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Research background 

In the field of the psychoanalysis of myths and folktales, many 
brilliant works of Western authors have been published, including the 
works of Karl Abraham, Otto Rank, Bruno Bettelheim, among others, 
which are pioneering examples of such analyses. In the 
psychoanalytical analysis of Kurdish legends, however, few studies 
have been conducted, among which we can refer to Bakhtam (2013), 
and Moradi Nasari (2022). 

However, no analysis has been published regarding the legend of 
Shirzad Shirpanj. Therefore, this study aims to fill this gap.  

Research Questions 
 The main questions of this research can be considered as including 
the following: 

 1. To what extent does this story correspond to the Oedipus 
complex theory? 

 2. What solutions does this story emphasize on to pass this fateful 
path? 

Discussion 
The child's conflicting feelings and his immature ideas at a certain age 

form a system of thinking that is called the Oedipus complex in 
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psychoanalysis. This complex is formed around the child's sexual 

theorization, his basic questions about birth, the differences between 

the sexes, and how the child responds to it plays a fundamental role in 

regulating his mental life and sexual identity. On the other hand, in 

addition to the existence of aesthetic aspects and enjoying the magical 

atmosphere, there are also hidden messages of the unconscious in the 

popular legends, which make these stories maintain their literary 

appeal for hundreds of years and have a function in the direction of 

growth. This function is not of the type of direct moral expression by 

didactically teaching the reader the dos’ and don’ts, but by stimulating 

the unconscious and providing an opportunity for different choices. 

Through these stories and the personalization of their world in his 

dreams, the child gains a different perspective on his life and the truth 

of his existence. The legend of Shirzad Shirpanj is a story full of 

victory and defeat, and the acceptance of loss. It is a narrative about 

Oedipal crises and includes its three basic sides, i.e. the child, parents 

or their successors. The story begins with the expulsion of Shirzad and 

his mother from the palace and their life in an imaginary garden and 

land far from the people, which represents a two-sided and pre-

Oedipal relationship between the child and the mother. As the story 

unfolds, the character of Dave enters and while marrying Shirzad's 

mother, it causes many conflicts for Shirzad. The conspiracies of the 

demon and the mother to harm Shirzad continues until he loses his 

magical power and accepts the presence of the demon. Then, he 

decides to leave the house and form an independent life. In the end, he 

establishes a life outside the authority of his parents, and while 

forgiving and meeting them again, he emphasizes a kind of 

forgiveness and love as the result of the dissolution of Oedipal 

impulses. 
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Conclusion 
Folk tales are the product of the childhood of nations and represent 

many of their repressed desires and impulses. These fairy tales have 

helped children and other audiences to symbolize many of their 

unconscious conflicts through projection and identification with the 

characters of the story. Through these stories, the child can gain an 

involuntary and not so clear understanding of his inner impulses, and 

by identifying with the heroes of the story and symbolically 

experiencing some repressed emotions, he can achieve a kind of 

psychological and emotional integration. The legend of Shirzad 

Shirzad Shirpanj is a narrative of boyish Oedipal conflicts and their 

resolution in the symbolic language of the story. This myth is 

completely aligned with Freud's psychoanalytical model of the 

Oedipus complex, and its hero is initially trapped in a pre-Oedipal and 

two-sided relationship between himself and his mother. When the 

third paternal side is present, his Oedipal struggles begin in the 

direction of growth. These conflicts continue in different ways 

throughout the story, and while calling for harmony between different 

psychological components and fulfilling different emotions, the story 

symbolically emphasizes the acceptance of the father's position 

towards achieving a kind of inner peace and dissolution of Oedipal 

impulses. After this acceptance of loss, it is possible that Shirzad can 

go through the path of growth and maturity, then, forgiveness and love 

will be established between him and his parents, a love that can 

facilitate socialization and help the child in this path of complications. 
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براساس نظریۀ عقدۀ « شیرزاد شیرپنج»کاوانۀ افسانۀ کُردی روان تحلیل

 اُدیپ زیگموند فروید

  1*محمد مرادی نصاری

 (18/00/0410پذیرش: 01/10/0410)دریافت: 

 چکیده

یکی از بهترین روانی انسان  یهاکشمکش وبازتابی از ناهشیار جمعی عنوان های عامه بهافسانه

. مخاطبان این روندبه شمار می نظریات جنسیت کودکانه ویژهکاوانه بهمنابع تحلیل روان

های یتشخصبا فرافکنی بسیاری از تعارضات خود بر روی ویژه کودکان ـ ها ـ بهافسانه

و ضمن تجربۀ نمادین برخی عواطف  سازنندمی بیرونیهای پرخاشگرانۀ خود را ، تکانهداستان

زیگموند  توانند به نوعی یکپارچگی روانی و عاطفی دست پیدا کنند.شدة خویش، میسرکوب

و کاوی خود بارها بر اهمیت ادبیات کهن و باستانی تأکید داشته عنوان بنیاگذار روانفروید به

ها بیان کرده است. یکی از ها و افسانهبسیاری از مفاهیم مهم این دانش را با ارجاع به اسطوره

اُدیپ است که به تعبیر فروید مسئولیت هر  ةکاو عقدترین مفاهیم در گفتمان روانکلیدی

زبان کُردی گذارد غلبه بر آن خواهد بود. از سوی دیگر کودکی که پا بر عرصۀ هستی می

های عامه بوده و به ترین ادبیاتیل تنوع گویشی و جغرافیای بکر خود دارای یکی از غنیدلبه

باور بسیاری از مستشرقان بر ادبیات عامۀ سایر ملل خاورمیانه نیز تأثیر گذارده است. نگارنده 

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول( آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، ایالم، ایراندانش. 0
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کاوی و به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی افسانۀ شیرزاد در این مقاله بنابر مفاهیم روان

ای بر نظریۀ عقدة پنج از ادب عامۀ کُردی پرداخته و نشان داده که این داستان تا چه اندازهشیر

کند. در ساز تأکید میهایی برای گذر از این مسیر سرنوشتحلاُدیپ منطبق است و بر چه راه

های اُدیپال در غالب رقابت پسر و پدر آغاز و درنهایت با پذیرش جایگاه این قصه کشمکش

 شود.های اُدیپال، بلوغ روانی و صلح درونی پدیدار میو افول تکانهپدر 

 

کاوانه، زیگموند فروید، عقدة اُدیپ، های عامه کُردی، نقد ادبی روانقصه های کلیدی:واژه

 شیرزاد شیرپنج.

