
 

  در ادبيات كالسيك فارسي )Archetypes(صور ازلي
  دكتر مريم حسيني

  چكيده
هـاي عارفانـه    هـاي عاميانـه و روايـت   ها، قصـه اي، افسانههاي دسته بزرگي از متون اسطورههاي  فراواني در پيرنگشباهت
برخاسـته از   -شـوند ها دسته بندي ميها، نمادها و قهرمانگانه خويشكاريكه در انواع سه -هاي ازلي اين صورت. وجود دارد

  . مشابه قرار داد هاي يكسان با پيرنگها را در مجموعهتوان آناند و ميضمير ناخودآگاه بشري
شود  و پـس از آن بـا آوردن   يك فارسي اشاره ميهاي ادبي موجود در ادبيات كالسنخست به انواع پيرنگ ،در مقاله حاضر

تولد دوباره و هفـت خـوان،    ،ديدار با پير دانا :هاي داستاني مشابه چونو خويشكاري... غار، پرنده و: هاي مشابهي چوننمونه
دستاورد مهـم ايـن   . گرددها تبيين ميگونه روايتهاي عاميانه تا عارفانه، نقاط مشترك اينذكر انواع قهرمانان داستاني از روايت

هـاي  هاي اصـيل روايـت  مايهاي آشكار مي كند و بناي را در مطالعات ادبيات مقايسهمقاله اين است كه قابليت نقد كهن نمونه
  .شوندداستاني در اين تطبيق و مقايسه پيدا مي

  قصه، حكايت ،اي، كهن نمونه، اسطورهنقد كهن نمونه: هاي كليديواژه
  مقدمه

سابقه طـوالني ايـن ادبيـات در دوران    . رودادبيات كالسيك فارسي از رمزآميزترين آثار ادبي جهان بشمار ميآثار 
و  4»يهـودي « 3»زرتشـتي «  2»مـانوي « 1، »ميتراييسـم «هـاي  پيش از اسالم و پس از آن موجب برخورداري آن از آيين

كتاب مقدس و قرآن . را فراهم كرده است8»مسيحي«و  7»افلوطيني« 6،»گنوسي«هاي و آميزش آن با فرهنگ 5»بودايي«
از  -هنـدي   –اشـتراك زبـاني ايرانـي   . اندبيشترين مواد الزم را براي غني سازي اين فرهنگ و ادب فراهم آورده بوده

هـاي  در سـال . از اسباب برخورداري فارسي زبانـان از فرهنـگ پرثمـر هنـدي بـود      -هاي هند و اروپايي شاخه زبان
 ،هاي آشنايي اهل فرهنگ و ادب را بـا آثـار افالطـون   اسالم ، ترجمه آثار يوناني به زبان فارسي زمينهنخست پس از 

تـرين نقـاط   به همين جهت، با توجه به گستردگي قلمـرو فارسـي زبانـان از شـرقي    . كردارسطو و افلوطين فراهم مي
ران و نويسندگاني در طول تاريخ طـوالني  هاي مختلف، شاعهاي اندلس در دورانترين سرزمينسرزمين هند تا غربي

ترين اديان،  آيين، ادبيات، فلسـفه و حكمـت جهـان را در خـود     اين سرزمين ظهور كردند كه ميراث پرباري از زبده
، 10شـاعري توانـا از خطـه خراسـان، در زمينـه ادب غنـايي       9»فردوسـي «در حوزه ادب حماسي . خالصه كرده بودند

از شرق خراسان تا آسـياي   13در حوزه ادب عرفاني 12»جامي«و » مولوي«، »عطار«،  »سنايي«از آذربايجان،  11»نظامي«
كـه حافظـه    16»حـافظ «و . رودبشمار مي 15برترين چهره در حوزه ادبيات تعليمي 14»سعدي«صغير، و در مركز ايران 

  . ايران خود از شيراز و ناف 17تاريخي مردم ايران است، جمع آورنده اين ميراث در پانصد غزل ناب

                                                            
١- Mithraism 
٢-Manichaeism 
٣- Zoroastrian 
٤- Jewish 
٥- Buddhism 
٦- Gnostic 
٧- Plotinus 
٨- Christian 
٩- Ferdowsi 
١٠- Lyric Literature 
١١- Nizami 
١٢- Jami 
١٣- Mystic Literature 
١٤- Sa’di 
١٥- Instructive Literature 
١٦- Hafez 
١٧- Pure Sonnet 
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مشـتمل بـر    -هاي گويندگان اين سرزمين در طـول تـاريخ و اعصـار اسـت     ادبيات ايران كه شامل اشعار و نوشته
متأسـفانه تـاكنون مطالعـه چشـمگيري در حـوزه      . هاي اسـاطيري مشـترك بشـري و جهـاني سـت     نمادها و بن مايه

هـا،  ايـن خـأل مطالعـاتي را     بخش از پـژوهش كه اگر اين در حالي. نمادپردازي در ادب فارسي صورت نگرفته است
گرانـي  ها درباره نمادها رشد خواهد كرد و آثـار نويسـندگان و پـژوهش   شك حجم قابل توجهي از دانستهپركنند، بي

نياز به تجديد نظر پيـدا خواهنـد    3فرانسوي در فرهنگ نمادها 2»ژان شواليه«اسپانيايي و  1»خوان ادواردو سرلو«چون 
  . كرد

به يقين روشن است، سهم فرهنگ و ادبيات ايران در پرباري درك مفاهيم كهن نمونه و نمادها بسيار است و آنچه 
با آشنايي هرچه بهتر و بيشتر با اين مفاهيم نه تنها ميراث جهاني پربارتر خواهد شد، بلكه درك ادبيات و زبان فارسي 

در هفـت   5»بهـرام گـور  «و گشودن اسرار سفر  4»مولوي«هاي غزل ناب كليد كشف پيچيدگي. تر خواهد شدنيز آسان
در  9»منطق الطيـر «و  8»مصيبت نامه« 7،»الهي نامه«در  6»عطار«چنين آشكاري رمز و رازهاي قصر در هفت شب و هم

  .گرو فهم و شناخت نمادها و كهن الگوهاي متن است

  بحث و بررسي
هـا مـدد مـي    هـا و ابهـام  كند و منتقد را در كشف ايهاممي كه تحليل روانكاوانه اثر ادبي به درك متن كمكدر اين

يونـگ  . جوهره تمامي هنرها، روان آدمي است كه دانش روانشناسي درصدد شـناخت آن اسـت  . رساند، شكي نيست
تـوان  بديهي است كه مـي  شناسي عبارت است از مطالعه فرايندهاي رواني، كامألاز آنجا كه روان« هم معتقد است كه

