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چکیده
«کهنالگوها» از عناصر مهم روانشناختی بوده و در جریان نقد ادبی معاصر« ،نقدد کهدنالگدویی» همدواره بد عندوان ی دی از
گون های مهم نقد ادبی موردتوج بوده است .بحث کهنالگوها برپایۀ اندیشۀ کارل گوسدتاو یوند  ،نیرید پدرداز ودوز علدو
روانشناختی ،ت وین یافت است .در این نیری  ،عناصر ساختاری اسطوره ،ک در روان ناخودآگاه جمعی وضدور دارندد ،مدورد
تحلیل و بررسی قرار میگیرد .از منیر یون  ،نوعی تجربۀ همگانی در این عناصر وجود دارد ک در شد لهدای متاداوو و در
همۀ نسلها ت رار میشود .شینودا بولن ،روانشناس و نیری پرداز معاصر ،نیز با ت میل نیریاو یون و تشدری دقیدن نمدود
آن در افراد و زندگی روزمره ،ب شناخت هرچ بیشتر کهنالگوها کمک شایانی کدرده اسدت .در ایدن پد وهش بدا اسدتااده از
معیارهای اسطورهشناختی و روانشناسی در نیریاو شینودا بولن ،دو شخصدیت نمایشدی مشدهور «زن» ،یعندی «جولیدا» از
نمایشنامۀ دوشیزه جولیا اثر آگوست استریندبرگ و «انسی » از نمایشنامۀ در م بخوان اثدر اکردر رادی دسدتمایۀ مطالعد ای
تطریقی قرار گرفت اند .این دو شخصیت علیرغم این در دو زمان و قلمرو جغرافیایی و فرهنگی متاداوو خلدن شددهاندد ،از
منیر دیدگاههای شینودا بولن دارای مشابهتهای قابلتوجهی هستند .این مطالع همچنین نشانگر ایدن وقیقدت اسدت کد
استناد ب عناصر اسطورهشناختی و روانشناختی در خلن شخصیتهای نمایشی میتواند ب تولیدد الگدویی مشداب در فرایندد
این آفرینش منجر شود؛ الگویی ک مرزهای زمانی و م انی را درنوردیده و بیش از هر عنصر دیگر بر کهنالگوهای بشدر ت ید
میکند .الگوهایی ک میتواند در تعیین مسیر زندگی و تصمیماو شخصیتها نقشی جدی ایاا کند.
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مقدمه
شخصیتپردازی نقشی اساسی و ویاتی در خلن درا دارد .ب طور معمول نمایشنام هایی در تاریخ تئاتر
جاودان شده و میشوند ک بتوانند در آفرینش شخصدیتهدایی چندبعددی ،مسدتح م و جدذاو موفدن
شوند .بر همین اساس ی ی از مهمترین موضوعاتی ک نمایشنام نویسان برای خلن آثار خود نیازمند آن
هستند ،آگاهی از علم روانشناسی ،بد وید ه روانشناسدی شخصدیت ،اسدت تدا بتوانندد از ایدن رهگدذر
شخصیتهایی قابل پذیرش برای مخاطران خود خلن کنند.
روانشناسان بسیاری ب دست بندی شخصیتها از منیر رووی و روانی پرداخت اند؛ اما از میان آنهدا
کارل گوستاو یون  1این کار را با بهرهگیری از اسطورهها ب ش لی علمی و جامع انجا داده و بد مرجدع
قابلات ایی برای نویسندگانی ک در خلن شخصیتهای خود ب موضوع اسطورهها توجد دارندد ،ترددیل

شده است .در دنیای درا (والرت سایر گون های ادبی مانند داستان) ،شخصیتها و روابط ت رارشوندهای
وجود دارد ک یون  ،در توصیف آنها از اصطالح «کهنالگو» 2استااده کرده است .کهنالگو ،در تعریادی
مختصر و وابست ب مرحث «شخصیتپردازی» ،ب معنی الگو های کهدن شخصدیتی اسدت کد در بدین
جوامع مختلف بشری مشترک و ی سان است .این تعریف ب معنای این نیست ک تما شخصدیتهدا از
نقشی ثابت برخوردار هستند ،بل نشاندهند کارکردی مؤثر برای رسدیدن بد تد ثیری خدا از درا
است ک ب واسطۀ شخصیتهای متااوو عرض میشود .یون بر این باور بود ک کهنالگوها از مداهیتی
جهانشمول برخوردارند .او همچنین موجودیت کهنالگوها را ب ش لگیری مغز و ذهن انسان در طدول

تاریخ مرترط میداند (بیلس ر.)22 :1910 ،
کارل گوستاو یون دربار پیوستگی روانشناسی و ادبیاو معتقد بود ک نقش روانشناسی در فهدم
صحی ادبیاو و هنر غیرقابلان ار است« :ازآنجاک روانشناسی عرارو است از مطالعۀ فرایندهای روانی،
کامالً بدیهی است ک میتوان برای مطالعۀ ادبیاو از آن سود جست ،چ  ،روان انسان بطن تمامی علدو
و هنرهاست» (یون  .)02 :1912 ،پیوندی ک نیریاو یون بین روانشناسی و ادبیاو برقرار کدرده در
بسیاری موارد توانست است ب رفع ابهاماو متون ادبی و هنری کمک کند .ت رار کهدنالگوهدا در طدول
تاریخ بشریت بدوده کد ام دان شناسدایی ،الگدوبرداری ،و تحلیدل شخصدیتهدا را فدراهم کدرده اسدت.
«کهن الگوها ،یک سمرل و معموالً یک تصویر هستند ک غالراً در ادبیاو ت رار میشوند تا ب عنوان عامل
تجربۀ ادبی فرد ،قابلشناخت باشند» (هوف .)122 :19۵2 ،تحلیل و واکداوی کهدن الگوهدا و اسداطیر را
میتوان ب عنوان انسان شناسی ادبی قلمداد کرد .ادبیاو با استااده از این الگوها ب غنای مضاعای دست
یافت است (.)Russel, 2000: 202

1. Carl Gustav Jung; 1875-1961
2. Archetype
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جین شینودا بولن ،1روانشناس معاصر آمری ایی ،در مسیر مطالعاو خود از الگوهدای شخصدیتی
یون و دیدگاههای جدید در ووز روانشناسی استااده کرد تا بتواند نیریاو خود درباو روانشناسدی
را تریین کند؛ نیریاتی ک آرای یون را ت یید ،کامل یا وتی نقض میکند .خدایان و خددابانوان یوندانی
ب اندیش ها و رفتار انسان بسیار نزدیک بوده و در موارد بسیار ،رفتارهدا و کدنشهدایی عداطای از خدود
نشان میدهند ک همخوانی شگرفی با رفتارها و کنشهای عاطای انسانها دارد .بولن ،دلیل این قرابدت
را در مشترک بودن ناخودآگاه جمعی انسدانهدا مدیداندد (بدولن .)2۵-22 :1910 ،آنچد آرای بدولن را
نسرتب دیگر همتایان او از اهمیت بیشتری برخوردار میکند ،تقسیمبندیهدای جدیدد او از الگدوهدای

