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Abstract 

Archetypal criticism is one of the approaches of contemporary literary 

criticism that explores and explains the influence of myths and archetypes as 

well as their role in literature. Individualization is one of the most prominent 

archetypes of Jung's archetypal theory. In the story of Khorshid-Va-

Mahpareh, Khorshid, as the hero of the story, encounters a lot of hardships 

and sequels to reach his beloved, including magical Arghaván, crafty Aín-

balay, cannibal Negros, rival Marzbán, stormy sea, etc. In addition to the 

archetypal phenomena in the collection such as magic, witches, supernatural 

actions, and archetypal symbols, archetypes such as journey, individuality, 

dream, mother, hero, and so on have been used to investigate and analyze 

individualization from the perspective of Jung's archetypal theory. 

Accordingly, Khorshid, the protagonist of the story, reached out to his 

beloved after going through a heroic journey, overcoming shadows and 

negative anima, and achieved self-individuality through the help of the Old 

Wise Man and the essence of love, and then had a rebirthed. 

 

Keywords: Archetypal analysis; individualization; Jung; Khorshid-Va-

Mahpareh; Mirza Mohammad Saeed Tabibi Ghomi. 

Introduction 

Carl Gustav Jung (1875-1861) was a famous Swiss psychologist and 

psychiatrist who founded the school of analytical psychology by distancing 
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himself from his professor, Freud. One of Jung's most important theories in 

the field of psychology is the discovery of the collective subconscious mind 

and the elements of archetypes. Jung divides the human subconscious into 

two parts, the individual and the collective subconscious. In his view, the 

collective unconscious is a deeper layer in the mind that contains exemplary 

forms. Jung considers examples or archetypes to be images of phenomena 

formed from the ancient world and the insights and reflections of our ancient 

ancestors, which are inherited in the subconscious mind of all human beings. 

Accordingly, he called these mythical and exemplary forms, which are in the 

collective psyche of the man and are the result of human instinctual 

experiences, "archangel" or "archetype." "Archetypes are subconscious 

images of instincts, or the patterns of instinctive behaviors" (Jung, 1397, p. 

57). 

Anima, Animus, Niqab, Shadow, Journey, Pyrrhic, Self-Integrity, and 

Individuality are some of the most important archetypes in Jungian theory. 

"Jung saw myths as the manifestation of collective unconscious thoughts" 

(Snowden, 2009, p. 11). Analyzing the archeology of literary works, 

including this one, we find the foundations of the myths embodied in these 

works. 

Objectives and research questions 

Examining and analyzing the texts of Persian poetry and prose from different 

perspectives and at the levels of meaning and structure can greatly contribute 

to their deeper understanding. The critique of archeology is one of these 

approaches. Mythical works, love poems and dreams, including the poem 

"Xorshid and Mahpareh" by Mohammad Saeed TabibQomi (11 AH), are the 

most suitable platform for the manifestation of archetypes. Thus, this 

research seeks to answer the following questions: 

1. Which archetypes can be examined in Xorshid and Mahpareh system? 

2. How have archetypes and symbols been effective in shaping the 

character of the hero? 

3. Can Xorshid successfully go through the process of individuality 

through its psychological journey? 
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Discussion 

The archetype of the hero in myths, epics, and legends is one of the most 

prominent figures which embodies the ideals and desires of a nation. The 

subject of heroic hunting is usually discussed in most Iranian provinces. 

Accordingly, in the process of the individuality, Xorshid begins with a short 

trip for hunting. "Hunting is the elimination of ignorance and evil tendencies 

and the pursuit of God's footsteps, and this is the path that leads to the great 

nature" (Chevalier, 2008, p. 4-72). The following is a case in point:  

When the sun saw the deer, it immediately began to hunt it (TabibQomi, 

2009, p. 151). 

Shadow is also one of the important archetypes of Jung's theory. Shadows 

block Xorshid’s path to individuality; but he overcomes these obstacles by 

arresting the old man and his inner foresight. Another important example of 

Jungian psychology is the archetype of the male anima or psyche. In the 

system of Xorshid and Mahpareh, the fog is an example of a positive anime, 

and the purple wizard is a manifestation of the negative anime that the hero 

destroys under the guidance of the wise old man. In this poem, "Saba" the 

midwife, "Mehr" the mother of Mahpareh, "Golrokh" the mother of Xorshid, 

and "Mahpareh" are the old examples of the mother who help the hero in 

difficult situations. The archetype of an exemplary mother, with her innate 

foresight, appears to the hero in times of distress, and helps him out, because 

"the mother is the manifestation of the collective unconscious and the 

fountain of life" (Jung, 2011, p. 104). At the beginning of the story of 

Xorshid and Mahpareh, a deer that appears on Xorshidin, i.e. the hunting 

ground, and then leads him to Anima. An excerpt from an old-fashioned old 

saying: 

The fearless deer hunting for milk came to the spring in agility 

(TabibGhomi, 2009, p. 152). 

Death and birth, and spring and self are also important archetypes of 

Jung's thought that are manifested in this system, as the loving marriage of 

the sun with the moon is the culmination of its ancient manifestation. 

Numbers in myths and religions are symbolic in nature. In the system of the 

sun and the moon, number seven has a variety of symbolic manifestations. 
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First of all, after hearing the name of the sun and falling in love with it, 

Mehreh comes to Ray from Oman every "week" to see the sun: 

He went to see his beloved every week out of love (TabibQomi, 2009, p. 

149). 

Number "fourteen", which is a symbol of evolution, has been used in this 

system to show the process of spiritual evolution of the hero. 

Conclusion 

Among the characters who have appeared to guide and arrest the hero are 

Saad, Sabaida, Raad and Moftah, Mahpareh (Anima), Golrokh and Mehr 

(archetype of his mother), Minister Bahram Shah (Pabrkhrd), among others. 

In the final stages of the individuality process, Mehr, as the old mother, 

supported by the unseen forces ¬ such as Raad and Moftah and the minister 

Bahram Shah in the "old house" of PirKherad - helps the hero to advance the 

prominent shadows. In other words, it eliminates the same evil of the 

sorcerer, the border guard, and the negative anime (purple). The symbols of 

archeology in the system of the Xorshid and Mahpareh, such as number 

seven, number fourteen, water and springs, form a diagram of the hero's 

individuality process, and show the hero's transcendence and his spiritual 

conflict. As a result, according to the archaeological theme, all the details, 

places, elements, and motifs of the system have an archaic and symbolic 

dimension, and indicate the depth of the myth. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

  ،پارهو مه یدخورش ۀت در منظومیفرد یندفرا
 یونگ ییالگوکهن یۀبر اساس نظر

 
 3خانیمراد صفیه2*روزبه محمدرضا 1بوعذار صالح

 

 (9311 /3 /33: پذیرش 9318 /1 /91: دریافت)

 
 چکیده

تر، الگویی یونگ، پس از آنکه پیشی و کهنافایی نظریة اسطورهدر قرن بیستم و با شکو
جستند، ها و ادبیات سود میشناسانة خود از اسطورهشناسان برای مطالعات انسانانسان

ای را از ای بود که آثار ادبی و اسطورهالگویی و اسطورهدر این مرحله بیشتر نقد کهن
است  ایرشتهمیان الگویی رویکردیکهن نقداین، کرد. بنابرالگویی تحلیل میمنظر کهن

پردازد. ها در ادبیات میالگوها و نقش آنها و کهنکه به کشف و تبیین و تأثیر اسطوره
است. در داستان  یونگ ییالگوکهن یةنظر یالگوهاکهن ینتراز برجسته« تیفرد»

دن به معشوق خویش با قهرمان داستان، برای رسی منزلةبه یدخورش، پارهو مه یدخورش
به ارغوان  توانها میشود که از جملة آنهای فراوانی مواجه میها و مشقتعقبه

و... اشاره  یطوفان یایدر یب،رق خوار، مرزبانآدم یانزنگ گر،بالی حیله جادوگر، عین
و اعمال  یچون جادو و جادوگر ییالگوکهن یهایدهن منظومه، عالوه بر پدیکرد. در ا

 ت، خواب، مادر، قهرمان ویسفر، فرد یالگوها، کهنییالگوکهن یالعاده و نمادهاارقخ

                                                                                                                   
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران. .9

 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان، لرستان، ایران )نویسندة مسئول( .3
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 یةمنظومه را از زاو ینت در ایفرد یندسبب شده است تا فراامر  ین. اشوندیم یدهد ...
 ینقهرمان ا «یدخورش»اساس،  ینبر ا .یمکن یلو تحل یبررس یونگ ییالگوکهن یةنظر

رسد ی، به وصال میمنف یمایها و آنیهو غلبه بر سا یهرمانق یسفر یمنظومه، پس از ط
 یسازد و تولدیو جوهر عشق محقق م یرخردپ یریمدد دستگرا به یشت خویو فرد

ـ  به شیوة توصیفی وای روش تحقیق در پژوهش حاضر، روش کتابخانه .یابدیدوباره م
 است. یلیتحل

ـ ، فردییالگوکهن لی: تحلیدیکل یهاواژه ـ ، مپـاره و مـه  دیخورشـ  نـگ، ویت، ی  رزای
 .یقم بیطب دیسعمحمد

 . مقدمه1
بـا  ، ییسـی پزشک مشهور سوشناس و روانروان ،(9199 ـ 9881) 9یونگکارل گوستاو 

