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چكیده
سنگ صبور عنوان شناخته شدهی مجموعهای از افسانههای پریان ایرانی است که در سراسر ایران روایتتهتای متدتددی از ن
وجود دارد .روایتهای مختلفی از این افسانه در کتاب قرهنگ افسانههای مردم ایران از درویشیان گرد وری شده است .رونتد
اصلی تمامی روایتها ماجرای دختری است که پس از ورود به یک قلده و جدا شدن از پدر و متادر ختودد در تیشتی ت
روزه قصد زنده ساختن جوانی سوزن جین را دارد .مورین مورداک از روانکاوان یونگی است کته بتا در ن تر گترفتن ا گتوی
تفردی که کمپب برای ق رمان مرد در اسطوره ها و افسانههای ج ان توصیف نمودهد یک ا گتوی ستفر روانتی دایترهوار بترای
ق رمان زن به تصویر کشیده است .پژوهش حاضر پس از مدرفی ا گوی تفرد مورداک بر استا رو توصتیفی -تحلیلتی بته
بررسی روند اصلی روایتهای سنگ صبور پرداخته است .بر اسا این تحلی میتوان گفت که در مجموعهی مذکورد تمتامی
بخشهای رخهی روانی مورداک قاب مشاهده است.
واژگان کلیدی :افسانه سنگ صبور ،تفرد ،مورین مورداک

 1مقدمه
افسانهی سنگ صبور ،یكی از قصههای معروف ایرانی است که در نقاط مختلف ایرران کمرابیش روایتری از ن
ضبط شده است .درویشیان در کتاب «فرهنگ افسانههای مردم ایران» در مقدمهی افسانهی سنگ صبور برا ککرر
بیتی از کتاب «ویس و رامین» به قدمت این افسانه اشاره نموده است:
بگویم تا شود برف ارغوان رنگ (درویشیان :11،ج)952 :7.
بنالم تا ز پیشم بترکد سنگ
«سیداحمد وکیلیان در تحلیل این افسانه از رنه/تامپسون نقل میکند که این افسانه یرازده روایرت یونانی،یر
روایت لبانیایی ،ی روایت مصری و سی و هشت روایت ترکی دارد(».همان ،ج)911 :7.
در روایتهای مختلف سنگ صبور ،چند نقطهی مشترک وجود دارد :نحوهی رسیدن غیرعادی دخترر یرا همران
قهرمان قصه به پسر ،سوزن ،سنجاق یا میخ جین بودن پسر ،زنده کردن پسر با بیرون وردن سوزنها ،سنجاقهرا
یا میخها از بدنش ،نشستن دختر کولی (کنیز) بر جای دختر(قهرمان) ،سكوت قهرمان و درنهایت درد دل کرردن
او با سنگ و شنیده شدن سخنانش توسط پسر ،کیقر دادن کنیز و عروسی دختر و پسر.
«قهرمان» یكی از محوریترین مفاهیم در داستانهای حماسی ،اسطورهها و افسانههای جهان است .بر این اساس
الگوهای متعددی برای شناخت زندگی و مسیر سفر قهرمان پیشنهاد شده است .ران  ،تایلور ،یونرگ ،کمپبرل و
راگالن الگوهایی مربوط به شناخت مسیری که قهرمان در طول سفر طی میکند ارائه نمودهاند .با نگراهی کلری
به نمونههایی که در اساطیر و داستانهای حماسی برای اسطورهی قهرمان مده است ،متوجه خرواهیم شرد کره
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بیشتر محققان ،اسطورهشناسان و روانکاوان به شخصیتهای مرذکر اشراره مریکننرد و قهرمانران زن جایگراه
شناخته شده ای در این میان ندارند .مورین مورداک یكی از شاگردان مكتب یونگ ،پس از سرالهرا مطالعره در
محضر جوزف کمپبل و کار با او متوجه شد که وی فقط به سفر مردان قهرمان معتقد است و بررای سرفر زنران
قهرمان جایگاه و مسیر خاصی قائل نیست .بنابراین مورداک با در نظر گرفتن الگوی سرفر کمپبرل و برر اسراس
افكار یونگ ،الگوی سفر دابرهواری را برای قهرمان زن به تصویر کشید.
 9پیشینه پژوهش
کتاب «تحلیل افسانه سنگ صبور :فرانمود عملی و دنیای رمانی» ترجمهای است از پژوهشی کره خرانم کرارن
میلر بر روی افسانه سنگ صبور انجام داده است .در این کتاب عرالوه برر ارائرهی مرتن پرژوهش خرانم میلرر،
بازخوردهایی که از سوی محققان حوزه ی قرهنگ در ایران نیز مطرح گردیده به ن اضافه شده اسرت و بردین
ترتیب صدای نقدها و پیشنهادات این خوانندگان محقق به گرو نویسرندهی پرژوهش رسریده و بره وی ایرن
فرصت داده شده تا نظر خود را درباره قصد خویش بیان دارد.
در زمینهی بررسی الگوی فردیت قهرمان زن در افسانهی سنگ صبور و به طور کلی در افسانههرای پریران ،ترا
کنون هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته است .بررسی سفر قهرمان زن در چارچوب الگوی مورین مرورداک نیرز
تنها در ی مقاله با عنوان «سفر قهرمان مونث در سه فیلمنامه از بهرام بیضرایی ،مطالعره تطبیقری سره فیلمنامره
سگکشی ،اشغال ،حقایق درباره لیال دختر ادریرس در چرارچوب نظریره مرورین مرورداک» نوشرتهی بهرروز
محمودی بختیاری ،فرشید کردمافی و نرگس فرشی جاللی صورت پذیرفته است.
 1بررسی چرخهی تفرد قهرمان زن بر اساس الگوی مورداک
چرخهی سفر قهرمانی زن از نظر مورداک (شكل  )1دارای  11مرحله است که عبارتند از :جردایی از زنرانگی،
یكی شدن با مردانگی ،زمون دشوار و رسیدن به موهبت موفقیت ،بیدار شدن احساسات بیروح معنروی ،هبروط
نزد الهه ،میل و تمنای شدید برای پیوستن به زنانگی ،شفای شكاف میان دختر و مرادر ،شرفای مردانگری زخرم
خورده و پیوند زنانگی و مردانگی .در ادامه ،هری از گامهای چرخهی سفر قهرمرانی زن برر اسراس نظریرهی
مورداک شرح داده خواهد شد.

