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  چكيده

صورت  انساني است كه به» حقيقت«هاي  وجوي نمونه يكي از اهداف مطالعات تطبيقي ادبي، جست

است. در اين مقاله، نگارندگان با  شدهها آشكار  ها در همة زمان الگوها در ادبيات همة ملت كهن

الگويي عشق رمانتيك  المللي) مطالعات تطبيقي ادبي، به مقايسة كهن گيري از مكتب آمريكايي (بين بهره

در رمانس حماسي » پري خورشيدشاه و مه«و قصة ايراني  »ايزولت و تريستان«در قصة فرانسوي 

مفاهيم  الگوهاي مادر و پدر، آنيما و آنيموس، كهن پردازند. بدين منظور ابتدا به تعريف مي سمك عيار

شناسي يونگي  خودآگاه و ناخودآگاه، خودآگاه و ناخودآگاه جمعي و مردانگي و زنانگي در روان

كه مبتني بر ايجاد تسلط فرد بر خودآگاه و ناخودآگاه » فرديت«پردازيم. سپس مفهوم فرآيند  مي

م كه با توجه به وجود ناخودآگاه زنانه (آنيما) در مرد و دهي خويش است را توضيح داده و نشان مي

ناخودآگاه مردانه (آنيموس) در زن، قصة عشق رمانتيك با فرآيند فرديت در انسان تطبيق دارد. 

الگويي يونگي عناصري  نگارندگان ضمن بيان پيرنگ كلي دو قصة عاشقانة مورد بحث، به تعبير كهن

ها را در  شناختي آن دوگران و معشوق پرداخته و نقش نمادين و روانچون شاه، ملكه، قهرمان مرد، جا

ها، كاركردها و حوادث هر قصه  گاه به مطالعة تطبيقي شخصيت دهند. آن هر دو قصه توضيح مي

ها، به تجزيه و تحليل فرآيند عشق رمانتيك در هريك  هاي آن ها و شباهت پرداخته و ضمن بيان تفاوت
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  پردازند.  ها با يكديگر مي حليلي آنها و مقايسة ت از قصه
قصد دارد به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا عشق رمانتيك در قصة فرانسة عصر  اين مطالعة تطبيقي

  .انجامد ، اما در قصة ايران پيش از اسالم به وصال عشاق مي شود مدرن به مرگ و تراژدي منجر مي
  

  . ، مطالعة تطبيقي ادبيالگويي رمانتيك، نقد كهن عشق سمك عيار، تريستان و ايزولت، كليدي: گانواژ
  

  . مقدمه1
منظور كشف تأثيرات و تأثرات آثار ادبي و  مطالعات تطبيقي در ادبيات، ابتدا در فرانسه و به

كم به  ). اين مطالعات كم9: 1393هاي اروپايي بر يكديگر شكل گرفت (نك. باسنت،  تفكر ملت
غرب با كشف بهتر انديشه و حكمت شرقي و «ها نيز گسترش يافت، زيرا  ادبيات ساير ملت

بخشي به استعمار، نياز به مطالعة تطبيقي را بيش از پيش احساس  راي استحكامويژه ب به
). شيوة نوين ادبيات تطبيقي كه بعد از جنگ جهاني 124: 1392(نامورمطلق و زندي، » كرد

ملتي به ادبيات  المللي و ميان شهرت دارد، با نگاهي بين مكتب آمريكاييدوم توسعه يافته و به 
الگوهاي  آيد كه مبتني بر كهن انساني برمي» حقيقت«هاي  وجوي نمونه نگريسته و در جست

است. امروزه مطالعات تطبيقي  شدهها آشكار  ها در همة زمان ادبي است و در ادبيات همة ملت
هاي سنجش و نقد  را دربرگرفته و به يكي از راه اي رشته ادبي طيف وسيعي از مطالعات ميان

  :كه سيمون ژون آن را ادبي تبديل شده است؛ چنان
تعريف كرده و معتقد » نوعي سنجيدن، تعريف كردن و فهميدن متون ادبي از خالل يكديگر«

است كه هر ادبياتي هميشه تحت تأثير پرثمر ادبيات بيگانه قرار دارد و در ارتباط با ادبياتي 
  ). 2: 1390كند (نك. ژون،  ديگر و گاهي در تضاد با آن، معنا پيدا مي
 تريستان«الگويي عشق رمانتيك در قصة فرانسوي  نگارندگان در اين مقاله به مقايسة كهن

پردازند.  مي سمك عياردر رمانس حماسي » پري خورشيدشاه و مه«و قصة ايراني  »ايزولت و
بيان ادبي را محصول ناخودآگاه تجربة جمعي نوع بشر دانسته الگويي،  كه نقد كهن نظر به اين
كند (نك. گوردن،  فرهنگي نوع بشر برقرار مياي ميان اثر ادبي با گذشتة  ريشه و پيوندي
هاي تحقيقي  )، اين مقاله با نظرية آمريكايي مطالعات تطبيقي همخواني دارد كه زمينه28: 1390

ها از يك طرف و مقايسه بين ادبيات و ديگر علوم از  تمقايسه بين ادبيا«پرشماري از جمله 
كند. همچنين از آنجا كه از نظرگاه  ) را مطرح مي35: 1392(نك. پرويني و همكار،  »طرف ديگر
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(نك. » شود درستي فهميده نمي ادبيات ملي بدون شناخت ادبيات ساير ملل به«ادبيات تطبيقي 
با قصة فرانسوي عصر  سمك عيارصة كهن ايراني الگويي ق مقايسة كهن  )،36: 1393پراور، 
  تواند روشنگر مفاهيم عميق و جديدي در ادبيات ايراني باشد.  مي ايزولت و تريستانمدرن 

 به زبان فرانسوي است كه در عاشقانه هاي قصه مشهورترين از يكي ايزولت و تريستان
و تأثير زيادي بر هنر، آرمان عشق رمانتيك و  يافتقرن دوازدهم ميالدي در اروپا شهرت 

 قرن دركه  است ايران در عاميانه ةقص ترين كهننيز  سمك عيارادبيات غرب مدرن گذاشت. 
 محجوب،نك. ( است مكتوب شده ايزولت و تريستان ةقص با معاصر يعني هجري، ششم
 گويان قصه يا ها گوساناحتماالً به  سمك عيار. به نقل از ناتل خانلري، ريشة )593 :1374
عنوان يك قصة عاميانه، تأثيري فراگير در ميان  و به گردد بازمي اشكاني ةدور در شفاهي

 سمك عيار و ايزولت و تريستان: مقدمه). 1362عامة مردم ايران داشته است (نك. ارجاني، 
كند. هر  الگويي ادبي مي ها را موضوع مناسبي براي نقد كهن هاي مشتركي دارند كه آن ويژگي
 ةنويسند دو قصهند. اين دار پريان هاي قصهي عاميانه و ها افسانه ،ها اسطوره در ريشهدو 

 داده برگ و شاخ ها آن به گذاشته، ثيرأت ها آن روي مختلفي منابعدر طي زمان  و ندارند معيني
ها نه در محافل ادبي درباريان و اشراف، بلكه در  عالوه آن . بهاست زده رقم را حوادث سير و

اند. بنابراين اين دو قصه به بهترين شكل، روان خودآگاه و  ميان مردم عادي شكل گرفته
 ,Vide. Von Franz)كنند  اند بازنمايي مي ها شكل گرفته كه در ميان آنرا ناخودآگاه مردمي 

1996: 27).   
سرودة فخرالدين اسعد گرگاني  رامين و ويسگفتني است نگارنده از مطالعة تطبيقي قصة 

، ) .21GrimbertVide :1995 ,( بوده است ايزولت و تريستان كه احتماالً يكي از منابع الهام
هاي مشترك و تأثير و تأثرات ادبي (مكتب  شناسايي ريشه مقالهخودداري كرده، زيرا هدف 

كه محققان، ريشة عشق رمانتيك غربي را در عشق  فرانسوي) نبوده است. همچنين با اين
 ها رايج بود و از آيين مانويت ايراني  دانند كه در ميان شواليه در قرون وسطي مي 2اشرافي

