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ةدهـ ) هـاي و البته ساير نـسل (اي است كه نماد نسل جوان     هرمان هسه نويسنده  
، برخي از مـضامين مهـم در آثـار وي نقـد دنيـاي بـورژوازي         . رودبيست آلمان بشمار مي   

بررسـي سـاختار رويـا و       ،  انـسان تالش در جهت آشكار ساختن وجوه گوناگون شخصيت         
بايـستي  فهرست مي اين به. ي استتانر دل دنياي مدرن به كمك روايت داس     تحول فرد د  

 و علوم اجتماعي تحت تأثير      19ةرمانتيسم سد چنين   هم ،   گوته ةبستگي او را به شيو    دل
1.  نيز اضافه كردـكارل گوستاو يونگ  ـهاگر مشهور اساطير و افسانهتحليل

، ه يكي از مضامين پررنگ آثار اوسـت نقش زن و نوع نگاه هسه به زن ك       جا   اين در
هـايي كـه    شناسـي شخـصيت   هسه با توجه به روان    كردروي. شودبه واكاوي پرداخته مي   

. گرايي و رويارويي با عواطف و احساسات استمستلزم مدد گرفتن از درون، پرداخته
در » مـن «تجربيات لحظه بـه لحظـة       ،  مطالبي كه در اين رمان حايز اهميت است       

. ودشناسي استمسير خ

كليد واژه
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مقدمه

داخـت و بـا جلـساتي نـزد         رشناسـي پ   به بررسي مسايل روان    1915 سال    از ههس
 بخشيد و چنـدي  تربيشيونگ و شاگرد وي النگ به مطالعات خود در اين زمينه تعمقي        

 نخـستين آثـار وي       از هطوري ك همان. يشتن پرداخت وكاوي خ عد به خودشناسي و روان    ب
نگـاهي  (هاي وي موضوع اصلي بـود       تانسردرگمي و شكاف دروني قهرمان داس     ،  پيداست

» هـاي چـرخ  زير دنده« در اثر تان قهرمان داسHans Giebenrathبه خودكشي گيبنرات 
، بخشيدهايش شكلي خاص مي   تانقهرمان داس به  » من«هاي  كه به كمك واكاوي   ) بكنيم

هـاي  هسه همانند قهرمـان  . شودالبته در آثار بعدي بتدريج راه حل مشكالت نيز ارائه مي          
گسيختگي بود و قواعـد سرسـخت خانـه پـدريش           هايش دچار سردرگمي و از هم     تانداس

اچـار مـدام    وي بن . روداز عوامل اصلي بـشمار مـي      ) گرفتكه كامالً تحت كنترل قرار مي     (
سـركوب  ،  هاي شخصيت است  طبيعت شخصيت خود را كه شامل غرايز طبيعي و تاريكي         

. كرد؛ احساس گناه و عذاب وجدان نيز نتيجة چنين طرز فكري استمي
كاوي بخش خودآگاه و ناخودآگاه      تحليل و روان   شاره شد به واسطة   اهگونه ك همان
با فضاي  مند   ارزش لكه موجب پيدايش آثار   ب،  مند شد نه تنها خود از آن بهره     ،  ذهن آدمي 

 آثاري كه به زندگي وي اختصاص        از همطالعة چند صفح  . آرماني و سيماي نمادين گرديد    
و نمـادين   » سـحرآميز «نـدازه مجـذوب ويژگـي       اهو تا چـ   اهيافته كافي است تا دريابيم ك     

ايي هنـد و     جغرافيـ  ةبنابراين طبيعي است اگر هسه مسحورِ دو منطقـ        .  است ههستي بود 
لبته با كـشف اوپانيـشادها در       اهشرق بوده كه هر دو حايز مضامين روحاني بسيار است ك          

.  راز سرزمين هند برداشته شد ازهاروپا پرد
كه جذبه علـم    ،  رسددر آن مقطع از زمان به منصة ظهور مي        » گرگ بيابان «رمان  

هطبيعـت مطـرح بـود   كاوي يا روش يونگ براي هسه در زمينـه جنـگ بـين روح و          روان
مـستلزم  ،  هـايي كـه پرداختـه     شناسـي شخـصيت   هسه با توجـه بـه روان      كردروي. است

رويـي كـه محـل      منگري و رويارويي با عواطف و احساسات اسـت؛ قلـ          مددگرفتن از درون  
شـرح  ، را در متن و دريافت زمان مذكورها ن آهاز اين رو تصميم داريم ك . آنيما نيز هست  

؛ايم تا زير و بم نقش زن را از ديدگاه هسه بتصوير بكـشيم        اضر كوشيده  ح ةدر مقال . دهيم
هـاي  كـه پـيش انگاشـت   چـه   آن( خـالل مـدل دوگانـة رمـانتيكي           از هموضوعي كه هس  

جا كه بـه كـاربرد مفـاهيم يونـگ مربـوط            آن(كاوانه  و روان ) گيرداش را در بر مي    فلسفي
شـايان ذكـر اسـت      .  اسـت  هآن پرداختـ  بر روي آن انگشت گذارده و به واكاوي         ) شودمي
 قـسمت اول   ازهشناسي به قدري است كه الزم است بخشي عمـد      هميت مفاهيم روان  اهك
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كنـيم از همـان ابتـدا و تـا    با اين حال سعي مـي . مقاله را به نكات نظري اختصاص دهيم 
. راه كنيماين نكات را با تحليل هم، كه ممكن استجا آن

جهان هرمان هسه

 از هانداز مجازي و آرماني شـد     ي است ميان چشم   زهاي هسه در واقع سنت    نتاداس
سـينكلر و سـيذار     ،  هـالر ،   ميالدي 20نوزايي رمانتيك و نمادگرايي اكسپرسيونيست دهة       

انـد و در پـردازش     گرايي رمانتيك نشأت گرفته   هايي هستند كه نوعاً از آرمان     نمونة چهره 
كاندينسكي و مـاتيس و     ،  له  مانچ  مكسپرسيونيسم از ج  به مانند آثار نقاشان بزرگ ا     ها  آن

.  استهها و حواشي تأكيد فراوان شدبر روي كناره، يتاندر چارچوبي داس
، ) نيز خواهيم پرداخـت  آن  بهكه(كاوي  تحت تأثير روان 20اكسپرسيونيسم دهة   

كاس يافته   انع انساندر پي بازيافتن تصوير اشيا و جهان اشيايي است كه در گسترة ذهن              
، شخـصيت اصـلي رمـان گـرگ بيابـان         .  است هرا تغيير داد  ها   آن و ناخودآگاه وي صورت   

. هاي نهفتة شخصيت خود استگرا و عموماً قرباني تأثير اليهرمان آةسوژ

2 تأثير نيچه: كاويرمانتيسم و روانحدود بررسي نو

هـاي  تانسـ بخشي از پـس زمينـه و فـضاي دا         ،  3نگاهي مختصر به نگرش شلينگ    
گونـه كـه خـواهيم ديـد از منظـر      زمينـه ـ همـان   اين پس. دهدهسه را بخوبي نشان مي

آوردن و مرتـب  شك جمـع بي. كاوي يونگ در ارتباط استبا روان، ايساخت شكني نيچه  
يعني رمانتيسم و نخستين فيلسوف بزرگ سنت شكن و از سـوي            ،  نمودن سه قطب ذيل   

