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در « زن»شناختی شناختی و روان اسطوره تطبیقی ۀمطالع
 «در مه بخوان»و  اثر استریندبرگ «دوشیزه جولیا»های  نمایشنامه

 رادی با تکیه بر نظریات شینودا بولناثر اکبر 
 

 2، مجید سرسنگی*1امین مختاری
 

 چکیده
ی از عندوان ی د  همدواره بد   « الگدویی  نقدد کهدن  »اصر، و در جریان نقد ادبی مع شناختی بوده از عناصر مهم روان« الگوها کهن»

علدو    پدرداز ودوز    رل گوسدتاو یوند ، نیرید    کا ۀاندیش پایۀها بر الگو بحث کهن  است. بودهتوج  های مهم نقد ادبی مورد گون 
ناخودآگاه جمعی وضدور دارندد، مدورد    ت وین یافت  است. در این نیری ، عناصر ساختاری اسطوره، ک  در روان  ،شناختی روان

در هدای متاداوو و    همگانی در این عناصر وجود دارد ک  در شد ل  گیرد. از منیر یون ، نوعی تجربۀ تحلیل و بررسی قرار می
پرداز معاصر، نیز با ت میل نیریاو یون  و تشدری  دقیدن نمدود     شناس و نیری بولن، روانشود. شینودا  ها ت رار می نسل ۀهم

ش بدا اسدتااده از   الگوها کمک شایانی کدرده اسدت. در ایدن پد وه     آن در افراد و زندگی روزمره، ب  شناخت هرچ  بیشتر کهن
از « جولیدا »، یعندی  «زن»مایشدی مشدهور   شناسی در نیریاو شینودا بولن، دو شخصدیت ن شناختی و روانمعیارهای اسطوره

ای  مطالعد   اثدر اکردر رادی دسدتمایۀ   در م  بخوان  از نمایشنامۀ« انسی »ستریندبرگ و اثر آگوست ا دوشیزه جولیا نمایشنامۀ
اندد، از   رغم این   در دو زمان و قلمرو جغرافیایی و فرهنگی متاداوو خلدن شدده    اند. این دو شخصیت علی تطریقی قرار گرفت 

این مطالع  همچنین نشانگر ایدن وقیقدت اسدت کد      توجهی هستند. های قابل های شینودا بولن دارای مشابهت منیر دیدگاه
تواند ب  تولیدد الگدویی مشداب  در فرایندد      های نمایشی می شناختی در خلن شخصیتشناختی و روان استناد ب  عناصر اسطوره

الگوهای بشدر ت ید     نوردیده و بیش از هر عنصر دیگر بر کهنزمانی و م انی را دری ک  مرزهای این آفرینش منجر شود؛ الگوی
 ها نقشی جدی ایاا کند. تواند در تعیین مسیر زندگی و تصمیماو شخصیت هایی ک  می الگوکند.  می

 کلیدواژگان
  الگو؛جینشینودابولن؛شخصیتزن؛نمایشنامه؛اکبررادی؛آگوستاستریندبرگکهن
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 مقدمه
هایی در تاریخ تئاتر  نمایشنام  طور معمولسی و ویاتی در خلن درا  دارد. ب پردازی نقشی اسا شخصیت

بعددی، مسدتح م و جدذاو موفدن     هدایی چند  شخصدیت شوند ک  بتوانند در آفرینش  جاودان  شده و می
ار خود نیازمند آن نویسان برای خلن آث ک  نمایشنام ترین موضوعاتی  ی ی از مهم اساس شوند. بر همین

رهگدذر   اسدت تدا بتوانندد از ایدن     ،شناسدی شخصدیت  روان وید ه شناسی، بد  هستند، آگاهی از علم روان

 خلن کنند.برای مخاطران خود هایی قابل پذیرش  شخصیت
هدا  ؛ اما از میان آناند ها از منیر رووی و روانی پرداخت  بندی شخصیت شناسان بسیاری ب  دست روان

جامع انجا  داده و بد  مرجدع    ش لی علمی وها ب  گیری از اسطوره را با بهرهاین کار  1یون  کارل گوستاو

ها توجد  دارندد، ترددیل     های خود ب  موضوع اسطوره ات ایی برای نویسندگانی ک  در خلن شخصیتقابل

 ای شوندهت رارها و روابط  داستان(، شخصیتهای ادبی مانند  شده است. در دنیای درا  )والرت  سایر گون 
 یتعریاد  الگو، در ستااده کرده است. کهنا 2«الگو کهن»ها از اصطالح وجود دارد ک  یون ، در توصیف آن

های کهدن شخصدیتی اسدت کد  در بدین       ، ب  معنی الگو«پردازی شخصیت»مختصر و وابست  ب  مرحث 
هدا از  ما  شخصدیت ب  معنای این نیست ک  تجوامع مختلف بشری مشترک و ی سان است. این تعریف 

ری خدا  از درا   ثیدهند  کارکردی مؤثر برای رسدیدن بد  تد    رخوردار هستند، بل   نشاننقشی ثابت ب
الگوها از مداهیتی   بود ک  کهنشود. یون  بر این باور  های متااوو عرض  می شخصیت واسطۀاست ک  ب 

گیری مغز و ذهن انسان در طدول   لالگوها را ب  ش  کهن  شمول برخوردارند. او همچنین موجودیت نجها

 (.22: 1910 ،داند )بیلس ر تاریخ مرترط می
شناسی در فهدم  شناسی و ادبیاو معتقد بود ک  نقش روانپیوستگی روان کارل گوستاو یون  دربار 

فرایندهای روانی،  ناسی عرارو است از مطالعۀشک  روانازآنجا»ان ار است: هنر غیرقابلصحی  ادبیاو و 

ادبیاو از آن سود جست، چ ، روان انسان بطن تمامی علدو    توان برای مطالعۀ یهی است ک  میکامالً بد
و برقرار کدرده در  شناسی و ادبیا(. پیوندی ک  نیریاو یون  بین روان02: 1912 ،)یون « و هنرهاست

الگوهدا در طدول    ت رار کهدن  کمک کند. او متون ادبی و هنریموارد توانست  است ب  رفع ابهامبسیاری 
هدا را فدراهم کدرده اسدت.      تاریخ بشریت بدوده کد  ام دان شناسدایی، الگدوبرداری، و تحلیدل شخصدیت       

عنوان عامل شوند تا ب  میالگوها، یک سمرل و معموالً یک تصویر هستند ک  غالراً در ادبیاو ت رار  کهن»

الگوهدا و اسداطیر را    ن(. تحلیل و واکداوی کهد  122: 19۵2 ،)هوف« شناخت باشندتجربۀ ادبی فرد، قابل
ها ب  غنای مضاعای دست  شناسی ادبی قلمداد کرد. ادبیاو با استااده از این الگو عنوان انسانتوان ب  می

 (.Russel, 2000: 202یافت  است )

                                                           
1. Carl Gustav Jung; 1875-1961 
2. Archetype 
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شخصدیتی    شناس معاصر آمری ایی، در مسیر مطالعاو خود از الگوهدای ، روان1جین شینودا بولن    
شناسدی  باو رواناده کرد تا بتواند نیریاو خود درشناسی استاروان های جدید در ووز  یون  و دیدگاه

ن یوندانی  کند. خدایان و خددابانوا  یا وتی نقض می تی ک  آرای یون  را ت یید، کاملرا تریین کند؛ نیریا
هدایی عداطای از خدود     بسیار، رفتارهدا و کدنش   بسیار نزدیک بوده و در موارد  انانس ها و رفتار ب  اندیش 
ها دارد. بولن، دلیل این قرابدت   های عاطای انسان دهند ک  همخوانی شگرفی با رفتارها و کنش نشان می

ای بدولن را  (. آنچد  آر 2۵-22: 1910 ،داندد )بدولن   هدا مدی   را در مشترک بودن ناخودآگاه جمعی انسدان 
هدای   هدای جدیدد او از الگدو    بندی کند، تقسیماو از اهمیت بیشتری برخوردار می ب  دیگر همتایاننسرت

