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Abstract 
This study does an archetypal reading of Ghesehaye Irani and examines the process of individuation 
and how things that form the process happen. The question is how in such a process the hero gets 
rejoining with anima and animus. Analyzing the content of the Ghesehaye Irani text, first we found 
the manifestation of archetypes, and then the two-stage nature of the process of individuation - which 
falls into two categories of Wisdom-driven and power-driven - became known. Findings show that 
there are complicated links between the hero’s ego, or the conscious part, and unconscious parts 
such as anima, animus, the wise old man, and the shadow. The shadow is of the same nature as the 
hero, and the unknown, repressed, and challenging part of the psyche. Things that happen in the 
process of individuation are based on challenges caused by the shadow for the hero. The tales with 
their bipartite and sometimes epizod structure go through two stages. In the first stage, the hero’s 
effort to join with anima or animus. This symbolizes socialization of the individual in the first half 
of life. In other stage of rejoining, the hero’s join to anima and animus runs up against problems, 
and to get rejoining with them, he has to have a decisive battle against the shadow. At this point, 
there are female and male narratives of the realization of individuality. In the female Wisdom-driven 
narrative, the hero triumphs over the shadow with the guidance and assistance of the wise old man, 
and gets rejoining with animus, often forgiving and accepting the shadow after he has defeated it. In 
the male power-driven narrative, the hero still has the guidance and assistance of the wise old man, 
yet, relying on his power in a head-to-head battle, overcomes the shadow and often kills or drives it 
away. 
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 بازپیوند قهرمان  ،محورقدرتو  محورخردروایت 
هدر  ص رانی هايق ی  ا

 )(مقالۀ پژوهشی                         
 * سوسن جبريدکتر                                                                             

 چکیده

و چگونگی رخدادهاي  فردیتو بررسی فرآیند  هاي ایرانیقصه ییالگوکهن این پژوهش به خوانش
، روند پیوند قهرمان با فردیتکه؛ در طی فرآیند استاست. پرسش ایندهنده به این فرآیند پرداختهشکل

الگوها را یافتیم و ابتدا نمود کهن هاي ایرانیقصهآنیما و آنیموس چگونه است؟ با تحلیل محتواي متن 
داشت.  محورقدرتق خردمحور و که دوگونۀ تحقّآشکارشد  فردیتاي بودن فرآیند سپس دو مرحله

دهند؛ من (قهرمان) یا بخش آگاه و دیگر اجزاي ناخودآگاه روان چون؛ آنیما، آنیموس، میها نشانیافته
شدة و اي دارند. سایه همجنس قهرمان و جزء ناشناخته، سرکوبپیرخرد و سایه، پیوندهاي پیچیده

دهد میهاي سایه براي قهرمان رخآفرینیبر بنیاد چالش فردیتروسۀ است. رخدادهاي پآفرین روان چالش
ۀ پیوند و بازپیوند هم دو مرحل فردیتو همانند فرآیند  قصهدرقصهها هم با ساختار دو بخشی و گاه قصهو 

 فردیتدو روایت زنانه و مردانه از روند تحقق  دارند که در جستار پیشرو به آن پرداختیم. افزون بر آن،
داریم؛ در روایت خردمحور زنانه؛ قهرمان با راهنمایی و یاریگري پیرخرد و تکیه بر خردورزي بر سایه 

پذیرد. در روایت بخشد و میپیوندد و اغلب پس از شکست سایه، او را میشود و به آنیموس میپیروز می
رخوردار است، ولی با تکیه بر قدرت مردانه؛ قهرمان همچنان از راهنمایی و یاریگري پیرخرد ب محورقدرت

 راند. کُشد و گاه میکند و اغلب سایه را میمیو جنگیدن رویاروي بر سایه غلبه
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1. مهمقد 

ناخودآگاه  به ، رؤیا و کیمیاگريقصه، هایش در ادیان، اسطورهدر پژوهش یونگکارل 

مید. از دیدگاه نا الگوکهن آن را يو محتو اجزابرد و بشري پی روان جمعی و ساختار کهن

ها از بدو تولد وجود الگوها، الگوهاي روانی هستند که در اذهان همۀ انسانکهن«یونگ: 

 ). 110: 1393(اسنودن، » د.انگرفتههاي ذهنی ناخودآگاه جايترین الیهدارند و در عمیق

 هايقصه و هابه مطالعۀ اسطوره هاي یونگالگویی بر بنیاد اندیشهامروزه نقدکهن      

جمعی  ناخودآگاهنمادین  بیان را هنر و ادبیات گیوناست، زیرا کارل پرداخته انهیعام

هاي پریان افسانهها و الگوها، اسطورهیکی دیگر از انواع معروف تجلی کهن«دانست: می

 ایرانی هايقصهۀ ملل و از جمله عامیان هايقصه). بنابراین؛ 15، الف 1376(یونگ، » است

ناخودآگاه  ةبازتابانند توانندایرانی هستند، می اقوام پردازيخیال ترینکهن که بازماندة

 جمعی باشند. 

الگوها در عرصۀ روان بشري، بیانگر فرآیند از دیدگاه یونگ پیوندهاي نمودهاي کهن
شود که فرد به آن میتنها زمانی محقق فردیت«هستند.  فردیتطبیعی رشد روان و تحقق 

 فردیتروي؛ بازتاب فرآیند ). ازاین245الف:  1377(یونگ، » کندآگاه شود و با آن زندگی
به آن آگاه شد و شاهد تحوالت هاي ملل گوناگون یافت و از این راه قصهتوان در را می

 روان در عمق ناخودآگاه جمعی شد. 
  پژوهش ألۀمسبیان . 1-1

 فردیتها یا اجزاي روان در فرآیند الگوکهنهايها بازتابانندة کنشقصهاز دیدگاه یونگ 

هاي پریان جلوة ناخودآگاهی کهن و باستانی یا جمعی قصهها و ها، افسانهاسطوره«هستند. 

(دالشو، » بشر است و همسانی عناصر متشکلۀ آن ها از همین واقعیت ناشی است.نوع 

فرآیندهاي زیربنایی این «نویسد؛ الگوها می). او در بارة محتویات کهن105: 1366
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). بازتاب 17: 1381(یونگ، » اندالعاده کهنمحتویات غریزي و بدین سبب جهانی و فوق

 هاي عامیانه دیدهقصه متن ها دري شخصیتهاچگونگی این فرآیند در کاوش کنش

الگوها تقریباً در همه جاي دنیا به کهن«شود. پشتوانۀ نظري این خوانش این است که؛ می

 اکنون). 59: 1382(ن.ك: یونگ، » شوندها ظاهر میدهندة افسانهشکل اجزاي ترکیب

ی دارند، الگویکهن که زمینۀ خوانش شیرازيانجوي گردآوردة ایرانی هايقصه تا در برآنیم

 از کنیم تا تصویريبررسی فردیتالگوهاي شخصیت را در طی فرآیند هاي کهنکنش

 شود. پدیدار جمعی ناخودآگاه رخدادهاي جاري در

 شیرازيانجوي گردآوریدة ایرانی هايقصه جاکه این پژوهش بر روي متن از آن      

هاي ویژة خود هاي همسوي در دیگر متون است تا بتواند یافتهنیازمند پژوهش شده،انجام

گیري و بیان الگوها با تمام جهانی بودنشان در روند شکلدهد. زیرا؛ کهنرا تعمیم

(پیرسون و » ذیرندپاز فرهنگ، موقعیت جغرافیایی و شرایط تاریخی تأثیرمی« شاننمادین

 .)26: 1388هیو، 

 پژوهش پرسش. 2-1

 و سایه ،آنیموس ،آنیماشخصیت؛ قهرمان،  الگوییکهن هاينگارههاي ادر آغاز کنش

 ؛ پرسیدیم؛ هاي ایرانیقصههاي ها کاویدیم. بر بنیاد دادهقصهرا در  پیرخرد

 هاي ایرانیقصه، روند پیوند قهرمان با آنیما و آنیموس در فردیتدر طی فرآیند  •

 چگونه است؟  

 . شیوة پژوهش3-1

ها کمی دشوار است. قصهالگویی شخصیت به ویژه قهرمان در نمودهاي کهنشناسایی 

را  آفرین براي قهرمانچالشها بر بنیاد نظریۀ یونگ؛ یافتن شخصیت براي شناسایی آن
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(ن.ك: یونگ، » شخصیت سایه داراي جنسیت مشابه قهرمان است.«معیار قراردادیم. زیرا؛ 

آفرین را نمود سایه و شخصیت همجنس او را چالش). بنابراین؛ شخصیت 443:1390ب 

نمود قهرمان، محبوب قهرمان را نمود آنیموس یا آنیما، و یاریگر و راهنماي قهرمان را  

 ها پرداختیم. قصهنمود پیرخرد دیدیم و از این دید به بررسی 

 پژوهش پیشینۀ. 4-1

هاي شخصیت و ردیتفیی، فرآیند الگوکهن نقد ي بسیاري از دیدگاههاپژوهشدر 

ایرانداك، تعداد  . جستجوي در سایتاندکردهیبررس را عامیانه هايقصه الگویی راکهن

 اکبرزادهیی را معرفی خواهدکرد. از جمله؛ الگوکهن نقدنامه در حیطۀ بسیاري پایان

، )1392(يچوقاد )1392( پیروزخواه)، 1393(پیکانی )،1396(پورکوثري)، 1389(

)، 1396( وسوي)، م1393(مرادي)، 1390( گزمه)، 1394(زارعی )،1396(حسینی

 هایشان نشاننامه) و... که تأمل در مطالب پایان1394)، یوسفی(1390(بهاري مصداقی

اي دهد که پیوند آنیما و آنیموس با قهرمان روایت، از دیدگاه پژوهندگان پروسۀ پیوستهمی

 است.شدهفرض

اند که شدهاي نوشتهالگویی یا نقد اسطورهمقاالت بسیاري نیز از دیدگاه نقد کهن      

همچنان بر این فرض استوارند که پیوند آنیما و آنیموس با قهرمان روایت، پروسۀ پیوسته 

)، 1398و دیگران ( سرحدي رئیسی)، 1397و دیگران ( سراجی روحانیاست. از جمله؛ 

و  حدادیان)، 1394جبري و یوسفی( )،1382(ویلرایت یورو،ماد) 1394(نسب شریف

برد. مقاالت بسیاري هم دربارة نقد توان نام) و...  را می1383(انوشه )،1397دیگران (

-وجود دارد که در آن به موضوع تجلی آنیما در شعر و داستان پرداخته شده الگوییکهن

ستگی روند پیوند آنیما و آنیموس با است. نکتۀ مهم این است که؛ در این مقاالت هم پیو
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توان گفت؛ پیوند قهرمان با آنیما روي میاست. ازاینقهرمان روایت، بدیهی انگاشته شده

