
  368ـ345: 1398پاييز  ،3، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در 
DOI: 10.22059/jwica.2020.289562.1344 

  
  
  

از ديدگاه جين ) 1377( روبان قرمزالگويي فيلم  تحليل كهن
  شينودا بولن با محور قرار دادن شخصيت زن فيلم

  1شاهرودي هفاطم

  چكيده
كيا با تكيه بـر شخصـيت زن    به كارگرداني ابراهيم حاتمي روبان قرمزالگويي فيلم  مقالة حاضر با هدف تحليل كهن

پردازد كه پس از پايان جنگ به خانة خود در جنوب  داستان فيلم به زني به نام محبوبه مي. فيلم نگاشته شده است
شـور  از ك يمهـاجر  ها و ديگـري  سازي مين هاي داوود و جمعه، كه اولي مأمور پاك او با دو مرد، به نام. گردد مي باز

چارچوب نظري مقاله بـر مبنـاي   . گيرد شود و حوادث فيلم در پي اين آشنايي شكل مي است، مواجه مي افغانستان
شناسـي يونـگ و اسـاطير بـه توضـيح و تحليـل        ديدگاه جين شينودا بولن است كه با تركيب دسـتاوردهاي روان 

پردازد كـه بـه رفتـار و افكـار افـراد شـكل        الگوهاي زنانه و مردانه همچون زئوس، هرمس، آتنا و آفروديت مي كهن
طلبـي،   هاي غالب خدايان و خدابانوان اساطير يونان همچون قدرت الگوها ملهم از ويژگي اساس اين كهن. دهند مي

تحليلـي و همچنـين شـيوة     ـ نتايج اين پژوهش، كه بـا روش توصـيفي  . جنگجويي، سخنوري و حس مادري است
الگوهـاي آفروديـت،    دهد كه در محبوبه، داوود و جمعه به ترتيب كهـن  ده، نشان مياي و ميداني انجام ش كتابخانه

هـا   اما تأثير انرژي آفروديتي محبوبه بر دو مرد ديگـر بـه تحـول جديـدي در آن    . هفايستوس و هرمس غالب است
  .انجامد مي

  كليدواژگان
  .، جين شينودا بولنشناختي رواننقد  ، سينماي ايران،كيا حاتمي ميابراه، روبان قرمزفيلم 
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 مقدمه
كيا، از جهات متعددي با ديگر آثـار او متفـاوت    ، ساختة ابراهيم حاتمي)1377( روبان قرمزفيلم 

يكي از «ترين و  عاشقانه روبان قرمز. كند است و همين امر آن را شايستة نقد و تحليل بيشتر مي
حال با فضاي  عين رود كه در ميهاي اين كارگردان به شمار  ساخته] 116، ص13[» ترين نمادين

او در اين فيلم با نگاهي نمادگرايانـه بـه جنـگ، عشـق و روابـط انسـاني       . جنگ نيز مرتبط است
ساختار اثر فقط از سه شخصيت، يك زن و دو مرد، تشكيل شده و از جنبة محتوايي، . پردازد مي

سينماي جنـگ در حاشـيه قـرار    زنان در بيشتر آثار . زن و هويت زنانه در آن نقش محوري دارد
تنهـا شخصـيت زن داسـتان در كنـار      شوند، اما در اين فـيلم نـه   دارند يا بسيار آرماني تصوير مي

هـاي خـود    هـا و كاسـتي   هاي مرد نقشي اساسي دارد، بلكه زني معمولي با همة مزيـت  شخصيت
  .توان نمونة آن را در دنياي واقعي مشاهده كرد است كه مي
تأثير  تحت يبه شكل كي رود كه هر مي شيپهايي  شخصيتاساس  بر ان قرمزروب لميحوادث ف

زده به نام محبوبه اسـت كـه پـس از     شخصيت زن فيلم فردي جنگ .اند جنگ و مصائب آن بوده
او در منطقة زادگاهش با دو فـرد ديگـر بـه     .گردد مي در جنوب باز اش پايان جنگ به خانة پدري

لي رزمنده دورة جنگ و دومي مهاجري از كشور افغانسـتان اسـت،   هاي داوود و جمعه، كه او نام
در مقالـة حاضـر، بـرآنيم تـا     . رديـ گ شـكل مـي   ييآشنا نيا يدر پ لميو حوادث ف شود ميمواجه 

خوانش ديگري از شخصيت زن فـيلم در مقابـل دو شخصـيت ديگـر داشـته باشـيم و از منظـر        
  .ها بپردازيم به تحليل آن 2نبول نودايش نيجبا تكيه بر ديدگاه  1الگوها كهن

شناس سوئيسي، اسـتوار   ، روان)1961ـ1875(بر نظرات كارل يونگ «الگويي  اساس نقد كهن
بـه  ] هنـري [تحقيقات وي بر ماهيت ذهن انسان دو ايدة بسيار مهم و مؤثر براي نقد ادبي . است

]. 28، ص21[» الگــو نــد از مفهـوم ناخودآگــاه جمعـي و نظريــة كهـن   ا ارمغـان آورد كــه عبـارت  
دهـد كـه چـرا     شناسي يونگ كليد درك اين نكتـه را در اختيـار مـا قـرار مـي      هاي روان فرضيه«

همين ميراث روانـي اسـت كـه    ] واقع در. [... اند هاي ما وارد شده ها تا اين حد به داستان اسطوره
  ].19، ص7[» منشأ بسياري از رفتارها و نوع درك ما در دنياي امروزي است

شناس قرن هجدهم، معتقد بود كه ذهن ما در زمان تولد لـوحي   خالف الك، روان يونگ، بر«
هـا بـوده و از    واقع، او آنچه را كه فراسوي تجربة شخصي انسان در]. 197، ص20[» سفيد نيست

شده  ها شناخته منشأ آن«ناميد و معتقد بود » الگو كهن«رسد  ها به ارث مي همان بدو تولد به آن
الگوهاي شخصـيتي  «الگوها به معناي  به بياني ديگر، در مقالة حاضر كهن]. 96، ص25[» نيست

اند و مدام خود را در روان هر فـرد تكـرار    جمعي نژاد بشر موجود بوده كه از قبل در روان] است[
 ].37، ص9[» كننـد  شناختي ما را تعيـين مـي   هاي ابتدايي درك و عملكرد روان كنند و روش مي

  .خردمند، زن اغواگر و قهرمان قرباني از اين الگوها هستندجنگجوي شجاع، پير 
                                                        

1. archetype 
2. Jean Shinoda Bolen 
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عهـده   اي را بـر  يونگ متوجه رابطة نزديك رؤيا، اسطوره و هنر شد، زيرا هر سه نقش رسانه«
به عبـارت ديگـر، اسـاطير    . [...] كنند پذير مي الگوها را براي ضمير هشيار دسترس دارند كه كهن

هاي ناهشـيارند، بـر ضـمير هشـيار      الگوها، كه اساساً صورت ها كهن ابزاري هستند كه به مدد آن
هـا و اسـاطير مبنـاي     الگـو  تأكيد يونگ بر ارتباط كهن]. 180، ص20[» شوند آشكار و مفهوم مي

  .ديدگاه يكي از پيروان او، به نام جين شينودا بولن، قرار گرفت
هـا   هـا و قصـه   در اسـطوره  الگـويي  عناصر كهن«ن با اعتقاد به آموزة يونگ مبني بر اينكه بول

هـا و   اساس اسطوره او بر. به مطالعة اساطير يونان باستان پرداخت] 123، ص3[» يابند بازتاب مي
از . ها دست يافت الگو بندي جديدي در مورد كهن هاي خدابانوان و خدايان يوناني به طبقه ويژگي

اشاره كـرد   3و هرمس 2هفايستوس ،1توان به آفروديت الگوهاي زنانه و مردانة بولن مي جمله كهن
الگوهـا واجـد    يك از ايـن كهـن   بولن معتقد است هر. اند هاي اين مقاله به كار رفته كه در تحليل

هـا   اين ويژگـي . ها در اساطير يونان همپوشاني دارد هايي هستند كه با نقش و عملكرد آن ويژگي
شوند افراد رفتارها و منش خاصـي   هاي مختلف وجود داشته و باعث مي ها نيز به نسبت در انسان

  ].23ـ22، ص6[را در زندگي خود ايفا كنند 
روش مناسـبي بـراي تحليـل و شـناخت تيـپ شخصـيتي نويسـنده، شـاعر،         «ديدگاه بولن، 

در مقالـة حاضـر،   . هاسـت  هـا و سـريال   و فيلم] 177، ص23[» ها ها، رمان هاي داستان شخصيت
 دگاهيـ از دا بررسي كنيم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه ر روبان قرمزبرآنيم تا شخصيت زن فيلم 

  .قابل تبيين است لميف گريد تيمحبوبه بر دو شخص تيچگونه تأثير شخص ييالگو كهن

  پيشينة تحقيق
اشـاره كـرد   ) 1388(توان به مقالـة راودراد   كيا مي شده در مورد آثار حاتمي هاي انجام از پژوهش

هاسـت،   نيـز يكـي از آن   روبـان قرمـز  كـارگردان، كـه فـيلم     كه به تحليل شش فيلم از آثار اين
سعي شده «در اين مطالعه، كه با استفاده از نظرية لوسين گلدمن انجام پذيرفته، . پرداخته است

هاي مذكور، كه گويي يك نفر است كه مراحل متفـاوت زنـدگي    است مسير حركت قهرمان فيلم
]. 105، ص13[» ها دنبال شـود  الي فيلم ي از البهگذراند، به شكلي منطق اش را مي خود و جامعه

هـاي   نگرش يكي از گـروه «دهندة  كيا نشان نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه آثار حاتمي
شان اسـت كـه در جامعـة     رفتة زمان جنگ و خانواده هاي بسيجي جبهه جامعة ايران، يعني گروه

در پژوهشـي  ) 1396(اسماعيلي ]. 97، ص13[» اند مهري قرار گرفته كنوني مورد فراموشي و بي

                                                        
او خداي عشق و زيبايي بود و در اساطير رومي ونوس . كف است ةزاد يدر لغت به معنا )Aphrodite(آفروديت . 1

)Venus (شد ناميده مي.  
2. Hephaestus 
3. Hermes 
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اسـت، بـه    روبـان قرمـز  ها نيز فـيلم   كيا، كه يكي از آن ديگر با گزينش چهار فيلم از آثار حاتمي
در نتـايج ايـن مطالعـه آمـده اسـت كـه       . بررسي زن در سينماي اين كارگردان پرداختـه اسـت  

را ) حتـي زنـان نقـش اول   (فقط زنـان  نسبت به زن ديدگاه خنثي دارد و «كيا در آثارش  حاتمي
نيز  روبان قرمزشخصيت زن فيلم ]. 142، ص1[» كشد عنوان نقش مكمل مردان به تصوير مي به
، 1[» عامل ايجاد يـك مثلـث عشـقي نمـادين اسـت و غيـر از آن هـيچ نقـش ديگـري نـدارد          «

چنين گفت كه توان  هاي مقالة حاضر مي هاي اسماعيلي با تحليل پس از مقايسة يافته]. 108ص
  .نتايج اين دو مطالعه همسو نيستند

