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هاي ايراني براساس الگوي پرورش  تحليل برخي از افسانه
 زندگي خالق زنان كالريسا پينكوال استس

  4، شاهدخت طوماري3، فرزاد قائمي*2، محمدجعفر ياحقي1پور مريم اسمعلي

  چكيده
سـه تـار مـوي    و  فروش دختر كبريت، زن گريان«هاي  پينكوال استس الگوي پرورش زندگي خالق را براساس قصه

در اين . قهرمان را بررسي كرده است ـ ها ابعاد مختلف كنش و رفتار زيستنِ خالق زن ترسيم و در اين قصه» طاليي
ها زيستي خالق  قهرمان در آن ـ هاي ايراني را كه زن مقاله، نگارندگان نيز با تكيه بر روش استس دو گروه از افسانه

هاي ايراني،  دهد كه در اين دو گروه از افسانه ايج اين پژوهش نشان مينت. اند دارد، انتخاب و اين الگو را تحليل كرده
ها را بايد زن وحشي نـام   اند، به دنبال نوآوري در زندگي هستند و آن زنان آخر، كه عموماً زنان سوم، چهلم و صدم

زدواج بـا آخـرين زن؛   كننـدة زنـدگي؛ ا   آلوده: مرد: ها به شرح ذيل است هاي ايراني، مسير سفر آن در افسانه. گذارد
منفعـل و تـابع   (وار  كنش زنـان نخسـتين پرسـفون   . ساختن مجسمه و عروسك و صحبت با چراغ؛ زندگي شاداب

ها براي تغيير وضعيت موجود  است، زيرا آن) جو، معترض و جوينده مبارز و رقابت(وار  و زنان آخر آرتميس) شرايط
  .آفرينند جنگند و درنهايت زندگي نويني را مي مي

  كليدواژگان
  .ـ قهرمان يا زن وحشي و استس هاي ايراني، پرورش زندگي خالق، زن افسانه
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  مقدمه و مباني نظري
شناسي زنانه بر مبنـاي   يي است كه در عرصة روان2ها يكي از پسايونگي 1كالريسا پينكوال استس

تـرين و   مهـم  3وحشـي ـ قهرمان يا زن  الگوي زن كهن. هاي فراواني كرده است نظرية يونگ تالش
زن وحشي طبيعت غريزي، ذاتي، بدوي و قدرتمنـد زنـان اسـت    . ترين مفهوم آثار اوست محوري

هاي فراواني از جمله داشـتن شـهود،    ها و مصداق الگو ويژگي استس براي اين كهن]. 11، ص 3[
  4.درنظر گرفته است] 625ـ49، ص 3... [هاي رواني و سفر به جهان زيرين، برخورد با زخم

گونـه كـه از نـام ايـن الگـو       همـان . است 5هاي مهم، پرورش زندگي خالق اين ويژگي يكي از 
و  هـاي مهـم   هـا و توانـايي   يكـي از مهـارت  . آيد، هدف استس رشد و پرورش خالقيت است برمي

خالقيت يا آفرينندگي و آفرينشگري از همـان  . اساسي انسان در زندگي نوآوري و خالقيت است
. هـا، آثـار، هنرهـا و اختراعـات اسـت      وجودآمدن بسـياري از مكـان   دمي عامل بهابتداي خلقت آ

دهد، ركود  ها نجات مي گي دهد، انسان را از روزمر خالقيت وضعيت يكنواخت زندگي را تغيير مي
ايـن موضـوع در زنـدگي    . كند هاي زندگي را سرشار از تنوع مي برد و لحظه و نخوت را از بين مي

به اعتقاد استس، خالقيت گرانبهاترين دارايي زن اسـت، زيـرا سـطوح    . ي داردا زنان اهميت ويژه
نيـروي  ]. 411، ص 3[گيـرد   مختلف روحي، معنوي، فكـري، عـاطفي و اقتصـادي او را دربرمـي    

هـر انسـان يـا    . كنـد  ها نمود پيدا مي گيرد و در بستر زندگي آن خالق از روح زنان سرچشمه مي
بعضي آن را در عقايـد و برخـي آن را در   . كند اص خود تعريف ميگونة خ  مكتبي، خالقيت را به

خالقيت و زندگي خالق، عشق بـه چيـزي، يعنـي داشـتن عشـق شـديد       . كنند عمل تعريف مي
  ].409، ص 3[نسبت به چيزي، فرد، واژه، تصوير، عقيده، سرزمين يا بشريت است 

دختـر  ، زن گريـان هـاي   را براسـاس مفـاهيم قصـه   » پرورش زنـدگي خـالق  «استس الگوي 
، شوهر همسر خود را زن گرياندر قصة . طراحي كرده است سه تار موي طالييو  فروش كبريت
  .كند و همسر او در كنار رودخانه دائماً در حال گريستن است رها مي

هايي است كه مفهوم اصـلي آن نبـود خالقيـت در     نيز يكي از قصه فروش دختر كبريتقصة 
او دختربچة كوچكي است كه پدر و مـادري نـدارد و از راه فـروش    . زندگي روزمرة دخترك است

هاي فراواني خـود را   كردن كبريت در يك روز سرد، با روشن. كند كبريت زندگي خود را اداره مي
كبريـت دوم را روشـن   . كنـد  روشن و خود را گـرم مـي   دخترك سه عدد كبريت را. كند گرم مي

                                                        
1. Clarissa Pinkola Estes 
2. Post-Jungian 
3. Wild women 

ها را توصيف كرده است، در اينجا فقط به نـام بـردن    از آن جهت كه نگارنده در مقاالت ديگري انواع اين ويژگي. 4
هـاي ايرانـي براسـاس الگـوي      بررسي برخي از افسانه«مقالة : براي نمونه، رك. ها اكتفا كرده است برخي از آن

  .فرهنگ و ادب عامهاز نگارنده، آمادة چاپ در شمارة آتي در مجلة » خودآگاهي در جنگل جهان زيرين استس
5. Nourishing the Creative Life 
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كه روي آن ميز غذايي گرم گذاشته شده  حالي كند و با نور آن، درِ اتاق ساختمان مجاور را در مي
شود و تصـورات او   خواهد به غذا نزديك شود، كبريت خاموش مي هر زمان كه مي. بيند است، مي

وم، در ذهـن او درخـت كريسـمس زيبـايي پديـدار      كردن كبريت سـ  با روشن. رود نيز از بين مي
شود و دختـر   هاي درخت كريسمس خاموش مي چراغ. خوبي آن را ببيند تواند به شود كه نمي مي

ميـرد،   مادربزرگ به او گفته بـود كـه هروقـت كسـي مـي     . افتد ناگهان ياد حرف مادربزرگش مي
ه مـادربزرگ در كنـار اوسـت و    كند ك دختر با اين تصور احساس مي. شود اش خاموش مي ستاره
كند تا مادربزرگ را كنار خود نگه دارد؛ اما در پايان از سـرما يـخ    هاي بيشتري روشن مي كبريت

