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چکیده
بـر رشـد روانـی    ،اثـر سـلمان سـاوجی   ،این مقاله جستاري تحقیقی در مورد تأثیر داستان جمشید و خورشید

است که از ملّتیهر قوم و ادبیاتهاي غنی و محبوب در هاي عامیانه یکی از گونهقصه. کودکان و نوجوانان است
هدف این مطالعه بررسـی تـأثیرات فـراوان ایـن داسـتان در رشـد       . پایگاه محکمی در میان مردم برخوردار هستند

در ایـن پـژوهش نشـان داده    . تعارضات درونی اسـت طبیعی کودکان و راهنمایی آنان به طور غیر مستقیم در حلّ
-پریان قراردارد بخوبی با کودکان ارتباط برقـرار مـی  هاي داستانجمشید و خورشید که در حیطۀۀشود که قصمی

ـ توجهبا . سازدهاي درونی آنها را در خود منعکس میکند و بسیاري از تعارضات و کشمکش هـاي ایـن   تبه قابلی
زیگمونـد فرویـد، برونـو بتلهـایم و گوسـتاو      : اثر در تحلیل روانشناسانه، این داستان از منظر روانشناسان برجسـته 

مثنوي جمشید و خورشید داستان سفر پر مخاطره پسر نوجوانی است که از خانواده خود جـدا  . ررسی شدیونگ ب
خـواهی  این داستان، تجلّی اسـتقالل . گذارد تا بتواند به معشوق خود دست یابدشود و به دنیایی خطرناك پا میمی

آمـوزد غلبـه بـر    ید بـه کـودك مـی   داستان جمشید و خورشـ . استهویت نوجوان و تالش او در به دست آوردن 
ت به فرامن راه دستیابی او به توجههاي جسمانی و خواسته ت و کسـب  موفقیـ گونـه آمـوزش و   ایـن . اسـت هویـ

کند بلکـه  مستقیماٌ به او امر و نهی نمیقصه. راهنمایی به کودك به صورت غیرمستقیم تأثیر فراوانی بر کودك دارد
تواند تنها بـه پـدر و مـادر خـود متکـی      او دیگر نمی. کندنحو بهتري راهنمایی میمشکالت درونی بهاو را درحلّ

همـاهنگی  . ی مستقل براي خود کسب کند و دوران کودکی را به سالمت پشـت سـر بگـذارد   هویتباشد بلکه باید 
.ترین پیام این داستان استي درونی و حلّ تعارضات درونی مهمنیروها

.، سلمان ساوجیهاي پریان، جمشید وخورشید، رشد روانی کودك، کسب فردیتقصه: واژگان کلیدي
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مهمقد
هاي عاشقانه در زمان فردوسـی انجـام   ها براي به نظم کشیدن داستاننخستین تالش

توان به زال و رودابه و بیژن و منیژه اشـاره  فردوسی میۀهاي عاشقاناز میان منظومه. شد
هاي خنگ بت و سرخ بـت و وامـق و عـذرا را    منظومه،شاعر همزمان او،عنصري. کرد

فخرالدین اسعد گرگانی با سرودن ویس . ساخت که هیچ کدام به دست ما نرسیده است
ایران باسـتان را دوبـاره زنـده کـرد و     ۀهاي عاشقانترین داستانو رامین یکی از برجسته

عامیانه بایـد  ۀهاي عاشقاناز افسانه. مه دادنظامی با سرودن خسرو و شیرین این راه را ادا
. حیدربیک و صنوبر، رعنا و زیبا و جمشید و خورشید را نام برد

) ق.ھ778متـوفی  (سـاوجی سـلمان بـه متعلّـق مثنوي جمشید و خورشیدنخستین
، و بـه هزار بیـت یا مقصور، در حدود سهمحذوفمسدسجزَرا در بحر هآنکهاست

ق.ھ763خر اآلدر جماديو سروده) 776ـ755، صصحک(اویسسلطاندرخواست
هـاي  داسـتان ةویـژ فاقد احسـاس منظومهدر اینشاعر زباناسترساندهپایانرا بهآن

. اسـت شـاعر بـوده  آفرینـی هـدف  از معنیآفرینی بیشمضمونآنو دراستعاشقانه
،جـامی (اسـت دانسـته فساوجی را در جمشید و خورشید متکلّسلمانجامی نیز بیان

و شماري مفرد و ربـاعی و قطعـه  غزل، چهلاقتضاي سخنبهشاعر.)146، ص1379
، 35، 22، 11ــ 10، 8سـاوجی، ص رجوع کنید به سـلمان (استمثنوي گنجاندهدر این

، شـاهنامه ۀهاي عاشـقان داستانوقایعازاثر ترکیبی استاینحوادث. )76، 71، 58، 50
و نـوروز خواجـوي   نظامی، گلشیرینواسعدگرگانی، خسروفخرالدینو رامینویس

عیـار و  سـمک :اي ماننـد هاي عامیانـه و داستان) 85، ص1351،اتههرمانکارل(کرمانی 
و پـري  جـنّ ، چـون عامیانـه هـاي  اي از داستانالعادهعناصر خارق، و در آننامهسندباد

، )43ــ  42ص(و اژدهـا  ) 46ـ 45ص(، دیو )52-50، 41ـ35، صص1348، ساوجی(
ماندنی نظر محقق را بـه خـود   به یادآنچه بعد از خواندن این داستانِ.خوردمیچشمبه

کـودك و  مخاطـب  ،خصوصمخاطب بهکردنِ هاي این اثر در جذب تجلب کرد، قابلی
. هاي مشابه غربـی اسـت  قدرت جایگزین ساختن این اثر با بسیاري از داستاننوجوان و
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جمشید وخورشید مراحل ساخت ۀاساس قصبه همین نام و برپویانمایانهفیلم اخیراً نیز 
هـاي  هاي کهـن ادب فارسـی از دیـدگاه   بررسی و نقد داستان. را پشت سرگذاشته است

توجهبا . ري ایفا کنداذهان عموم مردم نقش مؤثّتواند در بازگرداندن آنها بهگوناگون می
برآن شـد تـا ایـن    نگارندهحوادث به کار رفته در این داستان، ها وشخصیت به پیرنگ، 

زیگمونـد فرویـد  :ات روانشناسان برجستهکهن را از منظر نقد روانکاوانه و نظریۀافسان
)Sigmond Freud(برونو بتلهایم ،)Bruno Bethelhaim(، کارل گوستاو یونـگ)Carl

Gustav Jung (هگونه هاي اینو دیگر شاگردانش بررسی کند و تواناییهاي عامیانـه  قص
.را در رشد روانی کودکان و نوجوانان به خوانندگان نشان دهد

اسـت  ملّتـی هر قـوم و  ادبیاتهاي غنی و محبوب در هاي عامیانه یکی از گونهقصه
اي از رمـز و  ها مجموعهاین داستان. که از پایگاه محکمی در میان مردم برخوردار هستند

ایـن دسـت در   هایی ازقصه. اندرازها، تفکر و فرهنگ یک قوم را در دل خود جاي داده
هاي دور که دردهـا،  هایی از گذشتهداستان. فارسی کم نیستندادبیاتآثار شفاهی و کتبی 

.سازندهاي ایرانیان را در خود منعکس میها و شکستیروزيها، پشادي
طـی  در .شـود خود جدا میخورشید قهرمان داستان از خانوادةجمشید وۀافساندر

در دریـایی  . شـود مـی گذارد و با انواع حیوانات شرور گالویـز میقدممسیري خطرناك
امـا . شودجایی ندارد حبس میي که راه به سرسبزۀگردد و در بیشامواج میوسیع غرقِ

ر و قـدرت جنگـاوري خـود و همکـاري و    این مراحل دشوار به کمک تـدبی ۀهماو از
د و در نهایت به مطلوب کنهاي پیر خردمند و پري مهربان به سالمت عبور میراهنمایی

چنـین صـاحب   او هـم . یابددست می،دیده بودکه او را در رؤیا) خورشید(نهایی خود
-چندان را نصیب خود مـی شود و پاداشی دوپدر خود و پدر همسر خود نیز میقلمرو 