كاوي كه در ادامه و البته در مسيري متفـاوت از           ان روان ترين جري ين و اصلي  ترمهمديگر  
گـردد؛  كاري ساده نيست و چه بسا ماية شگفتي خواننده مـي ، آراي فرويدي شكل گرفت  

بـا  . اي چون مقالة حاضر مطـرح شـود  گر اين موضوع در قالب تنگ و محدود مقاله      اهبويژ
ـ  انـسان اين حال ديگر امروزه تـأثير نيچـه و نگـرش      ، كـاوي ر پيـدايش روان  شناسـيش ب

بـا هـدف   ، خواست او در تشريح زواياي تيره و تار شخصيت آدمي   . نمايدغيرقابل انكار مي  
در . كنـد هـاي نهـان ناخودآگـاه مطابقـت مـي         ها و درونـه   كاوانة آشكارسازي ساخت  روان

نمـا كـردن و      انگـشت   از هنيچـ ،  »خوار دارندگان تن  «زرتشت و بويژه در بخش مربوط به        
كـه بيـدار و     آن «: ابـايي نـدارد   ،  گيرنـد هميت تن را ناديـده مـي      اهردن كساني ك  خوارشم

اي سره تن هستم و نه هيچ چيـز ديگـر و روان تنهـا واژه           من يك  : گويدهوشيار است مي  
 بدين طريق نيچه راه را براي مطالعة روان آدمي بـاز            4. »است براي جزيي كوچك در تن     

. سازدكاوان اعماق ذهن آدمي آماده ميروانهاي زمينه را براي كنكاش، نموده
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پـيش از همـه   ، كاوي و انديـشة شـلينگ وجـود دارد   اي آشكار كه بين روان   رابطه
باز  آن    به كه(كهن الگوها   ،  كاو اسطوره مندي كه روان  نتيجة مطالعات يونگ است؛ انديش    

ي همه چيـز بـا      گرايبازتاب نظرية رمانتيكي وحدت كمال    (و ناخودآگاه جمعي    ) گرديممي
هسـازي شـكل گرفتـ    حول و حوش نظرية فرديت    تربيشين رابطه   اهالبت. است) همه چيز 

كاوي يونگي به تأييـد و تـشريح آن   اي كه شلينگ آن را مطرح نموده و روان      ؛ نظريه است
فرآينـدي كـه بـر      ،  سازي است در واقع يونگ در پي تعميق حركت فرديت       .  است هپرداخت

ضرورتاً موجـب تمـايز ابتـدايي آن از هـر چيـز             ،   قوام شخصيت آدمي   مبناي آن تعيين و   
. شودديگر و نيز آگاهي يافتن آن از وحدت و پيوستگي خود مي

» مطلـق ازلـي   « و در مفهوم     »پيروان در سايس  «،  همين نظر در اثر اصلي نواليس     
حالـت آغـازين و   ،  »مطلـق ازلـي   «ايـن   . شـود ديـده مـي   ،  كه شلينگ ساخته و پرداختـه     

 و پيرامـونش را     انسانساني تمام و كمال سوژه با ابژه و نيز          پارچه با جهان است و هم     يك
. داردبيان مي

منـدي  آدمـي بايـد بـا پـذيرش حـدود و پايـان            ،  به منظور فراز آمدن به مقام فرد      
، گيردپارچگي خالص شود و براي فرديتي كه چنين شكل مي         از اين اتحاد و يك    ،  خويش

» مطلق ازلـي «غوش همان  آهرآيندي است كه با بازگشت مجدد فرد ب       اين نقطة آغازين ف   
. گرددكامل مي

ارتا ذدميـان و سـي  ، يابيم كه برخي از آثار هسه مانند گرگ بيابان      و باالخره در مي   
قـرار  ـ اي ـ كـه پـيش از ايـن تعريـف شـد        نيچـه ، كاوانـه روان، در مركز مثلث رمانتيكي

اسـت هايي  فرديت)Eva(سينكلر و اوا    چنين   هم ،  مياندر حقيقت سيذارتا و د    . اندگرفته
يـا در  ، هويـت خـود را تعريـف نمـوده        ،  شـان كه بـا برقـراري اتحـادي نمـادين پيرامـون          

كوشـند تـا خـود را در كـل          آنان به درجـات مختلـف مـي       . استجوي تعريف آن    وجست
و در آن شـريك  خاص خـود را در كـل يافتـه    گاه  جايتوانند اين راه مي ازهچ،  بگنجانند

بـر  ، هـايي را كـه تنهـا بـراي خـود ارزش دارد           شوند و جهان بشدت نمادين هسه فرديت      
. تابدنمي

اي قطعـي آنـان را بـه        ي هسه بـه گونـه     تانهاي داس سازي شخصيت فرايند فرديت 
نمـاد  ،  اوا در دميان  . دهدسوق مي ،  شلينگ» مطلق ازلي «بازگشت دوباره به كل يا همان       

كه بنابر اصول يونگ به مثابه كهن الگويي        ،   مادري متعالي و جهاني    ؛ستاين ذات مطلق ا   
هـايي مثـل   شخـصيت ، اما از سوي ديگر و مطابق بـا تحليـل خـود يونـگ      . رودبشمار مي 

هـا و   تمـامي گسـست   ،  سيذارتا يا سينكلر با سير و سلوك شوريدة خود در مسير طريقت           
كافي است براي ارزيـابي  ، ورد نيچهدر م. گذارندترديدهاي شخصيت آدمي را بنمايش مي    
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. شـود به مفهوم ابر مـرد او رجـوع         ،  ايتوازي برقرار شده بين فلسفة او و نمادگرايي هسه        
قـرار  ) 1968،  نيچـه ( لحاظ اخالقي خود را فراسوي نيك و بد           از همردي كامل كه توانست   

. دهد
با نيروي وحـدت    چنين   هم تفاوتي نمودن دارد و     سيذارتا نيز با گرايشي كه به بي      

. ستي انزد فيلسوف آلمان» ابرمرد«يادآور چهرة ، وجودي شرقيش

تأثير نمادهاي يونگ در آثار هسه

پـيش زمينـة    . پـردازيم هاي تأثيرگذار در آثار هسه مـي      نخست به توضيح پيشينه   
 از روح   تـر بيشهايش جوهرة خود را     تاني هسه و حتي ساختار مجازي داس      تاندنياي داس 
كـاوي يـونگي    آثار او سخت متأثر از رمانتيسم ژرمني و نيـز روان          .  است هم گرفت ژرمني وا 

سـيذارتا و  ، گـرگ بيابـان  ، دميـان .  بسيار ژرمني است ـ قـرار دارد  يـ كه خود نيز تا حد
هـاي گونـاگون    هنـر و تجلـي    ،   كه به رويـا    استهايي   بخش  از هنارسيس و گلدموند آكند   

هـا و اسـاطير     يونگ مجـذوب افـسانه    ،  هامانند رمانتيك ه.  است هختصاص يافت اهناخودآگا
 آن بـه   ازه تـا بـا اسـتفاد    اسـت هرا پديـد آورد » ناخودآگاه جمعـي «بشري بوده و مفهوم  

معـدن تمـام    «مفهومي كه بنابر نظر رژيـس پولـه         . ها و اساطير بپردازد   تحليل اين افسانه  
. »هاستتجربيات جهاني در تمام زمان

