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 چکیده

علمــی رفتارهــا  اجتمــاعی  ــعی در  ةجوامــب بشــر  در دــی ادوار متمــاد  بــا مطالعــ

ــنا    ــدش ــی و درر روانفراین ــانها  ذهن ــ   ةشنا  ــدی در ای ــار  دارن ــا  رفت الگوه

 ـود شنا ـان را بـهمیان پیوند ا ـطور  بـا تلیـ  و کارکردهـا  ذهـ  بشـر، توجـه روان

هـا  هـا، الگوهـا یـا بالـ ا  یـا همـان کرکتیـ معطوف کرد  ا ـ ی نمادهـا  ا ـطور 

ثیر بســیایی دارنــدی از أا  هســتند کــه بــر شلصــی  مــا تــشــد رفتــار  از پــیی تعیــی 

هـا دارنـد و درر گـا  جمعـی انسـانکا  ریشـه در نا ودمضـامی  ا ـطور  ،گمنظر یونـ

یونــگ  بنــابرای ، انجامــدیبــه شــنا   روان نا ودکگــا  جمعــی مــیهــا مفهــوم کرکتیــ 

گـا  جمعــی و کنا ود ضـمیر ةهـا بـه مطالعـهـا  شلصـیتی انســانبـرا  تللیـ  تفـاوت

در  پـردازدیهـا مـیانسـان   مسـل  بـر روانالگـوکه ثیر کنیمـا و کنیمـوب بـر أبرر ی ت

هـا  مســل  الگوکه  ةشنا ـی یونـگ بــه مطالعـایـ  پـژوهی بـا بهــر  از نظریـات روان

ــر روان شلصــی  ــدا میب ــاو گاوال ــ  هــا  زن کت ــة ای ــردازی ی مطالع ــه الگوکه پ ــا ک ه

شـوند، بـه مـا یابنـد یـا بـرا  همیشـه  ـرکوو مـیثیر جامعه و فرهنگ تجلی میأتتل 

ــنی ــان درر واک ــی امک ــا  شلص ــ ه ــتان در موبعی ــا  زن دا  ــ  را ه ــا  ملتل ه

ــ  کن ــتان و تعام ــان زن دا  ــر بهرمان ــل  ب ــانوان مس ــنا   اییدب ــد دادی ش ــا  واه ــا ب ه

ــد  ــان کمــ   واه ــاعی کن ــا در درر رفتارهــا  اجتم ــه م ــه، ب الگوهــا  فرهنگــی جامع

 کردی

 الگوشنا ی یونگ، که الدا، روان طور ، گاونو)ان(، اااییدب :هاکلیدواژه
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 مقدمه . ۱

انـدی ایـ  هـا  ملتلـ  ترجمـه شـد معاصـر فرانسـو  بـه زبـان ةکثار کنا گاوالدا نویسند

ــه ــار ب ــاکث ــرع  ب ــا    ــر دنی ــدان در  را  ــدگان و منتا ــتالاخ  وانن ــها  ــدندی رو روب ش

ــانشلصــی  ــا  اصــلی رم ــاًه ــا  او لالل ــتان ه ــان هســتند و ملــور اصــلی دا  ــایی زن ه

دهـدی گاوالـدا  یلـی زود در بسـتر جامعـه و  ـانواد  ری مـی حوادثی ا   کـه بـرا  کنـان

ــرو  ــ  دخ در گ ــر ی ــه ه ــدینی ک ــید، وال ــود یش ــدگی شلصــی   ــایی را در زن ــ  تنه دع

بـار و عمیـا ایـ  اتفـا  بـر نثیر زیـاأعلـ  تـهبـ فرزندان  ود را رها کردنـدی دیگر  داش ،

 یهستی او   انواد  در کثارو کشکمی در ملی  ذه  گاوالدا، شاهد ت  جدایی 

ــر او  ةبــا مطالعــ ــی  اث ــدا،  دو ــ  داشــت  کســی جــایی منتظــرم باشــداول (، 7931)گاوال

هـا  دـور ملسو ـی بـا دا ـتانهتـوان گفـ  کـه زنـدگی شلصـی گاوالـدا بـت مـیأجربه

هـایی  رنوشـتی شـلیه بـه زنـدگی کـه بهرمانـان دا ـتانا  گونـهو  گر   ورد  ا ـ ، بـه

هـایی بـرا  نوشـت  کتـاو گاوالـدا ماننـدیزندانشـان تنهـا مـی ود او دارند، زنانی کـه بـا فر

ــه ــام گرفت ــی  ــود اله ــات وابع ــرا  ا ــ ی از تجربی ــاخ ب ــه در  ،مث ــاگونی ک از مشــال  گون

هـا  گاوالـدا هـایی بهـر  بـرد  ا ـ ی دا ـتانروزگار جوانی تجربه کرد  در نگـار  رمـان

ــی  اصــی  ــاد  و روان نوشــته شــد  ــی ادب ــ  و دان ــه تکنی ــاز ب ــرا  درکشــان نی ــد و ب ان

هــا  او تنهــا بــا حضــور بــارز زن و بیــان احسا ــات زنانــه ا ــ  کــه معنــا ی دا ــتاننیســ 

 یاینددرونگرها  گاوالدا زنانی راو  دا تان یابد، لاللاًمی

ــدا،  ــان دوم گاوال ــ  او را دو ــ  داشــت شلصــی  اصــلی رم ــدا،  م ــی  (7931)گاوال زن

 شـوهر  بـه اونـام کلوهـه ا ـ ، ایـ  کتـاو روایـ  زنـدگی زنـی ا ـ  کـه ه ا بـدرونگر

ــ   ــ  یان ــرد  ا  ــان ک ــاعی زن ــار اجتم ــا  رفت ــه، الگوه ــاخ تصــویر کلوه ــدا از  ل ی گاوال

شــود کــه ا   ــاد  و روان توصــی  مــیگونــهشلصــی  بــه یکنــدتر ــی  مــی ا  راجامعــه

از ورا  زنــدگی کلوهــه، گاوالــدا  پنــدار  کنــدیتوانــد بــا او همــ اتراحتــی مــی واننــد  بــه

کشــد کــه  ــه  ــل  متفــاوت شلصــیتی بــا تصــویر مــی زنــدگی  ــه زن دیگــر را نیــی بــه

هـا  دیگـر شـود کلوهـه در درر شلصـی موجـ  مـی ظـاهراًکنچـه  انـدیرفتارها  متفاوت

ــاوت در  ــد تف ــاتوان باش ــان ن ــا  کن ــ یالگوکه و رفتاره ــه زن ا  ــ    ــی ای ــا  درون  ه
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وبـایعی کـه  همچنـی  انـد وزیسـتهر ادوار تـاریلی کـه ایـ   ـه زن مـیتلولات اجتماعی د

 ها  ای   ه زن شد  باشدیالگوکه تواند باعث تفاوت میکمد  ها پییدر زندگی کن

ــی ــتان، م ــان زن دا  ــه، بهرم ــانوان کلوه ــو  اییدب ــنا   الگ ــا و ش ــ  رفتاره ــد عل توان

فرهنــگ  ةفرانسـو  و نماینـد گریـه گاوالـدا زنــیهـا  او را در زنـدگی روشــ  کنـد لـا ت

انسـانی، جهـانی و  ـرمد  دارنـد،  ةهـا گسـترالگوکه دلیـ  اینکـه بـه، لربی ا   ةو جامع

ا  بـا فرهنـگ متفـاوت، مشـکلات و ناملایمـات توانـد در جامعـهزن شربی نیـی مـی ة وانند

 ها  او بیابدیمتعدد زندگی  ود را در روای 

بـرا  شـنا   دلایـ  ترییـر  ییابـدلـوخ مـیشلصی  کلوهه در مسـیر حـوادد دا ـتان ت

ــتان، ــ  دا  ــان زن ای ــر روان بهرم ــل  ب ــانو  مس ــد  اییدب ــربای ــه  در نظ ــی  ک ــته باش داش

الگوهـایی ا ـ  کـه جامعـه بـرا     مسـل  بـر روان ایـ  شلصـی ، متفـاوت بـاالگوکه 

ــی ــی  م ــانواو تعی ــنا   اییدب ــدی ش ــک    کن ــی  او ش ــه شلص ــه ب ــر روان او ک ــل  ب مس

بـه مـا در درر در ـ  هویـ  و رفتارهـا  ایـ  شلصـی  دا ـتان کمـ   واهـد دهد، می

 یکرد

ــید ــا برر ــی و شــنا   ای ــه و الگوهــا  در ایــ  تلایــا ب ــر روان کلوه ــانو  مســل  ب ب

ــه ــه ک ــر جامع ــ  ب ــی لال ــارنای فرهنگ ــا  رفت ــا و الگوه ــ   ه ــان تلمی ــه زن  اصــی را ب

هــا  د بر ــی از نمونــهشــود،  ــعی داریــ  دریــابی  ایــ  امــر یگونــه موجــ  مــینــکنمــی

ــار  در ــر  رفت ــا  دیگ ــی رفتاره ــعی دارد بر  ــرا   ــود و ی ــ  ش ــه تاوی ــرکوو  راکلوه  

