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 چكیده
هتای متدتددی از  ن   های پریان ایرانی است که در سراسر ایران روایتت ای از افسانهی مجموعهسنگ صبور عنوان شناخته شده

های مردم ایران از درویشیان گرد وری شده است. رونتد  های مختلفی از این افسانه در کتاب قرهنگ افسانهدارد. روایتوجود 
ها ماجرای دختری است که پس از ورود به یک قلده و جدا شدن از پدر و متادر ختودد در تیشتی   ت      اصلی تمامی روایت

مورین مورداک از روانکاوان یونگی است کته بتا در ن تر گترفتن ا گتوی       جین را دارد. روزه قصد زنده ساختن جوانی سوزن
وار بترای  های ج ان توصیف نمودهد یک ا گتوی ستفر روانتی دایتره    ها و افسانهتفردی که کمپب  برای ق رمان مرد در اسطوره 

تحلیلتی بته    -صتیفی ق رمان زن به تصویر کشیده است. پژوهش حاضر پس از مدرفی ا گوی تفرد مورداک بر استا  رو  تو 
ی مذکورد تمتامی  توان گفت که در مجموعههای سنگ صبور پرداخته است. بر اسا  این تحلی  میبررسی روند اصلی روایت

 ی روانی مورداک قاب  مشاهده است.های  رخهبخش
 

 افسانه سنگ صبور، تفرد، مورین مورداک :کلیدی واژگان
 
 مقدمه 1

های معروف ایرانی است که در نقاط مختلف ایرران کمرابیش روایتری از  ن    ی سنگ صبور، یكی از قصهافسانه
ی سنگ صبور برا ککرر   ی افسانهدر مقدمه« های مردم ایرانفرهنگ افسانه»ضبط شده است. درویشیان در کتاب 

 به قدمت این افسانه اشاره نموده است:« ویس و رامین»بیتی از کتاب 

 (952: 7: ج.11کد سنگ            بگویم تا شود برف ارغوان رنگ )درویشیان،بنالم تا ز پیشم بتر                     

کند که این افسانه یرازده روایرت یونانی،یر     سیداحمد وکیلیان در تحلیل این افسانه از  رنه/تامپسون نقل می»
 (911: 7همان، ج.«)روایت  لبانیایی، ی  روایت مصری و سی و هشت روایت ترکی دارد.

ی رسیدن غیرعادی دخترر یرا همران    ی مشترک وجود دارد: نحوهای مختلف سنگ صبور، چند نقطههدر روایت
هرا  ها، سنجاق جین بودن پسر، زنده کردن پسر با بیرون  وردن سوزنقهرمان قصه به پسر، سوزن، سنجاق یا میخ

و درنهایت درد دل کرردن  ها از بدنش، نشستن دختر کولی )کنیز( بر جای دختر)قهرمان(، سكوت قهرمان یا میخ
 او با سنگ و شنیده شدن سخنانش توسط پسر، کیقر دادن کنیز و عروسی دختر و پسر.

های جهان است. بر این اساس ها و افسانههای حماسی، اسطورهترین مفاهیم در داستانیكی از محوری« قهرمان»
ه است. ران ، تایلور، یونرگ، کمپبرل و   الگوهای متعددی برای شناخت زندگی و مسیر سفر قهرمان پیشنهاد شد

اند. با نگراهی کلری   کند ارائه نمودهراگالن الگوهایی مربوط به شناخت مسیری که قهرمان در طول سفر طی می
ی قهرمان  مده است، متوجه خرواهیم شرد کره    های حماسی برای اسطورههایی که در اساطیر و داستانبه نمونه
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کننرد و قهرمانران زن جایگراه    های مرذکر اشراره مری   کاوان به شخصیتو روان شناسانبیشتر محققان، اسطوره
هرا مطالعره در   ای در این میان ندارند. مورین مورداک یكی از شاگردان مكتب یونگ، پس از سرال شناخته شده

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     

 واری را برای قهرمان زن به تصویر کشید.افكار یونگ، الگوی سفر دابره
 
 پیشینه پژوهش 9

کره خرانم کرارن    ای است از پژوهشی ترجمه« تحلیل افسانه سنگ صبور: فرانمود عملی و دنیای  رمانی»کتاب 
ی مرتن پرژوهش خرانم میلرر،     میلر بر روی افسانه سنگ صبور انجام داده است. در این کتاب عرالوه برر ارائره   

ی قرهنگ در ایران نیز مطرح گردیده به  ن اضافه شده اسرت و بردین   بازخوردهایی که از سوی محققان حوزه
ی پرژوهش رسریده و بره وی ایرن     نویسرنده ترتیب صدای نقدها و پیشنهادات این خوانندگان محقق به گرو   
 فرصت داده شده تا نظر خود را درباره قصد خویش بیان دارد.

