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Abstract  

      In depth psychology, although the "Ego" is the center of 

"Consciousness" and man communicates with the world around through it, 

the whole psyche has another center called "self" which includes not only 

"Consciousness" but also unconsciousness. In fact, the "self", as the central 

core of the psyche, is the archetype of the totality and the regulator of the 

psyche, through which man achieves the individuality and integrity of 

personality. Because the "self",  like other archetypes, needs to use symbols 

to manifest itself, it appears in myths, dreams, and legends in the form of 

sublime and sacred figures or as symbols of wholeness and, in general, as 

any helper creature, whether living or inanimate. Shahnameh narrative is 

based on epics and myths on the one hand and based on mass and popular 

literature on the other hand. Therefore, it can be the best manifestation of 

unconscious elements and archetypes. Zaririnameh, known as Shahnameh 

of bards is the most comprehensive and longest narration of Shahnameh 

and the one which the authors have studied in detail for the symbols of 

"self".  These symbols are classified into human, animal, object symbols as 

well as rhetoric, the unseen and the tombs of the dead. 
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 چکيده

این  و انانسب  و وای آ آب  س انسب ري اموب خود « خودآگس ژ»ه م کز «من»چاد در روانشناسینژ فر،سه   

دارد کنو لانسوه    خودآگس ژه « خو ش»یننس،ده و ژ کنو روابه م کزی د ب   نو ننس  مژارتبنس    ر ار 

نمونآ تمسمي  و ه  و لاواب  انن آ م کزی روابه کنن«خو ش»گي د. در حقيق ه نسخودآگس ژ را نيز در   مژ

آنجس کو  ،رید. اآ د کو اناسب  وای آ آبه  و ، د   و  کپسرچبژ شخصي  مژکاادۀ رواب  و شمسر مژتاظيم

ژ و ظنوره نيس،  و ای فسده ا، نمسد س دارده در ایسطي ه رؤ س س   ای تجاّ - سنمونو و مسناد د ب  کنن- «خو ش»

سه و  س در شکو نمسد سی تمسمي ه و در کوه در  س ژ وا س و مقدّ سه خود را در ینيمسی شخصي و ا،انسنو

 گذارد.  و نمس ش مژ -اسبچو  ژچو اسندار و - ریسب و  سر ب کاوت    مواودِ  سری

تواناد  ن   ن انده مژ س و ایننسطي   اس ننسده شنندهس ژ شننس اسموه ا، آنجس کو     ايسبِ حمسیننوطومسر سی نقّ

س سب( کو  اسمآ نقّ   و شننسونسمو )موینن س  سشنناد. طومسر ،ر  ینمونوگسه لاسصنن  نسخودآگس ژ و کننژتجاّ

ه  و  فصيو مين طومسر سی ه کو نبسرندگسب  س ژ شنس اسمو ای ه ا، اماآ نقّ ت  ن طومسرت  ن و طو سنژاسمع

: نمسد سی اناسنژه حيوانژه شيئژه و  مبژِ ا ن نمسد س را در انواعِاند در آب ر داخ و «خو ش»   ریژ نمسد سی

 .اند ادی ک دهکاسمژه غيبژ و آرامبسه م دگسب طبقو
 

 .ه نمسدخو ش هشس اسمو هروانشاسیژ فر،س هنسموطومسر ،ر  یکايدی:  سی وافه
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 مومقدّ -1

در روانشناسي ژرفا، روان به دو بخشِ خودآگاه و ناخودآگاه )كه شامل ناخودآگاه فردی، 

همانگونه كه از نامش پيداستتت « خودآگاهي»شتتود  تباری و جمعي استتتت تقستتي  مي

جهانِ پيرامونمان، قستمتي از روان است كه در ارتبا  با آگاهيِ ما از خویشتِِ خویش و 

نام دارد كه وظایف خودآگاهي را به « مِ»كارا و فعّال استتتت  بخش مركزی خودآگاه، 

)فدایي،  «داندخودآگاه محض مي»آن را  تJung) رستتتاند و در ققيقت، یون انجام مي

 ت   13: 0101

دانتد كته همتة محتویتات خودآگتاه به آن ربن دارند و را مركزی مي« مِ» یونت 

ت  1: 0101است )یون ، « مِ»، معيار خودآگاهي، رابطة یک محتوای رواني با رویبدیِ

شتتتده و بخش دیگرِ روان استتتت كه در زیرِ لایة خودآگاهيِ روان واق « نتاخودآگاهي»

ده هي نرسياند و هنوز به خودآگاهای رواني است كه فاقد آگاهيمشتمل بر تمامي پدیده

اند  ناخودآگاهي از قيطة شناخت ما خارج رو،ایِ از اند ادراک نشتده« مِ»و به وستيلة 

 شود: فردی، تباری و جمعي/ همگاني به سه بخش تقسي  مي

هاستتتت  كوفتهها و دره زدهها، واپسهای ناخودآگاه فردی، نهفتهعنتاصتتتر و مایه

ست اش پذیرفته نيهایي كه برای انسان در زندگِي خودآگاهانهمعني كه تمام اندیشهبدیِ

ها با اخلاق و دیِ و آداب و رستتوم او در ناستتازی استتت، به ستتوی یا ایِ اندیشتتهو 

های ناخودآگاهي تباری و جمعي/ شتتوند  عناصتتر و مایهناخودآگاه فردی واپس زده مي

آیند و ميراثي خودآگاهي پدید مي« مِِ»ميانجي همگتاني، برخلتان ناخودآگاه فردی، بي

ز زندگي نياكان و قتي از دوراني كه بشر در مراقل هستند از زندگاني تاریخي گذشته، ا

 ت   221: 0111زیست ) شميسا، قيواني مي

كسي، چونان ارمغاني آنسَری و آنجهاني به او پيشکش شدن هر ایِ محتویات با زاده

اری های ناخودآگاه تبشود  و شاید از نگاهي فراگير، بتوان بر آن بود كه عناصر و مایهمي

ای باشتتتند كه در همة ن غرایزند، ليک ایِ غرایزِ انستتتاني اگر به گونهو همگتاني، هما
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های نمونههای جهان، در ستتان و ستتيمایي یگانه و یکستتان یافته آیند، نام كهِانستتان

گروهي از مردمانِ و همگاني باید بر آنها نهاد و اگر ایِ غرایز انستتتاني، در تبار  جمعي/

  ت05-04:  0110های تباری بداني  )اتوني، نمونهِسرزميني دیده شوند، باید آنها را كه

های رفتاری و ای هستتتتند كه تمایل به ستتتاختِ كنشها، قوّة طرحِ اوليهنمونهكهِ

ای است از سازمان ساختار پيچيده»ها دارند و ساختار آنها ایِ یکستان در انستاناندیشته

 هایيالگوها، گونهكه كهِیونت  با تکكيد بر ایِ نکته ت  »Neuman, 1974: 4« )رواني

ها را به عنوان رخدادهای شتناسان كه بر آن بودند تا ایِ گونهموروثي هستتند، از انستان

)گوریِ  «گيردگردد، فاصله ميمنتقل مي ،ای بينگارند كه از نسلي به نسل دیگراجتماعي

 ت 011: 0111و دیگران، 

برد: آنيما، آنيموس، سایه، آنها نام ميهایي كه یون  از نمونهتریِ كهِاز جمله مه  

استتت  به عقيدة یون ، پختگي و رشتتد رواني تنها به وستتيلة « خویش»نقاب، مادر، و 

و « خودآگاهي»آید بلکه لازم استتتت بيِ خودآگاهي و كوشتتتش ارادی به دستتتت نمي

ها نمونه، از نيرویِ قدرتمند كهِ«مَِ»پيوند و آشتتتتي برقرار شتتتود و « نتاخودآگتاهي»

 و كمال روح نائل آید  « فردیت»نماید تا بدیِ وسيله به جوید و به آنها توجه بهره

ای استتتت نمونهمهمتریِ كهِ« خویش/ خود»های ناخودآگاهي، نمونهدر ميان كهِ

رستتتاند  در ققيقت، كته در بتالش و تماميتِ رواني نقش دارد و انستتتان را به بلو  مي

های دیگر ای كه همة ستتتامانهت  نقطه، نقطة مركزی شتتتخصتتتيت استتت«خویش/ خود»

 پيوندد وگردند و او، آنها را به همدیگر ميبه گردِ آن مي ،شتخصتيت، چونان ستارگاني

، )سياسي رساندستازد و شخصيت را به یگانگي و ترازمندی و بهنجاری ميهماهن  مي

 ت 32-30: 0154

اند، فاً نيرویي روانيصر ها به خودیِ خود قابل رؤیت نيستند ونمونهاز آنجا كه كهِ

ت  Jacobi, 1959: 74شوند )به واسطة ذهِِ خودآگاه، در قالب نماد ادراک مي رواز ایِ

ِِ ناخودآگاه بشر سرچشمه ها، افسانههدر اساطير، قصّ ها و ادبيات عامه، كه همگي از ذه
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دارند،  های رواني انستتانتریِ لایهگيرند و ستتاخت و پرداختِ آنها ریشتته در عمي مي

ی هادر قالب نمادها و شخصيت -كه تودة مردم هستند- محتویات روانيِ ستازندگانشان

شوند و بدیِ طری ، كهِ نمونة ناپيدا، كالبدینه و ملموس داستاني، دیداری و پيکرینه مي

تریِ عنصتتر رواني استتت، از ایِ كه از نظر روانشتتناستتي ژرفا، مه « خویش»گردد  مي

تریِ نمادها و تصتتاویر را در استتاطير و تریِ و كاملو متعالي قاعده مستتتیني نيستتت

