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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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نمود کهنالگوها در افسانههای مردم ایران



(مقالة پژوهشی)
دکتر سوسن جبری
دانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه

رازی1

چکیده
نشانهای ناخودآگاه جمعی به شکل بازنمودهای کهنالگویی در آثار ادبی و از جمله اسطوره ،قصّه و افسانه
پدیدارمیشود .پرسش این است که چگونه میتوان بازنمودهای کهنالگویی را در این متون جستجوکرد .در
اینجا به روش یا راهکاری ضابطهمند برای جستجو در متن نیازداریم که مناسب این موضوع باشد .برای چنین
روشی ،نخست باید شناخت روشنی از ماهیت کهنالگوها داشتهباشیم ،سپس با الهام از ریختشناسی قصّه،
خویشکاریهای کهنالگو در شخصیتهای قصّه شناساییشود .پس از شناخت بازنمودهای کهنالگویی با
تحلیل پیشینۀ اساطیری و نمادگرایانه آنها ،بازنمودهای برجستۀ کهنالگویی آشکارمیشوند.

برای مطالعۀ موردی و معرفی این روش ،بازنمود کهنالگوی پیرخرد در  79قصۀ از افسانههای مردم ایران
جستجوشد .ابتدا خویشکاریهای یاریگری ،راهنمایی و بخشندگی بازنمود کهنالگوی پیرخرد را در متن
جستجو کردیم .یافتهها نشانمیدهند که؛ این خویشکاریها در شخصیتهای قصّه با فراوانی؛ سیمرغ  ،14اسب
 ،03دیو  ،7پری  ،1آهو  ،2پیرزن  ،2شیر  ،2سگ  ،2پرندۀ پیر  ،4پرندۀ طلایی  ،4عقاب  ،4کلاغ  ،4مار  ،4مرغ
سخنگو  ،4مرغ شکر  4و مورچه  2مورد دیدهمیشوند.
حال ،میتوان به تحلیل این موضوع پرداخت که کدام شخصیتها میتوانند بازنمود کهنالگوی پیرخرد
باشند .پاسخ ،آنکه؛ شخصیتهایی که در کلّ قصّه ،صرفاً خویشکاری یاریگری ،راهنمایی (رازآموزی) و
بخشندگی دارند و همراه عنصر جادویی فراخوانندۀ یاریگر دیدهمیشوند .بنابراین ،از میان بازنمودهای کهن-
الگویی پیرخرد ،بیشترین بسامد نمونهها از آنِ سیمرغ ،اسب ،دیو و پری است که هم از ارزشهای اساطیری
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و نمادگرایانه برخوردارند و هم با عنصر جادویی همراه هستند و میتوان گفت در نتیجه؛ این شخصیتها نمود
کهنالگوی پیرخرد هستند.

واژگان کلیدی :نقد کهنالگویی ،خویشکاری ،کهنالگوی پیرخرد ،قصۀ عامیانه ،فرهنگ افسانههای مردم
ایران.

 .1درآمد
از دیدگاه كارل گوستاو یونگ( )Carl Gustav Jungكه به زندگي نگاهكنيم ،ناخودآگاه چنان
بر هستي بشر ،چيرگي دارد كه انگار ،نقش بنيادی در رخدادن حوادث در زندگي دروني
و بيروني بشر بر عهدة اوست و همچنان از گذشتههـای دور تا كنون سيطرة پنهان قـدرت
خود را بر روان بشـری اعمالميكنـد .یونگ چنان بر این باورهـای خـود تأكيدميكنـد
و در طـي آثارش آنها را تحليـلميكند كه نگرش او را ميتوان به نوعي ،نگرش
جبرگرایي ناخودآگاه دانست.
او فجایع دو جنگ جهانـي را رهاشدن قـدرت دهشتناک سركوبشدة كهنالگوی
سایة ملتهـای درگيـر ميدانست .به نظر یونگ ،نادیدهانگاشتن قدرت؛ هم مهيب و
ویرانگر و هم زاینده و كارآی سایه ممکن است به نابودی بشریت بينجامد .بنابراین ،او
شناخت ناخودآگاه جمعـي و آگاهشدن به سازوكارهای ناخودآگاه را ضروریترین و
مهمترین وظيفة كنوني علوم انساني ميداند كه باید قبل از هر كار دیگری ،به آن پرداخت.
مهمترین حوزة كاوش تأثير ناخودآگاه جمعي و آگاهشدن از تأثير آن بر حيات بشری،
رؤیا ،آیين ،مناسک ،هنر ،اسطوره ،حماسه ،افسانه و قصة عاميانه است .بنابراین ،ادبيات
در این عرصه جایگاه ویژهای دارد.
از دیدگاه یونگ و فروید ()Freud؛ اسطوره ،حماسه ،قصة عاميانه ،افسانه و متون
رمزی ،ناخودآگاهي جمعي بشر را بازميتابانند .آنان برای دستیابي به شناخت بيشتری
از ناخودآگاه؛ اسطوره ،حماسه ،قصّه عاميانه ،افسانه و متون رمزی را كاویدند .پس از
آنان ،پيروانشان نيز به این عرصهها پرداختهاند..
از دید یونگ ،به محتـوی ناخودآگاه جمعي را كهنالگوها یا صورتهای ازلي
تشکيلميدهند .نکتة بسيار مهم در نقد كهنالگویي متن آن است كه ميان كهنالگو به
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عنوان ساختار كلي و عام ناخودآگاه و بازنمود كهنالگو در قالب شخصيتها ،نمادها و
موقعيتها در متن روایي ،تفاوت مهمي وجود دارد.
از دیدگاه یونگ« ،نمود ازلى یا صورت بنيادى كهنالگو -كه متعلّق به ژرفترین لایة
ضمير ناآگاه است ...كاوش دقيق یا فهم عميق آن ممکن نيست ،زیرا موجودیت آن،
وضعيتى كاملاً صورى و ابتدایى است ...بازنمودهاى كهنالگویى (نمودها و تصورات) را
كه به واسطه ضمير ناآگاه به ما مىرسند ،هرگز نباید با صورت بنيادى كهنالگو یکى
دانست .این بازنمودها ،ساختارهاى بسيار متنوعى هستند كه همگى متکى به یک صورت
بنيادىاند -صورتى كه اساساً امکان بازنمود ندارد» (مادیورو ،و ویلرایت.)161 :9961 ،
با توجه به این نکتة مهم كه كهنالگوها پدیدههای ناخودآگاه هستند و ادراک آگاهانة
آنها امکان ندارد ،آنچه با نام كهنالگو از آن یاد ميشود؛ در واقع مقصود؛ بازنمودها یا
انگارهها یا تصوراتي از آن كهنالگوست كه در آفریدههای ناخودآگاه جمعي چون؛
اسطورهها ،افسانهها و قصّههای عاميانه پدیدارميشوند.
بازنمودهای كهنالگویي در آفرینش ناخودآگاه جمعي چون؛ قصّهها و اسطورهها
چنان نقشي دارد كه ميتوان گفت؛ جزء جدایيناپذیرِ از آنان است و به این سبب،
مرزبندی ميان؛ قصّه ،افسانه ،حماسه و اسطوره از یکدیگر دشوارشدهاست« .در فرهنگها
بين اسطوره و قصّههای عاميانة پری مرز روشني وجود ندارد» (ن.ک :بلتهایم.)99 :9911 ،
فرای نيز به جدایيناپذیری اسطوره و قصة عاميانه معتقد است (ن.ک :فرای.)904 :9961:
مهرداد بهار نيز ریشة افسانه را در اسطوره ميجوید و مينویسد« :افسانهها كه زماني
نامشخص در گذشته دارند ،عمدتاً ،بازماندة تباهي گرفتة روایات اسطورهای كهناند كه
بر اثر تحولات مادی و معنوی جامعه و پدیدآمدن عصر دین ،نقش مقدس اسطورهای را
ازدستداده و به صورت روایاتي غيرمقدس در جوامع بازماندهاند» (بهار.)913 :9914 ،
آفریدههای ناخودآگاه جمعي همواره بازنمودهای كهنالگویـي را در خود دارند .از
اینرو ،ميتوان ردپای كهنالگوها را در همة این آفریدهها و از جمله در قصّههای عاميانه
هم جستجوكرد و بازنمود كهنترین اجزای ساختار روان بشر را در آنها یافت .بنابراین،
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ناخودآگاه پنهان و دور از دسترس آگاهي از راه بازنمودهایي كهنالگویي خود را
آشکارميكند« .عقيدة همة پژوهشگران این است كه اساطير و قصّههای پری به زبان
نمادهای معرف محتویات ناخودآگاه ما هستند تا با ما سخن بگویند .آنها ضميرآگاه و
ناآگاه ما را همزمان ،متأثر ميكنند ...و در محتوای قصّه پدیدة روانشناختي دروني تجسمي
نمادین ميیابد» (ن.ک :بلتهایم.)66 :9961 ،
بر این اساس ،پژوهشگران بسياری بر پایة اندیشههای یونگ و شيوة نقد كهنالگویي
بـرای شناخت بيشتـر ناخودآگـاه جمعي كه بر رفتارهـای فردی و جمعـي مـا تأثير
تعيينكنندهای دارد ،به بررسي بازنمودهای كهنالگویي در اسطورهها ،افسانهها ،حماسهها
و قصّههای عاميانه پرداختهاند.
ناگفته نماند كه در حوزة پژوهش «نقدكهنالگویي» دو نگرش مطـرح است :.یکي
نقـد كهن الگویي نورتروپ فرای است كه از دیدگاهي كلي به بررسي الگوهای
تکرارشونده در متون ادبي و بررسي انواع ادبي ميپردازد .دیگر دیدگاه «نقدكهنالگویي
یونگي» (ن.ک :قائمي )96 :9961 ،بنيادش بر روانشناسي تحليلي یونگ است و به
آركيتایپهایي ميپردازد كه یونگ معرفيكردهاست .در این پژوهش نظریة كهنالگوهای
یونگ و «نقد كهنالگویي یونگي» مورد نظر است.
 .4-4پرسش پژوهش
پرسش این است كه؛ در رویکـرد نقد كهنالگویي یونگي ،با چه روش یا راهکاری
ميتوانيم بازنمود كهنالگوها را در قصّههای عاميانه بيابيم؟ موضوع مهم آن است كه؛ در
ميان تعداد چشمگيری مقاله و پایاننامه ،كه به موضوع كهنالگو پرداختهاند ،به روش
جستجوی بازنمود كهنالگوها اشاره نکردهاند .این پژوهش به دنبال یافتن روش و
راهکاری شناخت بازنمود كهنالگو در متن قصّههای عاميانه بودهاست .برای معرفي این
شيوه به مطالعة موردی نيازمند بود .ازاینرو ،موضوع شيوة یافتن بازنمود كهنالگوی
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پيرخرد در قصّههای عاميانه را برگزیدیم و این پرسش را مطرحكردیم كه؛ با چه روشي
ميتوان بازنمودهای كهنالگوی پيرخرد را در قصّههای عاميانه پيداكرد؟
 .4-2جامعۀ آماری
برای انتخاب جامعة آماری در ميان مجموعه قصّههای عاميانة منتشرشده جستجوكردیم.
مطالعة موردی این پژوهش نيازمند بسامد مناسبي از نمودهای پيرخرد بود .در ميان
مجموعه قصّههای عاميانه فرهنگ افسانههای مردم ایران ،گردآوریدة علياشرف درویشيان
و رضا خندان( 9463 ،)9916قصّه مستقـل دارد كه در  11قصّه خویشکاری پيرخرد
دیدهميشود؛ با توجه به فراواني مناسب نمونهها ،فرهنگ افسانههای مردم ایران به عنوان
جامعة آماری این پژوهش انتخاب شد.
اكنون با توجه به موضوع مطالعة موردی ،پرسش جزئيتری نيز مطرحميشود« :با چه

