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  مقدمه
 بـاهم دارنـد و هـر دو بـا     ينزديكـ  بسـيار  ارتباط شناختي روان و شناختي اسطوره دو رويكرد نقد

 دربـارة  را چيـزي  اسـت  تالش در يكاو روان .كنند ميرا مطالعه  انسان رفتار زيربنايي هاي انگيزه
 فـاش  را ملـت  هـر فكري  مختصات و ذهن اساطير، بررسي كه درحالي كند، آشكار فرد شخصيت

 هـم  اسـاطير  فردند، ناهشيار هاي اضطراب و اميال از بازتابي رؤياها كه طور همان درست. كند مي
ي يونـگ،  شناسـ  رواندر . انـد  تلـ م يك آرزوهاي و ها ترس ها، ارزش اميدها، نمادين هاي فرافكني

مطـرح اسـت كـه در    ) ها تايپ آركي(و صور اساطيري  1ناخودآگاه جمعي اصطالحات مهمي چون
. جايگـاه محـوري دارنـد    ،گـرا  انه و نقـد اسـطوره  شناسـ  روانويژه نقد  مباحث جديد نقد ادبي، به

ناخودآگاه جمعي ميراثي است از زندگي نياكان و حتي از دورانـي كـه بشـر در مراحـل حيـواني      
طـرح كلـي رفتارهـاي بشـري اسـت كـه       ) الگو اساطيري يا كهنصورت (تايپ  زيست و آركي مي

پردازي و هنر  ياها و توهمات و خيالؤصور مثالي در ر. خاستگاه آن همان ناخودآگاه جمعي است
. طوركلي بر زنـدگي انسـان و مناسـبات او نظـارت دارد     دهد و به و ادبيات خود را به ما نشان مي

  انــد نــد كــه در مطالعــات ادبــي مــورد توجــه بــودها الگوهــاي مهمــي آنيمــا و آنيمــوس از كهــن
  ].227ـ226، ص16[

بار در آثـار كـارل    ، نخستين3و آنيموس 2مطالعة تخصصي مادينه و نرينة روان، يا همان آنيما
با اينكه بحـث  . انجام گرفت ،5هايش انسان و سمبلويژه در كتاب كالسيك او،  ، به4گوستاو يونگ

توان در آثـار دوران پـيش از مـيالد پـي      نيما و آنيموس را مييونگ چندان كهن نيست، ردپاي آ
الگوهـا از تكـرار تجربيـات نياكانمـان سرچشـمه       كه يونگ بر اين باور بود كه كهـن  گرفت؛ چنان

اي است از همة تجربيات اجدادي مردان با زنـان   گيرند و آنيما، وجه مؤنث روان مرد، گنجينه مي
باز  1907در سال  6روان انسان به زمان آشنايي او با فرويد عالقة يونگ به مطالعة]. 61، ص21[

) مكتب زوريخ(شناسي بين عقايد فرويد  گردد؛ هرچند پس از مدتي، دربارة نكات اساسي روان مي
اختالف عمده پيدا شد؛ مثالً، در تشـخيص محـرّك و انگيـزة رفتـار     ) مكتب وين(و عقايد يونگ 

دانست، حال آنكه يونگ وسعت  ه تمايالت جنسي معطوف ميطوركلي ب كه فرويد آن را به 7انسان
، 26[كـرد   بسيار بيشتري براي آن قائل بود و آن را با نيروي حياتي به معناي اعـم منطبـق مـي   

 گاهانهبود و آ ه در بشر معتقدگادآناخو جمعي وجود روان د، بهخو هاي تحليل يونگ در]. 4ـ1ص

                                                        
1. collective unconsciousness 
2. Anima 
3. Animus 
4. Carl Gustav Jung 
5. Man and His Symbols 
6. Freud 
7. libido 
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 يهاوربا يگير شكل ندرو و علت تا شد پيوند قائل مي جمعي فرهنگ و ديفر روان زةحو دو نميا
درست به همين شيوه، بـراي   نيز اي رهسطوا نقد. كندپيگيري  ميآد هنذ قعماا در را يساطيرا

  .]46، ص18[گردد  مي يبشر كمشتر يلگوهابه دنبال ا آن رسطو الي در البه تأويل متن،
هـا و حـوادث    د تا رفتـار شخصـيت  كن م ميالگوها در اثر ادبي اين امكان را فراه مطالعة كهن

 سـرنموني  تمركز بر باو  ودشده بررسـي شـ   الگوهاي شناخته داستاني در ارتباط با اساطير و كهن
 پارچــه، يــك نشياخو اســتقرايي بــه يندرو طي و لگوهاا كهن نميا بطروا شبكة سيربر ياويــژه 

  ].49، ص18[دسترسي حاصل شود  ثرا فرهنگي ايمحتواز  دينتقاا و قانهخال
شناختي يونـگ، بـر آن اسـت بازتـاب آنيمـوس را در       پژوهش حاضر با اتخاذ رويكرد اسطوره

بهرام  ، نوشتة)1385( ندبهو ) 1372(خانه  پردههاي  نامه هاي زن نمايش ها و گفتار شخصيت كنش
اصل هاي فرهنگي و اجتماعي چيرگي آنيموس و آثار و نتايج ح بررسي قرار دهد و زمينه بيضايي،

نامه گروهـي از   برندگان روايت در هر دو نمايش پيش. ها مطالعه كند نامه از آن را در بافت نمايش
اي كه دارند هـرروز بـا مـردان زيـادي سـروكار دارنـد و در        ، زنان به حكم پيشهندبهند؛ در ا زنان
با . معاشرت دارندزنان به حكم سلطان، به جز با شخص او، فقط با خواجگان دربار حق خانه  پرده

توجه به اينكه بحث اين مقاله به تجلي قطب آنيموس در زنان مربـوط اسـت، بـراي درك بهتـر     
شناختي  ، الزم است رويكرد اسطورهشده هاي بررسي نامه الگو در نمايش بازتاب اجتماعي اين كهن

ي از رفتارهاي بسيار تواند در رديابي سرچشمة اهميت اين رويكرد در آن است كه مي. اتخاذ شود
  ].28ـ27، ص8[گر باشد  ياري مان اساطيري ةآميخته با فرهنگ ما در گذشت

  پيشينة پژوهش
الگـو و ارتبـاط آن بـا متـون      هاي بسياري با موضوع و رويكرد اسطوره و كهـن  نامه مقاالت و پايان

و باالخص  گرفته در حوزة ادبيات نمايشي انجامهاي  اما درخصوص پژوهش ،اند ادبي نگارش يافته
اغلـب  . تـوان بـه مـواردي اشـاره كـرد      كه مورد تمركز مقالة حاضر است، مـي  ،آثار بهرام بيضايي

هـاي او   هنام فيلمكه موضوعي مشابه اين پژوهش دارند،  ،اين نويسنده شده بر آثار مطالعات انجام
ه را در طــوركلي نمــاد و اســطور بــه] 12[و رضــازاده ] 2[مــثالً افشــار  ؛انــد نظــر داشــته را مــد
ة نامـ  نمايشلي و حقيقي دو مقاله با موضوعيت زنان دو  حسن. اند هاي وي بررسي كرده هنام فيلم
هاي عاطفي شخصـيت زنـان در نظـام     كه در هر دو مقاله ويژگي] 10 ؛9[دارند خانه  پردهو  ندبه

اي  شود؛ امـا در انتخـاب چـارچوب نظـري ايـن دو مقالـه از نظريـه        مردساالر داستان تحليل مي
  .اند متني و بدون ارجاعات بيروني تدوين يافته با بررسي درون فقطاستفاده نشده و مقاالت 

بررسـي  «نامـة عاطفـه خاتميـان بـا عنـوان       ترين مورد به پـژوهش حاضـر، پايـان    اما نزديك
الگوهاي  است كه در خوانش كهن] 11[» الگويي هاي بهرام بيضايي بر اساس نقد كهن هنام نمايش