 ها به خود اختصاص داده است افسانه

ها نمونهتریِ انواع ادبي در شتتناخت كهِالي یکي از معتبرتریِ و مه طومارهای نقّ

 هااند كه ریشه در قماسههایي عاميانهآیند  زیرا داستانو ناخودآگاه جمعي به شتمار مي

، بر بنياد ناخودآگاه جمعي و هاآن ایند، و به واستتطة جنبة استتطورهاطير ایراني دارو استت

الانت، نوشتة مرشد )موستوم به شاهنامة نقّ« نامهزریری»اند  طومار همگاني بنا نهاده شتده

الي شتتاهنامه تریِ طومار نقّكه جام  ،-الان عصتتر پهلویاز نقّ- اصتتفهانياس زریریعبّ

ر عاميانه به شما-اییکي از بهتریِ مناب  اسطوره چاپ رستيده، استت و در پن  جلد به

را با تنوعي گستتتترده در آن دید و « خویش»توان كتاركردها و نمادهای آیتد كته ميمي

 بررسي كرد 

 

  يسب ماأ و -1-1

مسکلة اصلي ایِ مقاله، تبييِ و روشنداشتِ نظریة یون  دربارة هستة مركزی روان یعني 

الي تریِ طومار نقّبتازنمودِ انواع گونتاگون و متنوعِ نمتادهتای آن در جتام ، و «خویش»

استت  نمادهایي كه طيف وسيعي از موجودات جاندار و  -نامهطومار زریری-شتاهنامه 

ها و واستتتطة هميِ نمادها، از گرفتاریگيرد، و قهرمتان داستتتتان بهجتان را در برميبي

 یابد  رو رهایي ميهای پيشدشواری
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 ريشياآ تحقيق -1-9

ها و ناخودآگاه جمعي، تحقيقات و تکليفات زیادی توستتن پهوهشگران نمونهدربارة كهِ

غربي و ایراني صتتورت پذیرفته استتت كه ذكر نام آنها در ایِ مقاله خارج از قوصتتلة 

خوانندگان است  با وجود تکليفات و تحقيقات گسترده در ایِ زمينه، جای شگفتي است 

تریِ عنصر رواني در روانشناسي ژرفا به شمار تریِ و اصلي، كه مه «خویش» كه دربارة

از  پذیرفته است كه برخي اندكي به صورت كامل و جام  انجامآید، تحقيقات بستيار مي

 آنها عبارتند از:

و     « خود: نمادهای تماميت»های با عنوان« انستتان و ستتمبولهایش»دو فصتتل از كتاب  -0

ت كه دربارة نمادهای تماميت، شامل نمادهای  215-140: 0103)یون ، « خودارتبا  با »

   انسان است« آیند فردیتِفر»و نقش ایِ كهِ الگو در « خود»انساني، شيئي و هندسيِ 

شتدن در اشتعار نسيمي، با تکيه بر « خود»از همانندستازی تا فردیت: چالشِ »مقالة  -2

از علي اقمدزاده، خليل پرویني، كبری روشنفکر « ملالگوی انسان كاكاوانة كهِنقد روان

یِ نسيمي، ت كه در آن، به نقد روانشناسي شخصيت عمادالدّ 0113و قستيِ محمدزاده )

ر ب« خود» الگویِیندِ فرافکنيِ كهِآشتتاعر و صتتوفيِ قرن هشتتت ، از طری  بررستتي فر

الله نعيمي و )عت، فضل ، چون رسول اكرم )صت، قضرت علينمادهایي از انستان كامل

     پرداخته شده است  

از ليلا غلامپور آهنگر « الطير عطاردر منط « خود»ل مفهومي واژة ستتير تحوّ»و مقالة  -1

كه به بررستتي دو نوع خود   ت0110كلایي، محمود طاووستتي و شتتهيِ اوجاق عليزاده )

« جستت  و روان»ة الطير، كه ناظر به دو جنبایت در منط نمونهای و خودِ كهِ)خودِ ستتایه

  شناسي یون  است، پرداخته شده استدر روان

، برای «خویش»نگارندگان در ایِ جستتتتار برآنند پس از بح  و بررستتتي دربارة 

و بازتاب آن در « خویش»نخستتيِ بار به صورت كامل و جام  به انواع متنوعِ نمادهای 

 نامه بپردازند الي زریریطومار نقّ
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 تحقيقض ورت و ا مي   -1-9

الي شتتاهنامه از آنجا كه یکي از بهتریِ دستتتاوردها و تراوشتتات ناخودآگاه طومارهای نقّ

نة نمويات كهِاز منظرِ روانشتتناستتي ژرفا، بررستتي تجلّ آید،یرانيان به شتتمار ميجمعي ا

  با توجه به چنيِ اهميتي، در ایِ هستتتتنددر ایِ گونتة ادبي، قتائز اهميتت « خویش»

دهای تریِ طومار شاهنامه را از منظر تنوع و گوناگوني نما  جام ایپهوهش ستعي نموده

 كني   بررسي « خویش»

 

  حث و   ریژ -9

 ت  ن لاص  روابم عس ژ« خو ش» -9-1

تری در ميان دایرة چند كه وستي  باشد، همواره باید همچون دایرة كوچکخودآگاهي ه»

دل دریا  و ناخودآگاه، همچون خودِ ای در ترِ نتاخودآگتاه باقي بماند  مانند جزیرهبزرگ

، مركزِ خودآگاه استتت و خودآگاه، «مِت  »11-10: 0111)یون ، « پایان استتتدریا بي

 تواند مركز روان قلمداد گردد  نمي« مِ»بخشي كوچک از روان و شخصيت  بنابرایِ، 

ایِ  -یعني ه  خودآگاه و ه  ناخودآگاه را- شتتخصتتيت را در نظر آوری ،اگر همة 

، یون  روكل وجود را در برگيرد  از ایِمركز، باید ميان خودآگاه و ناخودآگاه باشتتد و 

سياسي،   :ک )ر نهدپندارد و نامش را خویش/ خود ميتریِ عنصر روان ميآن را باارزش

تنها  ،«مِ»زیرا   است« مِ»تر از شخصيتي كامل« خویش»تر، ت  به بياني ستاده30: 0154

، «خویش»ولي  ،تMcGuire, 1993: 299آگاهيد ) از آن، شتتامل چيزی استتت كه شتتما

 گرددآید و مركزِ ميدان انرژی رواني قلمداد ميمركز كتل شتتتخصتتتيتت به شتتتمار مي

(Samuels, 2005: 72 ت 

 

 

 

 
 خودآگاهی

 خودآگاهینا

 «من»

 «خویش»
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، یاری دروني استتت كه فرد، ناگزیر استتت همواره به او توجه كند و از او «خویش»

پي برده « خویش»ها، به ميانجي مکاشتتفه، به وجودِ یاری طلبد  بشتتر در درازنای هزاره

ناميدند  مصتریان آن را یا نگهبان روح مي Daimonای كه یونانيان آن را استت، به گونه

Ba  شتتده استتت ن نمادیِ ميای با ستتر انستتادر پيکرة پرندهیا بخشتتي از روحِ خود كه

مانده داشتتتند  جوام  واپسو روميان آن را چونان همزاد انستتان، گرامي مي انگاشتتتندمي

 كردند  نيز آن را روحِ نگهبانِ قلول كرده در قيوان یا بُت تلقي مي

ان نزد بوميای روشِ و رسا، را در دنيای بيرون، به گونه« خویش»برجستة كاركرد 

بيني   ایِ بوميان كه كنند ميزندگي مي لابرادُرهای كه در جنگلت niisusaap) ناسکاپي

كنند و های بسيار دور از یکدیگر زندگي ميگذرانند، در گروهاز راه شکار روزگار مي

هيچگونه آداب و باور و مراس  مذهبي جمعي ندارند  و بنابرایِ، هر فرد ناسکاپي ناگزیر 

ر دنيای سادة او، روحِ هر است تنها به صدای دروني و الهام ناخودآگاه خود بسنده كند  د

نامد  یا مِيستاپئو )انسان بزرگت مي« دوست مِ»انسان، همراه درونيِ اوست كه آن را 

ميرد و تنها در لحظة مرگ انسان یا كمي ميستاپئو، در قلب انسان جای دارد  هرگز نمي

كند  آن گروه از شود و در جس ِ انسان دیگری قلول ميپيش از آن از وی جدا مي

كوشند به مفهوم و ققيقت آن كنند و ميهای خود توجه ميهایي كه به خوابناسکاپي

ت  242: 0103برقرار كنند )یون ، « انسان بزرگ»ای تنگاتن  با توانند رابطهدست یابند، مي

ست كند، چيزی نيبه عقيدة یون ، ایِ عنصر ذاتي كه به میابه راهنمایي دروني عمل مي

  ت 244)همان: « خویش»جز 

درک و رؤیت نيستتتند،  از آنجا كه هيچ یک از عناصتتر رواني به طور مستتتقي  قابل

هایِ بيروني و قابل درک است  ایِ عناصر بر پدیده« فرافکنيِ»یکي از كاركردهای روان، 

در دنيتای واقعي، ایِ فرافکنيِ رواني، بر روی افرادی كته بتا آنهتا به طور مستتتتقي  در 

دایان و اهریمنان، قهرمانان ها و اساطير، همگيِ خذیرد و در افسانهپارتباطي ، صورت مي

قهرمانان، قيوانات و گياهان، و قتي همة عناصتر سماوی چون خورشيد و ماه و و ضتد
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ها و عناصر پنهانِ رواني ما هستند كه بر آنها نمونهها و نمادهایي از كهِستتارگان، جلوه