گونه تا کنون به موضوع گسست و بدین شدهو آنیموس تا کنون روندي پیوسته انگاشته

 است. نشدهپیوند و بازپیوند آن پرداخته

 قهرمان با آنیما و آنیموس . پیوند و باز پیوند2

 هاستفاد ادبی متوندر تحلیل و تفسیر  هشناسانروانهاي دیدگاه الگویی ازدر نقد کهن

. شد آغاز فروید باروانکاوانۀ متن  فسیر). ت405-401: 1384: مکاریک، ك.ن( »شودمی

پرداخت. الگوهاي ناخودآگاه جمعی نیز به تفسیر و تحلیل نمادها و کهن یونگدر ادامه 

 و اسطوره ،ها، آیینرؤیاها، باورهاي عامیانه در الگوهانمودهاي کهن«چون از دیدگاه او؛ 

الگویی گونه نقد کهن). بدین169: 1377(ن.ك: یونگ، ب » شودمیهاي عامیانه دیدهقصه

 گرفت. با پیشگامی خود یونگ شکل

وهاي شخصیت؛ آنیما، آنیموس، الگالگوها، کهناز دید یونگ؛ در میان انواع کهن      

-میسخن فردیتسایه، نقاب و پیرخرد از چگونگی پیوند اجزاي ناخودآگاه در فرآیند 

اصطالح من براي یکپارچه شدن اجزاي روان  فردیتفرآیند «نویسد: گویند. یونگ می

از پیوند  فردیتکه در طی فرآیند است). نکتۀ مهم آن232: 1383(ن.ك: یونگ، » است

شده، اما در بارة گسستگی و بازپیوند جزاي روان به ویژه پیوند قهرمان و آنیما بسیار گفتها

به چگونگی  قصهکردن رخدادها و تحلیل جداگانه هر آنان مطلبی نیافتیم. اکنون با دنبال

 پردازیم.می هاي ایرانیقصهپیوند قهرمان با آنیما یا آنیموس در 

 قهرمان با آنیما  . پیوند و باز پیوند1-2

یی الگوکهن ها به عنوان نمودهايها و افسانهقصههاي الگویی به شخصیتدر نقد کهن

الگوها هاي کهنبیان نمادین پیوندها و تقابل را  هاقصه حوادث و هانگریم و شخصیتمی
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هاي قصهبینیم. نخست به خوانش روایت قهرمانان مرد در در عرصۀ ناخودآگاه جمعی می

 ایم. پرداخته شیرازيجويگردآوریدة ان ایرانی

 لنگو یک دیو و محمدملک .1-1-2

 رادران. بدنبیاور طال قفس و طوطی پدر براي تا دنرومی يسفر بهو برادرانش  محمدملک

؛ گویدمی و کندمی کمربسته را او و آیدمی مردان شاه ،غروب. کنندرهایش می بیابان در

 راه بهانش هم ادربر ؛طرف آن از و افتدمی راه به محمد. ملکعلی یا بگو ،درماندي هرجا

 روند. می گدایی بهو  بازندمیدر قمار  د. برادران هرچه دارندرسنمی شهري به تا افتندمی

هفت  و دختر یک از مردمدیویگوید؛ هر ماه میکند که برخورد می پیرزنی اب محمدملک

، موالعلی(ع) محمدملکاست.  پادشاه نوبت حاال. گیردمیهجیر حلوا ده من و خرما من

به  را دخترششاه  دهد.مینجات را پادشاه دختر و رودمی دیو جنگ به کند ورا یادمی

 آورد.درمی محمدعقد ملک

افتند و راه می طال قفس و طوطی آوردن برايدوباره   برادرانش و محمدکمل بعد روز 

 باز همگی آورد. درمی برادر هفت را به عقد شدختر هفت هپادشا . رسندمیي شهر به

 (ع)علیموال محمدملک رسند.می پریان واهرخ ۀقلعه ب .روندمی طوطی و قفس دنبال به

دانیم ر میخواه هفت ما ؛گویدمی به او زیبایی دختر .رودمی باال دیوار از و کندمی یاد را

یم. خواهرانم شومی همسر ن و توم که بدان هستید.طال قفس و طوطی به دنبال شما

ان را به برادر محمدملک آموزد.می محمدد و راه فرار را به ملکبکشن خواهند تو رامی

 شاخ و سفره و کشکول بعد روزردد. گازمیب قلعۀ فرستد و خود به نزد همسرانشان می

 دنَکَمی را درویش سر نفیر شاخ با کند ومیهمعامل ششمشیر و اسب با را درویشی نفیر

 را حسود خواهرهاي سر نفیر شاخ همان با سپس گیرد.میسپ را شمشیرش و اسب و
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روند. می به سوي قصر دختر شاه پریانمحمدملکغی با مر در پیکر کوچک خواهر .دنَکَمی

-جامیدارد و نشانی خود را به طوطی و قفس را برمی محمداو در خواب است که ملک

ی چاه در و راا برادران  راه در .گردندمیبر شانسرزمین به برادرانشبا  گذارد. سپس 

 نابینا . شاه از گریۀ بسیارخورد را محمدملک پلنگ کهگویند می پدرشان و به کنندرهامی

 .دوشمی

 والیت به کشد و کند. تاجري او را باال می(ع) را یادمیعلی در چاه موال محمدملک       

 بیدي درخت و چشمه به افتد وراه می محمدملککند. پس میبرد و درمانخود می

شفابخشی  ،درخت پاي در خسروي خم هفتاز  درخت روي مرغ . دوخوابدمی رسد ومی

 انپایش گذرند،ب دریا هفت از و دنببنداي پ به که اگر درخت پوستة درخت و میونابینایی 

 پوست و میوه کشد. ازمیونبیر را خم هفت محمدملککنند. خواهدشد، گفتگومین رتَ

با سپاهش به  پریان شاه دخترگردد. سرزمینش بازمی ا دختر پریان بهب و ندچیمی درخت

 به مرا قفس وطوطی  کس هر که؛ فرستدمی قاصدي آید ومی محمدملک پدر قلمرو

 توانندمین برادر شش .کنممینسرنگو را گرنه شاهو بدهد را اشینشان باید ،آورده جااین

 شاه پریاندختر گوید.می را هانشانه محمدملک شوند.ها میشیر و خوراك بدهند ینشان

 بینا پدرشروند. با مرهم بید ش میپدر قصر به و کنندمیشود و ازدواجمی او عاشق

-167: 1396 شیرازي،انجوي(ن.ك: » .خشدبمی محمدملک به را شود و پادشاهیمی

187.( 

نمود  پریان کوچک رواهۀ، خسای دونم قهرمان، برادران محمدملک قصهدر این         

پیرخرد و دختر شاه پریان نمود آنیما است. قهرمان در چندین مرحلۀ با سایه رویاروي 

است و  اهزادهو یاریگر ش راهنما شود. در مرحلۀ اول دختر کوچک پریان(آنیما)می
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کنند. در مرحلۀ ند. برادران او را در بیابانی رهامیشناسابه قهرمان می را دران)(براسایه

گیرد. پس از آن برادران او را در چاهی دوم؛ شاهزاده دوباره رویاروي دیو(سایه) قرارمی

کند و با یاري آنیما(دختر کنند. قهرمان عاقبت به طوطی وقفس طال دست پیدامیرهامی

 قصهشوند. این کند و سایه(برادران) کشته میرهایی پیدامی (برادران)سایهشاه پریان) از 

 اي از پیوند و بازپیوند قهرمان با آنیما است. روایت مردانه و دو مرحله

 پسرش و شاه. 2-1-2

 روم پادشاه دختر پاي خاك درمانش را شناسانستاره شود.می نابینا ناگهانی پادشاهی

 به یسنگ تختهرسد که دیوي می بهرود. در راه می روم به سپاهشگ با بزر پسردانند. می

همان  به هم . پسر دوممانندمی سنگ زیر گرشلش و بزرگ پسر کند.میسویشان پرتاب

 دهد. دیو چند تارمیشکسترا  دیو وکند مینَقبی سوم پسر شود.میدچار سرنوشت

 پسرکنند. می زندانیدهد. در راه، سه دیو دیگر او را می شنشانرا  راه وداده  او به یشمو

 دهد.می شنجات دیو زند.می آتش را دیو يمو

س شکستم هرک ،امبسته عهد و دخترم من؛ گویدمی که گیردمی کشتی نقابدار پهلوانی با

 ازاي در روم روند. پادشاهمی روم به کند وبا او ازدواج می پسر. باشم بدهد، همسرش

-می را دیو موي پسر .بیاورد سرزمینش از چابک یاسبخواهد تا می دخترش پاي خاك

 او به شدختر پاي خاك از روم پادشاه .آیددرمی سیاهی اسب صورت به دیو .سوزاند

 که خواهدمی رشوزی از روم پادشاهگردند. سرزمینش بازمی به د و او با همسرشدهمی

 باال از را پادشاه و رودمی هوا به و گیردپرمی ناگهان اسب .شود سوارش تا بیاورد را اسب

 . میردمی شاه و اندازدمی زمین به
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 شاهبد. یامیاشف پدرش انچشمپاي دختر  خاكبا  و رسدمی خود سرزمین سوم سرپ

کند. پذیرد. شاه هم پسرش را کورمینمی دختر اما .کندبتصاحخود را  عروس خواهدمی

 رفت و زد پر بوتر. کگفتندمی را شاه سومپسر زندگی قصۀ ،دیوار روي کبوتر دو روزي

 تخت رب و دشکُمی را پدر و کندمیپیدا شفا پسر. مالید پسر انچشم به و آورد برگی و

 ).202-200: 1396، شیرازيانجوي(ن.ك: » نشیند.می

)، پادشاه و سایهو(دیمرحلۀ اول؛ پسر کوچک(قهرمان)، پهلوان نقابدار(آنیما)،  در        

شود. پس از چیرگی بر (دیو) درگیرمیسایه ابتدا با قهرمانکبوتران(نمود پیرخرد) هستند. 

کنندة انرژي شود. اکنون دیو در چهرة مثبت تداعیمیدیو، سایه به یاور قهرمان تبدیل

 حیاتی است. 

در مرحلۀ دوم؛ پسرکوچک( قهرمان) زمانی که پدر قصد تصاحب عروس       

-گیرد. قهرمان سایه(پدر) رویاروي میود(آنیما) را دارد، در تقابل با پدر(سایه) قرارمیخ

شود. سپس پسر به یاري کبوتران(پیرخرد) بینایی خود شود و شکست خورده و نابینا می

اي از دو مرحله مردانه وروایت  قصهکُشد. این آورد و سایه(پدر) را میرا بدست می

 پیوند و بازپیوند قهرمان با آنیما است. 

