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 چکیده
های ما جادوگران زن هستند و گوش در اغلب داستان
«. مرد جادو»آشناست تا« زنِ جادو» ما بیشتر با ترکیب

دلیل این امر را کارل گوستاو یونگ در وجود عنصر 
اند که همیشه این عنصر دمادینه در وجود مردان می

به شکل جادوگر زن جلوه پیدا  یاهای مردان،ؤدر ر
و این امری است که در تمام جوامع مشترک  کندمی

و بیشتر  شاهنامه در ایران زن جادو را در است.
بینیم که هر کدام از آنها در های عامیانه میداستان

جای خود قابل تأمل هستند؛ چراکه اغلب دارای 
اند.  منفی و درخور مالمت بازنموده شدهای چهره

ها، برای مقابله با نکته در اینجاست که در این داستان
شود. در این استفاده می« آهن» زن جادو از عنصر

های زن جادو در تحقیق سعی شده است که جلوه
بررسی گردد تا مشخص شود که زن جادو  شاهنامه
نۀ موجود در نماد آنیما یا همان عنصر زنا شاهنامهدر 

روان مردان است و پیشینۀ فرهنگی که به دنبال آن 
است، به نگاه منفی مردان نسبت به زنان در طول 

شود و در ضمن تضادی که میان تاریخ مربوط می
جادو و آهن وجود دارد، به خاصیّت ضدجادویی 

 گردد.بودن آهن در باور مردمان جوامع باستان باز می
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Abstract 

In our stories, magician are female and we 

are familiar with this word than a male 

wizard. Carl Gustavo Young says that it’s 

reason found in men’s dreams as a female. 

This issue is common among different 

societies. In Iran, we can see this character 

in Shahnameh and folks stories which are 

noticeable. Because of often face negative 

and represented deserves blame.  The 

point in such stories is using iron for 

defending against witches. In this research 

we have tried to study witch features in 

Shahnameh to show that the female 

wizard is Anima symbol in Shahnameh 

which is the feminine element in male’s 

spirit. There also is a cultural background 

for men’s negative view to women during 

history. The contrast between magic and 

iron belong to its anti magic properties 

which were in ancient beliefs of people. 

 

Key words: Young, Anima, Magic, 

Shahnameh, Witch, Iron.     
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 مقدمه

دهد که چرا در ال پاسخ میؤاین تحقیق به این س

و چرا در  ها، جادوگران زن هستند؟اغلب داستان

« زنِ جادو» با ترکیبِ شاهنامههای خانهفت

 شویم.رو میهروب

دهد که در ایران جو نشان میواین جست

 ادو و عنصر آهن را درزن جادو و پیوند ج

توانیم های عامیانه میو بیشتر داستان شاهنامه

 های سفید برفی،و در اروپا در داستان بینیم

همچنین در  نارنیا، سیرسۀ جادو در اودیسه و....

زنانِ شمن اسکیمو و زنانِ شمن آمریکای جنوبی 

 .و هند وسایر کشورها، زن جادو حضور دارد

را از  مسئلهر ادامۀ کار این د (737: 7488)الیاده، 

شناسی یونگ و همچنین به اختصار دید روان

سیر تاریخی تحول جایگاه زن در اجتماع، طرح 

کنیم؛ چراکه سیر تاریخی جایگاه زن در می

 دارد. مسئلهاجتماع، نقش مهمی در این 

زن در جوامع ابتدایی با توجه به امور مهمی 

ز آتش و به که بر عهده داشت، مانند نگهبانی ا

های تبع آن ساختن ظروف سفالین، یافتن ریشه

ها و... که موجبات گیاهان خوراکی و میوه

گرایش به سمت کشاورزی را برای بشر فراهم 

کم زن به عنوان جنس برتر شناخته شد کرد و کم

و مورد ستایش قرار گرفت. امّا به تدریج بشر با 

به  ساالری و پا گذاشتنگذشتن از مرحلۀ مادر

-رنگرنگ و کممرحلۀ پدرساالری، نقش زن کم

هایی تر شد تا جایی که به علّت داشتن ویژگی

شدن های جسمی و مصرفهمچون ناتوانی

دادن به کودک، در کردن و شیرنیروی او با حمل

جوامع مقام خود را از دست داد و خداوندان 

-قبایل که پیش از آن به صورت زن مجسّم می

دار که مظهر شیوخ مردان ریش شدند، به صورت

آمدند. به طور کلّی در جوامع قبیله بودند، در

اولیه زن تا هنگامی دارای موقعیت و جایگاه 

اجتماعی بوده است که در تولید نقش داشته 

رنگ شدن نقش گمان انزوای زنان و کماست. بی

ای داشته ویژه تأثیرآنان در اجتماع، بر ادبیات نیز 

ات قدیم ایران، چون مطمئن بودند است. در ادبی

که زنان، مخاطب و خواننده نیستند و فقط مردان 

نوشتند، لذا دربارۀ زنان هر چه از برای مردان می

 نوشتند:گذشت، میذهنشان می

 زنِ نو کن ای دوست هر نوبهار

 که تقویم پاری نیاید به کار

 (763: 7485)سعدی، 

 بحث و بررسی

القی تنها از طریق سایه ل پیچیده و دقیق اخئمسا

آیند و های تیرۀ سرشت انسان( پدید نمی)جنبه

یک شخصیت درونی دیگر هم اغلب خود را 

سازد. مردها شخصیتی زنانه در نمایان می

ها شخصیتی مردانه. ناخودآگاه خود دارند و زن

عنصر » یونگ این تصویر مردانه و زنانه را

. عنصر نامیده است« 2عنصر مادینه» و« 7نرینه

های روانی زنانه در مادینه تجسم تمامی گرایش

روح مرد است، همانند احساسات، خلق و 

های پیامبرگونه، خوهای مبهم، مکاشفه

منطقی، قابلیت عشق شخصی، های غیرحساسیت

احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط 

آگاه که اهمیتش از آنهای دیگر کمتر با ناخود

                                                      
1. Animus 

2. Anima 
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ت که در قدیم برای آزمون نیست. تصادفی نیس

ها را انتخاب ارادۀ خدایان و ارتباط با آنان، راهبه

 (210: 7485)یونگ، کردند. می

نمونۀ جالب این عنصر مادینه به مثابۀ شکل 

درونی روان مردانه، به وسیلۀ جادوگران قبایل 

ه گردیده ائاسکیمو و دیگر قبایل قطب شمال ار

های زنانه به تن سای از آنان حتی لباپاره»است: 

