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چکیده
نمادهای اسطوره ای گویای نیازهای روحی انسانها می باشند .نماد در حقیقت زبان اسطوره است.
در قرن بیستم پژوهشهای انسان شناسانی مانند ژیلبر دوران ،به شهنا ت اسهطوره و درک معهانی
نمادین آن کمک کرد .از سوی دیگر توج روانکاوان ب اسهطوره و تققیهب بهرای معنهی نمادهها،
دریچ دیگری برای پژوهش و شنا ت مضامین اساطیری گشود.از نظهر فرویهد اسهطوره بیهانگر
تنش های روانی بر است از نا ودآگاه انسانهاست ،از نظر یونگ مضهامین اسهطوره ای ریشه در
نا ودآگاه جمعی انسانها دارد ،بنابر این چنانچ معنای آرکتیپ ها را بازشناسیم ب روان نا ودآگهاه
جمعی دست یافتیم .یونگ بر این باور است ک هر آفرینش هنری ،ادبهی ریشه در اسهاطیر کههن
دارد و تجلی وضعیت روان و نیازهای روحی انسانهاست ،او بها روانشناسهی تقلیلهی هود و بها
بررسی عنصر نرین و مادین و تاثیر آن بر کهن الگوی مسلط بر روان انسانها ب مطالعه شصصهیت

انسانها می پردازد .در این پژوهش ب مطالع ایزدبانوان نهفت در قهرمان زن در دو اثهر عهاد مهی
کنیم زویا پیرزاد و سرخ وسیاه استاندال می پردازیم  .دابانوانی ک ب عنوان الگو ،سا تار روانهی
قهرمان زن این دو اثر را شکل می دهد ،مورد تقلیل و بررسی قرار واهند گرفت .برای شنا ت
قالبهای فرهنگی و جامع ای ک این شصصیتهای زن از آن بر است انهد ،از نظریها روانشناسهی
کهن نمون ای یونگ بهره واهیم برد ،مطالع ایزدبانوها و کهن الگوها ی مسلط بر روان قهرمانان
زن ،ب درک انگیزه های درونی شصصیتها کمک واهد کرد ،نتیج این مطالع راهگشای شنا ت
قالبهای رفتاری جامع شرق و غرب واهد بود.
کلیدواژهها :اسطوره ،نماد ،روانشناسی  ،پیرزاد ،استاندال ،یونگ.
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مقدمه

زویا پیرزاد نویسنده معاصر ایرانی در توصیفهای واقع گرایان
ای  ،سرنوشت مقتوم زنان جامع

ود ،با سبک رئالیسهم سهاده

ود را توصیف می کند .در اولین رمان ود چرا ها را من

اموش می کنم ،شصصیتی درونگرا ب نام کالریس را ب ما معرفی می کند ،داستان از زبان این
شصصیت نقهل مهی شهود .راوی اول شهصن ایهن داسهتان ،همهان شصصهیت اصهلی داسهتان
"کالریس" می باشد ک در طول رمان ب بیان احساسها

و افکهار درونهی هود مهی پهردازد.

داستان بیان روزمرگی یک زن ان دار است.

در رمان دوم او عاد

می کنیم شصصیت اصلی داستان زنی برون گراست .گرچه داسهتان

زندگی او معمولی است ولی رویاها و دغدغ های ایهن زن نشهانگر تالشههای او بهرای یهافتن
انرژی جدید و دادن معنا ب این زندگی مالل انگیز است .مقیط ان ایهن زن ،مقیطهی زنانه
است ک زندگی س نسل از زنان این جامع را در کنار هم ب تصویر می کشد .تفاو
الگوهای این س نسل ،شکاف نسلها را ب

وبی نمایان می سازد .آنچ موجب مهی شهود که

گفتگوی میان این س نسل با مشکل مواج شود ،تفاو
می باشد .پیشین تاریصی ،فرهنگی و تقوال
باعث تفاو

در کهن

در کهن الگوهای درونی این س نسل

اجتماعی و تاثیر آن بر روان نا ودآگهاه جمعهی،

کهن الگوهای این س نسل زن می باشد .شنا ت الگو ایزدبهانوان آرزو ،قهرمهان

زن داستان ،می تواند بینش و نقوه مبارزه و تالش او را برای معنا بصشیدن به زنهدگی هود،
روشن سازد.
استاندال ،نویسندهی نامدار قرن نوزده فرانس  ،در تقول سبک رمان نویسی نقش ب سهزایی
ایفا کرده است  .اما رمان سرخ و سیاه او بیانگر نسلی است ک در دوره جنگهای ناپائون بزرگ
شده اند .این رمان شبی ب تراژدی واقع گرایان ای است ک زنان علی تصهویر اجتمهاعی هود
عصیان می کنند ،گرچ این عصیان بیشتر شبی به اعتراضهی مقافظه کارانه اسهت .ایهن اثهر
استاندال حاصل درگیری دو مکتب رئالیسم و رمانتیسم می باشد و ایهن ابههام منجهر به

لهب

زنانی سر ورده از روابط ممنوع شده است  .قهرمان زن این اثر ب مرور تغییر کهن الگهو مهی
دهند .برای شنا ت دالیل تغییر ایزدبانوی انم دورنال ،قهرمان زن این داستان  ،بایهد در نظهر
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داشت باشیم ک این زن از درون تقت تاثیر کهن الگوهای ایزدبانوان قرار دارد ولی از بیرون بها
قالبهای رفتاری جامع رودر روست ،دانستن اینک کهدام ایزدبهانو نیهروی غالهب درونهی او را
شکل می دهد ،ب ما در درک شصصیت این زن کمک واهد کرد.
آنچ قهرمانان زن این دو اثر را ب هم نزدیک می کند ،همان اعتراض نهفت ای است که از
جامع کوچک ان شروع می شود و ب جامع بزرگتری ک به آن تعلهب دارنهد ،کشهیده مهی
شود .این امر ناشی از تمایل و مبارزه این دو زن در تغییر کهن الگو ایزدبانوانی است ک مسلط
بر روان آنها است.
دراین تققیب ،سعی بر آن داریم تا با مطالع رابط بین نیروهای بیرونی یاالگوهای فرهنگهی
غالب بر یک جامع ک نقشهایی را بر عهده بانوان قرار می دهد ،با ایزدبهانوان مسهلط بهر روان
این زنان ،دریابیم این امر چگون بر ی از نمون های رفتاری در این زنان را تشهویب و بر هی
دیگر را سرکوب می کند؟ این امر چ تاثیری بر سا تار روانی این شصصهیتها دارد؟ آیها تهاثیر
نا ودآگاه جمعی باعث تغییر الگوی رفتاری و کهن الگوههای ایزدبهانوان ایهن شصصهیتها مهی
شود؟ آیا شنا ت شصصیتهای زن از ابعاد اسطوره ای ،می تواند در شهنا ت واقعیهت تجربه
های مشترک انسانی ب ما یاری رساند؟
ابزار ما برای این پژوهش ترکیب اسطوره و روانشناسی است .از نظر فروید اسطوره بیهانگر
تنش های روانی بر است از نا ودآگاه انسانهاست ،از نظر یونگ مضامین اسطوره ای ریش در
نا ودآگاه جمعی انسانها دارد ،بنابر این چنانچه معنهای کههن الگوهها را بازشناسهیم به روان
نا ودآگاه جمعی دست واهیم یافت .یونگ بر این باور است ک ههر آفهرینش هنهری ،ادبهی
ریشه در اسههاطیر کهههن دارد و تجلههی وضههعیت روان و نیازهههای روحههی انسانهاسههت ،او بهها
روانشناسی تقلیلی ود و با کنار هم قرار دادن دیدگاههای اجتماعی شرق و غرب ب کاوش و
مقایس این دو اندیش پردا ت .در این پژوهش کهن الگوهای نهفت در قهرمانان زن در دو اثهر

