی العقل الجماعي إذ أسس 

 فسیة البشریة: الذات، والظل، والقناع، واألنیما، واألنیموس. تستخدم هذه العواملخمسة نماذج للن
الخمسة علی نطاق واسع في نقد التحلیل النفسي. یسعی نقد النموذج األصلي إلی فحص الالوعي 
الجماعي، الذي یعتبره یونغ أن القناع والظل هما العامالن األکثر أهمیة واألساسیة في تطور 

نسان. یعتقد یونغ أن هذه النماذج البدائیة مشترکة بین جمیع البشر وهي أکثر وضوحًا شخصیة اإل
في الشعر. بالنظر إلی توافق نماذج القناع والظل في شعر لیندا نصار، هذا البحث وفق المنهج 

التحلیلي یسعی لکشف األقنعة والظالل وطریقة استخدامها في شعر لیندا نّصار. الشاعرة  -الوصفي
تظهر أناها الشعري بالقناع والظل. یکون هذا « ألني في عزلة»بنانیة لیندا نصار في مجموعة الل

القناع أحیاًنا شخصیة أسطوریة وأحیاًنا شخصیة اجتماعیة تعبر عن أفکارها من خالل التماهي مع 
الشخصیات. توجد أیًضا في عقل لیندا الالوعي الظالل التي تحاول إخفاءها خلف النصوص. 

ر النتائج أن لیندا تلقي بظاللها مثل الشر والخطیئة والجشع، وتختار الصفات الحسنة مثل تظه
الزهد واإلیمان والرحمة والعطف کقناع لشخصیة اإلنسان للمشارکة في المجتمع، وتستخدم 

 األقنعة التي تعتبر في األدب، وهي متوافقة مع نظریات یونغ.
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