هـا را در   عمـومي، آن  شـكل تـر اتخـاذ كـرده و بـه      ايه، آنيما و آنيموس ديدگاهي كلـي نقاب، س
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رو، خـوانش   ايـن در حـالي اسـت كـه پـژوهش پـيش      . هاي بيضايي دنبال كرده است هنام نمايش
و موضـوع را در ارتبـاط    ردبيضايي مد نظر دا ةخان پردهو  ندبهالگوي آنيموس را در  تر كهن جزئي

  .كند و اجتماعي آن مطالعه مي با خاستگاه فرهنگي

  ناخودآگاه جمعي و مفاهيم كهن
ولي بر يكـديگر   ،داند كه جدا از يكديگرند يونگ شخصيت انسان را مركب از چند نظام رواني مي

  :ند ازا ها عبارت تأثير مستقيم دارند؛ اين سيستم
 ؛يا خودآگاه 1من .1
 ؛2ناخودآگاه فردي .2
 ؛ناخودآگاه همگاني با مفاهيم كهن .3
 ؛)چهرة ساختگي( 3ماسك .4
 ؛)آنيما و آنيموس(هاي مردي و زني  جنبه .5
 ؛4سايه .6
 ؛هاي آن توجه به شخصيت و كنش .7
  ].72، ص14[ 5خود .8

رابطـه و تفـاوت دو مفهـوم     مفصـالً ] 24) [1389( هـايش  انسـان و سـمبول   يونگ در كتاب
را ركـن  » مـن «او . كنـد  را در ساختار شخصيت انسـان مطالعـه مـي   » ناخودآگاه«و » خودآگاه«

هـايي را شـامل    احساسات، عواطـف و انديشـه   ةهمداند كه  مربوط به اعمال ارادي و خودآگاه مي
، 19؛ 29، ص7 :رك[كننـد   شـود كـه آگاهانـه محركـات را گـزينش، تجزيـه و تحليـل مـي         مي
  ].97ـ96ص

از كيفيات و خصوصياتي تشكيل يافته كه زماني خودآگـاه  » ناخودآگاه فردي« ،يونگ نظربه 
روان هـر نـوع امـر    . انـد  شده يا مورد غفلت واقع شـده  زده، فراموش اند، ولي به داليلي واپس بوده

هـاي ارزشـي جامعـه منطبـق نباشـد، از صـحنة        ناخوشايند يا موردي را كه پذيرش آن با نظـام 
ينـدي،  ارانـد و متعاقـب چنـين فر    د و سرانجام از حيطة خودآگاهي ميكن هوشياري وانشاني مي

هـا، تـأثرات و    بخشـي از ناخودآگـاه شـامل انبـوهي از انديشـه     . ديگر قابل يادآوري نيسـت  مورد
. گذارند بر آن تأثير مي ،شده است كه گرچه در ذهن خودآگاه حضور ندارند هاي موقتاً پاك نمايه
كـه خواسـتيم     توانيم هر زمـان  روند، هرچند ما نمي گاه از ميان نمي شده هيچ هاي فراموش انگاره

                                                        
1. ego 
2. personal unconscious 
3. persona 
4. shadow 
5. self 
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تواننـد هـر لحظـه و     ها به صورت نهفته در آستانة ياد قرار دارنـد و مـي   اين. ها را حاضر كنيم آن
  ].41ـ36، ص24[ها فراموشي نمايان شوند  اغلب پس از سال

ضـمير  «قائـل اسـت كـه آن را    اما يونگ وجود الية ديگري را نيـز بـراي ناخودآگـاه انسـان     
اي دارد و مـورد   ي يونـگ اهميـت ويـژه   شناسـ  رواناين مفهوم، در . خواند مي» ناخودآگاه جمعي

او ناخودآگـاه جمعـي را   . ان قـرار گرفتـه اسـت   كـاو  روانان و شناس روانبحث و انتقاد بسياري از 
و گـاه غيرانسـاني   سـت  دانـد كـه آدمـي از نياكـان بسـيار دورد      اي از خاطرة آثاري مـي  گنجينه

الگوهايي است كه ابناء بشـر در   اي كه شامل بسياري از كهن خود به ارث برده؛ گنجينه) حيواني(
ناخودآگـاه جمعـي را   . هاي مختلف تاريخ با يكديگر به اشتراك دارنـد  نقاط زمين و در دوره  ااقص
خصـي را  تـوان نيرومنـدترين سيسـتم روان آدمـي دانسـت كـه گـاهي مـن و ناخودآگـاه ش          مي

هـا، توهمـات و برخـي اخـتالالت و امـراض       در بسياري از موارد، ترس. دهد الشعاع قرار مي تحت
]. 79ــ 75، ص14[شـمار آورد   رواني را بايد ناشي از مورد غفلت قرار دادن جريانات ناخودآگاه به

ـ  يونگ به برهمكنش خودآگاه و ناخودآگاه در انسان توجه داشـت و همـواره بـه آدمـي بـه       ةمنزل
دانسـت   را عبارت از كليت انسـان مـي   1»خودي«نگريست؛ او جريان  نظامي مركب و پيچيده مي

و از طرف ديگر محتويات ضمير ناخودآگاه بوده كه از طرفي شامل آنچه شخص از آن آگاه است 
در اين ديدگاه، برهم خوردن تعادل ايـن بـرهمكنش چـه    ]. 230 -225، ص26[را هم دربردارد 
بدين علت از ذهـن   فقطهاي رواني  بسياري از گره. شود ناخوشايندي را سبب مي بسا رخدادهاي

هاي ديگري هم هستند  ها را دفع كند، اما گره اند كه خودآگاه ترجيح داده آن خودآگاه جدا شده
شـوند و   هايي كه در ناخودآگاه توليد مـي  گره. اند كه به اختيار و ارادة فرد از خودآگاه رانده نشده

شـوند   ها ناشي مي ناپذير و نيروهاي محركي كه از آن ه همراه اعتقادات عجيب و شكستسپس ب
شـناخت بخـش ناخودآگـاه     ].13ــ 12، ص 25[گيرند  آن را فرامي و دننك ميبه خودآگاه حمله 

را خاستگاه ايـن دو بخـش، روان ناخودآگـاه،    زيروان، درآمدي بر شناخت آنيما و آنيموس است، 
  .شود ي در او ميهاي مسبب بروز كنش

  آنيما و آنيموس
اي بيشتر زنانـه   هايشان، اشتراكات رفتاري بسيار دارند؛ اشتراكاتي كه گاه سويه رغم تفاوت زن و مرد به

توان باور بـه دوگـانگي جنسـي طبيعـت      هاي كهن، اغلب مي در اساطير و سنت. يابند و گاه مردانه مي
در اسـاطير، آنيمـا نيمـة زنانـة ناخودآگـاه در مـرد و آنيمـوس نيمـة مردانـة           2.را مالحظه كرد  انسان

                                                        
1. Le Soi 

خوانيم كـه خـدا موجـودي دوجنسـي      مي كتاب مقدساز » سفر پيدايش«از باب پنجم  2و  1هاي  ، در آيهمثالً .2
هـاي   در آيه ،همچنين. كه مذكر و مؤنث بودند، شبيه خود آفريد ،ها را ترتيب نخستين انسانبوده و به همين 

  :باب دوم سفر پيدايش دربارة آفرينش زن چنين آمده است 23تا  21
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به صورت معمول به وجود اين بخش آگاه نيسـت، درحقيقـت در     گرچه انسان. ناخودآگاه در زن است
آنيما و آنيموس در رؤياهـا و تخـيالت و   . گيرد بسياري از اعمال خود تحت استيال و فرمان آن قرار مي

تجلـي   2رؤيـايي ) مـرد (و عاشـق   1رؤيـايي ) زن(صـورت معشـوق    ار ادبي، به ترتيب به همچنين در آث
  .توان در احساسات مردان و تفكرات زنان باز جست ردپاي اين دو را مي. كند مي

                                                                                                                                  
هايش را گرفت و گوشت در جايش پـر   خداوند خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت و يكي از دندهو ) 21

: و آدم گفـت ) 23 .وند آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زني بنا كرد و وي را به نـزد آدم آورد و خدا) 22. كرد
زيـرا كـه از    ،ناميده شـود » اءنس«هايم و گوشتي از گوشتم، از اين سبب  ست استخواني از استخوانا همانا اين