عاد

می کنیم زویا پیرزاد و سرخ وسیاه استاندال مطالع

واهد کرد .ایزدبانوانی ک ب عنهوان

الگو ،سا تار روانی قهرمان زن این دو اثر را شکل می دهد مورد بررسی قرار واهند گرفهت.
برای شنا ت قالبهای فرهنگی و جامعه ای که ایهن شصصهیتهای زن از آن بر اسهت انهد ،از
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روانشناسی کهن نمون ای یونگ بهره واهیم برد  ،بر این اساس مطالع ایزد بانوان و

کهن الگوها ی مسلط بر روان قهرمانان زن ،ب ما در بررسی انگیزه های درونی شصصیتها کمک
واهد کرد ،نتیج این مطالع راهگشای شنا ت قالبهای رفتاری این دو زن در جامع شهرق و
غرب و درک مبارزه آنها برای تغییر الگوها واهد بود.
پیشینه تحقیق

مطالعاتی بر روی آثار زویا پیرزاد ب انجام رسیده اند ک در میان آنها می توان ب کتهابی بها
عنوان  :چراغ ها را من روشن می کنم نقد و بررسی آثار زویها پیهرزاد (زرلکهی )8393 ،اشهاره
کرد .شهال زرلکی در پژوهش ود نگاهی ب ویژگیهای آثار پیرزاد دارد .در این نقد و بررسهی
بیشتر رمان چراغ ها را من اموش می کنم ،مورد توج قهرار گرفته اسهت .امها نویسهنده به

اجمال نگاهی ب سایر آثار پیرزاد دارد :هم عصرها ،طعم گس رمالو ،یک روز مانده به عیهد
پاک و درفصل پایانی ب تقلیل رمان عاد می کنیم می پردازد .زرلکی در نقد رمان عاد می
کنیم ،شصصیتهای پردازی و گفتگوهای موجود در این رمان را ب نقد و تقلیل می کشد.
در پژوهش دیگری با عنوان  " :روند تکوین سبک زنان در آثار زویا پیرزاد تقلیلی بر پایه
سبک شناسی فمینیستی" (نیکوبصت (889-852 :8398 ،پژوهشگران وجوه سهبک آثهار زویها
پیرزاد را مورد بررسی قرار داده اند .پژوهشگران بر این باورند که در سهطوم مصتلهف مهتن (
واژگان ،جمال

و سطح گفتمان) دیدگاه زنان نمود یافت است .مقققهان در پایهان نتیجه مهی

گیرند ک در رمان چراغها را من اموش میکنم جایگاه زن مورد پرسش قرار مهیگیهرد و در

رمان عاد

میکنیم با تقهول نقهش زن به عرصهش کنشهگری و فعالیهت اجتمهاعی ،توصهیفی

دیگرگون از هویت زنان در نقش فاعلی ارائ شده است.

مقمد ارزنده نیا در بصش کوچکی از کتاب ود  :راز زندگی در ادبیا

داسهتانی جههان (

ارزنده نیا )186-126 :8311 ،ب معرفی زویا پیرزاد می پردازد و تفسیر کوتاهی بر رمهان چهراغ
ها را من اموش می کنم ،می نویسد و در این پژوهش کوتاه به دوگهانگی شصصهیت اصهلی
داستان کالریس اشاره می کند.
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کریستین کلن وپل لیدسکی در پژوهشی با عنوان تفسیری بر سرخ وسهیاه اسهتاندال (کلهن،
لیدسکی ،)8361 ،شصصیتهای داستان سرخ وسیاه و مضمون واقع گرای داستان را مورد نقد و
بررسی قرار می دهند.

اما بیشتر مقال ها یی ک ب زبان فارسی نوشت شهده انهد و به بررسهی اثهر سهرخ و سهیاه
استاندال پردا تند ،در باب نقد ترجم می باشند .مطالعا

بسیاری نیز ب زبان فرانس بهر روی

آثار استاندال و ب ویژه رمان سرخ و سیاه او انجام گرفت است .مجل بین المللهی مطالعها

بهر

روی آثاراسهتاندال(H.B. Revue internationale d’études stendhaliennes (Eurédit

شاهدی بر این پژوهشها می باشد.این پژوهش ها با رویکردهای متفاو

به بررسهی و تقلیهل

این اثر پردا تند ب عنوان مثال پژوهشهایی با نگرشی روایت شناسان ب بررسی نقش راوی در
این رمان پردا تند ،پژوهشهای دیگری بها نگرشهی جامعه شناسهان به نقهد و بررسهی نقهش
سیاست و مذهب در این اثر پردا تند.

