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Abstract  
The signs of collective unconsciousness appear as archetypes in literary 
works including myths, tales and legends. The question is how to look for 
such archetypes. Indeed, efficient methods are needed in this regard. There 
is also a need for a clear understanding of archetypal identities to recognize 
the self of tale characters by using the morphology of tales. In this study, 
bold archetype representations are uncovered by analyzing mythical and 
symbolic backgrounds. As many as 97 Iranian stories were studied for old 
wisdom representation. At first, the self-characteristics, selfishness, 
guidance and generosity of old wisdom representations were searched in 
the text. The findings reveal that such characteristics exist in such 
characters as phoenix (for 41 times), horse (30), demon (9), fairy (4), 
gazelle (2), old lady (2), lion (2), dog (2), old bird (1), golden bird (1), eagle 
(1), crow (1), snake (1), talking bird (1), sugar bird (1) and ant (for 2 times). 
Accordingly, it is possible to find the characters which represent archetypal 
wisdom. The characters who have selfishness, guidance ability and 
generosity help the readers. Phoenix, horse, demon and fairy, which have 
mythical and symbolic values, are found to have the highest frequency. In 
fact, they convey a profound content of archetypes. Lion, dog, golden bird, 
eagle, crow, talking bird are the independent characters of the tales. 
Keywords: Archetypal Criticism, Function, Old wisdom archetype, Folk 
tales, Encyclopedia of Afsanehaye Mardo.  
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 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 64ة، شمار9911بيست و یکم، پایيز  سال

  93-46 صفحات

 های مردم ایراندر افسانه الگوهانمود کهن

 )مقالة پژوهشی(

 
  ن جبریدکتر سوس

 1دانشگاه رازیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیّ

 

 چکیده
ه و افسان قّصهاسطوره،  الگویی در آثار ادبی و از جملههای ناخودآگاه جمعی به شکل بازنمودهای کهننشان

ر د جستجوکرد.در این متون الگویی را ازنمودهای کهنبتوان چگونه میپرسش این است که شود. پدیدارمی

رای چنین ببرای جستجو در متن نیازداریم که مناسب این موضوع  باشد.  مندجا به روش یا راهکاری ضابطهاین

 قّصه، یشناسبا الهام از ریختسپس  باشیم،الگوها داشتهباید شناخت روشنی از ماهیت کهن نخست روشی،

 ابالگویی بازنمودهای کهن پس از شناختشود. شناسایی قّصه هایشخصیتدر الگو کهنهای خویشکاری

 . شوندآشکارمی الگوییکهن برجستۀ یبازنمودهاها، آن پیشینۀ اساطیری و نمادگرایانهتحلیل 

 های مردم ایرانافسانهاز  قصۀ 79در الگوی پیرخرد نمود کهنباز ای مطالعۀ موردی و معرفی این روش،بر

تن را در م الگوی پیرخردکهن بازنمود یاریگری، راهنمایی و بخشندگی هایخویشکاریابتدا . شدجستجو

 اسب، 14سیمرغ  با فراوانی؛ قصّه هایدر شخصیت هااین خویشکارید که؛ ندهمیها نشانیافته .کردیم جستجو

 مرغ، 4 مار، 4 کلاغ ،4 عقاب، 4یی طلا ۀپرند ،4 ریپ ۀپرند، 2، سگ 2 ریش، 2 رزنیپ، 2 آهو، 1پری ، 7 وید، 03

  شوند.میدیدهمورد  2 مورچهو  4 شکر مرغ ،4 سخنگو

خرد الگوی پیرازنمود کهنبتوانند میها توان به تحلیل این موضوع پرداخت که کدام شخصیتمی ،حال

 و یی )رازآموزی(، راهنمایخویشکاری یاریگرصرفاً ، قصّه در کلّ هایی کهشخصیت که؛آن ،پاسخ باشند.

-از میان بازنمودهای کهن بنابراین،شوند. میدیدههمراه عنصر جادویی فراخوانندۀ یاریگر  دارند و گیبخشند

ری های اساطیاز ارزش هم سیمرغ، اسب، دیو و پری است که ها از آنِبیشترین بسامد نمونه ،الگویی پیرخرد

                                                           
:91/11/1931اریخ پذیرش نهایی:ت                           5/11/1931 تاریخ دریافت مقاله 

 sousan_jabri@yahoo.com          ۀمسئول    نشانی پست الکترونیکی نویسند -1
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نمود ا هاین شخصیتدر نتیجه؛  توان گفتهستند و می با عنصر جادویی همراههم  و و نمادگرایانه برخوردارند

 .هستند ی پیرخردالگوکهن

ی مردم هافرهنگ افسانهقصۀ عامیانه، الگوی پیرخرد، کهن، خویشکاری، ییالگوکهننقد  کلیدی: واژگان

 ایران.

 درآمد. 1

كنيم، ناخودآگاه چنان كه به زندگي نگاه (Carl Gustav Jung)از دیدگاه كارل گوستاو یونگ

ي زندگي درون در حوادث ننقش بنيادی در رخداد انگار،دارد كه  چيرگي ،بر هستي بشر

درت ـقای دور تا كنون سيطرة پنهان ـهاز گذشتهو همچنان  بر عهدة اوست بشر و بيروني

د ـكنميأكيدتود ـای خـهد. یونگ چنان بر این باورـكنميری اعمالـبر روان بش را خود

توان به نوعي، نگرش كند كه نگرش او را ميميلـرا تحلي هاي آثارش آنـو در ط

 . دانستجبرگرایي ناخودآگاه 

ی الگوشدة كهندرت دهشتناک سركوبـي را رهاشدن قـاو فجایع دو جنگ جهان

هم مهيب و  ؛انگاشتن قدرتنادیده ،دانست. به نظر یونگمي رـای درگيـهسایة ملت

او  ،نویرانگر و هم زاینده و كارآی سایه ممکن است به نابودی بشریت بينجامد. بنابرای

ترین و را ضروری ناخودآگاهشدن به سازوكارهای و آگاه يـجمع شناخت ناخودآگاه

 رداخت.به آن پ ،دیگری كار داند كه باید قبل از هرمي علوم انسانيترین وظيفة كنوني مهم

ری، بر حيات بش آن تأثير ازشدن و آگاه جمعي حوزة كاوش تأثير ناخودآگاه ترینمهم

يات ادب . بنابراین،است عاميانهة افسانه و قصحماسه، ، اسطورهمناسک، هنر،  ،رؤیا، آیين

 ای دارد. ویژه گاهعرصه جایدر این 

عاميانه، افسانه و متون  ة؛ اسطوره، حماسه، قص(Freud) از دیدگاه یونگ و فروید

ری یابي به شناخت بيشتبرای دست . آنانتابانندرا بازمي بشر رمزی، ناخودآگاهي جمعي

پس از . ندعاميانه، افسانه و متون رمزی را كاوید قصّهاز ناخودآگاه؛ اسطوره، حماسه، 

 .اند.ها پرداختهاین عرصهبه نيز شان پيروان ،آنان

های ازلي الگوها یا صورتناخودآگاه جمعي را كهن ویـمحتبه  ،یونگ از دید

به گو اليان كهنم الگویي متن آن است كهنکتة بسيار مهم در نقد كهندهند. ميتشکيل
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، نمادها و هاالگو در قالب شخصيتو بازنمود كهنعنوان ساختار كلي و عام ناخودآگاه 

 . تفاوت مهمي وجود دارد ،ها در متن روایيموقعيت

 ةلای ینتركه متعلّق به ژرف -الگونمود ازلى یا صورت بنيادى كهن» ،دیدگاه یونگاز 

كاوش دقيق یا فهم عميق آن ممکن نيست، زیرا موجودیت آن،  ...ضمير ناآگاه است

( را ها و تصوراتالگویى )نمودكهنبازنمودهاى وضعيتى كاملاً صورى و ابتدایى است... 

یکى  الگوصورت بنيادى كهنرسند، هرگز نباید با ه به ما مىكه به واسطه ضمير ناآگا

ت همگى متکى به یک صوردانست. این بازنمودها، ساختارهاى بسيار متنوعى هستند كه 

 .(161: 9961و ویلرایت،  ،)مادیورو« صورتى كه اساساً امکان بازنمود ندارد -اندبنيادى

ة ادراک آگاهان وهای ناخودآگاه هستند الگوها پدیدهه كهنك توجه به این نکتة مهم با

یا  هانمودباز مقصود؛ شود؛ در واقعميیاد از آن  الگوبا نام كهنه ها امکان ندارد، آنچآن

های ناخودآگاه جمعي چون؛ آفریده ست كه درالگوي از آن كهناتتصورها یا انگاره

 د. نشوپدیدارميهای عاميانه قصّهها و ها، افسانهاسطوره

ها ها و اسطورهقصّه ؛چونآفرینش ناخودآگاه جمعي در  یيالگوهای كهننمودباز

 ،سبب ه اینو ب استآنان از  ناپذیرِتوان گفت؛ جزء جدایيچنان نقشي دارد كه مي

ها در فرهنگ» است.دهشو اسطوره از یکدیگر دشوار ، حماسهافسانه ،قّصه مرزبندی ميان؛

 (.99: 9911)ن.ک: بلتهایم، « مرز روشني وجود ندارد پریهای عاميانة قصّهبين اسطوره و 

 (. 904: 9961فرای:ن.ک: )ناپذیری اسطوره و قصة عاميانه معتقد است فرای نيز به جدایي

ي ها كه زمانافسانه»نویسد: ميجوید و ریشة افسانه را در اسطوره ميمهرداد بهار نيز 

كه  اندای كهنگرفتة روایات اسطوره بازماندة تباهي ،گذشته دارند، عمدتاً نامشخص در

ای را ر دین، نقش مقدس اسطورهبر اثر تحولات مادی و معنوی جامعه و پدیدآمدن عص

 (.  913: 9914)بهار، « اندو به صورت روایاتي غيرمقدس در جوامع بازمانده دادهدستاز

 ازي را در خود دارند. ـالگویكهن هاینمودبازهمواره ناخودآگاه جمعي  هایآفریده

های عاميانه قصّهدر  و از جمله هاآفریده همة اینالگوها را در توان ردپای كهنيم رو،این

