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  نامۀ ظهوري ترشیزي ساقیمنظومۀ در الگویی  کهن   اشخاصهاي انگاره

  

  com.yahoo@hdaneshgah* علیرضا آذرپیک

  بان و ادبیات فارسی ارشد زکارشناس

   زینب نوروزعلی

  دکتراي زبان و ادبیات فارسی

  چکیده 

هـاي   انگـاره . کـرد  تقـسیم الگـویی  هـاي کهـن   انگـاره صورمثالی، نماد و توان به    میرا  ها   الگو  کهن
 اثـر  نامـه   سـاقی درایـن انگـاره   . هـا و نمادهـا هـستند    اشخاص، موقعیـت  الگویی نیز شامل     کهن

اما تحقیقات کافی در مورد آن صـورت نگرفتـه و   شود؛  بسیار دیده میترشیزي  ظهوريارزشمند  
توان کمک شایانی بـه    میبا بررسی این اثرلذا . بسیاري از زوایاي ارزشمند آن پنهان مانده است   

هـاي   ترشـیزي شـناختی نـسبت بـه انگـاره           آیـا ظهـوري    نموده و دریـابیم کـه         آن تفسیر ابیات 
نظـر   به.  بیشتر استنامه ساقیدر الگویی  هاي کهن انگارهیک از  بسامد کدام الگویی داشته و   کهن
داشـته و آنهـا را بـا    الگـویی   هاي کهن انگارهشناخت عمیق و دقیقی از      ترشیزي  ظهوريرسد    می

هـاي   ، همچنـین انگـاره   کـار بـرده   اي بـه   خود بـۀطور ویـژه  نامۀ ساقیاستفاده از عنصر خیال در      
نتیجـۀ مطـرح شـده بـه روش     . انـواع برتـري داشـته اسـت     مذهبی بـر سـایر   -الگویی ملی   کهن

  .  توصیفی در نتیجه بیان شده است-اي به شیوة تحلیلی کتابخانه

  

25/3/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    10/3/1400: تاریخ دریافت مقاله   

  

  واژگان کلیدي
  الگو کهن  *

  آگاه  خود *

  آگاه  ناخود *

  الگویی هاي کهن  انگاره *

 الگویی  اشخاص کهن *



                                       1400سال پنجم، شماره شانزدهم بهار ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... الگویی هاي  اشخاص کهن انگاره

 

123

  مقدمه

 نوع نی اونگی چون یشناسان  رواند کهوش می روشن ی زمانییالگو  کهنهاي  انگارهتیاهم
الگویی، بسیاري از  تحلیل و بررسی مفاهیم کهن. مفاهیم ذهنی و روانی را کشف و مطرح کردند

یم کند تا با تأویل و تفسیر، مفاه کمک می را در شعر شعرا روشن و به ما هاي معنایی داللت
ها و نحوة جایگیري آنها در ضمن  درواقع با بررسی این مشخصه. موجود در آثار آنها را دریابیم

الگویی به عنوان قسمتی  هاي کهن دهیم که عملکرد انگاره کالم شاعران به این مساله پاسخ می
 ي در آثاریقیمتاسفانه تحقبا این وجود . از عالئم زبان رمزي در شعر هر شاعر چگونه است

 این مقاله به بررسی از این رو ما در.  صورت نگرفته استترشیزي نامۀ ظهوري ساقیچون 
  .دهیم هاي جدیدي ارائه می الگویی اشخاص در آن پرداخته و یافته هاي کهن انگاره

ري از کند تا به معنا و مفهوم نهفته در پس بسیا الگوها به ما کمک می نقد و بررسی کهن
ت که الگویی نیز بر سر این اس کهنبرانگیز نقد بحث اصلی و جدال. ببریم هاي ادبی پی  نوشته

از سوي دیگر با نشان دادن پیشینۀ .  جمعی نوع بشر است بیان ادبی، محصول ناخودآگاه تجربۀ
 داستانی یا اجتماعی گیري شاعر از ساختار توان بهره ، میاي مفاهیم انگارهز ریک ااساطیري ه

و بررسی . تري، منظور و مقصود شاعر را دریافت روشن نمود و با زاویۀ دید گستردهآنها را 
ویژه شاعران ناشناخته کمک شایانی در درك شعر و  مطالعۀ این عناصر در شعر شاعران، به

