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Abstract  
Individuation is a term used in analytical psychology to characterize the 
integration of human psyche. Relying on clinical experiments as well as 
evidence from world-renowned legends and myths, Murdoch has identified a 
circular psychological travel pattern for women's individuation. The present 
study examined the fitness of the heroine’s individuation journey in Persian 
fairy tales considering the stages of the psychological cycle. The results of 
the study, while confirming the general conformity of the tales with 
Murdoch’s psychological cycle, have identified three different subsets for 
the Iranian fairy tales centered on a heroine. The first subset, including more 
than fifty percent of the studied stories, are the fairy tales which fully 
coordinates with Murdoch's psychological cycle for the heroine 
individuation; the second subset corresponds only to the first part of the 
intended cycle; finally, the third subset corresponds only to the second half 
of the Murdoch's psychological cycle. The psychological implications of 
these three subsets and the overall conclusion are also discussed in the 
article. 
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Introduction 

Research background 

So far, little attention has been paid to the solo journey of the female heroine 

in the Persian fairy tales. Although some studies (Heidari, 2017; Yahaghi et 

al., 2017), based on the morphological theory of Prapia Estés model of 

literary criticism, have examined the journey in one or more myths, the rest 

of the studies seem to have focused on the position of women next to the 

men's heroic journey. Mahmoudi Bakhtiari et al. (2014) analyzed the 

psychological cycle of Murdoch in three films, namely, Dog Killing, 

Occupation, and Facts About Leila Idris' Daughter, and Ismeilipour (2015) 

did the same on the novel We Get Used Do. Although these studies have 

investigated Murdoch's pattern in relation to the contemporary Iranian 

women, they have not considered the examination of older cultural evidence 

for this cycle, as Murdoch himself has noted. 

Aims, questions, and assumptions 

Influenced by Murdoch's psychological stages, this study examines those 

Persian fairy tales that reflect the individual hero's journey. The question that 

this study seeks to answer is whether the events described in these myths 

correspond to the particular psychological cycle that Murdoch posed for 

women's psychological individuality. The answer to this question can lead to 

a better understanding of Iranian culture towards women as independent and 

separate personalities from men. 

Discussion 

The hero's movement through a journey in fairy tales is to reach a goal 

which is, according to Jung, successfully achieved in the process of 

individuality (2011, p. 135). In The Depth of Being Woman (2015), Murdoch 

describes the stages of a woman's heroic journey to achieve individuality in 

11 categories: separation from femininity, identification with masculinity, 

gathering allies, the path of difficult trials, success, awakening, feeling the 

dryness of the soul: death, descent into the realm of femininity, a strong 

desire to be reunited with femininity, healing of the mother-daughter gap, 

healing of masculinity, wounded inside and holy marriage: the bond of 
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femininity and masculinity. These steps can be identified based on the events 

of the story and the actions of the female protagonist. Accordingly, the 

Iranian fairy tales that have considered the individuality of the female 

heroine (Darvishian, 2009) have been studied, and examples for each step 

have been identified accordingly. Based on this, different forms of each step 

have been categorized. 

Conclusion 

Many of the fairy tales analyzed in this study are consistent with the pattern 

of Murdoch's mental cycle. The Murdoch's psychological cycle has two 

main parts: the first part begins from the first stage (separation from 

femininity) to the fifth stage (achieving success), and the second part begins 

from the sixth stage (feeling of dryness of soul) to the eleventh stage (holy 

marriage). In the first part of this cycle, the journey of the female protagonist 

focuses on the growth of the "I" or ego; the second part, which is a meeting 

with the Goddess, is dedicated to the restoration of female energy at the 

mental level. These two sections are symbolically presented thoroughly in 75 

of the 146 myths analyzed in the present study (i.e. more than fifty percent). 

This shows the cultural context of these myths, acknowledging and 

accepting the independence and individual identity of the female heroine that 

is achieved in the first part of the cycle, and femininity in the form of respect 

for the goddess as a positive source of power, wisdom, and deep strength. 

The legends included in this group are usually myths that are far better 

known than other myths. 

After this group, there are 55 myths that have the first part of the cycle of 

individuality, i.e. the first to the fifth steps and also the tenth to the eleventh 

steps. The first part of the cycle of individuality is concerned with cultivating 

the independence and strength of the female protagonist and the competence 

of women in the outside world. Thirteen myths have been identified as 

examples for adapting the second half of Murdoch's cycle, which are the 

seventh step onwards. In the second half of her journey, the female 

protagonist revives the feminine traits she has lost through the struggle for 

victory and success in the male world. 
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The first, tenth, and eleventh steps of Murdoch's psychological cycle, 

namely, "separation from femininity," "healing wounded masculinity," and 

"holy marriage or the bond of femininity and masculinity" can be observed 

in all the myths under consideration - whether they fully cover the cycle, or 

remain to be matched with only one of the two. 
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های پریان ایرانی )بر اساس چرخۀ الگوی تفرد قهرمان زن در افسانه

 شناختی مورداک(روان
 

 3زادهمرضیه صادق ،2معصومه بذرافشان ،1سیدمهدی خیراندیش
 

 (9311/ 4/ 91پذیرش:  9318/ 96/ 62 )دریافت:
 چکیده

شناسی تحلیلی برای یکپارچه شدن روان آدمی استفاده اصطالحی است که در روان تفرد
 های ها و اسطورههای بالینی و نیز شواهدی از افسانهشود. مورداک با تکیه بر تجربهمی

وار برای تفرد زنان شناسایی کرده است. یک الگوی سفر روانی دایره شدة جهان،شناخته
های افسانه روانی وی را با رویدادهای سفر تفرد قهرمان زن در خۀهای چرپژوهش حاضر، گام

مقایسه و میزان مطابقت آن را بررسی کرده است. نتایج پژوهش، ضمن تأیید  پریان ایرانی
ها با چرخۀ روانی مورداک، به شناسایی سه زیرمجموعۀ مختلف از تطابق کلی افسانه

زیرمجموعۀ نخست با رمان زن نائل آمده است. های پریان ایرانی با محوریت یک قهافسانه
هایی هستند که چرخۀ روانی مورداک را های مورد مطالعه، داستانبیش از پنجاه درصد افسانه

بخش نخست چرخۀ با  فقطاند، زیرمجموعۀ دوم طور کامل برای قهرمان زن رعایت کردهبه
روانی  با نیمۀ دوم چرخۀفاً مورد بحث مطابقت کرده است و درنهایت، زیرمجموعۀ سوم، صر

شناختی مربوط به این سه زیرمجموعه و نتیجۀ کلی یابند. تلویحات روانمورداک تطابق می
 پژوهش نیز در مقالۀ مورد بحث قرار گرفته است.

 های پریان ایرانی، چرخۀ روانی، مورداک.تفرد، قهرمان زن، افسانه های کلیدی:واژه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول(. نور. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام9
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 . مقدمه1

شناسی تحلیلی برای یکپارچه شدن اصطالحی است که در روان 9ردیتفرایند تفرد یا ف
 ( تفرد را 9129 - 9881(. یونگ )636: 9383یونگ، )روان آدمی استفاده شده است 

های روانی آدمی معرفی کرده و هماهنگی تمامی منزلۀ فرایند تحقق تمامی قابلیتبه
(. 961: 9384)کریمی، های روانی شخصیت را نمود مشخص آن دانسته است جنبه

 چنان که به باور وی، اصطالح تفرد
و سیر و سلوک در  6طور ضمنی به فرایند رسیدن به خویشتن خویشتلویحاً و به 

گردد. بنابراین، فردیت را در معنا و مفهوم رسیدن به چنین مسیری اطالق می
 وان تنیز می 3پذیری شناخت خودمرحلۀ خودِ خود یا خویشتن خویش یا تحقق

 (.21: 9311کار برد )یونگ، به

شکل سفری اکتشافی در سرزمینی ناشناخته های پریان بهاین فرایند در بیشتر قصه
سفری فرازمانی و فرامکانی به  ،( که درواقع431: 9388یاکوبی، )نمادین شده است 