شخصیتی و نیز توضی و تریینی است ک از نمودهای امروز ایدن کهدنالگوهدا در انسدان معاصدر بیدان
میکند .از این منیر ،مطالعاو و تحلیلهای شینودا بولن میتواند برای هر نمایشدنام نویسدی کارامدد و
ماید باشد .بخش اعیم نیریاو او در رابط با زنان و الگوهای شخصیتی آنها ،و همچنین تقسدیمبنددی
عالمان و کاربردی او از زنان آسیبپذیر و روابط آنها با مردان ،دلیل انتخاو نیریاو بدولن بدرای زمیندۀ
نیری این پ وهش بوده است.
در این پ وهش ب بررسی مااهیم کالن ووز کهنالگو و شخصیت از نگاه یون  ،ترلور ایدن الگدو در
قهرمان روایت ،و همچنین جایگاه دیدگاه یون ب عنوان چهارچوبی برای نقد ادبدی پرداختد مدیشدود.
سپس نیریاو «روان شناختی شخصیت» شدینودا بدولن مدورد بررسدی قدرار گرفتد و نیدز بد معرفدی
«کهنالگوی خدایان یونانی» از نگاه وی پرداخت خواهد شد .در ادام  ،نگاهی اجمالی بد دو نمایشدنامۀ
دوشیزه جولیا اثر استریندبرگ و در م بخوان اثر اکرر رادی خواهیم داشت .سپس با استااده از روی درد
«ارتراطدداو ادبددی» در «مطالعدداو تطریقددی» 2ب د برشددماری وی گددیهددای مشددترک روانشددناختی و
اسطورهشناختی شخصیتهای زن اصدلی یعندی «جولیدا» در نمایشدنامۀ دوشدیزه جولیدا (Miss Julia-
 )1888و «انسی » در نمایشنامۀ در م بخوان ( ،)1920و نحو ت ثیر ایدن کهدنالگوهدای اسدطورهای در
شخصیتهای یادشده پرداخت خواهد شد .انتخاو این دو نمایشنام نیز بد دلیدل شدراهت در سدرک و
همچنین نزدی ی ساختار شخصیتپردازی با الگوی بولن صورو پذیرفت اسدت .سدرانجا ایدن مطالعد ،
الگوهایی مشخص برای آفرینش و پدرورش شخصدیتهدای نمایشدی بدا ت ید بدر آرای بدولن در ودوز
کهنالگوها و روانشناسی شخصیت ،پیشنهاد خواهد داد.

چارچوب نظری و پیشینۀ پژوهش
درخصو مطالعاو انجا شده درمورد دیدگاههای بدولن مدیتدوان بد مقالدۀ شداهرودی با عنوان «نقدد
روان شناختی فیلم دعوو از دیدگاه جین شینودا بولن» اشاره کرد ک در آن شخصدیتهدای زن فددیلم
1. Jean Shinoda Bolen; b.1936
2. Comparative Studies
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دعدوو ( ،)1911ساختۀ ابدراهیم واتمیکیدا مدورد بررسدی قدرار گرفتد اندد .نتیجد گیدری ایدن مقالد
کهن الگوهای آتندا ،پرساون ،دیمیتر و هرا را در شخصیت اصدلی زن اپیزودهدای فدیلم قابدل تشدخیص
می داند و دیمیتر را ب عنوان کهنالگدوی مشدترک آنهدا برمدیشدمارد (شداهرودی.)10۵-111 :1901 ،
شاهرودی همچنین در مقالۀ دیگری با عنوان «تحلیل کهنالگویی فیلم روبان قرمدز ( )1911از دیددگاه
جین شینودا بولن با محور قرار دادن شخصیت زن فیلم» ب تحلیدل کهدنالگوهدای فدیلم روبدان قرمدز
( )1911واتمیکیا میپردازد و در نتیج گیری خود نشان میدهدد کد در «محروبد  ،داوود و جمعد »
یعنی کاراکترهای زن و دو مرد این فیلم ،ب ترتیب کهنالگوهای آفرودیت ،هاایسدتوس و هدرمس غالدب
است .اما ت ثیر انرژی آفرودیتی محروب بر دو مرد دیگر را غالدب بدر سدایر مدوارد مدیداندد (شداهرودی،
 .)9۵1-902 :1901اسدددمعلیپدددور و هم ددداران نیددز در مقالددۀ «تیددش شخصدددیتی هددددایت از منیددر
تیششناسی بولن» ب شناسدایی کهدنالگدوی غالدب صدادد هددایت پرداختد و هدادس ،دیونوسدوس و
هاائستوس را ب عنوان کهنالگوهای غالب وی برمدیشدمارند و معتقدندد او در پدی جدذو کهدنالگدوی
پرساونوار زنان روح خود بوده است (اسمعلیپورر ،هاشدمی و طومداری .)۵1-99 :1902 ،در پ وهشدی
دیگدر با عنوان «تحلیل روان اوانۀ شخصدیت گردآفریددد» قشددقایی و رضدایی شخصدیت گردآفریدد در
شاهنام را با توج ب نیریاو شینودا بولن تجزی وتحلیل کدرده و کهدنالگدوی آرتیمدیس را بد عندوان
کهن الگوی غالب وی معرفی میکنند (قشقایی و رضایی .)121-00 :1911 ،اهمیت و ندوآوری پد وهش
واضر در ایجاد الگو و نقشۀ راه خلن شخصیت برای نویسندگان خواهد بود ک شاید پیش از ایدن کمتدر
مطرح شده باشد.

کهنالگو در نظریۀ یونگ
یون برای اولین بار ماهومی ب نا «کهنالگدو» را در بسدتر روانشناسدی تعریدف کدرد .کهدنالگدوهدا،
الگوهایی دربار رفتارها و اعمال غریزی و ناخودآگاه انسان هستند ک برای درک رخدادها و واکنش بد
آن در انسان وجود دارند .کهنالگوها اش الی هستند ک رفتارها و کنشهای انسان را تحت ناوذ ،کنترل
و تسلط خود قرار میدهند .این الگوها در ادبیاو ،تاریخ ،مذهب ،و هنر بداز تولیدد مدیشدوند (شمیسدا،
 .)22 :1911همچنین میتوان کهنالگوها را بنمای و تصویری جهانی از بازنمود تجارو خدا انسدانی
دانست ( .)Jung, 1981: 32یون ب واسطۀ ماهو کهنالگو سدعی در تشدری «روان» 1آدمدی داشدت و
تالش میکند ب ساختار و اجزای تش یلدهند شخصیت از دریچۀ روان دسترسی پیدا کندد .او معتقدد
است «روان» ،تما رفتارهای خودآگاه و ناخودآگاه هر فرد را دربر میگیرد و نیز میتوان منش تعیدین و
تنییم رفتارهای هر فرد با محیط اجتماعی را در روان آن شدخص یافدت .یوند روان را در سد سدط