  ].424ـ421، ص 1[رود  زند و با مادربزرگ به سوي آسمان مي مي
او . رود نيز قصة پيرمردي است كه شباهنگام در جنگل تنها راه مـي  سه تار موي طالييقصة 
با چوب راه خـود را  . هاي خميدة زردرنگي دارد  هاي زرد شكسته و ناخن زرد بلند، دندان موهاي

گيـرد،   پيرزن او را در ميان بازوان خـود مـي  . رسد كند تا به كلبة پيرزني در جنگل مي هموار مي
بـه  دهد و او را  پيرزن تمام شب پيرمرد را تكان مي. گويد كه بخوابد كند و بارها به او مي گرم مي

سان كودك  دهد تا اينكه روز بعد او به پيرزن همچنان او را تكان مي. كند مردي جوان تبديل مي
آيد، روي دامنش  كودك از ميان بازوان پيرزن بيرون مي. شود بسيار زيبايي با موهايي طاليي مي

. زنـد  اي بـه او مـي   كننـده  كند و لبخنـد افسـون   به پيرزن نگاه مي. رود خزد و به طرف در مي مي
  ].453ـ452، ص 3[كند  گردد، به آسمان پرواز و خورشيد درخشان طلوع مي سپس برمي

. انـد  ، خـالق زيسـتن را نياموختـه   فروش دختر كبريتو  زن گريانزنان در دو قصة نخست، يعني 
بـار خـود در زنـدگي     ، دختر و زني وحشي نيسـت، زيـرا در برابـر موقعيـت اسـف     فروش دختر كبريت

رد،   زند و تنها چيزي كـه بـه آن پنـاه مـي     او بچة كوچك وحشي است كه يخ مي. تسليم شده است بـ
بـه  . گزينـد  نيـز گريسـتن را بـر زيسـتن دوبـاره برمـي       زن گريان. خيال همنشيني با مادربزرگ است

هـايي بـراي زنـان و     اعتقاد استس، اين زنان زناني خالق نيستند و اگر چنـين موضـوعات و سرنوشـت   
زن وحشـي وقتـي   . فاق افتد، نبايد تسليم شوند و بايد از آن موقعيـت بيـرون آينـد   دختران امروزي ات

 فـروش  دختـر كبريـت  . جنگـد  اندازد و مي آيد، چنگ مي او جلو مي. شود شود، تسليم نمي محاصره مي
بـرخالف  ]. 442، ص 3[توانست شرايط زنـدگي خـود را تغييـر دهـد      داشت، مي اگر غرايز سالمي مي

شـود   تسليم شرايط و موانع زندگي نمـي  سه تار موي طاليي، قهرمان زن گريانو  فروش دختر كبريت
خـوبي ايـن موضـوع را نشـان      سـاختن او بـه   بخشـيدن بـه پيرمـرد و جـوان     و تالش پيرزن براي جان

  .پيرزن در اين قصه نمونة بارز يك زن خالق است. دهد مي
ها اين الگـو را   ها و قصه يم روايتبراساس مفاه ،دوند ها مي زناني كه با گرگاستس در كتاب 

به مفاهيمي مانند سـم در رودخانـه، آلـودگي روح     زن گرياناو در ذيل قصة . تحليل كرده است
ــل قصــة     ــه؛ در ذي ــاي رودخان ــه، احي ــرد روي رودخان ــه، م ــر وحشــي، آتــش روي رودخان دخت

يـال، بـازافروختن   نيز به مفاهيمي مانند كارخانة تمركز و رؤيا، دوري از خواب و خ فروش كبريت
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هـاي   مـا نيـز براسـاس كاركردهـا و كـنش     ]. 459ــ 414، ص 3[آتش خالق اشاره كـرده اسـت   
كنيم كه در ايجاد يـا   هاي ايراني، مسائل، مفاهيم و موضوعاتي را بررسي مي هاي روايت شخصيت

، كـه  هـاي ايرانـي   به باور نگارنده، در ايـن دو گـروه از افسـانه   . تباهي روح خالق زنان مؤثر است
هاي زنان آخـر اهميـت اساسـي دارد     موضوع خالقيت در زندگي زنان است، مردان، زنان و كنش

  .شود كه در ادامه تحليل و بررسي مي

  ضرورت تحقيق
نخست، الگوي پـرورش زنـدگي خـالق، دوم،    : اين مقاله حول دو مفهوم اصلي شكل گرفته است

ـ قهرمـان در ادبيـات    دانـيم، مفهـوم زن   ميگونه كه  همان. ـ قهرمان يا زن وحشي الگوي زن كهن
شـود، بـا    ـ قهرمـان يـاد مـي    تر از قهرمان مرد است و اگر هم گاهي از زن فارسي مفهومي غريب

شود؛ اما استس با شناخت مختص و ويژه از دنياي زنان و  مفاهيم و مصاديقي مردانه توصيف مي
از جهـت ديگـر،   . انـه طراحـي كـرده اسـت    هـا الگوهـايي كـامالً زن    ها و قصـه  با استفاده از افسانه

هاي ايراني متوني هستند كه از اين حيث در دنيـاي نقـد ادبـي كمتـر مـورد توجـه قـرار         افسانه
هـاي ايرانـي را    اند؛ بنابراين، نگارندگان در اين مقاله، با رويكـرد و روش جديـدي، افسـانه    گرفته

  .كند بررسي مي

  پيشينة تحقيق
هـاي ايرانـي انجـام     شد، تاكنون پژوهشي دربارة اين الگو در افسـانه  تا آنجا كه بررسي و مطالعه

هـاي ديگـر شـده     ـ قهرمان در شاخه الگوي زن وحشي يا زن هايي به مفهوم كهن نشده؛ اما اشاره
صورت اختصاصـي بـه نظريـة اسـتس پرداختـه       در شاخة هنرهاي نمايشي، دو پژوهش به . است

  :شود است كه شامل موارد ذيل مي
از وجيهـه   »اشـباح  شـهر  انيميشـن  در وحشي زن الگوي كهن با قهرمان سفر الگوي يقتلف«
تصـوير زن در آثـار دو   «و  1394، 10ـ پژوهش دانشـگاه هنـر، ش    نامة علمي مزاري، دوفصل گل

الگـوي زن   هـاي كهـن   با تأكيـد بـر ويژگـي    نويس ايراني چيستا يثربي و نغمه ثميني نامه نمايش
. 1392، 55 و 54 ، شتئـاتر  نامـة  صـديف، فصـل   منصـوره  و سـقايان  حامـد  از مهـدي » وحشي

اش سـفر قهرمـاني    نامة دورة كارشناسي ارشد و چـارچوب اصـلي   پژوهش نخست بخشي از پايان
كنـد، امـا ايـن     الگوي زن وحشي نيز اشاره مـي  كمپل است و در حاشيه نويسنده به مفهوم كهن

