پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال  ،17شمارۀ  ،33پاییز و زمستان ( 1398صص )209-232

«معشوقِ پهلوان»

بازشناخت صورت دوگانۀ کهنالگوی پری در تقابل با شش شخصیت حماسی
معصومه علیمرادی

2

1

رضا اشرفزاده

چکیده
از دیدگاه روانشناسی تحلیلی ،براساس نظریات کارل گوستاو یونگ ،کهنالگوها عناصرر مشرتر
در ضمیر ناخودآگاه انسانها هستند و اسطورهها از تجلّیگاههای کهنالگوهرا بر شرمار مریرونرد
غنرایی داسرتانهرای

پری ،از جمل کهن الگوها یا میراث روانی مشتر بشر اسر

کر در بخر

حماسی وجود دارد هدف این جستار ،شناسایی و بازشناخ

پری و ویژگریهرای آن در روایرات

رستم و سهراب ،برزونام  ،بانوگشسپنام  ،فرامرزنام  ،شهریارنام و جهانگیرنام اسر
اصلی این روایات ،شامل رسرتم و دیگرر پهلوانران کر همگری از نسرل اوینرد ،در بخر

قهرمانران
غنرایی

داستانها ،درتقابل با پری قرار میگیرند این پژوه  ،ب روش تحلیلی-توصیفی گرد آمدهاس
واکاوی کهنالگوی پری در این داستانها ،آنچ دریاف
دارد؛ گاهی نق
شخصی

آنیمای پهلروان را بر صرورت مبتر

شده آن اس

با

ک پرری ،صرورتی دوگانر

و سرازنده برعهرده دارد و موجر

تبتیر

و کمک ب او در رسیدن ب کمالیابی میشود و گاهی ب صرورت زن جرادو ،بازترابی از

آنیمای منفی پهلوان و سای اس

ک مانع از رسیدن ب فردی یابی مریشرود و بایرد کنتررل شرود

همچنین ب این نکت پرداخت شدهاس

ک چگون کهنالگوی پری ک دارای نق

مبت

در ایرران

باستان اس  ،ب زن جادو در ادبیات مزدیسنایی تتدیل شدهاس
واژههای کلیدی :اسطوره ،کهنالگو ،آنیما ،پری ،زن جادو
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 -1دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد (نویسنده مسئول)
masoome_alimoradi@mshdiau.ac.ir.com

 -2استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

تاریخ دریاف 1397/7/5 :

تاریخ پذیرش1398/1/23 :
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 -1مقدمه
حماس های ملّی سرزمینهای کهن ،سرشار از اسطوره هستند و قهرمانان حماس هرای ملّری ایرران
مانند دیگر قهرمانان جهان ب عل

ارتتاط با دوران پی

از تاریخ ،پیوندی عمیق با باورهای کهن و

اساطیر دارند اسطوره ،همچنین از تجلّیگاههای کهنالگوهاس

بنابر نظریات یونگ ،روانشرناس

سوئیسی ،درمورد تفسیر روانشناختی اساطیر ،انسان عالوهبر ضمیر ناخودآگاه شخصری کر بررای
هر شخص متفاوت اس  ،ضمیر ناخودآگاه جمعی نیز دارد کر در میران تمران انسرانهرا مشرتر
او ناخودآگاه را بستر و سرچشم ای از تصاویر و تجرب های باستانی گوناگون مریدانرد کر

اس

«کهن الگو» نان دارند «تعداد این تصوّرات تجارب عمومی ب انردازۀ تجربر هرای مشرتر
کهنالگوها با تکرارشدن در نسلهایی ک ب دنتال هم آمدهاند ،در روان ما تبتی

اس

انسران

شردهانرد و

در رؤیاها و خیالپردازیهای ما آشکار میشوند» (شرولتز و شرولتز )115 :1384 ،ازنظرر یونرگ،
نمادها و عقاید ب مانند خصوصیات جسمی یا فکری ک ازطریق ژن از والدین ب فرزنردان منتقرل
میشوند ،قابل انتقال نیستند؛ بلک توانایی در آنها در انسران وجرود دارد و او را بررای زنردگی
آماده میکند؛ «برای مبال چون انسانها همیش مادر داشت اند ،هر طفلی ک ب دنیا مریآیرد ،برالقوّه
آمادگی در مادر و نشاندادن واکن

مناس

نست ب او را دارد» (شاملو)48 :1390،

کهنالگوها فراوانند؛ مانند فرشت  ،اهریمن ،سرفر ،مرر ،،بهشر  ،تولّرد مجردد ،قهرمران و
ازجمل موتیف(بنمای )های تکرارشونده در اسطورههای کهن جوامع باسرتانی ،وجرود پرری و زن
جادو اس

ک در ناخودآگاه جمعی تمان انسانها وجود دارد پری نیز یکی از کهنالگوها ب شرمار

میرود «پری ،وجودی اس

از آتر

لطیف و بسیار جمیل ،ک اصرل

اسر

و برا چشرم دیرده

نمیشود و ب واسطۀ زیتایی فوقالعاده ،آدمی را میفریتد پرری ،بررعکد دیرو ،اغلر

نیکوکرار و

جذاب اس » (اشرفزاده )257 :1386 ،زنان در داسترانهای کهن نق هرای گونراگونی را ایفررا
میکنند ک یکی از آنان پری اس

«این صرورت مبرالی کر از تجلّیرات روان انسران اسر

برخورد با ناخودآگاه میتواند نیک یا بد شود ،صورتی ثاب

اسر

و در

کر نمودهررا و جلروههرای آن

ب دنترال تحوالت فکری و ذهنی بشر متحروّل و متغیّرر مریشرود» (موسرروی و خسرروی:1389 ،
)178
پری ،گاهی نق

آنیمای پهلوان را برعهده دارد آنیما و آنیموس جزء کهنالگوهایی اس

کر

یونگ مطرح میکند براساس نظریۀ او هر انسان در اصل در روان خرود ،دارای دو جرند اسر ؛
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نرین و مادین یونگ بخ

زنانۀ وجود مرد را «آنیمرا» و بخر

211

مردانرۀ وجرود زن را «آنیمروس»

مینامد این کهنالگو نشان میدهد ک هر فرد ،عالوهبر آنک ازنظر بیولوژیکی خصوصیات جرند
مخالف را داراس  ،ازلحاظ روانی نیز آن ویژگیها را در خود دارد در هر فرد ،آنیمرا و آنیمروس
باید نقشی فعالی داشت باشند ،تا شخصی
تصویر زن در خوی

کامل باشد «از گذشت ترا بر حرال ،هرر مرردی حامرل

اس ؛ ن تصویر این یا آن زن معیّن ،بل تصویری انگارهای ،نمون ای بارز از
ناهمگون ،موروثی و ناخودآگاه با منشأ بسریار دور کر

زن این تصویر در عمق ،مجموع ای اس

در سیستم زنده حک شده« ،انگاره» و همۀ تجرب های سلسلۀ اجدادی درمورد وجود زنان و همرۀ
اثرات فرراهم آمده توسط زن و نظان انطتراق روانی موروثی اس

و ایرن موضرود دربرارۀ زن نیرز

صدق میکند وی نیرز در خود حرامل تصرویری ذاترری از مرررد اسر » (یونررگ-139 :1379 ،
)138
در این جستار ،کهنالگوی پری در تقابل با ش
ش

روای

منظون و جزء بخ

پهلوان قرار میگیرد ک شخصی های اصرلی

غنایی این روایات هستند این شخصی ها عتارتاند از« :رستم»،

ک داستان زندگی او در شاهنامۀ فردوسی آمدهاس

و پنج قهرمران دیگرر کر همگری فرزنردان و

نوادگان رستم هستند؛ «جهانگیر» و «فرامرز» ،پسر رستم؛ «بانوگشسپ» ،دختر رستم؛ «بررزو» ،پسرر
ک سرگذش

سهراب و «شهریار» ،پسر برزو اس

آنها ب ترتیر

فرامرزنام  ،بانوگشسپنام  ،برزونام و شهریارنام آمدهاس

در منظومر هرای جهانگیرنامر ،

این حماس ها همگی در قرون پرنجم

و ششم و با تأثیر از شاهنامۀ فردوسی سروده شدهاند در این روایات کهن ک نشانی از ناخودآگراه
را در خود دارند ،پری ب دو صورت ظاهر میشود؛ در صورت اول ب عنوان معشوقِ پهلوان ک در
تقابل با او نمودی از آنیمای مبت

اس

و کارکردهای پریان را دارد و در شکل دون ب صرورت زنِ

جادو ،نمودی از آنیمای منفی و سای یا بخ

زیانبار ناخودآگاه اس

ک عینی

یافتر اسر

و برا

تغییرشکل خود ب زنی زیتا ،پهلوان را دلتاختۀ خود میکند
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
کهنالگوها ،عناصر مشتر در ضمیرناخودآگاه جمعری انسرانهرا هسرتند «پرری» بر عنروان یرک
کهنالگو در بسیاری از اساطیر ،ازجمل بخ
کهنالگو درتقابل با پهلوان ،نق

غنایی منظوم های حماسی ایرانی وجرود دارد ایرن

آنیمای مبت  ،یا آنیمای منفی و زیانبار را ایفا میکند

-آیا زن جادو در داستانها ،همان پری اس

ک تغییر شکل دادهاس ؟
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آیا پریان و زنان جادو همیش ب صورت آشکار در داستانها حضور دارند؟ -پری و زن جادو در تقابل با شر

