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های در داستان هِراو  پِرسِفونالگوی کهن

 «سرگذشت کوچه»و « انیس»
 1مریم حیدری

 چکیده

گیری مکتب یونگ، با بهرهشناس پیرو شینودا بولن، روان

شناسانه بر مبنای اساطیر طرحی تیپ« الگوهاکهن»از ایدۀ 

یونان ریخته است که طبق آن، زنان در سه گروه رفتاری 

 اولافسونگر. گروه  و پذیرگیرند: دوشیزه، آسیبجای می

اند؛ گروه دوم مُعرّف بیانگر استقالل و خودبسندگی

ختر هستند و در گروه های سنّتی همسر، مادر و دنقش

سوم ایزدبانوی عشق و زیبایی جای دارد که از جهتی، 

و از  خودبسندگی و استقالل ایزدبانوان گروه اول را دارد

گرایی گروه سوم را. در این مقاله براساس رابطه دیگر سوی

بندی فوق، به تحلیل دو داستان کوتاه از آثار سیمین تقسیم

که کهن « سرگذشت کوچه» و« انیس»های دانشور با نام

الگوی زناشویی )هِرا( و زن آنیمایی )پِرسِفون( نموِد 

چشمگیری در آنها دارند، پرداخته شده و علل روانی و 

ها خوردن و پررنگ شدن این ویژگی تأییداجتماعیِ مهر 

های آنها باز کاویده شده است.  این بررسی نشان و جلوه

ورزی نمایی، خصومتالگوی هرا با رنجورکهنکه  دهدمی

غیرمستقیم، پرخاشگری منفعالنه، دوری جستن از 

کفایتی و رنجورنمایی های رقابتی با اذعان به بیعرصه

ای )استفادۀ ابزاری از فرزند(، در جهت مصالح واسطه

گرایی و دارد و پرسفون با رابطهشخصی خود گام برمی

راک این کند. نقاط اشتیاوری قهرمان تنهایی خود را پر می

 گرایی و مهرطلبی است.الگو، رابطهدو کهن

کهن الگو، سیمین دانشور، شینودا بولن،  ها:کلیدواژه

 پرسفون، هرا.
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Abstract 
Myths have a close link with different sciences, 

especially psychology. A linkage that goes 

beyond the naming of diseases and is a fully 

functional aspect for the study of society, 

thoughts, beliefs, and even political 

relationships. Shinoda Boolen, a follower of 

Jung's school, uses the concept of "archetype" 

as a typographical plan based on the Greek 

myths, according to which women fall into 

three groups of behavior: a maiden, a 

vulnerable, and Charmer. The first group 

expresses independence and self-respect; the 

second group representing the traditional roles 

of the wife, mother and daughter; and in the 

third group, the goddess of love and beauty is 

located, which in the direction of self-esteem 

and autonomy of the goddesses of the first 

group; and, on the other hand, the third group's 

relationalism. In this paper, based on this 

classification, two short stories of Simin 

Daneshvar's works, Anis and Story of the 

Alley, which featured "Ancient Marriage 

archetype" (Hera), and "Anima Woman" 

(Persophone), have been dramatically 

analyzed. The points of sharing of these two 

archetypes are relationship and sympathy. In 

this study, the psychological and social causes 

of the confirmation and highlighting of these 

characteristics and their effects are examined. 
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 مقدمه

هایی گذاری دیدگاهبه پایه 1با وجود اشتهار یونگ

شناسی با ادبیات و اسطوره، دربارۀ پیوند روان

شناسان و ها را در این زمینه، انساننخستین گام

شناسان تطبیقی برداشتند. مشاهدات و مطالعات دین

 4زیمل و 3فریزر، 2چون باستیانهمپژوهشگرانی 

های فراوانی میان باورهای اقوام مشابهتکه نشان داد 

وی وجود دارد. دربارۀ دلیل این اشتراکات بد

های های متعددی صورت گرفت و فرضیهبحث

است که  5رویکرد اول اشاعه»گوناگونی مطرح شد. 

های معدودی ها در مکانبه موجب آن، این اسطوره

از قبیل هند ساخته شده و از طریق تماس میان 

ها در روزگاران گذشته، به نقاط مختلف فرهنگ

اما اشتراک  ،(360: 1386)بیرلین، « اندیافتهانتقال 

معتقدات و افکار در اقصای عالم که به دلیل بُعد 

پذیری از یکدیگر را تقریباً محال تأثیرمسافت، امکان 

فرض کنند دلیل که نمود، محققان را بر آن داشت می

-این امر وجود اشتراکات روحی یا به تعبیر روان

 در افراد بشر است.  «6ناخودآگاه جمعی»شناسانه، 

« صورت مِثالی»آنچه او که یونگ معتقد است 

نامد، همان است که لِوی می« الگوی دیرینه»یا 

تجسّمات » ،شناس فرانسویفیلسوف و قوم ،7برول

که « تجلیّات جمعی»خوانده است. اصطالح « جمعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yung 

2. Bastian 

3. Frazer 

4. Simmel 

های تمثیلی توسط لوی برول برای نشان دادن چهره

توان جهان به کار رفته است را میدر تصور اولیه از 

به سادگی در مورد محتویات ضمیر ناخودآگاه نیز به 

کار گرفت؛ زیرا عمالً همان معنا را دارد. دانش 

است « های مثالیصورت»ای مربوط به ابتدایی قبیله

که به نحوی خاص تغییر یافته است. او در جای دیگر 

های ورتاین نظریۀ من دربارۀ ص»کند که تصریح می

ازلی و سایق بر هوش و آگاهی به هیچ وجه اختراع 

این است که اصطالح  ،خود من نیست و دلیل آن

های اولیۀ میالدی وجود داشته از قرن« تایپآرکی»

ام این است که اساسی است... تنها کاری که من کرده

ام که قبالً آن را به ای دادهمبتنی بر آزمایش، به نظریه

یا « قاطیغوریا»بدوی یا ابتدایی یا عنوان افکار 

« تجسّمات جمعی»یا « های راهنمای وجدانعادت»

اند و تحقیقات را تا مرحلۀ جزئیات و غیره خوانده

  (.29-30: 1395)یونگ، « امتعقیب کرده

و  «خودآگاه»یونگ روان را به دو بخش 

« ناخودآگاه جمعی». کندتقسیم می «ناخودآگاه»

است که جنبۀ شخصی ندارد و  بخشی از ناخودآگاه

همگانی است و مضامین، خُلق و رفتارهای آن در 

همه جا و در همۀ افراد کم و بیش همسان است 

را  و محتویات ناخودآگاه جمعیا(. 39: 1395)بولن، 

به معنی یک « الگوکهن»واژۀ نامد. می« کهن الگو»

