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 چکیده

زبان اسططوره اسطت.    ،. نماد در حقیقتندهست هاانسانگویای نیازهای روحی  یااسطورهنمادهای 

و درک معطانی  مانند ژیلبر دوران، به شطناتت اسططوره    یشناسانانسان یهاپژوهشدر قرن بیستم 

نمادین آن کمک کرد. از سوی دیگر توجه روانکاوان به اسططوره و تققیطب بطرای معنطی نمادهطا،      

نظر فرویطد اسططوره بیطانگر     از دریچه دیگری برای پژوهش و شناتت مضامین اساطیری گشود.

ر ریشطه د  یااسططوره از نظر یونگ مضامین  و هاستانسانروانی برتاسته از ناتودآگاه  یهاتنش

ها را بازشناسیم به روان ناتودآگطاه  چنانچه معنای آرکتیپ نیبنابرا ؛دارد هاانسانناتودآگاه جمعی 

جمعی دست یافتیم. یونگ بر این باور است که هر آفرینش هنری، ادبطی ریشطه در اسطاطیر ک طن     

بطا  شناسی تقلیلطی تطود و   او با روان .هاستانساندارد و تجلی وضعیت روان و نیازهای روحی 

به مطالعه شخصطیت   هاانسانمسلط بر روان  یالگوک نآن بر  ریتأثبررسی عنصر نرینه و مادینه و 

عطاد   . در این پژوهش به مطالعطه ایددبطانوان ن هتطه در ق رمطان زن در دو اثطر      پردازدیم هاانسان

الگو، ساتتار روانی  عنوانبه. تدابانوانی که میپردازیماستاندال  اهیو سسرخ زویا پیرزاد و  میکنیم

، مورد تقلیل و بررسی قرار تواهند گرفت. برای شطناتت  دهدیمق رمان زن این دو اثر را شکل 

شناسی ، از نظریا  رواناندبرتاستهزن از آن  یهاتیشخصکه این  یاجامعهفرهنگی و  یهاقالب

مسطلط بطر روان ق رمانطان     یالگوهاک نمطالعه ایددبانوها و  .یونگ ب ره تواهیم برد یانمونهک ن

نتیجطه ایطن مطالعطه راهگشطای      .کمطک تواهطد کطرد    هاتیشخصدرونی  یهادهیانگزن، به درک 

 .رفتاری جامعه شرق و غرب تواهد بود یهاقالبشناتت 

 .شناسی، پیرزاد، استاندال، یونگاسطوره، نماد، روان :هادواژهیکل
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 مقدمه

تطود، بطا سطبک ریالیسطم      انطه یگراواقع یهافیتوصدر  ،نویسنده معاصر ایرانی ،زویا پیرزاد

 اهچراغ ،در اولین رمان توداو . کندیم، سرنوشت مقتوم زنان جامعه تود را توصیف یاساده
داسطتان از   .کنطد یمط ، شخصیتی درونگرا به نام کالریس را به ما معرفطی  کنمیمرا من تاموش 

تان، همان شخصیت اصطلی داسطتان   این داس شخصاول. راوی شودیمزبان این شخصیت نقل 

. داسطتان  پطردازد یمط که در طول رمان به بیان احساسا  و افکار درونی تود  است "کالریس"

 است. دارتانهبیان روزمرگی یک زن 

. گرچطه داسطتان   گراسطت بطرون شخصیت اصلی داستان زنی  میکنیمعاد  در رمان دوم او 

او بطرای یطافتن    یهطا تطالش این زن نشانگر  یهادغدغهو  اهایرؤزندگی او معمولی است ولی 

مقیط تانطه ایطن زن، مقیططی زنانطه      است. دیانگماللانرژی جدید و دادن معنا به این زندگی 

تهطاو  در   .کشطد یمط است که زندگی سه نسل از زنان این جامعه را در کنار هطم بطه تصطویر    

کطه   شودیم. آنچه موجب سازدیمنمایان  یتوببهرا  هانسلاین سه نسل، شکاف  یالگوهاک ن

درونی این سه نسطل   یالگوهاک نگهتگوی میان این سه نسل با مشکل مواجه شود، تهاو  در 

آن بطر روان ناتودآگطاه جمعطی،     ریتأث. پیشینه تاریخی، فرهنگی و تقوال  اجتماعی و باشدیم

آرزو، ق رمان زن  . شناتت الگو ایددبانوانباشدیماین سه نسل زن  یالگوهاک نباعث تهاو  

بینش و نقوه مبارزه و تالش او را برای معنا بخشیدن به زندگی تود، روشطن   تواندیمداستان، 

 سازد.

نقش به سدایی ایها  یسینورماندر تقول سبک ، قرن نوزده فرانسهنامدار  ۀ، نویسنداستاندال

بطدر    نطاپلوون  یهطا جنگاو بیانگر نسلی است که در دوره  سرخ و سیاهرمان اما ؛ کرده است

است که زنطان علیطه تصطویر اجتمطاعی تطود       یاانهیگراواقع. این رمان شبیه به تراژدی اندشده

است. این اثر استاندال  کارانهمقافظه، گرچه این عصیان بیشتر شبیه به اعتراضی کنندیمعصیان 

تلطب زنطانی   و ایطن اب طام منجطر بطه      باشطد یمط  حاصل درگیری دو مکتب ریالیسم و رمانتیسم

. برای دهندیم الگوک نتغییر  مروربهسرتورده از روابط ممنوعه شده است. ق رمان زن این اثر 

شناتت دالیل تغییر ایددبانوی تانم دورنال، ق رمان زن این داستان، باید در نظر داشطته باشطیم   
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 یهطا قالطب رون بطا  ولی از بی ،ایددبانوان قرار دارد یالگوهاک ن ریتأثکه این زن از درون تقت 

در روست، دانستن اینکه کطدام ایددبطانو نیطروی غالطب درونطی او را شطکل        رفتاری جامعه رو

 ، به ما در درک شخصیت این زن کمک تواهد کرد.دهدیم

اسطت کطه از    یان هتطه ، همان اعتراض کندیمآنچه ق رمانان زن این دو اثر را به هم نددیک 

. شودیمکه به آن تعلب دارند، کشیده  یتربدر به جامعه و  شودیمجامعه کوچک تانه شروع 

ایددبانوانی اسطت کطه مسطلط بطر      الگوک ناین امر ناشی از تمایل و مبارزه این دو زن در تغییر 

 است. هاآنروان 

 یالگوهطا  ایط رابططه بطین نیروهطای بیرونطی      بر آن داریم تا بطا مطالعطه  تققیب، سعی  نیدر ا

، با ایددبطانوان مسطلط   دهدیمرا بر ع ده بانوان قرار  ییهانقشه که فرهنگی غالب بر یک جامع

رفتاری در این زنان را تشطویب و   یهانمونهبر روان این زنان، دریابیم این امر چگونه برتی از 