هرای پریران، ترا    ی سنگ صبور و به طور کلی در افسانهی بررسی الگوی فردیت قهرمان زن در افسانهدر زمینه
گوی مورین مرورداک نیرز   گونه تحقیقی صورت نگرفته است. بررسی سفر قهرمان زن در چارچوب الکنون هیچ

سفر قهرمان مونث در سه فیلمنامه از بهرام بیضرایی، مطالعره تطبیقری سره فیلمنامره      »تنها در ی  مقاله با عنوان 
ی بهرروز  نوشرته « کشی، اشغال، حقایق درباره لیال دختر ادریرس در چرارچوب نظریره مرورین مرورداک     سگ

 ی صورت پذیرفته است.محمودی بختیاری، فرشید کردمافی و نرگس فرشی جالل
 
 ی تفرد قهرمان زن بر اساس الگوی مورداکبررسی چرخه   1

مرحله است که عبارتند از: جردایی از زنرانگی،    11( دارای 1ی سفر قهرمانی زن از نظر مورداک )شكل چرخه
وط یكی شدن با مردانگی،  زمون دشوار و رسیدن به موهبت موفقیت، بیدار شدن احساسات بیروح معنروی، هبر  

نزد الهه، میل و تمنای شدید برای پیوستن به زنانگی، شفای شكاف میان دختر و مرادر، شرفای مردانگری زخرم     
ی ی سفر قهرمرانی زن برر اسراس نظریره    های چرخهخورده و پیوند زنانگی و مردانگی. در ادامه، هری  از گام

 مورداک شرح داده خواهد شد.

 
 مورداک: چرخه سفر قهرمانی زن از نظر 1شكل 

 



 1/      ی سنگ صبور با استناد به الگوی فردیت مورداکتفرد قهرمان زن در افسانه 

 جدایی از زنانگی 1.1
ی قهرمرران زن ایررن اسررت کرره روان خررود را از مررادر مسررتقل   در رونررد رشررد فردیررت، اولررین و یفرره »

کنرد،  ممكن است زنی که در درون خود دوره طرد و جدایی از مادر را تجربه مری ( »12: 1125مورداک،«)کند.
گرر و نراتوان   حقیر، منفعرل، وابسرته، سوساسرتفاده   های فرهنگی مانند ای را که با برچسبهای زنانهتمام ویژگی
ی او برای جردایی فیزیكری و روانری از    همان( در واقع سفر قهرمان زن با مبارزه«)اند نیز طرد کند.تعریف شده

شود. جدایی از مادر بررای دخترران رونردی    الگوی مادر که نفوک بیشتری در او دارد،  غاز میمادر خود و کهن
الگروی  ت بنابراین بسیاری از زنان جوان برای جدا شدن از مادر، مادر خود را به صورت کهرن بسیار دشوار اس

ی دخترر و مرادر و جردایی از    کنند. مورداک معتقد است که رابطهجو و نابودگر مجسم میتوز، سلطهزنان کینه
ادر به صورت مرادر غایرب،   های پریان، جدایی از ممادر به قدری پیچیده است که در بیشتر ادبیات زنان و قصه
 ( 92شود.)همان: مرده و یا به صورت قهرمان بد داستان )نامادری( تصویر می

بر این براور اسرت کره اولرین     « دوندها میزنانی که با گرگ»در کتاب « واسالیسا»ی استس نیز در تحلیل افسانه
( در واقرع در  105: 1125رد.)استس،مرحله از کسب خود گاهی این است که اجازه دهیم مادرِ زیادی خوب بمی

ی جردایی  میرد و مرگ مادر همان نماد یا نشانههای پریان، مادر زیادی خوب در ابتدای قصه میبسیاری از قصه
 از مادر یا زنانگی است.