هـاي  تـوانيم از پـژوهش  مـي . العه ادبيات از آن سود جست، چه، روان انسان بطن تمامي علوم و هنرهاسـت براي مط
شناختي انتظار داشته باشيم كه از سويي چگونگي شكل گرفتن يك كار هنـري را تبيـين كننـد و از ديگـر سـو،      روان

ي يونگ آثار ادبي را از جهت شـيوه  )40: 82: يونـگ، (» .كندعواملي را معلوم نمايند كه فرد را از لحاظ هنري خالق مي
آثـار   )143همـان، ( .كنـد تقسيم مـي ) ديده ورانه(11»آثار رويايي«و  10»شناسيآثار روان«آفرينش هنري به دو نوع بزرگ 

. ورانه از ناخودآگاهي ويگيرند و آثار رويايي يا ديدهشناسانه آثاري هستند كه از خودآگاهي آدمي سرچشمه ميروان
  .ها پرده برداردتواند رازهاي مستور و مگوي اين انواع را دريابد و از آنشناسي ميمعتقد است دانش روان وي

شناسي قـرار دادنـد   ترين روانكاوان سده اخير، متون ادبي را دستاويز مطالعات روانيونگ و فرويد دو تن از بزرگ
چـون  هـم . هاي شـاهكار ادبـي را  وام گرفـت   از عنواندانند فرويد اصطالحات بسياري و حتي همانگونه كه همه مي

. كه در اين دو اصطالح وي به دو تراژدي بزرگ يونان كهن، اثر سـوفوكل اشـاره دارد  » عقده الكترا«و » عقده اوديپ«
هـا را بررسـي   ابداعي خود پرداخت و آن فرويد به تحليل روانكاوانه برخي داستان ها از طريق الگوي ساختار روانيِ

  . كرد
كه وي خود بـه صـراحت يـادآور     -گونه ترين ابزارهاي فرويد بودند، همانها مهمها و تراژديكه چرا داستاناين

انـد  اي برخوردار بوده و توانسـته به اين دليل است كه وي معتقد بود آفرينندگان اين آثار از ارواح برجسته -شود مي
شكسـپير   »ِهملـت «او معتقـد بـود كـه    . هاي خود بازيافت كنندر كاراكترهاي داستانبسياري از رفتارهاي بشري را د

                                                            
١  - Cirlot 
٢- Chivalie 
٣- Encyclopaedia of Symbols 
٤- Mewlana 
٥- Bahrame Gour 
٦- Attar 
٧- Elahi Nameh 
٨- Mosibat Nameh 
٩- Manteghol Teir 
١٠  -. Psychological Text 
١١- .Visionary Text 
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هاي رواني بشر را به داراي عقد اوديپ بوده است و شكسپير با آفريدن اين شخصيت تالش دارد تا يكي از انواع رنج
  . نمايش بگذارد

هاي مند به مطالعه تأثير گرايشكه عالقهاو بيش از اين. پس از فرويد، شاگرد وي يونگ راهي ديگر را پيش گرفت
به بررسي ضمير ناخودآگاه پرداخت و همت خود را صرف كشف جهان روياها  ،جنسي بشر بر روي رفتار وي باشد

تـرين توليـدات   مهم ،هاست و آثار ادبيدر روياها و خواب ،او معتقد بود بهترين مجالي روان بشر. ها نمودو خواب
-در تجزيه ضمير ناخودآگاه، وي به سـنخ . توان به بررسي روان جمعي بشر پرداختها ميروي آنبشر هستند كه از 

ترين دستاورد يونگ در شايد بتوان گفت كه مهم. ها را آركي تايپ ناميدهاي رواني يكساني دست يافت كه بعدها آن
، »كهن الگـو «، »كهن نمونه«  Archetype»يپآركي تا«ابداع مفهوم  ،اش و تأثير آن بر متون ادبيمطالعات روانشناسانه

وي . اي بـر روي متـون ادبـي انجـام داد    البته خود يونگ هم نقدهاي روانكاوانـه . باشد »صورت ازلي«، »نمونه مثالي«
چنين وي هم) 148 ،:1382يونگ، .(كندهرماس ارائه مي »شبان«و ،گوته »فاوست«دانته، و »كمدي الهي«هايي از تحليل

انسـان امـروزي در جسـتجوي روح    «در كتـاب  . برخي از آثار شاعران و نويسندگان بنام را نقد و بررسي كرده است
  .گويدبرنده جايزه نوبل مي »اشپيتلر«از شاعر آلماني  »خود

 ،اديـان  چنين مطالعه و پژوهش بـر روي يونگ با مطالعه بر روي صدها بيمار و تعبير روياهاي افراد گوناگون و هم
اي است كه در هاي ازلي توانست دريابد كه روان بشر داراي يك سري الگوهاي تكرار شوندهمتون مقدس و اسطوره
هـا خـود را در   هاي ازلي تكرار شونده يا آركي تايـپ اين صورت. اندهاي مختلف آشكار شدهطول تاريخ به صورت

وي . دهنـد مقدس، متون عرفـاني و اشـعار اسـتعاليي نمـايش مـي      ها، متونها، افسانههاي اوليه انسان، اسطورهنقاشي
چنين مطالعـه متـون بوداييـان و    هم 1.ها را در قرآن و كتاب مقدس بررسي كندهايي از اين آركي تايپتوانست نمونه

 -هسـتند كه همه برآمده از  جـان ناآگـاه بشـري     -ها وي را ترغيب به باور به اين اعتقاد كرد كه در اين آثار گنوسي
هـاي رويـايي و تأويـل آن    هايي كه يونگ درباره مانـداال و صـورت  براي نمونه كتاب. ها را يافتتوان كهن نمونهمي

او در  2.دانسـت مي  self»خود«وي مانداال را نمايشي از . ها در متون بودايي بوداي از تبيين كهن نمونهنمونه ،نگاشت
ها به همان ميزان در ميان  يونگ معتقد بود كه كهن نمونه. به اين حقيقت پرداخت »نمادپردازي مانداال«كتابي با عنوان 

  3.هاي مقدسها وجود دارند كه در متون عرفاني و كتابها و قصهافسانه
زندگي بسته به سالكان اين طريـق اسـت   . محقق ساختن خويشتن. زندگي عبارت است از محقق ساختن يك كل

. سـازند هنر و ادبيات درك ايـن مفهـوم را ممكـن مـي    . ها قابل درك نيستندگي بدون آنكنند و زكه آن را درك مي
                                                            