ــ ــه ت ــاعی ی ــ  اجتم ــدع عوام ــر أکن ــا تریی ــدع کی ــه دارن ــار کلوه ــر رفت ــا الگوکه ثیر  ب  ه

ــه، تلــ ایید ــار  در کلوه ــانوان و الگوهــا  رفت ــب ثیر ضــمیر نا ودکگــا  جمعــی صــورت أت

 پ یردعمی

ــ ــ  ب ــرا  پا  ــب ــژوهی از روانؤه   ــ  پ ــارکرد الات ای ــر ک ــی ب ــگ ملن ــی یون شنا 

  ریشــه در ضــمیر ایونــگ معتاــد ا ــ  مضــامی  ا ــطور هــا بهــر   ــواهی  بــردی الگوکه 

تنهــا امکــان درر رفتارهــا  نــههانــه الگوکه شــنا    یهــا دارنــدنا ودکگــا  جمعــی انســان

ــه مــا   واهــد داد، بلکــه بــه شلصــی و رفتارهــا  اجتمــاعی شلصــی  اصــلی دا ــتان را ب

 شنا   دلای  تلوخ شلصی  کلوهه نیی کم   واهد کردی
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هــا  نهفتــه در بهرمــان اصــلی و  ــه شلصــی  زن دیگــر  الگوکه ، پــژوهیایــ   در

برر ـی  ـواهی  ، شـودروایـ  مـیمـ  او را دو ـ  داشـت  هـا در دا ـتان که زندگی کنرا 

 ایـ  اثـر را و دیگـر زنـان حاضـر دراییدبـانوانی کـه الگـو  بافـ  روانـی بهرمـان زن  کردی

 دهند نیی مورد مطالعه برار  واهند گرف یشک  می

شــود، مطالعــات زیــاد  بــر رلــ  ا ــتالاخ زیــاد  کــه از کثــار گاوالــدا مشــاهد  مــیعلــی

ــه مطالعــ ــا  تکــرار  ب ــه و اللــ  از زوای ــار و  انجــام نگرفت ــ  نویســند   ةرو  کث ــار ای کث

بـه واکـاو  هویـ  زن بـا نگرشـی بـر ماهیـ  زبـان زنانـه  هـای اکثر ای  پـژوهیاندپردا ته

نگرشــی بــه فمینیســ  در »   بـا عنــوانادـور مثــاخ بــه ماالــههردازنــد، بــپدر کثـار گاوالــدا می

ــدا کثــار ــا پیــرزاد و کنــا گاوال  ــازاوار  در  یتــوان اشــار  کــرد( مــی7939) ــازاوار ،  «زوی

ــ   ــهای ــه و جنل ــان زنان ــه برر ــی زب ــه ب ــرزاد، هــا  ماال ــا پی ــدا و زوی ــار گاوال فمینیســتی کث

هــا نشــان نویســند  از  لــاخ گفتمــان بــی  شلصــی  پــردازدیة معاصــر ایرانــی، مــینویســند

هـا  ملتلـ  در کثـار پیـرزاد تـوان بـا درجـههایی از جنـلی فمینیسـ  را مـیدهد که رگهمی

ــا اینکــه دو نویســند  در شــرای  تــاریلی، اجتمــاعی و فرهنگــی  و گاوالــدا مشــاهد  کــردی ب

ــاوتی ــدگی می متف ــان کنکزن ــد، گفتم ــان از نن ــه زن ــ  ک ــ  تللــی ا  ــی وابعی ــا بازنویس ه

 امکانات رشد یکسان با مردان بر وردار نیستندی

ـــژوهی دیگـــر   ـــه  ونســـوندر پ ـــوان  تلـــ ( 9۱77) 7ک ـــ  و برر ـــی ت»عن للی

ر اثـمـ  او را دو ـ  داشـت  و  همـی  و بـ ، بـاه هـا  ها  مرد و زن در رمـانشلصی 

بـر ماهیـ  نگـا  زنانـه درکثـار تأکیـد  ، بـا انجـام داد  و بـه زبـان فرانسـه نوشـته« کنا گاوالدا

ــ  و ــار  ا  ــیتی زن در کن ج ــی و شلص ــی روح ــه ویژگ ــتار او ک ــر نوش ــدا ب ــان  گاوال زب

 اشار  داردی زنانه او

کثــار  یسـتی درناـد تطلیاــی بـا رویکــرد فمین»عنــوان  بـانیـی در پژوهشــی ( 793۱)ملکـی 

ــرزاد ــا پی ــدا و زوی ــاعی  «گاوال ــاوت اجتم ــا تارها  متف ــی   ــا برر  ــید ب ــند  و ن دو نویس

بـا کـه  ـعی دارد بـه ایـ  پر ـی پا ـ  دهـد  انـدبستر  که دو نویسند  در کن رشـد یافتـه

                                                           
1. Svensson 
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انـد کیـا بـه یـ  انـداز  دو نویسـند  در دو جامعـه و فرهنـگ متفـاوت زیسـتهتوجه به اینکه 

 ها ر وی کرد  ا   یا  یرعها  فمینیس  در کثار کنجنله

ملـدود بـه گرفتـه بـر کثـار گاوالـدا هـا  صـورتکه اکثر پـژوهیتوان گف  کمابیی می

امــا هــیو پژوهشــی در رابطــه بــا  ا ــ ، ــل  او  ةمطالعــ هــا  فمینیســتی یــابازیــابی جنلــه

 ینیس شنا ی یونگ بر رو  کثار گاوالدا در د ترب ها برا اب روانالگوکه  ةمطالع

 یونگ ةاندیش ها درالگوکهناسطوره و . ۲

تــوان شــود، بنــابرای  ا ــطور  را مــینمــاد  کــه روایــ  شــود بــه ا ــطور  تلــدی  مــی

ــامور ــ  ا ــ  )ن ــ  روای ــه فرهنگــی شــد  و دارا  ی ــا،  تصــویر  دانســ  ک ، 7939مطل

انسان شنا ی ماننـد ییللـر دوران نیـی بـر ایـ  اعتاـاد ا ـ  کـه شـنا   ا ـطور  (ی 93 صی

 ،کنـد )دورانازهـا  او کمـ  مـیانی نمـادی  کن بـه شـنا   ماهیـ  انسـان و نیو درر مع

   ی(739۱

ــر ــ   یونــگ ب ــاورای ــر حــوادد و ا ــ  کــه بســیار  از واکــنی ب هــا  انســانی در براب

هـا  مشـترر مـا و اجـداد مـا دارد، بنـابرای  ذهـ  انسـان تـاز  تجربـه ناملایمات، ریشـه در

متولــد شــد ، تهــی از تجربیــات نیســ  و انســان همــوار  تلــ  نفــوذ تجربیــات گ شــتگان 

ــ  ــویی ا ــ ی  ــة که ــهنظری ــگ ب ــا  یون ــ الگوه ــادی   ةمطالع ــا در الگوکه اشــکاخ نم ه

 پردازد که در ضمیر نا ودکگا  جمعی بازنمود دارندی ا ادیر می

دـور نا ودکگـا ، دامنـه دانـی و شـنا    ـویی را در یونـگ، کدمـی بـه ةا اب ایدبر»

هــا جمــب شــد  ا ــ ، حفــ  را کــه در بالــ  ا ــطور  prehistory)) دوران پــیی از تــاری 

ری  تدبیــا فرهنگــی از ملتــوا  عمیــا ةهــنمایــدی ا ــطور  از منظــر یونــگ، عرضــه و ارامــی

)احســان  ی«ها ــ الگوکه بــه علــارتی از جهــان هــا  روان کدمــی، یعنــی روان او، یــا بلــی

 (9 ، صی7937علا لو، 

یی و الگــوکه هــا  او بــر انگـار  ةشلصــی پــی بـرد و نظریــیونـگ بــه اهمیـ  روان فرا

نا ودکگـا  جمعـی بلشـی از روان ا ـ ، کـه » کن با ضـمیر نا ودکگـا  ا ـتوار ا ـ   ةرابط

 ی(99، صی 7939، نوردبی هاخ و« )ها  شلصی نداردموجودی  کن بستگی به تجربه
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ــدگا   ــ ، دی ــتوار ا  ــی ا  ــ  ا ا  ــه اص ــر   ــگ ب ــی یون ــا  الگوکه نا  ــا، نا ودکگ ه

هسـتندی  «مـ »عنصـر  بـه نـام ة دهنـدکه ای   ـه اصـ  تشـکی  شلصی، نا ودکگا  جمعی

هــا را کـــه نمــاد و میـــراد نا ودکگــا  جمعـــی الگوکه  (9۱9-9۱1، صی 7917) گیونــ

 کند هستند، ینی  تعری  می

ــالی ناشــی از مشــاهد» ــاً ةتصــور صــورت مث ــان در ا ــادیر و بصــه مکــرر مثل ــا  پری ه

شـوندی مـا ایـ  جـا ظـاهر مـیانـد و در همـههـا  معـی ادبیات جهان ا   کـه دارا  ناـی

ــاخناــی ــا را در  ی ــا،هــرداز په ــراد  مــیهــ یان ا، رویاه ــروز هــا و اوهــام اف ــه ام بینی  ک