 سیب باغ .2-1-3

-می پادشاه .شدندمی دختر سه که ندداشت سیب سه صرق درختو  رپس سه پادشاهی 

 نگاهبان پسرها از یکی شب هر دادر دستو. عقدکند پسرانش براي رادختران  خواست

 یسیب شدند، بیدار و برد خوابشان بود، بزرگتر پسرهاي نوبت که شبی دو باشد. درخت

 به شمشیر با او بچیند، را سیب خواست دستی بود که محمدملک نوبتسوم  ببود. شن

 سر رسید و گرفت را خون رد محمدملک د.ش غیب و چید او سیب را ولی زد، شمچ
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 محمدملک. بروند چاه داخل نتوانستند بزرگتر برادر دو د.رفتن به دنبالش رادرهاب .چاهی

 م وسیب همان من: گفت دختر. است يدختر زانوي روي يیود سر دیدو  رفت در چاه

 اگر .شبکُ را او است خواب دیو تا .هستند هاآن پیش من خواهراند. برادرن سه دیوها

 دختر .فرستاد باال را دخترها از تا دو .کشت را دیوها محمدملککُشد. ، تو را میشود بیدار

 د،نکشیدن باال را تو اگر پسد. کشننمی باال را تو تیبرادرها ،موبر من اگر: گفت ترچککو

 ندوقچۀ. اگر صریزدمی بیرون یاقوت و مروارید بچرخانی اگر که هست طال دستاس یک

 عروس مرا خواستند اگر .ریزدمی ش زمردنوک از که آید،مینبیرو خروسی ی،کن باز را طال

-نبیرو چاه از تو شودمیممعلو ،کردند تهیهخواهم. اگر می صندوقچه و دستاس من ،کنند

 گاو دوروز شنبه  آنجا .زمین زیر رويمی طبقه هفت، انداختندناییپ را تو اگر .ايآمده

 پریدي گرو ا زمین روي آییمی سفید گاو پشت پریدي اگرند. جنگمی هم با سفید و سیاه

. فرستاد باال را دختر محمدملک .زمین زیر رويمی دیگر طبقۀ هفت باز ه،سیا گاو پشت

 شانپدر به برادران. شد بیهوش و رفت زیرزمین طبقه فت. هبرادرها در چاه رهایش کردند

 گاوها اقبتم. عدادی نجات را اندختر و شتیمکُ را دیوها. ندیدیم را محمدملک ما: گفتند

. به زمین زیر رفت دیگر طبقۀ فته و هسیا گاو پشت پرید به اشتباه محمدملک. آمدند

 .بیاورم نان برایت تا بزن شخم بیا: گفت گاویار .خواست خوراك گاویاري بیابانی رسید. از

 را شیرها محمدملک. خورندمی را خودت هم و گاوها هم ، شیرهانکن بلند را صدایت

 آب: گفت مرد. خواست هم آب محمدملکنان آورد.  گاویار .بست خیش به و گرفت

د برنمی ي غذامقدار و دختر یک شنبه روزهاي. خوابیده یبزرگ ژدهايا چشمۀ در. نیست

 محمدملک .است پادشاه دختر نوبت فردا. دارندبر آب قدري و مردم وردبخیتکان اژدها تا

 محمدملک خواهی؟می چه ،خدمتبه پاداش  پادشاه گفت: .دکر نیمودرا  اژدها رفت و
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برایت  شاید بدهی، نجات را سیمرغ هايچهتوانی بب اگر :گفت پادشاه .خواست کمک

 مارت. رفمی باال درخت از يمار ، دیدرسید سیمرغ درخت پاي به  محمدکند. ملکيکار

 .خوابید و گذاشتش سر زیر را دیگرش داد، نیم سیمرغ هايچهه بب یمین، کرد نیمهودرا 

 ماجرا و شدندعمان هایشجوجه اما ،برداشت یسنگ .افتاد محمدملک به چشمش سیمرغ

 .بزنشآت را یکی داشتی يکار ت؛ هر زمانگف و داد او به رپ چند  سیمرغ .کردندبازگو را

 کوچک دختر و است برادرانش عروسی که شنیدرسید.  شهرش هب محمدملکعاقبت  

 یک ه وصندوقچ یک و آمدند ن شاهغالما .شد زرگر. شاگرد یدآمیدر شاه عقد به هم

 پرزم. سامی من؛ گفت محمدملک. نیست من ار؛ کگفت زرگرخواستند.  طال خروس

 برد. دربار به را صندوقچه زرگرد. روبیا را صندوقچه و دستاس تا برود زد آتشرا  سیمرغ

: گفت کنیز به محمدملک. زرگر دکان فرستاد را کنیزش .برگشته محمدملک ت؛دانس دختر

-ملکدزدم. می را او یاهس اسب بر سوار سیاهپوش من ،آیندمی بیرون حمام از که موقعی

رد. کمفراه قشونی سیمرغ زد؛ آتش را سیمرغ پر. شد دور شهر ازعروس را دزدید و  محمد

 را برادرانش جنگ کن. درواگذار را پادشاهی یا باش جنگ آماده یا دادپیغام پدرش به

 پادشاه. برداشت نقاب د وشردوا قصر به پیروز محمدملک. داد صلح امیپ پادشاه. اسیرکرد

 دختر با محمدو ملک نشانید تخت رب ش، او راشجاعت به پاداش ت وشناخ را شپسر

 ).213-205: 1396شیرازي، (ن.ك: انجوي» .کردیعروس کوچک

نمود قهرمان، دیوان، برادران و اژدها و مار و شاه نمودهاي  محمدملک قصهدر این         

و سیمرغ پیرخرد. در مرحلۀ اول پیوند با آنیما، دختر  آنیما کوچک نموددخترسایه هستند. 

  کند.کوچک(آنیما قهرمان را در مبارزه با سایه (دیو) یاري می
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ا با آموختن راهکارهاي در مرحلۀ دوم بازپیوند با آنیما، آنیما (دختر کوچک) قهرمان ر

 قصهکند. در این در مبارزه با نمودهاي سایه(شاه، اژدها، مار و برادران) یاري می رهایی

 شوند.نمودهاي سایه جز شاه، به دست قهرمان کشته می

 اي از پیوند و بازپیوند قهرمان با آنیما است. دو مرحله مردانههم روایتی  قصهاین  

  برادر سه. 4-1-2

 .بودند دخترار خواست پسرها .داشت دختريتنها  تهیدست و برادر پسر سه ثروتمند برادر

بگو  هستند؛ مدختر خواستار تو پسران: گفت. برادر تهیدست شدند بزرگ پسران و دختر

 اسب یک و تومان صد کیهر :گفت شپسران به کدامشان بسپارم. ثروتمند به را مدختر

 به تا رفتند برادر سه .اوست آنِ دختر ،برگشتید نامهفتح با که هرکدام. بروید و بگیرید

 .بود آن پادشاه دالرام کهرسیدند  شهري تا به رفتند راهی به هرکدام و رسیدند راهیهس

 بگیریم، کشتی : ما بایدگفتم به برادر بزرگترالراد .بردند دالرام نزد را هاهغریبان نگهبان

. او گرفت ش راپول و اسب و شکست داد را پسر ، همسرت خواهم شد.شدي پیروز اگر

 روز .شد اسقّ و ناچار خوردمیانی شکست برادر دوم روز. شد پزهلیم یک شاگرد ناچار

-میشکست  م هرگاهدالراهمسرش شد.  دالرام شد، پیروز دالرام بر کوچک پسر سوم

تا بفروشد.  داد پسر به را گاوتا پیروز را بکشد.  دافرستمی عیارخسر زدن ايقهوه گاوخورد، 

 را دیگر تومان جپن تا  بیا: گفت خرید و تومان پنجدونو و آمد عیارسرخ تا نخرید کسی

 خواستگارعیار سرخ .رسید پیرزنی خانۀ به و کرد رفراقصدش را فهمید و  پسر م.بده

 را دخترم :بگو ،آمد عیارخسر .بپوشم من ،بده را دختر لباس: گفت پسربود.  پیرزن دختر

همسر  رفت. همسر نزد عیارخسر سوم شبهمسر او شد.  و پوشید را لباس .دهممی تو به

 انگشت: گفت .شمکُمی این با را دشمنانم: گفت چیست؟ دستگاه این عیارخسرپرسید: 
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 آنقدر . اوینچرخان ،نچرخان گفتم هرموقع اما : باشد،گفت عیارسرخ .بده آن به مرا

 عیارسرخ دهی؟می را گاو پول بقیۀ: فتبازگ و شد جاننیمه عیارد تا سرخچرخانی

 را بیمارم: گفت و داد پول دالرام. پوشید طبیب لباس. پسر رسید دالرام به خبرشناختش. 

 تا چرخانید را عیارسرخ چهلم شب. کرد مواظبت او از شب نهویس پسر. کن خوب

 چهل یشرط به ،کنممی خوب را مارتبی گفت؛پسر. رسید دالرام به خبر بازشد.  جاننیمه

 چهلم، شب و پذیرفت دالرامرا بدهی.  پولش بدزدند را االغم اگر و بدهی من به نگهبان

 پس. فهمید همه چیز را دالرام. انداخت چاه در و چرخانید را عیارسرخ و همه را کُشت

 تومان هزار ماهی: گفت را دید. شانبرادر پسر رفتند بازار به زر شتر دوبا  همراه پسر

 تختههمان  به باز و افتادند راه بهبرادران  .بزنم تانبازوی به غالمی هرم یشرط بهم، دهمی

. هستم تانکوچک برادر من: گفتیستند. گر و از برادر گمشده یادکردند و رسیدند سنگ

 چهل منگفت:  قصر بازگشتند. همسرش به با همسرش و انداختند چاه به برادران او را

. داد او به سالح  و اسب ، پسر را نجات و يساالر قافلهبود. خواهم شوهرم عزادار روز

همسرش  که فهمید و دید را برادرانش عروسیجشن  و رسید پسر رفت تا به قصر پدر

 را دو هر و کرداره تیري .گشتندمی میدان دور به سوار رشبراد دو .اندکرده عقد نیز را

 پسر همان من؟ کنینمی وفا خود عهد به آیا پدر: گفت پسر .کرد زندانی . پدر او راکشت

 نامهفتح نشانی: گفت دهند؟می هاآن به را دختر چرا است، من مال نامهفتح .توام کوچک

 از را کوچک پسر پدر ماجرا را فهمید. برادرانم. بازوي رب من غالمی مهر: گفت چیست؟

، شیرازيانجوي (ن.ك:» را هم به عقد او درآورد. اشهبرادرزاد و دالرام و آورد بیرون زندان

1396 :394-400.( 
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) دارد. پسر کوچک نمود قهرمان، برادران نمود قصهدر  قصهدو اپیزود ( قصهاین         

عیار همجنس پسرکوچک و نمود سایه، دخترعمو نمود آنیما، دالرام نمود آنیما، سرخ

 دیگر سایه، و پیرزن نمود پیرخرد است. 

یابد که رفتار مردانه دارد و بازتاب در مرحلۀ اول، قهرمان با آنیمایی(دالرام) پیوند می

هاي همانند سایه دارد. قهرمان(پسر کوچک) در جدال شده است که کنشآنیماي سرکوب

شود و با عیار) رویاروي مین بار با سایۀ (سرخشده پیروزمیشود. ایبا آنیماي سرکوب

جا پیوند میان عیار) کشته میشود. اینشود و سایه(سرخیاري پیرخرد (پیرزن) پیروز می

 شود. قهرمان و آنیما(دالرام) پدیدارمی

خواهد رسد و میدر مرحلۀ دوم قهرمان با نمودهاي دیگر سایه (برادرانش) به سازش می

(آنیما) و برادران( سایه) به سرزمین پدري بازگردد. اما سایه(برادران)  که همراه دالرام

خواهند، نمود دیگر آنیما(دخترعمو) را اندازد. سایه (برادران) میقهرمان را به چاه می

جنگد تا آنیما (دخترعمویش) کنند. قهرمان(پسر کوچک) با سایه( برادرانش) میتصاحب

شود و قهرمان به وصال رادران) به دست قهرمان کشته میآورد. سرانجام سایه (برا بدست

اي و دو مرحله مردانهنیز روایت  قصهرسد. این دخترعمو و دالرام و بازپیوند با آنیما می

 دهد.میرا نشان

 کرد؟ چه صنوبر به گل  .5-1-2

 بزرگ پسر .نبرند باغ به را گاه تنها پسرشبود تا هیچداده ردستو ثروتمندي روایت اول:  

 ريدخت. شد قلعه اردو و خارج باغ از ییآهو به باغ رفت و به دنبال هاغیبت آندر وشد 

 و ردب قلعه هايزیرزمین به او را دختر .کرديخواستگار او از پسر بیرون آمد. آهو جلد از

 پرسید:پسر شوي.کشته می بده و گرنهبپذیر و پاسخ را شرطم خواهی،می وصال اگر: گفت
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 ناچار پسر. بدهند ند پاسخنتوانست که انیخواستگار: گفت چیست؟ بریده سرهاي این

 یک: گفت پسر کرد؟ چه گل به صنوبر و کرد چه صنوبر به گلت: گف دختر پذیرفت.