. سازد
براي دسـتیابی  او. هاي درونی استدرگیر کشمکشی است کهنوجواننماد جمشید

. کنـد اش ایـن سـفر را آغـاز مـی    هـاي دوران کـودکی  مستقل و ترك وابستگیهویتبه 
آنهـا را  کنـد و اش مبـارزه مـی  درونـی هـاي یات و خـواهش در این راه با نفسانّجمشید
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از همکاري دوسـتان یکـدل و   .)نبرد با اژدها ودیو در خان دوم وسوم(دهد شکست می
پـردازد  کسـب علـوم خفیـه مـی    ، به رازآموزي و)مهراب وپري مهربان(برد دانا بهره می

-مـی ، در دریا و صحراي حیرت و ناآگاهی غوطه ور)مالقات با راهب در خان چهارم(

پس از پشـت  ). خان هفتم(رودبه جنگ دشمنان و رقبا میو) خان پنجم و ششم(شود
.یابدو پادشاهی دست می) معشوق(خورشیدنهادن این هفت خان او به وصال سر

پژوهشۀپیشین
. کودك تألیف شده اسـت ادبیاتمباحث نظري ۀهاي مختلفی در زمیندر ایران کتاب

-نادر ابراهیمـی بـا کتـاب   :عبارتند از،انداز جمله نویسندگانی که در این حوزه قلم زده
نویسی براي کودکـان  اي بر فارسیمقدمه)1352(کـودکـانبــراينـویسیارسیف: هاي

بــر اي، مقدمـه )1363(اي بـر مراحـل خلـق و تولیـد ادبیـات کودکـان       ، مقدمـه )1353(
، رضا رهگذر نویسنده کتابهاي ادبیات کودك و ...و ) 1367(مصورسازي کتاب کودکان 

هاي تاریخی و مـذهبی بـراي کودکـان و نوجوانـان     ها و افسانه، داستان)1392(نوجوان 
...و) 1392(

ورت گرفتـه  کـم صـ  هاي عامیانه و کهـن در کشـورمان   داستانمتأسفانه نقد علمی اما
رهگـذر رضـا قلمبهاستنقدينخستین در نقد داستان کودك هاياز جمله گام. است

.)87ص، 1379،حجوانی(گروگانحمیـدنـوشته»آخولقهقلعهدلیــران«بــرکتاب
نقد علمی و عملی کتاب کـودك، بایـد بـه    ۀهاي ارزشمند دیگر در زمیناز تالشاما
اثـر مرتضـی خسـرو    ) کـودك ادبیاتدرآمدي بر فلسفه (معصومیت و تجربه :هايکتاب

فریدون عموزاده خلیلـی نوشته ،هاي داستانی نوجوانشخصیت فرهنگ توصیفی نژاد و 
ـ    ادبیاتو دیگران، تاریخ  ـ کودکان با نویسـندگی زهـره قـایینی، محم دي ودهادي محم

. اشاره کرددیگران
و1زبانی تحلیل شدهجایگاه ادبی ومنظرتنها از تاکنون خورشیدجمشید وداستان اما

.  استمورد بررسی قرار نگرفته،به روشی که در این مقاله دنبال شده
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داستانۀخالص
شـرق عـالم   در خورشید داستان جوانی است که از دورترین نقطه مثنوي جمشید و 

قهرمـان . کنـد اي را آغـاز مـی  مخاطره، سفر پر)روم(به دورترین نقطه در غرب) چین(
کـه  او . گذرانـد داستان پسر پادشاه چین است که در نهایت نعمت و خوشی روزگار می

بینـد و صـبر   رؤیاي دختر زیبایی را می،بر اثر مستی به خواب گرانی فرو رفتهشبیک 
آینـد، از  هاي او برنمـی قراريدرمان بیةپدر و مادرش که از عهد. دهدقرار از کف میو

بـه  . داندپیر نیز درمان درد جمشید را در وصال به معشوق میجویند،پیري دانا چاره می
پیـر عـازم راهـی    بـا هاي بسیار خانواده، پسر جوان همـراه این ترتیب با وجود مخالفت

فاقـات  اتّایـن مسـیر، حـوادث و   طی در . انجامدشود که چهار ماه به طول میپرخطر می
تـوان  هـا را در زنـدگی عـادي سـراغ نمـی     ه آندهد که مشـاب بسیاري رخ میةالعادخارق
، خـان اول : دهـد کـه بـه ترتیـبِ داسـتان     این حوادث هفت خان را تشکیل می. گرفت

، خـان سـوم  ، رسیدن به کوهی پر از اژدهـا؛ خان دومرسیدن به سراي پریان و جنیان؛
، سـرگردانی  خـان پـنجم  ، رسیدن به دیر راهب؛خان چهارمرسیدن به شهر اکوان دیو؛

اي سرسـبز کـه بـه دنیـاي بیـرون      گرفتار شدن در بیشه،خان ششمروزه در دریا؛چهل 
. سر عشق خورشید استجنگ با رقیب بر،خان هفتمنهایت راهی ندارد و در

هاي عامیانهقصه
خورشید الزم است بـدانیم بـه چـه نـوع     جمشید وقصۀةپیش از شروع بحث دربار

بـه  «: نویسـد مـی قصـه در تعریف جمال میرصادقیگویند؟میعامیانه ۀهایی قصنوشته
شخصـیت العـاده بیشـتر از تحـول و پـرورش     آثاري که در آنها تأکید بر حوادث خارق

میـر  (»گـردد السـاعه مـی  محـور مـاجرا برحـوادث خلـق    قصهگویند در میقصههاست 
گونه بحـث  هاي عامیانه اینقصهةدربارجعفر محجوبدمحم). 44، ص 1376صادقی،

عامه باشد ولـو آنکـه   آیا داستان عامیانه داستانی است که موضوع آن باب پسند«: کندمی
به نثر فصیح ادبی نگاشته شده باشد یا آنچه به سـبک عـوام و یـا نثـر یـا شـعر عامیانـه        
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نگارش یافته باشد و یا آنکه هردو شرط را باید در اطالق چنین صفتی به داسـتان مـورد   
ایـران مکـرر بـه    ادبیـات در تـاریخ  ) ص1،126ج، 1382محجـوب، (»قرار داد؟توجه

هاي عامیانه با تفکرات شعرا و نویسـندگان  خوریم که از تلفیق داستانشاهکارهایی برمی
و افـرادي کـه   ... مرزبان نامه، شاهنامه، مثنوي معنـوي و : آثاري مانند. بوجود آمده است

چهـل  : مانند. ضبط کنندراانداي که شنیدههاي عامیانهداستاناند به هر طریق سعی کرده
هاي عامیانـه ایرانـی را مخصـوص کودکـان     بار داستاناولیندر ایران کسی که . طیطو

کسـی نبـود   اولینالبته صبحی «. بودابوالفضل صبحی مهتدي،جمع آوري و منتشر کرد
ها قبل از او سالصادق هدایتد، بلکه عامیانه در ایران زادبیاتآوري که دست به جمع

عامیانـه را بـراي کودکـان    ادبیـات کسی بود کـه  اولینولی صبحی . این کار را کرده بود
هـاي  داسـتان هاهاي عامیانه و از میان آنقصه). 85، ص1382علوي،(»آوري نمودجمع

جین کـارل ۀبه گفتزیرا «کند خوبی با مخاطب کودك و نوجوان ارتباط برقرار میپریان ب
کتاب خـوب پنـد و   . اندف بیان شدهطیاي زیرکانه و لها به گونهواقعی اندیشهادبیاتدر
کتـاب  هویـت  اند و آشکارا بخشی از وپود آن تنیده شدهها در تاراندیشهدهددرز نمیان

).1382، ص 100نورتون،(» اندشده
تنهـا بـه او   کننـد و و نهـی نمـی  گاه مستقیم به کـودك امـر  هاي کودکان هیچداستان