تـوان بـه مقالـة شـاهرودي      شده از ديدگاه جـين شـينودا بـولن مـي     در مورد مطالعات انجام
، بـه كـارگرداني ابـراهيم    )1387( دعـوت هاي زن فـيلم   اشاره كرد كه در آن شخصيت) 1397(

، 1الگوهاي آتنـا  به ترتيب كهن دهد كه نتايج اين پژوهش نشان مي. كيا، بررسي شده است حاتمي
. در شخصيت اصلي زن اپيزودهاي فيلم قابل تشخيص و تفسير اسـت  4و هرا 3تريميد، 2پرسفون

پـور و همكـاران    اسـمعلي ]. 16[الگـوي ديميتـر مـواجهيم     اما در انتهاي هر داستان با غلبة كهن
هـا   آن. انـد  پرداختـه اي به تيپ شخصيتي صادق هـدايت از ديـدگاه بـولن     نيز در مقاله) 1395(

شـمرند و معتقدنـد او در    و هفائستوس برمـي  6، ديونوسوس5الگوهاي غالب هدايت را هادس كهن
اي ديگـر، قشـقايي و    در مطالعـه ]. 2[وار زنانة روح خود بوده است  الگوي پرسفون پي جذب كهن

وي غالـب او  الگ را از ديدگاه بولن بررسي و كهن شاهنامهشخصيت گردآفريد در ) 1388(رضايي 
، شخصـيت  )1396(همچنـين در مقالـة يـاحقي و همكـاران     ]. 18[كنند  را آرتيميس عنوان مي

الگوهـاي هـادس، هفايسـتوس،     شـود و كهـن   صادق هدايت از ديدگاه بولن تحليل و بررسي مـي 
  ].23[شود  عنوان تيپ شخصيتي هدايت ذكر مي ديونيسوس و پرسفون به

  چارچوب نظري
و اسـتاد   يونگيـ  گـر  ليـ تحل روانمبناي آراي جين شينودا بـولن،   حاضر برچارچوب نظري مقالة 

پزشكي بـه   التحصيلي در رشتة روان ، است كه پس از فارغسكويو سانفرانس ايفرنيهاي كال دانشگاه
 7فرانسيسـكو  يونـگ در سـان  . جـي . هاي يونگ در مؤسسـه سـي   منظور آشنايي بيشتر با ديدگاه

                                                        
  .محور و موفق در كار و تحصيل الگوي زنان عقل خدابانوي خرد و صنايع در اساطير يونان، كهن) Athena(آتنا . 1
  . الگوي دختر و زن پذيرا خدابانوي جهان زيرين، كهن) Persephone(پرسفون . 2
  .الگوي مادر خدابانوي كشاورزي و غالت در اساطير يونان، كهن) Demeter(ديميتر . 3
  .الگوي همسر خدابانوي ازدواج، وفاي به عهد و پيمان در اساطير يونان، كهن) Hera(هرا . 4
  .گيري گزيني و گوشه الگوي خلوت زيرين در اساطير يونان، كهنخداي جهان ) Hades(هادس . 5
  .الگوي شور و سرمستي و زندگي در لحظه ، كهنشراب، وجد و خلسهخداي ) Dionysus(ديونيسوس . 6

7. C. G. Jung Institute of San Francisco 
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هـاي غالـب    و مقايسة ويژگـي  1اساطير خدايان و خدابانوان يونانبولن پس مطالعة . آموزش ديد
كردند، به ايـن نتيجـه رسـيد     ها با افرادي كه براي حل مشكالت خود به مطب او مراجعه مي آن

الگوها،  ها، يا همان كهن اي حضور دارد و آگاهي بر اين جنبه هايي اسطوره كه در هر انساني جنبه
  ].18ـ17، ص6[كند  تر مي ي مهم آن را عميقدرك ما از زندگي و رويدادها

الگوهاي زنان اختصاص دارد كـه بـا عنـوان     به كهن ترين كتاب بولن شده نخستين و شناخته
بـا   2ييالگـو  كهن يشناس روان ةنيدر زمكتاب بعدي بولن . منتشر شد] 26[ خدابانوان درون زنان

ايـن دو كتـاب بـه    « 3.ان اسـت الگوهـاي مـرد   خصوص كهن در ]27[ درون مردان انيخداعنوان 
دهد كه بر پايـة   شناسي مردان و زنان در اختيار ما قرار مي اي جديد دربارة روان همراه هم نظريه

در مقالة حاضر، اين دو كتـاب مبنـاي   ]. 16، ص7[» هاست ها و پيچيدگي دروني آن تنوع انسان
  .استقرار گرفته  روبان قرمزهاي فيلم  الگويي شخصيت اصلي تحليل كهن

شناسـي بـه دو    روان در روان«. الگو ابتدا بايد به مفهوم ناخودآگاه پرداخت براي شناخت كهن
خودآگاه قسمتي از روان اسـت كـه   . شود ، تقسيم مي5و ناخودآگاه 4قسمت اصلي، يعني خودآگاه

بـه عبـارت ديگـر،    [...] شـود   كه ما به كاركردهاي آن آشنا هستيم و رفتار ارادي ما را شامل مي
، 10[» هاسـت  شناسـند، بخـش خودآگـاه روان آن    عنوان روان خود مي چه را كه اغلب مردم بهآن

دهد و قسمت  فقط بخش كوچكي از روان را تشكيل مي خودآگاه فرويد معتقد بود كه]. 115ص
تـأثير ناخودآگـاه اسـت كـه از تجـارب، اميـال، آرزوهـا و خـاطرات          عمدة رفتارهاي آدمي تحـت 

آنچه فرويد فقط ناخودآگاه ناميد، يونـگ  «]. 15، ص15[تشكيل شده است زدة هر شخص  واپس
واقع،  در]. 30، ص12[» گذاري كرد تا آن را از ناخودآگاه جمعي متمايز كند ناخودآگاه فردي نام

تر از ناخودآگاه فـردي اعتقـاد داشـت كـه محتـواي آن از       تر و عميق يونگ به ناخودآگاهي وسيع
او ايـن  ]. 72، ص15[ها مشترك است  ها به ارث رسيده و بين همة آن هاي دور به انسان گذشته

                                                        
كاو  وشتة اريك نيومن، روان، ن]29[ آمور و سايكيكند كه هنگام مطالعة كتاب  بولن در كتاب خود ذكر مي. 1

اين اسطوره در مورد ]. 23، ص6[شناسي پي برد  بار به پيوند مهم اساطير يونان و روان يونگي، براي نخستين
عالقة اروس يا آمور، خداي عشق، به سايكي، يكي از خدابانوان زيبا در اساطير يونان، است كه پس از حوادث 

  ].21ـ20، ص17[رسند  و مشكالت متعدد به وصال هم مي
2. Archetypal Psychology 

 مردان يشناس و روان يا اسطوره ينمادها و زنان يشناس و روان يا اسطوره ينمادها نيبا عناوابتدا  اين دو كتاب. 3
در . در ترجمة كتاب اول حدف شد» آفرديت«الگوي  ده، اما به داليلي بخش كهنترجمه ش يبه فارس مردان

. اند را به فارسي برگردانده خدابانوان درون زنانددي نسخة كامل كتاب چند سال اخير، مترجمان متع
منتشر كرده  انواع مردانو  انواع زناندو كتاب اصلي بولن را تحت عناوين » بنياد فرهنگ و زندگي«انتشارات 

ن هاي بول هاي موجود، استفاده از جديدترين نسخة كتاب تفاوت اصلي دو كتاب اخير با ساير ترجمه. است
. هاي مناسب آن است سازي زبان و همچنين ترجمة روان و معادل همراه با مقدمة وي براي مخاطبان فارسي

  .رو، از دو ترجمه در اين مقاله استفاده شده است ازاين
4. conscious 
5. unconscious 
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زيـرا از حيطـة شـخص    «. گـذاري كـرد   نام 1ها را ناخودآگاه جمعي ناخودآگاه مشترك بين انسان
جداست و در حاشية آن قرار دارد و خصوصياتش كامالً كلي و عمومي است و محتـواي آن را در  

  ].88، ص24[» توان يافت همة افراد مي
الگو از  واژة كهن]. 56ص، 22[ 2»نامند الگو مي را كهن يناخودآگاه جمع اتيمحتو«بخشي از 

، 3[به معناي مهر، نشان يا الگو تشـكيل شـده اسـت    » type«به معناي اول و » arche«دو جزء 
ي الگو به معنـا . الگوها با الگوها ارتباط دارند طور كه خود لغت اشاره دارد، كهن همان«]. 121ص

هاي  هم بارها و بارها در قالب هايي است كه همراه با اي از ويژگي يك خصوصيت ويژه با مجموعه
الگوها، الگوهاي  كهن«به عبارت ديگر، ]. 37، ص9[» شوند شونده ظاهر مي قابل تشخيص و تكرار
 شـونده بـود كـه توجـه     واقع، همين وجه تكرار در]. 10، ص7[» ها هستند اولية موجود در انسان

  .الگوها جلب كرد يونگ را به كهن
افـراد   ياهـا ؤيكـه در ر  ييالگوها آگاه شد كه متوجه شد نمادهـا  از وجود كهن يوقت ونگي«

هـايي   ها و مكـان  اي باستان، هنرها و مذاهبِ زمان اسطوره ريبا تصاو قاًيدهند دق خود را نشان مي
 يجهـان  ميو مفاه يازل يرد نمادهااو احساس ك. شناسد تطابق دارند يوجه نم چيه به نيابيكه رو

خود از ناخودآگاه انسـان در هـر زمـان و     به وجود دارند كه خود ]جمعي[ در ناخودآگاه يخصمش
هـاي   يونـگ سـال  «رو،  ايـن  از .]37ص ،9[ »نـد يآ مـي  رونيب يبه انتقال فرهنگ ازيبدون ن يمكان

در ميـان  . الگـو كـرد   كهـن بسياري از چهل سال آخر عمر خود را صرف تحقيق و نوشتن دربارة 
، قهرمـان،  )سـحر (تـوان از تولـد، مـرگ، جـادو      الگوهاي متعددي كه وي تشخيص داد مـي  كهن

جانسـون معتقـد اسـت    ]. 56، ص22[» نـام بـرد  [...] باز، اهريمن، پيـر خردمنـد    كودك، نيرنگ
ن نهايـت ويژگـي و الگوهـاي شخصـيتي در سراسـر جهـا       الگو وجود دارد؛ زيرا بـي  نهايت كهن بي
دادن بـه شخصـيت و رفتارهـا از     الگوها در حالت برخي از كهن«اما ]. 38، ص9[توان برشمرد  مي

ايـن  ]. 57، ص22[» هـا پرداخـت   اي بـه آن  چنان اهميتي برخوردارند كه يونگ بـا توجـه ويـژه   
  3.آنيما، آنيموس، سايه، نقاب و خويشتن: ند ازا الگوها عبارت كهن

بندي جديـدي   الگوي يونگ تأثير گرفت و طبقه شناسي كهن بولن از افرادي است كه از روان
هـرا،  هـاي   ي زنانـه بـه نـام   الگـو  كهـن  او هفـت . اساس اساطير يونان ارائه كرد الگوها را بر از كهن

