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چکیده
جوامــب بشــر در دــی ادوار متمــاد بــا مطالع ـة علمــی رفتارهــا اجتمــاعی ــعی در
شــنا

فراینــدها ذهنــی و درر روانشنا ــانة الگوهــا رفتــار دارنــدی در ایــ

میان پیوند ا ـطور بـا تلیـ و کارکردهـا ذهـ بشـر ،توجـه روانشنا ـان را بـه ـود
معطوف کرد ا ـ ی نمادهـا ا ـطور ا یـا همـان کرکتیـ هـا ،الگوهـا یـا بالـ هـا
رفتــار از پــیی تعیــی شــد ا هســتند کــه بــر شلصــی

مــا ت ـأثیر بســیایی دارنــدی از

منظر یونـگ ،مضـامی ا ـطور ا ریشـه در نا ودکگـا جمعـی انسـانهـا دارنـد و درر
مفهــوم کرکتی ـ هــا بــه شــنا

روان نا ودکگــا جمعــی مــیانجامــدی بنــابرای  ،یونــگ

بـرا تللیـ تفـاوتهـا شلصـیتی انســانهـا بـه مطالعـة ضـمیر نا ودکگـا جمعــی و
برر ی تأثیر کنیمـا و کنیمـوب بـر که الگـو مسـل بـر روان انسـانهـا مـیپـردازدی در
ایـ پـژوهی بـا بهــر از نظریـات روانشنا ـی یونـگ بــه مطالعـة که الگوهـا مســل
بــر روان شلصــی هــا زن کتــاو گاوالــدا میپــردازی ی مطالعــة ایــ که الگوهــا کــه
تل تأثیر جامعه و فرهنگ تجلی مییابنـد یـا بـرا همیشـه ـرکوو مـیشـوند ،بـه مـا
امکــان درر واکــنیهــا شلصــی هــا زن دا ــتان در موبعیــ هــا ملتلــ
واهــد دادی شــنا

را

اییدبــانوان مســل بــر بهرمانــان زن دا ــتان و تعامــ کنهــا بــا

الگوهــا فرهنگــی جامعــه ،بــه مــا در درر رفتارهــا اجتمــاعی کنــان کم ـ
کردی
کلیدواژهها :اییدبانو(ان) ،ا طور  ،گاوالدا ،روانشنا ی یونگ ،که الگو
____________________________
تاریخ دریافت  7900/90/90 :تاریخ پذیرش 7901/77/97 :

واهــد
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 .۱مقدمه

کثار کنا گاوالدا نویسندة معاصـر فرانسـو بـه زبـانهـا ملتلـ
کثــار بــه ــرع

ترجمـه شـد انـدی ایـ

بــا ا ــتالاخ واننــدگان و منتاــدان در را ــر دنیــا روبــهرو شــدندی

شلصــی هــا اصــلی رمــانهــا او لاللــاً زنــان هســتند و ملــور اصــلی دا ــتانهــایی
کـه بـرا کنـان در بسـتر جامعـه و ـانواد ری مـیدهـدی گاوالـدا یلـی زود

حوادثی ا

دخ در گــرو

دعــ تنهــایی را در زنــدگی شلصــی ــود یشــید ،والــدینی کــه هــر یــ
دیگر داش  ،فرزندان ود را رها کردنـدی بـهعلـ

تـأثیر زیـانبـار و عمیـا ایـ اتفـا بـر

ذه گاوالدا ،شاهد ت جدایی و کشکمی در ملی

انواد در کثار او هستی ی

بــا مطالع ـة اولــی اثــر او دو ـ
بهجرأت مـیتـوان گفـ
و گر

داشــت کســی جــایی منتظــرم باشــد (گاوالــدا،)7931 ،

کـه زنـدگی شلصـی گاوالـدا بـهدـور ملسو ـی بـا دا ـتانهـا

ورد ا ـ  ،بـهگونـها کـه بهرمانـان دا ـتانهـایی رنوشـتی شـلیه بـه زنـدگی

ود او دارند ،زنانی کـه بـا فرزندانشـان تنهـا مـیماننـدی گاوالـدا بـرا نوشـت کتـاوهـایی
از تجربیــات وابعــی ــود الهــام گرفتــه ا ــ ی بــرا مثــاخ ،از مشــال گونــاگونی کــه در
روزگار جوانی تجربه کرد در نگـار

رمـانهـایی بهـر بـرد ا ـ ی دا ـتانهـا گاوالـدا

ــاد و روان نوشــته شــد انــد و بــرا درکشــان نیــاز بــه تکنی ـ

و دانــی ادبــی اصــی

نیسـ ی دا ــتانهــا او تنهــا بــا حضــور بــارز زن و بیــان احسا ــات زنانــه ا ـ

کــه معنــا

مییابد ،لاللاً راو دا تانها گاوالدا زنانی درونگرایندی
شلصــی

اصــلی رمــان دوم گاوالــدا ،م ـ او را دو ـ

درونگرا بـه نـام کلوهـه ا ـ  ،ایـ کتـاو روایـ
یانــ
جامعــها

داشــت (گاوالــدا )7931 ،زنــی

زنـدگی زنـی ا ـ

کـه شـوهر

بـه او

کــرد ا ــ ی گاوالــدا از لــاخ تصــویر کلوهــه ،الگوهــا رفتــار اجتمــاعی زنــان
را تر ــی مــیکنــدی شلصــی

بــهگونــها

ــاد و روان توصــی

مــیشــود کــه

واننــد بــهراحتــی مــیتوانــد بــا او همـ اتپنــدار کنــدی از ورا زنــدگی کلوهــه ،گاوالــدا
زنــدگی ــه زن دیگــر را نیــی بــه تصــویر مــیکشــد کــه ــه ــل
رفتارها متفاوتانـدی کنچـه ظـاهراً موجـ

متفــاوت شلصــیتی بــا

مـیشـود کلوهـه در درر شلصـی هـا دیگـر

و رفتارهــا کنــان نــاتوان باشــد تفــاوت در که الگوهــا درونــی ایــ

ــه زن ا ــ ی

اخ پنجا و یک

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

تلولات اجتماعی در ادوار تـاریلی کـه ایـ

ـه زن مـیزیسـتهانـد و همچنـی وبـایعی کـه

در زندگی کنها پییکمد میتواند باعث تفاوت که الگوها ای
شــنا
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ه زن شد باشدی
رفتارهــا و

الگــو اییدبــانوان کلوهــه ،بهرمــان زن دا ــتان ،مــیتوانــد علــ

تلـا هـا او را در زنـدگی روشـ کنـد گریـه گاوالـدا زنــی فرانسـو و نماینـدة فرهنــگ
و جامعة لربی ا

 ،بـهدلیـ اینکـه که الگوهـا گسـترة انسـانی ،جهـانی و ـرمد دارنـد،

وانندة زن شربی نیـی مـیتوانـد در جامعـها بـا فرهنـگ متفـاوت ،مشـکلات و ناملایمـات
متعدد زندگی ود را در روای ها او بیابدی
شلصی

دلایـ ترییـر

کلوهه در مسـیر حـوادد دا ـتان تلـوخ مـییابـدی بـرا شـنا

اییدبــانو مســل بــر روان بهرمــان زن ایــ دا ــتان ،بایــد در نظــر داشــته باشــی کــه
که الگو مسـل بـر روان ایـ شلصـی  ،متفـاوت بـا الگوهـایی ا ـ
او تعیــی مــیکنــدی شــنا

کـه جامعـه بـرا

اییدبــانو مســل بــر روان او کــه بــه شلصــی

میدهد ،بـه مـا در درر در ـ

هویـ

و رفتارهـا ایـ شلصـی

دا ـتان کمـ

او شــک
واهـد

کردی
در ای ـ تلایــا بــا برر ــی و شــنا
فرهنگــی لالــ

ایــیدبــانو مســل بــر روان کلوهــه و الگوهــا

بــر جامعــه کــه نایهــا و الگوهــا رفتــار اصــی را بــه زنــان تلمیــ

مــیکنن ـد ،ــعی داری ـ دریــابی ای ـ امــر یگونــه موج ـ
رفتــار در کلوهــه تاویــ

مــیشــود بر ــی از نمونــههــا

شــود و یــرا ــعی دارد بر ــی رفتارهــا دیگــر را ــرکوو

کنــدع عوامــ اجتمــاعی یــه تــأثیر بــر رفتــار کلوهــه دارنــدع کیــا ترییــر که الگوهــا
اییدبــانوان و الگوهــا رفتــار در کلوهــه ،تل ـ ت ـأثیر ضــمیر نا ودکگــا جمعــی صــورت
میپ یردع
بــرا پا ــ بــه ــؤالات ایــ پــژوهی از روانشنا ــی یونــگ ملنــی بــر کــارکرد
که الگوهــا بهــر

