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 )1387( دعوتشناختي فيلم  نقد روان

 ة جين شينودا بولناز ديدگاه نظري

  1فاطمه شاهرودي

  چكيده
 نيجـ از ديـدگاه   كيا حاتميبه كارگرداني ابراهيم ) 1387( دعوتزن فيلم هاي  پژوهش حاضر به تحليل شخصيت

اما وجه مشـترك  ؛ از پنج اپيزود تشكيل شده دعوتفيلم . او پرداخته است ةزنانهاي  الگو كهن ةو نظري بولن نودايش
روش تحقيق پـژوهش  . شود مي و كشمكش بر سر سقط آن مواجه مسئلة بارداريوجود زني است كه با  ها آن ةهم

 ةو روش ميداني مبتنـي بـر مشـاهد   اي  اساس روش كتابخانه و اطالعات آن بر استتحليلي ـ  حاضر از نوع توصيفي
بولن در رويكـرد خـود بـا الهـام از اسـاطير يونـان بـه هفـت         . آن استهاي  فيلم و بررسي گفتار و كنش شخصيت

هرا، ديميتر، پرسفون، آتنـا، آرتيمـيس، هسـتيا و آفروديـت اشـاره كـرده كـه بـر شـماري از          هاي  به نام الگو كهن
بـودن دخترانـه يـا     معصـوميت و مطيـع  ميل به  ،يحس مادرزنان امروزي همچون تمايل به زناشويي، هاي  ويژگي

هـاي   الگـو  كهندهد كه در پنج اپيزود فيلم به ترتيب  مي نتايج پژوهش حاضر نشان. دارد تأكيدتمايل به پيشرفت 
اما در انتهاي هر داستان . آتنا، پرسفون، ديميتر، هرا و آتنا در شخصيت اصلي زن فيلم قابل تشخيص و تفسير است

  .كه اين امر در اپيزود آخر نمود بارزتري دارداند  يتر، زنان از سقط فرزند خود منصرف شدهي ديمالگو كهن ةبا غلب

  كلمات كليدي
  .يشناخت نقد روانهاي زنان، الگو كهن ،تدعوفيلم ، كيا حاتميابراهيم  ،جين شينودا بولن
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 مقدمه
دربارة مسائل زنانه همچون بارداري ناخواسته، نازايي و سـقط جنـين اسـت كـه     ) 1387( دعوتفيلم 

هـا زنـي    هر اپيزود داستاني مستقل دارد، اما وجه مشـترك همـة آن  . در پنج اپيزود ساخته شده است
نهايـت هـر پـنج زن     در. است كه باردار شده و يكي از زوجين به داليلي مايل به سقط جنين هسـتند 

زن  يهـاي اصـل   تيشخصـ . شـوند  منصرف مي  گيرند فرزند خود را نگه دارند و از سقط آن يتصميم م
سـاختار   .دارددار، دكتـر، كارمنـد و كـارگر تعلـق      خانه گر،يخاص همچون باز يبه قشر زين زوديهر اپ

آورد تـا   امكـان را فـراهم مـي    نيااند،  نوشته كيا ي و ابراهيم حاتميثربي ستايكه چ ،نامه لميف كيزودياپ
 نيهـاي سـقط جنـ    ديو نبا دهايناخواسته و با يباردار ةمخاطب واكنش و طرز فكر اقشار مختلف دربار

  .بپردازد يابيخود به تفكر و ارز تينها و در ندك سهيرا مقا
فـارغ از   در رونـد فـيلم  له ئمسدر نكوهش سقط جنين است، به اين  دعوتاگرچه سوگيري فيلم 

كيـا   واقـع، حـاتمي   در. پرداخته شده اسـت  از ديدگاه حقوق فردي و انسانيي و بيشتر نيهاي د دغدغه
خصـوص درسـتي يـا نادرسـتي سـقط كـودكي كـه         بر آن نيست تا از طريق اثر خـود مخاطـب را در  

شده مجاب كند، اما در اينجا اين سؤال مطرح است كه چـرا برخـي زنـان     دعوتناخواسته به اين دنيا 
در برخـي  . ند خودند و برخـي ديگـر اصـرار بـر از بـين بـردن آن دارنـد       داستان مايل به نگهداري فرز

منزلة دليـل تمايـل    هاي كاري را به ها، زنان داليلي همچون عدم توانايي مالي، سن باال و مشغله اپيزود
شـود زنـي    شـدن باعـث مـي    ها انتظار براي مـادر  كنند و در مقابل، سال به سقط فرزند خود عنوان مي

در مقالـة حاضـر   . وان در مقابل خواست همسرش مبني بر سقط جنين ايستادگي كنـد ديگر با تمام ت
هـاي زن فـيلم    شخصـيت  1الگوهـا  برآنيم تا از ديدگاه ديگري به اين مسئله بپردازيم و از منظـر كهـن  

  .خصوص باروري ناخواسته را تحليل كنيم ها در و چرايي تصميم آن دعوت
گيـري از اسـطوره در    عي انجـام شـده اسـت، امـا بهـره     خصوص اسطوره تحقيقات وسـي  امروزه، در

در . هـاي فرويـد و يونـگ بنيـان نهـاده شـد       تـر اسـت و بـا آمـوزه     اي متـأخر  شناسي حوزه زمينة روان
. ، روانكاو پيرو يونگ، بهره گرفته شـده اسـت  2نبول نودايش نيجهاي پژوهش حاضر، از ديدگاه  تحليل

 يهـا  كتـاب  تـرين  شده شناخته. نوشته است 3ييالگو كهن يشناس روان ةنيدر زم يمتعدد يها او كتاب
است كه هر دو اثر در دهة هشـتاد منتشـر   ] 16[ درون مردان انيخداو ] 15[ خدابانوان درون زناناو 

اي وجـود   مبناي نظرية بولن بر اين امر استوار است كه در درون همـة زنـان ابعـادي اسـطوره     4.شدند
                                                        

 archetype ةهـاي فارسـي كلمـ    ازلـي معـادل   ةصور نوعي، تصوير مثالي و نموننمون،  سرنمونه،  الگو، كهن كهن. 1
مختلف  منابعشده از  شدن مطالب نقل براي يكسان ،حاضر ةدر مقال. اند رفتههستند كه در متون مختلف به كار 

  .استفاده شده است »الگو كهن« ةاز كلم
2. Jean Shinoda Bolen 
3. archetypal psychology 

به  مردان يشناس و روان يا اسطوره ينمادهاو  زنان يشناس و روان يا اسطوره ينمادها نيبا عناو اين دو كتاب 4.
بنياد فرهنگ و زندگي نيز  .كه كتاب نخست يكي از منابع اصلي اين پژوهش است ترجمه شده است يفارس



  179   ...دعوتشناختي فيلم  نقد روان

 ونـان ي رينـث اسـاط  ؤم انيآن بـر خـدا   انينگرد كه بن به زنان مي يديجد دگاهياز د واقع، بولن در. دارد
 هفـت او  .انـد  ها حضور داشته انسان يخيتار ةو حافظ شهياز سه هزار سال در اند شياست كه باستوار 
را بـا   7و آفروديـت  6ايهسـت  ،5سي، آرتمـ 4آتنـا  ،3و پرسـفون 2تريمي، د1هراهاي  ي به نامانرژ ايالگو  كهن

در زنـان  «او معتقـد اسـت    .و عملكرد زنـان مؤثرنـد   تيشمارد كه بر شخص مي بر وناني ريالهام از اساط
نـد و  ا هـا فعـال   ، امـا برخـي از آن  ]37 ، ص3[» ها تبلور دارنـد  الگو امروزي نيز خدابانوان در غالب كهن

بـودن ايـن    ميـزان فعـال  هـاي هـر زن بـا     ها و واكنش كنش. برخي انگيختگي يا فعاليت كمتري دارند
گيـري شخصـيت و منشـي خـاص در      ها بـه شـكل   يك از اين انرژي ها ارتباط دارد و غلبة هر الگو كهن

واقـع، غلبـة برخـي از ايـن      در. كنـد  انجامـد كـه هـر زن را از ديگـري متفـاوت مـي       زندگي فردي مي
و رسـيدگي بـه    بـودن  شود زني همة زندگي خـود را وقـف مسـئوليت مـادر     هاست كه باعث مي انرژي

شـدن   فرزندانش كند و زني ديگر به دليـل موفقيـت در حرفـه و شـغل خـود از ازدواج و لـذت مـادر       
الگوهاي فوق برآنيم تا به تحليـل پـنج شخصـيت اصـلي      در مقالة حاضر به كمك كهن. نظر كند صرف
مقابـل پديـدة   هاي متفـاوتي در   بپردازيم و به اين سؤال پاسخ دهيم چرا اين زنان واكنش دعوتفيلم 

  .دهند مشترك بارداري ناخواسته از خود نشان مي
 ،با توجه به محـدوديت حجـم مقالـه    ،بولن ةهاي نظريالگو كهن ةدر اين مطالعه، توضيح هم

يك از پنج شخصيت اصلي زن هر اپيزود نيـز بـه شـكلي     همچنين، اطالعات هر. پذير نبود امكان
واقـع، بازشناسـي بـيش از يـك يـا دو       در. شده اسـت فيلم بيان هاي  محدود و فشرده در داستان