ا تر، قهرمان قصه یا اسطوره طی این سفر ببخش ناخودآگاه روان است. به کالم روشن
انجام اعمالی نمادین و آیینی به یگانگی دوالیۀ محوری روان، یعنی خودآگاهی و 

توان گفت که حرکت قهرمان در قالب ترتیب، مییابد. بدین ناخودآگاهی دست می
های پریان برای رسیدن به غایتی است که از نظر یونگ با موفقیت در سفر در قصه

( افسانۀ 931: 9311همین روست که یونگ )شود. از گذراندن فرایند تفرد محقق می
سنگ ها را همپریان را محصول خودجوش، ساده و غیرتصنعی روان دانسته است و آن

. (998کند )همان: های مثالی معرفی میالگو یا صورتترین تجسم کهنبا رؤیا، عالی
افسانه و ، نیز عملکرد اصلی اسطوره ،شناس امریکاییاسطوره ،(9188 - 9114کمپبل )

قادر است  هاهایی دانسته که روح انسان با تکیه بر آنوجود آوردن سمبولها را بهآیین
خواهند او را در همان حالت حفظ و بر توهمات دائمی بشر که می کندبه جلو حرکت 
واقع های مختلف جهان، قهرمان دربه باور وی، در اسطوره (.66: 9316کنند، فائق آید )

بینی روان، یعنی پیشسوی مناطق غیرقابلان ظواهر و تأثیرات تابع آن بهاز صحنۀ جه
کند. کمپبل این سیر درونی گیری میجایی که مشکالت واقعاً رسوب کرده است، کناره

، 4کند که در سه بخش اصلی جداییمشخص توصیف می را در قالب هفده مرحلۀ
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 فقطاست این چرخۀ روانی را  گیرند. البته، وی معتقدجای می 2و بازگشت 1تشرف
طور کلی زنان نیازی به انجام توان در سفر فردیت یک قهرمان مرد مشاهده کرد و بهمی

ای، زن در کل سنت اسطوره»(. به باور وی 6: 9311سفر قهرمانی ندارند )مورداک، 
وع از (. این موض3)همان: « خواهند به آن برسنددقیقاً در جایی قرار گرفته که مردان می

مند کاوان نویونگی ـ که به مطالعۀ فرایند تفرد در جامعۀ زنان عالقهسوی برخی از روان
( در کتاب 9141مورین مورداک ) ویژه،طور کلی رد شده است؛ بهاند ـ انتقاد و بهبوده

، ضمن اعالم نابسنده بودن مسیر تفرد موردنظر کمپبل درمورد قهرمان 8ژرفای زن بودن
بارة زنان مطرح کرده است. اگرچه وی در تدوین و انی خاصی را درزن، چرخۀ رو

با مراجعان زن  شناختی، بر جلسات درمانی و نیز مصاحبهشناسایی این چرخۀ روان
ها و شناختی به شواهد موجود در اسطورهتکیه کرده؛ اما در ارتباط با هر گام روان

نی نیز اشاره کرده است. این پژوهش با های یوناویژه افسانههای مشهور جهان بهافسانه
شناختی مورد نظر مورداک، به بررسی آن دسته از تأثیر پذیرفتن از مراحل روان

های پریان ایرانی پرداخته که سفر فردیت یک قهرمان زن را منعکس کرده است. افسانه
گویی به آن برآمده، این است که آیا صدد پاسخپرسش مشخصی که این پژوهش در

ها با چرخۀ روانی خاصی که مورین مورداک شده در این افسانهویدادهای توصیفر
برای فردیت روانی زنان مطرح کرده است، مطابقت دارد یا خیر. پاسخ این پرسش 

هایی منزلۀ شخصیتتواند به فهم و درک بیشتر موضع فرهنگ ایرانی در برابر زنان بهمی
 ها منجر شود.مستقل و مجزا از مردان مهم زندگی آن

 
 تحقیقپیشینۀ  .2

های پریان ایرانی تاکنون چندان توجه نشده است. هرچند به سفر تفرد قهرمان زن افسانه
پایۀ نظریۀ  ( بر9312؛ یاحقی و همکاران، 9312حیدری،  نک:ها )برخی پژوهش

تاکنون( به  - 9141( یا الگوی نقد ادبی استس )9811 - 9181شناسی پراپ )ریخت
رسد در نظر میاند، با این همه، بهشده در یک یا چند افسانه پرداختهسی سفر طیبرر

گرفته به جایگاه زن در حاشیۀ سفر قهرمانی مردان یا تجلی های انجاممابقی پژوهش
کنندة اصلی سفر فردانیت توجه شده است. البته، در منزلۀ طیالگوی مادر و نه بهکهن
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هایی با الگوی مادر تفرد داستان(، نقش کهن9311ن )زاده و بذرافشاپژوهش صادق
هایی با محوریت قهرمانی صورت مجزا و منفک از داستانمحوریت قهرمانی زنان به

به  (9313بختیاری و همکاران )مردان مطالعه و بحث شده است. در پژوهش محمودی 
قایق دربارة لیال اشغال و ح، کشیسگنامۀ چرخۀ روانی مورداک در ارتباط با سه فیلم

 کنیمعادت می( در ارتباط با رمان 9311پور )و در پژوهش اسماعیلی دختر ادریس،
( ـ که چرخۀ 9311زاده و بذرافشان )جز پژوهش صادقتوجه شده است؛ اما به

بررسی کرده ـ تاکنون پژوهش دیگری « ماهیننه»شناختی موردبحث را در افسانۀ روان
شناختی کنکاش و بررسی پریان ایرانی را با این الگوی روان هایتطابق سایر افسانه

( و 9313بختیاری و همکاران )نکرده است. به عبارت بهتر، اگرچه پژوهش محمودی 
( الگوی موردنظر مورداک را در ارتباط با زن معاصر ایرانی مطالعه 9318پور )اسماعیلی

که مورد وص این چرخه، چنانتر را درخصاند؛ اما بررسی شواهد فرهنگی کهنکرده
 اند.توجه خود مورداک نیز بوده است، مدنظر قرار نداده

 
 تحقیق. روش 3

های پریان را از کتاب افسانه ،تحلیلی است. نگارندگانـ  روش این پژوهش توصیفی
 و (9312 - 9361اشرف درویشیان )نوشتۀ علی (9388) های مردم ایرانگ افسانهفرهن
دو هزار افسانه، ابتدا نگارندگان از میان بیش از اند. انتخاب کردهادی مهابخندان  رضا

اند. های پریان با محوریت قهرمان زن را استخراج کردههای پریان و سپس افسانهافسانه
های مختلف از روایت، مرحلۀ بعدافسانه گردآوری شده است. در  942بدین ترتیب، 
ترتیب، بندی شده و بدین صلی داستان، دستهدلیل شباهت در موضوع ایک افسانه به

 آوری شده است. های مشابه و پنج افسانۀ مستقل جمعشانزده مجموعه از روایت
های ها بر اساس گامنهایت، چگونگی فردیت قهرمان زن در هر دسته از روایتدر

ها، تفرد مورداک مطالعه شده است. مبنای تحلیل در هر دسته از روایت چرخۀ
های فرهنگ افسانهطور معمول در کتاب ترین و یا مشهورترین روایت بوده که بهملکا

 مشخص شده است. مردم ایران
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 . مبانی نظری4
پردازد که زنان نیز شرح این موضوع میکه گفته شد، مورداک در کتاب خود بهچنان

متضاد شناختی تفرد یا وحدت درونی تمام نیروهای برای دستیابی به وضعیت روان
روانی به طی کردن مراحل خاصی نیاز دارند. او با بررسی وضعیت جامعۀ زنان در طول 
تاریخ، الگوی موردنظر کمپبل را در توصیف سیر فردیت قهرمان زن کافی ندانسته و 

کند. این چرخه مراحل جدایی از ای شامل یازده گام متفاوت را پیشنهاد میچرخه
، 99، جادة امتحانات دشوار91، گردآوردن متحدان1ردانگیپنداری با مذات، هم8زنانگی

، 94، هبوط به قلمرو زنانگی93احساس خشکی روح: مرگ ، بیداری96ِرسیدن به موفقیت
، شفای 92، شفای شکاف مادر و دختر91تمنای شدید برای پیوند دوباره با زنانگی

گیرد. را دربر می 98و ازدواج مقدس: پیوند زنانگی و مردانگی 98مردانگی زخمی درون
 هرمانی زن بر اساس نظر مورداکهای سفر قادامه، توصیف کوتاهی از هر یک از گامدر

 ارائه شده است.
 