پهلروان نرانبرردهشرده ،چگونر ظراهر مریشروند و چر

ویژگیهایی دارند؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
شناخ

اسطورهها و داستانهای کهن و شخصی های مربوط ب آن ،گامی در واکاوی ریشر هرای

کهن سرزمین ایران و همچنین آثار ادبی ارزشمند پیشنیان اس

و هرگونر ترالش بررای نمایانردن

فرهنگ باستانی ،ضروری اسر

هردف از بررسری عنصرر پرری در تقابرل برا پهلوانران یادشرده،

زنی اسطورهای اس

ک در مقابل پهلوان قرار میگیرد و با عشق خود ،ب او در رسیدن

بازشناخ

ب هدف خود یاری میرساند او گاهی سریمایی اهریمنری دارد و در سریمای زنری زیترا ،خرود را
پهلوان رانده میشود پری در هر دو صورت خود نقشری اساسری در روانِ

مینمایاند ک ب دس

قهرمان داستان دارد و ب او در راه رسیدن ب کمال یاری میرساند
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
نگارش این مقال ب شیوۀ توصیفی-تحلیلی و ابزار کار ب شیوۀ کتابخان ای اس
اسررتفاده ،شر

روایر

منابع اصلی مورد

حماسرری شرراملِ برزونامر  ،جهانگیرنامر  ،شررهریارنام  ،بانوگشسررپنامر ،

فرامرزنام و داستان رستم و سهراب از شاهنامۀ فردوسی اس

ک پرری در آنهرا مرورد شناسرایی

قرار گرفت اس
 -1-4پیشینة تحقیق
در ارتتاط با پری ،تحقیقات صورتگرفت شده بیشتر از جنتۀ اسطورهای اس
تحقیق منقّحی اس

ک از برتررین آنهرا،

از بهمن سرکاراتی ،باعنوان «پری ،تحقیقی در حاشیۀ اسطورهشناسی تطتیقری»

( )1350ک در آن پری و سیر تطوّر حضور آن در ادبیات مزدیسنایی و برخی داستانها ،مانند سران
بررسی شدهاس ؛ ولی نقد کهنالگویی و ب خصوص پری و آنیما در ارتتاط با داستانهرای غنراییِ
حماس ها ک هدف اصلی این جستار اس  ،کمتر مورد توجّ قرار گرفت اس

در برخی پژوه ها

آنیما در یکی از داستانهای شاهنام یا دیگر حماس ها بررسی شرده ،ماننرد «تحلیرل کهرنالگرویی
داستان زال و روداب » ( )1394از جغتایی و انصاری پویا ک کهرنالگوهرا ،ازجملر آنیمرا ،در ایرن
داستان بررسی شدهاس
شخصی

پژوه

هایی ک بیشتر برا ایرن مقالر در ارتتراط اسر

مورد بحث در این پژوه

و یرک یرا چنرد

یا پری در آنها مورد واکاوی قرار گرفت انرد ،عترارت اسر
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از :کتاب «از حماس تا اسطوره» ( )1388از آیدنلو ک در آن خویشرکاری پریران در اسرطورههرا و
شتاه های پریان با برخی شخصی ها در منظوم های حماسی را بررسری کرردهاسر

همچنرین

غفوریان در کتاب «عاشقان های شاهنام با رویکرد هرمونتیک» ( )1388کهنالگوها و ازجمل آنیما
را در بخ های غنایی داستانهای شاهنام شناسایی کردهاسر

آیردنلو در «هفر خران پهلروان»

( ) 1388ب پری و خویشکاری آن در ارتتراط برا برخری قهرمانران حماسری ازجملر بانوگشسرپ
پرداخت اس

در مقالۀ «تحلیل الگوی خویشکاری پریان در داستانهرای غنرایی شراهنام » ()1397

آقاخانی بیژنی ،طغیانی و محمدیفشارکی ب تحلیل خویشکاریهای پری در داسرتانهرای غنرایی
شاهنام پرداخت اند و چرایی عشقورزیِ پری را بررسی کردهاند با این وجود ،دو متحرث اساسری
در این رابط مغفول ماندهاس
جادو در تقابل با ش

ک عتارتاند از -1 :اینکر تراکنون در هریژ پژوهشری پرری و زن

پهلوان موردنظر ب صورت تجمیرع بررسری و مقایسر نشردهانرد  -2پرری

ب صورت نقد کهنالگویی با ویژگیهای دوگان و پنهان در داستان ب عنوان آنیمرا و سرایۀ قهرمران
مورد واکاوی قرار نگرفت اس

ک در این جستار این دو متحث مورد واکاوی و بررسی بیشتر قرار

گرفت اس
 -2کهنالگوی پری در نقش آنیمای مثبت
تقدّس زنان ب صورت اله یا ایزدبانو متعلقب هزارههرای قترل از تمردّن اسر
ارتتاط او با زایندگی مربوط میشود «زن ،بچ ب دنیا میآورد ،درس

و قداسر

زن بر

همانطور ک زمین گیراه را

متولد میکند و ب بچ غذا میدهد ،یعنی همان کاری ک گیاه میکند؛ بنابراین جادوی زن و زمین،
هر دو یکسانند ،آنها با هم پیوند دارند تجسّم نیرویی ک صورتهرا را متولّرد و آنهرا را تغذیر
میکند ،ب درستی مؤنث اس » (استروس« )253 :1376 ،مطالعات انجانشده درمورد هنرهای قدیم
و اشیاء مقدس ماقتل تاریخ ،اشاره ب پرست

الهۀ بزر ،یا مادر زمین در آغاز عصر حجر دارد در

این کری  ،زن و براروری ،مضرامین اصرلی را تشرکیل مریداده و سراختار اجتمراعی بر صرورت
مادرساالری و مادرتتاری بودهاس

کی

پرست

الهۀ بزر ،ظاهراً تا س هزار سال قترل از مریالد

مسیح در تاریخ بشر رواج داش » (دانیلز)45 :1372،
با بازشناخ

عقایرد سراکنان اولیرۀ فرالت ایرران کر چنرد هرزار سرال قترل از مریالد مسریح

میزیست اند ،ب ارزش باالی زن در میان آنها پی میبریم زنان در این زمران بر عنروان نمرادی از
برک

و زایایی مورد احتران فراوان بودهاند «در آن زمان ک در تاریخ ب دوران نوسرنگی معرروف
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ظروف سفالی و همچنین جستجو برای یافتن

ریش های نتاتات ،گردآوری میوهها و شناسرایی انرواد گیاهران و فصرل رویر

آنهرا را برعهرده

داشتند؛ درنتیج عدنتعادل بین وظایف زن و مرد صورت گرفت و شاید بر همرین اسراس ،زن برر
مرد تفوّق یافت و مادرساالری ب وجود آمدهاس
روحانی

زن در این دوران ،قتیل را اداره میکند ،بر مقران

میرسد و همچنین زنجیر اتصال خانواده توسط زنان محکم میشرود؛ چراکر زن ناقرل

خون قتیل ب خالصترین شکل خود اس

این طرز اولویر

زن یکری از امرور مخرتص سراکنان

اصلی نجد ایران بوده و بعدها در آداب آریاییهای فراتح وارد شردهاسر » (سرتّاری)11 :1375 ،؛
التت دوران مادرساالری و رسیدن زنان ب مقان اله  ،چندان نپایید و مردساالری جای آن را گرف ؛
«بااینحال ،آثار و قراینی از آن در جهان گوناگون آداب و معتقدات بشری ب یادگار ماند» (آیدنلو،
)10 :1387؛ بنابراین در دوران باستان در سررزمینهرایی همچرون برینالنهررین کر کشراورزی از
فراوانی برخوردار بودهاس  ،زن ب دلیل توانایی زای  ،نقشی آیینی داشت و بر عنروان الهرۀ

اهمی

برک  ،مورد پرست

بودهاس

شاید بتوان حردس زد کر ایرن عقیرده از آن سررزمین بر ایرران

راهیافت اس
پهلوان برر اثرر پیونرد برا آنیمرا از نقراب جنگراوری خرود فاصرل مریگیررد نقراب ازجملر
کهنالگوهاس

و اشراره ب نقشی دارد ک انسرران در زنردگی اجتمراعی خرود بررازی مریکنرد و

درواقع خودِ واقعی او نیس ؛ بلک چیزی اس
شخصی

واقعی اوس

کر مرردن آن را مریبیننرد و تصروّر مریکننرد کر

انسان در بیشتر مواقع نقاب بر چهره دارد ،ب دلیل آنک «بر خواسرت هرا و

مقرّرات اجتماعی پاسخ مبت

بدهد و خود را ب همران شکلی ک اجتماد میپسندد نشرران دهرد

در واقع انسران ازطریق نقراب سعی دارد شخصی

واقعی خود را پنهران نگ دارد» (دارابی:1388،

 )84پهلوان ،هنگامیک عاشق میشود ،از نقاب خرود فاصرل مریگیررد و نقر

معشروق را ایفرا

میکند؛ بنابراین یکی از سودمندیهای برخورد با وج زنان (یا مردانۀ) شخصی  ،برای پهلوان آن
اس