 
 یكی شدن با مردانگی 1.9

مردانگی نجرات داده   یپنداری کند یا به وسیلهی دوم سفر قهرمانی، زن  رزو دارد با مردانگی همذاتدر مرحله
گیرد از تصاویر مرسوم زنانگی جدا شود، به ناگزیر سفر سنتی یر  قهرمران مررد را    شود. وقتی زنی تصمیم می

کنرد و بره   شود، عزیزان خرود را تررک مری   پوشد، سوار اسب امروزی خود میکند. او زره خود را می غاز می
ن زن در این مرحله با  نیموس مالقرات کررده و یرا برا     ( در واقع قهرما24همان: «)رود.جستجوی گنج طال می

تجسرم تمرامی   »کند.  نیموس از نظر یونگ بخش مستور روان زن است؛ پنداری میهای  نیموس همذاتویژگی
های زیستن زن با مرد در طول صدها هرزاران سرال   های روانی مردانه در روح زن است و حاصل تجربهگرایش

(  نیموس یا شخصیت 40: 1170)سیاسی،« در ناخود گاه جنس زن ضبط شده است.زندگی با یكدیگر است که 
تواند مثبت و یا منفی باشد.  نیموس مثبت همان مرد دلرحم و حرامی اسرت کره    مذکر درونی در این مرحله می

اننرد  گر او باقی خواهد ماند.  نیمروس منفری امرا م   گاه در سرتاسر سفر قهرمانی زن، راهنمای پشتیبان و حمابت
 رحم است.گر و بیهای پریان، سرکوبدیوهای قصه

 
 پیمانانگرد وری هم 1.1

ها و مراحل ایرن  گردد که بتواند گاماست. زن قهرمان دنبال الگوهایی می« خویشتن»ی مهمی در رشد این دوره
گویرد:  کره مری  جا ی کمپبل نیز وجود دارد،  نمسیر را به او نشان دهند. این بخش از الگوی مورداک در نظریه

کمپبرل،  «)شود.رو میگر روبهی سفر با موجودی حمایتاند، در اولین مرحله نان که به دعوت پاسخ مثبت داده»
1129 :75) 
 
 های  زمونجاده 1.2

 های خویشنهد تا نقاط قوت و تواناییدر این مرحله قهرمان زن در مسیر هزارتویی از امتحانات دشوار گام می
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ها فائق  ید. قهرمران زن در ایرن مرحلره برر وابسرتگی و      را کشف نماید، نقاط ضعف خود را بشناسد و بر  ن 
دارد. تمرکز این گر خویش ) نیموس منفی( را از سر راه برمیحقارت خویش فائق  مده منتقد درونی و سرزنش

 نیاز دارد.« گوای»یا « خود»بخش از سفر قهرمانی بر و ایفی است که قهرمان برای رشد 
 
 به موهبت موفقیت دست یافتن 1.5

شناسد و گنجی که در جستجویش بوده های خود را میکند، تواناییدر گام پنجم زن قهرمان احساس قدرت می
این عردم بصریرت کره مرورداک  ن را     »کند که به مقصد رسیده است. یابد. زن قهرمان به اشتباه فكر میرا می
تواند در عین حال هرم قهرمران   کند میای است که قهرمان خیال مینامد لحظهمی« یرازگونگی دروغین قهرمان»

 (151: 1121)محمودی بختیاری:« ی دنیای زنانه.دنیای مردانه باشد و هم ملكه
 
 پیدایش احساسات بیروح معنوی 1.1

طبیعت زنانه را شرفا  توان جدایی از ای است برای مالقات با مادر اعظم، یعنی همان جایی که میاین گام مقدمه
هرای سرفر قهرمرانی    ی پرادا  یابد که تصروراتش دربراره  ا  در میبخشید. زن در این بخش از سفر قهرمانی

دهرد.  کند و در حقیقت  رامش و  سایش خود را از دست مری اند. او به شدت احساس تنهایی مینادرست بوده
ه است. در این مرحله زن به شدت نیاز دارد تا بره  از نظر او ستون اصلی فروریخته و دنیای منظمش ترک خورد

 دارد.دنیای زنانه بازگردد؛ بنابراین دست از انجام اعمال قهرمانانه برمی
 
 هبوط نزد الهه 1.7
ی  ن، سفر شود. مشخصهدهد، اصطالحا هبوط نامیده مییكی از مراحلی که در طی سفر قهرمانی زن روی می» 

ین است. هبوط در واقع به شب تاری  روح، مالقات با الهه تراریكی، شركم   به سرزمین تاری  روح، جهان زیر
رود ترا  ( قهرمان زن در این بخش به اعماق درون خود می117همان: «)شود.نهنگ و افسردگی مطلق اطالق می