                                                        
1. collective unconscious 

تمايالت دروني فرد مانند گرسنگي و خشونت دهد كه همان  بخش ديگر ناخودآگاه جمعي را غريزه شكل مي. 2
  ].120، ص3[است 

وجه مردانة ناخودآگاه زنان ) animus(وجه زنانة ناخودآگاه مردان و آنيموس ) anima(بنا به نظر يونگ، آنيما . 3
طور ناخودآگاه سعي  اين به هايي است كه مورد قبول ما نيست، بنابر به معناي ويژگي) shadow(سايه . است
نماي شخصيت اجتماعي ما در مقابل ) persona(نقاب . ها را ناديده بگيريم يا سركوب كنيم كنيم آن مي

  ].12[خويشتن نيز الگويي دروني است كه قصد تحقق آن را داريم . ديگران است
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الگـوي مردانـة    هشت كهـن . شمارد مي را بر و آفروديت 2ايهست ،1سيآتنا، آرتم ،پرسفون ،تريميد
. شـوند  ، هفايستوس و ديونيسوس مي6، هرمس، آرس5آپولو، هادس، 4، پوزيدون3نيز شامل زئوس

ها  اي آن هاي اسطوره هايي غالب است كه به داستان ها، صفات و ويژگي الگو يك از اين كهن در هر
هـايي چـون    تـوان بـه ويژگـي    كنـد، مـي   طور كه بولن در كتاب خود ذكر مي همان. مربوط است

بودن در پوزيـدون،   جنگجويي در آرس، هيجاني بودن در ديونوسوس، خشونت و بردن و شاد لذت
در دنياي معاصر نيز برخـي  ]. 8ـ7، ص7[خالقيت در هفايستوس و تمركز در هادس اشاره كرد 

هـا و   روي رفتارها، واكـنش «الگوها در شخصيت افراد غالب است و  ها در قالب كهن از اين ويژگي
هـا در   ندگي شخصي هم به دليل همين تفاوتتفاوت در ز. [...] گذارند ها اثر مي نوع بودن انسان

زني كـه  . هاست ؛ مثالً، آتنا خدابانوي جنگ، خرد و حرفه]7، ص7[» آيد الگوها به وجود مي كهن
كنـد   الگو در وي غالب است زندگي خود را وقف موفقيت و پيشرفت در حرفه و كار مي اين كهن

صـحنة  . يچ تالشـي فروگـذار نيسـت   همچون مبارزي است كه براي دستيابي به پيروزي از ه«و 
، 28[ »كارزار براي او ممكن است حيطة داد و ستد، عرصـة سياسـت يـا محـيط دانشـگاه باشـد      

عنوان قدرتمندترين فرمانروا در ميان فرمانروايان المپ يـاد   همچنين بولن از زئوس به]. 144ص
ت خطاكـاران را تعيـين   داد و قـانون و مجـازا   زئوس به ساير خدايان اختيار و قدرت مي. كند مي
ها را ايجاد كنـد و   او پس از ازدواج با خدابانوان مهم، مانند هرا، توانست نسل دوم المپي. كرد مي

زئوس ظرفيت و توانايي ايـن را داشـت كـه فرمـانروا     «]. 47ـ46، ص7[قدرت خود را بسط دهد 
] الگـو  فـردي بـا ايـن كهـن     ... [توانند مانند زئوس باشند  مردان و زناني وجود دارند كه مي. شود

او دوسـت دارد  . كنـد  هاي خود ريسك مـي  خواهان اختيار و قدرت است و براي رسيدن به هدف
هاي بزرگ و دفاتر تجاري  خانه[...] خواهد براي ديگري كار كند  خود رئيس خودش باشد و نمي

  ].50ـ49، ص7[» الگوست دهندة اين كهن همگي نشان
هـا در   آن ةهسـتند، همـ   يالگوهـا جهـان   كـه كهـن   از آنجـا «د تر گفته ش طور كه پيش همان

ها، چـه زن   الگوها در روان همة انسان اين، كهن بنابر .]17ص، 9[» ناخودآگاه هر شخص حاضرند
تـر اسـت و    الگوهاي مردانه در مـردان فعـال   و چه مرد، وجود دارد، اما بولن معتقد است كه كهن

الگـويي بـر ديگـري ارجـح      اما هـيچ كهـن  . شود ن ديده ميالگوهاي زنانه بيشتر در روان زنا كهن
  ].مقدمه 22، ص7[الگويي مشكالت و مزاياي خاص خود را دارد  نيست، زيرا هر كهن

از ديـدگاه بـولن،   . الگو در فردي فعـال باشـد   نكتة ديگر اينكه ممكن است بيش از يك كهن
                                                        

  .الگوي استقالل و خودبسندگي خدابانوي ماه و شكار، كهن) Artemis(آرتيميس . 1
  . الگوي زنان معنوي و منزوي نوي خانه و كاشانه و كهنخدابا) Hestia(هستيا . 2
  .الگوي قدرت و اقتدار برق و فرمانرواي خدايان در اساطير يونان، كهن و و رعد نخداي آسما) Zeus(زئوس . 3
  .الگوي عواطف و احساسات خداي دريا در اساطير، كهن) Poseidon(پوزيدون . 4
  .الگوي مردان دقيق، منظم و داراي مهارت طير يونان، كهنخداي خورشيد در اسا) Apollo(آپولو . 5
  .اي هاي لحظه الگوي احساسات و واكنش خداي جنگ در اساطير يونان، كهن) Ares(آرس . 6
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چون اسـتعداد و آمـادگي ذاتـي،    الگويي خاص در يك فرد به عوامل تأثيرگذاري  شدن كهن غالب
هـاي مـورد عالقـه و     بيني، فعاليـت  ها، اطرافيان، حوادث غيرقابل پيش خانواده، فرهنگ، هورمون

الگوهـا نـوعي    تر گفتـه شـد، كهـن    طور كه پيش همان]. 55، ص6[تحوالت زندگي بستگي دارد 
خـاك، آب، هـوا و   ها مثل بذرهايي هستند كه براي رشـد بـه    اين طرح«. هاي اوليه هستند طرح

ممكن است بذري اصالً رشـد نكنـد و   . مواد معدني مناسب و همچنين مراقبت باغبان نياز دارند
شـرايط مختلـف   . بعد از مدتي طوالني شرايط رشد آن فراهم شود و به شكل انفجاري رشد كند

» راه داردرويد هويت خـود بـذر را همـ    گذارد، اما آنچه از اين بذر مي روي رشد اين بذر تأثير مي
در برخي افراد، اين . وجود دارند] و زنان[در روان همة مردان «ها  الگو بنابراين، كهن]. 10، ص7[

  ].9، ص7[» اند و در برخي ديگر اين اتفاق رخ نداده است ها فعال شده انرژي
الگـوي   شده توسـط بـولن، بـه توضـيح سـه كهـن       الگوي مطرح در ادامه، از ميان پانزده كهن

هاي بعدي مقالة حاضر قـرار خواهنـد گرفـت،     هفايستوس و هرمس، كه مبناي تحليل آفروديت،
هـاي هـر فـيلم     خصـوص شخصـيت   شـده در  واقع، از آنجا كه اطالعات مطرح در. اكتفا شده است

. نمايد ممكن مي ها كاري دشوار و حتي غير الگوهاي آن محدود است، تشخيص و اثبات همة كهن
الگوي غالب، كه با  ، به تحليل يك كهنروبان قرمزاز سه شخصيت فيلم  يك رو، در مورد هر اين از

طور كـه   اما همان. قابل اثبات است، پرداخته شد داستانالگو و حوادث  استناد به ويژگي آن كهن
دارد، بايد در نظر داشت كه تقريباً هيچ انسان واقعي كامالً منطبق بـا هـيچ    جانسون نيز بيان مي

  ].37، ص9[هاي شخصيتي هستند  شدة ويژگي هاي آرماني الگوها نمونه زيرا كهنالگويي نيست، 

  الگوي آفروديت كهن
هـاي جـذاب، فريبنـدگي     گوهاي اغواگر، خنـده  و آفروديت، ايزدبانوي عشق، زيبايي، بانوي گفت«

در مـورد تولـد او دو روايـت وجـود     ]. 127، ص14[» هاي عاشقانه بود ها و شادي شيرين، افسون
، 19[» داننـد  مـي ] خداي آسـمان [اي او را دختر زئوس و برخي وي را دختر اورانوس  عده«. ددار
طـور   همان. شود، او در دريا زاده شد طبق روايتي كه آفروديت دختر اورانوس دانسته مي]. 83ص

كند، آفروديت هنگامي كه بخشي از بدن اورانوس، خداي آسمان، توسـط   كه بولتون نيز بيان مي
كـه در   حـالي  پسرانش، به نام كرونوس، قطع شد و به دريا انداخته شد به وجود آمـد و در يكي از 

]. 186ــ 185، ص5[اوج زيبايي و جذابيت روي صـدفي ايسـتاده بـود بـه خشـكي پـا گذاشـت        
  .اين صحنه را به تصوير كشيده است زايش ونوسدر اثرش به نام  1بوتيچلي

بانوان زيباي ديگر برتري داشت و همة ايـزدان را  آفروديت از لحاظ زيبايي و جذابيت به خدا
خالف خدابانوان ديگر ماننـد هـرا، ديميتـر و پرسـفون، كـه چنـدان در        بر. فريفتة خود كرده بود

                                                        
   .رنسانس ةدور ايتاليايينقاش ) 1510ـSandro Botticelli ()1445( يچليساندرو بوت. 1
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هـا شـده    انتخاب همسر خود آزادي نداشتند و به نوعي مجبور به ازدواج با ايزدي كه فريفتـة آن 
، 28[» كـس مايـل اسـت ازدواج كنـد     بـا هـر   آفروديت اين امكان را داشـت كـه  «شدند،  بود مي

چنـين پيمـان   «. عنوان همسر برگزيد و با او ازدواج كـرد  اما آفروديت هفايستوس را به]. 170 ص
بــرن در مــورد ايــن نــاهمگوني ]. 128، ص14[» نبــود] ايــزدان[نــاهمگوني چنــدان خوشــايند 

ين ايـزد و از كـودكي نيـز    تر وري زبردست بود، اما زشت نويسد كه هفايستوس آهنگر و پيشه مي
پس از مـدتي، آفروديـت دلباختـة آرس، خـداي جنـگ، شـد كـه زيبـا و         . يك پاي لنگ داشت

هـا را گيـر    هفايستوس از خيانت همسر مطلع شد و با سـاخت تـوري نـامرئي آن   . بنيه بود خوش
قبـرس  بعد از اين رسـوايي، آفروديـت بـه    . شرمي به گواهي خواند انداخت و خدايان را بر اين بي

رسـان و راهنمـاي ارواح در    هرمس، كه پيـام «آفروديت عالوه بر آرس با ]. 19، ص4[تبعيد شد 
  ].377، ص6[» دنياي زيرين بود، نيز ارتباط تنگاتنگي داشت