هـا  کلا ـی  همـان ییـی  ا ـ  کـه مـ  کن تـداعی معنـیکنندی ای  تصاویر و زندگی می

دهنـد، بـر مـا نفـوذ ثیر بـرار مـیأتـرا تل  ـوان یییای  تصـورات مـا را تصورات مثـالی مـی

   «ازندی کنند و مفتونمان میمی

ــر روان ــگ، روان کدمــی مــیاز منظ ینــدی  ایــید  ةتوانــد تلــ   ــلطشنا ــی یون

رد کـه هـدای  ذهـ  انسـان و  لایـات و رفتارهـا  بـرار گیـ الگـوکه عنـوان ا  بها طور 

ا  عوادــ  وجــود هــر یــ  از ایــ  ایــیدان ا ــطور  ید ــ  بگیرنــدشلصــیتی انســان را بــه

کننـد و گـا  باعــث تشـدید یــ   ـر  از عوادــ  و ر وجـود انســان زنـد  مــی اصـی را د

 شـوند، بنـابرای  بـا شـنا   هـرگا  موج  کاهی بر ـی احسا ـات در وجـود انسـان مـی

ــ ــ  ی ــطور ا  از ای ــیدان ا  ــی  و ی ــنا   شلص ــرا  ش ــراد، را  ب ــر روان اف ــل  ب ا  مس

 تر  واهد شدیها  کدمی بازواکنی

هــا و پــرداز یاهــا و  یــاخؤهــا، را  در ا ــادیر، افســانههــا در اشــکاخ پیچیــد الگوکه 

ــلاه  ــد و ش ــازنمود دارن ــواو ب ــاویر   ــاتص ــادیر فرهنگ  ه ــان ا  ــ  می ــا  ملتل ه

هـا ی ایـ  الگـو ـ هاانسـان ةا  در همـحضـور مشـترر الگوهـا  کهـ  نمونـه دهندةنشان

)بـول ،  گ ارنـدثیرأهـا  مـا بـا دیگـران تانـد و بـر رفتـار مـا و واکـنیاز پیی شک  گرفتـه

 ی(7939

ــگ می  ــه یون ــ  نظری ــا کم ــب ــوان ت ــر أت ــی ب ــی  اص ــاعی و فرهنگ ــرای  اجتم ثیر ش

مطالعـه بـرار دادی یونـگ بـر ایـ  بـاور ا ـ  کـه را مـورد  هـاالگوکه کردن یا میراندن زند 

ــد، الگوکه  ــگ دارن ــار تنگاتن ــان ارتل ــا  انس ــا تار روان نا ودکگ ــا   ــا ب ــا در الگوکه ه ه
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تــوانی  بــه یرفــا  هــا مــیکن ةضــمیر نا ودکگــا  جــا  دارنــد و بــا مطالعــ ةتــری  لایــیرف

  درونی انسان ا  ، د   یابی ی ةکه هست «م  وابعی»شلصی  کدمی و به 

تنهـا ایـیدان بلکـه کنیمـا و کنیمـوب نیـی در میـان تصـاویر نا ودکگـا  به بـاور یونـگ نـه

(ی در مــورد عناصــر نرینــه و مادینــه، یونــگ بــر ایــ  91، صی 7939)یونــگ،  حضــور دارنــد

را مشـاهد   هـا  مردانـهتـوان تجسـ  گـراییدر درون روان هـر زنـی مـیعاید  ا ـ  کـه 

شـنا   ناـی کنیمـا  یهـا  زنانـه نهفتـه ا ـ د و در درون روان هر مـرد ، نیـی گـراییکر

ــی ــ  م ــرد کم ــر ف ــنا   بهت ــه ش ــوب ب ــگ در کو کنیم ــدی یون ــملوخن ــان و   ــاییانس  ه

گیـرد و اگـر مـرد و ـیله مـادر شـک  مـیبـه ها  فرد  عنصر مادینه معمولـاًجلو »گوید  می

صـورت هگ اشـته عنصـر مادینـه وجـود  بـثیر  منفـی بـر رو  و  أح  کنـد مـادر  تـ

ــروز می ــد ب ــاتوانی و تردی ــ ، ن ــدک ش ــگ، ) «ن ــر  ،(919 ، صی7939یون ــور عنص ــا حض ام

کنـد تـا در موابـب ضـرور  بتوانـد امـور  را بـر عهـد  بگیـرد نرینه در زن به و  کم  مـی

 (ی97 ، صی7937 )فدایی، ها  مردان ا  ویژگیکه از 

ــا برر ــی ایید ــادر ایــ  پــژوهی ب ــر روان شلصــی ب ــر مــورد نوان مســل  ب هــا  زن اث

ــر ــه تفک ــواهی  داد ک ــان   ــژوهی نش ــر پ ــاک  ب ــ ح ــه ت ــه ی ــرأجامع ــک  ثیر  ب ــر  ش گی

 ها داردینا ودکگا  ای  شلصی  ها و ضمیرکرکتی 

 ای، ایزدبانوان های اسطورهشخصیت. ۳

ــانشا  و رواننمادهــا  ا ــطور در کتــاو  ــول ،  نا ــی زن ــ (7939)ب ــه  ــه انوان اییدب ب

ــد  ــی  ش ــلی تاس ــرو  اص ــدگ ــانوان   ان ــتیا(، اییدب ــی  و هس ــا، کرتم ــاکر  )کتن ــانوان ب اییدب

ــ یرک ــی  ــاگر پ ــانو  کیمی ــر و پر ــفون(، اییدب ــرا، دیمیت ــیار ، )ه ــ ( )م ، 7939 )کفرودی

 یهــا داردهــا  رفتــار  کنمســتایمی بــا ویژگــی ةبنــد  ایــ   ــدابانوان رابطــتاسـی  ی(3صی 

گیـر  الگـو  ز ایـ  اییدبـانوان بـر روان زنـان باعـث بـروز و شـک ی  ا حضور و نفوذ هر

 شودیها  شلصیتی در کنان میرفتار   اص و تفاوت

هــا رفتـار  کن ةتـوانی  از دو زاویـه بــه مطالعـمــی هـا  دا ـتانبـرا  برر ـی شلصــی 

یی از الگـوکه یـه تـأثیر تل  از درونهـر شلصـی   تـوان برر ـی کـرد کـهبپردازی ی مـی

 یا  ها  رفتار  جامعه نفوذ کدام بال انوان برار دارد و از بیرون تل اییدب
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 ـه  ـدابانویی کـه  یپـردازی در ای  نوشتار ابتـدا بـه  صوصـیات  ـدابانوان بـاکر  مـی

را  هـاهـا   اصـی هسـتند کـه شلصـی  کنگیرنـد، دارا  ویژگـیدر ای  گـرو  جـا  مـی

ز بـه تکمیـ  شـدن بـا مثـاخ احسـاب ا ـتالاخ و عـدم نیـا بـرا  یکنـدبه مردان نیدیـ  مـی

هــا  عاشــاانه ضــعفی از  ــود ایــ   ــه در ماابــ  عشــا و دا ــتان یحضــور جــن  مــ کر

هــا  زنــدگی کنــان نیســ ، در عــو  دهنــد و دللســتگی عــادفی جــیو اولویــ بــروز نمــی

ز تـوان ایـ  گـرو  امـی یبـرا  تمرکـی بـر هـدف  اصـیهسـتند الگو  رفتار  بسیار  وبی 

ایــ   ــه زن هرگــی  دلیــ ،همــی بــه گــرا جــا  دادی ــدابانوان را در گــرو   ــدابانوان منطــا

 شوندیبربانی احساب  ود نمی

هـا  دار ناـیپـ یر نـام دارنـد، عهـد بـانوان کـه  ـدابانوان ک ـی اما گرو  دوم از ایـید

حیـات  ـود را در گـرو پیونـد بـا  ةیعنـی ادامـ ؛گراینـدهـا رابطـهکن یاند نتی زنان در جامعه

ــال  می ــن  مل ــد بج ــهینن ــ کر ب ــن  م ــا ج ــان ب ــی روابطش ــ  و از پ ــاخ کشــ  هوی دنل

کــه همیشــه اولویــ   نامیــدپــ یر تــوان ک ــی ایــ  جهــ  مــی ازایــ  گــرو  را  یانــد ویی

ــرار مــی ــد و اززندگیشــان را دیگــران ب ــ  جهــ  تمــامی هــدف دهن ــای ــر پای  ةهایشــان را ب

گونـه کـه گفتـه شـد، زنـان ایـ  گـرو   ـود را کنندی همـانریی  میهان پایهماهنگی با دیگر

 هـابـه کنبیننـد و ینانچـه ایـ  رابطـه از هـ  گسسـته شـود یـا در پیوند با دیگر  کام  مـی

 کشندی، رنو بسیار میشود یان  

میـان رومیـان بـه ونـوب معـروف ا ـ ،   ـدابانو  عشـا و زیلـایی، کفرودیـ ، کـه در

تـوان الگـو و هـدی ایـ   ـدابانو را مـیدبـانوان را تشـکی  میگـرو   ـوم ایید تنهایی ود به

زنـانی کـه در ایـ  گـرو  جـا   یمـدت دانسـ بسـیار بـو  ولـی کوتـا  ةنماد رواب  عاشاان

کننـد و هرگـی بربـانی کسـی شـل  منا ـ  را انتلـاو مـی، ابتـدار گیرنـد، همیشـه بـامی