شكل  :1چرخه سفر قهرمانی زن از نظر مورداک
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1.1

جدایی از زنانگی

«در رونررد رشررد فردیررت ،اولررین و یفررهی قهرمرران زن ایررن اسررت کرره روان خررود را از مررادر مسررتقل
کند(».مورداک « )12 :1125،ممكن است زنی که در درون خود دوره طرد و جدایی از مادر را تجربه مریکنرد،
تمام ویژگیهای زنانهای را که با برچسبهای فرهنگی مانند حقیر ،منفعرل ،وابسرته ،سوساسرتفادهگرر و نراتوان
تعریف شدهاند نیز طرد کند(».همان) در واقع سفر قهرمان زن با مبارزهی او برای جردایی فیزیكری و روانری از
مادر خود و کهنالگوی مادر که نفوک بیشتری در او دارد ،غاز میشود .جدایی از مادر بررای دخترران رونردی
بسیار دشوار اس ت بنابراین بسیاری از زنان جوان برای جدا شدن از مادر ،مادر خود را به صورت کهرنالگروی
زنان کینهتوز ،سلطهجو و نابودگر مجسم میکنند .مورداک معتقد است که رابطهی دخترر و مرادر و جردایی از
مادر به قدری پیچیده است که در بیشتر ادبیات زنان و قصههای پریان ،جدایی از مادر به صورت مرادر غایرب،
مرده و یا به صورت قهرمان بد داستان (نامادری) تصویر میشود(.همان)92 :
استس نیز در تحلیل افسانهی «واسالیسا» در کتاب «زنانی که با گرگها میدوند» بر این براور اسرت کره اولرین
مرحله از کسب خود گاهی این است که اجازه دهیم مادرِ زیادی خوب بمیرد(.استس )105 :1125،در واقرع در
بسیاری از قصههای پریان ،مادر زیادی خوب در ابتدای قصه میمیرد و مرگ مادر همان نماد یا نشانهی جردایی
از مادر یا زنانگی است.
1.9

یكی شدن با مردانگی

در مرحلهی دوم سفر قهرمانی ،زن رزو دارد با مردانگی همذاتپنداری کند یا به وسیلهی مردانگی نجرات داده
شود .وقتی زنی تصمیم می گیرد از تصاویر مرسوم زنانگی جدا شود ،به ناگزیر سفر سنتی یر

قهرمران مررد را

غاز میکند .او زره خود را میپوشد ،سوار اسب امروزی خود میشود ،عزیزان خرود را تررک مریکنرد و بره
جستجوی گنج طال میرود(».همان )24 :در واقع قهرمان زن در این مرحله با نیموس مالقرات کررده و یرا برا
ویژگیهای نیموس همذاتپنداری میکند .نیموس از نظر یونگ بخش مستور روان زن است؛ «تجسرم تمرامی
گرایشهای روانی مردانه در روح زن است و حاصل تجربههای زیستن زن با مرد در طول صدها هرزاران سرال
زندگی با یكدیگر است که در ناخود گاه جنس زن ضبط شده است( ».سیاسی )40 :1170،نیموس یا شخصیت
مذکر درونی در این مرحله میتواند مثبت و یا منفی باشد .نیموس مثبت همان مرد دلرحم و حرامی اسرت کره
گاه در سرتاسر سفر قهرمانی زن ،راهنمای پشتیبان و حمابتگر او باقی خواهد ماند .نیمروس منفری امرا ماننرد
دیوهای قصههای پریان ،سرکوبگر و بیرحم است.
1.1