الگـوي زن   هـاي كهـن   ، بـه صـفات و ويژگـي   در مقالـة دوم . خوبي تبيين نشـده اسـت   مفهوم به
هـاي مسـتند و موثـق در     توان گفت اين مقاله جزء نخستين پژوهش وحشي پرداخته شده و مي

  .اين زمينه است
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  هاي ايراني تحليل الگو در افسانه
بـرده سـعي دارد مفهـوم     هـاي نـام   گونه كه اشاره شد، استس با استفاده از مفاهيم و عناصر قصه همان
سـه تـار مـوي    شـده غيـر از قصـة     هاي اشاره در قصه. ستن را براي زنان تحليل و بررسي كندزي خالق
ـ  هايي اسـتفاده كـرده اسـت كـه كـنش زن      اند و استس از قصه ، زنان زيست خالق را نياموختهطاليي

هـاي   مايـه و پيرنـگ   هاي ايراني، بن كه در افسانه ها عكس خالقانه زيستن است؛ درحالي قهرمان در آن
از آن جهـت  . ها پرورش خالقيت در زندگي زنان اسـت  فراواني وجود دارد كه مفهوم و هدف اصلي آن

  :ايم بندي كرده ها را در دو گروه تقسيم ها باهم متفاوت است، آن كه محتواي اين افسانه

  هاي گروه اول افسانه) الف
 مـرد بازرگـان  ، ]170ــ 169همان، ص[ سلطان ماه، 1)407ـ405، ص 9[ مومي ننههاي   در افسانه

كننـد و از آن   مرداني ازدواج مـي ] 242ـ241همان، ص [ قصة حاجيو ] 388ـ388همان، ص [
سـال احتيـاج دارنـد، تهيـه      اند، آزوقه و هرآنچه همسرشان به مدت يـك   جهت كه بسيار شكاك

ند، با جنازة زنان خـود  گرد سال وقتي برمي كنند و پس از يك  ها درِ خانه را قفل مي آن. كنند مي
  .دانند پزشكان دليل مرگ زن را تنهايي او مي. شوند رو مي روبه

چهـل بـار و در    سـلطان  ماهسه بار و در افسانة  مومي ننهو  مرد بازرگانهاي  مردان در افسانه
آخرين زنان پس از گذشت زمـاني از رفـتن شـوهران    . كنند صدبار ازدواج مي قصة حاجيافسانة 

. سازند حوصلگي و غم تنهايي، براي خود مجسمه، مترسك و آدمكي از موم مي ي از بيبراي رهاي
هـا صـحبت    هـا و آدمـك   هاي خود بـا مترسـك   ها و اندوه ها، سختي ها، شادي زنان هر روز از غم

. كننـد  اند، تعجب مي بيند كه همسرانشان زنده مردان پس از برگشت از سفر، وقتي مي. كنند مي
كنند و زندگي خـوبي   روند، همة دارايي و اموال خود را با زنان تقسيم مي سفر نميها ديگر به  آن

  .كنند را كنار هم شروع مي

  افسانة گروه دوم) ب
هـا   سه دختـر پسـرعمويي دارنـد كـه بـا آن     ] 60ـ55، ص 8[ 2 پادشاه و سه دخترشدر افسانة 
سرعمو از آن جهت كه توسـط  كنند و پ دختران اول و دوم با پسرعمو ازدواج مي. كند زندگي مي

در ايـن افسـانه نيـز،    . تواند با همسران خود سخن بگويـد  دختر شاه پريان جادو شده است، نمي
او . آورد گيرند و دختر سوم است كه مرد را به حـرف درمـي   تر از شوهر طالق مي خواهران بزرگ

كـم بـا ايـن روشِ زن،     كمكند و مرد  براي اينكه مرد را به حرف درآورد، ابتدا با چراغ صحبت مي
كنـد   كند، تعجب مي بينند كه دختر با پسرعمو زندگي مي وقتي خواهران مي. آيد به حرف درمي

                                                        
و منابع در دسترس بـراي طراحـي و   » موميننه«ها از جمله  افسانههاي اصلي اين  شايان ذكر است كه به روايت. 1

  ). 221ـ220: 1376ساتن، (از  مومي ننهبراي نمونه، . ـ قهرمان توجه شده است ترسيم درست مراحل سفر زن
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فرسـتند تـا متوجـه شـوند آيـا       اي به در منزل خواهر خود مي بنابراين، پارچه. آزمايند و او را مي
، باز هم در ظاهر با چراغ دختر پس از ديدن پارچه. زند يا نه راستي پسرعمو با دختر حرف مي به

روحـي   او با اين ترفند زندگي خـود را از يكنـواختي و بـي   . كند و در باطن با پسرعمو صحبت مي
  .دهد نجات مي

  كنندة زندگي آلوده: مرد
. رود كند و براي تجارت به سـفر مـي   گونه كه ذكر شد، مرد پس از ازدواج خانه را ترك مي همان

در همة الگوهاي سفر قهرماني، سفر با شكست، اندوه، سختي يا نقطة عطفي در زندگي قهرمـان  
زن در قصـة  . آوردن آن تـالش كنـد   دست شود، زيرا بايد چيزي باشد كه قهرمان براي به آغاز مي
شـود و ميـزان    كند، نقطة عطفي در زنـدگي زن پيـدا مـي    نيز وقتي مرد خانه را ترك مي گريان

  .آزمايد آمده مي استقامت و توانايي استعدادهاي دروني او را در برابر مشكل پيش
روح وحشـي و طبيعـي زن را    زن گريـان هاي ايرانـي و در قصـة    مردان در دو گروه از افسانه

قفل ابزاري اسـت كـه   . كنند روند و در منزل را روي زن قفل مي ر ميها به سف آن. كنند آلوده مي
مرداني كه در را به روي همسـران خـود   . شود هايي بر سر راه انسان ايجاد مي با استفاده آن مانع

ها زنانگيِ زاينـده و بـارور زنـان را     آن. تراشند ها مي هايي سر راه آزادي آن كنند، نيز مانع قفل مي
عملكـرد مـرد در   . كنند ـ محروم مي را از حق طبيعي خودـ كه زندگي شاداب است ها نابود و آن

قصـة  . اسـت  1»آغـاز خودآگـاهي  : تعقيـب متجـاوز  «اين افسانه نيز مانند عملكرد مرد در الگوي 
تـر خـانواده ازدواج    هايي است كه در آن مرد با اجبـار بـا خـواهر كوچـك     يكي از قصه 2آبي ريش 

دختـر، بـا زيركـيِ تمـام،     . دارد دهايي او را از رفتن به اتـاق خاصـي بـازمي   كند و با دادن كلي مي
هاي پيشين خـود را   شود كه مرد در اين اتاق زن كند و متوجه مي برخالف خواستة مرد عمل مي

كشـاند   خيزد و او را به نابودي مـي  دختر عليه مرد برمي. ها را نگه داشته است كشته و اجساد آن
، مرد روحِ زنانه و معصومِ همسـرش را  آبي ريشها نيز، مانند قصة  ين روايتدر ا]. 58ـ56، ص 3[

