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چکیده
زن یکی از نقشمایههای اصلی و محوری افسانهها ،قصههای عامیانه و داستانهای اسطورهای در ملل مختلف را بر عهده دارد.
حضور زن در قصههای عامیانه به طور معمول حول محور یکی از عوامل افسون و جادو یا به شکل خدابانو و نیروی یاریگرر
نمایش داده میشود .تعداد قصه هایی که زن در آن به عنوان قهرمان قصه حضور دارد انرد اسری یرا ایر کره دسریکر در
واکاوی قصهها کمتر از منظر قهرمان به زن و نیروی طبیعی و ذاتیاش پرداخته شده اسی .خان کالریسا پینکوال اسرت کره از
پیروان مکتب یونگ اسی در کتاب خود به نام «زنانی که با گرگها میدوند» با پرداخت به موضوع که الگوی زن وحشری در
افسانهها ،جزییات عملکرد که الگوهای زنانه را بازگو کرده اسی .ای نوشتار بر آناسی بر مبنای نظریهی تکاسطورهی سفر
قهرمان جوزف کمبل ،همگام با عنوان و زیرساخیهای که الگوی زن وحشی به تحلیل و توصیف قصهی دختران هیزمشرک
به روایی مردم گیالن بپردازد.
واژگان کلیدی :جوزف کمبل ،کالریسا است  ،سفر قهرمان ،که الگوی زن وحشی ،دختران هیزمشک گیالن.
.

مقدمه
ساختار سادهی افسانهها ،قصههای پریان و روایتهای عامیانهه سرشهار از عنا هر و بهنمایههههای مشهترو و
رمز آلودی است که با ورود به الیههای زیرین آن می توان به اسرار نهفته در ناخودآگاه جمعی انسانها پی بهرد.
یونگ می گوید که «الیهی ژرف تر ضمیر ناآگاه چیزی است وراشخصی ،جمعی و کلی .زیرا محتهوای

چیهزی

نیست که در طول عمر شخص به دست آمده باشد .بلکه در همهی انسانها یکسان است» (مورنو.)10 :1393 ،
فروید این عنا ر تکرارشونده و یکسان را پسماندههای کهن نامگذاری مهیکنهد و مهیگویهد« :ایهن عنا هر
ورتهای ذهنی ای هستند که با رخدادهای زندگی روزمرهی فرد قابل توجیه نیستند .به نظر میرسد کهه ایهن
شکلها در عر ه ی زمان و در ذهن آدمی به گونهای بومی ،ذاتی و موروثی تکوین یافتههانهد» (یونهگ:139۴ ،
.)10۴
این بخ

از روان آدمی جایگاه انگارههایی باستانی و الگوهایی است که یونگ با نام کههنالگهو از آنهها یهاد

میکند و آن را پدیدهای مشترو در ذهن و روان ابنای بشر میداند« .کهنالگو بر آن است انگیزههای نمودههایی
که گرچه در جزییات کامالً متفاوت هستند ،اما شکل ا لی خود را از دست نمیدهند به ما بشناساند» (یونهگ،
.)96 :1395
منبع تغذیه و خوراو ا لی افسانهها و قصههای پریان کهنالگوها هستند که باعث میشوند قصهها در پوستهی
ظاهری شان عاری از واقعیت جلوه کنند« .ماهیت غیرواقعگرایانهی قصههای پریان خود شگردی مهم است زیهرا
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به روشنی نشان می دهد که هدف قصه این نیست که اطالعات سودمندی دربارهی جهان بیرون به شخص بدهد،
بلکه به فرآیندهایی که در درون فرد ورت میگیرد توجه دارد» (بتلهایم.)30 :1395 ،
یکی از عنا ر ا لی قصه های پریان وجود فردی است که از آن به عنوان قهرمان یاد میشود« .قهرمهان زن یها
مردی است که قادر باشد بر محدودیتهای شخصی یا بومیاش فایق آید ،از آنها عبور کند و به اشکال عموماً
مفید و معموال انسانی برسد» (کمبل.)30 :1395 ،
شالوده ی قصه و حوادثی که در آن به وقوع میپیوندد بر مبنای خویشکاری شخصیتهای حاضهر در آن اسهت
که جهان قصه را شکل داده و میآفریند« .خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه کهه از نقههه نظهر
اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد تعریف میشود» (پراپ.)53 :13۸6 ،
قهرمان داستان با ویژگیهای منحصر به فردش سببساز حرکت و تغییر در سرنوشت و سرانجام خهود و قصهه
میشود .جوزف کمبل این حرکت منجر به دگردیسی را در نظریهی معروف خود ،سفر قهرمان نام نههاده اسهت.
مراحل سفری که کمبل با مهرح کردن

