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چکیده

براساس نظر یونگ ،کهنالگوها محتویات ناخودآگاه جمعی هستند که از
گذشته به ما به ارث رسیدهاند .کهنالگو یک

ایکدة انتزاعکی باسکتانی

یژگی بارز مشترک بین گر هی از امور ،اشیاء موجودات است .یونگ

به آن صور بد ی ا لیه گفته است ککه رکرو الگکوی کوکی باسکتانی

رفتارها پندارهای ما را به جود میآ رد .ایکن صکوَر جهکانی ککه میکراث
نیاکان انسانهاست ،همهزمانی همهمکانی هستند ،یعنی در همة زمانها
در همه جا به ی

شکل عمل میکنند پدیدار مکیشکوند .هکد اصکوی
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این نوشتار ،بررسی کهنالگوها در با رهای عامیانه حوزة تمدن هویکلر د

است در ی

مطالعة میانرشتهای ،براساس نظریه یونگ بکا اسکتفاده از

منابع در دسترس بکه دناکال پاسکخ ایکن پرسکش اسکت ککه کهکنالگوهکای

شاخص در فرهنگ حوزه هویلر د کدامند موجد چکه با رهکایی شکده-
انککد؟ ابککزار گککردآ ری ارالعککات در ایککن ملالککه ،مطالعککات کتابخانککهای

بررسی میدانی از رریق مشاهدة عینی است .بکه نظکر مکیرسکد ککه اسکاس

شکلگیری کهنالگوها ،نلش ارزشی آنها در زندگی مردم حوزه هویل-
ر د باشد که موجد آداب رسوم خاصی در منطله شدهاند .برجستهتکرین

نمادها کهنالگوهایی که باعث شکلگیری با رهکای عامیانکه در حکوزه

تمککدنی هویککلر د شککده اسککت ،کهککنالگوهککای جمعککی فککردی ،آتککش،

درختتااری ،پیر دانا مانا هستند.

واژههاي کلیدي :کهن الگو ،یونکگ ،آتکش ،درخکت ،حکوزه تمکدنی
هویلر د.

مقدمه
حوزه تمدنی هویلر د شهرسکتانهکای جنکوبی اسکتان کرمکان را دربکر مکیگیکرد .هویکلر د
بزرگترین ر دخانه کرمان است که از ارتفاعات بافکت سرچشکمه مکیگیکرد بکا پیمکودن
مسیری  400کیوومتری ،با عاور از شهرستانهای جنکوبی کرمکان شکامل جیرفکت ،عنارآبکاد،

کهنوج ،ر دبار قوعهگنج ،به جازموریان منتهی میشود .یافتههای اخیر باستانشناسی نشکان

داد که یکی از مهمترین کهنترین تمدنهای شرق در هزارههای قال از مکیالد در کنکاره-
های این ر د شکل گرفته است .این حکوزة تمکدنی دارای اشکتراکات فرهنگکی یکژهای در
با رها اعتلادات است که برخی از آنها ریشه در ناخودآگاه جمعی مردم این منکارق دارد.

این اشتراکات به حدی فرا ان است ککه بکه لحکار فرهنگکی نمکیتکوان تمکایز خاصکی میکان

شهرستانهای کرانه هویلر د متصور شد .به همین دلیل همکه ایکن شهرسکتانهکا را مکیتکوان

حوزة فرهنگی تمدنی هویلر د دانست .از کشف این حوزه تمدنی سکالیان زیکادی نمکی-
گذرد اما تنوع فرا انی آثار بهدستآمده از آن گمانههای زیادی را برانگیختکه آن را در
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ردیف کهنترین تمدنهای بشری قرار داده اسکت 1.تمکدن حکوزه هویکلر د از نظکر قکدمت

تمدنیْ کهن ،اما از نظر آثار مکتوب تحلیلات جدید ،تمدنی ناشناخته است .بنابراین برای
پی بردن به شیوه اندیشیدن زندگی انسان ساکن در حکوزه هویکل یکا بایکد بکه سکرا آثکار

نلوش بهدستآمده از این حوزه تمدنی رفت یا اینکه بر اسکاس نظریکات مکردمشناسکی

آداب رسوم فعوی ،پرتوی بر افکار اندیشههای کهن انسان حوزه هویلر د افکنکد .یککی

از نظریات مهم که راهی برای چنین شناختی فراهم مکیآ رد ،نظریکه کهکنالگوهکای ککارل

گوستا یونگ است .بر اساس این نظریه ،کهنالگوها محتویات ضکمیر ناخودآگکاه جمعکی

هستند به شکلهای مختوفی در زندگی انسان بازتاب مییابنکد ککه از جموکه آنهکا رایاهکا،
اساریر ،تخیالت فردی ،مناس

مذهای ،هنرهای تجسمی آفکرینشهکای ادبکی هسکتند .از

آنجایی که تمدن هویلر د از قدمت بسیار روالنی برخوردار است ،بهکارگیری این نظریکه
پیگیری چنین الگوهایی برای شناخت آن متناسب به نظر میرسد .از این ر هد

اصوی

پژ هش حاضر بررسکی کهکنالگوهکا در با رهکای عامیانکه حکوزة تمکدن هویکلر د اسکت

براساس نظریه یونگ با استفاده از منابع در دسترس به دناکال پاسکخ ایکن سکاال اسکت ککه

کهنالگوهای شاخص در فرهنگ حوزه هویلر د کدامند موجد چه با رهایی شدهاند؟

پژ هش پیش ر مطالعة بینرشتهای است حوزههای ر انشناسی ،تاریخ ،مردمشناسکی

قومباستانشناسی را دربر میگیرد با توجه به ماانی نظری آن در حوزه مطالعکات بنیکادی

قرار میگیرد .دادههای پژ هش با ابزار میدانی مطالعات کتابخانهای تهیه شد با توجه بکه
ماهیککت پککژ هش ،ر ش بککهکارگرفتککهشککده نیککز ر شککی ترکیاککی در حککوزه باسککتانشناسککی،

مردمشناسی تاریخ است.