1. Psyche
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«خودآگاه»« ،1ناخودآگاه شخصی» ،2و «ناخودآگاه جمعی» 9دست بندی کرده و «کهنالگو» را ماهدومی
در زیرمجموعۀ ناخودآگاه جمعی برمدیشدمارد .ایدن روانشدناس سوئیسدی ناخودآگداه جمعدی را ورای
هرگون تجربۀ فردی توصیف کرده و آن را چنین تعریف مدیکندد« :ناخودآگداه جمعدی بخشدی از روان
است ،ک موجودیت آن بستگی ب تجربد هدای شخصدی نددارد» (هدال و ندوردبی .)0۵ :1909 ،یوند ،
«کهنالگو» را ب عنوان محتوای ناخودآگاه جمعی و سرمنش هرآنچ در این الی از روان روی مدیدهدد،
دانست و معتقد است اف ار و اعمال آدمی تابع الگویی است ک از مدوهدا پدیش از ت دوین خودآگداهی
ب وجود آمده است .در نیر او ،کهن الگوها ،الگوها و قالبهایی هستند ک بر تصاویر ذهنی خاصی وداکم
شده و ب قالبهایی توانمند و فعال تردیل مدیشدوند (یوند  .)110-119 :1922 ،کهدنالگدو دریافدت
مشترکی است ک منش آن ب ناخودآگاه جمعی بازمیگردد و نمدود آن در افسدان هدا و اسداطیر قابدل-
شناسایی است (انوری.)19 :1912 ،
یون مینویسد« :ب انداز موقعیتهای روزمره در جهان ،مدیتدوان کهدنالگدو یافدت .کهدنالگوهدا
ب دلیل ت رارهای ابدی ،در ساخت روانی ما منقوش شدهاند و تنها نشانۀ اوتمال ندوعی خدا از ادراک
یا عمل هستند (هال و نوردبی( )01 :1909 ،ب نقل از یون  .)00 :1909 ،از نیر یون شخصیتهدایی
همچون قهرمان ،قربانی ،شیطان ،زن ،مادر ،کودک ،مطرود ،فدایی ،پیر ،و فرشت در دستۀ شخصیتهای
کهنالگویی قرار میگیرند و سار ،هروط ،تولد دوباره ،شرف ،و ت لیف نیز از جملۀ برخدی موقعیدتهدای
کهنالگویی ب شمار میآیند (وسینی .)19 :1902 ،کهنالگوها در آثار یوند دربرگیرندد همدۀ عناصدر
اساطیری از جمل نمادها ،سمرلها و الگوهای اساطیری همچون آو ،آتش ،رند  ،عددد ،شد ل ،دایدره،
قهرمانی ،رستگاری ،جاودانگی ،باغ ،درخت ،و بیابان هستند .تد ثیراو ایدن الگدوهدا در اف دار ،تصدوراو،
رؤیاها ،و خیالپردازیهای افراد از گذشت تا امروز قابلشناسایی اسدت و تصدوراو انسدان امدروزی نیدز
تحتناوذ این الگوها است (صحتمنش ،فاریابی و برسم.)11 :1901 ،
ب اعتقاد یون « ،آنیما»( 0روان زنان )« ،آنیموس»(2روان مردان ) ،نقاو ،سای  ،قهرمان ،و خویشدتن،
مهمترین کهنالگوهایی هستند ک نقش اساسی در ش ل گیری شخصیت هر فرد و رفتار او دارند .یون
همچنین بر قابلیت ترکیب شدن کهنالگوها با ی دیگر اشاره میکند و این موضوع را مرنای ش لگیری
تااووهای شخصیتی افراد میداند (هال و ندوردبی .)00 :1909 ،در ادامد  ،بد شد لی مختصدر بد ایدن
کهنالگوهای مهم اشاره میکنیم.
«آنیما» و «آنیموس» از قدرتمندترین کهنالگویهایی هستند ک همواره نقشی اساسدی در کنتدرل
ناخوادآگاه انسان ایاا میکنند« .یوند زن مخادی در روان مدرد را آنیمدا و مدرد مخادی در روان زن را
1. Self-conscious
2. The personal unconscious
3. The collective unconscious
4. Anima
5. Animus
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آنیموس مینامد» (فوردها  .)0 :1901 ،آنیما پیچیدهترین و جالبترین کهنالگوی روانشناسدی یوند
است ک ب صورو «زن» و «مادر» متجلی می شود .مردان ب کسی عشن میورزند ک وی گیهدای روان
زنانۀ آنان را داشت باشد .ضروالمثلی آلمانی میگوید« :هر مدردی ،ودوای خدود را در انددرون خدویش
دارد» (شمیسا .)2 :1911 ،کهن الگوی آنیموس نیز ب دلیل تماس زنان با مردان شد ل گرفتد و جنردۀ
مردانۀ روان زنان است.
«نقاو» از نیر یون عنصر اصلی ادامۀ زندگی اجتماعی هر فدرد اسدت .ایدن کهدنالگدو ،کد از آن
ب عنوان «کهنالگوی همرنگی» نیز یاد میشود ،اساس زندگی هر فرد در جامعد محسدوو مدیشدود و
برای افراد کارکردی همانند «ماسک» دارد – ماس ی ک فرد ب واسطۀ آن نقشی را ک واقعیت وجدودی
او نیست برای جامع ایاا میکند .در واقع «نقاو ،یک ماسک اجتماعی یا ساختگی است و هریک از مدا
در پی آنیم ک ازطرین آن ،عنایت ،توج  ،ت ثیر ،و پذیرفت شدن ازسوی دیگران را ب دست آوریم .چیزی
است ک بین خود و دنیای خارج ما میانجیگری میکند» (.)Allner, 1993: 58
«سای » در دیدگاه یون «نزدیکترین چهره ب خودآگاهی است و اولین جزء شخصیتی نیدز هسدت
ک در تحلیل ضمیر ناخودآگاه خود را ظاهر میکند» (یون  .)1۵1 :19۵1 ،کهنالگوی سدای بد عندوان
نمایند جنس خود شخص ،بر روابط شخص با همجنس خود ت ثیرگدذار خواهدد بدود (هدال و ندوردبی،
 .)20-2۵ :1909بخش بزرگی از اعمال و رفتارهای منای هر فردی ب کهنالگوی سدایۀ جداری در روان
و ناخودآگاه او بازمیگردد؛ زیرا «کهنالگوی سای  ،جنرۀ منای و ناخوشایند شخصیت را ترسیم میکندد
و بخشی از همۀ کیایاو نامطلوبی است ک شخص دوست دارد آنهدا را پنهدان کندد .ایدن الید  ،جنردۀ
طریعی ،اولی  ،بیارزش ،و پست انسانی است» (.)Samuels, 1986: 138
«قهرمان» ،همان خودآگاه روان و قهرمانی است ک درون همدۀ انسدانهدا وجدود دارد و در اشد ال
مختلف ادبی و هنری همانند داستان بروز پیدا میکند (طاهری و آقاجانی .)12۵ :1902 ،قهرمان توسط
نیرویی فودبشری با نیروهای «شر» ب مرارزه برمیخیزد و پیدروز مدیشدود .قهرمدان ،یدا گرفتدار غدرور
می شود و افول پیدا میکند و یا با فداکاری و ایثار قهرمانان ازبین مدیرود (یوند « .)1۵2 :1910 ،واژ
قهرمان در زبان یونانی ب معنای محافیت و خدمت کردن است .قهرمان یعنی کسدی کد آمداده اسدت
نیازهای خود را فدای دیگران کند؛ بنابراین ماهو قهرمدان در اسداس مدرترط بدا ماهدو ایثدار اسدت»
(ووگلر.)20 :1391 ،
«خویشتن» ،عنصری اصلی در روانشناسی یون است ک بد ماهدو شخصدیت و روان بد عندوان
«کل» می پردازد .ب اعتقاد یون  ،خویشتن هدف ما در زندگی است .اصول تش یالو و سازماندهندگی
یک شخصیت ،کهنالگویی است ک یوند آن را خویشدتن مدینامدد .خویشدتن ،کهدنالگدوی مرکدزی
ناخودآگاه جمعی بوده و با جذو سایر کهنالگوها ب خود ،بد دنردال ایجداد نیدم و یگدانگی و درنتیجد
شخصیتی باثراو و پایدار است (هال و نوردبی .)۵1-01 :1909 ،نیری های یون در ووز کهنالگوها و
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ارتراط آن با ساختار رفتاری شخصیتها ب عنوان پای و اساس آرای ب روزشدهای ،ک دسدتمایۀ تحلیدل
واضر قرار گرفت اند ،مرجعیت یافت است.