روشي ميتوان بازنمود كهنالگوی پيرخرد را در قصّههای فرهنگ افسانههای مردم ایران،
جستجوكرد؟» در صورتي كه یافتهها به روش و راهکاری كارآیي برسند ،ميتوان آن را
تعميم داد و در مورد یافتن دیگر نمودهای شخصيتهای كهنالگویي چون؛ آنيما،
آنيموس ،سایه و پرسونا به كارگرفت.
 .4-0پیشینۀ پژوهش
موضوع مطالعة موردی این پژوهش؛ «روش جستجوی بازنمودهای كهنالگویي پيرخرد
در متن قصّههـای فرهنگ افسانههای مردم ایران» است .با جستجوی كليد واژةهای؛
«كهنالگو»« ،پيرخرد»« ،قصة عاميانه» و « فرهنگ افسانههای مردم ایران» ،در سایتهای
علمي معتبری چون؛ پایگاه استنادی جهان اسلام ،پایگاه مركز اطلاعات علمي جهاد
دانشگاهي ،پایگـاه مجلات تخصصي نور ،بانـک اطلاعات نشریـات كشور و دیگر سایت-
های علمي ،صدها مقاله ،كتاب و پایاننامه را ميتوانیافت كه موضوع آنها در رابطه با؛
«كهنالگو»« ،قصة عاميانه» و «فرهنگ افسانههای مردم ایران» ،هستند .تنها در سایت مركز