 بود بیدار و خواب درختی زیر و نهاد بیابان به رو و بیرون آمد قلعه ازه و بد مهلت هفته

 پریزاد دختر عشق گرفتار پسر این! خواهرها: گفت درخت باالي کبوتر سهیکی از  که

 پیش راست راه ایدب جوان این .خواسته را صنوبر و گل سرگذشت پریزاد دختر و شده

 با سگی و شهر دروازةگُل کنار  قصابی دکان و به خانۀ گل برود. شود شهر و وارد بگیرد

 هدرماند وقت هر: تبه او داد و گف ريپ که رسیدي پیر به  پسر .است شپاسبان طال قالدة

 خانه روانۀ قصابگل  غروباد. د خواهد نجات را تو مرغی ،بزن آتش را پر این ،شدي

 ییجا م وغریب: گفت پسر خواهی؟می هچ: گفت قصاب ش رفت.دنبال ن بهجواو  شد

 پسر .بریدمخواه را سرش صبح ببرم، خانه به را کسی : من اگرگفت . قصابندارم

 يجلو را سگ غذاي باقیماندة بعد ورا داد  سگ غذاي اول قصاب شام وقعپذیرفت. م

 و لگُ من نام جوان ايت: گف قصاب ماجرا را پرسید و پسر گذاشت. قفس در یزیبای زن

 زندانی را زن م وکشت را خائن د. با کمک سگ،کر تخیان. عاشقش بودم و صنوبر زن آن

 قلعۀ به را ، اوسیمرغ. سوزاندرا  پر وان. جشو کشتن آمادة ؛گفت قصاب م. صبحکرد

 . داد او به يدیگر پر برد و پریزاد دختر

 گل سرگذشت سهرک که بودهشنید دختر .کردلنق برایش را صنوبر و گل ماجرايجوان 

. بگیردکشتگان را  انتقام ،گرفتمتصمی جوان. دماننخواهد وفادار او ، بهبگوید را صنوبر و

 را سپس همه ماجرا رهاکن. کوه بیر و در را پریزاد دخترگفت؛  زد وشآت را سیمرغ پر

 شیرازي،انجوي (ن.ك:» د.بو گریزان زنان از بوددهزن تا و کردفتعری مادرش و پدر براي

1396 :429-436.( 
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) دارد که دو قصۀ مستقل هستند. در قصۀ قصهدر  قصهدو اپیزود ( قصهاین            

، پدر و مادر پسر نمود پرسونا، کبوتر و سیمرغ هم آنیما پریزاد نمود دختر یا آهو اول؛

 نمود پیرخرد هستند. 

بینیم. پرسونا (پدر و مادر) با ممانعت شده (پریزاد) را میدر مرحلۀ اول آنیماي سرکوب

شده(پریزاد) دست اند. آنیماي سرکوبپسر از رفتن به باغ او را از آنیما دور نگاه داشته

 پس از آن قهرمان که شاهد مرگ سایه زند.هاي قهرمان(خواستگاران) مینابودي سایه به

گونه پیوند با آنیماي یا قدرت حیاتی است، دچار همذات پنداري با سایه شده و بدین

کند که منجر به گریز از سرانجامی میهاي بیشده(پریزاد)، او را دچار چالشسرکوب

 آنیما(پریزاد) میشود. 

مرحلۀ دوم و بازگشت قهرمان به نزد آنیما(پریزاد) شاهد نابودي آنیما به دست قهرمان  در

-شود و اجزاي روانش پراکنده میهستیم. نابودي آنیما مانع بازپیوند قهرمان با آنیما می

مانند. بنابراین؛ قهرمان انتقامجو با کشتن پریزاد (آنیما) و بازگشت به سوي پرسونا(مادر 

خویش ناتوان باقی  فردیترویگردانی از ازدواج، براي همیشه از تحقق و پدرش) و 

اي کمیاب از روایت مردانه از بازپیوند با آنیما است. همچنین با خواهدماند. این نمونه

 نابودي سایه(کشتن خواستگاران) روبرو هستیم اما نه به دست قهرمان بلکه به دست آنیما.

و کبوتران نمود پیرخرد هستند. در  آنیمانمود  صنوبردر قصۀ دوم؛ گُل نمود قهرمان، 

 شوند.مرحلۀ اول پیوند با آنیما، گُل و صنوبر همسر می

در مرحلۀ دوم بازپیوند با آنیما؛ آنیما (صنوبر) با خیانت به گُل، قهرمان را با چالش درونی  

هم ناتوانی قهرمان در بازپیوند با آنیما(صنوبر) و راندن  قصه این درکند. روبرومی

 فردیتیابی به از دست قهرمانآنیما(زندانی کردن صنوبر در قفس) روبروییم. بنابراین؛ 
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فرآیند ناموفق تحقق  مردانه ازکمیاب دیگري از روایت  ماند. این هم نمونهمی محروم

 است. فردیت

 بازرجان مال و پسرخارکن. 6-1-2

 کنی شد.خار روانۀ پسر و ناتوان. رمپی دیگر من :گفت ن به تنها پسرشخارک پیرمرد 

 روي يمروارید دانۀ و شد شعاشق پادشاه دختر. خوابید صردیوار ق سایۀ در خسته

و  پدر : بهگفت و داد او به مروارید دانه چند دختر و شد بیدار سرك. پانداخت شصورت

آموختن رمز مال بازرجان  پادشاه . شرطفرستاد خواستگاري هب را مادرش مادرت بده. پسر

 بود.

پذیرفت و شاگرد  خارکن پسر شد.میهکشت آموخت،می را اگر کسی رمز مالبازرجان       

 بگو جواب در ،بخوان گفت پدرم وقت هر. گفت؛ شد عاشقش مال دختر مال شد.

رمز  پسر. کندمی آزاد را تو وقتآن نده، جواب بیشتر را؟ سیاهیش یا بخوانم را سفیدیش

. بگیر پس م راافسار و بفروش مرا تو موشمی اسبی منپدر  :گفترا آموخت و بازگشت. 

. شناخت را آنان بازرجان مال راه بین در .بفروشدبرد تا  پدرششد.  گوسفندي دومبار 

؛ گفت دخترش بهو  برد خانه و به خرید افسارش با را گوسفند و داد خارکن به زیادي پول

 بیا :گفت مال .کنمنمیاپید را چاقو: گفت .شناخت را گوسفند دختر .روبیا زيتی چاقوي

 وردي شد، ناراحت مال .داد فراري ار پسر دختر .کنماپید را چاقو تا نگهدار را گوسفند

 .شد (الک یا غربال) کمویی مال ،شد سوزن پسر و به دنبالش رفت. شد گرگی و خواند

 خدمت هب و چید را آنن قصر باغبا و شد اناري . پسرشد شکاري باز مال ،شد کبوتري پسر

 خواهی؟می چه: گفتند. کرد خواندن بهشروع  قصر و در شد رویشید . مالبرد پادشاه

 زمین به را انار و شد ناراحت پادشاه. خواهدمی انار درویش ؛گفتند پادشاه به. انار: گفت



محور و خرد یتوار، 1401سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان  ی،ادب ايرشتهینب يهادوفصلنامه پژوهش
 51                                           )يجبر: سوسن یسنده(نو یرانیا يهاقهرمان در قصه یوندمحور بازپقدرت

 
 یک کرد. تنهارا جمع هادانه و شد خروسی درویش .پاشید اطراف به و شکست . انارزد

 و شد روباهی انار دانۀهمان  .بودهماند پادشاه تخت پایۀ زیر، بود آن در پسر جان که دانه

خارکن  پسر صورت به روباه و بازرجان مال صورت به خروس . عاقبتگرفت را خروس

. هم یادبگیرم را مال رمزخواستی  شما: پادشاها گفت پسر .کرد تعجب پادشاهند. درآمد

 را دخترش ،کردهاوف دشعه بهر خارکن پس دید که پادشاه. امآورده را مال آموختم و هم 

(ن.ك:  .بخشید هم را بازرجان مالو  گذاشت رشسشاهی را هم بر  تاج او درآورد. عقد به

 ).419-413: 1396شیرازي، انجوي

پسرخارکن نمود قهرمان، دختر پادشاه نمود آنیما، دختر مالبازرجان نمود پیرخرد        

 و مال بارزجان نمود سایه است. 

 آید.در مرحلۀ اول پیوند قهرمان(پسر خارکن) با آنیما(دختر پادشاه) بدون چالشی پیش می

(مالبازرجان) در مرحلۀ دوم و بازپیوند با آنیما، قهرمان با شرط آموختن راز سایه

(مال  و نمود سایه شودمی پسرخارکن عاشق بازرجان(پیرخرد) مال دختراست. رویروشده

اي است و قدرت شخصیت پیچیده ن)ازرجاالبم. سایه(شناساندمی قهرمان به رابازرجان) 

است. حال هاي سایه را آموختهپنهان شدن و پیکرگردانی دارد اما قهرمان نیز توانمندي

هاي سایه، سایه از توان پیکرگردانی و پنهان ماندن برخوردارند. پیکرگردانی قهرمان و

کند. پیروزي قهرمان نمود قدرت پنهان سایه است که در یک لحظۀ غفلت ناگهان بروزمی

به سبب آگاهی از رازهاي سایه است. عالوه بر این؛ یاري پیرخرد(دختر مال بازرجان) و 

شوند. بخشیدن و پذیرفتن می از سایهقهرمانزي و رهایی پیرو باعثآنیما(دختر پادشاه) 

است و یکپارچگی اجزاي روان؛  فردیتهاي تحقق کامل سایه(مالبازرجان) از ویژگی
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به  فردیتاز تحقق مردانه نیز روایتی  قصهگردد. این قهرمان، آنیما، پیرخرد و سایه می

 دهد.میبهترین شکل را نشان

 قهرمان با آنیموس  پیوند. پیوند و باز 2-2

هاي قصهدر این بخش به قهرمانان زن و روایت زنانه پیوند و بازپیوند با آنیموس در 

الگوي ها پیرخرد به صورت کهنقصهپردازیم. نکتۀ مهم آن است که در این می ایرانی

ها هقص). با توجه به این که قهرمان این 516: 1373کند( ن.ك: یونگ، میمادر هم تجلی

ها نمود قصهاست اما در اغلب این  قصهکه همجنس قهرمان زن زنان هستند، مادر با آن

 پیرخرد است و خویشکاري راهنمایی و یاریگري دارد.