مدل اصلی است که بر اساس آن، چیزهای مشابه 

نسخۀ نخستین.  ،به عبارت دیگر .شوندساخته می

کهن الگو بیشتر شبیه یک نگاتیو فیلم است که باید 

که تجربه ظاهر شود. یونگ معتقد است  تأثیرتحت 

5. Diffusion 

6. Collective unconscious 

7. Lévy-Bruhl 
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یک صورت ازلی، تنها زمانی که به خودآگاهی 

شود و در نتیجه از مواد موجود رسد، مشخص میمی

هر چند این د. شودر تجربۀ خودآگاه آگنده می

الگوها در ناخودآگاه جمعی ساختار متفاوتی کهن

و و هم برای فرد  انددر همه جا یکسانولی دارند، 

الگوها مفاهیم سودمند هستند. کهنهم برای نژاد بشر 

گذار تأثیراند که همواره بر ذهن بشر کهن و دیرینه

های آنها در ادبیات ملل گوناگون نیز اند و جلوهبوده

الگو که شماری کهنتعداد بیدر میان شود. دیده می

یونگ شناسایی و تشریح کرد، الگوهای ذیل به چشم 

خورند: تولد، تولد دوباره، مرگ، قدرت، جادو، می

قهرمان، کودک، فریبکار، آنیما، آنیموس و نقاب )هال 

 (. 49 و 48: 1393و نوردبی، 

الگوها الگوهایی برای رفتار از نظر یونگ کهن 

زیند. در ناخودآگاه جمعی ما میاند که در غریزی

هایمان، تجلی ابهای پریان و نیز خوها و قصهافسانه

الگویی را شاهدیم. وجود ها و مضامین کهنانگاره

ها دلیلی الگویی مشترک در بین تمامی انسانکهن

ای بسیاری از است بر وجود مشابهت اسطوره

ز پیش اگونه که الگوهای همان ،های مختلففرهنگ

هایمان نسبت به وجود، بر چگونگی رفتار و واکنشم

(. 40 و 39: 1395گذارند )بولن، می تأثیردیگران 

توانند با هم ترکیب شوند. برای مثال الگوها میکهن

الگوی دیو ترکیب الگوی قهرمان با کهناگر کهن

تواند فردی دارای خصوصیت رهبر شود، نتیجه می

تولد با جادو ترکیب  الگویهنرحم باشد. یا اگر کبی

تواند شخصیت جادوگرِ باروَری که شود، نتیجه می

های بدوی وجود دارد، باشد )هال در برخی فرهنگ

 (.49: 1393و نوردبی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Piaget 

شناسان بر دیدگاه یونگ اشکالی که برخی روان

 تأثیراندیشانۀ وی در مورد کنند، نگاه جزموارد می

تداوم » معتقد است: 1گذشته بر حال است. پیاژه

های فرد بدان معنا نیست که از یک العملعکس

گیرند. اینکه انرژی غریزی واحدی سرچشمه می

داشته باشد،  تأثیرگذشته بر چگونگی رفتار حال 

دلیلی نیست که این اثر از خاطراتی ناخودآگاه یا 

احساساتی دائمی، مکتوم در ضمیر ناخودآگاه، ناشی 

الگوی رفتار عاطفی یا شود. تداوم رفتار، ناشی از می

سازی طور که همسانالگوهای عاطفی است. همان

گِرانش در الگوی سقوط اجسام مستلزم آن نبوده 

بخش است که نیوتن همۀ سیارات را با سیب، که الهام

طور هم مبارزه و اش شد، یکسان بداند، همانفرضیه

ایستادگی فرد در برابر تحکم و زورگویی اشخاص 

ست که آن فرد این اشخاص را با پدر بدان معنا نی

گونه داند. ایناش یکسان میسختگیر دوران کودکی

شود که شناسی بدین ترتیب تبیین میرفتار در روان

رفتار کودک در برابر پدر سختگیر به صورت یک 

ماند و در همۀ یابد و میالگوی رفتاری تکوین می

موارد مشابه، از آن فرد همان شیوۀ رفتار یا 

نیازی نیست که  ،شود. بنابراینالعمل دیده میعکس

وجود یک غریزه یا انرژی واحد الیتغیر را منشأ رفتار 

 (.32-33: 1395)یونگ، « فرد بدانیم

 

 لهئبیان مس

گونه که در باال اشاره شد، کهن الگوها به عنوان همان

توانند به رفتارهای رسوب افکار و اعمال گذشتگان می

بخشند و آنها را به مسیری مشابه بشر امروز شکل 

از سوی دیگر، این نگاه جبری تا حدی  .سوق دهند
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گیرد. جمع بین این دو نقش محیط را نادیده می

ای نسبت به بینانهتواند رویکرد واقعدیدگاه، می

اند به این ها اغلب توانستهالگوها باشد. پسایونگیکهن

شناس پیرو نروا ،1. شینودا بولننظر دست یابنداتفاق

 ایزدبانوی درونِ هر زنمکتب یونگ، در کتاب 

(Goddess in Everywoman) گیری از ایدۀ با بهره

ای بر مبنای اساطیر یونان ریخته الگوها طرح تازهکهن

است که طبق آن زنان در سه گروه رفتاری جای 

 : 2گیرندمی

 3(دوشیزه )آرتِمیس، آتِنا، هِستیا. 1

 )ِهرا، دیمیتِر، ِپرِسفون(پذیر آسیب. 2

 افسونگر )آفرودیت(. 3

الل و ـقـر استـگـانـن، بیـروه نخستیـگ

اند. آرتمیس، خدابانوی شکار و ماه، در خودبسندگی

به کند و حامی ضعفا دامن طبیعت زندگی می

الگوی خرد و هنرهای آتنا کهن .خصوص زنان است

انوی دستی، حامی قهرمانان نامدار است و هستیا خداب

ای به هستۀ نگرانهآتشِ درونِ خانه، توجه درون

: 1395مرکزی و معنویت در شخصیت زن دارد )بولن، 

های سنّتیِ همسر، (. گروه دوم معرّف نقش41 و 40

الگوی مادر و دختر هستند. هرا، همسر زئوس، کهن

دیمیتر، خدابانوی غلّات، دارای نقش  .زناشویی است

سفون، دخترِ دیمیتر، دوشیزۀ رپ .ویژۀ مادر فداکار است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shinoda Bolen 

عنوان  بااز این کتاب دو ترجمۀ فارسی موجود است که هر دو . 2

اند. ترجمۀ ترجمه شده« شناسی زنانای و رواننمادهای اسطوره»

اما فاقد بخش  ،ای شیوا و سلیس استنخست از آذر یوسفی ترجمه

ایزدبانوی کیمیاگر )آفرودیت( است. ترجمۀ دوم از مینو پرنیانی، این 

اما به لحاظ ترجمه ضعیف است و اغالط تایپی  ،فصل را داراست

در این پژوهش، ترجمۀ دوم صرفاً به دلیل کامل بودن، فراوان دارد. 

 برگزیده شد. 

(. در 42 :دیدۀ نیازمند حمایت است )همانآسیب

کند. نقش مهمی ایفا می« رابطه»زندگی گروه اخیر 

و زندگیِ مادر  اتِ زن به داشتن شوهر وابسته استحی

سوم، آفرودیت،  گروهیابد. در با وجود فرزند معنا می

ز جهتی سوار است. او اایزدبانوی عشق و زیبایی، تک

خودبسندگی و استقالل ایزدبانوان گروه اول را دارد و 

اما در رابطه  ،(43 :گراست )همانرابطه دیگر از سوی

تواند موجب آسیب نیز حتی می و بیندآسیب نمی

 د؛ زیرا در پی دوام آن نیست. شود

بندی فوق، به در این مقاله بر اساس تقسیم

سیمین دانشور  هایتحلیل دو داستان کوتاه از داستان

و « به کی سالم کنم؟»از مجموعۀ « انیس»های با نام

« شهری چون بهشت»از مجموعۀ « سرگذشت کوچه»

اله ـن مقـپرداخته شده است. از آنجا که رویکرد ای

شناسانه است و جامعه - هـانـاسـشنر روانـبیشت

گروه اول )دوشیزه( و سوم )کیمیاگر(، نمود کمتری 

در آثار ادبی دارند و به عنوان  در جامعه و بیشتر

الگوهای رفتاری جامعۀ مردساالر پذیرفتنی 

و از آن میان نیز  پذیر(نمایند، گروه دوم )آسیبمین

« زن آنیمایی»)هرا( و « الگوی زناشوییکهن»

)پرسفون(، به عنوان جلوۀ بارز زن سنتی برگزیده شد 

الگو و تا علل قوّت گرفتن و پررنگ شدن این کهن

الگوی دیگر از های آن باز کاویده شود. کهنوهجل

الگوی دوشیزه به این معناست که بخشی از روان زن، مفهوم کهن .3

به تمّلک درنیامده و دست نخورده باقی مانده و مرد را به آن راهی 

سازد. وقتی زنی به چنین نیاز میشان بیتأییدنیست و زن را از مردان و 

شناختی بخش مهمی دهد، از نظر روانای میدان میلگوی دوشیزهاکهن

-66: 1395از وجودش، دست نیافتنی و باکره باقی خواهد )بولن، 

65.) 
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که  -دیمیتر )مادر فداکار و افسرده( -همین گروه

کند ترین نقش را در جامعه و آثار ادبی ایفا میپررنگ

شود، به دلیل گرا تقویت میو از سوی نهادهای سنت

وسعت حضور در آثار ادبی، خود مجالی دیگر برای 

 طلبد. تحلیل می

های اساسی این کات یادشده پرسشبر اساس ن

 ند از:اپژوهش عبارت

الگوهای زن علل اجتماعی قوّت گرفتن کهن -

 اند؟پذیر و مهرطلب در این آثار کدامآسیب

شوند ی چگونه موجب میـهای درونقـسائ -

ود نقش ایفا ـازی خـدودسـه در محـاالنـان فعـزن

 کنند؟

الگوی گیری دانشور در مواجهه با کهنموضع -

 پذیر چیست؟ زنان آسیب

 

 پیشینة پژوهش

هایی که با موضوع کهن الگو در آثار دانشور پژوهش

ه ـاند، به طور عمده رمان سووشون را کانجام شده

. اندمایه قرار دادهمحور است، دستورهـری اسطـاث

 :اشاره کرد مواردن ـه ایـوان بـتاز آن جمله می

 «سووشونصور مثالی آنیموس یونگ در رمان »

انی و نرجس ـال بانیـا کمـدرضـ( از محم1392)

 فر. توحیدی

های تجسم عنصر نرینه در در این مقاله جلوه

اند. این عناصر روحیۀ زن بر شمرده و توصیف شده

شامل پیر دانا، مار، آسمان، درخت، دایره و برخی 

 دیگر از عناصر هستند. 