 این،بنابر ها یافت.بشر را در آن روان ساختار اجزای ترینكهن بازنمودو كرد جستجوهم 
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خود را الگویي كهننمودهایي بازناخودآگاه پنهان و دور از دسترس آگاهي از راه 

 به زبان پریهای قصّهاساطير و  عقيدة همة پژوهشگران این است كه» كند.آشکارمي

ا ضميرآگاه و معرف محتویات ناخودآگاه ما هستند تا با ما سخن بگویند. آنهنمادهای 

 شناختي دروني تجسميپدیدة روان قصّهكنند... و در محتوای متأثر مي ،ناآگاه ما را همزمان

  (.66: 9961بلتهایم، ن.ک: « )یابدنمادین مي

الگویي هنك نقدشيوة  های یونگ و بر پایة اندیشهبسياری پژوهشگران  بر این اساس،

ر ا تأثيـي مـای فردی و جمعـكه بر رفتاره اه جمعيـر ناخودآگـرای شناخت بيشتـب

ها هها، حماسها، افسانهالگویي در اسطورهنمودهای كهنبازای دارد، به بررسي كنندهتعيين

  اند.های عاميانه پرداختهقصّهو 

 یکيدو نگرش مطـرح است.: « الگویينقدكهن»در حوزة پژوهش  ناگفته نماند كه

الگویي نورتروپ فرای است كه از دیدگاهي كلي به بررسي الگوهای د كهنـنق

لگویي انقدكهن»پردازد. دیگر دیدگاه انواع ادبي ميبررسي تکرارشونده در متون ادبي و 

شناسي تحليلي یونگ است و به بر روان ش( بنياد96: 9961)ن.ک:  قائمي، « یونگي

وهای الگاست. در این پژوهش نظریة كهنكردهپردازد كه یونگ معرفيهایي ميتایپآركي

 ورد نظر است.م« یونگي الگویيكهن نقد»یونگ و 

 

 پرسش پژوهش. 4-4

روش یا راهکاری چه  اب ،الگویي یونگيرد نقد كهنـپرسش این است كه؛ در رویک

ر دموضوع مهم آن است كه؛ های عاميانه بيابيم؟ قصّهرا در ها الگوكهن بازنمودتوانيم مي

 وشربه اند، و پرداختهگالكهنموضوع كه به  نامه،مقاله و پایان چشمگيریميان تعداد 

روش و  به دنبال یافتنپژوهش ین ا. اندکردهالگوها اشاره نكهنبازنمود جستجوی 

ین ا معرفي برایاست. بوده های عاميانهقصّهالگو در متن كهن بازنمودشناخت ی راهکار

وی الگكهن بازنمودشيوة یافتن  موضوع رو،. ازاینبود شيوه به مطالعة موردی نيازمند
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ي با چه روشكردیم كه؛ و این پرسش را مطرحبرگزیدیم را های عاميانه قّصهدر پيرخرد 

 ؟ پيداكردهای عاميانه قّصهالگوی پيرخرد را در های كهنبازنمودتوان مي

 

 جامعۀ آماری. 2-4

های عاميانة منتشرشده جستجوكردیم. قصّهبرای انتخاب جامعة آماری در ميان مجموعه 

. در ميان بودپيرخرد  دهاینمومناسبي از مند بسامد مطالعة موردی این پژوهش نياز

اشرف درویشيان علي دةگردآوری های مردم ایران،فرهنگ افسانه ههای عاميانقصّهمجموعه 

پيرخرد  خویشکاری قصّه 11ر ل دارد كه دـمستق قصّه 9463، (9916)و رضا خندان

وان به عن نهای مردم ایرافرهنگ افسانه ،هانمونه مناسب شود؛ با توجه به فراوانيميدیده

 جامعة آماری این پژوهش انتخاب شد. 

با چه »: دشوميمطرحنيز تری يجزئ پرسش ،یمورد ةمطالعموضوع با توجه به اكنون 

 های مردم ایران،فرهنگ افسانه یهاقصّهالگوی پيرخرد را در كهن توان بازنمودمي يروش

را  توان آنها به روش و راهکاری كارآیي برسند، ميدر صورتي كه یافته «؟كردجستجو

الگویي چون؛ آنيما، های كهنتعميم داد و در مورد یافتن دیگر نمودهای شخصيت

 كارگرفت.آنيموس، سایه و پرسونا به 

 

 پیشینۀ پژوهش. 0-4

الگویي پيرخرد بازنمودهای كهن جستجویروش »مطالعة موردی این پژوهش؛ موضوع 

 ؛هایستجوی كليد واژةجبا است.  «های مردم ایرانفرهنگ افسانه ایـهقصّه در متن

های در سایت ،«های مردم ایرانفرهنگ افسانه »و  «عاميانه قصة» ،«پيرخرد»، «الگوكهن»

ركز اطلاعات علمي جهاد چون؛ پایگاه استنادی جهان اسلام، پایگاه م معتبری علمي

-و دیگر سایت رات كشوـک اطلاعات نشریـ، بانرنو خصصيت اه مجلاتـ، پایگدانشگاهي

در رابطه با؛ كه موضوع آنها  یافتتواننامه را ميكتاب و پایان ،صدها مقاله ،های علمي

ركز م در سایتتنها هستند.  ،«های مردم ایرانفرهنگ افسانه»و  «عاميانهقصة »، «الگوكهن»
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 علمي پژوهشي مقالة 961«الگوكهن»فقط با كليد واژة  اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي،

  است.نمایه شده

ير تطبيق پ»داری  در مقالة مصطفي گرجي و زهره تميم الگوی پيرخرد،بارة كهندر

به بررسي این شخصيت و  (9919)« الگوی پير خردمند یونگمغان دیوان حافظ با كهن

روی در ـ. مهدی نوریان و اشرف خسدـانالگوی پيرخرد پرداختههای آن با كهنشباهت

هایي شاهنامه ای از شخصيتپاره( 9911)« الگوی پير خرد در شاهنامهبررسي كهن»مقالة 

  اند.رسي نمودهاند، تبيين و بررا كه در قالب پير خرد ظهور یافته

ای هپيوند عناصر جادویي و انگاره»سوسن جبری و سحر یوسفي در مقالة دیگر، 

 اهبررسي انواع عنصرهای  جادویي و پيوند آنبه  (9913) «های عامهقصّهالگویي در كهن

-خویشکاری»در مقالة آنان هم  ند.اعاميانه پرداخته قصّههای ی شخصيتهاخویشکار با

به موضوع ( 9916) «سفر های ایرانيقصّهالگویي در های كهنهای مشترک انگاره

  اند. مورد بررسي قرارداده ایرانيهای قصّهدر  را الگوهاخویشکاری مشترک كهن

 وجود ندارد.تبطي در این باره مستقل یا مرشود پژوهش طور كه مشاهده ميهمان

 

 پژوهش دافاه. 1-4

های هگنجينها قصّههای عاميانه در ابعاد گوناگون دستاوردهای بسياری دارد. قصّهبررسي 

دیگر و  شناسيشناسي، زبانشناسي، روانشناسي، جامعهگرانبهایي هستند كه تاریخ، مردم

 هایدر كنار جنبهد. ـكنن توانند در آن جستجوود ميـعلوم انساني بنا بر نيازهای خ

هایي كه در گردآوری مواد تاریخ اجتماعي در ایران های عاميانه و ارزشقّصهكنندة سرگرم

ي .ک: ذكاوت)ر ندهستهم دارند، بستری مناسب برای بررسي سير تحول نثر فارسي 

در كنار »های عاميانه قابلّيت آن را دارند كه قّصهافزون بر این،  .(99: 9961قراگزلو، 

، 9961)محجوب، « نویسي غرب، الگویي برای نویسندگان معاصر باشدهای داستانشيوه

  (.991: 9ج

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1173089/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87?q=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%AF&score=32.086315&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1173089/%d9%be%db%8c%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%d9%86-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87?q=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D8%AF&score=32.086315&rownumber=2


 __________________________________________________________________  
 14 انهيعام یهادر قصه تيشخص یالگوهابازنمود كهن یروش جستجو

 

 

از آن جهت  های عاميانهقصّهالگوهای شخصيت در روش جستجوی بازنمود كهن

 را از متنالگویي یونگي نقد كهنهای مورد نياز داده توانميبه كمک آن اهميت دارد كه 

 جمله؛ ازبسياری دارد،  اهميت و ارزش هاقصّه یيالگوكهننقد د. ركها استخراجقصّه

ی اههایي برای رویارویي با چالشكنند تا به كمک تخيل، راهميكه به مخاطبان كمکاین

این همچنين؛ (. 904: 9960یابند. )ن.ک: برگر، ي من دستـبيابند و به یکپارچگ يـزندگ

ک: .چگي شخصّيت كودكان موثر هستند. )رروند تکامل و یکپارگيری شکلها در قصّه

هيچ شود مخاطبانش بيها، موجب ميقّصهپایان خوش از سویي؛ (. 91: 9964بلتهایم، 

ن هایي ایپایانچنين »هراسي، ناخودآگاهانه به خوشي زیستن را باوركنند. در حقيقت 

انع تواند بر موكنند كه همانند قهرمان داستان ميمياندیشه را در مخاطبان كودک تقویت

 (.14: 9960برگر، .ک: )ر« یابدآمده و به خوشبختي دستفائق

-یابي به یکپارچگي و رشد روان كمکبا تصویر فرایند خویشتن هاقصّه كهدیگر آن

های اقوام ملل مختلف، ابزاری قّصههای ایراني همچون سایر قّصه از سوی دیگر، .كنندمي

های اصيل ترین نمونهیکي از مهم»ها قصّهاست؛ زیرا این  قوم ایرانيمؤثّر در شناخت 

ادی و و ش دهندة كيفيّت زندگي و مباحث ذهنيتفکّر و تخيّل مردم این سرزمين و نشان

  (.10: 9 ، ج9919 )انجوی شيرازی،« آیدميشماراندوه این قوم به

 