دارد؟ آیا  هاتیشخصبر ساتتار روانی این  یریتأث؟ این امر چه کندیمبرتی دیگر را سرکوب 

 هطا تیشخصط ایددبانوان ایطن   یالگوهاک نباعث تغییر الگوی رفتاری و  ناتودآگاه جمعی ریتأث

واقعیطت   در شطناتت  توانطد یمط ، یااسططوره زن از ابعطاد   یهطا تیشخص؟ آیا شناتت شودیم

 مشترک انسانی به ما یاری رساند؟ یهاتجربه

انگر ابدار ما برای این پژوهش ترکیب اسطوره و روانشناسی است. از نظر فروید اسطوره بیط 

ریشطه در   یااسطوره، از نظر یونگ مضامین هاستانسانروانی برتاسته از ناتودآگاه  یهاتنش

را بازشناسطیم بطه روان    الگوهطا ک طن چنانچطه معنطای    نیبنطابرا دارد،  هاانسانناتودآگاه جمعی 

ناتودآگاه جمعی دست تواهیم یافت. یونگ بر این باور است که هطر آفطرینش هنطری، ادبطی     

، او بطا  هاسطت انسطان ر اساطیر ک طن دارد و تجلطی وضطعیت روان و نیازهطای روحطی      ریشه د

اجتماعی شرق و غرب به کاوش و  یهادگاهیدروانشناسی تقلیلی تود و با کنار هم قرار دادن 

ن هته در ق رمانان زن در دو اثطر   یالگوهاک نمقایسه این دو اندیشه پرداتت. در این پژوهش 

 عنطوان بطه استاندال مطالعه تواهد کرد. ایددبانوانی که  اهیو سسرخ یرزاد و زویا پ میکنیمعاد  

مورد بررسی قرار تواهنطد گرفطت.    دهدیمالگو، ساتتار روانی ق رمان زن این دو اثر را شکل 

، از انطد برتاسطته زن از آن  یهطا تیشخصط که این  یاجامعهفرهنگی و  یهاقالببرای شناتت 
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یونگ ب ره تواهیم برد، بر این اساس مطالعه ایطدد بطانوان و    یاونهنمنظریا  روانشناسی ک ن 

کمک  هاتیشخصدرونی  یهادهیانگمسلط بر روان ق رمانان زن، به ما در بررسی  یالگوهاک ن

رفتاری این دو زن در جامعه شطرق   یهاقالبتواهد کرد، نتیجه این مطالعه راهگشای شناتت 

 تغییر الگوها تواهد بود.برای  هاآنو غرب و درک مبارزه 

 پیشینه تحقیق

بطه کتطابی بطا     توانیم هاآنکه در میان  انددهیرسبه انجام  مطالعاتی بر روی آثار زویا پیرزاد

 ( اشاره کطرد. 9393)زرلکی،  نقد و بررسی آثار زویا پیرزاد کنمیمرا من روشن  هاچراغعنوان: 

آثطار پیطرزاد دارد. در ایطن نقطد و بررسطی       یهایژگیوش ال زرلکی در پژوهش تود نگاهی به 

 اجمطال بطه اما نویسنده ؛ است قرارگرفته، مورد توجه کنمیمرا من تاموش  هاچراغبیشتر رمان 

و  یک روز مانده به عیطد پطاک  ، طعم گس ترمالو، همه عصرهانگاهی به سایر آثار پیرزاد دارد: 

، میکنط یمط عطاد   . زرلکی در نقد رمان پردازدیم میکنیمعاد  پایانی به تقلیل رمان  در فصل
 .کشدیمپردازی و گهتگوهای موجود در این رمان را به نقد و تقلیل  یهاتیشخص

روند تکوین سبک زنانه در آثار زویا پیرزاد تقلیلی بر پایطه   "در پژوهش دیگری با عنوان: 

ار زویطا  پژوهشگران وجطوه سطبک آثط    ) 999-954: 9399)نیکوبخت،  "فمینیستی یشناسسبک

. پژوهشگران بر این باورند کطه در سططوم مختلطف مطتن )     انددادهپیرزاد را مورد بررسی قرار 

واژگان، جمال  و سطح گهتمان( دیدگاه زنانطه نمطود یافتطه اسطت. مقققطان در پایطان نتیجطه        

گیرد و در جایگاه زن مورد پرسش قرار می کنمها را من تاموش میرمان چراغدر که  رندیگیم

با تقطول نقطش زن بطه عرصطش کنشطگری و فعالیطت اجتمطاعی، توصطیهی          کنیمعاد  میمان ر

     .دیگرگون از هویت زنانه در نقش فاعلی ارایه شده است

)  راز زندگی در ادبیطا  داسطتانی ج طان   مقمد ارزنده نیا در بخش کوچکی از کتاب تود: 

 هاچراغو تهسیر کوتاهی بر رمان  دازدپریم( به معرفی زویا پیرزاد 191-141: 9331ارزنده نیا، 
و در این پژوهش کوتاه به دوگانگی شخصیت اصلی داسطتان   سدینویم، کنمیمرا من تاموش 

 .کندیمکالریس اشاره 
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)کلطن،   استاندال اهیو ستهسیری بر سرخ لیدسکی در پژوهشی با عنوان  و پلکریستین کلن 

داستان را مورد نقد  یگراواقعو مضمون  اهیو سسرخ  داستان  یهاتیشخص(، 9311لیدسکی، 

 .  دهندیمو بررسی قرار 

اسطتاندال   سرخ و سیاهو به بررسی اثر  اندشدهکه به زبان فارسی نوشته  ییهامقالهاما بیشتر 

. مطالعا  بسیاری نیطد بطه زبطان فرانسطه بطر روی آثطار       باشندیمپرداتتند، در باب نقد ترجمه 

مطالعطا  بطر روی    یالمللط نیباو انجام گرفته است. مجله  سرخ و سیاهن رما ژهیوبهاستاندال و 

 H.B. Revue internationale d’études stendhaliennes (Euréditآثاراسططتاندال )

با رویکردهای متهاو  به بررسطی و تقلیطل    هاپژوهش نیا .باشدیم هاپژوهششاهدی بر این 

با نگرشی روایت شناسانه به بررسی نقطش راوی در   ییاهپژوهش مثالعنوانبهاین اثر پرداتتند 

بطه نقطد و بررسطی نقطش      شناسطانه جامعطه دیگری با نگرشطی   یهاپژوهشاین رمان پرداتتند، 

 سیاست و مذهب در این اثر پرداتتند.