  .دگرفته ش انسان
به قـول كيميـاگران، آنـدروژن     ،اين نيروي ازلي. هم مؤنث بوده و هم مذكر ـ انسان نخستين ـ روشن است كه آدم

يانـگ و يـين دو   . شـود  يعني دوجنسي و در فلسفة افالطون، هرمافروديت يعني هم نر و هم ماده ناميده مـي 
ه انگر ذهن خودآگابييانگ اصل مذكر و . اند كه مبين اتحاد نيروهاي متضادند، مبين همين نكته ،سمبل چيني

  ].28 ص  ،15[انگر ذهن ناخودآگاه و تاريكي است بيو يين اصل مؤنث و 
 (=چون كيومرث به هنگام مردن تخمـه   ]:94ـ93 ، ص4[نويسد  مي بندهشنبه نقل از  در اين زمينه، مهرداد بهار

سال، در پايان چهل . چهل سال آن تخمه اندر زمين بود. بداد، آن تخمه به روشني خورشيد پالوده شد) نطفه
، پانزده برگ، مشي و مشيانه از زمين بدان گونـه برسـتند كـه كسـان     )ساقه تك (=ريباس پيكري يك ستون 

ميان هـر دوي ايشـان   . ساخت بود و هم) قد هم (=باال  يكي به ديگري پيوسته و هم. ايستند دست بر گوش باز
كدام ماده و كدام آن روان هرمزد آفريده بود  باال بودند كه پيدا نبود كدام نر و هم) هر سه(گونه  آن. روان برآمد

ي اندر ايشان شد يپيكري گشتند و آن روان به مينو پيكري به مردم از گياه) مشي و مشيانه(= پس هر دو [...] 
  .كه روان است

ن در مراسم عشاي رباني تانتري، انسا« در اديان مختلف نيز به اين وحدت در عين دوگانگي توجه شده است؛ مثالً
بـر روي  . مرد بـا آنيمـا و زن بـا آنيمـوس خـود وصـلت نمـوده اسـت        . درواقع با روان خود ازدواج كرده است

. كاري نشان داده شده است هاي معبد كاجوراهو در هند، اين عشق ممنوع به صورت هزاران تصوير كنده ديواره
  ].34 ، ص15[» غيرطبيعي است رساند كه اين عشق، عشقي اما هيچ كجا نشان از تمثال بچه نيست و اين مي

در اسالم از اسماء الهي هم بـه صـورت   «بينيم كه  مي شود؛ مثالً حتي در اديان ابراهيمي نيز چنين باوري ديده مي
 ةرا از اسماء الهـي دانسـته، آن را نشـان    ‘هي’و  ‘هو’ابن عربي دو ضمير . مؤنث و هم مذكر استفاده شده است

شـود كـه    كرانگي ذات اقدس الهي مي اشاره به بي، در تفسير اين دو نام نيز. دشمار نامحدودبودن پروردگار مي
همچنين در تفكر اساطيري قديم در اين باب به زبان رمزي آمده اسـت  . در مذكر و مؤنث محدود نشده است

زن  مـرد و نيمـه   ماده است؛ مثالً موجود ازلي الهي چنين بود يا شيوا گاهي خـداي نيمـه   ـكه موجود كامل نر
  ].251 ، ص17[» شود خوانده مي

بر مبناي همين بينش كهن اسـاطيري بـوده   «. در همة اين موارد، آرزوي بازگشت به اصل و رسيدن به وحدت وجود دارد
، زيرا كمـال مفـروض   ...)كاهنان، كشيشان، برخي از مشايخ، حضرت عيسي(اند  كرده است كه مردان كامل ازدواج نمي

  ].33، ص 15[» شده هم نر باشد و هم ماده مانند موجود ازلي فراموش اين بود كه موجود كامل،
اي گسترده دارد؛ آنيما و آنيموس نيز نمـود مشـابهي از    روان پيشينه و گستره عقيده به دوجنسيتي بودنِ ،بنابراين

  .روند شمار مي به اين تفكر
1. Dream-girl 
2. Dream-lover 



  171   ...الگوي آنيموس در بازتاب اجتماعيِ كهن

 

الساعه است و نقش مؤثري  هاي خلق اش تركيبي از انديشه آنيموس در شكل ناخودآگاه اوليه
د و آنيما از احساساتي تشكيل يافته كه بر قوة درك و تفكر بر زندگي عاطفي و احساسي زن دار

نقش و وظيفة طبيعي آنيموس و آنيما اين است كـه در جايگـاه خـود، بـين     . مرد اثربخش است
و » مـن «خودآگاه فردي و ناخودآگاهي جمعي بمانند؛ مثل نوعي اليه و حايل بـين خودآگـاهي   

لي هستند كه به تصاوير ناخودآگاه جمعي منتهـي  آنيما و آنيموس در حكم پ. اشياء جهان بيرون
هاي مثبت و منفي  الگوها، آنيما و آنيموس جنبه مانند تمام كهن«]. 55و  54، ص 25[شوند  مي

گـر و   شوند و گاهي به شكل ويران يعني گاهي به صورت بسيار جذاب و مطلوب ظاهر مي ؛دارند
ستند كه هم قادرند باران رحمت فرود آورنـد  از اين جهت، شبيه خدايان و الهگاني ه. آزاردهنده

در توضيح بيشتر خصوصـيات آنيمـوس، كـه    اما  ].22، ص 13[» و هم انسان را به نابودي كشند
مورد تمركز اين پژوهش است، يونگ تجسم عنصـر نرينـه را در ناخودآگـاه زن، هماننـد عنصـر      

نـدرت ممكـن    ده دارد آنيموس بـه او عقي. داند هاي مثبت و منفي مي داراي جنبه ،مادينه در مرد
نمـود يابـد، بلكـه اغلـب بـه صـورت       ) در مرد(است كه همچون آنيما به صورت تخيالت جنسي 

بـار و پافشـاري بـر     و زن را وادار بـه برخوردهـاي خشـونت    شـود  مياعتقاد نهفتة مقدس پديدار 
  .كند عقايدش مي

ويژة خود و باالخص ارتباط مناسبات انساني  ةهمتجلي منفي آنيموس ممكن است زن را از 
ها و اميال تنيـده شـده و زن    آنيموس تجسم نوعي پيله است كه به دور خواب. با مردان باز دارد

خودآگـاه،   هـاي نيمـه   بازتاب ةهمكند؛ و گاه نيز تجسم  را از واقعيت امور و زندگي فعال جدا مي
تـوزي و   حسـابگري، كينـه  شود و اميـالي چـون    سرد و ويرانگري است كه بر وجود زن چيره مي

افكار ناخودآگاه عنصر نرينه گاهي چنـان حالـت انفعـالي بـه     . آورد بازي در وي سر برمي دسيسه
آورند كه ممكن است به فلج شدن احساسـات يـا احسـاس نـاامني شـديد و احسـاس        وجود مي

 مورنو معتقد است زني كه مسخر آنيموس خـود شـده، بـا    ].288ـ285، ص 24[پوچي بينجامد 
نيـز   1»بخـش  زن الهـام «اما او از سوي ديگر از عبارت  ،روست هاش روب خطر از دست دادن زنانگي

آورد؛ بدين معنا كه سوية نرينـة   شمار مي كند و آنيموس را در حكم هستي زاينده به استفاده مي
، ص 21[آورد كه قدرت بارور كردن سوية مادينة مرد را دارنـد   اي پديد مي هاي زاينده زن، نطفه

  :شود كه آنيموس شامل چهار مرحلة انكشاف است گفته مي]. 66
  ؛شود؛ مثالً در قالب يك ورزشكار به صورت نيروي جسماني ظاهر مي .1
 ؛شود ريزي مي داراي روحي مبتكر و قابل برنامه .2
 ؛كند؛ مانند استاد يا كشيش بروز مي» گفتار«در قالب  .3
ه، عنصر نرينه هم ماننـد عنصـر   در اين مرحل. شود نمودار مي» انديشه«با تجسم  .4