بد نیست ک اشاره ای هم داشت باشیم ب کتابی بها عنهوان اسهتاندال و فمینیسهم به سهبک
رمانتیک ( )BOLSTER 1970ک سهبک رئالیسهتی اسهتاندال و درگیهری آن بها رمانتیسهم را
مدنظر دارد و در آن جنب فمینیستی نوشتار استاندال مورد مطالع قرار گرفت است.
کمابیش می توانیم ادعا کنیم ک پژوهش هایی ک بر روی ایهن دو اثهر انجهام شهده اسهت،
تاکید بر بررسی سبک نویسنده یا شصصیتهای اثر داشت اند .اما در هیچیک از این پهژوهشهها
ترکیب اسطوره و روانشناسی مورد نظر قرار نگرفت و هیچ کار تطبیقی بین دو اثر مورد مطالعه
پژوهش حاضر ،در جستجوهای ما دیده نشد.
اسطوره و کهن الگو ها

اسطوره حاصل رابط تنگاتنگ فرد و جامعه و مقصهول مشهترک نا ودآگهاه و ودآگهاه
است .می توان گفت  " :آنچ در انسانها مشترک است ،در اسهطوره هها بازتهاب یافته اسهت.
اسطوره ،داستان جستجوی ما برای یافتن حقیقت ،معنا و داللت ،طی اعصهار و قهرون متمهادی
است( ".کمبل )42 :8311 ،برای درک بهتر نظری ضمیر نا ودآگاه جمعهی و کههن الگوههای
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یونگ ،در جهت وانش و قرائت نمادین دااسطوره های قهرمانان زن در آثار مهورد مطالعه
این پژوهش ،در ابتدا از تعریف ژیلبر دوران برای کهن الگوها بهره می جوییم:
" بازتاب ( : )Réflexesنیازهای حیاتی و جسمانی موجب بازتابهایی در انسان می شود ک بهرای بقهای او الزم
است ... .مهمترین بازتابها از نظر دوران عبارتند از :بازتابهای تغذیه ای ،بازتابههای آهنگهین-جنسهی ،بازتابههای
موقعیتی .بنابراین ،بازتابها نصستین واکنش انسان ب جهان بیرونی هستند[...] .

شم (قوه یا نیرو) ( :)Schèmesبازتابها موجب تشکیل قوه یا نیرو در وجود انسهان مهی شهوند ... .رابطه میهان
بازتابها و قوه ها علی نیست  ...هر یک از این بازتابها با چند قوه مرتبط است  ...الف) بازتاب مهوقعیتی  -8قهوه
های تقسیم کننده ( )Schèmes diairétiquesو  -2قوه های طولی و فرارونهده ()Schèmes verticalisantes
 ،ب) بازتاب تغذی ای  -8قوه های پایین رو ( -2 )Schèmes de la descenteقوه های درون رو( Schèmes

 ،)intériorisationج) بازتاب جنسی  – 8قوه های آهنگین ()Rythmiques
کهن الگو (سرنمون)( :)archétypeشم یا نیرو سپس ب تصاویری در ذهن انسان تبدیل می شوند .تصاویری ک جنب
جهانی و سرمدی دارند .این تصاویر انسانی کهن الگو نامیده می شوند .کهن الگوها نصستین مرحل تصویرسازی نهزد
انسان هستند  – ...قوه های باال رونده مرتبط هستند با کهن الگوهای قل  ،رییس ،نهور – ... ،قهوه ههای تقسهیم کننهده
مرتبط هستند با کهن الگوهای شمشیر تیز – ...،قوه های فرورونده مرتبط است با کهن الگوهای گودی ،شب... ،
نماد( : )symboleهنگامیک کهن الگوها مصداق پیدا کنند ،یعنی این تصاویر نهزد یهک فرهنهگ دارای مصهداق
شود ،نماد شکل می گیرد .اگر کهن الگوها گستره انسانی و جهانی و سرمدی دارند نمادها گستره شهان به یهک
فرهنگ اص و در بر ی موارد یک قوم یا زمان اص مقدود می شود .از این جاست ک نماد موجهب تمهایز
م یان فرهنگها می شود و در این رابط در مقابل کهن الگو قرار می گیرد و موجب اشتراک میان هم انسانها مهی
کردد.
اسطوره ( :)Mytheهنگامی ک نماد دارای روایت شد ،ب اسطوره تبدیل مهی شهود .به عبهار

روشهنتر ،نمهاد

روایتدار ،اسطوره است .بنابراین اسطوره ،تصویری است فرهنگی شده و دارای یهک روایهت ( ".نهامور مطلهب ،
)25-29 :8392

انسانشناسی مانند دوران دراثر ود :سا تارهای انسانشناسان تصیل (دوران )8911:بهر ایهن
باور است ک شنا ت اسطوره و درک معانی نمادین آن ب شنا ت ماهیت انسان و نیازههای او
کمک می کند .از نظر او اسطوره فراتر از سا ت زمان عمل می کند ،اسطوره های کهن چنهان
جامع و فراگیرند ک می توانند تمام نیازهای بشر را پوشش دهند.
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هدایان اسهطوره ای به عنهوان کههن الگهو در ضهمیر