 .توانيد تأويل يونگ را از داستان موسي و خضر در كتاب چهار صورت مثالي مطالعه فرماييدبراي نمونه مي. 1
٢-Mandala Symbolism by Carl Gustav Jung 

يكي از شاگردان و همكاران بسيار نزديك يونگ بود، در سلسله سخنراني هايي كه در موسسه ) 1915-1998(3مري لوييز فون فرانتس. 3
وي در سخنراني . اي مورد مطالعه و بررسي قرار دادهاي پريان را از منظر نقد كهن نمونهيونگ در زوريخ انجام داد شش افسانه از افسانه

) 1850-1970 (3والديمير پراپ. ها يافتخود  نشان داد كه چگونه مي توان كهن الگوها را در سير فرايند فرديت در اين داستانهاي 
هاي وي اثبات كرد كه قصه. روس هم متأثر از الگوهاي ازلي يونگ از الگوهاي تكرار شونده در قصه هاي پريان روسي سخن گفت

  . پذيرندي و ژرفاي فرهنگ دارند و مدام تعبير و تفسير نو ميعاميانه ريشه در ناخوداگاه آدم
 3"الگوهاي كهن نمونه اي در ادبيات"كتابي را با عنوان 1934كه يكي ديگر از شاگردان يونگ بود در سال ) 1875–1967( 3مود بودكين 

ميلتون، دانته، اليوت و نويسندگاني چون دي وي در اين كتاب به بررسي صور خيال اشعار شاعراني چون شكسپير، كالريج، . تأليف كرد
اچ الرنس،  چارلز مورگان، ويرجينيا وولف، از منظر روانكاوي پرداخت و نشان داد كه چگونه نمونه هاي ازلي را مي توان در ميان اشعار 

  .شاعران و نويسندگان برجسته ادبيات از گذشته تا امروز يافت
از ها در اسطوره ها برآمد و دريافت كه بسياري در جستجوي كهن نمونه Anatomy of Criticismنورتروپ فراي در تحليل نقد 
ژوزف كمبل اسطوره شناس نام آور هم از . اي را مي توان كهن الگويي ناميدهاي اسطورهها و شخصيتنمادهاي اسطورهاي و يا موقعيت

  .جمع آورد 3نوان همه جا با يونگاو مجموعه آثار يونگ را در كتابي با ع. تأثير يونگ بركنار نبود
  



 467/      در ادبيات كالسيك فارسي (Archetypes)صور ازلي 

از سياهي . ادبيات كيمياگري روح است. هاي بزرگ استتراوش روح. ادبيات ميراث هنري و ذهني بشر متعالي است
با وصلتي الهي . رسدسپيدي ميگردد  و با تقسيم و تفكيك و انحالل به اي درهم آغاز  مينيگردو و ماده اوليه و توده

  . آيد كه غايت است و نهايترنگ سرخ پديد مي
از روياها و كشف و شـهودهاي عرفـاني تـا كهـن     . توان در بيشتر ژانرهاي ادبي يافتكهن الگوهاي يونگي را مي

سخت بـه هـم   هاي ادبي را شناسانه يونگ متنتبيين روان. الگوهاي متون حماسي چون كهن نمونه اسب و يا سيمرغ
هـايي در نقـد   از همـان قابليـت   »هـزار و يكشـب  «هاي شايد نتوان متصور شد كه بسياري از حكايت. كندنزديك مي

هـاي  هاي ادب عامه و قصـه چنين بسياري از داستانهم. سنايي »سيرالعباد«عطار و  »الهي نامه«يونگي برخوردارند كه 
هـاي  هاي مشـابهي از داسـتان  توان  تحليلگاهي مي .ر مورد توجه قرار دادتوان از همين منظايراني را نيز مي وارِپري

داشت كه همانند آن بر داسـتان جمشـيد و رسـتم امكـان      »قصة الغربة الغربية«و  »عقل سرخ«رمزي سهروردي چون 
هايي را بر روي متون ادبي در ايـران انجـام   به عنوان نخستين فردي كه نمونه چنين تحليل »حورا ياوري«. پذير است

  . كندهدايت مقايسه مي »بوف كور«پردازد و فرايند فرديت را در اين داستان با نظامي مي »هفت پيكر«داد به داستان 
اي بررسـي  توان با روش نقد كهن نمونهبنابراين بديهي است كه بسياري از متون رمزي ادب عرفاني فارسي را مي

شايد بيشترين نوع ايـن مطالعـه   . هاي رواني و الگوهاي ازلي ذهن بشر دارندا تمامي اين متون ريشه در سنخزير ؛كرد
هـاي مثنـوي از   تحليـل داسـتان  . در حوزه ادبيات عرفاني بر روي آثار موالنا جالل الدين مولوي صورت گرفته است

تـوان بـه تحليـل    براي نمونه مـي . اين نوع آثار استهاي منتقدان ادبي در مطالعه منظر نقد يونگي يكي از دست مايه
سـوزد و  قهرمان داستان است كه در اشـتياق كنيـزك مـي    ،در اين داستان پادشاه. اشاره كرد »پادشاه و كنيزك«داستان 

-هاتف غيبي كنيز بيمار را شفا مـي . نمادي از آنيماي پادشاه است ،كنيزك در تعبير يونگي. آرزوي وصال وي را دارد

سايه پادشاه است كـه بـا كشـتن     ،زرگر. است كه راهنماي سالك است »پير خردمند«نمودي از همان  ،هاتف. شدبخ
در اين مرحلـه  . گرددشود و سرانجام وصال شاه و آنيما ميسر ميهاي رسيدن به خود برطرف ميوي موانع و حجاب

. دهـد با پير خردمند هم در عالم رويا روي مـي مالقات . شودقهرمان به خويشتن خود راه مي يابد و نجات ممكن مي
رؤيا يك حقيقت و  ،گويد يونگ مي. گذارد هاي شخصيت ما را به نمايش ميرؤيا ارزشمندترين قسمتاز نظر يونگ 

. از نظر يونگ، رؤياي انسان، خود انسان، زندگي انسـان و واقعيـت انسـان اسـت    . اي ويژه از ناخودآگاه ماست جلوه
  .اند آورند، افكاري كه هرگز به آستانه خودآگاهي نرسيده اند كه از ناخودآگاه آدمي سر درمي محتوياتيروياها درواقع 

عرفـان و روياهـاي عرفـاني هـم بخـش بزرگـي از محتويـات        . انـد شعرهاي سمبوليك محصول ناخودآگاه آدمـي 
رشي و يا به قول يونگ رويايي قـرار  بنابراين شعر عرفاني فارسي كه در زمره اشعار ع ؛ناخوداگاه جمعي را دربردارند