اپيزودهـا بـه    همـة در  ،رو ايـن  از. كـرد  مـي  ممكـن  دشوار و حتي غير راكار تحليل فيلم الگو  كهن
قابـل   داسـتان هاي  ، كه با استناد به شخصيت اصلي و ديالوگالگو كهنتحليل حداكثر يك يا دو 
در يك داستان بـه معنـاي نبـود     الگو كهنر يك ذك ،به عبارت ديگر. اثبات بود، اشاره شده است

وشـتار بـر   در ايـن ن هـا   تفسـير  ةديگر در شخصـيت زن آن داسـتان نبـوده و تكيـ    هاي  الگو كهن
 .الگوي غالب است كهن

  تحقيقة پيشين
ها درج شده كه در اين  ها، مجالت و روزنامه ، نقدهاي مختلفي در وبالگدعوتدر مورد فيلم 

شـده   اما مطالب نقـدهاي بحـث  ]. 12[اشاره كرد ) 1387(زاده  هاشم توان به نقد زمينه مي

                                                                                                                                  
  .منتشر كرده است انواع مردانو  انواع زنان وانعن با از اين دو كتاب ديگري ةترجم

1. Hera 
2. Demeter 
3. Persephone 
4. Athena 
5. Artemis 
6. Hestia 
7. Aphrodite 
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نامه، ابعاد بصري  هاي تركيبي در مورد مباحثي چون بازيگري، كارگرداني، فيلم بيشتر تحليل
ترين  نزديك. طور مشخص بر شخصيت زنان فيلم كار نشده است و زيباشناسي اثر است و به

شود كه در كتاب خود  مربوط مي) 1396(ماعيلي به پژوهش اس دعوتپژوهش در مورد فيلم 
شناسي  هاي نشانه او به كمك روش]. 1[كيا پرداخته است  به بررسي زن در سينماي حاتمي

هـا نيـز فـيلم     و تحليل محتوا و با گزينش چهار فيلم از آثار اين كارگردان، كـه يكـي از آن  
جنسيت زنانـه بـراي سـينماي    نگاه، نگرش، نياز و «رسد كه  است، به اين نتيجه مي دعوت
]. 140 ، ص1[» كيا هميشه عنصري منفعل و دور از واكنش و تأثيرگذاري بوده است حاتمي

معتقد است كه اگرچه اين زنان نسبت به زنان  دعوتنويسنده در مورد نقش زنان در فيلم 
حات و هاي جنگ، اصال همان زنان دوره«اند،  كيا كمي رنگ و لعاب گرفته آثار قبلي حاتمي

مجموع، با  در]. همان[» سازندگي هستند كه همچنان بايد تحت آموزش نيروي بااليي باشند
الگوهاي زنانة بولن انجام شده، به نظر  هايي كه در مقالة حاضر با رويكرد كهن توجه به تحليل

، چنـدان  دعـوت كم در مورد فيلم  رسد نتايج تحقيق اسماعيلي با نتايج اين مقاله، دست مي
  .راستا نيست هم

هـاي   توان چنين گفـت كـه در برخـي از پـژوهش     مي هاي زنانالگو كهنخصوص رويكرد  در
بولن به صـورت نقـل قـول    هاي  هايي از كتاب مربوط به اسطوره، زنان يا خدايان يوناني به بخش

هـا  الگو كهـن خصوص نقد و تحليل يك اثر هنري يا هنرمند بـا تكيـه بـر     اما در. اشاره شده است
به تيـپ شخصـيتي صـادق    اي  در مقاله) 1395(پور و ديگران  اسمعلي. يك نمونه يافت شد فقط

شخصيتي غالـب  هاي  و با استناد به زندگي و آثار هدايت تيپ اند ههدايت از ديدگاه بولن پرداخت
  ].2[د نشمار مي وي را هادس، ديونوسوس و هفائستوس بر

نقـدها   ،ديگري يافت نشد ةمورد فوق نمون پژوهشي به جزـ  علمي ةاگرچه در قالب يك مقال
شناسي كاربردي يـا جلسـات نقـد فـيلم بـا       شفاهي در برخي مراكز آموزشي يونگهاي  و تحليل

عليرضا شـيري در  هاي  توان به تحليل مي بولن انجام شده است كه در اين زمينه دتكيه بر رويكر
  .اشاره كرد» د فرهنگ و زندگيبنيا«و همچنين سهيل رضايي در » توانگري طوبي ةخان«مركز 

  روش تحقيق
گـردآوري   ةشـيو . تحليلـي اسـت  ــ   پژوهش حاضر از نوع كيفي بوده و روش تحقيق آن توصيفي

پـس از   ،واقـع  در. و همچنـين ميـداني انجـام شـده اسـت     اي  مطالب به صـورت روش كتابخانـه  
اصـلي آن  هـاي   تفيلم و بررسي گفتار و كـنش شخصـي   ةگيري از منابع مكتوب، به مشاهد بهره

  .جين شينودا بولن ارائه شد ةهاي زنانالگو كهن ةمبناي نظري پرداخته شده و تفسيرهايي بر
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  چارچوب نظري
، بـا  سـكو يو سانفرانس ايـ فرنيكالهـاي   و اسـتاد دانشـگاه   يونگيـ  لگريتحل روانجين شينودا بولن، 

شناسـي زنـان دسـت     روان نـويني در هاي  به ديدگاهاي  شناسي و اسطوره روانهاي  تركيب انگاره
يونـگ در  . جـي . ، در انستيتو سي1960 ةكاوي در ده تخصصي روان ةاو پس از پايان دور. يافت

  .خود شد ةنام موفق به اخذ گواهي 1976سانفرانسيسكو ثبت نام كرد و در سال 
ي يونـگ شـكل گرفـت و    الگـو  كهـن شناسـي   روان تـأثير  نظريات او تحـت  ،بولن ةبنا به گفت

كـه از  ] اسـت [الگوهاي شخصيتي «در اين مقاله  الگو كهنمنظور از ]. 13 ، ص3[فت گسترش يا
كننـد و   مـي  و مدام خود را در روان هر فـرد تكـرار  اند  قبل در روان جمعي نژاد بشر موجود بوده

اين الگوهـا  «]. 37 ، ص6[» كنند مي شناختي ما را تعيين ابتدايي درك و عملكرد روانهاي  روش
هـا   الگـو  كهـن «]. 21 ، ص4[» جمعي كه بخشي از ناخودآگاه انسان است قرار دارند در ناخوداگاه

 أمنشـ «كنـد   مـي  طور كه يونگ نيـز بيـان   و همان]. 58 ، ص13[» ندا جا يكسان جهاني و در همه
در اصل يك بخش غريزي روان بشر است «ها الگو كهن]. 96 ، ص14[» شده نيست ها شناخته آن

دهـد،   مـي  ها آموزش سازي را بدون آموختن به آن در پرندگان رفتار النه گونه كه غريزه كه همان
در تمام طول ها  الگو كهن. [...] كند مي طور خودكار و غريزي رفتار خود را اعمال در انسان نيز به

قـديم  هـاي   و به همين دليل است كه اساطير كهن مربوط به زماناند  تاريخ بشري حضور داشته
  ].119 ، ص7[» كنند مي ن و مدرن را مجذوب خودهنوز هم بشر متمد

، ]19[اريـك نيـومن    ةنوشت آمور و سايكيبار در كتاب  كند كه نخستين مي چنين بيان بولن
او پـس از يـافتن   ]. 14، ص3[شناسي زنان پي برد  كاو يونگي، به پيوند مهم اسطوره و روان روان

و مشكالت برخـي از   1مربوط به آن ةاسطورو مشكالت سايكي در ها   برخي اشتراكات بين چالش
وي در اين . خدابانوان اساطير يونان گرفت ةبيمارانش، تصميم به مطالعه و تعمق بيشتر در زمين

  :نويسد مي زمينه
آورم و نيز به ايـن موضـوع    طولي نكشيد كه توانستم خدابانوان نهفته در زنان را به تصور در

خدابانوان درون، درك مرا از وقايع روزمره و نيز رويـدادهاي مهـم   پي بردم كه آگاهي بر حضور 
  ].18، ص3[سازد  مي تر زندگي عميق

و معتقـد اسـت    دارد تأكيـد اساطير در زندگي انسان معاصـر   تأثيربولن به حضور و  ،واقع در
و هـا   و داسـتان  شـوند  مـي براي واقعيات معاصر زندگي ما محسوب اي  استعاره«اساطير همچون 

  ].2ـ1، ص18[» ها در مورد خود ما هستند ادث آنحو
                                                        

، اروس، خداي عشق و پسر آفروديت ةشود كه شيفت مي مربوط ،خدابانوان يوناني اسطوره به سايكي، يكي ازاين  .1
شدن  محروم اين ازدواج ةاما تنها شرط ادام .كند كي ازدواج ميل مادرش با سايخالف مي اروس بر. شود مي

. شوند مي ها مجبور به جدايي سايكي از اين شرط تخطي كرده و آناما . اروس است ةسايكي از ديدار چهر
  .]134ـ133، ص8[د رسن ين دو دوباره به هم ميا و بخشش آفروديتزئوس  ةمداخلسرانجام با 
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ـ  ،نث از اساطير يونانؤهفت خداي مهاي  ويژگي ةبولن با مطالع و  تـر يميد ،هـرا هـاي   نـام ه ب
با مشكالت بيماراني كه بـه مطـب او   ها  آن ةو مقايس، و آفروديت ايآتنا، هست ،سيآرتم ،پرسفون
هـايي   هـا ويژگـي   رسيد كه در هريـك از آن  الگو كهنكردند، به تبيين هفت انرژي يا  مي مراجعه