او هایی از وجود خود را که موقع طرد مادر و جدا شدن از زنانگی از دست داده، باز پس بگیرد. در واقع بخش
 شود.ها و کهن خود  شنا میبا بدن، عواطف، جنسیت، شهود، تصاویر حسی، ارز 

 
 حسرت یا میل مبرم برای پیوستن به زنانگی 1.4

کنرد، میرل   رود و با هویت خود به عنوان زنی که مسیر مردان را پیموده قطع رابطره مری  وقتی زنی به هبوط می
کند که این زنانگی مربوط به الهه باشرد یرا مرادر یرا     فرقی نمی کند.شدیدی به ارتباط دوباره با زنانگی پیدا می

( زن قهرمان که در اثر جدایی از زنانگی دچار اندوه عمیقری گردیرده، در   121همان: «)دختر بچه درون خود او.
 ای برخوردار باشد تا او را حمایت کند.بایست از زنانگی مثبت و شخصیت مادرانهاین مرحله می

 
 یان دختر و مادربهبود شكاف م 1.2

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

-ماند و بررای پرس گررفتن  ن مری    ش جدا میمنفی در خود جای داده باشد، بنابراین زن از زنانگی مثبت خوی

-شوند و بدین شكل فاصله را بهبود میبایست بسیار تال  کند. برخی از قهرمانان خود در این مرحله مادر می



 5/      ی سنگ صبور با استناد به الگوی فردیت مورداکتفرد قهرمان زن در افسانه 

ها غایب بوده است، اند یا بنا به هر دلیلی مادر در زندگی  نبخشند. گاه نیز زنانی که مادر خود را از دست داده
اند اغلرب  ی خود با مادر، زخم را تجربه کردهزنانی که در رابطه»گردند. و هنر دنبال مادر می در رویاها، طبیعت

کنند. برای بسیاری از زنان ایرن روبرداد بره    ی امور معمولی و عادی جستجو میاوقات شفای خود را در تجربه
 (177همان: «)شود.شكل الهی شمردن امور معمول و روزمره پدیدار می

 
 ردانگی زخم خوردهبهبود م 1.10

الگویی است نه جنسی. مردانگی نیز مانند زنانگی ی  نیروی خالق است که جا ی  نیروی کهنمردانگی در این
( قهرمان زن در ایرن مرحلره مردانگری نامتعرادل، بری      900کند.)همان:ی زنان و مردان زندگی میدر درون همه

زنانگی مثبت خود که در مراحل قبرل بازیافتره، شرفا     ارتباط با زندگی، سرد و مخرب درون خویش را با کم 
 بخشد.می
 

 پیوند زنانگی و مردانگی 1.11
ازدواج مقدس یعنی ازدواج خود و خویشتن. زن قهرمان سرانجام جریان پویایی طبیعت زنانه و مردانه خرود را  »

طریرق ازدواج مقردس یرا    ( قهرمران زن از  905همان: «)پذیرد.ها را در کنار هم میکند و هر دوی  ندرک می
  ورد.های خود، طبیعت راستین خود را به یاد میی تناقضیكپارچه کردن همه

 
 تحلیل 2

ها، قهرمان دختری است که  اهرا سرنوشتش از پیش رقم خورده اسرت. او از  در این مجموعه از افسانه         
 -خانه معموال معلم مكتب -ی  انسان  ها همیشهگردد. در تمامی روایتسوی افراد مختلف، بدبخت خطاب می

کند. پدر و مرادر دخترر بررای فررار از     الوقوع خود  گاه میو یا ی  صدا است که دختر را از سرنوشت قریب
گردند. در میران  ا ، شهر و دیار خویش را ترک کرده و راهی سفر میسرنوشت او و برای جلوگیری از بدبختی

شود اال قهرمان. پرس از ورود او  کس )پدر و مادر( باز نمیی قلعه به روی هیچتهرسند. در بسای میراه به قلعه
نتیجره مانرده، سررانجام  ن دو ناامیرد     شود و تال  پدر و مادر دختر برای ورود به قلعه بیبه قلعه، در بسته می

 .رددگکنند. از این پس در واقع سفر قهرمانی زن به تنهایی  غاز میشده و قلعه را ترک می
هرا و  تروان شخصریت  های پریان از ناخود گاه جمعی بشر حكایت دارنرد بنرابراین مری   از  نجا که قصه         

ی روان یكری دانسرت. برر ایرن     ها را با عناصر و یا تغییرات موجود در عرصره رویدادهای موجود در این قصه
توانرد بره   ی دختر )بردبختی( مری  شدهاساس، تال  والدین قهرمان برای جلوگیری از سرنوشت از پیش تعیین 