 . جدایی از زنانگی1 ـ 4

قهرمان زن این معتقد است در روند رشد فردیت، اولین وظیفۀ ( 91: 9311مورداک )
او مبارزة گر، سفر قهرمان زن با به عبارت دی .است که روان خود را از مادر مستقل کند

الگوی مادر که نفوذ بیشتری در او برای جدایی فیزیکی و روانی از مادر خود و کهن
قدری د زنان بهدر تفرمسئلۀ جدایی از مادر شود. مورداک معتقد است که دارد، آغاز می

مله غیبت جاز های مختلف،صورتبههای پریان و داستان هاپیچیده است که در افسانه
تصویر کشیده شده است )همان: مادر یا مرگ او یا در قالب ظهور شخصیت نامادری به

64.) 

 پنداری با مردانگیذات. هم2 ـ 4

یر مرسوم زنانگی نیز تعبیر شناختی از تصاوپس از جدایی از مادر که به جدایی روان
آغاز  روانۀ مردانهای پنداری زن با ویژگیذاتدوم سفر قهرمانی با هم، مرحلۀ شودمی
های روانی خود واقع، در این مرحله، زن با آن دسته از ویژگیدر (.48: )همانشود می
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ترین ( نیز مهم81: 9383. یونگ )شوداند، آشنا میطور معمول مردانه تلقی شدهبهکه 
سازی آنیموس، یعنی شخصیت مذکر درونی بخش تحلیل روانی زنان را تصفیه و شفاف

جای آنکه در آنیما نهفته باشد، در آنیموس جای دارد زنانگی به»سته و معتقد است دان
 «. آیدحساب میاندیشمند بهکه دارای ماهیتی عاطفی نبوده و بیشتر یک عامل نیمه

پنداری ذاتهای آن همواقع، قهرمان زن در این مرحله با آنیموس مالقات یا با ویژگیدر
 کند.می

 ن متحدان. گردآورد3 ـ 4

ها و است و آشنایی زن با الگوهایی که گام« خویشتن»مرحلۀ سوم، دورة مهمی در رشد 
این بخش  البته،(. 48: 9311)مورداک، گیرد ، در برمیدهندمیمراحل سفر را به او نشان 

کسی »به باور کمپبل  .از الگوی مورداک در سیر روانی موردنظر کمپبل نیز وجود دارد
رو گر روبهاسخ مثبت داده، در اولین مرحلۀ سفر با موجودی حمایتکه به دعوت پ

 (.81: 9316)« شودمی

 . جادۀ امتحانات دشوار4 ـ 4

شود تا در مرحلۀ چهارم، قهرمان زن با مسیر هزارتویی از امتحانات دشوار مواجه می
ها ، نقاط ضعف خود را بشناسد و بر آنکندهای خویش را کشف نقاط قوت و توانایی

واقع، تمرکز این بخش از سفر قهرمانی بر وظایفی است که قهرمان برای فائق آید. در
 های روانی متعددی نیاز دارد. در این مرحله، زن با دشواری« ایگو»یا « ودخ»رشد 
ها در قالب تکالیف دشوار قهرمان زن شود که به نظر مورداک در داستانرو میروبه

های دروغینی همچون ی واقعی رویارویی زنان با اسطورهدر دنیا است و نمادین شده
گیرد که را دربرمی« اسطورة عشق رمانتیک»و « اسطورة جنس دوم»، «اسطورة وابستگی»

بختیاری و )محمودی  ها نسبت داده شده استطول تاریخ مردساالری به زن در
 (.9313همکاران، 
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 . رسیدن به موفقیت5 ـ 4

های خود را شناخته است؛ اما ، تواناییرمان احساس قدرت کردهزن قه پنجم،در مرحلۀ 
این عدم »رسیده است. که به مقصد خویش برد طرز اشتباهی گمان میبهزمان هم

ای است که نامد، لحظهمی« رازگونگی دروغین قهرمانی»بصیرت که مورداک آن را 
 مردانه بود و هم ملکۀحال هم قهرمان دنیای  توان در عینکند میگمان میقهرمان 

 جا(.)همان« دنیای زنانه
 
 . بیداری احساس خشکی روح: مرگ6ـ  4

سفر قهرمانی نادرست  پایاندربارة یابد که تصوراتش ششم، قهرمان زن درمیدر مرحلۀ 
، آرامش و آسایش حقیقتدرکند و میشدت احساس تنهایی . از همین رو، بهاست بوده

. شدت نیاز دارد تا به دنیای زنانه بازگرددر این مرحله زن بهدهد. دخود را ازدست می
دارد. به باور مورداک این مرحله، در برخی ، دست از انجام اعمال قهرمانانه برمیبنابراین

شود. هرچند با مرگ قهرمان زن نمادین می 91ژنیاافسانۀ ایفیها همچون از داستان
بخشد شود، تنها چیزی که او را نجات میمرگ نزدیک میهنگامی که قهرمان به لحظۀ 

 سازد، همان اصل زنانه است.یا زنده می
 

 . هبوط به قلمرو زنانگی7ـ  4

 ،)مورداک ، سفر به سرزمین تاریک روح یا جهان زیرین استمشخصۀ مرحلۀ هفتم
هایی از روان بخشقهرمان زن به اعماق درونی خود نفوذ کرده و  واقع،در (.998: 9311

گیرد. در می، بازپس ه موقع طرد مادر و جدا شدن از زنانگی ازدست داده استرا ک
ها و ذهن خالل این فرایند، او با بدن، عواطف، جنسیت، شهود، تصاویر حسی، ارزش

، الهۀ سومری، 69، ایزدبانوی یونانی، و اینانا61شود. مورداک، سفر پرسفونخود آشنا می
معرفی ی نمادین ورود زنان در دنیای درونی خویش هامنزلۀ نمونهجهان زیرین را به

 کرده است.
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 . تمنای شدید برای پیوند دوباره با زنانگی8ـ  4

عنوان زنی که مسیر وقتی زنی به هبوط رفته و با هویت خود به»به عقیدة مورداک، 
ن رواکند، تمایل شدیدی به تجدید رابطه با بخش زنانۀ مردان را پیموده، قطع رابطه می

جدایی از زنانگی به عبارت بهتر، زن قهرمان که در اثر  (.924)همان: « کنداحساس می
های زنانۀ مثبت و مادرانۀ به ویژگی باید، در این مرحله مبتال شده استبه اندوه عمیق 

 شود.مند بهرهها حمایت آن ازروان خود بازگردد و 
 
 . شفای شکاف مادر و دختر9ـ  4

طور کامل ازبین برود د بهخوجدایی زن از سرشت زنانۀ تأثیر منفی  بایددر این مرحله 
خود در این مرحله مادر  ،برخی از زنان . شاید از همین روست که(928)همان: 

 شوند و برخی دیگر که مادر خود را ازدست داده یا بنا به هر دلیل دیگری با غیبتمی
الگوی مادر ی خویش، نمودهایی از کهن، هنر یا رؤیاهااند، در طبیعترو بودههمادر روب
 کنند.وجو میرا جست

 
 . شفای مردانگی زخمی درون11ـ4

ی منزلۀ نیرویبهالگویی است که همچون زنانگی کهن یمنظور مورداک از مردانگی نیروی
واقع، قهرمان زن در (. در611کند )همان: روان تمامی زنان و مردان فعالیت میخالق در 

گیرد و زنانگی مثبتی که در دو مرحلۀ پیش بازیافته است، کمک می این مرحله از
 بخشد.ارتباط با زندگی و سرد و مخرب درون خویش را شفا میمردانگی نامتعادل، بی

 

 . ازدواج مقدس: پیوند زنانگی و مردانگی11ـ  4

ن در زن قهرما تر،یعنی ازدواج خود یا ایگو با خویشتن. به کالم روشن ازدواج مقدس،
کند و هر میمردانۀ خود را درک این مرحله، سرانجام جریان پویای طبیعت زنانه و 