پیشینه پژوهش
بر اساس نظریات تحویوی یونگ ،پژ هشهای بسیاری صورت گرفته است .سیر س شمیسا،

در کتاب «بیان معنا» کتاب «نلد ادبی» مااحثی را درباره کهنالگوها نلکد ر انشناسکانه
 .1تلریااً در تمامی رول  400کیوومتری کنارههای هَویلر د از سرچشمههای آن در کوههای هکزار اللکهزار در شکمال
تا دریاچه باتالقی جازموریان آثار نشانه های این تمکدن کهکن جکود دارد ایکن از جایگکاه ر د هویکل در فرهنکگ
تمدن این منطله حکایت دارد(مجیدزاده1-2 :1382 ،؛ اکارآبادی معصومه برسم.)4 :1395 ،
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بیان کرده است (شمیسا89-87 :1383 ،؛ شمیسا .)232-217 :1381 ،الهام جمزاد در کتکاب
آنیما در شعر شاموو ،به توضیح کهنالگوهکا بکه خصکو

کهکنالگکوی آنیمکا جوکوههکای

گوناگون آن اشاره ککرده اسکت (جکمزاد .)1387 ،محمدرضکا امینکی در ملالکهای بکا عنکوان

« تحویل اسطوره قهرمان در داستان ضحاک فریکد ن بکر اسکاس نظریکه یونکگ» بکه تحویکل

اسطوره قهرمان مراحل مختوف زندگی ا در ایکن داسکتان پرداختکه اسکت (امینکی:1381 ،

 .)64-53تحویل داستان سیا ش برپایة نظریة یونگ ،عنوان پژ هشی است که توسط ابکراهیم
اقاالی ،حسین قمری گیوی سکینه مرادی با همین ر یکرد به انجام رسیده اسکت (اقاکالی

همکاران .)85-69 :1386 ،بررسی کهنالگوی آنیما در اشعار مهدی اخوانثالث (مکدرس

ریحانینیا ،)20-1 :1390 ،تحویل کهنالگویی داستان رستم اسکفندیار (میرمیکران انکوش
مرادی ،)1392 ،از دیگکر نوشکتههکای از ایکن دسکت هسکتند .در مجمکوع ،آثکار مکذکور ،از

دیدگاههای مختوف نظریه کهنالگوی یونگ را ارد حوزههکای تحلیلکی نمکوده بکه ککار

گرفتهاند .پژ هش پیش ر  ،در چارچوب نظریه کهنالگو در پی بازنمایی فهم ی

حوزه

تمدنی فرهنگی است .در این پژ هش شاخصهای مختوف نظریکه یونکگ بکه ککار گرفتکه

شده تنها به ی

یا د مورد از این شاخصها اکتفا نشده است .به نظر میرسد ایکن حکوزه

با این قدمت تاریخی ،از با رها اعتلادات نسلهای پیشین بینصیب نمانکده باشکد ،اشککال

ر ی ظر

بهدستآمده از تمدن حوزه هویل حامکل ارزشهکا پیکامهکای اسکرارآمیزی از

با رها ،آداب رسوم اجتماعی شرایط زیستمحیطی است که در ذهکن بشکر کهکن ایکن

حوزه در قالب آثار هنری تجسم یافتهاند با نظریات امر زی از جموه نظریه کهنالگو می-
توان تا حد دی بر آنها پرتو افکند.

چارچوب نظري
اژه کهنالگو در زبان فارسی به صورت کهکننمونکه ،نمونکه ازلکی ،سکرنمون ،صکور ازلکی،
صور نوعی غیره به ککار رفتکه اسکت .معنکی اصکطالحی آن در مکتکب یونکگ ،تجکارب

معووماتی است که از نیاکان ناشی شده ناهشیار جمعی ما از آنها تشککیل یافتکه در همکه

انسانها مشترک است .یونگ آنها را افکار غریزی مادرزادی تمایل به رفتارهایی می-
داند که انسان برراق الگوهای ازپیشتعیینشده انجام میدهد معتلکد اسکت آدمکی بکا ایکن
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سرمایه چشم به جهان می گشاید؛ از این منظکر مفهکوم کهکن الگکو بکاللوه در انکدر ن انسکان

جود دارد با همین مفهوم انسان به شناخت محیط پیرامکون دسکت مکیزنکد (بهکار:1373 ،

205؛ باقریپور .)160 :1389 ،یونگ میگوید افکار ،حرکات ،اروار بسکیاری نگکرشهکا

تابع الگویی هستند که مدت هکا پکیش از تککوین خودآگکاهی اندیشکمندانه بکه جکود آمکده

است .به علیده یونگ کهنالگوها اشکال قالای به شمار مکیر نکد ککه بکر تصکا یر ذهنکی

خاصی حاکم غالب میشوند اما اشکال قالبهایی پویا توانمند هستند (یونگ:1352 ،

 .)114-113از جهت فضایی ،کهنالگوهکا سکازنده آموزنکده بکهخصوصکی ندارنکد بوککه

ماهیتی جهانشمول دارند .موجودیت آنها از شککلگیکری مغکز ذهکن انسکان در رکول

تاریخ ناشی شده است .یونگ بر ناخودآگاه جمعی ذخیرهشده در حافظکه چنکد هکزار سکاله

اجداد بشر نام ناخودآگاه قومی گذاشت مضامین مشترک را که به گونهای ناخودآگاه در

این حافظه جمعی مردم ی

کشور حتی مردم جهان جود دارد کهنالگو نامید (میرمیکران

انوشمرادی96 :1392 ،؛ پناهی .)104 :1389 ،در آثار یونگ کهنالگو همچون اسکاریر

قصص در همه جا ظاهر میشوند در بردارنده همه نمادها ،سمالها ،الگوهکای اسکاریری
چون آب ،آتش ،رنگ ،عدد ،شکل ،دایره ،قهرمانی ،رستگاری ،جا دانگی ،بکا  ،درخکت،

بیابان موارد دیگرند .این نلشها را در خیالپردازیها ،ر یاهکا ،هکذیانهکا ا هکام افکرادی

میتوان مشاهده نمود که امر ز زندگی میکنند .این تصورات انسان امر زی را تحت تکثثیر

قرار میدهند بر ا نفوذ دارند (یونگ406-405 :1371 ،؛ تسویمی دیگران.)30 :1389 ،
نمادها و کهنالگوها در حوزه تمدنی هلیلرود بر اساس نظریه یونگ

کهنالگوي آتش

آتش یکی از عناصر چهار گانه رایعت بکه شکمار مکیر د ککه نلکش بسکزایی در پیشکرفت

تدا م زندگی بشری داشته است .آتش به ساب تنوع یژگیها عموکردهایش نلش بسکیار

گستردهای در اساریر ،اعتلادات آیینهای پرستش پیدا ککرده اسکت .انسکانهکا تصکا یر

الگوهای ذهنی از آتش در در ن خود به شکوی نمادین به ظهور میرسانند .آتش «نطفکهای

ر حککانی» اسککت بککه بککا ر یونککگ ،جهیککدن آن از سککنگ جرقککهزدن آن ،مشککابه تصککویر
برآ ردن ر و از سنگ است (یونگ .)524 ،482 :1373 ،اگکر مکا «تلکدس آتکش» را یک
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کهن الگو بدانیم ،مواردی مانند سوگند خوردن به آتش ،نفرینکردن با آتش ،نکریختن آب

دهان بر آتکش د د ککردن اسکپند ،ریخکتن نمک

در آتکش ،زاج سکوزاندن مصکداقهکا

نمونههایی از رفتارها ،کنشها با رهایی هسکتند ککه برپایکه کهکن الگکوی «تلکدس آتکش»

شکل گرفتهاند .یکی از با رهای بسیار مهم از گذشته تا امر ز در حوزه هویکلر د ،سکوگند

خوردن است که امر ز نیز در فرهنگ حوزه تمدنی هویلر د به چشم میخورد با شکل
شمایل جدید اجرا میشود.