  .تJung, 1955: 9  :ک ر ،رافکنياند )دربارة اسطوره و ففرافکني شده

عاميانه دارند، همانند استتتاطير و -ایالي، كه زیرستتاختي استتتطورهطومارهای نقّدر 

شتتتود و داستتتتان نمادینه مي« قهرمانِ»خودآگاه در پيکر و كالبد « مِِ»ها، غالباً افستتتانه

 مانند پادشاه، پيامبر، منجي و قتي« العادهفوق»و « والا»نيز در شتکل شخصيتي « خویش»

های خویش در رؤیاها دربارة نماد گردد دایره، مرب  و     ظاهر مينمادهای كليّت مانند 

در « خویش»نامه، از آنجا كه در طومار زریریت  Sharp, 1991: 73  :ک ر ،هاو افستتانه

شود و در تنگناها و قوادث داستان ها و نمادها ظاهر ميای از شتخصيتطيف گستترده

به  ،در زیر ،رستتتاند، بنابرایِخودآگاه استتتت یاری مي« مِِ»كه نمادی از « قهرمان»بته 

 پردازی : آنها مي بررسي

 

 نمسد سی اناسنژ -9-9

ر آن د« سختِجان»نيرویي شتگفتار و برتر برخوردار است و نمادِ جهاني و از « خویش»

 «زرتشت نيچه»استت  یون  در ستمينارش دربارة « پير فرزانه»ها و ملل، تمامي فرهن 

 گوید: چنيِ مي« خویش»و « پير فرزانه»پيرامون ارتبا  

یا راهنمای ارواح « پستتتيکوميوس»نماد چهرة آموزگار بزرگ، آغازگر و  پير فرزانه،

نيز شتتتود  « خویش»بيني و شتتتهود، قاوی تواند برای مدتي با نوعي ژرناستتت و مي

دهتد، زیرا او همان راهنمایي استتتت كه دانتد و تعليمش ميزیتاد مي «خویش»دربتارة 

گوید وی، قانوني استتتت كه ميكند  در روانکاآغازگران را در مستتتير كمال، هدایت مي

نيز در ایِ چهره ظاهر « خویش»كرد، « پير فرزانه»نمونة وقتي بيمار شتتروع به درک كهِ

 ت 011ب:  0103شود )یون ، مي

در فصتل سوم كتاب ت Marie-Louise von Franz)دكتر ماری لویيز فون فرانتس 

 يپير فرزانه را تجلّ گوید،ستتخِ مي« خویش»هایش، آنجا كه دربارة انستتان و ستتمبول»
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ه های عاميانكه از افستتانهرا « پریزاد»ای اتریشتتي به نام داند، و آنگاه افستتانهمي« خویش»

   پير فرزانه استتت، نمادكه تجستتّ « پيرِ گيتارزن را»كند و در ایِ داستتتان، استت، نقل مي

 كند: معرفي مي« خویش»

جاِن ي از آنها كنار پيکر بيپادشاهي به سربازان خود فرمان داده بود كه هر شب، یک

شتاهزاده خانمي ستياه كه طلست  شتده بود پاسداری دهد  هر نيمه شب، شاهزاده خان  

م یک ستتترباز كه نوبت نگهبانيش كشتتتت  ستتترانجاخاستتتت و نگهبان خود را ميبرمي

رستتتيتده بود نافرماني كرد و به جنگل گریخت  در جنگل به یک پيرِ گيتارزن كه در فرا

خداوند بود برخورد كرد و پيرِ نوازنده به او گفت كجای كليسا خود را پنهان  واق ، نمودِ

كند و چه كار كند كه شتتتاهزاده خان  نتواند او را بکشتتتد  و ستتترباز با ایِ یاری الهي 

-213الف:  0103توانستت طلس  شاهزاده خان  را بشکند و با وی ازدواج كند )یون ، 

 ت 215

 در كسوت عابداني است كه« پير فرزانه»ي تریِ تجلّدر طومار شتاهنامة زریری، بيش

كنند و قهرمانان داستتتان، هنگام گرفتاری، به نزد آنان ها زندگي ميها یا صتتومعهدر كوه

وم ه» تریِِ ایِ عابدان،گيرند  معرونروند و از نيروی جادویي و غيبيشتتان یاری ميمي

سکونت دارد و از اسماء اعظ  الهي باخبر « فلک فرستایِ چيِ»استت كه در كوهِ « 0دعاب

 است  

نما و بيند كه قتي از طری  جام جهاننخستيِ بار، جمشيد وقتي خوابي هولناک مي

رود و او، خواب جمشيد برد، به چيِ، نزد هوم ميجُن ِ اسطرلاب پي به راز خواب نمي

ت  پس از داستانِ 011-012: 0113الان، كند )شتاهنامة نقّرا بر پایان پادشتاهيش تعبير مي

 فریدونتریِ نقشِ هوم عابد، پرورش و تربيت تریِ و مه پادشتتتاهي جمشتتتيد، بزرگ

از دستتت دژخيمان ضتتحاک گریخته و به كوه فلک فرستتای  فرانکاستتت كه با مادرش 

كه « خویش»استاس روانشتناسي ژرفا،  ت  در ققيقت، بر011-011اند )همان: چيِ رفته
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دهد و باع  تعالي و را پرورش مي -فریدون- «مِ»ظاهر شتتتده،  «هوم عابد»در چهرة 

 شود مي تماميت شخصيت او و رسيدنش به پادشاهي

نامه در علتاوه بر هوم عتابد، عابدان دیگری نيز هستتتتند كه قهرمانان طومار زریری

 طلبند  از جمله:تنگناها از آنان یاری مي

كه هيچ مركبي  گرشاسبو  الفت عابدی از نستل جمشتيد كه در كوه ستتاكِ است

را كه از « كرگي بحری»رود و آن عابد، نشتتانِ را ندارد، به نزد او مي تابِ تحملِ وزن او

    ت350-352دهد )همان: بوده است به او مي طورگآنِ 

، به نزد هوشتتن  چهل دستتتبت گرشتتاستتب برای نجات ملکة قندهار از دستتت 

رود و راه و چاِه رهایي ملکه را از او كه از آینده و گذشته خبر دارد مي عابدی روشندل

    ت141گيرد )همان: فرامي

توان او را در آتش گرشتتاستتب از كشتتتِ جانوری هفت ستتر كه فقن مي جت وقتي

است، و  قانهای رود كه در پشتتِ كوهشتود به صتومعة عابدی ميكشتت، درمانده مي

برو و روغِ سمندر را از آنجا بياور و بدن  مجوس بِ ستامبرة گوید به مقعابد به او مي

كِ تا بتواني اژدهای هفت ستتر را در آتش بکشتتي )همان: خود را به آن روغِ آغشتتته

    ت100-113

خواهد به ایران قمله كند، دربارة ستترنوشت خود از دت افراستياب، هر نوبت كه مي

پرستتد )همان: اخبر استتت، ستتتالاتي ميكه از آینده و گذشتتته ب فرزَنشتتاد عابدی به نام

    ت0151

جوید )همان: از راهنمایي پيری عابد بهره مي شاه تور، در شکستِ طلس ِ برزو تهتتت

 ت 1012

 عابدان، آگاهي آنان از گذشتتته و آیندهتریِ ویهگي ها، مه در بيشتتتر ایِ داستتتان

یرا آید  زبه شتتمار مي« خویش»تریِ ویهگي استتت، كه ایِ ویهگي، در ققيقت، بنيادی

نها گيرد، نه تبه عنوان یک اصطلاح فراگير كه همة ارگانيس  زندة ما را در برمي« خویش»
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خاكي - گذشتتتة ماستتت، بلکه نقطة عزیمت استتتيت زندگي شتتامل رستتوبات و كلّ

ت و Jacobi, 1957: 65ه خواهد گرفت )قاصتتلخيز كه زندگي آینده از آن ستترچشتتم

 ت 11: 0111زمان است )یون ، بدیِ طری ، بي

، پيامبران هستتند  از آنجا كه یون  بر ایِ باور استتت كه «خویش»نمادهای از دیگر 

ی تي خدابه عنوان یک واقعيت رواني، و مفهوم ستتنّ« خویش»هيچ تفاوت استتاستتي بيِ 

، بنابرایِ پيامبران نيز به عنوان نمایندگان خدا، تsharp, 1991: 73متعتال وجود ندارد )

باشتند  شتاید به هميِ دليل است كه یون ، مسيو و دیگر « خویش»توانند نمادی از مي

 ت  sharp, 1991: 73:  و 0101یون ،   :ک داند )رمي« خویش»پيامبران را نماد 

یاریگرِ قهرمان ظاهر الهي به عنوان چهرة  نتامته نيز دو بار پيامبراندر طومتار زریری

كه از اولياءالله و  یوش  بِ نونشتوند  بار نخستت در داستتان كاوة آهنگر استت كه مي

پيامبران الهي استت، پيش از مرگ خود، چرمي دباغي را كه اسماءالله و طلسماتي بر آن 

ه دوست بود كقدری شاهدهد و كاوه كه پيش از آن، بهنقش بستته شتده بود، به كاوه مي

شتتکر خدای »كردند، ي دژخيمان، مغز ستترِ فرزندانش را خوراک ماران ضتتحاک ميوقت

شتتود و خشتتمي زائدالوصتتف با دیدن آن چرم، دچار تغيير روقي و رواني مي «كرد!مي

-010: 0113الان، افرازد )شاهنامه نقّكند و عَلَ  قيام برمينستبت به ظل  ضحاک پيدا مي