 حـاوي   انـسان ي زود متوجـه شـد كـه ممكـن اسـت ذهـن               به واقع يونـگ خيلـ     
يـن  اههـاي بـين فـردي باشـد؛ او معتقـد بـود كـ              و نيز درونـه   » هاي نهفتة فردي  درونه«
را كهن الگـو    ها   آن واهك،  دهداز خالل تصاوير نمادين و كهن خود را نشان مي         » هادرونه«

نـرژي  اه رفتـار و اعمـالي كـ   يا تصاوير و از طريـق ، اين كهن الگوها از طريق نمادها     . ناميد
موجـود  ) شـود كه در اصطالح شناسي يونگي ليبيدو ناميده مي       (رواني و خواست زيستن     

 مـورد   تانهمين كهن الگوها به داس    . سازدمنتقل مي » من«را به   » ناخودآگاه جمعي «در  
. اندبحث ما ـ در معناي ارسطويي واژه ـ شكل داده

سايه در برگيرنـدة  . شودهايش رودررو مي  ايه در حين خودشناسي ابتدا با س      انسان
هـاي  ضـمير ناخودآگـاه و نيـز تـاريكي        . استگريزان  ها   آن  از نساناهخصوصياتي است ك  

 وجـود   تـر بـيش هرچـه   . رودبشمار مي خصوصيات انكارناپذير خويشتن    ،  ضمير ناخودآگاه 
تر تر و مبهم  تاريك،را از ضمير ناخودآگاه دور كنيم     ها   آن هاي خود را نفي كرده و يا      سايه
. كندسرانجام خويشتن سالم را تسخير مي     كه   اين تا،  شودي صرف مي  تربيشانرژي  ،  شده

سـاختار  «. تنها تصوير سطحي از خويـشتن دارد      ،  از طرف ديگر فردي كه فاقد سايه باشد       
. دست يابد آن  بهبايستي و مي استهوي در عمق ساي» زندة
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كـه  زماني. شودي خودآگاه در بازتاب رواني ظاهر مي      سايه همانند بقية استعدادها   
ه شكل بازتاب رواني    بديد شود و يا فاقد حس امنيت باشد نمود سايه خود را             هخودآگاه ت 

هاي تنها راه براي سالم ماندن از جانب سايه       . دهدمثبت و يا منفي در شخصيت نشان مي       
 بـاال در  اي بـه مرحلـه  نـسان اهكـ  ايـن هاست وهمان رويارويي و تجزيه و تحليل آن   ،  خود

ها را در نهايت به عنوان بخشي از شخصيت خود قبـول            ها و سايه  خودآگاه برسد تا ضعف   
مـن ـ   «ي وجـو جستاين . هايش دست يابدهالر در گرگ بيابان سعي دارد به سايه. كند

در زمـان هـسه و در حركـت    ،  حـوادث الـزام آوار روزمـره    ازهمـن رهـا شـد   ، »در ـ خود 
مراحـل الزم   ،  هـر سـه   . نمايان است  بخوبي   سينكلر و گلدموند  ،  هايي چون هالر  يتشخص

با . كنندپارچه خود طي مي   نهايي و يك  » من«جوي  وبراي تكامل فردي را با هدف جست      
اما بـاز تمـامي مراحـل       ،  در آغاز خرسند نبوده و وجودشان سركوب گرديده       كه   اين وجود

. گذارندپست سر مي، شتن خويشضروري را براي آگاهي يافتن از خوي
 اسـت و آن هـم       انـسان در پي تعميق فرديت سازي فرآينـد دشـوارتري برعهـدة            

ي در درون خـود     انـسان صطالح هـر    اهب. است) آنيما و آنيموس  (آگاهي از جنسيت دروني     
كهن الگو و تـصويرهاي ناخودآگـاه بـا نيـروي           ،  آنيما و آنيموس  . جنس مقابل را نيز دارد    

كهن الگوي فكر و ذهـن و در پـس آنيمـا          ،  در پس آنيموس  . استدر زندگي   ،تلقين قوي 
يـن خـصوصيات از تـوازن و ماليمـت خاصـي            اهكـ زماني.  است هكهن الگوي زندگي نهفت   

كـه تـوازن از بـين       اما زمـاني  . دكنبسيار مفيد عمل مي   ،  در شخصيت فرد  ،  برخوردار باشد 
. شــوداي مــي يــك جنبــهانانــسشخــصيت ، گــزين آن شــودبــرود و زيــاده روي جــاي

اين توازن از بين رفته و هـالر        ،  شودكه در شخصيت گرگ بيابان مالحظه مي      يطورهمان
. توازن را برقرار كند، كند با واكاوي در درون خودسعي مي

آموزد كه به   هرمينه در گرگ بيابان به هالر مي      . در دميان است  » مادر جهاني «اوا  
كهـن الگـوي    . گر آنيما اسـت   و از اين رو نمايان    ،  بسپردهاي درونيش گوش جان     خواسته

 بخـود   هـاي هـسه    مهـم را در مـتن      يگاهه بوضوح جاي  چ،  جنسي را بايد مهم تلقي كرد     
يابـد؛  اين كهـن الگـو در شخـصيت بئـاتريس نمـود مـي           ،  در دميان .  است هاختصاص داد 

ن بخـشيدن   وار كه كاركرد رواييش چيزي جز جـا       دختري جوان با حضوري مبهم و شبح      
اين كهن الگو در روسپس دربـاري       ،  در سيذارتا . به بعد جنسي ليبيدوي مرد جوان نيست      

در . اسـت و نمايندة خوبي براي مضامين كاركرد كهن الگوي جنـسي     اهچ،  شودنمايان مي 
هاي ممكن و قابل تصور اغواگر رويـايي را         تمامي خصيصه  «واقع هسه در شخصيت كاماال    

ا در انتهاي رمان است كه تصوير اين سمبل جنسي پويـا را در هـم                 و تنه   است هگنجانيد
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و بدين سان و به     ) شوداو تصادفاً مادر مي   (آورد  مياي در  او را به هيأت قديسه      و شكندمي
. سازدبدل مي) مادر( ديگر ياو را به كهن الگوي، نحوي مقدر

پردازي مردها در شخصيتنقش زن

مـدتي در  . حقيقت دارند هك،  بال تصويري هستند  هاي هسه به دن   تانمردهاي داس 
 حقيقت عـشق   أمنش،  به يك عقده واحد برسند    كه   اين كنند تا ديگر رقابت مي  رمان با يك  
چه نقـشي در جامعـه   زن اهميتي ندارد كه . استهنر و طبيعت   ،  »مادر ازلي «ورزيدن به   

 در نتيجـه    و  اسـت  هپايـان و تولـد دوبـار      ،  سرچشمه. گيرنده حقيقت است  برولي در ،  دارد
. ذاتي است، »مادر ازلي«رسيدن مرد به 
ديگر عوض  ازگاهي جايشان با يك   هايي كه هر  هاي هسه با بازي   هاي رمان قهرمان

جدا ها   آن توان از  و سنتز نقش زن را نمي      استدر راه رسيدن به حقيقت محض       ،  شودمي
لگـويي از ارتباطـات را      اهكـ ، ديگـر مـشاهده كـرد      يتوان اين موضوع را در آثـار      مي. كرد

. گذاردبنمايش مي
آن . دوستي كنار خـود دارنـد     ،  هر يك در مواقع لزوم    ،  رتا و گلدموند  ذاسي،  سينكلر