فمینیسطم بطه سطبک    هم داشته باشیم به کتطابی بطا عنطوان اسطتاندال و      یااشارهبد نیست که 
( که سطبک ریالیسطتی اسطتاندال و درگیطری آن بطا رمانتیسطم را       BOLSTER 1970) رمانتیک

 است.   قرارگرفتهمدنظر دارد و در آن جنبه فمینیستی نوشتار استاندال مورد مطالعه 

 دیتأککه بر روی این دو اثر انجام شده است،   ییهاپژوهشادعا کنیم که  میتوانیمکمابیش 

هطا  از ایطن پطژوهش   کیط چیهط امطا در  ؛ اندداشتهر اث یهاتیشخصبر بررسی  سبک نویسنده یا 

ترکیب اسطوره و روانشناسی مورد نظر قرار نگرفته و هیچ کار تطبیقی بین دو اثر مورد مطالعطه  

 پژوهش حاضر، در جستجوهای ما دیده نشد.

  الگوهاکهناسطوره و 

اه اسطوره حاصل رابطه تنگاتنگ فرد و جامعطه و مقصطول مشطترک ناتودآگطاه و تودآگط     

بازتطاب یافتطه اسطت.     هطا اسططوره مشترک اسطت، در   هاانسانآنچه در  "گهت:  توانیماست.  

اسطوره، داستان جستجوی ما برای یافتن حقیقت، معنا و داللت، طی اعصطار و قطرون متمطادی    

 یالگوهطا ک طن (  برای درک ب تر نظریه ضمیر ناتودآگطاه جمعطی و   24: 9331)کمبل،  "است.
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ق رمانان زن در آثار مطورد مطالعطه    یهاتدا اسطورهانش و قرایت نمادین یونگ، در ج ت تو

 :مییجویمب ره  الگوهاک ناین پژوهش، در ابتدا از تعریف ژیلبر دوران برای 

 شطود یمط در انسان  ییهابازتاب(: نیازهای حیاتی و جسمانی موجب Réflexes) بازتاب "

 یهطا بازتطاب از:  انطد عبطار  از نظطر دوران   هطا زتاببا نیترم مکه برای بقای او الزم است. ... 

نخستین واکنش  هابازتاببنابراین، ؛ موقعیتی یهابازتابجنسی، -آهنگین یهابازتاب، یاهیتغذ

   ]...[انسان به ج ان بیرونی هستند. 

موجب تشطکیل قطوه یطا نیطرو در وجطود انسطان        هابازتاب(: Schèmes) شم )قوه یا نیرو(

بطا چنطد قطوه     هابازتابعلی نیست ... هر یک از این  هاقوهو  هابازتابرابطه میان . ... شوندیم

( و Schèmes diairétiques) کننطده میتقسط  یهاقوه -9مرتبط است ... الف( بازتاب موقعیتی 

 -9 یاهیططتغذ(، ب( بازتططاب Schèmes verticalisantesطططولی و فرارونططده ) یهططاقططوه -4

 Schèmesرو )درون  یهططاقططوه -4( Schèmes de la descente) رونییپططا یهططاقططوه

intériorisation یهاقوه – 9(، ج( بازتاب جنسی ( آهنگینRythmiques) 

(: شم یا نیرو سطسس بطه تصطاویری در  هطن انسطان تبطدیل       archétype))سرنمون( الگوکهن

. شطوند یمنامیده  الگوک ن. تصاویری که جنبه ج انی و سرمدی دارند. این تصاویر انسانی شوندیم

باال رونده مرتبط هستند بطا   یهاقوه –نخستین مرحله تصویرسازی ندد انسان هستند ...  الگوهاک ن

شمشطیر   یالگوهطا ک طن تقسیم کننده مرتبط هستند بطا   یهاقوه –قله، رییس، نور، ...  یالگوهاک ن

 شب، ...  گودی، یالگوهاک نفرورونده مرتبط است با  یهاقوه –تید،... 

مصداق پیدا کنند، یعنطی ایطن تصطاویر نطدد یطک       الگوهاک ن کهیهنگام(: symboleنماد )

گسطتره انسطانی و ج طانی و     الگوهطا ک طن . اگر ردیگیمفرهنگ دارای مصداق شود، نماد شکل 

به یک فرهنگ تاص و در برتی مطوارد یطک قطوم یطا زمطان       شانگسترهسرمدی دارند نمادها 

و در ایطن   شطود یمط  هطا فرهنگکه نماد موجب تماید میان  نجاستیا. از ودشیمتاص مقدود 

 .گرددیم هاانسانو موجب اشتراک میان همه  ردیگیمقرار  الگوک نرابطه در مقابل 
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. به عبار  شودیمنماد دارای روایت شد، به اسطوره تبدیل  کهیهنگام(: Mythe)اسطوره 

بنابراین اسطوره، تصویری است فرهنگی شطده و دارای  ؛ ، نماد روایتدار، اسطوره استترروشن

 (45-49: 9394) نامور مطلب،  "یک روایت.

( بطر  9911)دوران: تخیطل  انسان شناسانهساتتارهای تود:  در اثرمانند دوران  یشناسانسان

این باور است که شناتت اسططوره و درک معطانی نمطادین آن بطه شطناتت ماهیطت انسطان و        

 یهطا اسططوره ، کنطد یمط . از نظر او اسطوره فراتر از ساتت زمان عمل کندیم نیازهای او کمک

 تمام نیازهای بشر را پوشش دهند. توانندیمک ن چنان جامع و فراگیرند که 

در ضطمیر ناتودآگطاه    الگوک ن عنوانبه یااسطورهاما از دیدگاه روانشناسی، سلطه تدایان 

در ضطمیر ناتودآگطاه    هطا ال طه ه مطرم است. وجود این بر فکر و حس و اراد هاآن ریتأثفرد و 

عواططف و   هطا اسططوره . یونگ بطر ایطن عقیطده اسطت کطه      شودیمانسان باعث واکنش عاطهی 

در مبقث روانکاوی  او .توانندیم، فرا هاستانسانتصوراتی را که مربوط به میراث جمعی ما 

.  هن تمام افراد کندیماشاره  هاانسانی و روانشناس یااسطوره یهاانگارهتقلیلی به پیوند م م 

 الگطو ک نحامل میراثی از گذشته است که در ضمیر ناتودآگاهشان جای گرفته است. باید بین 

یونگی تماید قایطل شطویم. یونطگ از طریطب روانکطاوی تقلیلطی تطود و         یالگوک ندورانی و 

. او گذاشطتند یمط  ریتطأث ص بیمارانش به عناصر قالب غیر شخصی دست یافت که بر رفتار اشخا

نامید که این مه وم به اسطوره، ادبیا ، دین و هنر نیطد بسطط داده شطد.     الگوک ناین عناصر را 

کطه   شطود یممشترکی یافت  یهانشانهیونگ دریافت که در آثار هنری اقوام مختلف تصاویر و 

اتودآگطاه جمعطی   آن را از منظطر ن  تطوان یمط است و  ییالگوک ننشان دهنده تاستگاه مشترک 

 (   9394ر.ک.یونگ،) هستند. الگوهاک نزاییده  هاتیشخصبررسی کرد. در آثار ادبی نید 

جطای دارنطد،    هطا آنکطه در ناتودآگطاه روان    یااسططوره از تدایان  هاانسانبه تعبیر یونگ 