 . مقدمه1

ه شمار آورد کهای بسیار غنی بهتوان یکی از زبانلحاظ ادبیات عامه میزبان کُردی را به

های خاورمیانه نیز به عقیدة نیکوالس مارّ و ویالدمیر مینورسکی بر ادب عامۀ سایر ملت

(. این غنا به باور برخی 01ـ 0، صص.0091رسول،تأثیر گذاشته است )مصطفی 

به زبان مادری بوده، چراکه در مدارس این مناطق پژوهشگران برآیند بیگانگی عام نسبت

اند به ادبیات فولکلور بسنده ها مجبور بودهشده و آنس میبه زبانی غیر از کُردی تدری

(. این بسندگی به ادب 161ـ165، صص. 0611، ترجمۀ قاضی، 0011کنند )نیکیتین، 

توان در سنت نانویسایی کُردها در طول تاریخ نیز مشاهده عامه ـ غیرمکتوب ـ را می

صورت شفاهی حفظ و اً بهکرد که بسیاری از آثار شاعران و نویسندگان خود را عمدت

منتقل کرده و  به شکل کلی تمایل چندانی به مکتوب ساختن تاریخ و ادبیات خود 

های زبان کُردی، جغرافیای بکر و شیوة زندگی رها اند. با این حال  تنوع گویشنداشته

جا و آزادانۀ این مردمان نیز در غنای ادبیات عامۀ کُردی بسیار تأثیرگذار بوده است تا آن

نوعی شاعرانگی جمعی و سهولت در  انوویخاچاطور آبکه بنا بر نظر کسانی همچون 
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(. از 01ـ 0، صص.0091رسول،زند )مصطفی سرایش در میان این مردم موج می

ها اشاره کرد که به باور عزالدین ها و افسانهتوان به قصههای مهم این ادبیات، میبخش

یروهای خیر و شر پیوسته برقرار بوده است و ها جدال میان نمصطفی رسول در آن

ها، نیروهای شر که کشیده و مسکین هستند. در این داستانای رنجقهرمانان آن آدمیزاده

شوند، همیشه دچار شکست و زوال در هیئت دیوها، جادوگران و هیوالها ظاهر می

دالت ع»(. نوعی 01شوند و سرنوشتی جز مرگ و نابودی ندارند )همان، ص. می

های بشر برقرار بوده و های کُردی که در بیشتر داستانتنها در قصهکه نه «شاعرانه

های مثبت را درپی دارد. ویژگی های منفی و پیروزی شخصیتشکست شخصیت

بندی کرد، های پریان طبقهها را ذیل قصهتوان آنها که میاساسی بسیاری از این داستان

 هاست.( این قصه011، ص. 0601)حسینی و عظیمی، « فراطبیعی و جادویی بودن»

ویژة کاوی از بدو تولد پیوندی بسیار نزدیک با ادبیات و بهاز سوی دیگر روان

کاوان پس از او به تحلیل ادبیات کهن و عامه داشته است. فروید و بسیاری از روان

های فاهیم خود، افقها پرداخته و ضمن تببین بسیاری از مها و اسطورهبسیاری از افسانه

توان میها را ها هر کدام از این قصهاند. به باور آنای نیز در خوانش این آثار گشودهتازه

، 0004)رانک، « رویای تودة مردم»نک ار اتو ریبه تعب یابازتابی از ناهشیار جمعی سان به

 روانی ـ جنسی انسان یهاکشمکش ی ازنمایشو  (50 ، ص.0600ترجمۀ مصباح، 

از بسیاری  ،فرافکنیها، به ویژه کودکان، از طریق شمار آورد. مخاطبان این افسانهبه

 داستانهای های پرخاشگرانۀ خود را در قالب شخصیتتکانه درونی و تعارضات

شدة خویش، به نوعی و ضمن تجربۀ نمادین برخی عواطف سرکوب سازندمی بیرونی

افسانۀ شیرزاد شیرپنج یکی از . کنندیکپارچگی روانی و عاطفی دست پیدا می

های معنایی آن تواند بر ظرفیتکاوانه میهای عامۀ کُردی است که خوانش روانافسانه
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های بیشتری از این قصه را آشکار کند. در این تحلیل ضمن خوانشی از بیفزاید و الیه

اهیم بود: ها خووجوی پاسخ به این پرسشنظریۀ عقدة اُدیپ زیگموند فروید در جست

هایی حل. بر چه راه5ای بر نظریۀ مذکور منطبق بوده است؟ . این افسانه تا چه اندازه0

 کند؟ساز تأکید میبرای گذر از این مسیر سرنوشت

 . پیشینۀ پژوهش4

های عامه آثار درخشان بسیاری از ها و قصهکاوی اسطورهتاکنون در زمینۀ روان

توان به آثار کارل آبراهام، اتو که از آن جمله مینویسندگان غربی منتشر شده است 

ها های پیشگامی از این گونه تحلیلرانک، برونو بتلهایم و... دیگران اشاره کرد که نمونه

های عامۀ کُردی تحقیقات اندکی وجود کاوانۀ افسانهروند. در تحلیل روانشمار میبه

 :دارد که کارهای پژوهشی ذیل، برخی از این آثارند

ردی کرمانشاه با های کُها و متلشناختی قصهتحلیل روان(، 0601بختم، سردار) .0

 نامۀ کارشناسی ارشد، گیالن: دانشگاه گیالن. ، پایانناخودآگاه ۀتکیه بر نظری

نامۀ ، پایانهای عامۀ کُردیکاوانۀ قصهنقد روان(، 0410مرادی نصاری، محمد ) .5

 . کارشناسی ارشد، ایالم: دانشگاه ایالم

و  ر نشدهگونه تحلیلی منتشبا این حال درمورد افسانۀ شیرزاد شیرپنج تاکنون هیچ

 شمار آورد.توان تحقیقی نو بهاین پژوهش را می

 . مبانی پژوهش3

دهندة نظامی از احساسات متعارض کودک و نظریات ناپختۀ او در سنی خاص، شکل

شود. این عقده حول یکاوی به آن عقدة اُدیپ گفته متفکر است که در روان

دربارة چگونگی تولد و او های اساسی های جنسی کودکانه و پرسشپردازینظریه
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دهی در نظم اساسینقشی گویی کودک به آن نحوة پاسخ شکل گرفته و هاتفاوت جنس

 بلوغبر ی اتوان مقدمهمی عقدة اُدیپ را و هویت جنسی او دارد. یروانحیات به 

و  )پرونیا جانشینان آنان است  مادر و ضلع کودک، پدردارای سه  دانست که

به باور فروید هر انسانی که پا بر (. 90 ، ص.0600، ترجمۀ خاقانی، 0004، بورلیپرون

هر »گذارد وظیفۀ غلبه بر این عقده را بر دوش خود خواهد داشت: عرصۀ هستی می

که  دة اُدیپ غلبه کند؛ آنگیرد که بر عقنورسیدة انسانی با این تکلیف رودرو قرار می

، 0011)فروید، « افتدرنجوری( فرومیخورد به نِوروز )رواندر این تکلیف شکست می

(. بنابر داستان سوفکلِس، الئیوس، شاه تِبِس و 015، ص. 0608اسماعیلی، ترجمۀ ملک

گویی هولناکی دربارة تولد پسر خود اُدیپ دچار ترس و همسرش یوکاستا از پیش

گو اُدیپ پدرش را خواهد کشت و با مادرش ازدواج شوند. طبق گفتۀ پیشیوحشت م

دهد که اُدیپ را به بیابانی ببرند، مچ پاهایش را سوراخ خواهد کرد. الئیوس دستور می

پاست( و او را از درختی آویزان کنند تا کودک کند )اُدیپ در لغت به معنای آماسیده

باید و او را به ن چوپانی اُدیپ کوچک را میطعمۀ جانواران وحشی شود. در بیابا

گویی سالی از پیشسپارد. اُدیپ در بزرگپولوبوس، پادشاه سرزمینی دیگر، می

شود و برای پرهیز از قتل و کشتن پولوبوس ـ که گمان سرنوشت خویش آگاه می

جو زند. در راه با پیرمردی ستیزهکند پدر واقعی اوست ـ از آن سرزمین بیرون میمی

رسد و در آنجا ضمن آورد. سپس به شهر تِبِس میکند و او را از پا درمیبرخورد می

دهد. به پاس این عمل، مردمان آنجا او را پاسخ به معمای ابولهول شهر را نجات می

کنند و همسر بیوة شاه قبلی ـ یوکاستا ـ را به زنی او عنوان پادشاه انتخاب میبه

کند. بعدها هنگامی که بیماری که بداند با مادر خود ازدواج مینآآورند. اُدیپ بیدرمی

گیرد، پیشگویان تنها راه نجات شهر را یافتن قاتل پادشاه قبلی شهر تبس را فرامی
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برد که پیرمردی را که پردازد و سرانجام پی میوجوی قاتل میدانند. اُدیپ به جستمی

