متنپژوهیادبی

سال  ،22شمارة  ،87زمستان 7938

تحلیل ابعاد مختلف کهنالگوی آنیموس در افسانههای ایراني
(با تکیه بر کتاب فرهنگ افسانههای مردم ایران)
یپور 
مریماسمعل 
دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت6861/83/69 :ا تاریخ پذیرش)6861/87/88 :

چکیده
در این مقاله ،ابعاد مختل ،کهنالگوی آنیموس در افسانههای ایرانی سنجیده شدهاسات .نتاایج ایان
نوشتار نشان میدهد که نیروی مردانه و مذکر در مسیر سفر زنا قهرمان نقش ماؤثر و حیااتی در رسایدن
او به هدف نهایی دارد و با نمادهای ظاهری مانند «دزد» و «تبهکار» و یا مفااهیمی مانناد «پوشایدن لبااس
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مقدمه
به باور کارل گوستاو یون ( ،)Carl Gustav Jungیکی از کهنالگوهایی که در مسیر
فرایند فردیت نقش مؤثری دارد ،کهنالگوی آنیموس ( )Animusاست« .آنیماا» ،زن درون
مردان ،و «آنیموس» ،مردِ درون زنان است .یون معتقد است« :زن با وجود عنصار مرداناه،
خود را از مردان متمایز میکنند و از آن رو که این عنصر در زنان از ابتدا نهادینه شدهاست،
من آن را روح نامیدهام» ( .)Jung, 2015: 4018همانگونه که آنیما برانگیزندة صفات زنانه
در روح مرد است ،آنیموس نیز باعث و برانگیزندة صفات ،خصوصیات و رفتارهای مرداناه
در زن است .اگر آنیما نمایندة زنان اساطیری و باساتانی روح اسات ،آنیماوس نیاز نماینادة
مردان باستانی و صفات مردانة روح است.
او در کتاب انسان و سمبلهایش دراین زمینه مینویسد« :عنصر نرینه بیشاتر باه صاورت
اعتقاد نهفتة مقدس و یاا عقایاد جزمای پدیادار مایشاود .ایان کهانالگاو نیاز مانناد دیگار
کهاانالگوهااا نقااش منفاای و مدباات دارد» (یوناا 839 :6837 ،ااا )863کااه آنهااا را در
ویژگیهای زیر میتوان خالصه کرد :عنصر نرینه در بر گیرندة قابلیات تمرکاز ،ارزیاابی و
تشخیص واکنشها ،عقالنیت ناخودآگاه ،عقاید ،تمایل به جدال و مناظره ،توانایی متفااوت
بودن ،پیشبینی اینکه چگونه باید باشد ،چه چیزی باید انجاام شاود ،پتانسایل بارای نماودار
معناای ،خالقیاات ،خودنمااایی و مفاااهیم معنااوی در زناادگی اساات (.)Ulanva, 1971: 41
همچنین ،ممکن است با نمادهایی مانند کارگر ،قاضی ،معلم ،راهب ،شاه ،پیامبر ،جاادوگر،
متجاوز جنسی و ...ظاهر شود ()Ibidا به عبارت دیگر ،زمانیکه زنان قدرتمند با تفکار و باا
درایت عمل میکنند ،تحت تأثیر ویژگیهای مدبت و زمانی که با دُگمای و جازموار پایش
می روند و یا بیش از حد خشک و نامنعط ،هستند ،تحات تاأثیر ابعااد منفای کهانالگاوی
آنیموس هستند.

مسئلة پژوهش
یون به کهنالگوی آنیما بیش از آنیموس توجه کردهاست و بسیاری از پساایونگیهاا
این موضوع را به بوتة نقد کشاندهاند .اندرو ساموئلز ( )Andrew Samuelsدر این زمینه در
کتاب یون و پسایونگی ( )Jund and Post-Jungianمینویسد« :شکی نیست که یون
آنیما را به عنوان یک چهرة شیرینتر و لذتبخشتر از آنیموس به تصاویر کشایدهاسات و
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تعصب او نسبت به آنیما مشاکلسااز شادهاسات» ( .)Samuels, 2005: 174ساوزان رولناد
( )Susan Rowlandدر مقالاهای باا عناوان «داساتانهاای خیاالی یونا » ( Jung's Ghost
 )Storiesنیز که در حقیقت ،سعی در ردّ نظریة یون دارد ،برخورد یون را با آنیما یاک
برداشات کاامالً شخصای و گوتیاک از زنادگی او مایداناد (.)Baumlin, 2004: 31-54
بنابراین ،از نگاه نافذ پسایونگیها نیز دور نماندهاست که در زبان و نظریة یون  ،آنیماوس
مانند آنیما جایگااه ویاژه و خاصای نادارد .بارخالف یونا  ،یکای از رویکردهاای ناوین
پسایونگیها توجه عمیق به کهنالگوی آنیموس و شناخت ابعاد مختلا ،آن اسات .لاذا در
الگوهای سفر قهرمانی زن کاه باه وسالیة پساایاونگیهاایی مانناد کالریساا پینکاوال اِساتس
( ،)Clarissa Pinkola Estesمااورین مُااردا ( ،)Maureen Murdockماااریون وودماان
( )Marion Woodmanو ...طراحی شدهاست ،آنیموس نقش ماؤثری دارد .در ایان مقالاه،
نگارنده با توجه به نگاه یون و دیگر پسایونگیها ابعاد این کهنالگو را در کتاب فرهن
افسانههای مردم ایران بررسی و تحلیل میکند و در پی بررسای ابعااد مختلا ،آن در مسایر
سفر زنا قهرمان است.6

ضرورت ،پیشینه و روش پژوهش
علیرغم اینکه کهنالگوی آنیموس نقش بسیار مؤثری در تشرف زنا قهرمان و رسیدن
بااه فردیاات در افسااانههااای ایراناای دارد ،تاااکنون تحقیااق و پژوهشاای در ایاان زمینااه انجااام
نشدهاست .تمام پژوهشهایی که در ارتباط با شاناخت ایان کهانالگاو در ادبیاات فارسای
صورت پذیرفته است ،یا در حوزة متاون حماسای و یاا معاصارندا بارای نموناه مایتاوان باه
مقاالت زیر اشاره کرد:
ا «بررسی آنیموس مدبت در شخصیت فرنگیس و آنیموس منفی در شخصیت سودابه بر
اساس روانشناسی تحلیلی یون »« ،بررسی و تحلیل چیستی و چگونگی ظهور کهنالگوی
آنیما و آنیموس در شعر طااهره صافارزاده»« ،دبساتان نقاد اساطورهشاناختی ژرفاا بار بنیااد
کهننمونة نرینة آنیماوس»« ،نقاد و بررسای دو کهانالگاوی آنیماا و آنیماوس در منظوماة
بانوگشسبنامه» و «صُوَر مدالی آنیموس یون در رمان سووشون» .در این مقاالت ،کنش و
رفتار قهرمانان زن بر اساس ویژگیها و تعری،هایی که یون بارای ایان کهانالگاو قائال
شده ،سنجیده شدهاست ،اماا در پاژوهش پایش رو ،عاالوه بار خاوانش افساانههاا و تحلیال
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عملکرد قهرمان هاا و تطبیاق آن باا صافات عنصار نریناه و نیاروی ماذکر ،باه دیادگاههاای
پسایونگیها نیز پرداخته شدهاست.