اين افـراد داراي جذبـه و   . الگوي نمايندة عشق و دلربايي است از ديدگاه بولن، آفروديت كهن
امـا بايـد   ]. 381، ص6[كنـد   سمت ميدان جاذبة خود جلب مياند كه ديگران را به   كششي ذاتي

كنـد و   توجه داشت كه زن آفروديتـي لزومـاً از طريـق زيبـايي ظـاهري ديگـران را جـذب نمـي        
يـك زن  «. الگوي آفروديت نيسـت  شدن كهن مجموع ويژگي زيبايي شرط الزم براي برانگيخته در

الگـوي آفروديـت    كهـن . تا ظـاهر صـرف   شود آفروديتي بيش از هر چيز با جذابيتش شناخته مي
كنـد كـه در تركيـب بـا      ايجـاد مـي   ـ نـوعي كشـش و جاذبـه    ـ نوعي كاريزما و گيرايي شخصـي 

بسـياري از زنـاني كـه ظـاهري معمـولي      . [...] سازد هاي ظاهري، از زن يك آفروديت مي ويژگي
وار شخصيتشـان   اطيسهاي آفروديتي برخوردارند، ديگران را با صميميت مغنـ  دارند اما از ويژگي

  ].387، ص6[» كنند و جذابيت طبيعي و ناخودآگاهشان به خود جلب مي
الگـوي عاشـق در روان زنـي فعـال باشـد، يكـي از        هنگامي كه آفروديت در جايگـاه كهـن  «
، ]مانند هرا[الگوهاي زنانه  خالف ديگر كهن بر. رود شمار مي آفرين براي او به الگوهاي مشكل كهن

الگوي آفروديت بـه دنبـال روابـط عـاطفي      مدت بودند، كهن روابط متعهدانة طوالنيكه به دنبال 
بولن در اين خصوص معتقد است كه براي دستيابي به يـك ازدواج  ]. 172، ص28[» شديد است

، 6[الگوهاي ديگر چون هرا الزم اسـت   پايدار و موفق براي يك زن آفروديتي، وجود و غلبة كهن
الگوهاي زنانه تأثيري بر زن آفروديتي نداشـته   فزايد كه اگر ساير كهنا او همچنين مي]. 396ص

هاي اسطورة آفروديـت اسـت و جـذب مـردان خـالق،       ها معموالً مشابه انتخاب باشد، انتخاب آن
  ].391، ص6[شوند  پيچيده، بداخالق يا عاطفي مثل هفايستوس، آرس و هرمس مي

  الگوي هفايستوس كهن
او از كـودكي  . هفايستوس خداي آتش و صنعت و از فرزندان زئوس و هراسـت در اساطير يونان، 
گريمال در ايـن خصـوص   . بودن هفايستوس دو روايت وجود دارد در مورد لنگ. خدايي لنگ بود
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كردنـد و چـون    نويسد كـه روزي هـرا و زئـوس دربـارة هـراكلس بـا يكـديگر مشـاجره مـي          مي
ي شد و او را از كوه المپ بـه پـايين انـداخت و از    هفايستوس جانب مادر را گرفت، زئوس عصبان

هـرا كـه از   . اما در روايتي ديگر آمده است كه نقص هفايستوس مادرزادي بود. آن پس لنگ شد
ايـن او را   بنـابر . زشتي و و پاي لنگ فرزندش شرم داشت سعي كرد كه او را از ايزدان پنهان كند

  ].371، ص19[خدابانوان دريا او را نجات دادند  اما 1.از ارتفاعات كوه المپ به دريا انداخت
در . همتـا بـود   گـري بـي   هفايستوس در كنه ظاهر نازيبايش، روحي خالق داشـت و صـنعت  

گـري   از كارهاي او در صـنعت ]. 230، ص7[» كند او تنها ايزدي است كه كار مي«اساطير يونان 
س، زره آشيل، تخت زريـن هـرا،   هاي المپ، داس ديميتر، كمان آرتيمي ساختن كاخ«توان به  مي

هفايسـتوس خـداي   . اشـاره كـرد  ] 117، ص14[» ]و تـور نـامرئي  [عصاي شهرياري آگـاممنون  
كه صـورت معجـزه   ي بود هر نوع ابتكار فن دادن قادر به انجام«او  .شود فلزكاري نيز محسوب مي

س بـه دسـت او   نخستين زن از تبار آدميان به نام پاندورا به دستور زئـو  .]372، ص19[» داشت
پيكر زني را با آب و گل رس قالب زند، بدو حيات دمد و «زئوس به او فرمان داد كه . ساخته شد

كارهــاي خانــة خــود  دادن او همچنــين بــراي انجــام]. 118، ص14[» صــداي انســاني ببخشــد
د دا ها دستور مي توانستند حرف بزنند و هرآنچه به آن خدمتكاران طاليي زيبايي ساخت كه مي«

ظاهر هفايستوس بـه صـورت مـردي بـا انـدامي قـوي و صـورتي        ]. 219، ص7[» را انجام دهند
  .]114، ص14[شد  دار تصوير مي ريش

توان نمادي از رابطـة صـنعت و    اين امر را مي. هاي هفايستوس زناني زيبا بودند همة محبوبه
ان زنـان هفايسـتوس   از ميـ . هاي هنري او تبلور يافت كه در ساخته] 224، ص7[زيبايي دانست 

تر گفتـه شـد    طور كه پيش توان به آفروديت اشاره كرد كه همسر رسمي او شد؛ اگرچه همان مي
  .اين ازدواج سرانجام خوبي نداشت

الگـوي   هـاي افـرادي بـا كهـن     گرايـي يكـي از ويژگـي    الگوهـاي بـولن، درون   از ديدگاه كهـن 
ت كه درك كنند درون اين افـراد چـه   اين براي ديگران چندان آسان نيس بنابر. هفايستوس است

كنند و ممكن است به فـردي تبـديل شـوند     سختي احساسات خود را ابراز مي ها به آن. گذرد مي
  ].227، ص7[هاي زيادي در احساسات خود دارد  كه گره

هـيچ مـردي بـه انـدازة مـرد      «. الگو عالقه به كـاركردن اسـت   هاي اين كهن يكي از مشخصه
هـايي   سـازها نمونـه   ها، معمارها و مجسمه نقاش] برخي از. [... شود رق نميهفايستوسي در كار غ

شوند و گذشت زمـان را   سادگي غرق كارشان مي ها نيز به آن. روشن از افراد هفايستوسي هستند

                                                        
كس روي  كوه المپ به پايين انداخته بود، تختي زرين ساخت كه هرهفايستوس براي انتقام از هرا، كه او را از . 1

وقتي هرا در دام . توانست از روي آن برخيزد شد و ديگر نمي نشست در زنجيرهايي گرفتار مي آن مي
انجام، ديونيزوس توانست  سر. هفايستوس گرفتار شد، خدايان ديونيزوس را واسطة حل اين مشكل قرار دادند

  ]. 49، ص8[كردن مادرش كند  اضي به آزادهفايستوس را ر
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ها بسيار بيشتر از شغلي براي درآمدزايي اهميـت دارد و بـراي    كار براي هفايستوسي. فهمند نمي
ممكن است در كارش «الگو  فردي با اين كهن]. 231ـ230، ص7[» آورد ميها رضايت دروني  آن

هـاي اجتمـاعي، ارتبـاطي و سياسـي      خالق باشد و ديگران به كار او اهميت بدهند، اما از مهارت
  ].239، ص7[» بهره است و به همين دليل راه پيشرفت مانند ديگران برايش باز نيست بي

نويسـد، زيـرا زنـان قـدرت دارنـد بـه        ان هفايستوسي ميبولن از اهميت زنان در زندگي مرد
زنـاني كـه نقشـي    . آفـرين باشـند   ها مشـكل  مردان هفايستوسي انگيزة زندگي بدهند يا براي آن

هـاي   تواننـد منبـع الهـام او باشـند و مهـارت      كنند مي گر در زندگي چنين فردي ايفا مي حمايت
ايـن زنـان   . قـوي نيسـت، بهبـود بخشـند     اش چنـدان  گرايـي  اجتماعي وي را، كه به دليل درون

توانند مادر، معلم، رئيس يا صاحب گالريي باشند كه مرد هفايستوسي كارهـايش را در آنجـا    مي
الگويي، زنان آفروديتي را در ميان انواع  بولن، از ديدگاه كهن]. 232ـ231، ص7[دهد  نمايش مي

ويـژه اگـر    دانـد؛ بـه   س مناسـب مـي  عنوان زوج براي فردي با آركيتايـپ غالـب هفايسـتو    زنان به
هـا خيلـي    آفروديـت  ـ از نظر او، برخي از هفايسـتوس . الگوي هرا نيز در وجود او فعال باشد كهن

شـود و   گر يا هنرمند باشد، چنين زني جذب آثار او مـي  اگر مرد صنعت. آيند هم كنار مي خوب با
  ].393، ص6[هاي وي باشد  بخش خالقيت تواند الهام مي

  الگوي هرمس كهن
رسان، راهنمـاي ارواح بـه جهـان زيـرين، حـامي مسـافران و بازرگانـان و ايـزد          هرمس ايزد پيام

. او فرزنـد زئـوس و مايـا و خـالق چنـگ بـود      . ترين ايزد المپ است فصاحت و سخنوري و جوان
دن كـاري خـود را بـا دزديـ     كه نوزادي بيش نبود، نادرست هرمس از همان روز اول تولد، درحالي

گريمـال در  . بازي منسـوب شـد   گاوهاي آپولو شروع كرد به همين دليل به صفات زيركي و حقه
كند كه هرمس در روز اول تولد خود از گهواره بيرون آمـد و پنجـاه    اين خصوص چنين بيان مي

هـرمس در راه بازگشـت بـا    . ها را در غاري پنهـان كـرد   گاو آپولو برادر ناتني خود را دزديد و آن
پشت را خالي كرد و تارهايي از رودة گاو بر آن زد و بـه ايـن    او درون الك. پشتي مواجه شد الك

آپولو پس از اطـالع از كـار هـرمس و انكـار سرسـختانة وي در      . ترتيب نخستين چنگ را ساخت
توانسـت   بازي فرزندش نمي زئوس كه از زيركي و حقه. ناچار به زئوس متوسل شد مورد دزدي به
اما هرمس بـا زيركـي چنـگ    . موقف كند، از هرمس خواست كه گاوها را بازگرداند خندة خود را

خود را به صدا درآورد و آپولو كه شيفتة صداي آن شده بود حاضر شد گاوهاي خود را با چنـگ  
دسـتي طـالي آپولـو     چندي بعد هرمس ساز ني را نيز اختراع كرد و آن را بـا چـوب  . مبادله كرد

به ايـن  ]. 414ـ413، ص19[است كه فن پيشگويي را نيز به وي بياموزد معاوضه كرد و از او خو
  .ها شد ها و رمه ترتيب، آپولو خداي موسيقي و هرمس حامي گله

رسـان زئـوس بـه ديگـران بـود و       او پيغـام . هاي مهم هرمس بود آوري يكي از ويژگي اما پيام
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هـرمس  ]. 100، ص14[» خوانـد  مـي  بـر ] براي ديگـران [فرامين شهريار ايزدان را «طور مداوم  به
همچنين حامي مسافران و بازرگانان بود و از سوي ديگـر ايـزد فصـاحت و سـخنوري محسـوب      