نا ودآگاه فرد و تاثیر آنها بر فکر و حس و اراده مطرم است .وجود این اله هها در ضهمیر
نا و دآگاه انسان باعث واکنش عاطفی می شود .یونگ بر این عقیده اسهت که اسهطوره هها
عواطف و تصوراتی را ک مربوط ب میراث جمعهی مها انسانهاسهت ،فهرا مهی واننهد.او در
مبقث روانکاوی تقلیلی ب پیوند مهم انگاره های اسطوره ای و روانشناسی انسانها اشاره می
کند .ذهن تمام افراد حامل میراثی از گذشت است ک در ضمیر نا ودآگاهشان جهای گرفته
است .باید بین کهن الگو دورانی و کهن الگوی یونگی تمایز قائهل شهویم .یونهگ از طریهب
روانکاوی تقلیلی ود و بیمارانش ب عناصر قالب غیر شصصی دست یافهت که بهر رفتهار
اشصاص تاثیر می گذاشتند .او این عناصر را کهن الگو نامیهد که ایهن مفههوم به اسهطوره،
ادبیا  ،دین و هنر نیز بسط داده شد .یونگ دریافت ک در آثار هنری اقوام مصتلف تصهاویر
و نشان های مشترکی یافت می شود ک نشان دهنده استگاه مشترک کهن الگویی اسهت و
می توان آن را از منظر نا ودآگاه جمعی بررسی کرد .در آثار ادبی نیز شصصیتها زائیده کههن
الگوها هستند(.ر.ک.یونگ)8392،
ب تعبیر یونگ انسانها از دایان اسطوره ای ک در نا ودآگاه روان آنها جای دارند ،پیهروی
می کنند و شصصیت آنها بر اساس این الگوها شکل می گیهرد .شهنا ت ایهن هدایان ابهزاری
برای درک اجبارهای درونی فراهم می سازد .تققیب روانشناسان او در باره کههن الگهو بهزرگ
مادر و دابانوان و ارزشهای مادین و ارتباط آن با شصصیت انسانها کمک مفیهدی بهرای درک
مسائل فرهنگی است.
یونگ بر این اعتقاد است ک اگر بتهوانیم معنهای کههن الگوهها و جایگهاه آنهها را در روان
نا ودآگاه جمعی بازشناسیم ،می توانیم ب نیروهایی ک بر ذهن ما حاکم است ،دست یابیم .بهر
اساس نظر یونگ کهن الگو ب شکل قوه ای صرف در نا ودآگاه وجود دارد و این قهوه بهرای
آنک ب ادراک ودآگاهی درآید ،باید تبدیل ب تصویر شود .از نظر یونگ نماد ،زبان آرکتیپ و
اسطوره است و این زبان در فرهنگهای مصتلف تغییر می کند .ب باور یونهگ نه تنهها هدایان
بلک "آنیموس و آنیما" نیز در میان تصاویر نا ودآگاه حضور دارند ( .یونگ )16 :8393 ،ذهن
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غرب بر دیدگاه ود آگاه قراردارد ،بنابراین آنیما تجسم شصصیت نا ودآگاه است ولهی شهرق
ک دیدگاهش بر نا ودآگاه است ،ودآگاه را تاثیری از انیما می دانهد( .همهان )62:در مقایسه
دیدگاههای قهرمانان داستان و بررسی شصصیتهای دو داستان ب نظهر یونهگ در مهورد عنصهر
نرین توج

واهیم کرد .در این پژوهش ما بر آن هستیم که بها شهنا ت ایزدبهانوان الگهو در

شصصیتهای زن در دو اثر مورد پژوهش ب درک رفتارهای این شصصهیتها یهاری رسهانیم و در
جهت شنا ت نا ودآگاه جمعی قدم برداریم و استراتژی این زنان را برای رهایی از سلط این
طرم های اجباری بررسی کنیم.
شخصیتهای اسطوره ای ،ایزدبانوان

حال ک جایگاه آرکتیپ از دیدگاه روانشناسی و نقش آن در این پژوهش تا حدودی روشن
شد ،الزم است برای شنا ت زن از ابعاد اسطوره ای و یهافتن ایزدبهانوی نهفته در وجهود ههر
کدام از قهرمانان زن دو اثر مورد مطالع  ،مروری داشت باشیم بر کهن الگوها و هدابانوانی که
رفتارغریزی و انگاره های درونی شصصیتهای داستان را شکل می دهند .شش ایزدبانوی المپ:
هرا ،دیمیتر ،افرودیت ،هس تیا ،آرتمیس و آتنها هسهتند .بجهز شهش ایزدبهانوی المهپ در مهورد
پرسفون د تر دیمیتر نیز ب دلیل وجود کهن الگو او در بین قهرمانان داستان صهقبت هواهیم
کرد.
در کتاب نمادهای اسطوره ای و روانشناسی زنان (بهولن )8314 ،هدابانوان به سه گهروه
تقسیم شده اند  :دابانوان باکره (آرتمیس ،آتنا و هستیا) ،دابانوان آسیب پذیر(هرا ،دیمیتهر و
پرسفون) ،دابانوان کیمیاگر ( یا متقول کننده) (افرودیت) .ویژگیهای هدابانوان مبنهای ایهن
تقسیم بندی است ،این ویژگیها با رفتار و اندیش زنان همصوانی دارد .تسلط این دابانوان بر
ضمیر نا ودآگاه یک زن باعث رفتار و واکنشهای عاطفی او می شوند.
ایزدبانوان باکره مظهر ویژگیهای استقالل و ودبسندگی در زنانند ،دلبسهتگی عهاطفی ایهن
زنان مانع پیگیری آنچ برایشان مهم است ،نمی شود .این زنان از قدر
بر وردارند .در حالیک

مسقورکنندگی کمهی

دابانوان آسیب پذیر مظهر نقشهای سنتی زنان هستند ،زنان این گروه

سال دوم
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ود را با دیگران هماهنگ کنند ،در نتج

آسیب پذیرند .اگر ارتباط گسست شود ،این زنان رنج واهند کشید و حتی عالئمهی شهبی به
بیماران روانی از ود نشان واهند داد .اگر برای دست دوم رابط دو جانب اهمیت دارد بهرای
دست سوم شد

این رابط مهم است ن تداوم آن .زنان این گروه زیبا و وسوس انگیز هسهتند.

زنان دست سوم روابط بسیاری برقرار می کنند و فرزندان زیادی ب دنیا مهی آورنهد .زنهانی که
تقت تاثیر این کهن الگوها هستند ،الق هستند و همواره ب دنبال تغییر و تقول مهی باشهند.
(ر.ک .بولن)21-21 :8314 ،
در ادام سعی واهیم کرد تا با شناسهایی کههن الگوهها ی قهرمانهان زن داسهتان در مقهام
شناسایی انگاره های درونی و احساسا

درونی این شصصیتها قدم برداریم.

تحلیل و بررسی :حضور ایزدبانوان ،بیان کهن الگوها

عاد

می کنیم داستان زنی چهل سال ب نام آرزو صارم است ک از همسرش جدا شهده و

با د ترش آی زندگی می کند .آرزو یک بنگاه معامال

ملکی را اداره می کند ک از پدرش به

ارث رسیده ولی ناچار است بدهی های پدر و ولصرجیههای مهادرش مهاه منیهر را بپهردازد .او
شغلی مردان دارد ،در کارش موفب است و ب ظاهر نیازی ب وجود مرد در زندگی اش نهدارد.
تنها دوست صمیمی او شیرین است ک او نیز زن مجردی است که شهوهرش اورا رهها کهرده
است .در پایان داستان در می یابیم ک ادعاهای شیرین در مورد تمایل نداشتنش ب ازدواج و بی

نیازی از شوهر درست نیست .می توان گفت ک رمان رئالیستی عاد

می کنهیم ،داسهتان یهک

زن اجتماعی است ک مرد ب ظاهر ایده آل ود را یافت  ،این مرد سهراب زرجو است یکهی از
مشتریان بنگاه معامال