)1983: 69 ,JohnsonVide. ( كه توسط شخصيت  - ر جهان اسالمو سنت جوانمردي د
لهام ا -)1983Sweeney ,( هاي صليبي، وارد دنياي غرب شده بود الدين ايوبي، فاتح جنگ صالح

هاي مشترك خودداري كرده و فقط بر نقد  گرفته بود، نگارندگان از پرداختن به اين ريشه
  كنند. الگويي عشق در دو قصة مورد بحث، تمركز مي كهن
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  . چارچوب نظري2
شناسي تحليلي  گذار روان الگويي يونگي براساس نظريات كارل گوستاو يونگ، پايه كهن تحليل

نامد، از سه  مي» 3خويشتن«شكل گرفته است. از نظر يونگ، روان كلي انسان كه او آن را 
. ضمير ناخودآگاه 3و  5. ضمير ناخودآگاه فردي2؛ 4. خودآگاه يا من1بخش تشكيل شده: 

و) فاعل كل اعمال خودآگاهي است. ضمير ناخودآگاه فردي محتويات من (ايگ .6جمعي
شوند. ضمير ناخودآگاه جمعي شامل  اي هستند كه در طول حيات فرد كسب مي ناهشيارانه

اند و در يك حافظة جمعي ذخيره  الگوها هستند كه از آغاز وجود داشته صور مثالي يا كهن
  ). 15 - 9: 1387ست (نك. يونگ، ها مشترك ا اند كه در ميان همة انسان شده

داند كه داراي دو بخش زنانه و مردانه است. او براي  يونگ روان انسان را دوجنسي مي
شود. از نظر او يكي از  ها متوسل مي الگو تبيين زنانگي و مردانگي در روان انسان به كهن

ت كه احساس فداكاري الگوي مادر يا مادر مثالي اس كهن  هاي زنانگي در انسان ترين تجلي مهم
). بخش زنانة 25: 1368برابر است (نك. همو، » 7اروس«انگيزد و با مفهوم  و حرمت را برمي

پذيرش يك رفتار زنانه است كه نشانة « : شود ميروان، موجب دسترسي به شهودهاي حسي 
 .Vide)» بازبودن و خالي بودن است؛ چيزي كه يونگ آن را راز بزرگ زنانگي ناميده است

Jung, 1957: 55) .الگوي پدر يا اصل مردانگي، مظهر تجلي خودآگاهي و تشخيص و تميز  كهن
داند كه مبتني بر  يوناني يكي مي» 8لوگوس«اضداد است. يونگ اصل مردانگي را با مفهوم 

  . (Vide. Ibid: 3)چهار عنصر كلمه، قدرت، معنا و عمل است 
و در » آنيما«از نظر يونگ در ناخودآگاه هر مرد يك شخصيت زنانة مخفي به نام 

 ,Vide. Jung)وجود دارد » آنيموس«ناخودآگاه هر زن يك شخصيت مردانة مخفي به نام 

پردازان جديد يونگي، آنيما و آنيموس را از تعلق به يك جنسيت خاص جدا  نظريه .(284 :1990
ها، مردان و زنان  اند. بر طبق اين نظريه هر دو جنس خوانده ها را متعلق به كرده و آن

الگويي آنيموس داراي لوگوس و آنيماي داراي  هاي كهن طور مساوي در شكل توانند به مي
صورت  آنيما و آنيموس بهترتيب  بدين). Vide. Rowland, 2002: 50اروس مشاركت كنند (

خود را د كه در هر دو جنس بروز كرده و ان تعريف شدههاي مشخص رواني و رفتاري  كيفيت
  .دهند نشان مي در زندگي روزمره
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 كه بيند مي» 9زنانه« كيفيت يك ،عشق رابطه و كردن برقرار برايرا  ما قابليت روان،
 و امور ةادار قدرت، ةاراد قابليت ديگر، سوي از. است روان ةزنان بخش در اش سرچشمه

 پيدا روان» 10ةمردان« بخش در را ها آن كه شناسد مي هايي توانايي جمله از را مرز و حد تعيين
  . ) .83JohnsonVide :1983 ,( كنيم مي

» فرد«از ديدگاه يونگ، فرآيندي است كه در آن شخص يك » 11فرديت«فرآيند 
 :Vide. Jung, 1990)شود  مي شناختي، يعني يك واحد يا كليت مجزا و غير قابل تقسيم روان

فرآيند فرديت، ايجاد تسلط در فرد بر خودآگاه و ناخودآگاه خويش  ازيونگ منظور . (275
كه ناخودآگاه و اهميت آن را در روان خود ناديده گرفته، انكار كند، يا دست  است، بدون اين

دهد،  كم بگيرد. يونگ معتقد است وقتي خودآگاه رابطة خود را با ناخودآگاه از دست مي
هاي غريزي و  كند. عواطف واكنش شود و عواطف را بيدار مي مي »خودكار«ناخودآگاه 

 زنند اي هستند كه ناگهان بيرون ريخته و نظم منطقي دنياي خودآگاه را برهم مي اراده بي
(Vide. Ibid: 278). آيد كه  الگوهاي آنيما و آنيموس چنين برمي از تطبيق فرآيند فرديت با كهن

 چه و شخص درون در چه است، شده بنا مردانگي و زنانگي ةيكپارچ تعامل بر فرد هر زندگي
 يك در انسان بيفتد، اتفاق درستي به تعامل اين اگر. (Vide. Jung, 1957: 87) او بيرون در

  . گيرد مي قرار رواني و روحي تعادل
  

  فرضية تحقيق 
هاي  الگويي قصه جديد آنيما و آنيموس، نگارندگان در تحليل كهن با توجه به نظرية

بينند. فرديت در جهان  منزلة تالشي براي رسيدن به فرديت مي عاشقانه، عشق رمانتيك را به
دروني، اتحاد ميان خودآگاه و ناخودآگاه است كه ناخودآگاه بسته به جنسيت فرد از يك 

است و در جهان بيروني، به شكل   شده الگوهاي جنسيتي تشكيل طيف پيچيدة كهن
  كند.  رسيدن عشاق تجلي مي هم به

  
  سؤاالت تحقيق 

 و تريستان«الگويي عشق رمانتيك در دو قصة عاشقانة  اين مقاله ضمن تحليل كهن
  قصد دارد به سؤاالت زير پاسخ دهد:، سمك عياردر » پري خورشيدشاه و مه«و  »ايزولت
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    هايي با يكديگر دارند؟ الگويي چه شباهت ظر كهن. اين دو قصة عاشقانه از ن1
» تريستان و ايزولت«شوند كه عشق رمانتيك در قصة  الگويي باعث مي . چه عوامل كهن2

    بينجامد؟ به وصال » پري خورشيدشاه و مه«به مرگ و تراژدي منجر شود، اما در قصة 
  

  . پيشينة تحقيق3
الگويي روي متون ادبيات فارسي صورت گرفته است. يكي از  تاكنون چند نقد و تفسير كهن

صادق هدايت است كه در قالب  بوف كورالگويي سيروس شميسا بر  ها نقد كهن ترين آن مهم
الگويي منتشر  هاي اخير چندين مقاله به روش نقد كهن كتاب درآمده است. همچنين در سال

» الگوهاي سايه و سفر قهرمان نگاهي گذرا به كهن«توان به مقالة  مله ميشده است كه از آن ج
الگويي داستان رستم  تحليل كهن«مقالة  نوشتة مريم سلطان بياد و محمودرضا قربان صباغ،

بندي انواع  طبقه«نوشتة سيد مجتبي ميرميران و انوش مرادي، و مقالة » و اسفنديار
» هاي پريان هاي عاميانه و قصه داستان  ها، ا، افسانهه خويشكاري تولد قهرمان در اسطوره

الگويي روي  نوشتة نسرين شكيبي ممتاز و مريم حسيني اشاره كرد. تاكنون هيچ نقد كهن
را در  شناسي عشق رمانتيك ما: روانانجام نگرفته است. رابرت ا. جانسون كتاب  سمك عيار
نوشته است كه يكي از منابع مورد استفادة  »ايزولت و تريستان«الگويي قصة  تحليل كهن

  نگارنده در نگارش اين مقاله بوده است. 
  