ک از نقاب سلحشوری خود هرچند برای مدتی کوتاه فاصل میگیرد و ب دنیای احساسرات

و خودِ واقعی شخصیت

نزدیک میشود؛ التت این فاصرل سرت

مریشرود ترا او در مسریری کر

پی ِرو دارد ،درس تر عمل کند و عامل این دریدن نقابها ،آنیمرایی قدرتمنرد و پرجاذبر ماننرد
پری اس
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معشوق پهلوان (بازشناخت صورت دوگانۀ پری در تقابل با شش شخصیت حماسی)

 -2-1حضور پریان بهعنوان معشوق پهلوان در الیههای پنهان داستان
میان ویژگیهای زنان در برخی از داستانها و پریان ،هماننردیهرایی دیردهمریشرود کر احتمرال
پریسرش بودن آنها (در مفهون ایزدبانوی کامکاری و ایجاد نسل) را اسرتوار مریکنرد؛ برخری از
آنها عتارت اس

از :ظاهرشدن ناگهانی پری در مقابل قهرمان در مکانی دورافتاده ،رخنمایاندن ب

پهلوان و زیتایی خیرهکنندۀ پری ،ارتتاط پری با نخجیر و نخجیرگاه و توانایی تتدیلکردن خود بر
موجودی دیگر ،ارتتاط پری با بیش ک معموالً در داستانها و اسراطیر مختلرف ،پریران در بیشر و
گاهی چشم سارها زندگی میکنند ،ابراز بیپروای عشق خود ب پهلوان یا میل هرمآغوشری برا او،
ناپدیدشدن پد از ب دنیاآوردن فرزند (آیدنلو )78-80 :1388،التت پریان نقر هرای دیگرری نیرز
ک کاخها ،خوانهای گسترده و رنگین پدید میآورنرد ،اشرخاص و

ایفا میکنند؛ «ازجمل آن اس

اشیاء را ب صورتهای گوناگون درمیآورند و گنج و خواست ب دیگران میبخشند» (لوفر-دالشو،
)247-246 :1366
در منظومۀ برزونام  ،شهرو را با توج ب ویژگیهایی کر ذکرر خواهدشرد ،مریتروان هماننرد
تهمین در الیۀ پنهان داستان ،پریای دانس
شاهزادۀ سرزمینی دوردس

ک بر راه پهلوان ظاهر میشود و در داستان ب صرورت

حضور دارد برطتق داستان برزونام  ،سهراب در بیس

سالگی -پی

از رفتن ب ایران و جنگ با رستم -ب سرزمین شنگان (ک در نزدیکی توران اس ) میرود تا استی
برای خود برگزیند در آنجاس

ک سهراب با شهرو برخرورد مریکنرد و در نگراه نخسر

دلمیبندد تعتیر دیگری ک از نق
کانورزی با پهلوان ،بیگان بودن اوس

پری در اسطورهها وجود دارد ،عالوهبر نق

برر او

او در براروری و

س تن از زنان در شاهنام -تهمین  ،مادر سیاوش و منیرژه-

در مرز کشور بر سر راه پهلوان قرار میگیرند و او را میفریتند اگر قهرمان زن داستان فاقد نقر
سیاسی و اجتماعی میبود و صرفاً انگیزۀ باروری میداش  ،در جوامع کهن شخصیتی منفی تلقّری
نمیشد (مختاریان)61-60 :1389 ،
ایزدبانوی زایندگی میتوانست اس

خودی هم باشد ،حال آنک او در داستانها ،زنی بیگانر و

انیرانی اس ؛ مانند تهمین و شهرو حضور در سرزمینی خارج از سلطۀ اهورامزدا ،ایرن فرضری را
تقوی

میکند ک آنان سرشتی پریان دارند و زیتایی ازجمل ویژگیهای آنان اس

فرازمینی و مینوی اس :

زیتاییِ تهمین ،
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روانششش دششرد بششود و تششن ،جششانپ پششا

تششو تفتششی کششه بهششره نششدارد ز دششا

از او رسشششتی ششششیرد دیشششره مانشششد

بشششر او بشششر ،جهشششانآفشششرین را بنوانشششد
(فردوسی)122 :1369 ،

شهرو نیز همانند تهمین زیتاس  ،چنانک سهراب با دیدن او از فاصل ای دور دل بر او میبندد:
بشششه دیشششدار مشششاه و بشششه بشششاال بلنشششد

ردششانش چششو تششو بششود و زلفششش کمنششد

چششو سششهراد دیششد ایششن چنششین مششه ز دور

هششی انششدر زمششان شششد دلششش نا ششبور
(عطاییرازی)30 :1384 ،

ارتتاط با شکار و شکارگاه ،از ویژگیهای پریان اس

ک در مراجرای عشرق رسرتم و تهمینر

وجود دارد؛ چراک رستم از شکارگاهی در مرز توران اس

ک ب تهمین میرسد در داستان رستم

و سهراب ،جنت هایی پنهان وجود دارد «در آغاز ،پادشاه سمنگان (پردر تهمینر ) بر رسرتم تسرلّی
میدهد ک او است  ،رخ

را بازخواهدیاف

و در واقرع خرود بر ایرن کرار خواهرد پرداخر

تهمین  ،باز همینگون قول میدهد» (خالقیمطلق )51 :1395 ،میتوان گف
توران برای صید گور و ب دنتال آن ربودهشدن رخ  ،طرحی از جان
توران اس

این ماجرا شتی داستانهای پریان اس

و

رفتن رسرتم بر مررز

تهمین برای کشاندن او بر

ک پری ب وسریلۀ شرکار ،پهلروان را بر سروی

خود میکشاند ک در داستان ب ربودن رخ ِ تتدیل شدهاس
بادهگساری ،دختری زیتا را مالقات میکند ک مشتاق اوس

پهلوان ،در نیم هرای شر
و رخ

پرد از

را نیز ب او وعرده مریدهرد؛

درنتیج ب پیوند با آن دختر راضی میشود او در تهمین  ،تصرویری از آنیمرای خرود را مریبینرد
«آنیما در یک مرد ،تجسّم تمان گرای های روانی زنان در روح مرد اس

و تمرامی ایرن جنتر هرا

میتوانند ب گون ای فرافکنی شوند ک درنظرر فررد ویژگریهرای یرک زن واقعری را ترداعی کنرد»
(فضیل )188 :1390،
در برزونام نیز ارتتاط با شکارگاه وجود دارد؛ ب طوری ک سرهراب بر مرغرزاری در شرنگان
میرود تا استی برای خود برگزیند و در آنجاس

ک با شهرو نردِ عشق میبازد «داستانهرایی کر

در شکارگاه یا جشنگاه مرزی واقع شدهاس  ،عنصر عشق را دربر دارد و پیوست زنان افسان  ،مرد
را ب عشقورزی ترغی
سرش
کند:

کردهاند» (مزداپور )189 :1383،دیگر خویشکاری تهمین ک در پیوند برا

پریانۀ اوس  ،دلربایی از پهلوان با اشراره ب پاکدامنی خود اس

ترا رسرتم را مشترراقترر

معشوق پهلوان (بازشناخت صورت دوگانۀ پری در تقابل با شش شخصیت حماسی)
کشششز از پشششرده بیشششرون ندیشششدی مشششرا
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نشششه هرتشششو کشششز آوا ششششنیدی مشششرا
(فردوسی)122 :1369 ،

ب پیوند رستم و تهمین نمیتوان نان ازدواج داد؛ چراک چیزی دربارۀ ازدواج رسمی و مراسرم
مربوطب آن در داستان وجود ندارد و بعدها ب دلیل آنک این ماجرا را غیراخالقی دانست انرد ،آن را
تغییر دادند؛ درصورتی ک در باف

اسطورهای ،این کار قتیح شمرده نمیشدهاس

شهرو نیز پرد

از دیدار با سهراب و معرفی خود ،مانند تهمین با اشاره ب پاکردامنیاش ،پهلروان را دلتاخترۀ خرود
میکند:
همشششان ددتشششره مشششن کشششه زاده همشششان

بشششه مهشششر ددایسشششت تشششن نهششششان
(عطاییرازی)30 :1384 ،

ویژگیهای پریانۀ دیگری در تهمین و شهرو وجود دارد ،مانند اینک هر دو ساکن قلع هسرتند
شهرو در کنار چشم ای با سهراب برخورد میکنرد کر بر پیونرد

ک یادآور قلعۀ شاه پریان اس

پری با آب اشاره دارد محل ظهور پریان ب وضوح خاستگاه آنان را نشران مریدهرد؛ آنهرا اغلر
نزدیک سیالبها یا در کنارۀ رودخان های خروشان یا چشم ها ظاهر میشروند (شروالی  ،گربرران،
 )221 :1384رستم و سهراب هر دو از مرغزاری در نزدیکی مرز توران ،ب سوی شرهرو و تهمینر
رهسپار میشوند ک ارتتاط پریان با بیش ها را یادآور میشود
تهمین و شهرو را با توج ب ویژگیهای پریان  ،میتوان از تتار پریان یا ایزدبانوانی دانس
بر سر راه پهلوان ظاهر میشدهاند و در تبتی

شخصی ِ قهرمان داستان نق

کر

مهمی ایفرا مریکننرد

عامل مهم تراژدی رستم و سهراب ،ن تهمین  ،بلک ناتوانی سهراب در متارزه با سای هرای خرود و
رسیدن ب خودشناسی اس
برزو نق