 .1تحلیل و بررسی کهنالگوی آنیموس در کتاب فرهنگ افسـانههـای مـردم
ایران
1ـ .1نمادهای ظاهری آنیموس در مسیر تشرف زنـ قهرمان
6ا6ا .6یون معتقد است که عنصر نرینه «در اسطورهها و قصههای پریان باا چهارة دزد
و جانی نمایان میشود» (یونا  .)837 :6837 ،اساتس نیاز در مقاام یاک روانا درماانگار
پسایونگی از عنصری به نام غارتگر ذاتای روح ()The Natural Predator of the Psyche
نام میبرد که یکی از نمونههای آن را وارد شدن مرد به خانة زنی میداناد کاه تنهاسات .او
در این زمینه میگوید:
«رؤیایی عام و جهانشمول در خوابهای همة زنان جهان دیده مایشاود و آن
رؤیای مرد تبهکار است .الگوی عمومی این رؤیاا ،تنهاا باودن زن در خاناه اسات.
یک یا چند موجود ناشناس بیرون در تاریکی پرسه میزنند .زن هراسان و ترسایده
قصد یاریجویی از آنها دارد ،اما موجود ناشاناس نگفْاس زن را حابس مایکنناد»
(استس.)36 :6863 ،

این عنصر و موجود ناشناس همان مارد شاروری اسات کاه در روح و روان تماام زناان
زندگی میکند (ر .ا همان .)91 :در افسانهها و قصّههای ایرانی نیز چهرة دزدی که با زور
و اجبار به حریم خصوصی زن تجاوز میکند ،بهوفور دیده میشود .یکی از ایان نموناههاا،
روایتهای مختل« ،نمکی» (ر .ا درویشیان و خندان ،6838 ،ج 888 :69اا 8)888اسات.
در این روایت میبینیم که هر شب دخترانی که عموماً سه یا هفت نفر هستند ،باید هفات یاا
سه دَر منزل را ببندند .دختر سوم یا هفتم یک شب فراموش مایکناد کاه دَر را ببنادد .دیاو
وارد منزل آنها میشود و دختر را با خود میبرد.
در برخی دیگر از روایتهاا مانناد «یوسا ،،شااه پریاان و ملاک احماد» (درویشایان و
خندان ،6838 ،ج 389 :61ا« ،)381داستان سه کباوتر یاا راز دل صانوبر» (هماان ،6833 ،ج
387 :63ا« ،)338خرس و شهربانو» (همان819 :ا )811و «خرس مَلمَلای» (هماان ،6836 ،ج

درافسانههایایرانی /...مریم اسمعلیپور

ابعادمختلفکهنالگویآنیموس

تحلیل

788

837 :3ا ،)866مردِ روایت با زور و اجبار پوستی که دختر خود را در آن پنهان کردهاسات،
میدزدد و یا با اجبار او را از محلّ زندگی خود دور میکند و به ازدواج خاود درمایآورد.
کنش دیو و این مردان نیز به نوعی همان دزد و موجود ناشناس است که هدف او تصااحب
آزادی زنان و غارتگر روح آنهاست.
6ا6ا .8پوشیدن لباس مردانه یکی دیگر از نمادهاای ظااهری کهانالگاوی آنیماوس در
افسانههای ایرانی است .در بسیاری از افسانههاا مانناد «کاولی دختار» (هماان ،6836 ،ج :66
198ا 8)193میبینیم که زن ا قهرمان پس از اینکه در بیابان رها میشود ،لباس خود را تغییار
میدهد .او لباس مردانه میپوشد تا هویت زنانة خود را از دیگران پنهان کناد .فارای معتقاد
است که پوشیدن لباس مردانه نشان از دگرگونی هویّت زنان دارد و در این زمینه میگوید:
«دگرگونی در هویّت این قهرمانان زن تنها در آستانة چهارهپوشای جنسای اسات و تاا مارز
استحاله ادامه ندارد» (فرای .)681 :6833 ،در این افسانهها نیز میبینیم کاه در ایان مرحلاه از
سفر ،ویژگیهای زنانه به حاشیه میروند و جای خود را به مردانگی ،توانمنادی و حرکات
میدهند .فدایی معتقد است« :آنیموس در زن باعث مایشاود او در مواقاع ضاروری بتواناد
عهدهدار اموری شود کاه ویاژة ماردان تلقای مایشاود» (فادایی .)36 :6836 ،در اینجاا نیاز
ضرورت باعث میشود که زنان لباس مردانه به تن کنندا چنانکه در پایان روایت دوباره باا
همان شکل و سیمای زنانه ظاهر میشوند.
الزم به ذکر است که کهنالگوی آنیموس به شکل پوشیدن لباس مردانه در افسانههاای
دیگری مانند «پدر هفت دختر و هفات پسار» (درویشایان و خنادان ،6873 ،ج 78 :6اا،)79
«حیلة درویش» (همان ،ج 636 :3ا« ،)631دختران کوچگر» (هماان689 :اا« ،)668پادشااه و
دختر چوبان» (همان ،6873 ،ج 87 :8ا« ،)38کل گوچران و خواجه خضار» (هماان،6836 ،
ج 931 :66ا« ،)996گلنار و درویش حیلهگر» (همان ،6838 ،ج 386 :68ا ،)337ندر افساانة
پدری که پسر نداشت» (همان ،6833 ،ج 976 :67ا )936و ...نیز تکرار شدهاست.
6ا6ا .8کنش دوم که نمودار رفتار آنیموسی زن است ،انتخاب نام مردانه است .زنان در
افسانههای «دختر ابریشمکش»« ،کولی دختر» و «امیر زن است نه مارد ،چشامهاای امیار تارا
کشت»« ،قصّة عالی» و در «شهر سانبل» باه ترتیاب ناامهاای «شایرافکن»« ،اباراهیم»« ،امیار»،
«عالی» و «ابول» را برمیگزینند.
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6ا6ا .3یکی دیگر از نمادهای ظاهری نمود عنصر نریناه ،انجاام کارهاای مرداناه اسات.
یون معتقد است« :عنصر نرینه نخست به صورت نیروی جسمانی ظاهر میشود» (یونا ،
 868 :6837و  .)Von frans, 1968:195انجام کارهای مرداناه و در حقیقات ،جنگااوری و
شجاعت که بنیادیترین و برجستهترین سویة کهاننموناة نریناة روان اسات (ر .ا اتاونی،
 89 :6866و نیکدار اصل و احمدیانی پی .)6639 :6868 ،در افساانة «دختار ابریشامکاش»،
قبل از اینکه دختر در بیابان رها شود ،برای همسر خود شرط میگذارد که شبها بیارون از
خانه باشد .او شبها به کمک دزدانی میرود که به فقیاران کماک مایکردناد .کانش زن
پس از رها شدن نیز کنشی کامالً مردانه است .او تیر و کمان برمیدارد و به شکار مایرود،
با دزدها در کااروانسارا برخاورد مایکناد و اژدهاایی کاه اماوال آنهاا را دزدیادهاسات،
میکششد .همان گونه که میبینیم ،یکی از کنشهای قهرمان ،استفاده از نیزه و تیر اسات .در
اساطیر یونان ،یکی از نشانههای شاخص و بارز کهنالگوهای آتنا و آرتمیس همراه داشاتن
نیزه ،تیر ،کمان ،کالهخود و سپر است (ر .ا گریمال ،6836 ،ج  688 :6و  .)689در ایان
مرحله از سفر زندگی دختر ابریشمکش ،این دو کهنالگو نمود یافتهاند .شینودا بولن ( Jean
 )Shinoda Bolenدر مقام تحلیل گار یاونگی نیاز معتقاد اسات کاه در هار مرحلاه از سافر
زندگی ،خدابانو و آرکیتایپی بار زناان غالاب مایشاود (ر .ا باولن881 :6833 ،اا.)883
کهنالگوهای آتنا و آرتمیس ،بهویژه آتناا هامذاتپناداری عمیقای باا روان مرداناه دارناد
(ر .ا همان19 :ا .)638دختر ابریشمکش نیز مانند آتنا و آرتمایس رفتااری مرداناه دارد و
این بخشی از طبیعت ذاتی اوست که در اینجا باید با آن همذاتپناداری کناد .زنا قهرماان
در افسانة «کولی دختر» نیز شمشیر به دست میگیرد و از دست دزدان فارار مایکناد .ابتادا
بازرگان و پس از آن ،سارنگهبان قصار مایشاود و پیرزنای را کاه جناازة دارآویختگاان از
دروازة شهر را میخورد ،دو نیم میکند .در افسانة «امیر زن است نه مرد ،چشمهای امیر تارا
کششت» ،قهرمان چهال روز شااگردی نجاار ،بقاال و بازّاز را مایکناد و در پایاان باه شاکار
میرود .در افسانة «قصّة عالی» نیز به عنوان خدمتکار در خانة تاجری آغاز به کار میکناد و
در افسانة «شهر سنبل» نیز به تجارت میرود.
در افسانههای تی ( 389ر .ا مارزل ،)63 :6866 ،،مانند «بیبی نگار و میسس قبار»
(درویشاایان و خناادان ،6873 ،ج 318 :6ا ا 3)317نیااز جنگاااوری و شااجاعت در رفتااار زنا
قهرمان بهوضوح دیده میشود .در این افسانهها نیز زنا قهرمان در مرحلاة آخار سافر بارای
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مبارزه با عنصر مهاجم (خالة همسر و رقیب عشقی) از ابزاری مانند تیغ ،نیزه و ...بهره میبرد
و بااا آنهااا ماایجنگااد .در افسااانههااای دیگااری ماننااد «ریحااانخااانم» (همااان ،6838 ،ج :1
886ا ،)887زنی به نام ریحان در برابر شاه لباس رزم میپوشد .در افسانة «گلبارین» (هماان،
 ،6838ج 888 :68ا )886دختر دزد را با شمشیر زخمی میکناد و . ...در گاروه دیگاری از
افسااانههااا ،جنگاااوری و شااجاعت بااه صااورت کشااتن اژدهااا و یااا مااواردی شاابیه بااه ایاان
درآمدهاست .بارای نموناه ،در افساانة «آه /دختار کوچاک بازرگاان» (هماان ،6873 ،ج :6
638ا ،)639قهرمان اژدهایی را که مدتها آرامش را از اهالی روستایی سالب کاردهاسات،
به قتل میرساند.