که یونرگ  ی مقاومت بخشی از روان در برابر تغییر و نیز تمایل به حفظ تعادل موجود روانی باشد. اما چنانمنزله
-های متعدد این داستان هیچگوید سفر تفرد جزئی از سرنوشت روانی بشر است. از این روست که در نسخهمی

 شود.بینی شده است با موفقیت همراه نمیچه برای او پیشتن دختر از  نها برای دور ساخی  از تال 
هرای  گرردد. مرورداک صرورت    غاز می« جدایی از زنانگی»چه گفته شد، الگوی تفرد قهرمان زن با چنان        

-کهرن ها جدایی فیزیكی از مادر شخصری و یرا   نماید که یكی از  نارائه می« جدایی از زنانگی»مختلفی برای 

های سنگ صبور نیز قهرمان داستان با ورود به قلعه و بسته شدن در و نیرز  الگوی مادر است. در مجموعه افسانه
 کند.را تجربه می -که مادر نماد  ن است -تنها ماندن، جدایی از زنانگی

 رفتن قهرمان   رسدجالب به نظر می« جدایی از زنانگی»ی ای که در این بخش ضمن بررسی مرحلهنكته              
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( در یا دروازه نیرز رابطری اسرت میران     111: 1174به درون قلعه است. قلعه مظهر ناخود گاهی است.)سجادی،
کره در دنیرای روان همران بخرش      –( بنابراین قهرمران  115بیرون )خود گاهی( و درون )ناخود گاهی(.)همان: 

 گردد.د گاهی را ترک کرده و وارد ناخود گاهی میی قلعه، خوبا عبور از دروازه -ی روان یا  نیما است زنانه
است. قهرمان پس از ورود به قلعره برا یر  جروان     « یكی شدن با مردانگی»ی تفرد مورداک، گام دوم از چرخه
گردد که تعداد زیادی سوزن در بدنش فرو رفته است. وجود سوزن در بردن جروان سربب از    زخمی مواجه می

یكی شردن برا   »ی رو شدن قهرمان با جوان، همان مرحلهه است. به هرحال روبهدست رفتن انرژی حیاتی او شد
 است.« مردانگی

یابد تنهرا برا   ای که قهرمان میی روان است بر اساس کتاب یا نوشتهخوردهجوان زخمی که نماد مردانگی زخم
که مرورداک در کتراب   « سجام مقد»ی شود. در افسانهتوجه و مراقبت قهرمان یا همان زنانگی روان درمان می

توانرد او را  مورد بررسی قرار داده نیز شاه فیشر زخمی است و تنها جام )نماد زنرانگی( مری  « ژرفای زن بودن»
-هاست و انسران ی انسانشفا دهد. مورداک معتقد است که شاه فیشر همان اصل حاکم بر روان و فرهنگ جامعه

تواند طبیعت مردانره  -طور که زنانگی مید شاه را شفا ببخشد؛ همانتواناند. جام میچون شاه فیشر زخمیها هم
( درویشیان نیز معتقد است که حضور دختر بر برالین جروانی کره بره     901-122: 1125را شفا بخشد.)مورداک،

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

 (911:ج.:11درویشیان،«)ه این جوان به خواب رفته به طور خاص است.بخشی ب
ی سرفر نیراز بره    است. در واقرع قهرمران بررای ادامره    « پیمانانگرد وری هم»ی بعدی از فرایند فردیت، مرحله 

مان های سنگ صبور، قهرها و مراحل مسیر را به او نشان دهند. در مجموعه روایتالگوهایی دارد که بتوانند گام
دهرد و بره ایرن    ی وی را  موز  مری یابد که راه و رو  درمان جوان و زنده کردن دوبارهنوشته یا کتابی می

 نماید.ترتیب نوشته در حكم متحد قهرمان عمل می
ی جراده »ای موسروم بره   بر اساس الگوی تفرد مورداک، قهرمان زن پرس از گررد وری متحردان وارد مرحلره     

بایسرت چهرل   یابرد، وی مری  ای که قهرمان بر بالین جوان سوزن  جین میطابق با نوشتهگردد. ممی« ها زمایش
تعداد »روز بر بالین جوان وردی را تكرار کرده و هر روز سوزنی را از بدن او در ورد تا جوان زنده گردد. شبانه