او معتقد است در زنان امروزي نيز اين خدابانوان بـه   ،تر گفته شد طور كه پيش همان. غالب است
و هـا   يژگـ يو يريخـدابانوان اسـاط   نياز ا كي هربه عبارت بهتر،  .وجود دارندها  الگو كهنصورت 
يـا بـر او غالـب     باشـد  امروزي وجود داشته در درون يك زن تواند مي دارند كه يخاص تيشخص

هـرا   ونـان ي ريدر اسـاط  ؛ مثالً،قرار دهد تأثير او را تحتهاي  د و به اين ترتيب كنش و واكنششو
طبق تحليل بولن، زني كه  .اش معروف است به حس مادرانه زين تريميبود و د ييزناشو يخدابانو
اما زنـي كـه   . هرا بر او غلبه دارد شوهر و زندگي زناشويي براي او اهميتي بنيادين دارد الگو كهن

و حتي ممكن رد پروري در او شدت بيشتري دا حس مادري و فرزند ،انرژي غالب او ديميتر است
  .است براي تربيت و رسيدگي بهتر به فرزندان از كاركردن در بيرون از خانه منصرف شود

تر گفته شد او كتابي در مـورد   طور كه پيش به زنان محدود نشد و همانفقط مطالعات بولن 
هاي زنانه و مردانـه در درون  الگو كهنبولن معتقد است كه . هاي مردان نيز نوشته استالگو كهن
هـاي  الگو كهـن در شخصيت مردان بيشـتر   هرچند معموالً ؛ما، اعم از زن و مرد، وجود دارد ةهم

  ].9 ، ص4[هاي زنانه قدرت بيشتري دارند الگو كهننان، مردانه و در شخصيت ز
اما ذكر . پردازيم مي ها اشاره شده هايي كه در تحليل فيلم به آنالگو كهنبه توضيح  ،در ادامه

اما اگـر  . دهد مي را در حالت غالب نشان الگو كهنيك  ذيلاين نكته ضروري است كه توضيحات 
كـه بـه   هـا،   الگـو  كهـن . شود مي ها تعديل آنهاي  ويژگي ،باشندهم در زني فعال  با الگو كهنچند 

درونـي يـا برونـي در خودآگـاه     هـاي   به سبب انگيـزه « ،صورت بالقوه در روان آدمي وجود دارند
اينكه يـك  ]. 439 ، ص9[» شناسانند مي آگاهيديونگ، خود را به خو ةشوند يا، به گفت مي پديدار
اسـتعداد، خـانواده و   «ز زندگي او فعال شود به عـواملي چـون   ااي  در زني يا در مرحله الگو كهن

و نيـز  هـا    بينـي، گـزينش فعاليـت    اطراف، وقايع غير قابـل پـيش  هاي  ها، انسان فرهنگ، هورمون
  .وي بستگي دارد] 39 ، ص3[» مراحل مختلف زندگي

  ي هراالگو كهن
 ،دايان اسـاطير يونـان  هرا خدابانوي زناشويي، وفاي به عهد و پيمان و همسر زئـوس، خـداي خـ   

ــن دو هســتند   1آرس. اســت ــدان اي ــايي، فرزن ــت، خــدابانوي زيب ، 5[، خــداي جنــگ، و آفرودي
بـه او پاسـخ مثبـت نـداد و ايـن       ،هرا تا زمـاني كـه قـول ازدواج از زئـوس نگرفـت     ]. 32ـ 31 ص

  .اهميت ازدواج براي اوست ةدهند نشان

                                                        
1. Ares 
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آتش حسادت و كينـه در او شـد، امـا    ور شدن  زئوس بارها به هرا خيانت كرد و باعث شعله
كار خود نبود، بلكه زن رقيب يا فرزندان ديگر زئوس يا اطرافيـان   خشم هرا متوجه شوهر خيانت

  ].185 ، ص3[داد  مي گناه را هدف قرار بي
سـادگي   حرمتي نيز بـه  پيوند زناشويي براي هرا پيوندي جاودانه بوده و در صورت بي ،واقع در

  .رك همسر به نفع رقيب نبودحاضر به جدايي و ت
بيش و پيش از هر چيز ديگر نمـودار تمـايالت زن بـه وصـلت و     « الگو كهنهرا در مقام يك 

قدرت دارد، زندگي بدون وصلت با مرد ناقص است، زيرا  الگو كهندر زني كه اين . زناشويي است
هرايـي بـه عظمـت     غم فقدان همسر بـراي زن . اصلي اين خدابانو ازدواج و زناشويي است ةانگيز

  ].187 ، ص3[» ترين آرزويش داشتن فرزند است فرزندي براي زني است كه بزرگ زجر بي
شود كه حسـادت بـر زن هرايـي مسـتولي شـده و موجـب خشـم و         مي خيانت شوهر باعث

 1هرايـي  ةوي دچـار عقـد   ،بـر او غلبـه كنـد    الگو كهنمنفي  ةچنانچه جنب. شود مي كامي او تلخ
گونه به زن رقيب فكـر كـرده و مايـل بـه      او به شكلي افراطي و وسواس ،صورت در اين. شود مي

وفايي شـوهر، بيشـتر احسـاس حقـارت، خفـت و       زن هرايي خشمگين از بي. گرفتن انتقام است
ات مخرب درگير شدن و فكركـردن  تأثيرخواري دارد تا اينكه دچار غم و غصه شود و نسبت به 

  ].156 ، ص17[روح خود غافل است خصوص چنين موضوعي بر  افراطي در
شـان پيونـد    زناني يافت كه بـا اولـين مـرد زنـدگي     ةتوان در روح هم مي هرا را«ي الگو كهن
تا اينكه پس از مرگ شوهر بيـوه   ؛مانند مي بندند و ساليان دراز همسري وفادار باقي مي زناشويي

 ش باشـد ا هرش مركـز زنـدگي  زن هرايي از اينكه شو. كنند مي شده و با درآمد محدود دولت سر
شود كـه شـوهرش بـر     مي اطرافيان واضح و مبرهن ةپس از چندي بر هم. راضي و خشنود است

هـا   بهتـرين : دهنـد  مـي  را تشـخيص  مسـئله فرزندان زن هرايي نيز اين . كس ديگر تقدم دارد هر
ل اسـت، امـا   ي هرا در بسياري از زنان فعـا الگو كهن. [...] شود مي هميشه براي شوهر نگه داشته

كـه بـا    طـوري  بـه  ؛هاي ديگر نيز حضور دارد، هرا چندان بارز نيستالگو كهندر برخي از آنان كه 
  ].194 ، ص3[» توان هراي آشناي درون را ديد مي ملأقدري شناخت و ت

نـد  مبا حضـور نيرو . جايگاه ثانويه دارد، همچون تحصيالت دانشگاهي ،براي زن هرايي حرفه
ــ   در هر موقعيت شغلي و تحصيلي يا مقـام و منزلتـي كـه باشـد     ـ ار و حرفههرا در روان زن، ك
زن هرايي در ظاهر امر هم همسر و هـم شـاغل   [...] دهد  نمي ش را تشكيلا بخش اصلي زندگي

  ].197 همان، ص[حقيقت زناشويي است  شغل اصلي او در: است

  ي ديميترالگو كهن
او كـه   .خيزي و يكي از زنـان زئـوس اسـت    و حاصلديميتر خدابانوي مادري، كشاورزي، فراواني 

هنگامي كه متوجه شد هـادس، خـداي جهـان زيـرين،      ،وابسته بود ،پرسفون ،بسيار به دخترش

                                                        
1. Hera complex 
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بسيار اندوهگين شد و از وظايف خدايي خـود   ،دخترش را دزديده و با خود به جهان زيرين برده
خت بربست و نظم دنيا متزلـزل  خيزي از روي زمين ر نتيجه، سرسبزي و حاصل در. دست كشيد

. اما زئوس به هادس فرمان داد كه دختر را به مادر بازگرداند تا سرسبزي به زمـين برگـردد  . شد
. هايي از سـال پرسـفون بـه جهـان زيـرين و نـزد هـادس بـازگردد         اما قرار بر اين شد كه در ماه

ـ ، و از مـادرش دور بـود   رفـت  ميهنگامي كه پرسفون به جهان زيرين   حاصـل  اره زمـين بـي  دوب
سرسبزي و فراواني زمـين  ، گشت مي رسيد و زماني كه نزد مادر خود باز مي ماند و زمستان فرا مي
  ].246ـ 245، ص11[زمان با فصل بهار بود  گرفت و اين امر هم مي فرارا 

به دليل اينكه خدابانوي غـالت   نياو همچن. و پرورش است شيزا ي،مادر يالگو كهن تريميد
  .شود كشاورزي است مظهر تغذية جسمي، روحي و رواني ديگران نيز محسوب ميو 

اما اين امر . دهد تأثير قرار مي داشتن يا نداشتن فرزند، زندگي هر زني را تا حد زيادي تحت
  ].160 ، ص17[مسئلة اصلي و بنيادين زندگي يك زن ديميتري است 