به رمزگشایی از افسانهها و قصههای پریهان و داسهتانههای اسهاطیری

پرداخته به این شرح است:
 -1عزیمت :دعوت به آغاز سفر ،رد دعوت ،امدادهای غیبی ،عبور از نخستین آستان ،شکم نهنگ.
 -2آیین تشرف :جادهی آزمونها ،مالقات با خدابانو ،زن در نقه

وسوسههگهر ،آشهتی و یگهانگی بها پهدر،

خدایگان ،برکت نهایی.
 -3امتناع از بازگشت ،فرار جادویی ،دست نجات از خارج ،عبور از آستان بازگشت ،اربها

دو جههان ،آزاد و

رها در زندگی.
بخ ها و مراحلی که در این تقسیمبندی از آنها نام برده شد در طرح کلی و بنیادین خهود ،یعنهی سهه بخه
ا لی ،در تمام افسانهها و قصهها با توالی یکسانی اتفاق میافتد .آنچه باعث تفاوت افسانهها و قصههای پریان
از یکدیگر می شود جزییات ظاهری است که در نحوه ی روایت وجود دارد و به هیچ وجه ساختار مشترو آنها
را دستخوش تغییر نمیکند.
در بیشتر قصهها و افسانهها شخصیتی که به عنوان کهنالگوی قهرمان قدم در راه سفر میگذارد مرد اسهت .امها
در این میان داستانهایی نیز یافت می شود که قهرمان ا لی آن زن است .زن وحشهی کهه پینکهوال اسهتس بهه
معرفی آن پرداخته به شکلی دقیق و جزیی نگر به بررسی چگونگی عملکهرد ایهن کههنالگهو مهیپهردازد .وی
میگوید« :حیات وح

و زن وحشی هر دو گونههایی در حال انقراض اند .طبیعت غریزی زنانه در گذر زمان به

تاراج رفته ،واپس زده شده و از نو بنا گشته است» (استس.)3 :1395 ،
استس در توضیح کلمه ی وحشی اینچنین میگوید« :کلمه ی وحشی به مفهوم منفی امروزی آن یعنی مهارنشدنی
مد نظر نیست ،بلکه بنا بر مف هوم ا لی آن یعنی زندگی کردن به ورت طبیعهی ،بهه کهار بهرده شهده اسهت.
زندگی ای که فرد در آن از انسجام درونی و محدودههای سالم برخوردار است .واژهی زن وحشی سبب میشود
تا زنان به یاد بیاورند که چه کسی هستند و چه باید بکنند .این واژهها استعارهای است کهه نیرویهی را کهه بهه
همهی زنان توان میبخشد تو یف میکند» (استس.)10 :1395 ،
هدف از نوشتن این مقاله نشان دادن این کهنالگوها در قصهی دختران هیزمشکن و یافتن ردپایی از کهنالگوی
زن وحشی در آن است.
در راستای بررسی اسهوره شناختی افسانهها و قصههای پریان با تکیه بر نظریات والدیمیر پراپ ،کارل گوسهتاو
یونگ و نظریهی سفر قهرمان جوزف کمبل و بسیاری دیگر از نظریههپهردازان ایهن عر هه کارههای پژوهشهی
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بسیاری ورت گرفته است اما مقاله یا پژوهشی با محوریت موضوعی کههنالگهوی زن وحشهی کهه پینکهوال
استس مهرح کرده است جز یک مورد در بخ