. شطناتت ایطن تطدایان    ردیط گیمط بر اساس این الگوها شکل  هاآنو شخصیت  کنندیمپیروی 

 الگطو ک طن  دربطاره او  شناسطانه روان. تققیب سازدیمری برای درک اجبارهای درونی فراهم ابدا

کمطک مهیطدی    هطا انسطان مادینه و ارتباط آن با شخصیت  یهاارزشبدر  مادر و تدابانوان و 

 برای درک مسایل فرهنگی است.
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را در روان  هطا آنو جایگطاه   الگوهطا ک طن یونگ بر این اعتقاد است که اگر بتطوانیم معنطای   

به نیروهایی که بر  هن ما حاکم است، دست یطابیم. بطر    میتوانیمناتودآگاه جمعی بازشناسیم، 

صرف در ناتودآگاه وجطود دارد و ایطن قطوه بطرای      یاقوهبه شکل  الگوک ناساس نظر یونگ 

کتیپ و آنکه به ادراک تودآگاهی درآید، باید تبدیل به تصویر شود. از نظر یونگ نماد، زبان آر

تطدایان   تن طا نطه . به باور یونطگ  کندیممختلف تغییر  یهافرهنگاسطوره است و این زبان در 

(  هن 11: 9393نید در میان تصاویر ناتودآگاه حضور دارند. ) یونگ،  "آنیموس و آنیما"بلکه 

، بنابراین آنیما تجسم شخصیت ناتودآگاه است ولطی شطرق   قرار دارد تودآگاهغرب بر دیدگاه 

مقایسطه   ( در14. )همطان: دانطد یمنیما آاز  یریتأثکه دیدگاهش بر ناتودآگاه است، تودآگاه را 

دو داستان به نظر یونطگ در مطورد عنصطر     یهاتیشخصق رمانان داستان و بررسی  یهادگاهید

نرینه توجه تواهیم کرد. در این پژوهش ما بر آن هستیم کطه بطا شطناتت ایددبطانوان الگطو در      

یطاری رسطانیم و    هاتیشخصزن در دو اثر مورد پژوهش به درک رفتارهای این  یهاتیشخص

در ج ت شناتت ناتودآگاه جمعی قدم برداریم و استراتژی این زنان را برای رهایی از سطلطه  

 اجباری بررسی کنیم. یهاطرماین 

 ، ایزدبانوان    یااسطوره یهاتیشخص

ی و نقش آن در این پژوهش تا حدودی روشن حال که جایگاه آرکتیپ از دیدگاه روانشناس

و یافتن ایددبانوی ن هته در وجود هر کدام  یااسطورهشد، الزم است برای شناتت زن از ابعاد 

رفتطار  و تدابانوانی کطه   الگوهاک ناز ق رمانان زن دو اثر مورد مطالعه، مروری داشته باشیم بر 

. شطش ایددبطانوی المطپ:     دهنطد یمرا شکل داستان  یهاتیشخصدرونی   یهاانگارهو  یدیغر

، افرودیت، هستیا، آرتمیس و آتنطا هسطتند. بجطد شطش ایددبطانوی المطپ در مطورد        دیمیترهرا، 

او در بین ق رمانان داسطتان صطقبت تطواهیم     الگوک ننید به دلیل وجود  دیمیترپرسهون دتتر 

 کرد.

( تطدابانوان بطه سطه گطروه     9332)بطولن،  و روانشناسی زنان  یااسطورهنمادهای در کتاب 

و  دیمیتطر هطرا،  ) ریپذبیآس: تدابانوان باکره )آرتمیس، آتنا و هستیا(، تدابانوان اندشدهتقسیم 
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تدابانوان مبنطای ایطن    یهایژگیوپرسهون(، تدابانوان کیمیاگر ) یا متقول کننده( )افرودیت(. 

وانی دارد.  تسلط ایطن تطدابانوان   با رفتار و اندیشه زنان همخ هایژگیوتقسیم بندی است، این 

 .شوندیمعاطهی او  یهاواکنشبر ضمیر ناتودآگاه یک زن باعث رفتار و 

استقالل و تودبسندگی در زنانند، دلبستگی عطاطهی ایطن    یهایژگیوایددبانوان باکره مظ ر 

ی . این زنان از قدر  مسطقورکنندگی کمط  شودینمزنان مانع پیگیری آنچه برایشان م م است، 

سنتی زنان هستند، زنان این گروه  یهانقشمظ ر  ریپذبیآستدابانوان  کهیدرحالبرتوردارند. 

نیاز به پیوند و ارتباط دارند و چون مجبور هستند که تطود را بطا دیگطران هماهنطگ کننطد، در      

آسیب پذیرند. اگر ارتباط گسسته شود، این زنان رنج تواهند کشید و حتی عالیمی شبیه  جهینت

ه بیماران روانی از تود نشان تواهند داد. اگر برای دسطته دوم رابططه دو جانبطه اهمیطت دارد     ب

 دیط انگوسوسطه برای دسته سوم شد  این رابطه م م است نه تداوم آن. زنان این گطروه زیبطا و   

. زنطانی  آورندیمو فرزندان زیادی به دنیا  کنندیمهستند. زنان دسته سوم روابط بسیاری برقرار 

. باشندیمهستند، تالق هستند و همواره به دنبال تغییر و تقول  الگوهاک ناین  ریتأثه تقت ک

 (41-43: 9332)ر.ک. بولن، 

ق رمانطان زن داسطتان در مقطام     یالگوهطا ک طن در ادامه سعی تواهیم کرد تطا بطا شناسطایی    

 قدم برداریم.  هاتیشخصدرونی و احساسا  درونی این  یهاانگارهشناسایی 

  الگوهاکهنتحلیل و بررسی: حضور ایزدبانوان، بیان 

به نام آرزو صارم است که از همسرش جدا شده و بطا   سالهچ لداستان زنی  میکنیمعاد  

کطه از پطدرش بطه     کنطد یم. آرزو یک بنگاه معامال  ملکی را اداره کندیمدتترش آیه زندگی 

مطادرش مطاه منیطر را بسطردازد. او      یاهط یولخرجپدر و  یهایبدهارث رسیده ولی ناچار است 

نطدارد.   اشیزنطدگ نیازی به وجود مطرد در   ظاهربهشغلی مردانه دارد، در کارش موفب است و 

رهطا کطرده    او راتن ا دوست صمیمی او شیرین است که او نید زن مجردی است که شطوهرش  

اشطتنش بطه ازدواج و   که ادعاهای شیرین در مطورد تمایطل ند   میابییدرماست. در پایان داستان 

، داسطتان یطک   میکنیمعاد  گهت که رمان ریالیستی  توانیماز شوهر درست نیست.  یازینیب
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ایده آل تود را یافته، این مرد س راب زرجو اسطت یکطی از    ظاهربهزن اجتماعی است که مرد 

و دتترش و  با او ازدواج کند. ولی مادر آرزو تواهدیممشتریان بنگاه معامال  ملکی آرزو که 

زن داسطتان بطا ایطن ازدواج مخطالف      یهطا تیشخصحتی دوست او شیرین به بیانی دیگر تمام 

 هستند.  