فرزنـدان او  . يابد در نشود رضايت خاطر نميالگوي غالب زني باشد، او تا ما وقتي ديميتر كهن
غريزة مـادري او بـه پـرورش    . به شوهر، حرفه و كار و هر وظيفة ديگري در زندگي اولويت دارند

شـود؛ او از مراقبـت از فرزنـدان ديگـران در نقـش دايـه و همچنـين         فرزندان خود محدود نمـي 
، 3[برد  مي و آموزش به ديگران لذت بودن، پرستاري، مشاوره ورزي، خدمت داوطلبانه، حامي مهر
 امـا  ،زني كه مشتاق داشتن فرزند اسـت «رسد  مي بسيار طبيعي به نظر ،اين بنابر]. 225ـ 223ص
تواند باردار شود يا مادري كه فرزندش زندگي را بدرود گفته يا خانه را ترك كـرده و حتـي    نمي
، به چنگـال  [...]دهد  مي ندان رنجشاش به سر رسيده و نبود فرز كه مدت وظيفهاي  خوانده مادر

  ].228 همان، ص[» يابد مي شود و زندگي را خالي از معنا مي افتد، سوگوار مي افسردگي
 ةانگيـز . كـردن اهميـت زيـادي نـدارد     خالف زنان هرايي، خود ازدواج براي زن ديميتري، بر
  ].240 همان، ص[آوردن است  اصلي او براي ازدواج بچه

  ي پرسفونالگو كهن
هنگامي كه در دشتي مشغول چيـدن  . جهان زيرين است ةپرسفون دختر زئوس و ديميتر و ملك

 ،به همين دليـل . ناگهان هادس او را با خود به جهان زيرين برد تا همسر او شود ،گل نرگس بود
مـادر او، ديميتـر، از دوري دختـرش بسـيار     . در اساطير گل نرگس سمبل ازدواج مقـدس اسـت  

گياهان روي زمـين   ةاز اندوه ديميتر هم. كوه و دشت شد ةكردن وي آوار اي پيدابر و دلتنگ بود
امـا از آنجـا كـه پرسـفون     . اين زئوس فرمان داد دخترش را به وي بازگردانند بنابر ،خشك شدند

عزيمت به روي زمين به پيشنهاد هادس چند ة خورد و در لحظ مي نبايد در جهان زيرين چيزي
سوم سال را در كنار همسر خود، هـادس، در   ناچار قرار بر اين شد كه يك به ،دانه انار خورده بود

  ].38ـ35، ص10[سوم سال را نزد مادرش برگردد  جهان زيرين بماند و دو
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بـودن   بر دختر يا شخصيت زني دارد كه تمايلي به فاعـل  تأكيد الگو كهنپرسفون در جايگاه 
]. 165 ، ص17[» گوشـي در ذات و طبيعـت اوسـت   بودن، سازگاري، شـادي و بازي  پذيرا«و رد ندا
 نـد كـه دختـر   ا رابطه مادر و دختري است كه چنان به هم نزديك ةپرسفون و ديميتر نمون ةرابط
تواند واجد شخصيتي مستقل شود؛ اين امكان هم وجود دارد كه پدر با رفتـار افراطـي خـود     نمي

 جـاد يرا ا يتيشخصـ  نيفرهنگ غالب جامعـه چنـ   ايخانواده  يگاه .دختري وابسته پرورش دهد
و بسـاز   عيـ وابسته، مط را،يزنان همان رفتار پذ ةستيد كه رفتار درست و شانكن مي دييأكرده و ت

 برجسـته  يو سـازگار  يريپذ انعطاف ،يچون بردبار يصفات ةواسط امر اگرچه زنان را به نيا. است
 و باعـث  دهـد  مـي ن شـرفت يت رشـد و پ آنـان فرصـ   يتيشخصـ هاي  از جنبه ياريبه بس ،كند مي
زنـان   .سر برنـد  در خواب و انتظار به شانياهايؤشهرزاد ر دنيخفته تا رس يبايشود همچون ز مي

داننـد در آينـده    نمي پرسفوني بيشتر ذهنيتي همچون نوبالغان دارند كه هنوز خود را نشناخته و
منتظـر كسـي هسـتند كـه     هـا هميشـه    آن. ند چه مسـيري را در زنـدگي انتخـاب كننـد    ا مايل

ها غالـب اسـت بـا     زناني كه انرژي پرسفون در آن. و مديريت كند بگيردرا در دست  شان زندگي
وجود ازدواج، تحصيالت دانشگاهي و حتي داشتن شغل، چندان به كار و زنـدگي خـود تعهـدي    

تـر از   جـوان  زنان پرسـفوني معمـوالً  . گيرند نمي و اغلب كارهاي خود را جدي كنند مياحساس ن
و نوعي از حالت دخترانگي در شخصيتشـان وجـود دارد و بسـياري از     رسند ميسن خود به نظر 

  ].261ـ260، ص3[كنند  مي مردان را جذب معصوميت و جواني خود

  ي آتناالگو كهن
او تنها خدا بانوي المپي است كـه بـا نمادهـايي چـون     . بودها  آتنا خدابانوي جنگ، خرد و حرفه

. آتنا در لغت به معناي دختر پـدر اسـت  . د و زره مجسم شده و حامي شهر آتن بودخو نيزه، كاله
است و از آنجا كه چنـين پيشـگويي    1گذاري اين است كه آتنا دختر زئوس و متيس علت اين نام

انجـام آتنـا از    بلعد و سـر  مي زئوس متيس را، كند مي شد كه فرزند متيس پدر را از خدايي خلع
  ].35ـ34، ص5[يابد  مي ، خداي آتش و صنعت، تولد2هفائستوس سر زئوس و به ياري

زناني است كه تحت فرمان عقلشـان هسـتند و    ، آتنا الگوي شخصيتيِالگو كهندر مقام يك 
  ].105، ص3[كنند  نمي از قلبشان پيروي

  .و موفق باشد ندخواهد در حرفه و كار پيشرفت ك مي زن آتنايي
 ةصحن. دستيابي به پيروزي از هيچ تالشي فروگذار نيستاو همچون مبارزي است كه براي 
  سياســت يــا محــيط دانشــگاه باشــد ةســتد، عرصــ و داد ةكــارزار بــراي او ممكــن اســت حيطــ

  ].144 ، ص17[

                                                        
1. Metis 
2. Hephaestus 
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اگر چنين . نفوذ است قدرت و با كشش زنان آتنايي در ازدواج و كار به سمت مردان موفق، پر
و نقش همسري را در كار خود بيابد، ممكن اسـت در   باشدخود بسيار موفق  ةزني در كار و حرف

اين زنـان در صـورت ازدواج نيـز در امـور خانـه و پـرورش       . نظر كند زندگي خود از ازدواج صرف
دانند كه به نفـع هـر دو طـرف     مي و زناشويي را شراكتي كنند ميفرزندان با نهايت كفايت عمل 

ها از مباحثه در مـورد كـار و    آن. گر نيستند حساس، رمانتيك يا عشوه چنين زناني معموالً. است
توانند همكار يا دسـتياران خـوبي بـراي مـردان موفـق و پرقـدرت        مي برند و مي تدبير امور لذت

زنـان آتنـايي در   ]. 126ــ 123، ص3[و در كار خود توانايي و خالقيت بااليي نشان دهند اشند ب
راحتـي   بـه كار و حرفه . و در حركت استو ماشين جسمشان همواره روشن  اند كار بسيار افراطي
وظـايف   ةها حتي پس از پايان كار نيز ادام و آن بگيرد زندگي زنان آتنايي را فرا ةممكن است هم

  ].139 همان، ص[و به انجام كارهاي خود ادامه دهند  آورند ميو كارهاي خود را به منزل 

  تحليل فيلم
  اپيزود اول

موفقيت و پيشرفت در حرفه . ن و زيبا به نام شيدا صوفي استداستان اول در مورد بازيگري جوا
 هـايي  و براي دستيابي به اين امر حاضـر بـه بـازي در نقـش     داردو كار براي شيدا اهميت بااليي 

ور شـدن در اسـتخري بـا آب     آن تحمل شرايط و كارهاي سختي چون غوطـه  ةشود كه الزم مي
كه مشغول بـازي در فيلمـي سـينمايي     حالي او در اما. كردن است بسيار سرد، سواركاري و اسكي

 يفعلـ  تيـ موقع يبـرا  يمـانع  دايشدن از نظر شـ  مادر .شود كه باردار شده است مي است متوجه
 ليـ ما ،مند به پدر شدن است كه عالقه ،خالف خواست همسرش و بر ودش مياش محسوب  يشغل

  .است نيبه سقط جن
افـراد گـروه در   . شـود  مي برداري شروع فيلم ةصحناز حضور شيدا سر اي  اين اپيزود با صحنه

گيـري گرفتـار شـده در كـف      الي يك تور ماهي برداري سكانسي هستند كه او در البه حال فيلم
شـدن   از گرفتـار اي  توان نشـانه  مي كردن شيدا در تور را گير ةصحن. بزرگ نشسته است ياستخر

شـود كـه    مي زمايشگاه به شيدا خبر دادهدقايقي بعد با تلفني از آ. وي در مشكلي بزرگ دانست
شـيدا در  هـاي   كه كنش و واكـنش  ،اول اين اپيزود محور اصلي آن ةبا صحن ،واقع در. باردار است