اوخ دانسـ  کـه  ةهمگـام بـا اییدبـانوان د ـت تـوان ایـ  زنـان راشوندی از ای  جه  مـینمی

ــایی حفــ  ا ــتالاخ و  ودملتــار   ــود را دارنــد از ایــ  جهــ  و  در گــرو   یتوان

)بـول ،  شـودکنند  جا  دارد که  ـل  بـروز ترییـر و تلـوخ در شلصـی  زنـان مـیمتلوخ

 ی(93-99 ، صی7939
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ن دا ــتان و هــا  زایــ  پــژوهی  ــعی بــر کن داریــ  تــا بــا تللیــ  شلصــی  ةدر ادامــ

 ا  راهــا  درونــیو انگیــی  هــا، الگوهــا  رفتــار کن هــا  مســل  بــر روانالگوکه  ةمطالعــ

 ابی یبیشود ها و رفتارها  کنان میگیر  واکنیکه  ل  شک 

 هاالگوکهنها و بیان بانوان در شخصیتتحلیل و بررسی حضور ایزد. ۴

ــت  ــ  داش ــ  او را دو  ــام م ــه ن ــ  ب ــی ا  ــدگی زن ــ  زن ــه روای ــاانه  7کلوه ــه عاش ک

دو ــ  دارد، امــا پــ  از ینــدی   ــاخ زنــدگی مشــترر، کدریــ  بــه  را 9همســر  کدریــ 

 واهـد او و دو د تـر کـویکی را گویـد کـه دخ در گـرو زن دیگـر  دارد و مـیکلوهه مـی

تمــام  کنــد و همـی  امـرشــدت افسـرد  و ناراحـ  مـیهکلوهـه را بـ ایـ  مســ له تـرر کنـدی

کــه در ظــاهر مــرد   شــ  و  9یــردهــدی پــدر شــوهر  پــیمــی ملــور دا ــتان را تشــکی 

بــرد تــا اوضــا  را ا  را بــه  انــه بــدیمی  ودشــان مــی روصدا ــ  کلوهــه و دو نــو بــی

 کمی بهلود بللشدی

ــر ــاد  ب ــایا زی ــرد  از حا ــه و پدرشــوهر ، پ ــدو  کلوه داردی مــی گفتگوهــا  در اوا ان

ــا صــلل  ــیاو  ــعی دارد ب ــد ول ــه را کرام کن ــایی کلوه ــاً ه ــه داهم ــه و   کلوه ــه ب ــا کنای ب

کــار فاــ   ایــ  شــدت  شــ  و تصــنعی ا ــ  و او بــافهمانــد کــه للــ  گفتــار  بــهمــی

یـر پـرد  از شـود تـا پـیایـ  حـرف کلوهـه باعـث مـی ی واهد عم  پسر  را توجیه کندمی

ــردارد و دا ــتان عشــا دوران میانســالی ــرافراز بــیرز زنــدگی  ــود ب کنــد کــه  ا  را اعت

عاشـاانه پـنو  ـاخ دـوخ کشـید  ولـی او هرگـی  ةبود  و ایـ  رابطـ 9عاشا زنی به نام ماتیلد

ا  را رهــا نکــرد ، از عشــا  ــود گ شــته تــا  ــانواد   ــود را نرنجانــد و الگــو   ــانواد 

 بد  برا  پسر  نلاشدی

و کنـد کـه کلوهـه در اولـی  دیـدارها زنـی شـاد یـر یـادکور  مـیدر کشاکی دا تان، پـی

توانـد بـا او  رزند  بود  و اکنون تلـدی  بـه شلصـی  افسـرد  و انـدوهگینی شـد  کـه نمـی

یـر در حـی  تعریـ  دا ـتان عشـا و دلـدادگی  ـود از احوالـات و پـی ارتلار بربرار کنـدی

                                                           
1. Chloé 

2. Adrien 

3. Pierre 

4. Mathilde 
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شـود کلوهـه گویـد، ایـ  مسـ له باعـث مـی)مادر کدری ( نیی بـرا  کلوهـه مـی رفتار همسر 

 یر، مادر کدری ( پی بلردی همسر پی) ها   وزانکنیعل  بعضی رفتارها و وابه

ــوخ ــام د ــه در تم ــه ک ــد کلوه ــتان از عای ــار  ةدا  ــودن رفت ــ  ب ــر نادر  ــی ب ــود ملن  

یـر و اتفابـاتی کـه پـ  از جـدایی و  پـی کیـد، پـ  از شـنیدن دا ـتانهمسر  کوتا  نمی

کنـدی نویسـند  بـا افتـد، کمـی تردیـد مـیر مـییـو ماتیلد در زنـدگی زناشـویی  ـوزان و پی

 زندگی ا  ی ةهوشمند  به ای  نکته اشار  دارد که  وشللتی شرر اوخ ادام

تنهـا کلوهه در دوران تجرد  ـود، زنـی شـاد و مسـتا  بـود  کـه در روابـ  اجتمـاعی نـه

 کنجـا را ترییـر توانسـته فضـا  حـاک  بـرهـر جمعـی مـی ملض ورود بـهبلکه به بود موفا 

ــود یدهــد ــی مــیتلصــ و  او شــال  ب ــدی  نی ــدگی  ــود را ادار  کن ــود  زن ــادر ب  یکــرد  و ب

هـایی از ویژگـی اییدبـانو  کتنـا را در وجـود شلصـی  کلوهـه بلـ  تـوانی  رگـه  میبرایبنا

ــی  ــی یاز ازدواا بلین ــا ازدواا م ــا عش ــه ب ــگری ــ  رابط ــا کدری ــد و ب ــ  از  ةکن ــ  بل رمانتی

ــا کدریــ  کنــد، بــا توجــه بــه ناشــی کــه کلوهــه دازدواا را تجربــه مــی ر زنــدگی مشــترر ب

تــوان گفــ  کــه اییدبــانو  مســل  بــر و  کتنــا بــود  ا ــ ی یکــی از بــاز هــ  مــی ،داشــته

در اولـی  دیـدار  بـا  یـربانو  کتنا ایـ  ا ـ  کـه ظـاهر   ـاد  دارد، پـیها  اییدویژگی

دـور کـه هـایی راحـ  پوشـید  ا ـ  و همـی ند کـه کتـانیککلوهه، او را د تر  معرفی می

  ةتمـام مسـ ولی  زنـدگی بـر عهـد بینـی  کـه تاریلـاًرویـ  مـین دا ـتان جلـو مـیدر جریا

 کیدی می ها برکن ة وبی از پ  همکلوهه ا   و او به

توانـد ایـ  حایاـ  را بلـوخ کنـد کـه گرایشـی گـ را بتوانـد جـایگیی  او زن کتنایی نمی

ــول ، ا  شــود )و رابطــه ــا وجــود  کــه  ــدابانوان » (ی91 ، صی7939ب ــار  ب الگوهــا  رفت

ــالاو  در روان همــه زناننــد، امــا بر ــی از کن هــا در زنــی برانگیلتــه شــد  )فعــاخ ا ــ  و ب

 ی(93 صی ،7939بول ، « )اندرشد یافته( و بر ی دیگر  امو  ماند 

زنـــدگی و همچنـــی   ةکلوهـــه پـــ  از ازدواا و درگیـــر شـــدن بـــا مســـاه  روزمـــر

دهــدی از درفـی زنــی کتنــایی را شـان مــینعــد  بُهنگـامی، شلصــیتی یند شــدن زودبـاردار

 انــه را  هــا را بــر عهــد  گرفتــه، کــار بیــرون از  انــه و کــارِبینــی  کــه بیشــتر مســ ولی مــی

هـا را هـ  بـر عهـد  دارد، امـا نکتربیـ   دهـد و ر ـیدگی بـه فرزنـدان وتنهایی انجام مـیبه
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ــایی، در جــایی از دا ــتان می ــاف زن کتن ــر  ل ــد نمــیگب ــد کدموی ــیتوان احســاب را هــا  ب

کشـیدن گـرفت  ماننـد نفـ او ابـراز احسا ـات، بو ـیدن و در کلـو  درر کند و در  انـة

گــر بهرمــان زن ایــ  دا ــتان بــه ناــی حمایــ  ی(99 صی ،7931)گاوالــدا،  ضــرور  ا ــ 

کـه فاـ  بـرا  رضـای  را  یبیدلـ کنـد کـه یطـور پسـرر ود بـرا  شـوهر  اشـار  مـی

توانــد رو  پــا  کنــد کــه مــیبــه مــرد  تلــدی  مــی، د دا ــادر پــدر  کــار  انجــام مــی

کشـد تـا او بـه تلصـی  تلصـی  د ـ  مـی ة ـادر همسـر  از ادامـهاو بـ ی ود  بایستد

کنــدی گریــه  ــود  بــا ایــ   ــود ادامــه دهــد و  ــود را بربــانی پیشــرف  شــوهر  مــی

ایـ  توانسـته دـور دیگـر  رفتـار کنـد، یـون در هرحـاخ نمـیکنـد کـه بـهمـیتأکیـد  جمله

 دوران در نای همسر  وو، لازم دید  ینی  عم  کندی

کنـدی داهمـا در  ـوبی ایفـا مـیپ  از به دنیا کمدن فرزندانی، کلوهـه ناـی دیمیتـر را بـه