افی در مورد آن ري است که تحقیقات کترشیزي اث نامۀ ظهوري ساقی. اندیشۀ آنها خواهد بود
ا با توجه به نقش لذ.  و بسیاري از زوایا و نکات ارزشمند آن پنهان مانده استصورت نگرفته

تواند کمک  الگویی در شناخت آثار ادبی، بررسی این عنصر در اثر فوق، می اي کهنه انگاره
  .هاي شاعر آن بنماید زیادي به تفسیر و شرح ابیات و اندیشه

نامه که در حد نسخ  ساقیالگویی در آثاري چون  هاي کهن ره در راستاي بررسی انگاپژوهش
 سرایندگان و روزگار آنها کمک بسیاري اند، به معرفی این آثار و اندیشۀ خطی باقی مانده

  . خواهد کرد

منظور بررسی تحقیقات قبلی و تدوین پیشینۀ تحقیق، منابع اطالعاتی مرتبط با موضوع  به
در این بررسی مشخص شد که در مطالعات . تحقیق، جایابی شده و مورد تحلیل قرار گرفتند
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ثار کالسیک و معاصر توجه شده اما به الگو و صورمثالی در آ ادبی موجود توجه به موضوع کهن
طور ویژه در مورد   در آثار ادبی و به اشخاصالگویی هاي کهن طور مشخص در مورد انگاره

ها در این اثر به  از این رو بررسی انگاره. رفته استنامۀ ترشیزي هیچ پژوهشی صورت نگ ساقی
ندان به مباحث ادبی آشکار م قه را براي عالمعرفی آن کمک و زوایاي پنهان و ارزشمند آن

  :نمائیم هاي مشابه اشاره می  در اینجا به ذکر نمونه.سازد می

نامۀ ظهوري  نامۀ استرآبادي و ساقی  حضور عناصر چهارگانه و زبان نمادین در سعادت-
  .بررسی شده است، )1399(ترشیزي توسط زینب نوروزعلی و همکاران، 

توسط زینب نوروزعلی و نامۀ ظهوري،  ترآبادي و ساقینامۀ اس نمادشناسی حیوانات در سعادت-
 .بررسی شده است، )1400 (،همکاران

، نامۀ ظهوري ترشیزي نامۀ استرآبادي و ساقی الگوهاي صورمثالی در سعادت  تطبیق کهن-
  .بررسی شده است، )1403 (،توسط زینب نوروزعلی و همکاران

نامه کمتر مورد نقد و بررسی قرار  ویژه در ساقی هالگویی اشخاص ب هاي کهن به دلیل اینکه انگاره
  .اي داشته باشد  نقش ارزندهتواند در جهت معرفی این اثر تحقیق میاند، این  گرفته

  هاي تحقیق  و یافتهبحث

 اصطالحات و مفاهیم

 آن بنیادین تعاریف ابتدا است ضروري فرایندي، و پدیده هر از صحیح درك به دستیابی براي
 آنان میان روابط و تخصصی واژگان آن دنبال به قرارگرفته تحلیل و تجزیه دمور و تبیین

  .گردد شناسایی

 و تمایل به رفتارهایی و مادرزاديرا افکار غریزي الگو یونگ، کهن: تایپ الگو یا آرکی کهن
دمی که آ است دهند و معتقدتعیین شده انجام می پیشبر طبق الگوهاي ازها داند که انسانمی

 جهت مفهومش بالقوه در همینجهانی که به . گشایدبا این سرمایه، چشم به این جهان می
مطابق این  حدودي تا، ادراك و اندیشیدن ما احساس«:گویدیونگ می. دارد وجود اواندرون 
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 و غیرشخصی است تر دیگري هم وجود دارد که کلی  الیۀ عمیق.گیردمفاهیم کهن صورت می
  )6: 1386مورنو،(» .ن آدمیان مشترك استو میا

 افکار و  پیداست، بخشی از ذهن است که از  از نامش  که خودآگاه چنان: آگاه آگاه و ناخود خود
 ادراك است و تمام جریانات تفکر آگاهانه  ترین نوع ترین و قطعی واسطه اعمال خود، باخبر و  بی