. شـد  نويسد كه سفر در گذشته بيشـتر بـراي تجـارت انجـام مـي      ژيران در اين مورد مي. شد مي
زمند بحـث و  همچنين، از آنجا كه تجارت نيا. اين، هرمس ايزد تجارت و حامي مسافران بود بنابر
  ].100، ص14[رفت  زدن است، هرمس ايزد فصاحت كالم نيز به شمار مي چانه

 گـران ياثرگـذار بـا د   يشود بتوانند به شـكل  هرمس در مردان موجب مي يالگو حضور كهن«
همـين امـر    .]177، ص7[» شـوند  يميدوسـت و صـم   گرانيبا د يسادگ ارتباط برقرار كنند و به

اش، بتوانـد هـر دو    الگو، همانند جايگـاه ايـزدي   عنوان يك كهن به شود كه مرد هرمسي باعث مي
طـور كـه    الگوي هرمس، همـان  واقع، فردي با كهن در. وجه مثبت و منفي را در خود داشته باشد

دارد، توانايي اين را دارد كه نوآوري، ظرفيت ارتباط برقرار كردن و توانايي فكـر   بولن نيز بيان مي
  ].164، ص7[هاي صحيح يا نادرست به كار بندد  ت خالقانه در راهو عمل سريع را به صور

بولن معتقد اسـت  . الگوست هاي اين كهن رساني يكي ديگر از ويژگي توانايي در ارتباط و پيام
تواننـد   ها مي آن. اند مرد يا زن هرمسي در زمينة تجارت، فروش و مذاكرات اقتصادي بسيار موفق

المللـي يـا حتـي     مليتي كار كنند، سخنران مشهور بين چند در بخش روابط خارجي يك شركت
زدن ديگـران را   راحتـي بـا حـرف    ها توانايي دارنـد بـه   عالوه بر اين، هرمسي. راهنماي تور باشند

  ].165ـ164، ص7[متقاعد كنند 
گرايي، توانايي در ارتبـاط و سـخنوري بسـيار     مردان هرمسي در ارتباط با زنان به دليل برون

» انـد  كنند مرد مناسب خود را يافته زنان هنگام مالقات با مردان هرمسي احساس مي«. ندا موفق
هاي مثبت  الگوي هرمس ويژگي كهن«طور نباشد، زيرا  كه ممكن است اين ؛ درحالي]177، ص7[

عنـوان يكـي از    واقع، وجـه تاريـك موجـود در هـرمس بـه      در]. 177، ص7[» منفي دارد] هم[و 
مرد هرمسـيِ پختـه   «حال،  اين با. الگوي هرمس نيز ممكن است ديده شود هنخدايان يونان در ك

ــار و رابطــه   ــه ك ــا ب ــايي را دارد ت ــن توان ــان ]. 396، ص6[» اش تعهــد بدهــد اي هــرمس در مي
الگـوي   اي بـا آفروديـت مـرتبط اسـت كـه در قسـمت كهـن        الگوهاي زنانه از لحاظ اسطوره كهن

در اي  اسـطوره الگو عالوه بر جنبة  است كه اين دو كهنبولن معتقد . هفايستوس به آن اشاره شد
هاي  هرمس به دليل ويژگي .]179، ص7[ توانند جذب انرژي يكديگر شوند زندگي واقعي نيز مي

تواند  خود همچون شخصيت جذاب، توانايي كالمي و ارتباطي، احساسات فريبنده و شور آني مي
  .]395، ص6[مورد توجه زنان آفروديتي واقع شود 

  روش تحقيق
شـيوة گـردآوري   . تحليلـي اسـت   ـ پژوهش حاضر از نوع كيفي بوده و روش تحقيق آن توصـيفي 

واقـع، پـس از مطالعـة منـابع مكتـوب       در. اي و ميداني انجام شده است مطالب با روش كتابخانه
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هـاي اصـلي آن بهـره     خصوص نظرية بولن، از مشاهدة فيلم و بررسي گفتار و كنش شخصيت در
  .ها ارائه شود مبناي آن شده تا تفسيرهايي برگرفته 

  تحليل فيلم
، كـه  1389ساخته شد، اما از لحاظ زماني حـوادث آن در سـال    1377در سال  روبان قرمزفيلم 

داسـتان ايـن فـيلم    . افتند حدود بيست و يك سال از پايان جنگ ايران و عراق گذشته، اتفاق مي
خود را در جنگ از دسـت   ةخانواد ياعضا همةكه است  در مورد زني جوان و زيبا به نام محبوبه

اي مواجـه   اما به جـاي خانـه بـا ويرانـه    . اش در جنوب ايران باز گشته است و اكنون به خانه داده
نشـدة   هـاي خنثـي   تنها امكان زندگي در آن نيست، بلكه اطراف آن نيز پر از مـين  شود كه نه مي

  .شود طرناك محسوب ميزمان جنگ است و به نوعي منطقة نظامي و خ
داوود . شـود  اي به نام داوود مواجه مـي  هاي خانة پدري خود با رزمنده محبوبه در كنار ويرانه

رزمان شهيدش اسـت و بـا وجـود اتمـام جنـگ،       ها، خاطرات جنگ و هم همچنان دلبسته ارزش
او منـاطق  . سـازي آن منطقـه كـرده اسـت     هـا و پـاك   كـردن مـين   زندگي خود را وقـف خنثـي  

هاي ديگر جدا كـرده، امـا وسـعت محوطـة      هاي قرمزي از بخش شده و امن را با روبان سازي اكپ
  .شده، كل منطقه را به مكاني نظامي و خطرناك تبديل كرده است كاري مين

اي مملو  در ميان منطقه» جمعه«االصل به نام  چندان دورتر نيز، مردي افغاني اي نه در فاصله
او كـه همسـر محبـوبش را در جنـگ     . كند تنهايي زندگي مي مانده از جنگ به ها تانك باقي از ده

. كند زدن، مطالعه و مرور خاطرات همسرش پر مي افغانستان از دست داده، تنهايي خود را با ساز
اگرچه شخصيت و دنياي دروني داوود و جمعه در فيلم وجه اشتراك چنداني ندارد، اين دو قبـل  

امـا  . آميز به كار و زنـدگي خـود مشـغول بودنـد     نطقه به شكلي مسالمتاز بازگشت محبوبه به م
  .شود ها منجر مي حضور محبوبه به ايجاد چالش و درگيري بين آن

يابـد كـه بازمانـده از     محبوبه در زير تلي از خاك و آوار حياط خانة پدري تانكي عراقـي مـي  
تانـك، تصـميم بـه تعميـر و     او پس از اظهارات جمعـه در مـورد ارزش مـادي    . دورة جنگ است

داوود از . دهـد  جمعه نيز براي رسيدن به اين هدف به او قول همكـاري مـي  . گيرد فروش آن مي
گـرا دارد   او كـه شخصـيتي درون  . تالش فراوان جمعه براي تعمير تانك چندان خرسـند نيسـت  

بـه خانـة   كند و مايل نيست جمعه حتي بـراي تعميـر تانـك     عالقة خود به محبوبه را پنهان مي
اما جمعه نيز مجذوب محبوبه شده و ناخواسته بـا داوود وارد درگيـري و   . آمد كند و محبوبه رفت

گزيند، امـا داوود   راهي عاطفي جمعه را برمي محبوبه در اين دو. شود كشمكش بر سر محبوبه مي
بر اثـر شـيب    سرنشين انجام تانك بي سر. شود تابد و با جمعه گالويز مي نمي انتخاب محبوبه را بر

نهايـت شـگفتي،    اما، در. شود كند و منفجر مي شده حركت مي گذاري زمين به سمت محوطة مين
  .زند كند و بيرون مي اي بر اثر انفجار تانك از درون زمين سر باز مي چشمه
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در ادامـه،  . اساس سه شخصيت محبوبه، داوود و جمعه شكل گرفتـه اسـت   مجموع بر فيلم در
الگـوي آفروديـت، هفايسـتوس و     اساس سـه كهـن   محوريت نقش محبوبه براين سه شخصيت با 

  .هرمس تحليل خواهند شد

  )الگوي آفروديت كهن(تحليل شخصيت محبوبه 
آرامي به سوي خشكي  آيد كه از دريا بيرون آمده و به مي پشتي به تصوير در در ابتداي فيلم، الك

سد كـه در آن ماشـيني محبوبـه را پيـاده     ر پشت در مسير خود به بياباني مي الك. رود پيش مي
نمايش نمايي از دريـا و اتصـال   . گذارد اي خشك و خالي از سكنه تنها مي كرده و او را در منطقه

آن به صحنة ورود محبوبه به منطقه يادآور آفرينش اساطيري آفروديت و صحنة ورود او از دريـا  
شود، او در دريـا زاده شـد و    انسته ميطبق روايتي كه آفروديت دختر اورانوس د. به ساحل است

  .بعد به خشكي پا نهاد
بنـابراين، چنـدان دور از   . الگـوي آفروديـت اسـت    هاي مهم كهن جذابيت و گيرايي از ويژگي

در طـول داسـتان، محبوبـه،    . انتظار نيست كه حوادث فيلم با ورود شخصيت محبوبه آغـاز شـود  
گيـرد و هـر دو    توجـه داوود و جمعـه قـرار مـي    طور كه از نامش پيداست، محبوب و مورد  همان

هـا آفروديـت اسـت بـه دليـل       الگوي غالـب آن  زناني كه كهن. آرزوي ازدواج با او را در سر دارند
تنها از همان صـحنة نخسـت،    محبوبه نه. شود هاي ذاتي خود مركز توجه ديگران واقع مي ويژگي

هـا جلـب توجـه     عبـور از ميـان روبـان    آميز خود هنگام كه با چهرة پوشيده و رفتارهاي شيطنت
  .كننده دارد كند، بلكه در طول حوادث داستان فيلم نيز جايگاهي مهم و تعيين مي

شدن از ماشيني كه او را به مزرعة پدري رسانده، با لباسي بلند به رنـگ   محبوبه پس از پياده
ه بـاريكي كـه بـه خانـة     او با چمـداني قرمـز از ميـان را   . آيد مي قرمز و شالي مشكي به تصوير در

. رود هاي قرمز از اطرف جدا شده پيش مي شود و از دو طرف با نواري از روبان اش ختم مي پدري
 ييخشك و سـوزان خودنمـا   ابانيب ةنيزم ورود محبوبه در تضاد با پسة رنگ قرمز در صحن ةغلب
هـاي   الگوي آفروديت است كه رنگ قرمز يكي از داللت هاي اصلي كهن عشق از مشخصه .كند مي

  .تصويري آن است
كـه   يحال ها در كردن به علت نصب آن فكر يبه وجد آورده و به جا محبوبه راهاي قرمز  روبان

 شيپـ مقـابلش   ريكنان در مس يل يل ي،كودك ةهمچون دور داشته،سر خود نگه  يچمدان را باال
چمدان، كه با كمي . خورد دهد و به زمين مي اما چند لحظه بعد، تعادلش را از دست مي .رود مي