شخصیتشناسی در نظریۀ شینودا بولن
جین شینودا بولن ،روانپزشک و تحلیلگدر آرای یوند  ،نویسدند آمری دایی شدناخت شدده در سدط
روانشناسی کهدنالگدویی دارد کد از شدهرو بسدیاری
بینالمللی است .بولن چند اثر معروف در زمینۀ 
برخوردارند 1.ی ی از مقول هایی ک بولن در اکثر این کتاوها ب آن میپردازد ،نیاز انسان ب بُعد رووانی
در همۀ جوانب زندگی ،و کهنالگوهایی است ک در ش لگیدری آن ،و فدرای آن ،بد معندی فرهند و
تمدن ،ت ثیر غیرقابلان اری دارند .بولن ،ک ب شدو تحتت ثیر نیریاو یون است ،در تمدا طدول دور
زندگی خود درجهت گسترش و پرورش ایدههای یون در ووز روانشناسی شخصدیت اهتمدا داشدت
است .او در مقدمۀ کتاو ما هم یک معجزهایم ( ،)1902ریشۀ عالق اش ب کهنالگوها را در پیشدین ای
قدیمیتر از زمان پرداخت ب رشتۀ روانشناسی معرفی میکند و آن را ب دوران نوجدوانی خدود نسدرت
میدهد .بولن در جایی ب «هزارویک شب» د روایت کهنالگویی ایرانی د نیز اشاره میکند و داستانهای
این مجموع را کهنالگویی قلمداد میکند« :موضوع داستانهایی ک من در دوران نوجوانی میخواندد ،
عمین و کهن الگویی بود و ب همین دلیل در طول سالیان سال ،دوباره و دوباره نقدل شددهاندد» (بدولن،
 .)0 :1902این روانشناس آمری ایی «خودآگاهی» و «انتخاو» را ،ک دو موضدوع اساسدی افسدان هدا و
اسطورهها هستند ،داستان زندگی همۀ انسانها برمیشمارد .او در همین زمین میگوید« :همانطورکد
هر افسان یا اسطوره معموالً یک بازیگر اصلی دارد ،ک در مواقع بحرانی تصمیمهای اصلی را مدیگیدرد،
زندگی ما نیز همانگون است» (بولن.)11 :1902 ،
شینودا بولن ،مهمترین عامل ش ل گیری نیریاو و بستر تعریدف خددایان کهدنالگدویی خدود را،
فراگیری روانشناسی کهنالگویی یون و ترکیب آن با م تب روانشناسی جدید میداند:
نیریاتم دربار روانشناسدی زندان در طدول ایدن سدالهدا ازطریدن ادغدا بیدنشهدای زندوری
(روانشناسی جدید) با روانشناسی کهن الگویی یون ش ل گرفت و گسدترش یافدت .در مسدیر
کسب تجرب از نیریاو روان اوان یونگی و روانپزش ان زنور ،اوساس پلی بین دو عدالم داشدتم.
هم اران یونگی ا اعتنای چندانی ب امور اجتماعی و سیاسی نداشتند و بیشترشان بدیاطدالع از
اهمیت جنرش زنان بودند .دوستان روان پزشک زنور هم وتی اگر ب تخصص یونگی من اهمیت
میدادند ،آن را صرفاً مشغولیتی جنری و عرفانی قلمداد میکردند (بولن.)19 :1910 ،
 .1از جملۀ این آثار میتوان ب این موارد اشاره کرد :اله ها در هر زن :یک روانشناسی جدید از زنان ( ،)1010خدایان
درون مردان ( ،)1010انواع زنان در میانسالی :کهنالگوها در زنان باالی پنجاه سال ( ،)2221کارد ب استخوان رسیدن:
بیماری زندگی تهدیدآمیز ب مانند سار روح ( ،)100۵پیا ضروری از مادر :جمعآوری زنان ،ذخیر جهانی ( ،)2222عرور ب
آوالون :تالش میانسالی یک زن برای زنانگی مقدس (.)1000
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جوزف کمرل ،1نویسنده و اسطورهشناس آمری دایی ،ی دی از معددود نویسدندگانی اسدت کد بدرای
اولینبار ب مقولۀ کهنالگوها پرداخت .کمرل ،نیریۀ «سار قهرمدان» 2خدود را برمرندای سدار دروندی و
بیرونی تکاسطور سار قهرمان مطرح کرد ( .)Combs,2005: 116اما نقص الگوی پیشنهادی کمرل این
بود ک توج آن صرفاً ب قهرمان مرد معطوف بود و با قهرمان زن ارتراط چندانی نداشت .نیریاو بدولن
از این جهت اهمیت پیدا میکند ک او برخالف نگاه غالب اندیشمندان پیش از خود ،توجد بد قهرمدان
زن را دارای اهمیت و جایگاه کرد.

طرح داستانی نمایشنامۀ دوشیزه جولیا
وپنجسال  ،اشرافزادهای است ک ب تازگی نامزدیاش ب هم خورده است .پدرش« ،کندت»
جولیای بیست 
( ،)The Countدر سار کوتاهی ب سر میبرد و جولیا در خان با خدمت اران و روسدتاییان اطدراف ،زمدان
خود را سپری میکند .او ک بعد از برهم خوردن نامزدیاش از فرط عشدن و تنادر دچدار ندوعی جندون
شده ،ب جشن و دورهمی خدمت اران در طویل ملحن میشود و با آنها ب رقص و پایکوبی مدیپدردازد.
«کریستین» ( ،)Christineآشپز و «جین» ( ،)Jeanخدمت ار خانۀ کنت ندامزد ی ددیگر هسدتند .جولیدا
توج اش ب جین ،ک کمی نجیبزادگی در رفتارش نهات و همچنین خوشقیاف است ،جلب شده و بدا
او بیشتر از دیگران همراه می شود تا جایی ک اجاز رقصهای بعدیشان را هم از کریستین میگیدرد و
ب جای او با جین میرقصد .کریستین خست  ،ب اتاد خود رفت و میخوابد و جولیا و جین بدا هدم تنهدا
میمانند .آنها مشغول صحرت میشوند و با هم شراو میخورند و در همین زمان جین تما سعی خدود
را برای جلب توج جولیا میکند .جولیا نیز هرچ بیشتر میگذرد ،بیشتر شیاتۀ جدین و صدحرتهدای
وی میشود .جین ،داستانهایی دروغین از کودکی خود ب جولیا گاتد و چندین بیدان مدیکندد کد از
همان زمان عاشن جولیا بوده و وتی براثر عشن فراوان ب او ،خودکشی کرده است.
در همین هنگا  ،دست ای از روستاییان برای استراوت از باغ ب سمت آشپزخان میآیند و جین بد
جولیا پیشنهاد میدهد برای در امان ماندن از تهمتهای مرد  ،ب اتاد جین بروندد .جولیدا ابتددا مدردد
است ،اما با قول جین مرنی بر این اتااقی خالف خواستۀ او نخواهد افتاد ،پیشنهاد وی را پذیرفت و ب
اتاد جین میرود .آنها در آن اتاد می خوابند و بعد از رفتن روستاییان ب آشپزخان بازمیگردند .اما بعدد
از این اتااد ،موضع آنها ب هم کامالً مع وس میشود .جین ب چشم تحقیر ب جولیا مدینگدرد و جولیدا
سعی در جلب توج او میکند .جنون جولیا ،در این هنگا ب اوج خود میرسدد و در گیدرودار عشدن و
نارو ب جین و زیر فشار بیاوترامیهای او ،ب عنوان یک خدمت ار ،چند بدار دعدوو جدین را بد فدرار
میپذیرد ،اما در لحیۀ بعد هیچ راهی را جز مرگ برای فرار از این بیآبرویدی نمدییابدد .در جدایی کد
1. Joseph John Campbell 1904-1987
2. Hero’s Journey

امین مختاری و مجید سرسنگي  /مطالعۀ تطبیقي اسطورهشناختي و روانشناختي «زن» در 222 ...