هـا غـارتگري اسـت و فقـط محتواهـاي       كار هـردوي آن . كند ها و اميال خود مي زنداني خواسته
سفر او كوتاه نيست و اين موضوع، تجـاوز و غـارتگري او را بـيش از پـيش نشـان      . متفاوتي دارد

در . بـودن اسـت   هاي عنصر غارتگر، ناكـافي  كه گفته شد، يكي از ويژگيگونه  دهد، زيرا، همان مي
سال با سلب آزادي از او، هـر روز   هاي گروه اول، عنصر غارتگر نه يك يا دو روز و بلكه يك افسانه

بـودن بـا    هـاي گـروه دوم، ناكـافي    در افسـانه . زنـد  بـودن مـي   بـه روح وحشـي زن، مهـر ناكـافي    
  .خصوص دختران اول و دوم، توصيف شده است دختر و به نكردن بلندمدت با سه صحبت

                                                        
 Stalking the Intruder: The( دونـد  هـا مـي   زنـاني كـه بـا گـرگ    از الگوهاي استس در كتاب  ديگرنام يكي   .1

Beginning Initiation( . 
2. Bluebeard 
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. الگوي آنيموس زنان نخستين اسـت  مرد از جهت ديگر نمادي براي روح منفي مردانه و كهن
وقتـي نيـروي   . نيروي مذكر به قيمت فداكردن طبيعت وحشي به دنبـال اهـداف ديگـري اسـت    

وقتـي  . دهـد  ت خويش از دست ميشود، زن اعتماد خود را به تصميما مذكر به تهديدي بدل مي
شود، بازدهي و عملكرد زن نيز كـاهش   نيروي مذكر درون زن گرفتارِ نوعي عقدة منفي روان مي

هـا حـس    آن. كننـد  زنان به اين دليل احساس خستگي شديد و كمبود شديد انرژي مي. يابد مي
نكتـة  ]. 434ــ 426همـان، ص  [انـد   وسيلة چيزي بازداشته شـده  كنند كه جاري نيستند و به مي

هاسـت و از ايـن حيـث     هاي ايراني، ويژگي پـذيرابودن آن  جالب توجه دربارة اين زنان در افسانه
دانـيم، پرسـفون،    گونه كه مي همان. در اساطير يوناني دارد 1الگوي پرسفون پيوند عميقي با كهن

، ص 14[شـود   دزديـده و بـه جهـان زيـرين بـرده مـي       3و زئوس، توسط هـادس  2دختر ديميتر
ــ714 ــ453، ص 15 ؛715ـ ــولن  .]454ـ ــينودا ب ــين ش ــاب  4ج ــطوره در كت ــاي اس اي و  نماده
هاي شخصيتي فراوانـي را توصـيف    ، كه براساس خدايان و خدابانوان يونان تيپشناسي زنان روان

 زنـي پذيراسـت و وقتـي   پرسفون : گويد كرده است، دربارة تيپ شخصيت و اسطورة پرسفون مي
 عبـارت  به است؛ ديگران اعمال تأثير تحت زن باشد، زن شخصيتي ساختار دهندة شكل پرسفون

خبـر اسـت و    او از خـود كـامالً بـي   ... دارد پـذيرا  ذهنيتي و ديگران ميل مطابق كرداري او ديگر،
هـايش را   انگيـزه او نسبت به خود ناآگـاه اسـت و   . تواند تصويري از دنياي درونش ارائه دهد نمي

شـوند   كه در خانه اسير و تنهـا رهـا مـي    اين زنان نيز زماني .]262ـ260، ص 6[ كند بررسي نمي
، ص 21[گذارنـد   مانند پرسفون درحقيقت پا به سرزمين تاريك مردگان و دراصطالح هبوط مي

 وار نيرو و قدرت زنـدگي شـاد را از زنـان نخسـتين     داشتن تيپ شخصيتي پرسفون]. 143ـ117
كردن،  هايي مانند دق ها با عبارات و موتيف دادن سرزندگي در اين افسانه  از دست. كند سلب مي

  .خوبي به تصوير كشيده شده است حوصله تَه كشيدن يا آرزوي داشتن همدل و همساز به

  ازدواج با آخرين زن
ازدواج مجـدد   شـوند، تصـميم بـه    رو مـي  ها، مردان وقتي با جنازة زنان خود روبـه  در اين افسانه

هاي ايراني، عنصر و دختـر آخـر قهرمـان     ها نيز، مانند بسياري از افسانه در اين افسانه. گيرند مي
زنان آخر، كه در اين دو گروه افسانه يا سوم، چهلم و صدم هستند، مسير روايت را  5.روايت است

                                                        
1. Persephone 
2. Demeter 
3. Hades 
4. Jean Shinoda Bolen 

بـراي  . اند هاي زير عنصر آخر نقش مؤثري در روايت ايفا كرده هاي مردم ايران در افسانه در كتاب فرهنگ افسانه. 5
: همـان ( بازرگـان  كوچـك  دختـر  /آه ،)142ــ 139: 1ج ،1378 خنـدان،  و درويشـيان ( آه هـاي  افسانهنمونه 

 نگار بي بي، )248ـ241: 17 ج ،1384 همان،( آه افسانة، )103ـ95: 10ج ،1381 همان،( آه قصة ،)145ـ143
 ،)41ـ31: 7ج ،1380همان،( قبا سبزه /سبزعلي ،)467ـ463: 1ج ،1378 خندان، و درويشيان( قبار سس مي و
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وار  وايت، كه پرسـفون ها برخالف زنان نخستين ر آن. دهند و كنشي فاعل و فعال دارند تغيير مي
 2يـا خـدابانوي شـكارچي    1گونه دارند، زيرا آرتميس اند، بايد گفت شخصيتي آرتميس عمل كرده
او بيـانگر  . يابـد  گيـرد و بـه آن دسـت مـي     اي را، چـه دور و چـه نزديـك، هـدف مـي      هر طعمـه 
هــاي آرمــاني جنــبش زنــان چــون نيــل بــه هــدف، توانــايي، رهــايي از قيــد مــردان و   كيفيــت

جـو، مصـمم و    او رقابـت . هايشان و حمايت از مظلومان، زنان ناتوان و كودكان بوده اسـت  يداور
، ص 6[شـود   هايش محـدوديتي بـراي خـود قائـل نمـي      شجاع است و در راه رسيدن به خواسته

ــ   3الگوي جنگجـو  از جهت ديگر، در اين مرحله از سفر در جان و روان زنان آخر كهن]. 100ـ65
غلبه دارد، زيـرا   ـ بيداري قهرمان دروندر كتاب  4اس پيرسون. الگوي كارول كهنيكي از دوازده 