یکی از مصادیق کهنالگویی آتش ،استفاده از آن در آزمایشهای دینی ( َر) است ککه

بر اساس آن متهمان را از آتش گذر میدادند تا گناهکاری یا بکیگنکاهی آنکان ثابکت شکود.

این نوع آیین بازشناسی گناهکار را از بیگناه «پساخت» «چارةآتشکان» مکیخواندنکد

ر

یکی از نمونههای آن بود (د ستخواه« .)903/2 ،1385 ،در آتش انداختن حضرت ابراهیم»،

«گذر سیا ش از آتش»« ،نجکات زرتشکت از آتکش»« ،آزمکایش سکیتا در حماسکه رامایکای

هندی» نمونههایی از آزمایش دینی در میان مول مختوف است که به قصد اثاکات بکیگنکاهی
یا به جهت اثاات حلانیکت فکردی صکورت گرفتکهانکد(گوی فرهکاد محمکدی.)80 :1390 ،

سوگند خوردن نیز از گونههای آیین « َر» به شمار میرفتَ .ر به عنوان ی

کهکنالگکو بکا

بنمایه آتش ،در ایران باستان ،آزمایشی بود که برای اثاات برحق بودن خود اجکرا مکیشکد.
شمار َرهای گوناگون بنا به متون دینی پهووی به سی سه میرسکیده اسکت .آزمکون آتکش،
فوز ،سوگند خوردن  ....از گونههای ر به شکمار مکیرفتکه اسکت (رمضکانمکاهی ،سکمیه؛

دیگککران .)62-53 :1389 ،ایککن کهککنالگککو بعککد از اسککالم ،شکککل اسککالمی بککه خککود گرفککت

(فالحتیموحد .)43 :1382 ،به عنوان نمونه به جای سوگند خوردن ،در فرهنگ عامه حکوزه

هویلر د ،به اجاق مرتضی عوی قسم میخورند .کهکنالگکوی آتکش بکه صکورتهکای « َر»،
سوگند خوردن توفیلی از فرهنگ باستانی اسکالمی از جموکه سکوگند خکوردن بکه اجکاق
مرتضی عوی (ع) از گذشته در حکوزه هویکل انجکام مکیشکده اسکت هنکوز ادامکه دارد .ایکن

مراسم در منارق جنوبیتر حوزه هویل به صورت گسکتردهتکری انجکام مکیشکود .انجکام ایکن
مراسم ری ملدمات تشریفات خاصی انجام میشود .آمادهنمودن گودال ،انااشکتن گکودال

از هیزم ،آتشزدن هیزم توسکط مظنکونین خوانکدن دعکا توسکط مکال

1

در نهایکت پریکدن

 .1افرادیکه در مکتبخانه سواد خواندن نوشتن را یاد میگرفتند «مال» میگفتند در میان عامه احترام خاصی داشتند.
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مظنونین از ر ی آتش ،مراحل مختوکف مراسکم ر را تشککیل مکیدهنکد .از ایکن مراسکم در

فرهنگ بومی به عنوان قسم چار یاد میشود .براساس با رهای برگزارکنندگان مراسم ،فکرد
گناهکار از گرمای آتش میسوزد.

همچنان که قال از این اشاره شد ،بعد از اسالم قسم به اجاق مرتضی عوکی (ع) نیکز بکاب

شد .این مطوب بیانگر این است که مردمان حوزه هویل با آمکدن اسکالم قداسکت آتکش را از
حافظه تاریخی خود حذ

نکردند با آ ردن نام آن در کنار نام عوی (ع) ،سعی در تکدا م

حفظ با رهای مربوط به آتش نمودند .در اقکع اجکاق بکه همکراه آتکش ملکدس ،نخسکتین

کانون آغاز زندگی است« ،بلای آتش نشانه د ام نسل خانواده است .اجکاق نشکانه محکیط
خانوادگی حریم آن است .خاکستر اجکاق دارای نیکر ی سکحرانگیزی اسکت» (گر سکی،

 .)94-93 :1369نزد مردمان حوزه هویل داشتن فرزند معادل ر شنایی برکت برای خانکه

نداشتن فرزند به معنی کوری اجاق بینام نشانی اسکت .نیکز ایکن اعتلکاد جکود دارد ککه
بیر ندادن آتش در عصر د شناه چهارشناه رزق ر زی را از صاحب خانه میگیرد به

ا آسیب مالی میرساند به نوعی ر شنایی برکت از خانه میر د.

در د ران باستان اقوام نیز بر این با ر بودند که میان آتش ر و نیاکان ارتااط نزدیککی

جود دارد آتش را نگهاان ر و نیاکان خود میدانستند .آنان به همین منظور آتکش را بکر

گور مردگان خود میافر ختند که بعدها تادیل به افر ختن شمع شد (عفیفی.)406 :1374 ،
در بین عامه مردم حوزه هویلر د عال ه بر ر شنکردن شکمع ،ایکن علیکده رایکج اسکت ککه
شب ا ل قار بر بالین متوفی فانوس کوچکی ر شن میگذارند تا متکوفی شکب ا ل قاکر تنهکا
نااشد از تاریکی قار حشت نکند .این رسم نمکودی از همکان آیکین فکوقالکذکر مانکی بکر
ر شن کردن آتش بر گور مردگان نیاکان است در اقع نگهاان ر و محسوب میشود.

یکی دیگر از مصادیق کهنالگویی آتش ،خاصیت مانایی آن است .در نزد اقکوام کهکن

همه چیکز جانکدار بکود جمکادات ر و پنهکانی داشکتند ککه بکه آنهکا مانکا 1مکیگوینکد .مانکا

میتوانست از اشیاء به انسان منتلل شود لذا برخی از اشیاء چکون سکنگهکای مرمکوز مکثالً

شهابسنگها قداست احتکرام داشکتند (شمیسکا .)245 :1381 ،در با رهکای عامیانکه مکردم
 .1اصطالو مانا ( )manaاز قاایل پوینزی مالنزی (معر

به مجمعالجزایر جنوب در اقیانوسیه گرفته شده اسکت .بنکا

بر علیده این اقوام ،در اشیاء نیر ی نامرئی جود دارد که بر نیر ی مادی اشیاء تسوط دارد .این نیر را «مانا» گویند.
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هویل آتش نیر ی مانا دارد .افراد ظالم را با آتش مورد لعن نفرین قرار میدهند یا بکرای
د ر کردن حسادت چشمزخکم ،ملکداری نمک

پکا از رکوا

دادن بکه د ر افکراد ر ی

آتش میریزند تا بال رفع شود این با ر ،به قدرت مانایی آتش اشاره دارد.