ــواهی بــردی یونــگ معتاــد ا ـ

مضــامی ا ــطور ا ریشــه در ضــمیر

نا ودکگــا جمعــی انســانهــا دارنــدی شــنا

که الگوهانــه نــهتنهــا امکــان درر رفتارهــا

شلصــی و رفتارهــا اجتمــاعی شلصــی

اصــلی دا ــتان را بــه مــا واهــد داد ،بلکــه بــه

شنا

دلای تلوخ شلصی

کلوهه نیی کم

واهد کردی
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در ای ـ پــژوهی ،که الگوهــا نهفتــه در بهرمــان اصــلی و ــه شلصــی

را که زندگی کنهـا در دا ـتان مـ او را دو ـ
کردی اییدبـانوانی کـه الگـو بافـ

داشـت روایـ

زن دیگــر

مـیشـود ،برر ـی ـواهی

روانـی بهرمـان زن و دیگـر زنـان حاضـر در ایـ اثـر را

شک میدهند نیی مورد مطالعه برار واهند گرف ی
علــیرلـ ا ــتالاخ زیــاد کــه از کثــار گاوالــدا مشــاهد مــیشــود ،مطالعــات زیــاد بــر
رو کثــار و انجــام نگرفتــه و الل ـ

از زوایــا تکــرار بــه مطالع ـة کثــار ای ـ نویســند

پردا تهاندی اکثر ای پـژوهیهـا بـه واکـاو هویـ

زن بـا نگرشـی بـر ماهیـ

زبـان زنانـه

در کثـار گاوالــدا میپردازنــد ،بـهدـور مثــاخ بــه ماالــها بـا عنــوان «نگرشــی بــه فمینیسـ در
کثــار زویــا پیــرزاد و کنــا گاوالــدا» ( ــازاوار  )7939 ،مــیتــوان اشــار کــردی ــازاوار در
ای ـ ماالــه بــه برر ــی زبــان زنانــه و جنلــههــا فمینیســتی کثــار گاوالــدا و زویــا پیــرزاد،
نویســندة معاصــر ایرانــی ،مــیپــردازدی نویســند از لــاخ گفتمــان بــی شلصــی هــا نشــان
میدهد که رگههایی از جنـلی فمینیسـ را مـیتـوان بـا درجـههـا ملتلـ

در کثـار پیـرزاد

و گاوالــدا مشــاهد کــردی بــا اینکــه دو نویســند در شــرای تــاریلی ،اجتمــاعی و فرهنگــی
متفــاوتی زنــدگی میکننــد ،گفتمــان کنهــا بازنویســی وابعیــ

تللــی ا ــ

کــه زنــان از

امکانات رشد یکسان با مردان بر وردار نیستندی
در پـــژوهی دیگـــر کـــه ونســـون )9۱77( 7تلـــ

شلصی ها مرد و زن در رمـانهـا بـاه  ،همـی و بـ

عنـــوان «تللیـــ و برر ـــی

و مـ او را دو ـ

کنا گاوالدا» انجـام داد و بـه زبـان فرانسـه نوشـته  ،بـا تأکیـد بـر ماهیـ

داشـت اثـر

نگـا زنانـه درکثـار

گاوالــدا بــر نوشــتار او کــه ویژگــی روحــی و شلصــیتی زن در کن جــار ا ــ

و زبــان

زنانه او اشار داردی
ملکـی ( )793۱نیـی در پژوهشــی بـا عنــوان «ناـد تطلیاــی بـا رویکــرد فمینیسـتی در کثــار
گاوالــدا و زویــا پیــرزاد» بــا برر ــی ــا تارها متفــاوت اجتمــاعی نــید دو نویســند و
بستر که دو نویسند در کن رشـد یافتـهانـد ـعی دارد بـه ایـ پر ـی پا ـ دهـد کـه بـا

1. Svensson

اخ پنجا و یک
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برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

توجه به اینکه دو نویسـند در دو جامعـه و فرهنـگ متفـاوت زیسـتهانـد کیـا بـه یـ
جنلهها فمینیس در کثار کنها ر وی کرد ا
کمابیی میتوان گف

انـداز

یا یرع

که اکثر پـژوهیهـا صـورتگرفتـه بـر کثـار گاوالـدا ملـدود بـه

بازیــابی جنلــههــا فمینیســتی یــا مطالعـة ــل

او ا ـ  ،امــا هــیو پژوهشــی در رابطــه بــا

مطالعة که الگوها برا اب روانشنا ی یونگ بر رو کثار گاوالدا در د ترب نیس ی
 .۲اسطوره و کهنالگوها در اندیشة یونگ

نمــاد کــه روای ـ
تصــویر دانســ

شــود بــه ا ــطور تلــدی مــیشــود ،بنــابرای ا ــطور را مــیتــوان
ا ــ

(نــامور مطلــا،7939 ،

کــه فرهنگــی شــد و دارا یــ

صی )93ی انسان شنا ی ماننـد ییللـر دوران نیـی بـر ایـ اعتاـاد ا ـ

ا ـطور

و درر معانی نمـادی کن بـه شـنا

ماهیـ

روایــ

کـه شـنا

انسـان و نیازهـا او کمـ

مـیکنـد (دوران،

)739۱ی
یونــگ بــر ای ـ بــاور ا ـ

کــه بســیار از واکــنیهــا انســانی در برابــر حــوادد و

ناملایمات ،ریشـه در تجربـههـا مشـترر مـا و اجـداد مـا دارد ،بنـابرای ذهـ انسـان تـاز
متولــد شــد  ،تهــی از تجربیــات نیس ـ

و انســان همــوار تل ـ

نفــوذ تجربیــات گ شــتگان

ــویی ا ــ ی نظریــة کهــ الگوهــا یونــگ بــه مطالعــة اشــکاخ نمــادی که الگوهــا در
ا ادیر میپردازد که در ضمیر نا ودکگا جمعی بازنمود دارندی
«برا اب ایدة یونـگ ،کدمـی بـهدـور نا ودکگـا  ،دامنـه دانـی و شـنا
دوران پــیی از تــاری ( (prehistoryرا کــه در بال ـ

ـویی را در

ا ــطور هــا جمــب شــد ا ـ  ،حف ـ

مــینمایــدی ا ــطور از منظــر یونــگ ،عرضــه و اراهـة دبیــا فرهنگــی از ملتــوا عمیــاتری
بلــیهــا روان کدمــی ،یعنــی روان او ،یــا بــه علــارتی از جهــان که الگوها ـ »ی (احســان
علا لو ،7937 ،صی )9
یونـگ بــه اهمیـ

روان فراشلصــی پــی بـرد و نظریـة او بــر انگـار هــا که الگــویی و

رابطة کن با ضـمیر نا ودکگـا ا ـتوار ا ـ
موجودی

«نا ودکگـا جمعـی بلشـی از روان ا ـ  ،کـه

کن بستگی به تجربهها شلصی ندارد» (هاخ و نوردبی ،7939 ،صی )99ی

39

شمارة دوم

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

دیــدگا نا ــی یونــگ بــر ــه اصــ ا ا ــی ا ــتوار ا ــ  ،که الگوهــا ،نا ودکگــا
شلصی ،نا ودکگا جمعی که ای

ـه اصـ تشـکی دهنـدة عنصـر بـه نـام «مـ » هسـتندی

یونــگ ( ،7917صی  )9۱9-9۱1که الگوهــا را کـــه نمــاد و میـــراد نا ودکگــا جمعـــی
هستند ،ینی تعری

میکند

«تصــور صــورت مثــالی ناشــی از مشــاهدة مکــرر مثل ـاً ا ــادیر و بصــههــا پریــان در
ادبیات جهان ا

کـه دارا ناـیهـا معـی انـد و در همـهجـا ظـاهر مـیشـوندی مـا ایـ

ناــیهــا را در یــاخپرداز ه ـا ،رویاهــا ،ه ـ یانهــا و اوهــام افــراد مــیبینی کــه امــروز
زندگی میکنندی ای تصاویر و تـداعی معنـیهـا کلا ـی

همـان ییـی ا ـ

کـه مـ کن

را تصورات مثـالی مـی ـوان یییای تصـورات مـا را تل تـأثیر بـرار مـیدهنـد ،بـر مـا نفـوذ
میکنند و مفتونمان می ازندی»
از منظــر روانشنا ــی یونــگ ،روان کدمــی مــیتوانــد تلــ
ا طور ا بهعنـوان که الگـو بـرار گیـرد کـه هـدای
شلصــیتی انســان را بــهد ـ