 . بحث و بررسی2

 الگویی یونگینقد کهن. 2-4

های كه با معادل است (Archetype) تایپالگو برگردان فارسي اصطلاح آركياصطلاح كهن

كهن نمونه، نمونه ازلي، سرنمون، صور ازلي، صورت نوعي و صورت  دیگری چون؛

وان تبه معنای نمونه اصلي است كه مي»تایپ در لغت؛ آركي شود.مي مثالي نيز از آن یاد

 «به معني شکل اوليه و نمونة ابتدایي را مترادف آن قلمدادكرد( Prototype)واژة پروتایپ 

 (. 34: 9913نوردبای،  ،)هال
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كارل  و دیفرو گموندیز به قّصه و اسطوره در الگوكهن یهابازنمود يبررس ةنيشيپ

-اليخ و ایرؤ انيكه م دانستنديم يخوبدو، ب هر ،ونگیو  دیفرو» ؛رسديم ونگیگوستاو 

 ،گرید یها از سوو اسطوره انهيعام هایستانو دا پری هایسو و افسانه کیاز  پردازی

در  قي.م (كار تحق 9100همزمان با هم در سال ) باًیهست و هر دو تقر یونديو پ يکینزد

 (. 66: 9964 ،یاوری« )را آغاز كردند انهيعام اتيو ادب رياساط

الگو به مفهوم ساختارهای عام و كلي كهناز  ،«ناخودآگاه جمعي»خالق نظریة  ،یونگ

بر این باور بود كه همة محصولات ناخودآگاه  گفت. اودهندة روان انسان سخنتشکيل

الگوها هستند. نمود كهنباز ها، دربردارندةقصّهها و جمعي بشری از جمله؛ اسطوره

ا هآیند و در اسطورهكه از ناخودآگاه جمعي پدیدمي اندساختارهای عام و كليالگوها كهن»

گوید؛ یونگ مي (.99: 9961)برفر، « شوندميهای تخّيلي مشاهدهآفریدهها و و افسانه

های ها، داستانالگوها فرم و محتوی باستاني هستند و الگوهای ناب آنان را در اسطورهكهن

(. 31: 9961.ک: یونگ، )ر توان یافت.عاميانه و باورهای عامه ميهای قصّهجن و پری، 

 الگویي است.نابي از بازنمودهای كهن از این منظر، قصة عاميانه گنجينة

الگوها بپردازیم، ضروری های بازنمودهای كهنراهکارقبل از آن كه به جستجوی 

 الگوها چندگونه هستند؛الگو داشته باشيم. كهنبندی روشني از انواع كهنت طبقهـاس

 الگویي. های كهنالگویي و موقعيتالگویي، نمادهای كهنهای كهنشخصيت

كه  بردميالگوی شخصيت نامهایش از چندین كهندر نوشته ،روشني، بیونگ خود

ناخودآگاه جمعي، مخزن صور مثالي، »شوند: ها پدیدارميناخودآگاه جمعي در چهرة آن

های ما در طي حيات است كه عبارتند از؛ ها و سلوکقصّهساطير و یعني مباني مذاهب، ا

 «)آنيموس(، پيرخرد و مادر بزرگسيماچه )پرسونا(، سایه، مادینة جان)آنيما(، نرینة جان

 (. 9961یونگ، : ک.( و )ر9910)ر.ک: یونگ، 

و  است ی شخصيتالگوهابازنمودهای كهنروش جستجوی  محور این پژوهش

های دیگری الگویي به پژوهشالگوهای موقعيت و نمادهای كهنروش جستجوی كهن

 .نياز دارند
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 هقصّر اسطوره و الگویي دكه نگرش یونگ به بازنمودهای كهناست  آن مهممطلب 

ر الگو در جستجوی عناصبدین معنا كه برای یافتن بازنمود كهن نگرش ساختاری است.

 و يراساط مکرر مشاهدة از ناشي مثالي صورتِ  تصویرِ»نویسد: و مي .تکرار شونده است

 ظاهر جا در همه و هستند معيّن هاینقش دارای كه است جهان ادبيات در پری هایقصّه

 امروز كه بينيممي رادیـاف اوهام و هاها، هذیانپردازیخيال در را هانقش این ما. شوندمي

 نآ من كه است چيزی همان كلاسيک هایيمعانتداعي و تصاویر نـای. دـكننميزندگي

 انمفتونم و دهندقرارمي تأثير تحت را ما ،تصورات این... خوانممي مثالي تصورات را

 . (603: 9919یونگ، ) «سازندمي

 پردازد تا به درکها ميها و اسطورهقصّهالگو در متن به بازنمودهای كهن یونگينقد 

به  سرانجامو  قصّهاسطوره و نقش ناخودآگاه در خلق  ،ناخودآگاه جمعياجزای ماهيت 

ز این تری ازمينة خوانش عميق ترتيب،كند. بدینفهم هستي دروني و روان بشری كمک

كار ای در بارة سازوانتظار دستيابي به نتایج تازهاز آن توان و مي كندميفراهم متون را 

 داشت. قصّهو شناخت روان خالقان  قصّه

ــرورت و اهميت نقد كهن ،حال ــد، باید گفت كه ض ــکارش در نقد كهن الگویي آش

   الگوها را یافت.در نخستين گام باید نمودهای كهن ،یيالگو

الگوی شخصيت است. موضـوع بحث ما كهن الگو داریم كهانواع گوناگوني از كهن

و جداكردن  ی شخصيتالگوهاكهن نمود شـناخت یبرا يروشـن اريتا كنون روش و مع

 پژوهش ارائه روش نیا شنهادياست. پارائه نشده قصّه گرید یهاتيشخص دیگر ها ازآن

 یساختار يبررس شيوة دارد و  بر اســاس یسـاختار ینظر یاسـت كه مبنا و راهکاری

قابل اعتماد عيني و  یهادست آوردن دادههروش ب نیا یایاز مزا يکیمتن استوار است. 

ـــت  انهيـعـام یهـاقصـــّـهاز متن  ـــ یراه را برا كهاس  یترقيعم یهاليبه تحل دنيرس

 كند.يهموارم
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 قصّه شناسیریخت. 2-2

. شودميدیدههای فرهنگ بشری تمام جلوه شناسان بر این باورند كه روایت درروایت

ترین تعریف، متني است كه ترین و عام(. متن روایي در ساده191: 9113.ک: بارت، )ر

بر مبنای این تعریف اشکال گوناگون نقل رخدادها كند و راوی دارد. ميبيانرخدادی را 

اگر از ميان متون روایي، ادبيات داستاني را جداكنيم، باز هم گيرد. در زمرة روایت قرارمي

ای خلاقه هر اثر روایتي منثور»شده: اشکال داستاني روبرو هستيم. گفتهبا انواع گوناگون از 

« يردگباشد در حوزة ادبيات داستاني قرارميداری داشتهواقعي ارتباط معناكه با دنيای 

های قّصهها، ها و افسانهاسطورهدیگر اشکال روایت، (. علاوه بر 19: 9966)ميرصادقي، 

 ساختار روایي برخوردارند.   ریخت و از روایت هستند و  عاميانه هم

بندی متوجه طبقه ،كردميفرهنگ عامه را مطالعه زماني كه روس شناسمردم پراپ

همين  .بودها را دشوار كردهقصّهكه مطالعه عميق  شد ة روسيهای عاميانقصّهپریشان 

 رانجامس های عاميانه كشيد.قصّهبندی راهي برای طبقهعميق  ةاو را به سوی مطالع موضوع

عناصر  جستجوی به قصّهاری به ـها با نگرش ساختقصّهي ـشناسبا طرح نظریة ریخت او

 ت. پرداخ قصّههای های تکرارشوندة شخصيتبندی كنشتکرارشونده بود و به طبقه

ویک نقش ویژه یا كنش اصلي و یا خویشکاری رسيد. خویشکاری همان به سياو 

كه چگونه و به دست ها فارغ از اینكاركردهای شخصيت: »است قصّهاركرد شخصيت ك

ا ر قّصههای بنيادین اند و مؤلفهقصّهشوند، عناصر ثابت و پایدار ميچه كسي انجام 

 (. 19: 9946)پراپ، « دهندميتشکيل

 غيرمتصر متغير و ثابت وجود دارد؛ عنا دو عنصر ،قّصهساختار در  ،از دیدگاه پراپ

انجام  هاتشخصي عبارتند از؛ كارهایي كه ثابتهای داستاني و عناصر شخصيت عبارتند از

نقش ویژه ها را های معنادار و مشابه و تکرارشوندة شخصيتها و كنشدهند. او نقشمي

ت های مختلف نسباغلب كارهای مشابه به شخصيت قصّهدر یک »ناميد. یا خویشکاری 

« سازدرا بر اساس خویشکاری قهرمانانش ميسر مي قصّهشود. این امر مطالعة ميداده

 (. 30: 9946)پراپ، 
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 دارای»؛ هك وردهآ الگوهاكهندر توصيف بينم كه های یونگ بازگردیم، مياگر به گفته