__________________________________________________________________

 60فصلنامۀ علمی کاوشنامه سال بیست و یکم ،پاییز ،4077شمارۀ 14

اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ،فقط با كليد واژة «كهنالگو» 961مقالة علمي پژوهشي
نمایه شدهاست.
دربارة كهنالگوی پيرخرد ،مصطفي گرجي و زهره تميمداری در مقالة «تطبيق پير
مغان دیوان حافظ با كهنالگوی پير خردمند یونگ» ( )9919به بررسي این شخصيت و
شباهتهای آن با كهنالگوی پيرخرد پرداختهانـد .مهدی نوریان و اشرف خسـروی در
مقالة «بررسي كهنالگوی پير خرد در شاهنامه» ( )9911پارهای از شخصيتهایي شاهنامه
را كه در قالب پير خرد ظهور یافتهاند ،تبيين و بررسي نمودهاند.
دیگر ،سوسن جبری و سحر یوسفي در مقالة «پيوند عناصر جادویي و انگارههای
كهنالگویي در قصّههای عامه» ( )9913به بررسي انواع عنصرهای جادویي و پيوند آنها
با خویشکارهای شخصيتهای قصّه عاميانه پرداختهاند .هم آنان در مقالة «خویشکاری-
های مشترک انگارههای كهنالگویي در قصّههای ایراني سفر» ( )9916به موضوع
خویشکاری مشترک كهنالگوها را در قصّههای ایراني مورد بررسي قراردادهاند.
همانطور كه مشاهده ميشود پژوهش مستقل یا مرتبطي در این باره وجود ندارد.
 .4-1اهداف پژوهش
بررسي قصّههای عاميانه در ابعاد گوناگون دستاوردهای بسياری دارد .قصّهها گنجينههای
گرانبهایي هستند كه تاریخ ،مردمشناسي ،جامعهشناسي ،روانشناسي ،زبانشناسي و دیگر
علوم انساني بنا بر نيازهای خـود ميتوانند در آن جستجو كننـد .در كنار جنبههای
سرگرمكنندة قصّههای عاميانه و ارزشهایي كه در گردآوری مواد تاریخ اجتماعي در ایران
دارند ،بستری مناسب برای بررسي سير تحول نثر فارسي هم هستند (ر.ک :ذكاوتي
قراگزلو .)99 :9961 ،افزون بر این ،قصّههای عاميانه قابليّت آن را دارند كه «در كنار
شيوههای داستاننویسي غرب ،الگویي برای نویسندگان معاصر باشد» (محجوب،9961 ،
ج.)991 :9
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روش جستجوی بازنمود كهنالگوهای شخصيت در قصّههای عاميانه از آن جهت
اهميت دارد كه به كمک آن ميتوان دادههای مورد نياز نقد كهنالگویي یونگي را از متن
قصّهها استخراجكرد .نقد كهنالگویي قصّهها اهميت و ارزش بسياری دارد ،از جمله؛
اینكه به مخاطبان كمکميكنند تا به كمک تخيل ،راههایي برای رویارویي با چالشهای
زندگـي بيابند و به یکپارچگـي من دستیابند( .ن.ک :برگر .)904 :9960 ،همچنين؛ این
قصّهها در شکلگيری روند تکامل و یکپار چگي شخصيّت كودكان موثر هستند( .ر.ک:
بلتهایم .)91 :9964 ،از سویي؛ پایان خوش قصّهها ،موجب ميشود مخاطبانش بيهيچ
هراسي ،ناخودآگاهانه به خوشي زیستن را باوركنند .در حقيقت «چنين پایانهایي این
اندیشه را در مخاطبان كودک تقویتميكنند كه همانند قهرمان داستان ميتواند بر موانع
فائقآمده و به خوشبختي دستیابد» (ر.ک :برگر.)14 :9960 ،
دیگر آنكه قصّهها با تصویر فرایند خویشتنیابي به یکپارچگي و رشد روان كمک-
ميكنند .از سوی دیگر ،قصّههای ایراني همچون سایر قصّههای اقوام ملل مختلف ،ابزاری
مؤثّر در شناخت قوم ایراني است؛ زیرا این قصّهها «یکي از مهمترین نمونههای اصيل
تفکّر و تخيّل مردم این سرزمين و نشاندهندة كيفيّت زندگي و مباحث ذهني و شادی و
اندوه این قوم بهشمارميآید» (انجوی شيرازی ،9919 ،ج .)10 :9
 .2بحث و بررسی
 .4-2نقد کهنالگویی یونگی
اصطلاح كهنالگو برگردان فارسي اصطلاح آركيتایپ ( )Archetypeاست كه با معادلهای
دیگری چون؛ كهن نمونه ،نمونه ازلي ،سرنمون ،صور ازلي ،صورت نوعي و صورت
مثالي نيز از آن یاد ميشود .آركيتایپ در لغت؛ «به معنای نمونه اصلي است كه ميتوان
واژة پروتایپ ( )Prototypeبه معني شکل اوليه و نمونة ابتدایي را مترادف آن قلمدادكرد»
(هال ،نوردبای.)34 :9913 ،
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پيشينة بررسي بازنمودهای كهنالگو در اسطوره و قصّه به زیگموند فروید و كارل
گوستاو یونگ ميرسد؛ «فروید و یونگ ،هر دو ،بخوبي ميدانستند كه ميان رؤیا و خيال-
پردازی از یک سو و افسانههای پری و داستانهای عاميانه و اسطورهها از سوی دیگر،
نزدیکي و پيوندی هست و هر دو تقریباً همزمان با هم در سال (. 9100م )كار تحقيق در
اساطير و ادبيات عاميانه را آغاز كردند» (یاوری.)66 :9964 ،
یونگ ،خالق نظریة «ناخودآگاه جمعي» ،از كهنالگو به مفهوم ساختارهای عام و كلي
تشکيلدهندة روان انسان سخنگفت .او بر این باور بود كه همة محصولات ناخودآگاه
جمعي بشری از جمله؛ اسطورهها و قصّهها ،دربردارندة بازنمود كهنالگوها هستند.
«كهنالگوها ساختارهای عام و كلياند كه از ناخودآگاه جمعي پدیدميآیند و در اسطورهها
و افسانهها و آفریدههای تخيّلي مشاهدهميشوند» (برفر .)99 :9961 ،یونگ ميگوید؛
كهنالگوها فرم و محتوی باستاني هستند و الگوهای ناب آنان را در اسطورهها ،داستانهای
جن و پری ،قصّههای عاميانه و باورهای عامه ميتوان یافت( .ر.ک :یونگ.)31 :9961 ،
از این منظر ،قصة عاميانه گنجينة نابي از بازنمودهای كهنالگویي است.
قبل از آن كه به جستجوی راهکارهای بازنمودهای كهنالگوها بپردازیم ،ضروری
اسـت طبقهبندی روشني از انواع كهنالگو داشته باشيم .كهنالگوها چندگونه هستند؛
شخصيتهای كهنالگویي ،نمادهای كهنالگویي و موقعيتهای كهنالگویي.
یونگ خود ،بروشني ،در نوشتههایش از چندین كهنالگوی شخصيت نامميبرد كه
ناخودآگاه جمعي در چهرة آنها پدیدارميشوند« :ناخودآگاه جمعي ،مخزن صور مثالي،
یعني مباني مذاهب ،اساطير و قصّهها و سلوکهای ما در طي حيات است كه عبارتند از؛
سيماچه (پرسونا) ،سایه ،مادینة جان(آنيما) ،نرینة جان(آنيموس) ،پيرخرد و مادر بزرگ»
(ر.ک :یونگ )9910 ،و (ر.ک :یونگ.)9961 ،
محور این پژوهش روش جستجوی بازنمودهای كهنالگوهای شخصيت است و
روش جستجوی كهنالگوهای موقعيت و نمادهای كهنالگویي به پژوهشهای دیگری
نياز دارند.
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مطلب مهم آن است كه نگرش یونگ به بازنمودهای كهنالگویي در اسطوره و قصّه
نگرش ساختاری است .بدین معنا كه برای یافتن بازنمود كهنالگو در جستجوی عناصر
ت مثالي ناشي از مشاهدة مکرر اساطير و
تکرار شونده است .و مينویسد« :تصویرِ صور ِ
قصّههای پری در ادبيات جهان است كه دارای نقشهای معيّن هستند و در همه جا ظاهر
ميشوند .ما این نقشها را در خيالپردازیها ،هذیانها و اوهام افـرادی ميبينيم كه امروز
زندگيميكننـد .ایـن تصاویر و تداعيمعانيهای كلاسيک همان چيزی است كه من آن
را تصورات مثالي ميخوانم ...این تصورات ،ما را تحت تأثير قرارميدهند و مفتونمان
ميسازند» (یونگ.)603 :9919 ،
نقد یونگي به بازنمودهای كهنالگو در متن قصّهها و اسطورهها ميپردازد تا به درک
ماهيت اجزای ناخودآگاه جمعي ،نقش ناخودآگاه در خلق اسطوره و قصّه و سرانجام به
فهم هستي دروني و روان بشری كمکكند .بدینترتيب ،زمينة خوانش عميقتری از این
متون را فراهمميكند و ميتوان از آن انتظار دستيابي به نتایج تازهای در بارة سازوكار
قصّه و شناخت روان خالقان قصّه داشت.
حال ،كه ضــرورت و اهميت نقد كهنالگویي آشــکارشــد ،باید گفت در نقد كهن
الگویي ،در نخستين گام باید نمودهای كهنالگوها را یافت.
انواع گوناگوني از كهنالگو داریم كه موضـوع بحث ما كهنالگوی شخصيت است.
تا كنون روش و معيار روشـني برای شـناخت نمود كهنالگوهای شخصيت و جداكردن
آنها از دیگر شخصيتهای دیگر قصّه ارائه نشدهاست .پيشنهاد این پژوهش ارائه روش
و راهکاری اسـت كه مبنای نظری سـاختاری دارد و بر اســاس شيوة بررسي ساختاری
متن استوار است .یکي از مزایای این روش بهدست آوردن دادههای عيني و قابل اعتماد
از متن قصـــّـههـای عـاميـانه اســـت كه راه را برای رســـيدن به تحليلهای عميقتری
هموارميكند.
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 .2-2ریختشناسی قصّه
روایتشناسان بر این باورند كه روایت در تمام جلوههای فرهنگ بشری دیدهميشود.
(ر.ک :بارت .)191 :9113 ،متن روایي در سادهترین و عامترین تعریف ،متني است كه
رخدادی را بيانميكند و راوی دارد .بر مبنای این تعریف اشکال گوناگون نقل رخدادها
در زمرة روایت قرارميگيرد .اگر از ميان متون روایي ،ادبيات داستاني را جداكنيم ،باز هم
با انواع گوناگون از اشکال داستاني روبرو هستيم .گفتهشده« :هر اثر روایتي منثور خلاقهای
كه با دنيای واقعي ارتباط معناداری داشتهباشد در حوزة ادبيات داستاني قرارميگيرد»
(ميرصادقي .)19 :9966 ،علاوه بر دیگر اشکال روایت ،اسطورهها و افسانهها ،قصّههای
عاميانه هم روایت هستند و از ریخت و ساختار روایي برخوردارند.
پراپ مردمشناس روس زماني كه فرهنگ عامه را مطالعهميكرد ،متوجه طبقهبندی
پریشان قصّههای عاميانة روسي شد كه مطالعه عميق قصّهها را دشوار كردهبود .همين
موضوع او را به سوی مطالعة عميق راهي برای طبقهبندی قصّههای عاميانه كشيد .سرانجام
او با طرح نظریة ریختشناسـي قصّهها با نگرش ساختـاری به قصّه به جستجوی عناصر
تکرارشونده بود و به طبقهبندی كنشهای تکرارشوندة شخصيتهای قصّه پرداخت.
او به سي ویک نقش ویژه یا كنش اصلي و یا خویشکاری رسيد .خویشکاری همان
كاركرد شخصيت قصّه است« :كاركردهای شخصيتها فارغ از اینكه چگونه و به دست
چه كسي انجام ميشوند ،عناصر ثابت و پایدار قصّهاند و مؤلفههای بنيادین قصّه را
تشکيلميدهند» (پراپ.)19 :9946 ،
از دیدگاه پراپ ،در ساختار قصّه ،دو عنصر متغير و ثابت وجود دارد؛ عناصر متغير
عبارتند از شخصيتهای داستاني و عناصر ثابت عبارتند از؛ كارهایي كه شخصيتها انجام
ميدهند .او نقشها و كنشهای معنادار و مشابه و تکرارشوندة شخصيتها را نقش ویژه
یا خویشکاری ناميد« .در یک قصّه اغلب كارهای مشابه به شخصيتهای مختلف نسبت
دادهميشود .این امر مطالعة قصّه را بر اساس خویشکاری قهرمانانش ميسر ميسازد»
(پراپ.)30 :9946 ،
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اگر به گفتههای یونگ بازگردیم ،ميبينم كه در توصيف كهنالگوها آورده كه؛ «دارای
نقشهای معيّن هستند و درهمه جا ظاهر ميشوند( ».یونگ .)603 :9919 ،وقتي به تعریف
پراپ در بارة خویشکاری بنگریم كه آوردهاست « :نقشها و كنشهای معنادار و مشابه و
تکرار شوندة شخصيتها » (پراپ ،)30 :9946 ،به این نتيجه ميرسيم كه؛ كهنالگوهای
یونگي دارای نقشهای معين ،با خویشکاری شخصيتهای قصّه از دیدگاه پراپ همانندی
دارند .هر دو نقشها و كنشهای معين و تکرارشوندة شخصيتها هستند.
اصطلاح «خویشکاری» در نظریة پراپ ،تداعيكنندة نقشهای معين و در همه جا
ظاهر شخصيتهای كهنالگویي قصّه و اسطوره از دیدگاه یونگ هستند .ازاینرو ،ميتوان
نتيجهگرفت بازنمودهای كهنالگوهای شخصيت در متن ميتوانند با الهام از روش
ریختشناسي در روایت جستجوشوند.
با توجه به اهميت تکرار شوندگي نقش و كنش شخصيتها در اسطوره ،افسانه ،قصّه
و متون رمزی ،این تکرارشوندگي ميتواند معيار؛ جستجو ،سنجش و شناخت بازنمود
كهنالگو باشد .به عبارتي جستجوی خویشکاری شخصيت قصّه ،ميتواند روش
جستجوی بازنمودهای كهنالگویي باشد .روش پيشنهادی ایناست كه در نقد كهنالگوی
یونگي ،روش ریختشناسي روایت ،برای شناخت بازنمود كهنالگوهای شخصيت به
كارگرفتهشود .این روش ،راهکار روشني برای شناخت بازنمود كهنالگوها ارائهميكند
كه؛ هم عيني و هم متکي بر دادههای متن است و در نتيجه ،دادهها و یافتههای آن هم
قابليت استناد و هم قابليت تعميم دارند.
 .0-2روش جستجوی بازنمود کهنالگوهای شخصیت در متن قصّههای عامیانه
در این پژوهش ،روش ریختشناسي قصة عاميانه پراپ به عنوان یک راهکار بررسي
ساختاری قصّه است؛ «یعني توصيف قصّهها بر پایة اجزای سازندة آنها و همبستگي و
ارتباط این سازهها با یکدیگر و با كل قصّه» (ر.ک :حق شناس .)11 :9961 ،این دیدگاه
به  99خویشکاری و هفت شخصيت پراپ محدود نميشود .زیرا در هر پژوهش تازه
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ممکن است مصادیق جدیدی از خویشکاری یافتشود كه در قصّههای روسي آفاناسيف
وجود ندارد .همانگونه كه حقشناس در پژوهشهای خود به این نتيجه رسيده كه؛ ریخت
قصّههای ایراني به طور كلي با قصّههای افاناسيف (مورد بررسي پراپ) همخواني
ندارد(.ر.ک :حق شناس .)9961 ،روش پيشنهادی این پژوهش الهامگرفته از ریختشناسي
است و صرفاً در چهارچوب نظریة پراپ و  99خویشکاری نميماند.
روش پيشنهادی جستجوی بازنمود كهنالگوهای شخصيت در متن دارای چند مرحله
است .در گام نخست شناخت ماهيت و كنشهای كهنالگوها بر اساس اندیشههای یونگ
صهها
است .در گام دوم؛ با شناختي كه از كهنالگوهای شخصيت داریم ،به سراغ متن ق ّ
ميرویم و بر اساس خویشکاری شخصيتها ،بازنمود كهنالگویي را جستجوميكنيم.
سپس با دستهبندی كنشها و خویشکاریها مرحلة شناخت بازنمودهای كهنالگوهای
شخصيت تمامميشود .پس از آن به مرحلة تحليل دادهها و بررسي نقشها ،كنشها و
پيوندهای كهنالگوهای شخصيت و به زبان دیگر به بررسي بازتاب تعاملات اجزای روان
مينشينيم.
در اینجا ممکن است به یافتههـای نوی دربارة كهنالگوهای شخصيت یا
خویشکاریهایشان یا به تأیيد یافتههای پيشين دستیابيم .در این روش ،دادهها به روش
عيني و علمي جمعآوری خواهندشد .افزونبراین دستاوردهای این روش جستجو ،كارآیي
كاربردی در مورد بررسي دیگر كهنالگوهای شخصيت را خواهدداشت و زمينة تحليل-
های عميقتری از كهنالگوها و ناخودآگاه جمعي را فراهم ميكنند.