ها این یکپارچگی داستاندر بیشتر . (611)همان:  پذیردها را در کنار هم میدوی آن
 صورت ازدواج قهرمان زن نمادین شده است.متضاد روان بهمیان دو جنبۀ 
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 . تحلیل5
 ز زنانگی. گام اول: جدایی ا1 ـ 5

شکل به قهرمان زن موردنظر مورداک،در گام اول  چنان که پیش از این گفته شد،
این گام در شود. میفیزیکی یا روانی از مادر یا هر چیزی که نماد مادر است، جدا 

 مورد مطالعه در این پژوهش به سه صورت نمادین شده است: های پریانِافسانه
 هاست.مادر یا حضور نامادری در این افسانهصورت اول، عدم حضور مادر، مرگ 

شاهزاده و »، «پیشانیماه»های افسانهرا در مجموعه« جدایی از زنانگی»این شکل نمادین 
و « ماهیننه»، «دختر دال»، «هفت خواهر»، «ماراتتی»، «پریچهر و هفت کوتوله»، «آهو

« پیشانیماه»ای مذکور، هتوان مشاهده کرد. از میان مجموعهمی« سه خواهری»افسانۀ 
کند شکل متفاوتی از مرگ مادر را با انداختن او به درون هفتمین خمرة سرکه تجربه می

را به نمایش « جدایی از زنانگی»ای از با حذف عمدی مادر، صورت آگاهانهواقع، و در
مشابهی های را در تقابل با افسانه« پیشانیماه»روشنی افسانۀ این موضوع، بهگذارد. می

واقع، خارج از واسطۀ بیماری و دربه فقطدهد که مرگ مادر قرار می« سیندرال»همچون 
نویسد می (911: 9311چنان که استس ) داده است. به هر حال،اختیار قهرمان زن روی 

اند، روایت تفرد قهرمان زن با مرگ یک که پرداخته های کهنیدر بسیاری از داستان
 شود.غاز میآ« مادر زیادی خوب»

صورت دوم از نمادین شدن، مرحلۀ جدایی از زنانگی، ترک خانه و دوری از شهر و 
، «هفت برادر»، «سنگ صبور»های کاشانۀ خویش است. این موضوع در مجموعه افسانه

سه »و  «جمیل و جمیله»افسانۀ ، «یک خشت نقره، ویک خشت طال»، «قباسبزه»، «آه»
 توان خانه را ها میواقع، در این مجموعهشود. درمی مشاهده« انگشتری»و  «خواهر

الگوی مادر و ترک خانه را عنوان جدایی از زنانگی تعبیر کرد. به باور منزلۀ نماد کهنبه
اند که ساکن از مظاهری هایبیا آ( خانه، شهر، کشور، دانشگاه 68: 9328یونگ )

( نیز بر این باور است که 9126 - 9884کشند. باشالر )تصویر میالگوی مادر را بهکهن
تصاویر خانه، شکم، غار و مغاک همه نمودار ناخودآگاه زهدان مادر در رؤیاها و 

 (.38: 9324، یونگهای نوع بشر هستند )داستان
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ها در آن« جدایی از زنانگی»هایی است که گام صورت سوم، مربوط به افسانه
شکل بهها یک از آنهر جدایی از زنانگی در  واقع،درنشده و  صورت اول و دوم دیدهبه

، «گونی سخن»، «سوز طالییپی» هایفردی مطرح شده است. مجموعه افسانهبهمنحصر
گیرند. در مجموعۀ ، در این دسته قرار می«پدری که پسر نداشت»و افسانۀ « نمکی»
د از سوی بسا ناپسنقهرمان برای رهایی از خواست غیرمعمول و چه« سوز طالییپی»

سوز طالیی زند و خود را در یک پیدست به فرار می( پدر یا دیو) داستان مردانۀ چهرة
. سازدگرفته است، مخفی مییک خانه بوده و چهل شمع بر سر آن جا می که به اندازة

مهری قرار ، قهرمان زن از سوی خواهران خویش مورد بی«گوسخننی »در مجموعۀ 
قهرمان به همراه مادر و  نیز« نمکی»در مجموعۀ شود. طرد می ،واقعگیرد و درمی

که بازماندن در  کنندای با هفت در )گاه چهل در( زندگی میخواهران خود در خانه
« پدری که پسر نداشت»گذارد و سرانجام، در افسانۀ هفتم، راه را برای ورود دیو باز می

و پوشد ای مییش، لباس مردانهقهرمان زن در همان ابتدا و برای شروع سفر خو
، باید درنظر داشت که تمامی این حال آورد. به هردرمی ئت مردانخود را به هی واقع،در

منزلۀ روایت نمادین جدایی از زنانگی پذیرفت. چنان که توان بهرویدادها را هم می
 نوعی جدایی موقتیـ به ـ که نماد روشنایی و پاکی است سوزمخفی شدن در پی

نی »(. در مجموعۀ 918 /91: 9388درویشیان، )شود قهرمان از جنسیت خود مطرح می
. شودنحوی به همان جدایی از زنانگی ختم میاز سوی خواهران به شدن، طرد«گوسخن

خانه نماد زنانگی است و بسته بودن تمامی درهایش، شرط نیز  «نمکی»مجموعۀ در 
نتیجه بازماندن در و ؛ در(364/ 91)همان: حفظ امنیت و حرمت آن معرفی شده است 
نوعی همان جدایی موقت از زنانگی شمرده نفوذ دیو ـ که نماد جنبۀ مردانگی است ـ به

، بیرون آوردن رخت زنانه و به «پدری که پسر نداشت»نهایت، در داستان شود. و درمی
 رود.شمار میوان بهای از جدایی قهرمان از زنانگی سنتی رهیئت مردان درآمدن، نشانه

 . گام دوم: یکی شدن با مردانگی2 ـ 5
های روانی چنان که گفته شد، گام دوم به آشنایی قهرمان زن با بخشی از ویژگی

ی این گام در تماماند. مردانه تلقی شدههای منزلۀ ویژگیگردد که بیشتر بهبازمی
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ماهی و ننه»، «دختر دال»ی هاجز مجموعهبه های مورد مطالعه در پژوهش حاضرافسانه
عالوه، شکل نمادین این گام در بیشتر شود. بهیافت می« انگشتری»و  «سه خواهر

طور معمول در صورت دیدار قهرمان زن با یک عنصر مردانه است که بهها بهافسانه
قالب شاهزاده، دیو، پیرمرد غریبه و یا پدر معرفی شده است. برای مثال، در 

و « سه خواهری»، «هفت خواهر»، «یک خشت طال و یک خشت نقره»های مجموعه
، «ماراتتی»، «میرنسا»های ، این عنصر مردانه در قالب پدر و در مجموعه«سوز طالییپی»
در نقش دیو آشکار شده است. « ماهیننه»و « پیشانیماه»، «جمیل و جمیله»، «نمکی»

ی این عنصر مردانه که همان هرچند باید بیان داشت که هر دو جنبۀ مثبت و منف
( 46: 9311)مورداک شود. به باور ها یافت میالگوی آنیموس است، در این داستانکهن

زنی که قادر به برقراری رابطۀ مثبت با طبیعت مردانۀ خویش باشد، مورد حمایت این 
 شخصیت مذکر درونی قرار خواهد گرفت.