هـا تحميـل شـده     كنش اين زنان ابتدا جنگ عليه موقعيت و شرايطي است كه ناخواسته بـر آن 
ها همين كه مرگ را مانند زنان نخستين انتخاب نكردند، يعني عليه شرايط موجـود در   آن. است

او . گريـزد  الگوي جنگجو از محيط محدودكننده مي كهن: ون معتقد استپيرس. اند حال جنگيدن
. كوشـد مسـئله را حـل كنـد     شود و مـي  درنگ با آن درگير مي هنگام رويارويي با هر مشكلي بي

گـذاري و   خواهـد شـجاعت، قـدرت و شـرافت تـوان هـدف       جنگجوي درون يكايكمان از مـا مـي  
. ت جنگيدن براي خود يـا ديگـران را داشـته باشـيم    متعهدماندن به اهداف و در مواقع الزم، قدر

                                                                                                                                  
: 13ج ،1382 همان،( درقبا بي الهوا سوز متيل ،)47ـ43: همان( سبزقبا ،)50ـ49: همان( هوا شكر و سبزقبا

: همـان ( طاليـي  زلف پسر ،)200ـ197: 2ج ،1378 خندان، و درويشيان( زري كاكل پسر، )351 و 270ـ267
 عنبـري  گـيس  دختر و زري كاكل پسر ،)203ـ201: همان( مرواريد دندان دختر و زري كاكل پسر ،)182ـ181

: 15ج ،1382 خنـدان،  و درويشـيان ( نمكـك ، )54ـ47: همان( 1 دخترش سه و پادشاه ،)206ـ205: همان(
 4 نمكي ،)341ـ339: همان( 3 نمكي ،)338ـ334: همان( 2 نمكي ،)333ـ323: همان( 1 نمكي ،)318ـ315

: همـان ( كليـد  نُـه  ،)421ــ 419: همـان ( 1 نمكـو  ،)374ـ367 :همان( جلدنمدي نمكي ،)345ـ343: همان(
، )298ــ 296: 14ج ،1382 همـان، ( خسرو ملك ،)446ـ443: 9ج ،1381 همان،( در هفت قلعة ،)466ـ461
 ،)281ــ 277: 9ج ،1381 همـان، ( 1 گير بونه علي ،)151ـ147: 16ج ،1383: همان( بريده دماغ زن تا هفت
 :1ج ،1378 همـان، ( آلمـانجير ، )298ــ 291: همـان ( 3 گيـر  بونـه  علي ،)286ـ283: همان( 2گير  بونه علي
: 13ج ،1382 همـان، ( مـاراتتي ، )268ــ 265: 11ج ،1381 همـان، ( زنـه  يك و چهل كدخداي، )132ـ131
 و) 170ــ 167: 16ج ،1383 همـان، ( خـواهران  هفت ،)256ـ253: همان( دختر هفت و پدر متيل ،)62ـ59

 ... .و )195ـ193: همان( ديو و دختر هفت
1. Artemis 

او نمونة دختري سركش، نافرمان و فقط به شـكار  . اند ايتاليايي و التن يكي شناخته Dianeآرتميس را در رم با . 2
توز بود و افراد زيـادي قربـاني    شدت كينه او به. رفت مي... و  به كمان مسلح بود و به شكار گوزن. مند بود عالقه

و را تجسـمي از مـاه   هـا ا  قـديمي . هاي او در يونان باستان معروف اسـت  شرح شكارها و جنگ. خشم او شدند
، ص 14[ها بود و همواره باكره و جوان باقي ماند  او حامي آمازون. پنداشتند كه در كوهستان سرگردان بود مي

  ].112ـ110
3. Warrior Archetype 
4. Carol S. Pearson 
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جنگجو بودن با طلب قدرتمان در جهان، تثبيت موقعيتمان در جهان و تبديل جهان بـه مكـاني   
  1].181ـ177، ص 7[بهتر در ارتباط است 

الگوي آنيموس دارد، زيرا ايـن جنبـه از    الگوي جنگجو پيوند عميقي با جنبة مثبت كهن كهن
سـان راننـده    زن وحشـي بـه  . كند در جهان بيرون به نفع خود عمل كنند ك ميروح به زنان كم

سرايد، اما نيروي مذكر آن را تنظـيم   را مي  او ترانه. راند است، اما نيروي مذكر خودرو را پيش مي
زنان آخر با تكيـه  ]. 428ـ427، ص 3[كند  بافد و نيروي مذكر پيشنهاد مي او خيال مي. كند مي

اي بـراي نجـات    ت، استقالل و استواري مـرد درون اسـت كـه بـه فكـر راه چـاره      بر صالبت، قدر
آخرين زن قدرت دروني و مثبت نيروي مـذكر را بـه صـحنة عمـل و زنـدگي      . افتند جانشان مي

توانست مانند ديگـر   او نيز مي. برد كشاند و از آن براي بهترشدن شرايط زندگي خود بهره مي مي
دهد تـا بـه    كند و ادامه مي دگي تنهايي شانه خالي كند، اما تالش ميزنان از زير بار سختي و زن

  .هدف واالي خود دست يابد

  اعداد نمادين
هـا بـه كـار رفتـه اسـت، اعـدادي        دانيم، اعدادي كه براي زنان آخر در افسـانه  گونه كه مي همان

. حـاني اسـت  سه نماد يـك تركيـب رو  : گويد سرلو دربارة ويژگي نمادين عدد سه مي. اند نمادين
شـكل عـدد سـه شـكل     . اي است كه دوگانگي آن را وضـع كـرده اسـت    دهندة حل مسئله نشان
سـه محصـول هماهنـگ اعمـال     . اي است كه دربرگيرندة تولد، نقطة اوج و سقوط است دايره نيم

، ص 9؛ 146، ص 10[مبين كفايت يا گسترش وحـدت درونـي اسـت    . يگانگي بر دوگانگي است
  ...].و 100ـ999، ص 19؛ 199

شـمار   عدد چهل نيز از آن جهت كه تصاعد عدد چهـار اسـت، مظهـر كليـت و تماميـت بـه      
ها و روزهاي اجراي مناسك  ها، قرباني ها، جشن در آيين ميترايي، عدد چهل با رازآشنايي. رود مي

در فرهنـگ  . در فرهنگ اسالمي عدد مرگ، دگرگوني و نيز بازگشت به اصل اسـت . مرتبط است
روزهاي رستاخيز از . گانة روزه مأخوذ از چهل روز سرگرداني مسيح است زهاي چهلمسيحي، رو

حضور موسي، اختفاي الياس، طوفان نوح و . عيد پاك تا معراج، زمان پرهيزكاري و اعتكاف است
سال در صحرا سرگردان بودنـد   يهوديان چهل . امتحان نينوا در زمان يونس هريك چهل روز بود

  ].36، ص 11[وود و سليمان چهل روز بوده است و مدت حكمراني دا
نشسـتن گويـاي    چلـه . چهل نماد كمال است: گويد هينلز نيز دربارة نمادينگي عدد چهل مي