  . بيشترين قابليت را براي تحليل از اين منظر در بردارد ،مي گيرد
نشـان   ،هايي كه از منظر نقد يونگي بر روي شعر و ادب فارسي صورت پذيرفتهبررسي و مطالعه بسياري از تحليل

اي از هاي خرسـند كننـده  تواند تحليلكند و ميهاي دروني را روشن ميدهد كه اين نوع نقد بسياري از پيچيدگيمي
بسـياري از كهـن الگوهـاي    . هاي موالنا اشـاره كـرد  توان به نقد كهن الگويي غزلبراي نمونه مي. متون به دست دهد

ترين خواسته قهرمان آرزوي مهم. ها مشهود استحضور قهرمان در تمامي غزل. ها يافتتوان در اين غزليونگيرا مي
شـود، در  اين ديدار كه گاه به صورت نمادين ديدار با پري، يا پير خردمند و يا شمس تبريـز مطـرح مـي   . ستديدار ا

هـاي چندگانـه   گذر از مراحل سلوك مطابق با همان مرحله. هاي گوناگون و متنوع ديدار با خويشتن استواقع شكل
)  Separation(دن از تمـامي تعلقـات   جدايي و رها ش)  Quest(اشتياق و شوق درخواست. خودشناسي يونگ است

  ).Return(و بازگشت )  Transformation(تحول
  :كارآمدي نقد يونگي براي مطالعه متون عرفاني ادب فارسي  چند گونه است

 .بررسي و تحليل نمادهاي كهن الگويي - 1
هاي بسياري از نمادهاي رايـج  توان ريشهمي)  Archetypal Criticism(اي با كشف و نمايش نمادهاي كهن نمونه
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دريا، آينه، پرنده، غار، خورشـيد و مـاه،    :اي نمادها چوندسته. ها در زبان پي بردرا دريافت و به اهميت و جايگاه آن
نمادهاي تكرار شـونده در فرهنـگ نمادهـاي جهـاني را كـه      . دايره و ماهي، عدد هفت، نمادهاي كهن الگويي هستند

هرچه با گستره  نمادها آشنايي بيشتري داشـته باشـيم،   . گوينداي مينماد كهن نمونه ،فته شودي يكسان از آن گريمعنا
هـاي  كه بر موسيقي و زبـان و واژه -وار و حركت مارپيچي چرخش دايره. ها باالتر خواهد رفتميزان تلذذ ما از متن

نشان از آن فرايند خويشتن يابي دارد كه براي دست يافتن به مركز و مانـداال   -هاي موالنا حاكم استبسياري از غزل
  . گيردصورت مي

 ،گون ادبيات فارسيمشترك آثار گونه) Archetype(ها و صور ازلي در اين مقاله تالش مي شود تا برخي از سمبل
  .ايراني روشن گردد هاي ازلي بر ادبياتتا سلطه و غلبه نمادها و نمونه ؛محض نمونه طرح  شود

  نماد غار  1-1
-ها و داسـتان ها و اسطورههاي عاميانه موجود است و در افسانهست كه در داستانيهايكي از اين نمونه »غار«نماد 

در ادبيات جهان از اهميت بسـياري برخـوردار اسـت و در     1»غار«نماد . هاي ديني و عرفاني هم تأثيرگذار بوده است
  .گاه به شكل چاه، رحم مادر، شكم نهنگ، و يا گور نمود يافته  است ،هاي خوددگرديسي

هاي بسياري پيرامون تولد و يا معراج و يا استحاله روحاني درغار وجود دارد، غار محـل  كه داستانبا توجه به اين
بـا ايـن   . ادر اسـت به منزله بازگشت به زهدان و رحم م ،درون غاربه وارد شدن . و يا والدت ثاني است 2تولد دوباره

به منزلـه   ،غار زهدان و بطن زمين است كه بيرون آمدن از آن. يابدنزديكي مي 3»مادر«ترتيب نماد غار با كهن الگوي 
ياران غار سيصـد و  . در قرآن نمايشي از اين تولد دوباره است »اصحاب كهف«داستان سمبوليك . تولدي ديگر است

غـار تنـگ و   . يابنـد شوند و زندگي دوباره مياندي سال درغار در خوابند و پس از اين مدت به فرمان خدا بيدار مي
 بـه دنبـال جـانِ    ،نفس و جان آگـاه عـارف   ،به همين جهت. تاريك است و فضاي آن دهشت آور و دلهره آميز است

نمونه اين همراهي و همرايـي   4»اصحاب كهف«. تا در ظلمات غار تنها نباشد -همراه و همرايي است ،-شنايي ديگرآ
. گيـرد و بيرون آمدن از آن شـكل مـي   6»غار ثور«از مكه  به مدينه با فرو رفتن به درون  5هجرت پيامبر اسالم. هستند

يكي از صحابه گرامي 7ابوبكر -نمونه مرگ پيش ازمرگ و والدت مجدد پيامبر اسالم و همراهش يار غار ،اين داستان
ابوبكر يار و همراهي است كه پيامبر اسالم را در خلوت و تنهايي غـار و دهشـت ناشـي از آن ظلمـات     . ايشان است
  . كندهمراهي مي

. گذرانـد مراحـل تكامـل خـود را مـي     ،ر آن عـارف مكاني است كـه د . غار محل استحاله و دگرگوني عارف است
يابد تـا بـا منـابع    اين قدرت را مي. خود ديداري داشته باشد 8دروني يابد تا با آن منِعارف توانايي مي ،درخلوت غار

  .كنددر غار حرا با جبرييل ديدار مي) ص(محمد. عظيم ناخودآگاهي آشنا شود
رسيدن به غار و وارد شدن به . مركز هستي، مركز وجود انسان. استغار همچنين نماد قلب و دل و روح و مركز 

  . خويش است آن نمايشي از بازگشت به خويشتنِ
  :ها بازتاب داردنهايي هستند كه اين نماد در آهاي موالنا جالل الدين از نمونهبويژه غزل ،شعر عرفاني فارسي

  

 يار شـدم يـار شـدم، بـا غـمِ تـو يـار شـدم
  

 بـرِ تـو از همـه بيـزار شـدم      تا كـه رسـيدم   
 

 چرخ بگرديد بسي تـا كـه چنـين چـرخ زدم
  

 يار بناليـد بسـي تـا كـه در ايـن غـار شـدم        
 

  

                                                            
١-Cave 
٢- Rebirth 
٣ -The Great Mother  
٤- Cave Companions 
٥- Islam Prophet 
٦- The Sour Cave 
٧- Aboubakr 
٨- Ego 