 . گام سوم: گردآوری متحدان3 - 5
، «دختر دال»های جز مجموعهها بههمانند گام دوم در تمامی افسانه این گام نیز

داشت که  یادعالوه، باید بهشود. بهدیده می« انگشتری»و « ماهی و افسانۀ سه خواهرننه»
های مورد مطالعه در این پژوهش هم از نوع ن زن در افسانهپیمانان یا متحدان قهرماهم

در قهرمان زن را در طول سفر همراهی و  هستند که هم از نوع حیواناتی انسان و و
ها و تکالیفی که در گذرانیدن آزمایشیژه وها به. نقش آنکنندبه او کمک میزمان الزم 

، دیو «پیشانیماه»شود، بسیار بااهمیت است. گاو در مجموعۀ برعهدة قهرمان گذاشته می
های ، خروس در مجموعه«ماهیننه»و « نمکی»، «ماراتتی»، «پیشانیماه»های در مجموعه

و گنجشک « میرنسا»، گربه و سگ در مجموعۀ «ماهیننه» و« سه خواهری»، «پیشانیماه»
های هایی از صورتنمونه« آهو»و « شاهزاده»و « هفت برادر»های و کالغ در مجموعه

سوز پی»، «آه» هایدر مجموعه حیوانی چنین متحدانی و پیرزن، پیرمرد یا شاهزاده
« جمیل و جمیله»، «یک خشت نقره ،یک خشت طال»، «قباسبزه»، «هفت برادر»، «طالیی

ۀ ها هستند. در دو مجموعهایی از صورت بشری آننمونه« پدری که پسر نداشت»و
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را به  راه و روش سفرنیز یک کتاب یا یک نوشته  «هفت خواهر»و « سنگ صبور»
 .شوندلقی میپیمان او تمادین هم، صورت نواقعو دردهد قهرمان آموزش می

 . گام چهارم: جادۀ امتحانات دشوار4 ـ 5
دختر »های جز مجموعهها بهگام چهارم، چرخۀ روانی مورداک نیز در تمامی افسانه

منزلۀ آنچه مورداک از آن بهشود. دیده می« انگشتری»و  «سه خواهر»و « ماهیننه»، «دال
در قالب تکالیف دشوار قهرمان زن  های پریان، در افسانهکندتعبیر می« هاجادة آزمایش»

بسیار متنوع  پژوهش های مورد مطالعه در ایناست. این تکالیف در افسانه آشکار شده
 در این  شود،آورده میتکالیفی که توان گفت که چند به اجمال می. هربوده است

 شود:ها با فراوانی بیشتری مشاهده میافسانه
عملی خالق زنانه دانسته و الیاده ( آن را 19/ 6 :9388شوالیه ) بافندگی: ریسی ونخ

های مختلف های تشرف و رازآموزی زنانه در فرهنگ( آثار آن را در آیین912: 9316)
« پیشانیماه»ریسی وبافندگی هم در افسانۀ ای از تکلیف نخجهان تأیید کرده است. نمونه

 شود.دیده می
دیده « خواهرسه»و« قباسبزه»، «پیشانیماه»های در افسانه از هم:جدا کردن حبوبات 

و  66«سایکی و اروس» ( در شرح دو افسانۀ931: 9311که استس )چنانشود و می
 قوة تشخیص در قهرمان زن اشاره دارد. آورده است، به پرورش« واسالیسا»

پلیدی و ناپاکی عملی عاطفی است و ادبیات عرفانی ایران به زدودن  اشک ریختن:
از این تکلیف  . برای مثال،(28 - 33: 9381زاده، )نبیو ایجاد صفای باطن اشاره دارد 

که در آن قهرمان زن از سوی مادرشوهر وادار اشاره کرد  «قباسبزه»توان به مجموعۀ می
 شود.به ریختن اشک می

که  ـ ایی خاص، دیو دختران را با غذ«میرنسا» ۀ: در افسانآورخوردن غذای چندش
 /94: 9388) درویشیان باوربه  .آزمایدمی ـ از گوشت آدمی تهیه شده است معموالً

 وراکی ناخوشایندواقع، دیو با خدر است و «آزمودن» ، یکی از کارکردهای غذا(268
 .کندمیدختر را آزمایش 
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 راهنما، نوشتۀ با مطابق، قهرمان «سنگ صبور»در مجموعۀ : هروزشکیبایی چهل
آورد تا نشیند و هر روز سوزنی را از بدن او بیرون میروز بر بالین جوان میشبانهچهل

به جوان زندگی دوباره ببخشد. عدد چهل ضمن آنکه نماد تفرد و عدد انتظار، آمادگی و 
، به تحمل رنج و آموختن شکیبایی در یک زمان (182 /6: 9388شوالیه، )آزمایش است 

 .(32: 9311میلر، )د طوالنی نیز اشاره دار
 نیز با آتش آزموده  «هفت برادر»و  «سوز طالییپی»های : قهرمان مجموعهآتش

آتش » منزلۀبه «ور» سازی و در مراسممنظور پاکآتش در مراسم قربانی بهشوند. می
برای  شاهنامهکه این آزمون در گناهی مطرح بوده است. چنانبرای اثبات بی «آزمون

همسر رام برافروخته شده است. استس  64برای سیتا 63ماسۀ راماینسیاوش و در ح
منزلۀ آزمونی برای سنجش بیم و ، آتش را به«واسالیسا»ۀ افسان( نیز در شرح 12: 9311)

 داند.هراس قهرمان زن از گام نهادن به زندگی جدید می
. ه کردمشاهد« گوسخن نی» مجموعۀدر توان : مثالی از این آزمون را میعبور از آب

الگوی مرگ و تولد دوباره از نمودهای کهنیکی را آب ( گذر از 919: 9311) یونگ
 انسان ـ که در اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه هبوط کرده «61منِ» داند که طی آنمی

ای را در قالب دشوار نمادین، ظهور مجدد یا تولد دوباره مرحلۀبا گذر از ـ  است
 .گذراندبه خودآگاهی از سر مییافته بازگشتی کمال

در آزمون دشوار خود طلسم سه شهر « آه» نۀقهرمان زن در افسا: باطل کردن طلسم
های مختلف روانی توان در دنیای روان به سرزمیناین شهرها را میبرد. بین میرا از

 در افسانۀ. ها مهیا شده استتعبیر کرد که در این مرحله فرصتی برای رهایی آن
( تحلیل کرده است، 1996) 68نیز که فرانتز «62هدختی با دوازده جفت کفش طالییشا»

ها را از طلسم ای و الماس وارد شده است و آنقهرمان به سه سرزمین طالیی، نقره
 .بخشدرهایی می

جمیل »و « هفت خواهر»، «نمکی»، «ماراتتی»های : در مجموعهازمیان برداشتن دیو
شود. در این صورت ازمیان برداشتن دیو مطرح میقهرمان به ، آزمون دشوار«و جمیله
ها، قهرمان در بند و سلطۀ دیو گرفتار شده و برای ادامۀ سفر ناگزیر است که مجموعه

 دیو را ازمیان بردارد.
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: گاهی نیز آزمون دشوار قهرمان زن همان کارهای روزانۀ انجام کارهای روزمره
غذا و سرپناه ، قهرمان در ازای «پریچهر و هفت کوتوله» که در افسانۀزنان است؛ چنان

واقع، بخشی از مسیر رشد و تحول شود کارهای خانه را انجام دهد که درمجبور می
 اوست.

 . گام پنجم: رسیدن به موفقیت5ـ  5
دختر »های جز افسانههای موردمطالعه در این پژوهش بهگام پنجم نیز در تمامی افسانه

 که ذکر شد،چنان. شودمشاهده می «انگشتری»و  «سه خواهر»و افسانۀ « هیننه ما»، «دال
 شناسد.میهای خود را بازتواناییکند و میدر گام پنجم زن قهرمان احساس قدرت 

های آمیز از آزمون، گذر موفقیتهای پریان ایرانیصورت نمادین این گام در افسانه
ترتیب، در تمامی است. بدین  رو شدهها روبهدشواری است که قهرمان زن با آن

 و  گذراندمیپیمانان خود، آزمون را از سر ها، قهرمان با کمک متحدان و هممجموعه
 .یابدمینامد، دست می« رسیدن به موهبت موفقیت»واقع، به آنچه مورداک در

 . گام ششم: بیداری احساس خشکی روح: مرگ6 ـ 5
های مورد مطالعه در این پژوهش، یعنی شت مجموعه از افسانهگام ششم در ه

، «نمکی»، «ماراتتی»، «یک خشت طال، یک خشت نقره»، «قباسبزه»، «آه»های مجموعه
شود و در دیده نمی «پدری که پسر نداشتافسانۀ »و « هفت خواهر» ،«سه خواهری»