ک ست

میشود ب سرزمین پدری خود لشکر بکشد شهرو نیز بررای

کهنالگوی مادر و پیر فرزان را دارد ،او برخالف تهمین ک در برابر سرنوش

پسررش

منفعل اس  ،ب کمک سوسن رامشگر ب نجات برزو از بند ایرانیان مریشرتابد و از کشرت شردن
ب دس

رستم جلوگیری میکند

این زنان پریسرش  ،آنیمای مبت
دارد؛ چراک «روان زنان  ،بخ

دو پهلوان نیز هستند ک پیوند آنهرا برا یکردیگر اهمیر

مهمی از روان قهرمان مرد را تشکیل مریدهرد» (غفوریران:1388 ،

 )91هرچند دیدار شهرو با سهراب تنها یک روز اتفاق میافتد ،اما سهراب در همین زمان کوتاه با
آنیمای خود پیوند مییابد و از او صاح

فرزندی میشود ک جا پای او میگذارد برزو و سهراب
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هر دو در جستجوی پدر و درواقع هوی

خوی

هستند «این تصوّر وجود دارد ک من

جسم و غالتاً ذهن از مادر ب ارث برده میشود امرا ایرن مرن
پیچیده شده و درواقع سرنوش
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شرخص اسر

از پردر،

کر در رمرز و راز

شخص را رقم میزند» (استروس)252-253 :1376 ،

برزو ،هرچند در ابتدا همانند پدرش ب ایران لشکر میکشد؛ ولی برخالف او با سای ها مترارزه
میکند و پهلوان سرزمین ایران میشود او موفق میشرود برا هویر

خرود یعنری رسرتم و ایرران،

روب رو شود و ب خودشناسی دس یابد ،چیزی ک سهراب نتوانس

ب آن دس یابد؛ بنابراین تولد

برزو برای سهراب ب نوعی والدت مجدد اس  ،همانند کیخسرو ک سرنوش

پردرش سریاوش را

کامل میکند
 -2-2حضور پریان به ورت آشکار در داستان
پری ،جز ب صورت مضمر ،ب صورت آشکار نیز در حماس وجرود دارد در منظومرۀ فرامرزنامر و
بانوگشسپنام  ،پری ب صورت آنیما و آنیموس مبت

درمقابل پهلوانان قرار مریگیررد در ایرن دو

داستان ،پریان خود را در پیکر نخجیر (گور و آهو) مرینمایاننرد در بانوگشسرپنامر  ،روزی کر
بانوگشسپ و فرامرز ب شکارگاه میروند ،گوری از دس

شیر ب بانو پناهمیبرد و او با گرز ،شریر

ژیان را ازپای درمیآورد ناگهان گور تتدیل ب جوانی زیتا مریشرود و خرود را بر بررانو معرفری
میکند:
بگفشششتش کشششه ای مشششاهن روی زمشششین

مششششنی پادشششششاه پششششری ،نششششاه عششششین

پشششری سشششربشششهسشششر در پنشششاه مننشششد

فششششوون از دردتششششان سشششش اه مننششششد
(بیناه)58 :1382 ،

ب دلیل آنک قهرمان این داستان زن اس  ،پریای ک درمقابل او قرار میگیرد ،مذکر و نمرودی
از آنیموس اوس

زیتایی خیرهکننده ک جزء صفات بارز پریان اس  ،در پادشاه پریان وجود دارد:
جشششوان

کشششه را مشششاه ،قشششد همسشششو سشششرو روان

ز ناتشششاه پیشششدا بششششد یششش

بشششه دیشششدار چشششون مشششاه تابنشششده بشششود

مطیششش رُدشششش ششششاه تشششا بنشششده بشششود
(همان)57 :

هنگامیک بانوگشسپ ،شاه پریان را نجات میدهد ،او جامی از لعرل و یراقوت و درّ بر برانو
میبخشد ک اشاره ب گنجبخشی پریان دارد بر روی آن جان ،پرنیانی اس
پریان بر روی آن نق

بست اس

ک صورت دخترر شراه

ک فرامرز با دیدن آن نق ِ زیتا و فریتا ،دل از دس

میدهد:

معشوق پهلوان (بازشناخت صورت دوگانۀ پری در تقابل با شش شخصیت حماسی)
بنامسشششت آن ششششاه فرششششو
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ششششوش

جهششانسششوز ددتششر بششه فششر و بششه هششوش

فرامشششرز زان شششورت از دسشششت ششششد

ز جشششاه مشششی عاششششقی مسشششت ششششد
(همان)58 :

نسخۀ چاپ سنگی هندوستانِ فرامرزنام ک ب آن ارجاد شدهاس  ،شامل داستان بانوگشسرپ
نیز میشود و ب نظر میرسد بانوگشسپنام  ،جزئی از داستان بلند فرامرز بودهباشرد برا توجر بر
آنک در نسرخۀ جراری فرامرزنامر  ،داسرتان او از زمرران بر دنیرراآمردن

و تربیر

او بر دسر

بانوگشسپ نیز الحراق شدهاس  ،دیدن تصویر پری توسط فرامرز نوجوان را باید اولرین دیردار او
با آنیمرای خود بدانیم سرالها بعد فررامرز با همران پری دیدار میکند او ک ب چشم میرود ترا
تن بشوید:
آد روان

یکشششی مشششاه را دیشششد چشششون ار شششوان

نشسشششششته بشششششه نودیششششش

بششششه بششششاال بسششششان یکششششی نششششارون

سششیه زلششک مشششکین شششکنبششرشششکن

بششه ردسششار دششوشتششر ز بششاش بهشششت

تششو تفتششی ز جششان دارد آن مششهسرشششت
(دسرو کیکاوو )375 :1386،

بانوگشسپ در نخجیرگاه با شاه پریان در هیئ

گرور روبر رو مریشرود کر ارتتراط پرری برا

شکارگاه و توانایی او در تغییر صورت را نشان میدهد شاه پریان پرد از نجراتیرافتن از دسر
سرخاب (شاه جنّیان) ب صورت جوانی زیتارو ظاهر میشود سرخاب را میتوان سایۀ بانوگشسپ
دانس

ک پد از نابودکردن او با روان مردانۀ خود یعنی «عین» ،پادشاه پریان دیدار میکند فرامرز

در خاورزمین ،ب شکار میرود ک پری ،در پیکر آهویی او را ب سوی سرزمین خود فرامیخواند:
یکششی آهششویی بششود بششا تششاد و تشش

پششزپ او یکششی تششرن چششون نششرهسشش

از آن تَششششرد تیششششره بششششرون آمدنششششد

بشششه تیشششوی نشششدانی کشششه چشششون آمدنشششد

بیامشششد دمشششان آهشششو از بشششیی جشششان

بیفکنشششششد دشششششود را بششش شرپ پهلشششششوان
(دسرو کیکاوو )374 :1386،

درآمدن ب صورت نخجیر ازجمل شیوههای پریان برای اغوای پهلوان اس

«وی با ایرن شریوۀ

ورجاوند و معجزهآسا میانجیگری میکردهاس

ترا آتر

(الهیجی )303 :1381،آهو ک ک پری ب قال

آن درمیآید ،اساساً نماد زنانگی اسر

در برق خارقالعادۀ چشمان

نهفت و اغل

شروق و میرل در دل مرردان برافرروزد»
زیترایی او

نگاه او ب نگراه دخترری جروان تشرتی مریشرود در
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قص های پریان گاهی شاهدخ ها ب غزال تشتی میشوند در اساطیر یونان ،مادهآهو مخرتص بر
هرا (ایزدبانوی عشق و ازدواج) اس » (شوالی  ،گربران)314-312 :1379 ،
پری در منظومۀ فرامرزنام  ،با عنصر آب نیز ارتتاط دارد آب ،پیوندی عمیق با زای
دارد و پریان اغل

و حیرات

در کنار چشم ظاهر میشوند «معانی نمادین آب را میتوان در سر مضرمون

اصلی چشمۀ حیات ،وسیلۀ تزکی و مرکز حیاتِ دوباره خالص کرد» (یراحقی )3 :1386 ،فرامررز
درپی آهو ب چراگاهی نزدیک سرزمین پریان میرسد ،در کنار چشم پری را میبیند ک خود را ب
او معرفی میکند:
بگفششت ایششن و در چشششمه شششد ناپدیششد

د قهرمشششششان از مشششششش برت یشششششد

دلشششش پشششر ششششد از مهشششر آن مشششاهروی

پششراندیشششه تشششت و بششه د چششارهجششوی
(دسششششروکیکاوو )375 :1386،

این تصویر ک پری در چشم سکون

دارد یا برای دلبردن از فرامرز در آن ناپدید مریشرود،

ب ندرت در داستانهای دیگر دیده میشود و ب نوعی یادآور پریان دریایی اس

پریان در منظومرۀ

فرامرزنام و بانوگشسپنام  ،ویژگیهای پریان نیکوکرار را دارنرد و نمرودی از آنیمرا و آنیمروس
مبت

بانوگشسپ و برادرش هستند بانوگشسپ با شاه پریان (آنیموس خود) دیردار مریکنرد کر

هرچند ب پیوند نمیانجامد ،خیر و برکتی کر از ایرن دیردار نصری
سوزندوزی بر پرنیان اس
وجوهی از ظراف