ظـاهر  ) نارسـيس (گـر   و يا روشـن   ) گويندا(بازدارنده  ،  ) دميان( ناجي   : ها در نقش  دوست
د شـدن يـاري      را در راه مـر     تانسفرهايي هستند كه قهرمـان اصـلي داسـ        شوند و هم  مي
از ايـن يارانـشان   ، شـوند ين مردان از پدران واقعي خود جدا مي   اهطوري ك همان. كنندمي

 صـداهايي هـستند   ،آن سه دوست. كنندديگر را فراموش نمي   اما هرگز يك  ،  نيز جدا شده  
هـا  آن بـه هـايي كـه پدرانـشان       كـه راه  ،  كننـد  را متوجـه مـي     تانكه قهرمان اصلي داسـ    

ـ  براي،  آموزندمي  بزرگتـر نهفتـه كـه    ي رسيدن به هدف كافي نبوده و در درونـشان نيروي
. ياري خواهد كرد» مطلق ازلي«يابي به ها براي دستآن

امـا چنـين انتظـاري از    ،  روحاني برسدرود كه به مرحلةاز سديزارتا اين انتظار مي    
چه مـادر   ،  ديابيكن گلدموند از جهتي به روحانيت دست مي       ل،  نارسيس و گلدموند نداريم   

مـادر  «شـود  برد و سينكلر نيز موفق مـي      او را به همراه خود مي      تاندر پايان داس  ،  مقدس
.  را ببوسدEva» ازلي

در لحظـة  ،  حقيقت كالم پدر را دارند   تاننتهاي داس اهاما گويندا و نارسيس كه تا ب      
ت خـود    شخصي ة پنهاني زنانة  شوند تا نيم  شكار كردن حقيقت محض مي     آ هملزم ب ،  بدرود

كـه بـراي نقـش پـدر و قـوانين او      در حالي.  خود كامل شوندتاند و مانند دوسنرا بشناس 
ماند كه در برگيرندة رازي بـسي نهـاني         براي مادر اين امتياز مي    ،  شودسير نزولي طي مي   

.)ي در برگرفتن تولد و مرگ به صورت يك واحدييعني توانا(. است
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امـا دو نفـر از     ،  را نيـز دوسـت دارد     ها  ن آ هكشناسد   را مي  بسياريهايسينكلر زن 
مـادر دميـان و     () Eva(تريس جـوان و خـانم اوا        Ĥ ب :  دارند ترمهميدر ذهن ما نقش   ها  آن

، بـĤتريس را دوسـت دارد     ،  سـينكلر . ) خداي سفيدي و سـياهي    ،  تجلي كنندة آبراكساس  
و را به   اهيند ك بسيل را در بĤتريس مي    تانو چون اين پ   ،  چون دوست داشتن را دوست دارد     

. كمال برساند
كـه در   ،  كندروح كمال را سينكلر از جانب اوا دريافت مي        . افتدولي اين اتفاق نمي   

كـه كمـال    در حـالي  ،  شـود ظـاهر مـي   ) متولي دنيـا  (آخرين رويايش به شكل آبراكساس      
. كنددريافت مي، لي كه در سطح او نيستندوهاي معم زنجسماني را از جانب

سـاليان سـال پرسـه      ،  شود نارسيس جدا مي    از هس از نخستين باري ك    گلدموند پ 
دو شخـصيت زن در  . را دوسـت دارد هـا   آن شود و همة  ي زياد آشنا مي   يهازند و با زن   مي

مـادر خـدايان و يـا       ،  و مادر خودش  ) دختر باكره ( ليديا   : تر هستند اين رمان نيز برجسته   
. ديگر شودگزين يكاند جايتوسه تصويري كه در واقع مي» مادر ازلي«

اتمام ه  را ب آن،  است) تراشيدن مجسمة مادر ازلي   (گلدموند هدفش   كه   اين با وجود 
. تراشدولي تصوير ليديا را مي، رساندنمي

او تنها مـرد جـواني اسـت        . استي  ي در روابطش با زنان جزو موارد استثنا       سيذارتا
كـه  ، گيـرد  طبيعت مي   از هبلك،  كندميكه كمال روحي خود را از جانب يك زن دريافت ن          

. شودنزديك مي آن  به ديگريبه واسطة مرد
 قـديمي و پـدران بـه      تاندوسـ ،   است هها رازي نهفت  كه در مادران و باكره    در حالي 

.  دارندتانصورت صريح و واضح سعي در به هدف رساندن قهرمان داس
 صريح و واضح بيان شـود و        يا الزم است كه حقيقت     آ هين است ك  اهلأدر واقع مس  

 پنهـان بمانـد و در واقـع بـه شـكل هنـر       انساندر اعماق روح ، گاهشدر مخفيكه  اين يا
. تجلي كند

نه بطور كامل دنياي پدري و نـه        )  و گلدموند  سيذارتا،  سينكلر(اين سه مرد جوان     
جوي وچنان در جست  در درون خود هم   ها  آن. كنندبطور كامل دنياي مادري را قبول مي      

هـا  را ملزم به زندگي در دنياهاي ديگر با نـام ها ن آهجوست ك وسنتز هستند و اين جست    
يـن سرنوشـت   اهالبت. با اين حال هر بار سرنوشت مشابهي دارند. كندهاي ديگر مي و زمان 

. كنندديگر برخورد مي مشابه با يكيشود و افرادسه بار تكرار مي
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انبررسي مضمون آنيما در گرگ بياب

پيچيـدگي سـيماي عـاطفي    ، ارائه شد نبايستي با تقليلي مفرط    طرحي كه در باال     
بايد توجه داشت كـه همـين دوگـانگي ميـل و            . هاي رمان هسه را پنهان نمايد     شخصيت
هاي اصـلي   كاوانة شخصيت اي در آثار وي بررسي شده كه بر غناي روان         به گونه ،  آرمانيت

 مسير دوگانگي گذاشته و اين دوگـانگي را در نقـش        ديگر در ميقد،  حال. گذاردتأكيد مي 
له را در يكـي از آثـار      أين مـس  اهدر همين راستا كافي است ك     . كنيممرد و زن بررسي مي    
م است كه طرح جامع اين مسأله در تمام آثـار           مسلّ(تر بررسي كنيم    هسه با نگاهي دقيق   

وجود » گرگ بيابان «و  » اندمي« كه ميان     عمده يتفاوت. ) وي در اين مقاله ممكن نيست     
 برخوردار اسـت    بسياري نخست درك خودشناسي از اهميت     تاناين است كه در داس    ،  دارد

ز كنـد حـاي  ي كه هالر در ايـن مـسير كـسب مـي           يهاتجربه» گرگ بيابان «مان  ليكن در ر  
. اهميت است

در ، خـورد تضاد ميان طبيعت و روح كه كمابيش در تمام آثـار هـسه بچـشم مـي          
هــالر خــود ايــن شــكاف را ناشــي از . كنــد عميــق ايجــاد مــييشــكاف» ابــانگــرگ بي«

همـة ايـن    «: كنـد تلقـي مـي   ،  ستهاانسانهايي كه جزئي از شخصيت برخي از        خصيصه
، ي و شـيطاني   يخـدا هـا    آن در،  دو مخلوق در درون خـود     ،  دهستنها داراي دو روح     انسان

ديگـر قـرار   در درون يـك در كنـار و    ،  بختي و حس بـدبختي    حس خوش ،  مادري و پدري  
4».  در درون هاري بودندانسانطوري كه گرگ و همان.  استهگرفت

بدين ترتيب خوي غريزي و طبيعي خود را متعلق به قسمت گرگي و خصوصيات              
دانـد و آنيمـا را بخـشي از خـوي طبيعـيش             مي نساناهروحاني و معنوي خود را متعلق ب      