الگوهدا در انسدان معاصدر بیدان      شخصیتی و نیز توضی  و تریینی است ک  از نمودهای امروز ایدن کهدن  
مدد و  انویسدی کار  هر نمایشدنام   تواند برای های شینودا بولن می کند. از این منیر، مطالعاو و تحلیل می

بنددی   ها، و همچنین تقسدیم های شخصیتی آن ط  با زنان و الگوماید باشد. بخش اعیم نیریاو او در راب
 انتخاو نیریاو بدولن بدرای زمیندۀ    ها با مردان، دلیلپذیر و روابط آن او از زنان آسیبعالمان  و کاربردی 

 نیری این پ وهش بوده است. 
از نگاه یون ، ترلور ایدن الگدو در     الگو و شخصیت کهن  ب  بررسی مااهیم کالن ووزدر این پ وهش 

شدود.   عنوان چهارچوبی برای نقد ادبدی پرداختد  مدی   و همچنین جایگاه دیدگاه یون  ب  قهرمان روایت،

شدینودا بدولن مدورد بررسدی قدرار گرفتد  و نیدز بد  معرفدی          « شناختی شخصیت روان»سپس نیریاو 
 ، نگاهی اجمالی بد  دو نمایشدنامۀ  ادام از نگاه وی پرداخت  خواهد شد. در « خدایان یونانی الگوی کهن»

با استااده از روی درد   خواهیم داشت. سپس اثر اکرر رادی در م  بخوان و اثر استریندبرگ دوشیزه جولیا
شددناختی و  هددای مشددترک روان بدد  برشددماری وی گددی 2«مطالعدداو تطریقددی»در « ارتراطدداو ادبددی»

-Miss Julia) دوشدیزه جولیدا   در نمایشدنامۀ « جولیدا »یعندی   های زن اصدلی  شناختی شخصیت اسطوره

ای در  الگوهدای اسدطوره   کهدن  ت ثیر ایدن  (، و نحو 1920) در م  بخوان در نمایشنامۀ« انسی »( و 1888
سدرک و  دلیدل شدراهت در   انتخاو این دو نمایشنام  نیز بد   شده پرداخت  خواهد شد.های یادشخصیت

. سدرانجا  ایدن مطالعد ،    با الگوی بولن صورو پذیرفت  اسدت  پردازی  ر شخصیتهمچنین نزدی ی ساختا
 ی بدا ت ید  بدر آرای بدولن در ودوز      هدای نمایشد   هایی مشخص برای آفرینش و پدرورش شخصدیت   الگو
 .  شناسی شخصیت، پیشنهاد خواهد دادالگوها و روان کهن

 

 پژوهش ۀپیشینچارچوب نظری و 
نقدد  »با عنوان  شداهرودی ۀتدوان بد  مقالد بدولن مدی های دیدگاه درموردشده صو  مطالعاو انجا خدر

هدای زن فددیلم    اشاره کرد ک  در آن شخصدیت « شناختی فیلم دعوو از دیدگاه جین شینودا بولن روان

                                                           
1. Jean Shinoda Bolen; b.1936 
2. Comparative Studies 
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گیدری ایدن مقالد      اندد. نتیجد    کیدا مدورد بررسدی قدرار گرفتد       ابدراهیم واتمی ۀ(، ساخت1911دعدوو )
بدل تشدخیص   الگوهای آتندا، پرساون، دیمیتر و هرا را در شخصیت اصدلی زن اپیزودهدای فدیلم قا    کهن
(. 10۵-111: 1901 ،شدمارد )شداهرودی   هدا برمدی  الگدوی مشدترک آن   عنوان کهنداند و دیمیتر را ب  می

( از دیددگاه  1911الگویی فیلم روبان قرمدز )  تحلیل کهن»دیگری با عنوان  ۀدر مقالشاهرودی همچنین 
الگوهدای فدیلم روبدان قرمدز      ب  تحلیدل کهدن  « جین شینودا بولن با محور قرار دادن شخصیت زن فیلم

 «محروبد ، داوود و جمعد   »دهدد کد  در    گیری خود نشان می پردازد و در نتیج  کیا می ( واتمی1911)
الگوهای آفرودیت، هاایسدتوس و هدرمس غالدب     ترتیب کهنترهای زن و دو مرد این فیلم، ب راکیعنی کا

 ،داندد )شداهرودی   است. اما ت ثیر انرژی آفرودیتی محروب  بر دو مرد دیگر را غالدب بدر سدایر مدوارد مدی     
تیددش شخصدددیتی هددددایت از منیددر » پدددور و هم ددداران نیددز در مقالددۀ لی(. اسدددمع902-9۵1: 1901

هدادس، دیونوسدوس و   الگدوی غالدب صدادد هددایت پرداختد  و       ب  شناسدایی کهدن   «شناسی بولن یشت
الگدوی   شدمارند و معتقدندد او در پدی جدذو کهدن    الگوهای غالب وی برمدی عنوان کهنهاائستوس را ب 

در پ وهشدی   .(۵1-99: 1902 ،پورر، هاشدمی و طومداری   )اسمعلی وار زنان  روح خود بوده است ساونپر
قشددقایی و رضدایی شخصدیت گردآفریدد در      «شخصدیت گردآفریددد  ۀتحلیل روان اوان»با عنوان  دیگدر

عندوان  الگدوی آرتیمدیس را بد     کدرده و کهدن   تحلیلو  ب  نیریاو شینودا بولن تجزی را با توج شاهنام 

اهمیت و ندوآوری پد وهش    (.121-00: 1911 ،کنند )قشقایی و رضایی الگوی غالب وی معرفی می کهن
راه خلن شخصیت برای نویسندگان خواهد بود ک  شاید پیش از ایدن کمتدر    ۀو نقش  واضر در ایجاد الگو

 مطرح شده باشد.
 

 یونگ در نظریۀ الگو کهن
هدا،   الگدو  رد. کهدن شناسدی تعریدف کد   را در بسدتر روان « الگدو  کهن»یون  برای اولین بار ماهومی ب  نا  

بد     ها و واکنش هستند ک  برای درک رخداد  ها و اعمال غریزی و ناخودآگاه انسان رفتار  الگوهایی دربار
ناوذ، کنترل  های انسان را تحت رفتارها و کنش الگوها اش الی هستند ک  در انسان وجود دارند. کهن  آن

 ،شدوند )شمیسدا   مدی تولیدد   دهند. این الگوها در ادبیاو، تاریخ، مذهب، و هنر بداز  و تسلط خود قرار می
مای  و تصویری جهانی از بازنمود تجارو خدا  انسدانی   الگوها را بن توان کهن (. همچنین می22: 1911

داشدت  و  آدمدی   1«روان»الگو سدعی در تشدری     ماهو  کهن واسطۀ(. یون  ب Jung, 1981: 32دانست )

دسترسی پیدا کندد. او معتقدد   روان  دهند  شخصیت از دریچۀ ب  ساختار و اجزای تش یل کند تالش می
تعیدین و   توان منش  گیرد و نیز می می بردر های خودآگاه و ناخودآگاه هر فرد را ، تما  رفتار«روان»است 

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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را ماهدومی  « الگو کهن»کرده و بندی  دست  9«ناخودآگاه جمعی»و ، 2«ناخودآگاه شخصی»، 1«خودآگاه»
آگداه جمعدی را ورای   شدناس سوئیسدی ناخود  شدمارد. ایدن روان   ناخودآگاه جمعی برمدی  در زیرمجموعۀ
ناخودآگداه جمعدی بخشدی از روان    »کندد:   فردی توصیف کرده و آن را چنین تعریف مدی  هرگون  تجربۀ

یوند ،  (. 0۵: 1909 ،)هدال و ندوردبی  « هدای شخصدی نددارد    است، ک  موجودیت آن بستگی ب  تجربد  
دهدد،   هرآنچ  در این الی  از روان روی مدی  آگاه جمعی و سرمنش  محتوای ناخود عنوانرا ب « الگو کهن»