 خونریز فتنۀ و ابراهیم شاهزاده .1-2-2

 د. او به پیرزندهمیهپنا او به یپیرزن .دشومی خونریزۀفتن سرزمین راهی ابراهیم شاهزاده

سبب خونریز ۀفتناز  پیرزن کُشد.می را شخواستگاران که شده دختري عاشق ؛گویدمی

 نري آهوي که آهویی ماده و در کنار دیدم خواب یبید؛ شگومی او پرسد.کارش را می

 پاي. بار دوم ورمآمی بآ روممی .کندمیرگی سوراخی درآهوي نر  ايهستم. ناگهان پ

 .گرددنمیازبدیگر  د وبیاور آب تا رودمی اوو کندمیرگی من

 شدیوار نقش آهوي نر گرفتار در دامی را بر و بساز حمامیکه  گویدمی شاهزاده به پیرزن

را  جفتش تا بنددمی عهد و شودمینپشیمااز خونریزي  نقاشیه با دیدن فتن. کنینقاش

 هتنف خانۀ در به سرخ و سبز سفید، لباس با روز سه ؛گویدمی شاهزاده به پیرزنپیداکند. 

گاه داستان آن و کنندت دستگیربمان تا  سوم روز. کنرفرا و واي وم؛ آهبگو بار سه و برود

 به . دختر تا چشمشگردممی جفتم دنبالگرفتار صیاد را بازگوکن و بگو که  آهوي نر
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 اه همپادش ردند.گازمیب ایران به  و کنندمیجازدوا هاشود. آنمی عاشقافتد، می شاهزاده

 ).46-39: 1396، شیرازيانجوي(ن.ك: » د.نشانمی تخت رب را شاهزاده

فتنۀ خونریز قهرمان، آهوي نر آنیموس، شاهزاده آنیموس و پیرزن  قصهدر این         

 نمود پیرخرد هستند. 

در مرحلۀ اول؛ داستان رؤیاي فتنۀ خونریز و بازنگشتن آهوي نر را داریم. پس از این 

-میشده است، چونان سایه عمل( فتنۀخونریز) که تحت سیطرة آنیموس سرکوبقهرمان

 زند.  کند و دست به کشتن خواستگارانش می

در مرحلۀ دوم؛ شاهد بازپیوند قهرمان با نمود دیگري از آنیموس(شاهزاده) هستیم. این 

ریز) را با بار آنیموس(شاهزاده) با راهنمایی و یاري پیرخرد (پیرزن)، قهرمان(فتنۀ خون

شود کند و موجب دگرگونی قهرمان مینقاشی گرفتارشدن آهوي نر به دام صیاد روبرو می

-و سرانجام قهرمان (فتنۀ خونریز) به یاري پیرخرد(پیرزن) پذیراي آنیموس(شاهزاده)  می

دو  زنانه وروایت  قصهشویم. این جا شاهد بازپیوند قهرمان با آنیموس میشود. در این

 دهد. میرا نشان فردیتاي از تحقق مرحله

  د و باغ...زر گل باغ. 2-2-2

 .بدهد آب ه به اسبشسرچشم رفتمی. شاهزاده کردمی تکانی دکان دوزيهپین پیرمرد

 عید تا یا «:گفتدوز به پینه و افتاد زمین بهشاهزاده  و کردمر هاپاره کفش با دیدن اسب

 براي دخترش را ماجرا پیرمرد» .بنديمی را دکانت یا دوزيمی لگُ از لباس دست یک

 تا /گل سوزن بیار تو /گل الگوي بیار تو :بگو د،ندار غصه کهگفت: این دخترکرد. نقل

 پیرمرد فردا. گل جوراب بدوزم من تا /گل انگشتانه بیار تو /گل عرقچین بدوزم من

: گفت دوزهپین داده؟ یادت کسیهچ ت؛گف د. شاهزادهکر تکرار را دخترش هايحرف
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کنیزي از  عید شبد. شدن نامزد هم با و شد دوزپینه دختر عاشق دیدهان شاهزاده» .دخترم«

 ران و برداشت را هاسکه کنیز .کردزبا دیر دختر .زد در و آورد شام و طال هايسکۀقصر 

 فرمایشی اگر گفته شاهزاده :گفت و داد را شامسینی  و زد در دوباره و خورد را مرغ

 کنیز با اما ،نبود رانش هم مرغ ،نبود تاش سه هااشرفی بگو :گفت دختر .بگویید د،داری

. کردبازگو را دختر هايحرف پیش شاهزاده و و رفت و برداشت را لباس کنیز ه.نباش تکار

 .گرفتلد به را دختر کینۀ. کنیز شمکُمی را تو ،بکنی را کار این دیگر: اگر بارگفت شاهزاده

 به و زد گاز را یکی و خورد را هاسیب کنیز .ببرد دختر براي تا داد کنیز به سیب شاهزاده

 شاهزاده .آمد بیرون سیب تخمه که بود درشتچنان  خانم دندان ت: گفو  داد شاهزاده

آلود گل يپا با کنیز .خرید کفش . این بارخورد را سیب و شیدک خجالت همساالنش بین

 ت.شکاف پوشید، را کفش کرد،میدلگ گل انم: خگفت و آمد .شکافت کفش و پوشید

 هفته ک. یکرد زندانی را خود و رفت قصرش به همساالنش شرمنده شد، بین شاهزاده

 ادوز رر پینهدخت من: گفت مادرش به. شاهزاده نشد داماد از خبريبود،  عروسی بعد

 زرد گل باغ به شاهزاده فردا: گفت عروس بهدانست؛ اتفاقی افتاده.  مادرش. خواهمنمی

 بگیر را گل دسته .شون پیاده اسب از برو. باغ به زرد اسب بر سوار و زرد لباس تو رود.می

 سرخ گل باغ به شاهزاده فرداق دختر شد. عاش دل صد هب شاهزاده .شو خارج باغ از و

سرخ را از او گرفت و از باغ  گل دسته سرخ اسب بر سوار و سرخ لباس عروس رفت.

به باغ  سفید اسب بر سوار و سفید لباس ، عروسرفت اسی باغ به شاهزاده خارج شد.

 داروي ،شربت ز خوردنا بعد .شد پیاده د، دختردا دختر به را یاس دستۀ شاهزاده رفت.

 رادستش  شاهزاده د.بری و دستش را شکست را شربت شیشۀ و داد شاهزاده به بیهوشی

 هوشه ب که شاهزاده .آمد بیرون باغ از و برداشت را یاس دسته دختر .شد بیهوش و بست
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به  کرد. شاهزادها نقلر هم ماجرا مادرششنید و  دختر را صداي ت.برگش قصر به ،آمد

 ه،خورد یسیب نه؛ که خورد قسم را میان همساالنم ریختی. دخترم آبروي: تو گفتدختر 

 و ببندد اسبی دم به را شموی دستور داد؛ شاهزاده .است کنیز کار ی دیده. فهمیدندکفش نه

د. (ن.ك: کردنیزندگ خوشی به هاي سالها سال. آننگذاشتاما دختر  ،رهاکنند بیابان در

 ). 357-351: 1396شیرازي، انجوي

 در دوز( قهرمان)، شاهزاده(آنیموس)، کنیز(سایۀ) و مادر شاهزاده(پیرخرد).دختر پینه      

-یابد و نامزد میمیدوز (قهرمان) با شاهزاده(آنیموس) پیوندمرحلۀ اول پیوند، دخترپینه

 شود.

(پیرخرد) با شاهزاده مادرشود. میهاي سایه گسستهدر مرحلۀ دوم؛ این پیوند با چالش

قهرمان) و  دوز(پیوند دختر پینه شناختی که از شاهزاده (آنیموس) دارد، موجب باز

هاي سایه(کنیز)، شناخت و ماندن کنش. ناشناختگی و پنهانشودمی )موسآنیشاهزاده (

) سایه(کنیز) را شاهزاده مادرکند. قهرمان با راهنمایی پیرخرد(شکست سایه را دشوارمی

که سایه(کنیز) کشته شویم. نکتۀ مهم آنمی وسآنیم شاهد بازپیوند قهرمان و  وشناسد می

یابی است و دو مرحله فردیتاز  زنانههم روایت  قصهاین شود. میشود بلکه پذیرفتهنمی

 دهد.مییابی را نشانفردیتموفق 

 بلور )تنگ (جنگ .3-2-2

 دختر بود.کرد. مادر دختر بزرگتر مردهمیش زندگیدختر باغبانِ پادشاه با همسر و سه

 تا بردمی باغ بههمراه خود  را دختر ناچار پیرمرد .ندزنکتک می مرا خواهرانم گفت؛می

باغبان او را  از و شودمی شعاشق و افتدمی دختر به چشمش شاهزاده روزي. شد بزرگ

 روغن و بید زغال روز حمام عروس، بدنش را با ، پنهانیپدر زنکند. میخواستگاري
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-یزندگ گیرد، تنهامی، سرخورده تصمیمعروس با دیدن شاهزاده .کندمی سیاه خشخاش

 و دنکمیکمک هم عروس .بپزد نان تاآید می نانوا روز یکماند. قصر میدر  دخترکند. 

-می را دستمالشدن سبب سیاه شاهزاده مادرکند. میكپا دستمالیش را با پیشانی عرق

برند و دختر ماجرا را می حمام به را دختر .امکردهكپا را پیشانیمگوید؛ می عروس پرسد.

 باغ روانۀ سفید سکۀ با سفید اسب رسوار ب ،سفید رختاو را با   شاهزاده مادر گوید.می

دهد. دختر می او به يسفید گل دسته و گیردرا می سکه ید،آمی باغ در بهکند. شاهزاده می

شاهزاده  بار ینید. اآمی باغ در به سرخ سکه با سرخ اسب رسوار ب ،سرخ خت، ربعد روز

 سکه و زرد اسب با زرد، رخت بعد روز گیرد.می سکۀ سرخ و دهدی میسرخ گل دسته

: گویدمی روي؟می کجا به و آییمی کجا از ؛پرسدمی رود. این بار شاهزادهمی باغ در به زرد

 .آوردمی آب چینی ظرف در شاهزاده .خواهدمی آب و روممی ماچین به و آیممی چین از

 شپای کند تارهامی را بلور جام دختر .خوریممی آب بلور نگت در ما ؛گویدمی دخترك

 به و دهدمی دختر به یگل دسته و بنددمی را او پاي شدستمال با شاهزادهد. شو یزخم

 کجا هاگل این که پرسدبیند، میرا در قصر می د. ناگهان همان دستۀ گلآیمی قصر

 چون ه دختريشاهزاد است.هگرفت تو از ه،آمد باغ در به که کسی :گویدیادر مم است؟هبود

 »د.ننکمیزندگی به خوشی هاي سالها سالد و آنرسمی سزایش به پدر زن بیند.می ماه

 ).382-377: 1396شیرازي، (ن.ك: انجوي

نمود  شاهزاده مادر ، زن پدر سایۀ پنهان،قصه؛ دخترباغبان قهرمان قصهدر این       

اول؛ پیوند قهرمان(دختر باغبان) با  پیرخرد، و شاهزاده آنیموس هستند.  در مرحلۀ

-گیرد و شاهزاده دختر را از پدر خواستگاري میمیآنیموس(شاهزاده) به راحتی صورت

شود. کند. در مرحلۀ دوم، سایه پنهان(زن پدر) موجب گسستن پیوند قهرمان و شاهزاده می
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تا شاهزاده(آنیموس)را  کندمییراهنمای را مادر شاهزاده (پیرخرد) قهرمان(دخترباغبان)

شود میپدر) راندهدر پایان سایه(زن بشناسد.حال شاهد بازپیوند قهرمان و آنیموس هستیم.