گرد وری همپیمانان

این دورهی مهمی در رشد «خویشتن» است .زن قهرمان دنبال الگوهایی میگردد که بتواند گامها و مراحل ایرن
مسیر را به او نشان دهند .این بخش از الگوی مورداک در نظریهی کمپبل نیز وجود دارد ،نجا کره مریگویرد:
« نان که به دعوت پاسخ مثبت دادهاند ،در اولین مرحلهی سفر با موجودی حمایتگر روبهرو میشود(».کمپبرل،
)75 :1129
1.2

جادهی زمونها

در این مرحله قهرمان زن در مسیر هزارتویی از امتحانات دشوار گام مینهد تا نقاط قوت و تواناییهای خویش
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را کشف نماید ،نقاط ضعف خود را بشناسد و بر نها فائق ید .قهرمران زن در ایرن مرحلره برر وابسرتگی و
حقارت خویش فائق مده منتقد درونی و سرزنشگر خویش ( نیموس منفی) را از سر راه برمیدارد .تمرکز این
بخش از سفر قهرمانی بر و ایفی است که قهرمان برای رشد «خود» یا «ایگو» نیاز دارد.
1.5

به موهبت موفقیت دست یافتن

در گام پنجم زن قهرمان احساس قدرت میکند ،تواناییهای خود را میشناسد و گنجی که در جستجویش بوده
را مییابد .زن قهرمان به اشتباه فكر میکند که به مقصد رسیده است« .این عردم بصریرت کره مرورداک ن را
«رازگونگی دروغین قهرمانی» مینامد لحظهای است که قهرمان خیال میکند میتواند در عین حال هرم قهرمران
دنیای مردانه باشد و هم ملكهی دنیای زنانه( ».محمودی بختیاری)151 :1121:
1.1

پیدایش احساسات بیروح معنوی

این گام مقدمهای است برای مالقات با مادر اعظم ،یعنی همان جایی که میتوان جدایی از طبیعت زنانه را شرفا
بخشید .زن در این بخش از سفر قهرمانیا

در مییابد که تصروراتش دربرارهی پرادا هرای سرفر قهرمرانی

نادرست بودهاند .او به شدت احساس تنهایی میکند و در حقیقت رامش و سایش خود را از دست مریدهرد.
از نظر او ستون اصلی فروریخته و دنیای منظمش ترک خورده است .در این مرحله زن به شدت نیاز دارد تا بره
دنیای زنانه بازگردد؛ بنابراین دست از انجام اعمال قهرمانانه برمیدارد.
1.7

هبوط نزد الهه

« یكی از مراحلی که در طی سفر قهرمانی زن روی میدهد ،اصطالحا هبوط نامیده میشود .مشخصهی ن ،سفر
به سرزمین تاری

روح ،جهان زیرین است .هبوط در واقع به شب تاری

روح ،مالقات با الهه تراریكی ،شركم

نهنگ و افسردگی مطلق اطالق میشود(».همان )117 :قهرمان زن در این بخش به اعماق درون خود میرود ترا
بخش هایی از وجود خود را که موقع طرد مادر و جدا شدن از زنانگی از دست داده ،باز پس بگیرد .در واقع او
با بدن ،عواطف ،جنسیت ،شهود ،تصاویر حسی ،ارز ها و کهن خود شنا میشود.
1.4

حسرت یا میل مبرم برای پیوستن به زنانگی

وقتی زنی به هبوط می رود و با هویت خود به عنوان زنی که مسیر مردان را پیموده قطع رابطره مریکنرد ،میرل
شدیدی به ارتباط دوباره با زنانگی پیدا میکند .فرقی نمیکند که این زنانگی مربوط به الهه باشرد یرا مرادر یرا
دختر بچه درون خود او(».همان ) 121 :زن قهرمان که در اثر جدایی از زنانگی دچار اندوه عمیقری گردیرده ،در
این مرحله میبایست از زنانگی مثبت و شخصیت مادرانهای برخوردار باشد تا او را حمایت کند.
1.2