هدا پدیش از ت دوین خودآگداهی      مدوو معتقد است اف ار و اعمال آدمی تابع الگویی است ک  از   دانست
هایی هستند ک  بر تصاویر ذهنی خاصی وداکم   الگوها، الگوها و قالب نیر او، کهن دروجود آمده است. ب 

دریافدت  الگدو   ن(. کهد 110-119: 1922 ،شدوند )یوند    هایی توانمند و فعال تردیل مدی  شده و ب  قالب
-هدا و اسداطیر قابدل    د آن در افسدان  گردد و نمدو  میآن ب  ناخودآگاه جمعی باز مشترکی است ک  منش 

 (.19: 1912 ،)انوریشناسایی است 
الگوهدا   . کهدن الگدو یافدت   ن کهدن تدوا  های روزمره در جهان، مدی  موقعیت ب  انداز »نویسد:  یون  می

اوتمال ندوعی خدا  از ادراک    اند و تنها نشانۀ منقوش شده نی مادلیل ت رارهای ابدی، در ساخت روا ب 

هدایی   (. از نیر یون  شخصیت00: 1909 ،ب  نقل از یون ) (01: 1909، یا عمل هستند )هال و نوردبی
های  شخصیت ۀقهرمان، قربانی، شیطان، زن، مادر، کودک، مطرود، فدایی، پیر، و فرشت  در دست همچون

هدای   برخدی موقعیدت   جملۀو سار، هروط، تولد دوباره، شرف، و ت لیف نیز از  گیرند الگویی قرار می کهن
عناصدر   الگوها در آثار یوند  دربرگیرندد  همدۀ    (. کهن19: 1902 ،آیند )وسینی شمار میالگویی ب  کهن

های اساطیری همچون آو، آتش، رند ، عددد، شد ل، دایدره،      ها و الگو اطیری از جمل  نمادها، سمرلاس
هدا در اف دار، تصدوراو،     ایدن الگدو  ثیراو دانگی، باغ، درخت، و بیابان هستند. تد  رستگاری، جاوقهرمانی، 

ت و تصدوراو انسدان امدروزی نیدز     شناسایی اسد ای افراد از گذشت  تا امروز قابله پردازی یاها، و خیالرؤ
 (.11: 1901 ،برسم و منش، فاریابی ها است )صحت ناوذ این الگوتحت

)روان مردان (، نقاو، سای ، قهرمان، و خویشدتن،  2«آنیموس»)روان زنان (،  0«آنیما»، ب  اعتقاد یون 
گیری شخصیت هر فرد و رفتار او دارند. یون   لگوهایی هستند ک  نقش اساسی در ش لا ترین کهن مهم

  یریگ کند و این موضوع را مرنای ش ل ها با ی دیگر اشاره می الگو همچنین بر قابلیت ترکیب شدن کهن
شد لی مختصدر بد  ایدن     (. در ادامد ، بد   00: 1909، داند )هال و ندوردبی  های شخصیتی افراد می تااوو

 کنیم. الگوهای مهم اشاره می کهن
هایی هستند ک  همواره نقشی اساسدی در کنتدرل    الگوی از قدرتمندترین کهن« آنیموس»و « آنیما»

روان مدرد را آنیمدا و مدرد مخادی در روان زن را      یوند  زن مخادی در  »کنند.  ناخوادآگاه انسان ایاا می

                                                           
1. Self-conscious 
2. The personal unconscious 
3. The collective unconscious 
4. Anima 
5. Animus 
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شناسدی یوند    الگوی روان ترین کهن ترین و جالب (. آنیما پیچیده0: 1901 ،)فوردها « نامدآنیموس می
هدای روان   ورزند ک  وی گی شود. مردان ب  کسی عشن می متجلی می« مادر»و « زن»صورو است ک  ب 

ای خدود را در انددرون خدویش    هر مدردی، ودو   »گوید:  آلمانی می یثلالم ضرو آنان را داشت  باشد. زنانۀ
 زنان با مردان شد ل گرفتد  و جنردۀ   دلیل تماس الگوی آنیموس نیز ب  (. کهن2: 1911 ،)شمیسا« دارد

 روان زنان است. ۀمردان
الگدو، کد  از آن    اسدت. ایدن کهدن    زندگی اجتماعی هر فدرد  ۀاز نیر یون  عنصر اصلی ادام« نقاو»

و  شدود  اساس زندگی هر فرد در جامعد  محسدوو مدی     شود، نیز یاد می« الگوی همرنگی کهن»عنوان ب 

نقشی را ک  واقعیت وجدودی   آن واسطۀماس ی ک  فرد ب  –دارد « ماسک»برای افراد کارکردی همانند 

از مدا   ماسک اجتماعی یا ساختگی است و هریکنقاو، یک »کند. در واقع  برای جامع  ایاا می او نیست
دست آوریم. چیزی ، توج ، ت ثیر، و پذیرفت  شدن ازسوی دیگران را ب عنایت ،طرین آندر پی آنیم ک  از

 . (Allner, 1993: 58« )کند گری می است ک  بین خود و دنیای خارج ما میانجی
شخصیتی نیدز هسدت    ترین چهره ب  خودآگاهی است و اولین جزء نزدیک»در دیدگاه یون    «سای »

عندوان  الگوی سدای  بد    هن(. ک1۵1: 19۵1 ،)یون « کند ک  در تحلیل ضمیر ناخودآگاه خود را ظاهر می

 ،خواهدد بدود )هدال و ندوردبی    ثیرگدذار  ت بر روابط شخص با همجنس خود جنس خود شخص،  نمایند 
روان جداری در   الگوی سدایۀ  منای هر فردی ب  کهنهای  (. بخش بزرگی از اعمال و رفتار2۵-20: 1909

کندد   را ترسیم می منای و ناخوشایند شخصیت الگوی سای ، جنرۀ کهن»دد؛ زیرا گر میو ناخودآگاه او باز
 را پنهدان کندد. ایدن الید ، جنردۀ     هدا  امطلوبی است ک  شخص دوست دارد آنکیایاو ن و بخشی از همۀ

 (.Samuels, 1986: 138) «پست انسانی است ارزش، و طریعی، اولی ، بی
هدا وجدود دارد و در اشد ال     انسدان  روان و قهرمانی است ک  درون همدۀ همان خودآگاه ، «قهرمان»

(. قهرمان توسط 12۵: 1902 ،و آقاجانی کند )طاهری مختلف ادبی و هنری همانند داستان بروز پیدا می
 شدود. قهرمدان، یدا گرفتدار غدرور      خیزد و پیدروز مدی   ب  مرارزه برمی« شر»های  بشری با نیرو نیرویی فود

 واژ (. »1۵2: 1910 ،رود )یوند   مدی بین با فداکاری و ایثار قهرمانان  ازکند و یا  شود و افول پیدا می می
و خدمت کردن است. قهرمان یعنی کسدی کد  آمداده اسدت      زبان یونانی ب  معنای محافیتقهرمان در 

« بنابراین ماهو  قهرمدان در اسداس مدرترط بدا ماهدو  ایثدار اسدت        ؛نیازهای خود را فدای دیگران کند
 (.20: 1391 ،)ووگلر
 عندوان است ک  بد  ماهدو  شخصدیت و روان بد     شناسی یون  اصلی در روان یعنصر ،«خویشتن»

دهندگی پردازد. ب  اعتقاد یون ، خویشتن هدف ما در زندگی است. اصول تش یالو و سازمان می« کل»
الگدوی مرکدزی    نامدد. خویشدتن، کهدن   مدی  الگویی است ک  یوند  آن را خویشدتن   یک شخصیت، کهن

و درنتیجد     دنردال ایجداد نیدم و یگدانگی    الگوها ب  خود، بد   و با جذو سایر کهن ناخودآگاه جمعی بوده

ها و  الگو کهن  زهای یون  در وو نیری (. ۵1-01: 1909 ،ثراو و پایدار است )هال و نوردبیشخصیتی با
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تحلیدل   ۀک  دسدتمای  ،ای شدهروزعنوان پای  و اساس آرای ب ها ب  ط آن با ساختار رفتاری شخصیتارترا