ی ـ پدر واقعی او ـ و همسرش نیز مادر تر در راه کشته بود، همان پادشاه قبلپیش

اوست. او پس از آگاهی به این موضوع چشمان خود را کور و یوکاستا نیز خودکشی 

(. فروید 010-018، صص. 0411، ترجمۀ طهماسب و جعفری، 5108کند )کینودو، می

 : داندرا بازشناسی میل خودمان در آن می پرسد و نتیجهاز علت جذابیت این داستان می

شاه اُدیپ که پدر را کشت و با مادر خویش ازدواج کرد، صرفاً تحقق آرزویی را 

ایم، با این تفاوت که ما دهد که خودمان در دوران کودکی داشتهنشان می

رنجوری نشده و پس از دوران کودکی تر از اوییم، زیرا دچار رواناقبالخوش

خود به مادرمان شویم و حسادتمان  های جنسانیایم مانع از عطف تکانهتوفیق یافته

 (. 041، ص. 0600، ترجمۀ پاینده، 0011به پدر را فراموش کنیم )فروید، 

ـ که در واقعیت به این سادگی اتفاق  از این عقده ای خالصهبندیمطابق صورت

شود و با والد جنس خود جذب میافتد ـ کودک از لحاظ شهوانی به والد غیرهمنمی

دست آوردن مادر است و دختر پدر را کند. پسر به دنبال بهندسازی میجنس همانهم

ای به او پیدا خواهد، اما مشکل وجود والد دیگر است که کودک احساسات خصمانهمی

، ترجمۀ 5101گیرد )لیر، جنس حالتی متعارض به خود میکند و رابطۀ او با والد هممی

نی که از سویی او را دوست دارد و از (؛ بدین مع581، ص. 0600جعفری و طهماسب، 

 داند. به باور فروید سویی او را مانع رسیدن به میل کودکانۀ خود می

گذارد: یکی فعال و یکی ارضای عقدة اُدیپ دو نوع ارضا را در اختیار کودک می

تواند به سبکی مردانه خودش را در جایگاه پدرش بگذارد و همان منفعل. او می

گذرد که این شخص )پدر( در برقرار کند. در این حالت چیزی نمینسبت را با ما

که ممکن است بخواهد جای مادرش منزلۀ مانعی احساس خواهد کرد و یا آنرا به
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را بگیرد و مورد عشق پدرش واقع شود که در این حالت هم مادرش عاملی اضافی 

 (. 94، ص. 0608زاده، ، ترجمۀ حبیب0054خواهد بود )فروید، 

افتد بسیار پیچیده است، چراکه کودک احساسات ه باور او آنچه در عمل اتفاق میب

کند. فروید جنس نیز همانندسازی میجنس نیز دارد و با والد غیرهمشهوانی به والد هم

، ترجمۀ جعفری و طهماسب، 5101نامد )لیر، این وضعیت را عقدة اُدیپ منفی می

عبور کند، چراکه هر  ر است که از این مرحله(. درنهایت کودک ناچا581، ص. 0600

ها دو شکل نیروگذاری اُدیپال مستلزم اختگی اوست که با توجه به شیفتگی پسربچه

ها، پذیرش این امر ـ آن به آن قسمت از بدنشان و همچنین ناتوانی جسمانینسبت

فظ کنند و دهند ذَکَر را حها دست آخر ترجیح میاختگی ـ معموالً دشوار است و آن

بدین ترتیب از نیروگذاری جنسی بر روی والدین یا مراقبان اولیه دست بکشند. با این 

شود و مسیر آن با شده ادارک میحال عقدة اُدیپ در دختران به صورت واقعیتی انجام

های بسیاری با یکدیگر است. پس از انحالل عقدة پسران همسان نیست و دارای تفاوت

های جنسی های مهر و محبت عمدتاً جانشین تکانهگی به بعد، تکانهسالاُدیپ در پنج

شود، چراکه جامعه از کودکان انتظار دارد دست آخر از والدین خود جدا شوند و می

ای که بقای جامعه تر ایجاد کنند. مسئلهدلبستگی معناداری با دیگر اعضای گروه بزرگ

عقدة اُدیپ، سوپرایگو یا فراخود  (. با انحالل581کند )همان، ص. را تضمین می

عنوان دستاورد مهم این مرحله نمایان همچون صدای وجدان و قاضی درونی، به

 توان آن را فرایند اجتماعی شدن کودک نیز قلمداد کرد.شود؛ امری که میمی

 .داستان شیرزاد شیرپنج2

کتابی قالب  درکه در این تحلیل مورد بحث است افسانۀ شیرزاد شیرپنج روایتی از 

توسط نشر  0411در سال به کوشش سیامک نجفی نج رپهیرزای شیشمستقل با نام 
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های اصلی این قصه همچون مایهبرخی از نقش منتشر شده است.باشور در ایالم 

بارداری از عناصر طبیعت، قصد حاکم برای کشتن شیرزاد و مادرش، پری/دختر زندانی 

دست آوردن های مختلف و بهبا یاریگر، غلبه بر خان در قلعه، ازدواج با دیو، مالقات

های عامه نیز ـ چه در زبان کُردی و چه دیگر سیب جادویی در بسیاری از دیگر داستان

« مشیرلگ جهمه»توان به داستانی کُردی با عنوان ها ـ وجود دارد. برای نمونه میزبان

ن در ادبیات شفاهی فارسی نیز ( اشاره کرد. همچنی10ـ 10/صص.0، ج.5155)جهانفرد، 

( دارای برخی 056ـ 19/صص.0، ج.0411)قنواتی(، )جعفری « شیرزاد و گلشاد»داستان 

های مشابه با داستان مذکور در این مقاله است؛ ازجمله قصد حاکم برای کشتن مایهنقش

از  یاای او. در ادامه خالصهشیرزاد به همراه مادرش، همچنین دالوری و قدرت افسانه

 شود: ترجمه میتوسط نگارندة این مقاله به فارسی  «شیرزاد شیرپنج»داستان 

از کجا بگوییم و از کجا بشنویم. روزی در قصر پادشاه خبرهایی پیچید که دختر شاه دیوانه 

آمده آرام و قرار ندارد و آشوبی در دل او پدید  ،زند. هر روز با خودش حرف میاست شده

 طوفانینشیند. ناگهان آسمان و زیر درخت سیب می رودمیبه میان باغ  . یک روز دختراست

ای بلند خنده کند،میای از ابر را لمس . دختر تکهگیردرا دربرمیدرخت  مرموز ابریشود. می

 رود. و از هوش می زندمی

دخترش توسط درخت سیب شاید گوید او به پادشاه می .دهدهای حکیم نتیجه نمیتالش

ناگهان به  گذارند ومیدختر را در زیر همان درخت سیب  حکیمبه پیشنهاد  .شده باشد طلسم

پیش دیوانه و ازو دختر بیش کندمیپادشاه رفتن دختر به باغ را ممنوع از آن پس  آید.هوش می