 .2-1مطالعۀ موردی بازنمود کهنالگوی پیرخرد در فرهنگ افسانههای ایرانی
محور اصلي معرفي روشي است كه با الهام از شيوة ریختشناسي قصّه ،بتواند بازنمود
كهنالگوهای شخصيت در متن روایت را آشکاركند .اكنون ،درون یک مطالعة موردی و
در عمل؛ روش پيشنهادی جستجوی بازنمود كهنالگوها در روایت توضيح داده
خواهدشد.
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در خوانش آغازین قصّههای فرهنگ افسانههای ایراني در  11قصّه از مجموعة نوزده
جلدی فرهنگ افسانههای مردم ایران نمودهایي از كهنالگوی شخصيت دیده شد این 11
قصّه به عنوان قصّههای مورد بررسي در این پژوهش انتخاب شدند .در اینجا متناسـب با
مطالعة موردی و نشاندادن چگونگي و مراحل روش پژوهشي پيشنهادی ،پرسشي روشن
و جزئي بدین شرح طرحكردیم« :بازنمود كهنالگوی پيرخرد در كدام شخصيتهای
قصّههای منتخب فرهنگ افسانههای مردم ایران دیده ميشود؟»
 .2-1-4گام نخست :شناخت ماهیت کهنالگوی پیرخرد از دیدگاه یونگ
با مطالعة آثار یونگ ،ميتوان به این جمعبندی ،رسيد كه؛ كهنالگوی پيرخرد نماد
روح است و در قالب شخصيتي نمود ميیابد كه به حکم قوة تعقل و دانش خارقالعادهای
كه از آن برخودار است ،همواره نقش یاریگر دارد و در مواقعي كه شخصيت قهرمان با
چالشي حياتي و بيرون از توان خود روبرو ميشود و در موقعيتي گرفتارميشود كه
نميتواند از آن رهایيیابد ،یاریگر پدیدارميشود( .ر.ک :ام .مي.)94-93 :9916 ،
پيرخرد در این موقعيتها یا خود به یاری قهرمان ميشتابد و یا با راهنمایيهای
شگفت زمينة رهایي قهرمان را فراهممي آورد .ضرورت حضور پيرخرد این است كه:
«چون قهرمان در رویاروی با چالشهای دشوار نيازمند خرد و راهبر معنوی است ،خرد
یاریگر در قالب پيرخرد و راهبر معنوی پدیدارميشود( .ر.ک :یونگ.) 999 :9910 ،
یونگ كه اسطورهها را در بسياری از فرهنگها را كاویده به این نتيجه رسيده كه
بازنمود كهنالگوی پيرخرد در چهرههای گوناگون پدیدارميشود؛ «در هيأت ساحر،
طبيب ،روحاني ،معلّم ،استاد ،پدربزرگ و یا هرگونه مرجعي ظاهر ميشود .روح مثالي به
صورت مرد ،جن و یا حيوان ،همواره در وضعيتي ظاهر ميشود كه بصيرت ،درایت ،پند
عاقلانه ،اتخاذ تصميم و برنامهریزی و امثال آن ضروری است» (یونگ.)901 :9910 ،
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 .2-1-2گام دوم :جستجوی خویشکاریهای کهنالگوی پیرخرد در متن قصّهها
ميدانيم كه دیگر كهنالگوها چون؛ آنيما ،آنيموس ،پرسونا ،مادر و سایه نمود دو وجهي
(مثبت و منفي) دارند و دارای دو شخصيت با چهرة روشن و تاریک هستند( .ر.ک:
جبری ،یوسفي  .)9916اما كهنالگوی پيرخرد همواره یک چهرة روشن دارد.
پيرخرد هم دارای توان خارقالعادة فوق بشری و هم دارای خرد فوق بشری است.
پس ،ميتوان گفت بازنمود پيرخرد را باید در شخصيتهایي از قصّه یافت كه
خویشکاری؛ یاریگری ،راهنمایي و بخشندگي داشتهباشد.
از دیدگاه یونگ و پيروانش ،همة قصّهها به نوعي شرح فرآیند جستجوی خویشتن
هستند( .ر.ک :دولاشو .)93 :9944 ،جایگاه پيرخرد در قصّهها به گونهای است كه انگيزة
سفرهای قهرمان «گاهي سفر به به جهان دیگرسوست ،و گاه سفر برای دیدار با پير
خردمند( ».ر.ک :حسيني )996 :9961 ،قهرمان و پيرخرد در روند رخدادهای قصّه با هم
روبروميشوند .این رودررویي پس از مرحلة گذار از كودكي به بزرگسالي رخميدهد.
دستيابي به «خود» دستيابي به یکپارچگي روان است .زماني كه قهرمان «خود» را ميشناسد
و ميداند كه از «خود» چه ميخواهد .یونگ ميگوید این مرحله با تجربة رنج و تکانه
اولية فراخوان یاریگر همراه است( .ر.ک :یونگ.)139 :9919 ،
پير قهرمان را برای دستیابي به آنچيزی كه جستجوميكند ،راهنمایيميكند« :این
انسان بزرگ دروني به مانند یک منجي كه فرد را به بيرون از دنيای آفرینش و رنجهایش
رهنمونميشود و جهان جاودان اصلي را به وی بازميگرداند ،تنها در صورتي ميتواند
این كار را انجامدهد كه انسان نسبت به او شناخت پيداكند و از خواب گران برخيزد و
به وی اجازهدهد تا راهنمایياش كند» (یونگ.)909 :9961 ،
در جمعبندی كنشهای پيرخرد ،نخست خویشکاری راهنمایي است .هرگونه از
آموختن و توصيه و هشدار خویشکاری راهنمایي پيرخرد است .پيرخرد گاه به قهرمان
رازهایي را ميآموزد.
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دومين خویشکاری آن است كه؛ پير گاه نيز با نيروی خارقالعاده خود به یاری قهرمان
ميشتابد و او را از مخمصهها ميرهاند .بدینگونه قهرمان در چالشي حياتي یا نبردی
سرنوشتساز پيروز ميشود.
سومين خویشکاری پيرخرد آن است كه؛ به قهرمان عنصر جادویي ميبخشد تا در
مواقع دشوار ،قهرمان بتواند پير را فراخواند و به او دسترسي پيداكند .بدینگونه ،پيرخرد
با بخشيدن عنصر جادویي فراخوانندة یاریگر به قهرمان ،گویي ،همواره ،در كنار او حضور
دارد و آمادة راهنمایي و یاریگری اوست .درنتيجه ،پير پس از ورود به قصّه تا پایان
همچنان حضوری پنهان و مداوم در روایت دارد.
بررسي كنشهای شخصيتهای قصّه بر اساس سه خویشکاری یاریگری ،راهنمایي
و بخشندگي نمودهای دارای این خویشکاریها را در ميان شخصيتهای قصّههای
فرهنگ افسانههای ایراني جداكرد .در ادامه باید دید كه آیا همة این نمودها مي توانند
نمود كهنالگوی پيرخرد به شماربروند.
سیمرغ
در قصّههای «فرهنگ افسانههای مردم ایران» ،سيمرغ دارای دو خویشکاری راهنمایي و
یاریگری است« :سيمرغ گفت ای جوان! تو نميتواني آن شخص كه برادران تو را كشته
بکشي .جوان گفت تو مرا به آنجا ببر» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج.)130 :1
از موارد یاریگری سيمرغ درمانگری اوست كه یادآور طبيبان عهد باستان است:
« 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.
من یک پر ميدهم ،آن را در آب ،فروكن و به زخم بکش .فوری خوب ميشود» (همان،
ج.)66 :4
در مورد دیگر ،چشم قهرمان با سوزاندن پرسيمرغ مداوا ميشود« :پدرت از دوری
تو كور شده؛ مقداری از پر من ببر و بسوزان و چون سرمه در چشم او بکش ،بينا ميشود»
(همان ،ج .)94 :96
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در نمونه دیگر آمده« :سيمرغ گفت :هنوز آن تکه گوشت توی دهانم هست .آن را
نخورده ام و بعد تکه گوشت را به ران جوان چسباند و دستي روی زخم كشيد و از اول
بهتر شد» (همان ،ج .)391 :99
در برخي نمونهها ،فقط خویشکاری یاریگری سيمرغ به همراه خویشکاری بخشندة
عنصر جادویي آمدهاست« :ملک محمد آمد روی پشت بام قصر و پر سيمرغ را آتش زد.
سيمرغ فوری حاضر شد .ملک محمد سوار سيمرغ شد و رفت» (همان ،ج .)494 :9
«موقع برگشتن ،دو تا پرش را به او داد و گفت اگر پر اولي را آتش بزني ،جلویت
حاضر ميشوم؛ اگر پر دومي را آتش بزني اسب سفيدی جلویت ميآید» (همان ،ج :1
.)916
گاه ،عنصر جادویي فراخوانندة سيمرغ ،صدازدن او است« :ماهيگير دیو و سيمرغ را
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
برگرفت» (همان ،ج .)391 :1
در برخي نمونهها ،عنصر جادویي فراخوانندة سيمرغ؛ سوزاندن بال سيمرغ و به سنگ
زدن پر سيمرغ است « .:سيمرغ پری به او داد و گفت هر وقت به من نيازداشتي پر را به
سنگ بزن .من حاضر ميشوم» (همان ،ج .)30 :1
«دم غروب ماهيگير سيمرغ را صدا زد و بر آن سوار شد» (همان ،ج.)396 :1
«سيمرغ او را بر روی زمين گذاشت و چند تا از بالهای خودش را كند و به پسر
داد» (همان ،ج .) 313 :99
اسب
اسب بازنمود دیگر كهنالگوی پيرخرد و در زمرة پرتکرارترین بازنمودهای پيرخرد
است .اسب برخورداری از دو خویشکاری یاریگـری و راهنمایي است و از صفات
خارقالعاده در حدّ ابر و باد ،بحری ،پریزاد و ...برخوردار است و خردمندی ،آگاهي ،توان
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سخنگفتن و حتي گاه توانایي پرواز كردن دارد« :شاهزاده به طرف اسب سخنگو رفت»
(درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)309 :1
«اسب مانند كبوتر پرواز كرد و به هوا درآمد» (همان ،ج .)960 :99
اسب جز در یک نمونه ،فقط یاریگر است ،در دیگـر نمونهها هم یاریگر و هم
راهنماست .مانند قهرمان داستان پسر پادشاه دیوها كه اسبي به نام رخش دارد .رخش