  .شود مي مشخص ،مقابل اين مشكل است
زن  ،تـر گفتـه شـد    طـور كـه پـيش    همان. آتناست زودياپ نيدر ا دايشهاي  پيتاياز آرك يكي

شـيدا نيـز آشـكارا    . به جايي برسد و در اين مسير سخت كوشاسـت  خواهد در زندگي مي آتنايي
شدن دوست دارد و حاضر نيست بـه خـاطر بـارداري     اش را بيشتر از مادر حرفه و موقعيت شغلي

او با ناراحتي . از دست بدهد ،كه مشغول بازيگري در آن است را، شانس حضور در يك فيلم مهم
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خـواي؟ فقـط بچـه؟ همـين؟ خـودم       مي جون من چيتو از « :گويد مي در سكانسي به شوهرش
بـه   فرزنـددار شـدن را   مسئلةشيدا  ةو شوهرش كه چهار سال به خاطر حرف» برات مهم نيستم؟

 ديـ شدن هـم با  پدر يبرا« :گويد مي ه و ديگر صبرش به پايان رسيده در پاسخ به اوانداخت قيتعو
  »ت؟ها نامه لميصف ف يبرم تو
شـدن را بـه تعويـق     مادرها  اي، سال براي پيشرفت و موفقيت حرفهواقع شيدا حاضر است  در
در ايـن راه چنـدين   او شـده و   يزندگ ةبه هم ليتبد يگريكار باز .و به بازيگري بپردازد بيندازد

  .جسمش همواره در حركت است نيماشسال است كه 
از  هـا غالـب اسـت تحـت فرمـان عقلـش اسـت و        شيدا همچون زناني كه انرژي آتنـا در آن 
حاضـر بـه   حتي با وجود بارداري اثبات خود  ياو برا. احساسات قلبي و حس مادري به دور است

و در حـين سـواركاري از    يسـت چون سـواركاري ن سخت و دشوار هاي  استفاده از بدل در صحنه
واقع او براي موفقيت در آخرين فـيلم خـود    در. شود مي و راهي بيمارستان افتد مياسب به زمين 

  .رديگ مي دهيرا كه در شكم دارد ناد يفرزند دنيد و امكان صدمه تالشي فروگذار نيست از هيچ
انگر اين واقعيت است كه خوب انديشيدن، مقاومـت در اوج  بييي زنانه الگو كهنعنوان  آتنا به

  ].106، ص3[كردن از خصايص ذاتي برخي زنان است  بحران عاطفي و تدبير
انجـام   كنـد و سـر   عاطفي در مقابل شوهرش مقاومت مـي شيدا نيز در مقابل اين بحران 

شدن و موفقيت  بنا به نظر بولن، زنان آتنايي گاه براي برنده. گيرد تصميم به سقط جنين مي
شود كه روابطشان  ها باعث مي كنند و اين جنبه از شخصيت آن از نيرنگ و فريب استفاده مي

شود شيدا بدون  الگوي آتنا باعث مي از كهناين وجه ]. 121 ، ص3[صدمه ببيند يا نابود شود 
اطالع از همسرش، كه مخالف سقط جنين است، تصميم خود را عملي كند و او را در مقابل 

زند شيدا ممكن است چنـين قصـدي    اما شوهر او كه حدس مي. شده قرار دهد عملي انجام
شـدن   دكتر مانع عمليمنتظرة خود به مطب  كند و با ورود غير داشته باشد، او را تعقيب مي

  .شود تصميم شيدا مي
هـاي سـخت و دشـوار فـيلم ادامـه       رغم بارداري همچنان به بازيگري در صحنه شيدا به

اي كه بايد مسافتي را در ميان برف و سرما با اسكي طي كند، دچـار   وي در صحنه. دهد مي
جوگر دست او را كه و واقع، اگر تيم جست در. شود ها مدفون مي ود و در زير برفش حادثه مي

رسـد حادثـة    بـه نظـر مـي   . برد در نمي ديدند، جان سالم به از ميان برف بيرون زده بود نمي
در صحنة آخر اين اپيزود، كه شيدا در . شود رو شدن با مرگ به تحولي در او منجر مي به رو

شود، او را با  رسان و در حال انتقال به بيمارستان به تصوير كشيده مي داخل هليكوپتر امداد
بينيم كه با دستش شكم خود، يا همـان فرزنـدش، را نـوازش     اي ترسيده و خسته مي چهره
الگوي ديميتر بر او غلبه كرده و از سـقط   رسد كه باالخره كهن در اينجا به نظر مي. كند مي

  .جنين خود منصرف شده است
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  اپيزود دوم
اصـلي  هـاي   سـودابه و زينـال شخصـيت    هـاي  پايين و فقير به نـام  ةزن و شوهري جوان از طبق

هاي  ها رفع گرفتگي چاه شغل آن. شوند مي ناخواسته مواجه مسئلة بارداريند كه با ا داستان دوم
سـودابه كـه معتقـد    . رو هسـتند  به فاضالب منازل است و براي امرار معاش با مشكالت زيادي رو

كند كـه فرزندشـان    مي د را راضيها شرايط اقتصادي فرزنددار شدن را ندارند شوهر خو است آن
او در آنجا به جاي اينكه مانند اكثـر مـادران   . رود مي را سقط كنند و براي اين كار به مطب دكتر

به فكر النگوهايي است كه از مادرش به يادگار مانده و او دو عدد  ،درگير اضطراب و دودلي باشد
تـدريج متوجـه وجـود     بـه  ،يـن صـحنه  در ا. سقط فروختـه اسـت   ةها را براي پرداخت هزين از آن

رسد كـه گـويي    مي ساده به نظراي  سودابه همچون دختربچه. شويم مي آركيتايپ پرسفون در او
در . منتظر مادري است كه زودتر او را از موقعيت دشواري كه آمادگي آن را نـدارد نجـات دهـد   

داسـتان در نقـش ديميتـر يـا مـادر       ةشود كه در ادام مي اين صحنه است كه او با خورشيد آشنا
  .شود مي پرسفون ظاهر

اكنون به دليل عذاب  ،شغلش كودكان زيادي را سقط كرده ةخورشيد كه در جواني به واسط
كنـد بـا    مي دهند سعي مي وجدان و پشيماني با مراجعه به مطب پزشكاني كه سقط جنين انجام

ل خودش تا حدي بتواند از بار گناه و عذاب هر ترفندي كه شده مانع اين كار شود تا شايد به قو
 خورشيد با اين ترفند كـه جـايي را  . كه باعث از بين رفتنشان شده بكاهد» هايي فرشته«وجدان 

اي  كـه همچـون دختربچـه    ،دهنـد سـودابه را   مي شناسد كه رايگان كار سقط جنين را انجام مي
كـار   ايناز  موقتاً ،دكتر است ةي هزيننگران از دست رفتن باقي النگوهايش در ازا فقط لوح ساده

  .برد مي بزرگ و قديمي خود ةو او و شوهرش را به خان كند ميمنصرف 
ها پيشنهاد خريد بچه در ازاي مبلغ قابـل   خود به آن ةدر خانمنتظره  ريغ يبه شكلخورشيد 

هـاي   صـحنه . شـود  مـي  دهد كه مورد قبول واقـع  مي رااش  هتوجهي پول و اقامت رايگان در خان
حاال خورشيد در مقـام مـادر،   . ي پرسفون در سودابه استالگو كهن ةبعدي داستان نمود بارز غلب

او همچـون پرسـتاري بـه مواظبـت از     . گيرد مي سودابه را در دستهاي  مديريت زندگي و برنامه
يتي از غذاي مناسب و آمپول تقـو ـ  براي يك زن باردار الزم استرا و هر آنچه  پردازد ميسودابه 
سودابه نيـز از حضـور در قالـب    . كند مي براي او مهيا ـ روي براي جلوگيري از اضافه وزن تا پياده

توان الگـوي   مي در اينجا. كند مي و با خورشيد همراهي استعيار بسيار راضي  يك پرسفون تمام
» فهمد مي مادر بهتر« ةپرسفون و ديميتر در كتاب بولن را به ياد آورد كه در جمل ةرفتاري رابط

  .شود مي خوبي بيان به] 261 ، ص3[
هـاي ديگـر انـرژي پرسـفون در      هاي بعدي اين اپيزود نيـز، شـاهد نمـايش جنبـه     در صحنه
صبرانه منتظـر بـه دنيـا آمـدن فرزنـدش اسـت،        او به جاي مادري باردار، كه بي. سودابه هستيم

او بـا  . اش خبـر نـدارد   اريمانـد كـه گـويي از بـارد     انـرژي مـي   اي شـاد و پـر   بيشتر به دختربچـه 
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بـرد،   شوهرش، كه حاال ديگر به جاي كـار كـردن در كنـار وي در خانـة خورشـيد بـه سـر مـي        
كننـد و از   بـازي مـي   بازي و تـاب  هم در شهر گردش و برف ها با آن. گذراند روزهاي خوشي را مي

گويي بـه خواسـت   نمايد كه  اي مي بچه ها، شوهر او همچون پسر در اين صحنه. خندند ته دل مي
كـردن دختـر    وظيفـة شـاد و سـرگرم    ي انتخاب شده وباز همعنوان  خورشيد در نقش ديميتر به

  .پرسفوني عزيز او را دارد
منتفـي شـده    كـامالً  ،خالف اپيزودهـاي ديگـر   بر ،سقط جنين مسئلةتا اين قسمت داستان 

