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 چکیده 
روی الگوهایی هستند که در ناخودآگاه جمعی اقوام بشری ریشه دارند؛ از اینهای عامیانه، دربردارندۀ کهنقصّه
انجوی شیرازی   یرانیا هایهقصّهای بررسی یافته الگویی بررسی کرد.نقد کهن ها را از دیدگاهقصّه توان اینمی

های عامیانه ایرانی الگوها وضعیّت در این مجموعه قصّهترین کهنترین و برجستهدهند که سفر از رایجنشان می
الگوی الگوی سفر، از آن جا که کهنشوند. کهنمیدیدههای  ایرانی قصهاز جامعۀ آماری مجموعه  %51است و در

کند. میالگویی را در بافت روایی قصّه فراهمالگوهای شخصیت و نمادهای کهنکهنوضعیت است، بستر ظهور 
الگویی؛ آنیما، آنیموس، پیرخرد، نقاب و سایه در کنار دیگر نمادهای های کهندر روند سفر قهرمان، شخصیت

ای در وندهشوند. وضعیت سفر با آن که خود نمادی مستقل ندارد، نمادهای تکرارشالگویی پدیدار میکهن
 های ایرانیقصهخورند. این نمادها به ترتیب بسامدی که در متن میچشمجای روایت قصّه سفر قهرمان بهجای

شوند؛  گروه نخست: نماد آب که دربردارندۀ؛ رودخانه، چشمه و دریا ند، به چند گروه تقسیم میاسفر داشته
ها ضرورت سفر است. گروه دوم: بارۀ قهرمان از آب است و بیانگر جنبش، حرکت و پویایی است. گذر چندین

نمادهای عددی که دربردارندۀ؛ عدد سه و عدد هفت است. گروه سوم: نمادهای مکان که دربردارندۀ؛ بیابان، باغ، 
 یابد.چاه، قصر و اتاق است. سفر همواره نیازمند مکانی است که حرکت پیشروندۀ قهرمان در بستر آن جریان

 
 قصه های ایرانی.های عامیانۀ، الگوی سفر، نماد، قصّهناخودآگاه جمعی، کهن ها:واژهکلید

 
 .مقدّمه1

از گذشته های دور، نسل به نسل میراث روانی مشتر ک بشری هستند که  اجزای روان ناخودآگاه جمعی و الگوهاکهن
ها بستری ها و افسانهرؤیاها، اسطوره های عامیانه مانندقصّه دارند. و در ژرفای ضمیر ناخودآگاه جای منتقل شده

ترین کهن الگوها، سفر قهرمان است. قهرمان قصه سفری پر الگوها هستند.  یکی از رایجمناسب برای ظهور انواع کهن
گیرد. درون نظام ساختاری پیوند الگویی سفر شکل میکند. با آغاز سفر و حرکت، وضعیّت کهنمخاطره را آغاز می

 کند.یابند تا قهرمان فرایند تکامل شخصّیت خود را طی الگویی دیگری ظهور میا و نمادهای کهنهآن، شخصیّت

های عامیانۀ ایرانی که نخستین تالش و تکاپوی جمعی در در انتخاب جامعۀ آماری مجموعۀ چهار جلدی قصّه
همت شادروان انجوی شیرازی در  نهایتِ اصالت برای این گنجینۀ ارزشمند است، استفاده شده است. این مجموعه به

 طی دو دهۀ چهل و پنجاه به یاری فولکورشناسانی از سراسر ایران و همیاری گستردۀ خود مردم گردآوری شده است. 
 

 . پرسش پژوهش2
الگویی با بروز های عامیانۀ ایرانی است. گاه این مضمون به شکل وضعیت کهنهای رایج در قصّهسفر، یکی از مضمون

سازد. از آنجا که اغلب الگویی را در بستر روایی خود فراهم میهای کهنیابد و زمینۀ ظهور انگارهنمود می چالشی
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الگویی همراه است، پرسش اصلی پژوهش این است که نمادهای الگویی با ظهور نمادهای کهنهای کهنظهور شخصیّت
 یست و چه کارکردی دارند؟های عامیانه چالگوی وضعیّت سفر در قصّهمستقل و ویژۀ کهن

 

 رویکرد پژوهش .3

و رواشناسی  نقد ادبی دارای رویکردهای مختلفی است که برخی از این رویکردها، آن را بیش از پیش با مبانی اسطوره
های مورد توجّه منتقدان ادبی، مکتب روانشناختی کارل گوستاو یونگ، روانشناس مشهور یکی از مکتبدهد. پیوند می

الگویی سوئیسی است. وی در نیمۀ دوم قرن بیستم با مطرح ساختن نظریۀ ناخودآگاه جمعی، زمینۀ نقد به شیوۀ کهن
تایپ الگو یا آرکیها را کهنرا بنیان نهاد. طبق نظریۀ یونگ، ناخودآگاه جمعی انسان، مضامینی دربردارد که وی آن

های ارزش که تی استی از میراث فرهنگی هر قوم و ملّگاه بخش مهمّجلوه های عامیانهها و داستان، قصّههاافسانهنامید. 
ادبیات عامیانه  ند.کانعکاس پیدا می هاهای اجتماعی در آنشناختی بسیاری از پدیدههای فرهنگی و روانسنتی و زمینه

به خوبی این قابلّیت را دارد که ای از اساطیر، باورها و همچنین عناصر عامیانۀ قوم ایرانی است، جا که مجموعهاز آن
الگوی سفر قهرمان، در الگوها را در آن بررسی و تحلیل نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نمادهای کهنکهن
شناسی در شناخت الگویی از منابع اسطورهکوشد تا ضمن استفاده از مبانی نظری نقد کهنهای عامیانۀ ایرانی میقصّه

 .های عامیانۀ ایرانی بهره گیردالگوی سفر در قصّهکهنو تببین نمادهای ویژۀ 
 

 پیشینۀ پژوهش  .4
پژوهشی در ». در مقالۀ (1371-1370) ظریفیان محمودهای عامیانه نوشته شده نظیر: مقاالت متعددی نیز پیرامون قصّه

های عامیانه پرداخته ای قصّههای اسطورههدر طی دو شماره به ریش« های ایرانیههای عامیانه ملل با قصّمقایسه افسانه
( 1383)حمیدرضا رحمتی  ها را تبیین و بررسی کرده است.ای در این قصّههای اسطورهمایهاست و در طی مقایسه بن

های سازی، پیامانهای عامیانه نظیر: قهرمهای مشترک قصّهبه ویژگی« های عامیانه فارسیههای قصّویژگی»در مقالۀ 
توجّهی به بحث مکان و زمان و... در ساختار العاده، کمتعلیمی، گفتگو، ضعف روابط علت و معلولی، حوادث خارق

های نوین های عامیانه و داستانهروایتگری در قصّ »( در مقاله 1391پیرلوجه ) صافیحسین  ها پرداخته است.قصّه
، های نوین فارسیهای عامیانه و داستانهدر قصّ ختارهای رواییگردانی و ساعالوه بر بررسی رابطۀ میان روایت« فارسی

 اند.گردان پرداختههای روایتر قالببه بررسی تحّول نقش د
سفر نیز پژوهشپیرامون کهن      شدهالگوی  شمند در قالب مقاله انجام  سیار و ارز سادات مریماند ازجمله: هایی ب

ضا محمودو  سلطان بیاد صباغ ر سی قابلیّ»( در مقالۀ 1390، )قربان  در مطالعات تطبیقی  الگویینقد کهنهای تبرر
سفر قهرمانگذرا به کهن ادبیات: نگاهی سایه و  سی رویکرد نوین نقد کهن «الگوهای  الگوی الگویی، کهنضمن برر