هـاي ژرف درونـی کـودك و    هاي جن و پري به طرح کشـمکش قصه. دهندپیشنهاد می
هـاي  به نیاز به دوست داشته شدن، بـه کشـمکش  ؛پردازندهاي وجودي او مینگرانیدل

هـایی را  حلهاي جن وپري راهافسانه. و برادران و به ترس از مرگخواهرمیان والدین،
فهـم خـود   دهنـد کـه کـودك در حـد    براي مقابله با این تعارضات به کودك ارائـه مـی  

). 35تا، ص بتلهایم، بی(تواند درك کندمی
هـاي او  کند و در تجربهها کودك با قهرمان داستان همذات پنداري میدر این افسانه

بـا او گرسـنگی و   پـردازد همـراه  با او به مقابله با دیوان و جادوگران می. شودسهیم می
نهـایی قهرمـان،   کند و پس از پیروزيِماندن از خانواده را تجربه میتنهایی ناشی از جدا

هـاي  در نتیجه درون مایه بسـیاري از کتـاب  . داندمیخود را در پاداش نهایی، شریک او
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کودکان مبارزه ادبیاتمایه بسیاري از درون. رشد خودشناسی اختصاص داردکودکان به
جنگ قهرمان با طبیعت، حیوانات درنده، جامعه، سـتمگران و مهمتـر   . ستهابا دشواري

به جهـت هماننـد سـازي کـودك بـا      «: معتقد استبتلهایم. از آنها جنگ قهرمان با خود
گونه ستیزهاي درونی و بیرونی قهرمان، پیروي از اصول اخالقی را در ذهـن  قهرمان این

).33، ص تا بتلهایم، بی(»سازدیگیر مکودك جاي

هاي پریانقصه
پیشـنهاد  قصـه بندي زیر را براي روانشناسی مردم تقسیمدر کتاب )Wundt(وونت

:کندمی
؛ريطیها و حکایات اساقصه.1
؛هاي خالص پریانقصه.2
؛ها و حکایات زیستیقصه.3
؛حکایات خالص جانوران.4
؛هاي مربوط به پیدایش و آفرینشقصه.5
؛ها و حکایات مطایبت آمیزقصه.6
)27، ص1368پراپ (حکایات اخالقی.7
یـا  (fairy taleانگلیسـی  ادبیـات سـت کـه در   اهاي عامیانه آنقصهیکی از انواع «

(wonder taleهرا به شود و محققان ایرانی آننامیده میانـد هاي پریان ترجمه کـرده قص .
هپریان ۀقصت دهد و مکان و جهانی غیر واقعی رخ میست که در اايقصهـاي  شخصی

آیـا  ). 19ص، 1387خدیش،–حق شناس(»معین ندارد و سرشار از وقایع شگفت است
هـایی هاي پریان قرار داد؟ چه ویژگیقصهةجمشید و خورشید را در زمرۀتوان قصمی

هـا بـا   معتقد است اسـطوره سازد؟ بتلهایم ها متمایز میهاي پریان را از دیگر داستانقصه
: تفاوت اساسی در نحوه نقل آنهاستاماهاي بسیار دارند هاي جن و پري شباهتافسانه

گونه دهد این است که ایناحساس غالبی که بوسیله اسطوره به شخص دست می.1
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-در افسانهاما. حوادث شگرف وترسناك امکان وقوعشان براي من معمولی وجود ندارد
اند ولی به صورت باور پذیر و حوادث روزمـره بـراي   پري گرچه غیر عاديهاي جن و 

.کنندمخاطب جلوه می
هـاي جـن وپـري همـواره     پایـان داسـتان  امـا پایان اسطوره همواره غم انگیز است .2

.)66تا، ص بتلهایم، بی(استبینانهخوش
کشـمکش  ها از یکسو متضمن توقّعات فراخود هستند که با عمل نهـاد در  اسطوره.3

.)67همان، ص(را براي خویشتن دربر دارنداست و از دیگر سو امیال خود
کـه  کننـد در حـالی  ها براساس توقعات فراخود عمـل مـی  شخصیت ها در اسطوره.4

اي کـه امکـان   کنند به گونـه هاي جن و پري همبستگی خود را به دقت ترسیم میافسانه
.)72همان، ص(فراهم سازداي مناسب ارضاي توقعات نهاد را به گونه

هاي پریان؛ امتزاج ضمیر آگاه و ناآگاهقصه
هـوم  بـه آن اشـاره کـرد، مف   شخصـیت ۀنظریـ فرویـد در مهمترین مفهـومی کـه  

نیمـه  خودآگـاه، : ذهن را به سه سطح اصلی تقسیم بنـدي کـرد  ،فروید. بودناخودآگاه 
.خودآگاه و ناخودآگاه

هایی است که در هـر لحظـه از   شامل افکار وحالت؛)Conscious(خودآگاهبخش 
.گیردزمان وجود دارد و به طور مستقیم در دسترس قرار می

هـا، عواطـف و احساسـاتی    شامل تمام خاطره؛)Subliminal(نیمه خودآگاهبخش 
تواند به سـرعت وارد بخـش   میاما،آگاهی و در دسترس فرد نیستةاست که در حوز

.خودآگاه شود
هایی است که واپس ها و میلشامل تمام غریزه؛) UnConscious(ناخودآگاهبخش 

آگاهی نیست ولی بیشـتر اعمـال و احساسـات فـرد توسـط      ةزده شده است و در حوز
.)38، ص1384ت،یسف(دشونیروهاي ناخودآگاه برانگیخته می
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از ناخودآگـاه هـاي  در تعریف ویژگیشخصیتروانشناسی در کتاب الرنس پروین
هـاي  حادثـه (گیـرد ناخودآگاه غیر منطقی است، زمان را نادیده می«: گویدمیدید فروید

کنـد نمـی توجـه و به مکان ) م آورده شودهاي مختلف ممکن است با همربوط به زمان
-قصـه ر و طیپژهشگران این است که اساۀعقیده هم.)101-100، صص1373پروین،(

-هستند با ما سخن مـی نمادهایی که معرف محتویات ضمیر ناآگاه ماهاي پریان به زبان 

در و نیـز نیـاز مـا بـه مـن آرمـانی       ) منمن و فرانهاد، (گویند یعنی هر سه وجه ذهن ما 
مسائل کودك براي حلّ). 45، ص1381بتلهایم، (یابدمی نمادین میتجسقصۀمحتواي 

بایـد آنچـه را کـه در    ... بـرادري و  هاي خـواهر روانی رشد و معماهاي اودیپی، رقابت
یابی کـودك بـه ایـن    دست. گذرد درك کند تا بتواند با آن مقابله نمایدناخودآگاه او می

گیرد بلکه با آشنا شـدن  ت و محتواي ناخودآگاه صورت نمیفهم از راه درك عقلی ماهی
همـان،  (پـذیرد یانجام م) هاقصهبازسازي عناصر مناسب (با ناخودآگاه بوسیله خیالبافی 

هـاي  نماد خودآگـاه و شـاهزاده خـانم   ،هادر داستان)جنگجوپسرانِ(شاهزاده ). 29ص
، 1364دالشـو، -نـوفلر (عنصري منفی و فعل پذیر هسـتند نماد ناخودآگاه و،فریبدل

هیچ پویایی و تأثیري از خود ) آگاهی(ورشید تا قبل از پیوستن به جمشیدخ). 126ص 
. رفتـه اسـت  ها در خوابی آرام فروقصهگویی همچون دیگر شهزادگان . دهدنشان نمی

-همـان ،انـد هایشان به خواب فرورفتهها شاهزاده خانم ها در قلب کاخقصهدر بسیاري 
دلفریـب آنهـا را ازخـواب    ةاند، شـاهزاد گونه که خاطرات در اعماق ناخودآگاهی غنوده

ــایــن ). 13همــان، ص (کنــدبیــدار مــی ق اســت از حرکــت تمثیلــی بــس غنــی و موفّ
به ایـن معنـا کـه همـۀ    ،مضمون آن تغییراتی یافتهاما. ناخودآگاهی به سمت خودآگاهی
انـد یـا در   هایی زندانی کـرده بلکه بعضی را در برج. اندزیبارویان به خواب خوش نرفته