از  یکـی کـرد.   یگـذار یـه را پا یلیتحل یشناس، مکتب روانیدفرو ،از استاد خود ییجدا
و  یناخودآگـاه جمعـ   ریکشـف ضـم   ی،شناسروان ةدر عرص یونگ یهاهینظر ینترمهم

انسـان را متشـکل از دو بخـش ناخودآگـاه      ناخودآگـاه  یونگ هاست.یپتایعناصر آرک
 کـه  اسـت  ذهن در تریعمیق الیة جمعی ناخودآگاه وی نظر از. داندفردی و جمعی می

 ییهـا یـده پد یرالگوها را تصاوکهن یا یصور مثال یونگاست.  یمثال یهاصورت یحاو
 یرکـه در ضـم   دانـد یمـا مـ   یمالت اجداد باستانأو ت ینشکهن و ب اییگرفته از دنشکل

این صور اساطیری و مثـالی   یو اساس، این بررسد. یها به ارث مانسان ةناخودآگاه هم
، انـد جمعی آدمی قـرار دارنـد و حاصـل تجـارب غریـزی انسـان       را که در بخش روان

 بـه  و غرایزنـد  ناخودآگـاه  تصاویر ،الگوهاکهن». است نامیده «یپتایآرک» یا« الگوکهن»
 (.18: 9318 یونگ،) «باشندمی غریزی رفتارهای الگوی دیگر، عبارت

 ینتـر د از مهـم رو تفـ  یشـتن خو یتتمام یرخرد،سفر، پ یه،نقاب، سا یموس،آن یما،آن
 یهـا یشـه اند یلـ تجهـا را  اسـطوره  یونـگ . »انـد یونـگ  ةینظرموجود در  یالگوهاکهن

 یی،الگـو نقد کهن ینة(. پژوهش در زم99: 9388)اسنودن، « دانستیم یناخودآگاه جمع
 یهـا یـه مابه بن ی،آثار ادب ییالگوکهن نقد با. یدگشایخواننده م یرو یشرا پ یدیآفاق جد
 ی،ارشـته بـرای مطالعـات بـین    ،همچنـین  .یمبریم یآثار پ یندر ا یافتهیتجل یااسطوره
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 یهـا یتها و شخصـ یتموقع شناسایی برای یمناسب تواند بستریم یونگ ییالگوکهن یةنظر
امـر و   ین. با توجه به اباشدها آن یایو خفا یاها و زوامنظومه ینغالب در ا ییالگوکهن

 یـل ، تحلپـاره و مه یدخورش ةمنظوم ینةدر زم ییالگومستقل در باب کهن یقینبودن تحق
 .است یمنظومه ضرور ینا ییالگوکهن

 مسئله یان. ب2
در ساحت معنا  یمختلف نقد ادب یهایدگاهاز د یمتون نظم و نثر فارس یلو تحل یبررس

 یناز ا یکی ییالگوکند و نقد کهن فراوانیها کمک آن یقتواند به فهم عمیو ساخت م
 یبستر برا ینترمناسب یاهاعاشقانه و رؤ یهامنظومه یری،آثار اساط. یکردهاسترو
 دیسعمحمد رزایم اثر پارهو مه یدخورش منظومةرسد، ینظر مالگوها هستند. بهکهن لیتج
 یعشق و دلدادگ یتگرمنظومه، روا ینا یراآثار است؛ ز ینا ةاز جملق( 99) یقم بیطب

ت یاو با موانع بغرنج برای رسیدن به معشوق و کسب فرد یاروییداستان و روقهرمان 
 یونگ ییالگوکهن یةنظر یةمنظومه را از زاو ینشده است تا ا سبباست. همین امر 

( را ییالگوکهن یو نمادها یتشخص یپتایالگوها )انواع آرککهن لیتج یندو فرا یینتب
  یپژوهش در پ ینما در ا. یمکن یرو تفس یل، تحلمنظومه یداستان یراز خالل س

 :یمها هستپرسش ینبه ا ییگوپاسخ
 است؟ یقابل بررس پارههو م دیخورش ةالگوها( در منظومها )کهنپیتای. کدام آرک9
قهرمان مؤثر  تیشخص یریگشکل در ،ییالگوکهن ینمادها و الگوهاکهن چگونه. 3
 اند؟بوده

ت را یفرد ندیفرا تواندیم ش،یخو یشناختسفر روانوریاز رهگذر س دیخورش ایآ. 3
 کند؟ یسپر تیبا موفق

 یقتحق یشینۀ. پ3
نوشته شده که از  یادیمقاالت ز ،مختلف در آثار ییالگوکهن ینقد و بررس ینةدر زم
  کرد:موارد اشاره  برخیتوان به یآن م ةجمل
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 اثر یدو خورش یدجمش داستان الگوییکهن نقد) تفردانی از گذر در جمشید» .9
(. 9319) اظهری محبوبه و ولدانی شریفی حسینغالم نوشتة ،(«ساوجی سلمان

 یعنی داستان، قهرمان که یمشکالت و فردیت الگویکهن تحلیل به مقاله این
 با خود هویت کسب و «خورشید» خویش آنیمای به رسیدن راه در جمشید،

 تفردی فرایند طی در که را الگوهاییکهن و است پرداخته بوده، روروبه هاآن
 .است کرده تحلیل داده، رخ جمشید،

 تفردی فرایند بر تأکید با کرمانی خواجوی نوروز و گل داستان تحلیل» .3
 مقاله این(. 9318) ستایش نسرین و فشارکی محمدی محسن نوشتة ،«ونگی

 به مطرح، الگوهایکهن به توجه با و پردازدمی فردیت فرایند تحلیل به
 تبیین را فردیَت فرایند پایان،در و پردازدمی نوروزو گل  داستان رمزگشایی

 .کندمی
 علیحسن نوشتة ،(«لحهصا زن داستان) عطار ةنامیاله الگوییکهن تحلیل» .3

 ها،شخصیت دادن قرار محور با مقاله این(. 9318) روزبهانی رؤیا و پورمند
 نشان دنبالبه و دارد داستان تحلیل در سعی الگوییکهن نمادهای و هاموقعیت

 سفر سخت مراحل گذاشتن سر پشت از پس «صالحه زن» که است این دادن
 .یابدمی دست فردیت به خرد پیر و ناپرسو آنیموس، با رویارویی و خویشتن

 «گزارش همراه به داستانی، هایمایهبن تحلیل و بررسی ؛پارهمهو  خورشید» .4
 منظومة معرفی و گزارش ضمن مقاله این(. 9388) ذوالفقاری حسن نوشتة

 و منظومه این داستانی هایمایهبن بررسی به سراینده، و پارهمهو  خورشید
 .پردازدمی مشابه هایداستان با آن ساختاری هایمشابهت

 ،«گریماس نظریة پایة بر پارهمهو  خورشید داستان روایتی ساختار بررسی» .1
 مقاله این در نویسندگان(. 9311) زادهملک فریبا و نیاعبیدی امیر محمد نوشتة

 داستان روایتی ساختار بررسی به تحلیلی ـ توصیفی شیوة به تا اندکوشیده
 که دهند نشان پایان،در و بپردازند گریماس نظریة اساس بر پارهمهو  خورشید
 الگوی همچنین، و روایی هایزنجیره اساس بر داستان، پیوستگی و ساختار
 .است منطبق گریماس نظریة با روایت، کنشی



 انو همکار بوعذار صالح _________________________ ،...پارهو مه یدخورش ةت در منظومیفرد یندفرا

223 

 

 نوشتة ،«پراپ دیدگاه اساس بر پارهمهو  خورشید روایی ساختار بررسی» .9
 واکاوی و بررسی به مقاله این(. 9314) ارانهمک و زاییبلوچ میر اسحاق
 پراپ گانةیکوسی هایخویشکاری اساس بر پارهمهو  خورشید منظومة

 هایخویشکاری بیشتر منظومه این که گیردمی نتیجه پایان،در و پردازدمی
 .داراست تعریف و توالی همان با خویشکاری، دو جزبه را، پراپ

 مطالعة) غنایی زبان کارکردهای با داستان منفی شتاب و روایی گونة رابطة» .8
(. 9311) همکاران و طالیی مولود نوشتة ،(«پارهمهو  خورشید منظومة: موردی

 منظومه این از را غنایی زبان الگوی تا اندکوشیده مقاله این در نویسندگان
 در اساس این بر. کنند تبیین آن در را منفی شتاب و روایی روابط و استخراج

 شناختیروان نقد زمینة در گفت توانمی گرفته،صورت وجوهایستج
 مستقلی پژوهش یونگ، الگوییکهن نظریة منظر از پارهو مه یدخورش منظومة

 .است نشده انجام

 پارهو مه یدخورش ۀمنظوم ییالگوکهن یل. تحل4

ـ ارا م،یداشـته باشـ   پـاره و مـه  دیخورشـ از داستان  یروشن ریآنکه تصو یبرا ،ابتدا در  ةئ
 پاره:و مه دیداستان خورش یخالصه و معرف. است یاز داستان ضرور یاخالصه

از شـاعران قـرن    یسـعید طبیـب قمـ   اثـر میـرزا محمـد    پـاره خورشید و مه ةمنظوم
ـ اسـت. ا  ییازدهم هجر ـ   من نی ، بـه  رانیـ پسـر شـاه ا   د،یخورشـ  یدادگظومـه شـرح دل