 است که خارج از محدودة ی از ذهنناخودآگاه نیزبخش.  گیرد در این بخش صورت می
ند؛ فروید، ضمیر ناآگاه را ، تصورات گوناگونی از ضمیر ناآگاه داشت  و فروید  یونگ.ست خودآگاهی

:  گوید  می  یونگ  اساس  همین بر. دانست اي جمعی می اي شخصی و یونگ آن را پدیده پدیده
است که هیچ لد شده، لوح سفیدی کودك تازه متو فرض شود روان یک  که اشتباه بزرگی است«

 )66: 1938یونگ، (».  ندارد  وجود چیزي روي آن

ضـمیر ناآگـاه اسـت؛     ترین الیـۀ  الگویی که متعلّق به ژرف      هاي کهن   انگاره :الگویی  هاي کهن   انگاره
   و یـک  محور   تجربۀ بشريِ عامِ عاطفه   ماتقدم براي آگاه شدن از یک     » آمادگیِ«نوعی استعداد یا    

 همگانی است و فهم عمیق آن ممکن نیست، زیرا موجودیت آن، وضعیتی کامال صـوري        اسطورة
الگـوي پربـسامد   کهـن الگویی، از چند کالن هاي کهن بندي انگاره یونگ در طبقه  . و ابتدایی است  

الگـویی و برخـی شـامل        هـاي کهـن      شخـصیت  ،برد کـه بعـضی حـاوي تـصاویر نمـادین            نام می 
 اسـت؛   پایـان   بـی  الگوهـا   بود که شمار کهن      باور   بر این   همچنین يو.اند  الگویی  هاي کهن   وضعیت

 تکرار، ایـن   پایان  بی هاي نوعی زندگی و روند الگوها همان قدر پرشمارند که وضعیت کهن«یعنی  
 از محتـوا،    آکنـده  ، هرچند نه همچـون اشـکال        است   ما حک کرده     روانی   سرشت  تجربیات را در  

 ادراك و عمـل را آشـکار     از شکالی فاقد محتوا که فقـط امکـان نـوع خاصـی    بلکه بدواً در قالب ا    
  )284: 1382،  ویلرایت.  و ب مادیورو. ج(» .کنند می

هایی برخوردار است و با این شخصیت، مانند اشخاص حقیقی از ویژگی: الگویی اشخاص کهن
را که در ) وقیمخل(اي اشخاص ساخته شده«.شودها، در داستان و نمایش ظاهر میویژگی

است مخلوق ذهن نویسنده ممکن . نامند شوند، شخصیت می ظاهر می...نامه و داستان و نمایش
شخصیت در اثر . شود شیء و چیز دیگري را نیز شامل میهمیشه انسان نباشد و حیوان، 

گوید و  عمل او و آنچه می که کیفیت روانی و اخالقی او، در روایتی یا نمایشی، فردي است
 داستان هایی را که براي خواننده در حوزة خلق چنین شخصیت. کند، وجود داشته باشد می
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تواند، رسم،  شخصیت می....خوانند پردازي می کند، شخصیت  افراد واقعی جلوه میتقریبا مثل
  )175 - 176: 1377میرصادقی،(».فردي، نیروهاي طبیعی و اجتماعی نیز باشد سنت، خصلت

  نامه یی در ساقیالگو انگارة اشخاص کهن

  قهرمان

روزمره و دنیاي عادي ، زندگی بیعی و راز آمیزش معموال غیر طنظر از تولدِ انسانی که صرف
 از بازگشت از سفر، براي جامعۀو پسزند   براي خود رقم می را سختخود را رها کرده و سفري

لب به سه صورت زیر ظاهر  اغ،قهرمان در ادبیات و اساطیر. وردآ همراه می بهخود دست آوردي 
  :شود می

ور از موانع، قهرمان باید با سفري طوالنی و خطرناك، وظایف سنگینی مثل جنگ، عب: گر کاوش
  .را به انجام برساند... پاسخ و  حل کردن معماهاي بی

 کودکی و حلۀآور را تحمل کند تا از مر باید یک سلسله وظایف سخت و شکنجهقهرمان : نوآموز
  . به بلوغ فکري و اجتماعی برسد و براي مردم خود کارساز شودکرده خامی گذر 