1ـ .2ویژگیها و ص ات کهنالگوی آنیموس در افسانههای ایرانی
3ـ2ـ .3چنانکه اشاره شد ،یکی از غالبترین و آشکارترین ویژگیهایی کاه نماودار
این کهنالگوست ،عقاید جزمی ،تند ،یکباره و بیمنطق است .عنصر نرینه بسیار متعصبانه و
مستبدانه حکم میراند و دستورهایش الزماإلجرا میباشد .یونا معتقاد اسات :واژههاایی
مانند «همیشه ،الزم است و باید» نمودار عنصر نرینه است (ر .ا یون  .)868 :6837 ،جان
اسنفورد نیز در کتاب یار پنهان :چگونه مرد و زن درونمان بار رواباط ماا تاأثیر مایگذارناد
بهتفصیل بر این کارکرد و خویشکاری کهنالگوی آنیماوس تأکیاد مایکناد .باه بااور او،
نظرات آنیموس با وجود ظاهر منطقی ،با شرایط واقعی تناسب نداردا رفتار مساتبدی دارد و
نظرات او زیر بار بحاث ،قیاد و شارط نمایرود (ر .ا اسانفورد .)17 :6868 ،شااید بتاوان
گفت یکی از پرتکرارترین نمودهای آنیموس در افسانههای ایرانی ،رفتار مستبد ،بیمنطق و
بیقید و شرط است که در کنشهای مردان مختلفی که باا زنا قهرماان در ارتبااط هساتند،
دیده میشود .رفتار مستبد گاهی از سوی پدر ،همسر ،رقیب عشقی و ...اسات کاه در اداماه
تحلیل میشود.

1ـ2ـ1ـ .1پدر
به باور یون  ،همان گونه که عنصر مادینة مرد از مادر شکل میگیرد ،عنصار نریناة زن
هم اساساً از پدر متأثر است .پدر به عنصر نرینة دختر خود اعتقادات حقیقی بیچاون و چارا
میبخشد (ر .ا یون  .)837 :6837 ،اتونی نیز در این باب میگوید« :باا انادکی ریزبینای
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به باور یون  ،همان گونه که عنصر مادینة مرد از مادر شکل میگیرد ،عنصر نریناة زن هام
اساساً از پدر متأثر است .پدر به عنصر نرینة دختر خاود اعتقاادات حقیقای بایچاون و چارا
میبخشد (ر .ا یون  .)837 :6837 ،اتونی نیز در این باب میگویاد :باا انادکی ریزبینای
خواهیم فهمید که همیشه دختران به پدران خویش عشاقی ویاژه و بارعکس آن ،پساران باه
مادران خود ،شور و شایفتگی فراوانای دارنادو هماة ایانهاا ،یعنای فرافکنای مادیناهروان و
نرینهروان پسر و دختر بر مادر و پدر خویش (اتاونی .)88 :6866 ،پادر کاه نخساتین حامال
تصویر ذهنی آنیموس است و عموماً باید کنشی سودمند و مدبت داشته باشد ،در افسانههاای
ایرانی یکی از چهرههایی است که در بیشتر موارد رفتار مساتبدانه و عااری از منطاق باا زنا
قهرمان دارد .نمونههای این کنش در زیر آمدهاست.
الاا )،در افسااانههااایی ماننااد «زن باااوة باادجنس» (درویشاایان و خناادان ،6838 ،ج :1

879ا ،1)833پدر به دلیل فتنهانگیزیهای نامادری ،دختران خاود را در بیاباان و صاحرا رهاا
میکند و آنها را به وادی مرگ و تباهی میکشااند .ناماادری کاه یکای از تکاراریتارین
نمادهای کهنالگوی سایه و یکی از بارزترین شخصیتهای شارّیر عماوم قصّاههاسات ( &
 .)Frans, 2000: 72 Hale, 2006, v2: 59به همین دلیل ،پیوسته مترصد فرصاتی اسات تاا
زنا قهرمان را از پای درآورد و برای رسیدن به این هدف از پادر کماک مایگیارد .رفتاار
نامادری ،رفتار غیر منتظرهای نیستا زیرا او دختر دیگری را از جنس خود نمیپنادارد ،اماا
کنش پدر بسیار دور از منطق ،جزمی و مستبدانه است .او دختران خود را در بیابان و صاحرا
رها می کند و از آنجا که صحرا و بیابان نماد مارگ و ناابودی اسات (ر .ا سارلو:6836 ،
 ،)888در حقیقت ،آنها را در آستانة مرگ ،تباهی و نابودی قرار میدهد.
ب) در افسانههاای تیا ( 388ر .ا ماارزل ،)688 :6866 ،،مانناد «آه» (درویشایان و
خندان ،6873 ،ج 686 :6ا ،1)638و تی  389کاه در بااال اشااره شاد ،پادر اتفااقی باا ماار،
گوزن ،درخت و ...برخورد می کند و در ازای بارآوردن درخواسات دختار (عمومااً دختار
آخر) ،قول ازدواجش را به وی میدهد .در این روایتها ،پدر بر سَر دختار خاود معاملاهای
کورکورانه انجام میدهد و او را در راهی قرار میدهد که های شاناختی نسابت باه چناد و
چون آن ندارد .در اینجا نیز رفتار او کامالً بیمنطق و صرفاً برای برآوردن خواستههای خود
است.
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ج) در برخی دیگر از افسانهها مانند «گوسفندی» (همان ،6838 ،ج 937 :68ا ،)967پدر
دستور قتل دختر را صادر میکندا زیرا از داشتن فرزند دختر شرمسار است.
د) در برخی دیگر از افسانهها مانند «پیرسو طال» (همان ،6873 ،ج 897 :8ا 7)818که
مارزل ،عنوان خاکسترنشین باه آنهاا دادهاسات و تیا  B510و  A 883را دارناد (ر .ا
مارزل )666 :6866 ،،مادر میمیرد و به پدر وصیت میکناد کاه هار دختاری کاه کفاش،
گردنبند یا لباسش اندازة او میشود ،به همسری برگزیند و از بایاقباالی دختار ،لبااس ماادر
اندازة هی دختری غیر از خودش نمیشود.

1ـ2ـ1ـ .2مال و عمو
در افسانههایی مانند «آسوکة مرد تاجر» (درویشیان و خندان ،6873 ،ج 39 :6ا 3)37پدر
به سفر میرود و نگهداری از دخترش را به مالّ یا معلم و عماوی او مایساپارد .ماالّ و عماو
تمام تالش خود را در جهت منفی بهکار میبرناد تاا او را ناابود کنناد .آنهاا عاشاق دختار
میشود و به او پیشنهاد ازدواج میدهند .دختر به همین دلیل ،سرگردان باه بیاباان و جنگال
میرود.