  شود. شیدا می

د و گذرمی چند ماهیپیچد که دختر پادشاه آبستن است. مدتی بعد خبر دیگری در کاخ می

های قدرتمند و سبب پنجهبهـ آورد که نامش را به دنیا می نیرومندپنجه و دختر، پسری قوی

داند، دستور را لکۀ ننگی برای خود میاتفاق گذارد. شاه که این شیرزاد شیرپنج می ـ بزرگش
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 کنددهد هم دختر و هم فرزندش را بکشند. با وساطت یکی از وزیران دلسوز، شاه قبول میمی

و  ببرندبه جنگل ها آن، بلکه نکشند که ریختن خون در قصر منحوس استها را در قصر که آن

ها را خواهند که آن. وزیر و زن شاه در این هنگام با دادن پولی به جالد از او میکنند هالک

به دختر و پسر بدهد. جالد در جنگل،  کرده استای هم که زن شاه فراهم و توشه کندرها 

سپارد و با کشتن کبوتری و ریختن خونش بر پادشاه و پسرش را به دست تقدیر میدختر 

 گردد. ها به قصر برمیلباس آن

و آنجا را  رسندمیروز مسیر، شیرزاد و مادرش به مرغزاری طی کردن چندین شبانهاز پس 

وانی بسیار تر و به پهلروز رشیدتر و قویبهکنند. پسر روزعنوان محل زندگی انتخاب میبه

 گذراند. و با شکار کردن و تفریح، روزگار می رودمیهر روز به شکار  شود.میتبدیل  قدرتمند

را  آهو اوگویی  .افتدمی نظیربیتن و به آهویی زرینشیرزاد شکار چشم هنگام روزی در 

ار بار در عمرش موفق به شکبرای نخستین شیرزادکشد. و به دنبال خود می کندمیافسون 

ناگهان آهو  رسند.میای که به نزدیکی قلعهرود. تا اینمی آهو درپیدشت بهشود و دشتنمی

راه بهای چشمو شیرزاد در گوشه نداردای هیچ دروازه ،شود. قلعهدر نزدیک قلعه غیب می

یل دیوی تبدو به نره آیدمی. ناگهان ابری از آسمان پایین آیدمی پیشد که ببیند چه تایسمی

شود. هنگام گذارد. دیوار به دروازه تبدیل و دیو داخل میشود و دست بر دیوار قلعه میمی

ایستد. دیو سر دیو میو پشت اندازدمیشیرزاد خود را به داخل قلعه  ،شدن دروازه بسته

گویی کوتاه، با او وسپس با دیدن شیرزاد و گفت «.رسدمی مبوی آدمیزاد به شمام»گوید: می

تن در برابر دیو ظاهر و درنهایت موفق شود، اما شیرزاد همچون پهلوانی رویینویز میگال

، لنگان لنگان خود را در ششود با خنجرش پای راست او را زخمی کند. دیو از ترس جانمی

 تا گذاردمیسنگ بزرگی بر دهانۀ چاه اندازد. شیرزاد، تختهچاه بسیار عمیقی در حیاط قصر می

 پردازد. ناگهانمیدر قصر  وگذارگشتباشد. سپس به  نداشته بیرون آمدنوان دیو دیگر ت

سگ نگهبانی و در کنارش توله بودهاسیر دیو  ایدر گوشه افتد کهچشمش به پری زیبارویی می

از قصر خارج شود، اما  اوکه نگذارد  داردسگ وظیفه های پری، بنابر حرف. است نشسته
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گاه در قالب آهویی نیز گاه اوکه سگ کاری به او نداشته باشد و ت اسمهربانی پری باعث شده 

 . برودگذار وبه گشت

گوید: لطف شیرزاد میاین کند و پری هم به پاس شیرزاد پری را از طلسم دیو آزاد می

دار که اگر روزی  این قصر و هر آنچه در آن است برای تو. این سگ را هم پیش خودت نگه»

و او را با خود به قصر  رودمیشیرزاد سپس به سراغ مادرش  «.شودانی تو میقرب ،الزم باشد

 گوید. آورد، اما از ماجرای دیو چیزی به او نمیمی

 شودمی ارگذرند، اما دوباره آشوبی در دل مادر شیرزاد پدیدروزها به خوبی و خوشی می

در حیاط است، آب  داند دلیلش چیست. یک روز که مشغول شستن لباسکه خودش هم نمی

صدایی مادر شیرزاد ناگهان رود. و از آن پایین میآب به سمت چاه  .ریزدمیبر زمین جوش را 

مادر شیرزاد  «.خیر نبینی مادر شیرزاد. چکار به من بیچاره داری؟»گوید: شنود که میمی

و حاال شما  من همان دیوم که این قصر در طلسمم بود»گوید: دیو می«. تو کیستی؟»گوید: می

طی گوی پنهانی و طوالنی مادر شیرزاد و دیو است. این دو واین آغاز گفت «.ایدصاحبش شده

 . شونددلباختۀ هم میشنوند که گویند و میبا هم می رآنقدروزها 

گوید که دوست دارم تو را ببینم و اگر کمی سنگ را تکان روزی دیو به مادر شیرزاد می

و از چاه بیرون بیایم.  کندتوانم خود را به ماری تبدیل ه من بتابد، میبدهی تا نور خورشید ب

 شودمیخره دیو از چاه آزاد ألب کند.و طبق حرف دیو عمل می شودمیراضی هم مادر شیرزاد 

خوار است و دیگری کنند یکی دیو آدمرسند. انگار اصالً فراموش میهم میو دو عاشق، به

و دست آخر  کنندمیاین دو با هم خلوت  ،ودرشیرزاد که به شکار میآدمیزاد. روزها در غیاب 

های مادر لباس از ماجرا بویی نبرد،که شیرزاد شود. برای ایننیز مادر شیرزاد از دیو آبستن می

اما بعد از  ،کنندهای قصر پنهان میپوشد و بعد از تولد بچه او را در یکی از اتاقگشاد می

سر راه شیرزاد بر را  بچهو دیو،  ، روزی مادرخبردار شودشیرزاد  مدتی از ترس اینکه

از آن سپارد که بزرگش کند. و به مادرش می آوردمیرا به خانه  کودکهم  شیرزاد .گذارندمی

 گیرد. و محبت بسیاری بین پسربچه و شیرزاد شکل می عالقه پس
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شیرزاد چند  یام و گاهسته شدهگوید من دیگر از پنهان کردن خودم خدیو روزی به زن می

توانم با کام دل در کنار تو باشم. این سرآغاز همکاری دیو و و من نمی ماندمیروز در خانه 

او را نیش  تاکند رساندن به شیرزاد است. دیو خود را به عقرب تبدیل می مادر برای آسیب

ندین توطئۀ دیگر نیز به لطف و چ دهدمیبزند، اما برادر شیرزاد )بچه دیو( شیرزاد را نجات 

اند، برادر کوچک غذا بار که زهر در غذای او ریختهماند. برای نمونه یکبرادر کوچک ناکام می

 شود. می هالکو او با خوردن آن  دهدمیسگ نگهبان را اول به توله

د مدتی گیرد. به این امید که شیرزاپس از مدتی مادر از شیرزاد بهانۀ سیب باغ پریان را می

شود. در راه پیرمردی را از خانه دور باشد و او و دیو با هم خوش باشند. شیرزاد عازم سفر می