 عریفبه ت وقتي. (603: 9919یونگ، )« .شوندمي ظاهر جا درهمه و هستند معيّن هاینقش

های معنادار و مشابه و ها و كنشنقش »: استكه آورده بنگریم پراپ در بارة خویشکاری

ی هاالگوكهنرسيم كه؛ ، به این نتيجه مي(30: 9946)پراپ، «  هاشوندة شخصيت تکرار

ندی همان پراپ از دیدگاه قّصه هایشخصيتخویشکاری با  ،های معيننقش دارای یونگي

 ها هستند. ة شخصيتو تکرارشوند ی معينهاو كنش هانقشدارند. هر دو 

و در همه جا  معينهای نقش كنندةتداعي ،پراپ در نظریة «خویشکاری»اصطلاح 

وان تمي رو،ازاینهستند. یونگ و اسطوره از دیدگاه  قصّهالگویي كهنی هاشخصيت ظاهر

روش  ا الهام ازبتوانند مي در متن های شخصيتالگوبازنمودهای كهن  گرفتنتيجه

 . شوندجستجودر روایت  شناسيریخت

 قصّهه، افسان در اسطوره، هاكنش شخصيت نقش و با توجه به اهميت تکرار شوندگي

ود بازنم شناختسنجش و  ؛ جستجو،معيار تواندمي این تکرارشوندگي ،متون رمزی و

تواند روش مي ،قصّهشخصيت  جستجوی خویشکاریبه عبارتي  .الگو باشدكهن

لگوی ادر نقد كهن است كهاین یپيشنهادروش  .باشد الگویيبازنمودهای كهنجستجوی 

ه ب ی شخصيتالگوهاكهن شناخت بازنمود برای ،روایت شناسيروش ریخت ،یونگي

 ندكميارائه الگوهابازنمود كهن شناختبرای  يروشنراهکار  ،روشاین شود. كارگرفته

 هم آن هاییافتهها و داده ،در نتيجه و است های متنمتکي بر دادههم  و  عيني هم؛ كه

 دارند. تعميمقابليت  هم و قابليت استناد

 

 های عامیانه قصّهدر متن  ی شخصیتالگوهاروش جستجوی بازنمود کهن. 2-0

شناسي قصة عاميانه پراپ به عنوان یک راهکار بررسي ریختدر این پژوهش، روش 

ها بر پایة اجزای سازندة آنها و همبستگي و قصّهیعني توصيف »؛ است قّصه یساختار

دیدگاه (. این 11: 9961.ک: حق شناس، )ر «قصّهها با یکدیگر و با كل ارتباط این سازه

 پژوهش تازهدر هر . زیرا شودخویشکاری و هفت شخصيت پراپ محدود نمي 99به 
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های روسي آفاناسيف قصّهشود كه در یافتخویشکاری ممکن است مصادیق جدیدی از 

 ریختهای خود به این نتيجه رسيده كه؛ شناس در پژوهشگونه كه حقوجود ندارد. همان

های افاناسيف )مورد بررسي پراپ( همخواني قّصههای ایراني به طور كلي با قصّه

ي شناسگرفته از ریختروش پيشنهادی این پژوهش الهام(. 9961.ک: حق شناس، )رد.ندار

  ماند.نميخویشکاری  99و  صرفاً در چهارچوب نظریة پراپو است 

ه دارای چند مرحل در متن شخصيتهای الگوجستجوی بازنمود كهنپيشنهادی  روش

 یونگهای اندیشهبر اساس  الگوهاهای كهنشناخت ماهيت و كنش در گام نخستاست. 

 هاهقصّ متن سراغ به داریم،  های شخصيتالگوكهنشناختي كه از با در گام دوم؛ . است

يم. كنجستجومي را الگویيازنمود كهنبها، شخصيت خویشکاریبر اساس  ورویم مي

الگوهای شناخت بازنمودهای كهنمرحلة  هاو خویشکاری هاكنشبندی دسته با سپس

 ها وها، كنشو بررسي نقشها به مرحلة تحليل دادهپس از آن . شودميتمامشخصيت 

زای روان اج به بررسي بازتاب تعاملات الگوهای شخصيت و به زبان دیگرپيوندهای كهن

 نشينيم. مي

یا  های شخصيتالگودربارة كهن ای نویـهبه یافتهممکن است در اینجا 

روش  ا بههداده ،روشاین  در .یابيمدست های پيشينیافتهبه تأیيد یا  هایشانخویشکاری

ي كارآی ،جستجودستاوردهای این روش  براینافزوندشد. نخواه آوریجمع علميعيني و 

-تحليلزمينة و  را خواهدداشت شخصيت الگوهایدیگر كهنبررسي مورد كاربردی در 

  كنند.را فراهم ميالگوها و ناخودآگاه جمعي از كهنتری های عميق

 

 های ایرانیافسانه فرهنگ پیرخرد درالگوی بازنمود کهنمطالعۀ موردی . 1-2

ازنمود ببتواند  ،قصّهشناسي است كه با الهام از شيوة ریختي روشمعرفي  محور اصلي

درون یک مطالعة موردی و  ،اكنون آشکاركند. روایت را در متنی شخصيت الگوهاكهن

توضيح داده  ها در روایتالگوبازنمود كهن پيشنهادی جستجوی در عمل؛ روش

  .خواهدشد
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مجموعة نوزده از  قصّه 11در  های ایرانيافسانه فرهنگ ی هاقصّهدر خوانش آغازین 

 11این  شد دیدهالگوی شخصيت نمودهایي از كهنهای مردم ایران فرهنگ افسانهجلدی 

ب با ـمتناساینجا  در. انتخاب شدندپژوهش  در این مورد بررسي هایقّصهبه عنوان  قصّه

 نروش يپرسش پيشنهادی، پژوهشي روشچگونگي و مراحل دادن و نشان مطالعة موردی

های شخصيت الگوی پيرخرد در كدامنمود كهنباز» كردیم:طرحبدین شرح ي جزئو 

 « شود؟دیده مي های مردم ایرانفرهنگ افسانه منتخب هایقصّه

 

 ی پیرخرد از دیدگاه یونگالگوماهیت کهن شناخت: گام نخست. 4-1-2

ماد نيرخرد الگوی پكهنرسيد كه؛  ،بندیتوان به این جمعمي ،مطالعة آثار یونگبا 

ای عادهالدانش خارق و تعقل ةقو حکم به كه یابدمي نمود شخصيتي قالب درروح است و 

قهرمان با  شخصيت كه مواقعي در و یاریگر دارد نقش همواره است، برخودار آن از كه

 هك شودميگرفتار موقعيتي در و شودميبيرون از توان خود روبرو  چالشي حياتي و

  (.94-93: 9916 مي،. .ک: امر)شود. یاریگر پدیدارمي یابد،رهایي آن از تواندنمي

های راهنمایي یا با و شتابدمي قهرمان یاری به ها یا خودموقعيت این پيرخرد در

 ضرورت حضور پيرخرد این است كه: .آورد ميفراهم را قهرمان زمينة رهایي شگفت

نيازمند خرد و راهبر معنوی است، خرد  دشوار یهابا چالش یارویدر رو چون قهرمان»

  (. 999: 9910.ک: یونگ، شود. )ریاریگر در قالب پيرخرد و راهبر معنوی پدیدارمي

به این نتيجه رسيده كه  را كاویده هافرهنگ از بسياری را در هایونگ كه اسطوره

ساحر، در هيأت »شود؛ های گوناگون پدیدارميالگوی پيرخرد در چهرهكهنبازنمود 

 شود. روح مثالي بهطبيب، روحاني، معلّم، استاد، پدربزرگ و یا هرگونه مرجعي ظاهر مي

شود كه بصيرت، درایت، پند صورت مرد، جن و یا حيوان، همواره در وضعيتي ظاهر مي

 (. 901: 9910)یونگ، « ریزی و امثال آن ضروری استعاقلانه، اتخاذ تصميم و برنامه
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 هاقصّه الگوی پیرخرد در متنکهن یهاخویشکاری جستجوی گام دوم:. 2-1-2

 وجهي دو نمود چون؛ آنيما، آنيموس، پرسونا، مادر و سایه الگوهادانيم كه دیگر كهنمي

.ک: چهرة روشن و تاریک هستند. )رشخصيت با دارای دو  )مثبت و منفي( دارند و

  چهرة روشن دارد.الگوی پيرخرد همواره یک كهناما (. 9916جبری، یوسفي 

فوق بشری است.  خرد هم دارایالعادة فوق بشری و دارای توان خارقهم پيرخرد 

كه  یافت قصّهاز هایي در شخصيتباید  را بازنمود پيرخرد توان گفتمي ،پس

  باشد.داشته بخشندگي و راهنمایي ،گری؛ یاریخویشکاری

ح فرآیند جستجوی خویشتن ها به نوعي شرقصّههمة  ،از دیدگاه یونگ و پيروانش

ای است كه انگيزة ها به گونهقصّه(. جایگاه پيرخرد در 93: 9944.ک: دولاشو، هستند. )ر

فر برای دیدار با پير ست، و گاه سگاهي سفر به به جهان دیگرسو»سفرهای قهرمان 

با هم  قصّهقهرمان و پيرخرد در روند رخدادهای  (996: 9961)ر.ک: حسيني، « خردمند.