از  مملکت خود شده تا کشور و قومش قبیله وان باید با ایثارگري، فداي این نوع قهرم: فدایی
  . درها شده به رفاه و آزادي برس... سالی، ستم یا  رنج، خشک

  )61: 1394ترشیزي،(بین چیست حالتو خود ناتوانی بفا پیشه زال     به رستم چه کرد این ج

ها براي کمک به مردم آغاز  گر است که سفر خطرناك خود را در جنگ ش قهرمانی کاورستم، 
  .کرده است

  )61: همان(  نه حجاج ماند نه نوشیروان             عیان است بیداد و عدل جهان  

  . جات کشور تحمل کردهاي سخت را براي ن قهرمان نوآموزي است که سلسله جنگانوشیروان 

  )61: همان(     که خون سیاووش در طشت کرد    این پر نبرد  بشو دست از صلحِ
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آور را تحمل  شود که سلسله وظایف سخت و شکنجه ش نیز قهرمان نوآموز محسوب میاوسی
  براي مردم خود کارساز باشد، در این بیت که درو تا از مرحلۀ کودکی و خامی گذر کند می

وفایی دنیا  وش و نحوة کشته شدنش براي نشان دادن بیاست، به سیا وزگار سروده شدهمذمت ر
  .  شده استاشاره

  )61: همان(  که هم گیو آنجاست هم بیژنش            چهی کنده دستان مکر و فنش    

الگوي شخصیت قهرمانی  کهن سروده شده، شدر این بیت که در مذمت روزگار و چاه مکر
  . استلسله وظایف سخت را متحمل شدهکه ساشدب  مینوآموز

  )54: همان( مسیحاست ناقوسیِ دیر او                        برون از فضاي مکان سیر او      

د با ایثارگري، شود، این نوع قهرمان بای خوبی در شخصیت مسیح دیده می قهرمانِ فدایی، به
رها شوند و ... کسالی، ستم یا رنج، خش تا کشور و قوم او از فداي قوم و مملکت خود شود

  .الگوست دادن این کهن رین مثال براي نشانمسیح بهت

  )52: همان(      ز آبش کنایت به کوثر صریح             هوایش ز انفاس خضر و مسیح 

پاکش هاي   فدایی، در شخصیت حضرت مسیح متبلور شده، فردي که نفسالگوي قهرمانِ کهن
  .استارجح بر آب کوثر 

  )93: همان(   به میدان جرات تهمتن جگر             در اقلیم حشمت سکندر حشم    

  .گر است قهرمانی کاوشرستم 

  )221: همان(آياي ورز و با خود بر ردي   به پام          ز رستم به نام آوري بر سر آي   

 ترشیزي در این را دارد کهگر  کاوش الگویی، رستم، شخصیت قهرمان در میان اشخاص کهن
  . شعر از آن بهره برده است

  )257: همان(  منه بهر فردا کنوز وبال                        به توفیر یک دانگ از پیر زال   
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اش با اسطوره گره  ، که همواره از زمان کودکی زندگیزال شخصیت قهرمانِ نوآموز است
  . است خورده

  )266: همان(  ز جوالن فکر سلحشور طوس        میدان همان رستم و گیو و طوس   به

الگویی  هاي قهرمان در چارچوب کهن  رستم، گیو و طوس هر سه از شخصیتن ابیات،در ای
  .  این قهرمانان توصیف کرده استعباد را به پهلوانیِ تند که شاعر قهرمانیِ وزارت ابنهس

  پیر

پیر «.شود می یري و حماسی، فراوان دیدههاي اساط ها و داستان الگو در رویاها، افسانه این کهن
ریزي  گیري و برنامه  نیکو، تصمیم ، پند  تفاهم  نیازمندِ  انسان  که شود خردمند، زمانی پدیدار می

 معنوي را جبران و محتویاتی پیردانا این کمبود.  نیاز را برآورداست و قادر نیست به تنهایی این
داند و به  هاي رسیدن به مقصود را می پیر دانا راه.  کند را براي پرکردن این خال، عرضه می