. كشي به مدت چهل روز بـراي رسـيدن بـه تمنـا يـا گريـز از گنـاه اسـت         گيري و رياضت گوشه
                                                        

 در شخصــيت قهرمــاني ســفر بررســي« مقــاالت :الگوهــاي پيرســون، رك بــراي مطالعــة بيشــتر دربــارة كهــن. 1
 بـا  كور  بوف در شخصيت قهرماني سفر بررسي و درون قهرمان بيداري الگوهاي كهن بر تكيه با احتجاب شازده
  .ديگران و سرمدي مجيد از »درون قهرمان بيداري الگوهاي كهن بر تكيه
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اشتي از عدد چهل پيوند دارد گرفتن و عزاداري در روز چهلمِ مرگ درگذشتگان با چنين برد چله
]. 503، ص 23[داننـد   و به همين دليل است كه چهلمين روز هر فصل را نماد اوج هر فصل مي

دادن كارهـاي مهـم و    هاي مـا واحـد زمـاني انجـام     ها و قصه تنها در اساطير، افسانه عدد چهل نه
كننـده   نيـز نقـش تعيـين   هاي ما  ها، آداب و رسوم و سنت كننده است، بلكه حتي در آيين تعيين
ــد خورشــيد برگــزار مــي  . دارد ــه جشــن ســده چهــل روز پــس از تول ــه . شــد از جمل اعتقــاد ب
شـود، بـا    شـدن او محسـوب مـي    گرفتن و كامـل  شدن نوزاد كه مرحلة اساسي در شكل روزه چهل

  ].108، ص 5[ويژگي تماميت و تكامل چهل پيوند دارد 
كمـال و فراوانـي اسـت و از تـواني جـادويي       عدد صد نيز در اسـاطير ايـران و جهـان نمـاد    

يافته و زناني اسـت   سوم، چهلم و صدمين زن نماد زنان كمال]. 503همان، ص [برخوردار است 
  .كند كه رودخانة زندگي خود را از سمومي كه حيات وحش او را آلوده كرده است، پاك مي

  ساختن مجسمه، مترسك و صحبت با چراغ
خـرين زنـان از زنـدگي روزمـره و تنهـايي و ماننـد پرسـفون زنـدگي در         هاي ايراني، آ در افسانه

دانند زنـي كـه احسـاس     اين زنان، برخالف زنان نخستين، مي. شوند سرزمين مردگان خسته مي
كـم   شدن خالقيـت خـود كـم    كند با سرشت زنانة خود قطع رابطه كرده ممكن است با جاري مي

توانـد در كاشـتن گيـاه، آشـپزي،      جديد حيات مـي اين ت. بتواند خويشتن خويش را بازپس گيرد
  ].162، ص 21[تزئين خانه، يافتن دوستان جديد، بافتن، نوشتن يا رقصيدن اتفاق بيفتد 

البته اين سـخن بـدين معنـا نيسـت كـه مـردان از       . اي زنانه است خالقيت خصلت و ويژگي
تن، بـاروري و زايـش از   كـردن، سـاخ   اي ندارند؛ اما شايد بتوان گفـت خلـق   نيروي خالقيت بهره

هـاي جـالبي    يكي از كساني كه در زمينة خالقيت و نبوغ زنانه نظريه. هاي بارز زنان است ويژگي
كريستوا براي اشاره به . ـ فرانسوي، است كاو و منتقد بلغاري فيلسوف، روان ،1دارد، ژوليا كريستوا

با استفاده از ايـن   تيمائوسر رسالة وي د. برد بهره مي 2بودن خالقيت در زنان از مفهوم كورا ذاتي
در . كوشد شرحي از چگونگي پيدايش جهان هستي و منشأ يا جايگاه آن به دسـت دهـد   واژه مي

، ص 2[گيري جهان، پذيرنده و داية هر تكوين، صيرورت و شـدن اسـت    تفكر وي، كورا در شكل
كويني است، كريستوا از آن جهت كه خالقيت و نبوغ نيز درحقيقت مبناي هر شدن و ت]. 1863

كورا قوة خالقانة : گويد دهد و مي ايدة نبوغ زنانه را با استفاده از مفهوم افالطونيِ كورا توضيح مي
تدبير خالقانة زندگي عميقاً با تجربة جنسي و بدني پيوند خورده و ايـن تـدبير   . سازد زنانه را مي

، فرهنـگ مردسـاالر و فضـاي    بـه بـاور كريسـتوا   ]. 39، ص 13[در زنان بـيش از مـردان اسـت    
گيري  بنابراين، زنان بايد سوژة زنانه را با بهره. اجتماعي مردانه نبوغ زنانه را به حاشيه رانده است

                                                        
1. Julia Kristeva 
2. χώρα 
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. آفرينـد  كنـد و مـي   ها پرسشگري و سـرپيچي مـي   نبوغ زنانة آن. به كار گيرند  از خالقيت و نبوغ
  ].115، ص 12[و دين است عرصة اين پرسشگري، سرپيچي و آفرينندگي، ادبيات، هنر 

هـاي   در افسـانه (گونه كه از زبان كريستوا نقل شد، زنان آخر عليه فرهنـگ مردسـاالر    همان
با تكيـه بـر   ) تواند نماد قدرت و سلطة مردان در جامعة مردساالر باشد ايراني خود مردان كه مي

بـه بـاور   . كننـد  فاده ميدادن زندگي است خيزند و از هر راهي براي ادامه الگوي جنگجو برمي كهن
اسـت، زيـرا هـدف ايـن      1الگـوي آفريننـده   ها، كنش اين زنان تحت تـأثير كهـن   ديگر پسايونگي

خالقيت زمينة هر زنـدگي خـوب   . الگو آفرينش زندگي، كار يا واقعيتي تازه از هر نوع است كهن
ـ    هايي كه دربـارة چگـونگي زنـدگي    ما همگي از طريق انتخاب. است داريم، كـردن در دسـترس ن

هاي يادشده بـه   ها در افسانه جنگجويي و آفرينندگي آن]. 295، ص 7[آفرينيم  مان را مي زندگي
  :شرح زير است

سازند و هـر روز بـا    ها عروسك، مجسمه و آدمي از موم مي هاي گروه اول، آن در افسانه) الف
. كننـد  مشـورت مـي  پرسند كه چه بپزنـد و در مـورد كارهـايش بـا او      از او مي. زنند او حرف مي

او بـا  . در اسـاطير يونـان اسـت    2ها شبيه به عملكرد پيگماليون عملكرد زن وحشي در اين افسانه
اين قصه از سراچة تخيل . را تراشيد كه مجسمه روح و جان گرفت 3چنان عشقي مجسمة گاالته

ان هـاي عـاطفي خـويش را جبـر     ها و ناكامي مردمان زاده شده و داستان فردي است كه شكست
  ].77ـ76، ص 22؛ 50، ص18[كند  مي