های خود شکل پستان کردند و روی لباسمی

کشیدند تا روان زنانۀ درونی خود را زنان را می

« سرزمین ارواح»ساخت با که آنها را قادر می

شود( ارتباط )آنچه که ناخودآگاه نامیده می

برقرار کنند، آشکار کرده باشند. روایت شده مرد 

ی را از یک ذهبجوانی که آیین آموزش اسرار م

گرفت، به وسیلۀ او در میجادوگر پیر قبیله فرا

 ها دفن شد. جوان بر اثر پایانای میان برفحفره

یا فرو رفت و در همان ؤرفتن نیروی خود در ر

حال اغما به ناگاه زنی بر او ظاهر شد که از خود 

دانست به افشاند. زن آنچه را که باید مینور می

ه عنوان روح پشتیبان وی آموخت و بعدها ب

های فراسوی همواره او را در ارتباطش با قدرت

ای نمایانگر رساند. چنین تجربهطبیعی یاری می

عنصر مادینه به مثابۀ تجسّم شخصیت ناخودآگاه 

                                                                     (214: 7485)یونگ،  .«مردانه است

عنصر مادینه )عنصر زنانۀ »اد یونگ به اعتق

موجود در روان مرد( اغلب به صورت زن 

« دنیای ارواح»جادوگر که با نیروهای مرموز و 

در ارتباط هستند به تصویر  )یعنی با ناخودآگاه(

  (217: 7485)یونگ،  .«شوندکشیده می

توان در هم می 4این اعتقاد را در آیین شمنیسم

و  جادوگران قبیله هستند وجود زنانِ شمن دید که

آنها »هم در ارواح زنانۀ نگهبان مردان شمن: 

ها را در تعلیم یا تجربۀ )ارواح زنانۀ نگهبان( شمن

   (738: 7488)الیاده،  .«کنندآمیز یاری میخلسه

یونگ بر این باور است که آنچه سرشت آدمی 

دهد و آنچه بیشتر الگوهای رفتاری را تشکیل می

کند، ریشه در ناخودآگاه انسان ظیم میانسان را تن

ها از زمانی بس دور و دارد. به باور یونگ انسان

شان دراز و از همان آغاز روند سیر روند تکوینی

فقط دارای ذهن ناخودآگاه بودند ولی در سایۀ 

-دم تمدّن و شهرویژه از سپیدهزندگی جمعی به

ن آگاهی چوناکم الیۀ نازک و شناور خودنشینی کم

گرفت. به حصاری قلمرو ناخود آگاهشان را فرا

آگاه قدمتی به سالمندی انسان عبارت دیگر ناخود

پیشینۀ چندانی  آگاه ازدارد، در صورتی که خود

 (5-70: 7450)یونگ، برخوردار نیست. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک  نام Shamanism انگلیسیباوری یا شمنیسم به  شَمَن. 4

دوران که از  رشته باورهای سنتی در برخی اقوام بدوی است

باوران  شمن. جود داشته استدر سراسر جهان و پیش از تاریخ

توان بیماری و رنج افراد  می ارواح با تماس ۀوسیل معتقدند که به

را تشخیص داد و درمان کرد و یا در افراد ایجاد بیماری و رنج 

 جادوپزشکیهای  باوری یکی از روش نمود. از این دیدگاه شمن

توان پیشگویی آینده نیز یکی دیگر از باورها در . است

باورانه را  های شمن بزرگان دینی که سنت .گرایان است شمن

ها مدعی  ند. شمنشو کنند شمن نامیده می شناسند و اجرا می می

های دیگری سفر کرده  توانند با روح خود به جهان هستند که می

و با دیگر ارواح تماس بگیرند. آنها معتقدند که با این کار قادرند 

 .میان جهان مادی و جهان روحانی توازن برقرار کنند
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به اعتقاد یونگ، آدمی هنگام تولد، به مانند 

ای که گنجینهنوشته نیست بللوحی سفید و نا

پای همۀ است از نمادها و تصاویر شگفت که رد

-آدمیزادگان در طی روزگاران در آن دیده می

نامد. می« 3کهن الگو»شود. یونگ این باور را 

 (77: 7450)یونگ، 

 

 جادو در زبان و ادب فارسی. 4

عملی است که ضمن »جادو در لغت به معنای 

عاده دست الهای ناشناخته و خارقآن به پدیده

 (262: 7483پور، )انصاف .«زنند

های مختلف اوستا که در قسمت« یاتو»واژۀ 

شود و به استثنای چند ها بسیار دیده میجز گات

جا آمده است، به معنی فقره، همیشه با پری یک

« یاتوکیه» این کلمه در پهلوی» .جادو است

)جادوئی( و یاتوک )جادو( شده است. یاتو در 

مان معنی است که امروزه در فارسی اوستا به ه

کنیم. در اوستا پئیریکا نیز از کلمۀ جادو اراده می

تقریباً به همان معنی پری در فارسی امروز 

همچنین الزم به ( 225: 7418)اوشیدری،  .«است

 اهریمنی موجودی اوستا در پری»ذکر است که 

 و زیبا بسیار زنی صورت به آن از و است

-پی شدن آشکار و پنهان با که شده یاد فریبنده

 را مردم گوناگون، های شکل تغییر و درپی

 موجب یا کشاند می بیراهه به و فریبد می

 گریزد، می آتش از پری. شود می آنان دیوانگی

 بدکار پریان دادن فرار یا شناختن برای بنابراین،

 همچنین. بماند روشن خانه در آتش پیوسته باید

 پریان فرار موجب زتی نوک چیزهای و فلزات

 (63: 7488)آیدنلو،  .«است

در اوستا به شدت تمام بر ضد جادو سخن 

رفته و جادوگری از گناهان بزرگ شمرده شده 

است. چه بسا که از جادوان، گروهِ شیاطینِ ساحر 

 کنندگان و فریفتاران اراده شده است:و گمراه

پس آنگاه اهریمنِ همه تن مرگ بیامد و به » .7

و  ی، جادوییِ زیانبارِ جادوان را بیافریدپتیارگ

گونه پدیدار شود: از راه نگاهِ سرشت جادو بدین

افسونی. پس هر گاه جادو گام پیش نهد و به 

کشد، بیشتر کارهای کشندۀ افسون شیون بر

 (2/662: )اوستا«. جادویی پیش رود

از دیوانِ تباهکارِ زشتِ نا اَشَوَنِ بد سرشت » .2

آفریدگان دروج، آفریدگان تباه،  آفریده، از آن

گسلم. از دیوان و آفریدگان زشت، پیوند می

گزینم. از جادوان و جادو پرستان، دوری میدیو

 (7/796: )اوستا .«گزینمپرستان دوری می

آب از آنِ دزد، تاراجگر، راهزن، پارسا کُش، » .4

جادو، اَشموغِ نا پارسا، دروغگویِ ستمکار و 

: )اوستا .«خاک سپارد، مباد کسی که مردار به

7/236) 