كنـد و بـه زنـدگي مفهـومي تـازه       مادينه نقش ميانجي تجربة مذهبي را ايفا مي
                                                        

1. femme inspiratrice 
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عنصر نرينه به زن صالبت روحي و نوعي دلگرمي ناديدني دروني براي . بخشد مي
ترين شـكل خـود زن را    عنصر نرينه در پيشرفته. دهد جبران ظرافت ظاهرش مي
شود بيش از مردان  سبب مي يدهد و حت د پيوند ميبه تحوالت روحي دوران خو

در دوران گذشـته در بسـياري از    ،رو  از همـين . هاي خـالق را پـذيرا شـود    انگاره
، ص 24[يي آينـده و ارادة خداونـد برعهـدة زن بـوده     گو پيشها وظيفة  سرزمين

  ].294ـ293
تواند باني روح  آنيموس مي: شمارد مي هاي مثبت ديگري را نيز براي آنيموس بر يونگ ويژگي

در اصـل، شـناخت   . ترين شكل خود وسعت روحي باشـد  مبتكر، شجاعت، شرافتمندي و در عالي
ـ  كـه آنيمـوسِ زن بـه    درصورتي. واقعيت آنيموس، درك واقعيت و استقالل ناخودآگاه است  ةمنزل

يرونـي منتسـب   يابد كه خود را به مـردان ب  بخشي از وجود خود هشيارانه درك نشود، تمايل مي
گـاه كـه در    گـر زن و آن  تاباند، ياري كه آنيموس پرتو خود را بر آنچه مربوط است مي زماني. كند

  ].118ـ116، ص13[كند  شود، همانند بازدارندة شرور عمل مي جايگاه نادرست فعال مي

  اسطوره و نقش زن در آثار بهرام بيضايي
پردازي و نقشـي كـه بـراي زنـان ايجـاد       شخصيتبا توجه به اهميت  ،آثار نمايشي بهرام بيضايي

. كند، فضاي مناسبي براي بررسـي نمودهـاي اسـاطيري مربـوط بـه آنيمـا و آنيمـوس اسـت         مي
هـاي زن   برندة روايت خود را به شخصيت هاي اصلي و پيش بيضايي در بسياري از آثار خود نقش

هـاي نهفتـة روان در ايـن     خـش سـاز بـروز ب   هـايي ويـژه، زمينـه    و با ايجاد موقعيـت  واگذار كرده 
در بحث اسطوره، بيضايي با پيوند اسطوره و تاريخ دست به نمايش فراتاريخ . شود ها مي شخصيت

دارد و سـپس بـا سـاخت دوبـارة      هاي ايستا را بـه تحـرك وامـي    اسطوره«او ]. 15، ص3[زند  مي
» به گريبـان اسـت   هاي مدرن دست ها و تنش آفريند كه با دغدغه اي جديد مي داستان، اسطوره

نهد و بـه   طور ناخودآگاه در مسير يونگ گام مي بيضايي با اين گرايش هنرمندانه، به]. 27، ص3[
او . شـود  ها حاصل مي شناسي معتقد است كه از راه بررسي اسطوره شناسي و مردم نوعي از جامعه

اي كـه   گرفتـه، چـه دسـته    سرچشـمه اي  چه آن دسـته كـه از موضـوعي اسـطوره     ـدر آثار خود
ر     و به جست ـ اند، و چه آثار تحقيقي بازنگاري وقايع تاريخي جوي راهكاري بـراي مقابلـه بـا تحجـ

هـاي آثـار بيضـايي را در واگـذاري      بارزترين ويژگي. ]همان :نك[تاريخي و جهل فرهنگي است 
  :بندي كرد توان دسته گونه مي نقش به زنان بدين

احتيـاجي بـه واگـذاري نقشـي بـه زن       چـون نـوع موضـوع   : آنجا كه زن سهمي ندارد .1
 ؛طلبد نداشته، بحثي را نيز نمي

اين زنان يـا بـا قهرمـان    . اي عادي و متداول از زن چهره: آنجا كه نقش زن فرعي است .2
 ؛دهند ه نسبتي خانوادگي دارند يا خدماتي را برايش انجام مينام نمايش
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 ؛سنگ مردان همگام و هم: يابد آنجا كه نقش زن اهميت مي .3
 ].74ـ70، ص20[خيزد  تنهايي به پا مي به: نجا كه زن محور اصلي استآ .4

او بر اين باور . كند ها را امروزي و كاركردي مي ه بيضايي بنا به ضرورت زمان و جامعه، اسطور
الگوهـايي خـواه و نـاخواه وجـود دارنـد كـه زاييـده و         است كه در ناخودآگاه جمعي ايراني، كهن

خودند؛ هرچند ممكن است در مقطعي از زمـان منفعـل و ناكارآمـد بـه نظـر      يافتة زمان  پرورش
بيضايي بر آن است تا ناخودآگاه جمعي افراد را پويا و بدين ترتيب آن را از كرختـي ناشـي   . آيند

او آنچـه را از  ]. 174، ص3[از وقايع تاريخي خارج كند و براي يافتن فكري نو به جنـبش وادارد  
در آثـارش بـه نمـايش     ،هـا نهادينـه شـده، بـه شـكلي كـاربردي       ي انسانديرباز در حافظة جمع

  .كند الگوها فراهم مي گذارد؛ آثاري كه زمينة مناسبي براي خوانش و بررسي كهن مي

  ندبه وخانه  پردهالگوي آنيموس در  بازتاب كهن
تـرويج   پافشاري بـر : ند ازا هاي بازتاب آنيموس پويا در يك شخصيت زن عبارت ترين ويژگي مهم

آميـز باورهـا و عقايـد، بـاور نداشـتن بـه وجـود اسـتثنا و پافشـاري           بينش مردانه، بيان خشونت
بـازي، سـردي و ويرانگـري،     تـوزي و دسيسـه   منطق، چشـم بسـتن بـه روي واقعيـات، كينـه      بي

خواهي براي ديگران، داشـتن حالـت انفعـال، احسـاس نـاامني       حسابگري، سنگدلي و حتي مرگ
يـايي بـراي خـود و همچنـين برخـورداري از      ؤاي ر چي، تصور مرد و دلـداده شديد و احساس پو

هايي چون خردورزي، خالقيت، صالبت روحـي، جنگـاوري و شـجاعت و همچنـين تـوان       ويژگي
  :پردازيم ة بيضايي مينام نمايشدر ادامه، به بررسي اين موارد در دو . ييگو پيش

انـد و او   بر حقيقت سـتمگري سـلطان بسـته     چشم ، زنان اندروني سلطان را داريم كهخانه پردهدر 
اين زنان حتي در لحظـاتي كـه از وضـعيت اسـفبار خـود      . پندارند پيشة رؤياهاي خود مي را مرد عاشق
ند، و همچنين با داشتن دردي مشترك ميان خود از ياري رساندن بـه يكـديگر خـودداري    ا نسبتاً آگاه

) سـلطان (شـان   كنند خود را به مرد آرماني ي تالش ميچين ورزي و دسيسه كنند و فقط با حسادت مي
شـود، آنـان    از كاخ اخراج مـي » صدگيس«نامه، وقتي بدون هيچ دليلي،  در اوايل نمايش. نزديك كنند

  :كنند اش مي جاي اينكه آيندة خود را در او ببينند، با چنين جمالتي بدرقه به 
  .و را نخواستهات بود كه تاج سرت ت برو ببين چه عيبي  :تتر خانم

  ].12، ص5[وگرنه چرا مرا نينداخت بيرون؟  :صنم
جـويي،   روزي خـود آگـاه باشـند، بـه جـاي چـاره       رسد از تيره كه به نظر مي  حتي آن هنگام

  :كنند بدخواهي يكديگر را مي
  ].56، ص5[چرا ديگران نباشند؟  ،اگر من بدبختم :عسل

  :و به كنشي مرگبار تبديل شود برود تواند حتي از يك حس منفي فراتر اين بدخواهي مي
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  كنند داني رقيبانت چه دارو در آب مي چه مي/ ها نرو تا سپرده به مني، به گرمابة خانم: گلتن
  .كنند چه زهري در نفست در خواب مي: زنان ديگر

  ]62، ص5! [كه دست نخورده كند به آن كه دست خورده و رها شده، حسد مي آن :صنم
نامة سلطان، حاوي دستور قتل عام اهل حرم پس از حملة دشمن، را  در جايي، گلتن وصيت

دهنـد   گردانند و ترجيح مـي  دهد، اما آنان پيوسته از پذيرش واقعيت روي برمي به زنان نشان مي
  :خود را فريب دهند
  .اي در كتاب است و نه در جاي ديگر هاه نه، آنچه تو خوانده ]ناباور[ :ريحان
مسـوده   ،رفـت  كشي مي كه به دشمن روزي ]دهد به ريحان مي[! اناين وصيتش، بخو :گلتن

  .جا آورد شد و باد بدين
  !نبايد اين باشد. اي آه، نه، شايد تو خط را غلط يادم داده] نگرد قاپد و مي از ريحان مي: [صنم
[...]  