راهنما و یاریگر اوست .هر بار كه نامادری برای كشتن پسر نقشه ميكشد او را باخبر
ميكند( .ن.ک :همان ،ج .)961 :9
عنصر جادویي فراخواننده اسب هم آتش زدن موی آن است« :شازده اسماعيل موی
اسب پریزاد را آتش زد .اسب ،سيمرغ و توله حاضر شدند .شازده اسماعيل سوار بر اسب
شد» (همان ،ج  « .)611 :91شازده اسماعيل دو تا تار مو از اسب كند .آنوقت اسب و
توله را رها كرد» (همان ،ج .)16: 6
دیو
دیو یکي دیگر از بازنمودهای پيرخرد است و با برخورداری از دو خویشکاری راهنمایي
و یاریگری در قصّهها حضور دارد« :دیو گفت آن طرف یک درخت انار هست .از آن سه
انار بچين و خودت را از باغ بيرون بينداز .بعد سه لاخ موی خودش را به او داد»
(درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)616 :6
عنصر جادویي فراخواننده ،سوزاندن موی دیو است« :پسر موی دیوها را آتش زد و
هر سه دیو حاضر شدند» (همان ،ج « . )939: 9دیو گفت ای جوان برو یکي از موهای
مرا بکن و با خودت ببر» (همان ،ج « .)116 :99رفت لب دریاچه ،یک تار موی دیو را
آتش زد .دیو حاضر شد .صياد مطلب را گفت .دیو دست برد چهارتا ماهي از چهار رنگ
گرفت داد به صياد» (همان ،ج .)611 :99
دیو جز در یک نمونه ،فقط راهنماست .در بقية موارد هم یاریگر و هم راهنماست.
عنصر جادویي قاليچة پرنده است« :دیوها گفتند؛ این قاليچه وقتي یکي روی آن بنشيند
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بگوید؛ ای قاليچه مرا در فلانجا حاضركن فوری او را در هر جا كه بخواهد حاضرميكند».
(همان ،ج .)136 :91
پری
پری از دیگر بازنمودهای كهنالگوی پيرخرد است كه از دو خویشکاری راهنمایي و
یاریگری برخوردار است .اغلب بازنمودهای پيرخرد در نمادهای حيواني فاقد جنسيت
رخ مينمایند .نکته مهم پدیدار شدن بازنمود پيرخرد در چهرة زنانه پری و پيرزن است:
«پری گفت سي و نه روز مهمان من باش ،سر چهل روز شير دوشيدة شير را به تو خواهم
داد و هم مشکي كه از پوست شير است و هم شير غراني كه تو را به همراه مشک به نزد
پادشاه ببرد» (درویشيان ،خندان ،ج.)316 :96
عنصر جادویي فراخواننده پری نيز موی سوزی است « :گفت :برای دختر عمویم كه
او نيز همسر من است دلم تنگ شده و به یادش افتادم .پری گفت :اگر همين تو را به
گریه واداشته برخيز و برو .سليم پرسيد چگونه؟ گفت به همراه مرغ شکر .گفت مرغ
شکر كجاست؟ گفت :مویي از گيسوان خود را اگر آتش بزنم او را خواهي دید» (همان،
ج .)919 :1
پیرزن
شخصيت پيرزن بازنمود دیگر پيرخرد نيز دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي را بهعهده
دارد« .پيرزن گفت این قلعه به پری تعلق دارد و این آهو هم كه تو عقب سرش گذاشتي
پریزاد است كه با این نيرنگ هزاران جوان مردم به درون قلعه داخل ميشوند و دیگر
برنگشتند» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)196 :91
یکي از جلوههای یاریگری پيرزن طبابت و مداوای زخم قهرمان است« :پيرزن زخم
پسر را بست و زخم بعد از مدتها خوب شد» (همان:ج.)401 ،96
عنصر جادویي فراخوانندة پيرزن دو تار موست« :پسره دو تا تار مو را گرفت و رفت
البته با اسبي كه پيرزن به او داد ،رفت» (همان ،ج « .)401 :96پيرزن گفت ... :بيا این دو
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تا تار مو را بگير برو .هر وقت كه او خواست تو را بخورد اینها را آتش ميزني ،دو تا
شير بزرگ پيدا ميشوند كه زورشان از خواهر تو بيشتر است .به شيرها بگو كه خواهرت
را بخورند» (همان ،ج . )401 :3
مورچه
مورچه از دیگر شخصيتهای دارای دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي است«.موی
مورچه را درآورد و آتش زد كه به یک چشم بههم زدن مورچهها حاضر شدند و گفتند:
ای جوان ،چه كاری از دست ما ساخته است؟ كچل گندم و جو و عدسها را نشان داد
و گفت پادشاه گفته اگر اینها تا صبح جدا شدند كه هيچ،؛ وگرنه سرت را از بدنت جدا
ميكنم .مورچه گفت ای جوان استراحت كن و نگران نباش ،این ،با ما!» (درویشيان،
خندان ،9916 ،ج .)114 : 99
عنصر جادویي فراخواننده مورچه ،موی سوزی و دميدن در دانة ارزن است« :مورچه
گفت این دانة ارزن را بگير و هر وقت به كمک من نيازی بود در این ارزن فوت كن،
فوراً حاضر ميشوم» (همان ،ج .)611 :96
پرندۀ پیر
پرندة پير هم دارای دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي قهرمان است .وی قهرمان را به
كوه قاف ميبرد « :پرندة پير گفت :من حالا قدرت پرواز ندارم ...بعد از چهل روز گفت؛
حالا باید چهل تا دنبة گوسفند بدهيد و چهل مشک شربت تا او را ببرم به قلة قاف»
(درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)990: 94
مار
مار در همه موارد با دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي دیدهميشود« :مار به زبان آمد
و گفت :ای مرد تاجر ميدانم كه به دنبال چه ميگردی- .به دنبال چه ميگردم؟ -گل
مرجان» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج  .)616 :91مار حتي مانند سيمرغ ،به كوه قاف نيز
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پروازميكند « :دختر را سوار یک مار كردند .گفتند؛ این نامه را ببر به كوه قاف بده به
دست دیوها .مار پرواز كرد» (همان:ج.)691 ،91
مرغ سخنگو
یکي از شخصيتهای كهنالگویي ،پرندهای با نام مرغ سخنگوست كه دارای نيروی
خارقالعاده است و دو خویشکاری یاریگری و راهنمایي را به عهدة دارد« :مرغ سخنگو
كه روی طاقچه نشسته بود حرفهای آنها را شنيد و رفت سراغ دختر و او را خبر كرد
و دختر سوار اسب شد و خود را به خانة لطيف رساند .لطيف هنوز نيامده بود .مرغ
سخنگو گفت لطيف بيستویک بچه دیو دارد و شوهری كه كه یک طرفش سوخته است.
دختر صبر كرد تا لطيف برگشت و آنچه مرغ سخنگو گفته بود برایش تعریف كرد»
(درویشيان ،خندان ،9916 ،ج.)991 :9
شیر
شير از دیگر بازنمودهای پير خرد با خویشکاری یاریگری است و عنصر جادویي
فراخوانندة شيری سوزاندن پر و موی است« :سپس رو به اسب سخنگو ،سيمرغ و شير
كرد و گفت هر یک مویي و پری به من بدهيد و پي كار خود بروید و بدانيد به هنگام
مهلکه ،صدایتان خواهمكرد» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج.)309 :1
پرندۀ طلایی
پرندة طلایي نيز تنها خویشکاری یاریگری دارد و عنصر جادویي فراخواننده نيز سوزاندن
پراست:
«پرنده گفت این عمارت در اختيار شما باشد .یک پر هم به شما ميدهم .هروقت با
من كاری داشتيد آن را آتش بزنيد تا فوراً حاضر بشوم» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج :1
.)904
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« پر پرندة طلایي را آتش زدند ...پيرزن گفت ابر جلوی آفتاب مرا گرفته ،ميخواهم
فرمان آسمان و زمين را به دست من بدهي .پرندة طلایي گفت ایرادی ندارد .به دنبال من
بيایيد( »...همان :ج.)990 ،1
عقاب
خویشکاریهای عقاب یاریگری است .عقاب ،همانند سيمرغ ،قهرمان را بر پشت خود
سوارميكند و به مقصدش ميرساند و طبابت هم ميكند« :آرام قسمتي از گوشت ران
خود را برید و به عقاب داد .به كنار شهر رسيدند و ملک جمشيد از پشت عقاب پایينآمد
و خداحافظي كرد .عقاب پرواز نکرد و همچنان ایستادهبود...
عقاب گفت :ای پسر مهربان چرا پاهایت ميلنگد ...تو گوشت پایت را بریدی و به
من دادی .بعد ،عقاب گوشت پای ملک جمشيد را كه در دهان داشت بيرون آورد و آن
را به پای ملک جمشيد گذاشت و مقداری از آب دهان خود را روی زخم گذاشت و
پای ملک جمشيد خوب شد» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)103 :96
مرغ شُکر
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.
پری است « :گفت :برای دختر عمویم كه او نيز همسر من است دلم تنگ شده و به
یادش افتادم .پری گفت :اگر همين تو را به گریه واداشته برخيز و برو .سليم پرسيد
چگونه؟ گفت به همراه مرغ شکر .گفت مرغ شکر كجاست؟ گفت :مویي از گيسوان خود
را اگر آتش بزنم او را خواهي دید» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)919 :1
کلاغ
كلاغ هم با خویشکاری یاریگری دیدهميشود .كلاغ همانند سيمرغ قهرمان را بر پشت
خود سوار ميكند و به مقصدش ميرساند( .ن.ک :درویشيان ،خندان ،9916 ،ج .)394 :91