  تريستان و ايزولت. پيرنگ قصة 4
كه در جنگ با دشمنان به  14ريوالن  ازدواج شاه را به 13بالنش فلور خواهرش ،12مارك شاه  

فلور  شود. بالنش  كشته مي ريوالن شاه آورد. اندكي بعد از اين ازدواج، درمي، كمك او آمده
. تريستان ميرد ميگذارد و خود  مي 15كه نام او را تريستان هپسري به دنيا آوردغمگين 
به  شجاعكسوت يك شوالية  و در شود بزرگ مييكي از فرماندهان وفادار پدرش  توسط
كست ش، جنگيده و او را 16غول ايرلندي، مرهلتبا  اوآيد.  ميدر مارك، شاه اش، دايي خدمت
و  ملكة جادوي ايرلند هايش، به سراغ شود كه براي گرفتن پادزهر زخم اما ناچار مي دهد. مي

 وتريستان در كسوت يك بازرگان به ايرلند بازگشته اندكي بعد، . دخترش، ايزولت برود
 

Mark 12 
13

 Blanchfleur 
14

 Rivalen  
15   )tristan( سه يعني غم ن به زبان فرا يستان  آلود تر  

16
 Morholt  
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هاي خاصي را در  علف. ملكة جادو كند خواستگاري مي مارك  شاه برايرا شاهدخت ايزولت 
 در راه بازگشت،. كند ي را براي عروسي همراه آن دو ميمعجون عشقه و شراب جوشاند

. شوند ميدر عشق يكديگر اسير  و نوشند معجون عشق را مي نادانستهتريستان و ايزولت، 
شود. وقتي خبر ديدارهاي پنهاني تريستان و  مارك و ملكه ايزولت برگزار مي عروسي شاه 

 مارك  شاه نند.ك ميزندگي كرده و در جنگل موريوس فرار ها  رسد، آن ايزولت به شاه مي
تريستان را تبعيد  ،شاه يافته و ادامهها  آن رابطة اما ،نداگرد به قصر بازمي بخشيده وها را  آن
 زادهشاه ريستانت دهد. عشق به تريستان مي ةبه نشانانگشتري خود را كند. ايزولت  مي

 را به 18ايزولت سفيددست او خواهرش،را در شكست دشمنانش ياري داده و  17كاهردين
سرد  ،سنگ ، تريستان را چونايزولت در شب عروسي، انگشترآورد.  درمي تريستانازدواج 

و حال تريستان به وخامت  كردهتريستان و كاهردين در نبردي شركت  .كند ميو ساكت 
 نيزدهد. ايزولت  يطاقت نياورده و جان م ، اوتريستانقبل از رسيدن ايزولت به بالين افتد.  مي

  سپارد.  از غم او جان مي
  

  سمك عياردر كتاب  »پري خورشيدشاه و مه« ةپيرنگ قص. 5
اش  جز فرزند. هامان وزير در طالع همه چيز دارد بهبخت حلب،  كنيپادشاه  ،شاه مرزبان

گلنار، دختر بيوة پادشاه عراق كه پسري به نام بيند كه مادر فرزند او كسي نيست جز  مي
 علم وبه نام خورشيدشاه. خورشيدشاه در  استپسري  وصلت اينحاصل . روز دارد فرخ

در هنگام ساله  . شاهزادة هفدهشود ميهنر جنگاوري و شطرنج و موسيقي سرآمد ادب و 
كه ناگهان  بيند ميدختر زيبارويي را  و در آند رس در بيابان ميرمزآميز اي  خيمهشكار به 
رمردي به قصر شاه آمده و پيشود.  در غم عشق اين دختر بيمار مي شاهزاده شود. ناپديد مي

 دراو را  دايهاسير دايه جادو است.  كه استچين  شاهدختپري،  مه ،كه آن دختر گويد مي
در آنجا سه شرط كشاند.  و شاهزادگان را به هواي عشق او به چين مي گرداندهدنيا سراسر 

آيند، در زندان  هاست كه چون از عهدة آن برنمي ار آنپري در انتظ دشوار براي ازدواج با مه
دربار  درود. ر چين ميبه روز  برادرش، فرخبه همراه . خورشيدشاه شوند ميدايه اسير 
 راروز  فرخباز مانده و  شرطسومين آورد اما در  ، او دو شرط اول دايه را برميفغفورشاه

 
17 Kahardin 

18
 Iseult of the White Hand 
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سمك عيار و ساير عياران آشنا شده  با خورشيدشاهشود.  كند كه اسير دايه مي جايگزين مي
سرپرست خوانندگان و  كه عيار افزاي روح ياري به او. آيند درمي او خدمت به ها و آن

 اندروني به و پوشيده زنان لباس ،شود مي شاه دختر ةگويند نوازندگان دربار دختر شاه است
 و دايه ؛ سپسربايد مي را پري مه دل آواز ساز و نواختن با خورشيدشاه. يابد مي راه پري مه

. كند مي آزاد را روز فرخ و رفته دايه زندان به و كرده خواب هوشي داروي بي با را شاهدخت
شوند كه  پري آزاد مي بعد از مرگ دايه، خواستگاران مه. كشد مي چاقو با را دايه سمك

ماچين است. خورشيدشاه به ياري سمك و عياران به  ةملك، شاهزاد قدرتمندترين آنان، قزل
اي  هاي تازه آيد و در اين راه متحدان جديدي پيدا كرده و سرزمين ها برمي جنگ و مقابله با آن

ها و ماجراهاي  شود. پس از جنگ كند و به پادشاهي بزرگ و قدرتمند تبديل مي را تسخير مي
  آيند.     پري به وصال هم درمي بسيار خورشيدشاه و مه

  
تريستان و هاي  در قصه عشق رمانتيكالگويي  كهن و مقايسة. تحليل 6

  سمك عيارو  ايزولت
 از هريك ،سمك عيار و ايزولت و تريستان هاي قصهعشق رمانتيك در  الگويي كهن تحليل در

 شكل آن در قصه كه جهاني جمعي آگاهي در الگو كهن يك ةنمايند قصه اين هاي شخصيت
  . شوند مي محسوب ،مدرن و دنياي ايراني پيشامدرن غرب دنياي يعني است، گرفته
  
  الگوهاي پدر و مادر هاي كهن . شاه و ملكه: نماينده6- 1

در ابتداي هر دو قصه دو شخصيت مذكر حضور دارند و بعد يك شخصيت مؤنث وارد 
  ). 1شود (نك. جدول  مي
  

  هاي مؤنث و مذكر اوليه شخصيت 1جدول 
  

  قصة ايراني فرانسوي ةصق

 2و  1شخصيت مذكر  شاه و هامان وزير مرزبان مارك و شاه ريوالن  شاه

 شونده شخصيت مؤنث وارد گلنار فلور بالنش 
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هاي پريان، تعداد زيادتر  الگويي قصه پرداز كهن فرانز، تفسيرگر و نظريه ماري لوئيز فون
نشانة غلبة عنصر مردانه بر زنانه شخصيت مذكر نسبت به مؤنث در ابتداي داستان را 

اين امر در هر دو قصة ايراني و فرانسوي ديده  ).Vide. Von Franz, 1996: 39( داند مي
النهرين، ايران باستان و بسياري  از نظر نقش نمادين شاه و ملكه بايد گفت در بين شود. مي

جوامع كهن و حتي قبايل ابتدايي، شاه قدرت طبيعي داشته و ثروت و رونق كشور بستگي به 
سالمت و وضع شاه داشته است. شاه نمايندة همة اخالقيات، مذهب، معنويت، اساطير و نظمي 

آگاه جمعي مسلط بر يك قوم است  كند. او نماد روح خود ر را تعريف ميالگوي پد است كه كهن
)Vide. Ibid: 53( .همراه  ةشاه نقش پدر نخستين را دارد، ملكه، عنصر زنان كه مرزبان همچنان

اوست. او نمايندة عواطف، احساسات و تعلقات غير منطقي محتواي حاكم بر خودآگاه است. 
  ). Vide. Ibid: 54( لگويي براي آنيما و همچنين زناو الگوي رفتار زنانه است؛ ا
طالعي قوي و فرماني روان «و » نظير در همه باب كامل و بي«شاه  در قصة ايراني، مرزبان