ملکی آرزو ک می واهد با او ازدواج کند .ولی مادر آرزو و د تهرش

و حتی دوست او شیرین ب بیانی دیگر تمام شصصهیتهای زن داسهتان بها ایهن ازدواج مصهالف
هستند.
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آرزو و شیرین هر دو در ابتدا اصرار بر این دارند ک نیازی به مهرد در دنیهای زنانه

هود

ندارند ولی هر دو در پایان نیاز و وابستگی شدیدی ب حضور مرد و همسهر در زنهدگی هود
نشان می دهند.
نکت جالب توج در دو رمان یادشده از زویا پیرزاد این است ک فضهاها و درون مایه هها
کامال ب هم شبی هستند .با اینک آرزو استقالل مالی و شصصیت اجتماعی دارد در پایان ماننهد

کالریس عمل می کند ،این در حالی است ک کالریس قهرمان رمان چراغ ها را مهن هاموش
می کنم ،کار نمی کند ،استقالل مالی ندارد و کدبانویی سصت کوش است .کالریهس انه دار
در ابتدای داستان ب دنبال این است ک شور و انرژی جدیدی ب زندگی ود ببصشهد ولهی در
پایان آرامش ود را در سای زندگی روزمره زناشویی اش می یابد.

در تقلیل و شنا ت ایزدبانوان قهرمانان زن رمان عاد

می کنیم می تهوان گفهت که آرزو

زنی است مدیرو مدبر و در شرکت او مردان زیادی کار می کنند .بنابراین در موقعیت برابهر بها
مردان و حتی برتر از آنان ،شجاعت و دلیری اش را ب مها نشهان مهی دههد ،در حرفه مهردان
قابلیتهای فراوانی دارد .در روابط اجتماعی و بروزمشکال

از ود القیهت نشهان مهی دههد.

منظم و برنام ریز و هدفمند عمل می کند .بنابر این ایزدبانوی درون او ب آتنها نزدیهک اسهت.
اگر عشب و نگاه اورا نسبت ب ازدواج در نظر بگیریم ،بازهم می توان گفت ک آرزو زنی است
ک آتنا را ب عنوان داالگو مسلط بر روان ود دارد ،چرا ک او چندان تمایلی ب ازدواج نشان
نمی دهد و در نهایت سعی می کند با انتصابی منطقی همسر آینده اش را انتصاب مهی کنهد ،او
مردی را انتصاب می کند ک مانع انجام فعالیتههای اجتمهاعی او نشهود .آرزو در رابطه اش بها
سهراب ب این نکا

توج دارد .زن آتنایی برای تربیت فرزندش برنام

اصهی را دنبهال مهی

کند .چنانچ در تربیت فرزندش دچار مش کل شهود ،به نقهد و بررسهی رفتارههای
پردازد .باز هم تقلیلهای آرزو در زمان بروز مشکال

هود مهی

با د تهرش آیه  ،نشهانی از وجهود ایهن

ایزدابانو در ضمیر نا ودآگاه او دارد .آرزو مقافظ کار است و در تمام انتصابهایش این امر به
چشم می ورد .از نظر یونگ وجود کهن الگو ایزدبانوان با آنیموس و با آنیمها رابطه مسهتقیم
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دارد .همانگون ک قبال ذکر شد در ادام ب نقش عنصر نرین و رابط آن با کهن الگوهها اشهاره
واهیم داشت.
عشب سهراب برای آرزو اهمیت پیدا می کند بنابر این تجرب با دیگری و ارتباط با دیگهری
نشان از این است ک او واستار تغییردر زندگی ود می باشد .او زنی الق است .بنابر ایهن
آیا می توانیم دابانوی درون او را افرودیت بدانیم؟افرودیت دابانوی عشب و زیبهایی اسهت.
زنانی ک افرودیت را مسلط بر ضمیر نا ودآگاه ود دارند ،الق و عاشب زندگی هسهتند .به
راحتی سایرین را جذب ود می کنند .تقلید نمی کنند و با همسر ود رابطه عمیهب عهاطفی
برقرار می کنند .این زنان با لذ

فراوانی واستار رابط عاطفی با زنهان دیگهر هسهتند .رابطه

عمیب آرزو با دوستش شیرین بیانگر نیاز او ب ارتباط عاطفی با جنس مونث است.
آرزو رابط

اصی با د ترش آی دارد .مراقبت ،پشتیبانی و تامین نیازهای د ترش ب عهده

اوست .با این ویژگیها می توان وجود ایزدبانوی دیمیتر را ب عنوان الگو مسلط بر روان او مورد
مطالع قرار دهیم .اگر الگوی نا ودآگاه یک زن دیمیتر باشهد ،ایهن زن موجهودی قهوی ولهی
عاطفی است .زنانی ک دیمیتر را ب عنوان الگو در نا ودآگاه ود دارند ،سهعی بسهیاری بهرای
کنترل فرزندانشان دارند ،ب راحتی حاضر نیستند ب فرزندان ود استقالل دهند جرا ک تصهور
می کنند این امرباعث می شود آنها را از دست بدهند .آرزو نیز در مقابل د ترش می ایسهتد و
راه آزادی او را سد می کند .مادری ک در نا ودآگاه ود دیمیتهر را مسهلط بهر روانهش دارد،
هویت ود را در دمت ب فرزند و اطرافیانش می بیند ،بنابراین از واست هها و رویاههایش
می گذرد تا در دمت دیگران باشد .در پایان داسهتان شهاهد هسهتیم که آرزو از عشهقش به
سهراب ،فقط برای راضی کردن د تر و مادرش ،می گذرد .اما درگیریهای روحی آرزو نشهانی
است از رویارویی ایزدبانوانی ک در نهاد او جای دارنهد .آرزو بهر هالف زنهی که دیمیتهر را
مسلط بر روان ود دارد ،جذب مشاغل سنتی زنان نمی شود.
آی د تر آرزو ،هر جند لجوج و سرکش ب نظر می رسد و ب ظاهر بر الف د تهری که
ایزدبانوی پرسفون را مسلط بر روان ود دارد عمل می کند ولی سایر صوصیا

او نشهانگر
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تسلط این دابانو بر روان اوست .آی د تر جوانی است ک روحی ای رابط گرا از ود نشان
می دهد .در واست آرزو برای پیوستن ب پدرش و دغدغ مهاجر