__________________________________________________________________

 34فصلنامۀ علمی کاوشنامه سال بیست و یکم ،پاییز ،4077شمارۀ 14

آهو
از دیگر شخصيتهای یاریگر قهرمان آهو است و عنصر جادویي برای فراخواندنندة آهو
موی سوزی« :موی آهوهایي كه در خانة دیو از سر آنها كنده بود آتش زد .آهوها حاضر
شدند .در گوش آهو گفت :همهتان اینجا بایستيد» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج ،6
.)991
سگ
سگ از دیگر شخصيت كهنالگویي است كه تنها خویشکاری یاریگری دارد .عنصر
جادویي فراخواننده یاریگر سوزاندن موی اسب است در نمونه نخست :توله سگي حضور
دارد كه مادرش آن را به قهرمان بخشيدهاست و در تمام صحنهها سگ در كنار اسب
حضور دارد و با سوزاندن موی اسب یاریگران فراخوانده ميشوند « .شازده اسماعيل دو
تا تار مو از اسب كند .آن وقت اسب و توله را رها كرد» (درویشيان ،خندان ،9916 ،ج 6
.)16:
در نمونة دیگر با یاریگری سگ ،قهرمان چشمانش را بازميیابد « :دیو چشمان ابراهيم
را از كاسه بيرون آورد و به طرف سگ پرتاب كرد و گفت این هم غذای تو .سگ
چشمهای ابراهيم را در دهان گذاشت اما آن را نخورد ...در عالم خواب ملکي را از طرف
خداوند دید كه وقتي به او نزدیک شد ،سگ چشمهایش را از دهانش بيرون آورد و
جلوی پای ملک احمد انداخت .ملک چشمهارا با آب چشمه شست و آنها را در حدقة
ابراهيم گذاشت» (همان :ج.)996 ،6
 .2-1-0خویشکاری بخشیدن عنصر جادویی
یاریگر یا راهنما پس از اولين ملاقات و گذر از اولين بحران ،در هنگام جدایي از قهرمان،
عنصری جادویي فراخوانندة خود را به قهرمان ميدهند تا در شرایط دشوار به یاری
قهرمان بشتابد .در اینجا نقش عنصر جادویي همراهي پيوسته و پنهان یاریگر و قهرمان
است .بنابراین؛ با خویشکاری بخشندگي پيرخرد در قصّه روبرو هستيم.
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جدول فراوانی نمودهای دارای خویشکاریهای پیرخرد در فرهنگ افسانههای مردم ایران
شخصیت

فراوانی

عنصر جادویی
فراخوانندۀ
یاریگر

خویشکاری
راهنمایی و
یاریگری

خویشکاری
یاریگری

خویشکاری
راهنمایی

خویشکاری
بخشیدن عنصر
جادویی

1

آهو

2

موی سوزی 1

1

2

1

1

2

اسب

91

موی سوزی 29

23

1

1

29

9

پرندۀ پیر

1

-------

1

1

1

1

4

پرندۀ
طلایی

1

پرسوزی1

1

1

1

1

5

پیرزن

2

موی سوزی1

2

1

1

1

6

پری

4

مویسوزی،
مُهر1

1

1

دیو

3

1

9

1

مویسوزی1 ،
قالیچه پرنده،
1صدازدن
راهنما1

2

6

1

3

1

سیمرغ

41

پرسوزی  ،21پر
به سنگ زدن،1
صدازدن راهنما1

29

16

1

22

3

سگ

2

سوزاندن موی
اسب1

1

2

1

1

11

شیر

2

موی سوزی1

1

2

1

1

11

عقاب

1

--------

1

1

1

1

12

کلاغ

1

--------

1

1

1

1

19

مار

1

-------

1

.

1

1

14

مرغ
سخنگو

1

--------

1

1

1

1

15

مرغ شکر

1

پرسوزی1

1

1

1

1

16

مورچه

2

موی سوزی،1
دمیدنبه ارزن1

2

1

1

2
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نمودهای دارای خویشکاری پیرخرد در فرهنگ افسانه های مردم ایران
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

 .2-1-1گام سوم :جداسازی بازنمودهای کهن الگویی پیرخرد از دیگر شخصیتهای
قصّه
بحث در این است كه آیا پس از ریختشناسي و به دست آوردن خویشکاریهای
شخصيتها در قصّه ،همه موارد را ميتوان بازنمود كهنالگویي پيرخرد دانست؟ در این
جا باید به بررسي عميق ماهيت و عملکرد شخصيتهای قصّه پرداخت.
پيرخرد مژدهآور و اميدآفرین است؛ بدین سبب كه نجاتبخش است و رهاننده.
بهعبارتي دیگر ،از سه خویشکاری یاریگری ،راهنمایي (رازآموزی) و بخشندگي
برخوردار است .در قصّههای عاميانة فرهنگ افسانههای مردم ایران ،شخصيتهایي كه
اغلب حيوان هستند و از خویشکاریهای راهنمایي و یاریگری و بخشندگي برخوردارند
ميتوانند بازنمودكهنالگوی پيرخرد باشند ،زیرا در قصّههـای عاميانه ،حيوانـات یاریگری
دیده ميشوند كه مانند انسان عملميكنند ،سخنميگویند و از خردی برتر برخوردارند
و قهرمان را راهنمایي ميكنند .در این موارد ،ميتوانيم بگویيم كه روح در شکل حيواني
پدیدار شدهاست» (ر.ک :یونگ.)914 :9910 ،
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از ميان شخصيتهایي كه خویشکاری یاریگری و راهنمایي و بخشندگي دارند .باید
دید كه كدامیک؛ هم دارای خرد خارقالعاده ،آگاه از رازها و رازآموز و راهنمای قهرمان
است .هم دارای توان خارقالعاده هستند و قهرمان را در مبارزه با چالشها یاریميكنند
و هم در عين یاریگری و راهنمایي ،عنصر جادویي به قهرمان ميبخشند تا در شرایط
دشوار ،قهرمان بتواند به آنها دسترسي داشته باشد.
ملاحظه ميشود كه از ميان بازنمودهای كهن الگویي پيرخرد چون؛ اسب ،پرندة پير،
پری ،پيرزن ،دیو ،سيمرغ ،مرغ شکر و مورچه بيشترین بسامد نمونهها از آنِ؛ سيمرغ،
اسب ،دیو و پری است كه علاوه بر برخوداری از سه خویشکاری یاریگری ،راهنمایي و
بخشندگي از ارزش های اساطيری و نمادگرایانه برخوردارند و مفهوم عميق كهنالگوها
را انتقالميدهند .بنابراین؛ شير ،سگ ،پرندة طلایي ،عقاب ،كلاغ ،مار ،مرغ سخنگو و
شخصيتهای مستقل قصّه بهشمارميروند.
 .2-1-5ارزشهای اساطیری و نمادگرایانه و ناخودآگاه جمعی
بررسـي پيشينة اساطيری و نمادگرایانة ميتوانـد به جداسازی بازنمودهـای برجستـه
كهنالگویي پيرخرد از دیگر شخصيتهای مستقل قصّه در ناخودآگاه قومي ایراني كمک-
كند .از ميان بازنمودهای كهن الگویي پيرخرد چون؛ اسب ،پرندة پير ،دیو ،سيمرغ و
مورچه بيشترین بسامد نمونهها از آنِ؛ سیمرغ ،اسب ،دیو و پری است که علاوه بر
برخوداری از سه خویشکاری؛ یاریگری ،راهنمایي و بخشندگي دارای ارزشهای
اساطيری و نمادگرایانه هم هستند.
هدف نقد كهنالگویي؛ «شناخت ارزشهای ناخودآگاهانة متن و تحليل سطوح
نمادین آن متوني كه حاوی ارزشهای اساطيری یا نمادگرایانه هستند» (قائمي:9961 ،
 .)99زیرا؛ مفاهيم عميق و پنهان بازنمودهای كهنالگویي را همين ارزشهای اساطيری
یا نمادگرایانه انتقالميدهند.
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 .2-1-4بازنمودهای برجسته کهنالگویی پیرخرد در افسانههای ایرانی
گفتيم كه شخصيتهای سيمرغ ،اسب ،دیو و پری با توجه به بسامد نمونههایشان از زمرة
بازنمودهای دارای ارزشهای اساطيری و نمادگرایانه هم هستند .در ادامه ،به تحليل برخي
نکات در پيشينة اساطيری و نمادین آنان ميپردازیم.
سیمرغ
پيشينة حضور سيمرغ به دوران اساطيری ميرسد« .در فروردین یشت از طبيبي روحاني
به نام «سئنه» یاد ميشود كه معنای آن عقاب است و در پارهای از موارد آن را با «وارغنه»
یکي دانستهاند( .ر.ک :پورداوود .)61 :9961 ،پورنامداریان از ویژگيهای ماورائي سيمرغ
و برخورداری از توان و خرد خارقالعاده او سخنميگوید( .ن.ک :پورنامدایان.)9913 ،
سيمرغ در متون صوفية پس از اسلام ،چون منطقالطير عطار و حتي متون فلسفي چون؛
عقل سرخ و صفير سيمرغ شيخ اشراق ،حضـور دارد .سهروردی در عقل سرخ روایت-
ميكند« .پير را گفتم :شنيدم كه زال را سيمرغ پرورد و رستم اسفندیار را به یاری سيمرغ
كُشت .پير گفت :بلي درست است» (سهروردی.)91 :9913 ،
او در صفير سيمرغ نيز آورده است« :بيماراني كه در ورطة علت استسقا و دق