تا من بر همۀ دیوان و مردمان دُروَند »...  .3

پیروز شوم؛ تا من بر همۀ جادوان و پریان چیره 

شوم؛ تا هیچ کس نتواند بر من چیره شود: نه 

دیوان و نه مردمان دُروَند و نه جادوان و نه 

 (7/212: )اوستا .«پریان

اوستا با صفت  بینیم که از زن جادو درو می

 روسپی یاد شده است:

 (7/285: )اوستا« ای زن روسپی جادو بگریز!» .9

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Archetype 
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اندازد؛ زنِ روسپیِ دُروَند ترینِ دُروَندان را بر» .6

 (7/250: )اوستا .«جادو را بر اندازد

روسپیِ  با دُروَند ترینِ دُروَندان بستیزد، زنِ» .1

 .«جادو را بر اندازد، با زنِ روسپیِ جادو بستیزد

 (7/252: )اوستا

ارداویراف در سفر روحانی خودش در 

 =بیند که نسای )بازدید از دوزخ، روانی را می

خورد، الشه، مردار( خود را با دندان می

کاری است گویند این روان بدراهنمایان به او می

 ست:که در جهان جادویی کرده ا

دندان همی ه دیدم زنی که نسای خود ب»

لیسید و خورد. پرسیدم که این روان که است؟ 

سروش پاک و ایزد آذر گفتند که این روان آن بد 

 .«کار زن است که به گیتی جادوئی کرد

 (31: 49، فرگرد ارداویرافنامه)

چنان که مالحظه شد، در اوستا جادو و 

رفته و از جادویی، به شدت مورد مالمت قرار گ

آن به بدی یاد شده است و حتی در برخی موارد، 

زنِ جادو با عنوانِ روسپی، مورد خطاب قرار 

پرستی الزم بود که از جادو هر مزدا»گرفته است؛ 

دینانِ و جادوگران تبرّی جوید. در شهادتی که نو

خواندند، در شمار موارد و کسانی پرست میمزدا

-زاری اعالم میکه از آن دوری و جدایی و بی

کردند، انفصال از جادو و جادوگران بود که از آن 

پس دیگر هیچگاه گرد جادوگران و اعمال 

 (9/2385: 7487)رضی،  .«جادوگری نگردند

باید اضافه کرد، مکر زنان که در ادبیات 

های کهن ایران نمود بسیاری دارد، خاصّه داستان

اب، دانیم که نام دیگر این کت)می نامهسندباد

النساء است( که سراسر آن ذکر مکر زنان مکر

  است:

وزرا گفتند: اکنون تدبیر ما چیست و »

بایذ باستقبال این مهمّ شتافتن؟ گفت: چگونه می

مصلحت آنست کی هرّوز از ما یکی بخدمت 

روذ و در مکر زنان و غدرِ ایشان حکایتی 

روایت کنذ، تا بوذ کی این داهیۀ عظیم، و این 

)ظهیری سمرقندی:  .«یم مندفع گردذواقعۀ جس

84) 

در ذکر  کلیله و دمنهای از و همچنین نمونه

 وفایی زنان:غدر و بی

تر چیزی که خردمندان از آن تحرّز سزاوار»

حقّ ی و غدر است خاصّه در وفایاند بینموده

و از برای زنان که نه در ایشان حُسن  دوستان

مردمی ایشان وفا و عهد صورت بندد و نه از 

بر کمال عیار »اند که و گفته چشم توان داشت

زر به عَون و انصافِ آتش وقوف توان یافت؛ و 

بر قوّتِ ستور بحملِ بار گران دلیل توان گرفت؛ 

و سَداد و امانتِ مردان بداد و ستد بتوان 

شناخت؛ و هرگز علم بنهایتِ کارهای زنان و 

 )منشی، «.عهدی ایشان محیط نگرددکیفیّتِ بد

7488 :238) 

ها نیز لقب جادو البته در برخی موارد به مرد

جادو  شاهنامهداده شده است؛ برای مثال در 

کردن پادشاه یمن برای نابود کردن پسران 

فریدون، جادو کردن پادشاه مازندران و تبدیل 

در داستان « بازور»شدن او به سنگ، جادو کردن 

 کاموس کشانی، جادو کردن مرد جهود و کشتن

روایت پسران مهبد وزیر و... همچنین در کتاب 
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ای است در فقه نیز که رساله آذر فرنبغ فرخزادان

زردشتی منسوب به سدۀ سوم هجری، یک بار از 

مرد جادو سخن رفته است. در این کتاب که 

 738های آذر فرنبغ فرخزادان به مجموعۀ پاسخ

های مختلف است، تنها پرسش فقهی در زمینه

از جادوگریِ مرد  60ۀ ر پرسش شماریک بار د

بیند مردی، مردی که می»سخن رفته است: 

یا دیگر گناه  9جادوگری یا )گناه( مرگ ارزان

کند، آیا باید آن چیز را پیش بزرگ دیگر می

 (36: 7483)رضایتی باغ بیدی، «  کسی بگوید؟

یکی از دالیل مهمی که باعث شده در 

ن باشند، همین های ما جادوگران بیشتر زداستان

نسبت مکر و غدر است که در ادبیات ما به زنان 

تنها در  مسئلهنسبت داده شده است؛ البته این 

های دیگر نیز از ایران نمود ندارد، بلکه در کشور

های متعصب جمله هند، قابل تأمل است. هندو

توانند زنان در کالبد زن نمی»معتقدند که 

اه تناسخ و باز رستگاری یابند، بلکه تنها از ر

 .«شدن به هیأت مرد این عمل میسّر استزاده

 (43: 7481)وارنر، 

همچنین، از آنجایی که بسیاری از معتقدات 

و  شاهنامهخواسته در زردشتی، خواسته یا نا

های آن به وسیلۀ پردازشگران اولیۀ داستان

ای، انعکاس یافته و نقل های اسطورهداستان

مطابق با  شاهنامهدو در اند، لذا تصویر جاشده

 تصویر جادو در اوستا است.