تـوان   صحنة انفجـار را مـي  . شود ها منفجر مي فاصله به زمين افتاده، بر اثر برخورد با يكي از مين
به شكلي نمادين تأييدي بر پايان نظم و آرامش بيسـت و يـك سـالة دو مـرد ديگـر سـاكن آن       

  .ه دانستمنطق
كند محبوبـه را،   داوود سعي مي. افتند اولين رويارويي محبوبه و داوود بعد از انفجار اتفاق مي
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آيـد، از بازگشـت بـه     اش كه باردار به نظر مي و همچنين وضعيت ظاهري منطقه يامن نا ليبه دل
خـي  زنـان آفروديتـي در بر  . گيـرد  خانة پدري منصرف كند، اما محبوبه تصـميم بـه مانـدن مـي    

ها، كه جذابيتشان ممكن است خطرآفرين بوده يا بنا به گفتة بولن در معرض ديد قـرار   موقعيت
كنند عاليـق خـود را سـركوب كننـد و      گرفتن آن در جامعه مقبول و پذيرفته نباشد، تالش مي

واقع، به همين دليل اسـت   در. يا پنهان كنند] 402ص، 6[ارزش جلوه دهند  جذابيت خود را كم
كه فقط  نحوي پوشاند؛ به وبه در بدو ورودش به مزرعة پدري چهرة خود را با سربندي ميكه محب

كنـد   اي در زير پيراهن بلندش سـعي مـي   او همچنين با جاسازي پارچه. شود چشمانش ديده مي
اما هنگام درگيري لفظي با داوود، كـه  . براي محافظت از خود در نظر ديگران باردار به نظر بيايد

كند، پارچة زير  نكردن او از مزرعه عنوان مي صبانيت و با فرياد بارداري او را دليل بيروندر اوج ع
عنوان يك رزمنده اعتماد داشـته   كند، زيرا به داوود به آورد و رازش را فاش مي لباس را بيرون مي

  .كند و در مقابل او احساس خطر نمي
مزرعة پدري خود بازگشته، به جاي خانه محبوبه كه با تصاويري از خاطرات شيرين كودكي به 

شود كه مأمن حيوانات صحرايي مانند مار و عقـرب شـده    قابل سكونت مواجه مي اي غير با ويرانه
ايـدة  . شـود  شدن يك تانك در زير آوار حياط خانه نااميدي او به اميد تبديل مي اما با پيدا. است

ه ماندن و تالش بـراي بازسـازي گذشـته    تعمير و فروش تانك، محبوبه را بيش از پيش مصمم ب
اي است كه ادامة داستان حول آن  مايه شدن تانك و تالش براي فروش آن بن واقع، پيدا در. كند مي

  .گيرد اي آفروديت، هفايستوس و هرمس شكل مي رود و مثلث اسطوره پيش مي
ي ازدواج تر گفتـه شـد، آفروديـت در اسـاطير يونـان هفايسـتوس را بـرا        طور كه پيش همان

تنهـا از   هفايستوس و هرمس نه. هاي هرمس مقاومت كند برگزيد، اما نتوانست در مقابل جذابيت
در رونـد  . اي، بلكه در زندگي واقعي نيز ممكن است جذب انرژي آفروديت شـوند  ديدگاه اسطوره

بـه  . كنند شوند و براي ازدواج با وي با يكديگر رقابت مي فيلم، داوود و جمعه دلبستة محبوبه مي
الگوي آفروديت است كه در ايـن فـيلم    هاي كهن عبارت بهتر، عشق و عالقه يكي ديگر از ويژگي

اگرچه در ظـاهر،  . شود داوود و جمعه براي ازدواج با محبوبه مصمم شوند و تالش كنند باعث مي
ي شدن تانك و تعمير آن مبناي اصلي روند حوادث فـيلم اسـت، انگيـزة اصـلي دو مـرد بـرا       پيدا

  .انداختن تانك چيزي جز جلب رضايت محبوبه براي ازدواج نيست تعمير و راه

  )الگوهاي آفروديت و هفايستوس كهن(تحليل شخصيت محبوبه و داوود 
الگـوي   داوود با اندامي ورزيده، موهاي آشفته، ريشي بلند و رفتاري خشن و عصبي نمايندة كهن

هـيچ  «. كـردن اسـت   الگوي هفايسـتوس كـار   نهاي كه يكي از ويژگي. هفايستوس در فيلم است
داوود هميشه لبـاس كـار    .]230ص، 7[» شود مردي به اندازة مرد هفايستوسي در كار غرق نمي
او با وجود اينكه جنگ تمام . هاست كردن مين به تن دارد و در تمام طول روز مشغول كار خنثي
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هـا   كار براي هفايستوسـي «. دهد يسازي منطقه ادامه م شده است، كارش را رها نكرده و به پاك
، 7[» آورد هـا رضـايت درونـي مـي     بسيار بيشتر از شغلي براي درآمدزايي اهميت دارد و براي آن

كار داوود نيز در ارتباط با اعتقاد . ها باشد ويژه اگر اين كار در ارتباط با اعتقادات آن ؛ به]231ص
هـا مشـغول    سـازي مـين   د اتمام جنگ، به پـاك عالقه، با وجو بنابراين، مصمم و با. و ايمان اوست

كند، ممكن اسـت طـوري    هنگامي كه مرد هفايستوسي كاري را كه دوست دارد پيدا مي«. است
ايـن،   بنـابر  ].247، ص7[» هاي ديگر زندگي را به كل فراموش كند در كارش غرق شود كه جنبه

كـردن ناراضـي بـه نظـر      زنـدگي  چندان دور از انتظار نيست كـه داوود از تنهـا و دور از خـانواده   
 ،كنـد  مـي  انيب نيز طور كه بولن همانالگوي هفايستوس،  از سوي ديگر، افرادي با كهن. رسد نمي

  .]239ص، 7[شدن مشهورند  ياز اجتماع و منزو يبه دور
الگـو   افرادي با ايـن كهـن  . استداوود  گريهاي د يگيژواز  يخشك و عصب اخالقتند و  زبان

جا كه با كالم بـه   داوود هر]. 237، ص7[» شوند گيرند و خيلي زود عصباني مي رنج و گوشه زود«
كند با زبان اسلحه ديگران را بـه   برد و سعي مي رسد، دست به اسلحه مي نتيجة دلخواه خود نمي

  .كاري كه مايل است مجبور كند دادن انجام
. ر جـدا كـرده اسـت   هـاي قرمـز از منـاطق ديگـ     شده را با روبـان  سازي هاي پاك داوود بخش

كنـد، امـا بـا هشـدار داوود      هاي قرمز عبور مي خبر است، از روبان ها بي محبوبه، كه از وجود مين
تـوان   هـاي قرمـز را مـي    روبان. شود خطر منطقه مي گردد و متوجه شرايط پر به منطقة امن برمي
ديـت توانـايي   الگوي هفايستوس دانست كه فقط آفرو خواستة كهن هاي خود نمادي از محدوديت
را بـه غليـان   ] هفايستوسـي [احساسـات عميـق مـرد    «واقع، زن آفروديتي  در. عبور از آن را دارد

داده  ها پنهان بوده و خود را در كـار مـرد و خشـمش نشـان مـي      آورد؛ احساساتي كه مدت مي در
 هـا را در دسـت گرفتـه و بـه     داوود در جايي از فيلم تعدادي از مـين  .]393ـ392ص، 6[» است

مـن هـر روز   ...  وسوسـة زنـدگي، دنيـا   ...  وسوسة موندن... ها وسوسه هستن اين«: گويد جمعه مي
ها در منطقة جنگـي بـه دور از تعلقـات مـادي بـه سـر        داوود كه سال» .كنم ها رو خنثي مي اين

 افراد، رؤياها، خاطرات قـديمي، اشـيا يـا   . بندد برده، در همان برخورد اول با محبوبه به او دل مي
هايي از وجودمـان را كـه    آن بخش«طور ناخودآگاه باعث شوند  حتي يك داستان ممكن است به

ايـن، دور از انتظـار    بنـابر ]. مقدمـه  22، ص7[» ايم دوباره به ياد آوريم قبالً انكار يا سركوب كرده
نيست كه داوود در برخورد با محبوبـه جـذب وي شـود و بخواهـد بـا او ازدواج كنـد و تشـكيل        

  .خانواده بدهد
او براي بازگشـت بـه   . مند شده است شود كه جمعه نيز به محبوبه عالقه اما داوود متوجه مي

گيـرد   آيـد، تصـميم مـي    فضاي آرام زندگي قبلي خود و جمعه، كه اكنون رقيب او به شمار مـي 
. دكنـ  اين به زور اسلحه محبوبه را به ترك منطقـه مجبـور مـي    بنابر. صورت مسئله را حذف كند

در اسـاطير  . گردانـد  كند محبوبه را منصرف كنـد و او را بـه مزرعـه بـاز مـي      اما جمعه سعي مي
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در اينجـا نيـز داوود و   . شـوند  يونان، هفايستوس و هرمس بر سر آفروديت با يكديگر درگيـر مـي  
هـا راه   گونـه بـا يكـديگر روي مـين     گيرند در حركتـي دوئـل   جمعه در اوج عصبانيت تصميم مي

اي آفروديـت در   واقـع، قـدرت اسـطوره    در. نهايت، در اين رقابت يك نفر حـذف شـود   دربروند تا 
محبوبـه   .]404ص، 6[ »توانـد مخـرب باشـد    مـي ] ها چه براي خود يا آن[ديگران «كردن  جذب

گونـه بـه خشـونت،     رفتن روي مين منصرف كند، در واكنشي اعتراض ها را از راه تواند آن كه نمي
هـا آن دو را از ادامـة ايـن     كند و انفجار مين شده پرتاب مي گذاري نطقة ميناسلحة داوود را در م
  .دارد مي نمايش خطرناك باز

كـردن محبوبـه را    شده است، زيرا نه توان بيرون» ـ مات كيش«اكنون داوود به گفتة خودش 
جـه  قابـل تو هاي  يكي از بخش. دارد و نه قادر به تحمل و ادامة شرايط كنوني زندگي خود است

رفـتن داوود و جمعـه روي    الگوي هفايستوس بـه اتفاقـات بعـد از صـحنة راه     فيلم در مورد كهن
ها را از  كردن مين داوود دقايقي بعد از اتمام درگيري با جمعه، كار خنثي. شود ها مربوط مي مين

 تواند همچـون گذشـته بـه    به محبوبه نمي اش اما به دليل عالقه و مشغوليت فكري. گيرد سر مي
انگـاري و عـدم    ها بر اثر سـهل  يكي از مين. ها را خنثي كند كار بپردازد و با آرامش و تمركز مين
در اين صحنه، داوود كـه بـه دليـل پـاي زخمـي خـود       . شود تمركز داوود منفجر و او زخمي مي

كند بدون كمك ديگران و تحمل درد خود را براي مـداوا   لنگد، سعي مي همچون هفايستوس مي
اي از گـرد   كه هاله حالي او با ظاهري تنومند، موهايي آشفته و ريشي بلند، در. ش برساندبه چادر