1ـ2ـ1ـ .3همسر
یکی دیگر از چهرههای منفی که نمودار کهنالگاوی آنیماوس هساتند ،همساران زناان
قهرمانند .همان گونه که می دانایم ،هماة مردانای کاه باا زناان در ارتبااط هساتند ،باه ناوعی
نمودهایی برای این کهنالگو به حساب میآیند و همسر نیز یکای از مهامتارین نمودهاایی
عینی و ملموس این کهنالگوست.
الف) در برخی از افسانههای ایرانی مانند «ننهمومی» (همان ،6838 ،ج 389 :69اا،6)387
مردان ازدواج میکنند و از آن رو که بسیار شکا هستند ،آذوقه و هر آنچه که همسرشان
به مدت یک سال احتیاج دارند ،تهیه و دَر خانه را قفل مایکنناد .پاس از یاک ساال وقتای
برمیگردند ،با جنازة زنان خود روبهرو میشوند .همة زنان غیر از همسار آخار مایمیرناد و
پزشکان دلیل مرگ آنها را تنهایی میدانند .در اینجا نیز همسران مانناد پادران و یاا ماالّ و
عمو در موارد پیش ،مستبدانه و بدون اینکه هی منطقی ،پشتوانة عملکردشان باشد ،زن را به
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وادی مرگ و نابودی میکشانند .جالب است بدانیم کاه یونا نیاز یکای از ویژگایهاای
آنیموس منفی را عفریت مرگ بودن میداند (ر .ا یون  .)837 :6837 ،وقتی کاه پادر،
زنا قهرمان را از محیط خانه بیرون میراند و یا همسر نیروی خالقیت و زندگی و نمو را در
روح و وجود زن خشک میکند ،در حقیقت ،او را در آستانة نابودی قرار میدهاد و هماان
نقش مرد را در افسانة پریزیگاان ( )Persephoneدارد .در ایان افساانه ،زنای تنهاا پاذیرای
مردی خوشسیما میشود و وقتی میفهمد که مرد پادشاه مردگان اسات ،باا شانیدن ایان از
زبان مرد جان میسپارد (ر .ا همان).
ب) انتقاد بیش از حد عنصر نرینه به چگونگی عملکرد زنان ،یکی دیگار از نموناههاای
آنیموس مستبد است .اِستس این ویژگی را با عبارت و ترکیب «حسّ ناکافی باودن» ( Not
 )Enoughتوصی ،میکند .به باور او ،زمانیکه مردی به او میگوید تو هی وقت کاری را
که شروع کردهای ،تمام نمیکنی و هی وقت نتوانستی نظر مدبت من را جلب کنی (ر .ا
استس ،)38 :6863 ،این حس را القا میکند .مورین مردا نیز که روانکاو یاونگی اسات،
در کتاب ژرفای زن بودن معتقد اسات وجاه ماذکر هرگااه کنتارل روان زناان را باه دسات
گیرد ،احساس هرگز کافی نبودن را به آنها القا میکند (ر .ا ماردا 66 :6868 ،اا.)68
جان اسنفورد نیز در کتاب یار پنهان مینویسد که گاهی آنیموس این گوناه باا زناان ساخن
میگوید« :تو نمیتوانی انجامش دهی ،یا دیگران این کار را بهتر از تو انجام میدهناد و یاا
چیز ارزشمندی نداری که ارائه کنی» (اسنفورد11 :6868 ،ا  .)77در گروهی از افساانههاای
ایرانی مانند «هفت تا زن دماگبریده» (درویشیان و خندان ،6838 ،ج 637 :61اا ،68)696ایان
وجه از آنیموس منفی در کنش و شخصیت همسر زنان نمود یافتهاست .روایت به این شرح
است که مردی با هر زنی که ازدواج میکند ،یا بینی او را مایبُارد و یاا باه کانشهاای زن،
مانند غذا پختن ،لباس پوشیدن و آرایشکردن او ایراد میگیرد .زنان این افسانهها ،به جاای
اینکه تاب و توان خود را در برابر بهانهگیریهای مرد از دست بدهند و بایقارار شاوند ،باه
نوعی او را غافلگیر میکنند و از دری دیگر وارد میشوند .آنهاا نیمای از غاذا را پختاه و
نیمی از آن را ناپخته میگذارند و نیمی از صورتش را آرایش میکنند و نیمی دیگر را ناه،
یا نص ،دَر را باز و نص ،دیگرش را بسته میگذارند .زنان هرچه تاالش مایکنناد کاه در
برابر القای این حس بایستند ،موفق نمیشوند و کنش مرد در این گروه از افسانههاا هماواره
همان حسّ ناکافی بودن را به زن انتقال میدهد .یون معتقد است که عنصر نرینه در روان
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این نوع زنان به حالت انفعال درآمدهاست و به همین دلیل ،آنها احساس پاوچی مایکنناد.
عنصر نرینه از ژرفترین بخشهای درونی زن نجواکنان میگوید« :تو بیچارهای! چارا ایان
همه دوندگی می کنی؟ فایدة این همه زحمت چیست؟ زندگی هرگز بهتار از ایان نخواهاد
شااد» (یونا  .)833 :6837 ،احساااس پااوچی و حالاات انفعااال در زنااان از آن رو کااه هاای
اعتراضی به کنش و ظلم همسار خاود نمایکنناد ،باهخاوبی نمایاان اسات .در روایاتهاای
مذکور ،زنان نخستین در حقیقت به این باور و یقین رسیدهاند که رفتار و کنش همسر آنها
تغییر نخواهد کرد و کنش آنان نیز فایدهای نخواهد داشت.
3ـ2ـ« .2عنصر نرینه خصوصیات منفی همچون خشونت ،لگامگسایختگی ،گارایش باه
پُرچانگی ،افکار و وسوسههای پنهانی شارورانه دارد» (یونا  .)833 :6837 ،میال زناان باه
لگامگسیختگی و وسوسههای پنهانی در افسانههای ایرانی بهوفور دیده میشود .میال آنهاا
بااه برقااراری روابااط پنهااانی از همساار بااا معشااوقههااای متعاادد یکاای از ایاان مااوارد اساات.
روایتهایی مانند «حیلة زن مکّاار ( »8هماان ،6838 ،ج 668 :3اا« ،)663حیلاة زن مکّاار »8
(همان666 :ا )886و «پاداش» (همان ،ج 68 :8ا )68داستان زنانی است که در عین حال کاه
با همسر خود زندگی میکنند ،معشوم دارند .در ایان افساانههاا ،زناان تاالش مایکنناد تاا
فرصتی را به دست آورند و با معشاوم خاود وقات بگذرانناد .ایان کانش و رفتاار نشاان از
لجامگسیختگی و عملکرد پنهانی نادرست قهرمان دارد .نیکدار اصل و احمدیانیپی نیاز در
مقالة «بررسی آنیموس مدبت در شخصیت فرنگیس و آنیموس منفی در شخصیت سودابه بر
اساس روانشناسی تحلیلی یونا » (ر .ا نیکادار اصال و احمادیانیپای،)6637 :6868 ،
سودابه را از آن رو که میل به همخوابگی با سیاوش را در سار مایپروراناد و او را باه خاود
فرامیخواند ،نمونة بارز کهنالگوی آنیموس منفی میداند.
3ـ2ـ .1یون

میگوید:

«عنصر نرینه گاه بسیار سرد و ویرانگر است و نمیتواند از بند احساسات خاود
بگریزد .بدین سان به فکر میراو خانوادگی و مسائلی دیگر میافتد و حسابگری
و دسیسهبازی در وی رشد میکند و از نظر روانی باه جاایی مایرساد کاه ممکان
است حتی مرگ دیگران را هم آرزو کند» (یون 837 :6837 ،ا.)833