كه در مورد   ،  استنيما بسيار نزديك     آ هگ بيابان ب  كهن الگوي مادر در گر    . آوردبشمار مي 
ماننـد  » هرمينـه «.  اسـت  هحقيقـي در آن گنجانـده شـد       » مـادر «خويشاوندي با   » مرد«
تنها . استبراساس زندگي و عشق     » زنانگي«كند و محضر    نقش آنيما را بازي مي    » ماريا«

، گيـري شـده  مـشتق  فرم مؤنـث هرمـان    از ه هرمين : شودبوضوح مشاهده مي  ها   آن از نام 
بايـد توجـه   . هـست در ضمن نام مـادر هـسه نيـز        ،  انساننام مادر مسيح و فراتر از       ،  ماريا

اي بررسي شده كه بـر  دوگانگي ميل و آرمانيت به گونه » گرگ بيابان «داشت كه در متن     
. گذاردهاي اصلي تأكيد ميكاوانة شخصيتغناي روان

 فـراوان و پريـشاني در شـهر پرسـه           هالر چندين ساعت بـا وحـشت      كه   اين بعد از 
 زيبـا كـه نـام خـود را     ايبا خانم رنگ و رو پريـده جا  آنبه يك كافه رسيده و در،  زندمي

نـام او را  ، كنـد و فرامـوش مـي  اهكـ  ايـن هم براي تالفـي آن، شودآشنا مي، كندفاش نمي 
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داريد خويـشتن  با وجـو  ،  و دارد اهب» اطمينان ازلي « خاص در واقع     يهالر اطمينان . بپرسد
: كندول سفرة دلش را باز مياهه با همان جملبناگهان براي يك غري، وا

خـواهم  مـي ،  تـوانم نمـي ،  تـوانم نمي،  توانم به خانه برگردم   من به هيچ وجه نمي    «
5. »توانم بروم خانهنه نمي، گر اجازه بدهيداهالبت، پيش شما، همين جا بمانم

و را به يـاد     اهشود ك هالر با آنيماي خود مواجه مي     ! آيدچنين اطميناني از كجا مي    
ـ        ،  اندازدمي» رزا كرايزلر «هايش و اولين عشقش     جواني و اهالبته هرمينـه هـيچ شـباهتي ب
 ازهگذشـت . كندعشق هالر را زنده مي ،  اما به همان شكل با بيداركردن تصوير آنيما       ،  ندارد

همانند يك مادر و بـا  ، م گرم و با محبتي دارد و كالاين دختر رفتاري بسيار مهربانانه   ،  آن
. هالر خود متعجب است، دهددستور مي» مامان« شبيه يك تربيشعشق مادرانه حتي 

كمـي  ، ي خـوش آهنـگ   يصدا،  رث برده اه از كي ب   ارداند اين آهنگ صدا   خدا مي «
. »بم و در عين حال مادرانه

را » هـالر «اش يعنـي    گونـه  بچـه  خانم جوان آن آقاي آشفتة ميان سال با نام پسر         
بـه خـاطر خـوردن و     ،  كنـد را تحـسين مـي    » پسر بچة كوچـك   «. زندصدا مي » كوچولو«

6. »تو پسر خوبي هستي «: مانند يك كودك، ندازهاهنوشيدن آرام و ب

به ،  اما در عين حال كمي با كنايه و حس برتري مادرانه          ،  مانند يك مادر با محبت    
حتـي  ، كندآن دختر به سادگي او را درك مي  . دارد را مبذول مي   هالر امنيت و توجه الزم    

شـود  لر متوجه مي  هاناناگه. كندگانه تلقي مي  در صورتي كه نگراني و مشكالتش را بچه       
، كه بعد از انجام اشتباهي در منزل آقاي پرفـسور ، »دارد كودكانهيرفتار«ندازه اهكه تا چ  

تـصميم بـه   ،  اش چندان خوش آيند نبود    كه به عقيده   گوته   بتصويردر واقع بعد از نگاهي      
آمـوزد؛ در   درمـان بـا صـحبت در مـورد مـشكالت را مـي             جـا    اين در. گيردخودكشي مي 

نـسبتاً از شـدت     ،  كنـد كه هالر از جريان آن شب ناخوش آيند برايش صـحبت مـي            حالي
 دختـر   آن. اما در بيان عمق و شدت پريـشانيش مـشكل دارد          ،  شودناراحتيش كاسته مي  

 تـصوير   كههالر نيز از اين حق برخوردار است     چنين   هم  هر كسي و     : كندخانم اظهار مي  
، كه همـة مـوارد قابـل درك و واضـح اسـت            در حالي . مورد پسندش را از گوته خلق كند      

گيرد و برخالف عقايدش كـه      زمان تصوير آنيماي هالر دقيقاً در قطبي مخالف قرار مي         هم
 البته سرانجام خواهي ديد كـه بـسيار         : كند مي ربراحتي اظها ،  ستازندگي بشدت دشوار    

7.  استهسهل و آسود

احـساسي و   ،  روحيـة زنـان   ،  دهـستن ي و متفكر    يدر مقابل روحيه مردان كه سودا     
را فردي داراي تجربيـات     دوخكه   اين با وجود . كه هالر هنوز با آن آشنا نشده      ،   است هساد

 پدر و مـادر تنهـا در انجـام كارهـاي       از هگيرد ك ش ايراد مي  آنيماي. داندزندگي مي فراوان  
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دشوار و پيچيده مانند يادگيري زبان التين و يوناني حمايت شده و نه در انجـام كارهـاي        
به عبارت ديگر گويا هرمينـه و ماريـا   . رقصيدن كه تمثيلي براي زندگي است  ،  ساده مانند 

8. كنندلر ميهانا راه پسر عزيزشها را توشةبراي جبران نقش مادري اين آموخته

امـا محـل زنـدگيش را       ،  اين دختر بيگانه بـا مالقـات مجـدد هـالر موافـق اسـت              
جـو  وهالر تنها با كمي جست. كندگويد و نيز زماني را براي مالقات بعدي تعيين نمي     نمي

زدگـي و   غـم ،  روحيـة هـالر كـامالً تغييـر كـرده         ،  پس از ايـن مالقـات     . او را خواهد يافت   
از . روداز بـين مـي    ،  داري زندگي جديـدش ترديـد دارد      به پاي كه   اين با وجود ،  افسردگي

گويا آن شـكاف ميـان زنـدگي و او بتـدريج            ،  يابد جديد مي  يرو زندگي برايش مفهوم   اين
ي يينـده تـا برپـا   ة آدر چهار هفتـ . نگرد ديگر به زندگي مي   ي ديدگاه  از هچ،  شودمحو مي 

شـباهت  . شـود رق مختلف با تـصوير آنيمـاي خـود آشـنا مـي            هالر از ط  ،  جشن بالماسكه 
يـار و خـواهر     ،  ابتدا براي هالر تنهـا يـك دوسـت        . يابدهرمينه با هالر به مرور افزايش مي      

ـ ، پس از چيره شدن بر آنيمـاي خـود       ،  شودكه بعدها مشخص مي   ،  خيلي خوب است   و اهب
: آموزدگوش دادن به موسيقي مدرن و رقصيدن را مي

بلكه هرمينه بـود و او      ،  نبود» هركسي«اما آن فرد    ،   زياد بود  يتوقع،  ستهاين خوا «
9. »توانست بدهدهر فرماني مي