افتد، بـا   رود و هر بار كه به زمين مي بر گرفته، مصمم به پيش مي و خاك ناشي از انفجار او را در
هـا و   صـحنة افتـادن  . دهـد  خيـزد و بـه راه خـود ادامـه مـي      سـرعت برمـي   وجود درد فراوان، بـه 

الگوي هفايستوس چـون غـرور،    هاي بارز كهن خوبي يادآور ويژگي هاي متوالي داوود به ستنبرخا
  .شده و تحمل رنج و درد در سكوت است گرايي، تنهايي، احساسات سركوب درون

آيـد و بـا    جمعه در اين مدت به مزرعـه مـي  . شود داوود براي مداوا در بيمارستان بستري مي
پـس از مـدتي داوود كـه تـا حـد زيـادي بهبـود يافتـه         . پردازد كمك محبوبه به تعمير تانك مي

داوود پـس از  . زنـد  راحتي حركت كند و لنگ مي تواند مانند گذشته به گردد، اما هنوز نمي مي باز
كاري را، كـه يكـي از مشـغوليات اخيـر اوسـت، از سـر        درنگ كار كنده رسيدن به چادر خود، بي

چشم ديگران، تونلي در زير چادر خود حفـر كـرده و روي    او مدتي است كه، به دور از. گيرد مي
كاري متوجـه بازگشـت    محبوبه كه از صداي تيشه و كنده. پردازد كاري مي ديوارهاي آن به كنده

بينـد كـه    شود و در كمال شگفتي چهـرة خـود را مـي    داوود شده از سر كنجكاوي وارد تونل مي
الگـوي   هنگـامي كـه كهـن   «. بـرد  خـودش پـي مـي   داوود روي ديوار نقش كرده و به عالقة او به 

كنـد در دنيـاي    بيدار شود، آنچه را كه در عمق درون احسـاس مـي  ) يزن اي(مرد هفايستوس در 
يـا  (شود مـرد   الگوي هفايستوس موجب مي كهن. [...] دهد كند و به آن شكل مي بيرون خلق مي

هد در تنهايي با اين احساسات د او ترجيح مي. اش حرف نزند خيلي دربارة احساسات دروني) زن
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از سوي ديگر، اين صحنه از فـيلم  ]. 221، ص7[» ها را در كارهايش عيان كند مواجه شود يا آن
عنـوان   الگـويي بـه   به طور نمادين به ارتباط هفايستوس و آفروديت اشاره دارد كه از ديدگاه كهن

زيبـايي و  «ر اسـت، زيـرا   تعبير شده و نتيجة آن هنـ ] 171، ص28[» يگانگي صنعت و زيبايي«
هفايستوس را بارور كند و بـه او انگيـزة خالقيـت    ] الگوي مردي با كهن[تواند  عشق است كه مي

  ].224، ص7[» بدهد
الگوي هفايستوس، كـه در ارتبـاط بـا شخصـيت داوود قابـل       هاي كهن يكي ديگر از مشخصه

اي مهـم و   ازدواج مسـئله  بـراي مـرد هفايستوسـي   «. رسد، مسئله ازدواج است تحليل به نظر مي
منـد شـده تصـميم بـه ازدواج بـا او       داوود كه به محبوبه عالقـه  .]234ص، 7[» ساز است مشكل

گرايي يكـي از   بولن معتقد است كه درون. كردن درخواست خود را ندارد گيرد، اما توان مطرح مي
، 7[كننـد   حساسات مـي سختي ابراز ا به همين دليل، اين افراد به. الگو است هاي اين كهن ويژگي

كنـد نـزد محبوبـه بـرود و او را بـرايش       روست كه داوود از جمعه درخواست مـي  اين از .]227ص
  .دهد اما محبوبه به خواست داوود پاسخ منفي مي. خواستگاري كند

  )الگوهاي آفروديت و هرمس كهن(تحليل شخصيت محبوبه و جمعه 
شود، مردي آرام، مهربان و تا  بازخواني مي لميف ليدر تحل الگوي هرمس جمعه كه از ديدگاه كهن

ساز در زندگي او همچون هرمس نقـش مهمـي دارد و اكثـر اوقـات آن را     . طبع است حدي شوخ
  .ساخته شده است ميو چند تكه س يحلب يقوط كيكه با سر هم كردن  يسازهمراه خود دارد؛ 

او و محبوبـه در گورسـتان   شـود بـه مالقـات     اي كه جمعه در فيلم ظاهر مي نخستين صحنه
منتظـره بـا    تازگي وارد منطقه شده، در ابتـدا از مالقـات غيـر    محبوبه كه به. ها مربوط است تانك

امـا خيلـي زود بـه    . شـود  ها در محل سكونت او هراسناك مـي  جمعه و مشاهدة تعداد زياد تانك
اي هـرمس ايـن    اسـطوره يكي از كاركردهاي . شود گو ميو كند و با او وارد گفت جمعه اعتماد مي

هاي مختلـف   جمعه بارها در موقعيت]. 176، ص7[» همراه و راهنماي مسافران است«است كه 
اي در خانة خود به نظـر   ها دوري از زادگاهش همچون غريبه به محبوبه، كه اكنون به دليل سال

ن به داخل تانـك  در شبي باراني، محبوبه براي در امان بودن از باد و بارا. كند رسد، كمك مي مي
جمعـه محبوبـه را   . توانـد خـارج شـود    كند و نمي برد، اما در آن گير مي حياط خانة خود پناه مي

از سـوي  . آورد دهد و براي وي، كه دو روز در داخل تانك گير افتاده بود، آب و غذا مي نجات مي
كنـد   اش بيرون مي پدريزور از خانه و مزرعة  ديگر، زماني كه داوود با تهديد اسلحه محبوبه را به

تا شرايط آرام گذشـته را بـه محـل زنـدگي و كـار خـود بازگردانـد نيـز، جمعـه حـق مانـدن و            
تنهـا   جمعه نه. كند كردن در خانة پدري را به محبوبه يادآوري و او را از رفتن منصرف مي زندگي

ـ  كند پيشنهاد تعمير و فروش تانك را با محبوبه مطرح مي ة پـدري بـه پـول    ، كه براي تعمير خان
  .گيرد عهده مي آن را نيز خود بر دادن نياز دارد، بلكه انجام
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هاي مهم مرد هرمسي اين است كه با زيركي  كند، يكي از ويژگي طور كه بولن بيان مي همان
 كنـد  بـرداري مـي   و به نفع خود بهـره  هاي مختلف را درك تيهاي مهم در موقع دهيا و تيزهوشي

داند كه  گويد و آن را همچون گنجي مي بوبه از ارزش مادي تانك ميجمعه به مح .]170ص، 7[
هدف جمعه از تعمير و فروش تانـك جلـب توجـه و اعتمـاد محبوبـه اسـت؛ تـا        . وي يافته است

الگـويي جمعـه توانـايي او در     هاي كهن از ديگر ويژگي. نهايت بتواند او را راضي به ازدواج كند در
جمعه چنان جذاب و ماهرانـه از امكـان فـروش     .اي كالمي استه زمينة امور اقتصادي و مهارت

شود النگوهاي خود را، كه  كند كه محبوبه حاضر مي تانك در داخل يا خارج از كشور صحبت مي
  .اندازي تانك كند تنها دارايي اوست، بفروشد و خرج تعمير و راه

پس از اتمـام كـار، در    جمعه .شود اندازي مي ها تعمير و راه انجام تانك عراقي با تالش آن سر
او سـاز محبـوب   . كنـد  حركتي نمادين و بدون استفاده از كالم، از محبوبه درخواست ازدواج مـي 

. شـود  كه به او خيره شده، منتظـر پاسـخ وي مـي    حالي دهد و در كش مي خود را به محبوبه پيش
عنـوان پاسـخ    را بـه كند و جمعه اين واكـنش او   محبوبه به جاي پاسخ به درخواست وي فرار مي

  .دارد نمي شود و دست از تالش بر اميد نمي كند؛ اما نا منفي تلقي مي
تـأثير قـرار    كند از طريق كالم و مهارت خود در سخنوري، محبوبـه را تحـت   جمعه سعي مي

كنـد تـا محبوبـه را     او از سختي و خطرات فروش تانك صحبت مـي . دهد و راضي به ازدواج كند
برخـي مـردان هرمسـي در مقابـل زنـان بـا       . هاي مردانة خـود كنـد   ب تواناييدار خود يا جذ وام
جمعـه  ]. 395، ص6[» كننـد  كردن با يكديگر يا ازدواج نقش بازي مي بافي دربارة زندگي خيال«

ـ  نيز مانند بازيگري زبردست در صحنة تئاتر، با شور و هيجان بسـيار از ايـدة ازدواج يـك عـرب    
اي كـه بـه محـو شـدن جنـگ در خاورميانـه        ك راه حـل منطقـه  عجم با يك افغاني همچون يـ 

يـك از   زيرا از نظر او فرزندان چنين ازدواجي حاضر بـه جنـگ بـا هـيچ    ! راند انجامد سخن مي مي
رسـد   سرانجام، هنگامي كه جمعه به اين نتيجه مي. كشورهاي پدري يا مادري خود نخواهند بود

او . خواهد كه حـداقل آرزوي او را بـرآورده كنـد    او ميكه محبوبه راضي به ازدواج با او نيست، از 
. هاست به خانة خـود ببـرد   كه تانك مركب آن حالي آرزو داشت كه محبوبه را در لباس عروس در

  .دهد اين نمايش ظاهري رضايت مي دادن ناچار به انجام محبوبه به
ارتباط كالمـي قابـل   الگوي هرمس در  هاي فيلم، كه از جنبة توانايي كهن يكي ديگر از بخش

جمعه در سخنوري باعـث   مهارت. شود بررسي است، به صحنة خواستگاري از محبوبه مربوط مي
آيند، بخواهد كـه   داند در مورد محبوبه رقيب يكديگر به شمار مي شود داوود از او، با آنكه مي مي

الگـوي   بـودن كهـن   نرسا واقع در اينجا جمعه از جنبة پيام در. محبوبه را برايش خواستگاري كند
رسـاند، امـا محبوبـه درخواسـت داوود را      شود و پيام داوود را بـه محبوبـه مـي    خود نيز ظاهر مي

خواهد كـه   اين بار جمعه كه صادقانه خواستة داوود را انجام داده بود، متقابالً از او مي. پذيرد نمي
زده شـده، از او   شـگفت امـا داوود كـه از خواسـتة جمعـه     . محبوبه را بـراي او خواسـتگاري كنـد   
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هـاي بيـاني و    گـويي داوود بـه محـدوديت   . اين كار معـاف كنـد   دادن خواهد كه او را از انجام مي
  .خوبي واقف است احساسي خود به

گـرا نيسـت و از    اهـل رقابـت، منطقـي و بـرون    «داوود كه همچون اكثر مردان هفايستوسي 
امـا هنگـام   . گيـرد  رك منطقـه مـي  تصميم به تـ ] 238، ص7[» برد هاي زندگي لذت نمي چالش
مانده در  هاي باقي گيرد پيش از ترك آنجا، مين شود و تصميم مي شدن به ماشين پشيمان مي سوار

اندازي و فروش تانك داشته  سازي كند و سهمي در راه مسير خروج تانك از خانه محبوبه را پاك
شده از حيـاط خانـه هسـتند     ركردن تانك تعمي هنگامي كه جمعه و محبوبه در حال خارج. باشد