رفتار سرد و ویرانگر و میل به کشتن دیگران در روایتهای زیر دیده میشود :ال )،در
افسانههایی مانند «چوپان شااه» (درویشایان و خنادان ،6838 ،ج 868 :8اا ،66)869خاواهران
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بزرگتر به خواهر کوچکتر حسادت میورزند .خواهران بزرگتر باه دلیال حساادت باه
خواهر کوچکتر ،او را طعمة گرگ یا شیر میکنند و عکس این رویداد را به والدین خود
گزارش میدهند.
در گروه دیگری از افسانه های ایرانی کاه بساامد بااالیی نیاز دارناد ،آنیماوس منفای باه
صورت دسیسهبازی و آرزوی مرگ برای دیگران نمود یافتهاست .افسانههاایی مانناد «پسار
کاکلزری» (درویشیان و خندان ،6873 ،ج 667 :8ا ،68)888که در تیا شناسای ماارزل،،
تی  787را دارد (ر .ا همان639 :ا ،)631سه خواهر با یکدیگر شرط میبندناد کاه اگار
وزیر یا پسر پادشاه یا شاهعباس و ...آنها را به همسری اختیار کناد ،کارهاای خاارمالعااده
انجام دهند .شاه که گفتگوی بین خواهران را میشنود ،با آنها ازدواج مایکناد .خاواهران
اول و دوم به ترتیب آنچه را که گفتهاند ،به انجام میرسانند و گاهی نیز موفاق نمایشاوند،
اما وقتی خواهر سوم فرزند متماایز و ویاژهای باه دنیاا مایآورد ،خاواهران بازرگتار باه او
حسادت میورزند و نامهای را با این مضمون که خواهرشان س به دنیا آوردهاست ،به شاه
مینویسند .شاه نیز دستور میدهد که همسرش را بکشند ،اما مادر شاه نامه را تغییر مایدهاد
و در بیشتر موارد زن همراه با فرزندانش و یا جدای از آنها آواره میشود .در این گاروه از
افسانهها نیز در حقیقت ،تالش عنصر منفای بارای دسیساهباازی در ناابودی قهرماان روایات
است .آنها ویژگی منفای کهانالگاوی آنیماوس را جاذب مایکنناد و خاواهران خاود را
اینگونه برای مدتی هرچند کوتاه به وادی مرگ و تباهی میکشانند.
3ـ2ـ .4به باور یون  ،آنیموس در چهارمین و واالترین بُعد باا تجسام اندیشاه نماودار
میشود و به مانند عنصر مادینه نقش میاانجی تجرباة ماذهبی را ایفاا مایکناد و باه زنادگی
مفهومی تازه میبخشد (ر .ا یون  .)868 :6837 ،این بُعد از آنیموس نیز در کانش زناان
قهرمان افسانههای ایرانی نمود یافتهاست:
الف) در افسانههایی که ذیل تی  389تقسیم شادهاناد ،قهرماان پاس از ازدواج ،یاا راز
شوهر را آشکار میکند و یا پوست او را میسوزاند .این کنش منجر به جدایی آنها از هام
میشود و شوهر نقشة سفر دختر را میکشد و به او میآموزد که چگونه عمل کند تا موفاق
شود .نقشة راه دختر بعد از جدایی از شوهرش به این شرح است :برخورد با دایه یا کنیز و یا
دختری که در پی تصاحب شوهر اوست ،درخواست آب از آن دختار ،اناداختن انگشاتری
در کوزة آب و شناساندن خود به همسر ،دیدار دوبارة زن و شوهر ،معرفی دختار باه عناوان
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خدمتکار به مادر ،انجام دادن وظای ،سخت و دشوار ،فرار زن و شوهر از نزد مادر و رقیب
عشقی ،و از بین بردن آنهاا .در ایان افساانههاا ،نقاش میاانجی و اندیشاگانی کهانالگاوی
آنیموس به شکل همسر زنا قهرمان درآمدهاست .کنش او تجسم و نمود اندیشه است .او به
جای زنا قهرمان ،فکر و چند و چون کار را برایش فراهم میکند.
ب) اندیشمند و متفکر بودن کهنالگوی آنیموس را در روایتهاای مختلا« ،مااراتتی»
(ر .ا همان .زن وقتی در حال پختن غذاست ،با خود میگویاد کاه ای کااش  ،6838 ،ج
96 :68ا« ،)18متیل پدر و هفت دختر» (همان898 :ا« ،)891هفت خاواهران» (هماان،6838 ،
ج 617 :61ا )678نیز میتوان دید .ماراتتی به همراه دیگار خاواهران و یاا دوساتان در حاال
تفرج و گردش به دام دیو میافتند و دیو قصد خوردنشان را دارد .مااراتتی بارخالف دیگار
خواهران که با ترغیب دیو به خواب رفتند ،کنش دیو را بررسی میکند و با کاربرد نیاروی
اندیشه و فکر ،متوجه نقشة دیو میشود .اسنفورد معتقد است« :اولین قدم بارای خالصای از
اثرات منفی آنیموس ،شناخت مشاکل اسات (اسانفورد .)36 :6868 ،ساپس باا درخواسات
«هفت اسب با زین ،هفت کاله اشرفی ،جامه ،هفت لباس مردانه و تفن  ،هفت اسب ساپید
با زین» که در حقیقت ،نمادهایی برای کهنالگوی آنیموس هستند ،نیروهای مردانة خود را
اجیر میکند تا از فتنهانگیزیها دیو رهایی یابد .در ایان روایاتهاا هام نیاروی اندیشاگانی
آنیموس به شکل معطل کردن و بازی با دیاو و هام شاواهد عینای و ملموسای از آنا مانناد
هفت لباس مردانه و ...نمود یافتهاست.
3ـ2ـ .1یون معتقد است« :زن از طریق عنصر نرینه داناش عمیقای نسابت باه شارایط
عینی شخصیتی و فرهنگی خود و در حقیقات ،زنادگی روحاانیتاری باه دسات مایآورد»
(یون  .)868 :6837 ،استس نیروی مذکر را هوش عمیق روانی میداند که از توانایی عمل
کردن برخوردار اسات .او میاان جهاانهاا و نقااط مختلا ،روح سافر مایکناد ،مایرود و
برمیگردد .توانایی عملیکردن انگیزهها و آرمانهای روح و بیرون کشیدن خالقیات زن از
راههای روشن و مشخص را دارد (ر .ا اساتس .)386 :6863 ،اسانفورد نیاز معتقاد اسات:
«آنیموس با تفکرات مستقل ،اقتدار ،در واقعیات و اساتقالل ناخودآگااه نماود ماییاباد»
(ر .ا اسنفورد19 :6868 ،ا .)663در بسیاری از افسانههای ایرانی ،شااهد وساعت روحای،
استقالل ،اقتدار و توانایی هستیم که ارتبااط مساتقیمی باا رشاد آنیماوس در روح و روان او
دارد .در ادامه به برخی از آنها اشاره شدهاست.
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الف) در گروهی از افسانهها که در اصطالح «نخودی» (درویشایان و خنادان ،6838 ،ج
676 :68ا 68)638نامیده میشوند ،زن و شوهری از نداشتن فرزند در رناج و عاذاب هساتند.
زن وقتی در حال پختن غذاست ،با خود میگوید که ای کااش فرزنادی داشاتم کاه بارای
پدرش غذا ببرد .در همین زمان ،نخود قلوه یا تکهای گوشت از داخل قابلمه بیرون میپرد و
به زن میگوید که از این پس من فرزند شما هستم .نخود برای پدر غذا مایبارد و در راه از
او می پرسد که آیا کاری دارد که برایش انجام دهاد .پادر باه پاولی کاه از پادشااه طلبکاار
است ،اشاره میکند .نخودی برای گرفتن حقّ پدر خود به بارگاه پادشااه مایرود .در طاول
مسیر ،حیواناتی مانند خروس ،گوسفند ،شتر ،آب رودخانه و ...را باا خاود هماراه مایکناد.
پادشاه او را به سخره میگیرد و بسیار اذیت میکند .او را در اصطبل گوسفندان ،گاوها و یا
بین مرگها و خروسها میاندازد که باه وسایلة آنهاا خاورده شاود .نخاودی باا همراهای و
کمک حیواناتی که با خود آورده بود ،حقّ پدر خود را میگیرد و به خانه بازمیگردد.
ب) در روایتهاای مختلا« ،مااهپیشاانی» (هماان ،6838 ،ج 669 :68اا 63)687اقتادار،
بهویژه استقالل زنا قهرمان او را به هدف نهایی خود میرساند .ماهپیشانی دختری است کاه
از سوی نامادری بسیار مورد تعدی و ظلم قرار میگیارد .روزی ناماادری او را بارای رشاتن
پنبهها به بیابان و صحرا میفرستد .باد پنبههای او را به سمت خانة دیو یا پیارزن مایبارد و او
نیز به دنبال آنها میرود .آشنایی و برخورد او با پیرزن مسیر سفر قهرمان را تغییر میدهاد و
به همین دلیل ،انگیزة الزم را برای مبارزه علیه نامادری به دست میآورد .در این روایتها،
زمانیکه دختر برخالف تصمیم و ارادة نامادری رفتاار مایکناد و باه عروسای پسار پادشااه
می رود ،نمودار رشد استقالل و قدرت تشخیص در روان اوست .آنیموس تفکر منتقداناه را
در وجود زنا قهرمان رشد میدهد و به او کمک میکناد کاه در برابار هار عنصاری مانناد
نامادری که آزادی او را سلب میکند ،بایستد .اساتفورد باه ایان ویژگای آنیماوس ،عناوان
مشعلداری میدهد :آنیموس خالم ،مشعلدار زن میشود .او میتواند زن را به ساوی روح
خود راهنمایی کندا زیرا از مشعل قدرتِ تشخیص و در برای روشنکردن دنیای درونی
زن استفاده میکند .او حوضچهای از نور و رن سَر راه زن قرار میدهد (ر .ا اسانفورد،
686 :6868ا .)669نور ،آگاهی و قدرت تشخیص است که منجر باه پیاروزی «مااهپیشاانی»
میشود.
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ج) در روایتهای مختل« ،نمکی» که در باال اشااره شاد ،در کانش دختاران نخساتین،
آنیموس منفی و در کنش دختر آخر ،آنیموس مدبت نمود یافتهاست .دختر آخر نماد فردی
است که توانستهاست با اقتدار در برابر عنصر غارتگر روح برخالف دیگر خواهران بایساتد.
دیو به دختر آخر کلید ،سوزن و چیزهایی از این قبیل میدهد و قهرمان را از ورود به اتااقی
خا منع میکند ،اما او به داخل اتام ممنوعه میرود و متوجه نقشة شوهری که دیو اسات
و قصد خوردن او را دارد ،میشود و علیه او برمیخیزد و او را نابود میکند.
د) یکی دیگر از نمودهای ایان ویژگای در افساانههاای ایرانای ،در کانش زناانی دیاده
میشود که بر سَر مکار بودن خود با مرد نزاع میکنند .این افساانههاا شاامل «مکار زناان »6
(درویشاایان و خناادان ،6838 ،ج 66 :63ا ا )69و «حیلااة زن مکّااار ( »6همااان ،6836 ،ج :3
637ا )668میشود .در همة این افسانهها ،زنان برای نشاان دادن مکاار باودن خاود باا افاراد
مختلفی ارتباط برقرار میکنند و آنها را به خانه میکشانندا برای نمونه در افسانة «حیلاة زن
مکّار ( »6همان) زن و مرد بر سَر مکار بودن یکدیگر اختالف نظر پیدا میکنند .زن به باازار
میرود ،از مغازههای مختل ،خرید میکند و با بهانة اینکه پول را در خانه جا گذاشتهاست،
به آنها می گوید که شب برای گرفتن پول به دَر منزلش بیایند .مردان فروشنده به خاناة زن
میروند و هنگام آمدن شوهر ،زن از آنها میخواهد که در صندوم پنهان شوند .ماردان از
ترس دیده شدن پا به فرار میگذارند و پول خود را نیز طلب نمیکنند.
در افسانههای «مکر زنان ( »6همان ،6838 ،ج 66 :63ا )69بین شاه و وزیار بار سَار مکار
زنان و مردان اختالف نظر پیش میآید و وزیر با عملکرد معشوقهای باه ناام «فادان» متوجاه
میشود که زنان مکارترند« .فدان» وزیار را باه خاناهاش دعاوت مایکناد و از همسار خاود
میخواهد که بیاید و معشوقهاش را ببیند .مرد که از این موضوع بهشدت عصبانی اسات ،از
زن کلید صندوقی را که معشاوم در آن پنهاان شادهاسات ،مایگیارد .زن و مارد قابالً سَار
موضوعی با یکدیگر جناگ میشکنند و به محض اینکه مرد کلید را از زن مایگیارد ،زن باه
او میگوید که من یادم تو را فراموش ،و با این حیله شرط را میبرد.
3ـ2ـ .6یکی دیگر از ویژگیهای کهانالگاوی آنیماوس ،داشاتن روحای مبتکار اسات
(ر .ا یون  .)868 :6837 ،پورالخا و عشقی نیز معتقدناد« :خالقیات یکای از صافات
روان مردانة زنان است» (پورالخا و عشقی .)9 :6868 ،در روایتهای مختل« ،ننهمومی»
که در باال اشاره شد ،آخرین زنان برخالف نخستین زنان با کاربرد خالقیات مسایر رشاد را
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میپیمایند .آنها عروسک ،مجسمه و آدمی از ماوم مایساازند و هار روز باا آنهاا حارف
میزنند .ساختن چیزهایی مانند مجسمه و عروسک از موم در حقیقت ،به جوهر زناناة زناان
مربوط میشود ،اما آن هنگام که این فکر را عملی مایکناد ،نقاش نیاروی ماذکر برجساته
میشود .استس در این زمینه میگوید:
«نیروی مذکر به زنان کمک میکند تا در جهان بیرون به نفع خود عمل کنناد.
زن وحشی بهسان راننده است ،اما نیروی مذکّر خودرو را پیش میراند .او تراناه را
میسراید ،اما نیروی مذکّر آن را تنظیم میکند .او خیال مایبافاد و نیاروی ماذکّر
پیشنهاد میکند» (استس387 :6863 ،ا.)383