 در صورت اولشاهده کرد. صورت نمادین از این گام را م توانها نیز میسایر مجموعه
هوشی توان شاهد مرگ یا بیمی ـ که مورد اشارة خود مورداک نیز قرار گرفته است ـ

« و هفت کوتولهپریچهر »، «هفت برادر»، «سوز طالییپی»های قهرمان زن بود. مجموعه
هایی برای این صورت نمادین از گام ششم را به نمایش مثال ،«گل زرد» افسانۀو 
دن لباس مبدل و شود، پوشیمشاهده می «میرنسا» ۀصورت دوم که در افسانند. گذارمی

واقع، قهرمان با این کار برای مدت زمانی ناگزیر درپنهان شدن از چشم دیگران است. 
نحوی که سکون و ماند؛ بهشود، ظاهراً از انجام کار یا فعالیت بازمیبه سکوت می

 ند.کتحرکی روح را در خود تجربه میبی
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طور موقت حیات انسانی خود را های سوم و چهارم نیز قهرمان زن بهدر صورت
« جمیل و جمیله»که در افسانۀ دهد. با این تفاوت که در صورت سوم چناندست میاز

صورت چهارم شود و در شود، قهرمان زن برای مدتی به حیوان تبدیل میمشاهده می
ای، از سوی حیوان درنده« انگشتری»و« خواهرسه » و« گونی سخن» هایهمچون افسانه

که در افسانۀ در صورت پنجم چنان ،طور مشابهشود. بهشیر یا گرگ، بلعیده می
، نهایتو در شودقهرمان زن در ته یک چاه زندانی می ،شوددیده می« شاهزاده و آهو»

مجموعه توان در صورت نمادین از گام مرگ یا پیدایش خشکی در روح را میششمین 
کرد. احساسات خشم، با ناراحتی و غمگینی قهرمان زن پس از خیانت شاهزاده مشاهده 

منزلۀ ( نیز به919: 9311از سوی مورداک ) ،تجربۀ خیانتتنهایی و افسردگی پس از 
 مصداقی از این گام به رسمیت شناخته شده است.

 . گام هفتم: هبوط نزد الهه7 ـ 5
، «ماراتتی»، «یک خشت نقره ،یک خشت طال»، «قباسبزه»، «آه» های افسانۀمجموعه

، فاقد این گام «افسانۀ پدری که پسر نداشت» و« هفت خواهر»، «سه خواهری»، «نمکی»
های متنوعی از توان با مصداقها می؛ اما در سایر مجموعهاز چرخۀ تفرد مورداک هستند
سمت گام، توجه زنان بهگوید در این که مورداک میاین مرحله مواجه شد. چنان

محیطی و شود و حتی ممکن است به مسائل زیستنمادهای مادر یا زنانگی جلب می
(. از این رو، در پژوهش حاضر 918: 9311مند شوند )مورداک، نجات طبیعت عالقه

ای از حضور نشانهمنزلۀ ای همچون باد، چاه، آب، ماه، کبوتر یا تابوت بهنمادهای زنانه
روان اند. ارتباط این عناصر با جنبۀ زنانۀ نظر گرفته شدهر گام هبوط نزد الهه درقهرمان د

منزلۀ بهآب در نقاط مختلفی از جهان برای مثال، گیرد. از باورهای کهن سرچشمه می
و در ایران نیز  (11: 9388معصومی، )رمز باروری، بارداری و برکت مورد پرستش بوده 

منزلۀ تکریم شده است. چاه و باد نیز از سوی خود یونگ بهبا نام ایزدبانوی آناهیتا 
وقتی سخن از باد »که به باور یونگ اند. چنانروان معرفی شده ۀنمادهای عنصر مادین

 یابد که به واسطۀهستی بازتاب می الگوی مادینۀآید، کارکردهای زنانه و کهنمیان میبه
 )ستاری، «پردازدو منفی به ایفای نقش میالگو در هر دو وجه مثبت دوقطبی بودن کهن
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الگوی مادر معرفی منزلۀ تجلی کهن( چاه را به63: 9311) یونگ. همچنین، (18: 9311
 و( تانهای یونان باسدر اسطوره) 68«دیمیتر و پرسفون» کرده است. چنان که در افسانۀ

 ق زمین و جهان زیرین نیز رفتن پرسفون و اینانا به اعما( سومر باستان ۀاله) 61اینانا
 :9311مورداک، )هبوط در نزد الهه برشمرده شده است منزلۀ وصفی نمادین از مرحلۀ به

منزلۀ بهسبب قابلیت احیای مجدد آن ( نیز ماه را به1/ 969: 9388(. شوالیه )943 - 961
هستی سرشار از حیات خود همواره  سببکند. هرچند ماه بهنمادی زنانه معرفی می

. تابوت (9311 آورزمانی،)رد ستایش مردمان ایران و سایر نقاط جهان نیز بوده است مو
-به فرهنگ نمادهادر  (619 /6 :9388)و کبوتر نیز هر دو از مواردی هستند که شوالیه 

که تابوت را نماد زمین، محل آرمیدن  چنانها یاد کرده است. منزلۀ نمادهای زنانه از آن
کبوتر را نشان آفرودیت و کند بخش توصیف میدهنده و آرامشو نیز نماد مادری شیر

چند در فرهنگ ایرانی نیز (. هر162 /4 همان:داند )ورزی او به محبوبش میو نماد عشق
 (.933: 9314 منزلۀ رمزی از آناهیتا برشمرده شده است )غیبی،کبوتر به

توان در انگی را میهای مورد مطالعۀ پژوهش حاضر، فراوانی نمادهای زندر افسانه
سوز پی»و « شاهزاده و آهو»های ؛ اما در مجموعهمشاهده کرد «پیشانیماه» ۀافسان

، آب و «ماهیننه»و « سوز طالییپی»های منزلۀ رمزی از الهه، مجموعهنیز چاه به« طالیی
، قرار گرفتن قهرمان در تابوت «پریچهر و هفت کوتوله»، «هفت برادر» هایدر مجموعه

 منزلۀ نمادهایی از مرحلۀ هبوط در نزد الهه قابل شناسایی هستند.هب

 . گام هشتم: تمنای شدید برای پیوند دوباره با زنانگی8ـ  5
، «ماراتتی» ،«یک خشت نقره ،یک خشت طال»، «قباسبزه»، «آه»های هرچند در مجموعه

دری که پسر پ» و« جمیل و جمیلهافسانۀ »، «سه خواهری»، «هفت دخترون»، «نمکی»
؛ اما این گام در سایر شودداک مشاهده نمیچرخۀ تفرد مور، اثری از گام هشتم «نداشت

های متنوعی آشکار شده که در مطالعه در پژوهش حاضر به شیوههای موردمجموعه
 است:ها اشاره شده ای از آناینجا به پاره

ننه »های مجموعهتوان در : این صورت نمادین از گام هشتم را میشرکت در جشن
هایی که سفر تفرد مایۀ جشن در داستانمشاهده کرد. بن« میرنسا»و « پیشانیماه»، «ماهی
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آید که از طریق آن، شمار میمایۀ اصلی بهکشند یک بنیک قهرمان زن را به تصویر می
ن کند تا لطافت و زیبایی خود را تجربه کند و آن را بر همگاقهرمان زن مجالی پیدا می

 نیز آشکار سازد.
ها، قهرمان زن با شیئی همچون : در برخی از افسانهدل کردنسخن گفتن و درد

شود و دردها و حقایق پردازد یا خود به شیئی همچون نی تبدیل میسنگ به درددل می
سازد. از آنجا که اشیایی همچون سنگ یا نی نیز نمادهای زمین پنهان خویش را افشا می

 وگو با چنین نمادهایی را توان گفتپس می ،(233 /3: 9388شوالیه، ) هستندـ مادر 
آورد.  شمارمرحلۀ تمنای شدید برای پیوند دوباره زنانگی به ای، وصف نمادینِگونهبه

شود. دیده می «دختر دال»و  «گوسخننی»، «سنگ صبور»های موضوع اخیر در مجموعه
های افسانه سنگ صبور، قهرمان زن روایتهرچند باید یادآوری کرد که در برخی از 