رسد و از اينكه محبوبه خود را همچون عروسي آراسته و تانـك نيـز ماننـد مركـب      داوود سر مي
اين صحنه يادآور خشم هفايستوس . شود شدت خشمگين مي خورد و به عروس تزئين شده جا مي

بر ازدواج با جمعه را داوود انكار محبوبه مبني . وفايي آفروديت است در اساطير يونان به دليل بي
خواهد كه فوراً از جلوي چشم  ها مي شود و با عصبانيت از آن كند و مانع خروج تانك مي باور نمي

شوند، با  محسوب ميازدواج با محبوبه  يبرا گريكدي بيرقكه اكنون  ،داوود و جمعه. او دور شوند
كه داوود را نقش بر  حالي جمعه درها،  پس از لحظاتي زد و خورد بين آن .شوند يكديگر گالويز مي

هميشه اين امكـان در مـورد مـرد    . كند شود و آن را از خانه خارج مي زمين كرده سوار تانك مي
جمعـه در اقـدامي    .باشـد ] 395ص، 6[» بيني قابل پيش رابطه با او غير«هرمسي وجود دارد كه 

سرنشين به طرف  تانك بي. كند مي آيد و آن را در سراشيبي رها ناگهاني و سريع از تانك بيرون مي
اما در همان محـل انفجـار،   . رود كند و بر اثر انفجار از بين مي شده حركت مي گذاري منطقة مين

كند كه وجودش در آن منطقة خشك و بياباني همچون  اي از زمين شروع به جوشيدن مي چشمه
وزهاي متوالي در زير آفتاب وار به تانك در حال سوختن، كه ر جمعه مجسمه. ماند يك معجزه مي

جوشد  اما داوود با ديدن آبي كه از زمين مي. نگرد سوزان براي تعميرش تالش كرده بود، خيره مي
اي كه بيست و يك سال به وجود آن ايمان  چشمه. دود آيد مشتاقانه به طرف چشمه مي و باال مي

درماندگي به تانك در حال سوختن شود و با  شدن تانك غافلگير مي محبوبه ابتدا از منفجر. داشت
نشيند و با خوشحالي نگـاهش بـه سـمت داوود     اما با ديدن چشمه لبخند بر لبانش مي. نگرد مي
كاري كرده و اكنـون آب آن را فـرا    هاي تونلي كه داوود كنده در آخرين صحنه، ديوار. چرخد مي

شدة  تونل به سمت تصاوير حكاكيپشتي كه در  آيد و فيلم با نمايي از الك مي گرفته به نمايش در
  .رسد رود به پايان مي محبوبه پيش مي

  بندي تحليل فيلم جمع
توان با تصاوير نمـادين، فشـرده و كوتـاه انتهـاي فـيلم       تأثير محبوبه بر دو شخصيت ديگر را مي

ز كيا در انتهاي فيلم مخاطب را در درك اثر فراتـر ا  واقع، بيان نمادين حاتمي در. بندي كرد جمع
پشت نمادهايي هستند كـه   تانك، چشمه و الك. نشاند اي عاشقانه مي جايگاه بينندة منفعل قصه
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بـراي معرفـي شخصـيت    «پشت نمـادي   الك. ها استناد كرد توان در تحليل نهايي فيلم به آن مي
پشت  حركت الك. است كه در روند فيلم سفري دروني را طي كرده است] 118، ص13[» داوود

شدة محبوبه در صحنة پايـاني فـيلم، ديـدگاه بـولن در مـورد زنـي بـا         كاري كندهبه طرف نقش 
كنـد كـه معتقـد اسـت حضـور وي در زنـدگي مـرد         الگوي آفروديت را به ذهن متبادر مـي  كهن

و خالقيـت را در او  ] 392، ص6[» را از الك خـودش بيـرون بكشـد   «توانـد او   هفايستوسي مـي 
دهد كه او بـا داوود خشـن    داوود بر چهره دارد نشان ميچشمان شاد و لبخندي كه . شكوفا كند

بار و شـيفته بـه طـرف چشـمه      واقع، داوود چنان سبك در. ابتداي فيلم تفاوت زيادي كرده است
از سـوي  . دود كه گويي از عشق محبوبه گذر كرده و محبوبي واالتـر از محبوبـه يافتـه اسـت     مي

كندن از محبوبه و بـه   تواند نمادي از دل يز ميكردن تانك در سراشيبي توسط جمعه ن ديگر، رها
چهـرة  . ها در آن گرفتار شده بود اي باشد كه سال شدن از غم مرگ همسر و گذشته تبع آن، رها

او چنـان  . شده خيره شده كامالً خالي از هر نوع احساس است جمعه هنگامي كه به تانك منهدم
گرد كه گـويي از همـة خـاطرات گذشـته خـالي      ن رو مي به مبهوت و فارغ از هر غم و شادي به رو
شدن باري سترگ و سـنگين از   سكوت و سكون او برداشته. شده و هيچ از گذشته به خاطر ندارد

ها بر دوش او سنگيني كرده و اكنـون بـه صـورتي     اي كه سال گذشته. كند اش را تداعي مي شانه
  .شود ها به زمين گذاشته مي نمادين روي مين
چشـمه نمـاد حقيقـت    «شدن  تنها براي داوود، بلكه براي جمعه نيز پديدار ر، نهبه عبارت بهت

، حقايقي جديد در مورد جنگ، عشق، روابط انساني، مـرگ و زنـدگي كـه    ]118، ص13[» است
الگـوي   هاي كهن عشق يكي از مشخصه. يابند ها در طي حوادث داستان بدان دست مي هر دو آن

تأثير انرژي آفروديتي او قـرار   شوند و تحت مند مي محبوبه عالقهداوود و جمعه به . آفروديت است
شايد بتـوان ريشـة ايـن    . شود ، اما اين تعلق زميني مبناي تحولي عميق در هر دو مي1گيرند مي

داوود و جمعه هر دو در حصـار  . ها دانست بعدي و افراطي آن دلبستگي ناگهاني را در زندگي تك
هـاي گذشـتة خـود شـده و از      ود به شكلي افراطي غرق در آرمانداو. گذشته گرفتار شده بودند

. توانست از خاطرات جنگ و همسرش رهـا شـود   جمعه نيز نمي. توجه به حال و آينده غافل بود
هـاي جديـدي از    هـا بـه شـناخت جنبـه     شود آن واقع، تأثير انرژي آفروديتي محبوبه باعث مي در

نمادين در پايان فيلم در غالب انفجار تانـك و   خويشتن خود برسند و اين خودشناسي به شكلي
  .شود شدن چشمه تصوير مي پديدار

  گيري نتيجه
روبـان  هـاي فـيلم    الگوهاي جين شينودا بولن به تحليل شخصـيت  مطالعة حاضر از ديدگاه كهن

                                                        
انجامد،  هاي متعددي در مورد عشق آفروديتي، كه به دگرگوني و تحول مي در ادبيات عرفاني نيز، داستان .1

  .شده در اين زمينه حكايت شيخ صنعان و دختر ترساست هاي شناخته يكي از  داستان. توان يافت مي
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. تأثير جنـگ و مصـائب آن بـوده، پرداختـه اسـت      ها به نوعي تحت يك از آن ، كه زندگي هرقرمز
هاي يونگ و اساطير به اين نتيجه رسيد كه الگوهـاي غالـب در شخصـيت     تأثير آموزه بولن تحت

شـونده يـا همـان     اين الگوهاي تكـرار . شود هاي معاصر تكرار مي قهرمانان اساطير يونان در انسان
در اين مقاله، سـعي  . هاي واقعي يا داستاني به كار برد توان در تحليل شخصيت الگوها را مي كهن

الگوهـاي   اسـاس كهـن   ليل شخصيت اصلي زن و تأثير آن بر دو شخصيت ديگر فيلم برشد تا تح
محبوبـه بـا   . آفروديت، هفايستوس و هرمس انجام شده تا خوانشي متفـاوت از اثـر فـراهم شـود    

اي چـون دريـا    هـاي اسـطوره   از نشـانه . الگوي آفروديت محور اصلي حوادث داسـتان اسـت   كهن
الگويي آفروديت مانند جذابيت فطـري، عشـق و    هاي كهن ا ويژگيعنوان محل تولد آفروديت ت به

الگوهـاي هفايسـتوس و    عنوان نماد آن و حضور مرداني با كهن دلبستگي و تأكيد بر رنگ قرمز به
داوود بـا ظـاهر و رفتـاري    . شوند هرمس داليلي بر وجود انرژي آفروديت در محبوبه محسوب مي

گرايـي، احساسـات    وابستگي به كـار و حرفـه، درون  . تالگوي هفايستوس اس خشن نمايندة كهن
اش  الگوي آفروديت بـر خالقيـت و انـرژي درونـي     گزيني و تأثير كهن شده، خلوت شديد سركوب
هـاي   طبعـي، مهـارت   جمعه نيز با ظاهري آرام، شـوخ . الگو در اوست بودن اين كهن نشان از فعال

بـودن، قابليـت كمـك و     بيني غير قابل پيش ها، ارتباطي و كالمي، تشخيص و استفاده از موقعيت
  .كند الگوي هرمس در او را تثبيت مي مشاوره و انتقال پيام به ديگران جايگاه كهن

تأثير محبوبه بر دو شخصيت ديگر طي حوادث داستان و پايـان نمـادين فـيلم قابـل تبيـين      
امكانات موجود در زمـان  داوود و جمعه، هر دو، در گذشتة خود باقي مانده و از پتانسيل و . است

شـود دريچـة    الگوي آفروديت به واسطة عشق و دلبستگي باعـث مـي   كهن. ندا حال و آينده غافل
. بعـدي خـود بـازبيني كننـد     ها گشوده شود و در روند زندگي افراطـي و تـك   جديدي مقابل آن

ن پديـدار  چشمه يكي از نمادهاي مهم در نمايش اين تحول است كه بر اثر انفجار تانـك از زمـي  
هنگامي كه به جوشش چشمه از زمين خشك بيابان چشم  ،داوود تبسمو  چهرة گشاده .شود مي

او چنـان بـه سـمت چشـمه خيـز      . است لميف يابتدا نسبت بهاو  از تغيير و تحولنشان  دوخته،
 ياز عشق محبوبه گذر كـرده و محبـوب   ييدود كه گو مي آنبه طرف  فتهيسبكبار و ش برداشته و

  .است افتهياز محبوبه  واالتر
شـدن او از خـاطرات و    اي از رهـا  ها و انفجار آن براي جمعه نشانه هدايت تانك به طرف مين

اي  او در پايـان فـيلم بـه گونـه    . هـاي ناشـي از آن اسـت    مصائب جنگ و تالش براي بهبود زخم
او نيـز در  آور گذشـتة   شود كه گويي همة خاطرات عـذاب  شده خيره مي زده به تانك منفجر بهت

اي از نگـاه   شدن چشـمه همچـون نشـانه    پديدار. كسري از ثانيه همراه با تانك از بين رفته است
  .جديد او به زندگي و آيندة متفاوتي است كه در پيش دارد
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