بهبود شكاف میان دختر و مادر

این مرحله از سفر زن قهرمان عبارت است از شفا بخشیدن شكاف روانی مادر/دختر؛ یعنی همران شركافی کره
ناشی از جدایی زن از سرشت زنانه خویش است(».همان )117 :ممكن است روان زنی ،مرادر او را بره شركلی

منفی در خود جای داده باشد ،بنابراین زن از زنانگی مثبت خویش جدا میماند و بررای پرس گررفتن ن مری-
بایست بسیار تال

کند .برخی از قهرمانان خود در این مرحله مادر میشوند و بدین شكل فاصله را بهبود می-
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بخشند .گاه نیز زنانی که مادر خود را از دست دادهاند یا بنا به هر دلیلی مادر در زندگی نها غایب بوده است،
در رویاها ،طبیعت و هنر دنبال مادر میگردند« .زنانی که در رابطهی خود با مادر ،زخم را تجربه کردهاند اغلرب
اوقات شفای خود را در تجربهی امور معمولی و عادی جستجو میکنند .برای بسیاری از زنان ایرن روبرداد بره
شكل الهی شمردن امور معمول و روزمره پدیدار میشود(».همان)177 :
 1.10بهبود مردانگی زخم خورده
مردانگی در اینجا ی

نیروی کهن الگویی است نه جنسی .مردانگی نیز مانند زنانگی ی

نیروی خالق است که

در درون همهی زنان و مردان زندگی میکند(.همان )900:قهرمان زن در ایرن مرحلره مردانگری نامتعرادل ،بری
ارتباط با زندگی ،سرد و مخرب درون خویش را با کم

زنانگی مثبت خود که در مراحل قبرل بازیافتره ،شرفا

میبخشد.
 1.11پیوند زنانگی و مردانگی
« ازدواج مقدس یعنی ازدواج خود و خویشتن .زن قهرمان سرانجام جریان پویایی طبیعت زنانه و مردانه خرود را
درک میکند و هر دوی نها را در کنار هم میپذیرد(».همان )905 :قهرمران زن از طریرق ازدواج مقردس یرا
یكپارچه کردن همهی تناقضهای خود ،طبیعت راستین خود را به یاد می ورد.
2

تحلیل
در این مجموعه از افسانهها ،قهرمان دختری است که اهرا سرنوشتش از پیش رقم خورده اسرت .او از

سوی افراد مختلف ،بدبخت خطاب میگردد .در تمامی روایتها همیشه ی
و یا ی

انسان  -معموال معلم مكتبخانه -

صدا است که دختر را از سرنوشت قریبالوقوع خود گاه میکند .پدر و مرادر دخترر بررای فررار از

سرنوشت او و برای جلوگیری از بدبختیا  ،شهر و دیار خویش را ترک کرده و راهی سفر میگردند .در میران
راه به قلعهای میرسند .در بستهی قلعه به روی هیچکس (پدر و مادر) باز نمیشود اال قهرمان .پرس از ورود او
به قلعه ،در بسته میشود و تال

پدر و مادر دختر برای ورود به قلعه بینتیجره مانرده ،سررانجام ن دو ناامیرد

شده و قلعه را ترک میکنند .از این پس در واقع سفر قهرمانی زن به تنهایی غاز میگردد.
از نجا که قصههای پریان از ناخود گاه جمعی بشر حكایت دارنرد بنرابراین مریتروان شخصریتهرا و
رویدادهای موجود در این قصهها را با عناصر و یا تغییرات موجود در عرصرهی روان یكری دانسرت .برر ایرن
اساس ،تال

والدین قهرمان برای جلوگیری از سرنوشت از پیش تعیین شدهی دختر (بردبختی) مریتوانرد بره

منزلهی مقاومت بخشی از روان در برابر تغییر و نیز تمایل به حفظ تعادل موجود روانی باشد .اما چنانکه یونرگ

می گوید سفر تفرد جزئی از سرنوشت روانی بشر است .از این روست که در نسخههای متعدد این داستان هیچ-
ی

از تال ها برای دور ساختن دختر از نچه برای او پیشبینی شده است با موفقیت همراه نمیشود.
چنانچه گفته شد ،الگوی تفرد قهرمان زن با «جدایی از زنانگی» غاز میگرردد .مرورداک صرورتهرای

مختلفی برای «جدایی از زنانگی» ارائه مینماید که یكی از نها جدایی فیزیكی از مادر شخصری و یرا کهرن-
الگوی مادر است .در مجموعه افسانههای سنگ صبور نیز قهرمان داستان با ورود به قلعه و بسته شدن در و نیرز
تنها ماندن ،جدایی از زنانگی -که مادر نماد ن است -را تجربه میکند.
نكتهای که در این بخش ضمن بررسی مرحلهی «جدایی از زنانگی» جالب به نظر میرسد رفتن قهرمان
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به درون قلعه است .قلعه مظهر ناخود گاهی است(.سجادی )111 :1174،در یا دروازه نیرز رابطری اسرت میران