بگیرنــدی وجــود هــر یـ

ذهـ انسـان و لایـات و رفتارهـا
از ایـ ایــیدان ا ــطور ا عوادـ

اصـی را در وجـود انســان زنـد مــیکننـد و گـا باعــث تشـدید یـ
گا موج
یــ

ــلطة ینــدی ایــید

ـر از عوادـ

کاهی بر ـی احسا ـات در وجـود انسـان مـیشـوند ،بنـابرای بـا شـنا

از ایــ ایــیدان ا ــطور ا مســل بــر روان افــراد ،را بــرا شــنا

و
هـر
و

شلصــی

واکنیها کدمی بازتر واهد شدی
که الگوهــا در اشــکاخ پیچیــد ا در ا ــادیر ،افســانههــا ،رؤیاهــا و یــاخپــرداز هــا و
تصــاویر ــواو بــازنمود دارنــد و شــلاه هــا میــان ا ــادیر فرهنگهــا ملتلــ
نشاندهندة حضـور مشـترر الگوهـا کهـ نمونـها در همـة انسـانها ـ ی ایـ الگـوهـا
از پیی شک گرفتـهانـد و بـر رفتـار مـا و واکـنیهـا مـا بـا دیگـران تأثیرگ ارنـد (بـول ،
)7939ی
بــا کمــ

نظریــه یونــگ میتــوان تــأثیر شــرای اجتمــاعی و فرهنگــی اصــی بــر

زند کردن یا میراندن که الگوهـا را مـورد مطالعـه بـرار دادی یونـگ بـر ایـ بـاور ا ـ

کـه

که الگوهــا بــا ــا تار روان نا ودکگــا انســان ارتلــار تنگاتنــگ دارنــد ،که الگوهــا در

اخ پنجا و یک
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یرفتــری لای ـة ضــمیر نا ودکگــا جــا دارنــد و بــا مطالع ـة کنهــا مــیتــوانی بــه یرفــا
کدمی و به «م وابعی» که هستة درونی انسان ا

شلصی

،د

یابی ی

به بـاور یونـگ نـهتنهـا ایـیدان بلکـه کنیمـا و کنیمـوب نیـی در میـان تصـاویر نا ودکگـا
حضــور دارنــد (یونــگ ،7939 ،صی )91ی در مــورد عناصــر نرینــه و مادینــه ،یونــگ بــر ای ـ
عاید ا ـ

کـه در درون روان هـر زنـی مـیتـوان تجسـ گـراییهـا مردانـه را مشـاهد

کرد و در درون روان هر مـرد  ،نیـی گـراییهـا زنانـه نهفتـه ا ـ ی شـنا
بهتــر فــرد کمــ

و کنیمــوب بــه شــنا

ناـی کنیمـا

مــیکنــدی یونــگ در انســان و ــملوخهــایی

میگوید «جلو ها فرد عنصر مادینه معمولـاً بـهو ـیله مـادر شـک مـیگیـرد و اگـر مـرد
کنـد مـادر

ح

تـأثیر منفـی بـر رو و گ اشـته عنصـر مادینـه وجـود

بـهصـورت

شــ  ،نــاتوانی و تردیــد بــروز میکنــد» (یونــگ ،7939 ،صی  ،)919امــا حضــور عنصــر
مـیکنـد تـا در موابـب ضـرور بتوانـد امـور را بـر عهـد بگیـرد

نرینه در زن به و کم
که از ویژگیها مردان ا

(فدایی ،7937 ،صی )97ی

در ای ـ پــژوهی بــا برر ــی اییدبــانوان مســل بــر روان شلصــی هــا زن اثــر مــورد
پــژوهی نشــان ــواهی داد کــه تفکــر حــاک بــر جامعــه یــه تــأثیر بــر شــک گیــر
کرکتی ها و ضمیر نا ودکگا ای شلصی ها داردی
 .۳شخصیتهای اسطورهای ،ایزدبانوان

در کتــاو نمادهــا ا ــطور ا و روانشنا ــی زنــان (بــول  )7939 ،اییدب ـانوان بــه ــه
گــرو اصــلی تاســی شــد انــد اییدبــانوان بــاکر (کتنــا ،کرتمــی

و هســتیا) ،اییدبــانوان

ک ــی پــ یر (هــرا ،دیمیتــر و پر ــفون) ،اییدبــانو کیمیــاگر (کفرودیــ ) (مــیار ،7939 ،
صی )3ی تاسـی بنــد ایـ
حضور و نفوذ هر ی
رفتار

ــدابانوان رابطـة مســتایمی بــا ویژگــیهــا رفتــار کنهــا داردی

از ایـ اییدبـانوان بـر روان زنـان باعـث بـروز و شـک گیـر الگـو

اص و تفاوتها شلصیتی در کنان میشودی

بـرا برر ـی شلصــی هـا دا ـتان مــیتـوانی از دو زاویـه بــه مطالعـة رفتـار کنهــا
بپردازی ی مـیتـوان برر ـی کـرد کـه هـر شلصـی

از درون تل تـأثیر یـه که الگـویی از

اییدبانوان برار دارد و از بیرون تل نفوذ کدام بال ها رفتار جامعه ا

ی
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در ای نوشتار ابتـدا بـه صوصـیات ـدابانوان بـاکر مـیپـردازی ی ـه ـدابانویی کـه
در ای گـرو جـا مـیگیرنـد ،دارا ویژگـیهـا
به مردان نیدیـ
حضــور جــن

اصـی هسـتند کـه شلصـی

کنهـا را

مـیکنـدی بـرا مثـاخ احسـاب ا ـتالاخ و عـدم نیـاز بـه تکمیـ شـدن بـا
م ـ کری ای ـ

ــه در مااب ـ عشــا و دا ــتانهــا عاشــاانه ضــعفی از ــود

بــروز نمــیدهنــد و دللســتگی عــادفی جــیو اولویـ هــا زنــدگی کنــان نیسـ  ،در عــو
الگو رفتار بسیار وبی هسـتند بـرا تمرکـی بـر هـدف اصـیی مـیتـوان ایـ گـرو از
ــدابانوان را در گــرو

ــدابانوان منطــاگــرا جــا دادی بــههمــی دلیـ  ،ایـ

ــه زن هرگــی

بربانی احساب ود نمیشوندی
اما گرو دوم از ایـیدبـانوان کـه ـدابانوان ک ـی پـ یر نـام دارنـد ،عهـد دار ناـیهـا
نتی زنان در جامعهاندی کنهـا رابطـهگراینـد؛ یعنـی ادامـة حیـات ـود را در گـرو پیونـد بـا
جــن

ملــال

میبیننــد و از پــی روابطشــان بــا جــن

وییانــدی ای ـ گــرو را از ای ـ جهـ

مــ کر بــهدنلــاخ کشــ

هویــ

مــیتــوان ک ــی پـ یر نامیــد کــه همیشــه اولوی ـ

زندگیشــان را دیگــران بــرار مــیدهنــد و از ای ـ جه ـ

تمــامی هــدفهایشــان را بــر پای ـة

هماهنگی با دیگران پایهریی میکنندی همـانگونـه کـه گفتـه شـد ،زنـان ایـ گـرو

ـود را

در پیوند با دیگر کام مـیبیننـد و ینانچـه ایـ رابطـه از هـ گسسـته شـود یـا بـه کنهـا
یان

شود ،رنو بسیار میکشندی
ـدابانو عشـا و زیلـایی ،کفرودیـ  ،کـه در میـان رومیـان بـه ونـوب معـروف ا ـ ،

ود بهتنهایی گـرو

ـوم اییدبـانوان را تشـکی میدهـدی ایـ

ـدابانو را مـیتـوان الگـو و

نماد رواب عاشاانة بسـیار بـو ولـی کوتـا مـدت دانسـ ی زنـانی کـه در ایـ گـرو جـا
میگیرنـد ،همیشـه بـا ابتـدار ،شـل
نمیشوندی از ای جه

منا ـ

مـیتـوان ایـ زنـان را همگـام بـا اییدبـانوان د ـتة اوخ دانسـ

توانــایی حفــ ا ــتالاخ و ودملتــار
متلوخ کنند جا دارد که ـل
 ،7939صی )93-99ی

را انتلـاو مـیکننـد و هرگـی بربـانی کسـی
ــود را دارنــدی از ایــ جهــ

بـروز ترییـر و تلـوخ در شلصـی

کـه

و در گــرو

زنـان مـیشـود (بـول ،
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در ادامـة ای ـ پــژوهی ــعی بــر کن داریـ تــا بــا تللیـ شلصــی هــا زن دا ــتان و
مطالعـة که الگوهــا مســل بــر روان کنهــا ،الگوهــا رفتــار و انگیــی هــا درونــیا را
که ل