او مریشرود ،آمروختن هنرر

این هنر برای بانو دو سودمندی دارد؛ نخسر

و لطاف

آنکر سرت

مریشرود

آنیمای روان خود را ک در شدتیافتن آنیموس-ب دلیل قرارگرفتن در

محیطی مردان و کس

خصوصیات مردان ای چون جنگاوری و فرافکنیِ آنیموس رستم و فرامررز

بر روان خود -از دس

آورد و دیگر آنک زیتایی او ک آن هرم نمرودی از

دادهبود ،دوباره ب دس

آنیماس  ،با سوزندوزی در عالم فاش شود و خواستگارانی از سراسرر جهران بر سروی او روانر
شوند و همچنین موج
موج

شود تا با سای های ناخودآگاهیاش (ماننرد تمرتراش) روبر رو شرود کر

یکپارچگی شخصی

در او شود و سرانجان با یاری دو پیر فرزانر یعنری رسرتم و زال ،برا

آنیموس خود یعنی گیو پیوند یابد پری در داستان فرامرز نیز نمودی از آنیمای مبت
ک برای رسیدن ب او ب خواس
دیدار او با آنیما ست

پدرش (شاه پریان) ،ب آزمونی با هف

میشود تا با شکس

پهلوان اس

مرحلرۀ دشروار مریرود

سای ها عالوهبر آنک ب گنج دس

پیدا کند ،از آزمرون
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سربلند بیرون بیاید و ب نوعی ب تولد مجدد دس یابد او از ازدواج با پری ،صاح

فرزندی ب نران

سان میشود
 -3کهنالگوی پری و تبدیو آن به زن جادو و نقشپذیری آنیمای منفی
در ادبیات فارسی پری تصویری دوگان دارد؛ گاهی زیتا و افسونگر اس
چنانچ دیدن او ست
حماسی نق

و گاهی اهریمنی اسر ،

جنون میشود زن جادو یا همران جرادوگر را کر در برخری داسرتانهرای

دارد و ب عنوان شخصی

منفی ،سد راه پهلوان برای رسیدن ب کمرال و خودآگراهی

میشود ،ب نظر میرسد نمیتوان با پریان نیکوکار یکی دانس ؛ ولی در بسیاری از داستانها ،دارای
ویژگیهای مشاب با پریان اس

و برای اغوای قهرمان تالش میکنرد آنران کر از «هرگونر تروانِ

فریتایی و جاذب و افسونگری زنان برخورداری داشت و بر پنردار مردمران ،ازبهرر برارورشردن و
زاییدن با ایزدان و نیز شاهان و یالن اسطورهای درمیآمیختند و با نمرای

زیترایی و جمرال خرود

آنان را اغوا میکردند» (سرکاراتی)7 :1350 ،
نظر قابلبحث دربارۀ زن جادو این اس

ک با توج ب قراین موجرود در کتر

مزدیسرنایی و

داستانهای اسطورهای ایران ،این احتمال میرود ک آنها درواقع موجودات اهریمنری نترودهانرد و
همچون اله های برک
از اعتقادات مربوطب پی

و روزی ،ب عنوان نمادی از باروری و بقای نسل مورد ستای
از زرتش

(عقاید مهری یا زروانی) سرچشم میگرفتر اسر

بودهاند کر
پرد از

ظهور زرتش  ،چهرۀ مبت ِ پریان دگرگون میشود و جزء جتهۀ اهریمن شمرده میشوند ک چنین
تصویری از آنان ب ادبیات نیز راه یافت اس

و در برخی داستانها ،زن جادو یا همان پرری بردکار،

با حفظ برخی از کارکردهای پریانۀ خود ب صورت شخصی
قصد فری

پهلوانان ،ب منظور شکس

منفی و زیانکار از سوی دشرمن ،بر

ایران گمارده مریشروند؛ بنرابراین پریران ماننرد بسریاری از

شخصی های اسطورهای ،در گذر از اسطوره ب حماس و با ظهور دین جدید ،تغییرشرکل یافتنرد؛
با این وجود ،یادگاری از حضور آنان ب عنوان زنی زیتا و افسونگر در شعر و ادبیرات و در رؤیاهرا
ک نشان ای از ناخودآگاه جمعی ایرانیان اس  ،همچنان حضور دارد «آنها آینۀ تماننمای زندگانی
روانی ما هستند ،آین ای ک در آن همۀ تصاویر نجرومی و فلکری سراسرر عرالم نقر

مریبندنرد،

تصاویری ک در مرتتۀ نود بشر قرار دارند ،تصاویری ک از حدودی فراتر میروند و تصاویری ک
دیگر برای آدمی جز خاطرههایی ناخودآگاه ،بی

نیستند؛ زیرا ب عالم جمادی و نتاتی و حیوانی یا

ب انسان در مرتتۀ پایین تطوّر تعلّق دارند» (لوفر-دالشو )39 :1366 ،زمانی ک در آن رؤیاها مورد
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باور انسان بود ،ولی اکنون تنها نقشی از آن در ناخودآگاه ما همچون خاطرهای از اجداد ما ب ارث
رسیدهاس
تتدیلشدن چهرۀ پری در متون اوستایی و داستانها ب زنی بدکار میتواند دلیلی داشت باشرد و
آن بیگان بودن آنهاس

همانطور ک ذکر شد ،با توج ب آنک معموالً در داستانها ،پری زنری از

سرزمینی دیگر اس  ،میتوان این فرضی را درنظر گرف
معتقدات پی
زرتش

ک پریان ب دلیل بیگان بودن و آنک جرزء

از زرتشتی یا شاید مربوطب سررزمین برینالنهررین برودهانرد ،پرد از ظهرور دیرن

«در اثر تغییر و تحول ارزشهای اخالقی و ب ویژه دینآوری زرتش

و پارسایی توجهی بی ازحد داش  ،ب عل

سرش

ک ب مسألۀ اخرالق

شرهوانی خرود و وابسرتگی نزدیرکشران بر

کانجشنهرا و مراسرم کرامرانیهرای آیینری ( )Ritual orgiesاز انجمرن ایرزدان رانرده شردند و
دگرگونی جوهری پیدا کرده ،در آیین زرتشرتی و دیرن مزدیسرنا بر صرورت برودههرای اهریمنری
درآمدند» (سرکاراتی)7 :1350 ،
براساس این فرضی میتوان گف

ک پریان ب همان سرنوش

دیوان دچار شردهانرد؛ خردایان

مورد پرستشی ک (شاید ایزدان باروری مرد بودهاند) پرد از ورود دیرن زرتشر

بر موجرودات

اهریمنی بدل شدند «واژۀ دیو ک در اوستایی دئو ( )daevaو هندی باسرتان ،دووِ ( )devaخوانرده
میشود ،اصالً ب معنای خداس
ولی پد از ظهور زرتش

این واژه در قدیم ب گروهی از خدایان آریایی اطرالق مریشرد؛

و معرفی اهورامزدا خدایان قردیم (دیروان) ،گمرراهکننردگان و شریاطین

خوانده شدند کلمۀ دیو نزد همۀ اقوان هند و اروپایی ب جز ایرانیان ،هنوز معنای اصلی خود را کر
خدا باشد ،حفظ کردهاس » (یاحقی )371 :1386 ،در آیین مزدیسرنا پریران همرراه برا دیروان ،در
لشکر اهریمن هستند «در نامۀ اوستا ،پریان گروهی از بودههای پلید و پتیارهاند ک از آنها در کنار
دیوان و جادوان و جهیکان نان رفت و برای چیرگی ب آنران و شکسرتن گزنرد و دشرمنیشران بر
ایزدان و فروهر و برخی از پهلوانان و پارسایان نیای
ب تنهایی و ب طور جداگان آمدهاس

شدهاس

در اوستا همچنین نان چنرد پرری

آنان نیز از اهریمنان و زش کارانند و برای فریفتن یالن و ب

زیان جهانِ سود و نیکی میکوشند» (سرکاراتی)1 :1350 ،
تتدیل پری زیتاروی افسان ها ب جادوگران بدسرش

در سنّ

ادبی مغرربزمرین نیرز وجرود

دارد شکسپیر با ملک مو  ،ب خوبی دووجهیبودن پری را نشان دادهاس « :اینک میبینیم ک ملکر
مو

ب دیدار آمده /او قابلۀ پریان اس

و ب بزرگی یک سنگ عقیق /با چوبدس ِ یرک کدخردا/

معشوق پهلوان (بازشناخت صورت دوگانۀ پری در تقابل با شش شخصیت حماسی)

با اس های درشک ای کوچک کشیده میشود  /این همان مو

اس
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ک شتان یرالهرای اسرتان را

میبافد /و در پشم نرن ایشان گرههای جادویی میزند /ک نکت های عظریم مریآورد /ایرن چنرین
اس

جادوگر (شکسپیر ،رومئو و ژولی )» (شوالی  ،گربران)219 :1384 ،
برخالف متون مزدیسنایی ،در داستانها عموماً پری شخصیتی مبتر

جادو ،شخصی

و نیکوسریرت دارد و زن

اهریمنی و گاهی نیکوصورت دارد و درواقع پرریِ شررور اسر ؛ بررای مبرال در

شاهنام  ،رستم در خان چهارن ،ب مرغزاری در مازنردران مریرسرد و در کنرار چشرم ای توقرف
میکند تا استراح