تصمیم ب رفتن میگیرند ،جولیا از پدر خود مرلغی پول میدزدد تا بتواندد بدا جدین فدرار کندد .جولیدا
پرندهای نیز با خود میآورد ،اما بعد از این میبیند جین سر پرنده را با قسداوو تمدا قطدع مدیکندد،
جنونش ب اوج رسیده و دیگر با جین همراه نمیشود .جولیا از جین میخواهد بد او فرمدان خودکشدی
بدهد؛ چراک ب تنهایی جسارو این کار را ندارد .جین ابتدا یک بار ب او این فرمان را میدهد؛ اما زمانی
ک جولیا برای بار دو از او میخواهد این عمل را ت رار کند ،دیگر جسارو انجا آن را ازدست میدهدد
و از دادن این فرمان سر باز می زند .در انتها ،با رسیدن کنت بد مندزل و بداخرر شددن از دزدی ،جدین
ب دلیل ترس از کنت ،ب جولیا این فرمان را میدهد و جولیا دست ب خودکشی میزند.

طرح داستانی نمایشنامۀ در مه بخوان
پنج معلم ب نا های «ناصر نیاکویی»« ،محمدعلی اش روس»« ،اومد برجسدت »« ،اومدد قرلد گداهی»
(بتهوون)« ،لویی پشمینیان گوش » ،و یک مدیر ب نا «هوشن بقراطی» ،هم با هم بد روسدتایی در
نزدی ی رشت اعزا شده و در خانۀ معلمی زندگی میکنند .آنها در این محل ،ب تدریس و ادار مدرسدۀ
روستا مشغول میشوند« .خانبابا» ،ارتشی سالخوردهای است ک بد عندوان خددمتگزار بدا آنهدا زنددگی
میکند .در کنار آنها ی ی از روستاییان ب نا «مشدی منوچ» و دخترش «انسدی » و همچندین پزشدک
این روستا ب نا «دکتر لن رانی» وضور دارند .در ابتدا پوچی ،کمسوادی ،سطحینگری ،رخوو ،و سط
پایینی از فرهن در میان همۀ این معلمان ،جز نیاکویی ،دیده میشدود .نیداکویی ،کد مددرس ادبیداو
است ،همواره در پی خدمت ب بچ های روستا است و تالش میکند در پیشرفت جامعۀ خود نقشی ایادا
کند .انسی  ،در کالسهای نیاکویی شرکت میکند و ب تدریج بین او و نیاکویی عالق ای ش ل میگیدرد؛
اما وتی پس از این انسی اقدا ب ابراز اوساساو خود میکند ،ازجانب نیاکویی قدمی جدی برداشدت
نمیشود.
در ادام  ،بقراطی ،ک سردستۀ جمع ب نیر میآید و در پی نابودی و بیرون کردن نیاکویی از روسدتا
است ،انسیۀ سادهلوح را بازیچۀ دست خود میکند و در قراری مخایان بد او تعدرم مدیکندد .مشددی
منوچ متواضع ،ک از نزدی ی ی ی از معلمها ب دخترش باخرر میشدود ،از روی تعصدب و دفداع از تنهدا
چیزی ک دارد ،یعنی انسی  ،با معلمها ب پرخاش میپردازد و ب دنرال شخصی میگردد ک ب دختدرش
نزدیک شده تا ل ۀ ننگی بر دامن دختر او نقش نرندد؛ بیخرر از آن تعرم ب انسی درست در همدین
وقت در زیر درخت لیمو در وال وقوع است .مشدی منوچ پس از این توسط معلمها تحقیر میشود ،از
فرط سرخوردگی دست ب خودکشی میزند .انسی نیز بعدد از ایدن اتااقداو ازشددو شدر  ،از نیداکویی
فاصل میگیرد .بعد از گذشت م موریت پنجسالۀ معلمها ،آنها با اتوبوسی قصد بازگشت ب شهر میکنند،
اما نیاکویی تصمیم ندارد با آنها برگردد .انسی نیز ک قرل از رفتن بقراطی سراغ قولهای او را میگیدرد
و میخواهد با او همراه شود ،ب شدو تحقیر و سرخورده میشود .او شرمسار و درمانده ،ب سمت نیاکویی
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بازمیگردد.

روش تحقیق
این تحقین ب روش توصیای-تحلیلی انجا شده است .مطالعاو بدرای تحقدن ایدن پد وهش بد صدورو
کتابخان ای بوده و شامل منابع معترر ب زبان فارسی و انگلیسی در ووز شخصیت ،شخصیتپردازی در
تئاتر ،و تحلیل شخصیتهای نمایشی ،صورو گرفت است .برای فهدم دقیدنتدر موضدوع ،دو نمایشدنامۀ
دوشیزه جولیا ،نوشتۀ آگوست استریندبرگ و در م بخوان نوشتۀ اکرر رادی انتخاو شدده اسدت .دلیدل
انتخاو این دو نمایشنام  ،شراهتهدای بسدیار دو شخصدیت زن ایدن نمایشدنام هدا ،نزدی دی سداختار
شخصیت پردازی این دو نمایشنام با الگوی بولن ،و همچنین شراهتهای سر ی این دو اثر بدا ی ددیگر
میباشد .این دو نمایشنام  ،ک متعلن ب دو قلمروِ جغرافیایی ،زبانی ،و فرهنگی متاداوو مدیباشدند ،بدا
این فرم ک الگوی بولن الگویی جهانی است و درمورد درا فارغ از مرزهای متداول قابلکداربرد اسدت،
انتخاو شده و ب صورو تطریقی بررسی خواهند شد.