  )114:1389یونگ، (».دهد قهرمان نشان می

  )91: 1394ترشیزي،(از آن قرمزي آب خواهم به دست     که زردشت از آن گشت آتش پرست

در . رهانید  مردم را از دوگانگی ستی،دلیل یکتاپر  بوده بهگر پیشوا و اصالحهمواره زردشت که 
  .شود در شخصیتِ زردشت متبلور میپیر الگوي  جا نیز وقتی نیاز به بصیرت و پند است کهناین

  )91: 1394همان،( چها کرده نقاش مانی رقم          پی زیب ایوان به سحر قلم      

الگوي پیر قرار  داد در جایگاه کهن  آیین خود سوق میدلیل اینکه مانی همواره مردم را به به
  . گیرد می

  )197: همان(   به قارون و عیسی رساند سخن        ز ادنی و اعلی چو راند سخن   

 و اندرزگویی جاي وريدر جایگاه سخن شخصیتِ پیر است، او در این بیت، انگارة) ع(عیسی
  .دهد  خردمند را نشان می رسالت پیرگرفته و

  )239: همان(ک صبر او   صد ایوب، حیران ی              ز لخت جگر ریزش ابر او      
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تان حضرت ایوب او را در قالب  شخصیتِ پیر است، کیمیاي صبر در دسانگارة) ع(ایوب 
کند و در  صبر میرنج بیماري ، خردمندانه بر  براي درك حقیقتاو. دهد الگوي پیر قرار می کهن

  .گیرد الگو قرار می جایگاه این کهن

  کنندهولیدپدرساالر، ت

 را در دایرةانگاره ولوژیکی و مرد خانواده بودن براي این که این واضح است که پدر بی
 مردان با عانی ضمنی پدر، پدرساالري و سلطۀ عالوه بر م.الگوها  بگنجانیم کافی نیست کهن

 قابلیت کردن را بااستعداد خلق کردن یا آغاز ي پدرساالر الگو کهن«.این معنا عجین شده است
 بیولوژیکی باشد چه گروهی از افراد د، چه در رابطه با خانوادةکن سرپرستی دیگران ترکیب می

  )71: 1395میس، (».خالق

  )197: 1394ترشیزي،( به قارون و عیسی رساند سخن    ز ادنی و اعلی چو راند سخن     

 که رسوالن دیگر در برابرش جزوي الگوي شخصیت پدر را دارد در این بیت، کهن) ص(محمد
  .  الگو استفاده کرده است شاعر در این بیت از این کهن. هیاهستند در کل الیتن

  )240: همان(فقیر است و دریاي و کان را گهر       یتیم است و پیر و جوان را پدر

) ص( این شعر در نعت پیامبر. است)ص( حضرت محمد،الگوي شخصیت پدر در این بیت، کهن
الگو در جایگاه پدر مطرح  این کهن.  داردو قابلیت سرپرستی دیگران راالگ این کهنسروده شده، 

  . شود می

  بود ختم مثل نبوت بر او        به مهر نبوت نبوت بر او

  )240: همان(پذیرفت سامان مهام امم       نهادند چون پشت بر پشت هم

 به نبوت دهد، این شعر الگوي پدر را نشان می ر نعت پیامبر سروده شده، کهناین شعر که د
  . الگو است اشاره دارد نی از این کهندهی امور خطیر امت که نشا پذیرفتن سامانپیامبر و 

نمود اجنبی شان می     که جبریل        ولی ابن عم نبی   علی  
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  )243: همان(خرد کرده چون عین نامش حساب    دهان شسته اول به هفتاد آب

اره در شخصیت حضرت دار هموگري همراه با حمایت و اقت قابلیت سرپرستی دیگران و هدایت
دهد، در این ابیات که شاعر  الگوي پدر قرار می زند که ایشان را در جایگاه کهن موج می) ع(علی

هر را شاعرانه سروده است، اشاره به ولی خدا دارد که م) ع(طور مفصل نام حضرت علی  به
 . الگوست سرپرستی ایشان بر امت و نشان این کهن

  اند اند     خفی را جلی یا علی گفته ی گفتهبه هر مشکلی یا عل

  )247: همان(است دنبال من فل از حال من     که حرمان گرفتهمشو یا علی غا

خوبی مشهود  گري ایشان به  صفت حمایتاست) ع(ه نیایش شاعر با حضرت علیکت ابیادر این 
  . الگوهاي پدر است رسانی از کهن گري و کمک است، صفت حمایت