درخت در رمان  ۀـوگرایانـالگنـررسی کهـب»

بابا و مختار ( از سعید کریمی قره1393) «سووشون

 رضایی. 

هایی مانند ولـا مدلـت بـدرخر، ـن اثـدر ای

مادینگی، نور و جاودانگی ارتباط داده شده است و 

کسب تجارب عرفانی محور بحث را تشکیل داده 

بخشی از عناوین این مقاله با مقالۀ پیشین،  .است

 همپوشانی دارد. 

های کهن الگویی ادبیات پایداری در آثار جلوه»

( از فریبا رئیسی سرحدی و 1397) «سیمین دانشور

 دیگران.

پیشین تنها به رمان  ۀاین اثر نیز همانند مقال

 :داردکه عنوان مقاله اظهار میانـه چنـ)ن سووشون

الگوهای نقاب، سایه، تولد داخته است و کهنپر«( آثار»

دوباره و نمادهای زایندگی درخت و گل با رویکرد به 

ادبیات پایداری از متن رمان استخراج و تحلیل 

 .اندشده

های ه تحلیل اساطیری داستانـر نیز بـد اثـچن

ند ااند. این مقاالت عبارتکوتاه این نویسنده پرداخته

 :از

های کوتاه پیکری در داستانگیاهنمود اسطوره »

( از 1390) «های سبکی ویدانشور یکی از خصیصه

 فاطمه مدرسی و الناز عزتی.

سیمین  «اسطقس»ر اساس داستان ـحرکت ب»

فاطمه ( از 1391) «دانشور از منظر نقد اساطیری

 . مدرسی و الناز عزتی

هایی مقالۀ دوم به لحاظ انتخاب موضوع تازگی

ساختار سفری عرفانی را با استفاده ، گاننگارنددارد و 

ولی مقالۀ  ،اندهای اساطیری تبیین کردهاز انگاره

نخست، تکرار مباحثی است که در آثار قبلی هم 

 موجود بود. 

، دشومی از عناوین آثار فوق نیز استنباطچنانچه 

الگوها این مقاالت عموماً نگاهی یونگی به مقولۀ کهن
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ای و تکمیلی به زن در حاشیهدارند و با دادن نقش 

اند اساطیر، اغلب به این نتیجۀ قراردادی بسنده کرده

است و زن  1ر قهرمان مرد با زن، یافتن آنیماکه دیدا

سازنده  ۀهای دوگانصورتدر اساطیر فقط دارای 

 )زن اغواگر( و ویرانگر)مادر کبیر یا زن آرمانی( 

های مقولههای پسایونگی به است؛ حال آنکه دیدگاه

تری که با زندگی انسان معاصر در پیوند است، نوین

اند. در مورد آثار دانشور چنین پژوهشی نیز پرداخته

دگرگونی ایزدبانوان در »اما در  ،صورت نگرفته است

( از نرگس 1392« )رمان خوف اثر شیوا ارسطویی

الگوهای زنانه مانند پرسفون و دیمیتر باقری، به کهن

 قهرمانی سفر الگوهای»است. در مقالۀ  پرداخته شده

از « پسایونگی و کاربرد آن در تحلیل متون نگاه از

( نیز برخی از 1396محمدجعفر یاحقی و دیگران )

اند. از میان انواع های پسایونگی معرفی شدهدیدگاه

سفر قهرمان »ی قهرمان، الگوی سفرهای ذکرشده برا

 زن بودنژرفای در کتاب  3که مورین مرداک «2زن

تر است. بر ده، به اهداف این مقاله نزدیککرمطرح 

اساس این الگو مراحل سفر قهرمان زن، جدایی از 

ها، ذات پنداری با پدر، رویارویی با غولزنانگی، هم

شفای شکاف میان مادر و دختر و در نهایت، یافتن 

 (. 1-4: 1393مرد درون است )مرداک، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های ماده در بدن نر آنیما شاید عبارت از تعبیر روانی اقلیت ژن .1

کند، این است که در تصاویر باشد. چیزی که این تعبیر را تقویت می

شود. ولی قرینۀ آن شکل دآگاه زن این شکل ظاهر نمیناشی از ناخو

که عمل آن هم عمل مشابهی است، وجود دارد. هر چند این قرینه 

-تصویر زن نیست، بلکه تصویر مرد است. این شکل نر در روان

شود. یکی از تظاهرات مخصوص شناسی زن، آنیموس خوانده می

ز التین اصطالح های مشتق ابه این دو شکل چیزی است که در زبان

شود. آنیما موجب بروز )عداوت( به آن اطالق می« آنیموزیته»

شود و آنیموس زن را تحریک منطق در مرد میحاالت عصبانی بی

 

  روش پژوهش

-تحقیق این مقاله بنیادی بر اساس هدف، روش

نظری است و بر اساس ماهیّت، دارای رویکردی 

کیفی است. پس از تعریف مبانی نظری، 

الگوی هرا و ها و صفات دو کهنکاریخویش

های داستان اند و با شخصیتپرسفون توصیف شده

الگوها )فاطمه خانم و انیس( که نمونۀ کامل آن کهن

ترسیم  ،آنجا که هدف مقاله اند. ازهستند، انطباق یافته

سیمایی کلی از زنان در آثار دانشور نبوده، تالش شده 

الگوی خاص که دارای بخشی است که تنها دو کهن

های شخصیتی زنان هستند، تبیین و با از ویژگی

گویی پرهیز تر کردن دایرۀ پژوهش، از کلیتنگ

 .4شود

 

 ضرورت انجام پژوهش

های زنان برای درونمایۀ رنجنویسندگان معموالً از 

اند و به منظور افزودن به بار عاطفی داستان سود جسته

اند. تر جلوه دادهجلب مخاطب، آنچنان را آنچنان

؛ به شوددر نقد این آثار نیز مالحظه می همین امر

های درونی زنان که موجب طوری که کمتر به انگیزه

ناه بردن واپس رانده شدن ایشان از عرصۀ اجتماع و پ

کند های نامربوط میآور و اظهار عقیدهبه ادای عبارات مبتذل و مالل

 (.  40-41ب: 1395)یونگ،  

 

2. Maureen Murdock 

3. The heroine’s journey 

از خداوردی « سیمای زن در آثار سیمین دانشور»در مقالۀ  .4

دست زاده و هانیه طاهرلو با نگاهی کلی، زنان به دو گروه فراعباس

های هر یک بر شمرده شده اند و ویژگیو فرو دست تقسیم شده

 است.
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ای و تکمیلی گردیده، پرداخته شده های حاشیهبه نقش

کند تا از این منظر ضرورت ایجاب می ،بنابراین .است

 نیز که هدف مقاله است، به این امر نگریسته شود.

     

 «زن آنیمایی»و « زناشویی»کهن الگوهای 

 هرا: کهن الگوی زناشویی. 1

 بود. پدرش اوترین دختر رِئا و کِرونوس هِرا بزرگ

قتی را همانند خواهر و برادرانش در بدو تولد بلعید. و

هرا از شکم کرونوس آزاد شد، دختری نوجوان بود 

و تحت مراقبت دو خدمتکاری که از پریان طبیعت 

بودند، قرار گرفت. زِئوس که شیفتۀ وی شده بود، 

برای نزدیک شدن به او خود را به شکل پرندۀ 

 د. بعد از اینکه هرا آن پرندهکوچک و لرزانی درآور

را با گرمی به سینه فشرد، زئوس مجدداً به هیأت 

اما هرا  ،مردی در آمد و خواست وی را تصاحب کند

تنها پس از ازدواج، راضی به ارتباط با زئوس شد. 

پس از سپری شدن ماه عسل، زئوس به روابط 

بندوبار پیشین خود بازگشت و بارها به هرا خیانت بی

توزی کرد. هرا نیز در عوض، سرشار از حسد و کینه

بلکه زنانِ  ،شد. ولی کینۀ وی متوجه زئوس نبود

داد. آنها را هدف قرار می رقیب و فرزندان و نزدیکان

های زئوس، انزوا جستن واکنش دیگر هرا به خیانت

-80: 1393و دوری از خدایان کوه المپ بود )ژیران، 

 (.201 و 200: 1394؛ بولن، 75

در مجموع، هرا دارای سه چهره است که در    

های پرستش وی، به این سه مرحله توجه شده و آیین

اند: نخستین معبد به دهسه معبد به وی اختصاص دا

الهۀ کودک )دوشیزه(، دومین به ایزدبانوی همسر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gameila 

2. Henrik Ibsen 

اما هرا  ،)کامل و راضی( و سومین به ایزدبانوی بیوه

و مادرگونگی بود  1پیش از هر چیز ایزدبانوی ازدواج

رفت )ژیران، و نمودگارِ همسر دلخواه به شمار می

نمادهای مربوط به هرا یکی عصای  (.76: 1393

ای به شرایط نکاح، نظیر حلقۀ ری )اشارهشهریا

ازدواج( و دیگر انار است که نماد عشق و باروری 

 حاصل از زناشویی است )همان(.