بیرون (خود گاهی) و درون (ناخود گاهی)(.همان )115 :بنابراین قهرمران – کره در دنیرای روان همران بخرش
زنانهی روان یا نیما است  -با عبور از دروازهی قلعه ،خود گاهی را ترک کرده و وارد ناخود گاهی میگردد.
گام دوم از چرخهی تفرد مورداک« ،یكی شدن با مردانگی» است .قهرمان پس از ورود به قلعره برا یر

جروان

زخمی مواجه می گردد که تعداد زیادی سوزن در بدنش فرو رفته است .وجود سوزن در بردن جروان سربب از
دست رفتن انرژی حیاتی او شده است .به هرحال روبهرو شدن قهرمان با جوان ،همان مرحلهی «یكی شردن برا
مردانگی» است.
جوان زخمی که نماد مردانگی زخمخوردهی روان است بر اساس کتاب یا نوشتهای که قهرمان مییابد تنهرا برا
توجه و مراقبت قهرمان یا همان زنانگی روان درمان میشود .در افسانهی «جام مقدس» که مرورداک در کتراب
«ژرفای زن بودن» مورد بررسی قرار داده نیز شاه فیشر زخمی است و تنها جام (نماد زنرانگی) مریتوانرد او را

شفا دهد .مورداک معتقد است که شاه فیشر همان اصل حاکم بر روان و فرهنگ جامعهی انسانهاست و انسران-

ها همچون شاه فیشر زخمیاند .جام میتواند شاه را شفا ببخشد؛ همانطور که زنانگی می-تواند طبیعت مردانره
را شفا بخشد(.مورداک ) 901-122 :1125،درویشیان نیز معتقد است که حضور دختر بر برالین جروانی کره بره

خواب مرگ فرو رفته نمادی از زایش و باروری و نیز تاثیر تعیین کنندهی زن در فرینش به طور عرام و جران-

بخشی به این جوان به خواب رفته به طور خاص است(».درویشیان:11،ج)911:.
مرحلهی بعدی از فرایند فردیت« ،گرد وری همپیمانان» است .در واقرع قهرمران بررای ادامرهی سرفر نیراز بره
الگوهایی دارد که بتوانند گامها و مراحل مسیر را به او نشان دهند .در مجموعه روایتهای سنگ صبور ،قهرمان
درمان جوان و زنده کردن دوبارهی وی را موز

نوشته یا کتابی مییابد که راه و رو

مریدهرد و بره ایرن

ترتیب نوشته در حكم متحد قهرمان عمل مینماید.
بر اساس الگوی تفرد مورداک ،قهرمان زن پرس از گررد وری متحردان وارد مرحلرهای موسروم بره «جرادهی
زمایشها» میگردد .مطابق با نوشتهای که قهرمان بر بالین جوان سوزن جین مییابرد ،وی مریبایسرت چهرل
شبانه روز بر بالین جوان وردی را تكرار کرده و هر روز سوزنی را از بدن او در ورد تا جوان زنده گردد« .تعداد
روزهایی که دختر باید به مراقبت از پسر پردازد ،ساز و کاری است بررای تاکیرد و برجسرته سرازی تحمرل و
شكیبایی که دختر باید داشته باشد .ضمن ایرنکره مری خواهرد بره وضروح نشران دهرد ایرن مردت طروالنی
است(».میلر )11 :1125،از سوی دیگر چهل ،عدد مخصوص تفرد و نیز «عدد انتظار ،مادگی ،زمایش و تنبیره»
است(.شوالیه:1144،ج )571 :9.بنابراین ریاضت چهل روزهی قهرمان و بیرون وردن سوزنها از بدن جوان بره
نوعی همان زمون دشوار قهرمان است.
در برخی روایتها ،قهرمان عالوه بر بیرون وردن سوزنها ،مطابق نوشته میبایست در مردت چهرل شربانهروز
تنها به خوردن ی

انگشتانه ب و ی

بادام (غذایی بسیار مختصر) بسنده نماید .از نظر میلر در امسراک دخترر

در خورد و خوراک پیامی نیرومند در مورد مادگی وی برای تیمارداری و تحمل سختی به خراطر غیرر وجرود
دارد .وی این امر را نماد پختگی و تحول دختر به زنانگی نیز میدانرد(.میلر )51 :1125،بنرابراین تحمرل چهرل
روزهی قهرمان برای نخوردن غذا نیز به نوعی زمون دشوار وی به حساب می ید.
مرحلهی بعد« ،دستیابی به موفقیت» یا چنانچه مورداک میگوید « رزوی موهروم موفقیرت» اسرت .دخترر بره
شكلی مستمر ،سی و نه روز تال

میکند و درست روز خر و لحظهای که فكر میکند همهچیز در حال اتمرام

است (موهبت موفقیت) به علت خستگی و در برخی روایتها برای راستن خویش ،ی

دختر کولی را به جای
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خود بر بالین جوان می نهد .دختر کولی از فرصت به دست مده استفاده کرده و خرین سوزن را از بدن جروان
خارج میکند .جوان بالفاصله زنده میشود و با این تصور که دختر کولی همان نجات دهندهی وی است برا او
ازدواج میکند.