ـ   پادشـاه عمـان ا   فرمانـدهان  از یکـ یپاره، دختـر  مه  یعشـق از سـو   ةسـت. آغـاز حادث
 دیخورشـ  عاشـق  خـود،  مـادر  از دیوصـف خورشـ   دنیپاره اسـت کـه تنهـا بـا شـن     مه
بــا وســاطت  ،شــود. ســرانجامیمــ مــاریشــدت ببــه دیخورشــ انیــم نیــا درشــود. یمــ

پـاره بـه عمـان    شـود. سـپس مـه   یمـ  سـر یم معشـوق  و عاشـق  دارید نیاول ه،یدا یصبا
ازدواج  یشـود کـه سـودا   یمرزبـان مـ   ش،یخـو  ةعمـ پسـر  ریگردد و در عمان اسیبرم

پـاره درخواسـتش را رد   مـه  امـا  ؛کنـد یمـ  یپـاره خواسـتگار  با او را دارد. مرزبان از مه
 گـر ید یکنـد. از سـو   یزنـدان  یچـال اهیدهـد تـا او را در سـ   یکند. مرزبان دستور مـ یم

رسـند و  یمـ  یابـان یب بـه  ایـ در در یهـا سـرگردان  مـدت  از پـس  ه،یدا یصبا و دیخورش
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ـ  انیـ زنگ رینهنـد و اسـ  یپـا مـ   ،متعلـق بـود   انیـ کـه بـه زنگ   یابه قلعه  ،هـا آن سیو رئ
ــ ،«اشــمر» ــزنگ ةپــس از اســارت در قلعــ دیشــوند. خورشــیم ــا کمــک ســعد ان،ی   ،ب

در  یهــا پــس از دو هفتــه ســرگردانآن. زدیــگریمــ رهیــاشــمر، از آن جز ةخوانــدپســر
 رِیـ وز یسرگذشـت خـود را بـرا    دیرسـند. سـعد و خورشـ   یمـ  هرمـز  کشـور  بـه  ایدر

 شـاه، بـه شـهر گلخـن حملـه      بـا کمـک سـپاه بهـرام     ریـ دهنـد. وز یشاه شـرح مـ  بهرام
  رعـد و مفتـاح   یهـا نـام پـاره، بـه  کمـک دوسـتان مـادر مـه    بـه  دیکند. سپس خورشیم
تـازد. خورشـید مرزبـان و    سـوی مرزبـان مـی   بـه  ـ   کـه در کـوه قـاا سـاکن بونـد      ـ

سـازد. خورشـید پـس از دو    یابـد و سـر از تنشـان جـدا مـی     ارغوان و عین بـال را مـی  
 کند.یم دایپاره را پجو، مهوهفته جست

ند یگزیمبر عزلت کنج یر اریشهر ،یکند. پس از چندیپاره ازدواج مبا مه دیخورش
 سپارد.یم ،شاهِ جوان د،یو حکومت را به خورش

 یقهرمان و سفر قهرمان یالگو. کهن1 ـ 4

هاست که یتشخص ینتراز برجسته هاافسانهو  هاحماسه یر،ان در اساطقهرم یالگوکهن
 یندر سرزم یکه پا ییالگوملت است. کهن یک ةم آرمان و خواست و ارادستج

 با، سرانجام فراوان موانعها و یهبا سا رویاروییگذارد و پس از یها و رازآلود مناشناخته
 کمپل: یدةعقبه گردد. یبازم یشخو ین، به سرزمیو درون یرونیاحراز فتوحات ب

« گذار»است که مراسم  ییو تکرار الگو یمقهرمان معموالً تکر یاسفر اسطوره
 است که « بازگشت»و « تشرا» ،«ییجدا» ةسه مرحل یشود و دارایم یدهنام
روزمره دست  یقهرمان از زندگ یک. یدنام «یگانه ةاسطور ةهست»توان آن را یم
کند. یرا آغاز م یعهالطبماوراء یهایشگفت یطةبه ح یزآماطرهمخ یکشد و سفریم
. یابدیدست م یقطع یروزیشود و به پیرو مبهشگفت، رو یروهاییدر آنجا با ن یو

ارانش یآن را دارد که به  یروین «قهرمان» ،رازو  سفر پر رمز ینهنگام بازگشت از ا
 (.44: 9319برکت و فضل نازل کند )

مطرح شده است. در داستان  یرانیا هایداستان بیشترقهرمان معموالً در  شکار مقولة
 بار و دوزدمی گاوی بر تیر یک بارا  شیری شکارگاه، در باریکبهرام گور  ،پیکرهفت
 و همایدر منظومة  ین،. همچنماندمی جدا خود یاران از خری،پی گور در دیگر،
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شکار به صحرا  ی)قهرمان داستان( برا یپس از آنکه هما ی،کرمان یخواجو همایون
 اندازدیم یراما هر چه ت رود؛می اشپی در شکارش برای و بیندمی را گوری رود،یم

 یبا سفر یدت خورشیفرد یندآغاز فرا اساس، این بر. کندمی فرار گور و افتدنمی کارگر
ساحت  یسورفتن به یمعنا. شکار اصوالً بهیردگیشکار صورت م یکوتاه و برا

 یرا برا ینینو ةمرحل وکند یگذر م یشینپ ةچه قهرمان از مرحل ،است یناخودآگاه
هاست. ناشناخته یسوها بهعبور از حجاب دانسته»سفر و  یزند. شکار نوعیخود رقم م

از  یکیناچار با گذارد بهیخود م ةجامع یهاسنت یوارد یکه قدم به آن سو ی...قهرمان
« رو خواهد شدبهاست و هم اعطاگر قدرت جادو، رو ینم خطرآفرها که هفرشتهیود

 یشود که قهرمان را برایمواجه م ییدر شکارگاه با آهو ید(. خورش19 - 14)همان: 
 سازد.یم یامه یمامالقات با آن

 ینخداوند است و ا یپارد گرفتن پی و پلید هایگرایش و جهل بردن بین از شکار»
 (.83/ 4: 9388 یه،)شوال «رسدیعظم ماست که به ذات ا یراه

 خورشید چو آن غزاله را دید
 

 یداو چو خورش یدشد گرم به ص 
 

 دوان و او مست یز پ یدخورش
 

 جستیم یشصحرا صحرا ز پ 
 

 
 

  
 

 (919: 9388 ی،قم یب)طب
 وقتی ،داستان است یمنف یهاتیاز شخص یکیپاره و مرزبان که از خواستگاران مه

آورند.  یو یشرا پ یددهد تا خورشیدستور م ،شودیپاره آگاه مو مه یدشاز عشق خور
 برند:یو به عمان م یندربایرا در خواب م یدمأموران خورش

 چند یوصورتیفرمود که د
 

 چون بادِ صبا بر او شتابند 
 

 زار یآرند ورا به زار
 

 کشد انتقام دلدار یکز و 
 

 (988)همان: 
را آغاز  یشخو ةمخاطرو پر یها، سفر اکتشافیهسا شیورگونه با ینا یدخورش

مواجه  یفراوان یمنف یروهایبا ن یشبه معشوق خو یدنرس یسفر برا یناو در ا کند.یم
نوعی سیر سفر بهتوان به ساحران و جادوگران اشاره کرد. یها مآن ةشود که از جملیم
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 یه،مان با زدودن نقاب و ساسفر، قهر یالگودر کهن یراز گاه است؛و سلوک در ناخودآ
 یسفر یلةوست اغلب بهیفرد یندفرا»کند. یآغاز م« خود» یسورا به یشخو یرس

 (.434: 9388 یونگ،« )شودیم ینناشناخته نماد ینیدر سرزم یاکتشاف
 یهم داللت، فراق و بُعد مسافت میان قهرمان و آنیمایش، شناسی یونگاز منظر روان

دچار  یانم ین. قهرمان در ایو درون یشناختروان یهم داللت ،ددار یاییو جغراف ینیع
 شود. یابیتیفرد یردر مس یرس یایشود تا بتواند مهیم یدیشد یروان یهاتکانه

است؛ مضمون  یاز راه تعال یآزاد یانگرکه ب ؤیاگونهر ینمادها ینتریجاز را یکی
است که نوآموز در خالل  یروحان یارتبه ز ینوعکه بهاست  یارتز یا ییسفر تنها

 ینآخر ةمنزلمرگ به ینا ،شباهت دارد. البته ید،آیل مئمرگ نا یعتآن به کشف طب
 ی،آزاد یسواست به یبلکه سفر یست؛آموزش ن یینآ یژگیبا و یآزمون یا یداور

شود یم یبانیو پشت یراهبر یقارواح شف یلةوسقوا که به یدو تجد یاز خودگذشتگ
 (.338)همان: 

 سایه. 2 ـ 4
پنهـان   یهـا یهو ال یبخش درون ،واقعاست. در یونگ نظریةمهم  یهایپتایاز آرک یهسا

 یزشت ینکات اخالق یحاو یرا؛ زیمشویشدن آن هراسان م یانماست که از ع یتشخص
ناخودآگـاه   یـک چون از قلمـرو تار  یهگذارد. سایپا م یررا ز یاجتماع یاست که تابوها

. دارد یمـا سرناسـازگار   یخودآگـاه و اجتمـاع   ةد، با تمام جنبشویم یت ما ناشیشخص
 هـای شـاخه  که است گناهکاری و پست اکثراً و شدهسرکوبپنهان،  شخصیت آن سایة»

 ناخودآگاه ضمیر تاریخی وجه تمامی و گرددمی باز ما حیوانی اجداد قلمرو به اشنهایی
 (.444: 9314 یونگ،) «گیردبرمی در را