سی کرده سۀ بیوولف و گیل گمش برر ( در 1392اند. محمّد طاهری و حمید آقاجانی، )سایه و قهرمان را در دو حما
ستمتبیین کهن»مقالۀ  ساس آرای یونگ و کمبل در هفت خوان ر سفر قهرمان بر ا ضمن پرداختن به نظریات « الگوی 

به بررسففی هفت خوان  قهرمان هزار چهرهالگوی سفففر قهرمان را بر اسففاس الگوی وی در کتاب هنجوزف کمپبل، ک
بررسففی سففاختار در هفت خان رسففتم نقدی بر »( در مقالۀ 1392) قربان صففباغ ت. محمود رضففارسففتم پرداخته اسفف

سفر قهرمانکهن ساس الگویی که جوزف کمپبل در کتاب « الگوی  ستان هفت  قهرمان هزار چهرهبر ا ارائه نموده، دا
 پرداخته است.های این الگو خان رستم را بررسی کرده و به بیان کاستی

های عامیانه با وجود قابلیّت بسففیاری که دارد، چندان مورد توجّه قرار نگرفته الگویی در قصففههای کهنامّا انگاره     
آیند که حاصل های عامیانه یکی از ارکان اصلی هویت فرهنگی و ملی جوامع بشری بشمار میاست. از آنجا که قّصه

شۀ جمعی  و مخزنی ناب از انگاره ستند، نوشتار پیشالگوهای کهناندی ّصهیی ه ست تا ق های عامیانه را از رو بر آن ا
 الگویی سفر بررسی و تحلیل کند.منظر نمادهای ظهوریافته در وضعیّت کهن
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 الگوی سفر کهن .5
اش و چه خارج از آن الگوییالگویی است. سفر را چه در موقعیّت کهنهای کهنسفر، یکی از پرتکرارترین وضعیّت

توان به دو دسففتۀ آفاقی و بیرونی یا انفسففی و درونی تقسففیم کرد. بندی کلّی میکنیم، آن را در یک تقسففیمبررسففی 
ویژه زمانی سفرهای بیرونی در مواردی به شکل سفرهای روحانی است و یا در شکل حرکتی برای تغییر وضعیّت، به

شود سفر نمادینه  صیّت قهرمان در فرایند تکاملی  شخ سفرهای درونی را در مراحل عرفانی های نمونه که  ستۀ  برج
سطورهسلوک می ستان سفر ای نمود بیرونی میبینیم؛ امّا گاهی این سفر به زبانی نمادین، مانند سفرهای ا یابد نظیر دا

ه الطّیر.منطقمرغان برای یافتن سففیمرغ در  های حماسففی نظیر هفت خوان های عامیانه همچون داسففتانسفففر در قصففّ
ستم و ا ست. سفندیار نمود بیرونی یافتهر شخصیتاین وضعیت کهنا الگویی ها و نمادهای کهنالگویی، زمینۀ ظهور 

 کند.دیگری را در خود ایجاد می
کند و با وجود پیروی از از یک چهارچوب های عامیانه نیز نمود پیدا میالگوی سفففر، در بافتی روایی قصففهکهن     

شکل ّصهمی های متنوّعی به خودکلّی  سفر حادثهگیرد. در ق ست آنکه  سفر دو نمود دارد. نخ صلی های عامیانه،  ای ا
الگویی های رایج کهناست که بروز چالشی این وضعیّت را به وجود آورده است. در این حالت، سفر که از وضعیّت

سازد. دوّم آنکه سفر، یکی از مینمونۀ قهرمان را فراهم الگوها به ویژه کهناست، در بستر خود زمینۀ بروز سایر کهن
صیّت شخ شبرد  ست که نقش پی ّصه ا سفر حوادث فرعی ق صلی دیگر را بر عهده دارد. در حالت دوّم  ها و حوادث ا

شدهشمارآید؛ بنابراین در این نوشتار نمونهالگویی بهتواند وضعیّتی کهننمی اند که همگی قابلیّت نمود هایی بررسی 
ه در جامعۀ آماری،   94اند. از میان الگویی سفففر را داشففتهو تجلّی وضففعیّت کهن ه %52نمونه ) 51قصففّ دارای ( قصففّ

ست که در  سفر ا ضمون  سفر (، کهن%51نمونه ) 48م شی از  ست. قهرمان در پی بروز چال شکل گرفته ا سفر  الگوی 
الگویی که در های کهنصیتشود. این سفرها که رمز آشتی ناخودآگاهی و خودآگاهی است، افزون بر شخناگزیر می

 الگویی هم نیستند.اند، خالی از نمادهای کهنکنند، از آنجا که خود نمادینبستر خود زمینۀ ظهورشان را فراهم می
 

 الگوی سفرنمادهای ظهوریافته در کهن 1-5
ها و ای نمود سمبلالگوهاست، فضای مناسبی را برکه بستری برای سایر کهنالگویی سفر، عالوه بر آنوضعیّت کهن

به تعبیر کند. ای غیر از لفظ خود داللت میای فارسی معادل کلمۀ سمبل است که بر معانینمادها داراست. نماد، واژه
ست»یونگ  شه هر دو ست و نه غیرحقیقی. همی ست نه واقعی، نه منطقی و نه غیرمنطقی، نه حقیقی ا « نماد نه مجرد ا

 (.  394: 1373نگ، ئ)یو
ستقیم دارد، یکی از خروجی     ستاودهای ناخودآگاه ارتباطی م سوب مینماد با د شود و در آثار هنری، های آن مح

ّصهادبی و نظایر آن نمود می سانهیابد. ق سطورهها و اف ستند. در ها هم مانند ا ستری برای ظهور نمادهای جمعی ه ها ب
تقسیم کرد؛ نخست نمادهایی که باید در همان قّصه و بر اساس بافت  توان نمادها را به دو دستههای عامیانه، میقّصه

ای دیگر از نمادها هستند که روایی متن تفسیر و تعبیر شود. این دسته از نمادها، مختص به همان داستان است. دسته
ضعیّت کهن ستر روایی و شکل گرفتهدر ب ستخراج این نمادها، بر نمادهای الگویی قهرمان  شترک و پرتکرار اند. در ا م

تاریخ سمبولیسم »های عامیانه، به خودی خود دارای نماد مستقلی نیست. از سویی ایم و گرنه سفر در قصّهتکیه داشته
شان می سنگدهد که هر چیز مین شیای طبیعی)مانند  سمبولیک پیدا کند: ا ها، ها، حیوانات، کوهها، گیاهتواند اهمیّت 

د و آب و آتش( یا چیزهای ساخت انسان و یا حتّی اشکال مجرد. درحقیقت تمام جهان یک ها، خورشید و ماه، بادرّه
 (136: 1382)یونگ،« کندها تبدیل میسمبل بالقوّه است. انسان با تمایلی که به سمبول دارد، اشیاء و اشکال را به سمبول

گیرند و بنابراین معرف شفففمه مینمادهای طبیعی از محتویات ناخودآگاه روان سفففرچ»و به همین دلیل اسفففت که 
 .(134: 1387)یونگ،« باشندالگوهای بنیادین میهای فراوانی از نمایه های کهنگونه

 

 الگوی سفر نمادهای کهن 2-5
 فرهنگ نمادهاای نداشته است، به مجموعۀ جامع الگویی سفر اشارهجا که یونگ، به نمادهای ویژۀ وضعیّت کهناز آن
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های الگویی سفففر، برخالف سففایر وضففعیّتو گربران مراجعه کردیم و دریافتیم که وضففعیّت کهناثر ژان شففوالیه  
 ها را استخراج کنیم. الگویی نمادی مستقل ندارد؛ از این روی برآن شدیم که نمادهای پرتکرار و مشترک نمونهکهن