هنرهای نمایشی و موسیقی از خانم وجیهه گلمزاری با عنهوان

«تلفیق تک اسهوره ی سفر قهرمان و کهن الگوی زن وحشی سه انیمیشن شههر اشهباح ،شهجاع ،هیوالهها علیهه
بیگانه» که در نامه ی هنرهای نمایشی و موسیقی شماره ده به چاپ رسیده مورد دیگری یافت نشد یا این کهه از
دید نگارنده غافل ماند.
 .2قصهی دختران هیزمشکن
یکی بود یکی نبود .در گذشتههای دور زن و مردی بودند که سه دختر داشتند و چون پیهر شهده بودنهد ،بیشهتر
کارهای خانه بر دوش دخترها بود .در یکی از روزهای سرد سال کهه بهاران تنهدی مهیباریهد ،دختهران بهرای
جمعآوری هیزم به جنگل رفتند .آنها هیزمها را خرد کردند و با طنا

بستند و شاد و خوشحال به سوی خانهه

راه افتادند .در میانهی راه یکی از آنها لغزید به پایین سرازیری افتاد .خهواهران بهه کمهک او شهتافتند و از راه
باریکی گذشتند و پله های پیچ در پیچی را پشت سر گذاشتند و با زنی مهربان روبهرو شهدند .زن گفهت« :مهن
مادر دیو هستم و اینجا خانه ی او است ،شما باید هر چه زودتر از اینجا فرار کنید» .اما دیو دای آنها را شنید
و آمد آنها را دستگیر کرد .هر چه مادر التماس کرد ،دیو آنهها را آزاد نکهرد و آنهها را بهه جهایی بهرد کهه
حنههای عجیبی داشت .آدمهایی از سقف آویزان بودند ،از جمله سه برادر که تمام تن آنان پر از سوزن بهود.
مادر دیو گاهی به خواهرها سر میزد و با آنها درد دل میکرد .در این میهان راز دیهو را بهه آنهها گفهت و از
شیشه ای که نفس دیو در آن بود سخن به میان آورد .این شیشه باالی طاقچهی اتاقی قرار داشت کهه دیهگ آ
جوش آنجا بود ،اما در اتاق قفلی محکم داشت.
روزی دیو دیگ آ

جوش را آماده کرد و رفت یکی از دخترها را بها خهود بهه آنجها ببهرد و در آ

جهوش

بیندازد ،چشم دختر به شیشهی دیو افتاد و آن را برداشت و محکم بر زمین کوبید .شکستن شیشه همهان و از پها
در آمدن دیو همان .دختر رفت خواهران را بیرون آورد و با هم زندانیها را آزاد کردند .در میان آنها سه بهرادر
از سه خواهر درخواست ازدواج کردند و زندگی خوش و خرمی را در همان خانهی دیو که قصری باشکوه بود
آغاز کردند و مادر دیو ملکهی خانهی آنها شد (تهیهکننده :کبری مومنی ،راوی :حهاجی عمهه سهرایی ،کلشهتر
رودبار( .)13۸0 ،تسلیمی 19۴ ،1390 ،و .)195
 .3دعوت به آغاز سفر
وجه مشترو افسانهها و قصههای پریان که موجب حرکت در روایت میشود فقدان چیزی یا کسهی یها وجهود
ضعف و خللی در شخصیت ا لی یا همان قهرمان قصه است .داستان دختران هیزمشکن نیز در آغاز از ضهعف
و پیری و ناتوانی پدر و مادر خانواده حبت میکند .این امر سبب میشود تا سه دختر خهانواده بهه کارههایی
مشغول شوند که چه در عالم قصه و چه در دنیای واقعی عموماً توسط مردان انجهام مهیشهود و آن رفهتن بهه
جنگل در یک روز سرد و بارانی برای جمعآوری هیزم است .کمبل بر این بهاور اسهت کهه «منهاطق ناشهناخته
( حرا ،جنگل ،دریای عمیق و قلمروهای بیگانه )...حوزه های آزادی هستند که محتویهات ناخودآگهاهی در آن
متجلی میشود» (کمبل.)۸6 :1395 ،
شاید بتوان ادعا کرد که از همین ابتدای داستان روح زن وحشی به آرامی در حال بیدار شدن است .سه خهواهر
را میتوان به واسههی نشانه شناسی عدد سه تمثیلی از سه جنبهی روان آدمی دانست« .در سراسهر جههان ،سهه
عددی بنیادی است .عدد سه نشانگر فکری و روحی در ارتباط با خداوند ،کیهان و آدمی است» (شوالیه:13۸۸ ،
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« .)663در قصه های پریان ،عدد سه به ظاهر اشارتی است به همان سه جنبهی ضمیر در روانکاوی :نههاد ،مهن،
ابرمن» (بتلهایم .)12۸ :1395 ،این سه جنبه یا همان سه خواهر از وادی به ظاهر سخت اولیههی جنگهل بهارانی
گذر می کنند و کار خود را که جمع کردن هیزم بود انجام داده و با خوشحالی قهدم در راه برگشهت بهه خانهه
مینهند« .اما گاهی آغاز یک سفر یا تجربهای جدید ،با یک اشتباه لپی که به ظاهر فقط از سر اتفاق رخ میدههد
جهانی ناشناخته را آشکار میکند» (کمبل .)60 :1395 ،در میانهی راه پهای یکهی از خواهرهها مهیلغهزد و بهه
سرازیری میافتد .این لغزش و فروافتادن به اعماق را میتوان همان اشتباه لپی تلقی کرد که پیشتر گفته شد.
فروید معتقد است که سه عنصر نهاد ،من و ابرمن در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر رفتارهای پیچیهدهی انسهانی را
به وجود می آورند .شاید به همین دلیل است زمانی که یکی از خواهرها که معرف یکهی از جنبهه ههای روانهی
است به سرازیری فرو میافتد دو خواهر دیگر به یاریاش میشتابند و به عمق رهسپار میشوند .از این قسهمت
داستان است که سفر نمادین به ناخودآگاه ورت میگیرد .عبور از راه باریک و پلهههای پهیچ در پهیچ تهالش
برای شناخت ناشناخته های ناخودآگاه را به نمای