توجیـه ایـن معنـاي    . اندآنها را از حرکت باز داشتهبه هر حال همۀاما. اندچاهی انداخته
ست که؛ این ماهرو به نـداي جفـت مکمـل    ابیداري زیبارویان خفته از لحاظ روانی این

در مرتبه رازآموزي دختر زیباي خفته . گیردخود یعنی بخش فاعل یاخودآگاهی جان می
).135همـان، ص  (به ناخوداگاه جمعی نـوع بشـر اسـت   متعلّقنمایشگر صورت مثالی 
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چشـمه  ناهشیاري فرديِ فعل پذیر و معرفتی است کـه از ناخودآگـاهی سر  دختر، معرّف
هشیاري باید فاعـل  .ناخودآگاهی استسالت او رسانیدن صورنوعی به مرتبۀر. گیردمی

که براي آزمـودن  ،هاي سختو نیرومند باشد و آراسته به سازو برگ نبرد و در آزمایش
). 241، ص 1368ستاري،(ش گردد دلدار خوی، پیروز شود تا شایستۀدلیري اوست

دهد دیدن رؤیایی است کـه جمشـید را   فاق مهمی که در ابتداي این داستان رخ میاتّ
فروید، نخستین کسـی اسـت کـه    . ربایداو میکند و آرام و قرار را ازخود میاز خود بی
»ما پیونـد دارد ۀآگاهانمسایل خودفاقی نیست و با افکار وخواب، امري اتّ«معتقد بود؛ 

). 26-25، صص1384یونگ،(
وگاه انسان است و تـار خودآةدر باور فروید منعکس کنند) REVE/dream(رؤیا«

اساس کارکرد «). 141، ص1377می،اام(»دهدانسان تشکیل میةهاي وازدرا کامپود آن
میان ناخودآگـاهی  ترین مرز قاطع.مکانیسم رؤیا بر تصویري بودن این زبان استوار است

ناخودآگاه ). 26، ص1384شوالیه،(»گاه استتصویري بودن زبان ناخودآگاهیو خودآ
دنیـاي بیـداري   «سازد زیرا خود را بر جمشید آشکار می) رؤیا(با استفاده از زبان تصویر

دهد که به ایـن عنصـر مهـم درونـی     میروزمره به ما کمتر این اجازه راهايو گرفتاري
).68، ص1376مورنو، (»قف شویم و در جستجوي وصل آن برآییمخویش وا

-خبري و خوشی مطلق در کنار پدر و مادرش زنـدگی مـی  جمشید که در نهایت بی
او در رؤیاي . گیرد مسیر زندگی خود را دگرگون سازدمیکند با دیدن یک رؤیا تصمیم 

بلند قرار دارد و دختري بیند که در میان آن کاخیخود تصویر باغ بسیار سرسبزي را می
. کندگري میزیبا بر باالي آن کاخ جلوه

بیشـه  . دو نمودار ناخودآگـاه هسـتند  هاي بلند هرمکانبراساس نظریات یونگ باغ و 
آن حکمفرماسـت اي ندارد و تاریکی در از نورِ آگاهی بهرهمکانی پر از درخت است که

. تکه نشان از ناشناخته بودن عنصر ناخودآگاه اس
،شـرق . کنـد جمشید حرکت خود به سمت ناآگاهی را از سـرزمین چـین آغـاز مـی    

تـاریکی  (آمـدن خورشـید  جایگـاه فـرود  ،غـرب و) روشـنی (جایگاه برآمدن خورشید
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سفر به غرب، حرکت به آن قسمت از ضمیرِ وجود جمشید است کـه او  . است) محض
خورشـید رمـز   اما). ناخودآگاه(استدر تاریکی قرار داشتهخبر بوده وبیی از آنکلّهب
هـا  مـات و سـختی  امالیریـدن بسـیاري از ن  اي است که جمشید با بـه جـان خ  آگاهینا

.خواهان دستیابی به آن است

هاي دوران کودکی و نوجوانیآشفتگیهاي پریان در حلّقصهأثیر تنقش و
نداشتن به توجهت و هاي امروزي که به دلیل عدم جذابیبرخالف بسیاري از داستان

از قـدرت  هاي پریان هنـوز داستان،مند نیستندنحوه رشد کودك از استقبال چندانی بهره
ـ . هاي مردم برخوردارندقلبوتأثیر فراوان در اذهان  ـه ت و مانـدگاري  محبوبیهـاي  قص

ةهـاي بسـیار، نشـان از قـدرت عمـل و شـیو      رغم گذشت سالپریان در میان مردم علی
هاي ژرف درونـی کـه از   کشمکش«. هاي بسیار دور داردپردازي در گذشتهقصهصحیحِ 
هـاي  کتابةدر قسمت عمد،گیرنده و هیجانات شدید ما سرچشمه میلیهاي اوانگیزش

-نتیجه کودك را در مقابله با آنها یاري نمـی شود و درامروزي کودکان نادیده گرفته می

-هاي وجودي را بسیار جدي مـی نگرانیاین دلهاي جن و پري به عکس،افسانه. کند

» پردازنـد مـی به عشق به زنـدگی و بـه تـرس از مـرگ    آنهادرگیرند و به طور مستقیم
دارد تا کودکان از هایی ارزانی میکودکان فرصتادبیات). 35-34، صص1381بتلهایم،(

مسائل مربوط بـه رشـد   هاي دیگر مردمان به دریافت بهتري از م شدن در تجربهیراه سه
هاي کودکان به موضوع رشـد  مایه بسیاري از کتابدر نتیجه درون. فردي خویش برسند

) 18، ص1382نورتون،(خودشناسی اختصاص دارد
نوجـوان  دك باشـد چـه   کـو ،مخاطـبِ داسـتان  قهرمـان یـا   چه هاي پریاندر داستان

هاي مـا  ی رفتار و واقعیتچگونگها در قصهاین تأکید دارند که رویکردهاي داستانی بر
-کننـد کـه غیرمنتظـره و شـگفت    هایی ارائه مـی حلبه ما راه،هاقصه.ري دارندنقش مؤثّ

دهنـد تـا از قفـس    آنها به مـا امکـان مـی   . انگیزند و در عین حال شدنی و مثبت هستند
پـري  هـاي جـن و  افسانه). 101ص، 1384خسرو نژاد،(هایمان رهایی پیدا کنیمتعارض
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دهند، بلکه به طور ضمنی به کودك گفتـه  گاه به صراحت به کودك پند و اندرز نمیهیچ
چگونـه بایـد بـا    . رداش چـه وظـایفی بـر عهـده دا    شود که کـودك در سـن کنـونی   می

توانـد بـراین   مادر خویش کنار آیـد و چگونـه مـی   پدر وةخود درباراحساسات دوگانۀ
کودك با خواندن این افسـانه هـا بـا    ). 165، 1381بتلهایم،(عواطف پر آشوب غلبه کند

.کندفکري میهمقهرمان داستان همدلی و

جمشید و خورشیدۀدر دوران نوجوانی و بازتاب آن در قصهویتجستجوي 
رات مربوط به بلوغ جنسی را بیان کـرد و شـروع   ینخستین کسی است که تغیارسطو

را ی بلـوغ و بحـران آن  توجهل بار به شکل شایان کسی که اواما. سالگی دانست14را آن
منظور از . بودامیلدر کتاب )Jean Jacques Rousseau(ژان ژاك روسوتوصیف کرد؛ 

طول مدت نوجـوانی  «. است) عقالنی-اجتماعی -جسمانی(هاجنبهۀیبلوغ، رشد در کلّ
ــت و از   ــان نیسـ ــاگون یکسـ ــع گونـ ــا18-12در جوامـ ــول  21یـ ــه طـ ــالگی بـ سـ

روانکاوي، وجود تعارضات روانی در اما). 11، ص 1372محسنی،-احدي(»انجامدمی
. دهـد را به تمام مراحـل رشـد تعمـیم مـی    داند و آنفرد را تنها مختص دوران بلوغ نمی