 دهد.ميسالي رخگذار از كودكي به بزرگ ةمرحلشوند. این رودررویي پس از روبرومي

شناسد ا مير« خود»زماني كه قهرمان روان است.  يکپارچگیبه  يابيدست« خود»به  يابيدست

 گوید این مرحله با تجربة رنج و تکانهخواهد. یونگ ميچه مي« خود»داند كه از و مي

 (. 139: 9919.ک: یونگ، ریاریگر همراه است. )لية فراخوان او

این » كند:ميكند، راهنمایيچيزی كه جستجوميیابي به آنپير قهرمان را برای دست

 هایشجرن و آفرینش دنيای از بيرون به را فرد كه منجي انسان بزرگ دروني به مانند یک

 تواندمي صورتي در تنها گرداند،بازمي وی به را اصلي جاودان جهان و شودميرهنمون

 و برخيزد گران خواب از و پيداكند شناخت او به نسبت انسان كه دهدانجام را كار این

  (.909: 9961 یونگ،) «كند اشراهنمایي تا دهداجازه وی به

هرگونه از خویشکاری راهنمایي است.  ، نخستهای پيرخردبندی كنشدر جمع

مان قهر به گاه  پيرخردآموختن و توصيه و هشدار خویشکاری راهنمایي پيرخرد است. 

 .آموزدرازهایي را مي
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رمان به یاری قهخود ه العادخارق یبا نيرو گاه نيزدومين خویشکاری آن است كه؛ پير 

نبردی  گونه قهرمان در چالشي حياتي یابدین. رهاندمي هامخمصهاز را او شتابد و مي

 شود. ساز پيروز ميسرنوشت

 بخشد تا دربه قهرمان عنصر جادویي مي سومين خویشکاری پيرخرد آن است كه؛

پيرخرد  ،نهگوبدین .پيداكندرا فراخواند و به او دسترسي  پيرقهرمان بتواند  ،مواقع دشوار

ضور در كنار او ح ،همواره ،با بخشيدن عنصر جادویي فراخوانندة یاریگر به قهرمان، گویي

 تا پایان قصّه پس از ورود به پير ،درنتيجهیاریگری اوست. راهنمایي و دارد و آمادة 

 دارد.  در روایت و مداوم پنهانهمچنان حضوری 

 یاریگری، راهنمایي بر اساس سه خویشکاری قصّههای های شخصيتبررسي كنش

های قصّههای شخصيت در ميانها را نمودهای دارای این خویشکاریو بخشندگي 

باید دید كه آیا همة این نمودها مي توانند كرد. در ادامه جدا های ایرانيفرهنگ افسانه

 الگوی پيرخرد به شماربروند. نمود كهن
 

 یمرغس

دارای دو خویشکاری راهنمایي و سيمرغ  ،«های مردم ایرانفرهنگ افسانه»های قصّهدر 

 تواني آن شخص كه برادران تو را كشتهتو نمي ان!سيمرغ گفت ای جو»است:  یاریگری

 (. 130: 1ج، 9916)درویشيان، خندان، « جا ببربکشي. جوان گفت تو مرا به آن

عهد باستان است:  انیادآور طبيب كه یاریگری سيمرغ درمانگری اوست موارداز 

سيمرغ گفت رستم در شکم رودابه است و شرم دارد كه از راه معمولي خارج شود، »

شمشيرت را بردار و پهلوی رودابه را بشکاف، بعد رستم را بيرون بياور و زخم را بدوز. 

)همان، « شودفروكن و به زخم بکش. فوری خوب مي ،آن را در آب ،دهممن یک پر مي

 (. 66: 4ج

پدرت از دوری »شود: چشم قهرمان با سوزاندن پرسيمرغ مداوا مي ،مورد دیگردر 

« شودبينا مي ،مقداری از پر من ببر و بسوزان و چون سرمه در چشم او بکش ؛تو كور شده

 (. 94: 96)همان، ج 
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را آن سيمرغ گفت: هنوز آن تکه گوشت توی دهانم هست. : »آمده در نمونه دیگر

ام و بعد تکه گوشت را به ران جوان چسباند و دستي روی زخم كشيد و از اول نخورده

 (. 391: 99)همان، ج « بهتر شد

 دةنبه همراه خویشکاری بخش خویشکاری یاریگری سيمرغفقط  ،هابرخي نمونهدر 

محمد آمد روی پشت بام قصر و پر سيمرغ را آتش زد. ملک»است: عنصر جادویي آمده

 .(494: 9)همان، ج « حاضر شد. ملک محمد سوار سيمرغ شد و رفتسيمرغ فوری 

 را آتش بزني، جلویت دو تا پرش را به او داد و گفت اگر پر اولي ،موقع برگشتن»

: 1)همان، ج « آیداگر پر دومي را آتش بزني اسب سفيدی جلویت مي شوم؛حاضر مي

916 .) 

ماهيگير دیو و سيمرغ را »است:  او، صدازدن سيمرغندة عنصر جادویي فراخوان ،گاه

فراخواند و هر سه به كاخ آمدند. نخست دیو هر چه نان خشک بود، خورد سپس سيمرغ 

پرواز كرد و رفت به جایي كه تاج كيخسرو بود. آن را برداشت و به سوی شهر قاف 

 (. 391: 1)همان، ج « برگرفت

نگ سدن بال سيمرغ و به عنصر جادویي فراخوانندة سيمرغ؛ سوزان ،هادر برخي نمونه

سيمرغ پری به او داد و گفت هر وقت به من نيازداشتي پر را به » زدن پر سيمرغ است:. 

 (. 30: 1)همان، ج « شومسنگ بزن. من حاضر مي

 (. 396: 1)همان، ج« دم غروب ماهيگير سيمرغ را صدا زد و بر آن سوار شد»

های خودش را كند و به پسر بالسيمرغ او را بر روی زمين گذاشت و چند تا از »

 (. 313 :99)همان، ج « داد

 

 اسب

 های پيرخردبازنمودخرد و در زمرة پرتکرارترین الگوی پيردیگر كهن بازنموداسب  

 از صفات و ری و راهنمایي استـیاریگ برخورداری از دو خویشکاریاسب است. 

 توانخردمندی، آگاهي،  و ابر و باد، بحری، پریزاد و... برخوردار است العاده در حدّخارق
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 «شاهزاده به طرف اسب سخنگو رفت» گفتن و حتي گاه توانایي پرواز كردن دارد:سخن

 (. 309: 1ج ، 9916درویشيان، خندان، )

 (. 960: 99)همان، ج « اسب مانند كبوتر پرواز كرد و به هوا درآمد»

و هم یاریگر  همها ر نمونهـدر دیگ، فقط یاریگر است ،نمونهجز در یک  اسب

اسبي به نام رخش دارد. رخش  رمان داستان پسر پادشاه دیوها كهقه مانندست. راهنما

ر كشد او را باخبراهنما و یاریگر اوست. هر بار كه نامادری برای  كشتن پسر نقشه مي

 (. 961: 9.ک: همان، ج نكند. )مي

شازده اسماعيل موی »است: آن هم آتش زدن موی اسب عنصر جادویي فراخواننده 

اسب پریزاد را آتش زد. اسب، سيمرغ و توله حاضر شدند. شازده اسماعيل سوار بر اسب 

وقت اسب و شازده اسماعيل دو تا تار مو از اسب كند. آن» .(611: 91)همان، ج « شد

 (.16: 6)همان، ج « توله را رها كرد
 

 دیو

 های پيرخرد است و با برخورداری از دو خویشکاری راهنمایيبازنموددیو یکي دیگر از 

دیو گفت آن طرف یک درخت انار هست. از آن سه »: ها حضور داردقصّهدر  و یاریگری

« انار بچين و خودت را از باغ بيرون بينداز. بعد سه لاخ موی خودش را به او داد

 (. 616: 6ج  ،9916درویشيان، خندان، )

پسر موی دیوها را آتش زد و »عنصر جادویي فراخواننده، سوزاندن موی دیو است: 

دیو گفت ای جوان برو یکي از موهای ». ( 939: 9)همان، ج « هر سه دیو حاضر شدند

یک تار موی دیو را  ،رفت لب دریاچه(. »116: 99)همان، ج « مرا بکن و با خودت ببر

آتش زد. دیو حاضر شد. صياد مطلب را گفت. دیو دست برد چهارتا ماهي از چهار رنگ 

 (.611: 99)همان، ج « گرفت داد به صياد

در بقية موارد هم یاریگر و هم راهنماست.  .ستافقط راهنم ،جز در یک نمونهدیو 

ند ليچه وقتي یکي روی آن بنشيدیوها گفتند؛ این قا»است:  قاليچة پرندهعنصر جادویي 
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« د.كنميی او را در هر جا كه بخواهد حاضركن فورجا حاضر؛ ای قاليچه مرا در فلانبگوید

 (.136: 91)همان، ج 
  
 پری

 و راهنمایي پيرخرد است كه از دو خویشکاریالگوی كهنهای بازنموداز دیگر  پری

نمادهای حيواني فاقد جنسيت خرد در های پيربازنموداغلب یاریگری برخوردار است. 