  کودك زخمی

تـوجهی   انگـاري و بـی   فاده، مـورد سـهل   الگوي کودك مجروح خاطرات مربوط به سوء اسـت         کهن
کنـیم را در   یی که ما در دوران کودکی تحمل می    ها ها و لطمه    دیگران قرار گرفتن و دیگر صدمه     

بسیاري از مردم ارتباط با پدر و مادر خود را که باعث بـه وجـود آمـدن کـودك زخمـی           . بردارد
از دید مثبت، تجـارب دردنـاك کـودك زخمـی اغلـب حـس           	.کنند سرزنش می 	هشان شد  درون

از دیـدگاه روحـانی   . کنـد  دیگـر را بیـدار مـی   	زخمی	عمیق شفقت و تمایل به کمک به کودکان 
  .کند ه مسیر یادگیري بخشایش را باز میکودك آسیب دید

  داري شگون اي دوست   که نگرفته نیایی ز بخت نگون    سر در  به

  )270: همان(اي وانهان جوش خویش     هم از زعفران بنا گوش خویش ندهبه ترخ

ند که اگر دوستی نداري از بخت بد خود ننال حتی اگر از اندوه ک شاعر در این بیت نصیحت می
الگویی ،این نصیحت. ات را پنهان کن اي عمیق ناراحتی اي در درونت به پا بود، با خنده هنگامه

 دروغ در زمان اندوه کشیدن نقاب. گیرد نشات میز خاطرات او از کودك زخمی است که ا
  . الگوي شخصیت کودك زخمی است که شاعر از آن استفاده کرده است بخشی از کهن
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  )285: همان(ز خصمان چنان داد نفرین دهم      که هم خصم را لب به آمین دهم

این بیت . آورد اه میرا به همرهاي دردناکی  ، نشانی از خاطرات آزاردهنده است که تجربهنفرین
  .الگوي کودك زخمی است اي از کهن نماینده

  دشمنت زار باد      وز آن ناله تاثیر بیزار بادز غم نالۀ 

  ز پست و بلند جهان حاسدت     برآید گر از چاه بردار باد

   خار بادۀشود راست تا کار گلخن ز خصم      به دوش از سرش پشت

  )290: همان(خواه رشت     گلیمی به دوش شب تار باداز آن تار آهی که بد

 در روال زندگیتان هاي دردناك و آزارگرانه ك زخمی حاکی از این است که تجربهانتخاب کود
بگذارد، نفرین دشمن نشانی از خاطرات زخمی کودك است، که در بزرگسالی اینگونه تاثیر 

  . شود ده میوي کودك زخمی در این بیت دیالگ کهن. متحمل می شود

  زن

یونگ بر . است آن پرداختهشخصیت است که یونگ به بحث دربارة   الگوهاي  کهن زن نیز یکی از
ها را به شکل حوا، هلن، سوفیا یا مریم مقدس  مردم روزگار باستان، زن« که   است  باور این
یا پرهیزگاري انگیزي، احساساتی بودن، اندیشمندي  ترتیب، برابر با وسوسه  به  که دیدند می

ترین خصوصیات مرد  شود، بازتاب واالترین و پاك  از آنیما می  تصویري که زن هنگامی. هستند
  )453: 1388سرلو، (» .است

   ستایش به آن ،به معنی بیاراي لفظ آن چنان     که گردد ستایش

  اگر لفظ و معنی نظیر همند     به چابک ادایی اسیر همند

  )208: 1394ترشیزي، (گیر     عروس جمیل و لباس حریرتناسب به هر معنی عمده 
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انگیزي و احساساتی بودن،   شخصیت است که در راستاي وسوسه الگوهاي  کهن زن نیز یکی از
ت را مانند کند که کلما در این بیت، شاعر توصیه می. در واژة عروس جمیل استفاده شده است