آرزو و شیرین هر دو در ابتدا اصرار بر این دارند که نیازی بطه مطرد در دنیطای زنانطه تطود      

د ندارند ولی هر دو در پایان نیاز و وابستگی شدیدی به حضور مرد  و همسطر در زنطدگی تطو   

 .  دهندیمنشان 

 هطا هیط مادروننکته جالب توجه در دو رمان یادشده از زویا پیرزاد این اسطت کطه فضطاها و    

به هم شبیه هستند. با اینکه آرزو استقالل مالی و شخصیت اجتماعی دارد در پایان ماننطد   کامالً

تطاموش  را مطن   هطا چطراغ ، این در حالی است که کالریس ق رمان رمان کندیمکالریس عمل 
در  دارتانطه است. کالریطس   کوشسخت، استقالل مالی ندارد و کدبانویی کندینم، کار کنمیم

ابتدای داستان به دنبال این است که شور و انرژی جدیدی به زندگی تود ببخشد ولی در پایان 

 .ابدییم اشییزناشوآرامش تود را در سایه زندگی روزمره 

گهت که آرزو زنی  توانیم میکنیمعاد  در تقلیل و شناتت ایددبانوان ق رمانان زن رمان 

بنابراین در موقعیت برابر با مردان ؛ کنندیمو در شرکت او مردان زیادی کار  مدبر و ریمداست 

 یهطا تیط قابل، در حرفه مطردان  دهدیمرا به ما نشان  اشیریدلو حتی برتر از آنان، شجاعت و 

. مطنظم و  دهطد یمط از تود تالقیطت نشطان    بروز مشکال اوانی دارد. در روابط اجتماعی و فر

ایددبانوی درون او به آتنا نددیک است. اگر عشطب و   نیبنابرا. کندیمو هدفمند عمل  دیربرنامه

گهت که آرزو زنی است کطه آتنطا را    توانیمنسبت به ازدواج در نظر بگیریم، بازهم  او رانگاه 

و  دهدینماو چندان تمایلی به ازدواج نشان  چراکهمسلط بر روان تود دارد،  تدا الگو وانعنبه

، او مردی را انتخاب کندیمرا انتخاب  اشندهیآبا انتخابی منطقی همسر  کندیمدر ن ایت سعی 

 با س راب به این نکطا   اشرابطهاجتماعی او نشود. آرزو در  یهاتیفعالکه مانع انجام  کندیم

. چنانچطه در تربیطت   کندیمتوجه دارد. زن آتنایی برای  تربیت فرزندش برنامه تاصی را دنبال 

 یهطا لیط تقل. بطاز هطم   پطردازد یمفرزندش دچار مشکل شود، به نقد و بررسی رفتارهای  تود 
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در ضمیر ناتودآگطاه   ایددابانوآرزو در زمان بروز مشکال  با دتترش آیه، نشانی از وجود این 

. از نظطر  تطورد یمط این امطر بطه چشطم     شیهاانتخاباست و در تمام  کارمقافظهد. آرزو او دار

 قطبالً کطه   گونطه همطان ایددبانوان با آنیموس و با آنیما رابطه مستقیم دارد.  الگوک نیونگ وجود 

 اشاره تواهیم داشت. الگوهاک ن کر شد در ادامه به نقش عنصر نرینه و رابطه آن با 

تجربه با دیگری و ارتبطاط بطا دیگطری     نیبنابرا کندیمی آرزو اهمیت پیدا عشب س راب برا

 نیبنطابرا . او زنی تالق اسطت.  باشدیمزندگی تود  در رییتغنشان از این است که او تواستار 

تدابانوی عشب و زیبطایی اسطت.    تیودافر تدابانوی درون او را افرودیت بدانیم؟ میتوانیمآیا 

دارند، تطالق و عاشطب زنطدگی هسطتند.      مسلط بر ضمیر ناتودآگاه تودزنانی که افرودیت را 

و با همسر تود رابططه عمیطب عطاطهی     کنندینم. تقلید کنندیمسایرین را جذب تود  یراحتبه

. این زنان با لذ  فراوانی تواستار رابطه عاطهی بطا زنطان دیگطر هسطتند. رابططه      کنندیمبرقرار 

 است.  مؤنثگر نیاز او به ارتباط عاطهی با جنس عمیب آرزو با دوستش شیرین بیان

نیازهای دتترش به ع ده  نیتأمآرزو رابطه تاصی با دتترش آیه دارد. مراقبت، پشتیبانی و 

الگو مسلط بر روان او مورد  عنوانبهرا  دیمیتروجود ایددبانوی  توانیم هایژگیواوست. با این 

باشطد، ایطن زن موجطودی قطوی ولطی       دیمیتریک زن مطالعه قرار دهیم.  اگر الگوی ناتودآگاه 

الگو در ناتودآگاه تود دارند، سطعی بسطیاری بطرای     عنوانبهرا  دیمیترعاطهی است. زنانی که 

تصطور   چراکطه حاضر نیستند به فرزندان تود استقالل دهند  یراحتبهکنترل فرزندانشان دارند، 

و  سطتد یایمط ند. آرزو نید در مقابل دتترش را از دست بده هاآن شودیم امر باعثاین  کنندیم

را مسطلط بطر روانطش دارد،     دیمیتطر . مادری که در ناتودآگاه تطود  کندیمراه آزادی او را سد 

 شیاهطا یرؤو  هطا تواسطته ، بنطابراین از  ندیبیمهویت تود را در تدمت به فرزند و اطرافیانش 

د هسطتیم کطه آرزو از عشطقش بطه     تا در تدمت دیگران باشد. در پایان داسطتان شطاه   گذردیم

روحی آرزو نشانی  یهایریدرگاما ؛ گذردیمس راب، فقط برای راضی کردن دتتر و مادرش، 

را  دیمیتطر است از رویارویی ایددبانوانی که در ن اد او جای دارنطد. آرزو بطر تطالف زنطی کطه      

 .شودینممسلط بر روان تود دارد، جذب مشاغل سنتی زنانه 
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بر تطالف دتتطری کطه     ظاهربهو  رسدیم، هر جند لجوج و سرکش به نظر آیه دتتر آرزو

ولی سایر تصوصطیا  او نشطانگر    کندیمایددبانوی پرسهون را مسلط بر روان تود دارد عمل 

رابطه گرا از تود نشطان   یاهیروحتسلط این تدابانو بر روان اوست. آیه دتتر جوانی است که 

 یالهیوستن به پدرش و دغدغه م اجر  به فرانسه، بیشتر . درتواست آرزو برای پیوسدهدیم

و آتنایی است. با بریدن و جطدایی از مطادر در حقیقطت سطعی      جوسلطهبرای جدایی از مادری 

 دارد استقالل پیدا کند و در راه بلوغ قدم بگذارد.  