 پيرخرد در چهرة زنانه پری و پيرزن است: بازنمودنمایند. نکته مهم پدیدار شدن رخ مي

 واهمخ تو به را شير دوشيدة شير روز چهل سر باش، من مهمان روز نه و سي گفت پری»

 زدن به مشک همراه به را تو كه غراني شير هم و است شير پوست از كه مشکي هم و داد

 (.316: 96ج درویشيان، خندان،) «ببرد پادشاه

 كه عمویم دختر برای: گفت» : موی سوزی استنيز پری عنصر جادویي فراخواننده 

 به را تو همين اگر: گفت پری. افتادم یادش به و شده تنگ دلم است من همسر نيز او

 مرغ تگف. شکر مرغ همراه به گفت چگونه؟ پرسيد سليم. برو و برخيز واداشته گریه

 ،همان) «دید خواهي را او بزنم آتش اگر را خود گيسوان از مویي: گفت كجاست؟ شکر

  (. 919: 1 ج
 

 پیرزن

هده عدیگر پيرخرد نيز دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي را به بازنمودشخصيت پيرزن 

تعلق دارد و این آهو هم كه تو عقب سرش گذاشتي  پریپيرزن گفت این قلعه به »دارد. 

شوند و دیگر پریزاد است كه با این نيرنگ هزاران جوان مردم به درون قلعه داخل مي

 (. 196: 91ج ، 9916درویشيان، خندان، « )برنگشتند

 زخم پيرزن»: پيرزن طبابت و مداوای زخم قهرمان استهای یاریگری یکي از جلوه

 . (401 ،96جهمان:) «شد خوب هامدت از بعد زخم و بست را پسر

 رفت و گرفت را مو تار تا دو پسره: »ستعنصر جادویي فراخوانندة پيرزن دو تار مو

پيرزن گفت: ... بيا این دو » .(401: 96 ج همان،) «رفت داد، او به پيرزن كه اسبي با البته
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ا دو ت زني،وقت كه او خواست تو را بخورد اینها را آتش مي تا تار مو را بگير برو. هر

شوند كه زورشان از خواهر تو بيشتر است. به شيرها بگو كه خواهرت شير بزرگ پيدا مي

 .( 401: 3)همان، ج « را بخورند
 

 مورچه

 موی»یاریگری و راهنمایي است. های دارای دو خویشکاریمورچه از دیگر شخصيت

 :گفتند و شدند حاضر هامورچه زدن همبه چشم یک به كه زد آتش و درآورد را مورچه

 داد نشان را هاعدس و جو و مدگن كچل است؟ ساخته ما دست از كاری چه ،جوان ای

 جدا تبدن از را سرت وگرنه ؛هيچ، كه شدند جدا صبح تا اینها اگر گفته پادشاه گفت و

درویشيان، ) «!ما با ،این ،نباش نگران و كن استراحت جوان ای گفت مورچه. كنممي

 (. 114 : 99 ج، 9916خندان، 

مورچه »ميدن در دانة ارزن است: موی سوزی و د، ده مورچهنعنصر جادویي فراخوان

 ،گفت این دانة ارزن را بگير و هر وقت به كمک من نيازی بود در این ارزن فوت كن

 (.611: 96)همان، ج « شومفوراً حاضر مي
  

 پرندۀ پیر 

پرندة پير هم دارای دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي قهرمان است. وی قهرمان را به 

 ؛پرندة پير گفت: من حالا قدرت پرواز ندارم... بعد از چهل روز گفت» برد:كوه قاف مي

 «حالا باید چهل تا دنبة گوسفند بدهيد و چهل مشک شربت تا او را ببرم به قلة قاف

 (.990: 94ج ، 9916درویشيان، خندان، )

 

 مار 

مار به زبان آمد »: شودميیاریگری و راهنمایي دیده مار در همه موارد با دو خویشکاری 

گل -گردم؟ به دنبال چه مي-گردی. دانم كه به دنبال چه ميو گفت: ای مرد تاجر مي

نيز به كوه قاف  ،مار حتي مانند سيمرغ (.616: 91ج ، 9916درویشيان، خندان، )« مرجان
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دختر را سوار یک مار كردند. گفتند؛ این نامه را ببر به كوه قاف بده به »كند: پروازمي

 (.691 ،91ج:)همان« دست دیوها. مار پرواز كرد
  

 مرغ سخنگو

دارای نيروی  كهست وای با نام مرغ سخنگالگویي، پرندههای كهنیکي از شخصيت

مرغ سخنگو »به عهدة دارد:  را راهنمایيالعاده است و دو خویشکاری یاریگری و خارق

ها را شنيد و رفت سراغ دختر و او را خبر كرد های آنكه روی طاقچه نشسته بود حرف

و دختر سوار اسب شد و خود را به خانة لطيف رساند. لطيف هنوز نيامده بود. مرغ 

 .ویک بچه دیو دارد و شوهری كه كه یک طرفش سوخته استسخنگو گفت لطيف بيست

 «چه مرغ سخنگو گفته بود برایش تعریف كرددختر صبر كرد تا لطيف برگشت و آن

 (.991: 9ج، 9916درویشيان، خندان، )
 

 شیر

و عنصر جادویي  است شير از دیگر بازنمودهای پير خرد با خویشکاری یاریگری

 سخنگو، سيمرغ و شيرسپس رو به اسب » :سوزاندن پر و موی است یة شيرفراخوانند

یک مویي و پری به من بدهيد و پي كار خود بروید و  بدانيد به هنگام و گفت هر كرد

    (. 309: 1ج، 9916درویشيان، خندان، « )كردصدایتان خواهم ،مهلکه
    

 پرندۀ طلایی

پرندة طلایي نيز تنها خویشکاری یاریگری دارد و عنصر جادویي فراخواننده نيز سوزاندن 

 پراست: 

ا وقت بدهم. هرعمارت در اختيار شما باشد. یک پر هم به شما ميپرنده گفت این »

: 1ج ، 9916درویشيان، خندان، « )من كاری داشتيد آن را آتش بزنيد تا فوراً حاضر بشوم

904).  
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واهم خپر پرندة طلایي را آتش زدند... پيرزن گفت ابر جلوی آفتاب مرا گرفته، مي»

من  به دنبال .دهي. پرندة طلایي گفت ایرادی نداردفرمان آسمان و زمين را به دست من ب

 (.990، 1: ج)همان« بيایيد...
 
 عقاب

قهرمان را بر پشت خود  ،سيمرغهمانند  ،های عقاب یاریگری است. عقابخویشکاری

آرام قسمتي از گوشت ران »كند: رساند و طبابت هم ميكند و به مقصدش ميميسوار

مد آكنار شهر رسيدند و ملک جمشيد از پشت عقاب پایين خود را برید و به عقاب داد. به

 بود...  چنان ایستادهو خداحافظي كرد. عقاب پرواز نکرد و هم

.. تو گوشت پایت را بریدی و به .لنگدعقاب گفت: ای پسر مهربان چرا پاهایت مي

عقاب گوشت پای ملک جمشيد را كه در دهان داشت بيرون آورد و آن  ،من دادی. بعد

را به پای ملک جمشيد گذاشت و مقداری از آب دهان خود را روی  زخم گذاشت و 

 (.103: 96ج ، 9916درویشيان، خندان، « )پای ملک جمشيد خوب شد
  

 مرغ ُشکر

 مرغ شکر یکي دیگر از بازنمودهای دارای خویشکاری یاریگری است كه در این نمونه

خویشکاری راهنمایي را پری برعهده دارد. بر اساس این داستان هر مرغ شکر یک پری 

  .دارد و عنصر جادویي فراخوانندة یاریگر سوزاندن موی

گفت: برای دختر عمویم كه او نيز همسر من است دلم تنگ شده و به » پری است:

يد و برو. سليم پرسیادش افتادم. پری گفت: اگر همين تو را به گریه واداشته برخيز 

چگونه؟ گفت به همراه مرغ شکر. گفت مرغ شکر كجاست؟ گفت: مویي از گيسوان خود 

 (.919: 1ج ، 9916درویشيان، خندان، « )را اگر آتش بزنم او را خواهي دید

 کلاغ 

همانند سيمرغ قهرمان را بر پشت  كلاغشود. ميدیده كلاغ هم با خویشکاری یاریگری

 (.394: 91ج ، 9916درویشيان، خندان، .ک: نرساند. )و به مقصدش مي كندخود سوار مي
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 آهو 
های یاریگر قهرمان آهو است و عنصر جادویي برای فراخواندنندة آهو از دیگر شخصيت

ها كنده بود آتش زد. آهوها حاضر موی آهوهایي كه در خانة دیو از سر آن» موی سوزی:

، 6ج ، 9916درویشيان، خندان، « )جا بایستيدتان اینشدند. در گوش آهو گفت: همه

991.) 
  

 سگ

ر عنصالگویي است كه تنها خویشکاری یاریگری دارد. سگ از دیگر شخصيت كهن

در نمونه نخست: توله سگي حضور اسب است  مویسوزاندن  یاریگر ندهفراخوانجادویي 

در كنار اسب  ها سگاست و در تمام صحنهدارد كه مادرش آن را به قهرمان بخشيده

شازده اسماعيل دو »  شوند.حضور دارد و با سوزاندن موی اسب یاریگران فراخوانده مي

 6ج ، 9916درویشيان، خندان، « )وقت اسب و توله را رها كردتا تار مو از اسب كند. آن 

:16 .) 