  . و لباسی از حریر بر تن دارد، بیارايانگیز و احساساتی است  عروس زیبایی که وسوسه

  یکی نیک زن از یکی زاد مرد         به دقت سوالی فقیهانه کرد

  اي گر شبی در گذار      فتد پرتو مشعل شهریار که گر کلبه

  )217: همان(اي ی رشتهاي     بریسد به آن روشن ز غفلت به خون دل آغشته

یزگـاري در سـوال زن، نـشانی از       یـشمندي یـا پره     شخصیت است، اند    الگوهاي   کهن  زن یکی از  
  .  الگوي زن است، که شاعر از آن استفاده کرده است کهن

  زن اغواگر

استفاده از مردان  هاي بسیار پاالیش یافته در سوء ژوان معرف مهارت زن اغواگر نیز مانند دون
لی است، یا از و ماالگوي جنسی  زن اغواگر یک کهن. واطف شخصی استبدون بهره گیري از ع

 براي کنترلاغواي مردان با پول و قدرت و . شود آید یا به سوي آن کشیده می پول و قدرت می
 اي در حومۀ ست، هر چند زن اغواگر دنبال خانهالگو شخصی و بقا، بخش کالسیک این کهن

 هاي ، از شخصیت)ع(نبی  ر داستان یوسفزلیخا د.شهر و در پی لذایذ زندگی خانوادگی نیست
  .بندي جاي دارند اي مذهبی هستند که در این تقسیم اسطوره

  سیه چشم سبزان رنگین نگاه         به شور نمک از شکر باج خواه

  )176: همان( ...هاي دشنام ده  پیغام ده         پر از بوسه لببه دل از ره دید

ر در شاع. قرار گرفته استزنان اغواگر الگوي شخصیت ِ یات، زن در بازار در جایگاهِ کهن      در این اب  
داننـد و بـا    ربـایی را مـی   دانـد کـه آداب دل   و عاشق نوازي مـی  ساز   توصیف زن بازار، او را عشوه     

شاعر در این ابیات به زیبایی زنـان  . توانند خواب را از چشمان مردان بازار بربایند کاري می   فریب
  . حاضر در بازار را توصیف کرده است
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  کن     زهی ننگ داغش دلی پهن کنزنی بیع حرفش لبی رهن 

  )226: همان(به تنگی نشستی بر این پهن خوان      به یادي نشد خاطرت میهمان

راي شرح الگوي جنسی است که شاعر ب زن اغواگرِ کهن) خرید و فروش( زن ِبیعدر این ابیات،
  . کند داستان از آن استفاده می

  )246: همان(قد، دادش طالقعروس جهان چون ندارد وفاق      نیاورده در ع

الگویی از شخصیت زن اغواگر است، که تمایالت  اي از دنیاست، کهن ارهعروس جهان که استع
گردد که دل به  بر می) ع( این بیت، به حضرت علی در» ش«مرجع ضمیر. مالی و جنسی دارد

  . این دنیاي اغواگر نبست و از دنیا جدا شد

  )انتقام، منجی، مسیح(فرشته 

کاران  کنند، کشاندن جنایت شان را صرف کارهاي خیر می نی که داوطلبانه بخشی از وقتکسا
هاي بزرگی که به جامعه صدمه  جنگی به پاي میز محاکمه، تحت تعقیب قراردادن شرکت

جو در سطح جهانی هستند که از حس خیرخواهی و  الگوي انتقام هاي کهن زنند، نمونه می
 روي زمین، تقریبا هر سنت فرهنگی و مذهبی«. گیرند رو میعدالت جویی در حق جامعه نی

نگهبان دست داده و باوري را مطرح کرده اند؛ از جمله باور به فرشتۀ  توصیفی از فرشتگان به
  )29: 1395میس،(».شخصی در سنن یهود، مسیحی و اسالمی

خص، مثل ژاندارك، اي است حاکی از آن که ش الگو با ابعاد اسطوره فرشتۀ انتقام تجلی این کهن
اي از  اند زیرا آنها موجودات زنده خود یک مقوله ها به خودي فرشته«. ب خدا ماموریت دارداز جان

  )29: همان(».شوند که پیام آور الوهیت هستند جنس نور محسوب می

  )58: 1394ترشیزي،(مگس ران شود شهپر جبرئیل      چو از خم برآرند این سلسبیل
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شود، زمانی که شاعر از فرشتۀ مقرب جبرئیل، براي  ، دیده میدر این ابیاتالگوي فرشته  کهن
تِ معنوي شاعر معتقد است بهش. کند ه خطابش به زاهد است، استفاده میهایی ک راندن مگس