ينـده نگـري    آهگـا  تنها در لحظه زندگي كرده و هـيچ : هرمينه مانند زندگي است  
روح هـالر خيلـي   » زنانـه «بخش . استي از هالر شاما دقيقاً به همين علت بخ ،  10كندنمي

از ديدگاه منطقـي    » مردانه«كه بخش   در حالي ،  كندمينه را درك و قبول مي     زود كالم هر  
يـن زن  اهشـود كـ  با اين حال هالر متوجه مـي    . نگردو مي دخندي تسخيرآميز ب  خود با لب  

نه داراي توان زندگي و نـه قـادر         «قادر است او را از اين دوگانگي و كشمكش ميان حس            
ي را از كجـا كـسب       ياين نيروي مـؤثر جـادو     ،  انددكه نمي در حالي . نجات دهد » به مردن 

: هچ، كندمي
زندگي كردن و يا مـردن را       ،  واهبايستي ب مي. ناجيش به سوي آزادي بود    ،  آن زن «
، تا با لمـس او ، قلب منجمد مرا لمس كند،  محكم و زيباتانبايستي با آن دس  مي،  بياموزد

11».  شودي رود و يا تبديل به خاكستريزندگي يا به سوي شكوفا

: در ديدار بعدي هرمينه رازها را فاش كرد
خـاطر مـورد پـسند تـو قـرار           اين    به كه من تنها  ،  شيمتوجه نمي ،  آقاي محترم «

كه پاسخ  ،  چه در درون من چيزي وجود دارد      ،  كه به نوعي تصوير خودت هستم     ،  امگرفته
12»!كندها را در بر گرفته و تو را درك ميسؤال

بلكـه وجـود خـود را بـه     ، كنـد ي مـي يگوپايان ارتباطشان را پيشهرمينه نه تنها  
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: كندنوعي در جملة زير بيان مي
13. »كنممن از مردها زندگي مي«

هـالر بـا وجـود داشـتن داليـل و           . استنزديك  ) در(بسيار به   ) از(ين  اهكدر حالي 
آنيمـاي  هنـوز آمـادة درك و شـناخت تـصوير           ،  هاي كافي در مورد خويشاونديشان    نشانه

ي روانـي   يبراي بيان عشق و شكوفا    ،  كندهرمينه هالر را با ماريا آشنا مي      . حقيقيش نيست 
زن ازلي كه   ،  دارد» زن ازلي «در درون خود نياز به      ،  و جسماني شهوت و بازتاب رواني آن      

اگر اين نام رنگ و بـوي گنـاه را          . توانست بنامد هم مي » اوا«و را   اهالبته نويسند . مارياست
كـرد و او را از دنيـاي احـساسي    يعني همان چيزي كه هسه بوضوح سعي مي    ،  گرفتنمي

 طبيعـت   از هتجربيات احساسي و شهواني او نمادي از معصوميت و برخواست         . كرددور مي 
. ماريا نماد آنيماي جنسي است. وي بود

و را اهكـ ، فهمانـد از همان ابتدا مي  ،  شود وارد دنياي هالر مي    تربيشهرمينه هرچه   
كهــن الگوهــا را ، بــا مقايــسة تــصاوير شــاعران و روحــانيون در مــذهب. كنــددرك مــي
تـرين   عميـق  ازههـاي مـذهبي برگرفتـ     چه همـه تـصويرسازي    (كند  پردازي مي شخصيت

گـاه قابـل لمـس نبـوده و         هـيچ هـا    آن »تصوير نخستين «كه  ) ستتصورهاي كهن الگوها  
14. آيد بوجود مينسانابتصوير كشيدن آن هميشه در نتيجة تجربيات 

در مـورد شـرايط سياسـي       . شـود تر مـي  هاي هرمينه و هالر عميق    بتدريج صحبت 
مثـل اغلـب    (رسـد و هرمينـه      وج خـود مـي    اهحاضر بحث كرده و شب قبل از بالماسكه ب        

15.  هالر يك بعد اضـافي دارد      : كندافكار هالر را در بازتاب روانيش دوباره بيان مي        ) مواقع

ـ      نساناهقدرت و ثروت هميشه متعلق ب     ،  اديدر دنياي م   ههاي خوار و حقير و كساني كه ب
دنيـاي ابـديت    ،  هـاي واقعـي   انـسان كـه بـراي     در حالي . است،  دهندسودگي رضايت مي  آ

تـصوير هـر كـردار واقعـي و انـرژي           چنين   هم موسيقي و   ،  معنويتها   آن كه در ،  ماندمي
شـناخت سـاية    هـا    آن در ميـان  ( اين تجربيات    همة. شودماندگار مي ،   آن  از هبرگرفته شد 

كه روز قبل از بالماسكه غريب الوقـوع بـودن         ،   جديد و باالتر   ايهالر را براي درجه   ) واقعي
. كندآماده مي، بيني كرده بودآن را پيش
ي و يـا  يـن امـر رهـاي   اهكـ ، چنين حسي نداشـتم گاه در حين انجام اين كار هيچ    «

هـا نمـايش و    لكـه بوضـوح احـساس كـرده كـه همـة ايـن             ب،  يابي به سعادت باشـد    دست
16». يابي هرچه زودتر به حقيقتي كه در پيش استبراي دست، سازيي بيش نبودهآماده

به نوعي رشد شخصيت دروني     . دارد بزرگ در جهت خودشناسي بر مي      يهالر قدم 
شخـصيت او   مانـد و در تمـام       تأثير باقي نمي  كه قطعاً از جهات ديگر بي     ،  گيردصورت مي 

. كنديجاد مياهي ويژيهاجاذبه
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د مـورد   توانهاي مختلف مي  نقش،  گونهكه در آن بازي   ،  نظير بي يبا نمايش لحظات  
 داشـته تـا از ميـان دنيـاي تـصاوير و           تـر بـيش يهالر امكان جا   آن در. دآزمايش قرار بگير  

واقع بـه نـوعي   ي در ير جادوتتĤ.  طي كندا قدم بزند و راه خودشناسي ر    17»حقيقت روح «
كند تـا بـدان وسـيله ناخودآگـاه را بررسـي و آزاد              درمان به روش روان كاوي را بيان مي       

18.كند

توانـد  چه تنها براين مبنا مـي . استگر سمبل آنيما و مادر ازلينقش هرمينه بيان  
 تنگنـاي  زبتـدا ا اههالر را به سوي زندگي سوق دهد و راه زندگي ابدي را نـشان دهـد كـ                 

. كندعشق عبور ميچنين  همت ذهني و تجربيا
مطلـق  «يابي به ضمير ناخودآگـاه توسـط      هميشه كهن الگو براي دست    ،  انساندر  

. يك قدم جلوتر است» ازلي
كه بـه ضـمير     ،  پلي بسازيم ،  اين امكان كه شخصيت نابود شود و از خودآگاه        . . . «

19». ناخودآگاه راه يابيم

كـه هـالر را بـه سـوي ضـمير           ،  نيـست » پـل «شخصيت هرمينه چيزي جز يـك       
» مطلق ازلـي  «پيوستن به   ،  در بالماسكة عظيم سرانجام   . كندئي مي نماراهناخودآگاه خود   

 غرايـز   توانـد در زمينـة    ليكن هرمينه نمي  . گيردبا هرمينه صورت مي   » رقص عروسي «در  
اريـا كـه    اين وظيفه برعهدة م   .  است اش با هالر معنوي   زيرا نوع رابطه  ،  جنسي كمكي كند  