عال ه بر آتش ،آب سازه نیز دارای یژگی کهکنالگکویی هسکتند بعضکاً همکراه هکم

ذکر شدهاند .در برخی از احادیث فلهی دربکارة حلکوق متسکا ی مکردم در بهکرهبکرداری از
آتش به عنوان ی

سیوة ضر ری برای زندگی ،تعایراتکی ارد شکده اسکت« :مسکومانان در

سه چیز شریکند :آب ،آتش ،سازه» (ابنماجه826/2 :1975 ،؛ حر عکاموی.)331/17 :1391 ،
از این حدیث که در برخی از مجموعهها آن را از پیامار اسالم نلکل ککردهانکد در پکارهای

دیگر ،از سایر پیشکوایان دینکی ،تفسکیرهای متفکا ت بکه عمکل آمکده اسکت .فلهکای گذشکته

گفته اند ملصود این است که اگر کسی آتشی ر شن کرده باشد ،دیگران هم حکق دارنکد از

ر شنی یا گرمای آن بهره بارند ر شنکنندة آن مجاز نیست مانع این بهکرهبکرداری شکود،

چنان که آبهای عمومی سازه زارها از آن همة مردم است همگان میتوانند از آن بهره
برند (شهید ا ل.)185/7 ،

کهنالگوي درختتباري
یکی از دامنهدارترین کهنالگوها ،درختتااری است انگاره دگردیسی گیاهی در اسکاریر

مول گوناگون نلش بسته است .در اساریر اسکاندینا ی ،استرالیا ،چین ،هنکد ،فینیلیکه ،میکان-

ر دان کیش های پرستش گیاهکان پیونکدهای اسکرارآمیز میکان درختکان انسکان ،درختکان
انسانزا یا انسانهای درختزاد ،درخکت پکذیرای ر ان نیاککان ،زناشکویی درختکان بکودن
درخت در مراسم دینی دیده میشود (پناهی .)118 :1389 ،گیاهپرستی یکا عاکادت نااتکات

درختان در نزد امتهای بد ی جهان عمومیکت دارد حتکی در بیشکتر تمکدنهکای پیشکرفته
غالااً آثار آن دیده میشود .در نواحی شمال ار پا هیزمشکنان قتی درختی را قطع میکننکد
در برابر آن ایستاده زیر لب دعای عفو غفران میخوانند بهعال ه بکرای اشکجار در قاایکل
بد ی ی

قوه ر و عظیمی قائل بودند (بیناس .)20 :1370 ،بعضکی از درختکان بکزرگ

بووط سایهدار نیز محترم بودند .با ر داشتند که از بعضکی درختکان پاسکخهکای غیاکی مکی-
شنوند .شکستن شاخه درختان ملدس حرمت تابویی داشت این علیده رایج بکود ککه فکرد
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خاری یا به مرگ ناگهانی میمیرد یا یککی از اعضکای بکدنش فوکج مکیشکود(فریزر:1383 ،

.)153-152

در تاریخ اساریری ایران نیز درخت حرمت یژهای داشت نخستین نیای انسان بود .در

اساریر زرتشتی ،گیاه چهارمین آفریده مادی در آفرینش جهان است بکه ر ایکت بنکدهش،
نخستین گیاه بر میانه زمین ر ییده شد .این گیاه همهگونه نیر ی گیاهان را در سرشت خکود

داشت آب آتش به یاری گیاه ،هستی یافت .در آیین زرتشت انسانها درختان به مثابه
برادران هستند به یاری هم به مفهوم درست زندگی دست مییابند .در ا ستا درخت خکود

قانون است ،به این مفهوم زندگی ی

درخت در هماهنگی کامل با نیر ها قوانین رایعکت

است (هینوز461-460 :1383 ،؛ رضی .)57 :1382 ،بکر همکین اسکاس در کتکاب ا سکتا همکه

آنچه که در مرز بوم ایران است از جموه آبها ،زمین گیاه ستوده شده درخت بَرسَم
گیاه هوم به شهریاران ،امشاسپندان ،آبهای نی

(د ستخواه)558 ،545 /2 ،1385 ،

به همه آفرینش پیشککش شکده اسکت

درخت ،به احتمال زیاد درختتااری ،در تمدن حوزه هویل جایگاه بسیار مهمی داشته

است .چنین تحویوی ماتنی بر نلوش گیاهی بهدستآمده از این حوزه تمدنی است که ریکف
سیعی از ظر

اشیاء بهدستآمده از این حوزه تمدنی منلوش به تصا یر درختان بکومی

به یژه درخت نخل خرما است(تصویر  .)1در بسیاری از ظر

بکهدسکتآمکده از حکوزه

هویلر د نلش درخت حیوان توأمان ثات شده است .تنها صکحنهای ککه منحصکراً گیکاهی
است نلش دیگری در آن دیده نمیشود ردیف نخلها است .هفکت مکورد از اشکیای ایکن
مجموعه با این نلش تلریااً تکراری تکزیین شکده اسکت در بکیشتکر ایکن نلکوش نخکلهکا بکه

صورت سهتایی در کنار هم نلش شدهاند که از ریشه به هم چسایدهاند؛ این حالکت را مکی-

توان با جوانههایی که از تنهی نخل مادر ر ییکده خکود شککل یک

درخکت نخکل دارنکد،

ملایسه نمود .در زبان محوی به این جوانهها فَسیل گفته میشود .معموالً تنة این درختکان ک در
زبان محوی جنوب کرمان به درخت خرما مغ گفته میشود ک با هاشورهای متلکارع پکر شکده

است که نمایانگر هرسشدن یا در اصطالو محوی گَراس دادهشدن این درختان است .نلش
گیاهان دیگر به غیر از نخل نیز بر سطح اشیا دیده میشود .الاته این نلوش هرگکز بکه تنهکایی

به کار نرفتهاند ،این نلوش عاارتند از :درختی با برگهای ریز مرتب شایه بادام (یا زیتکون)،
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نلش گیاهانی که نمیتوان برای آنها مشابه همانندی در رایعت یافت .به نظر مکیرسکد

این گیاهان یا تخیوی هستند یا نمادین (تصویر.)2

تصویر  .1سه نلشمایه درخت حیوان بر ر ی ظر

تمدن حوزه هویلر د ،هزاره سوم قال از میالد

(ررو از یوسف مجیدزاده)

همچنککان کککه در تصککویر شککماره ی ک

مشککاهده مککیشککود ،بککر بعضککی از ظککر

مککوزه

باستان شناسی جیرفت نلش درخت نخل سایر درختان به همراه حیوانات از جموه شیر بز
نلش بسته است 10 .درصد از نلوش ظکر