 اند، مرجعیت یافت  است. واضر قرار گرفت 
 

 شینودا بولن ۀشناسی در نظری شخصیت
شدده در سدط     آمری دایی شدناخت     گدر آرای یوند ، نویسدند    پزشک و تحلیل جین شینودا بولن، روان

الگدویی دارد کد  از شدهرو بسدیاری      شناسی کهدن روان ۀالمللی است. بولن چند اثر معروف در زمین بین

عد رووانی بُ پردازد، نیاز انسان ب    آن میها ب هایی ک  بولن در اکثر این کتاو ی ی از مقول  1برخوردارند.
گیدری آن، و فدرای آن، بد  معندی فرهند  و       ست ک  در ش لالگوهایی ا جوانب زندگی، و کهن ۀدر هم
  ت ثیر نیریاو یون  است، در تمدا  طدول دور  شدو تحتبولن، ک  ب ان اری دارند. ثیر غیرقابل ت تمدن،

شناسی شخصدیت اهتمدا  داشدت     روان  های یون  در ووز جهت گسترش و پرورش ایدهزندگی خود در
ای  الگوها را در پیشدین   اش ب  کهن عالق  ۀ(، ریش1902) ایم معجزه ما هم  یککتاو  ۀاست. او در مقدم

کند و آن را ب  دوران نوجدوانی خدود نسدرت     شناسی معرفی میروان ۀتر از زمان پرداخت ب  رشت قدیمی
های  کند و داستان نیز اشاره می  د  الگویی ایرانی روایت کهن د« هزارویک شب»دهد. بولن در جایی ب   می
خواندد ،   هایی ک  من در دوران نوجوانی می موضوع داستان»کند:  الگویی قلمداد می مجموع  را کهناین 

 ،)بدولن « اندد  الگویی بود و ب  همین دلیل در طول سالیان سال، دوباره و دوباره نقدل شدده   عمین و کهن
هدا و   ی افسدان  ک  دو موضدوع اساسد   ،را« انتخاو»و « خودآگاهی»شناس آمری ایی (. این روان0: 1902

کد   طور همان»گوید:  ر همین زمین  میشمارد. او د ها برمی انسان ها هستند، داستان زندگی همۀ ورهاسط
گیدرد،   های اصلی را مدی  هر افسان  یا اسطوره معموالً یک بازیگر اصلی دارد، ک  در مواقع بحرانی تصمیم

 .(11: 1902 ،)بولن« گون  است زندگی ما نیز همان
 ،الگدویی خدود را   گیری نیریاو و بستر تعریدف خددایان کهدن    ترین عامل ش ل شینودا بولن، مهم   

 داند:   شناسی جدید میم تب روان آن با  الگویی یون  و ترکیب شناسی کهننفراگیری روا
هدای زندوری    طریدن ادغدا  بیدنش   هدا از  شناسدی زندان در طدول ایدن سدال     روان  نیریاتم دربار

الگویی یون  ش ل گرفت و گسدترش یافدت. در مسدیر     شناسی کهن( با روان)روانشناسی جدید
پزش ان زنور، اوساس پلی بین دو عدالم داشدتم.    کسب تجرب  از نیریاو روان اوان یونگی و روان

اطدالع از   ا  اعتنای چندانی ب  امور اجتماعی و سیاسی نداشتند و بیشترشان بدی  هم اران یونگی
پزشک زنور هم وتی اگر ب  تخصص یونگی من اهمیت  دوستان روان اهمیت جنرش زنان بودند.

 (.  19: 1910 ،کردند )بولن دادند، آن را صرفاً مشغولیتی جنری و عرفانی قلمداد می می

                                                           
خدایان (، 1010شناسی جدید از زنان ) ها در هر زن: یک روان توان ب  این موارد اشاره کرد: اله از جملۀ این آثار می. 1

(، کارد ب  استخوان رسیدن: 2221سال ) الگوها در زنان باالی پنجاه سالی: کهن (، انواع زنان در میان1010درون مردان )
(، عرور ب  2222آوری زنان، ذخیر  جهانی ) (، پیا  ضروری از مادر: جمع100۵تهدیدآمیز ب  مانند سار روح )بیماری زندگی 

 (.1000سالی یک زن برای زنانگی مقدس ) آوالون: تالش میان
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نویسدندگانی اسدت کد  بدرای     شناس آمری دایی، ی دی از معددود     وره، نویسنده و اسط1جوزف کمرل
مرندای سدار دروندی و    خدود را بر  2«قهرمدان سار » ۀالگوها پرداخت. کمرل، نیری کهن مقولۀبار ب  اولین

اما نقص الگوی پیشنهادی کمرل این  (.Combs,2005: 116) سار قهرمان مطرح کرد اسطور بیرونی تک
ب  قهرمان مرد معطوف بود و با قهرمان زن ارتراط چندانی نداشت. نیریاو بدولن   بود ک  توج  آن صرفاً

کند ک  او برخالف نگاه غالب اندیشمندان پیش از خود، توجد  بد  قهرمدان     این جهت اهمیت پیدا می از
 زن را دارای اهمیت و جایگاه کرد.  

 

 دوشیزه جولیا طرح داستانی نمایشنامۀ
 «کندت »هم خورده است. پدرش، اش ب  تازگی نامزدی ای است ک  ب  زاده سال ، اشرافوپنججولیای بیست

(The Count) زمدان   ،برد و جولیا در خان  با خدمت اران و روسدتاییان اطدراف   سر می، در سار کوتاهی ب

اش از فرط عشدن و تنادر دچدار ندوعی جندون       کند. او ک  بعد از برهم خوردن نامزدی خود را سپری می
پدردازد.   یکوبی مد ها ب  رقص و پایشود و با آن ان در طویل  ملحن میشده، ب  جشن و دورهمی خدمت ار

کنت ندامزد ی ددیگر هسدتند. جولیدا      ۀخدمت ار خان (،Jean) «جین»آشپز و  (،Christine) «کریستین»
قیاف  است، جلب شده و بدا   زادگی در رفتارش نهات  و همچنین خوشاش ب  جین، ک  کمی نجیب توج 

گیدرد و   شان را هم از کریستین می های بعدی رقص  شود تا جایی ک  اجاز او بیشتر از دیگران همراه می
ا و جین بدا هدم تنهدا    خوابد و جولی رقصد. کریستین خست ، ب  اتاد خود رفت  و می جای او با جین می ب 

جین تما  سعی خدود   خورند و در همین زمان هم شراو می شوند و با ها مشغول صحرت میمانند. آن می
هدای   جدین و صدحرت   ۀگذرد، بیشتر شیات جولیا نیز هرچ  بیشتر می کند. را برای جلب توج  جولیا می

کندد کد  از    مدی  بیدان هایی دروغین از کودکی خود ب  جولیا گاتد  و چندین    شود. جین، داستان وی می
 کرده است. اثر عشن فراوان ب  او، خودکشین زمان عاشن جولیا بوده و وتی برهما

و جین بد   آیند  سمت آشپزخان  میرای استراوت از باغ ب یان بای از روستای در همین هنگا ، دست  

های مرد ، ب  اتاد جین بروندد. جولیدا ابتددا مدردد      برای در امان ماندن از تهمت دهد جولیا پیشنهاد می
ذیرفت  و ب  او نخواهد افتاد، پیشنهاد وی را پ ۀاست، اما با قول جین مرنی بر این   اتااقی خالف خواست

. اما بعدد  گردند میخوابند و بعد از رفتن روستاییان ب  آشپزخان  باز د میها در آن اتاود. آنر اتاد جین می
نگدرد و جولیدا    شود. جین ب  چشم تحقیر ب  جولیا مدی  ب  هم کامالً مع وس میاز این اتااد، موضع آنها 

دار عشدن و  یدرو و در گ رسدد  می کند. جنون جولیا، در این هنگا  ب  اوج خود توج  او می سعی در جلب
بدار دعدوو جدین را بد  فدرار       عنوان یک خدمت ار، چند، ب های او اوترامی زیر فشار بی نارو ب  جین و

یابدد. در جدایی کد      آبرویدی نمدی   جز مرگ برای فرار از این بیبعد هیچ راهی را  ۀپذیرد، اما در لحی می