راحتـی بـه کنـد زن دیمیتـر  معمولـاًهـا ر ـیدگی مـید ترب فرزندان  ویی ا  ، بـه کن

  عـادفی زنـدگی ایـ  زن یـا یـ  توانـد در ارتلـار بـا مسـاهشودی ای  فادان مـیافسرد  می

داد  و حــاخ هـدف و یــا حتــی شــر  او باشــد درکــ  هرییــی  کــه بــه زنــدگی او معنــا مــی

نــداردی کلوهــه هنگــامی کــه همســر ، او و دوفرزنــد  را بــرا  پیو ــت  بــه  دیگــر وجــود

 کردن ا  یمدام در حاخ گریه شود وکندی افسرد  میا  ترر میمعشوبه

بـا »ا  نـدارد  کنـد کـه پـ  ازجـدا شـدن از همسـر ، کینـد ا می ود الاکلوهه مرت  به

 « ـواو ا ـ ی نـامطم  ، مـوبتی، معلـاکـردم زنـدگی مـ  ماننـد ایـ  تلـ  ودم فکر می

ـــدا، ) ـــ (19 ، صی7931گاوال ـــاتی از ت ـــی  جمل ـــوکه ثیر أین ـــدابانوان الگ ـــی از     یک

 کندیای  زن حکای  می پ یر در روانک ی 

تـوان یافـ ، زنـی کـه در شلصـی  کلوهـه مـینیـی  7یـیشلصی  هراهایی از حتی جنله

شادمانیی مشرور بـه وفـادار  شـوهر  و احتـرام بـه زناشـویی ا ـ ، همسـر  کـه پـ  

ــ  ــیاز ازدواا فعالی ــدود م ــود را مل ــا    ــای  ه ــوهر و وظ ــایا ش ــه عل ــ  ب ــد و فا کن

واکـنی  پـردازد امـا یـ  تفـاوت ا ا ـی بـی  هـرا و دیمیتـر ایـ  ا ـ  کـها  میهمسر 

ــ   ــ  از شکس ــر پ ــا دیمیت ــ ، ام ــیان ا  ــ  عص ــ   ش ــ  و در حال ــ  از شکس ــرا پ ه

                                                           
1. Héra 
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تـوانی  بگـویی  کهـ  بـانو  رود، پـ  نمـیشود و به لـار تنهـایی  ـود فـرو مـیافسرد  می

 مسل  بر روان کلوهه هرا بود  ا  ی

ـــد،  ـــور دارن ـــیار  در روان و  حض ـــانوان بس ـــه اییدب ـــ  ک ـــیتی ا  ـــه شلص کلوه

هـایی کـه بـه و   ـپرد  شـد   وبی از پـ  تمـام مسـ ولی کـه او بـه دلیـ  ا ـ همـی به

یـون  ؛کنـدحتـی کفرودیـ ،  ـدابانو  عشـا و زیلـایی در او  ودنمـایی مـی یبرکمد  ا  

کــار  بــا ظرافــ  در  کنــد، عاشــا همســر  بــود  و ــ  کــه بــا عشــا ازدواا مــیااو زنی

 لوور داشته ا  ی ةموز

ــی ا ــوزان، زن ــه،   ــوهر کلوه ــا مادرش ــرد  ام ــا م ــویی ب ــام دوران زناش ــه در تم ــ  ک  

هـا  زنـدگی و تربیـ  فرزنـدان نداشـته و او بـار روزگار گ راند  که تـوجهی بـه مسـ ولی 

ــه ــایی ب ــه تنه ــدگی را ب ــوهر زن ــ ی ش ــید  ا  ــی ،دو  کش ــرپ ــرد  و او  ،ی ــار ک ــ  ک فا

 وبی توانسته، ملـارا زنـدگی را تاسـی  و در جـا  منا ـلی  ـرا کنـد و حتـی وبتـی هب

فهمـد مـیکـه کنـدی امـا زمـانی ـوبی مااومـ  مـیهب برد،به ماجرا   یان  شوهر  پی می

کنـد، ا  جـد  شـد  بـا وکیلـی بـرا  جـدایی صـلل  مـیشـوهر  بـا معشـوبه ةکه رابط

 ـود را در رابطـه  ة، زیـرا او هـ  کینـدکنـدنمـی یـر را پیـداپـی جـدایی ازت أگا  جراما هیچ

تـوان گفـ  کتنـا و دیمیتـر، زوایـا  ملتلـ  دانـدی مـیکرد  مـییر بربرار و پیوند  که با پی

بسـیار  ییـر زنـانـد در جاهـایی از دا ـتان  ـوزان از نظـر پـیشلصی   وزان را شک  داد 

نـی از اینکـه زنـی تلـدی  بـه ز یـرپی بـازدی ـود را مـینـدرت بـه شود کهبو  توصی  می

ــانلر شــد  ــب و فرم ــد  دارد )مطی ــدا، ، احســاب ب ــا  ی(33 صی ،7931گاوال ــلاهتی ب دیگــر ش

ــود  ــان   ــه از زب ــتان ک ــایی از دا  ــا در جاه ــداردی ام ــ  از ازدواجــی ن ــوانی و دوران بل ج

هـا  ادـرافی  ـادر پیونـد  بـا کدمهبینـی  کـه بـ وزان یا کلوهه ناـ  شـد  او را زنـی مـی

مـ  مهـ  نیسـ ، »  زبـان  ـوزان ناـ  شـد مثـ  ایـ  جملـه کـه از  ؛ذلـ  داد ت  به تاریلاً

 ی(33، صی 7931 )گاوالدا،« ر دمان  یون فکر بهتر  به ذهن  نمییی تو میپ

ا  در دا ـتان روایـ  شـد  یـر نیـی زنـی ا ـ  کـه زیلـایی ظـاهر پـی ماتیلد، معشوبه

ــاً ــه ا ــ ، حضــور دو  ــدابانو در او بســیار شــا   ا ــ ی مثل هــایی از وجــود او در جنل

کنـد بـرا  او کـار  مردانـه دارد،  ـعی مـی یگـر ا ـ کتنا اییدبانو  عاـ  و مهـارت جلـو 
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در جـایی از دا ـتان از اینکـه تسـلی  عشـا  را رهـا کنـد تـا منطاـی فکـر کنـد و یرپیمدتی 

ــی ــاراحتی م ــار ن ــد  اظه ــدیش ــا  کن ــه ب ــامی ک ــا هنگ ــرپیام ــ   ی ــ ، کفرودی ــار ا  در ارتل

ه بـه او زن شـال  مجـرد  ا ـ  کـ ؛بینـی  دابانو  عشـا و نشـار و روابـ  گـ را را مـی

ا ر شـود کندانـد ایـ  رابطـه جـد  نمـیشـود بـا اینکـه مـیناگهان عاشا مـرد  مسـ  مـی

 دهدیادامه می

در ایــ  رمــان،  ــه زن در جایگــا  و فضــا  ملتلــ  امــا شــرای  اجتمــاعی و فرهنگــی 

  ملــ ةکشــندی جامعــیکســان، الگوهــا  رفتــار  مر ــوم در یــ  جامعــه را بــه تصــویر مــی

 بینــی  کــه هــر  ــه زن تاریلــاً ــالار نیســ ، امــا مــیجوامــب مردزنــدگی ایــ   ــه زن جــیو 

هـا  مـ کر هسـتندی ایـ  زنـان دردهـا  مشـترکی دارنـد، شلصـی  ةبربانی میـ  و  وا ـت

 تـر از او ـ یگـرشـود کـه بسـیار عشـو شـوهر  بـه زن جـوانی مـی ة وزان بربانی علابـ

ا  را در عشـا جـوانیشـود و مـی یـرپی بربـانی عشـا بـدون تعهـد ،یـرپی ةماتیلد معشـوب

کــه بــا بلــوخ مســ ولی  در زنــدگی ا ــ  کنــد و کلوهــه زن جــوان و شــاد  او صــرف مــی

 شودیند و بربانی  یان  همسر  میکمشترر گاهی زنانگی  ود را فرامو  می

اییدبـانوان مسـل  بـر روانـی بـرار دارد و تـأثیر تل  تـوان گفـ  هـر زنـی از درونمی

 ـادر همی بـه یرو ـ هبـرو شـد  از دـرف جامعـه  تعریـ هـا  رفتـاراز بیرون با بالـ 

هسـتی  کـه پـ  از یـ  اتفـا  در زندگیشـان مثـ  رو روبـها   کـه در زنـدگی بـا زنـانی 

 یکیـدوجـود مـیهـا بـهها  دیگـر ترییـر  شـگرف در  صوصـیات کندلا ، ازدواا یا پیامد

ــاً ــر  را در مثل ــری  کــ د ت ــدگیه در جامعــهنظــر بگی ــد و در دوران مــی ا  مرد ــالار زن کن

ا  دنلـاخ تلصـی  علـ  و کسـ  درکمـد بـود  و از حمایـ   ـانوادهتجرد  ود  داهـ  بـه

بینــی  کــه ایــ  د تــر اییدبــانو  کتنــا را منــد بــود  مــیپــدر  در ایــ  را  بهــر  و  صوصــاً