 يمدیو چشمان ابراه» یابد: در نمونة دیگر با یاریگری سگ، قهرمان چشمانش را بازمي

را از كاسه بيرون آورد و  به طرف سگ پرتاب كرد و گفت این هم غذای تو. سگ 

در عالم خواب ملکي را از طرف ... های ابراهيم را در دهان گذاشت اما آن را نخوردچشم

آورد و  هایش را از دهانش بيرونگ چشمخداوند دید كه وقتي به او نزدیک شد، س

ها را در حدقة هارا با آب چشمه شست و آنمجلوی پای ملک احمد انداخت. ملک چش

 (.996 ،6ج )همان:« ابراهيم گذاشت

 

 یدن عنصر جادوییویشکاری بخشخ. 0-1-2

در هنگام جدایي از قهرمان، پس از اولين ملاقات و گذر از اولين بحران، یاریگر یا راهنما 

 دشوار به یارید تا در شرایط ندهبه قهرمان ميخود را  ةعنصری جادویي فراخوانند

هرمان ق ویاریگر  پيوسته و پنهانبشتابد. در اینجا نقش عنصر جادویي همراهي قهرمان 

 روبرو هستيم.  قصّهپيرخرد در  بخشندگيخویشکاری بنابراین؛ با است. 
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  های مردم ایرانفرهنگ افسانهدر  پیرخردی هایخویشکارنمودهای دارای  فراوانی جدول

 

 فراوانی شخصیت

 جادویی عنصر

فراخوانندۀ 

 یاریگر

 

خویشکاری 

 راهنمایی و

 یاریگری

خویشکاری 

 یاریگری

خویشکاری 

 راهنمایی

خویشکاری 

بخشیدن عنصر 

 جادویی

 1 1 2 1  1سوزی  موی 2 آهو 1

 29 1 1 23  29سوزی  موی 91 اسب 2

 1 1 1 1  ------- 1 پرندۀ پیر 9

4 
پرندۀ 

 طلایی
 1 1 1 1  1پرسوزی 1

 1 1 1 2  1سوزی موی 2 پیرزن 5

 4 پری 6
سوزی، موی

 1مُهر
 1 1 9 1 

 3 دیو 1

 1سوزی، موی

پرنده،  قالیچه

زدن صدا1

 1راهنما

 2 6 1 3 

 41 سیمرغ 1

 ، پر21پرسوزی 

، 1زدن سنگ به

 1صدازدن راهنما

 29 16 1 22 

 2 سگ 3
سوزاندن موی 

 1اسب
 1 2 1 1 

 1 1 2 1  1موی سوزی 2 شیر 11

 1 1 1 1  -------- 1 عقاب 11

 1 1 1 1  -------- 1 کلاغ 12

 1 1 . 1  ------- 1 مار 19

14 
مرغ 

 سخنگو
1 --------  1 1 1 1 

 1 1 1 1  1پرسوزی 1 مرغ شکر 15

 2 مورچه 16
، 1موی سوزی

 1ارزن بهدمیدن
 2 1 1 2 
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ای هاز دیگر شخصیت پیرخرد های کهن الگوییبازنمودجداسازی : سومگام . 1-1-2

 قصّه

های شناسي و به دست آوردن خویشکاریبحث در این است كه آیا پس از ریخت

ن در ای دانست؟ ي پيرخردالگویتوان بازنمود كهنرا ميموارد  ، همهقصّهها در شخصيت

  .پرداخت قصّهی هاجا باید به بررسي عميق ماهيت و عملکرد شخصيت

ش است و رهاننده. بخسبب كه نجاتآور و اميدآفرین است؛ بدین پيرخرد مژده

بخشندگي و ( رازآموزی) راهنمایيیاریگری، از سه خویشکاری  عبارتي دیگر،به

 ههایي كشخصيت ،های مردم ایرانفرهنگ افسانههای عاميانة قصّهبرخوردار است. در 

راهنمایي و یاریگری و بخشندگي برخوردارند  هایاز خویشکاریاغلب حيوان هستند و 

 یگریاری اتـحيوان ،ای عاميانهـهقّصه در الگوی پيرخرد باشند، زیراد بازنمودكهننتوانمي

 از خردی برتر برخوردارند و گویندميسخن كنند،ميعملكه مانند انسان  شونددیده مي

 نيحيوا شکل در روح كه بگویيمتوانيم مي ،موارد این در. كنندو قهرمان را راهنمایي مي

 (. 914: 9910یونگ، .ک: ر) «استشده پدیدار
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د بای .یگری و راهنمایي و بخشندگي دارندهایي كه خویشکاری یاراز ميان شخصيت

العاده، آگاه از رازها و رازآموز و راهنمای قهرمان دارای خرد خارق هم ؛یکدید كه كدام

كنند ميیاریها العاده هستند و قهرمان را در مبارزه با چالشاست. هم دارای توان خارق

بخشند تا در شرایط ميعنصر جادویي به قهرمان و هم در عين یاریگری و راهنمایي، 

  ها دسترسي داشته باشد.قهرمان بتواند به آن ،دشوار

، ، پرندة پيراسباز ميان بازنمودهای كهن الگویي پيرخرد چون؛  شود كهملاحظه مي

 ها از آنِ؛ سيمرغ،بيشترین بسامد نمونه مورچه، مرغ شکر و مرغيسپری، پيرزن، دیو، 

یاریگری، راهنمایي و  اریاسب، دیو و پری است كه علاوه بر برخوداری از سه خویشک

ا هالگوهای اساطيری و نمادگرایانه برخوردارند و مفهوم عميق كهنبخشندگي از ارزش

 و ار، مرغ سخنگو، عقاب، كلاغ، میيطلا ة، سگ، پرندريشبنابراین؛  دهند.ميرا انتقال

 روند.شمارميبه قّصههای مستقل شخصيت

  

 و ناخودآگاه جمعی های اساطیری و نمادگرایانهارزش. 5-1-2

ه ـتای برجسـهداسازی بازنمودبه جد ـتوانميي پيشينة اساطيری و نمادگرایانة ـبررس

-مکكدر ناخودآگاه قومي ایراني  قصّههای مستقل شخصيتدیگر از  پيرخرد الگویيكهن

 و مرغيس، پرندة پير، دیو، اسبچون؛  پيرخرد بازنمودهای كهن الگویي از ميان كند.

علاوه بر  است که سیمرغ، اسب، دیو و پری؛ از آنِ هانمونهبيشترین بسامد  مورچه

های دارای ارزشبرخوداری از سه خویشکاری؛ یاریگری، راهنمایي و بخشندگي 

 هستند. و نمادگرایانه هم طيریاسا

های ناخودآگاهانة متن و تحليل سطوح شناخت ارزش»الگویي؛ نقد كهنهدف 

: 9961)قائمي، « های اساطيری یا نمادگرایانه هستندكه حاوی ارزش نمادین آن متوني

های اساطيری همين ارزشرا  الگویيكهنبازنمودهای  و پنهان عميق اهيممفزیرا؛  (.99

 دهند.ميانتقالیا نمادگرایانه 
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 های ایرانیافسانهدر  الگویی پیرخردبازنمودهای برجسته کهن. 4-1-2

 ان از زمرةهایشبا توجه به بسامد نمونه سيمرغ، اسب، دیو و پری هایشخصيت گفتيم كه

ي برخبه تحليل  ،در ادامه های اساطيری و نمادگرایانه هم هستند.دارای ارزشبازنمودهای 

 پردازیم.مي آنان اساطيری و نمادین پيشينةنکات در 
 

 سیمرغ

 در فروردین یشت از طبيبي روحاني»رسد. مي به دوران اساطيریپيشينة حضور سيمرغ 

 «وارغنه»ای از موارد آن را با شود كه معنای آن عقاب است و در پارهیاد مي« سئنه»به نام 

های ماورائي سيمرغ پورنامداریان از ویژگي(. 61: 9961اند. )ر.ک: پورداوود، یکي دانسته

  (.9913.ک: پورنامدایان، ن) گوید.ميسخناو العاده و برخورداری از توان و خرد خارق

عطار و حتي متون فلسفي چون؛  الطيرمنطق ، چونپس از اسلام يمرغ در متون صوفيةس

-روایت عقل سرخدر  سهروردی ور دارد.ـحض ،شيخ اشراق صفير سيمرغو  عقل سرخ

پير را گفتم: شنيدم كه زال را سيمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سيمرغ »كند. مي

 (. 91: 9913)سهروردی، « شت. پير گفت: بلي درست استكُ

بيماراني كه در ورطة علت استسقا و دق »نيز آورده است:  صفير سيمرغدر  او 

 هفوليّ الطّحالةفي (. در 66)همان: « گرفتارند سایة او علاج ایشان است و مرض را سود دارد
است كه: منزلگاه سيمرغ در كوه قاف بر روی درختي است كه ميوة آن خاصيت هم آمده

. این پيشينة (10.ک: همان، نشود. )نميدرماني دارد. هر كس از آن ميوه بخورد بيمار 

 های نمادین و اساطيریكهن و حضور پيوستة در عرصة فرهنگ قومي، بيانگر ارزش

 .سيمرغ هستند شخصيت

و  ی یاریگری و راهنمایيهاخویشکاربا  ،هاقصّهچه در  ، چه در اساطير وسيمرغ

های عاميانه برخوردار است. قصّهها و ای در اساطير، افسانهاز جایگاه ویژه بخشندگي

دویي ای عنصر جابه گونهنکتة مهم این است كه اغلب عناصر جادویي فراخوانندة یاریگر، 

 بازنمودهای ترینبرجسته خود سيمرغ در واقع،كنند. ميیادآوریسيمرغ را پرسوزی 
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وی الگكهنبازنمود دیرینة نمونه عام و  و ایراني قوم ناخودآگاه پير خرد در الگویيكهن

 .رودميشمارپيرخرد به
 

 دیو

كند، دیو در معنای نمادین خود، نماد آیين گذر است، دنيایي كه غول از آن حفاظت مي

ه و .ک: شوالي)ر« ان رسيد مگر با استحالة درونيتودنيای دروني روح است كه به آن نمي

(. در سنت كتاب مقدس، دیو نماد نيروهای غيرعقلاني است. 941، 6: ج9911گربران، 

ریشة (. 941)همان، « نماد كاركردهای رواني، تخيلي... هستند»)همان(. همچنين دیوها 

: 9963.ک: زرشناس، نتوان بازیافت؛ )ای آن ميكاركرد دوگانه دیو را در مفهوم اسطوره

960 .) 