 ت   003

ای دوميِ بتار بته عنوان ناجي قهرمان )خ مَِت در ظهور یتک پيتامبر )خ خویشت بر

نامه، آنجاستت كه رستت  پس از شتکستت از ستتهراب، بعد از هفت سال طومار زریری

كند و هنگامي كه از قالِ آویز ميها، خود را به شتتاخة درختي قل ستترگرداني در بيابان

 آید و دستي)عت به دیدار او مي نوح نبيشتود و در آستانة مرگ است، طبيعي خارج مي

ت  وقتي بندد  رسكشد و كمربندش را كه از ميانش گسيخته، بر ميانش ميبر بازویش مي

بيند شتتاخه شتتکستتته و بر زميِ افتاده استتت و قالي خوش دارد، به آید، ميبه خود مي
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ده شتت بستتتة نوحیابد كه كمرتواند قتي درختان را از بِ بركند  پس درمينحوی كه مي

 ت 2021-2021است و نيرویش برای نبردِ دوباره با سهراب، افزون شده است )همان: 

در طومار زریری، موبدان دانا و غيبگویي « خویش»ي نمتاد انستتتانيِ ستتتوميِ تجلّ

اند و پيران ویستته، دو بار برای آگاهي از چگونگي ستتاكِ« قلعة موبدان»هستتتند كه در 

 رود  نزد آنان مي پيروزی لشکر توران بر ایران، به

گویند: هر لشکری كه زودتر به پيران مي هفت لشتکرموبدان، بار نخستت در جن  

یازده را پناهگاه خود ستتازد، فاتو جن  استتت، و بار دوم كه پيران در جن   كوه هماون

ز را بگيرد پيرو كوه گليبدگویند هر گروهي كه زودتر رود بته او ميبته نزد آنتان مي رخ

 -2301روهي كته زودتر طبتل جن  بزند، مغلوب جن  استتتت )همان: و هر گ جنت 

 ت 1221و  2300

در پایانِ ایِ فصتتل از ستتخِ، موضتتوعي را باید یادآور شتتد و آن ایِ استتت كه 

، خود را از تمامي مقاصتد مشخ  و «مِ»تواند واردِ عمل شتود كه زماني مي« خویش»

ها برهاند و بدون قصد و غرض، به كشش دروني توجه كرده و خود را وقف دلبستتگي

« مِ»رت، عواقبي ستتتخت منتظر ت  در غير ایِ صتتتو245-243: 0103آن كند )یون ، 

 خواهد بود  

شتتتاه در طومار  كاوس)قهرمانت را دو بار توستتتن « مِ»خودستتری و خودكامگي 

كه - كه در سان و سيمای زال« خویش»  دو باری كه كاوس به ندای نامه شاهدی زریری

دهد و ستترانجامي تلخ و نافرجام نصتتيبش گوش فرانمي -جلوة واقعي پير فرزانه استتت

 ردد:گمي

فتار پذیرد و گركه كاوس پند زال مبني بر نرفتنش به مازندران را نمي نخستتت، آنجا

  كه ایِ داستتتتان برگرفته از 0321: 0113الان، شتتتود )شتتتاهنامه نقّدیوان مازندران مي

شدنِ زال از ت  و دو دیگر، داستان مان 1-2/00: 0131فردوسي،   :ک ر– شتاهنامه استت

  روداستت  كه كاوس، پند زال را نيوشتتا نيست و به آسمان ميپرواز كاوس به آستمان 
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اهنامة شتتود )شمي دیو ستتپيدپستر  تنکابلافتد و استير كند و به آمل ميولي ستقو  مي

 ت   0150-0151: 0113الان، نقّ

در یکي از طومارهای دیگر، اصرار زال به نرفتِ كاوس به آسمان به قدری است كه 

س قرار استت در آن توسن پرندگان به آسمان برده شود، ووهای صتندوقي را كه كاپایه

ه زميِ ب شود وولي هنگام برخاستتِ پرندگان، نزدیک بام قصر، دستش رها مي  گيردمي

 ت 010: 0115) طومار كهِ شاهنامه فردوسي،  شکندافتد و پایش ميمي

 

 نمسد سی حيوانژ -9-9

ها، قيوانات هستند كه ها و افسانههدر اساطير، قصّ« خویش»یکي دیگر از نمادهای رای  

زندگي  جاهایِ و قهرمان را در تنگناها و سخت شتوندميگر ظاهر ریای یابه عنوان چهره

 نویسد: رسانند  یون  در ایِ باره ميیاری مي

كند و طبيعت غریزی ما و پيوند معمولاً به صتتورت یک قيوان نمود پيدا مي« خود»

های ها و افسانهكند )درستت از هميِ روستت كه در استطورهآن با محين را نمادیِ مي

رامون با طبيعتِ پي« خود»كني ت  رابطة دهنده برخورد ميشمار قيوانات یاریپریان، با بي

روان ما به نحوی در بافت « ات  اصتتليِ»شتتود كه و قتي كيهان، اقتمالاً از ایِ ناشتتي مي

 ت 101الف:  0103)یون ،  دنيای دروني و بيروني مشاركت دارد

ها، بارها در های پریان و افستتتانههنامه نيز قيوانات، به مانند قصتتّ در طومار زریری 

شتتتوند  در ایِ طومار كاركردهای نمادیِ قيوانيِ كستتتوت موجوداتي یاریگر ظاهر مي

 ، به چهار طری  است: «خویش»

 بخشي به انسان در كشف و اختراع: الفت الهام

توستتتن انستتتان، با  دادیان، برخي اختراعات و اكتشتتتافاتدر زمان قکومت پيشتتت

، بافندگي و كيومرث، همستتتر صتتتفورادهد  میلاً گرفتِ از زندگي قيوانات رخ ميالهام

رای يرد و همو، بگبافتِ بود فراميدر صتتحرا كه در قال تار رِشتتتِ را با دیدن عنکبوتي
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 گيردیاد مي ،مورچگانشتتدن غلات، ستتاختِ زیرزميِ و انبار را از جلوگيری از فاستتد

كه - نيز تشتتکيل نظام و دربار و درباریان را جمشتتيدت  35-33: 0113)شتتاهنامه نقالان، 

 ت 000آموزد )همان: عسل ميزنبوراز تشکيلات با الهام  -پيش از او وجود نداشت

 بت پرورش قهرمان در كودكي توسن قيوان: 

شتتده توستتن رورش كودکِ رهاهای استتاطيری، پانهای رای ِ داستتتمایهیکي از بِ

كه در « خویش»نمونة ها، بر استاس روانشناسي ژرفا، كهِقيوان استت  در ایِ داستتان

پناه را از شود و كودِک بيها نقشتي یاریگر دارد، در نماد قيوان ظاهر ميزندگي انستان

ها، های استتتاطيری اینگونه داستتتتانتریِ نمونهدهد  مه و پرورش مي مرگ نجات داده

 و زیگفریدتوستتن خرس، رومولوس توستتن ماده گرگ،  پاریسپرورش پهلواناني چون 

توسن گاو، و  فریدونت، 42، 45، 10-12و  01: 0110توسن ماده گوزن )رانک،  تلفوس

 ت 031و  0/31: 0133توسن سيمر  است )فردوسي،  زال

در طومار زریری نيز پن  تِ از پهلوانان ایراني، در كودكي توسن قيوانات شير داده 

رادر ب- بهراماستتت كه وقتي  گودرزیابند  یکي از ایِ پهلوانان، شتتوند و پرورش ميمي

را  قارَن، همسر ماه طلعتدر شتکارگاه، نادانستته قصد تجاوز به  -قارَن و عموی گودرز

گيرد و به ستتتمتي شتتتيرخوار در آغوش مادر استتتت، از او ميدارد، گودرز را كه طفلي 

رد گيای كه در آنجاستت، طفل را در وسن زميِ و آسمان ميولي بوزینهكند، پرتاب مي

 ت 411-411و  520-521: 0113الان، كند )شاهنامه نقّبرد و او را بزرگ ميو با خود مي

ت توسن ز كه طفلي شيرخوار اسنيز تقریباً سرنوشتي شبيه به پدرش دارد  او ني گيو 

شدن به دست شاه خاور، به جنگلي برده ، برای در امان ماندن از كشتهماه خاورمادرش، 

شتود ولي از آنجا كه شتيرِ پستان ماه خاور خشک شده است، ماده شيری درنده، گيو مي

به نيز شبيه  سهراب یلت  داستتان 340كند )همان: دهد و بزرگ ميرا در جنگل شتير مي

 رسيوزگآنگاه كه از دست سربازان - تهمينهداستتان گيو است زیرا او نيز توسن مادرش 
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مرده است شير  شتود و توستن ماده شتيری كه فرزندشبرده ميای به جزیره -گریزدمي

 ت   0045كند )همان: شود و به مدت چهارده سال در كنار شيران زندگي ميداده مي

كه اولي توستتن گاو و دومي توستتن هستتتند  زالو  فریدوندو پهلوان دیگر طومار، 

اند و از یابند، ولي از آنجا كه ایِ دو داستتتتان برگرفته از شتتتاهنامهستتتيمر  پرورش مي

 كني  نویسان نيستند، از ذكر مجدد آن خودداری ميالان و طومارمبدعات نقّ

 شدن نطفة پهلواني نو: جت بردنِ پهلوان به نزد دختری زیبا و بسته

دادنِ پهلوان ، قرار«خویش»بتته عنوان نمتتادی از  ي از كتتاركردهتتای دیگر قيوانیک

ه شود  در ققيقت، از آنجا كداستان در مسيری است كه در آن، نطفة پهلواني نو بسته مي

  :ک در روانشتتناستتيِ ژرفا گاهي یادآور مفهوم ستتنّتي خدای متعال استتت )ر« خویش»

sharp, 1991: 73كه در اساطير و - ند تقدیر امور انستانِ خودآگاه راتوا، ميرو  از ایِت