که برای رسیدن به سیب جادویی چه کارهایی و این دهدمیبیند که به او نشانی باغ پریان را می

از . سپس ی برسداهبه کوهپای تابایست برود روز می ویکبیستشب و  ویکبیستباید بکند؛ 

و بگوید عجب  شویدمیوصورت خود را ای کثیف دستدر کنار چشمهشود، پیاده میاسبش 

بیند باز می ایهعنوان گلستان و گلزار یاد کند. دروازرسد و از آن بهآب زاللی. به خارستانی می

که رویش دری بسته است هاش آن را ببندد و در روببرای رفع خستگی ،که باید ضمن دلسوزی

بگشاید. همینطور دو قالی کهنه را که در آفتاب و را آن را ببیند، آفتاب  کهاینبرای باید 

 ان جلوی اسب را با کاهی که جلوی سگ گذاشته شدهوو استخ کندجا جابه، سار هستندسایه

وگرنه به  ننگرد،که باید به عقب  درسای پر از سنگ میکند. سپس به محوطه عوض است،

که دیوی در آن خفته و درخت سیبی  درسمی یشد. سرانجام به باغ دخواهسنگ تبدیل 

  د. دو مسیر رفته را بازگر دبردار شدیو و مادربچه ش،عدد سیب برای خود سهپیداست. 

از خواب چیز اتفاق افتاد. هنگامی که دیو همه ،گفته بود یاریگرهمانگونه که پیرمرد 

که  دادیادشده دستور  یهر کدام از حیوانات و اشیا، به شد حضور شیرزادمتوجه و  برخاست

تنها دزد نیست که ما را با بهترین الفاظ ها گفتند که این مرد نهجلوی دزد را بگیرند، اما آن

 است، نه همچون تو با الفاظی تحقیرآمیز. ما کاری به کار او نداریم.  قرار دادهخطاب 
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فرازی شیرزاد عصبانی اگردد. دیو که از سرهای باغ پریان به خانه برمیشیرزاد با سیب

 ؟چیستضعف او گوید شب که از شکار بازگشت از او بپرس که نقطهاست به مادر شیرزاد می

گردد و مادر دوباره ناراحت است و از نگرانی خودش برای سالمتی شیرزاد شیرزاد بازمی

شکار شکست بخورد.  و ضعفی داشته باشد و در جدالکه نکند پسرم نقطهگوید و اینمی

که سه تار مو در فرق این؛ گویداش را برای مادرش میضعف قدرت جادوییشیرزاد هم نقطه

، دیگر قدرت ندو دو انگشت شستش را با آن ببند بکندها را سرش هست که اگر یکی از آن

کند. ر را میهمین کا نیزو توان آزاد کردن خود را ندارد. مادر  دهدمیاش را از دست جادویی

. شودمی و متوجه حقیقت ماجرا خوردجا میپا ، با دیدن دیو یکاست شیرزاد که غافلگیر شده

و خوشحال از اینکه دیگر نیازی نیست خود را  کندزندانی میها دیو شیرزاد را در یکی از اتاق

 مخفی کند. 

رغم تالش بسیار، یاست و عل شیرزاد پرستار و مراقب پیوستهدر این میان برادر کوچک، 

که الغر و ـ یک روز شیرزاد  پاره کند.گره زده است، هم را به او تواند مویی که انگشتاننمی

و راز  اندآمدهبیند که نزدیک پنجره فرود در بین خواب و بیداری دو کبوتر را می ـ نحیف شده

ن خود شیرزاد است که تنها با شمشیر جواهرنشا» ؛کنندرها شدن شیرزاد را بین خود بازگو می

 . «توان این مو را پاره کردمی

و مو  بیاوردسپارد که شمشیرش را مخفیانه شیرزاد پس از بیدار شدن به برادر کوچکش می

شود. شیرزاد و او آزاد می شکندمیطلسم شیرزاد  ،را پاره کند. همانگونه که کبوترها گفته بودند

جای او نیست و باید از این قصر برود. بعد از وداع  اینجا دیگر که گویدبه برادر کوچکش می

شیرزاد به  تازد.تازد و میتازد و میتر، مخفیانه سوار بر اسبش میو بوسیدن برادر کوچک

خواهد و از او می شودمیای از شهر با پیرزنی تنها آشنا رسد و در گوشهسرزمین آدمیان می

خرج زندگی خود و پیرزن را ، با شکار کردن کند تازندگی در کنار او همچون فرزندش 

 . بپردازد
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 لق شیرزاد شدهخُتاجر که شیفتۀ ادب و حسن .شودپس از مدتی شیرزاد با تاجری آشنا می

 و آن کندمیخواهد که یاور و نگاهبان دارایی و زندگی او باشد. شیرزاد قبول ، از او میاست

که نگهبان  داردکند که هر تاجر دیگری آرزو ا میدرخشد و چنان منزلتی پیدگونه در کارها می

دختر تاجر یک دل نه صد دل عاشق و شیدای  گذرد وزمان میباشد.  یاوری چون او داشتهو 

ها ، با ازدواج آنبرده استتاجر هم که به اصالت و شاهزاده بودن شیرزاد پی  .شودشیرزاد می

. یک روز شیرزاد هوای دیدار روندۀ بخت میبه خانها به خوبی و خوشی و آن کندمیموافقت 

شود. در آنجا عازم قلعۀ دیو می شو با موافقت همسر زندمیبرادر کوچک و مادر به سرش 

مادر و دیو هم بابت  شود.نیز آشنا می برادران و خواهران تازة خودبا عالوه بر برادر کوچک، 

ها توسط نند و پس از بخشیدن آنکمیخواهی رفتار گذشتۀ خود با شیرزاد از او معذرت

ای نرگس/ مرگتان را ای گل و دستهدسته» ،های کُردیقصه با عبارت پایانی افسانه شیرزاد،

   (.010ـ 50، صص.0411)نجفی،  رسدبه پایان می ،«نبینم هرگز

 . تحلیل داستان2

سحرآمیز و  یشناختی و لذت بردن از فضایهای زیباییجنبهوجود  برها عالوهدر افسانه

ها طی صدها این قصه شودمیکه موجب  نهفته استهای ناهشیاری نیز جادویی، پیام

باشند. این  و کارکردی در جهت رشد نیز داشته کنندسال جذابیت ادبی خود را حفظ 

کارکرد نه از نوع بیان اخالقی مستقیم و امر و نهی مخاطب که از راه تحریک ناهشیار و 

ها و های متفاوت است. کودک از طریق این قصهبرای انتخاب فراهم کردن مجالی

و  به زندگی دیگرگونه ینگریستنبه  ،یاهای خودؤها در ردنیای آن سازیشخصی

سرشار از  یداستان ،شیرزاد شیرپنج . افسانۀکنددست پیدا می حقیقت وجودی خود

و های اُدیپی روایتی دربارة بحران ، و همچنینپذیرش فقدان ،پیروزی و شکست

. در دربرگیرندة سه ضلع اساسی آن یعنی کودک، پدر و مادر یا جانشینان آنان است

ای وجود دارد که بیانگر یکی از شیوة تولد شیرزاد نکتهدر داستان و این ابتدای 
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حل افسانه و ام؟ و البته راهاالت عقدة اُدیپ است: من چگونه به دنیا آمدهؤترین سمهم

شود، همچون ه نمادین است. مادر شیرزاد از طریق یک تکه ابر باردار میاسطوره هموار

و مادر او آبستن  آیدپایین میاسطورة پرسیوس که در آن زئوس مانند باران از سقف 

نماد که  زمین خالفبر ،ایهای اسطورهد. آسمان در بسیاری از باورها و فرهنگشومی

در  برخی مناطق کردستاندر برای مثال . است هنریناست، دارای سویۀ  مادینگی زایش و

و  انددادهت زن را در جایی که سقف نداشته غسل نمیچندان دور میّهای نهگذشته

اند، زیرا بر این باور پوشاندهمی بدون روزنای سقف آن چهاردیواری یا... را با پارچه

(. 510 ، ص.0604 نیا،فیلط) اند که آسمان نرینه و نگاه او بر بدن میت حرام استبوده

ها از طریق هیچ پدر برخی دیگر از اسطوره همچونکه شیرزاد ایناز سوی دیگر 

شکلی رادیکال از تخاصم کودکانه و نفی پدر  یکاوروان شود، به بیانملموسی زاده نمی

 است؛ گویی قهرمان افسانه یا اسطوره اصالً نیازی به پدر ندارد. 