ّصه ست ایننمادها در این ق ستۀ که برخی از نمادها تنها از دو حالت دارند: نخ ستند و د ستان ه ها ویژۀ همان دا
اند. این نمادهای مشففترک و پربسففامد، در پیوند با ها مشففترکدوّم پر بسففامدی نمادهایی هسففتند که در اغلب نمونه

ه جای تسمّل بسففیاری دارد. این نمادها  وضففعیّت  ناخودآگاه هسففتند؛ از این روی، کارکرد این نمادها در روند قصففّ
هایی مانند باغ، بیابان، قصر، چشمه، دریا و ...  . در ادامه به این نمادها ه و هفت و فضاها و مکانعبارتند از: اعداد س
 کنیم.های جامعۀ آماری، اشاره میدر تعدادی از نمونه

 

 اعداد 1-2-5
ها در روانشناسی که جایگاه آنتوانند مفهومی فراتر از آن نیز داشته باشد. همچناناعداد، در کنار نشان دادن کمیّت می

الگویی از زاویۀ روانشففناسففی، نمودهای کهن»تحلیلی اهمیّت زیادی دارد. از جمله اعداد طبیعی که از منظر یونگ و 
؛ از این روی، پیوند نمادین (493: 1387)یونگ، « ها بینیدشیمهستند، زیرا همواره ناگزیریم تنها از یک طریق معین به آن

هاعداد را با سفففاختار روان  های عامیانه، به پردازش جزئیات چندان نباید از نظر دور داشفففت. با وجود آنکه در قصفففّ
ّصهگیشود؛ امّا یکی از ویژتوجهی نمی ستۀ این ق ضور اعداد ویژههای برج ست که جایگاه خود را حفظ ها، ح ای ا

های قّصهالگویی مجموعه یّت کهناند. در این میان، اعداد سه و هفت از پربسامدترین نمادهای مشترک، در وضعکرده
 هستند. ایرانی

 

 عدد سه  1-1-2-5
نمود؛ زیرا نخستین عددی است که قابلّیت آن  را اطالق« همه»توان به آن کلمۀ عدد سه، نخستین عددی است که می

-آسمان با زمین و آبروی، این عدد ماهیّت سه گانۀ جهان به عنوان را دارد که شامل آغاز، میان و پایان باشد؛ از این

بلتهایم اشاره دارد هرچند که عدد  دهد.ها؛ تولد، حیات مرگ؛ آغاز، میان و پایان؛ گذشته، حال و آینده را نشان می
عدد سه »یابد: سه عددی عرفانی و مقدس است؛ اّما در روانشناسی تحلیلی و ارتباط با ناخودآگاه مفهومی متفاوت می

چه ای است به آنای است به جنسیّت، البتّه نه معنای عمل جنسی. برعکس، اشارهشارهنقش اساسی دارد؛ این عدد ا
باید پیش از بلوغ جنسی انجام گیرد. ... به این ترتیب، سه نماد جستجوی شخص است برای یافتن هویّت مشخّص 

 .    (275: 1392)بلتهایم، « و اجتماعی خود
ّصهبا وجود آ سته و کارکرد های عامیانه، پردانکه در ق ست؛ امّا اعداد نقش برج سوم نی ختن به جزئیات چندان مر

ه ای ویژه در طول سفففر جنبهها بهویژۀ خود را دارند. عدد سففه، یکی از این اعداد اسففت که گاه در بسففتر روایی قصففّ
ّصهنمادین به خود می سگیرد. این نماد، در ق شترک در  سبت نمادهای پرتکرار و م ضوری های عامیانه به ن  %18فر ح

 داشته است. 
عدد سه، اغلب بیانگر مراحل دشواری است که قهرمان باید پشت سر بگذارد. گاهی عدد سه نماد مراحلی است 

ّصۀ  قهرمان برای « گل با صنوبر چه کرد»که قهرمان باید پشت سر بگذارد تا به به وصلت با آنیمای خود برسد. در ق
شود که او را به بر آگاه شود. در طول سفر، قهرمان با سه معمای دیگر روبرو میوصال با آنیمایش، از راز گل و صنو

دهد که هر وقت او از گل و صنوبر برایش خبر آورد. او هم دوز قول میمرد پاالن»دهد: حل معمای نخست پیوند می
شت خود را برای او بگوید. ...ای جوان خیلی ستهسرگذ سر دربیها خوا ضوع  اورند، من هم این راز را اند از این مو

ستان گفتهبرای هر کس که تعریف کرده صله بعد از تمام دا سر از تنش جدا کنندام بالفا شیرازی، « ام   1، ج1393)انجوی 

شاه را به انجام می(461-465: شرط پاد سه  شاه  سیدن به دختر پاد شابه، قهرمان برای ر ستانی م ساند. . یا در دا )ر.ک: ر
 ( 319همان: 

ۀ گاهی  «  سففر محبّت علی»این عدد بیانگر زمانی اسففت که سفففر قهرمان به طول انجامیده اسففت. برای نمونۀ قصففّ
از ترس اینکه »قهرمان به همراه شففاهزاده که تجلّی آنیمای اوسففت سففه شففبانه روز را به طور پیاپی در حرکت بودند: 



 343   /   های ایرانیالگوی سفر در قصهنمادهای کهن 

شبانه سه  شان کند  ستگیر ستد و د شان بفر ّصۀ  (38)همان: « تاختند روزمبادا پدر دختر به دنبال « حیلۀ درویش»در ق
های رود. در طی این سه سال قهرمان با چالشآنیموس قهرمان که شاهزادۀ سرزمینی است، به مسموریتی سه ساله می

یکی از  (293: 2، ج1393)ر.ک: انجوی شففیرازی، سففازد. تر میشففود که شففخصففیّت او را به کمال نزدیکای روبرو میتازه
ّصه سفر خود را آغاز ها ق سیدن با به او  ستند و برای ر شق دختر عموی خود ه ست که همگی عا سه برادر ا ماجرای 

شوند که حذفشان فرد را به مقصود که ای منفی از سایه تلقی میکنند. هر یک از این سه برادر، برای دیگری جنبهمی
ست، می صال با آنیما ا ساند: و شتند. ... عمو برای اینسه برادر بودند که یک دخترعمو »ر هایش دلگیر که برادرزادهدا

دهم که از این ده بروید و با مردم معشرت کنید. هرکدام پول بیشتری نشوند گفت: به هر کدام از شما صد اشرفی می
 (. 12: 1353)انجوی شیرازی، « دهمبه دست آورد دخترم را به او می

اسففت که در دیو یا پادشففاه )پدر شففاهزاده خانم( نمود یافته اسففت و ها، یا غلبه بر سففایه اغلب این سففه مرحله  
سه مرحله به وصال با آنیما می سد؛ از این روی، میسرانجام این  سیر فرایند فردیت فرض بر مذکر بودن ر توان در م

ان و این عدد را که یونگ مطرح ساخته است، ذیل عدد هفت توجّه داشت؛ زیرا کمال شخصیّت من، در وصال قهرم
ههای هفت شفبانهشفود که در عدد هفت و عروسفیآنیما فرافکنی می ها نمادینه شفده اسفت. این عدد در روزی قصفّ