شده است  اي تجليل ). گلنار نيز زني ناياب و ملكه1: 1362(نك. ارجاني، » و گنجي آبادان دارد
شاه براي  ه و با مال فراواني از سوي مرزبانكه هامان وزير او را در گردش ستارگان يافت

مارك، شاهي عادل و مهربان و   ). در قصة فرانسوي، شاه2رود (همان:  خواستاري او مي
آيد. بالنش فلور، همچون اسمش  محبوب همگان است كه شاه ريوالن با ارتشش به كمك او مي

در . )9Johnson :1988 ,( دهپري و رنگ داشتني دوستبه يك گل سفيد تشبيه شده است: ظريف، 
الگوي مادر  الگوي پدر داراي قدرت و كمال است. در هر دو قصه، كهن هر دو قصه، كهن

الگوي مادر در قصة فرانسوي داراي ظرافت و  است. كهن شده صورت گلي زيبا توصيف به
گين صورت گلي شاداب و شرم كه در در قصة ايراني به حالي ناپايداري يك گل سفيد است، در

پوشاند (نك. ارجاني،  (گلنار به زبان فارسي يعني گل سرخ) كه با ديدن شاه روي خود را مي
  ) توصيف شده است. 4: 1362

الگوهاي  الگوهاي پدر و مردانگي، حاكم بر كهن در هر دو جهان ايراني و فرانسوي، كهن
  آيد. بالنش ه درميشا مادر و زنانگي هستند. گلنار با اجازه و دستور پدرش به عقد مرزبان

آيد. هر دو ملكه پس از ازدواج  مارك، به عقد شاه ريوالن درمي فلور نيز توسط برادرش، شاه
فلور، زن ظريف و زيبايي است كه بر  شوند. تفاوت دو ملكه در اينجاست كه بالنش  حامله مي

وشت ميرد و چنين است كه مرگ، سرن اثر ناماليمات چون گلي سفيد پژمرده شده و مي
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زند. اما گلنار فرزند خود را در كنار شاه به دنيا  الگوي مادر را در اين قصه رقم مي كهن
كه  پرورد. البته گلنار نيز پس از اين آورده و تا سن نوجواني او را در دامان خود مي

  دهد.  كند، از غصه جان خود را از دست مي خورشيدشاه براي سفر عشق او را ترك مي
  

  آگاه جمعي هاي خود خورشيدشاه: نماينده . تريستان و7
كه هر آيين و مذهبي نياز به  همچنان در هر دو قصه، اولين واقعة مهم، تولد قهرمان مرد است.

هاي  تجديد حيات و نو شدن دارد تا پويايي و مفهوم دروني خود را حفظ كند و به فرمول
نياز به نو شدن دائمي توسط كهنه و پوسيده تبديل نشود، زندگي آگاهانه يك انسان نيز 

آگاه دارد. اگر اين امر را به كل يك جامعه تعميم دهيم،  هاي اتفاقات رواني در ناخود جريان
تولد قهرمان مرد به معناي زاييده شدن يك خودآگاهي (ايگو)ي جديد در مردمي است كه 

د تريستان و پس تول. )Vide. Von Franz, 1996: 53( ها شكل گرفته است قصه در ميان آن
خورشيدشاه به معني نياز دو جامعة ايران پيشامدرن و فرانسة مدرن براي خلق يك خودآگاه 

  جمعي جديد است. 
آلود. اين نام كه توسط مادرش به او داده شده،  تريستان به زبان فرانسوي يعني غم

م خود شناسانة خودآگاه جمعي در فرانسة مدرن است. خورشيدشاه نا نشانگر ويژگي هستي
(نك. ارجاني، » آفتاب را ديد، فرزند خويش را خورشيدشاه نام نهاد«گيرد:  را از پدرش مي

خورشيد از ديرباز در ميان ايرانيان مورد پرستش بوده است و نام آن با مهر يا ). 5: 1362
ايزدي است كه  ،ميتره، از ايزدان كهن هندوايراني، همراه شده است. مهر در انديشة زردشتي

او . )87Gershevitch :1959 ,(شكن و دروغگو است  سدار و پايبندة پيمان و دشمن پيمانپا
در كنار  بندهشخورشيد در  ).Vide. Ibid: 105( چابك، وفادار، نيرومند و جنگاور است

 »ششم، كيومرث را آفريد. روشن چون خورشيد«  آفرينش نخستين مرد، كيومرث، آمده است:
طور كلي خورشيد در اساطير ايران نمادي از روشني، عهد و پيمان و  به ).40: 1369 (دادگي،

نام خورشيدشاه تمام جنگاوري است و با مردانگي و نيروهاي مردانه در انسان نسبت دارد. 
  كند. عي در قصة ايراني منتقل ميجماي خورشيد را به خودآگاه  معاني اسطوره
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  الگوهاي پدر و مادر  . رابطة تريستان و خورشيدشاه با كهن8
الگوي مادر زنده است و تا هنگام نوجواني  كه ذكر آن رفت، در قصة ايراني كهن چنان

ميرد  الگوي مادر مي كه در قصة فرانسوي، كهن حالي خورشيدشاه رابطة نزديكي با او دارد؛ در
 طور بهمرگ مادر يابد.  بدون حضور زنان رشد مي در دنيايي مردانه وو تريستان بدون مادر 

 در فرانسة مدرن مادري الگوي كهن باآگاه جمعي  شدن رابطة خود دهندة قطع نشان نماديني
را نشاني از دنياي مغشوش مرگ تراژيك بالنش فلور  ، مفسر يونگي،جانسوناست. رابرت ا. 
با  ).17Johnson :1983 ,(است  شده كه در آن همة ردپاهاي زنانگي نابودبيند  غرب مدرن مي

 پنهان روان 19ةساي يا ناخودآگاه در بلكه ميرد، هرگز نمي - يا زنانگي درون -  مادر اين حال،
  . شود مي

 وراي در كهيابد  تجلي مي ايرلند مرموز ةجزيردر  ناخودآگاه، ايزولت و تريستاندر قصة 
 در كه جادوگراني ةهم مانند جادو ةملك. كند مي فرمايي حكم آن بر جادو ةملك و درياست
 .Vide) است رفته سايه  به و شده سركوب خداي - مادر از نمادي دارند، وجود پريان هاي قصه

Christ, 1997: 62) الگوي مادر) نيز همچون پدر  . يونگ نشان داده است كه مادر مثالي (كهن
و  نثار و گري بخششمثالي دو جنبة واال و تاريك دارد. بخش واالي مادر مثالي، نمايندة 

هاي خشن طبيعت مثل  خداست. بخش تاريك مادرخدا با جنبه - مادر بخش حيات نيروي
سروكار دارد و ممكن است در جادوگر،  ي و غيرهمير، بيماري، حوادث مرگبار طبيع و مرگ

). هم در مسيحيت و هم در دين 26: 1368اژدها، افعي و امثال آن تجلي كند (نك. يونگ، 
هاي واالي آن جدا شده است. در مسيحيت،  خدا از جنبه -  هاي تاريك مادر زردشتي، جنبه

) و در آيين زردشتي 51مان: دوگانة مادونا و مادربزرگ شيطان به وجود آمد (نك. يونگ، ه
تجسم مادينه و ديوي هرزگي «كه شود  ميدر برابر ايزدبانو آناهيتا زني به نام جهي پديدار 

  ). 85: 1388(هينلز، » است و با ياتوها، يعني ساحران يا جادوگران ارتباط دارد
 سركوب براي مردانه هخودآگا تالش ةنمايند، ايرلند با جنگ، ايزولت و تريستاندر قصة 
 به را غول مرهلت و كند مي طغيان ايرلند چون زنانه ناخودآگاه اما. است زنانه ناخودآگاه
هر سال چهارصد دختر و پسر جوان را براي بردگي به  غول مرهلت. فرستد مي خونخواهي
 غول مرهلتاست، به جنگ  اي كه نمادي از مردانگي با شمشير برّنده تريستانبرد.  ايرلند مي
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 ناخودآگاه( جادو ةملك خود توسط تواند مي فقط نبرد، اين از ناشي سمي هاي زخم اما ،رود مي
از درياها عبور  زخمي با حالت تسليم بر قايقي سوار شده و تريستانِ. شود  درمان) زنانه