تمکدن حکوزه هویکلر د را نلکوش ناکاتی 12

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 93 /

درصد را نلوش گیاهی تشکیل دادهاند که حاکی از احتکرام بکه گیاهکان درختکان در بکا ر

مردمکان حکوزه هویکلر د اسکت ( :Basafa and Mohammad Hosein Rezaei, 2014

 .)197به نظر میرسد که احترام به درخت بهخصکو

درخکت نخکل بکرای مکردم حکوزه

هویلر د از نوع احترام به درخت زندگی در میکانر دان باشکد .زیکرا در منطلکه میکانر دان
برخی درختان به دلیل رول عمر زیاایی ،سودمند ملدس هسکتند .از جموکة ایکن درختکان

میتوان به درخت سدر ،تاک ،انار نخل اشاره کرد .همچون حوزه هویل ،درخت نخکل در

میانر دان نیز غالااً بین د محافظ با هیات شیر ترسیم شده است (هینوز.)461 :1383 ،

تصویر  .2ظر

امر زه نیز در اررا

کُوُریتی منلوش به درخت نخل ،یافت شده از حوزه فرهنگی هویل ر د
(موزه باستانشناسی جیرفت)

قدمگاههای حوزه هویل درختان کهنسکال نظیکر کُنکار (سِکدر) ،بَنِکه

(پسته کوهی) غیره جود دارد که در با رهای عامیانه تلدس خاصی دارند؛ هیچگاه شکا

برگ آنها را نمیشکنند نمیسوزانند ،گاهی ا قات از میوه یا برگهای آنها به عنکوان

عنصر شفابخش بهکره مکیگیرنکد ،جهکت بکرآ ردن آرز هکا حاجکات خکود اشکیایی نظیکر
انگشتر ،تسایح ،سنجاق ،قفل بر شاخههای درخت آ یزان میکننکد یکا پارچکههکای رنگکی

بهخصو

رنگ ساز بر شاخههکا اشکیاء تارککی داخکل قکدمگاه نظیکر پکنجانگشکت ،گکره
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میزنند که به این عمل «دخیلبسکتن» مکیگوینکد (تصکویر .)3دخیکلبسکتن نکوعی ارادت بکه
زیارتگاه روب مراد ملصود است .زنان نازا بکه امیکد بچکهدار شکدن عر سک

ککوچکی

تحت عنوان«لوپَت» ( )lopatدر داخل زیارتگاه قرار میدهند یا ملداری از گیسکوان خکود
را جدا کرده به شاخههای درخت کهنسال آ یزان میکنند این مسئوه به نیر ی رازآمیکز

درختان برمیگردد که عامة مردم به نیر ی بار ری درختان تمسک

مکیجوینکد .عکال ه بکر

بنمایه کهنالگویی ،یکی از عول این با ر ،خاصیت توتمی تابویی چنین درختکانی اسکت،

چنانکه به با ر مردم بریدن شاخه درختان قدمگاه گناه محسوب میشود اعتلاد دارند ککه
چوب این درختان را نااید در منازل بسوزانند همچنین پرندگانی را ککه بکر شاخسکار آنهکا

مینشینند نااید شکار کرد (نوبان.)79 :1380 ،

اعتلاد به نیر ی درختان ،در میان انسانهای بد ی نیز رایج بوده است .آنها بکر ایکن بکا ر

بودند که انسان افز ن بر ر و خودش دارای ر و بزرگ بیشهای یا ر و جنگوی نیز هسکت

که در در ن ی

درخت یا حیوان حشکی حوکول ککرده اسکت بکا ی گونکهای همسکانی

ر انی دارد .این همان چیزی است که نژادشناس فرانسکوی لکه ی بکر ل  levy bruhlآن را
«اشتراک عرفانی» نامیده است .مثالً اگر ر و جنگوکی درخکت باشکد چنکین مکیپنکدارد ککه

گونهای پیوستگی پدر -فرزندی جود دارد ،بنکابراین هکر آسکیای بکه ر و درخکت جنگوکی
برسد به فرد خواهد رسید (یونگ.)24 :1378 ،

یکی از مصادیق بارز کهنالگوی درخکت تاکاری ،کاشکت درخکت بکر سکر قاکر مردگکان

است .در پا چنین اقدامی ،با ر عمیق درختتااری نهفته است .در بعضکی از منکارق ایکران
از جموه در ایالم لرستان ،این با ر رایج است که زندگی انسان پا از مرگ در گیاهان

درختان تدا م مییابد .از این ر بر گور مردگان درخت کاشته میشود بکرای آن حرمکت

تابویی نیز قائل هستند .چنین درختانی با جان همة جانداران پیوند دارند نااید شکاخه تنکة
آنها را برید (هیونز .)461 :1383 ،در منارق سردسیر حوزه هویل ،هنگام تولد فرزند درخت

گرد میکارند .درخت گرد را خوشیمن متعوق به فرزند مکیداننکد .در گورسکتانهکای
حوزه تمدن هویل ،برای یادبود مردگان گرامیداشت آنکان ،بکر سکر ملکابر درخکت غکرس

میکنند تا به اصطالو عامیانه پشت سر مرده ساز باشد.
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تصویر  .3درختی در قدمگاه که به آن پارچههای رنگی بسته شده است (عکا از نگارندگان)

فرایند فردي
فرایند فردیت یکی از مااحث مهم محوری در ر انشناسی تحویوی یونکگ اسکت ککه ی
آن را نخستین بکار در سکال  1921در کتکاب «سکنخهکای ر انشناسکی» مطکرو ککرده اسکت.
فرایندی است که موجب میشود شخصیت فرد به مر ر غنیتر پختهتر شود ،آن چنان که
دیگران نیز متوجه آن بشوند (جعفری .)125 ،1389،به بیان دیگر ،به موجب علیدة یونکگ،
زمانی که نلطه ا جی از زندگی فرد فرا میرسد شخصیت برتر ناپیدای فرد به اسطة نیر ی

الهام ،بر شخصیت حلیرتر متجوی میشود این امر ساب میشود تا حیات فردی به سمت

سویی برتر عالیتر جهت یابد گونهای از دگرگونی در نی شخصیت را پدید مکیآ رد.
یونگ این فرایند را تحت عنوان «فرایند فردیکت ر انکی» مطکرو مکیکنکد» (همکان.)1389 ،

یونگ برای خودِ بهفردیترسیده بخکشناپکذیر ،از اصکطالو مانکداال ( )mandalaاسکتفاده

کرده است (یا ری .)107 :1386 ،در اغوب جوامع از مانداال (دایره جاد یی) برای برقراری

توازن در نی ازدسترفتة خود بهره میگیرند .در تمدنهکای شکرقی از نمایکههکای مشکابهی
برای تحکیم جود در نی یا آمادهکردن شرایط برای فر رفتن در اندیشکة ژر