  ].38ـ37، ص5[خواند  با دلم نمي ـ هنوز باورم نيست؛ نه ]خيره از تجسم مرگ[ :نارگل
  :همچنين

اي كه هرچـه بگـويي    تو نامه را زود پاره كرده. سازي كنم؛ از خودت مي نه، باور نمي :ريحان
  !كردي نبايد نامه را پاره مي ]خشن[ !خيال كنيم در نامه بوده

  ].54، ص5! [كند دانستم يكي شك مي مي] آورد درمي[ام؟  كي گفت من نامه را پاره كرده: گلتن
يابـد يـا    اي خالق دسـت مـي   كه زن به ايده  خالقيت زن را بستاند و زمانيتواند  آنيموس مي

شـدن افكـار نـوين و     آيـد، بـا ايجـاد مـوانعي از عملـي      ها و اميال جديدي در او پديد مي خواسته
شوند تا سطح  از جايي به بعد بر آن ميخانه  پردهزنان . هايش جلوگيري كند يافتن خواسته تحقق

هـاي جنسـي و    سـركوب . يابـد  ري گيرند، اما روان ناخودآگاه مدام غلبه ميخودآگاهشان را به يا
 آورد و در قالـب خشـونت، بـدگماني و سـنگدلي ايشـان بـه       عاطفي از ناخودآگاه آنان سر برمـي 

» شـادي «ه، زنان خود شاهدند كه گلتن براي نجـات  نام نمايشدر جايي از . يابد يكديگر بروز مي 
  :كنند پوشي و او را متهم مي ما باز هم از پذيرش حقيقت چشم، ارود ميبه بارگاه سلطان 
  خب گلتن، رفتي خوب خوش گذراندي؟ :عسل

  داد دلت را دادي؟ به چنگش افتادي؟
  !چه احمقيم ما ـ هه! بروم براي شفاعتش ]كنان مسخره[

  !دلم لك زده بود براي حمايتش
تـو   ،رفـت  داد؟ اگر او به كوره نميخوشحالي كه شادي نوبتش را به تو ] ور حمله[ :خانم تتر

  كجا و بزم سلطاني؟
. جاي برگشـتن حـرف نبـود   . كار از دست شده بود؛ تير از كمان جهيده ،تا من برسم :گلتن

  !جاي برگشتن من نيز
  !زياد بد هم كه نبود :عسل
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  !حتماً مي هم زده بود :ريحان
  ]101، ص5... [جنگيد؟ يگر ميشما لچرخوانان، اگر ازش بيزاريد، چرا سر نوبتش با يكد: صنم

اين مورد، بازتـاب  . كنند ريزي مي اند و براي قتل او برنامه زنان به نوسال شك كرده ،در ادامه
  :وجه مرگبار غلبة آنيموس است

  چرا نرود همه را لو بدهد؟ :ريحان
  !ايد ديوانه شده :گلتن
  !ترين بها با گران .يكجا. چند شب به چهارده مانده؟ شبي كه ما همه را بفروشد :عسل
  !پناه بر خدا :گلتن
  !ها خانمي كند تواند مدت مي :ريحان

[...]  
  خب، چه در نظر داريد؟] به لولي[ :ريحان
  .مرگ موش :لولي

. آورنـد و تلـه   مرگ موش مي. برد كنم در اتاقم جانور پيدا شده و خوابم نمي خبر مي :ريحان
 ــ  زنـيم  همه خود را به مريضي مـي . اشتباهي شده. روز سفره بلواست. دهم؛ نذري بعد سفره مي

  ].104ـ103، ص5[ميرد  ولي فقط يكي مي
زند، بـه ايـن نكتـه در مـتن اشـاره       بار از زنان سر مي هايي كه كنش خشونت در بيشتر نمونه

هـاي   ها توسط رانه شدن آن اي كه بر هدايت خود نيستند؛ نكته شود كه آنان در حالت طبيعيِ مي
  :كند ن داللت ميناخودآگاهشا
زنـان بـا    .انـدازد  زده و خونين خود را از ميان حلقة زنان بيرون مي سر، وحشت جوان برهنه[
  ]ـ هاي خونين پشت سرش ها و دست قداره

  !نوسال ]كشد از درد فرياد مي[ :جوان
  !جان ريكا ]خيز شده نيم[ :نوسال
  !خالصم بده نوسال ]گردد دردكشان گرد خود مي[ :جوان
  ش؟ا شناسي مي ]دارد ترسان نوسال را نگه مي[ :گلتن
  !جان ريكا ]پرد كشان از جا مي با نيرويي ناگهاني جيغ[ :نوسال
  ـ جگرم ـ دلم ]شود از درد تا مي[ :جوان
  !خالصش كنيد ]گريان[ :نوسال

  .]كشند پريده پس مي زنان رنگ[
  !نه ـ واي ]زند صدا لب مي نگرد و بي لرزان به قدارة خونين خود مي[ :ريحان

قاپد و در سـينة   دود، قداره را از دست لولي خانم مي آور مي نوسال ناگهان با شتابي شگفت[
نوسـال هـم   . افتـد  قداره مـي . افتد جوان مي. گردانند زده رو برمي همه وحشت. كند جوان فرومي

  ].افتد مي
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[...]  
  ]ـ آيند خود مياندك از ديدن دست خونين و قدارة خونين دست خود، به  ها اندك زن[

  ].33ـ32، ص 5! [ب ـآ ]كند زده فرياد مي وحشت[ :ريحان
  :و اين مورد

ديگران بر سر زنان بادش . كشد هاي واپسين را مي هاي كليدشده گويي نفس ايلناز با دندان[
  ].رود نارگل ناگهان پيش مي. پاشند زنند، يا به او آب مي مي

  !بايد گريه كند، گريه كند ]زند يگران را كنار ميد[ ـ كند زدن دردي درمان نمي باد :نارگل
تركد و ناگهان چـون كـودكي    بغض ايلناز مي. زند گيرد و با آن او را چندبار مي بادزن را مي[
  ].كشد نگرد و پس مي زده به دست خود و بادزن مي نارگل وحشت. گريد مي

  ]96، ص 5! [دستم بشكند ]شكند بادزن را مي[ ـ ت دستم بشكند ]ناباور[ :نارگل
 ـاندـ  كه فاقد برخي خصايص فيزيكي مردانـه  ـ هاست كه غير از خواجگان دربار اين زنان سال

اند و اين خود، عامل مهمي براي رشد و  معاشرت داشته ،كه همان سلطان است ،با يك مرد فقط
مردان توقـع دارنـد،   آنان صفاتي را كه از . در ايشان است) وجه نرينه(غلبة بيش از حد آنيموس 

حتي اين موضـوع كـه   . دهند كنند يا ناخودآگاه در خود پرورش مي سازي مي يا در سلطان شبيه
كنند، نمادي از همين موضوع اسـت و ايـن    هايشان بازي مي آنان مدام نقش مردان را در نمايش

  :خوبي در سخن سلطان هويداست كنايه به
  ].43، ص 5[ريش  ار و مردان بيد سلطاني ايستاده ميان زنان ريش :سلطان

  :ه اشاره شده استنام نمايشريزي توأم با تخيالت از مردان، در چند جاي  به اين نوع طرح
  در خيال هريك از آنان مردي است :ساية صندل