صـورت  بـه  یشـود و گـاه  یم آشکار یعیو فراطب یعیت موانع طبیئهدر  یگاه یهسا
، جـن، جـادوگر و اهدهـا( کـه در     یغـول، پـر   یو،مانند )د یو وهم یمنیموجودات اهر

 ینمنظومه اشمر، ع ینشوند. در ایت، بر سر راه قهرمان ظاهر میحساس فرد یهاگاهنبز
تواننـد  یو... م یطوفان یایدو، درجا ةقلع یب،خوار، مرزبان رقآدم یانگر، زنگیلهح یبال

و  ینتـر جادوگر و مرزبـان برجسـته   یبالینباشند و ع یهسا یالگوبارز کهن یقاز مصاد
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و  یقهرمـان بـه خودآگـاه    یدنکـه مـانع رسـ    یهر عـامل  یراهاست؛ زآن ینترسرسخت
 :یدگویم یونگشود. یمحسوب م یهسا یهااز جلوه یاجلوه ،شود یشتنخو

 یدر کشـمکش انسـان بـدو    یزسـت  یناست. ا یزدر ست یهواره با ساهم یشتنمنِ خو
 بـا   ییالگـو قهرمـان کهـن   یـان صـورت نبـرد م   بـه  یبه خودآگـاه  یافتندست یبرا

کننـد،  یمـ  یـدا نمود پ یمناناهر یگرصورت اهدها و دکه به یهانیشرور ک یهاقدرت
 (.981: 9388شده است ) یانب

 کز ناموران شهر گلشن
 

 وفاق دشمن یگربد فتنه 
 بر هم زن مرز، مرزبان نام 

 
 دل و جفاکام ...یهبدخو و س 

 یزدندانبه فتنه ت یوچون د 
 

 لب تشنه به خون دردمندان 
  

 
  

 
 
 

  
 

 (989 - 981: 9388 ی،قم یب)طب

خرد یرپ یریاما او با دستگ ؛کنندیم یتراشمانع یدخورش یابیتیفرد یرها در مسیهسا
پنهان در  ةچهر ینتریک، نزدسایه». یدآیم یقموانع فا ینبر ا یشخو یو فراست درون

ت است که در سفر به قلمرو ناخودآگاه روان یبخش شخص یناست و نخست یپس آگاه
رد فخم تویچپ، درست در آغاز راهِ پُریزآمترسناک و سرزنش یماییشود و با سیم یدارپد
 (.988: 9319 یاوری،) «یستدایم

هاست. فرو افتادن یهقلعه مکمن غوالن و جادوگران و سا یونگ یشناسدر روان
سفر انسان را  یونگ»هاست. یهدر دل سا یسفر واقع،در ی،ناخودآگاه ةقهرمان در قلع

 یفرد یهایهبا ال یدارکه از د یداند، سفریم یدیبه سپ یاهیدرون، سفر از س یایبه دن
(. 941)همان: « رسدیتر روان میعمق یهایهود و رفته رفته به الشآغاز می 2یهسا

بالقوة  یروهایاست که قهرمان استعداد و ن یمنف یروهایها و نیهدر هجوم سا معموالً
 رساند.یت میش را به فعلیخو یدرون

 یهسـا  یالگـو کهن یساحران و جادوگران از نمودها یمهم گفت تریشطور که پهمان
 یاریاست که موانع بس یجادوگر یرزنپ«بال نیع»، پارهو مه یدخورش ةهستند. در منظوم

 :یدگویم یونگکند. یم یجادا یمایشرا در برابر قهرمان و آن
ـ    یهسا یرینةد یهااز صورت یکی یطانش و  یـک تاریمـه خطرنـاک ن  ةاسـت کـه جنب

کـه از   ییهایفرافکن ةکه در عرص ینیاز مضام یکیدهد. یانسان را نشان م ةناشناخت
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، سـاحر  یمخـور یبه آن بـر مـ   یوستهو پ یردگیسرچشمه م یعناخودآگاه جم یرضم
: الف9314است ) یزانگغالباً مرموز و اضطراب یشهایتصفت است که فعال یطانش

933.) 
 فرمان یودرو، خد یستزال
 

 جادوگر و سحر ساز و فتّان 
 

 بالست، از دم قهر ینِهم ع
 

 بالست نامش از دهر ینهم ع 
 

 (918: 9388 ی،قم یب)طب
از مظـاهر   یکـه مظهـر  ـ جـادوگر را     یبـال  ینخـرد، عـ  یرپ یریبا دسـتگ  یدخورش

کـه   ــ  یمـا رو شـدن بـا آن  روبه یه،از شناختنِ سا یشپ» اصوالًکند. یذبح م ـ  هاستیهسا
 یرافسـون و تسـخ   ییِجادو یروهایو برخودار از ن یهپنهان در پسِ سا ةچهر ینتریکنزد

 .(941: 9319 یاوری،) «یستاست ـ ممکن ن

 3(نهیماد)عنصر  مای. آن3 ـ 4
مرد اسـت.   ةروان زنان یا یماآن یالگوکهن یونگ، یشناسمهم روان یالگوهاکهن یگرد از
دو بُعـد اسـت. بُعـد مثبـت و      یدارد و دارا یشها گرایکیناخودآگاه و تار یسوبه یماآن

 لـی تج ینو آرمـا  ؤیـایی ر یصورت معشوقبه ی،و آثار هنر یاهاکه در رؤ «یماآن»روشن 
دارد. بـه   یانهو ساحرانه و روسپ یبکارفر ةکه جنب «یماآن»وار یهو سا یکو بُعد تار کندیم

زننـده،   یبه کارها یلمرد، تما یتدر شخص ینهعنصر ماد یمنف یاز نمودها» یونگ ةگفت
-وپـیچ نوع کارها همواره بر  ین. ایدنمایارزش میرا ب یزناپسند و زنانه است که همه چ

، ینـه عنصر ماد» ین،(. همچن384: 9388« )دارند و سخت مخربند یهتک یتواقع یاهتاب
زنانــه در روح مــرد اســت. هماننــد احساســات،  یروانــ یهــایشگــرا یتجســم تمــام

عشـق   یـت قابل ی،منطقـ یـر غ یهـا یتحساسـ  یامبرانه،پ یهامبهم، مکاشفه یوخوهاخلق
 (.384)همان: « یعتاحساسات نسبت به طب یانو ب یشخص
مثبت است و ارغـوانِ   یمایآن یالگوپاره نمود کهن، مهپارهو مه یدخورش ةر منظومد

کند. یخرد، او را نابود م یرپ یاست که قهرمان با رهنمودها یمنف یمایجادوگر، نمود آن
افتـد.  یمثبـت، در شـکارگاه اتفـاق مـ     یمـای قهرمـان بـا آن   یـدار د ینمنظومه، اول یندر ا



 انو همکار بوعذار صالح _________________________ ،...پارهو مه یدخورش ةت در منظومیفرد یندفرا

222 

 

و  یـزد گریرود، آهـو مـ  یشـکارش مـ   یو در پ یندببیرا م یباز ییآهو ی، روزیدخورش
 شود:یم یتهدا یمابعدها به وجود آن

 کردیمستانه شکار دشت م
 

 کردیبه دست، گشت م یکانهپ 
 گاهشبه کنار جلوه ناگه 

 
 نگاهش یافتاد بر آهو 

 یدچو آن غزاله را د یدخورش 
 

 یداو چو خورش یدشد گرم به ص 
 (919 - 914 :9388، یقم یب)طب 

بـر قهرمـان،    یماعاشقانة آن تجلیعشق است.  یدةپد یما،وجود آن یاز کارکردها یکی
عشـق  » ییالگـو کهـن  یـة از زاو یـرا سـازد؛ ز یم یات مهیآغاز سفر کسب فرد یاو را برا

را  یو ناخودآگـاه  یوجـود اسـت، جسـم و روان و خودآگـاه     یموجب انسجام درونـ 
 (.949: 9389)سرانو، « کندیهماهنگ م

گذر  یدارد و قهرمان را برا یو محور یدیکل ینقش ،ت قهرمانیفرد ینددر فرا یماآن
خام و  یهایطلبدر مقابل کام یما،آن منزلةبهپاره سازد. مهیم یاها مهیها و سختاز عقبه

 یهایتمسؤول یرشپذ ةخواهد او آمادیکند؛ چون میمقاومت م یدخورش ییابتدا
 شود: یشخو

 یریکه شاه  ُملک گ هر چند
 

 یریزلف من اس ةدر حلق 
 من یتو کجا و ابرو یغت 

 
 من یتُرک تو کجا و هندو 

 غمزه که من به کار بستم یک 
 

 هم پشت سپه تو را شکستم 
 

 (983: 9388 ی،قم یب)طب

 یشود و اصوالً با رهنمودهایظاهر م یو روان یحساس روح یهادر بزنگاه یماآن
 شود.یم نائل شیناشناخته درون خو یهانیسرزم کشف هب مرد که ماستیآن

ممکن  یسازِ دروندگرگون ةفرشت یا یمابا آن یدارد بدون درتف ةتجرب یاآزمون خود 
خود را که فراخوانِ  یکننده فعال نشود و ندادگرگون یالگوکهن ین. اگر ایستن
روان همچنان  یةاست، به قلمروِ خودآگاه روان نفرستد، دو سو یگانگیو  یوستگیپ