شک گیر واکنیها و رفتارها کنان میشود بیابی ی

 .۴تحلیل و بررسی حضور ایزدبانوان در شخصیتها و بیان کهنالگوها

مــ او را دو ــ
همســر

داشــت روایــ

کدری ـ  9را دو ـ

بــه نــام کلوهــه 7کــه عاشــاانه

زنــدگی زنــی ا ــ

دارد ،امــا پ ـ

از ینــدی

ــاخ زنــدگی مشــترر ،کدری ـ بــه

کلوهه مـیگویـد کـه دخ در گـرو زن دیگـر دارد و مـی واهـد او و دو د تـر کـویکی را
تـرر کنـدی ایـ مسـ له کلوهـه را بـهشــدت افسـرد و ناراحـ
ملــور دا ــتان را تشــکی مــیدهــدی پــدر شــوهر
بــی روصدا ـ

کلوهــه و دو نــو ا

مـیکنــد و همـی امـر تمــام

پــییــر 9کــه در ظــاهر مــرد

شـ

و

را بــه انــه بــدیمی ودشــان مــیبــرد تــا اوضــا را

کمی بهلود بللشدی
گفتگوهــا در اوا انــدو کلوهــه و پدرشــوهر  ،پــرد از حاــایا زیــاد بــر مــیداردی
او ــعی دارد بــا صــلل هــایی کلوهــه را کرام کنــد ولــی کلوهــه داهمــاً بــا کنایــه بــه و
مــیفهمانــد کــه للـ گفتــار
می واهد عم پسر

بــهشــدت شـ

و او بــا ای ـ کــار فا ـ

و تصــنعی ا ـ

را توجیه کندی ایـ حـرف کلوهـه باعـث مـیشـود تـا پـییـر پـرد از

راز بــیرز زنــدگی ــود بــردارد و دا ــتان عشــا دوران میانســالیا

را اعتــراف کنــد کــه

عاشا زنی به نام ماتیلد 9بود و ایـ رابطـة عاشـاانه پـنو ـاخ دـوخ کشـید ولـی او هرگـی
ــانواد ا

را رهــا نکــرد  ،از عشــا ــود گ شــته تــا ــانواد

بد برا پسر

ــود را نرنجانــد و الگــو

نلاشدی

در کشاکی دا تان ،پـییـر یـادکور مـیکنـد کـه کلوهـه در اولـی دیـدارها زنـی شـاد و
رزند بود و اکنون تلـدی بـه شلصـی
ارتلار بربرار کنـدی پـییـر در حـی تعریـ

افسـرد و انـدوهگینی شـد کـه نمـیتوانـد بـا او
دا ـتان عشـا و دلـدادگی ـود از احوالـات و
1. Chloé
2. Adrien
3. Pierre
4. Mathilde
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رفتار همسر
بهعل

شمارة دوم

(مادر کدری ) نیی بـرا کلوهـه مـیگویـد ،ایـ مسـ له باعـث مـیشـود کلوهـه
وزان (همسر پییر ،مادر کدری ) پی بلردی

بعضی رفتارها و واکنیها

کلوهــه کــه در تمــام دــوخ دا ــتان از عایــدة ــود ملنــی بــر نادر ــ
همسر

کوتا نمیکیـد ،پـ

از شـنیدن دا ـتان پـییـر و اتفابـاتی کـه پـ

بــودن رفتــار
از جـدایی و

و ماتیلد در زنـدگی زناشـویی ـوزان و پییـر مـیافتـد ،کمـی تردیـد مـیکنـدی نویسـند بـا
هوشمند به ای نکته اشار دارد که وشللتی شرر اوخ ادامة زندگی ا

ی

کلوهه در دوران تجرد ـود ،زنـی شـاد و مسـتا بـود کـه در روابـ اجتمـاعی نـهتنهـا
موفا بود بلکه بهملض ورود بـه هـر جمعـی مـیتوانسـته فضـا حـاک بـر کنجـا را ترییـر
دهــدی او شــال بــود و تلص ـی نیــی مــیکــرد و بــادر بــود زنــدگی ــود را ادار کنــدی
بنابرای میتـوانی رگـههـایی از ویژگـی اییدبـانو کتنـا را در وجـود شلصـی

کلوهـه بلـ

از ازدواا بلینــی ی گریــه بــا عشــا ازدواا مــیکنــد و بــا کدریــ رابطــة رمانتیــ

بلــ از

ازدواا را تجربــه مــیکنــد ،بــا توجــه بــه ناشــی کــه کلوهــه در زنــدگی مشــترر بــا کدری ـ
کــه اییدبــانو مســل بــر و کتنــا بــود ا ـ ی یکــی از

داشــته ،بــاز ه ـ مــیتــوان گف ـ

کـه ظـاهر

ویژگیها اییدبانو کتنا ایـ ا ـ

ـاد دارد ،پـییـر در اولـی دیـدار

کلوهه ،او را د تر معرفی میکند کـه کتـانیهـایی راحـ

پوشـید ا ـ

در جریان دا ـتان جلـو مـیرویـ مـیبینـی کـه تاریلـاً تمـام مسـ ولی
کلوهه ا

و او به وبی از پ

و همـی دـور کـه
زنـدگی بـر عهـدة

همة کنها بر میکیدی

زن کتنایی نمیتوانـد ایـ حایاـ
و رابطــها

بـا

را بلـوخ کنـد کـه گرایشـی گـ را بتوانـد جـایگیی او

شــود (بــول  ،7939 ،صی )91ی «بــا وجــود کــه ــدابانوان الگوهــا رفتــار

بــالاو در روان همــه زناننــد ،امــا بر ــی از کنهــا در زنــی برانگیلتــه شــد (فعــاخ ا ـ
رشد یافته) و بر ی دیگر امو
کلوهـــه پـــ

و

ماند اند» (بول  ،7939 ،صی )93ی

از ازدواا و درگیـــر شـــدن بـــا مســـاه روزمـــرة زنـــدگی و همچنـــی

بـاردارشــدن زود هنگـامی ،شلصــیتی یندبُعــد نشـان مــیدهــدی از درفـی زنــی کتنــایی را
مــیبینــی کــه بیشــتر مسـ ولی هــا را بــر عهــد گرفتــه ،کــار بیــرون از انــه و کــارِ انــه را
بهتنهایی انجام مـیدهـد و ر ـیدگی بـه فرزنـدان و تربیـ

کنهـا را هـ بـر عهـد دارد ،امـا

اخ پنجا و یک
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بــر لــاف زن کتنــایی ،در جــایی از دا ــتان میگویــد نمــیتوانــد کدمهــا بــیاحســاب را
درر کند و در انـة او ابـراز احسا ـات ،بو ـیدن و در کلـو گـرفت ماننـد نفـ کشـیدن
ضــرور ا ـ

(گاوالــدا ،7931 ،صی )99ی بهرمــان زن ای ـ دا ــتان بــه ناــی حمای ـ گــر

ود بـرا شـوهر
ــادر پــدر
ود

اشـار مـیکنـد کـه یطـور پسـرر بیدلـی را کـه فاـ بـرا رضـای

کــار انجــام مــیداد  ،بــه مــرد تلــدی مــیکنــد کــه مــیتوانــد رو پــا
از ادامـة تلصـی د ـ

بایستدی او بـه ـادر همسـر

ــود ادامــه دهــد و ــود را بربــانی پیشــرف

شــوهر

مـیکشـد تـا او بـه تلصـی

مــیکنــدی گریــه ــود

بــا ای ـ

جمله تأکیـد مـیکنـد کـه بـههرحـاخ نمـیتوانسـته دـور دیگـر رفتـار کنـد ،یـون در ایـ
دوران در نای همسر وو ،لازم دید ینی عم کندی
پ

از به دنیا کمدن فرزندانی ،کلوهـه ناـی دیمیتـر را بـه ـوبی ایفـا مـیکنـدی داهمـا در
 ،بـه کنهـا ر ـیدگی مـیکنـد زن دیمیتـر معمولـاً بـهراحتـی

د ترب فرزندان ویی ا

افسرد میشودی ای فادان مـیتوانـد در ارتلـار بـا مسـاه عـادفی زنـدگی ایـ زن یـا یـ
هـدف و یــا حتــی شــر او باشــد درکـ هرییــی کــه بــه زنــدگی او معنــا مــیداد و حــاخ
دیگــر وجــود نــداردی کلوهــه هنگــامی کــه همســر  ،او و دوفرزنــد
معشوبها

ترر میکندی افسرد میشود و مدام در حاخ گریهکردن ا

کلوهه مرت

به ود الاا میکنـد کـه پـ

را بــرا پیو ــت بــه
ی

ازجـدا شـدن از همسـر  ،کینـد ا نـدارد «بـا

ودم فکر میکـردم زنـدگی مـ ماننـد ایـ تلـ

ـواو ا ـ ی نـامطم  ،مـوبتی ،معلـا»

(گاوالـــدا ،7931 ،صی  )19ینـــی جملـــاتی از تـــأثیر که الگـــو یکـــی از ـــدابانوان
ک ی پ یر در روان ای زن حکای
حتی جنلههایی از شلصی

