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 شناسي يونگاي لكي بر مبناي روانتحليل قصه

∗علي حيدري

 دانشگاه لرستان
 چكيده

خالف تصـور بـر. رودقصه؛ بخش مهمي از ميراث فرهنگي هر قوم به شـمار مـي

تر در ذهن افراد علمي دنياي مدرن، مفهـومي غيرعلمـي امروزي از قصه، كه بيش

ميدارد، در دنياي قديم از اساسي بـه نظـر. اسـتهشدترين مفاهيم بشري قلمداد

درسد تفكرات مي بيذهني انسان گذشته چه و چه در ناخودآگاه، تأثيرر خودآگاه

و بيشقصه. از قصه نبوده است تـر در ناخودآگـاه كـودك جـاي ها در خودآگاه

و بسياري از دردها مي مي گيرند كـودك بـه كمـك قصـه. دهنـدي او را تسكين

 هـاي دشـوار اديپـي، هـاي ناشـي از خودشـيفتگي، تصـميم تواند بر نوميـدي مي

و رقابت و برادري ها؛ آماده ترين اهداف قصهيكي از مهم. چيره شود... هاي خواهر

ورود صـحيح،قصـه. كردن كودك براي درك تدريجي مسـائل زناشـوئي اسـت 

ترين تأثير را در رشـد كودك را به دنياي بلوغ جنسي، آن هم از راه كنايه كه بيش

ي مقاله، كوشيده شده يـك قصـه در اين. كندصحيح او به همراه دارد، فراهم مي

هم رايج در گويش لكي بر اساس روان و تحليل شود، چنـين شناسي يونگ، تجزيه

در ذهـن» آنيمـوس«و» آنيمـا«نشان داده شده است كه چگونه مفاهيمي همچون 

.گذشتگان ما وجود داشته است

.ي لكيآنيما، آنيموس، شهوت، قصه، قصه: كليدي هاي واژه

 اهميت قصه.1

و برخي از مردم كه معتقدند قصه تصوير حقيقي زندگي را بيان نميبرخالف تصور  كند

و ادبيات فارسي∗  aheidary1348@yahoo.comدانشيار زبان

22/7/91:تاريخ پذيرش مقاله19/6/90:تاريخ دريافت مقاله



و تابستان1ي، شماره4سال/ مطالعات ادبيات كودكي مجله )7پياپي( 1392، بهار 50

از) 193: 11384بتلهـايم،(بار است، براي سالمتي اخالقي كودك زيان در دنيـاي قـديم
مياساسي تـرين واقعـي ها در حقيقت بيانگرقصه.شده استترين مفاهيم بشري، قلمداد
و ماننـد،و اهداف امروزي هستندهاي دوران كودكي زندگي كـه بـر قصـه ... سـرگرمي

از. دوم اهميت قـرار داشـته اسـتي مترتب است، در درجه حتـي امـروزه نيـز بعضـي
و نشاط بخشي را از مهم انـد تـرين اهـداف قصـه دانسـته محققان معاصر، اطالع رساني

آن.)8: 1382حسيني،( غافـل اهميت قصه تـا جـايي اسـت كـه كتـب مقـدس نيـز از
كه بتلهايم.اند نمانده و انجيل بـه قصـه بسياري از داستان«: بر اين باور است هاي تورات

و مـاهي؛شباهت دارند ي حتـي وجـود سـوره.)89و29: 1384بتلهـايم،(» مانند يونس
و ياگر به منزله...و)3/يوسف(اي از قرآن احسن القصص در آيه تعبير قصص در قرآن

در گذاري ارزش بي قصه . ورزد تاكيد مـي اهميت قصه در آن دوران،برشك قرآن نباشد،
علت روي آوردن كتب مقدس به قصه، ظاهراً از آن روي است كه قصه نياز فطري بشـر

و مادران هنوز به شدت باور داشتند كـه داسـتان«: بتلهايم معتقد است. است هـاي پدران
و معناي آن را حل مي و انجيل معماي زندگي ي آنـان كتـاب بـه عقيـده ... كننـد تورات

آشـنايي كـودك بـا.)87:همـان(» هاي الزم را در برداشـتي پرسشمقدس پاسخ همه
و مـادر مسائل جنسي كننـد، از رهگـذر قصـه، يـاد مـي از آن بـه عنـوان تـابو، كه پدر

يك. است پذير امكان و مادر نميسو از  كـودك تواننـد مسـتقيماً ايـن مسـائل را بـه پدر
و از ناپذيراست كه كودك بايد در سنين بـاالتر، ديگر، ضرورتي انكار سوييگوشزد كنند

و مـادر بـيش است كـه نادرستيكتمان اين حقايق راه؛ اماتجربه كند را هـا تـر پـدر آن
با گزينند؛ برمي  اساسـي ناگهاني، مشكالت بروزدر حالي كه طوفان بلوغ جنسي كودك،

ي كودكانـه، بـااشوك ناشـي از برخـورد غريزهـ«: معتقد استيونگ. آوردرا به بار مي
و حتي به نظر من شرط الزم انـرژي روانـي اسـت ماهيت اخالقي، مطلقاً اجتناب » ناپذير

و برجسته ساختن نقش اساسـي.)127: 1377يونگ،( از آنجايي كه توجه ويژه به قصه
لذا مطالعـه، تحليـل.ر سازدتواند راه رشد طبيعي او را هموارتآن در زندگي كودك، مي

و نو به قصه و رويكردي علمي . ها، ضرورتي اجتناب ناپذير استمحتواي

 كاركرد قصه.2

ميچه غالباً قصهاگر  ان ـــشوند كه براي سرگرم كردن كودكهاي پريان تخيالتي پنداشته

1 Bruno Bettelheim 
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مي)37: 11366دالشو،(خردسال مفيدند، و اما به نظر و انـدرز رسد كه داروي تلخ پنـد
و چراغ زندگي، در البالي اين قصه و زنـدگي بـر هاي به ظاهر ساده، نهفته است آينـده

و نگـاه ديد دوگانه. گذاردمخاطب تأثير مي اي كه در مورد قصه وجود دارد، رويكردهـا
و بعضي معتقدند كه قصه در كودك اميده. دوگانه كرده استآنما را به  و دراز اي دور
مي آوردميپديد واقعي غير ميهم كند،و او را از دنياي واقعي دور شود كـه چنين باعث

بـا موجـودات هـاآن. شـوند، از آموختن علم بيـزار بياورندبه جادوگري ايمان كودكان
و اژدها آشنا مي و غول شوند كه در روح لطيف كودك تـأثير منفـي خطرناكي مانند ديو

ومي قصچنين برداشت ...گذارند توجه نكردن به قصـه بـه عنـوان يـكثباعه، هاي از
هـاآن.انـد دنيـاي علمـي جديـد شـدهدر، به ويژه براي والديني كه غـرق شود ابزار مي

و مادر،معتقدند اگر بچه مي پدر داند، تأثير قصه اسـت نـه رفتـار واقعـي را رقيب خود
و گـذارد، بـر انسـان بر كودك مـيهاقصهبعضي از طبيعي است كه تأثيري كه ... كودك
و بزرگميان را«زيرا؛ گذاردسال نمي سال هر داستان بخش معيني از تكامل دوران انسان