  .رسد كه پاورچين از دنياي خواب مي
  .گذرد از ديوارها مي

  ].59ـ58، ص 5[ه و نفس، حرارت و تب، شبنم و عرق آمردي از جنس 
مـن بـه عشـق    ! مردي كه نخواهد مـرا اسـير كنـد   ! بايد جايي مردي به جز اين باشد :گلتن

! شناسم؛ حتي اگر او مرا نشناسـد  مردي كه اگر ببينمش مي. ام هرگز نباشد زنده مردي كه شايد
  ]146، ص 5[

شـق  نمونـة آن، ع . آيـد  جنس نيز از نمودهاي غلبة آنيموس به شمار مي تمايل عاطفي به هم
  :نوسال به گلتن است

  !به من شير بده گلتن. ام زني؟ تشنه چرا سرم را شانه نمي :نوسال
  چه مرگت شده؟ :گلتن
  !كند گويد خودش نمي بيزارم از كسي كه آنچه را مي :نوسال

  !بمان و صبوري كن! از او دوري كن
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  !با او نروي در بستر! خنجر ببر
  !تو بدي گلتن! هه

  .اي كه من رفتم شكسته پس تو از اين دل ـ آه ]تازه دريافته[ :گلتن
  .]120، ص 5[ سوگواري بر اين كردي. هاه نوسالم؛ تو مويه بر اين خواندي

يونـگ آنيمـوس را بـا    . اما از كاركردهاي مثبت آنيموس در زن، ايجاد قدرت تشخيص اسـت 
بـا قـدرت درك و   تواند  كند و معتقد است كه آنيموس مي عقل كل و آنيما را با نفس معرفي مي

ـ  وجه نرينة زن همچنـين بـه  . بينش، دنياي دروني زن را روشنايي بخشد پلـي بـه دنيـاي     ةمنزل
آورد  كند كه امكان تمركز و بينش عميق را براي او فـراهم مـي   غيرشخصي عقل و روان عمل مي

در طـور كـه قـا    تواند كاركردي دوگانه داشته باشد؛ همـان  بنابراين، آنيموس مي]. 113، ص 13[
توانـد دريچـة    د، تجلي درست و راستين آن نيز مـي كندادن خويش ترغيب  است زن را به فريب

  .آگاهي و تشخيص او را بگشايد
هاي ذكرشده، روشن است كه زنان حرم همگي تحـت اسـتيالي آنيموسـي     با توجه به نمونه

د، درصـدد غلبـه بـر    رسن اي از خودآگاهي مي پررنگ قرار دارند؛ اما آن دسته از آنان كه به درجه
هـا چشـم بـه     كه مـدت   در اين نمونه، آنان. آيند هاي تاريك و منفي اين وجه از خود برمي جنبه

  :يابند رفتة خود را در نوسال باز مي روي حقايق بسته بودند، سرانجام جواني و پاكي ازدست
  تو گذشتة مني نوسال :صنم
  .سال پيش مثل تو من بودم :عسل
  ـ منتر  سال پيش :لولي
  ]63، ص 5[ ـتر ما سال پيش :خانم تتر

كند، زنان حرمسرا او را با سبعيت مورد ضـرب و شـتم    به سلطان خيانت مي» سوگل«وقتي 
انـد، خـود را عقـب     كه بـه خودآگـاهي دسـت يافتـه     ،خانه اما در مقابل، زنان بازي. دهند قرار مي

كـرده،   كه در نقش سلطان بازي مـي هم » لولي«. كنند كشند و از همراهي با جمع امتناع مي مي
كـنم؟   خورد نقشي كه بازي مي به چه كار مي«: گويد اند مي دربارة حكم مرگي كه به سوگل داده

زنـاني كـه    ،در ادامـه نيـز  ]. 83ــ 79، ص5[» جاي سلطان ببخشـمش  !شد حرفي بزنم كاش مي
خـوابگي بـا او    ز هـم انـد، اينـك ا   چون و چرا در برابر دستورات سلطان سر خـم كـرده    ها بي سال

، ص 5[شـود   سـختي مجـازات مـي    به اتهام سرپيچي از حكم سلطان به» شادي«بيزارند و حتي 
 بـه  دسـت  گـويي،  رك و خـواهي  تظلـم  به جاي سلطان نزد حقوقشان فرياد ها براي آن]. 95ـ91

 آنـان  گردآمـدن  برسانند؛ سلطان به را هايشان حرف آن خالل در تا زنند مي هايي نمايش تدارك
 خـويش  رهـايي  بـراي  بـاهم  بخشـد تـا   مـي  فرصـتي  آنـان  به نمايشي هنري گروه يك قالب در

امـا، نمونـة روشـن    . انديشي عقالني از مظاهر مثبت آنيموس اسـت  كنند؛ و اين چاره جويي چاره
شـهامت و   همچـون   ،بروز خودآگاهي، در گلـتن اسـت كـه از بيشـتر تجليـات مثبـت آنيمـوس       

  :زند او براي كسب سنگدلي مردانه، بر خود نهيب مي. تبرخوردار اس ،خردورزي
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  ].182، ص 5! [بخند؛ بيشتر بخند! بايد سنگدل شوي گلتن :گلتن
در جهـت مثبـت    ،انـد  هاي منفـي آنيمـوس   كه وجه ،بار او از اين سنگدلي و برخورد خشونت

سـلطان اسـت و   اي براي كشتن  ه در پي توطئهنام نمايشگيرد؛ در طول  پيشبرد هدفش بهره مي
ه نيـز انتقـام   نامـ  نمـايش كند و در انتهاي  همچنين خودخواسته و آگاهانه با نوسال بدرفتاري مي

  :ستاند خود و اطرافيانش را از سلطان جبار مي
ايـن بـراي   ! زنم از طرف صدگيس اين را مي ]باالي سر سلطان، با خنجري در دست[ :گلتن

! زنـم بـراي خـودم    اين را مي! زنم به خاطر شادي را مياين ! زنم از طرف كافور اين را مي! سوگل
  ].241، ص 5[

  :دهد يي آينده را دارد و از صالبت روحي وي خبر ميگو پيشو جمالت پاياني او حالت 
  هركس خواست بماند؛ :گلتن
  .كه نخواست بگريزد آن

  اي است؛ آن سوي ديوار جاده
  ].247، ص 5[حتي اگر شب باشد 

ه هـر  نامـ  نمايشاما اوضاع و شرايط محيطي طور ديگري است؛ زنان اين  ندبهة نام نمايشدر 
ها مرد از اقشار و سنين مختلـف حشـر و نشـر دارنـد و رابطـه در همـان حـد ابتـدايي          روز با ده

نيز مرد آرماني در دنياي واقعـي زنـان    ندبه در. برآورده كردن نيازهاي جسماني باقي مانده است
آنكـه آگـاه    جويند يا بي پردازي، دلدادة خود را در مشتريان روزانه مي وجود ندارد و آنان با خيال

مـرد  . شان باشد هاي عاطفي بخشند تا جايگزيني براي خأل وجه مردانه را در خود قوت مي ،باشند
كه قربـاني اسـتبداد واقـع     درحالي ندبهزنان . آرماني اين زنان تجسم استبداد حاكم بر دوره است

اي و بدنام از جامعه منفعالنه روز و شـب خـود را سـپري     اي حاشيه ناخواسته در گوشهاند و  شده
هاي گوناگون جامعه ناگزير  در قالب مرداني از صنف ،يي خودرؤياكنند، ضمن بازآفريني مرد  مي

تـوان بـه عشـق معصـومه بـه       هـا مـي   پـردازي  از نمونة اين خيـال . جويند درون استبداد پناه مي
يا عشق زينـب بـه   ] 63، ص 6[دار  ، عشق مستوره به مرد خيمه]30و  16، ص 6[جهانگيرخان 

يند سركوب اهريك از اين مردها به نوع خود در فر. اشاره كرد] 93ـ92، ص 6[شاگرد دارالفنون 
بينـي مسـتبدانة آنـان منشـأ بسـياري از       و جهـان   انـد  و به حاشيه رانده شدن زنان نقشمند بوده