ي الگـو  كهـن  ةو غلب شاهد ظهور ،پس از گذشت چندين ماه و رشد فرزند در شكم سودابه. است
حال و هـواي مـادري و     و  رسد و حس مي تر به نظر تر و ساكت او آرام. ديميتر در سودابه هستيم

زينـال نيـز ناخرسـندي خـود از     . توجه به فرزندي كه در شـكم دارد در او نمـود بيشـتري دارد   
 نـال تصـميم  انجـام سـودابه و زي   سـر . كنـد  مـي  سپردن فرزندشان به خورشيد را با سودابه بيـان 

ها وسايل خود  كه آناي  در صحنه. خورشيد فرار كنند ةگيرند براي تصاحب فرزندشان از خان مي
 خورشـيد را  ،رونـد  مـي  را جمع كرده و بي سر و صدا در حياط خانه بـراي خـروج بـه طـرف در    

 راحتـي او با خوشحالي نفس . نگرد مي ها بينيم كه با لبخندي از رضايت از پشت پنجره به آن مي
آخـر   ةدر صـحن . »ديگري را روي زمين نگـه دارد  ةتوانسته فرشت«به قول خودش  ، زيراكشد مي

و عكـس ايـن زوج را در كنـار     كنـد  مـي قديمي و خالي را بـاز  اي  كمد يا گنجه او درِ ،اين اپيزود
 واريـ د يرو هـا جلـوگيري كـرده    هايي كه با شگردهايي ديگر از سقط جنين آن عكس ساير زوج

هـر از  ، زيـرا  ديميتري ناميـد  ةشايد بتوان اين گنجه را گنج. چسباند مي روي خود در گنجه هب رو
كند تـا   مي حجمي از انرژي ديميتر در تمام وجود او حلول ،كند مي گاهي كه خورشيد آن را باز

  .بيشتري را نجات دهدهاي  فرشته

  اپيزود سوم
خـانم كـه مـادر چهـار فرزنـد در       سـيده . سال و مذهبي اسـت  داستان سوم در مورد زوجي ميان

سـالگي ناگهـان متوجـه بـارداري ناخواسـتة خـود        اي سنتي و متوسـط اسـت در شصـت    خانواده
الگوي ديميتر خود را وقف وظـايف مـادري    عنوان زني با كهن او در تمام طول زندگي به. شود مي

مشغول رسيدگي به  چنانهم ،سالي با وجود ميان ،اند كرده و اكنون نيز كه فرزندانش بزرگ شده
 ،از طـرف ديگـر  . سيسـموني تهيـه كنـد    ،كه باردار است ،او بايد براي دختر دوم خود: هاست آن

دختـر  . او نيز هنوز خريداري نشـده اسـت   ةمراسم عروسي دختر سوم وي نزديك است و جهيزي
 ةآمـاد  اما خواستگاري دارد كه سيده خانم بايـد خـود را   ،آخر مشغول تحصيل در دانشگاه است

نابهنگـام خـود    مسـئلة بـارداري  اما او ميان انبوهي از كار و گرفتـاري، بـا   . ها كند پذيرايي از آن
  .شود مي مواجه

كند و بـه فرزنـدانش    مي خود را فقط با همسرش مطرح ةناخواست مسئلة بارداريخانم  سيده
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ولـي   ،شـوند  مـي مسـئله  طور تصـادفي متوجـه ايـن     دختران او به. گويد نمي چيزي در اين مورد
بودن خود را اعالم و ناخرسندي خود از اين واقعه را  دهد مطلع نمي داشتن حرمت مادر اجازه نگه

ها نگران حرف و سخن مردم از بارداري مادرشان با وجود سه دامـاد و خجالـت از    آن. ابراز كنند
ان مهـم اسـت و   سالمتي مادرشان نيز برايش ،از طرف ديگر. ها هستند همسران خود و فاميل آن

  .كردن او را ندارد سال توان فرزندآوري و بزرگ و اينكه وي در اين سن
شاهد تضادي ديميتري در وجود شخصيت اصلي زن هستيم كه در نوع خـود   ،در اين اپيزود

 ،دختـران خـود دلگيـر اسـت    هـاي   خانم از واكنش از يك جهت، اگرچه سيده. توجه است درخور
رو،  اين از. ها نيست او راضي به سرافكندگي و ناراحتي آن. عزيز او هستندها فرزندان  حال آن هر به

اسـتقبال و   ،از سـوي ديگـر  . دوران خوش جواني نيسـت هاي  بارداري او برايش همچون بارداري
 ،دلنشين و شرايط خـاص بـارداري  هاي  خوشحالي شوهر او از شنيدن خبر بارداري و برخي حس

شـدن در   يادآور روزهاي خوش مـادر ، به دليل ويار، همه و همه مانند تمايل او به خوردن ترشي
شـاهد   ،دهـد  مـي  خـوبي ايـن امـر را نشـان     كـه بـه  هـا،   در يكي از سكانس. دوران جواني اوست

در ايـن  . شان هسـتيم  قديمي ةسال و تنومند در حياط خان خانم با درختي كهن گوي سيدهو گفت
آوردن بـه پشـت    بارداري از دخترانش و براي باالكردن عوارض  خانم با هدف پنهان سيده، صحنه

 ،او كه از بارداري خود بسـيار مشـوش و درمانـده اسـت    . برد مي سال در حياط پناه درختي كهن
 آلود و غمگـين خطـاب بـه درخـت     و با حالتي بغض كند ميدرخت حلقه  ةدستان خود را دور تن

...  شـن  دي همـه خوشـحال مـي    مي ي بارپس چرا وقت...  تو كه بيشتر از من سن داري«: گويد مي
عنـوان زنـي ديميتـري بـر سـر       او بـه  ،واقع در. »]خطاب به خودش[بيچاره اي  ...خانم  ولي سيده

  .شدن و عدم تمايل به آزردن فرزندان ديگر مانده است دوراهي حس دلنشين مادر
امـا او  . بـرود كنند كه براي سقط به مطب دكتـر   مي خانم او را راضي سرانجام دختران سيده

هنگـام  . شـود  مـي  قبل از انجام كار پشـيمان و از مطـب خـارج    ،كه دلش به اين امر راضي نبود
هـا   آن ، زيـرا بينـد  مـي  بازگشت به منزل، شوهرش را در حال داد و فرياد و اعتراض به دخترانش

در اينجـا   .خداسـت  ةكه از نظر او هدياند  كردهاي  مادرشان را وادار به سقط بچه بدون اطالع وي
خواسـت مصـمم شـوهرش بـراي فرزنـددار شـدن،        ةخانم پـس از مشـاهد   رسد سيده مي به نظر

رغـم   بـه  ،داشتن فرزنـد  براي نگهرا و تصميم قطعي  كند ميانجام بر تضاد ديميتري خود غلبه  سر
تنهـايي در   بينيم كه به مي سال را اين زوج ميان ،آخر ةدر صحن. گيرد ، ميسن و سال باالي خود

. روند تا براي مـدتي در آن مسـتقر شـوند    مي چوبياي  كلبه جنگلي پوشيده از برف به سمت تك
رغـم خواسـت دخترانشـان انتخـاب      اين كلبه شايد نمادي از تنهايي و سختي راهي باشد كه بـه 

زودي  نوزادي كه بـه  ةمثل صداي دلنشين گري. هايي هم دارد اما اين راه سخت شيريني. اند كرده
  .كلبه شنيده خواهد شددر اين 
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  اپيزود چهارم
عنـوان متخصـص سـونوگرافي     او كه به. دكتر افسانه كشاورز شخصيت اصلي زن اين اپيزود است

افسـانه  . ن خود داده است، خودش توان باروري نـدارد اشدن را به مراجع بارها در مطب نويد مادر
تخمك از طرف زنـي   يش اهداگيرد با استفاده از رو مي با جلب رضايت همسرش، كاوه، تصميم

پـيش  هـا   كـه مـدت   را، جوهاي بسيار زني به نام طـال و پس از جست ،سرانجام. ديگر باردار شود
مبلغي پول او را  يانتخاب و در ازا ،كند مي بازي فروشي كار همسرش فوت شده و در يك اسباب

. دهـد  مـي  ي پنهاني انجامافسانه تمام مراحل كار را به شكل. كند مي اين كار دادن مجاب به انجام
كـاوه نيـز بـه خواسـت افسـانه از زنـي كـه وي بـراي         . دهد نمي او به طال هيچ اطالعاتي از خود

انجـام افسـانه بـا     سـر . بيند نمي بار هم او را و حتي يك ردبارداري انتخاب كرده هيچ شناختي ندا
  .شود مي تخمك باردار يروش اهدا

تـوان   مـي  ي ديميتـر الگـو  كهنبيش از  ،ن افسانه استشد اگرچه كليت داستان در مورد مادر
ي هـرا بـر او غالـب    الگو كهنبولن در مورد بارداري زني كه  .ي هرا را در وي بازشناختالگو كهن
  :نويسد مي است

دانـد   مي شود، زيرا اين كار را جزء وظايف همسري خود مي صاحب فرزند زن هرايي معموالً
  ].203 ، ص3[

 يآگـاه  كنـد بـا اسـتفاده از    مـي  سـعي  ،را نـدارد  فـه يوظ نيا  دادن با آنكه توان انجام فسانها
او نيـز زنـي   . اورديـ شوهرش به ارمغـان ب  يبرا يفرزند علم پزشكيهاي  و پيشرفت خوداي  حرفه