هنریک از « خانۀ عروسک»شخصیت نورا در 

از « اهمیت ارنست بودن»، لیدی برنکل در 2ایبسن

محمد از علی« شوهر آهو خانم»، آهو در 3اسکار وایلد

از جالل آل احمد، نمونۀ « بچۀ مردم»افغانی و زن در 

 .الگو هستندبارز این کهن

 

 پِرسِفون: کهن الگوی زن آنیمایی .2

پرسفون، تنها فرزند زئوس و دیمیتر بود. روزی که با 

چید، هادِس، فرمانروای جهان دوستانش در باغ گل می

اش از اعماق زمین بیرون آمد و زیرین، سوار بر ارّابه

اجبار به همسری خود درآورد. دیمیتر  او را ربود و به

پس از تحمل رنج فراوان برای یافتن پرسفون، از 

رسان زئوس یاری جست. زئوس، هِرمِس، خدای پیام

را روانه کرد تا پرسفون را بازگرداند. پرسفون که در 

کرد، از دیدن هرمس جهان زیرین با اندوه زندگی می

برود،  هرمسشاد شد. هادس اجازه داد پرسفون همراه 

اما قبل از رفتن چند دانه انار به او داد. وقتی پرسفون 

به نزد دیمیتر بازگشت، مادرش از او سؤال کرد آیا در 

جهان زیرین چیزی خورده است؟ پرسفون به دروغ 

های انار به زور به او خورانده شده است. گفت که دانه

به همین دلیل پرسفون مجبور بود یک سوم از سال را 

3. Oscar Wilde 
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جهان زیرین در کنار هادس و بقیۀ سال را با  در

 (.272: 1395مادرش باشد )بولن، 

از « دختر فقیر، قلب پاک»شخصیت دِنیس در 

از مارشا « شب، مادر»جِسی در  1ماگزنس واندر مرش

و کالریس در « کنیمعادت می»، آرزو در 2نورمن

ا ـر دو از زویـه« مـکنوش میـامـن خـها را مچراغ»

ون ـالگوی پرسفهای ادبی کهنهـ، نمونرزادـپی

 هستند.

 

 تحلیل کهن الگوها در دو داستان 

 خالصة داستان سرگذشت کوچه. 1

ا ـکرده و شاغل است، براوی که زنی تحصیل

کند. ای در حومۀ شهر زندگی میهمسرش در محله

ا فاطمه خانم با دختر و پسرش ـی آنهـدر همسایگ

پردازد و دختر، میر به شرارت ـسکونت دارد. پس

ت. فاطمه خانم که شوهرش بر ـضعیف و رنجور اس

سر او هوو آورده و وی را از خانه رانده است، پس 

ارش به عنوان ابزاری برای ـاز اینکه از دختر بیم

گیرد و در این کار تا جلب ترحّم شوهر بهره می

خواهد پادرمیانی شود، از راوی میحدّی موفق می

رای بازگشتش به خانه جلب ـرا ب کند و رضایت هوو

کند و هوو رضایت ت میـنماید. راوی با هوو صحب

دهد؛ مشروط بر اینکه فاطمه خانم دست از جادو می

و جمبل علیه او بردارد. در پایان داستان، زن همسایه 

ت و به ـد اسـرافی خود پایبنـد خـهمچنان بر عقای

راوی پیشنهاد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Maxene vander Meersch 

 ه این امور رو کند. دار شدن، بدهد برای بچهمی

 

 الگوی هراهای کهنصفات و کنش. 2

 رنجورنمایی . 1-2

 ای عزیزکردهه از زندگی، دوشیزهـهرا در اولین مرحل

. ازدواج با زئوس )نماد قدرت( از وی زنی است

ها سرانجامِ اما برخالف قصه ،ازدـسکامل و راضی می

 happilyاین پیوند، آن عبارت پایانی شاد نیست: 

ever after های افسانه با اسطوره(. )یکی از تفاوت

 او که در دورۀ نخست، مهارتی برای تأمین ،بنابراین

معاش کسب نکرده است )نظیر آتنا در هنرهای 

س در شکار( به ناچار برای تثبیت ـدستی، یا آرتمی

 کند. دستانه رو میهای خامجایگاه خویش به شیوه

جورنمایی است. یکی از طرق توجیه توقعات، رن

شخصیت مهرطلب برای بتواند توقعات خود را اعمال 

کند عمد و آگاهانه سعی میاز روی و ارضاء نماید، 

م خود را بیش از واقعیت، رنجور و بیچاره و قابل ترحّ

این حالت، سطحی و منحصر به ظاهر  تأثیرجلوه دهد. 

نیست، بلکه واقعاً هم احساس رنج و بدبختی در خود 

کند تا بتواند خود را مستحقّ همه نوع کمک میایجاد 

 (. 214: 1361و توجهی بنماید )هورنای، 

، اولین واکنش زن دارای «سرگذشت کوچه»در 

الگوی هرا بعد از آگاهی از خیانت شوهر، کهن

له بپردازد، ئآنکه به طرح مسرنجورنمایی است. او بی

با رفتن به رختخواب و پرهیز از خوردن، اعتراض 

 کند:د را ابراز میخو

گفتم دس به دلم نذارین که خونِ خونه. و یکسر »

ترسیدم، همون افتادم تو رختخواب. اگر از خدا نمی

2. Marsha Norman 
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کردم. خوردم، خودمو سر به نیس میشب تریاک می

خورن؟... یک هفته قوت مگه مردم برا چی تریاک می

رفت. دریغ از اینکه آقامون بیاد دم از گلوم پایین نمی

تاق احوالمو بپرسه. دریغ از یه دونه سیب که بخره در ا

 (.62: 1381)دانشور،  «ها برام بیارنو بده دست بچه

گیرد و شوهر که اما از این روش نتیجه نمی

وفا( است، بهایی به دارای کهن الگوی زئوس )مرد بی

 دهد:این شیوه نمی

آقامون گفت: مَخلَص کالم، من مرد مسلمونم »

چهار تا زن بگیرم. بیخودی هم ادا و تونم تا و می

اطوار در نیار. اگه سختته، راهتو بکش و از این خونه 

 )همان(.  «دم دستت؟و نمیـم طالقتـکند میـرو. بـب

دهد و به پس زن، اقدام بعدی را صورت می

 پردازد.ورزی میخصومت

 

 ورزی غیرمستقیمخصومت. 2-2

زمانی که هرا متوجه خیانت زئوس شد، به جای رو 

در رویی و اعتراض به وی، رقیب و اطرافیان او را 

شد، زمانی سِمِله مورد حمله قرار داد. او باعث مرگ 

دراز به آزار ایو پرداخت، هراکلس قربانی وی گشت 

ای مرگبار پادافره دید و اینو خواهر سمله، به گونه

 (. 79: 1394)ژیران، 

الگوی هرا نسبت به رقیب و نه دارای کهن زن

ورز رحم و کینهشوهر که به وی خیانت کرده است، بی

افتادن  رو که در جامعۀ مردساالر، دراست. شاید از آن

تر از درافتادن با مرد صاحب جنس، سادهبا یک هم

منابع قدرت و ثروت است. در نتیجه 

از سوی  .پیامدهای ناخوشایند کمتری در پی دارد

الگوی هرا دیگر، متأهل ماندن برای زن دارای کهن

چنان دارای ارزش و اهمیت است که اندیشۀ جدایی 

اعتنا بودن نسبت به رفتارهای وی از همسر یا بی

برایش متصور نیست که اگر بود، عامل مناقشه با 

سرگذشت »رفت. فاطمه خانم در رقیب، از میان می

خود را متوجه رقیب  در وهلۀ اول تیر خشم« کوچه

 سازد:می

در رو هل دادم رفتم تو. پاشنۀ دهنمو کشیدم و »

هر چی از دهنم در اومد گفتم. منیر ذلیل شده اومد 

بیرون و گفت: خواهر چته؟ با کی هستی؟ گفتم: با تو 

هستم پتیارۀ گور به گور شده، شوهر مردمو از 

 «کنی؟چنگشون در میاری و حاال خواهر خواهرم می

 (. 61: 1381انشور، )د

اما حتی در مقابل وی نیز ناتوان از ابراز هر 

 کند:اقدامی است و این ناتوانی را چنین توجیه می

یقین دارم زیر شونۀ بُلیزش دعا گذاشته بود که »