  .نان به يكديگر شده استآميز ز هاي خشونت خصلت
كـه در عالقـة    جـنس، چنـان   هاي بين زنان، مضمون عشق و محبت به هـم  خشونت عالوه بر

كه مورد طعنة زنان ديگـر   امري ؛بينيم، نمودي از پويايي آنيموس در اوست گلباجي به زينب مي
  :است و او مدام سعي در انكار اين موضوع دارد

  !محبت من به او مثل مادر است به دختر؛ يا خواهر به خواهر ]غرّان[ :گلباجي
  ]38، ص 6! [ات سوزانده عاشقي ريشه! بميرم :فتنه
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  :كه گلباجي از نبود زينب پريشان است يا وقتي
  .]46، ص 6[ گفتي جاي عشق نيست كني گلباجي؟ تو مي چرا گريه مي :معصومه

جـاي وحـدت و همـدلي بـا      نابسامان، گـاه زنـان بـه   ه نيز، با وجود اوضاع نام نمايشدر اين 
تـر اسـت و مـورد توجـه      كه جوان ،ويژه به زينب گيرند و به يكديگر عداوت و بدخواهي پيش مي

  :كنند ويژة گلباجي، با خشونت و سنگدلي رفتار مي
هـان؟ اسـتبداد را صـاف بـه      ،خب تعريف كن؛ قشوني جماعت شدن چه طعمي دارد :فتنه

  ش؟ خوب به خدمتت رسيد؟ا خوب حال آوردي! دنرختخواب خود بر
  ]78، ص 6[خواستيد جاي او باشد؟  كدامتان نمي. حسادت بس است :گلباجي

بازي بـا اسـتبداد    استفاده شده و زينب به عشق» استبداد«، از »مرد«در اينجا به جاي كلمة 
هـاي   قعيـت، زمزمـه  بستن به روي حقايق هم بسيار است؛ انكار وا هاي چشم نمونه. شود متهم مي

كنـد؛ زنـان طربخانـه پيشـينة خـود را در       رمق آنيما را به سود چيرگي آنيموس خاموش مـي  بي
اي و بدنامي كه از جانب استبداد برايشان  برند و در نقش حاشيه هاي جديد خراباتي از ياد مي نام

  :نهند تعيين شده آهسته به سكوت و تاريكي مطلق ناخودآگاه روي مي
ديگر مـرا   ،يك آينه بود. گم شده ،ام كتاب خدا بود در بقچه. ديگر با من نيست ـخدا :زينب
. دوز، با شكل خورشيد و ماه و جبرئيـل  يك يادگاري از مادرم داشتم؛ يك دست. دهد نشان نمي

  .]23، ص 6[ كنم هر روز چيزي گم مي. باد به حياط انداخت، افتاد در راه آب و آب غلتان برد
حاال . من ديگر يادم رفته كي بودم! كني؛ مثل خود من عادت مي ،بگذرد يك كم كه :مونس

  .]10، ص 6[ بر ام سمن يادم افتاد؛ اسمم مونس بود كه اينجا شده
  كني؟ هميشه رنجيده نگاهم مي :زينب
تـو مـرا يـاد     ]يكهـو آزرده و لـج  [راستي منتظر جوابي؟ــ   ـ هه هه ]زند جاخورده لبخند مي[: فتنه
  ]61، ص 6! [كه فراموشم شده بود ـ ام ياد پاكي. شان يادم رفته بود اندازي كه بدي يهايي م معصيت

هاي پاكي و روشني همچون كتاب خدا، آينـه،   كه همنشين استعاره ،رفتة زينب مادر ازدست
كـه نمـاد بـاد و آب غلتـان و      ،در تقابـل بـا پـدر و نـامزد او     ،و دستمالي با تصوير جبرئيل است

شود، امـا خـاطرة آن    بار آنان به حاشيه رانده مي قرار گرفته و با سلطة خشونت ،اند شدن پاكي گم
مادر در اينجا همان آنيماست كه مرگش زينب را در دام دسيسـه  . رود در روان زينب از بين نمي

  .برد فرومي) شدن به خرابات توسط پدر و نامزد فروخته(و فريب آنيموس 
گيـرد كـه    خانه در نقش مادر حمايتگر و مهرورز قرار مي بدر ميانة روايت گلباجي، زن صاح

زخـم    اما او نيز در اصـل بـا روان  . توجهي ويژه به زينب دارد و نگران بدخواهي ديگران به اوست
  :اي رانده شده بدين موقعيت حاشيه ،كه در گذشته داشته ،عشقي نافرجام

نوز هم عشق به مـن داري؟  ست؟ راست بگو الماس، تو هايادت . چه سركش بودم :گلباجي
  ]88، ص 6[

خواهـد كـه    هـا مـي   از زن ها علناً خواهان و قزاق گلباجي در زمان آشوب و درگيري مشروطه
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گيرنـد و در   آنـان از وقـايع اجتمـاعي فاصـله مـي     . حال رخ دادن است، ناديده بگيرند آنچه را در
  :سپارند تدريج خود را به فراموشي مي جهان بستة طربخانه به

به ما چه مربـوط كـه سـلطاني حريـت داده و سـلطان      ! خترها گوشتان را ببنديدد :باجيگل
 خـوش و نـاز   توانيد دسـت  از مشتري هرچه مي. گيرد؟ شما به فكر كار خود باشيد ديگر پس مي
  ].19، ص 6[شست بگيريد 

كـه از عشـق بـه     ،بار هنگامي است كه گلبـاجي  هاي برخورد خشونت يكي از بارزترين نمونه
به بهانة اينكه جميله پنهاني از يكي از مشتريان پيشكشي قبـول كـرده، بـا     ،زينب پريشان است

كـه از   ،مورد و عـدم بـاور بـه اسـتثنا را     روشني ويژگي پافشاري بي زند و به سنگدلي او را داغ مي
آيـد و اظهـار    او بالفاصله به خود مـي ]. 102ـ99، ص 6[نماياند  خصوصيات آنيموس است، بازمي

  :كند، كه اين هم باز تأييدي است بر اينكه او در حالت خودآگاه خويش نبوده ندامت مي
  .]103، ص 6[ پاشو جميل. خدا مرا ببخشد. شد باورم نمي ]مبهوت[ :گلباجي

شـكل    طلبانه، رويكرد مثبت آنيموس را به گلباجي اما، در بحبوحة شكست مبارزات مشروطه
پرستي و  دار وطن كه مردان داعيه درست زماني. گذارد خواهانه به نمايش مي نبسيار آرماني و وط

شـاگرد دارالفنـون معتقـد اسـت كـه احـرار البـد از         انـد و مـثالً   فكري از ميـدان گريختـه   روشن
و تبـار    و همگي زير بيرق عثماني پناه گرفتـه ] 87، ص 6[اند و ماندن محل خطر است  مهاجرت

انديشة خطر، بيـرق ايـران را    ، اين گلباجي است كه بي]84، ص 6[كنند  ميخود را پنهان  ايرانيِ
  ].85، ص 6[كند  باالي عمارت خود نصب ميو  آورد مياز غالف بيرون 

دار  هـاي ريشـه   زخـم  بخشي به روان منفي آنيموس و التيامبراي مقابله با نمودهاي  ندبهزنان 
كـه درصـدد سـركوب     ،اي از خودآگاهي رسند تا افكار مالمتگر و آنيمـوس را  به درجه دخود باي

هـاي   زينـب پـس از تـالش   . روي بتابنـد  و از آن سـند بازشنا ،شان اسـت  احساس و عواطف زنانه
 و اميـدي كـه بـه رجعـت پـدر و نـامزدش      ) »زينـب «(سرانجام در حفظ و صيانت از نام خود  بي

و قـوت   نـد و سـردبودن را در خـود ايجـاد ك    اعتنايي گيرد ويژگي بي دارد، تصميم مي )عبيداهللا(
كنـد، امـا وقتـي     بار از طربخانه فرار مي او يك. رسد بخشد و در ابتدا حتي به نوعي پوچي هم مي