در این افسانهها ،زنان از نیروی زنانگی خود ،یعنی همان خلق و ساختن بهره مایبرناد و
با کمک عنصر نرینه ،آنچه را در ذهن میپرورانند ،عملی میکنند.
3ـ2ـ .7به باور یون و اسنفورد ،درست به مانند آنیما ،آنیموس در نخستین برخوردش
پس از حمل بر پدر و برادر ،به صورت معشوم نمود مییابد و آنیموس بر مردان بیرونی فرا
افکنده میشود (ر .ا یونا 873 :6837 ،ا اسانفورد88 :6868 ،اا 83و اردوباادی:6893 ،
 .)18اتونی معتقد است:
«دلدادگی در نگاه نخست را از سوی زنان میتوان با جنبة دیاداری و پیکریناة
کهننمونة نرینهروان همسان ،همرن و همبر دانست .زنان همیشه به سوی مردانی
کشیده میشوند که ویژگیهای نریناهروان درونشاان را دارناد .در ادب حماسای،
شخصیتهایی مانند سیاوش ،بیژن ،اردشیر ،شاپور و بهرام نمونههاایی روان ماذکّر
سودابه ،منیژه ،گلنار ،مالکه و آرزو هستند» (اتونی88 :6866 ،ا.)88

اسنفورد معتقد است اگر زنای تصاویر آنیماوس مدبات خاود را کاه تصاویری مطباوع،
قهرمان و راهنمای معنوی است ،به ماردی فارا افکناد ،بهاای بایش از انادازهای باه آن مارد
میدهد و شیفتة او و به سویش جلب میشود ،به گونهای که حس میکند این مرد ایادهآل
و عشق واقعی اوست (ر .ا اسنفورد .)89 :6868 ،همة روایتهای عاشقانهای را که در آن
آتش عشق یکباره فوران میکند ،می تاوان نشاان از فرافکنای آنیماا و آنیماوس باه حسااب
آورد .در برخی از افسانهها مانند «پسر کفشدوز»« ،پادشاه و دختر چوپاان»« ،پادشااه و مارد
درویش» و «خارکنی که عشقش دختر پادشاه را دوباره زنده کرد  ،»6مرد و زن به صاورت
اتفاقی با معشوم برخورد میکنند .در افسانههای «عزیز پسر عیوض و گلزار خانم»« ،عاارف
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و دختر پادشاه»« ،معصوم و گلپری»« ،ابراهیم ادهم یا پیر پارهدوز» نیز قهرمان در خاواب باا
معشوقه دیدار میکند و عاشق او میشود.
3ـ2ـ .8یون

معتقد است:

«هنگامیکه زنی بهگونهای علنی و با پافشاری دست به ترویج اعتقادات مردانه
میزند یا میکوشد با برخوردهای خشونتبار اعتقادات خود را بیان کند ،بهآسانی
روان مردانة نهفتة خود را برمال میسازد .عنصر نرینه ،حتی در زنانی هم که ظااهراً
طبعی بسیار زنانه دارند ،ممکن است به گونهای خشن و بیرحم بروز کند .ممکان
است انسان با چیزی در درون زن روبهرو شود که لجباز ،سرد و کامالً دستنیافتنی
است» (یون .)839 :6837 ،

در افسااانههااای «چهاال دزد» (درویشاایان و خناادان ،6838 ،ج 399 :8ااا« ،)396دختاار
پاالن دوز» (همان ،6838 ،ج 866 :9ا )866و «قیزالرخانی» (همان 6836 ،ج 376 :68اا)368
رفتار و کنش قهرمان روایت با وجود اینکه زن است ،کامالً رفتاری مردانه و پُر از خشونت،
لجبازی و سردی است .در این گروه ،دختران در کنار قلعة دزدان اقامت میکنند و یکی از
آنها که قهرمان اصلی است ،هر شب وارد قلعه میشود و آنها را اذیت میکند .کنش زنا
قهرمان در هر سه روایت به ترتیب زیر است:
6ا رفتن دختر به قلعة دزدها برای آتش ،انداختن پیرمارد در مساتراح و یاا چااه ،آوردن
آتش و غذا.
8ا رفتن دوباره به قلعه ،گذاشتن پیرمرد در منجنیق و آوردن غذا.
8ا رفتن به قلعه ،مالیدن دوای بیهوشی و پیرمرد را با آرایشی زنانه جلوه دادن.
3ا رفتن به استخر ،انداختن ارد

در استخر به جای خود و فریبدادن دزدها.