بیشتری یک نماد زنانه و به کند که با روشنی جای سنگ با یک عروسک درددل میبه
 .( حتی معرف روح درونی زنان است992: 9311باور استس )

 . گام نهم: شفای شکاف میان مادر و دختر9ـ  5
ی شکاف میان مادر و دختر، در ۀ روانی مورداک، یعنی شفادر ارتباط با گام نهم از چرخ

 هایتوان یافت. مجموعهپژوهش حاضر معادلی نمی ۀهای موردمطالعبرخی از مجموعه
هفت »، «نمکی»، «ماراتتی»، «یک خشت طال، یک خشت نقره»، «قباسبزه»، «آه»

از این جمله « پدری که پسر نداشت» و« جمیل و جمیله»، «سه خواهری»، «دخترون
منزلۀ بهتوان ها، رویدادهای متنوعی وجود دارد که میمجموعهسایر هستند؛ اما در 

 از: اندهای نمادین عبارتوصف نمادینی از این مرحله پذیرفت. برخی از این شیوه
دیده « پیشانیماه» ها همچون: این شیوه در برخی از مجموعهیافتن دوبارۀ مادر

 نیز شود. به باور مورداکمی
برد، در صورتی روان خود پی می ر وجه زنانۀجود شکاف دهنگامی که زنی به و

ممکن است با احیا و  که مادر او هنوز در قید حیات بوده و یا در دسترس باشد،
 .(984: 9311)وجوی شفای زخم خویش برآید اولیه در جست تحول رابطۀ
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یچهر پر»و « هفت برادر»، «شاهزاده و آهو»های در مجموعه: قهرمانمادر شدن خود 
شود. این موضوع این مرحله با مادر شدن، خود قهرمان زن نمادین می« و هفت کوتوله

شناختی یک زن ای از گام نهم چرخۀ روان( نیز نشانه981به باور خود مورداک )همان: 
 است.

نی »، «دختر دال»ها نیز همچون در برخی از افسانهتبدیل شدن به نمادی از مادر: 
قهرمان زن به یکی از نمادهای زنانه مثل درخت « انگشتری»و « رسه خواه»، «گوسخن

گیاهان همگی رمزهایی از  و هاگل ها،درخت (63: 9311به باور یونگ ) شود.تبدیل می
: 9382اند. دوبوکور )مثالی مادر از نمادهایی نتیجهدهندگی و دررسانی و پرورشروزی

سیمای آدمی و غالباً سیمای زن  در برخی تصاویر،»نویسد که حتی ( نیز می61
البته، «. جایگزین تنۀ درخت شده و این تأییدی است بر ساحت زنانه و مادرانۀ درخت

، «گل زرد»و « ماهیننه»، «سوز طالییپی»، «میرنسا»ها نیز همچون مجموعهدر برخی از 
نمادهایی از گیرد که همگی ترتیب در کنار آب، چاه، دریا و کبوتر قرار میقهرمان زن به

 روند.شمار میزن به

 خورده. گام دهم: شفای مردانگی زخم11 ـ 5
شود. هرچند های موردمطالعه در پژوهش حاضر مشاهده میاین گام در تمامی مجموعه

که در اینجا به های متنوعی مطرح شده ها به شیوهآنتوصیف نمادین این مرحله در 
 ها اشاره شده است:ای از آنپاره

های : در مجموعهروان ۀسوی عنصر مردانای از قهرمان زن ازن نشانهدید
که  ـ ، شاهزاده«پریچهر و هفت کوتوله» و «سه خواهری»، «ماهیننه»، «پیشانیماه»

سمت او ای از قهرمان زن بهبا دیدن نشانه ـ رودشمار مینمادی از مردانگی روان به
 شود.جلب می

 و« میرنسا»های : در مجموعهعنصر مردانۀ روانسوی بازشناسی قهرمان زن از
این مرحله با بازشناسی قهرمان زن از  و هیئت مبدلی درآمدهنیز قهرمان زن به « ماراتتی»

 سوی شاهزاده آشکار شده است.
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نی »هایی همچون مجموعهدر : از حقیقت ماجرا ۀ داستانآگاهی عنصر مردان
سوز پی» و« دختر دال»، «یک خشت نقره ،یک خشت طال»، «شاهزاده و آهو»، «گوسخن
صورت آگاهی عنصر مردانه داستان از حقیقت ماجرا شاهزاده این مرحله به« طالیی

( نیز آگاهی از حقایق دنیای درونی 616: 9311نمادین شده است. به باور مورداک )
 آید.میشمار هم چرخه بهای از گام دنشانه

های در مجموعهسوی قهرمان زن: ازجات او زنده شدن عنصر مردانۀ داستان یا ن
نیز عنصر مردانه « افسانۀ پدری که پسر نداشت»و « گل زرد»، «نمکی»، «قباسبزه»، «آه»

 شود.سوی قهرمان زن دوباره زنده یا از طلسم رهانیده میاز

 . گام یازدهم: پیوند زنانگی و مردانگی11ـ  5
جز دو مورد با ازدواج قهرمان زن و ضر بههای موردمطالعه در پژوهش حاتمامی افسانه

مایۀ ازدواج در اساطیر اقوام مختلف، باوری مشترک و بنرسند. شاهزاده به پایان می
نی زمین و پیوند کیها( تقلیدی مقدس از 918: 9388گیر بوده و به باور الیاده )همه

« که پسر نداشتپدری »و « هفت برادر» آسمان محسوب شده است. البته، در دو افسانۀ
شود که با رسند، نوع دیگری از این پیوند دیده مینیز که با ازدواج به پایان نمی

 بازگشت قهرمان زن و زندگی در کنار خانواده مطرح شده است.

 . نتیجه6
های موردمطالعه در پژوهش حاضر آنچه تاکنون درخصوص میزان هماهنگی مجموعه

گردآوری شده  9شده، به اختصار در جدول شمارة شناختی مورداک بیان با چرخۀ روان
های پریانی که توان گفت که بسیاری از افسانهاست. بر اساس محتوای این جدول می

در این پژوهش مطالعه شده است، با الگوی چرخۀ روانی مورداک تطابق و هماهنگی 
یاد داشت که ها، باید بهتر از این یافتهکلی ایهدارند. هرچند جهت حصول به نتیج

: بخش نخست، روشنی دارای دو بخش اصلی استشناختی مورداک بهچرخۀ روان
گرفته و مرحلۀ اول )جدایی از زنانگی( تا مرحلۀ پنجم )رسیدن به موفقیت( را در بر 

بخش دوم، مراحل ششم )احساس خشکی روح( تا یازدهم )ازدواج مقدس( را شامل 
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روان متمرکز  egoیا « من»قهرمان زن بر رشد شود. در بخش اول این چرخه، سفر می
 دیگران منجر است که به پرورش یک هویت فردی و توان بیشتر برای تمایزخویش از

واقع، به ترمیم انرژی شود، دربا ایزدبانو را شامل می بخش دوم که دیدار شود؛ امامی
 یابد.زنانه در سطح روان اختصاص می

، اندای که در پژوهش حاضر مطالعه شدهافسانه 942مورد از  81این دو بخش در 
های صورت نمادین مطرح شده است. به عبارت دیگر، بیش از پنجاه درصد افسانهبه

کنند، جریان یکپارچگی پریان ایرانی که سفر فردیت یک قهرمان زن را روایت می
که زمینۀ دهد کنند. این موضوع نشان میشناختی موردنظر مورداک را رعایت میروان

تأیید و پذیرش استقالل و هویت فردی قهرمان زن که در ها، ضمن فرهنگی این افسانه
منزلۀ منبعی بهآید، زنانگی را در قالب احترام به ایزدبانو، دست میبهبخش اول چرخه 

های پریان افسانه ،لحاظ کند. بدینمثبت از قدرت، خرد و نیروی ژرف تأیید می
ها زنان و سفر روانی آن در زن یا تعادلی که در بطن فرهنگ ایرانیموردمطالعه از توا

اگرچه باید بر گیری، تر، در این نتیجهدارند. به کالم روشنوجود دارد، پرده برمی
به شرایط بالفعل تأکید کرد تا بتوان راه بحث و چالش نسبت« بطن فرهنگ»عبارت 

های ایرانی با چرخۀ روانی ق افسانهجامعه را باز نگاه داشت؛ اما به هر حال، تطاب
ای در بند که ها، نه در قالب دوشیزهدهد که قهرمان زن این داستانمورداک نشان می

قهرمان مرد در برابر  منزلۀ پاداش سفر یا حامی صرف یکبهباید نجات داده شود و نه 
« من»فر، شود؛ بلکه او خود قهرمانی است که باید در بخشی از سستمگران دیده نمی

روانی خویش را قدرتمند و بالنده سازد و در بخشی دیگر، انرژی زنانۀ روان خویش را 
 ـ که در بخش نخست سفر یا حتی تاریخ مردساالر دچار آسیب شده است ـ احیا سازد.