                                                           
1. Joseph John Campbell 1904-1987 
2. Hero’s Journey 



  222  در ...« زن»شناختي  شناختي و روان مطالعۀ تطبیقي اسطوره/  سرسنگي جیدمی و ختارمامین 

جدین فدرار کندد. جولیدا     تا بتواندد بدا   دزدد  پول میمرلغی گیرند، جولیا از پدر خود  تصمیم ب  رفتن می
کندد،   بیند جین سر پرنده را با قسداوو تمدا  قطدع مدی     آورد، اما بعد از این   می نیز با خود میای  پرنده

خودکشدی  بد  او فرمدان    خواهد جین میشود. جولیا از  جنونش ب  اوج رسیده و دیگر با جین همراه نمی
اما زمانی  ؛دهد بار ب  او این فرمان را می  ندارد. جین ابتدا یک تنهایی جسارو این کار رابدهد؛ چراک  ب 

دهدد   دست میکند، دیگر جسارو انجا  آن را از این عمل را ت رار خواهد ا برای بار دو  از او میک  جولی
و بداخرر شددن از دزدی، جدین    زند. در انتها، با رسیدن کنت بد  مندزل    میسر باز و از دادن این فرمان 

 زند.   دهد و جولیا دست ب  خودکشی می ، ب  جولیا این فرمان را میترس از کنت دلیلب 
 

 در مه بخوان طرح داستانی نمایشنامۀ

« گداهی  اومدد قرلد   »، «اومد برجسدت  »، «محمدعلی اش روس»، «ناصر نیاکویی»های  نا  پنج معلم ب 
یی در روسدتا  هم بد   ، هم  با«طیهوشن  بقرا»نا   ، و یک مدیر ب «لویی پشمینیان گوش »)بتهوون(، 

 ۀمدرسد   ها در این محل، ب  تدریس و ادارکنند. آن زندگی می معلمی  ۀخان نزدی ی رشت اعزا  شده و در
عندوان خددمتگزار بدا آنهدا زنددگی      ای است ک  بد   ، ارتشی سالخورده«باباخان»شوند.  روستا مشغول می

و همچندین پزشدک   « انسدی  »و دخترش « مشدی منوچ» یان ب  نا کند. در کنار آنها ی ی از روستای می
نگری، رخوو، و سط   سطحی سوادی، وضور دارند. در ابتدا پوچی، کم« ر لن رانیدکت»این روستا ب  نا  

شدود. نیداکویی، کد  مددرس ادبیداو       دیده می ،یینیاکوجز  این معلمان، ۀهم پایینی از فرهن  در میان 
خود نقشی ایادا   ۀدر پیشرفت جامعکند  ای روستا است و تالش میه است، همواره در پی خدمت ب  بچ 

گیدرد؛  ش ل میای  تدریج بین او و نیاکویی عالق کند و ب  های نیاکویی شرکت می السکند. انسی ، در ک

جانب نیاکویی قدمی جدی برداشدت   کند، از اقدا  ب  ابراز اوساساو خود میوتی پس از این   انسی   اما
 شود.   نمی

روسدتا   ابودی و بیرون کردن نیاکویی ازآید و در پی ن نیر میجمع ب  ۀک  سردست ،ادام ، بقراطی در

کندد. مشددی    کند و در قراری مخایان  بد  او تعدرم مدی    دست خود می ۀلوح را بازیچساده ۀاست، انسی
فداع از تنهدا   شدود، از روی تعصدب و د   رر میها ب  دخترش باخ معلم متواضع، ک  از نزدی ی ی ی از منوچ

گردد ک  ب  دختدرش   دنرال شخصی میپردازد و ب  ها ب  پرخاش می با معلم چیزی ک  دارد، یعنی انسی ،
خرر از آن   تعرم ب  انسی  درست در همدین   ننگی بر دامن دختر او نقش نرندد؛ بی ۀنزدیک شده تا ل 

شود، از  ها تحقیر می وقت در زیر درخت لیمو در وال وقوع است. مشدی منوچ پس از این   توسط معلم
از نیداکویی   ،شددو شدر   انسی  نیز بعدد از ایدن اتااقداو از   زند.  فرط سرخوردگی دست ب  خودکشی می

، کنند ها با اتوبوسی قصد بازگشت ب  شهر میها، آن سالۀ معلم . بعد از گذشت م موریت پنجگیرد می فاصل 
 گیدرد  او را می های ن بقراطی سراغ قولگردد. انسی  نیز ک  قرل از رفتاما نیاکویی تصمیم ندارد با آنها بر

سمت نیاکویی ار و درمانده، ب شود. او شرمس میشدو تحقیر و سرخورده خواهد با او همراه شود، ب  و می
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 گردد. میباز
 

 تحقیقروش 
صدورو  مطالعاو بدرای تحقدن ایدن پد وهش بد       تحلیلی انجا  شده است.-این تحقین ب  روش توصیای

در  پردازی شخصیت، شخصیت  معترر ب  زبان فارسی و انگلیسی در ووزای بوده و شامل منابع  کتابخان 
دو نمایشدنامۀ   ،تدر موضدوع   فهدم دقیدن   برای ، صورو گرفت  است.های نمایشی صیتتئاتر، و تحلیل شخ

اکرر رادی انتخاو شدده اسدت. دلیدل     ۀنوشت در م  بخوانو  آگوست استریندبرگ ۀنوشتدوشیزه جولیا، 
هدا، نزدی دی سداختار     هدای بسدیار دو شخصدیت زن ایدن نمایشدنام       انتخاو این دو نمایشنام ، شراهت

های سر ی این دو اثر بدا ی ددیگر    پردازی این دو نمایشنام  با الگوی بولن، و همچنین شراهت شخصیت
شدند، بدا   با جغرافیایی، زبانی، و فرهنگی متاداوو مدی   ک  متعلن ب  دو قلمروِ ،باشد. این دو نمایشنام  می

کداربرد اسدت،   مورد درا  فارغ از مرزهای متداول قابلی جهانی است و درالگوی این فرم ک  الگوی بولن
  بررسی خواهند شد.صورو تطریقی  بشده و انتخاو 

 

با تکیه بر الگوهای شیینودا  « انسیه» و «جولیا»های   بررسی تطبیقی شخصیت
 بولن
دلیدل داشدتن معدانی نهاتد  و نمدادین،      الگوها همانند خوابی هستند ک  باوجود درک ناقص آن، ب  کهن

« ای فردی و اسطوره، خوابی جمعی است خواو، اسطوره»گوید:  اهمیت قائل هستیم. کمرل می  برای آن
ی  خواو را داشت  باشیم، ارترداط آن بدا وضدعیت خویشدتن     (. اگر توانایی تعریر صح11: 1902 ،)کمرل

الگدو ایدن    شود. ب  همین نسرت، زمانی ک  در تعریر یک کهن ای از بینش درونی پدیدار می همانند جرق 
کندد کد     ای مهم در زندگی اشداره مدی   الگو ب  مسئل  این کهن ارتراط با وضعیت شناسایی شود، اوتماالً

کندد،   کد  بدولن بارهدا اشداره مدی     طور همان(. 1۵ - 12: 1910 ،ت آن رفت )بولنتوان ب  دنرال واقعی می
د و هرکددا  در  باشد یدا چندد خددابانو در وجدود یدک زن نهاتد         افتد ک  ترکیدب دو  راتب اتااد میم ب 

هدای خدود،    و ضمن بدارز کدردن وی گدی   ، هدقدرو پیدا کرده، بقی  را کنار زای از زندگی یک زن  مرول 
الگدویی دو شخصدیت   هدای کهدن   رن  نمایند. در این بخدش بد  بررسدی وی گدی    گر را کمهای دی وی گی

خددابانوان در الگدوی    هدای  خصدلت ها چ  نسرتی با  پردازیم تا برینیم این وی گی می« انسی »و « جولیا»
 بولن دارند.  
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 نمایی: دلربایی مردان از زن هرایی مظلوم
ل شده است ک : زئوس برای رسیدن ب  هدرا خدود را بد     زئوس، نق ،از اولین برخوردهای هرا با همسرش