شود. شدن قهرمان و مادرش از قصر پادشاه شروع می افسانۀ شیرزاد با رانده

مشاهده کرد؛  هاها و اسطورهافسانهاز توان آن را در بسیاری که می ایمایهنقش

خواهی گر ذهنیت کودک از کینانتردشدگی و غربت اولیۀ قهرمان. امری که هم نمای

سستن از اقتدار والدین و ترس از رها شدن است، و هم تالشی اولیه برای بلوغ و گ

 ترین وظیفۀ هر انسان است.بسا اساسیترین و چهها. گسستنی که به تعبیر فروید مهمآن

د و در مرغزاری به یک زندگی بسته و نشوشیرزاد به همراه مادرش از خانه رانده می

که ـ بسا در تخیالت یک پسربچه آورند. همان چیزی که چهمند روی میظاهراً سعادت

گوید این افسانه به ما می. باشد ـ نحصار محبت مادر تنها برای خود استخواهان ا

اُدیپال )دوضلعی( دوام چندانی نخواهد داشت و دیر یا زود محکوم به زندگی پیشا

با اولیه و تصویری کاوی الکانی انسان باید بتواند از رابطۀ شکست است. به تعبیر روان
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، نوعی نقل مکان از مرغزار نمادین شودو وارد ساحت رمزی یا  بکشدمادر دست 

از منظر امر تصویری این جهان کامل بوده و هویت کامل »ای نمادین؛ انگیز به قلعهخیال

گوان، )مک« آورد همواره توهمی استبودنی که امر تصویری فراهم میاست، اما کامل

ویری صرف، اما (. برای تکامل و فرا رفتن از امر تص19، ص. 0411، ترجمۀ دلیر، 5101

 در کار باشد تا این رابطۀ مبتنی بر خودشیفتگی نیز باید یک نفر دیگر، یک سویۀ دیگر

های آغازین ـ با عبور کودک از مراحل وابستگی مطلق در سالرا  اولیه ةمثبت و سازند

ضلعی( تبدیل کند. این ضلع سوم چیزی نیست تر و اُدیپال )سهبه یک رابطۀ رشدیافتهـ 

را با محدودیت مواجه  تصویری ساحتاقتداری که  ؛پدر /نهعارة پدری یا نامجز است

پدر »به تعبیر هرزاگ کند. گوشزد می ـ و البته مادر ـ و حضور دیگری را به کودک کرده

تنها کودک را از رابطۀ شدید های عاطفی شدید است ... نهکنندة الگوسازنده و تعدیل

کند ... از به کودک در انحالل این رابطه کمک میکشد و مادر ـ فرزندی بیرون می

کند و زمان در برابر این اتحاد مادر ـ فرزندی احساس خشم میتر پدر همدیدگاه عمیق

، ترجمۀ قنبری و کاظمینی، 5100)فیشر، « دوست دارد که او هم بخشی از آن باشد

 :شویمامه مواجه میدر داستان شیرزاد ما با این پدر استعاری در اد(. 004، ص. 0600

  دیو! 

با  قیاسبه پدرش در خصمانۀ بیشتری نسبت هایتکانه سربچهپ» نظر فروید:بنابر 

، ترجمۀ تیم 0018، فروید) «رهایی از دست او بسیار بیشتری برای دارد و تمایل مادرش

ها یکی از کارکردهای مهم افسانه از سوی دیگر(. 5، ص. 0411کاوی تداعی، روان

و  در شکلی که دیگر تهدیدآمیزاست،  های خصمانهتکانهکردن ملموس و سازی برون

تواند به بسیاری از امیال ویرانگر می هاسازیبروننیست. کودک از طریق این  خطرناک

، ترجمۀ 0080)بتلهایم،  صورت قابل کنترل تجسم ببخشدخود به (و البته معصومانۀ)
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تخاصم با پدر در هیئت ان شیرزاد این تخاصم با در داست(. 85 ، ص.0600زاده، شریعت

و از دستش خالص شود. برای  دهدشود که شیرزاد باید او را شکست دیوی ظاهر می

دشوار و صورت خاکستری است، تجسم افراد به دو قطبیکودک که درگیر جهانی 

 هشیارنابیند. درنتیجه به شکلی ها را یا خوب یا بد میاست. او آدم بسا ناممکنچه

همان پدری  ،و حامی خانواده است کردهتواند قبول کند پدری که به او محبت نمی

. تصویر پدر خوب باید برای ربایدو محبت مادر را از او می کندباشد که او را تنبیه 

تنها پدر ایمن بودن جهان کودک محفوظ بماند. درنتیجه آن نیمۀ خشن و تاریک نه

البته فرافکنی که )است  ه قصد جانش را کرده یا یک دیوک نیست که یک پادشاه سنگدل

شیرزاد نه با پدر که با یک دیو  .دادن آن به پدر است( و نسبت یشتناحساسات خو

تنها دچار وحشت دیو نهی گونه از شکست و نابودنیز این / مخاطبجنگد و کودکمی

های خصمانۀ خود را نیز تکانه پنداری با قهرمانذاتبا هم ، بلکهنشده احساس گناهو 

سازد. بدین ترتیب دیو در غالب استعارة پدری و ضلع سوم صورت سالمی بیرونی میبه

دیو به کمک . شودمیای مجدد وارد داستان و رابطۀ شیرزاد و مادرش وارد مرحلۀ تازه

های باستانی گاه آید. مار در فرهنگنور خورشید به هیبت ماری از چاه بیرون می

اندازی مجدد او در ارتباط با تجدید نزدیک با پرستش خورشید داشته و پوست پیوندی

که نکتۀ جالب توجه این(. 81، ص. 0608حیات خورشید بوده است )مسرور و رهبر، 

مخاطب با شنیدن این /کند. کودکدیو به کمک عشق است که از چاه نجات پیدا می

توان با یابد که میاهشیار درمیبه شکلی ن ـ بسته به شرایط روحی خودـ داستان 

ها هم به سالمت بیرون آمد. دیو از طریق کلمات و ترین چاهجادوی عشق از عمیق

از ظلمات رهایی یابد؛ عشق  شودمیست که قادر ا برای شنیدن دیگری ظرفیتیگشودن 

ای برای دیدن جهان کشد و به او فرصت دوبارهراستین همچون ریسمانی آدم را برمی
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از منظری دیگر نیز، انسان ظرفیتی محدود برای تحمل تنهایی دارد و در دهد. می

تردید بیمار خواهد شد، چراکه صورت نوازش نشدن )چه فیزیکی و چه نمادین( بی

الشیطانُ مَعَ الواحد/ دیو با آن کس »همانطور در برخی احادیث اسالمی نیز آمده است: 

(. مادر 000، ص. 0608، گزینش عابدی، ق411ـ410)هجویری، « بود که تنها بود

ای دیگر است که با دیو قصه شکلی نمادین و البته به شیوهشیرزاد هم در تنهایی به

 شود. می مأنوس

ای محدود به آن دو که بهترین تنها رابطهالکان نهژاک عشق میان والدین به تعبیر 

 و اولیه واری خودشیفتهارابطهاو را از چنگال به یک تعبیر کار برای فرزند است، زیرا 

کند. سنی که دیگر باید میان او و مادر ارضای نامحدود امیال در سنی خاص رها می

برقرار نباشد. این داستان به صورتی دیگر نیز حاوی پیام مهمی برای مخاطب است. 