گرفتارند سایة او علاج ایشان است و مرض را سود دارد» (همان .)66 :در في حالةالطّفول ّيه
هم آمدهاست كه :منزلگاه سيمرغ در كوه قاف بر روی درختي است كه ميوة آن خاصيت
درماني دارد .هر كس از آن ميوه بخورد بيمار نميشود( .ن.ک :همان .)10 ،این پيشينة
كهن و حضور پيوستة در عرصة فرهنگ قومي ،بيانگر ارزشهای نمادین و اساطيری
شخصيت سيمرغ هستند.
سيمرغ ،چه در اساطير و چه در قصّهها ،با خویشکارهای یاریگری و راهنمایي و
بخشندگي از جایگاه ویژهای در اساطير ،افسانهها و قصّههای عاميانه برخوردار است.
نکتة مهم این است كه اغلب عناصر جادویي فراخوانندة یاریگر ،به گونهای عنصر جادویي
پرسوزی سيمرغ را یادآوریميكنند .در واقع ،سيمرغ خود برجستهترین بازنمودهای
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كهنالگویي پير خرد در ناخودآگاه قوم ایراني و نمونه عام و دیرینة بازنمود كهنالگوی
پيرخرد بهشمارميرود.
دیو
دیو در معنای نمادین خود ،نماد آیين گذر است ،دنيایي كه غول از آن حفاظت ميكند،
دنيای دروني روح است كه به آن نميتوان رسيد مگر با استحالة دروني» (ر.ک :شواليه و
گربران :9911 ،ج .) 941 ،6در سنت كتاب مقدس ،دیو نماد نيروهای غيرعقلاني است.
(همان) .همچنين دیوها «نماد كاركردهای رواني ،تخيلي ...هستند» (همان .)941 ،ریشة
كاركرد دوگانه دیو را در مفهوم اسطورهای آن ميتوان بازیافت؛ (ن.ک :زرشناس:9963 ،
.)960
دیو در زبانهای هندواروپایي به معنای«خدا» آمده است .در زبان فارسي نيز دیو در
معنای خدا بودهاست « .این واژه در قدیم به گروهي از خدایان آریایي اطلاق ميشد ولي
پس از ظهور زردشت و معرفي اهورامزدا خدایان قدیم (دیوان) گمراه كنندگان و شياطين
خوانده شدند» (یاحقي .)919 :9964 ،بنابراین ،دیو در نقش یاریگر كه در بسياری از
قصّههای دیگر نيز آمده ،به ریشة آریایي خود بازميگردد .دیو یاریگر و رازآموز و بخشندة
عنصرجادویي ،نماد خدایان كهن آریایـي و بنابراین؛ بازنمـود كهنالگوی پيرخـرد
شمردهميشود.
در اغلب قصّهها ،قهرمان با شناخت دیو؛ (از جمله؛ شناخت وارونه كاری دیو ،یافتن
و داشتن شيشة عمر دیو و )...و پذیرش دیو ،دیو به نماد نيروی یاریگر و قدرت محقق
كنندة آرزوها دگرگون ميشود .مانند؛ غول چراغ جادو در قصّهها .از اینروی ،دیو هنگامي
كه با خویشکاریهای راهنمایي و یاریگری و بخشندگي عنصر جادویي در قصّه حضور
ميیابد ،بازنمود كهنالگوی پيرخرد محسوبميشود.
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پری
پری در نمادشناسي نماد«صاحب جادو و نماد قدرتهای خارقالعاده و یا ظرفيتهای
طرارانة تخيل است .پری ميتواند در یک آن تغيير شکل بدهد و بالاترین آرزوها را به
ثمر برساند و یا تغيير بدهد» (شواليه و گربران :9911 ،ج.)196 ،1
پری هم آنگاه كه دارای خویشکاری یاریگری و راهنمایي و بخشندگي عنصرجادویي
باشد ،به ریشههای كهن خدابانوان و الهگان و خدابانوان آریایي بازميگردد« .پری وجودی
لطيف و بسيار زیبا كه اصلش از آتش است و بـا چشم ،دیده نميشود و با زیبایي
فوقالعادهاش ،آدمي را مي فریبد .پری اغلب نيکوكار و جذاب است ،اما در اوستا جنس
مؤنث دیوان معرفي شده كه از طرف اهریمن گماشته شده( »...ن.ک :یاحقي:9964 ،
.)166
پری نيز در اغلب قصّههای عاميانه ،به ریشههای كهن خدایان و خدابانوان آریایي
پيش از زرتشت بازميگردند و نماد نيروی محققكنندة آرزوها و بازنمود كهنالگوی
پيرخرد محسوبميشوند .پری ميتواند نماد قدرت تخيل خلاقي باشد كه همانند خدایان،
محقق كنندة جهان خيالي هستند كه آرزوهایمان در آن محقق ميشود.
اسب
روانکاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه یا روان غيربشری ميدانند .اسب معاني نمادین
بسيار گسترده دیگری هم دارد .اسب در چهرة روشن خود ،نماد بيداری قوة تخيل است.
(شواليه و گربران :9911 ،ج ،)939 ،9و نماد متعاليترین وجه روح (شواليه و گربران،
 :9911ج.)933 ،9
دادهها نشانميدهند كه؛ بازنمود سيمرغ در ناخودآگاه جمعي بيش از همه
بازنمودهای كهنالگویي دیگر با بازنمود اسب پيونددارد .گویي انگارة سيمرغ در
شخصيت اسب پدیدارشده و یا بر آن فرافکني شدهاست .در این موارد اسب نماد روح
و روان ناخودآگاه است و پيرخرد نيز نماد روح و روان ناخودآگاه.
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 .2-1-9تحلیلی از یافتهها
یکي از خوانشهایي كه از تحليل دادههای بهدست آمده از جستجوی نمود پيرخرد به
دست آمد اینبود كه بازنمودهای پيرخرد را بيان نمادین قدرت شهود و تخيل بدانيم.
«ذهن به دو صورت خود را بيانميكند؛ یکي به صورت منطق استدلالي و دیگری به
صورت تخيل آفریننده» (كاسيرر .)99 :9961،بدینترتيب ،نمود پيرخرد در قصّههای
عاميانه آشکاركنندة نقش قدرت شهود و تخيل از چندین بُعد است؛ از بِعد بررسي درون
متني قصّه كه نشانميدهد؛ قهرمان در همة مراحل زندگي خود به یاری شهود دروني و
تخيل آفریننده ميتواند بر دشوارترین چالشهای زندگي پيروز شود .دوم :از بُعد بيرون
متن قصّه؛ پيرخرد به عنوان نمودی از كاركرد شهود و تخيل؛ جنبهای از توان ذهن بشری
است.
تخيل و شهود در شکلگيری شخصيت نقش دارد ،تخيل یاریگر بخش آگاه در
پيمودن فرآیند رشد و رسيدن به فردیت است ،شهود و تخيل در زایایي ذهن و دستيابي
به اندیشههای نو كارآیي دارد و ...از بُعد دیگر ،ميتوان به نقش شهود و تخيل در خلق
باورهـای عاميانـه پرداخت .هر تفسير دیگری هم كه از نمـود كهنالگـوی پيرخـرد
داشتهباشيم ،قصّه ميتواند دادههای قابل استنادی در بارة آن ارائهكند.
 .0نتیجهگیری
امروزه ،شناخـت ناخودآگاه جمعي بشری یـک ضرورت انکارناپذیـر اسـت و نقـد
روانشناختي زمينة بررسي ناخودآگاه جمعي را در متون روایي فراهمكردهاست .در این
متون ،بازنمودهای ناخودآگاه جمعي بشری و قومي به صورت؛ شخصيتها ،موقعيتها
و نمادهای كهنالگویي پنهان است .این پژوهش روشي را برای جستجوی بازنمودهای
كهنالگویي پيشنهادكردهاست.
روش پيشنهادی؛ بهكارگيری نقد كهنالگویي در كنار ریختشناسي قصّه برای
شناخت نمود كهنالگوهای شخصيت در متن روایي است .تا بتواند پژوهشگر را به
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تحليلهای روشنتری از دادههای متني راهبر باشد .در این روش؛ ابتدا ماهيت و عملکرد
كهنالگوها را از دیدگاه یونگ باید شناخت .بر بنياد این شناخت؛ با شيوة ریختشناسانه
به بررسي خویشکاری شخصيتها در قصّهها پرداخت .پس از جمعآوری دادههای متني
از خویشکاریها با سنجش شباهتهایي كه ميان خویشکاریهای شخصيتهای قصّه و
ماهيت و عملکرد كهنالگوها ميبينيم ،ميتوان بازنمود كهنالگوها را پيداكرد .در مرحلة
نخست ،بر اساس خویشکاری شخصيت و در مرحلة دوم با توجه به ارزشهای اساطيری
و نمادشناسـي نمودهـای كهنالگویي شخصيـت ،ميتـوان بازنمودهای برجستـة آن
كهنالگوهای شخصيت را یافت و سرانجام ،با تحليل یافتهها به شناخت تازهای رسيد.
در این پژوهش ،برای ارائة نمونهای كه نشاندهندة چگونگي كاربرد روش
پيشنهادشده باشد ،به بررسي بازنمودهای كهنالگوی پيرخرد ،در  11قصّه از مجموعة
نوزده جلدی فرهنگ افسانههای مردم ایران پرداختيم.
یافتهها نشان دهندة نقش پنهان بازنمودهای كهنالگویي در خلق اسطورهها ،افسانهها
و قصّههای عاميانه اسـت .مطالعة موردی نشان داد كه كهن الگـوی پيرخرد با
خویشکاریهای راهنمایي و یاریگری و بخشندگي ،آنگاه وارد قصّه ميشود كه قهرمان
به خودی خود ،توان گذر از چالشهای حياتي و سرنوشتساز را ندارد .همچنين ،نمود
پيرخرد با بخشيدن عنصرجادویي فراخوانندة یاریگر به قهرمان ،حضوری پيوسته و پنهان
در روایت دارد.
در مجموع ميتوان گفت؛ ســيمرغ ،اســب ،دیو و پری در ناخودآگاه جمعي و قومي
ما به اسـتناد قصّهها نماد قدرت ناشناختة ناخودآگاه جمعي و توان ناشناختة ذهن بشری
هسـتند .به عبارتي ،پير ميتواند نماد قدرت خارقالعادة شـهود و تخيل باشد كه آنچه را
در عينيت ،قادر به شناخت و تحقق آن نيستيم در جهان شهود و خيال بيآفریند.
اینکــه در همــة نمودهــای پيرخرد همواره عنصـــر جــادویي فراخواننــده یــاریگر
دیدهميشـــود ،ميتواند بيانگر نقش جادو ،یا همان اشـــکال و شـــيوههای ناشـــناختة
فراخوانندة قدرت ناخودآگاه جمعي باشد .در نهایت اینگونه تحليلها و دریافتها خود
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ميتوانـد دســـتمـایـة پژوهشهای دیگری در حوزة نقد كهنالگویي روایت و یا زمينة
پژوهشهای دیگری در حوزة روانشناسي تحليلي شود.
منابع
الف) کتابها
.1