  :گردد جا باز مي شود بيرون از آن خانه هم هيچ اميد و روشنايي وجود ندارد، بدان متوجه مي
حتي اين شغل؛ اين شـغل را هـم دوسـت    . را دوست دارم؛ همه راتان  ديگر همه[...]  :زينب

  .]49، ص 6[ دارم كه ازش بيزارم
رسد كه عبيداهللا مرد آرماني او نيست و با آنچه در ذهن از او پرورانده  زينب بدين آگاهي مي

شناسـاند، از او   نمـي  ،كه به قصد عيش به طربخانـه آمـده   ،پس خود را به او. كل متفاوت است به
زينـب در رابطـه بـا شـاگرد     . كنـد  گيرد و نمودهاي ديگر مردانـه را در خـود بـارور مـي     وي مير

درونِ خـود بـه آشـتي    » زن«هللا اسـت، بـراي مـدتي بـا     اظاهر نقطة مقابل عبيد كه به ،دارالفنون
او بـا نـور   . گيرد و چشم اميد به زنـدگي پـاك و روشـن دارد    كه از آن مرد بار مي چنان ؛رسد مي
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 ؛]45، ص 6[كنـد   اميد، حتي در خفا و پنهاني به ثبت و نگارش وقايع مشروطه اقدام مـي لرزان 
فكـر نيـز درنهايـت نمـودي      اما مرد روشن. زند كنشي كه از ساير زنان استبدادزده هرگز سر نمي

  ديگر از استبداد است و با گريز خود و وانهادن زينب، تعامل وجـه نرينـه و مادينـه را در زن بـه    
مانـد و   اميدي براي سازش نهايي دو قطب متقابل در او باقي نمـي   زند كه هيچ ي برهم ميا گونه

مردان ديگري كه به او و ديگر زنـان   ةهمهللا به نمايندگي از اگرفتن عبيد زينب در پايان، با نشانه
مـادر   نوعي، در عالم ناخودآگـاه، بـا   رهاند و به اند، در اصل خود را نيز از قيد حيات مي ظلم كرده

  :رسد رفتة خويش به وحدت مي آرمانيِ ازدست
  ]91، ص 6[جستي؟  طور، اگر هالك مي زينب چرا، چرا اين: مونس

 ،كـه بـه شـهادت رسـيده     ،گري زنان بـراي زينـب   خواني و مويه در آغاز و پايان روايت، شبيه
ير آرماني از مردهـا  كه تصاو زماني ؛تواند نشان از بيداري و بازيابي خودآگاه ايشان داشته باشد مي

  :به همراه ديوارهاي طربخانه با خاك يكسان شده است
يك عمر مثل اوراق گنجفه در دستشان بودم و حـاال  . يك عمر مرد داشتم و نداشتم: گوهر

  .]93، ص 6[ روند ريزند و مي مي
كلـي  يي را از منظـر دانـاي   گو پيشاي شبيه به  ، نمونه)خانه پردههمچون (نيز  ندبه در پايان

  :دهد زينب شاهديم، كه خردورزي، بينش و آگاهي را در زن در حال مرگ نشان مي
  [...] :زينب

  !روزي باشد كه فنا بيايد
  !روزي باشد كه ديوارها نايستد

  !روزي باشد كه پاكي آماج تهمت شود
  !ها دروغ ها راست به نظر آيد، راست روزي باشد كه دروغ

  !روزي باشد كه جاي راستي نباشد
  چشمة اشك شما خشك نشود؛

  !و تشويش قلب شما كاستي نگيرد
  روزي باشد كه راستي به هزار دست بميرد؛

  روزي باشد كه راستي خود را به آتش بيفكند؛
  ].132ـ131، ص 6! [امروز است ـ كه آن ـ روزي

  گيري نتيجه
دو سـو در روان  دوگانة متقابل آنيموس و آنيما در ناخودآگاه انسان گاه با چيرگـي يكـي از ايـن    

تواند نتيجـة تعـامالت فـرد در سـاختار جامعـه و تـأثير        اين تجلي مي. شود خودآگاه متجلي مي
هاي محوري زنانـه   بسياري از ويژگي. ها و نهادهاي ايدئولوژيك اجتماعي و فرهنگي باشد سازمان
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 شوند ميرانده  ، متأثر از شرايط محيطي و استبدادهاي حاكم، به حاشيهندبه وخانه  پردهدر زنان 
اقليـت   ءزنـان در جامعـة اسـتبدادزده جـز    . شوند هاي شخصيتي مردانه جايگزين مي با ويژگيو 

شـوند كـه بـا غلبـة ايـدئولوژي مردسـاالرانه، گـاه نـاگزير          نشين فرهنگـي محسـوب مـي    حاشيه
هـاي   هـا هرچنـد جلـوه    اين ويژگـي . كنند هاي آنيموس يا وجه نرينه را در خود ايجاد مي ويژگي

. كند گفتن زن نيز فراهم مي آورد، فضايي براي سخن ناخوشايند و منفي بسياري در زن پديد مي
نوسان مداوم نمودهاي تاريك و روشن آنيموس درنهايت به استيالي وجه مذكر بـر قهرمـان زن   

شـدگي محـض در    انجامد و پيامدي جز مرگ و خاموشي و به بيان ديگر تسليم مي) و آنيماي او(
  .ريكي ناخودآگاه نداردبرابر تا

هـاي   هاي شخصـيت  ها و ديالوگ مقالة حاضر نمودهاي بازتاب اجتماعي آنيموس را در كنش
ده كه نتايج آن بدين ترتيب در جـدول  كر بررسيبيضايي  ندبه وخانه  پردهة نام نمايشزن در دو 

  :شود ميرديابي  1
  

هاي زن در دو  هاي شخصيت لوگها و ديا در كنشمودهاي بازتاب اجتماعي آنيموس ن .1جدول 
 بيضايي ةندب وخانه  پردهة نام نمايش

 
  نامه نمايش                                                  

 مورد خوانشويژگي
  ندبه  خانه پرده

    پافشاري بر ترويج عقايد مردانه

      حقايق زندگي بربستن  چشم
      اعمال برخاسته از ناخودآگاه دادن انجام

     جنس عشق به هم
      چيني توزي و دسيسه كينه
      بار اعمال خشونت دادن انجام

      سردي، سنگدلي و ويرانگري
      شدن و احساس پوچي منفعل

      ساختن مرد و عاشق آرماني براي خود
      ايجاد قدرت تشخيص
      شجاعت و جنگاوري

      يي آيندهگو پيش
  

ابعاد مورد خـوانش از آنيمـوس وجـود     ةهمه نام نمايشدر هر دو  ،شود مشاهده مي كه چنان
  :شود مياستنتاج  ذيلدارند؛ از مطالب اين جدول و كليت پژوهش مطالب 
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 برخاسته خانه  پردهو  ندبهة نام نمايشهاي زن در دو  هاي شخصيت بخش اعظم فعاليت
 ؛خصوصاً آنيموس آنان استاز ضمير ناخودآگاه و 

 پناه باشند، بسيار فعـال عمـل    خصوص وقتي از لحاظ احساسي بي به ،آنيموس در زنان
 ؛كند مي

 ؛شرايط محيطي بر نحوه و شدت بروز آنيموس تأثيرگذار است 
  نگيرد، زنان ناآگاهانه مـرد درونشـان را فعـال     انجاماگر رابطة صحيح با جنس مخالف

 ؛كنند مي
  لذا بيشتر وجوه  ،افتد اغلب در شرايط بحراني است كه نرينة روان به كار مياز آنجا كه

 ؛شود منفي آن پديدار مي
  عادل باشـد، وجـوه منفـي    نامتبيش از حد معمول و با خودآگاه فعال » ناخودآگاه«اگر

 ؛رسان و حتي خطرناك عمل كند شدت آسيب تواند به مي
  تعادل، اين وجـوه مثبـت آنيمـوس اسـت كـه      با باالرفتن سطح خودآگاهي و برقراري

 ؛شود پديدار مي
 كـه در   ،ظاهر منفي آنيموس را توانند وجوه به زنان در سطح مناسبي از خودآگاهي مي

 .در راهي صحيح سازماندهي كنند ،هشدآنان متجلي 
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