ی به یابد ماندن زیر سایۀ والدین باید از جایود درمینشنوجوانی که این داستان را می

و او یک زندگی مستقل را خارج از اقتدار آنان بنیان گذارد، وگرنه  بپذیردبعد پایان 

های مادر و دیو برای ممکن است خود را هالک کند. این هالک شدن از طریق دسیسه

زدن  یابد. مادر در اینجا دانسته یا ندانسته برای ضربهآسیب رساندن به شیرزاد تجلی می

که تهدیدی واقعی از سوی . این تهدیدات بیش از آنر دیو شده استبه شیرزاد، دستیا

 ها نیست،احساسات خود قهرمان/ کودک بر روی آن ها باشد، چیزی جز فرافکنیآن

  های اُدیپی، سیمایی منفی است. در کشاکش مادرچراکه سیمای 

سفر شود. او در این دست آوردن سیب باغ پریان عازم سفر میشیرزاد برای به

این مخاطب خود  بهگریان است. داستان بههای اُدیپی خود دستبا کشمکشکماکان 

های اُدیپی ها و عبور از میان خارستاندر صورت تحمل سختی دهد کهپیام را می

مایۀ این قسمت از قصه در بسیاری نقشیابی دست پیدا کرد. توان به سالمت و کاممی
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تکرار شده است؛ دادن استخوان به سگ و یونجه به اسب های دیگر کُردی نیز از افسانه

و باز کردن در و... همگی نشانگر پرداخت بهای مناسب به هرچیز است. اسب، جلوی 

ها دیو جلوی او استخوان ریخته و دهانش زخم گیرد، زیرا که سالرفتن شیرزاد را نمی

نطور و درهایی را که در بود. شیرزاد نیاز او را به رسمیت شناخت. نیاز سگ را هم همی

سپُرد، بودند گشود. او حاال به ندای نیازهای درونی خود گوش میدرون او بسته شده 

رسد که میان این اجزای ناساز نوعی چراکه انسان در صورتی به هماهنگی روانی می

سازش برقرار کند. این سازش و صلح روانی جز با توجه به همۀ ابعاد وجود ممکن 

های انسان نیز در صورتی که به رسمیت شناخته شوند، ترین جنبهپست نیست. حتی

توانند یاریگر و موجب شکوفایی او شوند. این به رسمیت شناختن نه به معنای عمل می

نوشد ـ بر مبنای هر تکانۀ درونی ـ چرا که شیرزاد هرگز از حوض چرک و خون نمی

جا کاوی بهاست؛ به تعبیر روان بلکه به معنای پذیرش وجود چنین احساسی در خود

آوردن آن احساس. همین به جا آوردن و پذیرش درونی موجب تغییر در شیوة بروز 

های جادویی را سیب شودمیموفق  شیرزاددر انتها . احساس و عمل خواهد شد

و فریب آدم  که نمادی جنسی و یادآور گناه نخستین کند، اما کندن سیبتصاحب 

اختگی نمادین و پذیرش ؛ تنبیهی همچون نخواهد بود ممکن ی سازنده، بدون تنبیهاست

که او صاحب تمام و کمال محبت و عشق مادر نیست، از این امر شیرزاد . آگاهی فقدان

. او خود ، برای او بسیار دردناک استبلکه میل مادر رو به سوی جای دیگری نیز دارد

او این احساسات دردناک برای رشد  بیند، اما تجربۀمی عشقی را بازندة این رقابت

و رها  ای دیگر بدون تجربۀ فقدانای به مرحلهگذر از هر مرحله ، چراکهضروری است

 ممکن نیست. کردن 
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نظریۀ اختگی، است.  العقدة اختگی بخشی از فرایند مهم و نهایی دوران اُدیپی

خود را پیدا  ها که در دورة ادیپی معنای ملموسکودک است درمورد تفاوت جنسیت

کند. عقدة ای خاص تجربه میکرده و البته عامل اضطرابی است که کودک در مرحله

)کستراسیون( یکی از ارکان اساسی تشکیل  اختگی یا ترس از دست دادن ذَکَر

در سالمت روانی  ای راکنندهسوپرایگو یا فرامن در کودک است که نقشی مهم و تعیین

به موجب این نگرش که مبتنی بر ترس ازدست دادن قضیب کند. او در آینده بازی می

اُدیپال تمایالت کند و پوشی مینیروگذاری روانی بر روی محارم چشماست، کودک از 

یابند... و نیز تا حدی از اهدافشان منع زدایی شده و واالیش میتا حدی جنسیت» او

زاده، ، ترجمۀ حبیب0054فروید، )« شوندهای مهر و عطوفت تبدیل میشده و به تکانه

توانی محدودیت و ازدست دادن همه قبول ،(. این اختگی نمادین91-94 ، صص.0608

و  . شیرزاد ضعفبیان شده استبه صورت کندن و بریدن موهای جادویی شیرزاد 

است که دو کبوتر به راهنمایی او پذیرش بعد از این  پذیرفته وفقدان وجودی خود را 

است که  عامههای های تکرارشونده در داستانیکی از موتیفراهنما ر آیند. دو کبوتمی

شکل کلی و در بسیاری اند. پرنده بهدیگر نیز تکرار شده پرندگانیگاه به صورت 

ردستان هاست. در فرهنگ کُآسمان، خدا و پیامی رمزی از جانب آن ی ازها نمادفرهنگ

های زرین توصیف ای با بالورت پرندهنیز خداوند به ص ـ ویژه در آیین ایزدیبهـ 

(. در 694 /ص.0، ج.0608، ترجمۀ فضایلی، 0010، و گربران )شوالیه شودمی

، ترجمۀ 0080)بتلهایم،  کاوی نیز کبوتر سفید نمادی از ابرمن یا سوپرایگو استروان

 ،(. شیرزاد با راهنمایی دو کبوتر که تجلی ابرمن او هستند01 ، ص.0600زاده، شریعت

تواند به صورت ناهشیار این نکته را نیز دریابد که قدرت می کودککند. خود را رها می



 0410  بهمن و اسفند ،48، شمـارة 01 سال_______________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

24 

 