ب فرانس  ،بیشهتر وسهیل

ای برای جدایی از مادری سلط جو و آتنایی است .با بریدن و جدایی از مادر در حقیقت سعی
دارد استقالل پیدا کند و در راه بلوغ قدم بگذارد.
رویارویی مادر و د تر در دو رمان یادشده از رویا پیرزاد دیده می شود .میان هود آرزو و
مادرش نیز شکاف عمیقی وجود دارد ،او در ابتدا بر تردیهدهایش غلبه مهی کنهد و در مقابهل
مادرش می ایستد ،او سعی دارد ک

ود را از زیر سلط مادرش رها سازد ،زنی مستقل که بهر

روی پاهای ودش می ایستد ولی در نهایت ب

واست های مادر و د ترش تن مهی دههد .او

میان ایزدبانوی سنتی ک بر روان او مسلط است و تمایالتش گیر کرده است .رویا رویی آرزو با
مادرش ماه منیر نیز نشان از تمایل او در گذر از این جامع سنتی دارد .مهادر او مهاه منیهر زنهی
ظاهر بین است بازمانده از انواده های اشرافی ک حاضر نیست پیر شدنش را قبول کنهد و بها
ازدواج آرزو مصالف است.
شیرین وانمود می کند ک شصصیتی مستقل دارد و نیازی ب وجهود همسهر نهدارد ولهی در
پایان نشان می دهد ک تمام دغدغ اش بازگشت همسر بی وفایش برای همراهی او در زندگی
است .وابستگی شدید شیرین ب حضور مردی ب نام شوهر ،ب

در رمان عاد

وبی نمایان می شود.

می کنیم عالوه بر شصصیت اصلی زن داستان ،نگاهی ب

دابانوان سهایر

شصصیتهای زن داریم ،چرا ک شصصهیت آرزو در سهای دیگهر شصصهیتهای زن داسهتان و در
رابط مستقیم با آنها روشن می شود.
در جدول شماره ( )8نام ایزدبانوانی ک بر ضهمیر نا ودآگهاه آرزو مسهلط هسهتند را ذکهر
واهیم کرد و ویژگیهای اسطوره و ویژگیههای شصصهیت داسهتان را مقایسه

هواهیم نمهود،

همانطور ک قبال ذکر شد ب دلیل رابط و تاثیر سایر شصصیتهای زن بهر آرزو ،در ایهن جهدول

نگاهی ب سایر شصصیتهای رمان عاد

می کنیم نیز واهیم داشت.

مطالع تطبیقی نمادهای اسطوره ای...
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جدول شماره ()9
نام شصصیت

ایزد بانو

ویژگیهای اسطوره ای

آرزو

آتنا ( دابانوی
جنگ)

دابانوی باکره  ،ایزد بانوی عقل و رد برابر با
زئوس ،راهبرد در جنگ و صلح جویی
قدرتمند و با تدبیر ،روان تقلیل
تقت سلط و تملک مرد درنمی آید

آرزو

دیمیتر ( دابانوی
مادر)

ایزدبانوی مادر ،مادر ستگی ناپذیر  ،پرتوان و
تسلیم ناپذیر

آرزو

افرودیت (دلداده)

زیبایی و هنر ،طراو و شادابی ,عشب

آی

پرسفون (د تر)

مظهر جوانی ،شور زندگی و نیروی رشد و
زایش ،رابط گرا ،پذیرای تغییر و تقول ،دارای
بستر یادگیری ،معصوم ،ملک جهان زیرین،
توانایی رفت و بازکشت بین دو عالم

شیرین

آرتمیس ( واهر
و رقیب)

جنگجو /آماده برای اقدام ب عمل  /رقابتجو و
واهر

شیرین

افرودیت

زیبایی و هنر ،طراو و شادابی ،عشب

ویژگیهای شصصیت داستان
مدیر/شجاع و دلیر /استقالل مالی /
دارای شصصیت اجتماعی /حرف
مردان  /او قابلیتهای فراوانی از ود نشان
می دهد .واهان فضایی برای
ویشتن.
سرپرست فرزند /رفتار و احساس
مادران  /پیوند با د تر /مراقبت ،پشتیبانی
و تامین نیازهای د ترش ب عهده
اوست
زن شاغل مجرد /ب ظاهر نیازی ب
وجود مرد ندارد ولی عاشب سهراب می
شود /.ب ظاهر زن مستقل قوی ولی
عاطفی– عاشب
دغدغ مهاجر ب فرانس را دارد .ب
دنبال ارتباط با پسران ولی ممکن است
فریب بصورد و مسیر احمقان ای طی
کند.
دوست صمیمی و همراه آرزو /وانمود
می کند ک نیازی ب وجود مرد ندارد و
استقالل دارد.
نیاز ب حضور همسر و ارتباط و پیوند با
مرد

در یک جامع سنتی و مردساالر ،زن کدبانو ب دور از دغدغ های اجتماعی ،می توانهد زن
ایده آلی باشد .نا ودآگاه جمعی الگوهای رفتاری چنهین زنهی را مسهلط بهر روان هود دارد.
چنانچ زنی در جامع مردساالر ،دابانویی مانند آتنا را ب عنوان کهن الگهو غالهب بهر رفتهار
ود داشت باشد ،ب دنبال مدیریت و موفقیتهای اجتماعی واهد بود ،در ایهن صهور

نشهان

هایی از درگیریهای درونی در او و در تقابلش با جامع وجود واهد داشهت .امها در صهور
وقوع حادث تقول زایی کهن نمون ها در وجود یک زن متقول می شود و کهن نمون دیگری
در وجود او برانگیصت

واهد شد.
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رمان سرخ و سیاه استاندال ،زندگی زن قرن نوزده فرانس را ب تصویر می کشهد ،مهادام دو
آمیز و پر عشقی ندارد ولی به تهدریج عاشهب معلهم جهوان مهی شهود و

رنال زندگی سعاد

معشوق او می گردد .در ادام داستان بیدار شدن آرکتیهپ تعمهب و تهوازن اندیشه و سهنجش
چیزها و داوری ا القی بدون در نظر گرفتن احساسا

شصصی نشان از وجود دابانوی آتنها

در او دارد .دیدار در زندان با ژولین ،در آغوش گرفتن ژولین و نهوازش او ،ماننهد مهادری که
فرزند ود را در آغوش دارد ،نمایانگر ایزدبانوی دیمیتر در انم دورنال می باشهد .گرچه در
نقش دیمیتر ظاهر می شود ولی او با این عمل عشب ود را نسبت ب ژولین نیز ابراز می کنهد.
او زنی متاهل است ک باید با احساسش نسبت ب ژولین مبارزه کنهد ولهی جامعه قهرن نهوزده
فرانس علی رغم تمام سنتها و باورهاش باز هم این امکان را ب
نهایت عشب ممنوع

انم دورنال مهی دههد که در

ود را ب ژولین بروز دهد .در پایان داستان تسلط دای بانوی افرودیت

بر روم و روان انم دورنال آشکار می شود ،او زنی قوی و در عین حال عاطفی است.
در جدول شماره ( )2نام دابانوانی ک بر ضمیر نا ودآگاه انم دورنال مسهلط هسهتند را
ذکر واهیم کرد و ویژگیهای اسطوره و ویژگیهای شصصیت داستان را مقایس

واهیم نمود.