هالر از ميـان  ، شودي مالحظه مي يطور كه در تĤتر جادو    نماد آنيماي جنسي است و همان     
بـدين  . كنـد عبـور مـي   » همه دخترها مال تو هستند    «دري كه در سر درش نوشته شده        

خود را كامالً   . كندترتيب در اثر تجربياتش با ماريا مشكالتش را در اين زمينه برطرف مي            
ـ    . دهدمي،  اشقانه كه ناگهان ظاهر شده    به دست تصورهاي ع     بـسياري  ةگرگ بيابان از ارائ

. شـود متعجـب مـي   ،  از تصويرهاي نمادين و كهن الگوها كه روحش سرشـار از آن اسـت             
، هاسـت تنهـا   كـه مـدت   در حالي (،   است ههاست فراموش شد  تصاوير و خاطراتي كه مدت    

20) .  استهتهي و بدون تصوير زندگي كرد

 مـرگ   :  انجام دهد  تانتواند براي قهرمان داس   ا كاري كه نقش زن مي     سرانجام تنه 
، ش را مـدام پـيش رو داشـته باشـد    يتـصوير آنيمـا  كـه   ايـن بدون، تا در عين حال   ،  است

. اي جز به قتل رساندن هرمينـه نـدراد  هالر چاره، سازي و استقالل مرد كامل شود   فرديت
 را بخود گرفته و از درون گـرگ         سانانكه شكل   ،  هرمينه تنها يك عامل تصور ذهن است      

 مـستقل را    يايبايستي زنـدگ  هالر مي . يستبيابان خارج شده و ديگر نيازي به وجود او ن         
لـيكن  . شودارتباط سينكلر با اوا قطع مي     ،  طوري كه با مرگ دميان    همان،  در پيش بگيرد  

 رسـاندن   رسـد؟ در بـه قتـل      اي كه وجود دارد اين است كه چرا هرمينه بقتل مـي           لهأمس
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به مفهوم منفي است يا مثبـت؟       » يكي شدن «اما  ،  يكي شدن نهفته باشد   تواند سمبل مي
درونـي خـود كـه    » هـاي مـن «جايي كه يكـي از  از آن، به عقيدة هانس يورگن لوتي هالر   

نتيجـة  ،   اسـت  هرا كشت عة خوي طبيعي و نماد زندگي در اوست         صطالح در زير مجمو   اهب
.  استيي روحيآن بازگشت دوباره به تنها

كند و از بين بردن تصوير آنيمـاي   ديگر اشاره مي  ايهلأ مس البته لودويگ فولكر به   
، اسـت  الزامـي    نمـا راهي از   يرهـا ،  خود را عملي صحيح خوانده كه براي زنـدگي مـستقل          

. شـود تـر مـي   له كمـي روشـن    أكنيم مس ين مطلب را با مرگ دميان مقايسه مي       اهكزماني
از طرفـي هـالر     . مي بود تا سينكلر بتواند زندگي مستقلي داشته باشد        مرگ دميان هم الزا   

بلكه كامالً برعكس هنوز خود را آماده بـراي         ،  كنداعالم آمادگي براي زندگي مستقل نمي     
توضـيح مـا از   . كنـد آرزوي مـرگ مـي  ،  داند و براي مجازات خـود     زندگي و خنديدن نمي   

ادامـه دهـد بـه قتـل        » خواهد به زندگي  نمي«شناسي براي اين حس هالر كه       لحاظ روان 
» دميـان «در صـورتي كـه در رمـان         ،  باشـد  خود مـي   تاناش با دس  رساندن تصوير دروني  

 مجـدد از درون خـود   يشايد هالر نياز بـه گـذر  .  عوامل طبيعي تلف شد  ةدميان به وسيل  
ل تـوان ادعـا كـرد كـه بقتـ        سـرانجام نـه مـي     . تا بتواند نقايص قبلي را برطرف كند      ،  دارد

بـا  ،  توانـد مثبـت باشـد     از جهتي مي  . كامالً مثبت و يا كامالً منفي است      ،  رساندن هرمينه 
جـايي  ، را به هالر نشان داده) يĤتر جادوي ت(هرمينه راه ورود به درون خود       كه  يناهتوجه ب 

نـشأت  جـا    آن رسد و همان جايي كه مشكالت هـالر از        ديگر مي كه روح و طبيعت به يك     
هـالر را عاشـق     « يعنـي    ؛ اسـت  هضمن وظيفة ديگرش را هم انجـام داد        و در     است هگرفت

و آموخت در واقع خودش را دوست بدارد و مـن درونـي خـود را           اهبدين ترتيب ب  . »كردن
 اين مطلب توسـط هرمينـه و ماريـا كـه هرمينـه              ؛ با هسته دروني يكي شود     ؛تقويت كند 

ن حال سرانجام مـرگ را انتخـاب        با اي . با موفقيت صورت گرفت   ،  بودها   آن ب ارتباط مسب
كـه ظـاهراً بـه تنهـايي قـادر          ،   است هگر تأثير منفي قتل هرمين    له بيان أكند و اين مس   مي

 و رقـص عروسـي      با وجود تمام مراحل خودشناسي توسط هرمينه      . يست زندگي ن  ةداماهب
ر ايـن   ليكن د ،   زندگي لذت ببرد    از هتواند بدون هرمين  هالر نمي ،  كه سمبل پيوند آنهاست   

هالر حاضر است همـة مراحـل را     كه  اين. توان داشت عمل منفي باز هم نگرش مثبتي مي      
شمار اين   تفسيرهاي بي  ةدر زمين . ها را مجدداً متحمل شود    دوباره طي كند و تمام عذاب     

يـن كتـاب    اهك اين با وجود / . . . / «:  در دست است   1941 سال    از هاي از هس  مقاله،  كتاب
،  پريشان نيـست انسانين كتاب يك    اهاما به هيچ وج   ،  دهدنيازها گزارش مي  ها و   از عذاب 

 گـرگ بيابـان   تانداسـ كـه   ايـن بـا وجـود   / . . . /،  دهـد  با ايماني را نـشان مـي       نساناهبلك
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 سـقوط را  ؛راني كه منتهي به مـرگ شـود  حولي نه ب، دهدران را نشان ميحدرماندگي و ب  
. »استيك درمان ، دهد بلكه برعكسنشان نمي
 و گـرگ در درون ذات  انـسان اهميت نقش زن در پيروزي بر دوگـانگي     جا   اين در

.  استمفهوم و ناقصكه يقيناً اين رمان بدون حضور آنيما بي.  روشن شدانسان

گيرينتيجه

 و برخي ديگر از آثار هـسه بـه   هبرداز خالل تحليل مضمون نقش زن در رمان نام  
 بـه   ويـژه  يتوان گفت از طرفي كالديا كارستد نگـاه        واقع مي  در. رسيمدو نوع تفسير مي   

: رسدكه به نتيجه ذيل مي، مطلب دارداين 
اما هميـشه بـه     ،  /. . . /شود  البته كه رشدي در تصوير زن در آثار هسه ديده مي          «

 گرايش به توصيف زنان به شكل تـصاوير         تربيشهسه  .  است شكل بازتاب براي رشد خود    
كـه  در حـالي  ،  اسـت  در اصل داراي خصوصيات برتر زنانه و اساس زنان           كه،  داشتذهني  