دیدن این پرنده لرزید. تروم هرا در نخستین لحیۀ  ای کوچک و نحیف تردیل کرد ک  از سرما می پرنده
آمد و هرا را در آغدوش  واقعی خود در  جلب شد و او را در آغوش گرفت. زئوس در همین لحی  ب  چهر

  ابراز عشن زئوس پاسخی نداد تا زمدانی کد  قدول ازدواج از او گرفدت     گرفت. هرا ب  او توجهی ن رد و ب
 (.112 - 110: 1910 ،)بولن
دسدت آوردن دل او  فدن بد  ندر  کدردن جولیدا و بد       ، زمانی جین مودوشیزه جولیا ۀدر نمایشنام   

زمدان  کندد کد  در آن    و اشاره میشود ک  داستانی ساختگی از عشن دوران کودکی خود ب  او گات   می
شما را کد  دیدد ، تصدمیم    »گوید:  جین می دست ب  خودکشی زده است. ،دلیل شدو عشن ب  جولیاب 

 گویدد.  خودکشی کودکان  را بدرای جولیدا مدی    رای دروغینو در ادام  ماج« گرفتم برگرد  خان  و بمیر .
جولیدا  سدتیم کد    در ادام  شاهد آن هکند،  جولیا را ب  خود جلب میک  جین با این ترفند کمی هرچند
کند. جولیدا چندان    داند، مقاومت می آبرویی و نن  می بی ۀای ک  آن را نامشروع، مای چنین رابط  دربرابر

کندد سد     پست، وساس است کد  وتدی قصدد مدی     هم با فردی از طرقۀ شروع، آننام ۀب  داشتن رابط
در   دیگدر، شخصدیت انسدی    شد. از سویخویش را ک  با س  دربان )تمثیل طرقاتی( روابطی داشت ، ب ُ

کندد   گیرد. بقراطی سعی می های بقراطی قرار می رادی نیز، در معرم چاپلوسی در م  بخوان ۀنمایشنام
اوساساو انسی  را برانگیخت  و خود را در دل او جا کند. این ترفند تدا وددی کدارگر     ،های خود با گات 

  و خرید گردنرند، انسی  تا ودودی نر  شده و ب های متعدد نمایی ا و میلو ه افتد و پس از چاپلوسی می
طدور  دهد، ب  برای جولیا رخ می دوشیزه جولیا ۀدر نمایشنام کند. اما همانند آنچ  بقراطی تمایل پیدا می

ای  مطلن را  شخصیت مرد نشده و ضمن اصرار برای بازپس دادن گردنرند ب  بقراطی، از آمدن سر وعده
 زند.     ک  قرار است زیر درخت لیمو اتااد بیاتد، سر باز می

 

 الزم ۀانداز وصلت: عدم صبر و تحمل زنان هرایی به 
دارد. زندگی بدون وصلت برای زن هرایی  چیز تمایل ب  زناشویی از هر  گات  شد، هرا بیش همانگون  ک 

ای متعهداند    چیز معطوف ب  ازدواج و زناشویی است. رابط  این خدابانو بیش از هر  معنا است و انگیز بی
 ،آل زن هرایی است و اوج آن زمانی است ک  این رابط  ب  ازدواج منجر شود )بولن و پایدار، آرمان و ایده

« مدرد » ای ایجداد پیوندد بدا   زندان بدر   نمایشنام  شاهد فشار زیاد ازجانب (. در هر دو111 - 111: 1910
نیاکویی ب  خود بداخرر   ۀشود. انسی  با این   از عالق وجود دارد. نمود بهتر این مسئل  در انسی  دیده می

می مح دم  دلیل اناعال نیاکویی در برداشدتن قدد  ز ب  نیاکویی ابراز عشن کرده، ب است و وتی خود او نی

اتد. آرزوی ازدواج اد دروغین بقراطی، در دا  او میپیشنه ادگی و باس وصلت، ب  ای تردیل این عشن ب بر
هدای بقراطدی را   بنددد و وعدده  چنان در او قوی است کد  چشدمانش را بدر وقیقدت مدی     « مرد»با یک 
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 پذیرد.   می
نتیج  هایش برای ب  کریستین تالش ۀو طرن گات اش برهم خورده جولیا نیز ک  تازه نامزدی   

 شده و  یابد )جین( جذو ، ب  اولین مردی ک  در اطراف خود میثمر نرسیده است  ب رابط رسیدن

جولیا  ۀدارد. ی ی از دالیل مهم تردید اولی زند ک  فرجامی ناخوش دربر سرنوشتی را برای خود رقم می
نشینی در تحقیر او  ک  در عین همهمانطور است.« مرد»طرقاتی او با  ۀدر برقراری رابط  با جین، فاصل

 «کاشم را بروس!»گوید:  ب  جین می ،هستند مشغول نوشیدنهم  کند. جولیا در جایی ک  با تعلل نمی
  کند. تحمیل می« زن»آرزوی شدید ازدواج است ک  خود را بر  نهایتدر اما

 

 الگوها کهنوالدین: تأثیر رفتار تربیتی درجهت الگوپذیری از 
شدود. پددر    یاد مدی « پدرساالری»ای خود مواج  با ماهومی است ک  از آن با نا   اسطوره  هرا در خانواد

برابر ایدن سرنوشدت تسدلیم    بلعید و مادر در د پیدا کنند، میهرا فرزندان خود را پیش از آن   فرصت رش
را بدرای هدرا تاسدیر و     خدوو  اد یای داشدتن خدانو  ؤدیگری نداشت. این شرایط خانوادگی، ر  بود و چار
 دوشدیزه جولیدا   ۀوضوح در نمایشنامتوانیم ب  نمود والدین هرا را می(. 102: 1910 ،کند )بولن توجی  می

تاصیل روابط پدر و مادر جولیدا را تصدویر کدرده اسدت. مدادر      استریندبرگ در این نمایشنام  ب  برینیم.

دربرابر پدرساالری کنت است و برای رسیدن ب  این هددف  گری ک  تنها آمال و آرزویش ایستادن مرارزه
کندد   ش لی تربیت مدی رود. مادر جولیا  او را ب  می هایش و وتی خودکشی دارایی ۀتا پای آتش زدن هم

پسر نداشت  باشد و قادر ب  انجا  کارهدای پسدران  باشدد. پدس از مدرگ مدادر نیدز فاصدل  و          ک  فرقی با
گیدرد. گداهی نیدز پددر      انواده میشود و در واقع او جای مادر را در خ گسستگی جولیا با پدرش واظ می

 شود.   انحصاری مادر با دختر، از نزدیک شدن ب  دختر م یوس می ۀخاطر رابطب 

ای چندان   شدود؛ رابطد    ای است ک  مابین انسی  و پدرش مشددی مندوچ دیدده مدی     ط این دقیقاً راب
بینیم،  هم نمی ها را باای ما آن چ صحن گذارد: در هی نمایش میک  رادی ب  بهترین ش ل آن را ب  مناصل

جایی ک  مشدی منوچ متوج  نزدی ی ی ی از معلمان  ای ک  مشدی منوچ مرده است. در مگر در صحن 
دنردال متعدرم بگدردد.    دهد خود بد   د و ترجی  میپرس سی  شده، از خود انسی  اسم شخص را نمیب  ان

و الرت  مدادری کد  در هدر دو نمایشدنام  در کندار       داردمیان این پدر و دختر  ۀها نشان از فاصلاین ۀهم
  محسوس است. های مخدوش خانوادگی کامالً اما ت ثیراتش بر رابط  ،خود نیست  خانواد
 

 رفه: جایگاه تحصیالت و شغل برای زن هراح
ب یدک زن  الگدوی غالد   و داشتن شغل دارای اولویتی ثانوی  برای زن هرایی است. اگر هدرا کهدن   تحصیل