جا گرفتم و جابهدست من بسته شد وگرنه گیساشو می

 (. 62 :)همان «کردمش میخفه

با وجود آنکه الگوی هرا شخصیت مهرطلب کهن

به علت تعدّی و اجحاف دیگران، احساس عناد و 

اما جز در ، کندخصومت شدیدی در خود احساس می

د، عناد شومواقعی که دچار طغیان و آشفتگی روانی 

دارد و آن را مثل آتش زیر خاکستر خود را ابراز نمی

کند؛ زیرا جرأت مجادله ندارد. او اگر از پنهان می

یز خاصی خوشش نیاید، با شخص، عقیده یا چ

دارد. او از هرگونه رفتار صراحت به دیگران ابراز نمی

کند ولی در عین حال، طلبانه دوری میبرتری

ستاید. علت غبطه خوردن به رفتار طلبان را میبرتری
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طلبانه ایشان آن است که در خود وی هم رفتار برتری

آن  وجود دارد، ولی برای پرهیز از کشمکش، هرگز به

 (.22-200: 1361اجازۀ بروز نداده است )هورنای، 

 مِدِآ سطورۀتوزی هرا در احسادت و کینه

ن شناسی به نشانگابیشترین نمود را دارد که در روان

ت. ـروف اسـمع (Medea syndrome) دِآهـم

قهرمان اساطیری که در پی یافتن پشم زرین جِیسون 

دواج با شرط از جوید. دختر بهدِآ یاری میاست، از مه

کند و در این راه برادرش را جیسون، به او کمک می

گوید )همان گونه سازد و پدر را ترک میقربانی می

الگوی زناشویی اغلب به خانوادۀ که زنِ دارای کهن

کند و به خانوادۀ شوهر وابسته خود پشت می

یانت خاما جیسون بعد از ازدواج، به مِدِآ  ،شود(می

زات همسر آ نیز همانند هرا به جای مجاکند. ِمدِمی

گلوکه ای به عنوان هدیه برای رقیب خود وفا، جامهبی

پوشد، پوست فرستد، هنگامی که گلوکه جامه را میمی

-86: 1386سپارد )برن، شود و جان میتنش کنده می

81 .) 

فاطمه خانم در این داستان برای ابراز خشم 

سراپا سیاه ب عروسی شوهر با هوو، ـود، شـخ

ه ـ( و پس از آن ب63: 1381ور، ـوشد )دانشـپمی

فن ددر زیرزمین کلۀ خر  .پردازدجادو و جنبل می

گذارد، در پاشنۀ در کند، در منقل کرسی، نعل میمی

 :ریزد و کارهایی از این قبیل )همانبند میکوچه زبان

66 .) 

 

 پرخاشگری منفعالنه. 3-2

ثمر تالفی ات بیدومین واکنش هرا پس از اقدام

اش علیه رقبا، دوری جستن از جمع و پناه بردن جویانه

الگو نیز پس از به کوهستان بود. زنِ دارای این کهن

آنکه از میدان جدال با رقیب، شکست خورده بیرون 

دارد و با خزیدن به آید، دست از تالش بر میمی

شود که ای، ظاهرًا منفعالنه منتظر وقایعی میگوشه

 ی وی رقم خواهد خورد. برا

تـواند دو منشـأ داشته باشد: می ودنـل بـمنفع

فرد، منفعل بودن را مشروط بر اینکه به نفعش  .1

 مانند افراد مسنّی که در آسایشگاه .باشد، بیاموزد

ها، انـن مکـد. در ایـرنـبر میـه سـدان بـسالمن

رفتار تر از افراد متوقّع کارکنان با افراد مطیع، مهربان

 .کنندمی

له که ئناامیدی کامل و اعتقاد به این مس .2

های مطیعانه یا متوقعانه ثمربخش یک از کوششهیچ

شود (. این فرد معتقد می52: 1391نباشد )سلیگمن، 

که در برابر مشکالت روزمرۀ زندگی، خلع سالح 

دارد و از ارزش عقل سلیم است. دست از تالش برمی

ۀ تشخیص و کارگیری قورا از بهکاهد که او خود می

دارد قضاوت در تجزیه و تحلیل و حلّ مسائل باز می

 (. 114 :)همان

گیری هرا به مفهوم روی کردن به انفعال و کناره

بلکه نوعی اعتراض و  ،طلب نیستشخصیتی عزلت

شود. او تمایالت و آرزوهای خود انتقام محسوب می

ب در طلرا فراموش نکرده است. شخصیت عزلت

جست و جوی آزادی و استقالل و رهایی از هر گونه 

اما آنچه زن هرایِی  ،قید و بند مادی یا معنوی است

نشینی گوشهگرا در پی آن نیست، استقالل است. رابطه
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) ,kantorاست  1او نوعی پرخاشگری منفعالنه

بدون  روشی خاص برای ابراز خشم .(13 :2002

رابطه راه پیدا کند. او به مشاجره، تا دوباره به عرصۀ 

ترین پردازد و رابطه به عنوان مهمها نمینفی ارزش

ارزش، حتی در طول دورۀ عزلت، اهمیت خود را 

کند. این دور شدن از جمع، در واقع نوعی حفظ می

 مبارزۀ منفی است. 

فاطمه خانم از همین ترفند جهت جلب توجه 

مو کَندم و من که شرّ»دارد: گیرد و اظهار میبهره می

ی ول ،(53: 1381)دانشور،  «خودمو آوارۀ بیابونا کردم

کند، دست از طی دورانی که در تبعید زندگی می

کشد و با بیان ضعف و ناتوانی تحریک شوهر نمی

 کند.در ادارۀ زندگی او را به بازگشت ترغیب می

 

های رقابتی با اذعان به دوری جستن از عرصه. 4-2

 کفایتیبی

نگاه سطحی، ممانعت از حضور زن در اجتماع، در یک 

شود که عمومًا نوعی تعّدی نسبت به وی تلّقی می

توان از زاویۀ دید بیانگر نابرابری جنسی است، اما می

این ساختار فکری »له نظر انداخت. ئدیگری به این مس

دار ها عزّت نفس زن را خدشهکه ظاهراً در طول قرن

کرده است، در حقیقت به مثابۀ عرصۀ صلح و آرامشی 

هایی که ها و اضطراباست که  او را از مجاهدت

های دیگر و توان بیان عقایدش الزمۀ پرورش قابلیت

کند. یدر مواجهه با انتقاد و رقابت است، خالص م

بنابراین، از دیدگاهی صرفاً اجتماعی، قابل درک است 

های که زنانی که امروزه خواستار رشد مستقل قابلیت

های خارجی خویشند، فقط به بهای مقابله با مخالفت

که آفریدۀ آرمان سنتی عملکرد  -های درونیو مقاومت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. passive aggressive 

توانند به خواستۀ خود دست می -صرفاً جنسی است

 (.225: 1395ی، )هورنا« یابند

زن که برای اولین بار با « سرگذشت کوچه»در  

 رساندن طبیب به بالین دختر بیمار یا مانندمسائلی 

پرخاشگری پسر نوجوان مواجه شده است، سرانجام 

زندگی با هوو در یک خانه را بر استقالل ترجیح 

تواند همچنان به ایفای دهد؛ زیرا در این صورت میمی

لی ود ادامه دهد و از مصائب احتماای خنقش حاشیه

کفایتی را در دوری جوید. او به طور غریزی، بی

های ولیتئی مسـرخـا از بـد تـکنت میـش تقویـخوی

 اجتماعی بگریزد:

دونم. پرسیدم: تب بَدری چقدره؟ گفت نمی»

شو درجه که بلد نیستم بگیرم. امشب باباش میاد درجه

 (.58: 1381)دانشور،  «گیرهمی

احساس عدم کفایت، با انتظارهای پایین فرد از 

شود و سرانجام به نوعی می تأییدخود، تقویت و 

 «2کنندهخود محقق»یا « پیشگویی خودکامروا بخش»

( و فرد به ناتوانی 231: 1391د )فیشر، شوتبدیل می

یابد. احساس خود در انجام دادن کارها ایمان می

کنندۀ احساس هتواند توجیرنجوری و بیچارگی، می

بیهودگی، عدم استفاده از استعدادها، نداشتن تمایالت 

های بلند و عالی باشد. از آنجا که طلبانه و هدفجاه

طلبانۀ این شخصیت سرکوب شده اما تمایالت برتری

ای برای حصول از بین نرفته است، رنجوری را وسیله

کفایتی . تقویت بیدهدقرار می به برتری و جلب توجه

 ر این داستان، با تحقیر جنسیت همراه است:د

 «خانم جون من که یک زن اسیر بیشتر نیستم»

 (.58: 1381)دانشور، 

2. self-fulfilling prophecy 
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در جامعۀ مردساالر پوشش زنانه یا هر آنچه 

 رو که بیانگرنمایانگر ظرافت و زنانگی باشد، از آن

کفتر »ضعف است، محکوم به تحقیر است. در داستان 

 خوانیم: می چوبکاز « باز

ها نالهتو چقده خوب بود که عوض این چس»

رفتی کنج خونت پهلو لچک به سر مینشسّی تا قصۀ می

بی گوزک برات تعریف کنه. تو رو چه به کفتر بی

 پرونی؟ تو حاال باید بری گردو بازی. تو هنوز دهنت

 (. 187: 1391)چوبک،  «بو شیر میده

ۀ جنسیت کننددر همین راستا نمادهای معرفی

نیز از سوی شخصیت زن « رگذشت کوچهـس»در 

رار ـه قـورد حملـرفته مـود را پذیـف خـه ضعـک

 گیرند:می

)دانشور،  «من که زن لََچک به سری بیشتر نیستم»

1381 :58.) 