آمده است. در زبان فارسي نيز دیو در « خدا»های هندواروپایي به معنایدر زباندیو 

شد ولي این واژه در قدیم به گروهي از خدایان آریایي اطلاق مي» است. معنای خدا بوده

پس از ظهور زردشت و معرفي اهورامزدا خدایان قدیم  )دیوان( گمراه كنندگان و شياطين 

دیو در نقش یاریگر كه در بسياری از  ،(. بنابراین919: 9964)یاحقي، « خوانده شدند

 . دیو یاریگر و رازآموز و بخشندةگرددميازهای دیگر نيز آمده، به ریشة آریایي خود بقصّه

رد ـالگوی پيرخود كهنـبازنمي و بنابراین؛ ـآریای خدایان كهن عنصرجادویي، نماد

 شود.ميشمرده

 ، یافتندیو وارونه كاریشناخت )از جمله؛ دیو؛  شناخت باقهرمان  ،هاقصّهدر اغلب 

و پذیرش دیو، دیو به نماد نيروی یاریگر و قدرت محقق ( ...ودیو شيشة عمر  اشتندو 

دیو هنگامي  روی،از این ها.قصّهمانند؛ غول چراغ جادو در  شود.كنندة آرزوها دگرگون مي

ور حض قصّهدر  و بخشندگي عنصر جادویي های راهنمایي و یاریگریكه با خویشکاری

 شود.ميخرد محسوبالگوی پيریابد، بازنمود كهنمي
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 پری

های و یا ظرفيتالعاده های خارقصاحب جادو و نماد قدرت»پری در نمادشناسي نماد

تواند در یک آن تغيير شکل بدهد و بالاترین آرزوها را به طرارانة تخيل است. پری مي

 (. 196، 1: ج9911)شواليه و گربران،  «و یا تغيير بدهد ثمر برساند

و بخشندگي عنصرجادویي  خویشکاری یاریگری و راهنمایيدارای آنگاه كه هم پری 

ودی پری وج»گردد. های كهن خدابانوان و الهگان و خدابانوان آریایي بازميبه ریشه باشد،

 شود و با زیبایينمي دیده ،ا چشمـه اصلش از آتش است و بلطيف و بسيار زیبا ك

اما در اوستا جنس  ،تآدمي را مي فریبد. پری اغلب نيکوكار و جذاب اس ،اشالعادهفوق

: 9964، )ن.ک: یاحقي« مؤنث دیوان معرفي شده كه از طرف اهریمن گماشته شده...

166 .) 

آریایي های كهن خدایان و خدابانوان به ریشه ،های عاميانهقّصهاغلب در نيز  پری

الگوی و بازنمود كهنكنندة آرزوها گردند و نماد نيروی محققپيش از زرتشت بازمي

، انكه همانند خدای باشد يتواند نماد قدرت تخيل خلاقپری مي شوند.ميمحسوب پيرخرد

 .شوددر آن محقق مي مانیمحقق كنندة جهان خيالي هستند كه آرزوها
 
 اسب

 دانند. اسب معاني نمادینناخودآگاه یا روان غيربشری ميروانکاوان اسب را نماد روان 

 .نماد بيداری قوة تخيل است ،دارد. اسب در چهرة روشن خود دیگری هم بسيار گسترده

)شواليه و گربران،  ترین وجه روحنماد متعالي و (،939، 9: ج9911)شواليه و گربران، 

     .(933، 9: ج9911

بازنمود سيمرغ در ناخودآگاه جمعي بيش از همه دهند كه؛ ميها نشانداده

سيمرغ در انگارة  دارد. گویيبازنمود اسب پيوندبا  الگویي دیگری كهنبازنمودها

 اسب نماد روحدر این موارد  است.بر آن فرافکني شده یاشده و شخصيت اسب پدیدار

 .و روان ناخودآگاه پيرخرد نيز نماد روح است و روان ناخودآگاه و
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 هایافته ی ازتحلیل. 9-1-2

 بهنمود پيرخرد جستجوی دست آمده از ههای بهایي كه از تحليل دادهیکي از خوانش

 تخيل  بدانيم. شهود و بازنمودهای پيرخرد را بيان نمادین قدرت كهبود این دست آمد

كند؛ یکي به صورت منطق استدلالي و دیگری به ميذهن به دو صورت خود را بيان»

های قصّهنمود پيرخرد در ترتيب، بدین(. 99: 9961)كاسيرر،« صورت تخيل آفریننده

رون دبررسي ؛ از بِعد استبُعد  چندینتخيل از  شهود و قدرتنقش  عاميانه آشکاركنندة

 شهود دروني و یاریقهرمان در همة مراحل زندگي خود به  ؛دهدمينشانكه  قصّه يمتن

يرون دوم: از بُعد ب .پيروز شود زندگيهای ارترین چالشودشتواند بر ميتخيل آفریننده 

 ریتوان ذهن بشاز  ایجنبه ؛تخيلشهود و كاركرد  نمودی ازبه عنوان پيرخرد  ؛قصّهمتن 

  است.

ر دیاریگر بخش آگاه تخيل ، نقش دارد گيری شخصيتدر شکل و شهود تخيل

يابي ذهن و دستتخيل در زایایي  شهود و ،است فردیترشد و رسيدن به فرآیند پيمودن 

لق ختخيل در  شهود و نقشتوان به مي دیگر،از بُعد و... كارآیي دارد  های نواندیشهبه 

رد ـوی پيرخـالگود كهنـاز نمهم كه  هر تفسير دیگریپرداخت.  هـای عاميانـباوره

 كند.ارائهدر بارة آن های قابل استنادی دادهتواند مي قصّه ،باشيمداشته

   

 گیرینتیجه. 0

د ـنق و تـر اسـنکارناپذیاک ضرورت ـی یت ناخودآگاه جمعي بشرـشناخ ،امروزه

 در این. استكردهفراهم روایيرا در متون جمعي ناخودآگاه شناختي زمينة بررسي روان

ا هها، موقعيتبه صورت؛ شخصيت و قومي بشری بازنمودهای ناخودآگاه جمعي ،متون

برای جستجوی بازنمودهای  را این پژوهش روشيالگویي پنهان است. و نمادهای كهن

 است.پيشنهادكردهالگویي كهن

رای ب قصّهشناسي ریخت در كنارالگویي نقد كهن یريكارگبه ؛یپيشنهاد روش

 هبپژوهشگر را بتواند  تاالگوهای شخصيت در متن روایي است. شناخت نمود كهن
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؛ ابتدا ماهيت و عملکرد در این روش .باشد برراه ی متنيهااز داده تریهای روشنتحليل

 شناسانهریختبر بنياد این شناخت؛ با شيوة شناخت. باید از دیدگاه یونگ الگوها را كهن

 يمتنهای وری دادهآپس از جمع پرداخت.ها قصّهها در به بررسي خویشکاری شخصيت

 و قّصهی های شخصيتهاكه ميان خویشکاری يیهابا سنجش شباهت هااز خویشکاری

 حلةمردر ها را پيداكرد. الگوهنك بازنمودتوان مي بينيم،مي هاالگوكهن و عملکرد ماهيت

 یرياساط هایبا توجه به ارزش دومو در مرحلة  خویشکاری شخصيت بر اساس نخست،

 آن ةـبرجست هایبازنمودوان ـتمي، تـي شخصيالگویكهنای ـنموده يـو نمادشناس

 رسيد. یاتازه ها به شناختا تحليل یافتهب ،سرانجامت و را یاف های شخصيتالگوكهن

 روش دهندة چگونگي كاربردنشانای كه برای ارائة نمونه ،در این پژوهش

مجموعة از  قصّه 11الگوی پيرخرد، در های كهنبازنمودبه بررسي پيشنهادشده باشد، 

 . پرداختيمهای مردم ایران فرهنگ افسانهنوزده جلدی 

 هاهها، افساناسطوره خلق در یيالگوكهن بازنمودهای پنهان نشان دهندة نقش هایافته

با خرد پيروی ـكهن الگداد كه  مطالعة موردی نشانت. ـاس ی عاميانههاقصّه و

 قهرمان شود كهمي قصّهگاه وارد آن ،بخشندگيهای راهنمایي و یاریگری و خویشکاری

 نمود ،. همچنينساز را نداردسرنوشتحياتي و های توان گذر از چالشبه خودی خود، 

پنهان  حضوری پيوسته و ،ر به قهرمانبا بخشيدن عنصرجادویي فراخوانندة یاریگ پيرخرد

 دارد.  روایتدر 

ناخودآگاه جمعي و قومي در  پریتوان گفت؛ ســيمرغ، اســب، دیو و ميدر مجموع 

 یربش ذهن ناشناختةتوان  ها نماد قدرت ناشناختة ناخودآگاه جمعي وقصّهما به اسـتناد 

چه را كه آن باشدتخيل  شـهود و العادةقدرت خارق نماد تواندپير مي هسـتند. به عبارتي،

 فریند. بيآخيال شهود و در جهان  يمتحقق آن نيستشناخت و قادر به  ،در عينيت

یــاریگر همواره عنصـــر جــادویي فراخواننــده  نمودهــای پيرخرد همــة در کــهاین

ناشـــناختة  هایاشـــکال و شـــيوه همان یا ،جادو نقش بيانگر تواندمي ،شـــودميدیده

 دخو هادریافتها و گونه تحليلدر نهایت این باشد.ناخودآگاه جمعي  قدرت ندةفراخوان
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 .شود تحليلي شناسيروان های دیگری در حوزةپژوهش
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