این دوره زمینـه  امابلوغ وجود ندارد یک بحران عمومی در دورة«: معتقدندروانشناسان 
جسـمانی وعـاطفی در ایـن دوره    -و تغییرات عمیق جنسیده براي بروز بحران است اآم

). 21، ص همان(»کندنوجوان را دچار دگرگونی می
اماشود در داستان جمشید و خورشید به صراحت از سنِّ جمشید سخنی آورده نمی

. سـنّی قـرار دارد  ةبرد که قهرمان داستان در چه ردتوان پیبه شواهد شعري میتوجهبا 
) دوران کـودکی یـا نوجـوانی   ۀنشـان (کنـد او هنوز در کنار پدر و مادر خود زندگی مـی 

تـازه  هاي اوست به صـراحت از  داستان در ابیاتی که در وصف زیباییةهمچنین نویسند
رسـیدن بـه   عالئـم  (دهـد قوي جسمانی او خبر میعذار بر چهره او و بنیۀروئیدن خطّ

). نوجوانیبلوغ و دوران 
ــذار او خ ــیعـ ــیده طـ ــل کشـ ــر گُـ ...حــــدیثش پــــردة شــــکّر دریــــده بـ
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ــی   ــرخ م ــر چ ــه روز رزم ره ب ــتب جسـت چو تیـر از دسـت او مـریخ مـی    بس
ــدان  ــه می ــا وي ب ــان اگــر گــردون شــدي ب ــه چوگ ــدان را ب ــودي گــوي می ... رب

)15، ص1348ساوجی، (
شـود و  آید نوجوان فعال میپیش میس از دوران انفعالی که معموالً در اوایل بلوغ پ

کودکی که تا دیروز وابستگی بسیاري به پـدر و مـادر   . کندآن دوران انفعال را جبران می
تواند به تنهایی نیازهـاي اولیـه   خود داشت اینک با رسیدن به رشد فیزیکی و عقالنی می

ا نهادن به ایـن  نوجوانان پس از پ،که در بسیاري از جوامعيتا حد،خود را برطرف کند
همراه بـا رشـد ناگهـانی    اما. پردازنددوش پدر یا مادر خود به امرار معاش میدوران هم

-جسمانی و بیدار شدن نیروهاي جنسی، رفتارهاي اجتماعی واخالقی او نیـز رشـد مـی   

-هاي بزرگ را خود عهدهتکوشد مسئولیمی. او اینک نیاز بیشتري به استقالل دارد. کند

کـار  «:معتقد استیونگ. دست آورده ی مستقل از خانواده بهویتبراي خود ودار شود 
-یعنی آگاهی به ضعف ها و توانایی. قهرمان انکشاف خویشتن فرد استاصلی اسطورة

، ص 1384یونـگ، (»رو شودهاي که بتواند با مشکالت زندگی روبهاي خودش به گونه
مرحلۀ . براي رشد انسان در نظرگرفتمرحله 8تکوینی خود در نظریۀاریکسون). 164

ی هـویت در مقابل بیهویتکسب «او که مربوط به دوران نوجوانی است پنجم در نظریۀ
کوشد به جستجوي افراد قابل اعتماد، کسب اراده شخصی مینام دارد که در آن نوجوان

). 105، ص 1372محسنی، -احدي(»مشکالت درونی خود بپردازدو حلّ
سالگی به بعد زمـان تفکـر و پرورانـدن    16از حدود «: روانشناسان بر این باورند که

-احــدي(»یابــدنگــري شــدت مــیرســد در ایــن دوره خــودوجــود درونــی فــرا مــی
خـود  گیرد از خـانوادة جمشید در این سن تصمیم می).99-100صص،1372محسنی،

. جدا شود و به سیر و سیاحت در دنیایی بپردازد که هیچ علم و آگاهی قبلی از آن ندارد
او آگـاه اسـت راهـی    . کندخود مقاومت میةاو با اصرار بسیار در مقابل خواست خانواد

تواند هیچ چیز نمیاماکه در پیش رو دارد پر خطر است و شاید بازگشتی در کار نباشد 
: کنـد در تحوالت نوجوانی دو دوره را بیان مـی دبس. صمیم منصرف سازداو را از این ت
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، ص همـان (»هـا گیري تحوالت و طغیـان شکل. 2طغیان علیه خانواده و بزرگساالن . 1«
103 .(

دهند به شکلها قسمت اصلی پیرنگ داستان را شکل میکشمکش که در داستان
کودکـان داراي  ادبیـات ربکا جی لـوکنز  ۀبه گفت.یابندمینمودادبیاتهاي مختلف در 

:چهارگونه کشمکش است
ها با جانوران و کشمکش بین جانوران با جانوران، انسان: با فردهاي فردکشمکش.1

.هایی عادي هستندکودکان پدیدهادبیاتها باهم در انسان
ها و گرایشگردد که رفتارها، گاه کشمکش زمانی آغاز می: کشمکش فرد با جامعه.2

.اصلی با جامعه پیرامونش متفاوت استشخصیت هاي ارزش
درگیـر شـدن قهرمـان بـا نیروهـاي طبیعـت همچـون        : کشمکش فرد علیه طبیعت.3

.طوفان، دریاي پهناور وغیره است
کودکـان  ادبیاتهاي ها در پیرنگاز پرطرفدارترین کشمکش: کشمکش فرد با خود.4

تصـادف نیسـتند بلکـه بـه ایـن خاطراسـت کـه بـه         ةهاي خـوب فـراورد  پبرنگ. است
). 107-104صص،1382نورتون،(پردازندمیهاي روزمره زندگی کودکانکشمکش

. آینـد تري درمیشوند و گاهی به شکل پیچیدهها در طول داستان باز میاین دشواري
. ندهاي عاشقانه ممکن است پایانی خوش یـا نـاخوش داشـته باشـ    به این ترتیب داستان

عامیانـه بـا پایـان    ادبیـات طبیعـت  . عامیانه پایان خوش دارندۀهاي عاشقانبیشتر داستان
مردم که داستان را ابزاري براي آرامش روانـی  ةتودۀخوش سازگارتر است زیرا با روحی

).      252، ص1382قایینی، -محمدي(ماهنگی دارددانند هخود می
ـ   )Soi(هویت ف گاه معرّ،ها به زعم یونگقصهقهرمان  تاست و گـاه نمـودار فردی .

ت روان و بنابراین مرکز نظـام بخـش سراسـر    ت و تمامیکلّی«ست از انیز عبارتهویت
ایـن  ). 287، ص تابتلهایم، بی(»استهویتي پرتویی از همین و منش تا حدشخصیت 

رویارویی جمشید با اژدهایی هاي خطرناك در داستان جمشید و خورشید با ماجراجویی
براسـاس نظریـات   . پـردازد شود و پس از آن او به مبارزه با اکوان دیو میمهیب آغاز می
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ها همگی نمود وجه تاریک و خبیث وجـود  قصهروانکاوي این موجودات خطرناك در 
جمشید در ابتداي ایـن راه  . دهندهاي جسمانی را شکل میها و خواستهتلذّاند وآدمی

گـر غلبـه نوجـوان بـر     نشانزیرا آنهاطوالنی باید این حیوانات شرور را از پاي درآورد 
در این دوره نوجوان همزمـان بـا تـرك    . تمایالت درونی هستندوسوسه هاي غریزي و 

طـرد تصـاویر والـدین و از    . آوردهـاي جـایگزین روي مـی   خانواده به دوستان و گروه
ش دور هـویت ي از حـد دادن الگوهایی که خود را به آنها تشبیه کرده نوجوان را تاستد

بـا دیگـران   همانندسـازي او این جايِ خالی را از طریق یافتن الگوهاي جدید و . کندمی
جانشـین کـردن ایـن منبـع     ). 144-145، صـص 1372محسنی، -احدي(کندجبران می

جنس مذکر همـراه بـا   (مهراب دانا و پري مهربان حمایت و راهنمایی در داستان، توسط 
هاي مناسبی بـراي  اي نمادین جایگزینگیرد که هر دو به گونهصورت می) جنس مؤنث