 در آغاز، واژه»البته الزم به ذکر است که 

 .«ای برای زنان نبودکنندهنام خوار 6«جادوگر»

 (261: 7450)رید، 

دهد در این مورد توضیح می 1ایولین رید

پیشینیان و نیاکانِ  8هاجادوگران و ساحره»که: 

در جامعۀ نخستین،  دند.بو 5ایزدان یا الهگانزن

آمیز تولید و زایش زنان به سبب توان راز

توانستند بچه بزایند و جادوگر بودند؛ آنان می

توانستند آتش را رام گیاهان را برویانند؛ آنان می

ها را بنیان نهند و کنند، خانه و آشیانه و آبادی

هایی را برای رفتار اجتماعیِ به سامانِ قانون

 (261)همان:  .«نندمردان، وضع ک

 70وی همچنین به نقل از رابرت بریفولت

را در سراسر  77«توان جادوگری» آورده است که

دانند. جهان، همگان به ویژه از آنِ زنان می

 72جادوگر یک زن است، اما جادوگرِ مرد

ای است از دارندۀ اصلی توانِ الگوبرداری مردانه

را باور  های جادوییجادویی... در هرجا که نیرو

دانند چون دارند، هر زنی را برخوردار از آن می

 (261-268)همان:  .او یک زن است

در این باره آورده است که سرخ  رید

معتقدند که زنان، دارندگان  74پوستان اورینوکو

نیروی جادویی در رویاندن گیاهان هستند؛ وی 

زمانی که »کند: پوستان نقل میاز زبان این سرخ

 ا ـه یـها دو یا سه سنبلکارند، ساقهمیزنان ذرت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای از گناه که کیفرش مرگ درجه« سزاوار مرگ»مرگ ارزان: . 9

ای شده باشد که کیفرش است؛ نیز کسی که مرتکب گناه کبیره

 مرگ است.

6. witch 

7. Evelyn Reed  

8. sorceress  

9. goddess  

10. Robert Briffault  

11. The power of witchcraft  

12. wizard  

13. Orinoco 
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آورند؛ و هنگامی که آنان مانیوک در میخوشه 

-کارند گیاه دو یا سه سبد ریشه خوراکی میمی

شود، چرا؟ دهد؛ بنابراین هرچیز چند برابر می

دانند چگونه فرزندی بزایند و او را چون زنان می

ت بکارند تا رویش و پرورش دهند و چگونه ذر

زایش آن رخ دهد. پس بگذارید آنان آن را 

-دانند نمیای که آنان میبکارند؛ ما به اندازه

 (204)همان:  .«دانیم

فردوسی چند جا با زن جادو شاهنامۀ در    

 شویم، نخست در داستان فریدون.رو میهروب

در این داستان چنین آمده است که  

خواه( به شکل ما نیک)ا افسونگری را زنی جادو

 آموزد:پری به فریدون می

 پس آمد بدان جای نیکان فرود

 فرستاد نزدیک ایشان درود

 چو شب تیره تر گشت از آن جایگاه

 خــرامــان بیــامــد یکـی نیکخواه

 فــرو هِشته از مشــک تـا پای موی

 بــه کــردارِ حــورِ بهشتـیش روی

 یســوی مهــتر آمـــد بسـان پــر

 نهــانـــی بیــامُختش افسونگــری

 کجـــا بنـــد هـــا را بـدانـد کلید

 گشــاده بــه افسون کنــد نــا پدید

 فــریـدون بدانست کان ایزدی است

 نــه از راه پیکـار و استِ بدی است

 شــد از شــادمــانی رخش ارغوان

 کـه تـن را جوان دید و دولت جوان

 (7/12: 7485)فردوسی،                               

در این داستان زنِ جادو، یک آنیمای مثبت 

همین آنیماست که در ادبیات ما الهام »است. 

)شبیه به تابعه نزد اعراب  بخش آثار هنری است

در برخی از آثار خالق ادبی  بنابراین، .باستان(

 (263: 7488)شمیسا،  .«دهدخود را به ما نشان می

ویا خطاب به اوست که در سهراب سپهری گ

 گوید:شعرش می

 ودـۀ موعـزن ای زن شبانـرف بـح

 حرف بزن خواهر تکامل خوشرنگ

 دویـم بـوری تکلـزن حـرف بـح

 (474-473: 7457)سپهری، 

آنیما در شکل منفیِ خود، به شکل زن لکاته 

 در داستان بوف کور ظاهر شده است.

 های باستان معتقدآلمانی»گوید: فریزر می

-بودند که چیزی مقدس در زنان هست و از این

کردند. گو به آنان رجوع میبه عنوان غیب ،رو

ها گویند زنان مقدّس آنها به پیچش رودخانهمی

-نگریستند و به زمزمه یا غرش آب گوش میمی

کردند بینی میدادند و از روی منظره و صدا پیش

  (741: 7488)فریزر،  .«که چه خواهد شد

تان سیاوش از زنی جادو یاد شده در داس

های خود را که در شکم داشت، با است که بچه

-اندازد تا وانمود کنند که بچهخوردن دارو می

 اند:های سودابه

 زنــی بــود بــا او بــه پـرده درون

 پــر از جـادوی بـود و بند و فسون

 گـران بــود و اندر شکم بچه داشت

 ذاشتهمــی از گـرانی به سختی گ

 بــدو راز بگشاد و ز او چاره جست

 کــز آغــاز پیمـانت خواهم نخست

 چــو پیــمان ستــد زرِّ بســیار داد

 سخن گفت از این در مکن هیچ یاد
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 یـیکــی داروی ســاز کـایـن بفکن