دهد،  ها را نشان مي كاوانة آن ها نمود يافته و ابعاد عميق روان يكي از نكاتي كه در اين افسانه
هـا و   هـا و اسـطورة پيگمـاليون، غـم     زنان در اين گروه از افسانه. است 4موضوع و مفهوم فرافكني

فرافكنـي  . مجسمه و مترسك فرافكني كردندكاوي به  شان را در اصطالح روان هاي زندگي سختي
شدن جنبة مهمي از شخصيتمان، كه از وجود آن آگاه  ساز و كاري رواني است كه به هنگام فعال

شود، آن را خارج از خود و متعلق به فرد ديگـري   وقتي چيزي فرافكنده مي. دهد نيستيم، رخ مي
برند؛ بدون  به مجسمه و آدمك پناه مي زنان از روي تنهايي]. 55، ص 16؛ 17، ص 4[پنداريم  مي

هـا   مانـدن آن  اين اقدام ناخودآگاهانه عامل اصلي زنـده . آنكه متوجه هدف نهايي اعمالشان باشند
  ].همان[گونه كه فرافكني، اقدامي آگاهانه و از روي انتخاب نيست  ؛ همان شود مي

ند، روشـي درمـاني بـه نـام     ا ماندن انتخاب كرده جالب است بدانيم روشي كه زنان براي زنده
بـه كـودك امكـان بيـان افكـار و       6هـا  درمـاني اسـتفاده از عروسـك    در بـازي . است 5درماني بازي

ها، عاليق و تمايالت خود  كند تا بيمار بتواند ترس احساسات او را بدون ترس و مقاومت مهيا مي

                                                        
1. Creater Archetype 
2. Pygmalion 
3. Galatte 
4. Projection 
5. play therapy 
6. puppet 
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در مـورد برخـي از   مشـهور اسـت كـه    : گويد سرلو نيز مي]. 148، ص 17[را در صحنه وارد كند 
بـر  . دارد سازد و آن را محتاطانه از همگان پنهان نگـه مـي   هاي رواني، بيمار عروسكي مي بيماري

]. 565، ص 10[شـود   بازتاب شخصـيت بيمـار در عروسـك پديـدار مـي      1روسو.ج.بنياد نظرية ج
را شـفا   استس نيز معتقد است كه با تعليم صنايع دستي و هنرِ ساختن بسياري از بيماران خـود 

سـاز خـود    هاي دست ها و مجسمه ها با عروسك قهرمانان اين افسانه]. 18ـ17، ص 3[داده است 
اي بـه   هـا بـه انـدازه    آن. گوينـد  ها جان دارد، سخن مـي  كنند و با اشيايي كه به باور آن بازي مي

 شـود و حـس زنـدگي    ها دور مـي  كنند كه احساس تنهايي از آن موجود ساختگي ايمان پيدا مي
  .يابد ها جريان مي دوباره در روح آن

شود، ظاهراً با چراغ و  هاي گروه دوم، دختر وقتي از روزة سكوت زن خسته مي در افسانه) ب
چـراغ بـا تـو بـودم،      چـراغ : كند گونه صحبت مي دختر با پسر اين. زند باطناً با همسرش حرف مي

در اين گروه ]. 56، ص 8[ن با تو بودم چراغ با تو بودم، پسر عموجان با تو بودم، پسر عموجا شاه
جـاي صـحبت بـا شـوهر در ذهـن        ها نيز زن خالق است كه ايدة صحبت با چراغ را به از افسانه

او ذهنـي خـالق دارد و   . كنـد  دهد و مانند خواهران ديگر صورت مسئله را پاك نمـي  پرورش مي
اش  هاي زنـدگي  الت و دغدغهبنابراين، از مشك. نكردن همسرش قناعت ورزد تواند به صحبت نمي
كند و جـان خـود را از    كشيدن دنياي دروني خود استفاده مي هايي براي به چالش عنوان زمينه به

آفرينندگي و پرورش خالقيت به باور پيرسون جان انسان را از مـرگ  . دهد خطر مرگ نجات مي
نـوعي بـه حـس     بـه  الگوي آفريننده در زندگي مـا فعـال اسـت،    كه كهن هنگامي : دهد نجات مي

كـردن آن   مـان و محقـق   اي بـراي زنـدگي   پذيري در جهت پرورش پنـداره  سرنوشت و مسئوليت
. شايد احساس كنيم اگر اين كار را انجام ندهيم، جانمان را از دست خـواهيم داد . پنداره آگاهيم

ن چنين حالتي درست مانند آن است كه در وضعيت مرگ يا زندگي قـرار گرفتـه باشـيم، بـا ايـ     
  ].306ـ305، ص 7[تفاوت كه آن مرگ فيزيكي نيست، بلكه مرگ جان است 

  زندگي شاداب
آمـده اسـت    هاي مـردم ايـران   فرهنگ افسانههاي يادشده در كتاب  آخرين توصيفي كه از روايت

مانـدن همسـرش او را تـرك     مرد پس از فهميدن دليـل زنـده  . برگشت مرد و سفر نرفتن اوست
نخست اينكـه در اينجـا شـاهد وحـدت     : كند دو نكتة مهم را آشكار مي سفر نرفتن مرد. كند نمي

انتخاب مبارزه عليه شـرايط موجـود جنسـي مردانـه و     . دروني و يگانگي آنيما و آنيموس هستيم
دانيم، به بـاور   گونه كه مي همان. وار داشت؛ اما استفاده از نيروي تخيل جنسي زنانه دارد آنيموس

الگوي روح مادينه و نرينه يكي از مراحـل   د عناصر متضاد از جمله كهنها اتحا يونگ و پسايونگي
ـ  بنابراين، در دو مرحلة آخر سـفر زن ]. 327 ، ص24؛ 76 ، ص20[رسيدن به فرديت است   مهم

                                                        
1. J.J.Rousseu 
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شود كه قهرمـان را تـا مـرز     قهرمان، اتحاد و امتزاج و يگانگي خاصي بين اين دو عنصر ديده مي
  .رساند رهايي و آرامش مي

زن . وم اينكه، سفر نرفتن مرد بيانگر تأثيرپذيري بيش از اندازة او از قدرت زن وحشي استد
تواند همة موجودات دنياي اطـرافش را تحـت    اي قدرتمند و بااقتدار است كه مي وحشي به اندازه
اي بـه   او شـناخت درسـت و عالمانـه   . او زني خالق، دانا، معلـم و خردمنـد اسـت   . تأثير قرار دهد

بـه همـين   . هـاي ايرانـي   طي كه در آن قرار گرفته است دارد؛ درست مانند زنان آخر افسانهشراي
. گيـرد  كند و سپس تصـميم مـي   گيري مي سنجد، اندازه انديشد، مي كند، مي دليل خوب نگاه مي
اي قدرتمند و مؤثر است كه دنياي اطراف و طبيعت را نيز بـا خـود همگـام و     تصميم او به اندازه