اين همه دشـمني بـا قصـه، يكي از داليل شايد.)506: 1384بتلهايم،(» كندمنعكس مي
مياين است كه  و نيازهـاي او را شـبيه خـود منتقد قصه، كودك را با خود يكي انگـارد

و كاركردهـاي طـوالنيايهاگر از زواي،از جهت ديگر. داندمي ديگر به قصه نگاه كنـيم
مدت او را در كودك مخاطب در نظر بگيريم، خواندن قصه براي كـودك اتـالف وقـت 

مي. تلقي نخواهد شد ما قبالً به قصه فقط بـراي سـرگرمي بـه ويـژه بـراي: گويددالشو
ب؛كرديمكودكان نگاه مي ه اسطوره بازگرديم، بـه كشـف اسـرار حقيقـت اما اگر از قصه

بر.)38: 1366دالشو،(شويم نائل مي و تأثير قصـه بـر مخاطـب شايد شمردن كاركردها
و يا هر قصـه بـر افـراد مختلـف،  و هر قصه تأثير خاص خود داشته باشد يكسان نباشد

مي. تاثيرات متفاوتي داشته باشد ه را چنـين توان بعضي از تـأثيرات قصـ اما به طور كلي
ميدربرشمرد، حس عدالت طلبي را مي كند؛مخاطب تقويت ،شـود باعث تلطيف روح

. كنـد رسد، عنصر تخيـل را تقويـت مـي به ويژه وقتي ضد قهرمان به سزاي اعمالش مي
مي«: گويدبتلهايم مي آموزد كه چگونه از يك مرحلـه بـه مرحلـه ديگـر تخيل به كودك
و تسكين. رشد كند آالم مي شود، با توجه به پايان خوش آن باعث تجديد باعث رهايي

و اميدواري مي شايد بتوان بعضـي از كاركردهـاي ديگـر.)205: 1384: همان(»شودقوا
مي باعث تجربه: قصه را چنين برشمرد ميبه شود،اندوزي و مخاطب آموزد كه بـا دقـت

 
1 M.Loeffler Delachaux 
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مينابساماني مخاطب را چنينهمكار بر مشكالت غلبه كند، پشت بخشد، نااميدي سامان
ميو ناتواني كودك را درمان مي و بسيار زود آماده و جامعـه را كند شود كه بار خانواده

مي،بر دوش بكشد هاي كـودك، ترين پرسشبه مهم،كندراه زندگي را بر كودك هموار
و قانع كننده مي دهد، ترس از تنهايي، ترس از گرسـنگي، تـرس از گـم پاسخي در خور

وشد ميدر قصه...ن و دالوري مخاطبو در نهايت شود،ها، براي كودك حل شجاعت
و  ...را به دنبال دارد

مي،در باور گذشتگان، كودك و از رهگـذر درست زندگي كردن را از قصه آمـوزد
هـاي از ويژگـي«. كنـد ترين مسائل زندگي آماده مـي قصه است كه خود را براي اساسي

و روشني بيـان مـي است كه دو راهههاي پريان اين قصه . كنـد هاي هستي را به اختصار
در حالي. ترين شكل آن درگير شوددهد كه با مشكل، در اساسياين به كودك امكان مي

راي موفقيـتي پريان همـه قصه. كه يك ماجراي پيچيده او را سردرگم خواهد كرد هـا
م.)8: 1381بتلهايم،(» كندساده مي هـاي پريـان عـالوه بـر قصه«: گويديدر جاي ديگر

مي،سرگرم كردن كودك و شخصيتش را پـرورش سبب شود كه او خود را بهتر بشناسد
مي.)13: همان(» دهد  رسد در دوران اوج رواج قصه، مسائل چندان پيچيده نبودهبه نظر

و صميمي بودهو موضوعات مطرح شده در قصه كمـدين1»دان مـاركيز«. استها، ساده
دنيـا فقـط يـك قصـه بـراي: آمريكايي معتقد است كه فقط يك طرح اصلي وجود دارد

قص. بازگو كردن دارد كه بسيار قديمي است قصيهيك اي ساده، قصـهيهكوچك، يك
».اي شـد كه به آساني بازگو شده است، جواني بود در بابل كه به شدت عاشـق دوشـيزه 

حقـايق موجـود سـاخته اساسها بر بهتر است بگوييم كه قصه.)133: 21371اسبورن،(
و پيچيدگي اوضاع، تغيير شكل شده و همگام با پيشرفت ظاهراً در روزگاران. انددادهاند

شـايد،به همين دليـل؛ استتر از اكنون بودهكم گذشته، مسائل تأثيرگذار بر رفتار آدمي،
و تأثير قصه بيش پذيرفتـه تري از قصه مـي كودك، تأثير بيش شخصيت در نتيجهتر بوده

هـاي ناشـي از خودشـيفتگي، كـودك بـر نوميـدي«هاسـت كـه از رهگـذر قصـه. است
و رقابت تصميم ميهاي دشوار اديپي، و برادري چيره از. شودهاي خواهر او ناچار است
و حـس وابستگي و آگـاهي نسـبت بـه خـود و اعتماد به نفس هاي كودكي خود بكاهد
از اين رو او ناچار اسـت بفهمـد در خودآگـاهش. شناسي اخالقي را تحصيل كندهوظيف

 
1 Dun  Markese  
2 Alex faickney osborn 
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.)11: 1384بتلهـايم،(» رويدادهاي ناخودآگاهش، مقابلـه كنـد گذرد، تا بتواند با چه مي
كهي بارهبتلهايم در او را از درونـش. كنـد قصه كودك را سرگرم مـي«: قصه معتقد است
و باعث رشد شخصيت آگاه مي ميكند قصـه در سـطوح بسـيار متنـوع چنـان. شود او

ميمفاهيم را به كودك انتقال مي و زندگي او را توانا توانـد سازد كه كتاب ديگر نميدهد

.)27: همان(» اين تنوع را در برداشته باشد

ي موضوعپيشينه.3

را،آن اسـت كـه قصـه كـودك،كه بتلهايم معتقد استها، چنانترين اهداف قصهاز مهم
و او را به طـور طبيعـي بـا آهسته آهسته، براي ورود به دنياي بلوغ جنسي آماده مي كند

: 1381 بتلهـايم،(و)40،211،212،460،461،454: همـان( كنـد اين مسائل آشنا مـي 
.)162و160

ميفريدون بدره و تعبير رؤيـا در كتاب1فرويد: گويداي ، رؤيـا را بيـانگر آرزوهـا
و ترس دوران كودكي دانست كه با لباس مبدل بيـرون آمـده پنهانهاي جنسي سركوفته
هـاي رمـزي اگر تمثال.»...قدم بعدي برابر گرفتن رؤيا با ديگر انواع فولكولور بود. است

و به نحو منطقي ترتيـب داده شـوند، داسـتاني از تمنـاي  و نمادين درست فهميده شوند
ب و شرم را براي ما ميجنسي، گناه از)23: 1371پـراپ،(»...گوينـد از شـاگردان فرويـد

و پيروانش هر كدام بـه5حتي يونگ4،و گزه روهايم3اريك فروم2،جمله، ارنست جونز
حتي اريـك فـروم.)25-24: همان(اند بررسي كردهها را از اين زاويه،ي خود قصهنوبه