انجوی شيرازی ،سيد ابوالقاسم ( ،)9919دختر نارنج و ترنج ،چاپ سوّم ،تهران:
اميركبير.

.2

برفر ،محمد ( .)9961آینة جادویي خيال ،تهران :اميركبير.

.9

برگر ،آرتور آسا ( ،)9960روایت در فرهنگ عاميانه ،رسانه و زندگي روزمره ،ترجمة
محمّدرضا ليراوی .تهران :سروش.

.4

بلتهایم ،برونو ( .)9911افسون افسانهها ،ترجمة اختر شریعتزاده ،چاپ سوم ،تهران:
هرمس.

.5

 .)9961( --------بررسي افسانههای پری از دیدگاه روانشناسي ،ترجمة نسيمنکویي نایيني .اصفهان :هنرهای زیبا.

.6

بهار ،مهرداد ( .)9914پژوهشي در اساطير ایران .چاپ دوم .تهران :آگاه.

.1

پراپ ،ولادیمير ( .)9946ریختشناسي قصّههای پری ،ترجمة فریدون بدرهای،
تهران :توس.

.1

پورنامداریان ،تقي ( .)9913دیدار با سيمرغ .چاپ دوم .تهران :پژوهشگاه علوم
انساني و مطالعات فرهنگي.

.3

درویشيان ،علياشرف و رضا خندان(مهابادی) ( .)9916فرهنگ افسانههای مردم
ایران .تهران :كتاب و فرهنگ.

 .11لوفلر دلاشو .مارگریت .)9944( .زبان رمزی قصّههای پریوار ،ترجمة جلال ستاری.
تهران :توس.
 .11سهروردی ،شهابالدین یحيي .)9913( .قصّههای شيخ اشراق ،تهران :مركز.
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 .12شواليه ،ژان و آلن گربران (  )9911فرهنگ نمادها ،ترجمة سودابة فضائلي ،تهران:
جيحون.
 )9911( --------- .19فرهنگ نمادها ،جلد دوم ،ترجمة سودابة فضائلي ،تهران:
جيحون.
 )9963( --------- .14فرهنگ نمادها ،جلد چهارم ،ترجمة سودابة فضائلي ،تهران:
جيحون.
 .15فرای ،نورتروپ ( ،)9961ادبيات و اسطوره ،مجموعه مقالات اسطوره و رمز ،ترجمة
جلال ستاری .چاپ سوم .تهران :سروش.
 .16كاسيرر ،ارنست ( ،)9961زبان و اسطوره ،ترجمة محسن ثلاثي ،تهران :مروارید.
 .11محجوب ،محمدجعفر ( .)9961ادبيات عاميانة ایران :به كوشش حسن ذوالفقاری.
تهران :چشمه.
 .11ميرصادقي ،جمال .)9966( .عناصر داستان .تهران :نشر سخن.
 .13هال ،كالوین .اس و نوردبای ،ورنون .جي .)9913( .مباني روانشناسي تحليلي یونگ.
ترجمة محمدحسين مقبل .تهران :جهاد دانشگاهي (واحد تربيت معلم).
 .21یاحقي ،محمدجعفر( ،)9964فرهنگ اساطير و داستانوارهها در ادب فارسي ،تهران:
فرهنگ معاصر.
 .21یاوری ،حورا ( .)9964روانکاوی و ادبيات ،چاپ دوم ،تهران :سخن.
 .22یونگ ،كارل گوستاو .)9961( .انسان و سمبولهایش .ترجمه محمود سلطاني .چاپ
ششم .تهران :جامي
 .)9910( .----------- .29چهار صورت مثالي .چاپ سوم .مشهد :آستان قدس
رضوی.
 . )9919( .----------- .24خاطرات ،رؤیاها ،اندیشهها .ترجمة پروین فرامرزی.
مشهد :آستان قدس رضوی.
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 9961( ،--------- .25الف) ،اصول نظری و شيوة روانشناسي تحليلي یونگ ،ترجمة
پروین رضایي ،تهران :ارجمند.
ب) مقالات
 .26ام .مي ،رابرت (« .)9916پيام ادیان؛ نقبزدن به عالم معنا» ،ترجمه مصطفي ملکيان،
نشریه هفت آسمان ،شماره  ،9سال اول .صص .11 – 60
 .21جبری ،سوسن و سحر یوسفي (« )9916خویشکاریهای مشترک انگارههای كهن-

الگویي در قصّههای ایراني سفر» مجموعة مقالات دومين كنگره بين المللي زبان و
ادبيات فارسي ،دانشگاه شهيد بهشتي 90( ،بهمن  ،)9916تهران :ناشر همميهن ،جلد
نهم ،صص .190-914
« )9913( ، -------- .21پيوند عناصرجادویي و انگارههای كهنالگویي در قصّههای
عامه» ،فرهنگ و ادبيات عامه ،سال چهارم ،شماره  ،99صص . 906- 11

 .23حسيني ،مریم (« ،)9961نقد كهنالگویي غزلي از مولانا» ،پژوهش زبان و ادبيات
فارسي ،سال ششم ،شمارة یازهم ،صص .11-996
 .91حق شناس ،عليمحمد ،خدیش پگاه(« ،)9961یافتههای نو در ریختشناسي افسانه-
های جادویي ایراني» ،نشریة دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ،دورة
 ،31شمارة  ،964صص .91-11
 .91زرشناس ،زهره (« .)9963مفهوم دوگانة دیو در ادبيات سغدی» ،نامه فرهنگستان،
دوره  , 6شماره ( 9پياپي  ،)99صص . 966- 960
 .92قائمي ،فرزاد (« ،)9961پيشينه و بنيادهای نظری نقد اسطورهای» ،نقدادبي ،سال ،9
شمارة  99و  ،91صص .34-99
 .99گرجي ،مصطفي و زهره تميمداری (« .)9919تطبيق پير مغان دیوان حافظ با كهن-
الگوی پير خردمند یونگ» ادبيات عرفاني و اسطورهشناختي ،سال هشتم ،شمارة،16
صص.939-911
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 .94مادیورو ،رونالدو ج .و جوزف ب .ویلرایت (« ،)9961كهنالگو و انگارههای كهن-
الگویي» ،ترجمة بهزاد بركت ،ارغنون ،شمارة ، 11صص .161– 169
 .95نوریان ،مهدی و اشرف خسروی ( )9911بررسي كهنالگوی پير خرد در شاهنامه».
شعر پژوهي ،سال پنجم ،شمارة اول ،صص .941-964
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