 تهــی مــانــی و راز مــن نشکنی

 و زادـدو بچــه چنــاچــون بود دی

 ژاد؟ـن چه باشد چـو دارد ز جــادو

 (2/228: 7485)فردوسی،         

های زن جادو در این داستان بر گرفته از باور

ساالر نسبت به زن است. در منفی جوامع مرد

کننده ساالرانۀ ایرانی، زن، غدّار و مکرهای مردباور

وفاست. این باور چنان که به آن اشاره شد، و بی

 ت.های ما انعکاس زیادی یافته اسدر داستان

جادو خویشتن ، زنخان رستمهفتدر داستان 

 آید:آراید و نزد رستم میرا به شکل زنی زیبا می

 بیــاراست رخ را بســـان بهــار

 وگــر چنــد زیــبا نبودش نگار

 بـر رستم آمـد پر از رنگ و بوی

 بپرسـید و بنشست نـزدیک اوی

 تهمـتن بــه یزدان نیایش گرفت

 ایش گرفتابــر آفــریـن ها فز

 ندانست کو جادوی ریمن است

 نهفته به رنـگ اندر آهرمن است

 یکـی جــام باده به کف بر نهاد

 ز یــزدان نیکــی دهش کرد یاد

 چــو آواز داد از خـداونــد مهر

 دگرگونه تر گشت جادو به چهر

 روانـش گمـان نیـایـش نداشت

 زبـانـش تـوان ستـایش نداشت

 شنیدسیه گشت چون نام یزدان 

 تهمتن سبک چون در او بنگرید

 بیــنداخــت از بـاد خــمِّ کمند

 ســر جــادو آورد نــاگه به بند

 (2/40: 7485)فردوسی، 

شدۀ همان در این داستان زنِ جادو، فرافکنی

آنیما یا عنصر زنانۀ موجود در روان رستم است 

پردازد. در داستان که رستم به مبارزه با آن می

ندیار نیز زن جادو خود را به خان اسفهفت

 نماید:میروی فرا صورت زنی خوب

 زن جـــــادو آواز اسفنــــدیـــار

 چو بشنید شد چـون گـل اندر بهار

 چنیـن گفـت کـآمد هـزبری به دام

 ابــا چــامه و رود و پر کرده جـام

 پــر آژنگ رویی بی آیین و زشـت

 بــر آن تیـرگــی جـادویها نبـشت

 سـان یکـی ترک شد خوبـرویبـه 

 ز دیبــای چیـنی بَر از مشک مـوی

 بیــامـــد بـــه نــزدیک اسفندیـار

 نشست از بــر سبـــزه و جـویبــار

 جهانجـوی چـون روی او را بدیــد

 سـرود و مــی و رود بـرتـر کشــد

 چنین گفت کای دادگر یک خـدای

 بــه کــوه و بیابــان تُوی رهنـمای

 ایم هـم اکنـون پری چهـرهبجسـت

 ایای زو مرا بهـرهبــه تــن شُهره

 یکــی جــام پُـــر بـادۀ مشکـبوی

 بــدو داد تــا لعـل گون کـرد روی

 یکــی نغــز پــوالد زنجیر داشـت

 نهــان کــرده از جادو آژیر داشـت

 بــه بـازوش بر بسته بد زردهشـت

 که گشـتاسب آورده بود از بهشــت

 دان آهــن از جــان اسفــندیــاربـ

 نبــردی گمــانــی به بد روزگــار

 بیــنداخــت زنجــیر در گـردنـش

 بــدان سـان که نیرو ببرد از تنــش
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 زن جــادو از خـویشتن شیــر کرد

 جهانجــوی آهنــگ شمشــیر کرد

 بدو گفــت بــر مـن نیــاری گزند

 اگــر آهنــین کــوه گــــردی بلند

 بیارای از آن سان که هســتی رخت

 بــه شمشیـر بـاید کنــون پاسخت

 بـه زنجــیر شــد گنــده پیری تباه

 سر و موی چون برف و رویی سیاه

 (9/241: 7485)فردوسی،  

های تمامی این جنبه»به اعتقاد یونگ: 

های سایه را دارا  عنصر مادینه همان ویژگی جنبه

ای فرافکن گونهه بتوانند باشند؛ یعنی میمی

شوند که در نظر فرد خصوصیات زنی واقعی را 

تداعی کنند و این همان فرافکنی عنصر مادینه 

شود مرد به هنگام اولین است که موجب می

همان زنی است که در « او»برخورد پندارد 

جویش بوده و فکر کند او را از پیش وجست

اش شود که همه شناخته و چنان شیفتهمی

« گونهپری»اش بخوانند و دقیقاً این زنان هدیوان

-هستند که فرافکنی عنصر مادینه را موجب می

ای که مرد کم و بیش هر چیز گونهه شوند ب

)یونگ،  .«دهدای را به آنها نسبت میکنندهافسون

7485 :219) 

این فرافکنی را در خان چهارم رستم هنگام 

رستم زنِ  بینیم؛ زمانی کهرویارویی با زن جادو می

بیند، خدا را شکر روی میجادو را در زیِ زنی زیبا

 کند که اسباب عیش برایش فراهم شده است:می

 بــه گــوش زن جادو آمد سرود

 همــان چـامۀ رستم و زخم رود

 بیــاراست خــود را بســانِ بهار

 وگــر چنــد زیـبا نبـودش نگار

 بـرِ رسـتم آمد پر از رنگ و بوی

 و بنشست در پیش اوی بپـرسـید

 تهمـتن بـه یـزدان نیـایش گرفت

 بــر او آفـریـن و ستـایش گرفت

 که در دشت مازندران یافت خوان

 مـی و جــام بــا میگســار جوان

 نــدانست کو جادوی ریمن است

 نهفــته بـه رنگ اندر آهرمن است

 (2/40:  7485)فردوسی،       

 شاهنامه بار در چهارچنان که مشاهده شد، 

شویم که تنها یک مورد با زن جادو مواجه می

گرفته عنی زن جادو در داستان سیاوش، برآن، ی

های منفی جوامع مردساالر نسبت به زنان از باور

است و در سه مورد دیگر با آنیما یا همان عنصر 

شویم، رو میهزنانۀ موجود در روان مردان، روب

دیدیم و در  در داستان فریدون آنیمای مثبت را

های رستم و اسفندیار، نمونۀ آنیمای خانهفت

 مسئلهمنفی را مشاهده کردیم که این نشانگر این 

تواند نماد آنیما می شاهنامهاست که زنِ جادو در 

 شاهنامهیا همان عنصر زنانه در وجود پهلوانان 

های خود، به صورت خانباشد که در هفت

 اند.هنمادین، به مبارزه با آن پرداخت

البته سیروس شمیسا، زنِ جادو را نمادی از 

داند که خود را به شکل پیرزن عجوز دنیا می

آراید تا قهرمان را بفریبد. روی میزنی زیبا

وی معتقد است که هفت  (720: 7484)شمیسا، 

وادی عشق یا هفت مرحلۀ سیر و سلوک 

خان متون حماسی )و هفت عرفانی، همان هفت

 (720)همان: ( است. ین مهرییزینۀ آ
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 جادو و آهن. 2

-نکتۀ جالب دیگر این بحث، خاصیت ضدّ

آهن اغلب به عنوان  جادویی بودن آهن است.