راقرآني حضرت-داستان تاريخي اسـتو تحليـل كـرده از ايـن زاويـه تجزيـه يونس
مي.)25: همان( از،رسد قصه براي فهـم تـدريجي مسـائل زناشـوئي به نظر  راهآن هـم

مـي جنسي غريزهترين تأثير را در رشد صحيح كنايه كه بيش د كـودك بـه همـراه دارد،
ميچنان. پردازان بوده است نظر قصه موضـوع،دهـد در جوامـع گذشـته كه قراين نشان

ي دنيـاي شد، يـا حـداقل بـه انـدازه ورود جوانان به دنياي شهوت، يا مشكل تلقي نمي
هـاي جنسـي در رشـد آگـاهي: معتقد اسـت6مالينوسكي. كردمتمدن امروزي جلوه نمي

 
1 Sigmond Freud .  
2 Ernest Jones. 
3 Erich Fromm.
4 Geze Roheim 
5 C.G.Jung. 
6 Bronislaw Molinowski 
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و غربـي، طبيعـي و روستايي، نسبت بـه جوانـع قشـر بـاال تـر اسـت جوامع قشر پايين
از).63: 1379مالينوسكي،( ميفرويد و معتقد است كه سـركوبي روابـط اين فراتر رود

و اگـر تمـدن را رهـا مـي  و در جوامـع بـدوي جنسي، محصـول تمـدن اسـت كـرديم
 ). 132: 1363فرويد،(و)46: 1382فرويد،(تر بوديم بسيار خوشبخت زيستيم، مي

و كتب ارزشمندي در اسـت شـده نوشـته مقاله ايني موضوع زمينه مقاالت متعدد
آنكه پرداختن به همه به بعضي از اما ضرورت دارد؛ي اين مقاله نيستها در حوصلهي

،ي ديـدگاه يونـگ برپايه پژوهشيدر) 1381( اميني.طور خالصه اشاره شودبهمقاالت 
و فريدون را به سوي فرديت بررسي كـرده در ايـن مقالـه،.اسـت مراحل رشد ضحاك

و ضحاك تجلي انـد بـر اسـاس مختلـف يـك روان واحـد، پنداشـته شـده هاي فريدون
از) فريـدون/ضـحاك(» قهرمان«ي رشد مراحل چهارگانه1ي جوزف ال هندرسون نظريه
ي خرگوشـي، گـر، دوره حيلـهي دوره: ترين صورت، كه عبارتنـد از ترين تا كاملابتدايي
و دورهدوره و همكـارانشلياقبـا چنـين هـم. استي توأمان، بررسي شدهي شاخ قرمز

و خسـروي موسـوي.اندي ديدگاه يونگ تحليل كرده داستان سياوش را بر پايه) 1386(
و منفي آنيما به تحليل جنبهنيز) 1387( نگارنـدگان. انـد پرداختهدر شاهنامه هاي مثبت

و زنان گمراه مقاله، و فرانـك،ي هفتكننده سودابه خـوان را آنيمـاي منفـي ناخودآگـاه
و سيندخت را آنيماي مثبـت ناخودآگـاه مـي فرنگيس، سـپس بـه تحليـل.دنـ دانرودابه

و دختـران جمشـيد كـه پـس از اسـارت آزاد مـي  ،شـوند شخصيت خواهران اسـفنديار
ميو پرداخته مينتيجه و از گيرند كه آنيما در برخورد با خودآگاه توانـد دگرگـون شـود

و ناپاكي  و پاكي به اسارت و دوباره در برخورد با يك خودآگاه حالت آفرينندگي درآيد
بــا رويكــردي)1387(و جعفــريطغيــاني.ي خــود بــاز گــرددنيــك بــه حالــت اوليــه

را روان ك شناختي، گنبد پنجم هفت پيكر نظامي از وحـدت،در اين مقاله اند؛ ردهتحليل
و ناخودآگاهي صحبت شده» خود«و»من«ميان  .تاسـو ايجاد تناسب ميان خودآگاهي
مي،نويسندگان باور به هـاي مختلـف روان شود كه فرد با اليـه اين امر تنها زماني محقق

و در نهايـت بـا،خويش و آنيموسي ديـدار كـرده .مالقـات كنـد» خـود«سايه، آنيمايي
و آنيمـوس) احـوال( منزل چهارم عرفا) 1389( فرد ميرباقري را معـادل ديـدار بـا آنيمـا
و. است دانسته فراينـد فرديـت را در شـاهنامه بـا تكيـه بـر)1389(يرميـرانم تسـليمي

چه.اند شخصيت رستم بررسي كرده بـه فراينـد فرديـت از ديـدگاه مقاله بيشتر ايناگر

 
1 Joseph  hal Henderson 
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دراختصاص يافتهيونگ و آنيموس نيـز پرداختـه شـده،  بخشي از مقاله به مبحث آنيما
و(است و سوراني.)47-29: 1389،همكاران تسليمي ، به بررسي نقش)1389(فروزنده

، چنـين هـم انـد؛ گيري شـعر اخـوان ثالـث پرداختـه ها، از جمله آنيما در شكلكهن الگو
و درودگريان و)1390(حدادي به بررسـي كهـن الگوهـاي سـايه، خـود، نقـاب، آنيمـا

وآ و شخصيت... نيموس . انـد كـرده بر اين اساس تحليـل را، هاي اصلي داستانپرداخته
م و جلوه) 1391( هرآباديسلماني نژاد و آنيموس مثبه بررسي آنيما و منفـي آن هاي بت
اي كـه مسـتقيماً بـه مبحـث مـورد نظـر امـا مقالـه.اندزاده پرداختهصفار در شعر طاهره

و پريان، وجود نداردهاپرداخته باشد آن هم بر مبناي قصه اين پرداختن به بنابر.ي سنتي
ه و و نوجوچنين موضوعي هم براي والدين اناني كه به دنيـاي بلـوغ پـام براي كودكان

مي نهاده .تواند مفيد باشداند،

و بررسي.4  بحث

بـا توجـه آن را اي رايج در زبان لكي، قصههاي از قسمتپس از نقل،ي حاضردر مقاله
و تحليل خـواهيم شناختي يونگ، به صورت مختصر هاي روانآموزه به بعضي از تجزيه

.ي مورد نظر نقل شودي از قصههايقبل از هر چيز الزم است بخش.كرد

 پسري كه هفت قتل كرد.5

) درويش دوره گرد( كه با هفت ابدال خود راهنمايي پسر جواني به همسرباپادشاهي ...
پسر جوان كمان كشيد ابتدا زن، سپس شش تا از هفت ...«.شودرابطه دارد، مشكوك مي

و. رساندابدال را به قتل  پادشـاه پـس از آن مـاجرا، پسـرجوان را جانشـين خـود كـرد
و خودش مقدار زيادي از پول خزانه را برداشت، توبره بـهي درويشي بـر دوش افكنـد

شدطور  و دور از آباداني، قلعـه. ناشناس از آن مكان دور اي بـراي سـكونت در دل كوه
و هر روز پس از دوره ميگردي، شب براي استرخود ساخت روزي. رفتاحت به آنجا

بيبراي خانواده شداي .ي دختـر نگـران بودنـد ها براي آيندهآن. بضاعت، دختري متولد
و به تربيت او مشغول شد، سپس آن دختـر پادشاه دختر را با مبلغ گزافي از آن ها خريد
و براي آن و ماننـد ملكـه را به همسري برگزيد اوي نخسـتين كه پاكدامن باقي بماند بـه