 در اختيار بگيرد و سرنوشت او را رق  بزند  -شودها، در قالب قهرمان نمادینه ميداستان

به واستطة بردنِ پدرانشتتان توسن قيوان  برزوو  طورگنامه، نطفة در طومار زریری

پا كه در پي شکار آهویي گریز كورن در داستتان اول، شتود  نزد دختری زیبا بستته مي

ود شرسد و عاشقش ميمي كيهام ایلخانيدختر  زعيمهاست، به واسطة آن آهو، به خيمة 

: 0113الان، شتتود )شتتاهنامه نقّبستتته مي طورگكند و در آنجا نطفة و با او ازدواج مي

زخ   تمشتتتک كاشتتتغریاز  ستتتهرابكه  ت  در داستتتتان دوم نيز پس از ای250-241ِ

برد و به شهر از ميدان به در مي -در قالي كه بيهوش استت- ارد، ستمندش او رادبرمي

وند، شكه آن دو با ه  آشنا مي برد و پس از ایِ، دختر شاه شنگال، ميشهره، نزد شنگال

 ت 0110-0102آید )همان: از صلب سهراب در رق  شهره پدید مي برزونطفة 

 دت در نقش یاریگر: 

آید و در شتتراین زریری، ستتيمر  بارها به كمک رستتت  مي اسدر طومار مرشتتد عبّ

شتتابد  سيمر  از آنجا كه در شاهنامه در نقش یک پزشک ظاهر ستخت، به یاری او مي

های ت در یکي از داستتتان5/411: 0115  همان 233-0/231: 0133شتتود )فردوستتي، مي
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به واسطة زهری كه  وستيلة شتاه مهره و شير، از مرگِ قتميایِ طومار نيز، رستت  را به

 ت 0511-0551: 0113الان، شاهنامه نقّ) دهدوالي تاشکند به او خورانده بود نجات مي

در داستان رست  و سهراب نيز، آنگاه كه تهمينه به انتقام خونِ سهراب به قصد جن  

آید، ستتيمر  با آمدن نزد تهمينه و برشتتمردن دوازده قاتل ستتهراب، با رستتت  به زابل مي

ز آلام طری  اكند، و بدیِقتل ستهراب، صترفاً توستن رست  را كمرن  و منتفي مي اتهامِ

الوقوع بيِ تهمينه و رستتت  جلوگيری كاهد و از جنگي قریبروقي رستتت  و زابليان مي

 ت 2045-2041سازد )همان: كند و سبب آشتي آنان را فراه  ميمي

 

 نمسد سی شيئژ -9-0

كه  ها و    ها، گوهرها، آبگينه، اشتتيائي چون ستتن «یشخو»گونِ از ميان نمادهای گونه

 نمونةهایي از كهِتوانند جلوهانستتتان برای آنها قدرتي مينوی و مانایي قائل استتتت، مي

خود/ خویش، اغلب در قالب یک سن ، »نویسد: مي ،باشند  یون  در ایِ باره« خویش»

ها نيز، هستة روان خواب شتود  در بستياری ازستاخت، نمادیِ ميخواه عادی یا دستت

 ت   104: 0103)یون ،  «كنددر قالب بلور نيز نمود پيدا مي« خویش»یعني 

، جامِ «خویش»های ویهه و استتتتینایيِ در ادب قمتاستتتي پتارستتتي، یکي از جلوه

نامة قکي  نمای جمشتتتيد/ كيخستتترو استتتت  جنس ایِ جام كه به روایت بهمِجهان

ت و به روایت 414: 0111الخير، ایرانشتتاه بِ ابيایرانشتتاه، از یاقوت ستترخ و شتتيشتته )

ت یادآور گفتة یون  دربارة 151: 0101از لعل است )طوسي،  ،المخلوقات طوسيعجایب

 ها است  در قالب برخي سن « خویش»شدن نمادینه

بيرون آورده شده است و بنا بر « آب دریا»نما از از آنجا كه بنا بر روایتي، جامِ جهان

ت و با توجه 014-015: 0110  همداني، 131دیگر از آستتتمان فرود آمده )همان: روایتي 

: 0100كمپبل،   :ک به اینکه آستتمان و آب هر دو، نمادهایي از ناخودآگاهي هستتتند )ر
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از دل « خویش»، بته زبتان روانشتتتنتاستتتيِ ژرفتا، شتتتاهدِ بيرون آمدن روت از ای222ِ

 هستي  « ناخودآگاهي»

كه ایِ جام در روایات قماسي و تاریخي، در اصل،  ة ایِنظر از بح  دربارصترن

الي مرشتتد زریری، به مانند برخي استتت یا كيخستترو، در طومار نقّ از آنِ جمشتتيد بوده

:  ک نمایِ جمشتتيد رنما از آنِ جمشتتيد تلقي شتتده )دربارة جام جهانمناب ، جام جهان

الي   طومار نق31ّ: 0105منشتتتي،   قستتتيني0/000: 0112  همداني، 10: 0111خيتام، 

ت كه البته در ایِ طومار، از  3: 0111  طومار شتتاهنامة فردوستتي: 032: 0110شتتاهنامه، 

 )عت به او رسيده است   قضرت آدم

نما را جبرئيل از بهشتتتت آورده بود، و در طومار زریری آمده استتتت كه جام جهان

دهد و او مي بيند كه نشتتتاني جام را بهروزی قضتتترت آدم را در خواب مي جمشتتتيد

كند  جمشيد وقتي جام را به راهنمایي مي سراندیبجمشتيد را برای بردن آن، به جزیرة 

كند، عکسِ با  و كوه و تمام آورد، چون در آن، كه مانند آینه استتت، نظر ميدستتت مي

كند )شتتاهنامه بيند، و قتي پيشتتامدهای آینده و گذشتتته را معاینه مينواقي عال  را مي

 ت   010-011: 0113نقالان، 

استتتت زیرا « خویش»نمای جمشتتتيد، نمونة كامل و اعلایِ در ققيقت، جام جهان

در روانشناسي ژرفا، با خدای متعال و عال  مينوی در پيوند است « خویش»همانگونه كه 

(sharp, 1991: 73 ت، و همچنيِ رستتتوبات گذشتتتته در آن استتتت و آینده نيز از آن

 «خویش»نمای جمشيد نيز به مانندِ ت، جام جهانJacobi, 1957: 65گيرد )سرچشمه مي

شتيئي مينوی است، و گذشته و  -به واستطة آورده شتدنش از بهشتت توستن جبرئيل-

 ي است آینده در آن متجلّ

طومار زریری به عنوان شتتتيئي یاریگر، الواقي استتتت كه در « خویش»نمادِ دیگر 

ت و 2215)همان:  جهانگيرت، 0010: 0113الان، شتتاهنامه نقّ  :ک )ر ستتامقهرماناني چون 

هایي كه بر آنها و راهنمایي هات به واستتتطة دستتتتور1015-1000و  1011)همان:  برزو



 40 ۀه شمسر1041رس يز ه یو  يا  و  یسل هنسموکسوش،صااسمآ لامژ  149

 

 یابند و به شکستِ طلس اند رهایي مينوشتته شده است، از طلسمي كه در آن پای نهاده

 شوند  نائل مي

های محبوبِ ادبيات یهمتاِالواحِ راهنمتا و یتاریگر، یکي از ب در ققيقتت، اینگونته

ند و یابيشکِ به وسيلة آنها، از طلس  رهایي معاميانه است كه قهرمانانِ طلس -قماسي

ای شوند )برآن توجه نکنند، تا آخرِ عمر گرفتار طلستت  مي هادر صتورتي كه به دستتور

ح،   ماد051-050: 0111  زرّیِ قبانامه، 110: 0103نامه، : ستتام ک ر ،نمونه در ایِ باره

و طومار كهِ  10-11: 0111  هفتت لشتتتکر، 412-415: 0111  مختتاری، 15: 0101

 ت 411: 0115شاهنامه فردوسي، 

 

 ندایِ/ ی وشِ غيبژ -9-4

د توان بته عنوان یتک عاملِ راهنمایِ دروني توصتتتيف كررا مي« خویش»از آنجتا كته 

توانتد به عنوان ندایِ دروني و قلبي نمونته مي، ایِ كهِروت از ای011ِ: 0101)فرانتس، 

 دهد ظاهر شود  ساز، یاریمان ميهای سرنوشتكه در لحظه

نامه، از ایِ ندای دروني، با عناویني چون ستتتروش غيبي و ندای زریریدر طومتار 

ِ خكه پيشتتتر دربارة آن ستت- شتتود كه قهرمان داستتتان را مانندِ الواحِ راهنماغيبي یاد مي

لس  طرا در  گيوكند  ایِ ندایِ/ سروشِ غيبي، ها، راهنمایي ميشتکنيدر طلست  -گفتي 

 طلستت  یوز آصتتفو  طلستت  خونيرا در  رستتت ت و 153: 0113الان، )شتتاهنامه نقّ ناریه

آموزد  كند و شتيوة شتکستِ طلس  را به آنها ميت دستتگيری مي0021و  2234)همان: 

اندِن و یاری رس قلعه خونيشکنيِ رست  در از طلس  برای نمونه، در زیر به بيان بخشتي

 پردازی : ندای غيبي به او مي

از شراب به رست  داد  خواست بخورد، ندایي ]در طلس  قلعة خوني[ زال، جامي پر 

ایِ زال نيستتت  او را علاج كِ! رستتت  چنان كرد  رعد و »از غيب به گوشتتش آمد كه: 

 اثری از آن سپاه ندید     ای گشود وبرق شد  چش  بر ه  نهاده، پس از لحظه
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]رستت [ در خيابان با  روان گشت كه در آن وقت زال از مقابل او پدید آمد  رست  

ا او ر»ه او نگاه كرد  ناگاه صتتدایي شتتنيد كه: قيرت بیکّه خورد و همانجا ایستتتاد و به 

 ت 0020)همان: « بزن!