 گانه در الگوی جهانی سفر قهرمان باشد.تواند یادآور مراحل سهنگاهی کلّی نیز می
 

 عدد هفت 2-1-2-5
باورهای مردمی و ... است. این عدد از تقدسی جهانی های آیینی، حماسی، عدد هفت، از سپندترین اعداد در فرهنگ

ست و در فرهنگ شمند خود را دارد. در فرهنگ نمادها برخوردار ا عدد هفت، نمایانگر کل »های مختلف، جایگاه ارز
«  ، کل نظام اخالقی و کل نیروها به خصففود در نظام روحی اسففتمنظومۀ سففیارات و مالئک، کل طبقات آسففمان

شوالیه و گربر شرف هم (557، 5، ج1388ان،) شراق و از این رو غایت هفت، به معنای عالی». در زبان آیین ت ترین مرحلۀ ا
 .(104: 1373)یونگ، « کمال است

هفت امشاسپند یا فرشتگان های مهری و زرتشتی نیز حفظ کرده است. این عدد، جایگاه ویژۀ خود را در عرفان     
نسبت به سایر نمادها  %12عدد هفت، از تقدس این عدد در آیین زرتشت است.  مرگ اهورا آفریده، جلوۀ دیگریبی

نمود یافته است. حاصل جمع و ترکیب اعداد سه و چهار، عدد هفت است. به اعتقاد یونگ، چهار عددی زنانه است 
سه در روانشناسی »حقیقت . در (211: 1373)ر.ک: یونگ، دو عدد همواره رقابتی وجود دارد و سه عددی مردانه که بین این 

یونگ، عددی است ناکامل، نرینه و نمایندۀ خودآگاه روان و در کنار آن چهار، مادینه و کامل است و نمایندۀ ساحت 
رسیم به هم گونه که از یک کاسه کردن سه و چهار، به هفت عدد تمامیت و کمال میتاریک و ناخودآگاه روان. همان
ت نرینۀ خودآگاهی و قلمرِو مادینۀ ناخودآگاهی نیز به تمامیّت و کمالی که دستاورد آمیختن و یک پارچه شدِن ساح

 .(120-121: 1386)یاوری، « گشایدسازِ خودیابی است راه میتن سپردن به فرایند دگرگون
اد زمین در ارتباط با عدد چهار که نم»شود، با هم ارتباط تنگاتنگی دارند اعداد سه و چهار که با هم عدد هفت می

)شوالیه و  «)با چهار جهت اصلی( است و با عدد سه که نماد آسمان است، عدد هفت نماد کل جهان در حرکت است

ست». و (558: 5،ج1388گربران، سر جهان، عدد هفت، نماد یک کلیّت، کلیّتی در حال حرکت و پویایی کامل ا سرا «  در 
گر وحدت سه و چهار، کامل شدن دایره، نظم عداد نمادین، نشانترین همۀ اهفت، نماد قوی»؛ از این روی (560)همان:

اقوام، رقم کامل و تمام  نزد همۀ»هفت، نمودگار اصفففل حیات اسفففت که  (164:1385)گرین و همکاران، « مطلق اسفففت
ست شده ا شته  س 4و  3مظهر دوگانگی، که بگذریم، ارقام  2مظهر یگانگی، رقم  1زیرا از رقم  ؛پندا تین به ترتیب، نخ
در همین اسففت. در واقع اعداد  ،دوسففت نیز که حاصففل جمع آن 7ت رقم اند، و فضففیلت و مزیّاعداد مذکر و مؤنث

«  اندپذیرند و اعداد طاق بر عکس مذکور به شمار رفتهاند، قطعاً به سبب آنکه تقسیمجفت همیشه، مونث به نظر آمده
 (.266: 1368)ستّاری،
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ه که نمادی از وصففلت و به تعادل رسففیدن آنیما و آنیموس اسففت، وجه د عالوه بر آنهای عامیانه، این عددر قصففّ
ستانی دیگری دارد. وجه دیگر عدد هفت را می سر بگذارد. مثالً در دا شت  ست که قهرمان باید پ توان در موانعی دان

کنی؟ االن شفففش تا دیوه گفت: ای آدمیزاد توی خانۀ ما چه می»جنگد: قهرمان با هفت دیو در طی سفففه مرحله می
سند ترا تکه شیرازی، )«کنند. ... برادر بزرگ دیوها گفت: باید با ما زورآزمایی کنیتکه میبرادرهایم بر  (96: 1353انجوی 

پیرزن بعد در همان »استفاده کند تا به مقصودش برسد: « غول هفت پیکر»و یا در داستانی دیگر قهرمان باید از غفلت 
شک میاتاقی که غول هفت پیک شدت ا شماش به  «  زاده فرار کردریخت. چوپانر دود کرد و غول به خاطر دود از چ

از این روی، برخالف باوری که رایج است عدد هفت تنها وجهی مقدسی مطلق ندارد  (424: 1، ج1393)انجوی شیرازی، 
انۀ سلوک در عرفان و یا سفرهای گهای قهرمان باشد که او را به مراحل هفتتواند نمادی برای موانع و دشواریو می

های یابد؛ زیرا کنشالگوی سایه پیوند میسازد که به تبع با کهنحماسی چون هفت خان رستم و اسفندیار نزدیک می
 زاست.کند و اغلب چالشها در این مراحل ظهور پیدا میضد قهرمان
ّصه ست. قهرمان در در ق سایه در پیوند ا سه با  سایههای عامیانه، عدد  سه مرحله بر  کند و نتیجۀ اش غلبه میطی 

آن، وصلت قهرمان با آنیما و یا آنیموس خود است؛ از این روی، هفت عدد کمال شخصیّت است. بارزترین صورت 
هفت شبانه روزی  های عروسیتوان دید. جشنبروز این عدد نمادین را در وصال قهرمان با آنیما یا آنیموس خود می

صال تجلّی یافتهنمودار این و ستند که در و صیّت ه شخ ّصهاند. برای نمونه میجه از تکامل  های یک گردو توان به ق
 بنداز بیاد، باغ سیب، دالرام و شاهزاده، حیلۀ درویش، جانتیغ و چل گیس، آقا حسنک و تنبلو اشاره کرد.

 

 عناصر و اجزای طبیعت  2-2-5
الگویی سفر نمادهایی هستند که همگی در شمار عناصر و اجزای هنسایر نمادهای مشترک و پرتکرار در وضعیّت ک

توان در شمار نمادهایی متفاوت که در پیوند با ناخودآگاه نمادها را می هایی محصور است. همۀ اینطبیعت و یا مکان
 سازند. را نمایان میاند و روند وحدت ناخودآگاه و خودآگاه ها نمود یافتههستند، بررسی کرد که در بستر روایی قصّه

ضففمیر ناآگاه در حال پیش رفتن به سففوی نواحی »سفففر میل درونی برای اسففتحاله و دگرگونی اسففت که در آن 
تواند آن گنج ناشفففناخته در روان اسفففت. ... و انسفففان فقط در منطقۀ خطر )غار، جنگل، جزیره، قلعه و غیره( می

صول ) گوهر باکره، آب حیات، غلبه بر مرصعب صر در طبیعت و (458-459: 1373)یونگ، « گ را بیابدالو . اجزا و عنا
ها اند. از این روی بایسته است ارتباط تنگاتنگ آنهایی محصور هستندکه در وضعیّت سفر بار نمادین یافتهنیز مکان

ها به صففر و مکانهای خودآگاه و ناخودآگاه مدّ نظر داشففت. اشففتراک و بسففامد این اجزا، عنارا  با روان آدمی و جنبه
سازد. بنابراین در کنار اعداد، از آنان هم باید به عنوان نمادهای ای است که این مفهوم را بیش از پیش تقویت میگونه