و در همـان قلعـه، او را محبـوس كـرد  او. خيانت نكند، دور از انبوه مردم شـب پـيش
مي مي و صبح درِ قلعه را محكم و بـه دوره بود از قضـا، روزي. رفـت گـردي مـي بست
دم كه آنجـا سپيده. هاي آن قلعه بيتوته كردنددر نزديكي) گردآهنگر دوره(اي كولي عده
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و هر چه به اطراف نگـاه كـرد، خبـري از قافلـه را ترك كردند، جواني از قافله جا ماند
كـه از دور،ي كوهستان ادامـه داد تـا ايـن راه خود را در دامنه حيران زده،الجرم. نيافت

ناگهان. به قلعه كه رسيد، اطراف آن گشتي زد، راه ورودي نيافت. چشمش به قلعه افتاد
ميچشمش به دختر زيبايي افتاد كه از پنجره پس از گفت. كندي مرتفع كاخ، به او نگاه

همو شنودي، پسر دختر را قانع كرد كه تمام لباس آن بسته،هايش را به هـا ريسـماني از
آن.ي آن وارد كـاخ شـود پسر به وسـيلهتا كردهو از پنجره آويزان درست كند پـس از

ميروزها  و نوش شببا دختر به عيش و گلي، دور از چشـمان اي ها در خمرهپرداخت
ميپادشاه نگون . خوابيدبخت

از دور درويشـي ديـد كـه تـوبره بـر.كردميروزي پادشاه در مرغزاري استراحت
از. در مسافتي نزديك او نشست، امـا پادشـاه را نديـد پيرمردآن. آيددوش مي درويـش
و نوش پرداخـت توبره و با او به عيش از.ي خود زني مانند ماه بيرون آورد پادشـاه كـه

پـس از آن، زن سـر شـوهرش را بـر ران. تر كرداين كار متحير شده بود، خود را مخفي
و او را به خواب كرد و سپس در جعبه. خود نهاد ي كوچكي كـه همـراه داشـت، دميـد

و با زن بـه شـادكامي پرداخـت را. پسر جوان زيبايي ظاهر شد سـپس زن بـا وردي او
كـه كه از آن همه عجايب متحير شده بود، چيزي نگفت تا ايـن پادشاه. داخل جعبه كرد

و پيرمرد و آن را به دوش انـداخت و زن را با وردي وارد توبره كرد از خواب بيدار شد
و به او گفـت پادشاه از راهي ميان.از آن مكان دور شد مـن«: بر، خود را به ابدال رساند

و قبيله، در اين اي دارم، اگر قدم رنجه كني، نزديكي كلبه هم درويشي هستم دور از قوم
و با هم وارد قلعه شدند پيرمرد».شب را آنجا استراحت كنيم بـه مـرد پيرمـرد. پذيرفت

پادشـاه».كه مشخص است زنـي نيـز داري اما چنان! تو كه گفتي تنهايي«: گفت) پادشاه(
دررا تو هم زنت«: گفت متعجب از اين پيرمرد».بياور تا چهار نفر شويم از داخل توبره

و با هـم  كه مرد چگونه از جريان او خبر دارد، پذيرفت كه زن را از داخل توبره درآورد
و گفت. گو پرداختندو به گفت امشـب بـراي پـنج نفـر شـام«: پادشاه رو به زنش كرد

وجـود پيرمـردزنيمنظورش از نفر پـنجم، جـواني بـود كـه در جعبـه(».درست كن
مي پيرمرد.) داشت و گفتدانست مرادش از نفر پنجم كيسكه : ت، رو به زن ميزبان كرد

كن اگر زحمت نيست براي شش نفر« »!نفر ششم كيسـت؟«: پادشاه گفت»!غذا درست
ي جادويي زن شـما جواني كه در جعبه«: پادشاه گفت» نفر پنجم كه بود؟«: گفت پيرمرد

گلي كاخ شما پنهان نفر ششم هم جواني است كه در خمره«: گفت پيرمرد».قرار دارد ي
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و از داخل جعبه».شده است ي جـادويي درِ خمره را باز كرده، جوان كولي را درآوردند
آن دو جوان بـا ايـن دو مـرد كـه شـوهران.، جوان ديگر را نيز بيرون آوردندپيرمرد زن

و  سرانجام قرار را بر اين. را مجروح كردندگريكديواقعي زنان بودند، به نبرد پرداختند
هـر دو زن، دوسـتان فاسـق. كننـد ها با هر كسي كه دوست دارند، زندگينهادند كه زن

و از آنجا بيرون رفتندخود را بر شوهران و. شان ترجيح دادند آن دو مرد هم بـا ناكـامي
)66: 1389حيدري،(.ي عمر را در همان جا سپري كردندناراحتي بقيه

و آنيموس.5  آنيما

در بـين«ي تحليل قصه شكل گرفته استدر دوران معاصر، مكاتب گوناگوني در زمينه
.)34-4: 1366دالشـو،(»ي تحليل قصه، يكي تحليـل روانكـاوي اسـت مكاتب هفتگانه

ي حاضـر تحليل تمام عناصر اين قصه از ديـدگاه روانكاوانـه، فراتـر از گنجـايش مقالـه
و(به طور خالصه بعضي از عناصر كليـدي قصـه بنابراين است؛ جعبـه، خمـره، تـوبره
و آنيمـوس(يونـگ از سـوي با توجه به بعضي از اصطالحات برسـاخته،) قلعه ) آنيمـا

و از ذكر موارد ديگر پرهي و تحليل خواهد شد . شودميزتجزيه
آن قرون وسطيدر«:گويدمي يونگ  شناسـاننكـه دانشـمندان بـد بسـيار پـيش از

وا ثابت كنند كه ساختار غده،)هافيزيولوژيست( ي همگي ما داراي عناصر مشترك مـاده
: 1377يونـگ،(»...، عقيده بر اين بود كه در درون هر مرد يـك زن وجـود دارد استنر

در تـازه چنين تفكري،كه از سخنان يونگ پيداستچنان) 33  هـاي زمـان نيسـت، بلكـه
چنـدهر، هاي از ناخودآگـاه آدمـي وجـود داشـته اسـت برداشت بسيار قديم نيز، چنين

.است تازهاصطالحات مربوط به اين مفاهيم، 

 آنيما.6-1

مي يونگ »ي ناخودآگـاه مـرد اسـت طبيعـت زنانـه آنيما، مظهـر«: گويددر تعريف آنيما
هــر مــردي تصــوير جاويــدان زن را در درون«: او معتقــد اســت.)404: 1370 يونــگ،(

زن. كندخويش حمل مي رايالبته نه تصوير رايبلكـه تصـوير غـا،بخصـوص »ي زنانـه
ميدر جاي ديگر شبيه به همين مطلب.)همان( در) 139:ب1379 يونگ،(».كندرا ذكر

هـاي روانـي امي گـرايش عنصر مادينه يا آنيما؛ تجسم تمـ«: گويدتكميل اين تعريف مي
ر وزنانه در فرانسويان اين تجسم عنصر مادينـه«.)270: 1377 يونگ،(»...وح مرد است