ــرد   ــا م ــا ازدواا کــردن ب ــان ب ــا ناگه ــر روان  ــویی دارد، ام ــهمســل  ب ــیرو روب ود شــم

شـود و از درفـی نیـی ادرافیـانی هـا  اجتمـاعی و  مـیر  که مـانب فعالیـ متفاوت با پد

کننــد، در اینجا ــ  کــه ایــ  زن در انتلــابی هــ  او را بــه اداعــ  از شــوهر  تشــویا مــی

شـودی ازدواا بـرا  ایـ  د تـر باعـث گیـرد و دیـار کشـمکی درونـی مـیفیمابی  برار می

در جوامـب  شـد  معمولـاًعی پ یرفتـهکـه الگـو  اجتمـایرا ؛شـودتلوخ در شلصـی  او مـی
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و  )هـرا( بودن)پر ـفون(، همسـر بـودنهـا   ـنتی مثـ  دوشـیی  الار، ملدود بـه ناـیپدر

 ـالار از زنـانی کــه جـیو ایـ   ــه دانـی  کـه در جوامــب پدرمــی ی( ا ـ )دیمیتـر بودنمـادر

 شودی وبی یاد نمید ته نلاشند به

ا  دا ــتان در جامعــه ة ــود نویســندهــا و حتــی مــا، شلصــی  ةدر رمــان مــورد مطالعــ

فرانسـه را بـه کنـونی  ةجامعـدا ـتان ایـ  رمـان زنـدگی زنـان  ینـدکنپدر الار زنـدگی نمـی

کنـد و در ایـ  کشـدی کلوهـه، شلصـی  اصـلی زن دا ـتان، بـا عشـا ازدواا مـیتصویر مـی

هــا،  ــود را در ناــی کنــدی بــا اوا گــرفت  مشــکلات و دلدلــهانتلــاو کزادانــه عمــ  مــی

هـایی از در بسـم  یکیـدامـور زنـدگی بـر مـی ة ـوبی از عهـدکه بهبیند میدر و همسر  ما

زمـانی کـه   صوصـاً ؛شـود ـوبی حـ  مـیدا تان تسل  اییدبانو  کتنا بر شلصـی  او بـه

تمــام امــور زنــدگی را بــر عهــد  دارد و  ةشــوهر  در حــاخ ادامــه تلصــی  ا ــ  و او ادار

دیمیتــر   رپر ــتی و تربیــ  فرزنــدان بیشــتر بــر عهــد  او ــ ی ی ــود  نیــی شــال  ا ــ 

شـدن از دـرف ویـژ  زمـانی کـه پـ  از تـرربـه شـود ـوبی در شلصـی  او حـ  مـیبه

هـا کنـد بـه کنکنـد و در بـدتری  شـرای  روحـی  ـعی میفرزندانی را رهـا نمـی شوهر ،

د یـا بهتـر بگـویی  کنـهـا پنهـان مـیلـا  بـاز  بـا کنهلابـ   را درانـاراحتی ی ل  نگـ رد

 ةنـی  بـا اینکـه جامعـبیگـ اردی مـیاو بـا فرزنـدانی نمـی ةثیر  بـر رابطـأترر همسـر  تـ

گوینــد زنــدگی  را  ــالار نیســ ، امــا دیگــران بــه او مــیا  پدرهــا جامعــهملــ  زنــدگی کن

 ادامه بد  به د ترهای  فکر ک ی

ا  بــه افکــار پنجــر عنــوان هــا و نصــاید مــادربیرز کلوهــه را بــهتــوانی  صــلل امــا مــی

گفــ  در کن دوران لــ اها  بیرگ  مــیمــادر»بــر جامعــه ایــ  زن در گ شــته بلینــی   حــاک  

 ی(19 صی ،7931گاوالدا، « )کشاند ، شوهرها  مهربان را به  انه می وشمی

ا  درگیـر   درونـی و الگـو  رفتـار  لالـ  بـر جامعـهالگـوکه کلوهه در تضاد بـی  

و ـ  نـدارد همسـر  را بـا لـ ا یـا  ـود در کشـپی  دارد و دا ـ ی او اشـار  بـه ضـع  

تفـاوت  ةدهنـدهـا  ایـ  دو نسـ  نشـانزور در  انه و در کنـار  داشـته باشـدی صـلل به

تاابـ  مـادربیرگی کـه در  صـویر کشـید ته  ـوبی کن را بـها ـ  کـه نویسـند  بـهفکر  کن

بیرز بـا کلوهـه نشـان درا ی امـا گفتگـو  مـاکتنـایی ةتسل  هرا/دیمیتـر ا ـ  بـا نـو تل 
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زیــرا  ؛فتــار  جامعــه بــه ینــی  زنــی بــدخ شــد هــد کــه او هــ  در اثــر فشــار الگــو  ردمی

 کندیجسارت کلوهه را تلسی  می

هــا  دا ــتان عنصــر نرینــه و ناــی کن در ضــمیر نا ودکگــا  شلصــی  حــاخ بــه مطالعــة

 پردازی یمی

 آنیما، آنیموس. ۵

 خدابانوان در نزد کلوئه یالگوکهنعنصر نرینه و  ةمطالع. ۱. ۵

هـا  ای  پـژوهی  ـعی بـر کن داریـ  کـه بـه ناـی عنصـر نرینـه در شلصـی  ةدر ادام

هـا مـورد  ـدابانو  مسـل  بـر ایـ  شلصـی  کن را بـا ةزن ای  اثر نگاهی بینـدازی  و رابطـ

 مطالعه برار دهی ی

بــه وجودشــان للــاب زنانــه  ةحتــی در گ شــتگان مــردان بــرا  فرا وانــدن عنصــر مادینــ

ــی ــ  م ــیت ــد و  ــعی م ــ  بلــی از وجــود  ــویی کردن ــد ای ــه کنرا کردن ــادر ک ــا را ب ه

ارتلــار بربــرار کننــد،  نــامی (کنچــه کــه مــا نا ودکگــا  مــی) « ــرزمی  اروا » ــا ته بــا مــی

   ی(919 ، صی7939)یونگ،  فرا وانندی

ذهــ  یــا روان کدمــی از دو بلــی  ودکگــا  و نا ودکگــا  تشــکی  شــد   ،از نظــر یونــگ

ــه ــود  ک ــدگی   ــام ادوار زن ــان در تم ــأثیر تل  انس ــوذ کنت ــی و نف ــگ نا ــ ی یون ها 

گویـد کـه روان انسـان بلشـی از کنـدی حتـی یونـگ مـینا ودکگا  جمعی را نیی مطـر  مـی

تـوانی  دلیعـ  را دـور کـه نمـیهـا  ناگشـود  بسـیار  دارد و همـاندلیع  ا ـ  کـه راز

هـا را دـر  تـوانی  کرکتیـ اراهـه دهـی ی مـیتـوانی  تعری  کنی  تعریفـی نیـی از ذهـ  نمـی

 ی(7939یونگ،   همان نا ودکگا  جمعی ا   )أکلی رفتارها  بشر  بدانی  که منش

ــرایی ــامی گ ــ  تم ــه تجس ــر نرین ــ عنص ــه در رو  زن ا  ــی مردان ــا  روان ــ   یه مث

هــا  مثلــ  و منفــی داردی عنصــر ایــ  تجســ  جلــو  ،مردانــه  وهــا واحسا ــات و  لــا

ــه را  ــینرین ــی م ــوانی  در شلص ــا  ت ــا رفتاره ــه ی ــار مردان ــه رفت ــی  ک ــان بلین ــایی از زن ه

ــد شــون  ــی دارن ــان یکمی ــه ایــ  زن ــه  ــود را افشــا مــی راحتــی روانب ــدی)ذهــ ( مردان  کنن

ــاهر» ــه ظ ــانی هــ  ک ــی در زن ــه حت ــد، ممکــ  ا ــ   اًعنصــر نرین ــه دارن دلعــی بســیار زنان
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لیربابـ  د تر ـی  لـاز و  ـرد و کاملـاًزنـی کـه لجرح  بـروز کنـدی    شـ  و بـیاگونهبه

کنکــه ا  ا ـ  کــه در کلوهــه پــ  از هایــ   صیصــ ( دبیاــا931ًصی  ،7939یونــگ، « ) ـ 

بـا پـدر شـوهر  درگیـر  لفظـی و  بینـی  کـه گـا  صـراحتاًمـی شوهر  او را تـرر کـرد ،

بـا دانـد کـه او زنـی مـی یـرپیکـه حتـی  ـود  یـرپی ةیا ماتیلـد معشـوبی ارد شکی د کاملاً

   کندیاحساب را باز  میا  لطی  ا  ، اما نای زنان  رد و بیروحیه

هـا  شـود، دارا  جنلـهدو عنصر نرینـه و مادینـه کـه در روان زنـان و مـردان یافـ  مـی

تـری  هـدف در اصـلی «ی ـود»  ـم هـا  مثلـتی پلـی ا ـ  بـهمثل  و منفی ا  ، جنله

م  عـدم شـنا   از  ویشـت  و بلـران  ـفـرد را بـههـا  منفـی کن یونگ و جنلـه ةاندیش

شـود در ـ  کیـد و متوجـه مـی ـود مـیه ناگهـان کدمـی بـها  کـگونهراند، بهشلصیتی می