جدول شماره ()2
نام شصصیت

ایزد بانو

انم دورنال

دیمیتر

انم دورنال

افرودیت

انم دورنال

آتنا

انم دورنال

هرا

انم دورنال

دیمیتر /افرودیت

ویژگیهای اسطوره ای
ایزدبانوی مادر ،مادر ستگی ناپذیر  ،پرتوان و
تسلیم ناپذیر
زیبایی و هنر ،طراو و شادابی/عشب
دابانوی باکره  ،ایزد بانوی عقل و رد برابر با
زئوس ،راهبرد در جنگ و صلح جویی
قدرتمند و با تدبیر ،روان تقلیل
حسابگری ،کین توزی و دسیس بازی
ایزدبانوی مادر ،مادر ستگی ناپذیر  ،پرتوان و
تسلیم ناپذیر/
طراو و شادابی ،عشب

ویژگیهای شصصیت داستان
سرپرست فرزند /رفتار و احساس
مادران  /پیوند با فرزندان /مراقبت،
پشتیبانی فرزندان
عاشب معلم جوان می شود و معشوق
او می گردد.
بیدار شدن آرکتیپ تعمب و توازن
اندیش و سنجش چیزها و داوری
ا القی بدون در نظر گرفتن
احساسا شصصی
حساد ب ماتیلد ،کین توزی
احساس مادران نسبت ب ژولین-
عشب و دلدادگی

سال دوم

835

مطالع تطبیقی نمادهای اسطوره ای...

با در نظر گرفتن کهن الگوهای دابانوان در دو شصصیت زن داستان اینک ب عنصر مادین
و نقش آن در ضمیر نا ودآگاه واهیم پردا ت.
یونگ  :انیما ،انیموس:
مطالعه عنصر نرینه و کهن الگوی خدابانوان در نزد آرزو و خانم دورنال

در ادام این تققیب بر آن هستیم ک ب نقش عنصر نرین بر روان شصصیت زن ایهن دو اثهر
اشاره کنیم و رابط آن را با دابانوی مسلط بر نا ودآگاه این شصصهیتها مهورد بررسهی قهرار
دهیم .از دیدگاه روانشناسان یونگ ،هم ودآگهاه و ههم نا ودآگهاه در بردارنهده یهک عنصهر
شصصی و یک عنصر جمعی است و روان شناسی تقلیلهی مطالعه و تفسهیر روان بهر اسهاس
نمادها ،کهن الگوها و تصاویر ازلی است .بر اساس نظر یونگ ،ذههن مها گرفتهار تجسهم ههای
نا ودآگاه است ،بنابراین انسان زیر سلط شصصیت نا ودآگاه قهراردارد و تنهها هنگهامی ایهن
سلط از میان برداشت می شود ک با بیهزاری متوجه شهود درسهت بهر هالف اندیشه هها و
احساسا

واقعی اش بازیچ یک عامل روانی بیگان است(.یونگ )211 :8392

از طرف دیگر یونگ معتقد است ک اگر شصصیتهای زن توج

ودآگاهانه ای به عنصهر

مردان داشت باشند و طبیعت عنصر نرین را دریابند می توانند بر نفوذ منفی ک می تواند بر آنها
اعمال کند ،پیروز شوند .عنصر مردان می تواند همراه درونهی زن شهود و او را به درک کههن
الگو غالب بر او یاری رساند( .همان)
بررسی جنب های مثبت و منفی عنصر نرین نیز ما را در شنا ت دابانوی مسلط بهر روان
زن کمک واهد کرد .یونگ بر این باور است ک اگر جنب منفهی عنصهر نرینه بهر وجهود زن
چیره شود ،نمی تواند از بند احساسا

ود بگریزد( .همان) اما جنبه مثبهت عنصهر نرینه بها

جبران جنب ظرافت ظاهرش ب او صالبت می دهد و می تواند بانی روحی مبتکهر و شهرافتمند
شود .صالبت روحی باعث می شود زن انگاره های الق را پذیرا شود( .همان)293:
یونگ بر این اعتقاد است ک عنصر نرین منفی می تواند زن را از واقعیهت و زنهدگی فعهال
جدا کند( .همان )216 :بنابراین ب عنوان مثال می توان گفت ک تاثیر عنصر نرین با جنب منفهی
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باعث می شود ک شصصیت اسطوره ای مانند پرسفون بر روان زن مسلط شود .پرسفون توسط
هادس ربوده شده و مقکوم ب زندگی در جهان زیرین است .او از تمامی مناسهبا

انسهانی و

بویژه ارتباط با مردان دور شده است و مقکوم ب زنهدگی در جههان مردگهان اسهت .بنهابراین
پرسفون زنی است ک از واقعیت و زندگی فعال جدا شده است .انسان زیهر سهلط شصصهیت
نا ودآگاه قراردارد ،بنابراین زنی ک تقت تسهلط پرسهفون اسهت ،زنهدگی اجتمهاعی فعهال و
موفقی در مناسبا

اجتماعی نصواهد داشت.