وصال با  براي خودآگاه جمعي عميق ميل نشانگرشود. اين امر  ايرلند ميرهسپار كرده و 
 در حال نواختن و گذاشته زمين را شمشيربايد  تريستانبراي اين سفر  ت.مادر و زنانگي اس

 مرهمي براي تا برود ناخودآگاه ةجزير به، كه نمادي از نيروهاي زنانة اوست چنگ
  . ) .30JohnsonVide :1983 ,( بيابد هايش زخم

خورشيدشاه  جادويياولين برخورد شود و  عنصر جادوگر در قصة ايراني نيز ظاهر مي
خورشيدشاه با همراهان خود به شكار رفته و  زند. ناخودآگاه زنانه را رقم ميبا  نوجوان

بودن او نمادي از تضاد خودآگاه و سياه و سفيد  كهشود  ميناگاه خرگوري بر او ظاهر 
خطي سياه از ميان گوش تا سر دنبال آمده و   خرگوري ديد بر مثال نقره،: «ناخودآگاه است

خرگور خورشيدشاه را از جهان  .)7: 1362 (ارجاني،» ديگر از بن دوش تا به دوشخطي 
كند كه به معناي انزوا و تنهايي است كه در سفرهاي به  ميهاي همراهش دور  آشنا و آدم

  بياباني ديد چون جهنم،« :)Vide. Von Franz, 1996: 120(سوي ناخودآگاه معمول است 
پنداشتي كه آدمي هرگز آنجا نگذشته   شد، باري تا آسمان برميدودي و غ  آفتاب فروتابيده،

). 8: 1362(ارجاني،  »هراسيد كه شاهزاده مي چنان  آمد، است و هولي عظيم از آن بيابان برمي
بدشكل، بدروي، «موجودي عنوان  توسط داية جادو خلق شده كه از او به بيابان هولناكاين 

اما همين كه پادشاهان را عاجز كرده است.  ياد شده )25همان: » (بدخوي، بدبوي و بدفعل
  كند. الگوي آنيما آشنا مي بيابان هولناك خورشيدشاه را با كهن

  
  . ديدار با آنيما 9

بيند كه با گوهر و يك ماه طاليي تزيين شده  رنگي مي در بيابان هولناك شاهزاده خيمة سرخ
ترين فلزات و  عنوان ناب است. رنگ سرخ نمادي از هوس و شور است، اما طال و گوهر به

هاي موجود در طبيعت، بيانگر خويشتن يا روح آدمي هستند. خورشيدشاه در اين خيمه  سنگ
  كند:  قات ميبا آنيماي خود مال

دختري ديد چون صدهزار نگار، با سري گرد و پيشاني پهن، زلف بيني چون تيغ [درم] و 
دينار و عارضي چون سيم، رخي چون گل... شاهزاده چون ديده بر وي  ةدهاني چون نيم
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دل را ديد كه از حلق وي بيرون آمد و دودي به سر وي برآمد، جهان پيش  ،مراد بي ،گماشت
  .)8: 1362(ارجاني،  چشم وي تاريك شد

 فارسي شعر در زنانه زيبايي از نمادي ماه .پري و ماه :شده تشكيل قسمت دو از پري مه نام
 و تولد از پيش ةلحظ دوردست، و ياييؤر جهاني. است شبانه انگيز وهم دنياي به متعلق و

نيز مانند  را نيماآ يونگ .كنند مي اغوا را خورشيدشاه زنانگي، نيروهاي كه جايي مادر، با پيوند
 و) هندي اساطير در توهم ايزدبانوي( 20مايا داراي داند. او خداي نخستين، دووجهي مي - مادر
 با نيماآ با برخورد در خودآگاه اگراست.  )يوناني اساطير در دانايي ايزدبانوي( 21سوفيا
. )n Lee, 2011: 180Vaugh Lee( كند مي غلبه او بر مايا سوفيا، جاي به نكند، عمل آگاهي

 :پري، گويي از رابطة او با آنيما و دوگانگي ذاتي او آگاه است خورشيدشاه هنگام ديدار مه
 و ياي دالرام در تو بازماندم بدين جمال و خوبي، مگر حور :گفت  شاهزاده... زبان بگشاد،«
  .)8: 1362ارجاني، ( »اند يا مگر مهتر پرياني را از بهشت رضوان به تماشا فرستادهو ت

تريستان، اما، هنگام اولين مالقات خود با ايزولت/ آنيما، به جادوي دوگانة او واقف 
رسد. ماهيگيران كه صداي چنگ را  هاي مرهلت غول به ايرلند مي حال از زخم نيست. او بي

برند. ملكه و دخترش، ايزولت، تريستان را  يابند و به نزد ملكه مي اند او را مي شنيده
نهند. تريستان از نيروهاي شفابخش  هاي او را مرهم مي اد واال يافته و زخماي از نژ شاهزاده

شوند، بهره برده و پس از بهبودي به كرنوال  زنانه كه توسط ملكه و دخترش به او هديه مي
ماند.  گردد. اما دنياي ناخودآگاه آرام نمي كه نمايندة دنياي پدر و خودآگاهي است، بازمي

مارك آورده و تريستان براي   ي طاليي ايزولت را به قصر شاهزودي تيري رشتة مو به
گردد. در ايرلند، تريستان با اژدها كه باز  مارك به ايرلند بازمي  خواستگاري ايزولت براي شاه

هاي  جنگد و باز براي مداواي زخم الگوي مادر است، مي هاي تاريك كهن هم نمادي از جنبه
  . رود سمي خود به سراغ ايزولت مي

اش، مرهلت  يابد كه او همان قاتل دايي بار ايزولت هنگام شستن شمشير تريستان درمي اين
ا فريبكاري به ب تريستان كند، اما است. شمشير را بلند كرده و قصد جان تريستان را مي

در اينجا خودآگاه را به خاطر عشق او انجام داده است.  هااين كار همةگويد كه  يايزولت م
صورت دروغ و  وز از عشق خود نسبت به ناخودآگاه زنانه آگاه نيست و آن را بهمردانه هن

چند روز بعد،  شود. كند. ايزولت اين دروغ را باور كرده و عاشق تريستان مي فريب بيان مي
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21

 Soph ia 



...الگويي كهن ةو مقايس تحليل                                                          و همكاران   صابره محمدكاشي   

 

196 

. كند ميمارك خواستگاري كرده و ايزولت را خشمگين و نوميد   تريستان از ايزولت براي شاه
نمايانگر رابطة مخدوش ميان دنياي خودآگاه جمعي مردانه و ناخودآگاه ها  برگشت و اين رفت

جمعي زنانه در قصة مورد بحث است. ناخودآگاه زنانه آمادة بخشش و عشق است، اما ايگو/ 
خواهد آنيما را با حيله و زور  الگوي پدر قرار دارد و مي خودآگاه مردانه، تحت فرمان كهن
جوي  شمشير انتقام«و شده جاي سوفيا، مايا پديدار تصاحب كند. در اينجاست كه به 

 22هاي ها و فراتاباني هاي عصبي، باال و پايين ها، حمله شود و وسوسه ناخودآگاه زنانه بلند مي
  . (Vide. Johnson, 1983: 77)» زند عشق رمانتيك را رقم مي
خورشيدشاه نيز در ابتدا همچون تريستان به طمع تصاحب او   هنگام ديدار با آنيما،

گفت [كاش] لشكر با من بودندي تا او را  شاهزاده در گفتار وي مدهوش با خود مي«افتد:  مي
او نيز همچون . )9: 1362   (ارجاني،» ببردمي كه اگر با من نيايد او را به خواري بتوانم بردن

ودآگاه مردانه در برابر عمق بلعندة ناخودآگاه زنانه، داند كه زور و قدرت خ تريستان نمي
صحني طاليي و پر از آب را ديده و از دختر دستوري  برد. خورشيدشاه كاري از پيش نمي
. شود ميخبر  هوش و از اين عالم بي بي ب. اما به محض نوشيدن آگيرد براي نوشيدن مي