. پدر و مادر هستند

تفردیفرایندهدف نهاییِ ،تعارض فرایندهاي ذهنیهماهنگی درونی و حلّکسب 
-دچار مشکالت و مصیبتداستانطی همواره در قهرمان داستان جمشید وخورشید

گـاه امیـد خـود را از    هـیچ او امـا ،تواند از آنها عبور کنـد شود که به سختی میهایی می
دهد و با تمام توان خود در مقابل دیو، اژدها، جادوگر و دیگر حوادث خارق دست نمی

ایسـتد و آنهـا را   مـی ) شـیء جـادویی  -پیـر دانـا  -پري مهربـان (العاده به کمک یاریگر
انسان از نظر فرایندهاي ذهنی متشکل از زیگموند فروید رواندر باور . دهدست میشک

: سه محدوده است
اصل لـذت  «اصطالحا؛ یا مخزن لیبیدو اصل حیات ازلی را که فروید از آن ب)id(هادن. 1

اخالقی است و کار آن سـیراب  قانون و ضدنهاد بی. نمایدمی، ارضاءکندیاد می»جویی
).61، ص 1385شولتز، (ت جویانه استکردن غرایز لذّ
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-هـاي نهـاد مقابلـه مـی    اي است کـه در مقابـل سرکشـی   ؛ نیروي بازدارنده)Ego(نم.2
به دنیـاي واقـع   توجهطبیعت است که با خود بخش سازندة). 62ص ،1385شولتز،(کند

).35، ص 1365شفیع آبادي،(کندعمل می
دیگري است کـه بـراي محافظـت از جامعـه     ةدهند؛ عامل نظم)Super Ego(رامنف. 3
فعگیرد و هاي آرمانی را در بر میفرامن؛ وجدان و تالش) 135، صهمان(کندت میالی

).106، ص1379سلیگمن، (شوداز طریق والدین کسب می
ۀمقابلـ . سـازند کـودك را مـنعکس مـی   شخصـیت  خـوبی رشـد   هاي پریان بداستان

ها به صورت حیوانات مهیـب و ترسـناك نمـود    قصهقهرمان با اصلِ نهاد که در -کودك
هـا بـه صـورت حیـوان کـه      قصهاغلب در ،نهاد«. ها وجود داردداستانۀیابند در هممی

در ).324، ص 1384یونـگ، (»معرّف رمزي طبیعت حیوانی ماست وصف شـده اسـت  
: شوندها به دو صورت ظاهر میقصهواقع جانوران در

اند که هنوز به اطاعت از خـود  آنهایی که زیانکارند؛ مظهر رمزي نهاد سرکش آدمی. 1
).115، ص 1381بتلهایم،(اندو فراخود گردن ننهاده

، منتهی قوه و نیرویی که هستندانسان) نهاد(حیوانات نیکوکار؛ مبین نیروي فطري. 2
بـاقی  . باشدشخصیتهاي سراسر وجود و رین عالیق و خواستتواند در خدمت بهتمی

). 245، صتابتلهایم، بی(اندحیوانات و غالباً پرندگان رمز فراخود یا وجدان اخالقی
هـا  تمایـل بـه خـوراکی   : مانند(که قهرمان داستان از اصل لذّتزمانی،هاقصهدر این 

کند بـه دردسـر   پیروي می) دوران نوجوانیهاي یا شهوتها، میل به خودنمایی ووبازي
طور مثال در داستان سـپید برفـی او بـا    به. شودهاي بسیاري میو دچار مصیبتافتدمی

-دري بدجنس خود طلسم میاامخوردن یک سیب و یا پوشیدن لباس زیر زنانه توسط ن
زیـاد بـه   داستان پینوکیو او بـه خـاطر تمایـل    چنین درهم. رودمیبه خواب فروشود و

ک روز بـازي و تفـریح کـردن    پس از یاما. رودها میبازیگوشی و شیطنت به شهرِ بازي
ها به طور ضمنی پیامدهاي منفی نافرمانی از پـدر  این داستانۀهم. شودتبدیل میبه االغ 

که بـر  يبا وجود مشکالت بسیاراما. دنآموزهاي مضرّ را به کودك میو مادر و شیطنت
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هـاي دوسـت   کوتولـه (آید او در نهایت با کمک دیگران رمان داستان پیش میسر راه قه
ایـن مراحـل را بـه    ) داشتنی در داستان سپید برفی و پـري مهربـان در داسـتانِ پینوکیـو    

توانـد از خـود   تـر شـده و مـی   گذارد و به کودکی که اینک بـزرگ سالمت پشت سر می
بـه  بـرد و مـی استان به اشتباهات خود پـی پینوکیو در پایان د(شود میمراقبت کند تبدیل 

کودك با پیـروزي بـر اصـل نهـاد و     ). شودکمک پري مهربان به پسري واقعی تبدیل می
او بایـد  . ی بهنجار کسـب کنـد  شخصیت،تواند از نظر روانیتحت کنترل درآوردن آن می

شخصـیت  در «. تقسـیم کنـد  )فرامن-من-نهاد(انرژي روانی خود را بین این سه مؤلفه 
بهنجار انرژي روانی قویاً در فرایندهاي من به عالوه فراینـدهاي نهـاد و فـرامن صـرف     

). 106، ص 1379سلیگمن،(»شودمی
مـادر  (داستان جمشید و خورشید، جمشید پس از آشـنا شـدن بـا پـري مهربـان     در

ژدهـا  اساساً ا. شودوارد خان دوم یعنی کوهی که مأمن اژدهایی مهیب است می) نیکوکار
سـت  ااژدها جانوري. هاي شیطانی استهمچون نگهبانی سختگیر یا نماد شر و گرایش

یاحقی،(افکندداراي دو پر که آتش از دهان میري به شکل سوسماري عظیم وطیاسا
نبـرد بـا   . هاي پهلـوانی وجـود دارد  نبرد قهرمان با اژدها در اکثر داستان). 75ص،1369

خانی است که رستم، پهلوان نامدار ایرانی در شاهنامه بـا آن  اژدها سومین خان از هفت 
.شودرو میهروب

ــا   ــم اژدهـ ــه هـ ــا او بـ ــت بـ ــا    برآویخـ ــم زو رهـ ــام هـ ــه فرجـ ــد بـ نیامـ
ــاجبخش  چـــو زور تـــن اژدهـــا دیـــد رخـــش  ــا ت ــت ب ــان برآویخ ــزان س ک
ــت   بمالیـــد گـــوش ودرآمـــد شـــگفت    ــدان گرف ــه دن ــا را ب ــد اژده ...بکن

ــرش تــن از ســرش بــزد تیــغ وبنــداخت    فروریخــت چــون رود خــون از ب
).2/26، ص1386فردوسی،(

ت خواه جمشید است که باید در راه رسیدن بـه کمـال و   اژدها همان نفس پلید و لذّ
در افسانه پردازي سراسـر جهـان   «. با آن بجنگد و پیروز شود) گنج واقعی(وحدت یابی 

). 9، ص1365، رسـتگار فسـایی  (»پلید استبجز چین، اژدها نمودار نیروهاي ناپاك و 
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هــاي اژدهــا نمــاد مــوانعی اســت کــه راه را بــر کشــف شــگفتی«رازآمــوزي، ۀدر مرتبــ
، ص 1387یوهانسون،(»بنددناخودآگاهی به خاطر پیوندهاي تنگاتنگ با خودآگاهی می

نبرد جمشید با حیوانات عظیم الجثـه اسـت و پیـروزي او بـر آن بـه      اولیناژدها ). 245
پس از کشتن اژدها نوبت به خان سوم . هاي قهقرایی استبر گرایشمنمعناي پیروزي 

.رسد که مبارزه با اکوان دیو استمی
ــز  ــد و تی ــت تن ــوي بغای ســتاقــوي بــا آدمــی انــدر ســتیز    ســتاســیه دی