دار شدن براي او بخشي از وظـايف يـك    است كه پيوند زناشويي برايش بسيار مهم است و فرزند
: گويـد  مـي  افسانه پس از باردار شدن در جايي از فيلم به همسرش. رش استزن در مقابل شوه

هـم   وآرزو داشـتم تـو ر  . خوشـحال كـردم   وپدرهاي زيادي ر] مطب سونوگرافي[من در اينجا «
بـه شـوهر، خواسـت و     ،مادري باشـد  ةاو بيش از آنكه واجد مهر و غريز ،واقع در» .خوشحال كنم

با تحمل رنج و مشقت زياد حاضـر بـه نـوع خاصـي از      ،همين دليلبه . دهد مي آرزوي او اهميت
و در ايـن رونـد،    را دارد گريد يفرزند شوهرش و زنة كنند نقش حمل آندر شود كه  مي بارداري

  .شود نمي به معناي واقعي كلمه محسوب» مادر«
او از كـاري   واقع يكي از داليل مخفـي  در. زنان هرايي حسادت استهاي  يكي ديگر از ويژگي

او در بخشي از فيلم خطاب بـه  . كننده است خصوص روند كار حسادت او به زن اهدا همسرش در
يـك   ،ن زن رو غيابي امضا كـردي اومحرميت با  ةصيغ روزي كه توي محضر«: گويد مي شوهرش

  ».لحظه دلم لرزيد
مـايش  بـودن آز  شود كه افسانه پس از خبر خوش مثبت مي اما داستان فيلم از جايي پيچيده

امـا در آنجـا خودكـار    . تا قسط آخـر خـود را بـه او پرداخـت كنـد      ودر ميبا خوشحالي نزد طال 
او پـس از  . شـود  مـي  و متوجه ارتباط شوهر خود بـا طـال   يابد ميتبليغاتي شركت همسر خود را 
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به دور از هر واكنش سريع و خارج از كنترلي، پرداخت قسط آخر را به زمـاني   ،آگاهي از اين امر
دهد همسرش نيز  نمي عالوه بر اين اجازه. شود مي و از محل كار طال خارج كند ميديگر موكول 

. افسانه است ةگون هراهاي  اين نيز يكي ديگر از ويژگي. متوجه شود كه او اين راز را دريافته است
خشم خود را بيشتر به زن  ،شوند مي زنان با آركيتايپ هرا متوجه خيانت شوهر خودهنگامي كه 
اما اين خشم از نـوع خشـم هـرا بـه زئـوس هنگـامي كـه بـه         . روند تا شوهر خود مي دوم نشانه

كـه در شـكم   اي  افسانه خودش طال را انتخاب كرده بود و بچـه . كرد نيست مي همسرش خيانت
هـا اكنـون از ديـدگاهي يـك زوج      آن ،واقـع  در.  و شوهر خـود اوسـت  واقع متعلق به طال دارد در
  .شوند و اوست كه خارج از اين رابطه قرار دارد مي محسوب
شـود كـه    مـي  مشخص .كند  رو شود تا طال و شوهرش را با هم روبه مي انجام افسانه بر آن سر

و هويـت او مطمـئن    كاوه به شكلي پنهاني با اسمي مستعار به طال نزديك شده تـا از شخصـيت  
گنـاهي   در اينجا بي. از مشكالت فردي و حقوقي احتمالي در آينده بيمناك بوده است، زيرا شود

اما آتش حسادت هرايي او دامنگير جنيني كه در شكم دارد، يـا   ،شود مي طال براي افسانه محرز
د را بدون اطـالع  گيرد فرزن مي و سرانجام تصميم شود مي ،همان فرزند شوهر زئوسي و زني ديگر

تنهـا   شود كه دكتر تصميم او را به كاوه اطالع داده و نـه  مي اما در مطب متوجه. كاوه سقط كند
بلكه اعالم كرده در صورت تمايل و خواست افسانه براي  ،شوهرش در بيرون مطب منتظر اوست

هرايـي از  خصوص جدايي زنـان   بولن در كتاب خود در. نامه است رضايت يسقط، حاضر به امضا
ايـن زنـان،   . نويسد كه ترك همسر براي زن هرايي بسيار سـخت اسـت   مي همسران خود چنين

 گشـته و از طـرف او بخشـيده    بـه او بـاز   دوبـاره همچون خدابانوي هرا كه زئوس پس از خيانـت  
، 3[گـردد   هـا بـاز   و بـه سـوي آن   نـد زن جديد را رها ك شود، از ته قلب اميد دارند كه شوهرْ مي
افسانه پس از اطالع از حضور كاوه و عدم اصـرار او بـراي جلـوگيري از سـقط جنـين      . ]217 ص

 دادن آخر فـيلم، او از انجـام   ةدر صحن. ستاشود كه چقدر براي شوهرش مهم بوده و  مي متوجه
كـه بيـرون از مطـب و در     ،اما در برخـورد بـا شـوهرش   . شود مي سقط منصرف و از مطب خارج

 آخر نشان ةصحن. دهد مي و به راه خود ادامه كند مياعتنايي گذر  با بي نيز ،خيابان منتظر اوست
 ،تواند خيلي زود وقايع گذشته را فراموش كنـد  نمي عنوان يك زن هرايي دهد كه اگرچه او به مي

  .اش گرفته است تصميم به بازگشت به زندگي زناشويي

  اپيزود پنجم
عنـوان متـرجم و منشـي در دفتـر      كـه بـه  است هار اپيزود آخر در مورد زني نازا و مطلقه به نام ب

كه اي  بهار پس از مدتي به دليل عالقه. نفوذ و مذهبي به نام منصور مشغول به كار است مردي با
عنوان همسر دوم بـه عقـد وي    بودن منصور به هلأرغم سن باال و مت شود و به مي ها ايجاد بين آن

 ةرابطـ . نـد ا اطـالع  همسر، فرزند و عروس منصور از آن بـي اما اين رابطه پنهاني بوده و . آيد مي در
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منصـور كـه   . شود مي اش وارد بحراني جدي ها پس از اطالع بهار از بارداري نامنتظره آن ةعاشقان
 .انتظـار بـارداري او را نـدارد    ،آورده اسـت  به دليل اطمينان از نازايي بهار او را بـه عقـد خـود در   

اما بهار اصـرار بـه    ،و فرار از مسئوليت، مايل به سقط جنين است اين براي حفظ آبروي خود بنابر
  .نگهداري فرزند خود دارد

او كـه در زنـدگي مشـترك    . ي آتنا در بهار هسـتيم الگو كهنشاهد وجود ، در ابتداي داستان
انرژي و توان خـود را وقـف    همةرسد  مي قبلي خود به دليل ناباروري كنار گذاشته شده، به نظر

او در يـك سـمينار بـزرگ، كـه بـه       ،فيلم ةدر اولين صحن. شغلي كرده استهاي  فقيتكار و مو
مصـمم  اي  ژنتيكي اختصاص دارد، با چهـره  ةشد كاري معرفي تحقيقات و محصوالت غذايي دست

بهار  ةدر همين سمينار است كه رابط. شود مي زمان ظاهر و به شكلي مسلط در نقش مترجم هم
نيـز   ،عهـده دارد ركه به صورت پنهاني نقش همسري او را ب ،سمينار ةكنند با مدير پروژه و برگزار
  :كند مي طور كه بولن نيز بيان همان. شود مي براي مخاطب مشخص

پيچيده و  ةتجربه است و حرف افتاده و با تر كه جا زن آتنايي در پيوند زناشويي با مردي مسن
اش برازنـدگي در انظـار    كنـد و وظيفـه   مـي  حساس دارد، بيشتر نقش متحد اجتماعي او را ايفا

عمومي، پذيرايي از دوستان و همكاران شوهر و كمك به پايـداري ارتباطـات اجتمـاعي همسـر     
  ].126 ، ص3[است 

آتنـايي بـه يكبـاره    اي  آن شور و تالش حرفـه  همةبارداري بهار گويي  ةمنتظر اما با خبر غير
 ةاگـر از چنـد دقيقـ    ،واقع در. دهد مي شي از آنديميتر و مهر مادري نا الگو كهنجاي خود را به 

ي ديميتر در وجـود شخصـيت اصـلي زن    الگو كهن ةغلب تأثيرنظر كنيم،  ابتداي اين اپيزود صرف
ـ . زند مي است كه حوادث داستان را تا انتها رقم  ةرا تـا دهـ   يفرزنـدآور  يبنا به نظر بولن، اگر زن

 يو بعد با مشكل نابارور] نداشته باشد يان فرزندتا آن زم اي[ ندازديب قيخود به تعو يزندگ يس
 ةشدت مشغل به يبارور ةمسئلو  ندك دايبر او غلبه پ تريميد يالگو كهنممكن است  ،مواجه شود

وي ابتـدا  . نظر بولن بسيار شبيه شرايط بهار در روند داستان است. ]160 ، ص17[ او شود يذهن
و به همـين دليـل همسـر اولـش او را      ودش ميشدن با مشكل نازايي مواجه  رغم عالقه به مادر به

سي زنـدگي خـود متوجـه بـارداري     ة اما پس از ازدواج دوم و هنگامي كه در ده. دهد مي طالق
و تمـام وجـود او را    ندي ديميتر بر او غلبه كالگو كهنشود، طبيعي است كه  مي خود ةمنتظر غير