(نامندمي» زن شوم«را  و»پـاراواتي«،»شـاكتي«در هنـد» بانوي مـاه«در چين نيز) همان.
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(نامندمي» راتي« آنيما تركيبي اسـت از احساسـاتي كـه: يونگ معتقد است) 284: همان.
ميقوه و يا آن را منحرف مـيي ادراك مرد را تحت تأثير قرار : 1370يونـگ،( كنـد دهد

آن.)404 و حتـي بازتـاب آن در يونگ و حضور آنيمـا در ناخودآگـاه مـرد قدر به تأثير
و رفتار ظاهري مرد ايمان دارد كه مي مي«: گويدخودآگاه كند وقتي صاحب زن مرد فكر

اي است كه مـرد در حالي كه اين لحظه. دست يافته باشد است كه از نظر جنسي به وي
تـرين انعكـاس او رايـج.)146: 1379، يونـگ(» تر از هميشه زن را در اختيـار دارد كم

درآن)275:ب،1377 يونگ،(. داندعنصر مادينه را تخيالت شهواني مي يما بدون شك
و بخشي از فعاليترفتار مرد تأثير آن بازتـاب مـرد مرهـون ...و هـا ها، مـنش گذار است

و ، آنيمـا در غيـر ايـن صـورت نبايد اين بخش از ناخودآگاه ناديده گرفتـه شـود؛ است
.نشان خواهد داد واكنش

و منفي استآنيما داراي جلوه در هـاي منفـي آن به طـور كلـي جلـوه. هاي مثبت
بياحساس بي و ناارادههويتي و خوي تيرههنجاري، ناتواني، گي، ترس از بيماري،  خلق

مي...و ميبروز اخـتالل.)273: 1377يونگ،( تواند منجر به خودكشي مرد شودكند كه
،از طـرف ديگـر.)276: همان(هاي ناديده گرفتن آنيماست در ازدواج نيز از ديگر پيامد

شد« چرا كـه يـا؛اهميت دادن بيش از حد به عنصر مادينه، بسيار مشكل آفرين خواهد
ق ميمرد را ميرباني تمايالت جنسي خود و يا ناگزير به بند يك زن واقعي » كشـاند كند

مياز مهم.)284: همان( : اشـاره كـرد زيـر تـوان بـه مـوارد ترين كاركردهاي مثبت آنيما
تـرين هاي پنهـان ناخودآگـاه، راه بـردن بـه ژرف انتخاب همسر مناسب، تشخيص كنش

و همسان كردن ذهن با ارزبخش وشهاي وجود تـوان آن را راديـوييمي... هاي واقعي
و تنهـا صـداي انسـان دروني انگاشت كه با طول موج، صداهاي بيگانه را حذف مي كند

.)278: همان( گيردبزرگ را مي

 آنيموس.2-6

در.)404: 1370يونگ،(ي ناخودآگاه زن استمظهر طبيعت مردانه،آنيموس آنيمـوس
ت» ناخودآگاه«شكل ابتدائي  و غيرخود عمـدي، كـه بـر ركيبي است از عقايد خودجوش

مي،زندگي عاطفي زن تـر بيـانگر آنيمـوس؛ بـيش) همـان(.كنـد نفوذ شديدي را اعمال
...و» همـه«،»هـاآن«،» مـا« زنـان معمـوالً از كلمـات ... عناصر جمعي است تا شخصي

گفاستفاده مي و در آنكنند بـه چشـم ...و» ما بايـد«و» استالزم« هايي مانندها واژهتار
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كنـد تر به صورت تمايالت جنسي نمـود پيـدا مـيكم چنينهم.)292: همان( خوردمي
زن،تجسم عنصر نرينه.)284:همان( هماننـد عنصـر مادينـه در مـرد، نيز در ناخودآگاه

و مثبت داردجنبه كـه بـه صـورت( بـار برخوردهـاي خشـونت خودخواهي،.هاي منفي
، بروز حس نااميدي، حسادت، لگام گسيختگي، گـرايش)كندعفريت مرگ نمود پيدا مي

وبه پرچانگي، وسوسه و از تجلي ...هاي پنهاني شرورانه هاي منفـي آنيمـوس در كـردار
عبارتنـد هاي مثبت آنيموسترين جنبهمهم.)288-286:همان( گفتار جنس مؤنث است

و طبع، شـرافت خالقيت، شجاعت، خردگرايي، مناعت:از ) 293: 1370يونـگ، ...(منـدي
و آنيموس هايي كـه در رؤياهـا اي مانند چهرهيافته خود را در اشكال تجسمتر بيشآنيما
و يا در احساسـو يا اوهام وجود و انديشـه دارد زن، منطقـيي غيرات غيرمنطقـي مـرد

بهمتجلي مي و معموالً ميكننده عنوان تعديل شود : همـان( شـوندي رفتار آدمي محسوب
از.)404 و آنيموس در ناخودآگاه آدمي از ديدگاه يونگ، بعضي پس از تبيين نقش آنيما

ميعناصر موجود در قصه،  و بررسي .شوندتحليل

 تحليل عناصر قصه.6

و جعبه.6-1  خمره
و خمره هر دو براي زنان به كـار رفتـه اسـت،در اين قصه و خمـره زوج. جعبه جعبـه

ميمشابهي در قصه و جلـوه توانند نماداند كه ) عنصـر نرينـه(اي از آنيمـوس ناخودآگـاه
ارتبـاط ظـاهري. انـدي نهفته در ناخودآگـاه زنـان هاي مردانهاليهي دربردارندهباشند كه

و ضمير پن و جعبه با ناخودآگاه و آشكار استخمره زيـرا محتويـات،هان، كامالً واضح
و كسـي از آن درون خود را دور از چشم ديگران نگه مـي  ؛شـود هـا بـاخبر نمـي دارنـد

و واپس نهادهشبيه ناخودآگاه كه حامل انديشهدرست و افكار مخفي و ها ي آدمي است
و شناخت آن براي همگان ميسر نيست كـه فاسـق اي داردزنِ پادشـاه خمـره. دسترسي

و زن ابدال جعبـه) آنيموس( خود اي دارد كـه او نيـز پسـر را در آنجا پنهان كرده است
دل) آنيموس( جواني و از آن در مواقع ميخواه را در آن پنهان كرده است . گيرد بهره
و مجزا از مردانبراي زنان قصهاگر گرفتـه شـود، روشـن در نظـر، وجودي مستقل
و جعبـه در حكـم(ايي ناخودآگاه آنان چگونه بخش مردانهكه در اليه شود مي خمـره

و عنصر نرينه است و تـا با آن ارتباطي منطقي برقرار كردهكهنهفته است) ناخودآگاه اند
و نزديكان خودها توانستهمدت كـام. اين ارتباط را پنهان نگـه دارنـد،اند از ديد ديگران
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توانـدي ذهن اوسـت، مـي كه ساخته) آنيموس(داخل خمره جويي زن پادشاه از جوان
،همين مطلب. ذهني كودك تازه به سن بلوغ رسيده باشد هاي جنسيبيانگر اولين تجربه

و پسر دلخواه درون جعبه، وجود داردي بارهعيناً در .زن ابدال

و توبره.6-2  قلعه

و جعبه، زوج مشابهي و توبره نيز، مانند خمره كهقلعه نماد ناخودآگـاه توانندمي هستند
و جلوه ي كننـده نيز ماننـد ناخودآگـاه، پنهـانهاآن. باشند)عنصر مادينه(اي از آنيما مرد