چنانکه می بینیم ،قهرماان چهاار باار بارای آوردن آتاش و از روی لجباازی وارد قلعاه
میشود و به نوعی با خشونت با آنها بازی میکند.
3ـ2ـ .9یکی دیگر از سویههای عنصر نرینه در قالب گفتار بروز مایکناد و باه صاورت
استاد و کشیش پدیادار مایشاود (ر .ا یونا  .)868 :6837 ،در گروهای از افساانههاای
ایرانی که بسامد باالیی نیز در کتاب فرهن افسانههای مردم ایاران دارناد ،پادر از قهرماان
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سؤالی را با این مضمون میپرسد که نگهدارندة زندگی زن اسات یاا مارد و یاا در زنادگی
مادر مهم است یا پدر! دختر در پاسخ میگویاد کاه زن نگهدارنادة زنادگی اسات و ماادر
نقش مهمتری در زندگی ایفا می کند .از نظار پادشااه ،جاوابی کاه قهرماان باه او مایدهاد،
جواب نامقبولی است و به همین دلیل ،او را از خانه بیرون میکند .گااهی زن و مارد نیاز باا
نمادهایی مانند آستر ،رویه ،الیه و کشت توصی ،شدهاست .در افسانهها ،آستر رویاه را نگاه
میدارد ،نه رویه آستر را (درویشایان و خنادان ،6873 ،ج 78 :6اا( 69)71تیا  ،631ر .ا
مارزل .)636 :6866 ،،این بنمایه تکرار شدهاست .در افساانة «پادشااه هفاتکشاور و شااه
لنتی» ،سؤال پدر از دختر تاحدی با سایر افسانههای این گروه متفاوت است .پدر از او سؤال
میپرسد که در دامن چه کسی نشستهای و دختر در جواب میگویاد کاه در دامان پادشااه
هفت کشور ،ولی در دامن اقبال خودم نشستهام .در افسانة «دوده ممد» (هماان ،6838 ،ج :9
166ا ،)168دختر شاه عاشق پسر رعیتی به نام «ممد» میشود و پدر او را به این دلیل از خانه
اخراج میکند .در افسانة «عقیده» (همان ،6836 ،ج 818 :68ا ،)813پدر به دختر مایگویاد
که خداوند به من ثروتی داده که به دیگران ندادهاست .دختر نیز در جواب او میگوید کاه
از دیانت من است .پدر به دلیل این حاضرجوابی دختر ،یا او را از خانه بیرون مایکناد و یاا
دستور قتل او را صادر مینماید و یا او را مجبور به ازدواج با مردی فقیر ،تنبل ،کور ،کچال
و شگل میکند .در افسانة «دختار عاقال پادشااه» نیاز پادشااه از دختار کوچاک خاود ساؤال
میپرسد که تیراندازیم خوب است یا نه ،و او در جواب میگوید که کار ،کار عادت است
(ر .ا همان ،6838 ،ج 889 :9ا .)881همان گونه که میبینیم ،جاوابهاایی کاه دختار باه
پدرش میدهد ،کامالً عالمانه و خردمنداناه اسات .چناانکاه گفتایم ،خِارگدورزی و قادرت
جسارت از ویژگیهای کهنالگوی آنیموس است که در اینجا باه صاورت گفتاار و ساخن
حکیمانه بر رفتار و کنش زنا قهرمان تجلی یافتهاست.

نتیجهگیری
در پااژوهش حاضاار ،صاافات ،ویژگاایهااا ،نمادهااا و مفاااهیم کهاانالگااوی آنیمااوس در
افسانههای ایرانی بر اساس دیادگاه یونا و پساایونگیهاا بررسای شاد .یونا  ،روانکااو
بیبدیل سوئیسی ،اهمیت ویژهای برای کهنالگوی آنیما قائل شدهاسات و بار اسااس آنچاه
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گذشت ،میتوان گفت توجه پسایونگیها به کهنالگوی آنیموس در آثار استس ،مُردا ،
بولن ،یون  ،ورنه کاست ،پاپادوپولوس و ...نقص نظریه را جبران کردهاست.
میتوان گفت عنصر نرینه در افسانههای ایرانی ،گاهی با عناصاری منفای مانناد «دزد» و
«جانی» و گاهی با کنش هایی مدبت ،مانند پوشایدن لبااس مرداناه ،انتخااب ناام مرداناه و یاا
اعمال مردانه نمود یافتهاست .در بیشتر موارد ،مفاهیمی مانند ساردی ،لجباازی ،ویرانگاری،
قدرت عمل و صالبت ،استقالل و رشد قوة تشخیص ،شجاعت و جنگاوری ،آرزوی مرگ
دیگران و ...بخشهایی از ابعاد مختل ،کهنالگوی آنیموس را نمایان کردهاست.

پینوشتها
 .6شایان ذکر است که نگارنده در تحلیل و بررسی این کهنالگو باه بیشاتر افساانههاای
کتاب فرهن افسانههای مردم ایران توجه داشتهاست ،اما مسلم است که ارائة همة مداالهاا
در این مقاله نمیگنجد.
 .8افسااانهه اای «نمکااک» (درویشاایان و خناادان ،6838 ،ج 869 :69ا ا« ،)863نمکاای »6
(همان888 :ا« ،)888نمکی ( »8همان883 :ا« ،)883نمکی ( »8همان886 :ا« ،)836نمکای »3
(همان838 :ا« ،)839نمکی جلدنمدی» (همان817 :ا« ،)873نمکو ( »6همان366 :ا« ،)386نشه
کلید» (همان316 :ا« ،)311قلعة هفتدَر» (هماان ،6836 ،ج 338 :6اا« ،)331ملاک خسارو»
(همان ،6838 ،ج 861 :63ا« ،)863مَلی» (همان386 :ا« ،)388میرنساء» (هماان137 :اا،)198
«هفاات دیدی و دیااو» (همااان ،6838،ج 886 :61اا« ،)888انتقااام ( »6همااان ،6833 ،ج :67
873ا« ،)839نمکو ( »8همان ،6831 ،ج 916 :66ا« ،)919صنم» (همان98 :ا« ،)93شاهصانم»
(همان ،6836 ،ج 68 :3ا.)61
 .8دیگر روایتهای این گروه« :دختر ابریشمکش» (همان ،6838 ،ج 38 :9ا« ،)67امیار،
زن است نه مرد ،چشم های امیر ترا کششات» (هماان ،6873 ،ج 896 :6اا« ،)898قصّاة عاالی»
(همان ،6836 ،ج 899 :68ا )818و «شهر سنبل» (همان ،6831 ،ج 887 :66ا.)883
« .3سبزعلی /سبزهقبا» (همان ،6838،ج 86 :7ا« ،)36سبزقبا و شکرهوا» (همان36 :اا،)98
«سبزقبا» (همان38 :اا« ،)37متیال ساوز الهاوا بایدر قباا» (هماان ،6838 ،ج 817 :68اا،)878
«قوطی بزن و برقص» (همان ،6836 ،ج 378 :68ا« ،)377کشنار سابزعلی یاا سابز» (هماان ،ج
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996 :66ا« ،)187گل مرجان» (همان ،6838 ،ج 387 :68ا« ،)388مهرین نگار و سالطان ماار»
(همان ،6838 ،ج 986 :63ا« ،)937میرزا مست خمار و بیبی مهرنگار» (هماان187 :اا،)189
«میز مست و خمار» (همان198 :ا« ،)193هفت جفات کفاش آهنای و هفات جفات عصاای
آهناای» (همااان ،6838 ،ج 688 :61اا698اا« ،)616شاااه خسااتة خمااار» (همااان ،6836 ،ج :3
77ا« ،)38شتر زرین» (همان386 :ا« ،)381ملک محمد» (هماان ،6838 ،ج 837 :63اا،)836
«خفته خمار و مهری نگار» (همان ،6838 ،ج 896 :3ا« ،)898اسب گل گز» (هماان،6838 ،
ج 867 :67اا« ،)889حیلااة درویااش» (همااان ،6836 ،ج 638 :3اا )631و ااامجسمة خااروس
طالیی» (همان ،6838 ،ج 876 :68ا )837دیگر روایتهای این گروه از افسانهها هستند.
 .9افسانههاای ایان گاروه عبارتناد از« :ناماادری بادجنس» (هماان ،ج 688 :68اا،)687
«ماهبانو و ماهبالو» (همان61 :ا« ،)67دختر ماهیفاروش و لنگاهکفاش» (هماان ،6838 ،ج :9
818ا« ،)811هفت محمد ،هفات علای و هفات فاطماه» (هماان ،6838 ،ج 886 :61اا،)838
«برادر و خاواهر ناماادری» (هماان ،6833 ،ج 386 :67اا )338و «جاواب مهرباانی» (هماان،
 ،6833ج 688 :63ا.)636
 .1افسانههای دیگر این گروه« ،آه /دختر کوچک بازرگان» (هماان638 :اا« ،)639قصّاة
آه» (همان ،6836 ،ج 69 :68ا« ،)688افساانة آه» (هماان ،6833 ،ج 836 :67اا« ،)833دختار
بازرگان و پسر شاه پریان» (همان ،6838 ،ج 669 :9اا )688و «پسار پادشااه پریاان» (هماان،
 ،6873ج 639 :8ا.)668
 .7افسانه های دیگر این گروه شامل موارد ذیل است« :چلچراگ طاال» (هماان ،6838 ،ج
898 :8ا« ،)891سماور طال» (همان ،6838 ،ج 666 :7ا« ،)881دختر پیراهن چاوبی» (هماان،
 ،6838ج 887 :9ا« ،)888دختر یهاودی» (هماان369 :اا )366و «پای ساوز طالیای» (هماان،
 ،6836ج 667 :6ا.)888
« .3دختر تاجر و مال» (همان889 :ا« ،)838دختر حاجی صیاد» (همان899 :ا« ،)816دختر
بازرگان و مالّ» (همان686 :ا )688جزء این گروه هستند.
 .6دیگر روایت ها« :ماه سلطان» (همان ،6836 ،ج 616 :66ا« ،)678مرد بازرگان» (همان:
839ا )833و «قصّة حاجی» (همان ،ج 836 :68ا.)838