کند ،در آنجا زن جادو با چهرهای زیتا ب نزد رستم میرود ترا او را بفریترد او

ویژگیهای پریان همچون زیتایی ،توانایی تغییرشکلیافتن ،ارتتراط برا آب و ترالش بررای اغروای
پهلوان را دارد؛ ولی پد از آمدن نان خداوند ،ب صورت پتیارهای ظاهر میشود شاید زن جادو کر
خود را ب شکل زنی زیتا مینمایاند ،قصد همآغوشی با او را دارد و اگر تهمتن نان خداونرد را برر
زبان نمیآورد ،چ بسا ب دان میافتاد:
چشششششو آواز داد از دداونشششششد مهشششششر

دترتونششهتششر تشششت جششادو بششه چهششر

روانششششش تمششششان نیششششایش نداشششششت

زبششششانش تششششوان سششششتایش نداشششششت

سششیه تشششت چششون نششامی یششودان شششنید

تهمشششتن سشششب

چشششون بشششدو بنگریشششد
(فردوسی)31 :1369 ،

پریبودن زنان جادو در سرش  ،ازطریق شتاه های آنان با یکدیگر دریاف

میشرود؛ پیونرد

پری با آب و چشم -ک در برخی جادوگرانی ک ب گمان ما همان پریان هستند نیز وجود دارد،-
ارتتاط آنها با باروری و زای

را تقوی

میکند؛ «زیرا آب عالوهبر نق

مهمی ک در کشراورزی

و حیات جوامع باستان داشرت اسر  ،نمراد زنردگی ،رسرتاخیز ،راز آفررین  ،پراکی و رسرتگاری،
باروری ،تجدید حیات و دگردیسی اس
پای درخ

و چشم  ،نماد چشم ای ک در میانۀ بهش

زمینری و در

زندگی میجوشد؛ سرچشمۀ حیات و بیمرگی ،طول عمر و رمز تجدید حیات اسر »

(اسماعیلپور)20 :1387،
زن جادو همچنین ،همانند پری توانرایی اعمرال مرافوق بشرری ماننرد ناپدیدشردن را دارد ،در
بسیاری از داستانها زن جادو با تغییرشکل خود ب زنی زیتا در سر راه قهرمان قررار مریگیررد کر
شاید همان تصویر دگرگونشده از پری باشد ک خواست شده نشران دهرد کر پرریِ زیترا ،سریرتی
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اهریمنی دارد؛ همچنین ارتتاط و پیوند با نخجیرگاه و بیش و قلع نیز در او وجرود دارد و ترالش
میکند

برای اغوای قهرمان نیز ارتتاط او با پری را تقوی

پری جز آنک خود از کهنالگوها ب شمار میآید -همچنان ک در افسان ها و اسطورههای تمران
تمدنهای باستانی زنی زیتا ،اله گون و افسونگر وجود دارد -نق
مبتر

دارد ک صورتی دوگان دارد و هم میتواند در نق
زیانکار ک نمودی از آنیمرای منفی قهرمران اس
بد ،چ زیترا و خوشرایند ،چ زش

آنیمای پهلروان را نیرز برعهرده

و سرودمند آن باشرد و هرم در نقر

«آنیما خواهان زندگی اس ؛ چ خروب و چر

و پلید؛ درنتیج  ،هم میتواند بر صرورت نمرراد فرشرتۀ نرور

درآید و هم ب صورت مار بهش  ،هم سیرن ،پری دریرایی ،فرشتۀ رحم  ،دختر زیتا باشرد و هرم
مادۀ دیوی فریتکار ک مرردان جوان را فریفتۀ خود میکند و شیرۀ جانشران را مریمکرد» (مورنرو،
)63 :1392
زن جادو ک آنیمایی در شکل زیانبار اس  ،کهنالگوی سای نیز میتواند باشد «سای ها شامل
غرایز حیوانی درون انسان بوده و بیانگر ماهی

حیوانی اس

سرایۀ خرود را بر صرورت افکرار و

رفتارهایی نشان میدهد ک از سوی اجتماد موردقتول واقع نمریشرود ایرن تمرایالت خرود را از
دیدگاه عمون پنهان میکنند و در ناهشیار شخصی باقی مریماننرد ریشرۀ احسراس گنراه در سرای
نهفت اس  ،وقتی سای ها طرد میشوند خود را ب صرورت یرک دشرمن عینری نشران خواهنردداد
سای ها اساس غریزۀ جنسی و مر ،هستند یونگ ب سای ها جنتۀ بیولوژیک نمیدهد ،بلکر آن را
اساساً روانی میداند» (دارابی)82 :1388 ،؛ بنابراین هر چیزی ک از دیدگاه اخالق و اجتماد ،شر و
مطرود و غیرقابلقتول اس  ،سای نامیده میشرود کر در داسرتانهرای کهرن بر صرورت نمرادین
میتوانیم موجوداتی مانند اژدها ،دیو و سایر موجودات اهریمنی را نمودی از آن بدانیم زن جرادو
نیز در واقع همان جنت های تاریک و سیاه آنیمای قهرمان اس
شده و باید ب دس

او نابود شود سای هرچند بخ

نتاید نادیده گرفت شود؛ زیرا سای ها هرچند اغل

کر بر صرورت پتیرارهای فرافکنری

تاریک روان اس

و موردقتول نیس  ،ولری

مروردقترول واقرع نمریشروند ،بررای شخصری

ضروری هستند همچنان ک بدون وجود سیاهی ،نور ارزشمند نخواهد بود؛ بدون وجود سای نیرز
بخ های مبت

شخصی

بود ،باید نابود شود

دیده نمیشوند پد سای نتاید سرکوب شود ،بلک اگر بر تمرامی شرر
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 -4زن جادوان ،آنیمشای منفی پهلوان
در داستان شهریارنام و جهانگیرنام  ،برا زن جرادو یرا وجر منفری آنیمرا ،مواجر مریشرویم در
شهریارنام  ،زن جادو ،شتاه

بسیاری برا پریران دارد روزی شرهریار در نخجیرگراه گروری زیترا

میبیند:
یکششششی تششششور آمششششد بششششر شششششهریار

ز سشششر تشششا بشششده پیکشششرش بُشششد نگشششار

سشششرافراز برداشششششت پیسشششان کمنششششد

بشششدان تشششا سشششر تشششور آرد بشششه بنشششد
(منتاری ونوی)6 :1377،

همچنان ک گفت شد ،یکی از شیوههای پریان برای دلربایی ،تغییر شکل در قال

نخجیر اسر

«نوعی از قهرمانان ک غالتاً در اسطورههای سلتی دیده میشود ،شاهزادهای شکارچی اس

کر برر

اثر اغوای یک گوزن وارد جنگلی میشود ک قتالً هیژگاه وارد آن نشدهاس  ،در آنجا حیوان تغییر
شکل میدهد و ب ملکۀ پریان ،یا چیزی شتی آن تتدیل میشود» (استروس )196 :1376 ،شرهریار
ک در پی گور روان شدهاس :
یکشششی دز بشششر افشششراز آن کشششوه دیشششد

کششه بششر مششه سششر کنگششرش مششیرسششید

رسششششیده در آن قلعششششة بششششیبششششد

سشششر پاسشششبان تشششا بشششه پشششای زحشششو
(منتششاری ونششوی)6 :1377،

گوری ک شهریار را ب عنتر دژ میکشاند ،همان مرجانۀ جادو اس

شهریار در کنار چشرم ای

ب خواب میرود و هنگامی ک بیدار میشود ،پیرمردی را میبیند او نیز مرجان اس

ک ب پهلوان

غذا میدهد و او را ب قلعۀ خود میکشاند و ناپدید میشود شهریار ،دیوی را کر جفر

مرجانر

اس  ،میکشد در منظومۀ جهانگیرنام نیز از پری زیتا نشانی نیس  ،جهانگیر نیز سرخاب دیرو را
میکشد و با ملیخا جف

او روب رو میشود:

یکشششی تلمشششت از کشششوه آمشششد پدیشششد

کشششه از تیرتشششی کشششز جهشششان را ندیشششد

در آن تیرتشششی جشششادویی ششششد عیشششان

بشششرون کشششرد چشششون مشششار افعشششی زبشششان

همشششی از دهشششانش ششششد آتشششش بشششرون

تشششو تفتشششی ز آتشششش بُشششدش انشششدرون
(مششششادح)221 :1380 ،

جهانگیر ،خنجر ملیخا را از دست

میرباید و با مشتی او را هال میکند شهریار نیز پرد از

س روز ک در آن قصر جادوشده ،بدون آب و غذا سرگردان میشود:
بشششه روز چهشششاره یکشششی تنشششدهپیشششر

بیامششششد بششششرش روی ماننششششد قیششششر
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بشششه تشششردن برافکنشششده قر شششی ز زر

بدانسشششان کشششه در ششششر بمانشششد قمشششر

رفشششت

رفششت

ز روی ششششر ارژنششش

اورنششش

از او بششوی بششد تششا بششه فرسششن

بششششرپ شششششهریار آمششششد آن دیوسششششار

چنشششین تفشششت کشششای نشششامور ششششهریار

بششششه داه بالیششششت مششششن افکنششششدهاه

مشششر ایشششن چشششه ز بهشششر تشششو افکنشششدهاه
(همان)10 :

این جادوگر دیوسار ،همان مرجان اس

ک در راه شهریار ظاهر مریشرود ترا او را بر تتراهی

بکشاند پیوند دیگر مرجانۀ جادوگر با پریان ،قصر شگف انگیز او و گنجهای فراوان در آن اسر
«از نق هایی ک پریان در قص های تمان عالم ایفا میکنند ،از جمل آن اس