اسکتفاده

میشود .تماشای مانداال(دایره جاد یی) برای دستیابی به آرامش است ایکنککه زنکدگی

مفهوم نظم خود را باز یابد (یونگ .)323 :1378 ،قدمگاه یا زیارتگاههکای حکوزه تمکدنی

هویلر د نظیر بیبی شهربانو ،شُعیب  ...اغوب براساس فرم دایره (مانداال) یا مربکع سکاخته
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شدهاند(تصویر .)4هر بنای مکذهای یکا غیرمکذهای ککه برمانکای رکرو مانکداال سکاخته شکده،
فرافکنی تصویر کهنالگویی از ناخودآگاه ،بکه جهکان خکارج اسکت .شکهر ،قوعکه یکا معاکد

هرکدام نماد حدت ر انی میشوند بدینسان بر ر ی افرادی که ارد آنها میشوند یکا
در آنها زندگی میکنند تثثیری خا

میگذارد (یونگ .)371 :1378 ،قدمگاه ،زیارتگاه

نظرگاه به عنوان مکانهای ملدس در بیشتر موارد بر فکراز بونکدی ککوه تپکه ،یکا در مککانی

نزدی

به کوه بنا شدهانکد دلیکل آن ایکن اسکت ککه ایکن گونکه فضکاها در مرککز توجکه

جهانبینی قرار بگیرند از این منظر بهعنوان مکان حی ،شهود ،تجویگکاه الوهیکت نمکاد

قدرت به شمار بر ند ( .)Mei. 1986, Vol 14: 130-132فضای زیارتگاههای ایکن حکوزه،

معنوی اثرگذار هستند به گونهای ککه هنگکامی ککه فکرد عکامی ارد ایکن مککان مکیشکود
زندگی مادی را فراموش میکند با ذکر دعا نیایش بکه یک

حکدت در نکی مکیرسکد.

خادم زیارتگاه یا (شیخ) پا از نظافت ،در محراب زیارتگاه چرا یا شمع ر شن میکنکد
با خواندن دعا شکرایط را بکرای فکر رفکتن در اندیشکه ژر

مهیکا مکیکنکد .ایکن امکر سکاب

دگرگونی شخصیت فردی مطابق با نظریه فرایند فردیت یونگ میشود.

تصویر .4قدمگاه به فرم مانداال (عکا از نگارندگان)
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در حوزه فرهنگ تمدن هویل ،به محل ر شنکردن آتش در «کنتوک» 1یا سیاهچکادر

عشایر «کودم» میگویند که گودالی کمعمق کوچ

به شککل دایکره اسکت بکه نکوعی

خاکستر کودم یا اجاق خانکه بکرای پکاکککردن ظکر

اسکتفاده مکیشکود علیکده دارنکد

کانون اصوی آتش در خانه است برای گرمکردن خانه پخت پکز اسکتفاده مکیشکود .از
خاکستر تمام آلودگیها را از بین میبرد مابلی آن را به نهرهای آب میسپارند.

فرایند جمعی
«ناخودآگاه جمعی» مهمترین دستا رد یونگ در عرصة ر انشناسی اعماق به شمار میآید.
ا ناخودآگاه جمعی را اقیانوسی ژر

میشکمارد ککه خودآگکاهی بکر فکراز آن بکه ز رقکی

ناچیز میماند(شایگان .)212 :1371 ،در حلیلت ناخودآگاه جمعی همان عکاموی اسکت ککه

نمادهای جمعکی را پدیکد مکیآ رد .از سکوی دیگکر در گسکترة فرهنکگ نمادهکای جمعکی،

ژر ترین الیههای ناخودآگاه را آشکار میسازد .این نمادها کالادهایی را تشکیل میدهند

که کهنترین نمونهها در نهادشان شککل مکیگیکرد سکپا پدیکدار مکیشکود(همان-122 :
 .)161ناخودآگاه جمعی ،در ر انشناسی یونگ عاارت است از« :تجربههکای اجکداد مکا در

ری میویونها سال که بسیاری از آنها ناگفته باقی مانده ،یا انعکاس ر یدادهای جهان ماقال
تاریخ که گذشت هر قرن تنها ملدار بسیار کمی بدان میافزاید» (راس.)98 :1375 ،

یکی از این فرایندهای جمعی ،جشکن «سکور» اسکت ککه از گذشکته بسکیار د ر در ایکران

زمین مرسوم بوده است .سور جشنی موی مردمکی اسکت «چهارشکناه سکوری» نکام گرفتکه

است که رالیهدار نور ز به شمار میر د .در ایران باستان در پایان هر ماه جشن پایکوبی
با نام سور مرسوم بودهاست .چهارشناه نزد اعراب «یوم االرباع» خوانده میشد از ر زهای

شوم نحا به شمار میرفت بر این با ر بودند که ر زهای نحا شوم را باید با عکیش
شادمانی گذراند تا شیارین اجنه فرصت رخنه در جکود آدمیکان را نیابنکد .بکدینترتیکب

ایرانیان آخرین جشن آتش خود را به آخرین چهارشناه سال انداختند در آن بکه شکادمانی

پایکوبی پرداختند تا هم جشن موی خود را حفظ کنند هم خود را با زمانه تطایکق دهنکد.

 .1خانههای بومی در منطله هویلر د که از شا

برگ درخت خرما گیاهی به نام (کُل) ساخته میشود.
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بدینترتیب چهارشناهسوری از حادثة ر زگار مصون برای ایرانیان تا به امکر ز بکاقی مانکد
(مصطفوی .)4-8 :1370،همچنان که کهنالگوهایی با بنمایه آتش جود داشت ،آتکش در

زندگی جمعکی با رهکای اجتمکاعی قایوکهای حکوزه هویکلر د نیکز اهمیکت زیکادی دارد.

آیینهایی فرهنگی اجتماعی نظیر جشن سده ،چهارشناهسوری ،جشکن حنابنکدان ،از یک

کهنالگوی جمعی سرچشمه گرفتهاند همه قاایکل بکه نمکود آتکش در جشکنهکای جمعکی
اعتلاد خاصی دارند .در حوزة هویل جشن «سکور نی» (ختنکهسکوران) شککوی از ایکن سکور

مهمانی است که ضمن ر شنکردن آتش به جشن پایکوبی مکیپردازنکد .نکام ر سکتاهایی

نظیر «سورگاه» «سور نی» «آتشون» در حوزه هویلر د پیوند عمیق دیرینه این حکوزه را بکا

جشنهای جمعی نشان میدهد.