 

 خواب/ رؤ س -9-9

رباز، از دی»های رواني بشر است  تریِ پدیدهتریِ و رازناکخواب و رؤیا یکي از پيچيده

های درویشتتي، ایِ باور بوده استتت كه رؤیا های نهانگرایي و دبستتتانبه ویهه درفرهن 

ها و دروازة رازهاستت  و پلي است كه ما را به جهان نهان و به آنچه در فراسوی آزمون

 ت  11: 0100)كزازی، « رساندهاست ميهای قسّیافته

ن گفت تا پيش از فروید، بيشترِ فيلسوفان، الهيون و اندیشمندان، خواب را شاید بتوا

ظرّیة نولي فروید با ارائة   گرفتنددر ارتبا  با عال  غيب و جهان ماوراءِ انسان در نظر مي

انستتتاني و انستتتاني به عال ِ درونخواب و رؤیا را از عال  برون نتاخودآگتاهي، منشتتتک

ای استتتت در جهان رؤیا، نمودار قادثه»ایِ باور بود كه  نتاخودآگتاهي منتقل كرد و بر

رؤیا با   اندازدهایي استتت كه روان را به تلاط  ميباطِ  رؤیا زادة تضتتادها و كشتتاكش

: 0100)فروید، « بخشتتدهایِ مزاق ِ وازده، به ما آرامش ميي یا تحق  آرزوها و كامتجلّ

 ت   10

طرفي مخالف با عقيدة استتادش فروید، پس از فروید، یون ، از طرفي همستو و از 

های خواب و رؤیا را برآمده از ناخودآگاهي ولي نه به عنوان وستتيلة ارضتتاءِ خواستتته

ای مذهبي     كه از خوِد ما نبوده و از منب  اساساً پدیده»شدة فردی، كه نامعقولِ سركوب

، چيزی غير از دانستتتت  ایِ منب ِ دیگرت مي001)همان: « كنتددیگری بته متا قلول مي

ها نيست  منبعي كه گاهي خود را در نمونههای آن، یعني كهِناخودآگاه جمعي و درونه

نمایاند و گاهي نيز در خواب و رؤیا  یون  برای خواب، كاركردی ها مياساطير و افسانه
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هایِ خودآگاهانة آینده )یون ، بينيِ نتاخودآگتاهِ كنشقتائتل بود  یعني پيش« نگرآینتده»

 ت 31: 0101

، «خویش»های هستة مركزی روان  یعني تریِ جلوهدر روانشناسي ژرفا، یکي از مه 

بيِ را از قوادثِ پيرامون یابد و بدیِ طری ، فردِ خوابهتا و رؤیاها نمود ميدر خواب

ها ندای موجود ناشتناستتي هستتتند كه هميشه به ما اعلام خواب»كند  در واق ، مطل  مي

های ها و جن  و مزاقمتها و خطرهای تازه و قربانيما را از دستتيستتهكنند و خطر مي

 ت   10: 0111)یون ، « سازددیگر آگاه مي

ز ، مركناستتتکاپيبه نقل از یون  اشتتتاره كردی ، بوميان  همانگونه كه پيش از ایِ،

آن »نامند  یا ميستتتاپئو )انستتان بزرگت مي« دوستتت مِ»دروني خود )یعني خویشت را 

كوشتتتند به مفهوم و كنند و ميهای خود توجه ميهایي كه به خوابناستتتکاپيگروه از 

ند و انسان برقرار كن« انسان بزرگ»ای تنگاتن  با توانند رابطهققيقت آن دست یابند، مي

، )یون « فرستدتری ميهای بيشتتر و روشتِبزرگ ه  ستخاوتمندانه برای آنان، خواب

 ت 242: 0103

ها و رؤیاها، برآمده از مركز نامه نيز خوابالي زریریار نقّرستتتد در طومبته نظر مي

قل رستتتاند و راهِها، یاری ميگرفتاریاستتتت و او را در  بيننده )خویشتروانيِ خواب

 گذارد  بسياری از مشکلات را در جلوی پایش مي

قلِ مشتتکل به قهرمانِ داستتتان و یکي از كاركردهای خواب در ایِ طومار ارائة راه

 ،مهرامكه از دوازده هزار فيلِ  رفت از آن است  گرشاسب پس از ایِن دادن راهِ بروننشا

 نوحخورد، نيمه شب در خواب، كه بر خرطومشتان دودمه بستته شتده بود شکست مي
م باید هيزم بر پشت شتر بسته، نفت بر آن هيز»گوید: بيند و نوح به او مي)عت را مي نبي

ریخته، آتش كنيد و برانيد در ميان فيلان  فتو شما را است  و بدیِ طری ، گرشاسب راه 

و روشِ پيروزی بر فيلان جنگجو را به واسطة راهنمای درونيش )خویشت در خواب فرا 

 ت 031-030: 0113لان، اگيرد )شاهنامه نقّمي
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دادن قهرمان از مرگ است  بدیِ طری  در طومار زریری، نجاتكاركرد دوم خواب 

كه  بيندشود، زال، در خواب ميكه میلاً وقتي رستت  به دستت والي تاشتکند مسموم مي

شود، رمل و اسطرلاب ، چون از خواب بيدار ميروسوزد  از ایِرستت  در آتش مي پيکر

شود و رست  بيند  پس روانة توران ميرست  را در توران، همآغوش مرگ مي اندازد ومي

 ت   0511-0511دهد )همان: را به كمک سيمر  از مرگ قتمي نجات مي

داستتتان قبل استتت، رستتت  ایِ بار به دستتت  ای دیگر كه دقيقاً شتتبيه بهدر نمونه

بيند، به یاری كه ميشتود و زال مجدداً به واسطة خوابي مستموم مي شتنگاویة فيل زور

 ت 2120-2111رهاند )همان: شتابد و او را از مرگ ميرست  مي

دادن قهرمان داستان از بيماری لاعلاج است: شفاایِ طومار ستوميِ كاركرد رؤیا در 

شده و سر  گيرد و دچار جنونكردن زال در كوه، تب قصبه و مطبقه ميپس از رها سام

 ای كهزند  به گونهشتتتود و كِرم به اندامش ميو تاول مياندک دچار آبله تا پایش اندک

تواند او را درمان كند و از بوی تعفِّ جراقاتش كستتي قتي هفت ستتال هيچ طبيبي نمي

 شود  نزدیکش نمي

گویند: ایِ بينتد كه به او ميستتتام در خواب، نوح )عت و ابراهي  )عت را مي شتتتبي

ای را به او نشتتان مه  و با دستتت چشتتمهمجازات كفران تو بود  قال برو در ایِ چشتت

 شوید و وقتيرود و بدن خود را ميشود به سرا  چشمه ميدهند  سام وقتي بيدار ميمي

 ت   0240-0251آید، هيچ آثاری از جراقت در او نيست )همان: از چشمه بيرون مي

ي  از گویتواني  باگر بخواهي  تفستيری روانشتناختي از ایِ داستتان داشته باشي  مي

« پير فرزانه»و « خویش»نمونة در ادب قماستتيِ ما نمونة تمام و كمالِ كهِ 2آنجا كه زال

كند، در ققيقت، ستتام به راند و در كوه رها مياستتت، پس وقتي ستتام او را از خود مي

توجه نکرده، پس به هميِ دليل، « خویش»، به هستتتة رواني خود، یعني «مِ»عنوان نمادِ 

شود  از پسِ ایِ هفت سال، نوح نبي كه يهفت ستال دچار بيماری روقي و جستمي م

آید و او مي -«مِ»- استت، از طری  عال  رؤیا به سرا  سام« پير فرزانه»نمادی دیگر از 
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و « مِ»-فرستتد و ستبب آشتي سام و زال ميدهد و به جانب فرزندش زال را شتفا مي

 شود مي -«خویش»

 

 کامو/ کاس  -9-9

روانِ آدمي استتتت، شتتتایتد بتوان گفت، یکي از هستتتتته و مركز انرژی « خویش»اگر 

نهادهای بيروني آن، كلمة/ كلامِ برتر، یعني همان استماء خداوند است  همانگونه كه برابر

اقعيتي به عنوان و« خویش»از آنجا كه روانشناسي ژرفا، تفاوتي اساسي بيِ  اشاره كردی ،

با « خویش»اني و همانندیِ ، همستترول قائل نيستتت، از ایِرواني، با مفهومِ خدای متعا

   اسمائي كه ارنست كاسيررتواند باشدنمي، دور از منط  روانشتناستي «استماء خداوند»

(Ernst Cassirerداند خاصيت خدا مي ، آن را سترچشتمة راستتيِلمانيآ، فيلستون ت

ت  است  اعظ  الهي از چنان خاصيت جادویي برخوردار است كه در 01: 0101)كاستيرر، 

گيرد اس  اعظ  او را فرامي -خدای خورشيد- رعاساطير مصر، ایزیس، در عوضِ درمانِ 

 ت 01-11: 0105راند )ایونس، و بِدان واسطه بر همة خدایان فرمان مي

های قهرمان تریِ و كاراتریِ سلاحماء خداوند یکي از مه نامه، استدر طومار زیری

در برابر نيروهای اهریمني استت  در ایِ طومار، بر پيشتتدامنِي چرميِ كاوه كه قضرت 

الله نقش بستتته شتتده استتت و كاوه، هميِ استتماء و به او داده، استتماء یوشتت  بِ نون