نماد توانمندی، سختی، استقامت، شدت و 

شود، که این همه حدّت و انعطاف شناخته می

به طور ناقص نشانگر کیفیات مادی این فلز 

ی مقدّس هستند. نزد بسیاری از اقوام، آهن ارج

و مثبت دارد و منشأ آن چه الهی و آسمانی باشد 

)بنابراین باور، آهن از آسمان فرستاده شده 

است(،و چه منشأیی زمینی داشته باشد، تأکیدی 

است بر اعتقادی که در گذشته وجود داشته 

 است.

ای به این مطلب در قرآن کریم نیز اشاره

زل ها ناشده است که آهن از آسمان برای انسان

لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّنتِ وَ اَنزَلنا » شده است:

مَعَهُم الکِتب وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ وَ 

اَنزَلنا الحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلناسِ وَ 

لِیَعلَمَ ا ُ مَن یَنصُرُه وَ رُسُله بِالغَیبِ اِنَّ ا َ قَوِیٌّ 

 (29/)حدید .«عَزیزٌ

به راستی ما پیامبران خود را با دالیل »

آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را 

خیزند و آهن فرود آوردیم تا مردم به انصاف بر

را که در آن برای مردم خطری سخت و 

سودهایی است، پدید آوردیم، تا خدا معلوم 

بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری 

 .«ناپذیر استکند. آری، خدا نیرومند شکستمی

اشارات قرآن کریم، دو وجه برای آهن در 

نظر گرفته است، نفع فراوان و آسیب شدید. در 

، در وجه تعبیر به انزال حدید در )وَ تفسیرالمیزان

 -)و انـزلنـا الحـدیـد( اَنزَلنا الحَدیدَ( چنین آمده 

 وَ»در آیـه ایـن انـزال نـظـیـر انـزال  ظـاهـراً

باشد،  (6/)زمر« زواجٍاَ ۀَیَمنِثَ نعامِاالَ نَم مِکُلَ لَنـزَاَ

اگـر  که و ما در تفسیر سوره زمر گـفـتـیـم

خـلقت مخلوقات زمینى را انزال نامیده، به این 

در  ءاعتبار است که خداى تعالى ظـهـور اشـیـا

انزال خوانده، به  ،بعد از عدم ،عـالم هـسـتى را

بار که هر موجودى از مـوجودات نزد این اعت

ها دارد، و آن موجود خدا و در عالم غیب خزینه

گیرى شده و درخـور عـالم پس از آنکه اندازه

شـهـادت شـده بـه ظـهـور پـیـوسـتـه اسـت، 

و ایـن خـود نـوعـى نـزول اسـت، هـمـچـنـان 

ا عندنا خزائنه و ما کـه فـرموده: و ان من شىء الّ

 .ه اال بقدر معلومزلنَنُ

 -)فـیـه بـاءس شـدید و منافع للناس( 

ثیر شدید اسـت، أکلمه )باءس( به معناى ت

در شدت در دفاع و جنگ  لیـکـن غـالبـاً

شود و بدین جهت فرموده در آهن استعمال مى

ها و طور مدام جنگه بـاءسى شدید است، که ب

 ها نیاز به آهن داشته، چونمقاتالت و انواع دفاع

اند از آهن کردههایى که درست مىاقسام سالح

باز به این فلز دست یافته و بوده و بشر از دیر

راج کرده تخمتوجه منافعش شده و آن را اس

 . است

و امـا مـنافع دیگرى که این فلز براى »

بینیم که مردم دارد احتیاج به بیان ندارد، چون مى

ه آهن در تمامى شعب زندگى و صنایع مربوط ب

: 7467)عالمه طباطبایی،  .«آنها دخالت دارد

75/402) 

گراییِ نماد»ژان شوالیه نیز معتقد است که: 

آهن نیز مانند دیگر صنایع فلزی دو وجهی 
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کند در است؛ در مقابل اثرات شوم حمایت می

ضمن ابزار این اثرات نیز هست، آهن وسیلۀ 

 .«حرکت استاصل متحرک تغییر دهندۀ مادۀ بی

 (7/402: 7488یه، )شوال

در »جعفر محجوب آورده است که محمّد

های هند و اروپایی به ها و اساطیر و افسانهسنّت

جادویی آهن بسیار اشارات صریح خاصیت ضدّ

-، بزرگشاهنامهیا ضمنی رفته است. در همین 

ترین حریف ضحاکِ جادو آهنگری است به نام 

 (     703: 7481 )محجوب، .«کاوه

ز به دستور سروش، ضحاک را فریدون نی

های آهنی در دماوند، جاودانه بسته و با مسمار

 کند:زندانی می

 بیاورد ضحاک را چون نوند

 بــه کــوه دمـاوند کردش به بند

 چــو بنــدی بر آن بند بفزود نیز

 نبــود از بــد بخــت مانند چیز

 به کوه اندرون جای تنگش گزید

 دیدنگـه کـرد غـــاری بنش نا پ

 بیــاورد مســمارهـــای گـران

 به جایی که مغزش نبود اندر آن

 فـرو بـرد و بستش بدان کوه باز

 بــدان تــا بمــاند بسختی دراز

 (7/403: 7485)فردوسی،  

در داستان اسفندیار و زن جادو، از 

زنجیری آهنین صحبت شده است که زردشت 

آن را برای گشتاسب از بهشت آورده است و 

گشتاسب آن را به فرزندش هدیه داده بود  گویا

شود که زن جادو نتواند و آن زنجیر موجب می

 به اسفندیار آسیبی برساند:

 یکــی نغــز پـوالد زنجیر داشت

 نهــان کـرده از جادو آژیر داشت

 بـه بـازوش بر بسته بد زردهشت

 تـکه گشتاسب آورده بود از بهش

 ارـبــدان آهــن از جــان اسفندی

 ارـنبــردی گمــانــی به بد روزگ

 شـر گردنـبینــداخــت زنجــیر ب

 رد از تنشـبــدان سـان که نیرو بب

 (9/248:  7485)فردوسی،  

ها و میرچا الیاده در مورد ارتباط شمن

حرفۀ آهنگر به لحاظ اهمیت » گوید:آهنگران می

-گیرد. ضربدرست پس از حرفۀ شمن قرار می

ها از آهنگرها و شمن»وید: گالمثلی یاکوتی می

گوید: المثل دیگری میضرب «.اندیک آشیانه

است، همسر آهنگر  همسر شمن قابل احترام»