میگذارد« .کمبل سفر قهرمان را عبور از حجا

دانستهها به

سوی ناشناختهها میداند» (کمبل.)90 :1395 ،
زمانی که قهرمان یا قهرمانان قصه مرحله ی دعوت به سفر را ،چه خودخواسته و داوطلبانه و چه ناخواسهته و از
سر اتفاق ،می پذیرند ،در واقع قدم در راه شناخت ناخودآگاه برای کسب آگاهی میگذارند .ا لیترین کهارکرد
کهن الگوها در این قسمت اتفاق میافتد« .بازآفرینی رفتارهای روانهی کههنالگوهها مهیتوانهد افهق جوالنگهاه
خودآگاه را گسترش داده و بزرگتر کند ،مشروط بر این که خودآگهاه بتوانهد محتویهات گمشهده و بازیافتهه را
جذ

کرده و در هم بیامیزد» (یونگ.)1۴2 :1395 ،

این فروغلهیدن و سقوط و ورود به دنیای ناشناخته دردآور است ،عقیهده ی فرویهد بهر ایهن اسهت کهه تمهام
لحظه های اضهرا  ،احساسات دردناو اولین جدایی از مادر را در انسان زنهده مهیکنهد .در چنهین لحظهاتی،
تصاویر کهن الگویی یکسانی برای قهرمانان تکرار می شود .این همان اتفاقی است که استس آن را برای رشهد و
رسیدن به خودآگاهی در زنان الزم میداند .او میگوید« :مادر زیادی خو

باید در ابتدای قصهه بمیهرد ،مهادر

روحی مدام مراقب ،همیشه حاضر و حمایت گر به عنوان راهنمای ا لی زندگی غریزی برای آیندهی یک انسان
کافی نیست ،انجام دادن وظیفهی کسب استقالل و اتکا به خود و پهرورش آگهاهی دربهارهی خههر ،دسیسهه و
سیاست ،هوشیار بودن با اتکا به خود و برای خود ،این اجازه را دادن که چیزی که باید بمیرد ،بمیهرد و آنگهاه
مادر زیادی خو