در این بخش نیز توجه به حضور دختر کولی و تفاوت او با قهرمان اصلی قصه خالی از فایده نیست .همران-

طور که درویشیان نیز اشاره میکند «دختر کولی بنا به ویژگی-هرای وارگری و دورهگرردی ،زبرل ،کنجكراو،
فرصتطلب ،بدجنس و ناسازگار با همجنس خود است(».درویشریان :11،ج« )952 :7.کرولی موجرودی اسرت
ناهنجار ...شخصیتی متضاد دارد که در هیچ طبقه اجتماعی قرار نمیگیرد و جایگاه اجتماعی او بیشكل اسرت.
خانه ای ندارد و پیوسته در سفر است .گرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی در حاشیه قرار دارد اما حاضرر نیسرت
خانگی شود .وی در سمتهایی چون دختر ،همسر و مادر پذیرفته نمیشود(».میالنی )911 :1229،به طور کلری

در زبان فارسی کولیگری صفتی نسبتا منفی است که به زنانی که از نظر کالمی بیمحابا هستند اسناد داده مری-
شود .بنابراین افسانه به خوبی تضاد میان شخصیت قهرمان و دختر کولی یا همان نیمای مثبت و منفری روان را

به نمایش میگذارد.
گام بعدی از نظر مورداک« ،پیدایش احساسات بیروح معنوی» است .قهرمان بخت برگشته پس از ازدواج جروان
با دختر کولی ،تمامی تال ها و امیدهای خویش را بر باد رفته میبیند .او به شدت احساس خیانت میکند چرا
که سی و نه روز تال

برای زنده ساختن جوان بیثمر بروده و اینر

خویش را نشناخته و با ی

جروان (مردانگری روان) منجری واقعری

زن دیگر که اتفاقا حیلهگر و فریبکار است ازدواج کرده است .دختر سی و نه روز

بیوقفه و بدون بها دادن به خواستههای خود و بدن خود و تنها با خوردن یر

برادام و یر

انگشرتانه ب در

طول روز در خد مت جوان بوده است .مورداک زنانی که در حال عبور از این مرحله (پیدایش احساسات بیروح
معنوی) از چرخهی فردیت هستند را چنین توصیف میکند« :چنین زنی درمییابد که دنیا به ن شكل که تصور
میکرد نیست .به او خیانت شده است .از اینکه دنیای ارزوهای خود را از دست رفته میبیند خشمگین است و
با اکراه این واقعیت را میپذیرد که حاال باید به تنهایی و بردون پشرتیبان پریش بررود(».مرورداک)101 :1125،
درست همانند قهرمان قصهی ما.
مرحلهی بعد« ،هبوط نزد الهه» نام دارد .قهرمان دربارهی اشتباه جوان و ازدواجش با دختر کولی هیچ صحبتی به
میان نمی ورد .او سكوت اختیار کرده و به عنوان کنیز نزد نها میماند .او با سكوت و انزوای عمدی خرویش
به اعماق دورن خود میرود تا بخشهایی از وجود خود را که موقع جدایی از مادر و خرد کردن ینهی زنانگی
از او جدا شدهاند ،باز پس بگیرد .از نظر مورداک ،قهرمان زن در مرحلهی «هبروط در نرزد الهره» ضرمن یر
انزوای عمدی ،کشش خود را به سمت کهن و عملكردهای مردانه کنار میگذارد و با بدن ،عواطرف ،جنسریت،
شهود و ارز های خود شنا شده و در حقیقت نها را در اعماق خود کشف مریکنرد(.همان )190 :بنرابراین
سكوت قهرمان در این بخش را میتوان به منزلهی دیدار او با الهه دانست.
در رابطه با سكوت نیز در حوزههای گوناگون بحثهای بسیاری صورت گرفته است« .معنای سكوت در شرق،
خفگی ،اختناق و بی صدایی نیست؛ بلكه در عرفان اسالمی زن ،سكوت به معنری امكران شرنیدن گفرتوگروی
ژرفتر بدون نیاز به زبان دروغپرداز و پوشاننده است(».میراحسان )994 :1125،در عرفان ،سكوتی تحت عنوان
سكوت عرفانی وجود دارد که به وسیلهی ن سال