آهنگرها قادرند شفا دهند و  .«قابل تقدیس است

ها حتی آینده را پیشگویی نمایند. به گفتۀ دولگان

توانند ارواح آهنگرها را فرو بلعند ها نمیشمن

-احشان را در آتش نگه میزیرا آهنگرها ارو

تواند روح شمن دارند؛ از طرف دیگر، آهنگر می

 (684: 7488)الیاده،  .«را بگیرد و آن را بسوزاند

توان در داستان کاوۀ این تفکر را حتی می

آهنگر با ضحاک دید. کاوه پس از ورود به 

کند و بارگاه ضحاک، محضر ضحاک را پاره می

پرسند از ضحاک میرود. بزرگان وقتی بیرون می

چرا خاموش ماندی و جوابش را ندادی ضحاک 

دهد که گویی کوهی از آهن میان من جواب می

 و کاوه بود:

 خروشید و برجست لرزان ز جای

 بدرّیــد و بســپرد محضـر به پای
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 گــرانمــایــه فرزندِ او پیش اوی

 ز ایوان برون شد خروشان به کوی

 آفرینمهــان شــاه را خـوانـدنـد 

 کــه ای نــامـــور شهـریار زمین

 ز چــرخ فلـک بر سرت باد سرد

 نیــارد گــذشتــن بــه روز نبرد

 چــرا پیش تـو کاوه ی خام گوی

 بســان همـاالن کـند سرخ روی؟

 همــی محضــر مــا به پیمان تو

 بــدرّد بپیــچد ز فـرمــان تــو؟

 کــی نــامــور پـاسـخ آورد زود

 ز مــن شگفـتی بباید شنودکــه ا

 کـه چون کاوه آمـد ز درگه پدید

 دو گــوش مــن آواز او را شنید

 میــان مــن و او ز ایوان دُرُست

 یکـی کـوه گفــتی ز آهن برُست

 (7/254: 7485)فردوسی،  

افسانۀ به زنجیر کشیده شدن ضحاک و 

زنجیر گسستن او در پایان کار، نزد ارمنیان نیز 

ه است و آنها این افسانه را به یکی شهرت داشت

که در « آرتاوازد»از پادشاهان شریر ارمنی به نام 

کرده است، نسبت م. حکومت می 740حدود 

ها اعتقاد داشتند که مردم ارمنستان مدّت»اند. داده

در زندانی با زنجیرهای آهنین فرو « آرتاوازد»

بسته شده، امّا نمرده است و دو سگ پیوسته 

ای جوند تا در هنگام حادثهای او را میزنجیره

که پیشگویی شده است، بتواند رهایی یابد و 

جهان را فتح کند؛ امّا هر ضربتی که آهنگران با 

کوبند، زنجیرهای او های خود بر سندان میپتک

رو، آهنگران سازد و از اینباره استوار میرا دیگر

، کشیدنددر روزهای یکشنبه که دست از کار می

کوفتند تا های خود میچهار ضربه بر سندانسه

مبادا در مدت بیکاری آنان، زنجیرهای آرتاوازد 

 (785: 7462 )کویاجی، .«سست شود

در روایت ارمنیان نیز به خوبی نقش 

آهنگران مشخص است و نشانگر این مطلب 

-است که آنان با کار و حرفۀ خود، باعث می

یا هر نیروی شوند که مردمان از آسیب جادو و 

 اهریمنی در امان باشند.

ی زن جادوگر و مکّار پیشینۀ ادبی ـگوی

ی شدۀ آنیمای نهان در روان ـرافکنـما، جنبۀ ف

دۀ ـنـوکنـازگـوار، بهـت. وی سایـردان اسـم

تواند باشد که در آثار قت وجود انسان میـحقی

ای و تعلیمی ما به شکل مختلف دینی، اسطوره

-پی، زن لکاته و غدّار، گندهزن اهریمنی و روس

پیر سیاه، جادوی ریمن و... نمود یافته است و 

ها، از آنجا که در قرآن کریم و اساطیر و افسانه

ای آسمانی داشته است، آهن، منزلگاه و خزانه

برای مبارزه با او برگزیده شده و بر او سخت 

مؤثر افتاده و منافعش از این راه نصیب انسان 

 گشته است.

تّه اقوام بدوی، پیوند زنان را با عالم معنا الب

روی، جادوگران اند و از ایندانستهتر میقوی

ای مثبت، یا از زنان بودند و یا در قبیله با وجهه

شدند و یا در الهامات باطنی لباس زنان ظاهر می

و تلقین معانی بر جادوگران قبایل، به شکل زن 

 کردند.بر آنها ظهور می
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 گیرییجهنتبحث و 

کند متعلق به کجای جهان ها فرقی نمیاسطوره

های واحد و یکسانی دارند هرچند باشند، بنیاد

 ممکن است دارای تجلیات گوناگون باشند.

ای، جادو و ی اسطورههامایهیکی از این بن

شناسی یونگ زنِ جادو است که بر مبنای روان

زنِ جادوگر، شکل فرافکنی شدۀ عنصر زنانۀ 

ود در روان مرد یا همان آنیماست. در موج

اوستا، جادو نمادی از اهریمن و مردمان اهریمنی 

خان رستم زنِ جادو در هفت شاهنامهاست. در 

خان اسفندیار و همچنین در داستان و هفت

فریدون و سیاوش آمده است. زنِ جادو در 

عالوه بر اینکه نماد آنیماست، گاهی نیز  شاهنامه

، نمادی است برگرفته شاهنامه در ادب فارسی و

ساالر نسبت به زن های منفی جوامع مرداز باور

وفایی که هایی چون غدر و مکر و بیدر مصداق

اش سودابه و زنی است که در داستان نمونه

سیاوش از او با عنوان زنِ جادو یاد شده است و 

این دیدگاه نیز نسبت به زنان امری است که در 

 است. تمام جوامع مشترک

آهن به عنوان ابزاری آسمانی و مقدّس، که 

 در باور مردمان جوامع باستان خاصیتی ضدّ

نیز این کارکرد را  شاهنامهجادویی دارد، در 

حفظ کرده و به عنوان ابزاری دفاعی در مقابل 

زن جادو از آن استفاده شده است، چنان که 

رستم و اسفندیار هر دو برای نابود کردن زن 

 گیرند.شمشیر آهنی بهره میجادو از 
 

 منابع

 مهدی فوالدوند. (. ترجمه محمّد7450) قرآن کریم

 .«روانشناسی و جادو» .(7480پور، حمید )آتش

 .76-71. صص 6. شماره نشریه اطالعات علمی

تهران:  .از اسطوره تا حماسه .(7488آیدنلو، سجاد )

 سخن.