نخواهد  یاناز م ینگیو ماد ینگینر یانِخبر خواهد ماند، تنش میاز هم جدا و ب
 (.931: 9319، یاوریتمام و کامل شکل نخواهد گرفت )« خودِ»رفت و 

 یابیتیدسخت فر یهامونآز در را دیخورش بارها ش،یها و رهنمودهایتجل با مایآن
 رای؛ زگرندیدکیقهرمان مکمل  ةمنزلبه دیو خورش مایآن ةمنزلبهپاره رساند. مهیم یاری
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مظهر  دی، خورشاست آشکار یدگیتنو درهم یوابستگ نی، اکیهر  یهادر نام یحت
را از  شیخو یینور و روشنا ـ از ماه است یکه مظهر ـ پارهاست و مه ییایو پو اتیح

 :مای. آنردیگیم دیخورش
شود، به یپنهان ناخودآگاه عاجز م یاهکنش یصمرد از تشخ یهرگاه ذهن منطق

است  ینا ینهتر عنصر مادیاتیها را آشکار سازد. نقش حشتابد تا آنیم یو یاری
همسان کند و راه  یدرون یواقع یهادهد تا خود را با ارزشیکه به ذهن امکان م

 (.388: 9388 یونگ،بخش وجود برد ) ینتربه هرا

 یمثالمادر  یالگو. کهن4 ـ 4
 یگاهجا دارایقهرمان  یبانو پشت یحام منزلةمادر به یالگو، کهنیونگ یشناسدر روان

 یهاتیکه در موقعیطوربه ،دارد متنوعی یهامادر، جلوه یالگواست. کهن یایژهو
 یرزن،پ یه،دا یز،کن یبارو،مهربان و ز یزن یما،چون آن یمتفاوت یق، در مصادگوناگون

یاری یزةو انگ یزههر غر»شود. یظاهر م یاریگرمهربانِ  یِچشمه و پر ین،درخت، زم
مادر را  یالگوکند، کهنیپروراند و مراقبت میدهنده، هرآنچه مهربان است، هرآنچه م

 دایه، «یصبا»پاره، و مه یدخورش ة(. در منظوم34: ب9314 یونگ،« )کندیم یتداع
مادر هستند  یالگودر حکم کهن ،«یپرمه»و  یدمادر خورش« گلرخ»پاره، مادر مه« مهر»

پاره با بر شمردن اوصاا کنند. مادر مهیم یاریبغرنج  یهاکه قهرمان را سر بزنگاه
 :سازدیم یاپاره را مهمه یانکشاا روان ینة، زمیدخورش یبایشگرا و ز

 جهان است ینکه بهشت ا یرانا
 

 خزان استیخارش گل و باغ ب 
 نشسته بر تخت یشاه یدر و 

 
 انا و جوان دل و جوان بختد 

 چون سرو بهشت، ناز پرورد 
 

 بهتر یکو ل یدنامش خورش 
 

 

 
 

 (944:9388 ی،قم یب)طب

 :یدگویمادر م یالگوفردِ کهنمنحصر به یهایژگیخصوص ودر یونگ
 ی،مادرانه و همدرد یدارد که شامل نگران یگوناگون یاتمادر خصوص یالگوکهن

شود. یکه موجب ارتقاء سطح منطق م یوح یو تعالمؤنث و خرد  ییقدرت جادو
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  یکه تسل یزیاست و هر چ یمنکه خوش یزیهر چ ید،مف یلتما یاه یزهر غر
 (.944: 9318شود، هستند )یم یکند، موجب رشد و باروریم یتبخشد و حمایم

مادر  یالگوکهن یقاز مصاد یکی ید،گلرخ، مادر خورش یمتر گفتیشطور که پهمان
مادر  یهایدلدار ینشود، ایم یمارپاره باز عشق مه یدکه خورش یان است. هنگاممهرب

 او را نرم  یشمن با افسون خو یدگویدهد. گلرخ به او میم یناوست که او را تسک
 کنم:یم

 بر طرازم یانهپر یسحر
 

 او را به فسانه رام سازم 
 دم یننرمش سازم به آتش 

 
 بر زخم دلت نهم چو مرهم 

 (999: 9388 ی،قم یبطب) 

اما  ؛شودیم یدخورش یایپاره جومرزبان، مه سوی از یدشدن خورش یپس از زندان
 به او  یاریگرمادر  یالگوپاره، در مقام کهنمادرِ مه« مهر» میان این در. یابدیاو را نم

پاره ( است و مهیمنف یمایارغوان )آن یهایسهاز دس یدشدن خورش یدکه ناپد یدگویم
 خواند:یفرا م یباییرا به شک
 حال ینگفت که غم مخور در ایم
 

 اقبال یدکاخر روزت، درآ 
 ز ارغوان است یگرفتنه ینا 

 
 مرزبان است یِکو عاشق رو 

 آر یشچند بساز و صبر پ یک 
 

 کار ینز سرّ ا یکاگاه شو 
 (914 همان،) 

شود و یبر قهرمان ظاهر م ش، هنگام تنگناهاایبا فراست ذات ی،مادر مثال یالگوکهن
« است یاتآب ح ةو چشم یمادر مظهر ناخودآگاه جمع» یراز ،رساندیم یاریاو را 

 (.944: ج9314 یونگ،)
 یکی «یپرهم»دارد.  متنوعی یهالیمادر جلوه و تج یالگوکه کهن یمتر هم گفتیشپ

قاا و از  کوهاز « یرپمه»نام به یایپر پاره،مه شدن ناپدید از پسهاست. تجلی این از
ظاهر  یدرسد و بر خورشیپاره به شهر گلخن ممه یدند یپاره، برامهمادرِ « مهر»جانب 

 سازد:یساحران آگاه م سوی ازپاره شود و او را از ربوده شدن مهیم
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 چو گل طرب کام یایناگه پر
 

 نام یپرمه یداز قاا رس 
 یدکه آمدست خورش یافتچون  

 
 یدد یبه خلوت او را تنها 

 ه سر کردصخود را بنمود ق 
 

 اش خبر کردوز سر نهفته 
 

 (338: 9388 ی،قم یب)طب

  مقام در پریمهاما  ؛شودیم پریشانیپاره، قهرمان دچار پس از ربوده شدن مه
 یک،داشتن صفات ن یارزان یان،پر یاز کارها»شود. یم وی یاریگر ،مادر یالگوکهن
 یبو اشراا بر خواطر و اسرار غ ییگویشه هر که بخواهند و پمال و نعمت ب یدنبخش
 (.331: 9398 ی،)ستار« است

 خرد ری. پ2 ـ 4
 هـا هـا و اسـطوره  افسـانه  اهـا، یاست کـه در رؤ  ونگی ةبرجست یالگوهااز کهن خرد ریپ

 ةدیـ اسـت. بـه عق   یشناسـ شـتن یخو ندیقهرمان در فرا یو حام یشود و هادینمودار م
 نیا ونگیاست.  ازمندین ریپ تیهدا بهش یت خویفرد به یابیدست یبراقهرمان  ونگ،ی

 :دیگویم یدارد. و یفراوان ینامد که نمودهایم رخردیالگو را، پکهن
ـ بـزرگ و  معلم، اسـتاد، پـدر   ،یروحان ب،یساحر، طب تئیدر ه اهایدانا در رؤ ریپ  ای

 وان،یـ ح ایـ صـورت مـرد، جـن و    بـه  «یروح مثـال »شود. یظاهر م یهرگونه مرجع
 یزیـ رو برنامه میاتخاذ تصم ت،یدرا رت،یشود که بصیظاهر م یتیهمواره در وضع

ـ پ شـه یآن را ندارد. ... هم ییتوانا ییتنهااما شخص به است؛ یضرور آن امثال و  ری
)یونـگ،   ر دچار اسـت یناپذسخت و چاره یشود که قهرمان به وضعیظاهر م یوقت

 (.993 - 994: ج9314
 یوانـات یت حئیدر ه ،شودیم ظاهر خردمند یانسان لیخرد عالوه بر آنکه در شما ریپ

ـ پ»شـود.  یمـ  آشـکار  هم...  و آهو گور، رینظ ـ یه در یالیـ خ یهـا دانـا در افسـانه   ری ت ئ
 ی(. در ابتـدا 84: 9388)مورنـو،  « شـود یمـ  مجسم ریش و خرس و گرگ رینظ یتوانایح

شود و بعـد او را  یظاهر م دیکه در شکارگاه بر خورش ییهوپاره، آو مه دیداستان خورش
 خرد است:ریپ یالگواز کهن یکند؛ مظهریم تیهدا مایبه آن

 باک یب یرگ یرش یآن آهو
 

 کنار چشمه چاالکآمد به 
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 خراب حال محزون یدخورش
 

 و افسون یبدر ماند از آن فر 
 خجسته یطلعت ینهآ یدد 

 
 ز کنار چشمه رسته یسرو 

 (913: 9388 ،یقم بی)طب 

کند یم یاریشود و او را یبر قهرمان ظاهر م یحساس روح یهاخرد سر بزنگاه یرپ
 کند. یتر طت را آسانیکسب فرد یندتا فرا

شود و راه را یو الهام و اشراق ظاهر م یوح یهادر حالت یاکه در خواب  یریپ
 یخضر یاکند و یکار متن و روان آش یجاودانگ ةچشم یندگاندر ظلمات بر جو