ّصهظهور یافته در کهن سامدشان، در الگوی وضعیّت سفر در ق های عامیانه نام برد. در ادامه، این نمادها را بر اساس ب
 ایم.بررسی کردهها ای از نمونهپاره
 

 آب 1-2-2-5
ّصه ست در ق سر دنیا نماد زندگی، برکت و باروری ا سرا ست که در  صلی در حیات، آب ا صر ا های یکی از چهار عن

در نخسففتین جایگاه قرار دارد و به اشففکال چشففمه، رودخانه و دریا نمود یافته اسففت. آب نمادی دو  %25عامیانه با 
شود.آب سرچشمۀ زندگی و مرگ است. نزدیک آب، در تمامی سطوح دیده می این دو وجهیگری او»وجهی است و 
شوالیه و گربران،« گرفتشد، وصلت صورت میعشق متولد می سویی   (8: 1، ج1388) شانگر وجود »و  از  نهر و دریا ن

 . (24)همان: « ها و احساسات استبشری و سیالیک خواهش
توان داشت ای که از مفهوم نمادین آب میگاه است. در تعابیرگستردهترین نمادهای ناخودآآب، نمادی از برجسته

بخشففی، گذر از یک مرحله به مرحلۀ دیگر و ... نیز یادکرد. از این روی آب نمایانگر روحی اسففت که باید به حیات
ضعیّت ناخودآگاه قرار دارد. به تعبیر یونگ  ست و در و سیده ا شان آب در اعماق،»هنوز به مرحلۀ آگاهی نر دهندۀ ن

ای اسففت که گاه حتّی انگیزۀ بخشففی در آب به گونه. این وجه از زندگی(149، ب: 1382)یونگ، « ناخودآگاهی اسففت
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)ر.ک: انجوی شیرازی،  آید نظیر سفر اسکندر برای رسیدن به آب حیات در کوه غار.اصلی برای سفر قهرمان به شمار می

آنیمای خود را که دیگر حیاتی ندارد با طاسی جادویی که در سفرش بدست  و یا در داستانی دیگر قهرمان (141: 1353
 (12)ر.ک: همان: گرداند. آورد، با هفت بار ریختن آب در آن طاس بر سر دختر، او را به زندگی بازمیمی

 

 رودخانه:
ست که  شکال نمادین آب رودخانه ا شکال نمادین آب را دربرمی %26از  %14یکی از ا فرهنگ نمادها نیز گیرد. در ا

یانی از شفففکل» ماد جر ماد فراگیری و ن گاه ن مادگرایی رود و جریان آب،  ماد ن گاه ن های گوناگون را دربردارد و 
 . (1384: 3، ج1388)شوالیه و گربران، « حاصلخیزی، مرگ و احیا است. جریان رود، جریان زندگی و مرگ است

کند اش سففرزمین خود را ترک میاش همراه با خانوادهاهیدر داسففتانی که قهرمان پس از از دسففت دادن پادشفف
دهد: رودخانه نمادی از مرگ اسففت؛ زیرا قهرمان در میان راه فرزندش را هنگام عبور دادن از رودخانه از دسففت می

: 1353ی، )انجوی شففیراز« چنین که به وسففط آب رسففید. ... اتّفاقاً بچّه به آب افتاد و آب آن بچّه را هم با خود بردهم»

شففود. هووی قهرمان او را اش میای قهرمان به کمک وجه منفی رودخانه به طور موقّت مغلوب سففایه. در نمونه(180
سخ به زندگیای میدر آب رودخانه شود، البتّه قهرمان با تنا ست »دهد: اش در قالب درختی ادامه میاندازد تا نابود  د

، ج 1393)انجوی شیرازی، « جا به شکل درخت کناری شدبه کنار نهر و در آن را توی نهر آبی انداخت. آب دست را برد

توان بازیافت؛ زیرا قهرمان باز هم در شفکلی تازه به ؛ امّا در این نمونه، رسفتاخیز را هم در همین وجه منفی می(74: 1
 حیات خود ادامه داده است.

 

 چشمه: 
است آن جهانی است. نمادگرایی چشمۀ آب حیات، به خصود با قد»چشمه نماد زایایی، برکت، پاکی و... است که 

شمه صویر میچ شت زمینی ت سط باغ، در پای درخت زندگی و در مرکز به شان در و شوالیه و گربران، « شودای جو (

یونگ چشمه را نماد و تصویر روح محسوب داشته و مبدأ زندگی درونی و نیروی معنوی ». از سویی (526: 2، ج1388
 بروز یافته است. %6های عامیانه . این نماد در قصّه(527)همان: » به شمار آورده است

شناور در آبی روان آن را دنبال میها با دیدن گلقهرمان، در یکی از نمونه      شمهکند تا به های  سد و در ای میچ ر
آید؟ خالصففه آکچلک از کنار های زیبا از کجا میبه این فکر فرو رفت که این گل»شففود: آنجا با آنیمایش روبرو می

که به باغی سرسبز و خرّم رسید. ... رسید دید که تخته سنگی بزرگ است که دختری سربریده جوی براه افتاد تا این
ای دیگر تجلّی پیر خرد خود را که دختری پریزاد است در . قهرمان در نمونه(52: 1353 )انجوی شیرازی،« و زیباروی آن
لت »قهرمان در قصفففّۀ  (74)ر.ک: همان: سفففازد. کند و به کمک او مانعش را برطرف میای مالقات میکنار چشفففمه

سایه« خروسی ساش با آب چشمهضربۀ نهایی خود را به  شته ا شی را که ت، میای که آن را در دلش نگه دا زند و آت
هایی نیز وجود دارد نمونه (299: 2، ج1393)ر.ک: انجوی شیرازی، کند. شاه برای سوزاندن او روشن کرده بود، خاموش می

که برادر قهرمان با « گوزن کوچولو»و « شاهزاده و آهو»هایکه آب در وجهی منفی و مخرب نمود یافته و آن، در قصّه
 (101-241: 1353)ر.ک: انجوی شیرازی، شود. آهو و یا گوزن تبدیل می خوردن از آب چشمه به

یابند. برای نمونه  قهرمان در هایی وجود دارد که همۀ اشفففکال آب به شفففکلی نمادین در آن بروز میگاهی نمونه    
ّصۀ  سیر اشود که گلبا آبی روبرو می« تنبلو»ق ست. او با ادامۀ م شناور ا شمههایی زیبا بر روی آن  ای ین آب، به چ

ماند. او برای بدسففت اش که در دیوی تجلّی نموده در امان میرسففد و با زدن آب آن چشففمه به خودش از سففایهمی
کند. شکم این گاو دریایی است و در رسد که گاوی در آن زندگی میآوردن شیشۀ عمر دیو از ته چاه به جنگلی می

 (46: 1353)ر.ک: انجوی شیرازی، جاست. و در آنای وجود دارد. شیشۀ عمر دیآن دریا ماهی
 

   دریا:
 تاریکی اعماق دریا نمایانگر مرحلۀ»شود. دریا و را شامل می %5دریا، یکی دیگر از نمادهای ناخودآگاه است که 
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ست شده ا ست که فرافکنی  ست: (451: 1373)یونگ، « ناخودآگاهانۀ ناپیدا صۀ ». دریا نمادی دو وجهی ا صی دریا از خ
. دریا یکی از نمادهای تولد (217: 3، ج1388)شففوالیه و گربران، « مند اسففت و آن دادن و سففتاندن زندگی اسففتالهی بهره