میمیرد و زن دیگری به دنیا میآید» (استس.)105: 1395 ،

در داستان دختران هیزمشکن مادر داسهتان نمهی میهرد امها بهه دلیهل پیهری و نهاتوانی قهادر بهه ایفهای نقه
حمایتگرانه ی خود نیست و همین امر دختران را به سوی جههان خهارج از خانهه و شهناخت ناشهناختههها و
استقالل روانی سوق میدهد.
 .۴مالقات با خدابانو ( ماده گرگ)
بر اساس ساختار مشترو افسانهها و قصههای پریان پس از پذیرش دعوت سفر و ورود به جهان زیرین و دنیای
ناشناختهی ناخودآگاه ،قهرمان قصه در مرحلهی آزمون قرار میگیرد .مرحلهای که یکی از بنمایههای ا هلیاش
مالقات با خدابانو یا همان نیروی یاریگر ،دانا و راهنما است .ووگلهر معتقهد اسهت کهه «ایهن بخه
معرف خود است یعنی وجهی از شخصیت که با همه چیز در ارتباط است .ایهن خهود برتهر بخه

از روان
عاقهلتهر،

شریفتر و خداگونهتر فرد است» (ووگلر .)۷2 :13۷۸ ،استس آن را روح زن وحشی یا بهه بیهانی دیگهر مهاده
گرگ نام می نهد.

واکاوی کهنالگوی زن وحشی در قصهی دختران هیزمشکن بر اساس نظریهی سفر قهرمان

5 /

کمبل مالقات با خدابانو را اینچنین تو یف میکند« :جایی که فکر میکهردیم بهه موجهودی کریهه برخهواهیم
خورد ،خدایی خواهیم یافت ،جایی که فکر میکردیم باید به بیرون سفر کنیم به مرکز هستی خود مهی رسهیم و
جایی که فکر میکردیم تنها هستیم تمام جهان همراه ما خواهد بود» ( کمبهل .)35 :1395 ،در قصههی دختهران
هیزم شکن ،دختران پس از گذشتن از راه باریک و پیچ در پیچ و رفتن به جهان زیرین با زنهی مهربهان برخهورد
میکنند « .مالقات با چنین شخصیتی در بدو ورود به جهان ناشناخته ،دوباره به دلها اطمینان میدهد ،نوید ایهن
که آرام

بهشت ،که از آغاز در رحم مادر آن را شناخته ایم گم نشده است» (کمبل.)۷۷ :1395 ،

زن مهربان که خود را مادر دیو معرفی میکند در چند مرحله سعی میکند تا دختران را از مهلکهی دیو برهانهد.
در ابتدا به آنها هشدار میدهد جایی که به آن وارد شدهاند منزلگاه دیو و بسیار پرمخاطره است .پس از آن کهه
دختران در پنجهی دیو گرفتار میشوند زن مهربان به دیو التماس میکند که دختران را رها کند .زمانی که ههیچ
یک از امدادهای

نجاتبخ

واقع نشد ،راز دیو را به دختران میگوید .دانستن این راز در لحظههی بحرانهی و

اوج آزمون بین مرگ و زندگی کارگر میافتد و یاریرسان و نجاتبخ

قهرمان قصه میگردد.

ماده گرگی که استس از آن حبت می کند نیز دارای خا یت و کارکردی همچون خدابانو است .استس با بیان
تشابهات میان ماده گرگ و روح زن وحشی این دو را یکسان میداند و میگوید« :نیرویی که ماده گرگ تجسهم
آن است ،گذشتهی شخصی و گذشتهی دیرین را ثبت و ضبط میکند ،چرا که او نسلهای متمادی زنده مانده و
پیرتر از زمان است ،او بایگان نیات زنانه است .حافظ سنن زنانه است .بینیاش آینهده را بهو مهیکشهد ،چشهم
دورنگر و شیری رنگ پیرزن فرتوت و دنیادیده را دارد و به طور هم زمان در امتداد زمان به جلو و عقب میرود
و با رقص خود توازن دو طرف را حفظ میکند» (استس .)3۷ :1395 ،چنین نیرو و شخصیتی قهعاً یهاریگهر و
داناست و حضور و دیدارش در لحظات بحرانی و دشوار شناخت ناخودآگاه ،رهاییبخه