جسرته سرازی تحمرل و    روزهایی که دختر باید به مراقبت از پسر پردازد، ساز و کاری است بررای تاکیرد و بر  
خواهرد بره وضروح نشران دهرد ایرن مردت طروالنی         کره مری  شكیبایی که دختر باید داشته باشد. ضمن ایرن 

« عدد انتظار،  مادگی،  زمایش و تنبیره »( از سوی دیگر چهل، عدد مخصوص تفرد و نیز 11: 1125میلر،«)است.
ها از بدن جوان بره  ن و بیرون  وردن سوزنی قهرما( بنابراین ریاضت چهل روزه571: 9:ج.1144است.)شوالیه،

 نوعی همان  زمون دشوار قهرمان است.
روز بایست در مردت چهرل شربانه   ها، مطابق نوشته میها، قهرمان عالوه بر بیرون  وردن سوزندر برخی روایت

ر امسراک دخترر   تنها به خوردن ی  انگشتانه  ب و ی  بادام )غذایی بسیار مختصر( بسنده نماید. از نظر میلر د
در خورد و خوراک پیامی نیرومند در مورد  مادگی وی برای تیمارداری و تحمل سختی به خراطر غیرر وجرود    

( بنرابراین تحمرل چهرل    51: 1125دانرد.)میلر، دارد. وی این امر را نماد پختگی و تحول دختر به زنانگی نیز می
  ید.ار وی به حساب میی قهرمان برای نخوردن غذا نیز به نوعی  زمون دشوهروز
اسرت. دخترر بره    «  رزوی موهروم موفقیرت  »گوید چه مورداک مییا چنان« دستیابی به موفقیت»ی بعد، مرحله 

چیز در حال اتمرام  کند همهای که فكر میکند و درست روز  خر و لحظهشكلی مستمر، سی و نه روز تال  می
ها برای  راستن خویش، ی  دختر کولی را به جای ایتاست )موهبت موفقیت( به علت خستگی و در برخی رو



 7/      ی سنگ صبور با استناد به الگوی فردیت مورداکتفرد قهرمان زن در افسانه 

نهد. دختر کولی از فرصت به دست  مده استفاده کرده و  خرین سوزن را از بدن جروان  خود بر بالین جوان می
ی وی است برا او  شود و با این تصور که دختر کولی همان نجات دهندهکند. جوان بالفاصله زنده میخارج می
 کند.ازدواج می

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

گرردی، زبرل، کنجكراو،    هرای  وارگری و دوره  -دختر کولی بنا به ویژگی»کند طور که درویشیان نیز اشاره می
کرولی موجرودی اسرت    ( »952: 7: ج.11درویشریان، «)جنس خود است.طلب، بدجنس و ناسازگار با همفرصت

شكل اسرت.  گیرد و جایگاه اجتماعی او بیناهنجار... شخصیتی متضاد دارد که در هیچ طبقه اجتماعی قرار نمی
ای ندارد و پیوسته در سفر است. گرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی در حاشیه قرار دارد اما حاضرر نیسرت   خانه

( به طور کلری  911: 1229میالنی،«)شود.ر و مادر پذیرفته نمیهایی چون دختر، همسخانگی شود. وی در سمت
-محابا هستند اسناد داده مری گری صفتی نسبتا منفی است که به زنانی که از نظر کالمی بیدر زبان فارسی کولی

شود. بنابراین افسانه به خوبی تضاد میان شخصیت قهرمان و دختر کولی یا همان  نیمای مثبت و منفری روان را  
 گذارد.ه نمایش میب

است. قهرمان بخت برگشته پس از ازدواج جروان  « پیدایش احساسات بیروح معنوی»گام بعدی از نظر مورداک، 
کند چرا بیند. او به شدت احساس خیانت میها و امیدهای خویش را بر باد رفته میبا دختر کولی، تمامی تال 

ثمر بروده و اینر  جروان )مردانگری روان( منجری واقعری       که سی و نه روز تال  برای زنده ساختن جوان بی
کار است ازدواج کرده است. دختر سی و نه روز گر و فریبخویش را نشناخته و با ی  زن دیگر که اتفاقا حیله

های خود و بدن خود و تنها با خوردن یر  برادام و یر  انگشرتانه  ب در     وقفه و بدون بها دادن به خواستهبی
مت جوان بوده است. مورداک زنانی که در حال عبور از این مرحله )پیدایش احساسات بیروح طول روز در خد
یابد که دنیا به  ن شكل که تصور چنین زنی درمی»کند: ی فردیت هستند را چنین توصیف میمعنوی( از چرخه