شمار می ست. همه چیز از دریا خارج می»آید؛ زیرا دوباره نیز به  گردد: شود و به آن بازمیدریا نماد پویایی زندگی ا
 . (216)همان: « . ... دریا هم تصور زندگی است و هم تصویر مرگدریا محل تولد، استحاله و تولد دوباره است

ای گرفتار در بخشد. تنها غذای او ماهیماجرای ماهیگیری است که غذایش را به دریا می« مطیع و مطاع»در قّصۀ 
یاریگر قهرمان یابد و تور اسفففت که به او لبخند زده. در ادامۀ داسفففتان همین ماهی دریا در قالب پیر خرد ظهور می

ّصۀ  ( 118: 1353)ر.ک: انجوی شیرازی، شود. می اش در هم محل مالقات قهرمان با پیرخرد و نیز سایه« چوپان زاده»در ق
جا بینی که در آنهای آبی را میاعماق دریایی اسففت که به سففمت غاری تاریک اسففت: وقتی به ته دریا رسففیدی آدم

: 1، ج1393)انجوی شفففیرازی، « کندکند.  ... او راهنماییت میک کلبه زندگی میکنند. پیرزنی هسفففت که در یزندگی می

شاهزاده(423 سفر  سرزمین بازمیای هم می. در ماجرای  ست با اژدهایی که بینیم که او حیات را به دو  گرداند. او نخ
ۀ مسففیرش با اژدهایی که دریا کند و در ادامداد، نابود میآب سففرزمینی را تنها در قبال خوردن یک پسففر به مردم می

 .(193)ر.ک:همان: شود جنگد و بر هر دو پیروز میگرفت، میجان جوانان را می
 

 بیابان 2-2-2-5
از  %18های عامیانه ست که با حضوری چشمگیر صحرا یا بیابان یکی دیگر از نمادهای پربسامد و مشترک در قّصه  

ست:  سی ا سا صحرا نمایانگر دو نماد ا ست. بیابان یا  صاد داده ا شانۀ بی»نمادها را به خود اخت تمایزی اوّلیه یکی ن
شود شت آن باید حقیقت کشف  سطحی پهناور و بایر که در پ شانۀ  ست و دیگر ن شوالیه و گربران، « ا . (138: 3، ج1388)

ترین نمادها است. دو وجهی نماد صحرا در کتاب مقدس یکی از غنی»آید؛ زیرا از نمادهای آیینی هم بشمار میبیابان 
 . (141)ر.ک: همان: « بهرگی و سترونی ...، و در تصویر دیگر باروریدهنده در یک تصویر بیبودن این نماد تکان
ه اند باری نمادین دارد. قهرمان پس از روبرو نمود یافتهالگوی سففففر در آن ای که کهنهای عامیانهبیابان در قصفففّ

اش پیوندی مستقیم دارد. کند و بیابان یکی از مسیرهای سفر او است که با سرگشتگیشدن با چالش قصد عزیمت می
عمایی ای، سفر خود را برای حل متوان بیابان را نمادی برای سرگردانی قهرمان تعبیر کرد. قهرمان قصّهاز این روی می

شفود که او را در حالت سفرگردانی قرار کند. قهرمان ادامۀ سففر در مسفیر بیابانی با معمای دیگری روبرو میآغاز می
سیرش با دو معمای دیگر نیز روبرو میمی شیرازی، شود. دهد. او برای حل معمای دوّم در طول م ، 1393)ر.ک: انجوی 
 (456: 1ج

شت سرگردانی، باید آ ستری برای رویارویی در کنار مفهوم  ی ناخودآگاه و خودآگاه را هم افزود؛ زیرا این مکان، ب
ست. قهرمان در نمونه سش نیز ه شود و در طی ای با تجلّی منفی خود در بیابان روبرو میقهرمان، با آنیما و یا آنیمو

شکار بروم ببینم بیابان چه جور جای»سازد: سه مرحله دیوی را مغلوب می سر بلند کرد دید باید حاال به  ست؟ ...  ی ا
)انجوی « زند. ..دیو گفت تو که حاال چنین دل و جرأتی داری یک زوری نمایان کندیوی به چه بزرگی او را صدا می

 . (91: 1353شیرازی، 

 ای برای رویارویی قهرمان با سففایه و نابود کردن اوسففت. در داسففتانچه گفته شففد بیابان، گاهی زمینهافزون بر آن    
سته می« دختر نارنج و ترنج» سایه را که زنی شرور است، به اسب ب پادشاه »شود تا در بیابان نابود شود: تجلّی منفی 

)انجوی « دهد تا او را به دو اسب دیوانه ببندند و در بیابان رها کنندفرستد دنبال دختر داروغه و دستور میروزبعد می

کند چون از اش را نابود میکه تجلّی منفی سفففایهنیموس قهرمان، پس از آنای آ. در نمونه(400: 2، ج1393شفففیرازی، 
 (293)همان: برد. گذارد و تا پیدا نکردن وی، در سرگشتگی به سر میهمسرش به دور افتاده بود، سر به بیابان می

  
 باغ 3-2-2-5

این نماد در جامعۀ آماری، در مجموع باغ، نمادی از باروری اسفففت و نمادی برای خودآگاهی در مقابل ناخودآگاهی. 
تر برای برخی افراد، بخش جنسی جسم زنانه است ]امّا[ در معنایی عمیق»وجود دارد. باغ به تعبیر فرهنگ نمادها  8%
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ستایش جوهری ستجو و  سم درآمدن، نیز وجود دارد و آن ج ساده و به ج شق  ستاز یک ع «  ترین ذرۀ الهی روح ا
 . (49-50: 1، ج1388)شوالیه و گربران، 

ّصهباغ، یکی دیگر از مکان     ست که در ق شکل نماد ظهور پیدا میهایی ا کند. باغ گاهی نماد های عامیانه گاهی در 
ۀ اش روبرو میمکانی اسففت که قهرمان با آنیما یا سففایه قهرمان با « دختر نارنج و ترنج»شففود. برای نمونه، در قصففّ

رفت تا به باغ رسید. دو نفر زن ومرد »دهند: جا نگهبانی میه دو دیو در خواب، آنشود کآنیمایش در باغی روبرو می
. در (395: 2، ج 1393)انجوی شیرازی، « انداز آن دیبهای )دیوهای( نتراشیده و نخراشیده پای بتۀ نارنج خو )خواب( رفته

بیند. سففپس با از بین را گرفتار دیو می رسففد و در آنجا آنیمایشدو نمونۀ دیگر قهرمان در ادامۀ مسففیرش به باغی می
ه(58-52: 1353)ر.ک: انجوی شفففیرازی، کند دهد و با او ازدواج میت میبردن دیو، دختر گرفتار را نجا ای . قهرمان قصفففّ

دیگر که دیو با خوردن خونش وی را از پای درآورده بود، در ادامۀ مسیرش سوار بر شتری است. شتر، به طور اتّفاقی 
کند: شود و قهرمان به یاری او از مرگ نجات پیدا میرساند. قهرمان در آن باغ با آنیموسش روبرو میبه باغی می او را

شتری دارد می» سر باغبان دید یک  سید. پ سر رفت جلو دید شتر رفت و رفت تا به باغی ر صاحب ندارد. پ آید که 
 .(131)همان:« ختر را خوب کردای روی شتر هست. ... فوری حکیم خبر کردند و حکیم دمرده

ای دیگر، تجلّی منفی سایه گاهی باغ، بستری برای رویارویی همزمان قهرمان با سایه و پیر دانای اوست. در نمونه
شی ظاهر می صورت دروی شاهزاده خانم را به داخل باغی ببرد تا او را از بین ببرد، امّا قهرمان شود که میبه  خواهد 