و قلعـه تفـاوت ياد شـدهي در قصه. محتويات دروني خود هستند ، ظـاهراً بـين تـوبره
كه از چشم اوست)آنيما(كه حاوي زن دلخواه اي داردابدال توبره. چنداني وجود ندارد

و در مواقـع ديگران مخفي مانده است؛ اما خود او از وجـود چنـين زنـي بـاخبر اسـت
ميضروري از او كام و پادشاه نيز قلعه. كندجويي و دور از جماعـت دارد  اي محصـور

و مونس تنهايي اوستاش كودكيرا از دوران) آنيما( زني زمـاني. در آنجا زنداني كرده
مي كه ابدال خود زني را براي خود مجسم) ناخودآگاه= آنيما( يابد از درون توبرهرا تنها

و با او به عيشمي مي كند ميونوش هـاي خـواب توانـد بيـانگر اولـين تجربـه پردازد كه
بل) احتالم(ييارضا در. وغ رسيده باشديا خودارضايي كودك تازه به ي بارههمين مطلب

ازايپادشاه كه در قلعه نـوشو ذهنـي خـود بـه عـيش چشم ديگران با محتويـات دور
مي. پردازد، صادق است مي و قلعه كه واژگان مردانه رسد گزينشبه نظر  برايتري توبره

و به ويژه جعبه براي ناخودآگاه زن، ظرافت ويژهو هستند مرد ناخودآگاه .دارداي خمره
مي هاي ويژگيي بارهيونگ در و عاطفـه تقسي: گويدناخودآگاه ي مـردم قواي عقل

و زن از مرد درون خود را به احساسات مـي.و زن در ناخودآگاه بر عكس است سـپارد
مي.)135: 1370يونگ،( شودآن رها مي شود كه او ظاهراً برداشت يونگ، از آنجا ناشي
و ناخودآگاه مرد، تحت: معتقد است ناخودآگـاه زن، تحـت تـأثير تأثير رفتارهاي زنانـه

مي. هاي مردانه استرفتار و روابـط) آنيما( اين اليه«: گويداو شكل گرفتـه از برخـورد
در جاي ديگر نيز بر همين.)404: همان(»ي جنس مذكر، از زن به ويژه مادر استاوليه

ي مـادر شـكل هاي فردي عنصر مادينه، معموالً به وسيلهجلوه«: كندديدگاه پافشاري مي
:ي جـان مادينـه«الشو نيز نظري مانند يونگ داردد.)273:، الف1379 يونگ،(» گيردمي

و زنانگي دارد از تصوير زنـي كـه جماعـت بـه يعني تصوير ناخودآگاهي كه مرد از زن
و نيز از تجربه و در وهلهوي منتقل كرده » ...ي اول با مادر نشـأت گرفتـه اسـتي زنان
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تـأثير جـنس مـذكر، كه آنيموس تحت چنين معتقد استهميونگ.)14: 1366 دالشو،(
مي به گيـرد،ي مرد از مـادر شـكل مـي گونه كه عنصر مادينههمان«گيرد ويژه پدر، شكل

ي دختـر اين پدر است كه به عنصر نرينه.ي زن هم اساساً از پدر متأثر استعنصر نرينه
و چرا مي آنخود، اعتقادات حقيقي بي چون و به » هـد هـاي ويـژه مـي هـا جلـوه بخشد

و بنابراين.)287:، الف1379،يونگ( طبيعي است كـه ناخودآگـاه زن، رفتـاري مردانـه
و زنانه داشته باشد و بر عكس ناخودآگاه مرد، رفتاري عاطفي روشـنكه چنان. عاقالنه،

اي دارد هر مردي در درون خود عنصـر مادينـهكه سخن يونگ اين استي است، نتيجه
و متأثر از جنس مؤنث استكه آن عنصر مادينه، رفتا و هر زني در درون. ري زنانه دارد

ي مـورد از اين زاويه نيـز قصـه. اي دارد كه متأثر از رفتار مردانه استخود، عنصر نرينه
:نظر قابل بررسي است
 از مـردي) خمـره( پادشاه، زني نهفته است كه در درون خود) قلعه(در ناخودآگاه

ازدارد) جوان داخل خمره( ميو ابدال نيـز، زنـي) توبره(در ناخودآگاه. كندآن پيروي
 كـه تـابع اسـت،) پسر جـوان داخـل جعبـه( اي مردانهوجود دارد كه او نيز داراي جنبه

كه در پايان قصه نيز آمـده اسـت، هـر دو زن مطـابق رفتارهـاي چنان. رفتارهاي اوست
و شجاعانه هاي عنصر نرينه، تصميم و بـي اي مـي قاطع پـروا عشـق بـازي را بـر گيرنـد

ميوفاداري ميهاي كوركورانه، ترجيح و شوهران ناتوان خود را رها دو. كننـد دهند هـر
كه) عنصر مادينه(، مرد نيز رفتاري متأثر از آنيما و در تسـليم مـي به راحتي دارند شـوند

و تنهايي، بدون هيچ اندوه خود، اي، به زندگي سراپا مردانه هاي گونه اقدام نهايت دلتنگي
.دهندادامه مي

و اساطيري قصه، مـي افزون و توبره در روابط سمبليك تواننـد بر اين ارتباط، قلعه
و اندام مادينگي جنس مونث باشد ي قلعـه دربارهنمونه، مطالبي براي. نمادي از زنانگي

ده ناپـذير، صـحبت شـ از قلعه به عنوان دژي تسخير،هادر بسياري از قصه:شودنقل مي
و يا دور از چشم مردم، در بيابان قلعه كه معموالً در جايي محصور، مانند درياچه. است

مياستو كوهساران و حريم او باشد كـه بايـد، مانند غار توانند نمادي از جنس مونث
است كه كسـي تمام تالش صاحب آن نيز اين. قرار گيردس جنس مخالفردور از دست

و تسخير مي؛اپذير بماندن وارد آن نشود و به اجبار تسخير از. شوداما به موقع در خيلـي
مياست كه مردي قلعه ها آمدهقصه و دختـري را در آن محصـور يـا اي در بياباني سازد

و زنداني مي دركند و با دختـر يابدمي با وجود نگاهباني از آن كه پسري وارد قلعه شده
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و زيادي بين معنـي اسـتعاري جا پيچيدگيدر اين. است بستر شدههم و سـمبليك قلعـه
اي با تمام امكانـات، بـر سـر راه خانه،هااز قصه بسياريدر. مادينگي دختر وجود ندارد

دلقهرمان قرار مي ميگيرد كه قهرمان به از. كندخواه از آن استفاده گاه بـه جـاي قلعـه،
و از:معتقـد اسـت بتلهـايم. استصحبت شده... مترادفات ديگري مانند خانه در خيلـي

و اي وجود داردها اطاق ممنوعهقصه آن...، كه از مسائلي مانند كليـد، تخـم مـرغ هـا در
هـايي از قبيـل قصـه. آشكارا نمادهايي از مسـائل جنسـي هسـتند صحبت شده است كه

بتلهـايم،(هـا هسـتند از ايـن قبيـل قصـه ...و فيچري ريش آبي، پرنده،آميزخوك سحر
اي كه قهرمان بدون هيچ ترسـيي آمادهها در مقابل خانهدر بعضي از قصه.)490: 1384