روایتی زنانه از پیوند و بازپیوند با  قصهشود. این قهرمان محقق می فردیتو فرآیند 

 است. یابی موفقفردیتآنیموس و بازتاب فرآیند 

 مارنسلطا. 4-2-2

 کوچک دختر: یک از دخترانت را به من بده. گویدمی ي به اومار . دارد دختر سه خارکنی

شود و می زیبایی جواناز پوست بیرون آمده و  مار . شب عروسی پذیردمی مهرنگار

گوید: می بزرگ خواهر خزد.می بیرون اتاق از و رودش میجلد به مارنسلطا صبح

 مهرنگار. سوزانندمی چه با را پوستش بپرس .شنیدیم را هایتانحرف و دیدیم را شوهرت

 انشخواهر دمسپیده .سوزانندمی سیر و پیاز پوست با با ناراحتی گفت: مارنسلطاپرسید و 

 بدبخت مرا و خودت گفت: مهرنگار عاقبت مارنسلطا را دزدیدند و سوزاندند. پوست

 یک و فوالدي کفش یک ،بیایی دنبالم خواستی اگر. بینینمی مرا دیگر رفتم و مني. کرد

 .بیایم تا بمان شدند، سوراخ که جاره .کنتدرس آهنی عصاي

 سوراخ قشچار رسید ودید ايچشمه به ی رفت تاآهن يعصا و يفوالد قچاربا  مهرنگار 

: گفت دختر .بخورم آبی تا بده را ظرفت: گفت مهرنگار و آمد دختري و همانجا ماند. شده

ا ر آب کنیز .شود خون و چرك آب : برو کهگفت مهرنگار. زندمی مرا بمارباتوانم مین

-آورده کجا از: مار گفتنسلطا .است خون و چرك دید و ریخت مارنسلطا دست وير

 مارنسلطا .ندادم من. بنوشم آب تا ظرفت را بده :گفت زنی جاآن .چشمه از: گفت اي؟

 پرسید، مهرنگار داد تا بخورد. آب مهرنگار کنیز به. دهه او بب و کن آب را ظرف برو: گفت

در را انگشترش و کنممی پر من را تظرف: گفت مهرنگار .مارنسلطا :گفت کیه؟ تو ارباب
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-نسلطا دست توي انگشتر ت،ریخ مارنسلطا دست روي را آب همۀ کنیز .انداخت ظرف

 امشب ؛شندکُمی را تو بفهمند مادرم و پدر: گفت. آمده مهرنگار که. دانست ماند مار

 مادر. کنیارک ايآمده و سیکبی گویممی و برممی را تو .کنندمیعقد برایم را دخترعمویم

 را هاغربیل رو: بگفتم. ببر بین از را مهرنگار باید؛ گفت و هست رازي فهمید ارمنسلطا

 الیخ دیدمی ،کردمی غربیلدر  آب را هرچه مهرنگار .هادیگ توي بریز را هاآب و بردار

: گفت مارنسلطا مادر. کرد پر را هادیگمهرنگار  و خواند وردي و فهمید مارنسلطا .است

 لباس قیچی بگیر تا و بده را کاغذ این .خواهرم خانۀ برو بیا . حاالاست وت استاد کار این

 برعکس ،رسیدي امخالهخانه  قدمی چندبه  :گفتمار به مهرنگار را بدوزم. سلطان عروس

ه داد. خال به را نامه و دکرلباط را هاطلسمهمۀ  . مهرنگارهستند طلسم هاآن. چون همۀکن

 رد روي قیچی: گویدمی یموش شنید مهرنگار یاورم.ب را قیچی من تا باش : گفتخاله 

-نسلطا خانۀ به رسید تا ددوی مهرنگار .بخورد را توخواهد . خاله میکن فرارر، بردا است

 مارنسلطا عروسی شب. است وت استاد کار: گفت برگشته سالم مهرنگار دید که مادر .مار

 طویله در صبح .بخواب اینجا: گفتند و طویله توي بردند را مهرنگار ،عمویش دختر با

 کشتم را وا ه؟ گفت:چ دخترعموت :گفت مهرنگار. کنیمرفرا اید: بگفت مارنسلطا .شدزبا

ر. کسان بردا نمک و سوزنمشتی  ،آب کوزه ،شو بلند .گذاشتم کبوتر دو سرش روي و

 خواند وردي و بریز را هاسوزن: گفت مارسلطان .افتادند راه به هاآن دنبال بهمار سلطان

 مارآنان زخمی شدند. سلطان ند.رسیدمی آسمان ه بهک شدند بلند قدري به هاسوزن و

 و پدر هایشان را سوزاند.زخم و شد عظیمی کوه و خواند وردي و بریز نمککه  گفت

 دریایی و خواند وردي .بزن زمین به را زه؛ کوگفت مارنسلطا .ماندند زنده مارنسلطا مادر

 به یافتند ونجات مهرنگار و مارنسلطا ش غرق شدند.مادر و پدر و شد درست خروشان
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 مهرنگار و مارانسلط. کنندارفر خواستندمی و ترسیدند ند. خواهرانشبرگشت خارکن خانۀ

: 1396شیرازي، د. (ن.ك: انجويکردنیزندگ خوشی به سال هايسال و بخشیدند را هاآن

8-13.( 

مار هم نمود آنیموس و هم نمود پیرخرد، ؛ قهرمان مهرنگار، سلطانقصهدر این         

اش نمود سایه هستند. در مرحلۀ اول پیوند، مار وخالهخواهران، مادر سلطان

 کند.میقهرمان(مهرنگار) با آنیموس(سلطان مار) ازدواج

شود. مهرنگار میدر مرحلۀ دوم؛ با فریب خواهران(سایه) پیوند قهرمان و آنیموس گسسته

رود. مار (آنیموس) میبرده، آگاهانه به جستجوي سلطانکه حال به فریب سایه پی

مار که هم نمود آنیموس و هم مار و خاله(سایه) هستند. سلطانخواهرانش، مادر سلطان

ها پیروز شود. بنابراین؛ بر سایه تا کندمیککم قهرمان(مهرنگار) به نمود پیرخرداست که

یابد و در اینجا شاهد بازپیوند قهرمان و آنیموس هستیم. در پایان میمهرنگار رهایی

بخشد و را میگردند. خواهرانش(سایه) مار به کلبه خارکن بازمیمهرنگار همراه سلطان

دو زنانه و شود. این روایت میبه بهترین شکل محقق فردیتگونه فرآیند پذیرد. بدینمی

 اي از پیوند و بازپیوند است.مرحله

 سخنگو مرغ. 5-2-2  

 کلبۀ اطراف هشاه ب گذارهمان شب  .گفتندمی آرزوهایشان از کلبه در خواهر سهشبی 

 آشپز زن مخواهمی من: گفت بزرگ خواهرشان را شنید. هایحرفو از پشت دیوار  افتاد

 آرزو منگفت:  کوچک خواهر. بشوم وزیر زن دارم آرزو من. دیگري گفت: بشوم شاه

 را براي خواهر. دو دنبیاور قصر به را خواهر سه داد دستور. شاه بشوم شاه خود زن دارم

 . کرددعق خود براي را سومی و وزیر و آشپز
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 دنیا بهوي دوقل کوچک خواهرگرفتند، خواهر کوچکشان را نابودکنند. تصمیم خواهر دو

 حمام به را هابچه شانمادر مده روزبود.  زريلکاک پسر و مروارید گیسوي ختر. دآورد

 شاه .انداختند دریا به گذاشتند و  ايصندوقچه در را هابچه هاسپرد. خاله هاخاله و به برد

 .بیندازند قصر چاه به را زنش دستور داد تا، نکرد پیدا را هابچه چون

ها . او و همسرش بچهگرفت آب از را صندوقچه فرزند، پنهانیبی يتاجر  آن سوي دریا 

 دیار به برادر و خواهرساله شدند، آنان از دنیا رفتند.  سیزده دوقلوها وقتید. کردنگبزر ار

 بازي هابچه با رش روبروي قصربراد و ماندمی خانه در وزهارگشتند. دختر رب خودشان

. زندمیما را  نگرد ،بفهمد شاه را شناخت.گفت اگر زريلکاک بزرگ خالۀ . ناگهانکردمی

 من: گفت فرستادند. ی را پیش گیسودرازپیرزن. کننددنابو را هابچه تاگرفتند تصمیم

. برادرش بیاورد نقره آب ،حیاط حوض براي تا بگو برادرت به .هستمتان مادر دخترخالۀ

 زريلکاک .بیفتم راه زود صبح تا اي بدهتوشه .شودنمی پیدا دیار این در اينقره آبگفت: 

 ماجرایش را و کرد سالم بود، خواندن پیري مشغول نماز .رسید دنیا سر آن به تا رفت 

 و رسید اژدها چند به پسربه او دمید.  و خواند دعایی و اش کردراهنمایی حضرتت. گف

: گفت مرغ رسید. سخنگو مرغ و طال درخت و نقره آب وضو به ح گذشت از کنارشان

ن. پسر آب نقره را برداشت کرپ را اتکوزه و: برگفت مرغ. نقره آب ؛گفت؟ خواهیمی چه

 پیش دوباره و دیدند را او خاله دو رفت. بیرون بازي براي زريکاکل .خانه به و برگشت

 حوض وسط طال درخت یک نیست حیف: گفت مرواریدوگیس به پیرزن .رفتند پیرزن

ر. بب و کن جدا را هشاخ یک رسید. مرغ گفت؛ مرغ به افتاد راه زريلکاک صبح نباشد؟

زري . باز کاکلکاشت حوض وسط را طال درخت پسر شاخه را آورد و گیسو مروارید

به  پیرزن؟ نبردي بین از را به پیرزن گفتند چرا پسر و دیدند را او اهخالهرفت بازي. باز 
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 سخنگو مرغ خترنداري. د سخنگو مرغ یککه  قصر این و تو حیف: گفت گیسو مروارید

 پیر . این بارامشده نابود بدان ،برنگشتم روز سیزده از بعد اگر :گفت زريخواست. کاکل

 گفت به مرغ ،بگیرد را مرغ پاي خواست قبل اتدفع ندهمان پسرك ،بود به او ندمیده

 اسبیخبر گیسو مروارید بی .برنگشت برادر سیزدهم روز .شد سنگ پسر و شو سنگ

 هستی کی :پرسید حضرتپیر رسید.  به روز چند از پس نه پوشید وپسرا لباس و گرفت

 :گفت ی به او داد ودستورات پیردختر ماجرایش را گفت.  گردي؟می کسی دنبال به و

 مرغ به تا گذشت اژدها چند کنار از دخترك دمید.به او  و خواند دعایی بعد وکن ن عجله

طال  درخت اطراف در آدم صورت به سنگ صدها دید مروارید گیسو. رسید سخنگو

 چه هر و نگهداشت محکم را مرغ و را برادرمت: گف خواهی؟می ه: چگفت مرغ. اندافتاده

. درآمد آدم شکل به هم زريلکاکها شکست و . طلسم سنگ شدهکردلعم ،گفت مرغ

د و آنان رسی و درباریان شاه به برادر و خواهر آوازة بازگشتند. دیارشان هب برادرش با بعد

 به و کردفتعری را خواهر سه زندگی داستانمرغ سخنگو  به دیدن مرغ سخنگو آمدند.