رود   ضحاکِ جادوگر ميبندد و به جنسر فریدون نيز نقش ميطلسمات را بر گرز گاو

ت  در داستان هفت خان رست  نيز، سيمر ، آیاتي چند 013-011: 0113الان، )شتاهنامه نقّ

ت، و در جایي دیگر، 0315آموزد تا آن را در برابر جادوان به كار برد )همان: به رست  مي

زد، ساآصتف برخيا، وزیر ستليمان نبي )عت، به واسطة اس  اعظمي كه بر زبان جاری مي

ت  1211-1210كند )همان: سحرِ كنيز و غلامِ زال را كه از ساقران بابل هستند، باطل مي

یاریگر، « خویشِ»ها، استتماء خداوند، جلوه و نمادی از در ققيقت، در همة ایِ داستتتان

 آید، هستند تریِ نيروی رواني انسان به شمار ميكه ارزنده
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 دانيِاستت  اعظ  -و البته طومار مشتتکيِ نامه- نامهل در طومار زریریتکمّنکتة قابل 

ت  در ایِ طومار، ابليس در كستتوت 041: 0103نامه،   مشتتکي11ِابليس استتت )همان: 

آموزد شتتتود و استتتماء اعظ  الهي را به او ميظاهر مي طهمورثنشتتتيِ، بر عابدی كوه

ت  شتاید در اینجا ستتالي مقدّر، ذهِِ خوانندگانِ ایِ جستار را به خود مشغول 1)همان: 

 استتت، از زبانِ «خویش»كه چگونه استت  اعظ  الهي كه نمادِ تمام و كمالِ  كند و آن ایِ

ال را تپاستتخ ایِ ستت !شتتود يورث آموخته ممتریِ موجود عال  به طهیِ و شتترپليدتر

ت استتتت )یعني همة روانِ ، كلّي«خویش»چون دهد: ، اینگونه ميآیونیونت  در كتتاب 

گيردت، به ناچار باید وجوه روشنایي و تاریکي را خودآگاه و ناخودآگاهِ انسان را در برمي

صرفاً مصداق خير مطل  نيست، بلکه « خویش»ت  پس  131: 0101شتامل شود )یون ، 

مادی و -اق چيزی كامل و تمام استتت  و كامل و تمام، جمي  اضتتداد )خير و شتترمصتتد

   آیدروقانيت به شمار مي

 
 شمول و گا  ۀ خو ش

 

 دخمو/ گور/ آرامبسه -9-9

چيز كه قدرت ت برای هر Melanesia) ملانزیاصطلاقي است كه مردم  تMana) «مانا»

ت  بعدها ایِ اصتتتطلاح نزد 10: 0101)الياده، بردند استتترارآميز و فعّالي دارد به كار مي

شناسان روایي پيدا كرد و آنان نيز هر چيزِ سحرآميز كه در ارتبا  با پهوهان و انستاندیِ

ناميدند  در نزدِ بستتياری از اقوام و « مانایي» نيرویي برتر و قدستتي بود را دارای قدرتِ
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در ارتبا  بود دارای نيرویِ ملتل، نفوسِ مردگتان یتا هر چيز و هر كس كته بتا مردگان 

جستتند  شاید ت و مردم از آنها یاری مي10و  41همان:   :ک آمد )رمانایي به قستاب مي

شتتتوند، بر ستتتر مزارِ ت باشتتتد كه مردم وقتي دچار گرفتاری ميامروزه نيز به هميِ علّ

 طلبند  روند و از آنان یاری ميدرگذشتگان خود مي

های شاهان و پهلوانان فرهمند، ها و آرامگاهپارسي نيز دخمههای پهلواني در منظومه

و بستتتياری از پهلوانان، با پای نهادن بدانجا، به فيض معنوی یا « اندمانایي»دارای قدرت 

: 0111الخير،   ایرانشاه بِ ابي154: 0103: فرامرزنامه،  ک رستند )برای نمونه رمادی مي

ت  در روانشناسي ژرفا، 544-540: 0103نامه، م  سا014: 0101طوسي،   اسدی414-423

 يتوانند تجلّ ، ميورداری از قدرت قدسي و اسرارآميزها به ستبب برخها و آرامگاهدخمه

مندی از ایِ نيروی مركزی روان باشند و پهلوانان به واسطة بهره یا همان هستة« خویش»

 برسند « كمال»و « فردیت»مركزی به 

مشتيد و گرشتاسب از جمله افرادی هستند كه با پای نهادن در طومار زریری نيز ج

ه شتتوند و مشکلي كمند ميبه آرامگاه و دخمة بزرگانِ پيشتيِ، از نيرو و فيضِ آنان بهره

گردد  در داستان جمشيد چنيِ آمده كه: ميدر پيشِ روی آنهاست، بدان واسطه برطرن 

، اختراع چيزی قرار ليانبو  جمشتتيدشتر  جانشتتيني خود را برای پستترانش،  طهمورث

 دهد  مي

به  -هوشن وزیر - منحراصجمشتيد كه از انجام شتر  پدر درمانده استت توسن 

شتود و جمشيد، در قالي كه اِقرام بر تِ بسته، چهل روز )عت برده مي نوح نبيآرامگاه 

كه در شتتب چهل ،  شتتود تا ایِبا زبان روزه بر مزار شتتریف نوح مشتتغول عبادت مي

نما بيند كه به او نشانِي جام جهانرا در خواب مي شي و  نوحو  ادریسو  آدمقضرت 

واسطة آن جام و ُجن  انتظام  دهند و بعد از آن، كار جمشيد بهو جُن  اسطرلاب را مي

: 0113الان، شتتود )شتتاهنامه نقّیابد و پس از ادای شتتر  طهمورث، جانشتتيِ او ميمي

 ت 012-10
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 ،كيومرث –گرشتاسب نيز روزی، ناخواسته و به تقدیر الهي، به دخمة شاهان عج  

افزارهای جادویي و شتتتود و در آنجا به رزمبرده مي -طهمورثو  هوشتتتن ، ستتتيامک

ر شود و هميشه دآوند ميیابد و زیِبودند دست مي عجيب كه برایش به عاریه گذاشتته

 ت 335-311گردد )همان: پيروز كارزار ميكند و ها استفاده ميها از آن سلاحجن 

 

 گي ین يجو -9

« مِِ»رساني به تریِ خویشکاریش یاریبه عنوان مركز و هستتة روان، كه مه « خویش»

ر ها، دهها و قصّ خودآگاهي جهتِ رسيدن به فردیت و تکامل شخصيت است، در افسانه

 اصفهاني كهاس زریریمرشتد عبّالي شتود  در طومار نقّي مير متجلّگقالب نمادهای یاری

ای از انواع نمادها را طيف گسترده« خویش»نمونة تریِ طومار شتاهنامه است، كهِجام 

 شوند: هایي تقسي  ميو زیرمجموعهگيرد و برخي از ایِ نمادها، به انواع دربرمي

 نماد انساني: شامل عابدان، پيامبران، موبدان، و زال  -0

بخشتتي به انستتان در كشتتف اختراعات، كاركردهایي چون الهامنماد قيواني: كه  -2

شدن نطفة قهرماني جدید، پرورش قهرمانان در كودكي، راهنمای ازدواج قهرمان و بستته

 رساني به قهرمان داستان كه در تنگنا و گرفتاری دچار شده است، دارد و یاری

شکني پهلوان در طلس نمای جمشيد و الواحِ راهنما نماد شيئي: شامل جام جهان -1

 است 

 ندا یا سروش غيبي  -4

رفت از مشتتکلات را به قهرمان داستتتان نشتتان خواب و رؤیا: كه گاهي راهِ برون -5

 دهد دهد  و گاهي نيز قهرمان را از مرگ قتمي نجات ميمي

شود و پهلوان، به واسطة آن، جادوگران ي ميالهي متجلّ كلمه/ كلام: كه در اسماء -3

 دهد یمنان را شکست ميو اهر
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با رفتِ بدانجا، به ابزار و اشتتيائي عجيب و جادویي : كه پهلوان دخمه/ آرامگاه  -1

 یابد غيرمعمولِ شاهان گذشته دست مي افزارِچون جام جهان نما و رزم

با شتتاهنامة « الانشتتاهنامة نقّ»در بررستتي تطبيقي انواع نمادهای خویش در طومارِ  

توان گفت از آنجا كه شاهنامة های منظومِ پهلواني پارسي، ميقماستهفردوستي و دیگر 

اليِ شتتاهنامهت، برآمده از متونِ قماستتي اصتتيلي چون به مانندِ دیگر طومارهای نقّالان )نقّ

ای ، طبيعي است كه بخشِ عمدهرونامه و     است، از ایِبهمِ نامه،شتاهنامه، گرشتاسب

مانندِ: عابدان و زاهدانِ یاریگر، جام « خویش»الگوی ِاز مصادی ِ نمادهای مربو  به كه

های پيشگو، در ایِ طومار، همانند آن متونِ بيِ، گاو برمایه، سروش غيبي و خوابجهان

الي، زیرساختي عاميانه دارند و دارای اصيلِ قماسي باشند  ولي از آنجا كه طومارهای نقّ

نها را از دیگر آثار قماستتي، متمایز پستتندانه هستتتند كه آهای عواممضتتاميِ و ویهگي