د آرزو و . میطان تطو  شودیمپیرزاد دیده  ایرؤرویارویی مادر و دتتر در دو رمان یادشده از 

و در مقابطل   کنطد یمط مادرش نید شکاف عمیقی وجود دارد، او در ابتدا بطر تردیطدهایش غلبطه    

، او سعی دارد که تود را از زیر سلطه مادرش رها سازد، زنی مسطتقل کطه بطر    ستدیایممادرش 

. او دهطد یمط مادر و دتتطرش تطن    یهاتواستهولی در ن ایت به  ستدیایمروی پاهای تودش 

رویی آرزو با  ایرؤددبانوی سنتی که بر روان او مسلط است و تمایالتش گیر کرده است. میان ای

مادرش ماه منیر نید نشان از تمایل او در گذر از این جامعه سنتی دارد. مطادر او مطاه منیطر زنطی     

اشرافی که حاضر نیست پیر شدنش را قبطول کنطد و بطا     یهاتانوادهاست بازمانده از  نیظاهرب

 آرزو مخالف است. ازدواج 

که شخصیتی مستقل دارد و نیازی بطه وجطود همسطر نطدارد ولطی در       کندیمشیرین وانمود 

برای همراهطی او در زنطدگی    شیوفایببازگشت همسر  اشدغدغهکه تمام  دهدیمپایان نشان 

 .شودیمنمایان  یتوببهاست. وابستگی شدید شیرین به حضور مردی به نام شوهر، 

عالوه بر شخصیت اصلی زن داستان، نگاهی به تطدابانوان سطایر    میکنیمعاد  در رمان    

زن داسطتان و در   یهطا تیشخصشخصیت آرزو در سایه دیگر  چراکهزن داریم،  یهاتیشخص

 . شودیمروشن  هاآنرابطه مستقیم با 

 ( نام ایددبانوانی که بر ضطمیر ناتودآگطاه آرزو مسطلط هسطتند را  کطر     9در جدول شماره )

شخصیت داستان را مقایسطه تطواهیم نمطود،     یهایژگیواسطوره و  یهایژگیوتواهیم کرد و 

زن بر آرزو، در این جدول  یهاتیشخصسایر  ریتأث کر شد به دلیل رابطه و  قبالًکه  طورهمان

 نید تواهیم داشت. میکنیمعاد  رمان  یهاتیشخصنگاهی به سایر 
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 (9) جدول

 شخصیت داستان یهایژگیو یااسطوره یهایگژیو ایدد بانو نام شخصیت

 آرزو
آتنا )تدابانوی 

 جنگ(

تدابانوی باکره، ایدد بانوی عقل و ترد برابر با 
قدرتمند  ییجوصلحزیوس، راهبرد در جنگ و 

 و با تدبیر، روان تقلیل
 دیآیدرنمتقت سلطه و تملک مرد 

مدیر/شجاع و دلیر/ استقالل مالی / 
/ حرفه دارای شخصیت اجتماعی

فراوانی از تود  یهاتیقابلمردانه/ او 
. تواهان فضایی برای دهدیمنشان 

 تویشتن.

 آرزو
)تدابانوی   دیمیتر

 مادر(
، پرتوان و ریناپذیمادر تستگایددبانوی مادر، 

 ریناپذمیتسل

سرپرست فرزند/ رفتار و احساس 
مادرانه/ پیوند با دتتر/ مراقبت، پشتیبانی 

تترش به ع ده نیازهای د نیتأمو 
 اوست

 عشب ،زیبایی و هنر، طراو  و شادابی افرودیت )دلداده( آرزو

نیازی به وجود  ظاهربهزن شاغل مجرد/ 
./ شودیممرد ندارد ولی عاشب س راب 

 –زن مستقل قوی ولی عاطهی ظاهربه
 عاشب

 پرسهون )دتتر( هیآ

مظ ر جوانی، شور زندگی و نیروی رشد و 
یرای تغییر و تقول، دارای زایش، رابطه گرا، پذ

بستر یادگیری، معصوم، ملکه ج ان زیرین، 
 بین دو عالم بازگشتتوانایی رفت و 

دغدغه م اجر  به فرانسه را دارد. به 
دنبال ارتباط با پسران ولی ممکن است 

طی  یااحمقانهفریب بخورد و مسیر 
 کند.

 شیرین
آرتمیس )تواهر 

 و رقیب(
و  جورقابتبه عمل / جنگجو/ آماده برای اقدام 
 تواهر

دوست صمیمی و همراه آرزو/ وانمود 
که نیازی به وجود مرد ندارد و  کندیم

 استقالل دارد.

 زیبایی و هنر، طراو  و شادابی، عشب افرودیت شیرین
نیاز به حضور همسر و ارتباط و پیوند با 

 مرد

زن ایده  تواندیماجتماعی،  یهادغدغه دورازبهدر یک جامعه سنتی و مردساالر، زن کدبانو 

آلی باشد. ناتودآگاه جمعی الگوهای رفتاری چنین زنی را مسلط بر روان تطود دارد. چنانچطه   

غالب بر رفتطار تطود داشطته     الگوک ن عنوانبهزنی در جامعه مردساالر، تدابانویی مانند آتنا را 

از  ییهطا نشطانه ایطن صطور    اجتماعی تواهد بطود، در   یهاتیموفقباشد، به دنبال مدیریت و 

امطا در صطور  وقطوع    ؛ درونی در او و در تقابلش با جامعه وجود تواهد داشطت  یهایریدرگ

و ک طن نمونطه دیگطری در     شطود یمدر وجود یک زن متقول  هانمونهحادثه تقول زایی ک ن 

 وجود او برانگیخته تواهد شد.
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، مطادام دو  کشطد یمط ه را به تصویر استاندال، زندگی زن قرن نوزده فرانس سرخ و سیاهرمان 

و معشطوقه   شودیمعاشب معلم جوان  جیتدربهو پر عشقی ندارد ولی  دیآمسعاد رنال زندگی 

. در ادامه داستان بیدار شدن آرکتیپ تعمطب و تطوازن اندیشطه و سطنجش چیدهطا و      گرددیماو 

وی آتنطا در او  داوری اتالقی بدون در نظر گرفتن احساسا  شخصی نشطان از وجطود تطدابان   

دارد. دیدار در زندان با ژولین، در آغوش گرفتن ژولین و نوازش او، ماننطد مطادری کطه فرزنطد     

. گرچطه در نقطش   باشطد یمط در تانم دورنال  دیمیترتود را در آغوش دارد، نمایانگر ایددبانوی 

. او زنطی  کندیمولی او با این عمل عشب تود را نسبت به ژولین نید ابراز  شودیمظاهر  دیمیتر

است که باید با احساسش نسبت به ژولین مبارزه کند ولطی جامعطه قطرن نطوزده فرانسطه       متأهل