ــر ــه سـ ــی اپلنگینـ ــل بینـ ــت و فیـ سـ
ج

ــرش مــوی    ــز انــدر س ... ی نبینــیز مغ
)804، ص 1348ساوجی،(

گونه جمشید بر دیو و اژدها بدین. آیددیو نیز مانند اژدها توسط جمشید از پا در می
آنهـا را مقهـور   کنـد و هاي شهوانی طبیعت او هستند مبـارزه مـی  دو نماد گرایشکه هر

 آنها در جهت تعالی خود بهـره بـرد  سان از نیروهاي بسیار تا بدین. سازدمیمنقدرت .
اولـین «زیرا. هاي بعدي شودتواند وارد خاننمی،که آنها را از بین نبرده باشدزمانیاو تا

امـا ). 490، ص1384شـوالیه، (»پیروزي قهرمـان پیـروزي قهرمـان بـر خـودش اسـت      
نیـروي جسـمانی خـود، کـه باعـث پیـروزي او      جمشید عالوه بر قدرت جنگـاوري و 

قـدرت مهمتـر   ،شـود مـی انتهـا بـی حیوانات خطرناك و عبور از دریاها و صـحراهاي  رب
جمشید در پیمودن ایـن راه شـگرف   مرشدراهنما و ،مهراب. دیگري نیز در اختیار دارد

. است
مان است که براي مقابله هاي روحانی درونیمهراب در داستان نماد پیر دانا یا ارزش

. دهـد ت یـاري مـی  مسیر فردانیطیشتابد و ما را در یاریمان میها به ها و هوستبا لذّ
خـرد و  ةم معنویـات، همچنـین نماینـد   او تجس«. گیردفرامن وجدان اخالقی را دربر می

در داسـتان  . شودو از طریق والدین کسب می) 178، ص1370ال گورین،(»اشراق است
مهـراب قبـل از شـروع    . کندمعرفی مینیز پادشاه، مهراب را به عنوان راهنما به جمشید 

را بـه  ) خورشـید (سازد و مطلوب نهـایی حرکت، جمشید را با خطرات این راه آشنا می
این پیر خردمند است که دانش دسـتیابی  «). 29، ص1348ساوجی، (شناساندجمشید می
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). 177، ص1387یوهانسن،(»گذاردو کمال خویشتن را در اختیار قهرمان میهویت به 
مراحـل گونـاگون بـه قهرمـان داده     طی هایی در این علم و آگاهی از طریق دستورالعمل

،در خانِ چهـارم . یابدخود پیر به عنوان یاریگر نمود میشود و یا به صورت حضورمی
ها ناپدید کـرده، او  عمد خود را از دیدهبهفرامن سخنی از مهراب دانا نیست، گویی اما

راه، دیـري دارد و در آن بـه طاعـت و عبـادت     ۀدرآمده که در میاناینک به شکل راهبی 
پرسد جواب او در جواب جمشید که راه و رسم گردون را می. خداوند مشغول است

:دهدمی
ــا    ــوج دری ــالص از م ــواهی خ ــر خ ــا    اگ ــتن از م ــاري جس ــد کن ــا بای ــو م چ
حـذر کــن ن خـواهی ز بحـر، از مـا    امـا گُهــر جــویی بیــا در مــا ســفر کــن     

)46، ص 1348ساوجی، (
گـردد تـا   ها و غرق شدن ناپدید میمهراب در خان پنجم نیز با درهم شکستن کشتی

درملک روم اسـت کـه جمشـید    . رسدکه جمشید به دیار روم و سراي معشوق میزمانی
بـه سـوي   اًکند و دست نیازش را مجددمیدوباره راهنما و یاور مهربان خود را مشاهده

جمشید را از مهلکه هـا بـا نیـروي    پري مهربان نیزعالوه بر مهراب، اما. کنداو دراز می
جداي از بخشش نیروهاي جـادویی  ،سرشتاین مادرِ نیک. دهدخود نجات مییجادوی

که حافظ قهرمان است از قدرت پیشگویی نیز برخوردار است و جمشید را از خطراتـی  
ارزانی داشتن صفات نیک، بخشیدن مال «از کارهاي پریان . سازدیکه در راه دارد آگاه م

»غیـب اسـت  و نعمت به هرکه بخواهنـد و پیشـگویی و اشـراف بـر خـواطر و اسـرار      
-ت سفرش باخبرش مـی پس از اینکه جمشید پري را از علّ). 239، ص1368ستاري،(

سـباب  شد و مهمتر از ادهد تا اسباب سفرش باسازد، پري به او دو درجِ پر از جواهر می
زمان که به مشکلی برخـورد  بخشد تا هرش را به او میایمادي، سه تار از زلفان جادوی

.با نیروي فوق بشریش به کمک وي بشتابد
بــه یــاد زلــف مــن نیکــو نگــه دار     به جم گفت این دو درج و این سه تا تار

 ــو ــت مشـ ــود وقتـ ــی شـ ــر وقتـ ز زلــف مــن فکــن تــاري در آتــش    شاگـ
)729- 728، صصهمان(
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به کمـک اسـب پرنـده   ) خان ششم(انتهابیۀهمچنین پري مهربان جمشید را از بیش
پریـان  «زیـرا . رسـاند گذراند و به سرحدات روم جایی که مأمن خورشید است مـی می

بـه  امـا ایـن زن  ). 219، ص 1382شـوالیه، (»سـازند ما را برآورده میۀآرزوهاي سرکوفت
دهد یا بـه  اي فوق بشري پاداش میشود بلکه یا به گونهطور کامالً واقعی نشان داده نمی

انسـان وپـري نسـبت بـه     ). 137، ص تـا بتلهایم، بی(سازدصورت غیر انسانی ویران می
هـاي پریـان چنـین اسـت کـه      ساختار افسانه. دوسویه دارندیکدیگر رابطۀ استثمارگرانۀ

). 114ص،1381تسلیمی، (گرددگاهی جن بر انسان چیره میگاهی انسان بر جن و 
جمشـید در  قیـت موفّباعـث  ) پري مهربـان دانا وپیر(کمک و همیاري این دو نیرو
گردد و او را به آرزوي نهایی خود که همان وصـال  میپشت سر گذاشتن مراحل دشوار

تنهـا در سـایۀ  قیتموفّاین . رساندبه معشوق و پادشاهی بر شرق و غرب عالم است می
ها، پیروي از وجدان اخالقـی و تعـدیل قـدرت میـان ایـن دو بـه       تپیروزي بر اصل لذّ

بـه  او هماهنگ گشتن این سه وجه از وجـود آدمـی بـه معنـاي دسـتیابی      . آیددست می
ـ  . تعارضات روانی استسالمت روانی و حلّ یکـی از ایـن سـه بـر دیگـري      ۀزیـرا غلب

. شوداي بسیاري را در رشد روانی فرد باعث میهمشکالت و ناهماهنگی
شـود و  ها و دیگر غرایز ناپسند در فرد میجویی، شهوتتموجب رشد لذّنهادۀغلب

فرامنطور که اگر همان. کندراه را بر رشد فضایل انسانی و کماالت روحانی مسدود می
قه هاي حیـاتی محـروم   شد نماید، انسان را از بسیاري سایدر وجود فرد بیش از اندازه ر

همـین جهـت در   بـه . شماري را در روان فرد ایجـاد کنـد  سازد و چه بسا خطرات بیمی
هاي جنگ علیـه جـادوگران، دیوهـا و    میدانهاي پریان، قهرمان همواره پیروزمندداستان

هزاده خـانم و رسـیدن بـه پادشـاهی،     انهایت با ازدواج با ششود و دراژدهاي مهیب می
در. کنـد ط کـافی پیـدا مـی   گردد و بر امیال درون خود تسـلّ درون خود میحاکم قلمرو

فـرامن به کمک نهادبراي کسب آگاهی و تحت تسلط درآوردن من که حرکتصورتی
شـود و گرفتـار انـواع     رشـد طبیعـی خـود خـارج مـی     از منبه پایان نرسد، قیتموفّبا 