 از را مادرشان تا داد دستور د. شاههستن دتفرزن دو همان برادر و خواهر این: گفت شاه

 شسزای به را جادوگر پیرزن و کردنبیرو قصر از را زن خواهر دو . بعدآوردند بیرون چاه

 شیرازي،انجوي(» کردند.زندگیخوشی و خرمی  به همسر و فرزندانش کنار در و رسانید

1352 :248-257 .( 

دو بخش دارد. در بخش اول؛ خواهرکوچک قهرمان و خواهران دیگر سایۀ  قصه      

 قهرمان، شاه نمود آنیموس است. 

 در مرحلۀ اول؛ شاهد پیوند قهرمان(دختر کوچک) و آنیموس(پادشاه) هستیم.
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در مرحلۀ دوم بازپیوند قهرمان و آنیموس، ابتدا سایۀ پنهان(خواهران) توانستند بر 

-کنند. این مرحلۀ با پیروزي سایۀپنهان(خواهران) ناتمام میلبهقهرمان(دختر کوچک) غ

نمودها عبارتند از؛ قهرمان(گیسومروارید)، پیرخرد(حضرت علی  قصهماند. در بخش دوم 

زري). آنیموس(کاکل ها و پیرزن جادوگر) و(ع) و مرغ سخنگو)، سایه(خاله

مرغ سخنگو)، توان چیرگی قهرمان(گیسومروارید)،  با یاري پیرخرد(حضرت علی (ع) و 

-کنند. در دو بخش مرحلۀ بازپیوند، سایه(خالهها و پیرزن جادوگر) را پیدامیبر سایه( خاله

ها و پیرزن جادوگر) ها) پنهان و مبارزه با آن دشوار است. در پایان سایه پنهان( خاله

 داریم. فردیتاي از فرآیند موفق و دو مرحله زنانهجا روایت شوند. اینطردمی

 درویش حیلۀ. 6-2-2

فرزندي  که دارمهمسر  چهل : منگفت شاهآمد.  قصر به درویشیشت. ندا فرزند یپادشاه

 و کرد دونیم و درآورد خود جیب از سیبی درویش دارند.ن کره که اسب چهلندارند و 

 چهل را دیگربه همسرانت بده و نیمه  و کن پاره چهل را یمهن این؛ گفت و داد پادشاه به

 به راها کره فرزندان و یکی از از یکی تا گردمبرمی سالسرِ من .بده انتاسببه  و کن پاره

ان را همراه دختر یک و کره سرِسال بازگشت و یک درویشه پذیرفت. پادشا. بدهی من

 باش :گفت دختر به. نبود همراهش کلید درویش د.رسیدن باغی به تا رفتندخود برد، آنان 

 پشت بردارد،  را تو کشتن قصد درویش: گفت دختر به پریزاد اسب کره .بیاورم کلید تا

 اسب کره کنم؟ چه ؛پرسید دختر. به شهري رسیدند. شویمردو جااین از تا شورسوا من

ند. نشناس را تو تا بپوش مردانه رخت و بمان  جاهمین و بردار مرا موي تار چند: گفت

 جوانی با شکارگاه رد دختر د.شرحاض تا زد آتش را اسب موي ،بود دلتنگروزي دختر 

 دوست تو این که گفتش مادر بود. شاهزاده قضا از .برد هخان به را او . جوانشد آشنا
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 بهدر دختر پ با یدنجنگ براي پادشاه روزي. شاهزاده نپذیرفت. است دختر ،نیست پسر

 برو :گفت اسب کنم؟ چه ؛پرسید پریزاد و اسب پیش رفت دختر. کشیدرلشک انآن شهر

 .آمد شاهزاده یشب جنگید و پیروز شد. دختر .شويمی پیروز بجنگ که و جنگ میدان به

 برادرخواندة این که گفتم :گفت مادرش. کردرخب را مادرش دید، دختر گردن دور ماري

گرفتند. سپس شاهزاده جشن روز شبانه فته و کرددعق را دختر شاهزاده .است يدختر و،ت

 رفت.  سه ساله مأموریتی به

 دراست. کرده با شاهزاده ازدواج کهدانست  و رسید دختر شهربه  درویش از آن سو      

 شهر از :گفت و آمد قاصدي روزي ؟کردوجو میپرس . از مسافرانکردلمنز خانهقهوه

دید؛  راشاهزاده  نامه و خورانید جوان به بیهوشی داروي درویش آوردم. نامه دوري

 همسرم ،دیدم خواب مادرجان،«: نوشت رویشد» م.همسر جان و تو جان مادرجان،«

 خیالترت مسدربارة ه« ؛نوشت مادر .داد شاهزاده مادر به را نامه قاصد »کردهخیانت

 پسرجان،«: نوشت و کردضعو را نامه رویشبرگشت و د خانهقهوه د بهقاص »د.باش راحت

 تا نگهدارید رارم همس «؛ نوشت ود. خوان را نامه شاهزاده ».دلبسته جوانی به همسرت

 مرهمس باید« : نوشت و کردضعو را نامه درویش بازآمد و  خانهقهوهبه  باز قاصد »م.بیای

 .کردند. آتش روشنباشد تقدیر هرچه: گفت دختر .گفت راماجرا  مادر» بسوزانی. را

 دختر ،کردلخیا شاهزاده مادر شت.گذ آتش و با او از زد آتش را پریزاد اسب موي دختر

 درویش کار ،دانست وجويپرس از بعد  دید،ماتمزده  را مادر. تبازگش شاهزاده .سوخت

 ت. گذاش بیابانبه  و خود سر داد را قتلش دستور و است

 من. سوخته من جگر؛ گفت اسب .رسید ايچشمه ر رفت تا بهدخت سوي؛ازآن      

، ماند قصر در ی. دختر مدتشودمی قصري تو براي من هیکل و شوممییتالشم جاهمین
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 درختی . رويرسید ايچشمهد، به کرمیت و نیایشگذاش بیابان به سر يروز سرانجام

 ؟هستی کی :گفت شاهزاده دید.آب در دختر را عکس .رسید چشمه . شاهزاده بهشدانپنه

 ».بشوم ظاهر تو پیش توانمنمی داري،ر کاچه تو ،برو و بخور آب جوان اي«گفت: دختر

زادگاه  و با هم به شناختند را همدیگر. آمد ایینپ و پوشید دختر. آورد ش رالباس پسر

 ).278-275: 1352شیرازي، (ن.ك: انجوي» .گشتندازب دختر

دختر، قهرمان و اسب پریزاد و مادر شاهزاده نمود پیرخرد، درویش  قصهدر این         

-که آنیموس سرکوبشاهزاده نمود آنیموس هستند. نکتۀ مهم آنشده، و آنیموس سرکوب

چالش میان قهرمان(دختر) و درویش(آنیموس  قصهشده، کنش سایه دارد. در این 

شده) است. پیرخرد(اسب پریزاد) از آغاز از راز درویش آگاه است و چاره را در سرکوب

آسیب درویش(آنیموس  از آید تابیند. دختر به پوشش مردانه درمیگریز قهرمان می

پشت سایه است.  آنیموس منفی پنهانبماند. بنابراین؛ درویش نمود شده) درامانسرکوب

در پوشش  هرمان)قکند. دختر (میپیرخرد(مادر شاهزاده) و شاهزاده(آنیموس) را آگاه

 جنگد ورود و همراه با سپاه شاهزاده می، به شکارمیکندمینپنها را خود هویت مردانه

-هاي درویش(آنیموس سرکوبپس از آن که در برابر چالش )دخترقهرمان( شود.پیروزمی

 گریزد.به یاري پیرخرد(اسب پریزاد) می شود،شده)درمانده می

، نمودهاي پیرخرد(مادر شاهزاده و قصهمرحلۀ دوم؛ شاهد بازپیوند هستیم. در بخش دوم 

شده) چون سایه درویش(آنیموس سرکوباسب پریزاد) توان شناخت درویش را ندارند. 

پنهان و ناشناخته پرقدرت است. وقتی آنیموس(شاهزاده) و پیرخرد(مادر شاهزاده) در 

آنیموس مثبت  که هنگامیکنند. گیرند، توان شناخت سایه را پیدامیکنار هم قرارمی

ن شود. اکنومیکُشد، شرایط دگرگونشده) را می(شاهزاده) درویش(آنیموس سرکوب
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یابی قهرمان (دختر) در شناخت و بازپیوند با آنیموس(شاهزاده) محقق فردیتفرآیند 

 شود. می

 . تحلیل دو مرحلۀ پیوند و بازپیوند3-2

-103الف:  1376هاي پریان از یونگ(ن.ك: یونگ، قصهالگوها در هاي نمود کهنتحلیل

یگري افزودند. (ن.ك:کمپبل، هاي دهاي یونگ جنبه) آغاز شد. پیروانش نیز به تحلیل139

هاي یونگ، و دیگر پیروان یونگ چون؛ ). اگر بخواهیم به درك کلی از اندیشه1385

توان به چنین پاسخی در بارة چرایی پیوند و کنیم، میکمپبل، راگلن و هالیس اشاره

جامعه بازپیوند قهرمان و آنیما رسید: مرحلۀ اول پیوند با آنیما و آنیموس؛ نمایانگر روند 

پذیري قهرمان و تشرف قهرمان به دنیاي بزرگساالن در نیمۀ اول عمر و سفر از درون به 

پذیري و نمایانگر بیرون است. مرحلۀ دوم بازپیوند با آنیما و آنیموس؛ فرآیند پس از جامعه

 یابی قهرمان در نیمۀ دوم عمر و سفر از بیرون به درون است.مرحلۀ خویشتن

یا » تشرف«ایم یا به زبان کمپبل و الیاده گفته» مرحلۀ اول پیوند با آنیما«آن چه ما        

 زریفرمختص دوران بلوغ و ورود به جامعۀ بزرگساالن است. » پاگشایی«به زبان فریزر 

این مرحلۀ خاص که پاگشایی در ضمن «نویسد: می »همیشه«در این باره با آوردن قید 

 ).799: 1384(فریزر، » است گیرد، همیشه دورة بلوغمیآن صورت

 22، در الگوي قصهاي بودن رخدادها زندگی قهرمان بازتاب دیگري از دو مرحله      

شود که رابرت سگال فشردة آن را در کتاب میدیده قهرماناي لّرد راگلن در کتاب مرحله

مرحله توان به دو این الگو را می ).195: 1394، سگالن.ك: ( است.ه آوردهاسطور

 22بخش از  15کرد؛  مرحلۀ اول از زایش قهرمان تا به پادشاهی رسیدنش شامل تقسیم

است که قهرمان عنایت خدایان و آنچه تا  22تا  16بخش است. مرحلۀ دوم از بخش 
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تا پایان و مرگ قهرمان را  قصهدهد و بقیه رخدادهاي کنون به دست آورده از دست می

  گیرد.دربرمی

در سفر زندگی روان ما «دو مرحله دارد؛  فردیتیدگاه پیروان یونگ هم فرآیند از د      

دوم  مهیدر ن يگریو د یاول زندگ مهیدر نپرسد: یکی دو پرسش بنیادي از ما می

هدف نیمه اول به ؟  خواهدی: جهان از من چه مکه استاین اول  مهینپرسش  ی.زندگ

پذیري است. در پذیرش دیگران و جامعه وی، عشق و احترام مال تیامن دست آوردن

 کیاز  بنابراین؛ خواهد؟ یروح از من چه منیمه دوم زندگی پرسش این است که؛ 

در  يو معنو یار روحکدستور  کیبه  ،اول مهیدر ن یو اجتماع یکیولوژیب دستور کار

 ).1400رسیم. (ن.ك: هالیس، ی میدوم زندگ مهین

بردارندة کهن الگوهاي نوزایی نیز با این دو مرحلۀ اي درهاي اسطورهدر روایت     

زیستن روبرو هستیم؛ در مرحلۀ اول قهرمان محبوبی دارد (پیوند با آنیما ) و جهان 

کند. در مرحلۀ دوم؛ قهرمان درگیر مبارزه با سایه نیازهایش را براي زیستن به او هدیه می