 فرو بسته  یگره از کارها« رُفته و آب زده» یدمان در رهگذرهایدهکه در سپ
 (.941: 9319 یاوری،است ) ین کارکردِ جهان ناخودآگاهیاز هم یبازتاب ید،گشایم

کنـد.  یمـ  لـی تج یدبهرام شاه، بر خورش یرِت وزیئهدربار بهرام شاه، در پیر خرد در 
را  یدهد تا ویکند و او قول میم یفتعر یروز یرا برا یشعشق خو ی، ماجرایدخورش
 دهد: یاری

 از گدازش یدرد که سوز ینا
 

 درمانِ من است چاره سازش 
 ه مگذارصغ یالدل را به خ 

 
 کار ینگشادِ ا یدکز من آ 

 آرم یتتو را برا یارهم  
 

 هم کام تو را ازو برآرم 
 (338: 9388 ی،قم یب)طب 

  این». یدگشایرا م قهرمان ةبستفرو یرفردش مسبهمنحصر یهاا شگردب یرخردپ
  یکو،تفاهم، پند ن ینی،بدرون یازمندشود که انسان، نیم یدارگاه پدالگو آنکهن
« آورده کندرا بر یازن نیا ییبه تنها یستاست و قادر ن یزیرو برنامه یریگیمتصم

و سعد و با  یدهمراه خورشبزرگ به یا سپاهب یروز اساس این بر(. 83: 9388)مورنو، 
 یگربال و د ینتازد. عیشهر گلخن م یسوسِحر، به ةکنندداشتن اسم اعظم و نقش باطل

 .یزندگریمرزبان و شهر گلشن م یسوساحران به
است که قهرمان در  یشگرف یژگیها و وییاز تمام توانا یامظهر و عصاره یرخردپ

 یافتن ینیتع یعنیدانا،  یرپ ةمداخل» یرااست؛ ز یازمندان نت بددیکسب فر یرخالل مس
 هرگز  یباًآگاهانه، تقر ةاست که اراد یاز آن رو ضرور ی؛خودِ صورت مثالبهخود

 (.991: ب9314 یونگ،« )یستت خود نیپارچه کردن شخصیکخود قادر به یخودبه
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 یبانیخرد( و با پشتیر)پبهرام شاه  یرانبوه و با کمک وز یبا سپاه یدخورش ،سرانجام
کند یم یکشمرزبان لشکر یسوشوند؛ بهیمحسوب م یبیغ ییرعد و مفتاح که امدادها

 کند:یدهد و سر از تنشان جدا میبال شکست م ینو مرزبان را به همراه ارغوان و ع
 را ینبگشود به مرزبان کم

 
 را ینک یغبگرفت به دست، ت 

 سر از بدنش فکند گستاخ 
 

 از شاخ یزدکه کس بر یوهچون م 
 گسترفتنه یبال ینبر ع 

 
 آورحمله ینه،ز ک یدگرد 

 در هالکش یغچو ت یختآو 
 

 افکند به خاک همچو خاکش 
 آورد به دست، ارغوان را 

 
 آن آفت کام عاشقان را 

 یغشسر به ت یداز تن ببر 
 

 یغشدریافکند به خاک ب 
 (349 - 344: 9388 ی،قم یب)طب 

 یشخو یمنف یمایها و آنیهخرد، توانست بر سایرموقع پبه ةا مداخلب یدخورش
  ابپیر خرد  بردارد. یشت خویفرد یردر مس یگرد یشود و گام یره)ارغوان( چ

  یراد دگرگون کند؛ زیاکرانش، توانست قهرمان را از بنیب یهاییتوانا
سو و از  یک از یرتخرد، هوش و بص ینش،ب یشه،فرزانه نمادِ دانش، اند یرمردپ

است که موجب  یاریو هم یقلبمانند خوش یاخالق یهایژگیو ةنشان یگرد یسو
: 9318 یونگ،) برخوردار باشد یکاف یدلاو از روشن یروحان تیشود شخصیم

393.) 

 (یی. مرگ و تولد )نوزا2 ـ 4
 است ونگی ییالگوکهن یةدر نظر همم ییالگوکهناز عناصر  یکیمرگ و تولد مجدد 

یونگ  .شودیم آشکارو شب، قلعه، چاه و غار  یکیچون چشمه، تار ییبا نمادها که
 :معتقد است که

 یافتو کامالً دور از در یدحساب آبشر به یةجزو اعتقادات اول یدوالدت مجدد با
احکام  یقو از طر یممستقیرطور غاست که به یصرفاً روان یقتیحواس است و حق

و  یاتح یاز دو نوع تجربه است: استعال یاشافته و نیبه ما انتقال  یشخص
 (.94: ب9314) یفرد یدگرگون
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 ریقهرمان در مس .یابد، خودآگاهی فردی گسترش میدر فرایندِ مرگ و تولد مجدد
 امکانات از پرده خود، نینماد وو تولد مجدد  مرگ قبول با ش،یت خویکسب فرد

مرگ و  یالگوپاره، کهنو مه یدشدر داستان خور .داردیبرم شیروح و روان خو ةبالقو
 شده است. ینتولد دوباره، با حضور قهرمان در کنار چشمه و طواا بر گِرد آن، نماد

 
 . چشمه2 ـ 4

است.  یونگ یشناسمطرح در باب مرگ و تولد دوباره در روان یالگوهاچشمه از کهن
 یرد تطهخو ةدر آن، از گذشت یشخو یشووشست یاقهرمان با فرو رفتن در چشمه 

 یبرا یدمنظومه، خورش ینسازد. در ایم یات مهیکسب فرد یرمس یشود و خود را برایم
رو یبااما ناگهان ز یند؛بیخفته م یباروییز ،رسد و در کنار آنیم یاشکار آهو به چشمه

را  یشصورت خووکند و از آن چشمه سریشود. او به گِرد چشمه طواا میم یدناپد
: 9381« )داندمی یندگیو پا یاتچشمه و رود را مظهر قدرت و ح» یاده. الیدشویم

918:) 
 آمد به طوااِ چشمه، تشنه

 
 ه خورد دشنهصبه غ ینهدر س 

 پروراز سوز درون شعله 
 

 چو حباب آب بر سر یکرد 
 (993: 9388 ی،قم یب)طب 

 یقصورت خود در آن، از مصادوسر یشووبر گِرد چشمه و شست یدطواا خورش
 ؛تولد دوباره است یهااز راه یکی»چشمه  یرامرگ و تولد دوباره است؛ ز یالگوهنک

رود یآنچه در آب فرو م یرااست؛ ز یینوزا یاتح یدو تجد یرقدرت تطه یدارا زیرا
است که  «سرگذشتیب»گناه و یب یچون کودک ؛آوردیو آنکه از آب سر بر م «یردمیم»
 (.941 ،)همان« اشدو الهام ب یوح یرندةتواند، گیم

 یشتنخو یالگو. کهن2 ـ 4
 یشتن،خو» یالگواست. کهن یونگ یشةاند یمهم و مرکز یالگوهااز کهن 4یشتنخو

 یلةوسبه یشتناست. خو یتت شخصینظم، تمام یصورت مثال ی،مرکز یصورت مثال
منِ  است که از یفیتیک یشتنشود. خوینشان داده م یرهمربع، کودک، مانداال و غ یره،دا
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 «یردگیناخودآگاه را هم در بر م یرآگاه، بلکه ضم یربرتر است و نه تنها ضم  5خودآگاه
آن،  یلةوسبه یو یرا، هدا قهرمان است؛ زیشتنبه خو یابی(. دست493: 9388 یونگ،)

 رسد.یم یشخو یلت اصیبه فرد
 یانم یآشت یو بغرنج قهرمان برا یقعم یها، حاصل چالشیشتنخو یالگوکهن

ت، شخص پس از مبارزه با یکسب فرد یندفرا یانخودآگاه و ناخودآگاه است. در جر
، رسدمی یخرد به خودآگاهیرو پ یمابا آن ییزدودن نقاب خود، آشنا یش،خو یهایهسا

 یعنید، رتف»معتقد است:  یونگشود. ینائل م یو روان یتیسپس به تشخص شخص
 و  یینها ی،درون یکتایی "تیفرد"تا آنجا که  یکپارچه، یشدن به موجود یلتبد

 (.441: همان« )هست یشخو یشتنخو یبه معنا یرد،گیمانند، ما را در بر میب
دراز و ودور یسفر یشت خویکسب فرد یـ که برا یدمنظومه، خورش یندر ا

از  یاش مواجه شود ـ نمودیدرون یها و موانع و تضادهایهکند تا با سایهولناک آغاز م
 یش، بر موانع و تضادهاردخ یرپ یتاو توانست با هدا یرااست؛ ز «یشتنخو» یالگوکهن

 ید،خورش یبرا یکپارچگی ینسازد. ا یکپارچهو خودآگاه و ناخودآگاه خود را  یدفائق آ
عشق موجب انسجام » ییالگوکهن یةاز زاو یراد؛ زمسیر ش «عشق» یالگواز رهگذر کهن

« کندیرا هماهنگ م یو ناخودآگاه یگاهوجود است، جسم و روان و خودآ یدرون
 (.949: 9389)سرانو، 

 یونگ»است.  یشتنخو یالگوکهن لیپاره اوج تجبا مه یدازدواجِ عاشقانة خورش
فقط در آن  یراشود؛ زیتنها با جوهر عشق محقق م یوحدت روح ینمعتقد است که ا