د داد. هدرای غالدب اگدر    بخش فرعی زندگی وی را تشد یل خواهد  و جایگاه اجتماعی   ورف  باشد، مقا ،
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 ۀداندد و مطدابن خواسدت    ر نیازهای شخصدی خدود مدی   ازدواج کرده باشد، نیازهای همسر خود را مقد  ب
تدوان در رفتارهدای انسدی      وضدوح مدی  (. ایدن نموند  را بد    101: 1910، عمل خواهد کرد )بدولن همسر 

دنرال دلردری  کند، ب  او را ب  تحصیل تشوین میعنوان معلمش، بااین   نیاکویی، ب شناسایی کرد. انسی  

 ای ب  درس ندارد.   برای نیاکویی است و توج  وی ه
 

 ارزش روابط با زنان: موجود بی
ایدن گدروه از    الگوی غالب هرا اهمیت چندانی ندارد و معمدوالً  دوستی با زنان دیگر برای زنی با کهن

(. این موضدوع  101ها گذراندن زمان با همسر است )همان: نث صمیمی ندارند. اولویت آنؤزنان دوست م
ثی ندارندد و فقدط در تدالش    ها دوست مؤنیک از آنشود. هیچ در هر دو شخصیت جولیا و انسی  دیده می

فشدار اسدت و دنردال    هستند. تنها زمدانی کد  جولیدا تحدت     یابی و همراه شدن با مرد نمایشبرای دست
، ک  تنها شخص واضر در سمت کریستینن فاصل  بگیرد، از روی ناچاری ب گردد تا از جی پناهگاهی می

 خواهد. رفت  و از او پناه می صحن  است،
 

 روابط با مردان: انتظار رضایت و خرسندی
( نیازمندی ب  مهدر و  2، و ( قدرتمندی و اقتدار1شود:  در مردان می  زمان جذو دو وی گیزن هرایی هم

لغ را در روان خود دارندد و  . مردان موفن زیادی هستند ک  مانند زئوس، عنصر عاطای پسرک نابامحرت
قلب زن هرایی اسدت. ایدن دسدت  از مدردان دوسدتان صدمیمی ندارندد و در          این ترکیب، تسخیرکنند

را بد  تعددد   همراهی کردن دیگران در زمان اندوه، ناتوانند. عد  بلوغ عاطای این دسدت  از مدردان آندان    
 (.222 - 100: 1910 ،عمین داشت  باشند )بولن ۀجای این   یک رابطدهد؛ ب  روابط سود می

اند، مردانی قدرتمندند کد    این مردان زئوسی ک  ب  انسی  و جولیا جذو شده بقراطی و جین، هر دوِ
قدرو او را  ۀمعلمان آورده تا جنر ۀعنوان مدیر بقیه خود دارند. رادی، بقراطی را ب نابالغ را همرا یپسرک

صددا  « جنداو رئدیس  »چندین بار در طول نمایشنام  دیگران او را با عندوان  ک  طور افزایش دهد؛ همان
یدد.  توان از زدن عینک آفتدابی وتدی در هنگدا  بداران د     کنند. کودک نابالغ شخصیت بقراطی را می می

گدردد. جدین، کد  از غدروری     قدرو بازمی ۀب  جین نیز ب  همین مسئل تناقضاو جولیا در فرآیند جذو
اش، با دودلدی   اجتماعی طرقۀپستی  واسطۀکند ولی ب  ذابیت پیدا میت، برای جولیا جوی ه برخوردار اس

گیدری قطعدی و صدری      تصدمیم  ورد اومتواند در کشاکش این تناقضاو، نمیشود. جولیا نیز در  همراه می
ی مورد تاالری ک  از کودکی و زمانی ک  پسدری نابدالغ بدوده و آرزو   جین در کودکانۀیای ؤداشت  باشد. ر

 تصاوب آن را داشت ، هنوز هم همراه اوست.
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 ضعف زن هرایی روابط با مردان: نقطه
ضعف ایشان اسدت.   ها را ندارند و این نقط  زنان هرایی توانایی شناخت و تحلیل الگوی رفتاری شخصیت

د. اگدر همسدر وی دروغگدو    ند خور سادگی فریب مین ب  ظاهر است و ب  همین دلیل ب زناتوج  این نوع 

بار دروغ  زیرا هر ؛زن هرایی دفعاو م رر آزرده خواهد شد  باشد و روابط متعدد با دیگر زنان برقرار کند،
دنرال جددایی نخواهدد   گاه ب  پایان، زن هرایی هیچ ی بیوجود آزارهاکند. با سر را خودخواست  باور میهم

ضعف جولیدا را   تریندبرگ این نقط زنان هستند. اس انسی  و جولیا نیز از همین (.222: 1910 ،بود )بولن
ای از نمایشنام  بعد  لحی  تصویر کشیده است. جولیا در هروی درآمیخت  و ب  بهترین ش ل ب  با جنون

او همراه شود. در ایدن بدین   با  خواهد پذیرد و می ورف او را میشود، بالفاصل   از این   از جین ناامید می
شدود.   یشتر شده و جولیا بیش از قرل تحقیدر مدی  ای جین ب  او به رود، اهانت پیش می هرچ  نمایشنام 

کندد.   ابدراز مدی   را بدا او  ده و آرزوی همراهی خودبعد دست ب  دامن جین ش هم در لحیۀ باز اینوجودبا
تدو هدم بیدا، مدن امدروز      »گویدد:   ب  جین مدی  ،فرار زمان ورود کنت و مطرح شدن اید  ک  درطورهمان

 «نم.توانم تنهایی سار ک نمی
ن لحیداو، قردل از رفدتن بقراطدی،     لووی دارد، وتی در آخری انسی  نیز ک  از اساس شخصیت ساده

با او همراه شدود.   ن پس زده است، هنوز اصرار دارداین   بقراطی چندین بار او را ب  بدترین ش ل مم با
ناسدزا از او   کند و بدا  می  او توهین رود ک  بقراطی بدون هیچ پروایی باین خودتحقیری تا آنجا پیش می

رای عمل ب  قول و قرارها، کلماو خود و در پاسخ ب  درخواست انسی  ب واپسینبقراطی در  شود. دور می
 «چسر . نیار، ب  من نمیبازی هم در ب  من وصل  نزن، کولیخودی  بی«  گوید: می

 

 حل؟ مهاجرت: مشکل یا راه
ش را و پیوندد معندوی بدا وی، اصدل زنددگی      یدت بدوده  ک  همسر در زندگی زن هرایی دارای مرکزازآنجا

سادگی صورو تان سابن، و تغییر سایر شرایط ب دهد، تغییر محل زندگی، کنار گذاشتن دوس تش یل می

: 1910 ،های زندگی خود را برای همراهی با شوهرش تطرین خواهدد داد )بدولن   جنر  ۀپذیرد. او هم می
کنند.  ول نگاه میعنوان راهجایی و تغییر م ان ب  ب نسی  ب  این جایشنام ، جولیا و ادر هر دو نما (.221

بقراطی قرار دارد و بعدد از آن د  در جدواو      های کوبند انسی  در بدترین لحیاتی ک  مورد هجو  اهانت
آورد ایدن   زبدان مدی  شنود، اولین چیزی ک  بد   را می« توق هیچ»، پاسخ «گردی؟ چ  زمانی برمی» سؤال

ودل را در فدرار و    تنهدا راه جولیا نیز در نهایت امر، جدز مدرگ،   «. بیایم؟توانم ب  رشت  آیا من می: »است
سو  پایانی نمایشنام  را درگیدر ایدن    ها یکطورک  آن ورزد؛ همان و بر آن اصرار میمهاجرو با جین دیده 

 یا نروند. هستند ک  با ی دیگر ب  سار بروندموضوع 
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 پرسفون مظهر بهار  
کندد.   مدی های بارز پرساون است ک  اغلب در زنان جوان بروز پیدا    اطمینان و امیدواری وی گیعد

مدردی از راه رسدیده و   خره کند تا آن   باأل از زنان عمل می گذار برای این دست  این دوران مانند مرولۀ
مطیع اوامر ایشان جلب رضایت دیگران  ل و معنا برخشد. پرساون آرا  و مؤدو، برایها ش ب  زندگی آن

نمدود ایدن    (.221 - 2۵۵: 1910 ،خواهد بود. در فصول زندگی زنان، پرساون میهدر بهدار اسدت )بدولن    
ورف و آرا ، وتی واضر ب  جددی گدرفتن    کم ۀشود. انسی رادی دیده می ۀوی گی پرساون فقط در انسی

  و امیدوار است تا ی دی از  بست  نیست. او ب  مردان نمایشنام  دل رسی ک  در وال یادگیری آن است،د
ل بدودن انسدی  در سرتاسدر    د. مناعد تد  و او را بدا خدود بردر    دست گرفآنها س ان هدایت زندگی او را در

سدر  تواند  نمیتواند گردنرند هدی  را از بقراطی قرول ن ند و وتی  شود. او نمی رادی دیده می نمایشنامۀ
بد    کد   هم زمانی نگوید؛ آن« ن »قرار نیز ب  تعرضاو بقراطی،  رود. دور از انتیار نیست ک  درقرار با او ن

 او است.   ۀنیاکویی عالق  دارد و نیاکویی هم دلرست
 

 خطاهای شخصیتی و بیماری روانی: پرسفون در جهان زیرین!