کطه در ن ایطت    دهطد یمو باورهاش باز هم این امکان را به تانم دورنال  هاسنتتمام  رغمیعل

عشب ممنوعه تود را به ژولین بروز دهد. در پایان داستان تسلط تطدای بطانوی افرودیطت بطر     

 عاطهی است. حالنیدرع، او زنی قوی و شودیمروم و روان تانم دورنال آشکار 

( نام تدابانوانی که بر ضمیر ناتودآگاه تانم دورنطال مسطلط هسطتند را  کطر     4در جدول شماره )

 شخصیت داستان را مقایسه تواهیم نمود. یهایژگیواسطوره و  یهایژگیوتواهیم کرد و 

 (2جدول شماره )
 شخصیت داستان یهایژگیو یااسطوره یهایژگیو ایدد بانو تنام شخصی

 دیمیتر تانم دورنال
، پرتوان و ریناپذیمادر تستگایددبانوی مادر، 

 ریناپذمیتسل

سرپرست فرزند/ رفتار و احساس 
مادرانه/ پیوند با فرزندان/ مراقبت، 

 پشتیبانی فرزندان

 ادابی/عشبزیبایی و هنر، طراو  و ش افرودیت تانم دورنال
و معشوقه  شودیمعاشب معلم جوان 

 .گرددیماو 

 آتنا تانم دورنال
تدابانوی باکره، ایدد بانوی عقل و ترد برابر با 

 ییجوصلحزیوس، راهبرد در جنگ و 
 قدرتمند و با تدبیر، روان تقلیل

بیدار شدن آرکتیپ تعمب و توازن 
اندیشه و سنجش چیدها و داوری 

گرفتن اتالقی بدون در نظر 
 احساسا  شخصی

 یتوزنهیکحساد  به ماتیلد،  یبازسهیدسو  یتوزنهیکحسابگری،  هرا تانم دورنال

 / افرودیتدیمیتر تانم دورنال
، پرتوان و ریناپذیمادر تستگایددبانوی مادر، 

 /ریناپذمیتسل
 طراو  و شادابی، عشب

 -احساس مادرانه نسبت به ژولین
 عشب و دلدادگی
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تدابانوان در دو شخصیت زن داستان اینک به عنصر مادینطه   یالگوهاک نگرفتن با در نظر 

 و نقش آن در ضمیر ناتودآگاه تواهیم پرداتت.

 نیموس: آنیما، آیونگ: 

 خدابانوان در نزد آرزو و خانم دورنال یالگوکهنمطالعه عنصر نرینه و 

دو اثطر  ایطن  وان شخصیت زن در ادامه این تققیب بر آن هستیم که به نقش عنصر نرینه بر ر

مورد بررسطی قطرار    هاتیشخصاشاره کنیم و رابطه آن را با تدابانوی مسلط بر ناتودآگاه این 

یونگ، هم تودآگاه و هطم ناتودآگطاه در بردارنطده یطک عنصطر       شناسانهرواندهیم. از دیدگاه 

اسطاس  تقلیلطی مطالعطه و تهسطیر روان بطر      یشناسط روانشخصی و یک عنصر جمعی است و 

 یهطا تجسطم و تصاویر ازلی است. بر اساس نظر یونطگ،  هطن مطا گرفتطار      الگوهاک ننمادها، 

و تن طا هنگطامی ایطن     قرار داردناتودآگاه است، بنابراین انسان زیر سلطه شخصیت ناتودآگاه 

و  هطا شطه یاندکطه بطا بیطداری متوجطه شطود درسطت بطر تطالف          شودیمسلطه از میان برداشته 

 (433: 9394یونگ ) بازیچه یک عامل روانی بیگانه است. اشیواقعاحساسا  

بطه عنصطر    یاتودآگاهانهزن توجه  یهاتیشخصاز طرف دیگر یونگ معتقد است که اگر 

 هاآنبر  تواندیمبر نهو  منهی که  توانندیممردانه داشته باشند و طبیعت عنصر نرینه را دریابند 

 الگطو ک نهمراه درونی زن شود و او را به درک  تواندیماعمال کند، پیروز شوند. عنصر مردانه 

 غالب بر او یاری رساند. )همان( 

مثبت و منهی عنصر نرینه نید ما را در شناتت تدابانوی مسطلط بطر روان    یهاجنبهبررسی 

زن کمک تواهد کرد. یونگ بر این باور است که اگر جنبه منهطی عنصطر نرینطه بطر وجطود زن      

از بند احساسا  تود بگریدد. )همان( امطا جنبطه مثبطت عنصطر نرینطه بطا        اندتوینمچیره شود، 

بانی روحطی مبتکطر و شطرافتمند     تواندیمو  دهدیمجبران جنبه ظرافت ظاهرش به او صالبت 

 ( 493تالق را پذیرا شود. )همان: یهاانگارهزن  شودیمشود. صالبت روحی باعث 

زن را از واقعیطت و زنطدگی فعطال     توانطد یممنهی یونگ بر این اعتقاد است که عنصر نرینه 

عنصر نرینه بطا جنبطه منهطی     ریتأثگهت که  توانیم مثالعنوانبه( بنابراین 431جدا کند. )همان: 



 چهارم شماره                                و زبان فرانسه                 هاي ادبپژوهش                                                                    131 

مانند پرسهون بر روان زن مسلط شود. پرسطهون توسطط    یااسطورهکه شخصیت  شودیمباعث 

ست. او از تمامی مناسطبا  انسطانی و   هادس ربوده شده و مقکوم به زندگی در ج ان زیرین ا

بنطابراین  ؛ ارتباط با مردان دور شده است و مقکوم به زندگی در ج طان مردگطان اسطت    ژهیوبه

پرسهون زنی است که از واقعیت و زندگی فعال جدا شده است. انسان زیطر سطلطه شخصطیت    

تمطاعی فعطال و   ، بنابراین زنی که تقت تسلط پرسطهون اسطت، زنطدگی اج   قرار داردناتودآگاه 

 موفقی در مناسبا  اجتماعی نخواهد داشت. 

به تسلط ایددبانوی هرا بر ناتودآگاه زن و رابطه آن با عنصر نرینطه   توانیمبرای درک ب تر 

با چ ره تطدابانوی هطرا نیطد ظ طور      تواندیممنهی  نهینراشاره کرد. بر اساس نظر یونگ، عنصر 

ط بطر ناتودآگطاه و روان تطود دارنطد، زنطانی هسطتند کطه        کند. زنانی که ایددبانوی هرا را مسل

در ایطن زنطان    یبطاز سطه یدسو  یتوزنهیکاز بند احساسا  تود بگریدند، حسابگری،  تواندینم

که حتی آرزوی مر  دیگران را دارند. )همطان:   رسندیمو از نظر روحی به جایی  کندیمرشد 

433 ) 

، بنطابراین  شطود یمط د تمایال  پن انی ویرانگری منهی، باعث رش شنینربه تعبیر یونگ عنصر 

مانع ازدواج فرزند تود  تواندیمشوهر تود را به سوی مر  سوق دهد و یا مادر  تواندیمزن 

 ( 433شود. )همان:

و تمطام   کندیماستاندال، مادام دورنال به رابطه ژولین و ماتیلد حساد   سرخ و سیاهدر اثر 

 تطوان یمبنابراین با توجه به نظر یونگ ؛ مانع ازدواج آن دو شود تا ردیگیمتالش تود را بکار 

 گهت که عنصر نرینه منهی با چ ره تدابانوی هرا بر ناتودآگاه تانم دورنال تسلط دارد.       