ــود  بر لــاف اندیشــه ــه ب هــایی در زنــدگی گــام برداشــته و تلــ  نفــوذ یــ  عامــ  بیگان

 ا  ی

ا  بـه عنصـر مردانـه هـا  زن توجـه  ودکگاهانـهیونگ معتاد ا   کـه اگـر شلصـی »

توانـد بـر تواننـد بـر نفـوذ منفـی کـه مـینرینـه را دریابنـد مـیته باشند و دلیع  عنصـر داش

توانـد همـرا  درونـی زن شـود و او را بـه ها اعماخ کند، پیـروز شـوندی عنصـر مردانـه مـیکن

 (933 صی همان،) ی«لال  بر او یار  ر اند الگوکه درر 

تـوانی  بـه شـنا   وجـود زن مـیهـا  مثلـ  و منفـی عنصـر نرینـه در با برر ی جنلـه

 اییدبانو  مسل  بر روان ای  زنان بر ی ی

ا  نیازمنـد تلـا  نظر یونگ بر ای  ا ـ  کـه توجـه  ودکگاهانـه زن بـه عنصـر مردانـه

بسیار ا   ولی اگر بتواند بـه دلیعـ  ایـ  عنصـر د ـ  یابـد، یـ  همـرا  درونـی  ـوو 

ــه ــیب ــ  م ــفاتد  ــه ص ــاندن ب ــه او را در را  ر  ــه کورد ک ــ ، مردان ــون  لابی ا  همچ

ــی ــار  م ــ  و  ــرد روحــی ی ــه زن صــلاب  روحــی شــجاع ، عینی ــه ب ــدی عنصــر نرین کن

یونـگ، ) یابـدجلـران ظرافـ  ظـاهر  بـه کن د ـ  مـی دهد، نوعی دلگرمـی کـه بـرا می

 ی(939-939 ، صی7939

هنگـامی کـه  یمشـکلات زناشـویی ناـی داشـته باشـند تواننـد در بـروزای  دو عنصر مـی

ثیر عنصـر نرینـه  ـویی ا ـ ، لگـام شلصـی  او در د ـتان ایـ  أتـشـدت تلـ هبـزنی 
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توانـد زن را بـه مثلـ  ایـ  عنصـر مـی ةشـودی جنلـعنصر ا   و باعث بـروز مشـکلات مـی

تری  درجـات روحـی و برتـری  درجـات اجتمـاعی بر ـاند، تلـدی  بـه زنـی شـود کـه عالی

ــ ــا ینانچــه جنل ــرافتمند ا ــ ی ام ــجا  و ش ــد، در من ةملتکــر، ش ــروز کن ــ  عنصــر ب ــی ای ف

دـور کـه بایـد توانـد کنگیـر ا ـ  و نمـیهستی  کـه لجـوا و  ـل رو روبهزندگی با زنی 

منفـی ایـ  عنصـر  ة م   ود ج و کندی یونـگ بـر ایـ  عایـد  ا ـ  کـه جنلـمرد  را به

 تواند زن را از وابعی  و زندگی فعاخ جدا کندیمی

وجـود بیـاورد انفعـالی عجیـ  در روان زن بـهتوانـد منفی عنصـر نرینـه گـاهی مـی ةجنل

که باعث فلـو شـدن احسا ـات یـا احسـاب نـاامنی شـدید و احسـاب پـویی در او شـودی 

ــه و  مــاً شــود کــه داهدر ایــ  حالــ  صــدا  ایــ  عنصــر در زن بیــدار می ایــ  حــ  را ب

حـالتی کـه در کلوهــه  کنـد کــه ایـ  همـه دونـدگی بــه یـه منظـور ا ـ ع دبیاــاًمنتاـ  مـی

کنـی  کـه گـویی معنـا  زنـدگی را نیـی از صـلی زن دا ـتان گاوالـدا مشـاهد  مـی  اشلصی

د ـ  نیـاورد  ییـی  بـهییـی نـدارد و در ایـ  زنـدگی هـیچکنـد هـیچیاد برد  و فکـر مـی

داننــد کــه او تســلطی بــر ایــ  حالــ  و ایــ  ادرافیــان کلوهــه و حتــی  ــود  نمــی ا ــ ی

شـوند کــه هـا عجـی  مـیبـا ایـ  تجســ ینـان نکنجـوا  درونـی نـداردی گـاهی ذهــ  فـرد 

نا ودکگـا   تلـ   ـلطةگونـه انسـان بـدی  یجـدا  ـا   «مـ »تـوان کن را از  لتی مـیبه

  ود برار داردی

 ـود ة ا  جـد  و بـا پشـتکار بـا عنصـر نرینـه یـا عنصـر مادینـگونـهکه فرد بـههنگامی»

ه هــد و بــد ــود را ترییــر می ةهــا متشــله نشــود، نا ودکگــا   صیصــملــارز  کنــد تــا بــا کن

روان ا ـ  پدیـدار  ةتـری  هسـتیعنـی درونـی ‘ ـود’شک  نمـادی  جدیـد  کـه نمایـانگر 

 (  931 ، صی7939)یونگ،  ی«شودیمی

ــه ــی ب ــی بیرون ــه تو ــ  نیروی ــهکلوه  ــود هــدای    ــم  شــنا    ــود و ر ــیدن ب

ــی ــم ــ  نی ــودی ای ــی پدرش ــاًرو  بیرون ــه داهم ــ  ک ــوهر  ا  ــه ش ــاو را ب ــم  تص اویر  

نـد کـه حتـی کهـایی از وجـود  را بـرا  او بـازگو میدهـد و بلـیا   ـو  مـیگ شته

ــه کن ــه  یــرپیا  هــتمــامی صــلل ا ــ ی  هــا نداشــته ــود  تــوجهی ب ــرا  کلوه را  را ب

 داردی ود وا می ةکند و او را به تفکر دربارا  باز میبرا  شنا   شلصی  اصلی
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در جــایی از دا ــتان  یــه دهــدی مثلــاًود ترییــر ربینــلــازم مــیزنــدگی ة کلوهــه بــرا  ادامــ

بـار بـرا  ایـ  رابطـه گریـه کنـد و دفتـر زنـدگی را داند بایـد فاـ  یـ کند که میاشار  می

هـا  دیگـر  فکـر کنـد و از نـو شـرو  کنـدی شلصـی  کلوهـه از منظـر ور  بیند و به ییی

ــا ، نمایــانگر اییدبــانو  کفرودیــ  ا ــ ،  ــدابانو  عشــا و یــرپی زیلــایی، د ترکــی کــه ب

شـود و بـه دور از تشـریفات رمانتیـ  بـا او بـه بـرار  عشا ناگهانی با همسـر  کشـنا مـی

ــی ــهر م ــیدر  ــارا از ش ــات م ــ  را ملاب ــانواد  کدری ــی زود   ــدرود و  یل ــ   یکن او در ای

را عــو  کنــد و توجــه پــدر شــوهر  را  کدریــ توانــد جــو  ــنگی   ــانواد  ملابــات مــی

ربـایی او بـا دل ا ـ ی رشـد نکـرد  مرد ـالارا  ی ایـ  شلصـی  در جامعـه ود جل  کندبه

کنـد و ایـ  الگـو  رفتـار  منافـاتی بـا اجتمـا  و فرهنـگ  ـود جلـ  مـی توجه همه را به

 ـالار کـه حضـور اییدبـانو  کفرودیـ  در زن را برابـر  لـاف جوامـب پدربر او نداردی دبیاـاً

مـورد بلـث مـا بـا اییدبـانو  کلوهـه و  ةعـپـ  جام یداننـدبا فسـاد ا لـابی و هرزگـی مـی

 حضور  در و   ر  تیی نداردی

ــ  در  ــانو  کفرودی ــر  حضــور اییدب ــا مســاه  روزم ــ  از ازدواا و درگیرشــدن ب ــا پ ام

رو ــ  کــه دیگــر حضــور ایــ  ههــایی روبــزیــرا او بــا ناــی ؛شــودرنــگ مــیوجـود او کــ 

بــا توجــه بـه مشــکلاتی کــه پـ   ؛و  نیــاز او در زنـدگی نیســ گتنهـایی پا ــلاییدبـانو بــه

زیـرا  یلـی  یدهـدشوهر  دارد اییدبانو   ـود را از کفرودیـ  ابتـدا بـه دیمیتـر ترییـر مـی

شــود کــه کتنــا بــه فریــاد او شــود و  ــپ  امــور زنــدگی بــه و  ملــوخ مــیزود بــاردار مــی

 ـدابانوانی کـه در  ؛بلشـد دابانویی کـه توانـایی مـدیری  امـور را بـه کلوهـه مـی ؛ر دمی

تـوانی  بگـویی  شـاید زننـدی حتـی مـیر دارند مسـیر زنـدگی و  را ربـ  مـیروان و  حضو

شـاید بـه ایـ   ؛شـودهمسـر  مـی رفـت شدن حضـور کفرودیـ  در کلوهـه باعـث  رنگک 

 بود  ا  ی بانودابی  ای  زن در گرو حضور ای  اییدلی  که ج 

ــی ــی م ــاز درف ــه او در جامع ــی  ک ــی ةدان ــی لرب ــدگی م ــمیر زن ــه و ض ــد و جامع کن