 469/      در ادبيات كالسيك فارسي (Archetypes)صور ازلي 

 !هـين رفـت شـب  بيـدار شـو! بيـدار شـو  ! بيدار شو
 

 !وز خـويش هـم بيـزار شـو    ! بيـزار شـو  ! بيزار شـو  
 

ــار دان ــه آن ي ــار دان خلوتگ ــون غ ــينه را چ ــن س  اي
 

 !در غـار شـو  ! درغـار شـو  گر يار غـاري هـين بيـا 
 

)12/ 5ديوان ج    ) 
 

 ،نظـامي بـرد، در هفـت پيكرِ  اي از اين نماد بهره ميبه صورت گسترده 1»هفت پيكر نظامي«در » بهرام گور«افسانه 
غار تنگي كه گذر . شودكند، او را مي كشد و وارد غار ميمبارزه مي ،بهرام گور با اژدهايي كه بر در غاري خفته است

  . يابديابد و با يافتن كليد آن، به گنجدان غار دست مياي ميدر درون غار گنج خانه. آن ناممكن استاز 
  

ـــربندان  ــا كـمـ ــود تـ ــاه فرمـ شـ
  

 هـــم دليـــران و هـــم تنومنـــدان 
 

ــد  ــار كننــ ــدان غــ راه در گنجــ
  

ــد    ــار كنن ــد و ب ــرون برن ــنج بي  گ
 

)1363نظامي، (      
شـود و  وي به دنبال گوري وارد غاري مي. بهرام گور  فرو رفتن در گور و رسيدن به بهشت مينوي است سرانجامِ

  . گرددگاه از آن باز نميهيچ
گــور در غــار شــد روان و دليــر 

  

ــير   ــه چــو ش ــال او گرفت  شــاه دنب
 

اسب در غـار ژرف رانـد سـوار 
  

 گنج كيخسـروي رسـاند بـه غـار     
 

شــاه را غــار پــرده دار شــده 
  

و او هــم آغــوش يــار غــار شــده  
 

)351 –350همان، (           
-يك بار در آن گنجي مي. شودبهرام دو بار وارد غار مي. داستان بهرام گور هم به نوعي داستان كهن الگويي است

  . پيونددمييابد و بار ديگر براي هميشه به يار غار 
داسـتان اصـحاب كهـف در    . ستنمونه ديگر آن در آثار نظامي 2»شرف نامه«در » كيخسرو«به غار » اسكندر«رفتن 

در آيـين  . هـايي ديگـر از آن اسـت   در غار ثور و حرا نمونـه ) ص(، داستان حضور محمد)كه از آن ذكري رفت(قرآن
شـده  ها اسـتفاده مـي  محل عبادت سالك بوده و در مراحل تشرف آييني از آن ،هاميتراييسم هم دخمه ها و يا مهرآوه

در . اسـت ) Self(ها رفتن درون غار و پيدايي ناخودآگاهي و دريافت خويشـتن ي اين داستاننقطه مركزي همه. است
ثال در داسـتان  مـ . كنـد عجايبي را مشـاهده مـي   ،هم بارها قهرمان با وارد شدن به غار3»شب هزار و يك«هاي داستان

شب نخست را در بيابان درون يـك   ،گداي دوم 6»سه خاتون بغدادي«و يا در داستان  5»نورالنساء«و  4»حسن بصري«
-در داسـتان . خواهد متحول شود و به اصل خود باز گـردد مي توان اين گونه ارزيابي كرد كه وي مي. گذراندغار مي

بعد بـه غـاري مـي روي، غـار را     «. رفتن به درون غاريست ،يكي از مراحلهاي ديار هميشه بهار هاي عاميانه افسانه
  )136، 1388پريشاني و شيربچه، ( ».بشكاف، هفت خم خسروي پر از طال پيدا مي كني

7نماد پرنده 1-2
 

ــون  ــاتي چ ــاي حيوان ــدگان   :نماده ــواع پرن ــا ان ــاهي و ي ــم ،م ــمبول  ه ــار از س ــاد غ ــون نم ــاني و  چ ــاي جه ه
  8.ها راه دارندهستند كه در انواع داستان) Transcendental(استعاليي

                                                            
١- Nizami’s Hft Peikar 
٢- Sharaf Nameh 
٣- One night and thousands 
٤- Hassan Basri 
٥- Nourol Nesa’ 
٦- Three Iraqi an Women 
٧- Animals Symbols 

روند و از جمله نمادهاي استعاليي بشمار مي 8»اعداد«وبرخي 8»چشم«و  8»آينه«ها چون چنين بسياري ديگر از انواع سمبولهم ‐.8
 .اي مطالعه شوندتوانند در زمره نمادهاي جهاني و كهن نمونه مي
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ست و تقريبا در ميان تمامي اقوام و پرنده رمز جان يا نفس آدمي. شايد از اين ميان نماد پرنده از همه آشناتر باشد
و  1هـا »الطيـر رسـاله «هـاي  در شاهنامه، پرنـده » سيمرغ«در ادبيات فارسي حضور . رودملت ها به همين معنا بكار مي

مثنوي، دليلـي بـر ايـن     5»طوطي و بازرگان«در داستان  4»طوطي«سهروردي، » عقل سرخ«در  3»باز«، 2ها»منطق الطير«
در . ها به اشكال مختلـف حاضـرند  شب هم به صورتي فراگير اين پرندههاي هزار و يكدر افسانهچه چنان. ادعاست
آيـد كـه در هيئـت كبـوتران در مقابـل      پرياني سخن به ميان مي، از »شبهزار و يك«در  6»جانشاه و شمسه«حكايت 

. .پردازندكنند و به تفرّج و آب تني ميپيكرگرداني مي ،شوند و با كندن پرهاي خود به صورت آدميجانشاه ظاهر مي
شماري هاي بيتوان نمونههاي پريان هم كه ميدر داستان. شوددر اين داستان بر يكي بودن كبوتر و انسان تصريح مي

-ست زيبا و داشتن آن در خانه از عوامل خوشبختي بشـمار مـي  در نزد فرهنگ عامه ايراني مرغي»كبوتر«. را برشمرد

ها بـا  كبوتران، قهرمانان خسته و وامانده را كه زير درخت. ستها، راهنماييترين خويشكاري كبوتر در قصهمهم. رود
اي بعـد دو كبـوتر   لحظه«. دهندكرده و راه رسيدن به مقصد را به آنان نشان مياند راهنمايي درماندگي به خواب رفته