داللت دارد. آب خوردن به معناي صحن آب يك نماد زنانه است و طال بودن آن به خويشتن 
چشيدن يك لحظة كوتاه بهشتي و يكي شدن با ناخودآگاه زنانه است كه انگيزة آتي 

  شود.  خورشيدشاه براي سفر عشق مي
  
  . پيوند خودآگاه و ناخودآگاه (عاشق شدن)10

ها  نكند و تريستان در فكر آرامش دادن به اوست كه آ مي  ايزولت از درد دوري از وطن زاري
نوشند. تا دو روز  طور اتفاقي، معجون جادويي عشقي را كه ملكة جادو درست كرده، مي به

بو زخمي  هاي تريستان جاري شده و او را چون خارهاي گلي زيبا و خوش درد عشق در رگ
شود. بعد از سه روز به نزد ايزولت  كند و تصوير ايزولت در جلوي چشمانش شناور مي مي
چرا مرا سرور خويش «گويد:  تريستان مي». سرور من داخل شو«گويد:  ميرود. ايزولت  مي

نه. زيرا «دهد:  ايزولت پاسخ مي». حقيقت ملكة من هستيد؟ كه شما در حالي كنيد؛ در خطاب مي
گونه روز و  دانم چرا بايد اين حقيقت بندة شما هستم... نمي در - برخالف ارادة خويش - كه من

 
projection

22
ست كه (  اني ا عيت رو يك وض ته ذفراتاباني)  اخ خته و پرد آنچه سا دي خود بلكه مطابق  به شكل واقعيت وجو نه  او را  گري مي تاباند و  ارد را بر فرد دي خود د در ذهن  چه  آن آن فرد  دش است ميدر  . هني خو يند ب   
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   ). .41JohnsonVide :1983 ,(» شب شكنجه شوم
عشق نمادي از نحوة رويكرد خودآگاه جمعي در قصة مورد نظر به معجون جادويي 

ناگاه از اشتياق خود نسبت به ناخودآگاه زنانه  با نوشيدن معجون، تريستان بهرمانتيك است. 
 كه گويد مي يونگكند.  خدا را بر ايزولت فراتاباني مي - / مادر آگاه شده و تصوير واالي آنيما

 تر مهم آن از و بيرون جهان با كه دهد مي امكان او بهو  است روح از نمادي آنيما مرد، براي
پس از نوشيدن . كند برقرار ارتباط خودش يسرّ قلب ةبالقو امكانات و اميال ها، انگيزه با

الگوي پدر و  كه كهن -  را مارك  قوانين و تعهدات خود به شاه ناگهانمعجون عشق، تريستان 
 عشق از نظر جانسون،. كند كرده و خود را وقف آنيما مي فراموش -جهان مردانه است

 است شده غربي مدرن انسان براي و معنوي يمذهباحساسات و عواطف  جايگزين ،رمانتيك
), 1983: 58JohnsonVide. .(  اشعار عاشقانة تريستان سرشار از نمادهاي ازلي و ابدي است

  كه تصويرگر جهاني غير مادي است: 
گردد.  كس از آن بازنمي روزي من و تو بايد به سرزمين خوشبختي برويم كه هيچ !اما دوست من

بر سر هر  ،اش شمعي افروخته شده در آنجا قصري از مرمر سفيد هست؛ بر هريك از هزار پنجره
كس در  تابد اما هيچ خورشيد بر آنجا نمي .سرايد پايان را مي نوازد و آوازي بي اي مي ع نوازندهشم

  . (Ibid: 48)» آنجا سرزمين خوشبخت زندگي است ؛انتظار نور او نيست
شود. زن آنيمايي زني است  پذيرد و به زني آنيمايي تبديل مي ايزولت اين فراتاباني آنيما را مي

كند. او از اين  بيند، بازي مي نرسيده و همواره نقشي را كه مرد در او مي كه به خودآگاهي
زني كه در درياي «كند:  و احساسات و عواطف او را كنترل مي شدهطريق بر مرد چيره 

واقع هرقدر او  ناخودآگاه گم شده، مبهم است و درك انتقادي و ارادة زيادي ندارد. در
   ).Von Franz, 1996: 31(» كند تر باشد، بهتر نقش آنيما را بازي مي ناخودآگاه

كه دوستان خورشيدشاه  حالي رجنبة غير مادي عشق در قصة ايراني هم آشكار است؛ د
اي را از طرف دختر  گمان دارند كه ديدار او با دختر يك رؤيا بوده است، خورشيدشاه حلقه

الگويي نمادي از خويشتن است و كاركرد آن ارتباط  يابد. حلقه از نظر كهن در دست خود مي
). Von Franz, 1996: 120( بين دنياي خودآگاه و ناخودآگاه و ايجاد فرآيند فرديت است

شاهزاده «: شدن با جهان ناخودآگاه است ماري شاهزاده ناشي از ميل دروني او براي يكيبي
لد و استاد معالجت در آن غم بيمار شد و به رنگ زعفران گشت و هرچند طبيبان و حكيمان ج

پذيرفت كه عالج وي ديدار دوست بود، نه حرارت و برودت و  هيچ عالج نمي ،كردند مي
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  .)12: 1362  (ارجاني،» بت و يبوسترطو
 تريستان هاي زخم جادو ةملك كه چنان هم. است شفادهنده هم و بيماركننده هم خدا - مادر

 نشان و شده ظاهر خورشيدشاه بالين بر پيرمردي لباس در نيز جادو ةداي نهد، مي مرهم را
. همة شود ميو او را به سوي سفر به جهان ناخودآگاه رهنمون  آورد مي برايش را پري مه

كند، بيانگر  هايي كه خورشيدشاه در راه سفر چين و در چين تحمل مي ها و دشواري سختي
نياز انسان به تقويت ايگو/ نيروهاي مردانه است كه اولين شرط عشق است. اين امر در قصة 

  شود.  دها نمايان ميفرانسوي در مبارزة تريستان با مرهلت و اژ
سوي درياها  آن در ايرلند ةجزيركه جهان ناخودآگاه زنانه در قصة فرانسوي،  همچنان

پري در قصر چين است؛ محلي دور از دسترس و سخت  است، در قصة ايراني، اندروني مه
نيز  يابد. او راه مي شده. خورشيدشاه از طريق سمك و ساير عياران، به اين جهان حفاظت

 ناخودآگاه جهان به خود واقعي هويت و لباس در كه ندارد را اين قدرت همچون تريستان،
 خود و كرده تن بر زنانه لباس و پنهان را خود مردانه هويت طور نماديني پس به. برود زنانه
مردانه به كار  شمشيرپري نيز  در اندروني مه. آورد درمي افروز دل نام به كنيزكي شكل به را
  : )29(نك. همان:  بردارد طرب ساز آيد و او چون تريستان بايد نمي

در نظر و سوداي عشق  ،انور و محبوب ،افروز بربط بر سر چنگ گرفت و بنياد كرد. مجلس دل
نامور كه دختر شاه و آن دايه روسياه و حاضران مجلس را  ةدر سر، كاري كرد آن شاهزاد

  .)30همان: ( در رفت  هب عقل از سر
  
  . عشق رمانتيك و فرآيند فرديت 11
افتد.  الگوي پدر اتفاق مي صورت شورشي عليه كهن عشق رمانتيك به ،ايزولت و تريستاندر 

مارك تعلق دارد، از آن خود كرده و پنهاني به او عشق   ه اي را كه به شا تريستان، ملكه
الگوي مادر قرار گيرد،  كهنكه در نقش اصلي خود، يعني  ، به جاي اينورزد. ملكه ايزولت مي

بازد. در اين عشق ردپاي عقدة اوديپ را  در اين توطئه سهيم شده و با تريستان نرد عشق مي
فلور، ملكة مادر به دنياي ناخودآگاه رفته و  توان پيدا كرد. گويي با مردن بالنش  نيز مي

نة ايزولت به تريستان در هاي مادرا . اين امر را در مهربانيشود ميايزولت به جاي او پديدار 
  توان مشاهده كرد. هايش مي تيمارداري از او و شستن زخم
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در قصة ايراني، برخالف قصة فرانسوي، پيوند ميان زن و مرد طي يك فرآيند طوالني 
پري، به معناي بيدار شدن  افتد. موسيقي نواختن خورشيدشاه در اندروني مه اتفاق مي