ک کاخها ،خوانهای

گسترده و رنگین پدید میآورند و گنج و خواست ب دیگرران مریبخشرند» (لروفر-دالشرو:1366 ،
 )247-246قصر اسرارآمیز مرجان ک مانند هزارتویی ،قهرمران در آن سررگردان مریشرود ،شرتی
داستانهای عامیان اس

در جهانگیرنام نیز زن جادو قلعۀ خود را با طلسرم سررما غیرقابرلنفروذ

کردهاس :
دژ آمدنشششد آن سشششه تشششرد

ز سششششرما تششششن نامششششداران فسششششرد

بشششه نودیش ش

یکششی بششرف و بششاران و سششرما ز کششوه

برآمشششد کشششه تششششتند تشششردان سشششتوه
(مشششششادح)217-218 :1380،

سرمایی سوزان ک بعد از خواندهشدن اسم اعظم توسط جهرانگیر از برین مریرود ،نمرودی از
اهریمنبودن زن جادوس ؛ چراک در متون زرتشتی ،برف و سرما جزء نیروهای اهریمنری دانسرت
شدهاس

«برف و زمستان پربرف اهریمنی اس

برای همین اس

ک اورمزد ب زرتشر

دانرایی

گشادن باران ،بستن تگر ،و برف و سن و ملخ و هدی کرد» (قلیزاده)128 :1387 ،
مرجان در ادامۀ فری های خود ک در چهرۀ پلید نتوانست شهریار را فری

دهرد ،خرود را بر

شکل زنی زیتا درمیآورد تا شهریار را ب وسیلۀ نیروی زیتایی زنان ب چنگ آورد «خرود را چرون
«پری» آراستن و مرد را در نیمۀ راه افکندن ،ب امید آنک  :چشم مسافر چو بر جمال وی افتد /عزن
رحیل

بدل شود ب اقام » (مسکوب )53 :1381 ،جوانی ک خود را بهزاد هندی معرفی میکند،

نزد شهریار میرود و از او کمک میخواهد تا برادرش را از بند نجات دهرد شرهریار بر نتررد برا
سوار میپردازد و هنگامی ک میخواهد سر از تن او (همان مرجان ) جدا کند ،او خود را ب شرکل
فرانک ،دختر هیتالشاه مایل ب او مینمایاند:
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شششششنیده بسششششی از دلیریششششت مششششن

بشششه رسشششی فسشششانه بشششه هشششر ان مشششن

دلششششی آرزوی و ششششا تششششو کششششرد

قشششده را فشششدای دیششششا تشششو کششششرد

ز لشششکر چششو مانششدی جششدا ای سششوار

بدانگششه کششه رفتششی بششه سششوی شششکار

دلشششی دواسشششت تشششا آرمشششت در کمنشششد

نششششینی بشششر افشششراز سشششرکش سشششمند
(منتششاری ونششوی)22 :1377،

مرجان صورت دیگر جادویی را در نترد نشان میدهد:
همششیدواسششت کششش زیششر آرد ز فیششو

کشششه ناتشششاه ابشششری بیامشششد چشششو نیشششو

ب یسیششششد ابششششر سششششیه بششششر کمنششششد

کمنششششد از بششششر بششششا هیتششششا کنششششد

ورا برترفششششت از بششششر فیششششو بششششرد

برآمشششششد دروششششششیدن دار و بشششششرد

چنشششان بُشششد کشششه مرجانشششة دیوسشششار

بیامشششششد بیشششششاورد ایشششششن کشششششارزار
(همشششششان)34 :

شهریار کمند بر هیتال میافکند و ابری سیاه ک او را میرهاند ،فرانک اسر

کر گرره در کرار

شهریار میافکند در مقابل جهانگیر ،جادوگر دیگری ب نان راحیل ب همرراه سرپاه
شتاهتی ک او با پریان دارد ،در افسونگری اس
آت

وجرود دارد

راحیل برای نابودی جهرانگیر ،برر سرر ایرانیران

میبارد:
ز تشششاریکی آمشششد یکشششی رعشششد و بشششرق

بلرزیشششد لششششکر ز پشششا تشششا بشششه فشششرق

از آن رعشششد و بشششرق آتششششی برفرودشششت

بسششی مششرد و مرکششر ز آتششش بسششودت
(مشششششادح)322 :1380،

شهریار ک با دیدن صورت زیتای مرجان بر او دل میبندد ،ب نرزد او کر بر خیرال
اس
ب دس

فرانرک

میرود و ب مِی مینشیند؛ ولی شنیدن نان پروردگار ،چهرۀ واقعی مرجان را برمال میسازد و
پهلوان نابود میشود قهرمان داستان ،با نیروی نان خداوند بر آنیمای منفی یعنی مرجانر ،

غلت میکند؛ همانند جهانگیر ک با دعایی ک از مسیحای عابد آموخت اس  ،طلسم زنران جرادو را
میشکند و پیروز میشود مرجانۀ جادو ب دلیل تتاهکاری میتواند نمودی از سایۀ شهریار نیز باشد
ک بر سر راه او ظاهر میشود و او را از رسیدن ب کمال برازمریدارد؛ ولری قهرمران داسرتان او را
شکس

میدهد ملیخا ،راحیل و لشکریان

نیز آنیمای منفی جهانگیر ب شمار میروند ک نشرانی

از دوگانگی پری و آنیما دارد ک «از یک سو ب چهررۀ الهر گرون ،نجیر  ،پرا و خروب ظرراهر
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میشود و از سویی دیگر ب چهرۀ ساحره ،افسونگر و هررزه نمرایان مریشرود» (فوردهران:1374 ،
)76-57
مرجان  ،شتاه های زیادی با پریان دارد؛ توانایی تغییرشکلیافتن ک ب شکل گرور ،پیرمررد و
در

جنگجو ظاهر میشود؛ ارتتاط با آب ،ک در کنار چشم ظاهر میشود؛ ناپدیردشردن؛ سرکون

قلع ؛ گنجهای فراوان و تالش برای دلربایی در برابر پهلوان ک مدّتی نیز موفق مریشرود ملیخرا و
راحیل برخالف مرجانۀ جادو ،تنها پیوندی ک با پریان دارنرد ،افسرونگرری اسر
خدم

نیروی شر درآمده اس

و سکون

کر آن نیرز در

در قلع شاید دلیل آنک ایرن زن جرادو حتری هماننرد
و

مرجان  ،نشانی از پریگونگی و زیتایی نیز نردارد ،ورود فرروان عناصرر سرامی بر ایرن روایر

دورشدن از اسطوره باشد چنین جادوانی آنیمای منفی هستند ک جهرانگیر برا قردرت و همچنرین
یاری پیر فرزان یعنی رستم ک در رؤیا ب یاری او میآید ،میتواند بر آنان پیروز شود آنران دیگرر
نشانی از پریان عشقانگیز ندارند و جادوگری و قراردادن طلسم بر سر راه قهرمان و ساکنبودن در
قلع ای مرموز و دور از دسترس ،ویژگری آنهاسر

کر سرایۀ قهرمران و یرادآوری از جرادوگران

افسان های غربی اس
جدو ویژتیهای پری و زن جادو در تقابو با شش قهرمان
تاهرشدن

زیبایی

ناتهانی

دیرهکننده

دلربایی و

ارتباط با

ارتباط

ا وای

نن یر یا

با چشمه

پهلوان

نن یرتاه

یا آد

فرزندآوری
از پهلوان

حضور
در قصر
یا دژ

تهمینه

*

*

*

*

_

*

*

شهرو

*

*

*

*

*

*

*

شاه پریان

*

*

_

*

_

_

_

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

_

*

*

_

_

_

_

_

*

ددتر شاه
پریان
مرجانه
ملینا و
راحیله

نشانۀ (*) :یعنی ویژگی موردنظر در روای
وجود ندارد

وجود دارد و نشانۀ (–) :ب معنای آن اس

ک ویژگی یادشده در روایر
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 -5نتی ه
شخصی های کهن حماسی ،پیوندی ناگسستنی با اسطوره و ناخودآگراه دارنرد در شر

روایر

مورد بحث -رستم و سرهراب در شراهنامۀ فردوسری ،برزونامر  ،جهانگیرنامر  ،بانوگشسرپنامر ،
شهریارنام و فرامرزنام  -در تقابل با قهرمانان ،شخصیتی ب نان «پرری» وجرود دارد کر در بخر
غنایی داستانهای حماسی قرار میگیرند؛ یعنی زمانی ک قهرمان ب عشق گرفتار میشرود و نقر
خود را ب عنوان یک معشوق و ن پهلوان ایفا میکند از دیدگاه روانشناسیِ ژرفا ،براساس نظریات
یونگ ،انسانها در ضمیر ناخودآگاه جمعی خود ک در روان تمان بشرر مشرتر اسر  ،عناصرری
یکسان از مفاهیم را دارند ک «کهنالگو» نامیده مریشروند پرری بر عنروان زنری افسرونگر کر در
داستانها و افسان های بیشتر سرزمینهای کهن حضرور دارد ،از کهرنالگوهاسر
آنیموس قهرمان داستان نیز اس
ایرانیان پی