ايـن گـاهي.شود، اطاقي وجود دارد كه هيچ كس حق ورود به آن را نـدارد وارد آن مي
و اطاق بـا حضـور ضـد. دارد... هاي ممنوعه نيز، حكايت از روابـط زناشـويي ممنوعـه

قصقهرمان در اين اطاق آنهاي ممنوعه يا هـا مشـكالتي بـه ها براي ورود به اين اطاقد
 يـا زمـاني تعـين شـده ها شرايط سخت گاهي نيز براي ورود به اين اطاق. آيدوجود مي

و گذشت زمان معين، كسي نمي هـا توانـد وارد آن تعيين شده است كه تا برآوردن شرط
اي ازدواج بـا كه شـرايط سـختي بـر باشدنماد جنس مونث تواند،ميها اين اطاق. شود
او آن و يا رسيدن به گـاهي،. گذشـت زمـان معـين اسـت نيازمند ها در نظر گرفته شده

و خونهنگام ورود به اين اطاق و ارتبـاط را ريزي اتفاق مـي ها، جنگ افتـد كـه جريـان
. كندميترنمايانوترملموس

و قلعه از افزون، ياد شدهي در قصه عناصـر ديگـري بر عناصر جعبه، خمره، توبره
و مي... كه دال بر مسائل زناشويي توان از طنـاب نـام بـرد كـه بيـان انـدكي از آن است،

.نمايدضروري مي

 ريسمان.6-3

هماها عباردر قصه هاي به هم بافته، رسـن، مضموني مانند طناب، پشم ريسيده، لباست
و مي... بند، نخ اسـتايي به هم بافتههالباسي حاضر، طناب همان در قصه. شودديده

و راز. كندكه دختر با آن پسر را به خلوت خود مهمان مي اين سمبل در دنياي پـر رمـز
ها، بحث در قصه روشنهاي يكي از سمبل. قصه، با دنياي جنسي ارتباطي تنگاتنگ دارد

و پشم  اين موضوع كه به عنوان آرزويي از جانـب پيـرزن. پيرزن است) ريسمان(دوك
ميجلوه درگر ها به خـوبي نمايـان اسـت، پيـرزن در قبـال انجـام از قصه بسياري شود،
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و پشمي سخت كنـد، چرخيـدن طلـب مـي)ي وزن خودبه اندازه(ترين كار، فقط دوك
دوك«ي دالشـو مبحثـي دربـاره. ترديد كنايه از عمل زناشويي اسـت دوك گرد پشم، بي
و چرخه فو» ريسه ميدارد كه به طور خالصه مطلب و معتقـد اسـتق را تصريح كنـد

ميا پيرزن ريسنده، مربي خواهد دختر را با رمـوز حيـات جنسـي آشـنا كنـدي است كه
و شيرين در روايـات شـفاهي آن كـه در ). 198-183: دالشو، همان( در داستان خسرو

خواهـد تـا باعـث قتـل وزن خود پشم مـي بين عامه مشهور است، پيرزني از خسرو هم
مي فرهاد شود . افتدو همين اتفاق

مرغ كـوچكي بـه)عشق دنيوي ايزدبانوي(، آفروديت-نمودار ونوس1،در پافوس
و: شناسي واژگان فنيقي، معاني اين لغتبنا به ريشه. بود» كوكول«نام  و ريسمان نخ، بند

ـ  و گلول و دوك ريسـه اسـتيهبا اتسـاع معنـي، كـالف .)185: 1366دالشـو،( پشـم
ميروسپيان مقد داشـتند، نـخس وقف معابد آفروديت، وقتي خود را به بيگانگان عرضه

 شـمار نـخ بـي ايزد بانوانبعدها اين آرايش مو را،. پيچيدنديا بند نازكي به دور پسر مي
و نخستين،ريسمان ايـن. بود كـه نـامش بـه معنـاي دوك اسـت2»آريان«شان پذيرفتند
كه نخ در آمـده بـود، بعـدها عالمـت»x«به صورتهاي متقاطع بر سر روسپيان مقدس،

و با صليب ارتباط پيدا كرد اين عالمت، پيش از مسيح، صليب، جـادو. جنسي تلقي شد
و تالقـي.و افسوني عشقي بود كـه مـدلول ) croisement=كروسـمنت(لغـت تقـاطع

بيجنسي آن مفيد معني جفت و آميزش اجناس جانور است،  croixگمان از واژه گيري
و انـدام. مشتق شده است)بصلي( در زبـان انگليسـي قـديم، بـراي دو مفهـوم صـليب

و آب3در زبان اورفئوسي. وجود دارد) rod(نرينگي يك واژه  همين لفظ به معنـي نـخ
و نخ، عالوه بر كاله. مردي است يي كوچكي يا شـاخه هاي نخي، نيزهزن ايزدان رشته

و پشـم كه بعدها در قصه كردندنازكي نيز، از درخت مورد حمل مي ها به صورت دوك
در: معتقد است بتلهايم.)187-185: همان( درآمده است دوك نـخ ريسـي كـه معمـوالً

و دختر نوجوان آن را مي ميدست پيرزني است و لذت ميبيند بينـد، برد، اما از آن زيان
ر4جرج جيمز فريزر.)379: 1384بتلهايم،(بيانگر روابط جنسي است  وسـپيگري را نيز

ميمبا بافندگي  در،او معتقـد اسـت در بخشـي از هنـد.)375: 1387فريزر،(داند رتبط

1 Paphos.  
2 Ariane 
3 Orpheus. 
4 Jame  Georg  Frazer   
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و طي تشريفاتي و نواري زرين بر پيشاني او مـي،اشدايي دختر يا نماينده،معبدي بنـدد
هماو را آماده ميي .)376: همان(كند بستري

 تحليل قصه از منظر تربيتي.8

اما به شـرط. از زواياي مختلف قابل تحليلندهاي ديگرو قصه اين قصهكه طبيعي است
همآن و اساسي قصه، در يك چهارچوب طراحي شده، و منسـجم كه اجزاي مهم آهنـگ
مييادشدهيبا توجه به بافت كلي قصه. باشد و تـوبره قـرار توان گفت، در درون قلعـه

و زير نظر داشـتن رفتارهـاي بيانگر سخت،دادن دختر، به نحوي فرزنـدان گيري والدين
يو غريـزه اين عمل ذهنـي. دهدگيري نتيجه نميكه پيداست اين سختاما چنان است؛
مي،از چشم ديگرانهاتا مدت جنسي، و نزديكـان. ماندپنهان ي وهلـهدر نيـز، والـدين

ن امـا در نهايـت، راز بلـوغ كـودك نمايـان شـوند؛ مـي اول متوجه رشد تدريجي كودك
و توبره در مـيآن. شود مي و خمره و آن چه از درون جعبه چـه در قلعـه محصـور آيـد

بيمياست،  و چراي بلوغ جنسي تواند، حقايق به باشدچون ميـل بـرخالفوناچـار كه
و سلطه راوالدين، قدرت ميي خود و بر موانع متعدد نمايان ميسازد روسو.شود چيره

ميغريزه«: معتقد است » گرددي طبيعي بر خودپسندي كه تعين اجتماعي فرد است چيره
.)97: 11386،گوتك(