بررسی تطبیقی شخصیت های «جولیا» و «انسیه» با تکیه بر الگوهای شیینودا
بولن
کهن الگوها همانند خوابی هستند ک باوجود درک ناقص آن ،ب دلیدل داشدتن معدانی نهاتد و نمدادین،
برای آن اهمیت قائل هستیم .کمرل میگوید« :خواو ،اسطورهای فردی و اسطوره ،خوابی جمعی است»
(کمرل .)11 :1902 ،اگر توانایی تعریر صحی خواو را داشت باشیم ،ارترداط آن بدا وضدعیت خویشدتن
همانند جرق ای از بینش درونی پدیدار میشود .ب همین نسرت ،زمانی ک در تعریر یک کهنالگدو ایدن
ارتراط با وضعیت شناسایی شود ،اوتماالً این کهنالگو ب مسئل ای مهم در زندگی اشداره مدیکندد کد
میتوان ب دنرال واقعیت آن رفت (بولن .)1۵ - 12 :1910 ،همانطورکد بدولن بارهدا اشداره مدیکندد،
ب مراتب اتااد میافتد ک ترکیدب دو یدا چندد خددابانو در وجدود یدک زن نهاتد باشدد و هرکددا در
مرول ای از زندگی یک زن قدرو پیدا کرده ،بقی را کنار زده ،و ضمن بدارز کدردن وی گدیهدای خدود،
وی گیهای دیگر را کمرن نمایند .در این بخدش بد بررسدی وی گدیهدای کهدنالگدویی دو شخصدیت
«جولیا» و «انسی » میپردازیم تا برینیم این وی گیها چ نسرتی با خصدلتهدای خددابانوان در الگدوی
بولن دارند.
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مظلومنمایی :دلربایی مردان از زن هرایی
از اولین برخوردهای هرا با همسرش ،زئوس ،نقل شده است ک  :زئوس برای رسیدن ب هدرا خدود را بد
پرنده ای کوچک و نحیف تردیل کرد ک از سرما میلرزید .تروم هرا در نخستین لحیۀ دیدن این پرنده
جلب شد و او را در آغوش گرفت .زئوس در همین لحی ب چهر واقعی خود درآمد و هرا را در آغدوش
گرفت .هرا ب او توجهی ن رد و ب ابراز عشن زئوس پاسخی نداد تا زمدانی کد قدول ازدواج از او گرفدت
(بولن.)112 - 110 :1910 ،
در نمایشنامۀ دوشیزه جولیا ،زمانی جین موفدن بد ندر کدردن جولیدا و بد دسدت آوردن دل او
می شود ک داستانی ساختگی از عشن دوران کودکی خود ب او گات و اشاره میکندد کد در آن زمدان
ب دلیل شدو عشن ب جولیا ،دست ب خودکشی زده است .جین میگوید« :شما را کد دیدد  ،تصدمیم
گرفتم برگرد خان و بمیر  ».و در ادام ماجرای دروغین خودکشی کودکان را بدرای جولیدا مدیگویدد.
هرچندک جین با این ترفند کمی جولیا را ب خود جلب میکند ،در ادام شاهد آن هسدتیم کد جولیدا
دربرابر چنین رابط ای ک آن را نامشروع ،مایۀ بیآبرویی و نن میداند ،مقاومت میکند .جولیدا چندان
ب داشتن رابطۀ نامشروع ،آنهم با فردی از طرقۀ پست ،وساس است کد وتدی قصدد مدیکندد سد
خویش را ک با س دربان (تمثیل طرقاتی) روابطی داشت  ،ب ُشد .از سوی دیگدر ،شخصدیت انسدی در
نمایشنامۀ در م بخوان رادی نیز ،در معرم چاپلوسیهای بقراطی قرار میگیرد .بقراطی سعی میکندد
با گات های خود ،اوساساو انسی را برانگیخت و خود را در دل او جا کند .این ترفند تدا وددی کدارگر
میافتد و پس از چاپلوسیها و میلو نماییهای متعدد و خرید گردنرند ،انسی تا ودودی نر شده و ب
بقراطی تمایل پیدا میکند .اما همانند آنچ در نمایشنامۀ دوشیزه جولیا برای جولیا رخ میدهد ،ب طدور
مطلن را شخصیت مرد نشده و ضمن اصرار برای بازپس دادن گردنرند ب بقراطی ،از آمدن سر وعدهای
ک قرار است زیر درخت لیمو اتااد بیاتد ،سر باز میزند.

وصلت :عدم صبر و تحمل زنان هرایی به اندازۀ الزم
همانگون ک گات شد ،هرا بیش از هر چیز تمایل ب زناشویی دارد .زندگی بدون وصلت برای زن هرایی
بیمعنا است و انگیز این خدابانو بیش از هر چیز معطوف ب ازدواج و زناشویی است .رابط ای متعهداند
و پایدار ،آرمان و ایده آل زن هرایی است و اوج آن زمانی است ک این رابط ب ازدواج منجر شود (بولن،
 .)111 - 111 :1910در هر دو نمایشنام شاهد فشار زیاد ازجانب زندان بدرای ایجداد پیوندد بدا «مدرد»
وجود دارد .نمود بهتر این مسئل در انسی دیده میشود .انسی با این از عالقۀ نیاکویی ب خود بداخرر
است و وتی خود او نیز ب نیاکویی ابراز عشن کرده ،ب دلیل اناعال نیاکویی در برداشدتن قددمی مح دم
برای تردیل این عشن ب وصلت ،ب سادگی و با پیشنهاد دروغین بقراطی ،در دا او میاتد .آرزوی ازدواج
با یک «مرد» چنان در او قوی است کد چشدمانش را بدر وقیقدت مدیبنددد و وعددههدای بقراطدی را
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میپذیرد.
جولیا نیز ک تازه نامزدیاش برهم خورده و طرن گاتۀ کریستین تالشهایش برای ب نتیج
رسیدن رابط ب ثمر نرسیده است ،ب اولین مردی ک در اطراف خود مییابد (جین) جذو شده و
سرنوشتی را برای خود رقم میزند ک فرجامی ناخوش دربر دارد .ی ی از دالیل مهم تردید اولیۀ جولیا
در برقراری رابط با جین ،فاصلۀ طرقاتی او با «مرد» است .همانطورک در عین همنشینی در تحقیر او
تعلل نمیکند .جولیا در جایی ک با هم مشغول نوشیدن هستند ،ب جین میگوید« :کاشم را بروس!»
اما درنهایت آرزوی شدید ازدواج است ک خود را بر «زن» تحمیل میکند.

والدین :تأثیر رفتار تربیتی درجهت الگوپذیری از کهنالگوها
هرا در خانواد اسطوره ای خود مواج با ماهومی است ک از آن با نا «پدرساالری» یاد مدیشدود .پددر
هرا فرزندان خود را پیش از آن فرصت رشد پیدا کنند ،میبلعید و مادر دربرابر ایدن سرنوشدت تسدلیم
بود و چار دیگری نداشت .این شرایط خانوادگی ،رؤیای داشدتن خدانواد خدوو را بدرای هدرا تاسدیر و
توجی میکند (بولن .)102 :1910 ،نمود والدین هرا را میتوانیم ب وضوح در نمایشنامۀ دوشدیزه جولیدا
برینیم .استریندبرگ در این نمایشنام ب تاصیل روابط پدر و مادر جولیدا را تصدویر کدرده اسدت .مدادر
مرارزهگری ک تنها آمال و آرزویش ایستادن دربرابر پدرساالری کنت است و برای رسیدن ب این هددف
تا پای آتش زدن همۀ داراییهایش و وتی خودکشی میرود .مادر جولیا او را ب ش لی تربیت مدیکندد
ک فرقی با پسر نداشت باشد و قادر ب انجا کارهدای پسدران باشدد .پدس از مدرگ مدادر نیدز فاصدل و
گسستگی جولیا با پدرش واظ میشود و در واقع او جای مادر را در خانواده میگیدرد .گداهی نیدز پددر
ب خاطر رابطۀ انحصاری مادر با دختر ،از نزدیک شدن ب دختر م یوس میشود.
این دقیقاً رابط ای است ک مابین انسی و پدرش مشددی مندوچ دیدده مدیشدود؛ رابطد ای چندان
مناصل ک رادی ب بهترین ش ل آن را ب نمایش میگذارد :در هیچ صحن ای ما آنها را با هم نمیبینیم،
مگر در صحن ای ک مشدی منوچ مرده است .در جایی ک مشدی منوچ متوج نزدی ی ی ی از معلمان
ب انسی شده ،از خود انسی اسم شخص را نمیپرسد و ترجی میدهد خود بد دنردال متعدرم بگدردد.
همۀ اینها نشان از فاصلۀ میان این پدر و دختر دارد و الرت مدادری کد در هدر دو نمایشدنام در کندار
خانواد خود نیست ،اما ت ثیراتش بر رابط های مخدوش خانوادگی کامالً محسوس است.

حرفه :جایگاه تحصیالت و شغل برای زن هرا
تحصیل و داشتن شغل دارای اولویتی ثانوی برای زن هرایی است .اگر هدرا کهدنالگدوی غالدب یدک زن
باشد ،مقا  ،ورف و جایگاه اجتماعی بخش فرعی زندگی وی را تشد یل خواهدد داد .هدرای غالدب اگدر
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ازدواج کرده باشد ،نیازهای همسر خود را مقد بر نیازهای شخصدی خدود مدیداندد و مطدابن خواسدتۀ
همسر عمل خواهد کرد (بدولن .)101 :1910 ،ایدن نموند را بد وضدوح مدیتدوان در رفتارهدای انسدی
شناسایی کرد .انسی بااین نیاکویی ،ب عنوان معلمش ،او را ب تحصیل تشوین میکند ،ب دنرال دلردری
برای نیاکویی است و توج وی های ب درس ندارد.