شهخص از تنگنهای

ناآگاهی به سمت رشد و آگاهی خواهد بود« .این پیر ،آن که می داند ،در درون زنان اسهت .او در عمیهقتهرین
نقههی روح و روان زنان و در خویشتن وحشی دیرین و حیاتی زندگی و رشد میکند» (همان.)3۷ :1395 ،
این مرحله از سفر و مالقات با خدابانو یا همان عنصر یاری گر برای قهرمان قصهه از ا هلیتهرین بخه هها و
کلیدیترین قسمت سفر است .در داستان دختران هیزمشکن دانستن راز دیو که زن مهربان آن را برایشان بهازگو
میکند سبب نجات از مرگ و تولد دوباره و تغییر زندگی به سمت روشنی و خوشی میگردد.
 .5عنصر نرینه (آنیموس)
«آنیموس ،شخصیت روحی فوق العاده ارزشمند است ،زیرا خصایصی دارد که به طور سنتی از زنان سلب شهده
است» (همان .)۸5 :1395 ،آنیموس که به گفته ی یونگ تجسم گرای های مردانه در روح زن است ،شخصهیتی
درونی ست که زن با وارد شدن به بخ

ناخودآگاه ذهن و روان خود می تواند آن را کشف و مالقات کند و با

آن به وحدت و یگانگی برسد.
در داستان دختران هیزم شکن زمانی که خواهرها به قلمرو دیو یا همان جهان زیرین و تاریهک ناخودآگهاه وارد
می شوند ،سه برادر را مشاهده میکنند که در چنگال دیو با بدنهایی پر از سوزن در بند هستند« .بهه کهارگیری
ابزار فلزی (سنجاق ،سوزن ،داس ،سیخ و )...در قصههای پریان نشان آن است که انسان پس از سنگ به اهمیت
فلز پی برد .فلز تنها شی مادی است که کارکرد جادویی دارد» (تسلیمی .)105 :13۸۸ ،برادران گرفتار در بنهد
دیو را می توان نمادی از وجه آنیموسی شخصیت دختران هیزمشهکن بهه حسها

آورد و وجهود سهوزنههای

بیشمار در تن آنها شاید نمادی از افسون و مسخ عنصر نرینهی روان زن ،توسط دیهو بهرای نهاتوان و منفعهل
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کردنشان باشد« .زنی که آنیموس ضعیفی دارد ،هرچند ممکن است عقاید و افکار زیادی در سهر داشهته باشهد
قادر نیست آنها را در جهان بیرون به نمای
در این بخ

بگذارد» (استس.)۸1 :1395 ،

از داستان ،دختران قصه عنصر نرینه یا وجه آنیموسی شخصیت خود را که زندانی و مجروح است

مالقات میکنند .این رویارویی را میتوان جهشی به سمت آگهاهی و رههایی از ضهعف قلمهداد کهرد .یونهگ
میگوید« :گاهی ناخودآگاه میکوشد به ما بفهماند که کجای خودآگهاهمهان مهیلنگهد» (یونهگ.)256 :1395 ،
دانستن این موضوع و روبرو شدن با آن ،قهرمان قصه را در جهت رسیدن به رشد و تعالی یهاری مهیدههد .بهه
اعتقاد یونگ «یکی از مهمترین مراحل سفر قهرمانی شناخت و کشف عنصر متضاد در درون و ادغام و وحهدت
عنصر مادینه و نرینه است» (مورنو.)۷6 :1393 ،
 .6دیو
از محتویات ا لی جهان زیرین و تاریک در افسانهها و قصه های پریان شخصیت دیو است کهه دارای وجههی
منفی و ویرانگر و هدف

نابودی قهرمان قصه است« .دیوها انعکاس رازههای نفهس قهرمهان هسهتند» (کمبهل،

 .)12۸ :1395رازهایی که در ظاهر شخصیت افراد قابل رؤیت نیسهتند و همهین کهه قهرمهان قصهه بهه بخه
ناخودآگاه و جهان ناشناختهها سفر میکند با آنها مواجه میشود .این نیروی افسارگسیخته در قصهها یها همهان
دیو عموماً به شکلی بی رحم و خشمگین نمای