چه خوب اسـت اگـر جـوان خـواب نباشـد و      : كبوتري گفت. هاي درختي كه كنار چشمه بود، فرود آمدندبه شاخه
  )142 ،:1388پريشاني و شيربچه، ( ».تو بگو شايد كه بيدار باشد: كبوتر ديگر گفت. هاي ما را بشنودحرف

  :هاخويشكاري هاي واحد در داستان -2
توان به طلب، تكليف، تشرف، سفر، سقوط، تولد دوباره و معـراج اشـاره   اي يونگي ميهاي كهن نمونهاز موقعيت

هـاي ادبيـات عرفـاني و    ترين سرخط هاي سير و سلوك عارفانه نيستند؟ تمامي معراج نامـه آيا اين عناوين مهم. كرد
ن براي رسيدن به سيمرغ و يا آب حيات، گذشتن از آب و آتش و پشت سـر گذاشـتن موانـع در    جستجوهاي سالكا

ها قابـل  مفاهيمي اينچنيني را در بر دارند و با اين عنوان ،عطار »مصيبت نامه«و  »منطق الطير«و  »شيخ صنعان«داستان 
  . تطبيق هستند

هـا بـا يكـديگر نزديكـي بسـيار      عرفاني و ديني و افسانههاي حماسي، كه ساختار بسياري از داستانبا توجه به اين
 7توان از ابزار نقد كهن الگـويي ها ميرسد براي رمزگشايي آنبه نظر مي ،دارند و در بسياري اوقات تكرار يكديگرند

كهن الگويي ِي نقد     اصل پايه. كندي بخشي از كلّ ادبيات مطالعه مي نقد كهن الگويي، هر اثر را به منزله..ياري جست
هـاي نـوعي   هاي نوعي، و ساير پديدههاي روايي و درون مايهها، طرحاين است كه كهن الگوها ـ تصاوير، شخصيت 

ي ارتباطات متقابل اثر فراهم مي  اي را براي مطالعه ادبيات ـ در تمامي آثار ادبي حضور دارند و به اين ترتيب، شالوده 
)  196 ،:1371(.دانـد هـاي پريـان مـي   ها را ريشه تاريخي قصـه اسطوره 8»پراپ والديمير«) 401 ،:1384مكاريك،.(آورد

اند و ترتّـب زمـاني   ها هميشه در كنار يكديگر بودههاي پريان و اسطورهمعتقد است كه قصه 9»كلود لويي استراوس«
اسـتروس  -البته به اعتقاد لوي. كندها بر يكديگر را انكار نمياما تأثير پذيري و تأثيرگذاري آن ؛ها قائل نيستبراي آن
اي ميـان آن دو   وجود دارد و به همين جهـت در هـر جامعـه    11هاي پريان و داستان 10هاي بارزي ميان اساطير تفاوت

هـا   بـه اسـطوره    نسـبت  يتر هاي سست هاي پريان بر بنياد تقابل باور است كه داستان او بر اين.شود تفاوت گذارده مي
هـا را بـه    مايه هاي پريان درون كه، داستان ديگر اين.اي، و اخالقي هستند هاي پريان بيشتر منطقه داستان .دان شكل گرفته

                                                            
١- The books of birds 
٢- The books of birds 
٣- Falcon 
٤- Parrot 
٥- Parrot and Merchant 
٦- Jan shah and Shamseh 
٧-- Archetypal Criticism 
٨-.Vladimir Propp 
٩- Claud Levi Straus 
١٠- Myths 
١١- Fairy Tales 
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زايي و بازدارنـدگي   در اسطوره كه به صورت نبرد كيهاني باران بلدهند، فرضا نيروهاي متقا صورتي ضعيف انتقال مي
تان پريان به صورت نبرد قهرمانو ديو يا جادوگر نشـان  در داس ،شوند نمودار مي2»ضحاك«و  1»فريدون«باران در نبرد 

بـه مقايسـه داسـتان پريـان و      4»قهرمان هزار چهـره «هم در كتاب  3»جوزف كمپبل« )،1384:23مختاريان، (.شوند داده مي
 معموال قهرمان يك داستان پريان، پيروزيي كوچك و محدود به«: نويسدوي مي. اي پرداخته استهاي اسطورهداستان

تـرين و حقيرتـرين فرزنـد    قهرمان اول معموال كوچـك . اي، پيروزيي بزرگ و جهانيآورد وقهرمان اسطورهدست مي
شود، و قهرمان دوم پس از بازگشت يابد و بر زورگويان چيره ميخانواده است كه به نيروهاي خارق العاده دست مي

  ) 46 :1389كمپبل، (» .نظم دهداش را از نو به صورت يك كل واحد تواند جامعهاز سفر، مي
بـه دسـت آمـدني     ها مربوطنـد،  هايي كه به آن ها با اسطوره از طريق پيوند اين داستان ،هاي عاميانهداستان خاستگاه

ها واضح هاي آنپوشانيهاي پريان خاستگاه مشترك دارند و در بسياري موارد همها و داستانها، اسطورهافسانه .است
 . است

 

توان كند كه ميهاي پريان بخشي از حقيقتي را بيان ميها و افسانهاستراوس با نظريه جانشيني خود درباره اسطوره
-داستان و،6هاي پريان در افسانه 5هاي حماسيهاي داستانهاي اصلي و خويشكاريبن مايه :گونه تعميم دادآن را اين

ي موجـود در  ) Function(هـا  جز نمادهـا، خويشـكاري  . شودتكرار مي 8هاي ديني و عرفانيو روايت 7هاي عاميانه
 .دنكنها نيز از اين الگوهاي واحد پيروي ميداستان

  مرگ و نوزايي 1 -2
هـاي مثـالي نخسـتين را دريابـد و     جان آگاه موالنا  با ژرف بيني و كنكاش در حقايق هستي توانسته است صورت

مضمون كهن الگويي حاكم بر فضاي غزل مورد بحـث بـا   . ناخودآگاه بكار ببردهاي خود به صورت ها را در غزلآن
  :مطلع

  عشق آمد و من، دولت پاينده شدم مرده بدم زنده شدم، گريه بدم خنده شدم                دولت
 .است)  Rebirth(آركي تايپ مرگ و والدت مجدد 

هاي هاي كتابداستان. است »كتاب مقدس«و  »قرآن«از منابع اصيل براي مطالعه كهن الگوي مرگ و تولد دوباره، 
و  »يـونس و مـاهي  «داسـتان  . ترين حوزه هاي مورد مطالعه اسطوره شناسـان بـوده اسـت   مقدس همواره يكي از مهم

                                                            
١- Fereidoun 
٢- Zahak 
٣- .Joseph Campbel 
٤- .The hero with a thousand face 
٥- Epic Stories 
٦- .Fairt Tales 
٧- Folk Tales 
٨- Religious and Mystic Narrations 