میتواند حواس اهری و باطنی خویش را تعطیل کررده و

در عوض از عوالم روحانی لبریز گردد .به تعبیر روانشناسانه از نجا که خود گاه همواره در مقابل ناخود گراه
مقاومت میکند ،رسیدن به سكوت مطلق باعث میشود تا ناخود گاه زبان به سخن بگشراید و در صرورتی کره
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ناخود گاه بر خود گاه پیروز شود ،تولد دوباره به وقوع میپیوندد .به هر روی «سكوت دختر در این افسانه ی
انفعال و خاموشی بردهوار نیست؛ بلكه محصول حكمتی باطنی و موثر و برتر از گفتوگو در مقیراس وجرود و
ادراک هستی است(».همان)911 :
گام بعدی از سفر قهرمانی زن« ،حسرت یا میل مبرم برای پیوستن به زنانگی» است .پس از یر
قهرمان از جوان درخواست میکند تا پس از بازگشت از سفر و به عنوان سوغات ،ی

دوره سركوت،

سنگ صبور بررایش بره

ارمغان ورد« .سنگ نماد زمین -مادر است(».شوالیه:1144،ج )111 :1.از سوی دیگرر نروعی سرنگ سریاه نیرز
وجود دارد که اهالی فروگیا میپرستیدند و نشانهی ملموس و جامد خدایبانو – مادربزرگ کوبلره بود(.همران:

 )120بنابراین درخواست قهرمان به گونهای میل او برای پیوستن به زنانگی را نشان میدهد.
میلر در تحلیل خود از افسانه ی سنگ صبور ،این سنگ را با گیاه شفابخش لوئه که نرام فارسری ن صربر زرد
است برابر گرفته میگوید« :در عربی صبر به معنای تحمل است اما «مُر» هم معنی میدهد .مُر مادهای اسرت کره
از شكافهایی در پوست نوعی درختچه به شكل قطرات اش
و به علت بوی خو

خارج میشود و به خاطر طعم تلخ خود مشهور

و خواص دارویی که دارد ارزشمند است(».میلر)19 :1125،

در برخی از روایت ها ،قهرمان به جای سنگ صبور ی
معتقد است که «عروس

عروس

سفار

داده و با ن درد دل میکنرد .اسرتس

معرف روح درونی ما زنان است .صدای عقل درونی ،دانش درونی و گراهی درونری

است(».استس )111 :1125،وی عروس
بنابراین در این روایتها نیز طلب عروس

را «نمونه کوچر

و درخشران خویشرتن راسرتین» مریدانرد(.همان)

از سوی قهرمان نشان از میل قهرمان برای پیوستن دوباره به زنرانگی

دارد.
مرحلهی بعدی از چرخهی تفرد قهرمان زن« ،بهبود شكاف میان دختر و مادر» است .این بخش در این افسانه برا
درد دل کردن قهرمان با سنگ نشان داده شده است .درد دل کردن قهرمان با سرنگ نشران از نیراز قهرمران بره
حضور مادر یا ی

عنصر زنانه دارد .مورداک معتقد است که در این مرحله زنانی که مرادر خرود را از دسرت

دادهاند یا به هر دلیلی مادر در زندگی نها غایب است میتوانند به ی

کهنالگرو ،یر

حیات وحش یا طبیعت پناه ببرند(.مورداک )175 :1125،بنابراین پناه بردن قهرمان به ی

جرو ،یر

جغرافیرا،

سنگ و درد دل کرردن

با ن ،همان «بهبود شكاف میان دختر و مادر» است.
«بهبود مردانگی زخم خورده» گام بعدی از سفر قهرمانی زن است .جوان پس از تحویل سرنگ بره قهرمران ،برا
توجه به هشدار فروشندهی سنگ پشت در میماند و حرفهای دختر را میشنود و بردین ترتیرب بره حقیقرت

ماجرا پی میبرد(.بهبود مردانگی زخم¬خورده) بنابراین صرف بیرون وردن سروزنهرا از بردن جروان و زنرده
کردن وی موجب شفای مردانگی نگردیده است بلكه بهبود او در گروی شناخت و یكی شدن با زنرانگی اصریل
و درست روان میباشد.
مرحلهی پایانی چرخهی مورداک« ،پیوند زنانگی و مردانگی» و یا همان ازدواج مقدس است .اتفاقی که به طرور
معمول در پایان تمام افسانههای پریان وجود دارد .در افسرانهی سرنگ صربور نیرز در پایران داسرتان ،جروان
(مردانگی) پس از شنیدن حقیقت ماجرا از زبان قهرمان (زنانگی) ضمن درد دل کردن او با سنگ یرا عروسر ،
دختر کولی را مجازات کرده و با قهرمان قصه ازدواج میکند.
این بنمایه (ازدواج) در اساطیر اقوام مختلف نیز باوری مشترک و همه گیر بوده اسرت « .فررینش کیهرانی ،یرا