بـدين ترتيـب زن بـه عنـوان     . گرفـت شخصيت زن را به عنوان فردي مستقل ناديده مـي   
را بـازي  » دنيـا «و » مـن مـردان  «و به نـوعي نقـش واسـطه ميـان      نيست  فردي مستقل   

) انـدازد سيك و رومانتيـك مـي     هاي كال ل در دوره  اه را بياد تصوير زن ايد     انسان(. كندمي
پس از پشت سرگذاشتن دورة كاوش الزم به همـراه زن ـ مـرد    .  استهلگوي هساهلبتاهك

بـدين ترتيـب نقـش زن       ،  گيرداستعدادهاي دروني كه مختص اوست فراتر از زن قرار مي         
21».  استدر ارتباط» مادر ازلي«هميشه با 

بلكـه  ، گيـرد اه در مركز توجه قرار نميگهيچ، زن در آثار هسه  گاه   جاي از نظر وي  
كـشد و زن     را بتـصوير نمـي      موفق ة عاشقان ةگاه يك رابط  هسه هيچ . دي متفاوت دار  تجارب

: در جاي ديگر ايشان اظهار دارند. دنها نقش يك پل و يا واسطه را دارت
كـه در ضـمير ناخودآگـاه       ،  تـوان بـسياري آموخـت     از نقش زن در آثار هسه مي      «

 عميق  يهسه ديد . دشو ظاهر مي  تانسپس به شكل نقش زن در داس      ،   است همردان نهفت 
22». به درون مرد و روند و رشد روحي او دارد

 كـه  : شود بسيار مهم اشاره مييليكن با بررسي نقش زن در مقالة حاضر به مطلب   
ر دانيم مبحث اصلي د   طور كه مي  همان.  برجسته در آثار هسه برخوردارند     يها از مقام  زن

علـت ايـن    . اسـت اغلب آثار هسه بررسي دوگانگي طبيعت و روح و تعالي وحدت اين دو              
يكـي  . ديگر استجدا كردن اين دو جهان از يك، شكاف دروني و دوگانگي طبيعت و روح  

شدن اين دو جهان و تعالي وحدت در اغلب آثـار هـسه بـا حـضور زن و مفهـوم يـونگي                       
بـا پـشت سـر      » مادر ازلـي  «هالر به كمك هرمينه     . گيردصورت مي ) آنيما( آن    به مرتبط
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در . راه يافـت ) ييتـĤتر جـاود  (گذاشتن مراحل مختلف به درون خود و ضمير ناخودآگـاه           
چه در هـم آميخـتن عامـل زنـانگي و     ، شوداصل همين جا اهميت نقش زن مشخص مي      

ت طوري كه وجود عوامل مثبـ     همان. الزامي است » ذات مطلق «مردانگي براي رسيدن به     
براي از بين بردن شكاف دوگانگي ميـان  . شود نشان داده ميانسانو منفي در درون ذات     

ها هـستند   اين زن . پذير است طبيعت و روح بايد توجه داشت كه تنها به وسيلة زن انجام           
بـه  تـا   كننـد   هاي هسه كه مرد هستند كمك مي      تانهاي داس كه در آثار هسه به قهرمان     

ان اوا سـينكلر را از دوگـانگي نجـات          بنيز مانند گرگ بيا   » دميان«در رمان   . كمال برسند 
ي زيـاد كـه تـوازن همـاهنگي الزم را           يها نارسيس و گلدموند نيز زن     تاندر داس . دهدمي

رود و به تعـالي  حضور دارند و سرانجام گلدموند به همراه مادر مقدس مي      ،  كنندايجاد مي 
. رسدمي

هانوشتپي

 در شهر 1875 در سال سوييسيروان كاو مشهور ، Carl Gustav Jungكارل گوستاو يونگ .1
.  در شهر كونساخنت فوت كرد1961كسويل متولد شده و در سال 

 در شهر روكن 1844لماني در سال  آهفيلسوف برجست، Freidrich Nietsheفريدريك نيچه .2
نيچـه  » تزرتـش «كتـاب  .  در شهر وايمر وفات يافت1900در لوتسن متولد شده و در سال        

1885-1883هاي  بين سال ،  كه داراي چهار بخش بوده    است  ترين آثار وي    يكي از برجسته  
گـذار مـذهب    در اين كتاب زرتشت بنيـان     .  است ه بچاپ رسيد  1886نوشته شده و در سال      

بازگـشت  ، انـسان  فراتـر از  : افكـار اصـلي  . كندو از افكار ذهني خود صحبت مياست ايراني  
. باشدطلبي ميقدرت ، مجدد ابدي

 فيلـسوف مـشهور   Friedrich Wilhelm Joseph Schellingفريدريك ويلهلم يوزف شلينگ .3
 در شـهر بادراگـاس      1854 در شهر لونبرگ متولـد شـده و در سـال             1775آلماني در سال    

. سوئيس وفات يافته
شه شلينگ همانند فيـ   جا   اين در. كند نخست مطالعاتش از فيشه پيروي مي      ةشلينگ در دور  

ة خود به نظريـ    ة دوم به گفت   ةدر دور .  علم منطق بيان كند    ةكند فلسفه را در حيط    تالش مي 
در . كنـد گردد و برخالف سابق آن فلسفه را علم مثبت شناخت منطق بيان مـي     كانت باز مي  

كـه در ) علم منطق= فلسفه (هر دو دوره شلينگ سعي دارد اصل سيستماتيكي را ارائه دهد     
كـه  ) علم مثبت= فلسفه (در دوره دوم ،  ل ضروري منطق خالص مد نظر است      تنها اص جا  اين

و در ) يعنـي وابـسته بـه خواسـتن و نخواسـتن     (» آزادي«ن  آةكه نتيجاست  فراتر از منطق    
.  استقابل شناخت)  و تفسير آنتانداس(» تجربه«نهايت از جهت 

4. Nietzsche, F. , Ainsi parlait Zarathoustra, Gallimard. Paris, 1993. , S. 308. 
5. Vgl. Schneider "Das Todesprolem bei Hermann Hesse" S. 189, 317. 
6. "Stepp. " S. 271. 
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7. Vgl. "Stepp" S. 272 bzw. 278. 
8. Ebd. "Stepp" S. 273. 
9. Ebd. "Stepp" S. 303. 
10. Ebd. "Stepp" S. 300. 
11. Ebd. "Stepp" S. 292. 
12. Ebd. "Stepp" S. 295. 
13. Ebd. "Stepp" S. 294. 
14. Vgl. "Stepp" S. 287. 
15. Vgl. "Stepp" S. 341. 
16. Ebd. "Stepp" S. 337. 

، شـود  يونگ ديده مـي 1934كاوي است كه در آثار اين اصطالح در واقع اصطالح رايج روان      .17
» دنيـاي درونـي روح  «و يا » حقيقت ديگر درون من« صحبت از   1927ليكن هسه در سال     

Vgl. "Stepp" S. 366. كندمي

18. Field "H. H. Kommentar zu sämtlichen Werken" S. 101. 
19. Jung. "Die Bezeichnung zwischen dem Ich und dem Unbewussten" S. 96. 
20. Ebd. "Steep" S. 330. 
21. Karstedt "Die Entwicklung des Frauenbildes bei Hermann Hesse" (1983) S. 275. 
22. Karstedt "Die Entwicklung des Frauenbildes bei Hermann Hesse" (1983) S. 275. 
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