یونگ بر این عقیده است که چنانچه انسان با جدیت با عنصر نرینه یا عنصطر مادینطه تطود    

هسته  نیتریدرونیعنی  "تود   "که نمایانگر شودیمپدیدار مبارزه کند، شکل نمادین جدیدی 

 ( 495همان: ) روان است.

تانم دورنال با مبارزه جدی با عنصر نرینه منهی در درونش، تدابانوی مسلط بر روان تود 

آتر رمان مانند مادری که بطه مراقبطت    یهاصقنهو در  دهدیمسوق  دیمیتررا از هرا به سمت 

. او بطه یطاری نیطروی    کشطد یمط ، ژولین را به مانند فرزندی در آغطوش  پردازدیماز فرزند تود 
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هسته روان، جنبه تطرناک عنصطر نرینطه تطود را تغییطر      نیتریدرونیعنی  "تود "دیانگشگهت

 یراحتبه. در قسمت آتر داستان او دهدیم، این تغییر رویه، روان او را از تباهی نجا  دهدیم

 .    سازدیمولین آشکار عشب تود را نسبت به ژ

 یاجامعطه متوجطه شطدیم او در    میکنط یمط عطاد   اما در مورد آرزو شخصطیت زن داسطتان   

نسبت به جطنس مطذکر    اشیجسمان. عنصر نرینه به تاطر باور ضعف کندیممردساالر زندگی 

کطه بطا هدفمنطدی،     دهطد یمط به سطمتی سطوق    ناتودآگاهشو  ییالگوک نبه دلیل ترس  او را

اجتماعی مردانطه در جامعطه    یهاتیموفقسعی بر این داشته باشد که به  یدیربرنامهو  مدیریت

مردساالر دست یابد. تدابانوی مسلط بر روان او آتنا است که به او روحطی مبتکطر بطا قابلیطت     

روحی اسطت، تطدابانوان    یهایریدرگاما او در این جامعه مردساالر دچار ؛ دهدیم یدیربرنامه

بطر روی او مسطیر زنطدگی او را رقطم      ریتطأث ر ضمیر ناتودآگاه او جای دارنطد بطا   دیگری که د

که الویطت یطک مطادر فقطط فرزنطد       کندیمزندگی  یاجامعه. آرزو یک مادر است و در زنندیم

نیازهطای عطاطهی فرزنطدش را     نیترکوچکاوست و باید حتی از توشبختی تودش بگذرد تا 

بطه   دیمیتطر رچه سعی دارد ایددبانوی مسلط بر روانش را از و گ شودیمکند، آرزو عاشب  نیتأم

اسطت. آرزو قطادر    دیمیتطر تدابانوی مسلط بطر روان او   تاًین اسمت آفرودیت متمایل کند ولی 

نیست با جنبه منهی عنصر نرینه وجودش با جدیت مبارزه کنطد و بطه شطکل نمطادین جدیطدی      

هسته روان برسد و  باعث تغییر بر  نیتریوندریعنی  "تود   "به  شودینمدست یابد. او موفب 

 تدابانوی مسلط بر روان و ناتودآگاهش شود. 

  یریگجهینت

مطالعه عنصر نرینه و رابطه آن با تدابانوی مسلط بطر ناتودآگطاه و روان ق رمانطان زن در دو اثطر     

 یهطا تیصط شخکه این  یاجامعهفرهنگی و  یهاقالبحاضر به ما کمک کرد که قدمی برای شناتت 

 یونگ برداریم.  یانمونه، با استهاده از نظریا  روانشناسی ک ن اندبرتاستهزن از آن 

 تواندیممسلط بر روان ق رمانان زن،  یالگوهاک نکه دیدیم مطالعه ایددبانوان و  گونههمان

کمطک کنطد. نتیجطه ایطن مطالعطه بطه مطا نشطان داد کطه           هاتیشخصدرونی  یهادهیانگبه درک 
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رفتاری آرزو زنی شرقی برتاسته از یک جامعه سنتی مردساالر است، با تمام تالشی  یهاقالب

بر ایددبطانویی کطه در ناتودآگطاه جمعطی ایطن       شودینم، موفب ردیگیمکه از طرف او صور  

هسطته   نیتریدرونروند کسب فردیت یعنی رسیدن به جامعه پدرساالر جای دارد، پیروز شود. 

 دیمیتطر  عنطوان بهنقش تود را  دهدیماو در ن ایت ترجیح . رسدینمتکامل  روان به سرانجام و

قربطانی نیازهطای کنطونی     تطود را ایها کند. مادر توب و فداکاری که نیازهای عطاطهی   یتوببه

در عنصطر نرینطه بطر روان او شطاهد حضطور تطدابانوی آتنطا         ریتطأث . گرچه با سازدیمفرزندش 

که بتواند در انجطام   گذاردیم ریتأثاین تدابانو در ج تی بر آرزو ناتودآگاه این زن هستیم ولی 

اجتمطاعی آرزو و   یهطا تیط فعالگطام بطردارد. چنانچطه تضطادی بطین       اشمادرانطه  یهاتیمسوول

 دیمیتطر آید، ضمیر ناتودآگاه جمعی او را به سمت ایددبانوی  به وجودمادر  عنوانبه اشههیوظ

و سعی دارد تا وظیهطه تطود را    کندیمهی تود را فراموش حتی نیازهای عاط او .دهدیمسوق 

ایددبانوی  دیمیترمادری توب ایها کند. در ن اد جمعی این جامعه مردساالر تدابانوی  عنوانبه

     .باشدیمغالب اکثر زنان 

اما تغییر ایددبانوی مسلط بر روان تانم دورنال، زنی در جامعه قرن نوزده فرانسه، نشان داد 

معه تا حدودی بستر گذر برای زنان و تغییرا  الگوهطای رفتطاری را م یطا کطرده اسطت.      که جا

را بطرای ایطن    الگوهطا ک طن تغییر و تقول در جامعه شرایط تغییر  ریتأثناتودآگاه جمعی تقت 

نسطبت بطه ژولطین بطه ماننطد       تود راشخصیت فراهم کرد. گرچه در ن ایت تانم دورنال عشب 

 . کندینم نظرصرفولی از عشب تود  دهدیم عشب مادر به فرزند بروز
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