دايه با خود گفت كه : «كند مياو را داراي جذابيتي اروسي  نيروهاي زنانه در اوست و همين
» كاش اين دختر نبودي كه عمري را با او خوش گذراندمي و دختر شاه نيز به همين ترتيب

آيد كه به معناي  ). در اينجا دختر شاه خود در مقام فاعل شناسا درمي30: 1362(ارجاني، 
كند كه براي او  را به خلوت خود دعوت مي بيدار شدن خودآگاهي در اوست. او خورشيدشاه

به فكر غلبه هوشي به خورد دايه و دخترشاه  داروي بيبا دادن خورشيدشاه و دايه بنوازد. 
 گرفته را خود كام و بكشد را دايه خواست و برخاست شاهزاده«افتد:  بر ناخودآگاه زنانه مي

  . )31: همان» (داشت كشيده را خود عنان باز. برود
شود. مردي  ميل به تصاحب ناخودآگاه زنانه منجر به تسخير شدن مرد توسط آنيما مي

رود، پر از عقايد نپخته است،  با هر تلنگري از كوره درمي«كه تحت تسخير آنيما درآمده 
كند و معموالً رفتاري هيجاني و  آموز توجيه مي قاعده و با بياني عبرت خودش را با روشي بي

شيدشاه عامل خودآگاهي را در خود حفظ خوراما  ).Von Franz, 1993: 195(» احساسي دارد
دختر شاه در حجره خفته،  ،از آن جانب«كند:  كرده و از تسخير آنيمايي جلوگيري مي

جوانمردي نگاه داشت و با او به ديدار قناعت كرد. اگرچه او را دوست  ،شاهزاده بنشسته 
  ). 25: 1362ارجاني، ( »بوسه بر روي دختر ننهاد كه ترك ادب بود ،داشت

خويشتنداري خورشيدشاه و پيروي او از اصول جوانمردي اولين قدم در فرآيند فرديت 
كند يا به عبارت ديگر،  تدريج آنيما را دروني مي است. از اين زمان به بعد، خورشيدشاه به

ي عشق، بخشندگي و مهرباني را وارد خودآگاهي الگوي مادر، يعن هاي متعالي كهن ويژگي
خواند تا دختر بدان  ؛ مثالً هنگام صبح، طنبور گرفته و نرم و آهسته غزل ميكند ميخود 

حالوت از خواب برخيزد. آرامش و مهرباني خورشيدشاه، موجب بيدار شدن خودآگاهي در 
   .شود ميپري  مه

، بهراسيد و با خود گفت: جوانمردي كار پري چون بشنيد كه مطرب وي خورشيدشاه بود مه
فرمود كه من تنها در پيش وي افتاده بودم و در من نگاه نكرد و او را هوس آمده بود كه اگر 

  پري سر مردي بودي با وي خوش گشتمي. اين هوس به عشق بدل شد. بيخ وصال در دل مه
، هر لحظه شاخي نو برزد... دختر برخاست كه عشق خورشيدشاه بر وي مستولي گشته بود

  ). 40همان: زد ( در دل وي سر برمي
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اين صحنه بيانگر شروع فرآيند فرديت در زن است. زن از مرحلة اروسي (ناخودآگاه زنانه) 
  ورزد.  عالقة به مرد عبور كرده و با دانش و تميز لوگوسي (خودآگاه مردانه) به مرد عشق مي

طور پنهاني و گاه دور از جهان  ، رابطة تريستان و ايزولت بهايزولت و تريستاندر قصة 
ها از قصر شاه فرار كرده و در جنگل موريوس همچون موجودات  افتد. آن متمدن اتفاق مي

كنند. اين امر نشانگر  وحشي زندگي كرده و از ريشة گياهان و حيوانات وحشي تغذيه مي
كه سرانجام تريستان ايزولت را رها  طوري پذيرفته نبودن عشق در جهان خودآگاه است؛ به

شود تا غمش را  هاي گوناگون سرگردان مي ها و سرزمين كرده و در درياها و جزيره
كه دوست وفادارش، كاهردين،  مرده است. تا اين فراموش كند اما بدون ايزولت خالي و دل

  كند.  را براي ازدواج با او پيشنهاد مي» ايزولت سفيددست«خواهر خود 
او نوع ديگري از زنانگي را تجسم است. نمادي از يك زن زميني  ايزولت سفيددست

 - كه هنگام مالقات با تريستان در حال بافتن يك گلدوزي است - هاي سفيد او بخشد. دست مي
نمايندة مهارت در زندگي روزمره و عملي است. ايزولت سفيددست پاسخي به نياز تريستان 

وجوي كسي بود كه او را شفا بخشد و از  و بيهودگي در جست كه در تنهايي است، زماني
  ). .137JohnsonVide :1983 ,(بدبختي نجات دهد 

بار او  توان ايزولت سفيددست را بازگشت ايزولت در زندگي تريستان دانست. اما اين مي 
يز از زني آنيمايي استحاله يافته و به موجودي خودآگاه تبديل شده است. به همين دليل ن

پذير است. اما در شب عروسي، انگشتر ايزولت  ازدواج او با تريستان در جهان خودآگاه امكان
كند.  قبلي، عشق او را در خاطر تريستان زنده كرده و او را چون سنگ سرد و ساكت مي

كه در قصة خورشيدشاه بدان اشاره شد، نمادي از خويشتن است. آنچه  انگشتر چنان
كند، يادآوري او از فرآيند ناتمام فرديت است. تريستان و  كت ميتريستان را سرد و سا

ايزولت قادر به يك عشق زميني كه در جهان بيروني به وصال برسد، نيستند؛ زيرا فرآيند 
  ها كامل نشده است. فرديت در آن

كشد كه به معناي از ميان رفتن  پري، سمك داية جادو را مي در قصة خورشيدشاه و مه
كه به معناي شود  ميپري با خورشيدشاه و عياران همراه  خدا است. مه - مادر جنبة تاريك

جدا شدن او از ناخودآگاهي و ايجاد خودآگاهي در او است. در ميدان نبرد، خورشيدشاه 
پري دزدكي به صحنه  كند. مه ها غلبه مي يك به جنگ طلبيده و بر آن پري را يك خواستگاران مه
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» دوش وي زيادت مي بر شعشق«خورشيدشاه در ميدان رزم  هاي رشادتبا ديدن  نبرد رفته و
در اين صحنه خورشيدشاه يك آنيموس پايه را كه مبتني بر قدرت . )43: 1362  (ارجاني،

پري  عنوان يك زن خودآگاه، مه به ). .JungVide,(3 :1957 گذارد  فيزيكي است به نمايش مي
گر  كه اين منطبق با روحية انتخاب 23گزيند د را برميهنگام انتخاب زوج، برترين خواستگار خو

  جنس ماده در طبيعت است: 
ها همه، فارغم كه كسي به چشم خطا در من  اي شاهزاده... گر همة جهان قلعه باشد من از اين

پيراي ببرند و در دهن من نهند، بخورم و  نگاه نتواند كردن و اگر گوشت و پوست من به ناخن
  ).90: 1362  (ارجاني،رها نكنم كه كسي بر من قادر شود، مگر تو 

ها و تعقيب و گريزهاي فراواني كه ميان خورشيدشاه و خواستگاران پرشمار  بعد از جنگ
پري را از پدر او كه نمايندة  گيرد، سرانجام خورشيدشاه اجازة ازدواج با مه پري درمي مه
همسري شوهرش  پري شرط خود را براي ازدواج، تك گيرد. مه الگوي پدري است، مي كهن

ترتيب ميل ناخودآگاه در جهان  پذيرد. بدين شاه اين شرط را ميكند و خورشيد بيان مي
شود و فقط در آن زمان است كه خورشيدشاه و  خودآگاهانة بيروني به واقعيت تبديل مي

  رسند:  پري به وصال هم مي مه
 هم شاه، اي :گفت سمك. نه :گفت  است؟ نبوده خلوت پري مه با راو ت شاه، اي گفت سمك عيار

 و بخواند را پري مه شاه پس ...مدار شرم و بساز كار اين و بايد مي چنين و ساز خلوت آنجا
  .)227 :همان( است رفته رسم و بوده قاعده كه چنان ...گرفت كنار در