برای درک بهتر می توان ب تسلط ایزدبانوی هرا بر نا ودآگاه زن و رابط آن با عنصر نرین
اشاره کرد .بر اساس نظر یونگ ،عنصر نرین ی منفی می تواند با چهره دابانوی هرا نیز ظهور
کند .زنانی ک ایزدبانوی هرا را مسلط بر نا ودآگاه و روان ود دارند ،زنانی هسهتند که نمهی
تواند از بند احساسا

ود بگریزند ،حسابگری ،کین توزی و دسیس بازی در این زنان رشهد

می کند و از نظر روحی ب جایی می رسند ک حتهی آرزوی مهرگ دیگهران را دارنهد( .همهان:
)211
ب تعبیر یونگ عنصر نرین ی منفی ،باعهث رشهد تمهایال

پنههانی ویرانگهری مهی شهود،

بنابراین زن می تواند شوهر ود را ب سوی مرگ سوق دهد و یا مادر می توانهد مهانع ازدواج
فرزند ود شود( .همان)211:
در اثر سرخ و سیاه استاندال ،مادام دورنال ب رابط ژولین و ماتیلد حساد

می کند و تمام

تالش ود را بکار می گیرد تا مانع ازدواج آن دو شود .بنابراین با توج ب نظر یونگ می توان
گفت ک عنصر نرین منفی با چهره دابانوی هرا بر نا ودآگاه انم دورنال تسلط دارد.
یونگ بر این عقیده است ک چنانچ انسان با جدیت با عنصر نرین یا عنصهر مادینه

هود

مبارزه کند ،شکل نمادین جدیدی پدیدار می شود ک نمایانگر " هود " یعنهی درونهی تهرین
هست روان است(.همان)295 :
انم دورنال با مبارزه جدی با عنصر نرین منفی در درونش ،دابانوی مسلط بر روان ود
را از هرا ب سمت دیمیتر سوق می دهد و در صقن های آ ر رمان مانند مادری ک ب مراقبت
از فرزند ود می پردازد ،ژولین را ب مانند فرزندی در آغوش می کشهد .او به یهاری نیهروی

سال دوم
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شگفت انگیز " ود" یعنی درونی ترین هست روان ،جنب
می دهد ،این تغییر روی  ،روان او را از تباهی نجا

طرناک عنصر نرین

836

هود را تغییهر

می دههد .در قسهمت آ هر داسهتان او به

راحتی عشب ود را نسبت ب ژولین آشکار می سازد.

اما در مورد آرزو شصصیت زن داسهتان عهاد
مردساالر زندگی می کند .عنصر نرین ب

مهی کنهیم متوجه شهدیم او در جامعه ای

اطر باور ضعف جسمانی اش نسبت ب جنس مذکر

اورا ب دلیل ترس کهن الگویی و نا ودآگاهش ب سمتی سهوق مهی دههد که بها هدفمنهدی،
مدیریت و برنام ریزی سعی بر این داشت باشد ک ب موفقیتههای اجتمهاعی مردانه در جامعه
مردساالر دست یابد .دابانوی مسلط بر روان او آتنا است ک ب او روحهی مبتکهر بها قابلیهت
برنام ریزی می دهد .اما او در این جامع مردساالر دچار درگیریهای روحی اسهت ،هدابانوان
دیگری ک در ضمیر نا ودآگاه او جای دارند با تاثیر بر روی او مسهیر زنهدگی او را رقهم مهی
زنند .آرزو یک مادر است و در جامع ای زندگی می کند که الویهت یهک مهادر فقهط فرزنهد
اوست و باید حتی از وشبصتی ودش بگذرد تا کهوچکترین نیازههای عهاطفی فرزنهدش را
تامین کند ،آرزو عاشب می شود و گرچ سعی دارد ایزدبانوی مسلط بر روانش را از دیمیتر به
سمت آفرودیت متمایل کند ولی نهایتا دابانوی مسلط بهر روان او دیمیتهر اسهت .آرزو قهادر
نیست با جنب منفی عنصر نرین وجودش با جدیت مبارزه کنهد و به شهکل نمهادین جدیهدی
دست یابد .او موفب نمی شود ب " ود " یعنی درونی ترین هست روان برسد و باعث تغییهر
بر دابانوی مسلط بر روان و نا ودآگاهش شود.
نتیجه گیری

مطالع عنصر نرین و رابط آن با دابانوی مسلط بهر نا ودآگهاه و روان قهرمانهان زن در دو اثهر
حاضر ب ما کمک کرد ک قدمی برای شنا ت قالبهای فرهنگی و جامع ای ک این شصصیتهای زن از
آن بر است اند ،با استفاده از نظریا روانشناسی کهن نمون ای یونگ برداریم.
همانگون ک دیدیم مطالع ایزدبانوان و کهن الگوها ی مسهلط بهر روان قهرمانهان زن ،مهی
تواند ب درک انگیزه های درونی شصصیتها کمک کند .نتیج این مطالعه به مها نشهان داد که
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قالبهای رفتاری آرزو زنی شرقی بر است از یک جامع سنتی مردساالر است ،با تمهام تالشهی
ک از طرف او صور

می گیرد ،موفب نمی شود بر ایزدبانویی که در نا ودآگهاه جمعهی ایهن

جامع پدرساالر جای دارد ،پیروز شود .روند کسب فردیت یعنی رسیدن ب درونی ترین هست
روان ب سرانجام و تکامل نمی رسد .او در نهایت ترجیح مهی دههد نقهش هود را به عنهوان
دیمیتر ب

وبی ایفا کند .مادر وب و فداکاری ک نیازههای عهاطفی هودرا قربهانی نیازههای

کنونی فرزندش می سازد .گرچ با تاثیر عنصر نرین بر روان او شاهد حضور دابانوی آتنا در
نا ودآگاه این زن هستیم ولی این دابانو در جهتی بر آرزو تاثیر می گذارد ک بتواند در انجام
مسئولیتهای مادران اش گام بردارد .چنانچ تضادی بین فعالیتهای اجتماعی آرزو و وظیفه اش
ب عنوان مادر بوجود آید ،ضمیر نا ودآگاه جمعی او را ب سمت ایزدبانوی دیمیتهر سهوق مهی
دهد.او حتی نیازهای عاطفی ود را فراموش می کند و سعی دارد تا وظیف

ود را به عنهوان

مادری وب ایفا کند .در نهاد جمعی این جامع مردساالر دابانوی دیمیتر ایزدبهانوی غالهب
اکثر زنان می باشد.
اما تغییر ایزدبانوی مسلط بر روان انم دورنال ،زنی در جامع قرن نوزده فرانس  ،نشان داد
ک جامع تا حدودی بستر گذر برای زنان و تغییرا

الگوههای رفتهاری را مهیها کهرده اسهت.

نا ودآگاه جمعی تقت تاثیر تغییر و تقول در جامع شرایط تغییر کههن الگوهها را بهرای ایهن
شصصیت فراهم کرد .گرچ در نهایت انم دورنال عشب ودرا نسبت ب ژولین ب مانند عشب
مادر ب فرزند بروز می دهد ولی از عشب ود صرف نظر نمی کند.
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