  

 ایرنجورنمایی واسطه. 5-2

(Munchausen by Proxy)1  

دختر وی،  هِبِههرا از زئوس صاحب فرزندانی شد. 

برای مادر و  ایزدبانوی جوانی، نقشی خدماتی

ایزدبانوی وضع حمل نیز  ثیاایلی ِ.برادرش داشت

ولی برادر ایشان،  ،گرفتوظایف زنانه را بر عهده می

، خدای جنگ، به دلیل ناسلوکی، مشکالت آرِس

زن هرایی  .(363: 1389)وارنر،  پدید آورد فراوانی

همسر سپرده است، غالباً  ها را بهکه عمدۀ مسئولیت

در ارتباط با فرزندان دچار ضعف است و قدرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلمانی، معروف به  فون مونشهاوزنبارون  نام این اختالل از .1

گرفته شده که در حقیقت شخصیتی تاریخی  «بارون دروغگو»

هایی باورنکردنی دربارۀ جنگ او داستان بوده است. قرن هجدهم در

تعلیم و به اطاعت درآوردن آنها را ندارد، مگر آنکه 

 آزار و مطیع داشته باشد:فرزند، مانند هبه طبعی بی

تونم جلوشو پسرم رو هم که دیدین. مگه می»

س که پدرمون عرضهبگیرم؟ همش میگه: تقصیر تو بی

 (.63: 1381)دانشور، « بیرونمون کرد از خونه

فرزند دیگر هرا که بدون پیوند با هِفائِستوس 

زئوس به دنیا آمد، ضعیف و زشت و لنگ بود )وارنر، 

تواند حکایت از آن تولد این فرزند می .(295: 1389

 داشته باشد که زن هرایی قادر نیست کاری را به طور

انست مستقل انجام دهد. بر خالف زئوس که تو

ز امداخلۀ او، آتنا را پدید بیاورد. فرزندآوری لزوماً بی

سازد. الگوی دیمیتر )مادر فداکار( نمییک زن، کهن

الگوی هرا از آنجا که رابطه با شوهر را زن دارای کهن

شمارد، گاهی از فرزند استفادۀ همواره در اولویت می

کند و از وی جهت جلب ترحّم و محّبت ابزاری می

شناسی این خصیصه در ند. در روانکاستفاده می شوهر

شود شکل حاد خود نوعی اختالل شخصیتی تلقی می

، که طی آن بیمار سعی دارد با واسطه قرار دادن کودک

توجه دکتر، پرستاران و همسر را جلب کند. او حتی 

ه ببخشیدن گردانیدن عمدی فرزند یا دوام  گاه با بیمار

سب جلوه دادن آن، این توجه را کآمیز بیماری یا اغراق

  ;Schreier and Libow, 1993: 5)  کندمی

Artingstall, 1998:6).   به نقض عضو هفائستوس

 توان از این منظر نیز توجه کرد. می

با رنجورنمایی خود به  زمانی که زن هرایی

گری فرزند که مرد رسد، به میانجیمقصود نمی

نگاشته کرده و مینقل میها ها و روسخود با ترک

در این مقاله مفهوم  ). ,2013McCoy and Keen :210( است

« ایرنجورنمایی واسطه»این اصطالح در نظر گرفته شد و به 

 برگردانده شد.
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اعتنا بماند، متوسّل بیتواند نسبت به وی نمی

اما به مانند  ،شود. با اینکه هرا نیز مادر استمی

کند. در رابطۀ هرا دیمیتر، خود را فدای فرزندان نمی

با فرزند و همسر، همسر در اولویت قرار دارد و چه 

بسا فرزند به عنوان ابزاری برای نزدیکی به شوهر 

فاطمه خانم « سرگذشت کوچه»استفاده شود. در 

رای کشاندن همسر به خانۀ خود از بیماری دخترش ب

 گیرد:بهره می

بینم کنم میحاال خانم جون هر چه فکرشو می»

باز همون خونه با هوو، صد شرف داره به این بّر 

هاش بیابون. الهی خدا سایۀ هیچ مردی رو از سر بچه

کم نکنه. نزدیک بود دختر نازنینم از دسّم بره. شده 

افته )دانشور، ها. تب از جونش نمییمعاینۀ تب الزم

1381 :63.) 

 بینیم: اما در ادامه می

صورتش رنگ اندوه به خود گرفت و گفت: 

پردۀ اتاق را پس  ( ...54 :)همان «سینه پهلو کرده»

دری را دیدم که باالی کرسی نشسته کتابی در ـزدم ب

دستش گرفته. روی کرسی دفترچه و قلم و دوات 

دید، کتاب را انداخت و از جا بلند  ولو بود. تا مرا

بگیر بخواب تا زود خوب »شد... مادرش نهیب زد: 

بدری اطاعت کرد و باالی کرسی خوابید، اما « شی.

اده؟ ـبدری راه افت»پرسیدم:  ( ...56 :آرام )همانبی

از شما چه »گفت:  و تمام صورتش سرخ شد« نه؟

 (.66 :)همان« پنهون بدری خیلی چیزیش نبود...

 سرگذشت»رابطۀ هرا و زئوس، مانند زوج 

ود، ولی ـشم میـی ختـه آشتـام بـسرانج« هـکوچ

های هرا ن آشتی از سر ناچاری و ضعفـظاهراً ای

 است.

 

 خالصة داستان انیس. 3

ورزان زندگی انیس زنی روستایی است که در دهِ آینه

ای او کند. همسرش، مشهدی باقر، پس از مجادلهمی

راند. انیس به همراه مادرش به تهران را از خانه می

ای مشغول به آید و به عنوان خدمتکار در خانهمی

شود. پس از پنج سال، خانم خانه موفق کار می

اما انیس  ،شهدی باقر بگیردطالق او را از متا شود می

بالفاصله بعد از جدایی )قبل از به اتمام رسیدن عدّه( 

طلب و الاُبالی آشنا با محمد آقا، مردی فرصت

دارد و ظاهری شود که حجاب از سر او برمیمی

بخشد. ازدواج با محمد آقا عریان به وی مینیمه

دوامی ندارد و انیس بعد از آنکه تمامی طالها و 

شود. بخشد، از او جدا میندازش را به وی میاپس

جون که مدّاح امام حسین )ع(  آقاسپس با حسین

کند. او این بار در کسوتی کامالً است، ازدواج می

ورزی حتّی از شود و در دینمتفاوت ظاهر می

خوانی پیشه جوید و روضهشوهرش سبقت می

کند. حسین آقا که در مراسم مدّاحی، بیاناتی می

شود. این بار انیس سیاسی داشته است، دستگیر می

وار همسر آقای برزنتی، پیرمردی بیوه، معتاد، و عیال

شود و به ایفای نقش نامادری مهربان و زن کدبانو می

 پردازد.  می -و در واقع خدمتکار -

 

 

 الگوی پرسفونهای کهنصفات و کنش

 گراییرابطه. 1

الگوی پرسفون ل کهنانیس در این داستان، نمونۀ کام

نی، های چنین زیا زن آنیمایی است. بارزترین ویژگی

و منفعل بودن است. او هرگز فاعل  پذیرا، وابسته

نیست و فقط به واسطۀ عمل دیگران، در مقام 
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پذیری یکی آید. از آنجا که انعطافالعمل برمیعکس