که در رابطه با ابژه خود از کودکی «همچنین . گرددها و انحرافات نوجوانی میبزهکاري
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درستی درك نکرده است منابع سـازندة را به فرد شوندگی نگذشته و آن–جداییمرحلۀ
بنـابراین وابسـته خواهـد    . تواند بهره برداري کنددرونی خود را نخواهد شناخت و نمی

ذارد اگر من بتواند این دوران را به سالمت پشت سر گ).111، ص1380صنعتی،(»ماند
.مستقل دست خواهد یافتهویتدر نهایت به آرامش، آگاهی و 

3تعارضات اودیپیحلّ

دري اامـ شـود و گـاه ن  هاي پریان گاه از جانب پدر و مادر خود طرد میقصهقهرمان 
ماننـد فـرار   (کنـد بدجنس او را مجبور به ترك خانه و پناه بردن به دوستانی مهربان مـی 

ایـن بازتـاب تعارضـات    ). هادري بدجنس و پناه بردن به کوتولهاامسپید برفی از دست ن
هـا پرداخـت   قصـه خوبی در این باست،جنس که اغلب والد هم،کودك با والدین خود 

خواهـان عشـق   از پدر خود متنفـر اسـت و  اي که در دوران اودیپی پسر بچه. استشده 
ادیپ، بیش از هرچیز گرهـی در احساسـات   ةعقد. است) پدر(مادر بدون وجود رقیب

ایـن  ). 25-23، صـص 1371موکی یلی،(سالگی 5-3شدید است؛ احساسات کودك در 
اي به مجموعـه «گذاري شده و ، نامکلوسوفۀادیپ شهریار نوشتۀبه افسانتوجهعقده با 
رات و احوال قلبی داللت دارد که مربوط به عواطف کـودك نسـبت بـه مـادر و     از تصو

اگـر کـودك   «). 92، ص1386اسـون، (»او نسبت به پدر اسـت ۀاحساسات پرخاشگران
نتواند از نظر روحی از قیادیپ رها شود، ایـن عقـده در روانـش کشاکشـی     ةت عقدومی

، صص1377ستاري،(»انگیزد که سرچشمه اختالالت نفسانی و روان نژندي استبرمی
20-22 .(

آمـوزد کـه دوران تعـارض و کشـمکش،     مـی خـوبی بـه کـودك   پریان بهاي داستان
بعـد  ةتواند به رشد طبیعـی و سـالم خـود در دور   میگذراست و کودك با عبور از آنها

داسـتان سـپید   (گیردمیدري بدجنس خود انتقامااماز نقصهکودك در پایان . دست یابد
اژدهـا در  بتلهایم معتقد اسـت وجـود   . گرددو به رشد سالم خود بازمی)وسیندرالبرفی

ایـن  ها و لزوم کشته شدن آن به دست قهرمان پسر نشانه تالش کودك براي حلّداستان
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گوید این پدرتو نیست که بر اثر حسادت مانع به طور ضمنی میقصه«. هاستکشمکش
شود بلکه اژدهاي شریر است و قصد تو در واقـع کشـتن   انحصاري مادر به تو میتوجه

). 160ا، ص تبیبتلهایم،(»آن است
اژدها همواره باید جوان و معصوم باشد بیگناهی قهرمان که کودك خود را با ةکشند

مـرگ اژدهـا   . رساندسازد بطور غیر مستقیم بیگناهی کودك را به اثبات میاو همانند می
هاي ناشی از آمیزش جنسـی اسـت کـه بایـد قبـل از      بین بردن ترسبه دست قهرمان از

هاي پریان گذراندن قصههاي از جمله امتحاناتی که شاهزاده خانم«. ازدواج برطرف شود
اند، یکی پیکار با اژدهاست که خواسـتگار بایـد   آنها را بر خواستگارانشان واجب شمرده

این بـه آن معناسـت کـه هـر مـردي پـیش از زناشـویی بایـد همـه          . در آن پیروز گردد
خـود برانـد و از هرگونـه عقـده     هـایی را کـه در زمینـه آمیـزش جنسـی دارد از     واهمه

).241، ص 1364دالشو، -نوفلر(» ی رها شودخانوادگ
ــاداش جمشــید پــس از تحمــل مشــقّات بســیار در برطــرف ســاختن    ــرین پ بزرگت

و تصاحب ) ازدواج و رسیدن به بلوغ جنسی(هاي درونی، دستیابی به خورشیدکشاکش
بـه معنـاي دسـتیابی جمشـید بـه      قصهخوش این پایانِ.قلمرو شرق و غرب عالم است

.کمال بلوغ جنسی و اخالقی است

گیرينتیجه
هـایی اسـت کـه در زمـرة    به قرن هشـتم، از داسـتان  متعلّقجمشید وخورشید ۀقص

آنهـا  . هاي پریان از دیرباز خوانندگان بسیار داشته اسـت قصه. هاي پریان جاي داردقصه
را بـه  ... انسانی، ترك شهوات، کسب معارف وبسیاري از مطالب مربوط به رشد فضایل 

داسـتان جمشـید و خورشـید    . سازندها مطرح میالي داستانصورت غیر مستقیم در البه
نوجوانـان را در  مسائل و مشکالت مربوط به تعارضات درونی کودکان ونیز بسیاري از

ی کـه  هـای هاي مربوط بـه دوران اودیپـی و نـاراحتی   کشمکش. خود منعکس کرده است
.دهدکودك را در مراحل مختلف رشد روانی تحت تأثیر قرار می
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هاي نوجوانی به دنبال خود در سالشدن از خانوادةبا جدا) جمشید(قهرمان داستان
او با کمـک گـرفتن از نیروهـاي    . کندی مستقل سفري طوالنی را آغاز میهویتمعرفت و 

تکیـه بـر نیروهـاي جسـمی، درونـی و      و نیز ) مهراب و پري مهربان(جایگزین خانواده 
گـردد و بـه محبـوب خـود دسـت      دانش خود، بر تمام مصائب و سختی ها چیـره مـی  

رقیبان و انتها، بیۀ، بیشچیره شدن او بر حیوانات درنده، دیوها، دریاي خروشان. یابدمی
خـود  و نوجـوان بـر نیروهـاي شـهوانی درون    چیره شدن کـودك  دهندةنشان؛دشمنان

هاي اخالقی ارزشاو به توجهمک گرفتن او از مهراب و پري مهربان نیز بیانگرک. است
آمـوزد تنهـا روش   داستان جمشـید و خورشـید بـه کـودك مـی     . و وجدان درونی است

بـه فـرامن   توجـه هـاي جسـمانی و  گنج نهایی غلبه بر خواستهوقیتموفّدستیابی او به 
راهنمایی به کودك به صـورت غیرمسـتقیم تـأثیر فراوانـی بـر      گونه آموزش واین. است

مشکالت درونی به کند بلکه او را درحلّمستقیماٌ به او امر و نهی نمیقصه. کودك دارد
آموزد چگونه بر تنفر خـود بـر پـدر یـا     به کودك میقصه. کندنحو بهتري راهنمایی می

آمـوزد در  همچنین به نوجـوان مـی  . ندنقش خود را در خانواده تثبیت کمادر فائق آید و
 طیت ت چگونه از نیروهاي فطري خود بهره ببرد ومسیر دشوار فردانیمناسـب بـا   هوی
ترین پیام این داستان تعارضات مهمهماهنگی نیروهاي درونی و حلّ. را تثبیت سازدمن

ستی از دانـش  یا به دراگر جمشید در داستان نتواند بر نیروهاي شرّ پیروز گردد و. است
. نخواهـد داشـت  قیتموفّفرصتی براي ،و قدرت جسمانی خود در این راه استفاده کند

یابد در این دوره باید از تمام نیروهاي درونی خود به نحو احسن اسـتفاده  نوجوان درمی
تواند تنها به پدر و مادر خود متکی باشد بلکه او دیگر نمی. کند تا به پیروزي دست یابد

ودکی را بـه سـالمت پشـت سـر     دوران کـ ی مستقل براي خود کسـب کنـد و  هویتباید 
.بگذارد
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