رسدند کد  گداه بدا      های خود می هایی ب  خواست  از راه دلیل وابستگی ب  دیگران معموالًزنان پرساونی ب 

شدوند کد     گیر خود مدی ها دچار خودشیاتگی هستند و آنقدر دراپلوسی، دروغ و فریب همراه است. آنچ
: 1910 ،دهد )بدولن  های روانی سود می سمت بیماریدهند و این موضوع آنها را ب  واقعیت را ازدست می

212- 212.) 
وضوح در شخصیت لگو، ب ماری روانی ناشی از این ابی ،تر از هم  این خطاهای شخصیتی و الرت  مهم

اش با جین، با دروغی کد  از   گیری رابط  مشاهده و بررسی است. جولیا در همان ابتدای ش ل  جولیا قابل
 های بعدی ما و جین از او ضاووشود و طریعتاً بر ق دانیم، برای ما و جین رسوا می قرل وقیقت آن را می

کندد و   ف مدی ن ماجرای برهم خوردن نامزدی او را تعریگذارد. قرل از ورود جولیا ب  صحن ، جی ت ثیر می
نیدر  ک  برای جولیدا سدخت نیدز بد       سازیدروغیک شنویم.  روایت متااوتی را از جولیا میدر بدو ورود، 

همدراه دارد؛ یدک    در تما  طول نمایشنام  با خدود  آید. خودشیاتگی از دیگر صااتی است ک  جولیا نمی
انجامدد. جندون نیدز دیگدر وی گدی      بست رسیدنش مدی تنها ماندن و ب  بنوی گی مخرو ک  درنهایت ب  

  جولیا است ک  گویی قرل از نمایش آغاز شده و در طول نمایش او را در تنگندا قدرار داده و بد  او اجداز    
 اف ند. خره همین جنون است ک  او را ب  دا  خودکشی میدهد و باأل فرار نمی

 مایشنامه با الگوهای بولنجدول بررسي تطبیقي و تحلیلي دو ن

الگو کهن ردیف  نمود در شخصیت انسیه نمود در شخصیت جولیا ویژگي 

 هرا 1
نمایی: دلربایی مردان  میلو 

 از زن هرا
داستان ساختگی عشن دوران 

 کودکی جین ب  جولیا
طرف خرید گردنرند هدی  از

 بقراطی
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الگو کهن ردیف  نمود در شخصیت انسیه نمود در شخصیت جولیا ویژگي 

 هرا 2
رر و تحمل وصلت: عد  ص

الز  زنان هرایی ب  انداز   

بعد از ارتراط گرفتن با جین 
 ناامیدی از نامزد سابن

ارتراط گرفتن با بقراطی بعد از 
 اناعال نیاکویی

 هرا 3

والدین: ت ثیر رفتار تربیتی 
درجهت الگوپذیری از 

الگوها کهن  

جولیا ک  با کمترین ارتراط با 
.شود پدر، جانشین مادر می  

عد  ارتراط مطلن انسی  و 
 مشدی منوچ

 هرا 4
ورف : جایگاه تحصیالو و 

 شغل برای زن هرا
.برای وی اهمیتی ندارد  

برای وی اهمیتی ندارد 
اهمیتی ب  مدرس ( )بی  

 هرا 2
روابط با زنان: موجود 

ارزش بی  

عد  داشتن دوست و همراه 
 مؤنث

عد  داشتن دوست و همراه 
 مؤنث

 هرا 2
روابط با مردان: انتیار 
 رضایت و خرسندی

قدرتمند  جین مردی مغرور و
 ب  همراه پسرک درون نابالغ

بقراطی مدیر مدرس  و رئیس، 
 ب  همراه پسرک درون نابالغ

 هرا 2
ضعف  روابط با مردان: نقط 

 زن هرایی
باور کردن ماجرای عاشقی از 

 دوران کودکی
 باور کردن قول و قرار ازدواج

ول؟ مهاجرو: مش ل یا راه هرا 2  
اصرار برای فرار با جین بعد از 

 توهین و تحقیر
اصرار برای همراه شدن با 

 بقراطی بعد از تحقیر چندباره

 - پرساون: میهر بهار پرساون 2
مناعل و امید ب  مردان قص  

خود ۀبدون توج  ب  عالق  

 پرساون 11
خطاهای شخصیتی و 

 بیماری روانی
 - خودشیاتگی، دروغ، جنون

 

 گیری نتیجهبحث و 
روز ها و ب  بندی امروزی در این دست های انسان  تلاین وی گیالگوهای یون  و  اختار کلی کهنس بولن با

نقص منطردن بدر    ش لی بیهای دراماتیک ب  ین شده ک  شخصیتها، موفن ب  خلن الگوهایی دقکردن آن

یدا پرسداون   های انسانی هرا  ، نمون  وی گیک  در این پ وهشطورکنند. همان گرفت  و رفتار می آن جای

انطراد رفتاری دقین  ،داده شده و با دو شخصیت نمایشی منتخب این پ وهش طاز نگاه بولن شرح و بس
خدابانوی غالدب   های ز وی گیثر ا موارد مت دو شخصیت مذکور در اکثر، دارد.   شدهبراساس الگوی ترسیم

ترین شد ل   ده و نقش خود را ب  دقینها بیدار شو گاه نیز خدابانوی دیگری در هریک از آن برند سر میب 

نمایدد کد  چد      یین مدی کند. خدابانوی هرا برای این دو شخصیت دستورالعمل تجویز کرده و تع ایاا می
از  خورد. ها رقم میانسی  و جولیا توسط هرای درون آنو سرنوشت و تقدیر  ها اهمیت داردچیزی برای آن

الگوهدای   ندبرگ با کهدن رادی و جولیای استری انسیۀ  های بنیادین شخصیت وی گی ۀدستاوردهای مقایس
، توان نتیج  گرفت ک  خدایان و خددابانوان بدا هدزاران افسدان  و داسدتان پیرامونشدان       می، هاغالب بر آن
گوند  کد     همدان  ۀ نویسدندگان باشدند.  توانند راهنما، الگو، و منرع الهامی برای هم می ،ش لیهرکدا  ب 
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هدای   ن شخصدیت تدری  نویسندگان بزرگدی چدون رادی و اسدتریندبرگ، بدرای خلدن مهدم       ،مشخص شد
اند. این یافت ، نویدد آن   های این خدابانوان بهره جست  یا ناآگاهان  از قالب دقین وی گیروایاتشان آگاهان  

آنهدا  الگوهدا سدنجید، بد      و معیدار کهدن  های درا  را با متر  توان شخصیت دهد ک  در هر زمان می را می
هدای   ررسی شخصیتهای بیشتر درخصو  ب پ وهش ۀهمچنین زمین .نهایت خلقشان کردپرداخت و در

جهت شناسایی الگوهای نهات  در متون نمایشی و سنجش نتدایج   ،اساس الگوهای بولنموفن نمایشی بر
 شود. این پ وهش پیشنهاد می
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