میکندی

هرایـی 7نیـی در شلصـی

شادمانیی مشرور بـه وفـادار شـوهر
از ازدواا فعالیــ هــا
همسر ا
هــرا پــ

و احتـرام بـه زناشـویی ا ـ  ،همسـر کـه پـ

ــود را ملــدود مــیکنــد و فاــ بــه علــایا شــوهر و وظــای

میپـردازد امـا یـ
از شکســ

کلوهـه مـیتـوان یافـ  ،زنـی کـه

تفـاوت ا ا ـی بـی هـرا و دیمیتـر ایـ ا ـ

و در حالــ

شــ عصــیان ا ــ  ،امــا دیمیتــر پــ

کـه واکـنی
از شکســ
1. Héra
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افسرد میشود و به لـار تنهـایی ـود فـرو مـیرود ،پـ
مسل بر روان کلوهه هرا بود ا
کلوهـــه شلصـــیتی ا ـــ
بههمـی دلیـ ا ـ
برکمد ا
او زنیا ـ

شمارة دوم

نمـیتـوانی بگـویی کهـ بـانو

ی
کـــه اییدبـــانوان بســـیار در روان و حضـــور دارنـــد،

کـه او بـه وبی از پـ

تمـام مسـ ولی هـایی کـه بـه و

ـپرد شـد

ی حتـی کفرودیـ  ،ـدابانو عشـا و زیلـایی در او ودنمـایی مـیکنـد؛ یـون
کــه بــا عشــا ازدواا مــیکنــد ،عاشــا همســر

موزة لوور داشته ا

در

بــود و کــار بــا ظرافـ

ی

امــا مادرشــوهر کلوهــه ،ــوزان ،زنــی ا ــ

کــه در تمــام دوران زناشــویی بــا مــرد

روزگار گ راند که تـوجهی بـه مسـ ولی هـا زنـدگی و تربیـ
زنــدگی را بــه تنهــایی بــهدو

فرزنـدان نداشـته و او بـار

کشــید ا ــ ی شــوهر  ،پــییــر ،فاــ کــار کــرد و او

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

یان

که رابطة شـوهر

شوهر

پی میبرد ،به ـوبی مااومـ

بـا معشـوبها

مـیکنـدی امـا زمـانیکـه مـیفهمـد

جـد شـد بـا وکیلـی بـرا جـدایی صـلل

مـیکنـد،

اما هیچگا جرأت جـدایی از پـییـر را پیـدا نمـیکنـد ،زیـرا او هـ کینـدة ـود را در رابطـه
و پیوند که با پییر بربرار کرد مـیدانـدی مـیتـوان گفـ
شلصی
بو توصی

کتنـا و دیمیتـر ،زوایـا ملتلـ

وزان را شک داد انـد در جاهـایی از دا ـتان ـوزان از نظـر پـییـر زنـی بسـیار
میشود که بـهنـدرت ـود را مـیبـازدی پییـر از اینکـه زنـی تلـدی بـه زنـی

مطیــب و فرمــانلر شــد  ،احســاب بــد دارد (گاوالــدا ،7931 ،صی )33ی دیگــر شــلاهتی بــا
جــوانی و دوران بلــ از ازدواجــی نــداردی امــا در جاهــایی از دا ــتان کــه از زبــان ــود
وزان یا کلوهه ناـ شـد او را زنـی مـیبینـی کـه بـه ـادر پیونـد
تاریلاً ت بهذلـ

بـا کدمهـا ادـرافی

داد ؛ مثـ ایـ جملـه کـه از زبـان ـوزان ناـ شـد «مهـ نیسـ  ،مـ

پیی تو میمان یون فکر بهتر به ذهن نمیر د» (گاوالدا ،7931 ،صی )33ی
ماتیلد ،معشوبه پـییـر نیـی زنـی ا ـ

کـه زیلـایی ظـاهر ا

ا ـ  ،حضــور دو ــدابانو در او بســیار شــا

در دا ـتان روایـ

شـد

ا ـ ی مثل ـاً در جنلــههــایی از وجــود او

کتنا اییدبانو عاـ و مهـارت جلـو گـر ا ـ ی او کـار مردانـه دارد ،ـعی مـیکنـد بـرا

اخ پنجا و یک
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مدتی پییر را رهـا کنـد تـا منطاـی فکـر کنـد و در جـایی از دا ـتان از اینکـه تسـلی عشـا
شــد اظهــار نــاراحتی مــیکنــدی امــا هنگــامی کــه بــا پییــر در ارتلــار ا ــ  ،کفرودیــ
کـه بـه

دابانو عشـا و نشـار و روابـ گـ را را مـیبینـی ؛ او زن شـال مجـرد ا ـ

ناگهان عاشا مـرد مسـ مـیشـود بـا اینکـه مـیدانـد ایـ رابطـه جـد نمـیشـود کن را
ادامه میدهدی
در ای ـ رمــان ،ــه زن در جایگــا و فضــا ملتل ـ
یکســان ،الگوهــا رفتــار مر ــوم در یـ
زنــدگی ایـ

امــا شــرای اجتمــاعی و فرهنگــی

جامعــه را بــه تصــویر مــیکشــندی جامعـة ملـ

ــه زن جــیو جوامــب مرد ــالار نیسـ  ،امــا مــیبینــی کــه هــر ــه زن تاریلـاً

بربانی میـ و وا ـتة شلصـی هـا مـ کر هسـتندی ایـ زنـان دردهـا مشـترکی دارنـد،
وزان بربانی علابـة شـوهر

بـه زن جـوانی مـیشـود کـه بسـیار عشـو گـرتـر از او ـ ی

ماتیلد معشـوبة پییـر ،بربـانی عشـا بـدون تعهـد پییـر مـیشـود و جـوانیا
او صــرف مــیکنــد و کلوهــه زن جــوان و شــاد ا ـ
مشترر گاهی زنانگی ود را فرامو
میتـوان گفـ

کــه بــا بلــوخ مس ـ ولی

میکند و بربانی یان

همسر

را در عشـا
در زنــدگی

میشودی

هـر زنـی از درون تل تـأثیر اییدبـانوان مسـل بـر روانـی بـرار دارد و

از بیرون با بالـ هـا رفتـار تعریـ شـد از دـرف جامعـه روبـهرو ـ ی بـههمی
ا

کـه در زنـدگی بـا زنـانی روبـهرو هسـتی کـه پـ

از یـ

ـادر

اتفـا در زندگیشـان مثـ

دلا  ،ازدواا یا پیامدها دیگـر ترییـر شـگرف در صوصـیات کنهـا بـهوجـود مـیکیـدی
مثل ـاً د تــر را در نظــر بگیــری ک ـه در جامعــها مرد ــالار زنــدگی مــیکنــد و در دوران
تجرد ود

داهـ بـهدنلـاخ تلصـی علـ و کسـ

و صوصـاً پــدر

درکمـد بـود و از حمایـ

ـانوادها

در ایـ را بهــر منــد بــود مــیبینــی کــه ایـ د تــر اییدبــانو کتنــا را

مســل بــر روان ــویی دارد ،امــا ناگهــان بــا ازدواا کــردن بــا مــرد روبــهرو مــیش ـود
متفاوت با پدر

که مـانب فعالیـ هـا اجتمـاعی و مـیشـود و از درفـی نیـی ادرافیـانی

هـ او را بــه اداعـ

از شــوهر

تشــویا مــیکننــد ،در اینجا ـ

کــه ایـ زن در انتلــابی

فیمابی برار میگیـرد و دیـار کشـمکی درونـی مـیشـودی ازدواا بـرا ایـ د تـر باعـث
تلوخ در شلصـی

او مـیشـود؛ یراکـه الگـو اجتمـاعی پ یرفتـهشـد معمولـاً در جوامـب
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پدر الار ،ملدود بـه ناـیهـا

شمارة دوم

ـنتی مثـ دوشـیی بـودن (پر ـفون) ،همسـربودن (هـرا) و
ــه

مـادربودن (دیمیتـر) ا ـ ی مــیدانـی کـه در جوامــب پدر ـالار از زنـانی کــه جـیو ایـ
د ته نلاشند به وبی یاد نمیشودی

در رمــان مــورد مطالع ـة مــا ،شلصــی هــا و حتــی ــود نویســندة دا ــتان در جامعــها
پدر الار زنـدگی نمـیکننـدی دا ـتان ایـ رمـان زنـدگی زنـان جامعـة کنـونی فرانسـه را بـه
تصویر مـیکشـدی کلوهـه ،شلصـی