دهـد کزادانـه ابـراز عشـا کنـدی نا ودکگا  جمعی  دابانو و بالـ  رفتـار  بـه او اجـاز  مـی

عنـوان صــدا  جامعـه و ضـمیر نا ودکگـا  جمعــی در را بـه یـرپی تـوانی  حضــورحتـی مـی

 ولـی الگـو   اصـی را بــه ،کنـدنظـر بگیـری  کـه فاـ  کلوهـه را در ایـ  را  راهنمـایی مـی
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  ـود  از زبـان ةوهـه نیـی مشـتا  بیشـتر شـنیدن دربـارکندی امـا در ایـ  را ، کلو  الاا نمی

 ها گ  کرد  ا  یلا  روزمرگیهلاب ا   گویی  ود  را در یرپی

شــود، ایــ  همــرا  داهمــی در دــوخ دا ــتان باعــث شــنا   بیشــتر کلوهــه از  ــود مــی

ایـ  ا ـ  کـه ایـ   دهندةرا منجـی کلوهـه در نظـر بگیـری  کـه نشـان یـرپیتـوانی  حتی می

فهمانـد شـود و بـه و  مـیمـیرو روبـهزن پ  از شکس  در زنـدگی زناشـویی بـا جامعـه 

زن دیمیتـر  کـه افسـرد  و لمگـی  ا ـ   ةجامعـ یکه الگوها  رفتـار  او نادر ـ  بودنـد

ــه ــوان عضــو فعــاخ را ب ــةبلــوخ نمــیعن ــرا  ادام ــد ب ــد و بای ــدگی، ترییــر  در  ــطد  کن زن

دهـد کـه و  نمـی توانـد بـه کلوهـه نشـان مـی یـرپیاییدبانوان مسل  بر روانی ایجاد کنـدی 

ــه  ــایری  ازد ــ  داد  ا ــ ی  ــدارد و اعتمــاد  را ب ــه زنــی بــدخ شــود کــه احسا ــی ن ب

 ــم   ــدابانو  اصــلی مســل  بــرروانی را ت حرکــ  بــهأبنــابرای  کلوهــه بــه  ــود جــر

همـی   ـود ملـارز  کنـد بـه ةپـ  بـادر ا ـ  بـا جنلـه منفـی عنصـر نرینـدهد و از ای  می

ــدگی دجهــ  ا ــ  کــه یــ  ــا دن ــرپیر بلــث ب ــار مــی ی ــرپیگــ اردی را کن ــه و   ی ــی ب نی

هـا  اجتمـاعی کـه هـا   ـارجی یـا بالـ ثیر نیـرو أتـکنـد کـه نلایـد تلـ یادکور  مـی

ــرار بگیــر ــد ب ــر ذهــنی دارن ــایی نفــوذ ب ــان ؛دتوان ــرا  ــود  برب ی ایــ  نیروهــا شــد  و زی

بـا اینکـه عشـا  یبر ـد « ـود»بـه   وا ـته بـه اهـدافی و دلیعتـاًدـور کـه مـینتوانسته کن

پیشــه مــرد  عاشــا ،؛ودبــ وابعــی او « ـود» ا  بــرا  درربــه ماتیلــد پنجــر  یــرپیناگهـانی 

دیــدار  نا ودکگــا  جمعــی بــا اولــی  د تــر  کــه نیــرو  ضــمیر تــأثیرتل کــه در جــوانی 

ــته ــاً، داش ــه دبیا ــابرای  کلوه ــودی بن ــرد  ب ــاف شلصــی بر ازدواا ک ــه در ل ــی ک ــا  زن  ه

  مسـل  بــر روانـی از حمایــ  الگـوکه کننـد در را  ترییــر زنــدگی مـی جوامـب مرد ـالار

ــه او در را  ر ــیدن بــه یــ  حــامی  ــوو بر ــوردار ا ــ  و تــری  کــه درونــی « ــود» ب

اییدبــانو  مسـل  بـر روانــی  در کنـد تـا بتوانــد باعـث ترییـرروان ا ـ  کمـ  مــی ةهسـت

 شودی

 گیرینتیجه. ۶

هـا بـر هـر یر حضـور کنأثهـا  اییدبـانوان یونـانی و تـکرکتیـ  ةنظریات یونگ و مطالعـ

ــ  از شلصــی  ــا  زن دا ــتان،ی ــا ه ــه م ــنی ب ــ  واک ــرد عل ــ  از کمــ  ک ــر ی ــا  ه ه
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ــی  ــاشلص ــ  ه ــه و را در موبعی ــه جامع ــدانی  ک ــی  و ب ــدگی درر کن ــ  زن ــا  ملتل ه

 یاند ها د یگیر   رنوش  هر ی  از شلصی فرهنگ تا یه انداز  در شک 

لربـی ا ـ ، از  ةای  مطالعه به ما نشـان داد کـه کلوهـه، زنـی کـه متعلـا بـه جامعـ ةنتیج

کنـد ترییـرات مـی ایفـاهـا  متفـاوتی کـه در زنـدگی دلیـ  ناـیبـه تجرد تـا ازدواا  ـود،

بــه  نایــار، کنــدکنکــه هســر  او را تــرر میامــا پــ  از  ،هــددرفتــار  از  ــود نشــان می

 دی انها  متفاوتالگوکه ثیر تأکه تل  شودا  میترییر در الگوها  رفتار 

یی کـه الگـوکه کـه  شـددر پایان دا ـتان مشـاهد  شـد کـه کلوهـه بـه ایـ  امـر وابـ  

جامعــه نیســ  و نا ودکگــا  ، پ یرفتــة  ــ عنــوان الگــو  اصــلی ضــمیر و روان بــارز اوبــه

پــ یرا  زنــی نلواهــد بــود کــه مــدام افســرد  و  هجامعــ کنــد کــهعــی بــه و  الاــا مــیجم

ـــ  ـــی  ا  ـــه یلمگ ـــی  جامع ـــ  در ین ـــرا  موفای ـــابرای  ب ـــد ابن ـــار و  در  بای رفت

 حاص  شودیترییر  ، یندهایی که مسل  بر روان اوییالگوکه 

ــا  ی هــا  دا ــتاندر دــوخ دا ــتان شــاهد  ــعی شلصــی  ــه فردیــ  ی ــرا  ر ــیدن ب ب

ــا  ةهمــان هســت ــی ی ــر  ــدابانوان نشــانهی در انتهــا  دا ــتان « ــود»درون هــا حــاکی از تریی

مسل  بـر روان کلوهـه داردی مـا شـاهدی  کـه  ـدابانو  مسـل  بـر روان و رفتـار او از یـ  

ــرا ــه/ه ــرد  ب ــر افس ــم  دیمیت ــوکه   ــر الگ ــ  تریی ــی کتنا/کفرودی ــود  یعن   اصــلی وج

یــون د ــ  نوازشــگر جامعــه پدرشــوهر  کــه هــ  ؛و در ایــ  را  تنهــا نیســ کنــدی امــی

اصـلی کلوهـه را بـرایی   ـودِ ،شـود و در  را ـر دا ـتانکید، راهنمـا  او مـی متی میبه

هرایـی بـود  کـه الگـویی  ـدابانو   را زنـی،  رنوشـ   ـوزان ةنویسـند ندیکبازنمایی می

عنــوان زنــی کــه بــادر نیســ  بــهنتوانســته بــه شلصــی  کزاد و مســتا   ــود برگــردد  لــیو

تصــویر امـا  یکشـدتصـویر مـی در پـیی یشـ  کلوهــه بـهجایگـا   ـود را در جامعـه بیابـد، 

یـر رهـا کنـد و توانسـته  ـود را از دام عشـا پـیدر حایا  تصـویر زنـی ا ـ  کـه  ماتیلد

ــدگی ــدازن ــه  را ادار  کن ــد ب ــوان، ماتیل ــی شــجا   عن ــتا ،زن ــدگار در  و مس تصــویر  مان

 جا گ اشته ا  یبهیر ذه  پی

مســیر و  ةیـون او بــرا  ادامـ ؛شــتابدبلـی کنیمـا  وجــود کلوهـه نیــی بـه یــار  او مـی

ــ ولی  ــهمس ــا  مادران ــاز دارده ــه کن نی ــا   یا  ب ــر الگوه ــرا  تریی ــتر را ب ــی بس ــه نی جامع



 777ییی                   بهرمانان زن در م  او  اا طور   نمادها یبرر                   و یک      اخ پنجا  

 

همسـر  تنهـا بـا جـدایی کنـد کـه نـهمـی ور کورد و بـه کلوهـه یـادکرفتار  او فـراه  مـی

 ؛دهــد  مــیانــوی  در زنــدگی  نویــد مســیر ، بلکــه ایــ  اتفــا ییــی  را از د ــ  نــداد 

ــ  ــوان بال ــا نیســ  بلکــه از حضــور حــامی تلــ  عن ــه در کن تنه ــار  راهــی ک ــا  رفت ه

 ــم  شــنا   بهتــر  ــود بــرد کــه او را بــهجامعــه و ضــمیر نا ودکگــا  جمعــی بهــر  مــی

 دهندی و  می

 کتابنامه
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