دستکم کامل سازی ن ،نتیجهی مقدس همسری میان خدای سمان و زمین مادر است .این افسرانهی کیهران-
فرینی کامال به طور گستردهای انتشار یافته است .این افسانه به مثابهی سرمشقی برای رفتار انسان به کرار مری-

تفرد قهرمان زن در افسانهی سنگ صبور با استناد به الگوی فردیت مورداک 2 /

رود .ازدواج انسان به منزلهی تقلیدی مقدس از همسری کیهانی مورد توجه واقرع شرده اسرت(».الیراده:1147،
)104
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رای یونگ و مكتب فمینیسم در غرب ،توجره بسریاری از اندیشرمندان بره دنیرای زنران و

شناخت روحیات ویژهی نها معطوف شد .مورین مورداک بر این اساس الگویی ارائه کرد و در ن بره بررسری
سفر قهرمانی زن پرداخت .در این پژوهش افسانه «سنگ صبور» کره از نظرر تقسریمبنردی افسرانههرا در ردهی
افسانههای پریان قرار دارد به منظور تحلیل و بررسی انتخاب گردید .از نجا که مطابق با نظر یونگ ،افسانههرای
پریان حاصل ناخود گاه جمعی بشر هستند ،بررسی نها به مثابهی بررسی و شناخت روان انسان است .چنانچره
بررسی گردید ،تمامی بخشهای چرخهی تفرد مورداک در افسانهی سنگ صربور وجرود دارد .قهرمران زن در
این افسانه به عنوان نمادی برای بخش زنانهی روان در پی ایجاد تعادل در صرحنهی روان اسرت .او سرفری را
غاز میکند و پس از شناخت جوان زخمی که در واقع بخش مردانهی روان است و سپس شفای او ،موفرق بره
ایجاد تعادل در عرصهی روان یا همان پیوند زنانگی و مردانگی (تفرد) میگردد.
منابع
استس ،کالریسا پینكوال؛ زنانی که با گرگها میدوند :افسانهها و قصههایی درباره کهنالگوی زن وحشی؛ ترجمه سریمین
موحد ،چاپ دوازدهم ،تهران :نشر پیكان.1125 ،
الیاده،میرچا؛ مقدس و نامقدس؛ ترجمه نصراهلل زنگویی ،تهران :انتشارات سرو .1147:
درویشیان ،علیاشرف؛ فرهنگ افسانههای مردم ایران؛ چاپ دوم ،تهران :کتاب و فرهنگ.1140،
سجادپور ،فرزانه؛ فسون فسانه،تهران:سپیده سحر.1174،
سیاسی ،علیاکبر؛نظریههای شخصیت یا مكاتب روانشناسی ،تهران :دانشگاه تهران.1170 ،
شوالیه،ژان؛ فرهنگ نمادها :اساطیر،رویاها،رسوم و...؛ ترجمه سودابه فضایلی ،تهران:انتشارات جیحون.1147،
کمپبل ،جوزف؛ قهرمان هزار چهره؛ ترجمه شادی خسروپناه ،چاپ پنجم ،مشهد :گل فتاب.1129،

محمودی¬بختیاری ،بهروز؛کردمافی ،فرشید و فرشی¬جاللی ،نرگس؛ «سرفر قهرمران مونرث در سره فیلمنامره از بهررام
بیضایی :مطالعه تطبیقی سه فیلمنامه سگ¬کشی ،اشغال و حقایق درباره لیال دختر ادریس در چرارچوب نظریره مرورین
مرداک»؛ زن در فرهنگ و هنر ،تابستان .111 – 122 ،1121
مورداک،مورین؛ ژرفای زن بودن؛ ترجمه سیمین موحد ،چاپ هفتم ،تهران :بنیاد فرهنگ زندگی.1125،
میراحسان،سیداحمد؛ مقاله سنگ و سكوت از کتاب تحلیل افسانه سنگ صبور :فرانمود عملی و دنیرای رمرانی؛ چراپ
اول ،تهران :پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.1125:
میلر،کارن؛ تحلیل افسانه سنگ صبور :فرانمود عملی و دنیای رمانی؛ مترجم مهرداد وحدتی ،چاپ اول،تهران:پژوهشگاه
میراث فرهنگی و گردشگری.1125،
voices of Iranian women

Milani,farzaneh,veils and words:the emerging
writers.Syracuse:Syracuse university press,1992.