نشـدني و مهارنشـدني؛    وحشي نه به معنـاي رام . او به معناي واقعي وحشي است. كند همراه مي
بلكه وحشي به معناي مطابق ميل و غريزه و جوهرة زنانة خود رفتار كردن، بدون آنكه ترسـي از  

زن وحشـي بـه معنـاي واقعـي     . داشته باشد... هاي بيرون و فرهنگ، تمدن، مردان اطراف، قدرت
  .شود كند و به همين سخن و كنشش مؤثر واقع مي بي او را تهديد نمينقا. خود خود است

  گيري نتيجه
ــ درمـان و    الگوي پرورش زندگي خالق يكي از الگوهاي كالريسا پينكوال اسـتس در مقـام روان  

است كه چگونگي پرورش خالقيـت و نيـروي تخيـل را در زنـان     ) پسايونگي(شناس يونگي  روان
هـاي   در افسـانه . هايي را براي آموزش اين مفهوم انتخاب كرده است استس قصه. كند بررسي مي

، ايـن مفهـوم   2پادشاه و دخترش و  قصة حاجي، مرد بازرگان، سلطان ماه، مومي ننهايراني، مانند 
در . شده از سوي استس نمود يافته است هاي انتخاب تري به قصه تر و صريح ه واضحچه بسا با نگا

زنان نخستين . شوند گزينند و خود راهي سفر مي ها، مردان زناني را براي زندگي برمي اين افسانه
ــ   توانند شرايط اين زندگي را تحمل كنند و قهرمان روايت، زنان آخرـ سوم، چهلـم و صـدم   نمي

اي به ساخته و هنـر   اندازه ها با كاربرد نيروي تخيل و ساختن مجسمه يا عروسك، به  آن. هستند
كنند و به ايـن دليـل از خطـر مـرگ و      يابند كه آن را فردي زنده تصور مي دست خود ايمان مي

، قهرمان در برابر سـكوت همسـر خـود بـا     2پادشاه و دخترش در افسانة . يابند تنهايي نجات مي
  .كند كند و او را وادار به زيستن و زندگي مي چراغ صحبت مي

هـاي ايرانـي براسـاس     آنچه در اينجا اهميت بسياري دارد، ظرفيت و قابليت بازخواني افسانه
هاي ديگـر پسـايونگي    با استفاده از اين روش و روش. ها و رويكردهاي نوين نقد ادبي است نظريه

تـوان ابعـاد    مـي ... و 4، مـاريون وودمـن  3داك، مورين مر2جانسون. ، رابرت1مانند روش دبي فورد
  .هاي ايراني را كشف كرد شناسانة عميقي از افسانه كاوانه و روان روان

                                                        
1. Debbie Ford 
2. Robert A. Janson 
3. Maureen Murdock 
4. Marion Woodman 
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  منابع
: ترجمـة جمشـيد نـوايي، تهـران     ،ها هاي پريان و داستان قصه). 1384(آندرسون، هانس كريستيان ] 1[

  .2چ  نگاه،
: ، تهـران 6حمدحسـن لطفـي و رضـا كاويـاني، ج     ترجمـة م  ،دورة آثـار افالطـون  ). 1357(افالطون ] 2[

  .خوارزمي
هـايي دربـارة    هـا و قصـه   افسـانه : دونـد  هـا مـي   زناني كه با گـرگ ). 1394(استس، كالريسا پينكوال ] 3[

  .10پيكان، چ : الگوي زن وحشي، ترجمة سيمين موحد، تهران كهن
  .7افكار، چ : تهران، نيوندي فيروز ترجمة، پنهان يار). 1393(جان  اسنفورد،] 4[
  .مركز: ، تهراناي هاي اسطوره دربارة قصه). 1391(اميرقاسمي، مينو ] 5[
: ، ترجمـة آذر يوسـفي، تهـران   شناسي زنـان  اي و روان نمادهاي اسطوره). 1384(بولن، جين شينودا ] 6[

  .3آشيان، چ 
  .كلك آزادگان: ، ترجمة فرناز فرود، تهرانبيداري قهرمان درون). 1394(اس . پيرسون، كارول] 7[
 و كتـاب : ، تهـران 2ج  ،ايران مردم هاي افسانه فرهنگ. )1378( اشرف؛ خندان، رضا علي درويشيان،] 8[

  .فرهنگ
  .فرهنگ و كتاب: ، تهران15و  11، 10، 9ج  ،ايران مردم هاي افسانه فرهنگ). 1381(ــــــــــ ] 9[
  .دستان: مهرانگيز اوحدي، تهران، ترجمة فرهنگ نمادها). 1389(سرلو، خوان ادواردو ] 10[
  .فرشاد: ، ترجمة مليحه كرباسيان، تهرانفرهنگ مصور نمادهاي سنتي). 1380(سي . كوپر، جي] 11[
  .رخداد نو: ، ترجمة مهراد پارسا، تهرانفرديت اشتراكي). 1389(كريستوا، ژوليا ] 12[
  .روزبهان: وري مهرداد پارسا، تهران، ترجمه و گردآزن بيگانه). 1389(كريستوا، ژوليا و ديگران ] 13[
: ، ترجمـة احمـد بهمـنش، تهـران    2و  1، ج فرهنـگ اسـاطير يونـان و روم   ). 1341(گريمال، پير ] 14[

  .2اميركبير، چ 
  .آگاه: ، ترجمة كاظم فيروزمند، تهرانپژوهشي در جادو و دين: شاخة زرين). 1383(فريزر، جيمز جرج ] 15[
  .14حميدا، چ : ، ترجمة فرناز فرود، تهراننيمة تاريك وجود). 1390(فورد، دبي ] 16[
  .افراز: ، تهراندرمانگر گويان روان قصه). 1390(فرهنگي، حسن ] 17[
  .توس: ، ترجمة جالل ستاري، تهرانها زبان رمزي افسانه). 1364(لوفلر، دالشو ] 18[
مهاجري و محمدرضا صادقي اردوباري، ، ترجمة زهرا گويي و هنر تخيل قصه). 1377(ملون، نانسي ] 19[

  .جهاد دانشگاهي مشهد: مشهد
  .4مركز، چ : ، تهرانخدايان و انسان مدرن، يونگ). 1386(مورنو، آنتونيو ] 20[
  .3بنياد فرهنگ زندگي، چ : ، ترجمة سيمين موحد، تهرانبودن ژرفاي زن). 1393(مرداك، مورين ] 21[
  .3ققنوس، چ : ، ترجمة عسگر بهرامي، تهرانيونان و روم هاي اسطوره). 1387(ناردو، دان ] 22[
حسين باجالن فرخـي،   ، ترجمه و تأليف از محمدشناخت اساطير ايران). 1383(هينلز، جان راسل ] 23[

  .اساطير: تهران
آسـتان  : ، ترجمة پروين فرامـرزي، مشـهد  شناسي و كيمياگري روان). 1373(گوستاو . يونگ، كارل] 24[

  .قدس رضوي
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