(. 994 :)همان« تن در دهد یشود به هر خطریصورت است که شخص حاضر م
مادر،  یالگوو کهن یرخردپ یتو هدا یاریبدون  یدت خورشیو فرد یشتنخو یافتدر

 شد.نمیسر یهرگز م

 ییالگوکهن یها. عناصر و نماد2
ناخودآگاه معموالً به زبان  یرادارند؛ ز یایژهو یگاه، نمادها جایونگ یشناسدر روان

شناخت روان  یبرا ی،رو یناز ا. یدگویمکاشفه و اسطوره با ما سخن م یا،رؤ یننماد
 تیاهم ارینمادها بس نیاز ا ییهرا ناخودآگاه او، رمزگشا یهاهیانسان و رفتن به ال
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و  یقعم ؤیاهایداند و ریناآشکار م یالگوهاآشکار کهن یةنمادها را سو یونگ»دارد. 
(. در 49: 9319 یاوری،« )هاو باز تافتن آن لیتج ةنیرا زم یو هنر یادب یهاینشآفر

، کیکه هر  ییکار رفته است. نمادهابه یمتنوع یپاره، نمادهاو مه دیداستان خورش
 :کرد نییو تب یبررس ییالگوتوان از منظر کهنیت قهرمان است و میفرد ندینمودار فرا

 
 اعداد یالگو. کهن1 ـ 2

 . عدد هفت1 ـ 1 ـ 2
 دارند. یننماد یسرشت یانو اد یراعداد در اساط

نتیجه، درو  یتثنو و یو نقض فسخ دوگانگ ینو جمع ضد یرمز بارور عدد هفت،
نقص و اتحـاد زن و مـرد و پـدر و    بیو خلقت  کامل انساننماد وحدت و نمودار 

 اسـت  مادینگی رمز که( ین)زم مادر و درون و برون است؛ زیرا از جمع عدد چهار
 (.11: 9389 ی،ست، حاصل آمده است )ستارا نرینگی رمز که)آسمان(  سه عدد و

پاره پس مه ،ابتدادارد. در متنوعی یننماد یعدد هفت تجل ،پارهو مه یدخورش ةدر منظوم
را  یدتا خورش یدآیم یاز عمان به ر« هفته»و عاشق شدنش، هر  یدنام خورش یدناز شن

 :یندبب
ــان ب   ــوق ج ــه ز ش ــر هفت ــاره  یم

 
ــ  ــاره  یرفتـ ــه نظـ ــدار بـ ــاه دلـ  گـ

 (941: 9388 ی،قم یب)طب    

  یمـار پـاره ب از شـدت عشـق مـه    یداست که خورشـ  یهنگام ،عدد هفت یگرد یتجل
او بنـا   یدر کنار چشمه برا یدهد تا عمارتیشود و پدرش به صالحِ جادوگر فرمان میم

 کند:
ــه ــدَت هفتــــ  ز ادراک یادر مــــ

 
 افـــالک چــو  یســازند عمــارت   

 (998: همان)                 
و  ینتکـو  یـت و نشـان از اهم  یننمـاد  یداللت ی،اهفته یکتکرار عدد هفت و زمان 

 ةهمـ  ینِتـر یقـو »عدد هفت  یراعدد دارد؛ ز ینت قهرمان از رهگذر تکرار ایفرد یندفرا
« و نظـم مطلـق اسـت    یـره نشانگر وحدت سـه و چهـار، کامـل شـدن دا     ین،اعداد نماد

 (.994: 9384، ین)گور
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 عدد چهارده .2 ـ 1 ـ 2
 یجـا  یناسـت کـه در چنـد    یگـری د ینده از اعداد نمـاد و عدد چهار یازمان دو هفته

 و  ییالگـو کهـن  یفیصـورت مـوت  و در مراحـل مختلـف بـه    پـاره و مه یدخورش ةمنظوم
 ،پـاره و مه یدخورش ةدارد. در منظوم یننماد یداللت ینتکرار شده است و ا یشناختروان

ـ فرد ینـد ز فراا ینینـو  ةگذارد و وارد مرحلـ یرا پشت سر م یاهرگاه قهرمان مرحله  ت ی
. عدد چهارده که از مجمـوع زمـان   یمروز( مواجه هست 94) یاشود، با زمان دو هفتهیم

از  یننماد یشود و عدد هفت که در بطن آن مستتر است؛ نموداریحاصل م یادو هفته
تـوان عـدد چهـارده را گسـترش عـدد      یم ی،رو ینتکامل و بلوغ است، از ا یهاچرخه

 مقدس هفت دانست.
به  یشود و پس از مدتیسرگردان م یاهاپاره در چاه، صبا در درس از اسارت مهپ
در آنجا حضور دارند. صبا دو هفته در کنار  یهو دا یدرسد که خورشیم یایرهجز

 ماند:یم یرهدر آن جز یدخورش
ــنز ــه در آن جز یـ ــرةگونـ ــم یـ  غـ
 

ــم     ــا ه ــر دو ب ــه ه ــد دو هفت  بودن
 (349: 9388 ی،قم یب)طب

 اشمر  یرِ، اسیداست که خورش یعدد چهارده، هنگام یننماد یهایتجل یگراز د
پس از دو هفته  ی. ویزدگریم یرهسعد از جز یشود و او با کمک و همراهیم

 رسد:یم یایرهبه جز یطوفان یایدر در یسرگردان
 کردنـــد یرچـــون قـــرب دو هفتـــه ســـ

 
ــارغ ز غ  ــردل را فـــ ــد یـــ  کردنـــ

 (391: همان)                     
 ینا یجاینماد تکامل است و در جا «چهارده»، یمتر هم ذکر کردیشطور که پهمان

 ین،عدد نماد ینکار رفته است. اقهرمان به یتکامل معنو یندنشان دادن فرا یمنظومه برا
 ،شودیم آشکار، یدخورش ةواسطبال و مرزبان به ینارغوان، ع یپس از نابود یگربار د

 کند: یداپاره را پفرسا و اندوهبار، توانست مهطاقت ةدو هفت که او پس ازیطوربه
 یهر گل که ز باغ تازه رُست

 
 یاز گلرخ خود سراغ جست 

 گونه چو برق و باد بشتافت ینز 
 

 یافتاش تا آنکه پس از دو هفته 
 (343: همان) 
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 . آب2 ـ 2
 یةاند. در نظرس بودهمقد یاز نمادها ینیو د یریو رود همواره در متون اساط یاآب، در

مظهـر ناخودآگـاه    یادر»است.  ییالگوکهن ةبرجست یاز نمادها یکیآب  یونگ، یلیتحل
« ناشـناخته را پنهـان کـرده اسـت     ییسطح درخشـانش، هرفنـا   یرکه زاست؛ چرا یجمع

 یآب در مراحل مختلف یالگو، کهنپارهو مه یدخورش ةدر منظوم (.89: ج9314 یونگ،)
 یپـاره در مـاورا  آب، ساکن بودن مه یالگوکهن ینن داللت نمادیند. اولکیم ییخودنما

را در عمـق   یمـا است و ساکن بـودن، آن  ینماد ناخودآگاه یادر یراعمان است؛ ز یایدر
اسـت کـه مرزبـان،     یهنگـام  ،آب یالگـو کهن یگرد یکند. تجلیم ینهنماد یناخودآگاه

و  یـات مـادر ح  یـا در»کنـد.  یمـ  یزندانترسناک  یاییدر مرکز در یارا در قعله یدخورش
« ت امتداد زمان ناخودآگـاه اسـت  یمرگ و تولد و ابد ی،بودن معنو یراز نامتناه ی،زندگ
 (.981: 9384 ین،)گور

 آب ظـاهر   یالگـو و سعد از چنگـال اشـمر، مجـدداً کهـن     یدفرار خورش یاندر جر
 شوند:یاج و سهمناک گرفتار موم یاییشود و آن دو، در دریم

 یآسمان یاگه ز قضان
 

 یبرخاست ناگهان یموج 
 یچون کوه نمود، هر حباب 

 
 یهر موج، نهنگِ پر  عتاب 

 (391: 9388 ی،قم یب)طب 
اسـت و امـواج    ی، نماد ناخودآگـاه یونگ یاسنشدر روان یاکه در یمتر هم گفتیشپ

مادر » یاد. درآورنیوار بر قهرمان هجوم میهاست که سا یها و موانعاز عقبه یگرینماد د
ـ  یاتمرگ و ح ی،کرانگیو ب یراز معنو یات،انواع ح ةهم و  یتو ابـد  یزمـان یمجدد، ب
 (.39: 9388پور، یل)اسماع« است یرناخودآگاهضم

 
 نتیجه. 2

 ینقــد ادبــ یکردهــایرو ینتــراز مهــم یکــی ی،او اســطوره ییالگــوامــروزه نقــد کهــن
ــ  ــه م ــت ک ــهیاس ــوان ب ــت ــدد آن بس ــار را  یاریم ــاختاراز آث ــه س ــطوره یک  و  یااس

ــد ییالگــوکهــن ــینتب ،دارن ــلو تحل ی ــ ی ــه یدخورشــ ةکــرد. منظوم ــارهو م ــه ، ازپ جمل
، پــارهو مــه یدخورشــ ةدارد. در منظومــ ییالگــونقــد کهــن بلیــتاســت کــه قا یآثــار