کره اسب به »گریزد: جا میه باغ با راهنمایی پیر دانایش که در قالب اسبی ظهور یافته است، از آنپیش از وارد شدن ب
دختر گفت: این درویش قصففد کشففتن ترا دارد. اگر باور نداری برو توی باغ و زود بیا. ... کره اسففب گفت: زود بر 

 .(294)همان:  «جا دور شویمپشت من سوار شو تا از این
 

 هامکان 3-2-5
شمار مکان سخن گفت که در  صر طبیعت باید از نمادهایی  ستهدرکنار اعداد، اجزا و عنا صور و ب اند که به هایی مح

 ها پرداختیم.های عامیانه به آنترتیب بسامد حضورشان در قصّه
 

 چاه 1-3-2-5
آید. چاه که در به شفففمار میالگوی نوزایی نیز چاه یکی دیگر از نمادهای در پیوند با ناخودآگاه اسفففت که نماد کهن

نماد راز پوشیدگی، و به خصود نماد حقیقت است »و نیز « وصلت زن و مرد»وجود دارد، نماد  %7های عامیانه قصّه
شفود. ]به تعبیر دیگر[ چاه نماد آگاهی و در ضفمن نمایانگر انسفانی اسفت که به دانیم حقیقت از آن عریان میکه می

 . (485: 3، ج1388)شوالیه و گربران،  «آگاهی و شناخت رسیده است
ه خورد. سفففایۀ های عامیانه اسفففت که با تولّد دوبارۀ قهرمان نیز پیوند میچاه، از دیگر نمادهای پرتکرار در قصفففّ

ه سففازد، امّا این، پایان کار قهرمان نیسففت؛ زیرا قهرمان در چاه گویی ها او در چاهی گرفتار میقهرمان در برخی قصففّ
ای های سایه نیست. برای نمونه در قصّهیابد و پس از بیرون آمدن از آن چاه، دیگر خبری از شرارتدوباره میتولّدی 

بینیم که قهرمان به یاری عنصفففر یاریگر از چاه نجات اندازد تا از بین برود، میکه هووی قهرمان او را به چاهی می
دهند: کند و سپس با خوشی به زندگی با هم ادامه میا آرام مییابد و آنیموسش با از بین بردن زن شرور، اوضاع رمی

شاه را که دختر کوچک» سر پاد شهپیرزن، زن پ شاه که در گو سر پاد ای پنهان بود او را تر بود داخل چاه انداخت. ...پ
 . (105: 1355)انجوی شیرازی، « بوسیلۀ طناب باال کشید

هن بردن سففایههایی وجود دارد که قهرمان برای از بینمونه ای، اش، از رفتن به داخل چاه ناگزیر اسففت. در قصففّ
قهرمان برای یافتن شیشۀ عمر دیو باید به کنار درختی برود. در کنار درخت چاهی وجود دارد و پایان چاه به جنگلی 

جا پای این درخت چاهی هسفت که تخته سفنگی روی اونه باید سفنگ رو راسفت کنن و برن ته چاه،اون»رسفد: می
ست که گاوی می شکم جنگلی ا شۀ عمر من تو شی ست که  ست تودریاچه یه ماهی ا شکمش دریاچۀ آبی ا پره توی 

شود. سپس با از رسد و وارد آن میای دیگر به دنبال رد خون آنیمایش به چاهی می. قهرمان در نمونه(49)همان: « اونه



 1399دی  -دهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی/      348

اگر ملک محمّد به پدرمان »آید: یمرغ از چاه بیرون میدهد و خود به وسففیلۀ سففبین بردن دیو، آنیمایش را نجات می
بگوید ما ترسیدیم و در چاه نرفتیم برای ما سرشکستگی است. آن وقت طناب را رها کردند. ملک محمّد هفت طبقه 

سیمرغ گفت: می شد. ...  ست گاو را پر آب میرفت زیر زمین و بیهوش  شۀ انروی هفت تا پو آیی ها میکنی و با ال
 .(205: 1، ج1393انجوی شیرازی، ) «ترا به روی زمین برسانمتا 

 

 قصر  2-3-2-5
ها  هم کاخ و یا قلعه نیز خوانده شده است، یکی دیگر از نمادهای رایج در قصر که در اصطالحات زبان عامیانۀ قّصه

تالقی »قدرت این مکان و  ها ظهور پیدا کرده است. در فرهنگ نمادها، بر مرموز بودندر قّصه %7سفر که با بسامدی 
شوند نیز سرشار از نیروهای ها دیده میها و یا بر کوهقصرهایی که در جنگل»در آن تکیه شده است به ویژه « هاهوس

افتادند، به انتظار رفتند و یا شففاهزادگان زیبا به اغماء میقدسففی بودند و در قصففرها دختران جوان زیبا در خواب می
 . (505: 4، ج1388)شوالیه و گربران، « شوندرگری عاشق بیدار میکه به یاری دیداآن

گریزد. ... کاخ، مظهر های فانی میچیزی است که از عادیات انسان نماد قدرت، ثروت، علم و هر آن»قصر یا کاخ 
ست؛ یعنی هماهنگی مادی، فردی و اجتماعی در آن واحد ظاهر می شود. با این نگرش، کاخ تولید و مبدأ هماهنگی ا

 (.506-507)همان: « مرکز جهان است
تواند نمادی برای وجود، حضور، شخصیّت و هدف قهرمان باشد و بسته به نوع این های عامیانه، میقصر در قّصه

ضا و ویژگی سایهف ستر روبروی قهرمان با آنیما،  ست؛ زیرا این مکان، ب سیرهایی متفاوت ا هر اش و یا هایش، قابل تف
اش روبرو اش در قصففر با آخرین تجلّی منفی سففایهباشففد. برای نمونه، قهرمان پس از بازگشففت به سففرزمیندو می

دارد و با خیالی آسففوده آنیمایش را به قصففر جا، قهرمان طی سففه مرحله پدرش، شففاه را از میان برمیشففود. در آنمی
 .(193: 1353ی، )ر.ک: انجوی شیرازگذراند آورد و به خوشی روزگار میمی

ّصه شاهی در ق صر او قرار پاد صری بهتر از ق سیار و ق شتن جواهرات ب شرط ازدواج قهرمان با دخترش را دا ای 
شتر جادوییمی شرایط را مهیّا میدهد. قهرمان به کمک انگ ست آورده بود،  سفر بد صری نو به اش که در  کند و در ق

حضرت سلیمان یک قصری بهتر از قصر پادشاه به من عطا کن. دعایش خدایا ترا به حقّ »رسد: وصال با آنیمایش می
شود. در آنجا، قهرمان بیند و وارد آن میای میای دیگر، قهرمان در دامنۀ کوهی قلعه. در قصّه(54)همان:  «مستجاب شد

سایه ست، روبرو میبا آنیمای خود که گرفتار  شده ا شاهزادشود. او دیو را نابود میاش  دهد. آن ه را نجات میکند و 
صر به زندگی سپس در همان ق شیرازی، دهند. شان ادامه میدو  ای دیگر، قهرمان در نمونه (149: 1، ج1393)ر. ک: انجوی 

کند. جا زندگی میای  برود که دیو در آنکند. قهرمان، باید به قلعهبرای از بین بردن دشمنان پدرش سفری را آغاز می
ای دیگر، قهرمان در قّصه  (191)ر.ک: همان:  سازد.کند و آن دیو را غالم خود می، با دیو مبارزه میسپس او در آن قلعه