درافسانههایایرانی /...مریم اسمعلیپور

ابعادمختلفکهنالگویآنیموس

تحلیل

739

 .868روایتهای دیگر این گروه« :علای بوناهگیار ( »6هماان ،6836 ،ج 877 :6اا،)836
«علی بونهگیار ( »8هماان838 :اا« ،)831علای بوناهگیار ( »8هماان866 :اا« ،)863آلماانجیر»
(همااان ،6873 ،ج 686 :6ااا )688و «کدخاادای چهاالویااک زنااه» (همااان ،6836 ،ج :66
819ا ا( )813ر .ا کااریمزاده899 :6871 ،ا ا )813یااا «علاایبهانااهگیاار» (خزاعاای:6838 ،
836ا )893و «علیبهانهگیر» (زرعی87 :6833 ،ا.)36
 .66دیگر روایت ها« :خارکن و فرزندانش» (همان ،6838 ،ج 868 :3ا« ،)863سه خواهر
( »6همااان ،6838 ،ج 386 :7ا ا« ،)366سااه خااواهر ( »8همااان368 :ا ا« ،)363سااه خااواهر و
نیلبک» (همان367 :ا« ،)386نی خوشصدا» (همان ،6838 ،ج 336 :69ا« ،)333نی سخنگو
( »6همان339 :ا« ،)368نی سخنگو ( »8همان366 :ا« ،)988سه خواهر و انگشاتری» (هماان،
 ،6831ج 37 :66ا )36و «قصّة قاطرچی» (همان386 :ا« ،)383جمجمه» (همان ،6873 ،ج :8
886ا« ،)883عارف و مهتاب» (همان ،6836 ،ج 896 :6ا« ،)893دختار دال» (هماان،6833 ،
ج 396 :63ا« ،)319نی سخنگو ( »8همان ،6838 ،ج 369 :69ا« ،)367میوة ارغوانی» (همان،
 ،6838ج 137 :63ا« ،)136دختر پادشاه ( »8همان ،6838 ،ج 616 :9ا.)676
 .68افسانههای دیگر این گروه« :پسر زل ،طالیی» (همان636 :ا« ،)638پسر کاکلزری
و دختر دندانمروارید» (همان886 :ا« ،)888پسر کاکلزری و دختر گایسعنباری» (هماان:
889ا« ،)881پادشاه و ساه دختارش ( »6هماان37 :اا« ،)93دختار ساوم و پسار کاکالزری»
(همااان ،6838،ج 838 :9ا ا« ،)837دناادانمرواریااد و گاایسگالبتااون» (همااان186 :ا ا،)183
«شاااهعباااس و بلباال سااخنگو» (همااان ،6838 ،ج 866 :3ااا« ،)869شاااهعباااس ( »8همااان:
897ا ا« ،)816شاااهعباااس و سااه خااواهر» (همااان886 :ا ا« ،)887ماارگ سااخنگو ( »6همااان:
936ا« ،)968مارگ ساخنگو ( »8هماان966 :اا« ،)967میرزامحماود و هازاران بلبال» (هماان،
 ،6838ج 166 :63ا« ،)189محمد چوپان» (همان838 :ا« ،)896خندیدن پسر و سرشاانه زدن
دختر» (همان ،6838 ،ج 816 :3ا« ،)876خروسک چینی» (همان866 :اا« ،)861خاواهران و
ساا تولااه» (همااان836 :ااا« ،)868حاااکم و آساایابان» (همااان97 :ااا« ،)93کاکاالزری و
دناادانمرواریااد» (همااان ،6836 ،ج 77 :66اا« ،)38سااه دده» (همااان ،6833 ،ج  67و ج :66
66اا ا« ،)63آرزو» (هماااان ،6873 ،ج 16 :6اا ا )78و «دو خاااواهر ( »8هماااان ،6838 ،ج :9
138ا.)137
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« .68ماااه پااری» (درویشاایان و خناادان ،6838 ،ج 689 :68ااا« ،)687نخااودو» (همااان:
638ا« ،)636نخاودو ( »6هماان666 :اا« ،)663نخاودو ( »8هماان669 :اا« ،)663نخاودی »8
(همان666 :ا« ،)886فسقلی» (همان838 :،ا )839روایتهای دیگر از این گروه است.
 .63روایتهای دیگر« :زن بابا و ماهرو» (درویشیان و خنادان ،6838 ،ج 878 :1اا،)873
«سهخواهری» (همان ،6838 ،ج 388 :7ا« ،)383سیب سر » (همان988 :ا« ،)981ماهپیشاانی
( »6همااان ،6838 ،ج 669 :68اا« ،)687ماااهپیشااانی ( »8همااان686 :اا« ،)688ماااهپیشااانی »8
(همان686 :ا« ، )688ماهپیشانی ( »3همان683 :اا« ،)687مااهپیشاانی ( »9هماان686 :اا،)633
«ماهپیشانی ( »1همان639 :ا« ،)633ماهپیشونی الا( »،هماان698 :اا« ،)691مااه روزپیشاانی»
(همان616 :ا« ،)617ماهپیشونی ب» (همان ،6831 ،ج 376 :66ا« ،)339مالّ و ماهی» (هماان،
 ،6838ج 638 :63ا« ،)639قصّة سیاهزنگی» (همان ،6836 ،ج 888 :6ا« ،)881قصّة فاطیکو»
(همان816 :ا« ،)879فاطمه خانم ( »6همان389:ا« ،)338فاطمه خانم ( »8هماان339 :اا،)391
«ننهماهی ( »6همان ،ج 836 :69ا« ،)838ننهماهی ( »8همان839 :ا« ،)836ننهماهی ( »8هماان:
866ا« ،)869ننهماهی و گالبتون» (همان867 :ا )388و «دختر خوشبخت» (هماان ،6833 ،ج
399 :63ا.)397
 .69روایت های دیگر« :پادشاه هفت کشور و شااه لنتای» (هماان ،6873 ،ج 16 :8اا،)76
«قصّة تنبل قلی آقا و شرح زنادگانی او» (هماان ،6836 ،ج 886 :6اا« ،)887کچال و پادشااه
غولها» (همان ،ج 868 :66ا« ،)861کگل گوچران و خواجه خضر» (همان996 :ا« ،)187الیه،
کت را نگه می دارد» (همان ،6838 ،ج 188 :68ا« ،)189مرد ،زن کار وامی داره یا زن ،مارد
را» (همان ،6831 ،ج 986 :66ا« ،)987مرد ،عامل خوش بختی اسات یاا زن» (هماان،6836 ،
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