شود، به ناچار رهسپار جهان میروخورد، با مرگ روبشود، در نبرد با سایه شکست میمی

شود، با غیبت قهرمان نازایی و خشکسالی و مرگ در روي زمین فراگیر مردگان می

شود، همسر یا محبوب قهرمان (آنیما) براي بازگردانیدن قهرمان به جهان زندگان تالش می

امکان  خواهد، با راهنمایی و یاریگري خدایان،کند، از خدایان (پیرخرد) یاري میمی

-شود، قهرمان به جهان زندگان بازمیمیرهایی قهرمان از جهان مردگان فراهم

گردد(بازپیوند با آنیما)، با شکست سایه و بازگشت قهرمان به جهان زندگان، نوزایی، 

گردد. در این مرحلۀ این قهرمان است که به جهان خیزي به جهان بازمیباروري و حاصل

 .)1394 ،یوسفی ي وجبرکند. (ن.ك: می باروري و نوزایی را هدیه
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ویژة هر انسان است که از دیدگاه یونگ  فردیتدستاورد نیمۀ دوم زندگی، تحقق     

اي از ویژة هر انسان است که نمود ویژه فردیتچیز، افزاید. آنچیزي بر جهان هستی می

تمامی طبیعت این «اند. اي از هستندگان است که بر خود آگاه شدهخلقت پیچیدة گونه

ترین ترین و آگاهیافتهیابد، لیکن تنها در کمال جوید و آن را در انسان میهدف را می

ها نیز به سهم خود بر ها. در مسیر این ادراك آگاهانه، حتی ناچیزترین پیشرفتانسان

ها از ماهیت ). آري؛ حتی ناچیزترین آگاهی انسان43: 1376(یونگ، » افزایدجهان می

دهد، چیزي بر جهان هستی میرخ فردیتوجودي آگاه و ناخودآگاه خود که در فرآیند 

 افزاید. می

که در استاي بودن پیوند و بازپیوند با آنیما، آنهاي دو مرحلهیکی دیگر از ویژگی       

الگو هستیم. حضور نمودهاي گوناگون ها، شاهد داشتن دو یا چند نمود از یک کهنقصه

اي بودن روند پیوند و بازپیوند قهرمان، آنیما و آنیموس گواه ناپیوستگی و دو مرحلهاز 

 اي بودن زندگی قهرمان روبروبودیم. ها هم با دو مرحلهقصهاست و در همۀ 

 محورقدرت. روایت خردمحور و روایت 4-2

ه از پیوند و که زن یا مرد باشد، دو روایت مردانه و زنان قصهبا توجه به جنسیت قهرمان 

هاي زنانه، خردمحور هستند و قهرمان با یاري بازپیوند با آنیما و آنیموس داریم. روایت

زنانه آن  فردیتکند. سبب خردمحور بودن فرآیند و راهنمایی پیرخرد بر سایه غلبه می

یونگ آنیموس یا همزاد مذکر زن را معادل کالم (خرد یا منطق) در زنان «است که؛ 

). بنابراین زنان به یاري پیرخرد با بازپیوند با آنیموس 63: 1387(ن.ك: بیلسکر،  »داندمی

بخشیده یا طرد  قصهگونه سایه در پایان کنند. بدینیا خرد درونی، خویشتن را کشف می

 شود. نمیشود. کشتن سایۀ خود، به دست قهرمان در روایت زنانه دیدهمی
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دادن صفت کودکانه به زنان باشد. زیرا؛ بب نسبتپذیرش و حضور سایه، شاید س       

خانگی در بین تمایالت و غرایز بشر وحشی از یونگ در تببین سایه معتقد به نوعی هم«

سو و بعضی صفات کودکانۀ مملو از زیبایی و طراوت از سوي دیگر است... لذا یک

آن را ازیادنبریم، هاي مطلوب بایست در حین فروکوفتگی سیماي تاریک سایه، ویژگیمی

هاي حیوانی، مبدأ زندگی و خودانگیختگی را نیز چه همراه با فرآیند  فروکوبی جوشش

 ).46: 1373(تبریزي، » ایم.به طرزي پنهان نابود ساخته

پسندد، محوري و خشونت را نمیاز جنبۀ مادرانه و حمایتگر وجود زنانه که قدرت       

کنند میجویی و اندیشیدن زنانه تالش، با تکیه بر چارهصهققهرمان   بگذریم. این که زنان

سازي شان در پی چارههاي زندگی را هم بپذیرند و هم در حد توان و امکاناتتا دشواري

تن است و از سوي دیگر به بهبرآیند از یک سو به سبب ترس از ناتوانی در مبارزه تن

ی و حمایت کمتر نظام اجتماعی سبب جایگاه اجتماعی است که در آن از پشتیبان

برخوردارند و بدین سبب آزادي عمل اندکی دارند. همین ناتوانی، در حاشیه بودن و 

داشتن اندك سرمایه حقوقی و اجتماعی زنان را به سوي مبارزة پنهان و خردورزي 

است. از دیدگاه یونگ این پذیرش و خردورزي بخشی از ناخودآگاه زنان است کشانده

جویی و خردورزي بر که قهرمانان زن از راه چارهاست اي ها به گونهقصهآن در  که نمود

شوند. دستاورد این خردورزي برخورداري از انگیزه زندگی و میسایه چیره

 خودانگیختگی بیشتر در روان زنانه است.

مردانه پیوند و بازپیوند با آنیما، قهرمان مرد هم با یاري  محورقدرتهاي در روایت       

جاکه سایه در پایان یک مبارزه قدرتمندانه جنگد و اما ازآنو راهنمایی پیرخرد با سایه می

شود. در موارد اندکی سایه رانده و در ساز شکست خورده، اغلب کشته میو سرنوشت
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وایت مردانه بازپیوند با آنیما با جنگیدن شود. بدین سبب رموارد نادري هم بخشیده می

، کشتن سایه است که محورقدرتاست. نکتۀ مهم در روایت  محورقدرتو کشتن سایه، 

سایه شامل نیروهاي «گوید؛ کند. چنانکه یونگ میآسیب واردمی فردیتبه روند تحقق 

نه این که ها را با زندگی فعال دربیامیزیم و مثبت و حیاتی هم هست، پس باید آن

). بنابراین؛ کشتن سایه به عنوان نمودي 266الف:  1377(ن.ك: یونگ، » سرکوبشان کنیم.

نیست و چنین انسانی از سرزندگی و  فردیتاز قدرت حیاتی، نشانگر تحقق موفقی از 

خودانگیختگی جویایی کمال، خالی خواهدبود. ولیکن در موارد اندکی که سایه قهرمان 

یابد و میشود، یکپارچگی اجزاي روان به بهترین شکل تحققمیشیدهمرد پذیرفته و بخ

را از سر خودآگاه و ناخودآگاه روان  ياجزا یکپارچگقهرمان به شکلی نمادین فرآیند ی

 کند. میگذراند و خویشتن خویش را کشفمی

 گیرينتیجه. 3

 هاي ایرانیقصهروند پیوند قهرمان با آنیما و آنیموس در «پرسش پژوهش این بود که؛ 

 »چگونه است؟

دادند. در نگاه نخست از دیدگاه نقدکهن الگویی نکتۀ مهمی رانشان هاي ایرانیقصهبررسی 

هستند و قهرمانان  قصهدرقصهاي و گاه ها اغلب داراي ساختار دو مرحلهقصهدریافتیم که؛ 

-گیرند. در مرحلۀ اول کمتر رویاروي سایه قرارمیدر دو مرحله در پیوند با آنیما قرار می

سازي روبرو هستند تا بتواند گیرند، اما در مرحلۀ دوم با چالش و رویارویی سرنوشت

مانان دوباره به آنیموس یا آنیما بپیوندند. ساختار کلی روایت بازپیوند چنین است که؛ قهر

روند یا به سبب اتفاقی تصادفی و با کمترین ابتدا به جستجوي آنیما و یا آنیموس می

پیوندند. این مرحله اول را بیان نمادین مرحلۀ تشرف و چالش به نمود اولیه آنیما می
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کنیم. در مرحله اول رشد پذیري و ورود قهرمان به جامعه بزرگساالن تفسیر میجامعه

 اجتماعی، پیوند قهرمان با آنیما و یا آنیموس روندي طبیعی است. 

شود. گسستن پیوند میکند، گسستههایی که سایه خلق میاین پیوند طبیعی با چالش     

تر و دهد و آغازگر چالش پیچیدهمیهاي گوناگون رخاولیه با آنیما یا آنیموس به سبب

ي با سایه است. در مرحلۀ دوم، قهرمان با هدف بازپیوند با آنیما یا سازترسرنوشت

شود. تنها راه رهایی، یاري و راهنمایی پیرخرد آنیموس، ناچار باید با سایه قدرتمند درگیر

داند و همچنین از اسرار و آنیما یا آنیموس است. پیرخرد شیوة رویارویی با سایه را می

م آگاه است. پیر در اوج درماندگی و ناامیدي قهرمان قهرمان و آنیما یا آنیموس ه

. این مرحلۀ بیان شودمیوزپیر حیاتی جدال این در شود و قهرمان با یاري او پدیدارمی

هاي فرد با و کشف خویشتن و رسیدن به شناخت تفاوت فردیتنمادین تحقق فرآیند 

گر دو مرحلۀ؛ رشد اجتماعی و ها روایتقصهکنیم. بنابراین؛ دیگر افراد جامعه تفسیرمی

هستند. اگر قهرمان در مرحلۀ دوم از سایه شکست بخورد، روند تحقق  فردیترشد 

 یابد. ش تحقق میفردیتشود و اگر پیروز شود، و رشد کُند و گاه متوقف می فردیت

با کشاکش قهرمان با سایه بر سر خواست بازپیوند با آنیما و  قصهدر مرحلۀ دوم       

شناسد و در آنیموس روبروییم و قهرمان به یاري پیرخرد و آنیما یا آنیموس، سایه را می

ان مرد و زن در پیروي از قهرمان يروزیپنهایی ستاورد شود. دمبارزه با سایه پیروزمی

 الگوییدر خوانش کهناست که  آنیموس پیرخرد و شکست سایه، بازپیوند با آنیما و

هستند، قهرمان با  قصههایی است که زنان قهرمان قصهدر  .است شتنیخو همان کشف

کنند و در پایان سایه رانده یا پذیرفته و یا میپیروي از راهنمایی پیرخرد بر سایه غلبه

زنانه خردمحور شود. این همان روایت نمیشود، اما به دست قهرمان کشتهمیبخشیده
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هاي قهرمانان مرد، قهرمان همچنان با پیروي از راهنمایی پیرخرد بر سایه قصهاست. در 

شود. این میشود و به ندرت پذیرفتهمیکند ولیکن در پایان سایه رانده یا کشتهمیغلبه
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