-رهدبستان نقد اسطو» .(7457بهار اتونی، بهروز )

 نمونه نرینه روانشناختی بر بنیاد کهن

-فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره .«)آنیموس(

 . 7-37صص  .26شماره  .شناختی

ترجمۀ رحیم عفیفی. چاپ  .(7457) ارداویرافنامه

  .تهران: توس سوم.

 .کامل فرهنگ فارسی .(7483پور، غالمرضا )انصاف

 . تهران: زوار چاپ ششم.

ارش و پژوهش جلیل دوستخواه. گز (.7457) اوستا

  .تهران: مروارید چاپ شانزدهم.

 .مزد یسنا ۀدانشنام .(7418اوشیدری، جهانگیر )
 تهران: مرکز.

 فرنبغروایت آذر .(7483بیدی، حسن )رضایتی باغ

سدۀ سوم  ای در فقه زردشتی منسوب به)رساله

المعارف بزرگ تهران: مرکز دایره. هجری(

 اسالمی.

تهران:  .ادیان بزرگ جهان .(7460)رضی، هاشم 

 سازمان انتشارات فروهر.

تهران:  .دانشنامۀ ایران باستان .(7487ــــــــــــ )

 سخن.

)زن در گسترۀ  ساالریمادر .(7450رید، ایولین )

چاپ  .ترجمۀ افشنگ مقصودی .تاریخ تکامل(

 . آذینتهران: نشر گل دوم.
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ن: تهرا .هشت کتاب .(7457سپهری، سهراب )

 مؤسسه انجمن قلم ایران.

 .سیمای زن در فرهنگ ایران .(7419ستاری، جالل )

 تهران: مرکز.

نمیرم از این پس که من  .(7465ستوده، غالمرضا )
)مجموعه مقاالت کنگره جهانی  امزنده

 تهران: دانشگاه تهران. .بزرگداشت فردوسی(

 .بوستان .(7485الدین عبدا  )سعدی، مصلح

چاپ دهم. تهران:  .سین یوسفیتصحیح غالمح

 .خوارزمی

 چاپ دهم. .انواع ادبی .(7484شمیسا، سیروس )

  .تهران: فردوس

تهران:  چاپ سوم. .نقد ادبی .(7488ـــــــــــــ )

  .میترا

 .فرهنگ نمادها .(7418آلن گربران )؛ شوالیه، ژان

 تهران: جیحون. .ترجمۀ سودابه فضائلی

ج  .تفسیر المیزان .(7464طباطبایی، محمدحسین )

دفتر  :قم .ترجمه محمدباقر موسوی همدانی .75

 .انتشارات اسالمی

(. 7462) بن علیظهیری سمرقندی، محمد

تهران: کتاب  .تصحیح احمد آتش .سندبادنامه

 فرزان.

چاپ  .اساطیر و فرهنگ ایران .(7484عفیفی، رحیم )

  .تهران: توس دوم.

به تصحیح  .شاهنامه .(7485فردوسی، ابوالقاسم )

تهران: مرکز  چاپ دوم. .جالل خالقی مطلق

  .المعارف بزرگ اسالمیةدایر

ترجمه  .شاخۀ زرین .(7488) جیمز جُرج فریزر،

  .تهران: آگاه چاپ ششم. .کاظم فیروزمند

چاپ  .نامه باستان .(7488الدین )کزازی، میرجالل

  .تهران: سمت پنجم.

ها و آیین .(7462کویاجی، جهانگیر کوورجی )
ترجمه جلیل  .اساطیر ایران و چین باستان

تهران: شرکت سهامی  چاپ دوم. .دوستخواه

  .های جیبیکتاب

فرهنگ اساطیر  .(7483جان هیزل ) ؛گرانت، مایکل
 .ترجمۀ رضا رضایی .)یونان و روم(کالسیک 

 تهران: ماهی.

 .ادبیات عامیانه ایران .(7481جعفر )محجوب، محمد

تهران:  چاپ چهارم. .قاریبه کوشش حسن ذوالف

  .نشر چشمه

آهن و » .(7457بهار کوهی، فاطمه )محسنی گرد

فصلنامه ادبیات  .«پیدایی آن در اساطیر ایرانی
 . صص21شماره  .شناختیعرفانی و اسطوره

774-707 . 

جادو در ادبیات » .(7484محمدی، محمدحسین )

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی  .«فارسی
 .94-67. صص 710شماره  .ه تهراندانشگا

ابعاد فانتزی  ۀمقایس» .(7450الدینی، فاطمه )معین

 ۀمجل .«نامهنامه و گرشاسبجادو در بهمن

 . 255-478. صص 20 شماره .مطالعات ایرانی

. تصحیح مجتبی کلیله و دمنه .(7488) منشی، نصرا 

 . تهران: امیرکبیر چاپ سی وسوم. مینوی.

زن در آیینه: نگاهی به نقش (. »7413ان مهذب، زهرا )آب

ها نشریه ادبیات و زبان «.زن در ادبیات فارسی
 . 70-73. صص 48شماره «. ادبیات داستانی»

زن در جوامع » .(7433فروردین ا  )مهراز، رحمت

)زن طی تاریخ پر ماجرای بشر دارای نقش  اولیه

 .«مهر» نشریه هنر و معماری .«مهمی بوده است(

 . 60-62 صص .771ه شمار

نگرشی بر جادو » .(7485میرعبدا  لواسانی، افشین )

 .نشریه گزارش .«شناسیو جادوگری در مردم
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 . 44-49. صص 276 شماره

 .(7485ا  اکبری گندمانی )هیبت ؛نیکوبخت، ناصر

 .«فلز و قداست آن در اساطیر ملی و متون دینی»

شماره  .یشناختفصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره

 . 771-200. صص 78

. برگردان دانشنامۀ اساطیر جهان (.7481وارنر، رکس )

 پور. تهران: نشر اسطوره.ابوالقاسم اسماعیل

-فرهنگ اساطیر و داستان(. 7486یاحقی، محمدجعفر )

 . تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبیات فارسیواره

ترجمه محمد کاظم  .شمنیسم .(7488) میرچا الیاده،

دانشگاه ادیان و : قم چاپ دوم. .اجریمه

 . مذاهب

 .هایشانسان و سمبول .(7485یونگ، کارل گوستاو )
تهران:  چاپ هفتم.. ترجمۀ محمود سلطانیه

  .جامی

به سوی شناخت ناخودآگاه  .(7450) ـــــــــــ

ترجمۀ حسن اکبریان  .هایشانسان و سمبول

  .تهران: دایره چاپ چهارم. .طبری
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