از زرتش

اس

ک صورتی دوگان دارد نق

مبت

کر آنیمرا و یرا

پرری ،نمرودی از اعتقرادات

چنین تصویری در تهمین  ،شهرو ،دختر شاه پریان و همچنرین شراه

پریان ک نمودی از آنیموس بانوگشسپ اس  ،دیده میشود ک با زیتایی خود ،پهلروان را دلتسرتۀ
خود میکنند؛ التت میان بانو و شاه پریان پیوندی برقرار نمیشود ،ولی بانو با آموختن سروزندوزی
از او ،درنهای

با آنیموس خود (گیو) پیوند مییابد پریان در این داسرتانهرا دارای ویژگریهرایی

مانند زیتارویی ،انجان اعمال مافوق بشری ،عاشقپیشگی و ارتتاط با آب و بیش و نخجیر هسرتند؛
همچنین آنیمای مبت
پهلوان صاح

تکمیل بخ

پهلوان هستند ک موج

زنانرۀ روان او مریشروند ،گراهی از

فرزند میشوند یا ب او یاری میرسانند در متون زرتشتی بررخالف داسرتانهرا ،از

پریان ب عنوان موجودات شرور یاد شدهاس

ک این پریران بردکار یرا زن جرادو در شرهریارنام و

جهانگیرنام حضور دارند؛ گاهی مانند مرجانۀ جادو نشان هایی از پریان ،همچون زیترایی ،حضرور
در کنار چشم و نخجیرگاه ،ساکنبودن در قلع و تالش بررای اغروای پهلروان را دارنرد و گراهی
مانند ملیخا و راحیل در داستان جهانگیرنام  ،نشان چندانی از پریان ندارند و سایۀ قهرمان و بخ
تاریک ناخودآگاه هستند؛ بنابراین باید مهار شوند
وجوه حضور پری و زن جادو در ش

روای

بدین شرح اس  :حضور پرری در زیرسراخ

داستان :شهرو (برزونام ) /تهمین (رستم و سهراب) پری ب صورت آنیما /آنیموس مبت  :شاهپریان
(بانوگشسپنام ) /دخترشاهپریان (فرامرزنام ) /شهرو (برزونامر ) /تهمینر (رسرتم و سرهراب) زن
جادو (آنیمای منفی و سای ) :ملیخا-سپاه راحیل (جهانگیرنام ) /مرجان (شهریارنام )
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 -6مناب
 -1آقاخانی بیژنی ،محمود؛ طغیرانی ،اسحاق؛ محمّدیفشارکی ،محسن ،تحلیو دویشکاری پریان
در داستانهای نشایی شاهنامه ،پژوهشرنامۀ ادب غنرایی ،سرال  ،16شمررارۀ  ،31صرص ،9-28
دانشگاه سیستان و بلوچستان :پاییز و زمستران 1397
 -2آیدِنلو ،سجّاد ،پهلوان بانو ،مجلۀ مطالعات ایرانی ،سال  ،7شمارۀ  ،13صرص  ،5-23دانشرگاه
شهید باهنر کرمان ،دانشکدۀ ادبیات و علون انسانی :بهار 1387
 -3رررررررررررر  ،از اسطوره تا حماسه (هفت تفتار در شاهنامهپژوهی) ،چراپ هفرتم ،تهرران:
سخن1388 ،
 -4استروس ،کلودلوی ،اسطوره و معنا ،ترجمۀ شهران خسروی ،چاپ اوّل ،تهران :مرکز1376 ،
 -5اسماعیلپور ،ابوالقاسم ،اسطوره؛ بیانپ نمادین ،چاپ دون ،تهران :سروش1387 ،
 -6اشرفزاده ،رضرا ،فرهن

بازیافتههای ادبی از متون پیشین ،مشرهد :سرخنگسرتر و معاونر

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد1386 ،
 -7بینان ،بانوتشسپنامه ،تصحیح روحانگیز کراچی ،چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه علون انسانی و
مطالعات فرهنگی1382 ،
 -8جغتایی ،صادق؛ انصاریپویا ،محمد ،تحلیو کهنالگویی داسشتان زا و رودابشه ،پژوهشرنامۀ
ادب غنایی ،سال  ،13شمارۀ  ،24صص  ،59-76دانشرگاه سیسرتان و بلوچسرتان :بهرار و تابسرتان
1394
 -9خالقیمطلق ،جالل ،زنان در شاهنامه ،ترجمۀ احمد بینظیر ،تهران :مروارید1395 ،
 -10خسرو کیکاووس ،فرامرزنامه ،ب اهتمان رستم پسر بهرران تفتری ،تصرحیح میتررا مهرآبرادی،
چاپ اوّل ،تهران :دنیای کتاب1382 ،
 -11دارابی ،جعفر ،نظریههای روانشناسی شنصیت (رویکرد مقایسهای) ،تهران :آییژ1388 ،
 -12دانیلز ،مایکل ،دودشناسی با روش یون  ،ترجمۀ اسماعیل فصیح ،تهران :فاخت 1372 ،
 -13ستّاری ،جالل ،سیمای زن در فرهن

ایران ،چاپ دون ،تهران :مرکز1375 ،

 -14سرکاراتی ،بهمن ،پری؛ تحقیقی در حاشیة اسطورهشناسی تطبیقی ،نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و
علون انسانی ،شمارۀ  2تا ( 4مسلسل  ،)100-97صص  ،1-32دانشگاه تتریز :پاییز 1350

معشوق پهلوان (بازشناخت صورت دوگانۀ پری در تقابل با شش شخصیت حماسی)
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 -15شاملو ،سعید ،مکترها و نظریهها در روانشناسی شنصشیت ،چراپ دهرم ،تهرران :رشرد،
1390
 -16شوالی  ،ژان-گربران ،آلن ،فرهن

نمادها ،ترجمرۀ سروداب فضرایلی ،جلرد اوّل ،چراپ اوّل،

تهران :جیحون1379 ،
 -17ررررررررررررررررررررررر  ،فرهن

نمادها ،ترجمرۀ سروداب فضرایلی ،جلرد دون ،چراپ دون،

تهران :جیحون1384 ،
 -18شولتز ،دوان؛ شولتز ،سیدنی آلن ،نظریههای شنصیت ،ترجمرۀ عیسری سریدمحمدی ،چراپ
هفتم ،تهران :ویرای 1384 ،
 -19عطاییرازی ،خواج عمید ،برزونامه ،تصحیح علی محمدی ،همدان :دانشرگاه بروعلی سرینا،
1384
 -20غفوریان ،هانی  ،عاشقانههای شاهنامه با رویکرد هرمونتی  ،مشهد :سرروش اندیشرۀ پویرا،
1388
 -21فردوسی ،ابولقاسم ،شاهنامه ،تصحیص جالل خالقیمطلق ،دفتر دون ،کالیفرنیرا :بنیراد میرراث
ایران و انتشارات مزدا1369 ،
 -22فضیل  ،محمود ،ا و و شبقهبندی نقد ادبی ،چاپ اوّل ،تهران :زوّار1390 ،
 -23فوردهان ،فریدا ،مقدمهای بر روانشناسی یون  ،ترجمۀ حسین یعقروبپرور ،تهرران :اوجرا،
1374
 -24قلیزاده ،خسرو ،فرهن

اساشیر ایرانی ،چاپ اول ،تهران :کتاب پارس 1387 ،

 -25الهیجی ،شهال؛ کار ،مهرانگیز ،شنادت هویت زن ایرانی در تسترة پشیشتشاری و تشاری ،
چاپ سون ،تهران :روشنگران و مطالعات زنان1381 ،
 -26لوفر-دالشو ،مارگریر  ،زبان رموی قصههای پریشوار ،ترجمرۀ جرالل سرتّاری ،چراپ اوّل،
تهران :توس1366 ،
 -27مادح ،قاسم ،جهانگیرنامه ،تصحیح ضیاءالدین سجادی ،چاپ اوّل ،تهران :مطالعرات اسرالمی
دانشگاه تهران1380 ،
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 -28مختاری غزنوی ،عبمان ،شهریارنامه ،تصحیح غالمحسین بیگدلی ،چراپ اوّل ،تهرران :پیرک
فرهنگ1377 ،
 -29مختاریان ،بهار ،درآمدی بر سادتار اسطورهای شاهنامه ،تهران :آگ 1389 ،
 -30مزداپور ،کتایون ،داش تو سرا و چهارده تفتار دیگشر دربشارة اسشطوره ،تهرران :اسراطیر،
1383
 -31مسکوب ،شاهرخ ،تن پهلوان و روان دردمند (پژوهشهایی تازه در شاهنامه) ،چاپ دون،
تهران :طرح نو1381 ،
 -32مورِنو ،آنتونیو ،یون  ،ددایان و انسان مشدرن ،ترجمرۀ داریروش مهرجرویی ،چراپ هفرتم،
تهران :مرکز1392 ،
 -33موسوی ،سید کاظم؛ خسروی ،اشرف ،پیوند درد و اسطوره در ششاهنامه ،تهرران :علمری و
فرهنگی1389 ،
 -34یاحقی ،جعفر ،فرهن

اساشیر و داسشتانوارههشا در ادبیشات فارسشی ،چراپ دون ،تهرران:

فرهنگ معاصر1386 ،
 -35یونگ ،کارل گوستاو ،روح و زندتی ،ترجمۀ لطیرف صردقیانی ،چراپ اوّل ،تهرران :جرامی،
1379