های های آنیما است، زنی که ویژگیاز ویژگی

ار ـدچد، ـی کنـرد و نفـا طود رـوسی خـآنیم

د. انیس پس از شوپذیری بیش از حد میانعطاف

ود دهد و پوشش خازدواج با هر مرد، تغییر چهره می

در پنج سالی که هنوز  دهد.را به دلخواه وی تغییر می

شود، ظاهری همسر قانونی مشهدی باقر محسوب می

روستایی دارد، ولی بعد از آشنایی با محمد آقا هیأتی 

 یابد:دیگر می

ها، چکمۀ سیاه دو تپه سرخاب روی گونه»

پا و پیراهن قرمز چسبان تنش بود و الستیکی به

 هایش را با سخاوت به نمایشزانوها و قسمتی از ران

گذاشته بود. نه چادر نمازی و نه سربند سفید که 

ه ـبست و دو دستک آن را یکی از راست بهمیشه می

هایش ه راست روی شانهـپ بـری از چـپ و دیگـچ

رت مریم ـافۀ حضـانداخت و بی هیچ آرایشی قیمی

 (. 159: 1380)دانشور،  «کردپیدا می

 پس از ازدواج با حسین آقا جون:

رای انیس یک چادر سیاه خرید، اول از همه ب»

 «بعد یک پوشیه و دو جفت جوراب مشکی کلفت

 (. 170 :)همان

 و پس از ازدواج با آقای برزنتی:

ای آستین بلند تا زیر انیس یک پیراهن سرمه»

زانو پوشیده بود و یک روسری گلدار سرکرده بود و 

 (.176 :)همان «آرایش معقولی داشت

آنها خواننده را به این موقتی بودن روابط و تعدد 

اندازد که صفات بارز آفرودیتی که هوسرانی تصور می

 و فریبندگی است، جلوهای شخصیتی انیس هستند:

ارزید آدم چهل روز ارزید. میبه عقیدۀ انیس می»

سفیدبخت باشد و خوش دنیا را بگذراند و بعدش شتر 

 (. 169 :)همان «مرد و حاجی خالص

القای محمدآقاست « زندگی در لحظه»اما عقیدۀ 

گونه که است. همان هِرِمسالگوی که دارای کهن

پرسفون پس از رهایی از چنگ هادس )مشهدی باقر( 

شود، تنها نقش محمدآقا نیز با دیدار هرمس شاد می

 شاد کردن موقتی انیس است: 

توانست انیس را حُسن محمدآقا این بود که می»

د. مثل این بود که خواب خوشی دیده، خوشحال بکن

افتاد. از صدای پایش قلب انیس انگار از کار می

گفت: آزاد هستی. سربند به سرت نبند که قلبت می

 «هایت هوا بخوردبگیرد. آستین کوتاه بپوش که دست

 )همان(.
تواند ویژگی خاص هرمس این است که می

سوق  مسافران را به سرعت از قلمروی به قلمرو دیگر

دهد. حضور موقتی هرمس و سپس غیبت ناگهانی او، 

گراست و موجبات نگرانی را در زن آنیمایی که رابطه

پیوستن به دیگری )مادر یا همسر( برای او نقش 

آورد. او همواره در پی دوام حیاتی دارد، فراهم می

است و فقط حوادث یا خود مردان هستند که پایان 

برای دوام رابطه . او شوندیک رابطه را موجب می

که انیس که پیشتر زند. چناندست به هر تالشی می

رفت واجد صفات آفرودیتی است، زمانی که گمان می

شود، به هِستیای معنوی آقا جون میهمسر حسین

شود. الگوی آتش درون خانه، بدل مینگر، کهندرون

زیرا  ؛این چرخش ناگهانی، از زن آنیمایی بعید نیست

پی کسب رضایت همسر است و رفتار و  او در

 شود:پسندهای وی نیز با تغییر همسر، دگرگون می
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های حوض و انیس از عالم و آدم و از ماهی»

کبوترهای روی پشت بام و شوهر بتول خانم رو 

زد صدایش را عوض گرفت. با کسبه که حرف میمی

کرد... حتی چلۀ تابستان انیس جوراب کلفت سیاه می

ه ا داشت و به جای سربند سفید، یک مقنعۀ سیارا به پ

 :)همان «دوخته بود که تنها قرص صورتش پیدا بود

باورش شده بود که نظر کرده است. بیشتر »(. 170

دید، قیافۀ ها را میها و معصومها خواب امامشب

گرفت. خیلی کم لبش به خنده باز عبوسی به خود می

 «خوانددعا می ها زیر لب ورد وشد، بیشتر وقتمی

 (. 172-173 :)همان

ظاهر و رفتار انیس بعد از ازدواج با آقای برزنتی  

هم حکایت از تالش برای همرنگی دارد. برای وی 

دشوار نیست که با پیرمرد بنشیند و روی وافور، بَست 

بچسباند. این تغییر چهره، برداشتن یک نقاب و 

لت را توان این حاگذاشتن نقابی جدید نیست و نمی

زیرا چهرۀ اصلی این  الگو تبیین کرد؛با این کهن

های فردی او هرگز حتی ق و ارزششخصیت و عالی

وی  که رسدشوند و به نظر میدر خلوت هویدا نمی

های شخصی و هویّت فردی است. نیاز فاقد ارزش

پسند، جامعهرنجورانه به عشق، در شکل موجّه و روان

دهد. آنچه ازدواج نشان میخود را در هیأت نیاز به 

برای انیس اهمیت دارد، داشتن همسر است. حتی اگر 

کنندۀ معاش و ارضاء )بر خالف هرا( همسر تأمین

طلبی وی نباشد. بنابراین، علل توجّه کنندۀ حس برتری

او به رابطه بیشتر درونی است تا بیرونی. انیس در این 

افرادی  داستان، به لحاظ مالی مستقل است و در میان

کنند. وی را وادار به ازدواج نمیکند که نیز زندگی می

شود. او همانند پس نقش عوامل خارجی کمرنگ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hero 

های انار گوید دانهپرسفون که به دروغ به مادرش می

قبوالند که به زور خورانده شده است، به خود می

داشتن رابطه برای یک زن امری حیاتی است و نبوِد 

 شود: امی میآن، موجب تلخک

بعد از طالق، فکر و ذکرش شد شوهر. راست »

خواست و آخر سر، رفت شوهر میآمد، چپ میمی

 :)همان «دـزاده شاظمینیـای کـان آقـه دامـت بـدس

164 .) 

گرایی پرسفون تنها منحصر به همسر رابطه

بنابراین در پی کسب  و نیست. او دخترِ مادر است

خانم  . انیس با حمایت بتولآیدمادر نیز بر می تأیید

 ،شود)دیمیتر( از چنگ هادس )مشهدی باقر( رها می

وار، بازیگوشانه با هرمس )محمدآقا( به ولی پرسفون

رود. با این حال شوهر را به سیر و گشتی موقت می

آورد تا رضایت او را به دست منزل بتول خانم می

ل کام تأییدبیاورد. شوهر بعدی )حسین آقا جون( با 

ابطه، اما نیاز به عشق و ر ،شودبتول خانم انتخاب می

انیس را مجدداً به سوی هادس )آقای برزنتی( سوق 

دهد. حتی در این زمان نیز انیس با بتول خانم می

خواهد تا به دیدار همسر گیرد و از وی میتماس می

 کند.  تأییدجدیدش بیاید و او را 

 

 یاوری قهرمان. 2

آنیمایی وجود قهرمان اهمیتی حیاتی در زندگی زن 

الگوهایی است که ترین کهندارد. قهرمان یکی از قدیم

ای بوده است و همواره محور اصلی مباحث اسطوره

الگوها نظیر اُستاد، منادی و غیره در ارتباط سایر کهن

 1قهرمان»آورند. با قهرمان، معنای خود را به دست می

ه معنای محافظت کردن و ای باز ریشه ای یونانیواژه
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خدمت کردن است. قهرمان یعنی کسی که آماده است 

نیازهای خود را فدای دیگران کند. بنابراین، مفهوم 

« قهرمان در ارتباط با مفهوم ایثار و فداکاری است

(. اعمال قهرمان الگوی ثابتی را 59: 1387)وولگر، 

های جهان در حال کند که در تمامی داستاندنبال می

 (.206: 1380تغییر و تجدید شدن است )کمپل، 

پشت هر مرد موفقی زن موفقی »عبارت معروفِ 

به  ای زن، به خوبی بیانگر نقش حاشیه«وجود دارد

عنوان یاور قهرمان و نیروی تدارکاتی است. 

الگوی توان با کهنالگوی پرسفون را از سویی میکهن

مرد از زنان  قهرمان نیز تحلیل کرد. در اساطیر، قهرمان

کند و آنها را از خصوص زیبارو( پشتیبانی میبه )

هایی است این یکی از روش»دهد. خطرات نجات می

یعنی عنصر  ؛که اساطیر یا رؤیاها به مادینه روان )آنیما(

کند و گوته آن را زنانۀ موجود در روان مرد اشاره می

-45: 1389نامیده است )هندرسن، « زنانگی ازلی»

44.) 