ها و هر کسی با شناخت درست از تواناییست و ضعف شیرزاد هردو در وجود خود او

 تواند بر بسیاری از مشکالت غلبه کند. های خود میو محدودیت

 عنوان ضرورتتگی نمادین بهپذیرش جایگاه پدر و قبول نوعی اخشیرزاد پس از 

. شودرهسپار می سان تجلی بلوغ و رهایی ــ به به سوی سرزمین آدمیانپذیری، جامعه

دومین سفر او برخالف سفر نخست که به خواست مادر بود )منفعالنه(، به خواست 

خود او )فعاالنه( و در جهت رهایی از سلطۀ والدین است. این اشتیاق به گسستن 

عاطفی اولیه دیگر نه صرفاً براساس اجبار یا ترس از اختگی که از اشتیاق او پیوندهای 

نه بر عهده فعاال»به آزادی حکایت دارد. به تعبیر لووالد بیانگر نوعی تغییر کارکرد و 

، 0090)لووالد، « نه پذیرفته شده بودالشکل منفعکه در آغاز به[ ]استگرفتن چیزی 

 آنجادر رسد، ای میشیرزاد به شهر تازه (.1، ص. 0600کاوی تداعی، ترجمۀ تیم روان

خارج از  دیگریشود و هستی خود پدر میبا همانندسازی با پدر، و  کندمیازدواج 

های مهر و محبت نمایان پس از افول عقدة اُدیپ تکانهنهد. والدین بنیان می اقتدار

یک زندگی مستقل،  برپایی بخشد و در پایان ضمنشود؛ او مادر و پدر را میمی

؛ امری که الزمۀ هر زندگی کندنیز حفظ میرا گذشته  ها وخود با آن پیوندهای

 سعادتمندی است. 

 . نتیجه 2

های ها و نمایانگر بسیاری از امیال و تکانههای عامه محصول کودکی ملتقصه

ند تا کها به کودکان و دیگر مخاطبان خود کمک میهاست. این افسانهشدة آنسرکوب

پنداری با ذاتبتوانند بسیاری از تعارضات ناهشیار خویش را از طریق فرافکنی و هم

تواند شناختی ها میهای داستان نمادین سازند. کودک از طریق این قصهشخصیت

پنداری با ذاتهای درونی خود پیدا کند و با همچندان روشن از تکانهناخواگاه و نه
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شده، به نوعی یکپارچگی نمادین برخی عواطف سرکوب قهرمانان قصه، ضمن تجربۀ

های روانی و عاطفی دست یابد. افسانۀ شیرزاد شیرزاد شیرپنج روایتی از کشمکش

است. این افسانه با الگوی  ها به زبان نمادین قصهوفصل آناُدیپال پسرانه و حل

ن در آغاز در یک کاوانۀ فروید درمورد عقدة اُدیپ کامالً همسوست و  قهرمان آروان

رابطۀ پیشااُدیپال و دوضلعی میان خود و مادر گرفتار است و به هنگام حضور ضلع 

ها به شود. این کشمکشهای اُدیپال او در جهت رشد آغاز میسوم پدرانه، کشمکش

های مختلف در طول قصه ادامه دارد و داستان ضمن دعوت به هماهنگی میان شیوه

جا آوردن احساسات مختلف، به صورتی نمادین به پذیرش اجزای مختلف روانی و به

های اُدیپال تأکید جایگاه پدر در راه رسیدن به نوعی صلح درونی و انحالل تکانه

تواند مسیر رشد و بلوغ را کند. پس از این پذیرش و قبول فقدان است که شیرزاد میمی

تواند شود، محبّتی که می به خوبی طی کند و بخشش و محبت میان او و والدین برقرار

 پذیری و یاریگر کودک در این مسیر پرفرازونشیب باشد. گر جامعهتسهیل

 منابع 

 (. تهران: هرمس.0600زاده ). ترجمۀ ا. شریعتهاافسون افسانه(. 0080بتلهایم، ب. )

 الث.ث :تهران (.0600) خاقانی .مترجمۀ  .عقدة اُدیپ .(0004)بورلی، م. .، و پرونپرون، ر

 . تهران: سخن.0. ج وهفت داستان دیگرشیرزاد و گلشاد، و چهل(. 0411جعفری )قنواتی(، م. )

 رزان.. سوئد: کتاب ئه0ج یل والت میدیا )ویراست جدید(. فسانهئه(. 5155جهانفرد، ژ. )

 فرهنگهای پریان ایرانی براساس آرای بتلهایم. (. تحلیل قصه0601حسینی، م.، و عظیمی، م. )

 .054ـ 016، 0، و ادبیات عامه

ترجمۀ م. مصباح شناختی از اساطیر(. اسطورة تولد قهرمان )تفسیری روان(. 0004رانک، ا. )

 (. تهران: آگه.0600)
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(. تهران: 0608. ترجمۀ س. فضایلی )0. ج فرهنگ نمادها(. 0010شوالیه، ژ.، و گربران، آ. )

 سرای نیک.کتاب

کاوی در نقد ادبی(. هملت )کتاب کاربرد رواندیپ شهریار و (. دربارة ا0011ُفروید، ز. )

 (. تهران: مروارید.0600ترجمۀ ح. پاینده )

(. تهران: 0608اسماعیلی ). ترجمۀ ا. ملکسه رساله دربارة نظریۀ جنسی(. 0011فروید، ز. )

 نگاه.

 (:0411کاوی تداعی ). ترجمۀ تیم روانهای خانوادگیرمانس(. 0018فروید، ز. )

romances/-https://tadaei.com/family 

زاده ترجمۀ م. حبیب زنند(.انحالل عقدة اُدیپ )کتاب کودکی را می مقالۀ(. 0054فروید، ز. )

 (. تهران: نشر نی.0608)

به کوشش س. مادر و کودکش.  .(. دلبستگی مادر ـ نوزاد؛ رمزگشایی یک معما5100فیشر، ن. )

 (. تهران: ارجمند.0600ترجمۀ ز. قنبری و ت. کاظمینی ) .اختر

ع. طهماسب و م. جعفری ترجمۀ . های زیگموند فرویدآثار و اندیشه(. 5108کینودو، ژ. م. )

 (. تهران: فرهنگ نشر نو.0411)

 . سقز: نشر بیریار.کانی کوردستانئوستووره(. 0604نیا، ح. )لطفی

(: 0600کاوی تداعی ). ترجمۀ تیم روانافول عقدة اُدیپ(. 0090لووالد، هـ. )

complex/-oedipus-the-of-waning-https://tadaei.com/the

 .فرهنگ نشر نو :انتهر (.0600) طهماسب .جعفری و ع .مترجمۀ  .فروید .(5101). لیر، ج

مکریان مهاباد.  ۀشاماران در منطق ة(. بررسی و تحلیل اسطور0608مسرور. ش.، و رهبر، ا. )

 .09ـ 96، 61، فرهنگ و ادبیات عامه

 : دار الجاحظ.بغداد .ری کوردیولکلوبی فدهئه .(0091)ع. ، رسولمصطفی 

(. تهران: 0411م. دلیر )ترجمۀ . یباز ةفیلم و قاعد ۀکاوانروان ۀنظری(. 5101گوان، ت. )مک

 ارجمند.

 . ایالم: باشور. نجشیرزای شیرپه(. 0411نجفی، س. )

https://tadaei.com/family-romances/
https://tadaei.com/the-waning-of-the-oedipus-complex/
https://tadaei.com/the-waning-of-the-oedipus-complex/
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 (. تهران: نیلوفر.0611م. قاضی )ترجمۀ . کُرد و کُردستان(. 0011نیکیتین، و. )

گزینش م. عابدی  بخش(.المحجوب )درویش گنجگزیدة کشفق(.  411ـ 410هجویری، ع. )

 .(. تهران: سخن0608)
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