داده میشود .از ا لیترین وظایف قهرمان قصه نهابودی دیهو

است « .هیوال یا دیو نماد سیستم عصبی مادون و غریزی فرد است کهه بایهد او را در درون خهود نهابود کنهد»
(یونگ .)35۷ :1392 ،استس میگوید« :شکستن الگوهای جهل و روبهرو شدن با رویداد وحشتناو (مواجهه بها
دیو) و سر برنگرداندن و دیدن و تا

آوردن آنچه که دیده میشود ،میتوانهد زن وحشهی را بهه زنهدگی بهاز

گرداند» (استس.)۷5 :1395 ،
در این قصه ،دیو سه خواهر را زندانی میکند و بعد از مدتی تصمیم میگیهرد یکهی از آنهها را در دیهگ آ
جوش انداخته و سپس بخورد .این بخ

از روایت به شکلی نمادین بیانگر این موضوع است که اگهر قهرمهان

قصه پس از برخورد با دیو (نیروی مخوف و ویران گر) که در بخ

ناخودآگاه با آن مواجه شده است ،اقهدامی

برای نابودی آن نکند این دیو هست که دست به کار شده و در دد نابودی کامل قهرمان قصه بهرمهیآیهد .در
لحظهای که دیو یکی از خواهرها را بلند می کند تا در آ

جوش بیاندازد یعنی همان آخهرین دم بهین مهرگ و

زندگی ،دختر رازی را که مادر دیو به او گفته بود یاد آورده ،شیشه ی عمر دیو را برمیدارد ،بر زمین میزنهد و
دیو را از پای در میآورد.
 .۷بازگشت
با شکست و نابودی دیو قهرمان به بخ

پایانی سفر خود یعنی بازگشت وارد میگردد .افسانههها و قصههههای

پریان عموماً دارای پایان و سرانجامی خوش هستند« .خوشبختی و کامیابی ،که آسای

خاطر نهایی قصههههای

پریان است ،دو معنا دارد؛ پیوند و ازدواج که نماد یکپارچه شدن جنبههای مختلف شخصیت است (نههاد ،مهن،
ابرمن) و نیز دستیابی به هماهنگی گرای های تا آن زمان ناهمسازِ ا هول اخالقهی زنانهه و مردانهه» (بتلههایم،
.)1۸3 :1395
دختران هیزمشکن بعد از نابودی دیو و آزادی خود به سراغ برادرههای زنهدانی مهیرونهد و آنهها را نیهز آزاد
میکنند .دستاوردهای سفر قهرمان در افسانهها و قصههای پریان نه تنهها زنهدگی قهرمهان قصهه بلکهه زنهدگی
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اطرافیانشان را نیز دگرگون می کند .در نهایت سه برادر از سه خواهر خواستگاری کرده و با هم ازدواج میکنند
که این امر نشاندهنده ی اتحاد بین عنصر نرینه و مادینه (آنیموس و آنیما) است .این وحدت حکایت از قهدرت
و هماهنگی کامل درونی دارد که به واسههی سفر و گذار از مراحل آن نصیب قهرمان قصه مهیشهود و پایهانی
خوش را برای قصه رقم میزند.
نتیجهگیری
حضور و نق

دائمی زن در افسانهها و قصههای پریان موضوعی انکارناپذیر است .زنان با نق های مختلهف و

پر تکرار مانند وسوسهگر ،جادوگر ،خدابانو و ...در قصهها نمای
زن در آن در جایگاه نق

داده میشوند .کمتر داستانی یافت میشود که

ا لی و قهرمان قصه حضور داشته باشد.

داستان دختران هیزمشکن در زمرهی قصههایی قرار میگیرد که قهرمان روایت

زن است .نظریهی کههنالگهوی

تک اسهورهی سفرقهرما ن جوزف کمبل با عنا ر قصه همخوانی دارد و عالوه بر این رد پای کههنالگهوی زن
وحشی که توسط کالریسا پینکوال استس مهرح شده در قصه مشاهده میشود .تهبیق کههنالگهوی قهرمهان بها
الگوهای زن وحشی تصویری جدید از قهرمان و همچنین از بخ

کهنالگویی زن ارائه میدهد.
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