ها نقش یاور قهرمان را نیس در تمامی ازدواجا

ای نیز کند. حتی به لحاظ اقتصادی و حرفهبازی می

کند، یاور مرد است. زمانی که با محمدآقا ازدواج می

بخشد؛ برای حسین آقا اندازش را به وی میهمۀ پس

کند و با برپایی مراسم جون نقش دستیار را ایفا می

کند و در خانۀ سب میروضه و سوگواری، درآمدی ک

آقای برزنتی به عنوان خدمتگزار به ایفای نقش 

 پردازد.  می

الگوی هرا نیز دیده این ویژگی در زن دارای کهن

الگوی هرا دارای شود با این تفاوت که کهنمی

ای است که قرار است با شدههای سرکوبطلبیجاه

ها ازدواج جبران شود و شوهر به نیابت از زن، موفقیّت

را به دست آورد و به آمال و آرزوهای وی جامۀ عمل 

الحمایۀ بپوشاند. بنابراین، زن هرایی یا خود را تحت

سازد یا در رساندن مرد به موفقیّت تالش مرد موفق می

سازد، اما ها و مشکالت وی میکند و با نداریمی

زمانی که مرد به جایگاه واال دست یافت، جایگاه نازل 

شود که کند و یادآور میبه وی گوشزد میپیشین را 

 زئوس فعلی همان پرندۀ لرزان پیشین است: 

وقتی شوهر کردیم، آقامون میرزا حسن بود. »

حاال شده دکتر حسن خان. ما با همون میرزا حسن با 

ساختیم و دختر محمدخان یک کف دس حیاط می

 (. 54: 1381)دانشور،  «سردار هم بودیم

رمان در زن آنیمایی، ترس از اما علت یاوری قه

ب و ـرطلـل مهـور کـه طـت. او بـی اسـتنهای

بینیم که در شخصیت انیس نیز میگراست. چنانرابطه

بُرد و که وی با وجود ازدواج هم از بتول خانم نمی

ی ـهمانند پرسفون بخشی از سال را نزد هادس و بخش

الگوی هرا از گذراند، او نظیر کهنرا نزد مادرش می

  گیرد. خانوادۀ پیشین خود فاصله نمی

 

 گیری افراطیالگوهای زنانه: موضعسرکوِب کهن

دختران در جامعۀ امروز در اسطورۀ قهرمانان مردساالر 

سهیم هستند، چون آنان مانند پسران باید برای خود 

 ،ه تحصیل بپردازندهویت فردی مطمئن کسب کنند و ب

آید و در ولی گاه الیۀ قدیمی ذهن زنان به سطح می

دارد که گیرد و زنان را وامیاحساسات آنان جای می

نند. هنگامی که زن باقی بمانند و از مردان تقلید نک

شود، زن جوان آشکار می محتوای قدیمی ذهن

امروزی ممکن است آن را سرکوب کند؛ چون آن را 

آزادی، برابری و مانعی برای از دست تهدیدی برای 

دادن فرصت رقابت با مردان و کسب امتیازات امروزی 

در کنار  ،رو(. از این67: 1389بداند )هندرسن، 
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الگوهای رایج زناشویی که بر انجام وظایف سنتی کهن

ز دیده ـی نیـش منفـی واکنـورزند، نوعاصرار می

ای هـرضانـراطی و مغـگیری افعـشود که گاه موضمی

های زنانه دارد و به اموری ه خویشکاریـت بـنسب

نگرد. در چون آشپزی یا فرزندآوری به دیدۀ تحقیر می

شود دو داستان فوق این شیوۀ تفکر در راوی دیده می

ود ـه خـدودی بـا حـور تـن امـدادن ایـام نـو به انج

هنری را نوعی هنر بالد و با نگاهی فمنیستی، بیمی

 شمارد:می

زدم و عقِب داشتم کتاب طباخی را ورق می»

گشتم. از بس دستورِ پختن خورشت فسنجان می

ها های شهر غذا خورده بودیم و شبظهرها در کافه

نیمرو و تخم مرغ پخته، خسته شده بودم. داشتم 

: 1381)دانشور،  «خواندم: چه کنیم تا کوفته وا نرودمی

59.) 

الگوهای زنانه ستوده در دو داستان فوق، کهن

گیرند. به طور بلکه دستمایۀ طنز قرار می ،شوندنمی

توان در آثار ادبی دو واکنش متفاوت و نوعی کل، می

الف( الگوهای زنانه یافت: نگاه دو قطبی نسبت به کهن

های فکری و شغلی و واپس زدن کامل فعالیت

 (بر؛ ـای پرسفون، هرا و دیمیتـوهـالگنـایش کهـست

ه ـل بـایـی و تمـانگـامل زنـاپس زدن کو

 س. الگوهای آتنا و آرتمیکهن

 

 گیرینتیجهبحث و 

تر از آن است که بتوان رفتار هر چند روح بشر پیچیده

شده قرار داد، اما وی را در چند قالب از پیش تعیین

های برجسته در هر فرهنگ و جامعه و شناسایی قالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Persona 

ها دالیل برونی و درونی افراد برای گزینش آن قالب

 تواند محل تأمّل پژوهشگران واقع شود. می

های رفتاری افراد الگوها مدلدر بررسی کهن

هایی که گاه ند. مدلشوجامعه کشف و بررسی می

تحت  -های شخصیگرایشحتّی بر خالف  -افراد

گیرند و سعی دارند بر اساس آنها آنها قرار می تأثیر

عمل کنند؛ چرا که این الگوها از ایشان افرادی متعارف 

روند و های اجتماعی پیش میسازند که با جریانمی

تواند کنند. پیروی از این الگوها میاز آنها تخطّی نمی

جماعت به برای فرد، آرامشِ حاصل از همرنگی با 

ارمغان آورد، حال آنکه سر باز زدن از آنها مستلزم 

 ستیزه با باورهای مقبول جامعه است. 

الگوهایی نامتعارف برای زنان در اساطیر، کهن

از جمله: کهن الگوی دوشیزۀ خردوَرز  .موجود است

)آتنا(، دوشیزۀ آزاد و رها و جنگجو )آرتمیس(، 

ر ـگونـافس ا( و زنـب )هستیـطلزلتـدوشیزۀ ع

اما این الگوها کمتر در جامعه پاس داشته  ،)آفرودیت(

شوند و افرادی که به طور ذاتی دارای این می

 تأییدها باشند، به ناچار از دیگر الگوهای خصلت

کنند تا فردی ضد استفاده می« 1نقاب»شده، به عنوان 

 اجتماعی تلّقی نشوند.

های در جوامع پدرساالر، معمواًل تنها نقش

الگوهای ستوده شده برای زن، دوشیزه محبوب و کهن

)پرسفون(، همسر )هرا( و مادر )دیمیتر( هستند. در 

نتیجه هر گونه عالئم حضور آرتمیس، آتنا و آفرودیت 

شود. مثالً در چین باستان، پاهای زن را سرکوب می

بستند و به این ترتیب، نه تنها به طور فیزیکی او را می

بلکه قصد داشتند از نظر روانی نیز  ،دندکرمعلول می
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داد، جلوی ایفای هر نقشی را که بوی مستقل شدن می

 بگیرند. 

های بیرونی که به برخی عالوه بر سائق

های بخشند، انگیزهالگوها بهای بیشتری میکهن

الگوها نقش دارند. زن به درونی نیز در دوام این کهن

مهرطلبی، مانند های روحی دلیل برخی ویژگی

گرایی، ترس از حضور در اجتماع و به دست رابطه

ود ـآوردن حس همدردی، فعاالنه در محدودسازی خ

الگوی هرا با د. کهنـکنا میـش ایفـنق

م، ـرمستقیـورزی غیتـومـی، خصـایـورنمـرنج

های پرخاشگری منفعالنه، دوری جستن از عرصه

ای سطهرقابتی با اذعان به کفایتی و رنجورنمایی وا

)استفادۀ ابزاری از فرزند( در جهت مصالح شخصی 

گرایی و یاوری دارد و پرسفون با رابطهخود گام برمی

ترین وحشت اوست، قهرمان تنهایی خود را که بزرگ

 کند. پر می

الگوها نتیجۀ همدستی علل گیری کهنشکل

توان گفت سهم هر بیرونی و درونی هستند. دقیقاً نمی

امل چه میزان است. شاید در هر دورۀ یک از این عو

تاریخی و با بروز برخی شرایط اجتماعی، مداخلۀ زنان 

در طرد خود از جامعه شتاب کمتر یا بیشتری گرفته 

 باشد.
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