رود، اما ايزولت  وجوي ايزولت مي ، تريستان بار ديگر به جستايزولت و تريستاندر قصه  
شود  شدت زخمي مي راند. تريستان در جنگي به خود ميكه از ازدواج او باخبر شده، او را از 

فرستد. قرار است كه اگر بادبان سفيد قايق  و بار ديگر كاهاردين را در پي ايزولت مي
كاهاردين باال باشد، تريستان بداند كه ايزولت به همراه او آمده است. ايزولت با شنيدن قصة 

شود. وقتي ايزولت سفيددست بادبان  ه ميتريستان، از قصر فرار كرده و با كاهردين همرا
بيند، از روي حسادت به همسرش كه در بستر بيماري  افراشتة سفيد قايق برادرش را مي

دهد. ايزولت پس از رسيدن به بالين تريستان  گويد. تريستان در لحظه جان مي است دروغ مي
  دهد. از غم و اندوه جان خود را از دست مي

ستان و ايزولت، نمادي از اشتياق ناكام خودآگاه مردانه براي پايان تراژيك عشق تري
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رسيدن به ناخودآگاه شفابخش زنانه و برعكس است. حسادت ايزولت سفيددست حاكي از 
تسخير آنيموسي (ناخودآگاه ماندن) زن است. اين زن كه نتوانسته توسط عشق مرد به 

ي و بخشندگي است، دور شده و ورز هاي واالي زنانگي كه عشق خودآگاهي برسد، از جنبه
رحمي و خودخواهي است، اسير گشته است.  طلبي، بي خدا كه تملك -هاي تاريك مادر در جنبه
ترتيب آنيما (ايزولت) نيز بار  شود و بدين طور نماديني موجب مرگ مرد يا خودآگاه مي او به

» 24رگ و والدت مجددم«الگوي  كهنگردد. جانسون با استفاده از  ديگر به ناخودآگاه بازمي
داند كه در آن  اي مي را نويد استحاله تريستان و ايزولتعشق رمانتيك در قصة پايان مرگبار 

  ).156Johnson :1983 ,( شدخواهد  معنويتي نوين تبديل نوزايي  به» مرگ خودآگاه«
  
  گيري  . نتيجه12

سمك  و تريستان و ايزولتالگويي عشق رمانتيك در دو قصة  بار ديگر به تحليل كهن اگر يك
آيد كه هم در قصة غربي و هم در  شناسانه به دست مي ، يك الگوي كلي رواننگاه كنيم عيار

كند. در هر دو قصه، انگيزة عشق رمانتيك تالش خودآگاه مردانه براي  قصة شرقي صدق مي
رابطه است. در هر دو قصه با جهاني  و ايجادهاي عشق  رسيدن به زنانگي يا ويژگي

بخش،  الگوي مادر بخشنده، مهربان و استحاله رو هستيم كه در آن كهن پدرساالرانه روبه
و به جهان ناخودآگاه رفته است. در هر دو قصه با  شدهطور كلي، سركوب  تضعيف يا به

جادوگر كنند.  يي ميالگوي مادر را بازنما كهنهاي تاريك  رو هستيم كه بخش جادوگراني روبه
در هر دو قصه، خودآگاه  شود. در هر دو قصه باعث ايجاد عشق رمانتيك در قهرمان مرد مي

آنيما و رسيدن به فرآيند فرديت، به جهان ناخودآگاه زنانه سفر  زنانگي/ اتحاد با برايمردانه 
پري و  (مه زني زمينير درا ي خود آنيما كند. قهرمان مرد هر دو قصه، زنانگي درون/ مي

  يابد.  بازميايزولت) 
الگوي مادر زنده  كهن ،ة ايرانيقص جهان در كه است آندو قصة عاشقانه  تفاوت ترين مهم

كند. او با  پذير مي را به زنانگي درونش امكان خورشيدشاهماند و همين دسترسي  مي
ر جهان راهنمايي سمك از اصول جوانمردي پيروي كرده و با استفاده از اين اصول، د

ترتيب از عمل كردن مطابق  كند. بدين ناخودآگاه زنانه، خودآگاهي خويش را حفظ مي
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و غريزي خودداري كرده و همين امر از تسخير شدن او توسط آنيما  آنياحساسات 
كه در لباس  - در اين فرآيند، با تبلور نيروهاي زنانه و اروسي خورشيدشاه. كند جلوگيري مي

پري فعال شده و او نيز عاشق خورشيدشاه  خودآگاهي مه - شود  مييان زنانه پوشيدن او نما
پري در دنياي  نتيجه، چرخة عشق رمانتيك كامل شده و خورشيدشاه و مه در. شود مي

الگوي مادر  رسند. در قصة فرانسوي، سركوب كامل كهن خودآگاهانه نيز به وصال يكديگر مي
عنوان نمادي از آنيما  در دنياي ناخودآگاه و به شود كه خودآگاه مردانه فقط زن را موجب مي

الگوي آنيموس درآمده و باعث نابودي مرد و  ببيند. در دنياي خودآگاه، زن تحت تسخير كهن
  . گردد آنيما مي
  
  ها نوشت . پي13

1. Tristan and Iseult 

2. courtly love 

3. self 

4. conscious, ego, I. 

5. unconscious 

6. collective unconscious 

7. Eros:  اروس در اساطير يوناني خداي عشق و نيروي باروري است كه آسمان و زمين را وصلت
شناسي، عنصر  نظمي اوليه، جهان را تشكيل داد. در فلسفة روان مرج و بي و بخشيد و از ميان هرج

 عشق و اشتياق در جهان و انسان است.

8. logos 

9. feminine 

10. masculine 

11. individuation 

12. Mark  

13. Blanchfleur 

14. Rivalen 

15.  tristaT آلود. : تريستان به زبان فرانسه يعني غم 

16. Morholt 

17. Kahardin 

18. Iseult of the White Hand 

19. shadow 

20. Maya 

21. Sophia 
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22. Projection  (فراتاباني): يك وضعيت رواني است كه در آن فرد آنچه در ذهن خود دارد را بر فرد
تاباند و او را نه به شكل واقعيت وجودي خود، بلكه مطابق آنچه ساخته و پرداختة ذهني  ديگري مي

 بيند. خودش است، مي

ها خود  ن، خودآگاهي زنان پيشرفت بيشتري كرده و آسمك عيارهاي عاشقانه بعدي  ر قصهد  .23
 كنندة اول هستند و معشوق خويش را به ميل خود برمي گزينند.  انتخاب

24. death and rebirth 
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- 21(پاييز و زمستان). صص  8. پيايي )فارسي ادب و زبان فرهنگستان( تطبيقي ادبيات
39 .  

  انتشارات دانشگاه تهران.  تهران: . ها يشت ).1356پورداود، ابراهيم ( •
  توس.  تهران:مهرداد بهار.  ةگزارند .بندهش). 1369( فرنبغ ،دادگي •
دكتر حسن فروغي.  ةترجم. ادبيات عمومي و ادبيات تطبيقي ).1390ژون، سيمون ( •

   تهران: سمت.
مجلة ترجمة جالل سخنور. ». الگويي درآمدي بر نقد كهن). «1390گوردن، والتر كي ( •

   .31-28. صص 16. ش ادبستان فرهنگ و هنر
  چشمه.  تهران: .ادبيات عاميانة ايران). 1374(محجوب، محمدجواد  •
هاي تطبيقي، نگاهي گذرا به يكي از  دانش). «1392زاده ( نامورمطلق، بهمن و هومن زندي •
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. ش 1. د هاي ادبيات تطبيقي پژوهش دوفصلنامة تخصصي». هاي معرفتي بندي صورت
  .115- 128. صص 2

 . تهران: جامي؛ زبان كتاب.هايش انسان و سمبول). 1387يونگ، كارل گوستاو ( •

. ترجمة مادر، والدت مجدد، روح، مكار  چهار صورت مثالي:). 1368( ---------------  •
   .پروين فرامرزي. تهران: معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي

  تهران:اله آموزگار و احمد تفضلي. . ترجمة ژشناخت اساطير ايران). 1388هينلز، جان ( •
 چشمه. 
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