Myths

Folktales
Legends
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در داستان موسـي  . گيردآنها زايشي دوباره صورت ميها هستند كه در هايي از اين نوع داستاننمونه »اصحاب كهف«
روايـت  ) ص(حديث مشهوري را هم عموم صـوفيه از  پيـامبر اكـرم    . هم به نوعي مضمون تولد دوباره مستتر است

اين حديث را در آغاز يكـي از   1»سنايي«. پيش ازآنكه بميريد ،بميريد »موتوا قبل أن تموتوا «: كرده اند كه مي فرمايد
  : ش به صورت زير بازگو كرده استقصايد

ــدگاني  ــين زن ــيم از چن ــر اي حك بمي
  

از اين زندگاني چـو مـردي بمـاني  
 

)675: 1362سنايي،(     
  :موالنا هم به صورتي ديگر ازآن روايت كرده است
ــد  ــق بميري ــن عش ــد از اي ــد بميري بميري

  

 در اين عشق چـو مرديـد همـه روح پذيريـد     
 

ــرگ مترســيد  ــن م ــد وز اي ــد بميري بميري
  

ــد   ــماوات بگيري ــد س ــاك برآيي ــن خ ــز اي ك
 

2)ش 113(     
موتيف مرگ و نوزايي يكي از متداول ترين كهن الگوهاي موقعيت است كـه نتيجـه تشـبيه و انطبـاق چـرخش      « 

بهارنشانگر زايش، جواني يـا نـوزايي، و غـروب و    بدين ترتيب صبح گاه و هنگام . طبيعت با گردش حيات مي باشد
اين نظريه كامال با نظريه آركي تايپي يونگ درباره مرگ و نـوزايي و بازگشـت بـه    .زمستان نشانه پيري يا مرگ است

  )38 – 37: 1379سخنور، (» .رحم مادر شباهت دارد
  هاداستان جيراي هايشكاريازخو )The Wise old Man( ردانايدارباپيد 2 -2

در » ابـن سـينا  «هاي رمزي عرفاني فارسي سـابقه طـوالني دارد،   در داستان) The wise old Man(ديدار با پير دانا 
 5»قصه الغربه الغربيه«و  4»آواز پر جبرييل«،  »عقل سرخ«هاي رمزي در داستان» سهروردي«، 3»حي بن يقظان«داستان 

-از ديدار با اين سروش غيبي سخن مي 7»حديقه الحقيقة«و همچنين داستاني در ميان كتاب  6»سيرالعباد«و سنايي در 

رسـتم  «اين پير دانا در داستان . هاي بشري وجود داردهاي عاميانه و افسانهاين پير راهنما و دانا در بيشتر قصه. گويند
پير راهنما يـا سروشـي غيبـي    . ل وي باز شودتا چشم د ؛بنددسيمرغ  است كه چشم سر اسفنديار را مي» و اسفنديار

-اين خويشـكاري در قصـه   »شبهزار و يك«هاي در داستان. تا قهرمان داستان را ياري برساند ؛همواره حاضر است

همـان راهنمـاي    ،»جبرييـل «و يـا  » سروش«در داستان پيامبران . نمايدبه صورت پيرمردي راهنما رخ مي، هاي متعدد
كنـد و  نيز پيرمردي در ابتداي داستان او را هدايت مي9»حاتم نامه«در  8»حاتم«در داستان. غيبي و هدايتگر نهاني ست

هم اين پيرمرد و يا پيـرزن   10هاي عاميانه و افسانهدر داستان. كندتشويق مي ،همواره او را به حركت در جانب راست
مـاري  «كه خـانم   11»شاهزاده خانم با دوازده جفت كفش طاليي«داستان  دانماركي در ابتداي . همه جا حاضر هستند

، »اي در قصه هاي پريـان الگوهاي كهن نمونه«  Archetypal Patterns in fairy Talesدر كتاب  12»لوييز فون فرانتس
                                                            

بـه  ) 1361:116فروزانفـر، : رك. (اين حديث كه مورد توجه عارفان بسيار واقع شده است را بعضي راويان از پيامبر اكرم نمي داننـد  1
موالنـا در مثنـوي   . گان عارف بكار رفته و به آن استناد شـده اسـت  هرصورت اين روايت بارها در ادبيات فارسي توسط شاعران و نويسند

  : فرمايد
 يعني او از اصل اين رز بوي برد      اي خنك آن را كه پيش ار مرگ مرد  

 .طريقه ارجاع به غزل هاي موالنا در اين مقاله ذكر شماره غزل در گزيده غزليات شمس استاد شفيعي كدكني است 2
٣- Hay the son of Yaghzan 
٤- The song of Gabriel’s wings 
٥- The western roving Story 
٦- The Movement of Servants 
٧- The Garden of Truth 
٨- Hatam 
٩- The book of Hatam 
١٠- Legend 
١١- A queen with twelve pairs of golden shoes 
١٢- Marie Louise Von Franz 
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محبـت جـوان، پيرمـرد    كنـد، و در عـوض   قهرمان داستان در همان ابتـدا بـا پيرمـردي ديـدار مـي      ؛كندآن را نقل مي
 ,Franz(. ها استفاده كندتواند در هنگام نياز از آندهد كه جادويي هستند و مرد جوان ميچوبدستي و توپي به وي مي

قهرمـان  «در كتـاب   2»جوزف كمپبل«. هاي پراپ دارنداين پيرمرد يا پيرزن همان نقش ياريگر را در داستان 1)5 ,1997
  )45، 1389كمپبل، (. نامدمدادهاي غيبي مياين مرحله را ا» هزار چهره

  هفتخوان از گذر 2-3
مسير . شونددارند كه با گذشتن از آن به پيروزي نايل مي 3»هفت خواني«هر دو  »رستم«و  »اسفنديار«در شاهنامه، 

حـاتم  (حـاتم هاي عاميانـه نظيـر داسـتان    داستان. اندهفت مرحله شمرده ،مسير سلوك و طريقت را در عرفان اسالمي
 5»ملكه حسن بانو«خويشتن را بيابد و آن را به  4»الماس«كند تا سرانجام قهرمان داستان هفت مرحله را طي مي) نامه
نيز،  وي بايد از هفت مرحله بگذرد تـا بـه   » شبهزار و يك«هاي يكي از داستان -6»جوذر«در داستان . برساند 5»بانو