اصـلی زن دا ـتان ،بـا عشـا ازدواا مـیکنـد و در ایـ

انتلــاو کزادانــه عم ـ مــیکنــدی بــا اوا گــرفت مشــکلات و دلدلــههــا ،ــود را در ناــی
مادر و همسر میبیند که به ـوبی از عهـدة امـور زنـدگی بـر مـیکیـدی در بسـم هـایی از
دا تان تسل اییدبانو کتنا بر شلصـی
شــوهر
ــود

در حــاخ ادامــه تلصــی ا ـ

او بـه ـوبی حـ

و او ادارة تمــام امــور زنــدگی را بــر عهــد دارد و

نیــی شــال ا ـ ی رپر ــتی و تربیـ

به ـوبی در شلصـی

او حـ

مـیشـود؛ صوصـاً زمـانی کـه

فرزنــدان بیشــتر بــر عهــد او ـ ی دیمیتــر

مـیشـود بـهویـژ زمـانی کـه پـ

از تـررشـدن از دـرف

شوهر  ،فرزندانی را رهـا نمـیکنـد و در بـدتری شـرای روحـی ـعی میکنـد بـه کنهـا
ل

نگـ ردی نـاراحتیا

ترر همسـر

را در لابـهلـا بـاز بـا کنهـا پنهـان مـیکنـد یـا بهتـر بگـویی

تـأثیر بـر رابطـة او بـا فرزنـدانی نمـیگـ اردی مـیبینـی بـا اینکـه جامعـة

ملـ زنــدگی کنهــا جامعــها پدر ــالار نیسـ  ،امــا دیگــران بــه او مــیگوینــد زنــدگی
ادامه بد به د ترهای

را

فکر ک ی

امــا مــیتــوانی صــلل هــا و نصــاید مــادربیرز کلوهــه را بــهعنــوان پنجــر ا بــه افکــار
حــاک بــر جامعــه ای ـ زن در گ شــته بلینــی «مــادربیرگ مــیگف ـ

در کن دوران ل ـ اها

وشمی  ،شوهرها مهربان را به انه میکشاند» (گاوالدا ،7931 ،صی )19ی
کلوهه در تضاد بـی که الگـو درونـی و الگـو رفتـار لالـ
ا ـ ی او اشـار بـه ضـع
بهزور در انه و در کنـار
فکر کنها ـ
تل

ـود در کشـپی دارد و دو ـ

بـر جامعـها

نـدارد همسـر

درگیـر

را بـا لـ ا یـا

داشـته باشـدی صـلل هـا ایـ دو نسـ نشـاندهنـدة تفـاوت

کـه نویسـند بـه ـوبی کن را بـه تصـویر کشـید در تاابـ مـادربیرگی کـه

تسل هرا/دیمیتـر ا ـ

بـا نـوة کتنـاییا ی امـا گفتگـو مـادربیرز بـا کلوهـه نشـان

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

اخ پنجا و یک
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میدهــد کــه او هـ در اثــر فشــار الگــو رفتــار جامعــه بــه ینــی زنــی بــدخ شــد ؛ زیــرا
جسارت کلوهه را تلسی میکندی
حــاخ بــه مطالعــة عنصــر نرینــه و ناــی کن در ضــمیر نا ودکگــا شلصــی هــا دا ــتان
میپردازی ی
 .۵آنیما ،آنیموس
 .۱ .۵مطالعة عنصر نرینه و کهنالگوی خدابانوان در نزد کلوئه

در ادامة ای پـژوهی ـعی بـر کن داریـ کـه بـه ناـی عنصـر نرینـه در شلصـی هـا
زن ای اثر نگاهی بینـدازی و رابطـة کن را بـا ـدابانو مسـل بـر ایـ شلصـی هـا مـورد
مطالعه برار دهی ی
حتــی در گ شــتگان مــردان بــرا فرا وانــدن عنصــر مادینـة وجودشــان للــاب زنانــه بــه
تــ مــیکردنــد و ــعی مــیکردنــد ایــ بلــی از وجــود ــویی را کــه کنهــا را بــادر
مــی ــا ته بــا « ــرزمی اروا » (کنچــه کــه مــا نا ودکگــا مــینــامی ) ارتلــار بربــرار کننــد،
فرا وانندی (یونگ ،7939 ،صی )919ی
از نظــر یونــگ ،ذه ـ یــا روان کدمــی از دو بلــی ودکگــا و نا ودکگــا تشــکی شــد
کــه انســان در تمــام ادوار زنــدگی ــود

تل تــأثیر و نفــوذ کنها ــ ی یونــگ ناــی

نا ودکگا جمعی را نیی مطـر مـیکنـدی حتـی یونـگ مـیگویـد کـه روان انسـان بلشـی از
کـه رازهـا ناگشـود بسـیار دارد و همـاندـور کـه نمـیتـوانی دلیعـ

دلیع

ا ـ

تعری

کنی تعریفـی نیـی از ذهـ نمـیتـوانی اراهـه دهـی ی مـیتـوانی کرکتیـ هـا را دـر

کلی رفتارها بشر بدانی که منشأ

همان نا ودکگا جمعی ا

را

(یونگ)7939 ،ی

عنصــر نرینــه تجســ تمــامی گــراییهــا روانــی مردانــه در رو زن ا ــ ی مثــ
احسا ــات و لــاو وهــا مردانــه ،ای ـ تجس ـ جلــو هــا مثل ـ

و منفــی داردی عنصــر

نرینــه را مــیتــوانی در شلصــی هــایی از زنــان بلینــی کــه رفتــار مردانــه یــا رفتارهــا
شــون کمیــی دارنــدی ای ـ زنــان بــهراحتــی روان (ذه ـ ) مردانــه ــود را افشــا مــیکننــدی
«عنصــر نرینــه حتــی در زنــانی ه ـ کــه ظــاهراً دلعــی بســیار زنانــه دارنــد ،ممک ـ ا ــ
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بهگونها

شـ و بـیرح بـروز کنـدی زنـی کـه لجلـاز و ـرد و کاملـاً لیربابـ د تر ـی

ـ » (یونــگ ،7939 ،صی  )931دبیاـاً ایـ
شوهر

شمارة دوم

صیصـها ا ـ

کــه در کلوهــه پـ

او را تـرر کـرد  ،مـیبینـی کـه گـا صـراحتاً بـا پـدر شـوهر

از کنکــه

درگیـر لفظـی و

کاملاً شکی داردی یا ماتیلـد معشـوبة پییـر کـه حتـی ـود پییـر مـیدانـد کـه او زنـی بـا
روحیها لطی

 ،اما نای زنان رد و بیاحساب را باز میکندی

ا

دو عنصر نرینـه و مادینـه کـه در روان زنـان و مـردان یافـ
و منفی ا

مثل

 ،جنلههـا مثلـتی پلـی ا ـ

بـه ـم

اندیشة یونگ و جنلـههـا منفـی کن فـرد را بـه ـم

مـیشـود ،دارا جنلـههـا

« ـود»ی اصـلیتـری هـدف در

عـدم شـنا

از ویشـت و بلـران

شلصیتی میراند ،بهگونها کـه ناگهـان کدمـی بـه ـود مـیکیـد و متوجـه مـیشـود در ـ
بر لــاف اندیشــههــایی در زنــدگی گــام برداشــته و تل ـ
ا

عام ـ بیگانــه بــود

نفــوذ ی ـ

ی
«یونگ معتاد ا

کـه اگـر شلصـی هـا زن توجـه ودکگاهانـها بـه عنصـر مردانـه

داشته باشند و دلیع

عنصـر نرینـه را دریابنـد مـیتواننـد بـر نفـوذ منفـی کـه مـیتوانـد بـر

کنها اعماخ کند ،پیـروز شـوندی عنصـر مردانـه مـیتوانـد همـرا درونـی زن شـود و او را بـه
درر که الگو لال

بر او یار ر اند»ی (همان ،صی )933

با برر ی جنلـههـا مثلـ

و منفـی عنصـر نرینـه در وجـود زن مـیتـوانی بـه شـنا

اییدبانو مسل بر روان ای زنان بر ی ی
نظر یونگ بر ای ا ـ

کـه توجـه ودکگاهانـه زن بـه عنصـر مردانـها

بسیار ا

ولی اگر بتواند بـه دلیعـ

بــهد ــ

مــیکورد کــه او را در را ر ــاندن بــه صــفات مردانــها همچــون لابیــ ،

شــجاع  ،عینیــ

ایـ عنصـر د ـ

یابـد ،یـ

نیازمنـد تلـا

همـرا درونـی ـوو

و ــرد روحــی یــار مــیکنــدی عنصــر نرینــه بــه زن صــلاب

میدهد ،نوعی دلگرمـی کـه بـرا جلـران ظرافـ

ظـاهر

بـه کن د ـ

روحــی

مـییابـد (یونـگ،

 ،7939صی )939-939ی
ای دو عنصر مـیتواننـد در بـروز مشـکلات زناشـویی ناـی داشـته باشـندی هنگـامی کـه
زنی بـهشـدت تلـ تـأثیر عنصـر نرینـه ـویی ا ـ  ،لگـام شلصـی