روابط با زنان :موجود بیارزش
دوستی با زنان دیگر برای زنی با کهنالگوی غالب هرا اهمیت چندانی ندارد و معمدوالً ایدن گدروه از
زنان دوست مؤنث صمیمی ندارند .اولویت آنها گذراندن زمان با همسر است (همان .)101 :این موضدوع
در هر دو شخصیت جولیا و انسی دیده میشود .هیچیک از آنها دوست مؤنثی ندارندد و فقدط در تدالش
برای دستیابی و همراه شدن با مرد نمایش هستند .تنها زمدانی کد جولیدا تحدتفشدار اسدت و دنردال
پناهگاهی میگردد تا از جین فاصل بگیرد ،از روی ناچاری ب سمت کریستین ،ک تنها شخص واضر در
صحن است ،رفت و از او پناه میخواهد.

روابط با مردان :انتظار رضایت و خرسندی
زن هرایی همزمان جذو دو وی گی در مردان میشود )1 :قدرتمندی و اقتدار ،و  )2نیازمندی ب مهدر و
محرت .مردان موفن زیادی هستند ک مانند زئوس ،عنصر عاطای پسرک نابالغ را در روان خود دارندد و
این ترکیب ،تسخیرکنند قلب زن هرایی اسدت .ایدن دسدت از مدردان دوسدتان صدمیمی ندارندد و در
همراهی کردن دیگران در زمان اندوه ،ناتوانند .عد بلوغ عاطای این دسدت از مدردان آندان را بد تعددد
روابط سود میدهد؛ ب جای این یک رابطۀ عمین داشت باشند (بولن.)222 - 100 :1910 ،
بقراطی و جین ،هر دوِ این مردان زئوسی ک ب انسی و جولیا جذو شدهاند ،مردانی قدرتمندند کد
پسرکی نابالغ را همراه خود دارند .رادی ،بقراطی را ب عنوان مدیر بقیۀ معلمان آورده تا جنرۀ قدرو او را
افزایش دهد؛ همانطورک چندین بار در طول نمایشنام دیگران او را با عندوان «جنداو رئدیس» صددا
می کنند .کودک نابالغ شخصیت بقراطی را میتوان از زدن عینک آفتدابی وتدی در هنگدا بداران دیدد.
تناقضاو جولیا در فرآیند جذو ب جین نیز ب همین مسئلۀ قدرو بازمیگدردد .جدین ،کد از غدروری
وی ه برخوردار است ،برای جولیا جذابیت پیدا میکند ولی ب واسطۀ پستی طرقۀ اجتماعیاش ،با دودلدی
همراه میشود .جولیا نیز در کشاکش این تناقضاو ،نمیتواند درمورد او تصدمیمگیدری قطعدی و صدری
داشت باشد .رؤیای کودکانۀ جین درمورد تاالری ک از کودکی و زمانی ک پسدری نابدالغ بدوده و آرزوی
تصاوب آن را داشت  ،هنوز هم همراه اوست.
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روابط با مردان :نقطهضعف زن هرایی
زنان هرایی توانایی شناخت و تحلیل الگوی رفتاری شخصیتها را ندارند و این نقط ضعف ایشان اسدت.
توج این نوع زنان ب ظاهر است و ب همین دلیل ب سادگی فریب میخورندد .اگدر همسدر وی دروغگدو
باشد و روابط متعدد با دیگر زنان برقرار کند ،زن هرایی دفعاو م رر آزرده خواهد شد؛ زیرا هر بار دروغ
همسر را خودخواست باور میکند .باوجود آزارهای بیپایان ،زن هرایی هیچگاه ب دنرال جددایی نخواهدد
بود (بولن .)222 :1910 ،انسی و جولیا نیز از همین زنان هستند .استریندبرگ این نقط ضعف جولیدا را
با جنون وی درآمیخت و ب بهترین ش ل ب تصویر کشیده است .جولیا در هر لحی ای از نمایشنام بعد
از این از جین ناامید میشود ،بالفاصل ورف او را میپذیرد و میخواهد با او همراه شود .در ایدن بدین
هرچ نمایشنام پیش میرود ،اهانتهای جین ب او بیشتر شده و جولیا بیش از قرل تحقیدر مدیشدود.
باوجوداین باز هم در لحیۀ بعد دست ب دامن جین شده و آرزوی همراهی خود بدا او را ابدراز مدیکندد.
همانطورک در زمان ورود کنت و مطرح شدن اید فرار ،ب جین مدیگویدد« :تدو هدم بیدا ،مدن امدروز

نمیتوانم تنهایی سار کنم».
انسی نیز ک از اساس شخصیت سادهلووی دارد ،وتی در آخرین لحیداو ،قردل از رفدتن بقراطدی،
بااین بقراطی چندین بار او را ب بدترین ش ل مم ن پس زده است ،هنوز اصرار دارد با او همراه شدود.
این خودتحقیری تا آنجا پیش میرود ک بقراطی بدون هیچ پروایی ب او توهین میکند و بدا ناسدزا از او
دور میشود .بقراطی در واپسین کلماو خود و در پاسخ ب درخواست انسی برای عمل ب قول و قرارها،
میگوید» :بیخودی ب من وصل نزن ،کولیبازی هم درنیار ،ب من نمیچسر ».

مهاجرت :مشکل یا راهحل؟
ازآنجاک همسر در زندگی زن هرایی دارای مرکزیدت بدوده و پیوندد معندوی بدا وی ،اصدل زنددگیش را
تش یل می دهد ،تغییر محل زندگی ،کنار گذاشتن دوستان سابن ،و تغییر سایر شرایط ب سادگی صورو
میپذیرد .او همۀ جنر های زندگی خود را برای همراهی با شوهرش تطرین خواهدد داد (بدولن:1910 ،
 .)221در هر دو نمایشنام  ،جولیا و انسی ب این جاب جایی و تغییر م ان ب عنوان راهول نگاه میکنند.
انسی در بدترین لحیاتی ک مورد هجو اهانتهای کوبند بقراطی قرار دارد و بعدد از آن د در جدواو
سؤال «چ زمانی برمیگردی؟» ،پاسخ «هیچوقت» را می شنود ،اولین چیزی ک بد زبدان مدیآورد ایدن
است« :آیا من میتوانم ب رشت بیایم؟» .جولیا نیز در نهایت امر ،جدز مدرگ ،تنهدا راهودل را در فدرار و
مهاجرو با جین دیده و بر آن اصرار میورزد؛ همانطورک آنها یکسو پایانی نمایشنام را درگیدر ایدن
موضوع هستند ک با ی دیگر ب سار بروند یا نروند.
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پرسفون مظهر بهار
عد اطمینان و امیدواری وی گی های بارز پرساون است ک اغلب در زنان جوان بروز پیدا مدیکندد.
این دوران مانند مرولۀ گذار برای این دست از زنان عمل میکند تا آن باألخره مدردی از راه رسدیده و
ب زندگی آنها ش ل و معنا برخشد .پرساون آرا و مؤدو ،برای جلب رضایت دیگران مطیع اوامر ایشان
خواهد بود .در فصول زندگی زنان ،پرساون میهدر بهدار اسدت (بدولن .)221 - 2۵۵ :1910 ،نمدود ایدن
وی گی پرساون فقط در انسیۀ رادی دیده میشود .انسیۀ کم ورف و آرا  ،وتی واضر ب جددی گدرفتن
درسی ک در وال یادگیری آن است ،نیست .او ب مردان نمایشنام دل بست و امیدوار است تا ی دی از
آنها س ان هدایت زندگی او را دردست گرفتد و او را بدا خدود بردرد .مناعدل بدودن انسدی در سرتاسدر
نمایشنامۀ رادی دیده میشود .او نمی تواند گردنرند هدی را از بقراطی قرول ن ند و وتی نمیتواند سدر
قرار با او نرود .دور از انتیار نیست ک در قرار نیز ب تعرضاو بقراطی« ،ن » نگوید؛ آنهم زمانی کد بد
نیاکویی عالق دارد و نیاکویی هم دلرستۀ او است.