از دیگر نمونههای فکراینکد یکا کهکنالگکوی جمعکی ،جشکن سکده اسکت .جشکن سکده از

آیین های زایش ر یش است که هکم در میکان عشکایر کرمکان هکم در نکزد کشکا رزان

باغداران ،زمانی که زمستان به پایان میرسد بهار آغاز میگردد ،انجام میشود .سده خود
به معنی آتش کشنده آتش شعوهبوند است نام ر ز دهکم بهمکن در میکان عشکایر بافکت

سیرجان ،سده سوزانی چوپانی خوانده میشود .زرتشتیان کرمان پنجکاه ر ز پکیش از جشکن
نور ز در گارمحوه «باغچه بدا آباد» ،این مراسم را برگزار میکنند .در این مراسم ،ابتکدا در
خود آتشکده موبد موبدان سر دههای زرتشت را میخواند مردم معموالً با ر غنجوشکی

خوراکیهای دیگر پذیرایی میشوند سپا موبدان به سمت جایگاه آتکشزدن بوتکههکا

میر ند .بوتهها چوبهای عظیمی که ر ی هم انااشته شدهاند در چشمبکرهمزدنکی آتکش
میگیرند منظکرهای دیکدنی را بکه جکود مکیآ رنکد (کالنتکریخانکدانی .)252 :1386 ،در

شهرها ر ستاهای حوزه تمدنی هویل ،هنوز این جشن برپا میشود .جوانان هر ساله قاکل از
عید نور ز جمع میشوند ،آتش بزرگی برپا میکنند از ر ی آن میپرند این آتش نااید

خاموش شود .عال ه بر آن ،د د کردن اسپند را میتوان از با رهای رایج جمعکی در حکوزه

هویلر د دانست که در این مراسم اسپند را به د ر سر اعضای خانواده میچرخانند سکپا
ر ی آتش میریزند به این نیت که از هر خطر بالیی در امان باشند .این رسکم معمکوالً در

عصر پنجشناه هر هفته انجام میشود تا حد دی رنگ بوی اسالمی به خود گرفته است.
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پیردانا
به علیدة یونگ در جریان کشف الیههای مثات منفکی ر ان ناخودآگکاه دسکتیکابی بکه
فردیت ،نمادها کهنالگوهای بسیاری نلش دارند که آشنایی با آنهکا کشکف راز رمکز

غریاشان برای فرد ضر ری است .یکی از این کهنالگوهکای برجسکته« ،پیردانکا» اسکت .ایکن

کهنالگو «که معموالً در هیات ساحر ،رایب ،ر حانی ،معوم ،استاد ،پدربزرگ یا هرگونه
مرجعی ظاهر میشود ،مایّن معرفت ،تفکر ،بصکیرت ،درایکت ،ذککا ت الهکام ،از رکر

دیگر نمایانگر خصایل خوب اخالقی از قایل خوشنیتی میل بکه یکا ری اسکت .ا همکواره

در ضعیتی ظاهر میشود که بصیرت ،درایت ،پند عاقالنه ،اتخکاذ تصکمیم برنامکهریکزی

امثال آن ضر ری است اما شخص به تنهایی توانایی آن را ندارد .در این صورت پیر دانکا بکا

تثموی از سر بصیرت یا فکری بکر بکه عاکارت دیگکر کنشکی ر حکی ،یکا نکوعی عمکل

خودبککهخککودِ در نر انککی ،مککیتوانککد قهرمککان را از مخمصککه برهانککد .مداخوککه پیردانککا یعنککی
عینیککتیککافتن خودبککهخککودِ صککورت مثککالی ،از آن ر ضککر ری اسککت کککه اراده آگاهانککه
بهخودیخود قادر به یکپارچهکردن شخصیت در آن حد نیست که ایکن انکدازه فکوقالعکاده،

جهت کسب توفیق حاصل آید» (جعفری.)127 :1389 ،

براساس الگوهای یونگ ،در حوزه هویلر د شیخ یا مرشد ،پیر دانا محسوب میشود .ا

فردی است سالخورده که ظیفهاش تمیز نگهداشکتن قکدمگاه ر شکنککردن آتکش(چکرا

سوزاندن) است(تصویر .)5بعد از مرگ هر شیخ به رور مور ثی فرزندانش کار حفاظکت از
قدمگاه ر شنکردن آتش را ادامه میدهند که به این ککار بکه اصکطالو «چکرا سکوزاندن
میگویند» .شیخ در چنین آیینهایی باید ظکایف خکود را بکه درسکتی انجکام دهکد نکوعی

احساس مسئولیت نسات به انجام چنین آیینهایی جود دارد که میتوان آن را از نکوع تکابو
دانست .ر شننکردن چرا  ،تمیز نکردن محیط زیارتگاه ،ی

امر تابو محسوب میشکود

علیده بر این است که اگر شیخ این اعمال را انجام ندهد دچار بال مصیاتهای عظیم می-

شود .براساس آنچه شمیسا نوشته است در آیینها ،تابو قومر ممنوعه است شکسکتن حکد
آن باعث شوربختی میشود (شمیسا.)244 :1381 ،
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تصویر . 5جایگاه ر شنکردن آتش در بیر ن قدمگاه (عکا از نگارندگان)

نتیجهگیري
کهنالگوها محتویات ضمیر ناخودآگاه جمعی هستند به شککلهکای مختوفکی در زنکدگی
انسان بازتاب مییابند که از جموه آنها رایاها ،اسکاریر ،تخکیالت فکردی ،مناسک

مکذهای،

هنرهای تجسمی آفرینشهای ادبی هستند .کهنالگوها حاصل تجربیکات ممتکد انسکانی،

پیوسته در حال نو شدن هستند به شکل اساریری جووه میکنند .در اقکع ایکن اسکاریر ککه

نمود کهنالگوها هستند در قالب رمزی تجوی مییابند مدام در حال تککرار شکدن هسکتند؛

کهنالگوها نیاز فطری بشرند بنابراین در هر د ره بدانهکا نیکاز اسکت .در با رهکای حکوزه

هویلر د کهنالگوهای متنوعی جود دارد .برجستهترین نمادها کهنالگوهایی که باعکث
شکلگیری با رهای عامیانه در حوزه تمدنی هویلر د شده است ،کهکنالگوهکای جمعکی

فردی ،آتش ،پیر دانا درختتااری هستند .با رهای مربوط به آتش را میتوان گنجینکهای

از میراث تجربیات نیاکان به عاارتی تاوور ناخودآگاه جمعی ایرانیان دانست .تحویل ایکن
ملاله نشان میدهد که تمامیت انسان بد ن حضور این کهنالگوها ناقص خواهد بکود ایکن

کهنالگوها در گذر زمان ممکن است از نظر شکل اجرایی تغییر کنند اما ساختار کوی آنهکا
همواره در ذهن مردم باقی میماند سرکوب هری

از آنها منجر بکه فر پاشکی ر حکی

ر انی میشود .نادیدهگرفتن با رهای کهن ،یکا بکه عاکارت بهتکر کهکنالگوهکا ککه براسکاس
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حافظة جمعی تاریخی ،رفتار قومی فردی را شکل میدهکد ،موجکب علوبکت مکیشکود.
براساس نظریة کهنالگو بین گذشتة ی

قوم استمرار آن تا زمان حال تسوسکل پیونکدی

برقرار است؛ با الگوهای کهن میتوان کنشهای امر زی را براساس الگکویی دیکرین درک

کرد کنش انسان امر زی براساس رسم رسوم کهن تایین میشود؛ نمونههای کهنکی ککه

چنان استمرار یافتهاند که به صورت کنشی مابین انسان امر ز با نیاکان ا درآمدهاند.
منـابـع
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-

بتالب اکارابادی ،محسن معصومه برسکم (« .)1395مکرگ بکه مثابکه تشکر

.179-155

نکوزایی»

(نگرش اسطورهای به آیینهای مرگ در حکوزة تمکدنی هویکلر د) .مجلـه ماالعـا

ایرانی .ش  .29س  .15صص.18-1
-

بهار ،مهرداد ( .)1373جستاري چند در فرهنگ ایران .تهران :نشر ر ز.