كهغريزه آن جنسي در جوامـع بشـري، يـاد هـا ترين تـابو مهميكي از به عنوان از

ميمعموالً در ابتدا،،شود مي حتـي بيمـاراني است فرويد معتقد.مخفي بماند،شودسعي
مي سعي در مخفي نگه دارند،به درمان كه احساس نياز : 1363فرويـد،( كننـد داشتن آن

مياو سركوب كردن غرايز جنسي را نوعي پديده.)123 كـه بـه قصـد«دانـدي تاريخي
 تحميـل شـده گرانه، نه از جانب طبيعت، بلكه از جانب خود انسانهاي سركوبنظارت
.)136: 1382فرويد،(» است

و نتيجه تالش در پنهان كردن غريزه در اين قصه،نيز بار اين تالشي زيانجنسي،
 پادشـاه؛ غريـزه. هر دو مرد قصه، سعي در كتمان اين حقيقت دارند. اهميت است داراي

و)قلعه( خود جنسي خود را در درون آن كوشـد مـي محبوس كرده از بـا ايـن كـار، را
ايرا در درون توبره)زن(ي جنسي خود گرد نيز غريزهدرويش دوره. كند پنهانديگران 

و مخفي كرده آن،است نهاده و رازشـان اما تالش براي مخفي كردن بـه ها ابدي نيسـت

 
1 Gerald lee, gutek 
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ي غريـزه،زن پادشـاه. زنان قصه نيز سرنوشتي مشـابه دارنـد. شودمرور زمان هويدا مي
د و زن درويش دروه اي مخفي كردهرون خمرهجنسي خود را در را،گـرد نيـز است آن

كهدر درون جعبه مي پيوسته اي پـرده،اما در نهايت؛است كند، پنهان كردهبا خود حمل
. شودمي از كار اين دو نيز برافكنده

توان نتيجه گرفت كه اين همسرداري اجبـاري، فقـط تـا زمـانيمي،از طرف ديگر
، در غيـر ايـن روي زن قـرار نگرفتـه باشـد كند كـه راه جديـدي در پـيشميادامه پيدا 
كمصورت، و آرزوهـاي واپـس ترين روزنه، رفتارهايي مطابق خواسـته از هـاي درونـي

تمـايالت جنسـي ارضـاء نشـده، آنـي مغـز را راحـت«زيـرا،نهاده، انجـام خواهـد داد 
و غيره به مغـز از اين رو تحريكات خارجي نيز كه از طريق. گذارند نمي چشم يا گوش

و بـدين وارد مي شود، مجبور است به قسمتي كـه در حـال تحريـك اسـت وارد شـود
و ضـرور همان احتياج رفـع نشـدهيهترتيب هر تحريك خارجي نيز ياد آورند ي مبـرم

بي(» خواهد بود در« فرويد نيز معتقد است كـه.)86:تااربابي، اميـال واپـس زده، وقتـي
ميمقابل  .)135: 1363فرويد،(»شوندمحرك مناسبي قرار گيرند، نفوذ پذير

و كنترلگيريسخت كه اشاره شد،چنان و همسران  هاي شديد بيرونـي هاي والدين
مي. ظاهراً كارساز نيست، نيز خيانـت همسـر اسـت، بـه او حتي وقتي در كنار تواند زن
در؛كند چه محبوس شده باشدن قلعهدروچه از ايـن رو،. ماً همراه شـوهر باشـد دائو

و: مانند مجازي؛تواند معانيمي،سر پادشاه را بر ران خود نهادن در ظـاهر بـه دلـداري
يـا. كـردن، داشـته باشـد اما در باطن به فاسق خـود فكـر پرداختن،نوازش شوهر خود 

مي اين .تواند در شرايط غير ممكن هم به شوهر خود خيانت كندكه اگر بخواهد
ي جنسي، به مراتب زيان بـارتر از افراط در سركوب كردن غريزه،فرويد ديدگاهاز

، شـودي جنسي، معطوف به امـور جنسـي اگر تمام انرژي غريزه«آزاد گذاشتن آن است
قـرار دادن،امـا در مقابـل؛گـردد ران ظاهر مـي گاه انسان به صورت يك غول شهوتآن

آني فعاليتها بر روي كليهمحدوديت و رد كردن و كنار گذاشتن  سـببهاهاي جنسي
هـا در مسـيري فعاليـت تر از بـرآورده شـدن كليـه شود كه هر آن خطرناكعوارضي مي

ي جنسـي، سركوب غريزهكه يونگ نيز معتقد است.)154: 1363 فرويد،( استجنسي 
آنمشكلي را حل نمي .)287:ب1379يونگ،(ها كنار آمد كند، بلكه بايد با
بـا دختـري پيري پادشاه. هاي قصه رعايت تناسب بين زوجين استاز ديگر آموزه

و نابالغ ازدواج مي بي، افزوكندجوان شوهر بـه حـداقل توجهين بر اختالف سني زياد،
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خواهـد بـود كـه بـا اولـين بسـياري نويد بخـش مشـكالت) زنداني كردن(حقوق زن،
ميموقعيت، زن نوجوان عكس و تفاهمي بين طـرفين،دهدالعمل نشان زيرا عمالً عشق

اي اسـت ميـان رغبـت رابطـه. عشق مستلزم تفاهم است: پياژه معتقد است. وجود ندارد
آن. يك شيء با يك احتياج گيـرد كـه جـا مـورد رغبـت قـرار مـي زيـرا يـك شـيء تـا

.)77: 1360پياژه،(گوي احتياجي باشد جواب
ي دشـاهي گذرانـده، بـا دختـري از طبقـهي طبقاتي مرد كه دوراني را بـه پا فاصله
از بفروشـند، مبلغـي پـول ازاياند نـوزاد خـود را در حاضر شدهوالدينش فرودست كه
قديگر گره ميي ابل توجه قصه است كه رابطههاي .كندزناشويي را مختل

 گيري نتيجه.9

بـر معنـي ظـاهري، افـزون، ياد شـدهي رسد قصهبا توجه به آنچه گفته شد، به نظر مي
و نمادين نيز دارداليه و سمبليك، كه در اين اليه. هاي زيرين هـا قصـهتر بيشي نمادين

وجود دارد، به نوعي حاوي مطالب جنسي است كه براي ورود كودك بـه دنيـاي بلـوغ 
آن. جنســي كارآمــد خواهــد بــود ، هميشــه داردجــايي كــه قصــه بــا اســطوره پيونــد از

تـوان در از ايـن قصـه نيـز مـي بنـابراين. است پذير امكاناز قصه هاي متعددي برداشت
وروان هاي مختلفحوزه در. هاي متعددي داشـت برداشت... شناختي، تربيتي، اساطيري
توياد شدهي قصه و، موضوع تـا حـدي» مـرد درون«و» زن درون«جـه بـه ناخودآگـاه

و معـادل  و اصـطالحات يونـگ و آنيمـا نمايان است كه مطابق باور . هسـتند آنيمـوس
آنييهاكه پيداست، در قصهچنان و تـراوش كه عمر ها تقريباًً معـادل عمـر بشـر اسـت

و ناخودآگاه جمعي اقوام مختلف  و مسـائل مربـوط بـه آن هستندضمير ، به ناخودآگـاه
.شناختي امروزي قابل تطبيق است توجه عميقي شده، چنان كه با دستاوردهاي مهم روان
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