او در د ـتان ایـ

اخ پنجا و یک

عنصر ا

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

و باعث بـروز مشـکلات مـیشـودی جنلـة مثلـ
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ایـ عنصـر مـیتوانـد زن را بـه

عالیتری درجـات روحـی و برتـری درجـات اجتمـاعی بر ـاند ،تلـدی بـه زنـی شـود کـه
ملتکــر ،شــجا و شــرافتمند ا ــ ی امــا ینانچــه جنلــة منفــی ایــ عنصــر بــروز کنــد ،در
زندگی با زنی روبهرو هستی کـه لجـوا و ـل گیـر ا ـ
مرد را به م

و نمـیتوانـد کندـور کـه بایـد

ود ج و کندی یونـگ بـر ایـ عایـد ا ـ

میتواند زن را از وابعی

کـه جنلـة منفـی ایـ عنصـر

و زندگی فعاخ جدا کندی

جنلة منفی عنصـر نرینـه گـاهی مـیتوانـد انفعـالی عجیـ

در روان زن بـهوجـود بیـاورد

که باعث فلـو شـدن احسا ـات یـا احسـاب نـاامنی شـدید و احسـاب پـویی در او شـودی
صــدا ای ـ عنصــر در زن بیــدار میشــود کــه داهم ـاً ای ـ ح ـ

در ای ـ حال ـ

را بــه و

منتاـ مـیکنـد کــه ایـ همـه دونـدگی بــه یـه منظـور ا ـ ع دبیاـاً حـالتی کـه در کلوهــه
شلصی

اصـلی زن دا ـتان گاوالـدا مشـاهد مـیکنـی کـه گـویی معنـا زنـدگی را نیـی از

یاد برد و فکـر مـیکنـد هـیچییـی نـدارد و در ایـ زنـدگی هـیچییـی بـهد ـ
ا ـ ی ادرافیــان کلوهــه و حتــی ــود

نمــیداننــد کــه او تســلطی بــر ای ـ حال ـ

نیـاورد
و ای ـ

نجـوا درونـی نـداردی گـاهی ذهـ فـرد کنینـان بـا ایـ تجسـ هـا عجـی مـیشـوند کــه
به لتی مـیتـوان کن را از «مـ » جـدا ـا

ی انسـان بـدی گونـه تلـ

ـلطة نا ودکگـا

ود برار داردی
«هنگامیکه فرد بـهگونـها جـد و بـا پشـتکار بـا عنصـر نرینـه یـا عنصـر مادینـة ـود
ملــارز کنــد تــا بــا کنهــا متشــله نشــود ،نا ودکگــا

صیص ـة ــود را ترییــر میدهــد و ب ـه

شک نمـادی جدیـد کـه نمایـانگر ’ ـود‘ یعنـی درونـیتـری هسـتة روان ا ـ

پدیـدار

میشودی»ی (یونگ ،7939 ،صی )931
کلوهــه تو ـ نیرویــی بیرونــی بــه ــم
مــیشــودی ایــ نیــرو بیرونــی پدرشــوهر
گ شتها
ــود
برا شنا

شــنا
ا ــ

ـو مـیدهـد و بلـیهـایی از وجـود

ــود و ر ــیدن بــه ــود هــدای
کــه داهمــاً او را بــه ــم

تصــاویر

را بـرا او بـازگو میکنـد کـه حتـی

تــوجهی بــه کنهــا نداشــته ا ـ ی تمــامی صــلل ه ـا پییــر را را بــرا کلوهــه
شلصی

اصلیا

باز میکند و او را به تفکر دربارة ود وا میداردی
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شمارة دوم

کلوهــه بــرا ادام ـة زنــدگی لــازم مــیبین ـد ترییــر رویــه دهــدی مثل ـاً در جــایی از دا ــتان
اشار میکند که میداند بایـد فاـ یـ بـار بـرا ایـ رابطـه گریـه کنـد و دفتـر زنـدگی را
ور بیند و به یییهـا دیگـر فکـر کنـد و از نـو شـرو کنـدی شلصـی
پییــر ،نمایــانگر اییدبــانو کفرودی ـ
عشا ناگهانی با همسـر

کلوهـه از منظـر

ا ـ  ،ــدابانو عشــا و زیلــایی ،د ترکــی کــه بــا

کشـنا مـیشـود و بـه دور از تشـریفات رمانتیـ

بـا او بـه بـرار

در ــارا از شــهر مــیرود و یلــی زود ــانواد کدریــ را ملابــات مــیکنــدی او در ایــ
ملابــات مــیتوانــد جــو ــنگی
به ود جل

ــانواد کدری ـ را عــو

کندی ایـ شلصـی

توجه همه را به ـود جلـ

کنــد و توجــه پــدر شــوهر

در جامعـها مرد ـالار رشـد نکـرد ا ـ ی او بـا دلربـایی

مـیکنـد و ایـ الگـو رفتـار منافـاتی بـا اجتمـا و فرهنـگ

او نداردی دبیاـاً بر لـاف جوامـب پدر ـالار کـه حضـور اییدبـانو کفرودیـ
با فسـاد ا لـابی و هرزگـی مـیداننـدی پـ
در و

حضور
امــا پــ

در زن را برابـر

جامعـة مـورد بلـث مـا بـا اییدبـانو کلوهـه و

ر تیی نداردی

از ازدواا و درگیرشــدن بــا مســاه روزمــر حضــور اییدبــانو کفرودیــ

وجـود او کـ رنــگ مــیشــود؛ زیــرا او بــا ناــیهــایی روبـهرو ـ
اییدبـانو بــهتنهـایی پا ــلگو نیــاز او در زنـدگی نیسـ ؛ پـ
شوهر

را

دارد اییدبانو

ـود را از کفرودیـ

زود بــاردار مــیشــود و ــپ

در

کــه دیگــر حضــور ایـ

بــا توجــه بـه مشــکلاتی کــه

ابتـدا بـه دیمیتـر ترییـر مـیدهـدی زیـرا یلـی

امــور زنــدگی بــه و ملــوخ مــیشــود کــه کتنــا بــه فریــاد او

میر د؛ دابانویی کـه توانـایی مـدیری

امـور را بـه کلوهـه مـیبلشـد؛ ـدابانوانی کـه در

روان و حضور دارند مسـیر زنـدگی و را ربـ مـیزننـدی حتـی مـیتـوانی بگـویی شـاید
ک رنگ شدن حضـور کفرودیـ
دلی که ج ابی

در کلوهـه باعـث رفـت همسـر

ای زن در گرو حضور ای اییدبانو بود ا

مـیشـود؛ شـاید بـه ایـ

ی

از درفــی مــیدانــی کــه او در جامعــة لربــی زنــدگی مــیکنــد و جامعــه و ضــمیر
نا ودکگا جمعی دابانو و بالـ

رفتـار بـه او اجـاز مـیدهـد کزادانـه ابـراز عشـا کنـدی

حتـی مـیتـوانی حضــور پییـر را بـهعنـوان صــدا جامعـه و ضـمیر نا ودکگـا جمعــی در
نظـر بگیـری کـه فاـ کلوهـه را در ایـ را راهنمـایی مـیکنـد ،ولـی الگـو

اصـی را بــه

اخ پنجا و یک

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی

و الاا نمیکندی امـا در ایـ را  ،کلوهـه نیـی مشـتا بیشـتر شـنیدن دربـارة ـود
پییر ا

را در لابهلا روزمرگیها گ کرد ا

گویی ود

ای ـ همــرا داهمــی در دــوخ دا ــتان باعــث شــنا
زن پ

از زبـان

ی

بیشــتر کلوهــه از ــود مــیشــود،

حتی میتـوانی پییـر را منجـی کلوهـه در نظـر بگیـری کـه نشـاندهندة ایـ ا ـ
از شکس
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کـه ایـ

در زنـدگی زناشـویی بـا جامعـه روبـهرو مـیشـود و بـه و مـیفهمانـد

که الگوها رفتـار او نادر ـ

بودنـدی جامعـة زن دیمیتـر کـه افسـرد و لمگـی ا ـ

را بــهعنــوان عضــو فعــاخ بلــوخ نمــیکنــد و بایــد بــرا ادامــة زنــدگی ،ترییــر در ــطد
اییدبانوان مسل بر روانی ایجاد کنـدی پییـر بـه کلوهـه نشـان مـیدهـد کـه و نمـی توانـد
بــه زنــی بــدخ شــود کــه احسا ــی نــدارد و اعتمــاد
بنــابرای کلوهــه بــه ــود جــرأت حرک ـ
میدهد و از ای پـ
جه ـ