بی .ناس ،جان ( .)1370تـاری جـامع ادیـان .ترجمکة عوکیاصکغر حکمکت .تهکران:
انتشارات آموزش انلالب اسالمی .چاپ .5

-

پناهی ،مهین (« .)1389کهنالگوی زایش یا مکادران ازلکی نمکود آن در غکزلهکای بیکدل

-

تسکویمی ،عوکی مجتاکی میرمیکران« .)1389( ،فراینکد فردیکت در شکاهنامه بکا تکیکه بکر ک

دهووی» .ماالعا

روانرناختی و اجتماعی زنان .س  .8ش  .3صص.127 -103

شخصیت رستم» .ادبپژوهی .د ره  .4ش  .14صص .48 -29

 تفضوی ،احمد (« .)1367آتش» ،در دایر ةالمعررف بزرگفابامردایرةالمعار

بزرگ اسالمی.

 .ج  .1تهکران :مرککز
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 جعفری ،ریاه (« .)1389تحویل نمادپردازی پیامار نوشته جاران خویل جاران با توجه بکهکهنالگوهای ر انشناسی یونگ» .مجله فنون ادبی .س  .2ش  .2صص.134-123

-

جمزاده ،الهام ( .)1387آنیما در رعر راملو .چاپ ا ل ،تهران :نشر خورشید.

د ستخواه ،جویل ( .)1385اوستا .پژ هش جویل د ستخواه .ج .2تهران :مر ارید .چ .10

راس .آلن .ا ( .)1375روانرناسی رخصـیت .ترجمکه سکیا ش جمکالفر .نوبکت د م.
تهران :نشر ر ان.

-

رضی ،هاشکم ( )1382دین و فرهنـگ ایرانـی پـیش از عصـر زرتشـت .تهکران:

-

رمضان ماهی ،سمیه؛ محمد فد ی حسکن بوخکاری قهکی (« .)1389تجوکی آیکین ر در

-

شایگان ،داریوش ( .)1371بـت هـاي ههنـی و خـا ره ازلـی .تهکران :انتشکارات

-

شمیسا ،سیر س ( .)1381نقد ادبی .تهران :انتشارات فرد س .چ . 3

-

عفیفی ،رحکیم ( .)1374اسا یر و فرهنگ ایران در نورتههـاي پهلـوي .تهکران:

-

فر ید ،زیگموند ( .)1340روانکاوي و تحریم زنارویی محارم .ترجمه ناصکرالدین

-

_____ ( .)1351توتم و تابو .ترجمه محمدعوی خنجی .تهران :کتابخانه رهوری .چ.2

انتشارات سخن .چ ا ل.

نگاره گذر سیا ش از آتش» .مجله هنرهاي زیبا .د ره  .2ش .41صص.62 -53

امیرکایر.

 .)1383( _____ -نقد ادبی .تهران :انتشارات فرد س.

-

توس.

صاحبالزمانی .تهران :موسسه مطاوعاتی عطایی .چ.3

فریزر ،جیمز جرج ( .)1383راخة زرین ،پژوهشی در جادو و دین .ترجمه ککاظم
فیر زمند .تهران :نشر آگاه.

فالحتی ،مریم (« .)1382تلدس آتش در ادیان» .ادیان و عرفان .ش  .6صص.46 -41

کالنتری خاندانی ،حسین ( .)1387سیري در جغرافیـاي اسـتان کرمـان .کرمکان:

مرکز کرمانشناسی .چ ا ل.

گر سککی ،عاککداه (« .)1369آیککینهککای زایککش ر یککش در جنککوب کرمککان» .نشــریه

دانشکده ادبیا

علوم انسانی دانشگاه رهید باهنر کرمان .س ا ل .ش ا ل.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 103 /

 گوی ،احمد فرهاد محمدی ( .)1390ملاله « َر آتش» .نشریه نامه پارسی .شکماره 57 ،56صص.100-80

-

مجیدزاده ،یوسف ( .)1382جیرفت کهنترین تمدن ررق .تهران :زارت فرهنگ

-

مدرسی ،فارمه پیمان ریحانینیا (« .)1391بررسی کهنالگکوی سکایه در اشکعار مهکدی

ارشاد اسالمی .چ ا ل.

اخوان ثالث» .س د م .ش ا ل .پژوهشگاه علوم انسانی و ماالعا

.137 -113

فرهنگی .صص

-

مصککطفوی ،آناهیتککا (« .)1370چهارشککناه سککوری» .ایــرانرناســی .س ا ل .ش ،4 3

-

میرمیککران ،سککیدمجتای انککوش مککرادی(« .)1392تحویککل کهککنالگککویی داسککتان رسککتم

-

نجم ،سهیال ( .)1390هنر نقالی در ایران .تهران :فرهنگستان هنر.

-

صص.8-4

اسفندیار» .فصلنامه ماالعا

داستانی .س .1چ .2صص.109 -95

نوبان ،مهرالزمان (« .)1380چشمهها ،قدمگاهها درختان نظرککرده» .کتاب مـاه هنـر.

ش 31ک  .32صص.79 -78

هینوز ،جان راسل( )1383رـناخت اسـا یر ایـران .ترجمکه بکاجالن فرخکی .تهکران:

اساریر.

 یا ری ،حورا ( .)1386روانکاوي و ادبیا (از بهرام گور تا راوي بـوتهران :سخن.

-

یونگ ،کارل گوستا ( .)1368چهار صور

-

_____ ( .)1371خا را  ،رویاها ،اندیشه .ترجمه پر ین فرامکرزی .مشکهد :آسکتان

-

_____ ( .)1373روانرناسی و کیمیاگري .ترجمه پر ین فرامرزی .مشهد :آسکتان

-

_____ ( .)1378انسان و سمبلهایش .ترجمه محمود سوطانیه .تهران :جامی.

-

مثالی؛ مادر ،والد

کـور).

مکار .ترجمه پر ین فرامرزی .تهران :آستان قدس .چ ا ل.

مجـدد ،رو،،

قدس رضوی.

قدس رضوی بنیاد پژ هشهای اسالمی.

_____ ( .)1352انسان و سمبلهایش .ترجمه ابورالب صارمی تهکران :امیرکایکر .چ
ا ل.
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