بیند خشمگین است و یکه دنیای ارزوهای خود را از دست رفته مکرد نیست. به او خیانت شده است. از اینمی
( 101: 1125مرورداک، «)پذیرد که حاال باید به تنهایی و بردون پشرتیبان پریش بررود.    با اکراه این واقعیت را می
 ی ما.درست همانند قهرمان قصه

ی اشتباه جوان و ازدواجش با دختر کولی هیچ صحبتی به نام دارد. قهرمان درباره« هبوط نزد الهه»ی بعد، مرحله
ماند. او با سكوت و انزوای عمدی خرویش  ها می ورد. او سكوت اختیار کرده و به عنوان کنیز نزد  ننمیمیان 

ی زنانگی هایی از وجود خود را که موقع جدایی از مادر و خرد کردن  ینهرود تا بخشبه اعماق دورن خود می
ضرمن یر    « هبروط در نرزد الهره   »ی رحلهاند، باز پس بگیرد. از نظر مورداک، قهرمان زن در ماز او جدا شده

گذارد و با بدن، عواطرف، جنسریت،   انزوای عمدی، کشش خود را به سمت کهن و عملكردهای مردانه کنار می
( بنرابراین  190کنرد.)همان:  ها را در اعماق خود کشف مری های خود  شنا شده و در حقیقت  نشهود و ارز 

 ی دیدار او با الهه دانست.منزلهتوان به سكوت قهرمان در این بخش را می
معنای سكوت در شرق، »های بسیاری صورت گرفته است.  های گوناگون بحثدر رابطه با سكوت نیز در حوزه

وگروی  صدایی نیست؛ بلكه در عرفان اسالمی زن، سكوت به معنری امكران شرنیدن گفرت    خفگی، اختناق و بی
( در عرفان، سكوتی تحت عنوان 994: 1125میراحسان،«)پوشاننده است.پرداز و تر بدون نیاز به زبان دروغژرف

تواند حواس  اهری و باطنی خویش را تعطیل کررده و  ی  ن سال  میسكوت عرفانی وجود دارد که به وسیله
 جا که خود گاه همواره در مقابل ناخود گراه شناسانه از  ندر عوض از عوالم روحانی لبریز گردد. به تعبیر روان

شود تا ناخود گاه زبان به سخن بگشراید و در صرورتی کره    کند، رسیدن به سكوت مطلق باعث میمقاومت می
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سكوت دختر در این افسانه ی  »پیوندد. به هر روی ناخود گاه بر خود گاه پیروز شود، تولد دوباره به وقوع می
وگو در مقیراس وجرود و   برتر از گفت وار نیست؛ بلكه محصول حكمتی باطنی و موثر وانفعال و خاموشی برده
 (911همان: «)ادراک هستی است.

است. پس از یر  دوره سركوت،   « حسرت یا میل مبرم برای پیوستن به زنانگی»گام بعدی از سفر قهرمانی زن، 
کند تا پس از بازگشت از سفر و به عنوان سوغات، ی  سنگ صبور بررایش بره   قهرمان از جوان درخواست می

( از سوی دیگرر نروعی سرنگ سریاه نیرز      111: 1:ج.1144شوالیه،«)مادر است. -سنگ نماد زمین»رد. ارمغان  و
مادربزرگ کوبلره بود.)همران:    –بانو ی ملموس و جامد خدایپرستیدند و نشانهوجود دارد که اهالی فروگیا می

 دهد.ان میای میل او برای پیوستن به زنانگی را نش( بنابراین درخواست قهرمان به گونه120
ی سنگ صبور، این سنگ را با گیاه شفابخش  لوئه که نرام فارسری  ن صربر زرد    میلر در تحلیل خود از افسانه

ای اسرت کره   دهد. مُر مادههم معنی می« مُر»در عربی صبر به معنای تحمل است اما »گوید: است برابر گرفته می
شود و به خاطر طعم تلخ خود مشهور   خارج میهایی در پوست نوعی درختچه به شكل قطرات اشاز شكاف

 (19: 1125میلر،«)و به علت بوی خو  و خواص دارویی که دارد ارزشمند است.
کنرد. اسرتس   ها، قهرمان به جای سنگ صبور ی  عروس  سفار  داده و با  ن درد دل میدر برخی از روایت
قل درونی، دانش درونی و  گراهی درونری   عروس  معرف روح درونی ما زنان است. صدای ع»معتقد است که 