ا ـ

بـادر ا ـ

بــه ــم

را بــه ــایری ازد ـ

داد ا ـ ی

ــدابانو اصــلی مســل بــرروانی را

بـا جنلـه منفـی عنصـر نرینـة ـود ملـارز کنـد بـههمـی

کــه ی ـ دنــدگی در بلــث بــا پییــر را کنــار مــیگ ـ اردی پییــر نیــی بــه و

یادکور مـیکنـد کـه نلایـد تلـ تـأثیر نیـرو هـا

ـارجی یـا بالـ هـا اجتمـاعی کـه

توانــایی نفــوذ بــر ذهــنی دارنــد بــرار بگیــرد؛ زیــرا ــود

بربــانی ای ـ نیروهــا شــد و

نتوانسته کندـور کـه مـی وا ـته بـه اهـدافی و دلیعتـاً بـه « ـود» بر ـدی بـا اینکـه عشـا
ناگهـانی پییــر بــه ماتیلــد پنجــر ا بــرا درر « ـود» وابعــی او بـود؛ ،مــرد عاشــاپیشــه
کــه در جــوانی تل تــأثیر نیــرو ضــمیر نا ودکگــا جمعــی بــا اولــی د تــر کــه دیــدار
داشــته ،ازدواا کــرد بــودی بنــابرای کلوهــه دبیاــاً بر لــاف شلصــی هــا زنــی کــه در
جوامـب مرد ـالار زنــدگی مـیکننـد در را ترییــر که الگـو مسـل بــر روانـی از حمایـ
حــامی ــوو بر ــوردار ا ـ

یـ

هسـتة روان ا ـ

کمـ

و بــه او در را ر ــیدن بــه « ــود» کــه درونــیتــری

مــیکنـد تـا بتوانــد باعـث ترییـر در اییدبــانو مسـل بـر روانــی

شودی
 .۶نتیجهگیری

نظریات یونگ و مطالعـة کرکتیـ هـا اییدبـانوان یونـانی و تـأثیر حضـور کنهـا بـر هـر
یـ

از شلصــی هــا زن دا ــتان ،بــه مــا کمــ

کــرد علــ

واکــنیهــا هــر یــ

از
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شلصــی هــا را در موبعیــ هــا ملتلــ
رنوش

فرهنگ تا یه انداز در شک گیر

شمارة دوم

زنــدگی درر کنــی و بــدانی کــه جامعــه و
هر ی

از شلصی ها د ی اندی

نتیجة ای مطالعه به ما نشـان داد کـه کلوهـه ،زنـی کـه متعلـا بـه جامعـة لربـی ا ـ  ،از
تجرد تـا ازدواا ـود ،بـهدلیـ ناـیهـا متفـاوتی کـه در زنـدگی ایفـا مـیکنـد ترییـرات
رفتــار از ــود نشــان میدهــد ،امــا پ ـ

از کنکــه هســر

او را تــرر میکنــد ،نایــار بــه

ترییر در الگوها رفتار ا میشود که تل تأثیر که الگوها متفاوتاندی
در پایان دا ـتان مشـاهد شـد کـه کلوهـه بـه ایـ امـر وابـ

شـد کـه که الگـویی کـه

بــهعنــوان الگــو اصــلی ضــمیر و روان بــارز او ـ  ،پ یرفتــة جامعــه نیسـ

و نا ودکگــا

جمعــی بــه و الاــا مــیکنــد کــه جامع ـه پ ـ یرا زنــی نلواهــد بــود کــه مــدام افســرد و
در ینـــی جامعـــها بایـــد در رفتـــار و

لمگـــی ا ـــ ی بنـــابرای بـــرا موفایـــ

که الگوییهایی که مسل بر روان اویند ،ترییر حاص شودی
یــا

در دــوخ دا ــتان شــاهد ــعی شلصــی هــا دا ــتانی بــرا ر ــیدن بــه فردی ـ

همــان هســتة درونــی یــا « ــود»ی در انتهــا دا ــتان نشــانههــا حــاکی از ترییــر ــدابانوان
مسل بـر روان کلوهـه داردی مـا شـاهدی کـه ـدابانو مسـل بـر روان و رفتـار او از یـ
هــرا/دیمیتــر افســرد بــه ــم

که الگــو اصــلی وجــود

مــیکنــدی او در ای ـ را تنهــا نیس ـ ؛ پدرشــوهر

یعنــی کتنا/کفرودیــ

کــه ه ـ یــون د ـ

ترییــر

نوازشــگر جامعــه

به متی میکید ،راهنمـا او مـیشـود و در را ـر دا ـتان ،ـودِ اصـلی کلوهـه را بـرایی
بازنمایی میکندی نویسـندة رنوشـ
ولــی نتوانســته بــه شلصــی
جایگـا

کزاد و مســتا

ــود برگــردد بــهعنــوان زنــی کــه بــادر نیسـ

ـود را در جامعـه بیابـد ،در پـیی یشـ کلوهــه بـه تصـویر مـیکشـدی امـا تصــویر

ماتیلد در حایا
زنــدگیا

ـوزان ،زنـی را کـه الگـویی ـدابانو هرایـی بـود

تصـویر زنـی ا ـ

کـه توانسـته ـود را از دام عشـا پـییـر رهـا کنـد و

را ادار کنــد ،ماتیلــد بــهعنــوان زنــی شــجا و مســتا  ،تصــویر مانــدگار در

ذه پییر بهجا گ اشته ا

ی

بلـی کنیمـا وجــود کلوهـه نیــی بـه یــار او مـیشــتابد؛ یـون او بــرا ادامـة مســیر و
مســ ولی هــا مادرانــها

بــه کن نیــاز داردی جامعــه نیــی بســتر را بــرا ترییــر الگوهــا

اخ پنجا و یک

برر ی نمادها ا طور ا بهرمانان زن در م او ییی
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رفتار او فـراه مـیکورد و بـه کلوهـه یـادکور مـیکنـد کـه نـهتنهـا بـا جـدایی همسـر
ییــی را از د ـ

نــداد  ،بلکــه ای ـ اتفــا نویــد مســیر نــوی در زنــدگیا

راهــی کــه در کن تنهــا نیســ

بلکــه از حضــور حــامی تلــ

مــیدهــد؛

عنــوان بالــ هــا رفتــار

جامعــه و ضــمیر نا ودکگــا جمعــی بهــر مــیبــرد کــه او را بــه ــم

شــنا

بهتــر ــود

و میدهندی
کتابنامه
بول ،

ی ()7939ی نمادها ا ـطور ا و روانشـنا ـی زنانی ترجمة کذر یو فیی تهران روشنگران و

مطالعات زنانی

ــازاوار  ،می ()7939ی نگرشــی به فمینیسـ در کثار زویا پیرزاد و کنا گاوالدای ماالة اراههشــد در اولی
همایی بی المللی نوکور و تلایا در علوم انسانیی
علا لو ،ای ()7937ی ناد که الگوگرایانهی کتاو ما ادبیات37-31 )739(93 ،ی
فدایی ،فی ()7937ی یونگ و روانشنا ی تللیلی اوی تهران دانژ ی

گاوالدا ،کی ()7931ی م او را دو

داشت ی ترجمة الهام داریینیانی تهران بطر ی

میار  ،نی ()7939ی مطالعة تطلیای نمادها ا ـطور ا بهرمان زن در عادت میکنی اثر پیرزاد و ری
و یا ا تانداخی پژوهیها ادو و زبان فرانسه793-797 ،)9(9 ،ی
ملکی ،بی ()793۱ی ناد تطلیای با رویکرد فمینیسـتی در کثار گاوالدا و زویا پیرزادی پایاننامة کارشنا ی
ارشد ،دانشگا کزاد ا لامی واحد تهران مرکی ی
نامور مطلا ،وی ()7939ی درکمد بر ا طور شنا ی نظریهها و کاربردهای تهران ل ی
هاخ ،ری بی ،و نوردبی ،وی ای ()7939ی مادمات روانشنا ی یونگی ب کیندة در شانی
یونگ ،ری زی ()7917ی ادرات ،رؤیاها ،اندیشـــههای ترجمة پروی فرامرز ی مشـــهد ک ـــتان بدب
رضو ی
یونگ ،ری زی ()7939ی انسان و ملوخهاییی ترجمة ملمود لطانیهی تهران جامیی
یونگ ،ری زی ()7939ی روانشنا ی و شر ی ترجمة لطی

صدبیانیی تهران جامیی

Durand, G. (1960). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris: Dunod.
Gavalda, A. (2002). Je l'aimais. Paris: édition France loisir.

شمارة دوم

)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

779

Svensson, M. (2011). « Une analyse des personnages masculins et féminins dans
Ensemble, c'est tout et Je l'aimais d’Anna Gavalda ». Retrieved from:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:437255/FULLTEXT01.pdf