گرفته در گروه نخست های جاییاد سپرد که افسانهعالوه، باید این نکته را نیز بهبه
ها به اند که در مقایسه با دیگر افسانههاییطور معمول افسانه، به)چرخۀ کامل تفرد(

هایی که از دیرباز در سراسر کشور در تر هستند. به بیان دیگر، افسانهشدهمراتب شناخته
هایی است، افسانه ها نیز گردآوری شدههای متعددی از آنمیان مردم نقل شده و روایت

از این گروه،   اند. پسطور کامل رعایت کردهزن را بههستند که الگوی فردیت قهرمان 
های اول تا پنجم و گیرد که بخش نخست چرخۀ تفرد، یعنی گامای قرار میافسانه 11
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اول سفر روانی به پرورش  نیز گام دهم و یازدهم را دارا هستند. چنان که گفته شد، نیمۀ
شده در های آموختهمهارتد و شواستقالل و استحکام شخصیتی قهرمان زن مربوط می

 میان کنند. ازاین بخش، صالحیت و شایستگی زن در دنیای بیرون را محرز می
؛ اما سیزده کنندهای باقیمانده نیز سه افسانه از طرح چندان مشخصی پیروی نمیافسانه

 فتمهای هیعنی گام روانی مورداک، دوم چرخۀهایی برای تطبیق با نیمۀ نه مصداقافسا
 های دوم سفر خود ویژگی. چنان که گفته شد، قهرمان زن در نیمۀ ندبه بعد را دار

واسطۀ پیکار برای پیروزی و موفقیت در دنیای مردانه ازدست داده ای را که بهزنانه
 سازد.و احیا می گیردمیاست، پس 

یعنی  روانی مورداک، های اول، دهم و یازدهم چرخۀالبته، باید یادآور شد که گام
ازدواج مقدس یا پیوند زنانگی و »و « خوردهبهبود مردانگی زخم»، «جدایی از زنانگی»

طور کامل ها که چرخه را بههای مورد بررسی ـ چه آندر تمامی افسانه« مردانگی
شود. این یابند ـ مشاهده میبا یکی از دو تطابق می فقطپوشش داده و چه مابقی که 

د؛ چون مطابق نظر مورداک، زننمیای لطمهشده بندی یادقسیمطور حتم به تموضوع به
سفر قهرمان زن بدون جدایی فیزیکی یا روانی از مادر یا آنچه نماد قدرتمند مادر در 

منزلۀ مقدمۀ ضروری شود. گام دهم نیز بهآید، آغاز نمیشمار میعرصۀ روانی آن زن به
پیوند میان دو بخش شود؛ زیرا شناخته می« پیوند زنانگی و مردانگی»گام نهایی، یعنی 

مردانه در کشف و درک زنانگی نوظهور روان میسر زنانه و مردانۀ روان جز به توان نیمه
شده را های یادتوان وجود گام دهم در هر سه گروه افسانهنخواهد بود. از این رو، می

ها قسم این افسانهمنزلۀ یک ضرورت منطقی پذیرفت. آخرین گام نیز که در هر سه به
شناسان واقع، ازدواج زن و مرد درونی روان است که در نزد روانمطرح شده است، در

 شود.معنای تولد خویشتن حقیقی فرد قلمداد میعمقی به
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شناختی های مورد مطالعه درپژوهش حاضر با چرخۀ رواننتایج نهایی تطابق افسانه :1جدول 
 مورداک

Table 1:The final results of the correspondence of the myths studied in 
the present study to the psychological cycle of Murdoch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ها نوشتپی

1. individuation 
2. selfhood 
3. self-realization 
4. departure 
5. initiation 
6. return 
7. The heroine’s journey 
8. separation from the feminine 
9. identification with masculine 
10. gathering of allies 
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11. road of trials 
12. finding the boon of success 
13. awakening to feelings of spiritual aridity 
14. descent to the goddess 
15. urgent yearning to reconnect with the feminine 
16. healing the mother/daughter split 
17. healing the wounded masculine 
18. integration of feminine and masculine 
19. iphigenia 
20. persephone 
21. inanna 
22. psyche & eros 
23. Ramayana 
24. Sita 
25. ego 
26. The princess with the twelve pair of golden shoe 
27. Franz 
28. Demeter & Persephone 
29. Inanna 
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 .22 - 41. صص 9. ش 8. د زن در فرهنگ و هنر«. شناختی یونگاساس نظریۀ روان

 فضایلی. تهران: جیحون.. ترجمۀ سودابه فرهنگ نمادها(. 9388شوالیه، ژان ) -

های پریان الگوی مادر در قصهتجلی کهن(. »9311زاده، مرضیه و معصومه بذرافشان )صادق -
 . شیراز: دانشگاه شیراز. 13. چکیدة مقاالت. ص همایش ملی جایگاه و نقش مادر«. ایرانی

های عامیانۀ تجلی سه نمود حیوانی آناهیتا در افسانه(. »9314غیبی، مژده و همکاران ) -
 .946 - 998. صص 8. ش 1. د علوم ادبی«. ایرانی

 . تهران: ویرایش.شناسی شخصیتروان( 9384کریمی، یوسف ) -
 . ترجمۀ شادی خسروپناه. مشهد: گل آفتاب.چهرهقهرمان هزار(. 9316کمپبل، جوزف ) -

از بهرام بیضایی: نامه سفر قهرمان مؤنث در سه فیلم(. »9313بختیاری و همکاران )محمودی  -
در  حقایق دربارة لیال دختر ادریسو  اشغال، کشیسگنامۀ مطالعۀ تطبیقی سه فیلم

 .922 – 941. صص 6. ش زن در فرهنگ و هنر«. چارچوب نظریۀ مورین مرداک
. تهران: سورة های باستانی جهانای بر اساطیر و آیینمقدمه(. 9388معصومی، غالمرضا ) -

 مهر.
 . ترجمۀ سیمین موحد. تهران: بنیاد فرهنگ زندگی.ژرفای زن بودن(. 9311رین )مورداک، مو -

. تهران: تحلیل افسانۀ سنگ صبور: فرانمود عملی و دنیای آرمانی(. 9311میلر، کارن ) -
 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

ادبیات عرفانی . «ابتهال و زاری در مثنوی معنوی(. »9381زاده، پژمان و کتایون شیدایی )نبی -
 .28 - 33. صص 1. ش شناختیو اسطوره

های ایرانی با تکیه بر مطالعۀ برخی از افسانه(. »9312یاحقی، محمدجعفر و همکاران ) -
. صص 92. ش فرهنگ و ادبیات عامه«. الگوی خودآگاهی در جنگل جهان زیرین استس

929 - 916. 
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 انسان و «. ن تجریه و تحلیل فردیوجود نماد در درو(. »9388یاکوبی، یوالنده ) -

 کارل گوستاو یونگ. ترجمۀ محمود سلطانیه. تهران: جامی.. هایشسمبول
. ترجمۀ چهار صورت مثالی؛ مادر، والدت مجدد، روح، مکار(. 9328یونگ، کارل گوستاو ) -

 پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.
 . ترجمۀ لطیف صدقیانی. تهران: جامیشرقشناسی و روان(. 9383ـــــــــــــــــــ ) -
. ترجمۀ بهروز ها و تفکراتنامۀ من: خاطرات، خوابزندگی( 9311ـــــــــــــــــــ ) -

 ذکاء. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
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