تواند به قصر رسند که تنها دخترشان میها در ادامۀ سفر به قصری میکند. آناش آغاز میسفر خود را همراه خانواده
اش را ندارد. دختر، ناچار شود و دیگر کسی یارای بازکردنبسته می وارد شود. درِ قصر، پس از وارد شدن دختر به آن

گذارد، تا دختر دست به درمی»گردد: شود و یاریگر وی میجا با آنیموس گرفتارش روبرو میماند و در آندر قصر می
وان مرده در بیند یک جها میکند در یکی از اتاقطورکه گردش میشود. ...همینشود. دختر وارد قلعه میفوری بازمی

 (.193: 1355)انجوی شیرازی، « میان آن خوابیده
 

 اتاق 3-3-2-5
هاتاق به ویژه اتاق دربسففته، یکی دیگر از نمادهای در پیوند با ناخودآگاه به شففمار می های عامیانه با آید که در قصففّ

شففده همگی به مثابۀ نماد های فراوان و درهای عجیب و قفل اتاق»نمود یافته اسففت. به تعبیر یونگ  %5حضففوری 
  (259: 1387)یونگ، است. « اشمتداول ناخودآگاه با تمامی امکانات ناشناخته

توان از دیگر های عامیانه، نمادی دیگر برای وجود و شخصیّت قهرمان است؛ ازاین روی، اتاق را میاتاق، در قصّه
ه ه ویژه زمانی که با یک اتاق دربسففته یا چندین اتاق های عامیانه به شففمار آورد، بنمادهای ناخودآگاه روان در قصففّ
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ای پس سازد. قهرمان در قّصهاش فراهم میای برای رویارویی قهرمان با سایهدربسته روبرو شویم؛ زیرا اتاق هم زمینه
هرات بسیاری پردازد. او در هر اتاق جواهای تو در تو میکند، به جستجو در خانۀ با اتاقاش غلبه میاز آن که بر سایه

ها را که باز کچل هم برگشفففت توی قلعۀ دیو و در هر کدام از اتاق»برد: ها با خود به سفففرزمین میبیند و از آنمی
بهاست. خوشحال شد و یک چادر پهن کرد و هر چه توانست دید پر از طال و جواهرات و چیزهای گرانکرد، میمی

اش که ای دیگر، پس از غلبه بر سفففایه. قهرمان در نمونه(93: 1353)انجوی شفففیرازی، « طال و جواهر توی آن ریخت
ست، به اتاق شی جادوگر ا سته میدروی سانهایی درب شده را نجات میرود و حیوانات و ان سم  )ر. ک:  دهد.هایی طل

 ( 87: 1355انجوی شیرازی، 
ّصه ست. در ق سته منع  ای، گاهی رویارویی قهرمان در اتاق، با آنیما و یا آنیموس او قهرمان از ورود به اتاقی درب

ها را یکی یکی سففر زد دید همه پر از اشففیاء قیمتی و پس اتاق»شففود: شففده بود، امّا از روی کنجکاوی وارد آن می
شاه درآورد و رفت و در اتاق را گران ست. ...کلید آن اتاق را از جیب پاد سید به تاقی که دید کلیدش نی ست. تا ر بها

«  گفت تو درنیا که من درآمدمع بیرون آمدن چشفففمش به باالی در و به عکس دختری افتاد که به ماه میباز کرد. موق
طور که دیدیم گاه چندین نماد ناخودآگاه وجود دارند و حضفففور این نمادها کنار ها، همان. در اغلب نمونه(80)همان: 

ّصه سازد به ویژه به اینکه این نمادها با ناخودآگاه فراهم میها تری را در ارتباط آن، پیوند عمیقهم در بافت روایی ق
اند و یا اینکه محلّ حضففور قهرمان و رویارویی او با آنیما، آنیموس و یا بیانگر مراحل دشففواری یا نشففانگر شففادی

 اش هستند. سایه
 

 گیرینتیجه
اند، بازتابی از حضور ناخودآگاه روایت شدههای عامیانه خالق مشخّصی ندارند و سینه به سینه نقل و قصّهاز آنجا که 

الگوی سفر، از الگویی را در خود دارند. کهنها و نمادهای کهنها، شخصیتاند که زمینۀ ظهور وضعیتجمعی بشری
تواند بستری مناسب را برای های عامیانه، می؛ بنابراین، قّصههای عامیانه استالگویی برجسته در قصّههای کهنوضعیّت

ها را در جامعۀ آماری به خود اختصاد از حجم نمونه %51الگویی سفر، سازد. وضعیّت کهنالگوها فراهم اکاوی کهنو
های کند. شخصیّتالگوهای اصلی دیگری فراهم میها و نمادهای کهندهد و بستری مناسب را برای ظهور شخصّیتمی

الگویی نیز الگویی، نمادهای کهنهای کهنموس. در کنار شخصیّتالگویی نظیر قهرمان، پیرخرد، سایه، آنیما و آنیکهن
 حضوری برجسته، بارز و چشمگیر دارند.

ای ندارد؛ امّا بسامد نمادهای مشترک و پر تکرار های عامیانه، نماد مستقل و ویژهالگویی سفر در قصّهوضعیّت کهن      
ها، شوند. اعداد نمادین در این نمونهطبیعت و مکان تقسیم می ها، به سه دستۀ کلی اعداد، عناصر و اجزایاین قصّه

اعداد سه و هفت است. عدد سه، عددی مردانه و اغلب بیانگر مراحل دشوار قهرمان است و در کنار عدد چهار که 
 هایدهند. عدد هفت، اغلب در وصال آنیما و آنیموس و جشنعددی زنانه است و در مجموع عدد هفت را تشکیل می

ای در تکامل آید. این عدد، جایگاه ویژهشود؛ از این روی عدد هفت، نمادکمال به شمار میروزی نمادینه میهفت شبانه
ترین نمودهای آن در وصلت آنیما یا آنیموس با قهرمان است. سایر نمادها به شخصّیت قهرمان دارد و یکی از برجسته

 غ، چاه، قصر، اتاق. ترتیب بسامدشان عبارتند از: آب، بیابان، با
الگویی کارکردی های کهنهای ناخودآگاه و خودآگاه روان هستند و همانند شخصّیتتمام این نمادها، نشانگر جنبه      

هستند و مراحل  الگوییهای کهنها، بستری برای رویارویی قهرمان با سایر شخصیّتدو وجهی دارند؛ به این معنا که آن
های وی پس از غلبه بر دهد که قهرمان باید بر آن غلبه کند و یا بیانگر خوشیوانعی را نشان میها و تعدد مدشواری

 اند. نمودار زیر، این نمادها را به ترتیب بسامدشان نشان داده است. سایه
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http://www.noormags.ir/view/fa/creator/272183/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/272183/%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d8%b1%d8%ad%d9%85%d8%aa%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1017364?sta=%d9%82%d8%b5%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87&sto=&ste=
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243872
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243872
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243873
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/243873
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913677?sta=%da%a9%d9%87%d9%86%20%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88&sto=&ste=
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913677?sta=%da%a9%d9%87%d9%86%20%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88&sto=&ste=
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/110548
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/110548
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/996159?sta=%d9%82%d8%b5%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87&sto=&ste=
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1019113?sta=%da%a9%d9%87%d9%86%20%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%20%d8%b3%d9%81%d8%b1&sto=&ste=
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/40638
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/40638
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/152725?sta=%d9%82%d8%b5%d9%87%20%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b9%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87&sto=&ste=
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/987520?sta=%da%a9%d9%87%d9%86%20%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%20%d8%b3%d9%81%d8%b1&sto=&ste=