خطاهای شخصیتی و بیماری روانی :پرسفون در جهان زیرین!
زنان پرساونی ب دلیل وابستگی ب دیگران معموالً از راههایی ب خواست های خود میرسدند کد گداه بدا
چاپلوسی ،دروغ و فریب همراه است .آنها دچار خودشیاتگی هستند و آنقدر درگیر خود مدیشدوند کد
واقعیت را ازدست میدهند و این موضوع آنها را ب سمت بیماریهای روانی سود میدهد (بدولن:1910 ،
.)212 -212
این خطاهای شخصیتی و الرت مهمتر از هم  ،بیماری روانی ناشی از این الگو ،ب وضوح در شخصیت
جولیا قابل مشاهده و بررسی است .جولیا در همان ابتدای ش لگیری رابط اش با جین ،با دروغی کد از
قرل وقیقت آن را می دانیم ،برای ما و جین رسوا میشود و طریعتاً بر قضاووهای بعدی ما و جین از او
ت ثیر میگذارد .قرل از ورود جولیا ب صحن  ،جین ماجرای برهم خوردن نامزدی او را تعریف مدیکندد و
در بدو ورود ،روایت متااوتی را از جولیا میشنویم .یک دروغسازی ک برای جولیدا سدخت نیدز بد نیدر
نمی آید .خودشیاتگی از دیگر صااتی است ک جولیا در تما طول نمایشنام با خدود همدراه دارد؛ یدک
وی گی مخرو ک درنهایت ب تنها ماندن و ب بنبست رسیدنش مدیانجامدد .جندون نیدز دیگدر وی گدی
جولیا است ک گویی قرل از نمایش آغاز شده و در طول نمایش او را در تنگندا قدرار داده و بد او اجداز
فرار نمیدهد و باألخره همین جنون است ک او را ب دا خودکشی میاف ند.
ردیف

کهنالگو

1

هرا

جدول بررسي تطبیقي و تحلیلي دو نمایشنامه با الگوهای بولن
نمود در شخصیت انسیه
نمود در شخصیت جولیا
ویژگي
میلو نمایی :دلربایی مردان
از زن هرا

داستان ساختگی عشن دوران
کودکی جین ب جولیا

خرید گردنرند هدی ازطرف
بقراطی

 232فصلنامه علمي زن در فرهنگ و هنر ،دورة  ،14شمارة  ،2تابستان 1411

ویژگي

نمود در شخصیت جولیا

نمود در شخصیت انسیه

ردیف

کهنالگو

وصلت :عد صرر و تحمل
زنان هرایی ب انداز الز
والدین :ت ثیر رفتار تربیتی
درجهت الگوپذیری از
کهنالگوها
ورف  :جایگاه تحصیالو و
شغل برای زن هرا
روابط با زنان :موجود
بیارزش
روابط با مردان :انتیار
رضایت و خرسندی
روابط با مردان :نقط ضعف
زن هرایی

ارتراط گرفتن با جین بعد از
ناامیدی از نامزد سابن

ارتراط گرفتن با بقراطی بعد از
اناعال نیاکویی

2

هرا

جولیا ک با کمترین ارتراط با
پدر ،جانشین مادر میشود.

عد ارتراط مطلن انسی و
مشدی منوچ

3

هرا

4

هرا

2

هرا

2

هرا

2

هرا

2

هرا

مهاجرو :مش ل یا راهول؟

2

پرساون

پرساون :میهر بهار

-

11

پرساون

خطاهای شخصیتی و
بیماری روانی

خودشیاتگی ،دروغ ،جنون

برای وی اهمیتی ندارد.
عد داشتن دوست و همراه
مؤنث
جین مردی مغرور و قدرتمند
ب همراه پسرک درون نابالغ
باور کردن ماجرای عاشقی از
دوران کودکی
اصرار برای فرار با جین بعد از
توهین و تحقیر

برای وی اهمیتی ندارد
(بیاهمیتی ب مدرس )
عد داشتن دوست و همراه
مؤنث
بقراطی مدیر مدرس و رئیس،
ب همراه پسرک درون نابالغ
باور کردن قول و قرار ازدواج
اصرار برای همراه شدن با
بقراطی بعد از تحقیر چندباره
مناعل و امید ب مردان قص
بدون توج ب عالقۀ خود
-

بحث و نتیجهگیری
بولن با ساختار کلی کهن الگوهای یون و تلاین وی گیهای انسان امروزی در این دست بندیها و ب روز
کردن آنها ،موفن ب خلن الگوهایی دقین شده ک شخصیتهای دراماتیک ب ش لی بینقص منطردن بدر
آن جای گرفت و رفتار میکنند .همانطورک در این پ وهش ،نمون وی گیهای انسانی هرا یدا پرسداون
از نگاه بولن شرح و بسط داده شده و با دو شخصیت نمایشی منتخب این پ وهش ،انطراد رفتاری دقین
براساس الگوی ترسیمشده ،دارد .دو شخصیت مذکور در اکثر موارد مت ثر از وی گیهای خدابانوی غالدب
ب سر میبرند و گاه نیز خدابانوی دیگری در هریک از آنها بیدار شده و نقش خود را ب دقینترین شد ل
ایاا می کند .خدابانوی هرا برای این دو شخصیت دستورالعمل تجویز کرده و تعیین مدینمایدد کد چد
چیزی برای آنها اهمیت دارد و سرنوشت و تقدیر انسی و جولیا توسط هرای درون آنها رقم میخورد .از
دستاوردهای مقایسۀ وی گیهای بنیادین شخصیت انسیۀ رادی و جولیای استریندبرگ با کهدنالگوهدای
غالب بر آنها ،می توان نتیج گرفت ک خدایان و خددابانوان بدا هدزاران افسدان و داسدتان پیرامونشدان،
هرکدا ب ش لی ،می توانند راهنما ،الگو ،و منرع الهامی برای همۀ نویسدندگان باشدند .همدانگوند کد
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مشخص شد ،نویسندگان بزرگدی چدون رادی و اسدتریندبرگ ،بدرای خلدن مهدمتدرین شخصدیتهدای
روایاتشان آگاهان یا ناآگاهان از قالب دقین وی گیهای این خدابانوان بهره جست اند .این یافت  ،نویدد آن
را میدهد ک در هر زمان میتوان شخصیتهای درا را با متر و معیدار کهدنالگوهدا سدنجید ،بد آنهدا
پرداخت و درنهایت خلقشان کرد .همچنین زمینۀ پ وهشهای بیشتر درخصو بررسی شخصیتهدای
موفن نمایشی براساس الگوهای بولن ،جهت شناسایی الگوهای نهات در متون نمایشی و سنجش نتدایج
این پ وهش پیشنهاد میشود.
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