نيـز هفـت مرحلـه در دوزخ و بـرزخ و     » دانته« و.گذردپيامبر اسالم از هفت آسمان مي ،در معراج. به گنج دست يابد
 7»معراج نامـه «. گيردبا گذر از هفت مرحله صورت مي ،ها رسيدن به حق»معراج نامه«در تمامي . شماردبهشت برمي

-هفت مرحله طبقه بندي مـي  آن را در» قصر درون«در كتاب » سنت ترزا آويال«. هاستيكي از آن 8»بايزيد بسطامي«

  . رسدمي) Individual Wholeness(بهرام گور با گذر از هفت قصر به كمال فردي). seven Mansion(كند 

  ايهاي كهن نمونهشخصيت -3
. پادشاه و يـا شـاهزاده اسـت    ،هاي عرفاني و غيرعرفاني ادب پارسيشماري از حكايتبي هميشگي حجمِ قهرمانِ

تـوان بـه تحليـل    اي او نمـي مفهوم نمادين پادشاه در فرهنگ جهاني و آگـاهي از نقـش كهـن نمونـه    ي بدون مطالعه
مثنـوي بـا   . خوانيد كـه شـش پسـر دارد   عطار داستان پادشاهي را مي »الهي نامه«در . ها رسيددرخوري از اين داستان

چنـين  هـم . يابـد پايـان مـي   »دژ هـوش ربـا  «و يـا   »ذات الصور«حكايت پادشاه و كنيزك آغاز مي شود و با حكايت 
او . اي جهاني استشاه نمادي از مردي كهن نمونه« . هاي آن موجود استهاي متعدد ديگري در ميان داستانحكايت
هر . ها از هندوستان تا ايرلند اين مفهوم پذيرفته شده استهاي فوق العاده و جادويي دارد و در ميان تمام ملتقدرت
» طال، خورشيد و سياره مشتري نمادهـايي بـراي شـاه هسـتند    . شاه است ،كه بتواند به تماميت خود دست يابد فردي

تـوان  آيا بدون آگاهي از اين مفاهيم مي. اين جمالت نخستين كالم سيرلوت در دائرهالمعارف نمادهاست) 168سرلو، (
، 9»جـدايي «تـوان در  اي سـفر قهرمـان را مـي   اسـطوره ي هاي عرفاني را تحليل كرد؟ هستهشاه و شاهزادگان حكايت

ي آميـز بـه حيطـه   كشد و سفري مخاطرهقهرمان از زندگي روزمره دست مي. خالصه كرد 11»بازگشت«و  10»تشرف«
  شـود و بـه پيـروزي قطعـي دسـت      جا روبرو ميبا نيروهاي شگفت در آن ،هاي ماوراءالطبيعه را آغاز مي كندشگفتي

. زگشت از اين سفر پر رمز و راز، قهرمان نيروي آن را دارد كه به يارانش بركت و فضل عطـا نمايـد  هنگام با. يابدمي
  ) 40 ،:1389كمپبل، (

                                                            
 .اند دارد كه برادران گريم در كتاب شان نقل كرده» دوازده شاهدخت با كفش هاي طاليي«اين داستان شباهت بسياري با داستان  -1

Grimm`s Fairy Tales 53 – 59   در داستان گريم پيرزني ياريگر است.   

٢-Joseph Campbell 
٣- Seven Steps 
٤- Diamond 
٥- Hosn Banou Queen 
٦- Jouzar 
٧- The book of Levitation 
٨- Bayazid Bastami 
٩- Seperation 
١٠- Intuition 
١١- Return 
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  گيرينتيجه
محتويات  ،به بيان ديگر آركي تايپ. ها طرح كلي رفتار بشر هستند كه منشأشان ناخودآگاه جمعي استكهن نمونه

ترين اليه روان آدمـي  دهد و در ژرفهنر و ادبيات نشان مي ،ناخود آگاه جمعي است كه خود را در روياها، توهمات
سـازند و ناخودآگـاه   ها ناخودآگـاه جمعـي مـا را مـي    آن. هاي پر بار جايگزينندها ومفاصل اصلي و هستههمانند گره

مفـاهيم دينـي و     ،كهن الگوها شيوه تفسير روياها، هنر، اسـطوره . تجمعي پايه واساس عام و عالمگير روان فرد اس
هاي شخصـيت، موقعيـت و يـا    اعم از كهن نمونه(ها كاركرد كهن نمونه. گذارندسيرو سلوك معنوي را در اختيار مي

همـه ايـن متـون برخاسـته از ضـمير      . و عارفانـه اسـت   ،اياي، افسـانه نقدي جالب و كارا در متون اسـطوره ) نمادها
شـگردهاي هنرمندانـه   . شـوند ها رازهاي دروني هرچه بهتر و بيشـتر هويـدا مـي   اند و با شناخت آنناخودآگاه بشري

يابند و رمز مانـدگاري ايـن آثـار    نمود و نمايش مي ،آفرينشگران ادبي و هنري در بيان آن اسرار از طريق اين نوع نقد
  .شودبهتر و بيشتر آشكار مي هرچه

هـا و  افسـانه   ،هـاي حماسـي و پهلـواني   داستان  ،هاي مذهبي و عرفانيداستان ،گيريمچه گفته شد نتيجه مياز آن
، 1تـوان بـه طلـب   اي مـي هـاي كهـن نمونـه   از موقعيت. هاي مشترك دارندها و خويشكاريهاي عاميانه بن مايهقصه

  هـا در انـواع داسـتاني تكـرار     ايـن خويشـكاري   .اشاره كرد 7و معراج 6تولد دوباره ،5، سقوط4، سفر3، تشرف2تكليف
از سفر و تالش آدمي كه . يابي به آن بگويندهاي دستها درصدد بودند تا از حقيقت و راهراويان اين داستان. شودمي

 :عـارفي ربـاني چـون   . »اسـفنديار « :مانند چـون تا پهلواني بي» حسني«:گاه قهرمان ساده يك داستان عاميانه است مثل
ها با توجه به سطح مخاطبان خـود  بايد گفت راويان داستان. »شبهزار و يك«در داستان  »جوذر«است و يا  »بايزيد«

سالك . هاي درباري درخور شاهاناي عاميانه يا روايتهاي قهوه خانهداستان. دادندداستان را ترتيب مي ،هاو مقام آن
  در يك جمـع بنـدي بايـد گفـت همـه از زنـدگي       . آزموده خانقاهي يا كودك مشتاق پايان مسرت بخش براي افسانه

  . براي شناخت خود و خدا. از حركت آدمي براي دستيابي به حقيقت برتر. گويندمي
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١- The Quest 
٢- The Task 
٣- Intuition 
٤- The Travel 
٥- The Fall 
٦- Rebirth 
٧- Ascension 
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