شدت مايـل بـه سـقط فرزندشـان      اما همسر او، منصور، به. گيردب شادي ناشي از حس مادري فرا
و از بـه دنيـا    نـد كند كه مطابق با خواسـت منصـور عمـل ك    مي اگرچه بهار در ابتدا قبول. است

ارادي مهر مادري هر لحظه در  گويي به شكلي ناخودآگاه و غير ،نظر كند آوردن فرزند خود صرف
خـوبي متوجـه آن اسـت و بـه همـين       است كه منصور بهشود و اين چيزي  مي او بيشتر و بيشتر

: كنـد  سـؤال مـي  او در بخشي از فيلم از بهـار  . كند مي شدت از جانب بهار احساس خطر دليل به
بهـار  . »كنـه؟  مـي  كار چي... اش زندگي كرده، وقتي بفهمه حامله شده،  با نازاييها  زني كه سال«

مملو از درد و شوق و بـا   ةاما بعد با چهر ،»كنه مي فرار«: دهد مي فكر جواباي  ابتدا بدون لحظه
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 ،ده، مطمـئن كـه شـد    دوباره آزمايش مـي ... كنه،  مي اول شك«: دهد مي آلود ادامه صدايي بغض
كه خدا براش فرستاده، خـدايا شـكرت    ست هونكنه كه اين يه نش مي ، فكر]با بغض[كنه  مي ذوق
  .كند مي و بعد گريه» تونم مادر بشم مي كه

مـورد سـقط جنـين در    در بولن . شود مي هار سرانجام با اصرار منصور حاضر به سقط جنينب
در وجـود آن زن بسـتگي    الگـو  كهـن سقط جنين به قـدرت   دادن نويسد كه امكان انجام مي زنان
ي ديميتـر  الگـو  كهـن امـا زنـي كـه     ،دهنـد  مي راحتي انجام ديميتري اين كار را به زنان غير. دارد
، 3[حتـي اگـر ايـن عمـل بـه نفعـش باشـد         ،غالب است حاضر بـه سـقط نيسـت   شدت بر او  به
آخر حاضر به  ةدر لحظ ،ي ديميتر او را تسخير كردهالگو كهنكه گويي ، بهار نيز]. 225ـ224ص

بهار در ايـن صـحنه از نمـايي    . كند مي شود و در فرصتي مناسب از مطب دكتر فرار نمي اين كار
. از مطـب اسـت   در حال دور شـدن  برف ريدر زدوان  رب و دوانشود كه مضط مي باال نشان داده

ديميتر است كه به دنبال فرزند  ةدرماندگي و اضطراب بهار هنگام دويدن زير برف يادآور اسطور
  .كوه و دشت شده بود ةخود، پرسفون، آوار

مايـل   كه ،برد تا از چشم شوهرش مي اقوام خود در شمال پناهة داستان، بهار به خان ةدر ادام
شدن از همسر، عشق، حرفه و حقوق باال و پيشرفت  او به خاطر مادر. مخفي باشد ،به سقط است

كه گويي تـا ايـن بچـه را از بـين نبـرد آرام و قـرار       ، منصور انجام سر. گذرد مي خود ةشغلي آيند
اجازه بدهـد  كند كه  مي به منصور التماس يحت لمياز ف ييدر جابهار . كند مي بهار را پيدا ،ندارد
و در مـورد فرزنـدش    نـد را تـرك ك  منصور شهيهم يدهد كه برا مي قول او. اش را نگه دارد بچه
ناچـار دوبـاره همـراه وي راهـي      كند و بهار بـه  نمي اما منصور موافقت .نداشته باشد ييادعا چيه

شـين را  درِ ما اين بار در مسير رسيدن به مطب در يك تصميم ناگهاني بهار. شود مي مطب دكتر
ـ او كه . اندازد مي و خود را از ماشين بيرون كند ميبه قصد فرار باز  ر اثـر ايـن تصـميم ناگهـاني     ب

  .شود مي منصور به بيمارستان منتقل از سوي بيند، ميصدمه 
اينكـه  . خـوبي بازنمـايي شـده اسـت     ي ديميتر در يـك زن بـه  الگو كهنمطلق  ةدر اينجا غلب

كـاري   فرزندش دسـت بـه هـر   راي ست باعث شود كه زني بچگونه شدت انرژي ديميتر ممكن ا
شود منصـور   مي اما اين اتفاق باعث. برند مي بهار و فرزندش از اين تصادف جان سالم به در. بزند

خـوبي دريابـد كـه بهـار از آن دسـته زنـاني اسـت كـه بـراي           و به ودخود منصرف ش ةاز خواست
  .كند مي شدن جانش را نيز فدا مادر

  گيري نتيجه
 مسـئلة بـارداري  هـا زنـي بـا     از پنج اپيزود داستاني تشكيل شده كه در هريك از آن دعوتفيلم 
 دهشـ  رويكرد استفاده. يكي از زوجين مايل به سقط جنين هستند ،در هر داستان. شود مي مواجه

و  يشناسـ  روانهـاي   انگـاره  بيـ بـا ترك  جين شـينودا بـولن اسـت كـه     ةبراي تحليل فيلم نظري
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او در مطالعات خود با الهام از اساطير يونان . افتيدست  زنانههاي  الگو كهن دگاهيبه داي  اسطوره
هرا، ديميتر، پرسفون، آتنا، آرتيمـيس، هسـتيا و آفروديـت    هاي  يا انرژي به نام الگو كهنبه هفت 

شخصيتي زنان در دنياي امروز همچون تمايـل بـه   هاي  كه نمادي از برخي ويژگي كند مياشاره 
  .است بودن دخترانه يا حس تالش و پيشرفت ميل به معصوميت و مطيع ،يحس مادرويي، زناش

 ةدهد كه در اپيزود اول كه به بازيگري موفق و پرتالش در زمينـ  مي نتايج اين پژوهش نشان
او با وجود بـارداري و تحمـل   . شمرد ي آتنا را برالگو كهنتوان  ، ميپيشرفت كاري اختصاص دارد

امـا در  . شـدن كنـار بگـذارد    راحتي حاضر نيست بازيگري را به نفع مـادر  كاري، بهشرايط سخت 
ي پرسـفون غالـب   الگو كهن ،كه شخصيت اصلي آن دختري جوان و روستايي است، داستان دوم

خـود، همچـون    ةشدن از بـارداري ناخواسـت   شود پس از مطلع مي در او باعث الگو كهناين . است
ريزي زندگي خود را بـه دسـت زنـي بـه نـام خورشـيد در مقـام         هدختري مطيع و معصوم، برنام

ي ديميتـر بـر   الگو كهنسال اختصاص دارد كه  اپيزود سوم به زني ميان. مادري ديميتري بسپارد
تنها او را با  بارداري ناخواسته در سن باال نه. او غالب بوده و خود را وقف فرزندان خود كرده است

كردن  خود انرژي و توان زايمان و بزرگ بلكه ديگر مانند جوانيِ ،فرزندان خود دچار مشكل كرده
 انرژي ديميتر مانع ةدروني سختي مواجه و سرانجام غلبهاي  با كشمكش ،رو اين از. فرزند را ندارد

يـك دكتـر    چهـارم زن داسـتان   ياصـل  تيشخص. شود كه تصميم به سقط فرزند خود بگيرد مي
تـوان وجـود    مـي  او كه. اش شده است رضايت او از زندگي زناشويياش مانع  زنان است كه نازايي

تخمـك از زنـي   ي ي هرا را در وي يافت تصميم به بـارداري بـا اسـتفاده از روش اهـدا    الگو كهن
كننده، حسادت هرايـي بـر    شوهرش و زن اهدا ةانجام پس از آگاهي از رابط سر. گيرد مي ناشناس
امـا در انتهـاي داسـتان بـا     . گيـرد  مـي  صميم به سقط جنـين عنوان انتقام ت و به شود مياو غالب 

در . شـود  مـي  و از تصميم خـود منصـرف   كند ميفروكش اش  پيگيري و توجه شوهر، آتش كينه
منتظـره بـاردار شـده و     شود كه به شكلي غيـر  مي اپيزود آخر، داستان زني نازا به تصوير كشيده

 جـان بـراي حفـظ فرزنـدش ايسـتادگي     رغم خواست همسرش مبني بر سقط جنين، تا پـاي   به
داسـتان نشـان از وجـود     ةچه دقايق اولي در اين اپيزود، اگر. شود مي انجام نيز پيروز كند و سر مي

ي الگـو  كهـن  ةاپيزودهـاي ديگـر شـاهد غلبـ     همةدر باقي داستان بيش از  ،ي آتنا داردالگو كهن
  .ديميتر هستيم

آتنـا،  هـاي   الگـو  كهـن ود فـيلم بـه ترتيـب    توان چنين گفت كه در پـنج اپيـز   ، ميمجموع در
ي ديميتـر،  الگـو  كهـن  ةبا غلبها  داستان ةپرسفون، ديميتر، هرا و آتنا وجود دارد و در انتهاي هم

ي ديميتر در اپيزود آخر بـه شـكل   الگو كهن ةاما غلب. شوند مي زنان از سقط جنين خود منصرف
  .دهد مي و محور اصلي داستان را تشكيل كند ميبارزتري نمود پيدا 
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