دانرد.)همان(  مری « نمونه کوچر  و درخشران خویشرتن راسرتین    »( وی عروس  را 111: 1125استس،«)است.
ها نیز طلب عروس  از سوی قهرمان نشان از میل قهرمان برای پیوستن دوباره به زنرانگی  بنابراین در این روایت

 دارد.
است. این بخش در این افسانه برا  « بهبود شكاف میان دختر و مادر»هرمان زن، ی تفرد قی بعدی از چرخهمرحله

درد دل کردن قهرمان با سنگ نشان داده شده است. درد دل کردن قهرمان با سرنگ نشران از نیراز قهرمران بره      
ت حضور مادر یا ی  عنصر زنانه دارد. مورداک معتقد است که در این مرحله زنانی که مرادر خرود را از دسر   

الگرو، یر  جرو، یر  جغرافیرا،      توانند به ی  کهنها غایب است میاند یا به هر دلیلی مادر در زندگی  نداده
( بنابراین پناه بردن قهرمان به ی  سنگ و درد دل کرردن  175: 1125حیات وحش یا طبیعت پناه ببرند.)مورداک،

 است.« بهبود شكاف میان دختر و مادر»با  ن، همان 
گام بعدی از سفر قهرمانی زن است. جوان پس از تحویل سرنگ بره قهرمران، برا     « مردانگی زخم خوردهبهبود »

شنود و بردین ترتیرب بره حقیقرت     های دختر را میماند و حرفی سنگ پشت در میتوجه به هشدار فروشنده
دن جروان و زنرده   هرا از بر  خورده( بنابراین صرف بیرون  وردن سروزن ¬برد.)بهبود مردانگی زخمماجرا پی می

کردن وی موجب شفای مردانگی نگردیده است بلكه بهبود او در گروی شناخت و یكی شدن با زنرانگی اصریل   
 باشد.و درست روان می

و یا همان ازدواج مقدس است. اتفاقی که به طرور  « پیوند زنانگی و مردانگی»ی مورداک، ی پایانی چرخهمرحله
ی سرنگ صربور نیرز در پایران داسرتان، جروان       پریان وجود دارد. در افسرانه  هایمعمول در پایان تمام افسانه

)مردانگی( پس از شنیدن حقیقت ماجرا از زبان قهرمان )زنانگی( ضمن درد دل کردن او با سنگ یرا عروسر ،   
 کند.  دختر کولی را مجازات کرده و با قهرمان قصه ازدواج می

 فررینش کیهرانی، یرا    »لف نیز باوری مشترک و همه گیر بوده اسرت.  مایه )ازدواج( در اساطیر اقوام مختاین بن
-ی کیهران ی مقدس همسری میان خدای  سمان و زمین مادر است. این افسرانه کم کامل سازی  ن، نتیجهدست

-ی سرمشقی برای رفتار انسان به کرار مری  ای انتشار یافته است. این افسانه به مثابه فرینی کامال به طور گسترده
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: 1147الیراده، «)ی تقلیدی مقدس از همسری کیهانی مورد توجه واقرع شرده اسرت.   د. ازدواج انسان به منزلهرو
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زمان با گستر   رای یونگ و مكتب فمینیسم در غرب، توجره بسریاری از اندیشرمندان بره دنیرای زنران و       هم

ن اساس الگویی ارائه کرد و در  ن بره بررسری   ی  نها معطوف شد. مورین مورداک بر ایشناخت روحیات ویژه
ی هرا در رده بنردی افسرانه  کره از نظرر تقسریم   « سنگ صبور»سفر قهرمانی زن پرداخت. در این پژوهش افسانه 

هرای  های پریان قرار دارد به منظور تحلیل و بررسی انتخاب گردید. از  نجا که مطابق با نظر یونگ، افسانهافسانه
چره  ی بررسی و شناخت روان انسان است. چنان گاه جمعی بشر هستند، بررسی  نها به مثابهپریان حاصل ناخود

ی سنگ صربور وجرود دارد.  قهرمران زن در    ی تفرد مورداک در افسانههای چرخهبررسی گردید، تمامی بخش
ت. او سرفری را  ی روان اسر ی روان در پی ایجاد تعادل در صرحنه این افسانه به عنوان نمادی برای بخش زنانه

ی روان است و سپس شفای او، موفرق بره   کند و پس از شناخت جوان زخمی که در واقع بخش مردانه غاز می
 گردد.ی روان یا همان پیوند زنانگی و مردانگی )تفرد( میایجاد تعادل در عرصه
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