ــارز یهــانمــود ــ یافتــه یتجلــ یونــگ یالگوهــااز کهــن یب و نقــش  یرثأاســت کــه ت
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ــاه جمعــ  ــر یناخودآگ ــنا ینشرا در آف ــان مــ   ی ــر نش ــد. در ایاث ــنده ــه،  ی  منظوم
ــن ــاکه ــا،آن یالگوه ــادر و پ یم ــرم ــ ی ــا تجل ــرد ب ــایخ ــان   یه ــود، قهرم ــاگون خ گون

 رسانند.یم یاریو کشف روان خود  یابییشتنخو یر( را در مسید)خورش
ها و یتقهرمان، شخص یابییتفرد یردر مس که دهندیپژوهش نشان م هاییافته

 ینا ةشوند. از جملیاو ظاهر م یریو دستگ یتهدا یراب یمختلف یالگوهاکهن
(، گلرخ و مهر یماپاره )آنرعد و مفتاح، مه یه،دا یتوان به سعد، صبایها میتشخص
ها در تمام یتشخص ینبهرام شاه )پبرخرد( و ... اشاره کرد. ا یرمادر(، وز یالگو)کهن

کنند و قهرمان را یم یرمان تجلت بر قهیفرد یندها و فرابه فراخور عقبه یمراحل زندگ
 ةکنند. در مرحلیم یتبعد هدا ةو او را به مرحل یاریها و موانع، یهبر سا یرگیدر چ

همچون  یبیغ یروهاین یبانیمادر به پشت یالگوکهن منزلةبه« مهر»، یتفرد یندفرا یانیپا
 یهایهرسانند تا سایم یاریخرد، قهرمان را  یرپ منزلةبهرام شاه به یررعد و مفتاح و وز

)ارغوان( را  یمنف یمایجادوگر، مرزبان و آن یبال ینع یعنی یشخو یرویشپ ةبرجست
 ببرد. یانم از

 ییالگوکهن یمهم و برجسته، به نمادها یالگوهاکهن یپژوهش عالوه بر بررس ینا
چون عدد هفت، عدد  ییپرداخته است. نمادها پارهو مه یدخورش ةمطرح در منظوم

 یتعال ریقهرمان بوده و مس تیفرد ندینمودار فرا کیکه هر  رده، آب و چشمهچها
گفت که  یدبا یجهنتدر .دهندینشان م یخوباو را به یروح یقهرمان و فراز و فرودها

 ها، عناصر و ها، مکانیصتشخ یمنظومه، تمام ییالگوکهن یةمامتناسب با درون
 یااسطوره یساختدارند و بر هرا یننماد و ییالگوکهن یمنظومه، بُعد یهایفموت

 کنند.یداللت م
است و یمآن یالگوپاره مصداق کهنپژوهش نشان داده شد که مه ینآنکه در ا یگرد

بر عهده دارد و هرگاه  «خود» یعنی ی،درون یایو دن «من» یانرا م یانجینقش راهنما و م
هرا  یهایهشتابد تا به الیم یو یاری، به یردگیقرار م یروان یقهرمان در تنگناها

 یگرمادر و د یالگوو کهن یماآن یریبا کمک و دستگ ید. خورشیابدراه  یشخو یدرون
را  یشخو یانکشاا روان یرشود و مس یروزپ یشهایهکننده، توانست بر سامدد یروهاین

ت مادر، توانس یالگوبا کمک کهن دیخورش داستان، انیکه در پا ینحوهموار سازد، به
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دوباره  یخود را به اوج و کمال برساند و تولد تیفرد ندیپاره ازدواج کند و فرابا مه
 .ابدیب

مدد ی، بتیکسب فرد ریکردن مس یط که است یمطلب ضرور نی، ذکر اانیپادر
، «ریپ» یما گاه یعرفان ةکه در منظوم یشد. امدادینم سریم دیخورش یبرا یمعنو یقوا

عنوان  بااز آن  ونگی یلیتحل یشناسشود و در روانیم دهینام «یمنج»، «خضر»
 .شودیم ادی «رخردیپ»

 
 هانوشتیپ

1. carl gustav jung 
2. shadow 
3. Anima 
4. self 
5. conscious ego 
6. ego 

 
 منابع

 .سروش: تهران. نمادین بیان اسطوره(. 9388) ابوالقاسم پور،اسماعیل ـ
 .آشیان :تهران. رحمانیان لدیننورا ترجمة. یونگ خودآموز(. 9388) روت اسنودن، ـ
 .عطایی: تهران. زادهاالسالمشیخ افسانه ترجمة. کلیدی مفاهیم یونگ(. 9313) ـــــــــــــ ـ
 .سروش: تهران. ستاری جالل ترجمة. ادیان تاریخ در رساله(. 9381) میرچا الیاده، ـ
 زن داسـتان ) عطـار  امـه الهی الگویکهن تحلیل(. »9318)روزبهانی  رؤیا و پورمند، حسنعلی -

 .44 - 33 . صص9 ش. 94 س (.ادب بوستان) شعرپژوهی («.صالحه
 بـه  داسـتانی،  هـای مایـه بـن  تحلیل و بررسی) پارهمه و خورشید(. »9389) حسن ذوالفقاری، -

. 4 ش. 9 س (.قـم  دانشـگاه  انسـانی  و علوم ادبیات دانشکده) ادبی علوم(«. گزارش همراه
 .33 - 8 صص
 .توس: تهران. شهرزاد فسونا(. 9398) جالل ـ ستاری،

: تهـران  (.خفتگـان  هفـت  داسـتان ) کهف اصحاب قصة در پژوهشی(. 9389) ــــــــــــــ ـ
 .نشرمرکز

 .بدیهه: تهران. شمیسا سیروس ترجمة. هسه و یونگ با(. 9389) میگل سرانو، ـ
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 کهن نقد) تیاز فرداندر گذر  جمشید(. »9319) اظهری محبوبه و غالمحسین ولدانی، شریفی-
 . صـص 9 ش. 4 س. بوستان ادب («.ساوجی سلمان اثر خورشید و جمشید داستان الگویی

949 - 933. 
 .جیحون: تهران. فضایلی سودابه ترجمة .نمادها فرهنگ(. 9388) گربران آلن و هان شوالیه، ـ
 جلیل و فقاریذوال حسن تصحیح. پارهو مه یدخورش(. 9388) سعید محمد میرزا قمی، طبیب ـ

 .چشمه: تهران. رضایی اصغریان
 کارکردهـای  بـا  داستانی منفی شتاب و روایی رابطةگونة(. »9311) همکاران و مولود ـ طالیی،

 .91 س. کرمان زبان و ادب نشریة(«. پارهمه و خورشید منظومة: موردی مطالعة) غنایی زبان
 .938 - 994 . صص31ش 

 و خورشـید  داسـتان  روایتی ساختار بررسی(. »9311لکزاده )م یباو فر یرمحمدام یا،ن یدیعب -
 د. گیالن دانشگاه. ایران فارسی ادب و زبان ترویج انجمن («.گریماس نظریة پایة بر) پارهمه
 .3194 - 3483 . صص99

 .آفتاب گل: مشهد پناهخسرو شادی ترجمة. چهره هزار قهرمان(. 9319) جوزا بل،پکم ـ
: تهـران . سـتاری  جالل ترجمة. ادبی نقد رویکردهای(. 9384) همکاران و ال ویلفرد، گورین، ـ

 .اطالعات
 خواجـوی  نوروز و گل داستان تحلیل»(. 9318) ستایش نسرین و محسن فشارکی، محمدی -

 999. صص 81 ش. 39 س .فارسی ادبیات و زبان. «یونگ فردیت فرایند بر تاکید با کرمانی
- 989. 

نشر : تهران. مهرجویی داریوش ترجمة. مدرن انسان و خدایان یونگ، (.9388) آنتونیو مورنو، ـ
 .مرکز

 دیدگاه براساس پارهمه و خورشید روایی ساختار بررسی(. »9314) زائی و همکاران میربلوچ -
 - 984 . صص31ش  .93 س .بلوچستان و سیستان دانشگاه غنایی ادب پژوهشنامة. «پراپ
343. 

 .سخن: تهران(. انسان دو جهان، دو متن، دو) ادبیات و کاوینروا(. 9319) حورا یاوری، ـ
: مشـهد . فرامـرزی  پـروین  ترجمة. هااندیشه رؤیاها، خاطرات،(. 9388) گوستاو کارل یونگ، ـ

 .رضوی قدس آستان
 .افکار: تهران. رضایی رضا ترجمة. رؤیا تحلیل(. 9389) ـــــــــــــــــــ ـ
 .جامی: تهران. سلطانیه محمود ترجمة. هایشسمبل و انسان. (9388) ـــــــــــــــــــ ـ
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 .یجام: تهران. یانیصدق فیلط ةترجم .یزندگ و روح(. 9381) ـ ـــــــــــــــــــ
: تهـران . امیری علی محمد ترجمة. ناآگاه ضمیر شناسیروان(. الف9314) ــــــــــــــــــ ـ

 .فرهنگی و علمی
 قـدس  آستان: مشهد. فرامرزی پروین ترجمة. مثالی صورت چهار (.ب9314) ـ ــــــــــــــ

 .رضوی
: تهـران . فـروزی به محمود ترجمة. کیمیاگری و شناسیروان(. ج9314) ـ ــــــــــــــــــــ

 .جامی
 بـاقر محمـد و  گنجـی  فرناز ترجمة. الگوکهن و جمعی ناخودآگاهی(. 9318) ــــــــــــــ ـ

 .یجام: تهران. پوراسماعیل
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