شتتتوی  كه در شتتتاهنامه و روبرو مي« خویش»ستتتازند، با مصتتتادیقي از نمادهای مي

شتتکِ، توان دید  مانندِ: الواحِ طلستت های اصتتيلِ قماستتي، كمتر نظایر آنها را ميمنظومه

بخش انستتتان در شتتتود، قيواناتي كه الهاماستتت  اعظمي كته از دهانِ ابليس جاری مي

 ، و      پيامبراني كه یاریگرِ قهرمانانندشوند، اختراعات و اكتشافات مي

 

  ساش د سد
هوم كه در فرهن  ودایي، ستئوما نام دارد، گياهي پر رمز و راز است كه خود را در جایگاه  -0

گياه، در -ختدایان و ایزدان، در پهنة استتتاطير هند و ایراني جای داده استتتت  رد پای ایِ ایزد

تریِ آثار مکتوب نظير وداها و نيز اوستا، تا ادبيات دورة ميانه و سپس شاهنامة فردوسي به كهِ

ت  در شتتتاهنامة 001-010: 0112بتازرگان و همکاران،   :ک در ایِ بتاره ر) خوردچشتتت  مي

نشيِ كه در زمان پادشاهيِ كيخسرو، افراسياب را با كمندی فردوسي، هوم، نام عابدی است كوه

الان، اما ت  در طومار شاهنامة نق104ّ-101/ 4: 0103فردوستي، كشتد)ميان دارد، به بند مي كه بر

كند و با هومِ عابدی كه در شتتاهنامه، نام او در زمان جمشتتيد و فریدون زندگي مي« هوم عابد»

 آمده، متفاوت است و فقن تشابهي نامي در ایِ ميان است 
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است، و با بررسي « انسان كامل»ستة ملي ایران، نمونة ، در قما«زال»باید در نظر داشتت كه  -2

در ایِ )زروانت دانست ) ي و تجسّ  ایزد زمانتوان قتي او را تجلّشتخصيت و زندگي زال، مي

 ت 252-245: 0110نظری،   :ک باره ر

 

 ماس ع

  سا ف( ک سب

 نامه  تصحيو قبيب یغمایي  تهران: دنيای كتاب گرشاسب ،ت0101)اسدی طوسي   0

 اری  تهران: سروش رساله در تاریخ ادیان  ترجمة جلال ستّ ،ت0101)   الياده، ميرچا2

نامه  به كوشتتش رقي  عفيفي  تهران: علمي و بهمِ ،ت0111) الخيرشتتاه بِ ابيایران  1

 فرهنگي 

فرخي  تهران: استتاطير مصتتر  ترجمة محمدقستتيِ باجلان ،ت0105)   ایونس، ورونيکا4

 اساطير 

الفردوس خاني  تصحيو ایرج ریاض ،ت0105) د ميرک بِ مسعودمنشي، محمّقستيني  5

 افشار و فرشته صرفان  تهران: بنياد موقوفات محمود افشار 

 اسطورة تولد قهرمان  ترجمة مهرناز مصباح  تهران: نشر آگه  ،ت0110)   رانک، اتو3

 : سخِ تصحيو و تعليقات سجاد آیدنلو  تهران ،ت0111زرّیِ قبانامه )  1

كرماني  تصحيو ميترا مهرآبادی  تهران: دنيای منستوب به خواجوی ،ت0103نامه )ستام  0

 كتاب 

 های شخصيت  تهران: دانشگاه تهران نظریه ،ت0154) اكبر  سياسي، علي1
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اصتتفهاني  ویرایش جليل دوستتتخواه  اس زریریمرشتتد عبّ ،ت0113الان )شتتاهنامه نقّ  01

 تهران: ققنوس 

 نقد ادبي  تهران: فردوس  ،ت0111شميسا، سيروس )   00

المخلوقتتات و عجتتایتتب ،ت0101)   طتوستتتي، متحتمتتدبتِ متحمود بِ اقمتتد02

 الموجودات  به اهمام منوچهر ستوده  تهران: انتشارات علمي و فرهنگي غرایب

به كوشتتش ستتيدمصتتطفي ستتعيدی  تهران:  ،ت0111طومار شتتاهنامة فردوستتي )  01

 نگار، چاپ سوم خوش

نهاد  تهران: به كوشتتش جمشتتيد صتتداقت ،ت0115طومار كهِ شتتاهنامه فردوستتي )  04

 دنيای كتاب 

 اد آیدنلو  تهران: به نگار تصحيو سجّ ،ت0110الي شاهنامه )طومار نقّ  05

 كارل گوستاو یون   چاپ دوم  تهران: نشر دانش  ،ت0101)   فدایي، فربد03

 هرآبادی  تهران،: دنيای كتاب تصحيو ميترا م ،ت0103فرامرزنامه )  01

های پریان  ترجمة زهرا یند فردیت در افستتانهآفر ،ت0101) لویيز فون-  فرانتس، ماری00

 قاضي  تهران: شركت سهامي انتشار 

مطل   دفتر یک   شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي ،ت0133)   فردوستتي، ابوالقاستت 01

  Biblio theaca persicaنيویورک: 

مطل  كاليفرنيا و شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي ،ت0111) --------------  21

 نيویورک: بنياد ميراث ایران 
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مطل   دفتر دوم  شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي ،ت0131) فردوستتي، ابوالقاستت   20

 Persian Heritage foundation under the imprint of كاليفرنيا و نيویورک:

Bibliotheca, and in association with Mazda Publishers. 
مطل   دفتر پنج   ت  شتتاهنامه  به كوشتتش جلال خالقي0115) -------------  22

 كاليفرنيا: انتشارات مزدا با همکاری بنياد ميراث ایران 

 د قجازی  تهران: جامي روش تعبير رؤیا  ترجمة محمّ ،ت0100) موندفروید، زیگ  21

 ت  زبان و اسطوره  ترجمة محسِ ثلاثي  تهران: مروارید 0101) ، ارنست  كاسيرر24

ت  رؤیا، قماستته، استتطوره  تهران: نشتتر مركز، چاپ 0100) یِالدّ  كزازی، ميرجلال25

 پنج  

 قدرت اسطوره  ترجمة عباس مخبر  تهران: نشر مركز  ،ت0100)   كمپبل، جوزن23

راهنمتتای  ،ت0111) ، ارل  جي  مورگتتان، ليیِ، ولفرد  ویلينگهتتام، جتتان  ليبرگور  21

 خواه  تهران: انتشارات اطلاعات رویکردهای نقد ادبي  ترجمة زهرا ميهِ

 ادی  تهران: انتشاراتیِ سجّت  جهانگيرنامه  تصحيو سيدضياءالد0101ّ)   مادح، قاس 20

 متسسه مطالعات اسلامي دانشگاه تهران و دانشگاه مک گيل 

شهریارنامه  تصحيو و تحقي  رضا غفوری  تهران: انتشارات دكتر  ،ت0111)   مختاری21

  محمود افشار

تصتتحيو مهران افشتتاری و مهدی مدایني  تهران: پهوهشتتگاه  ،ت0111هفت لشتتکر )  11

 علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

د روشِ  تهران: واریخ  تصحيو محمّالتّت  جام 0112) اللهیِ فضلهمداني، رشتيدالدّ  10

 راث مکتوب مي
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نامه  ویرایش جعفر مدرس صتتتادقي  عجایب ،ت0110) دبِ محمودهمتداني، محمّ  12

 تهران: نشر مركز 

آیون  ترجمة پرویِ فرامرزی و فریدون فرامرزی   ،ت0101) كارل گوستتتتاویون ،   11

 مشهد: به نشر )انتشارات آستان قدس رضویت 

هایش  ترجمة محمود ستتلطانيه  تهران: انستتان و ستتمبول ،ت0103) -----------  14

 جامي 

روانشناسي انتقال  ترجمة پرویِ فرامرزی و گلناز رعدی  ،ت0111) -----------  15

 آذرخشي  مشهد: به شهر 

ت  روانشتناستي و دیِ  ترجمة فتاد روقاني  تهران: شركت 0111) -----------  13

 های جيبي سهامي كتاب

 پور  تهران: قطره ت  رؤیاها  ترجمة ابوالقاس  اسماعيل0101) -----------  11

بت  ستتمينار یون  دربارة زرتشتتت نيچه  ترجمة ستتپيده  0103) -----------  10

 قبيب  تهران: نشر كارون 

  سب( مقس و

نه نمونه نریشتتناختي ژرفا بر بنياد كهِدبستتتان نقد استتطوره»، ت 0110)  اتوني، بهروز  0

  50-00: ص  23  شماره شناختيفصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره«  روان

از » ،ت0113) محمدزاده قستتيِو  روشتتنفکركبری   پرویني خليل  اقمدزاده، علي  2

اوانة كبر نقد روان شدن در اشعار نسيمي، با تکيه« خود»همانندستازی تا فردیت: چالشِ 

  020-045، ص  10، شمارة 01، دورة نشریة نقد ادبي«  الگوی انسان كاملكهِ

های هوم عابد در شتتتاهنامه و ریشتتته»، ت0112) پورترابمری  نوید  دبازرگان، محمّ  1

    001-010: ص  05  شماره 1ل پهوهشنامه ادب قماسي  سا«  ای آناسطوره
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ستتير » ،ت0110) اوجاق عليزاده شتتهيِو  ستتيطاومحمود كلایي، ليلا  غلامپور آهنگر   4

، سال یازده ، شمارة مجلة شعر پهوهي، «الطير عطاردر منط « خود»ل مفهومي واژة تحوّ

  004-035، ص  42چهارم، پياپي 
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