  .ها بگذارند آورند اگر مگس را از خُم عشق الهی برمی

  )243: همان(نمود اجنبی شان می علی ولی ابن عم نبی       که جبریل

جبرئیل از . گیرند الگو قرار می مانی هستند که همواره در این کهنگران آس ان هدایتفرشتگ
  .فرشتگان مقرب است که ترشیزي از ایشان نام برده است

  راهنما

هاي   به نحوي که نه تنها آراء و آیینکند، ن معلم را در سطحی معنوي ایفا میراهنما نقش ز
وجوه زندگی را نیز به دهد، بلکه اصل اساسی دیدن الوهیت در تمام  میمذاهب رسمی را تعلیم 

 .آموزد شاگردان می

  )60: همان(نباشد اگر راهبر خضر می        نگردد بیابان اندوه طی

راهنما . شود دیده می) ع(ما در شخصیت حضرت خضرالگوي شخصیت راهن در این ابیات کهن
یافت ساغر و اشاره به راهنمایی خضر براي درزاهد ایفاگر رشد معنوي است که در خطاب به 

  .  معنوي سروده شده است

  )57: همان( زندگی      از او جرعه جو خضر پایندگینگویم که می، مایۀ

، همواره )س(شخصیت حضرت خضر. شود یت ِراهنما در این ابیات دیده میالگوي شخص کهن
  . دهد  را نشان میگونه که  می، مایۀ زندگی ست و راه راهنماست همان

  )51: همان(بنازم به آن قصر گردون جناب     که بر درگهش خضر پاشیده آب
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ابیات فوق، اشاره به پاشیده شدن آب توسط حضرت خضر دارد، که در فرهنگ فولکلور نشانی 
الگوي شخصیتِ راهنما در صفت میخانه بهره برده  در این بیت، شاعر از کهن. یش استاز گشا

  . است

  )52: همان(ایش ز انفاس خضر و مسیح       ز آبش کنایت به کوثر صریحهو

خـضر در دیـوان     .  شـود  ، دیـده مـی    )س(الگوي راهنما در شخـصیت حـضرت خـضر          نقش کهن 
  . کند  همواره نقش راهنمایی را ایفا میترشیزي

  )79: همان(عشق آرد چراغدر سواد سراغ        مگر شعلۀ شود خضر گم 

 در این بیت، شاعر اشاره به .نما در حضرت خضر همواره بوده و هستراهالگوي  نقش کهن
  . شود ز گم میقدرت عشق دارد، اگر عشق نباشد، حتی خضر که راهنماي راه حق هست نی

  )91: همان(زند جوش صد چشمه در هر قدم       سرشک است خضر بیابان ما

شود که در این بیت نیز  میر شخصیت حضرت خضر همواره دیده الگوي راهنما د نقش کهن
  . روید  هر قدم از راهنمایی او صد چشمۀ آگاهی مینویسد در شاعر می

  )220: همان(ز فقر آنچنان است این اجتناب     که لب تشنه نستاند از خضر آب

الگوهـاي   تـرین کهـن   مهـم یکـی از ) س(الگـوي راهنمـا در شخـصیت حـضرت خـضر           نقش کهن 
  . ده کرده استراهنماست که شاعر از آن استفا

  )220: همان(  فتد مغز در استخوانش به جوش      کند کوثري از کف خضر نوش

بخش است، شاعر در این  زندگی ، کوثرد آبالگوي شخصیت راهنما در حضرت خضر مانن کهن
  . الگوي راهنما بهره برده است بیت از کهن

  

  



                                       1400سال پنجم، شماره شانزدهم بهار ) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان ... الگویی هاي  اشخاص کهن انگاره

 

136

 گو قصه

ها و  ها، حقایق و افسانه تباهات و موفقیتخرد یا حمقات، اشخنیاگر، راوي / گو الگوي قصه کهن
  ها حکایت

  )85: همان(مگو ساز ناهید او جانفزاست      که تارش ز شریان اهل وفاست

در این . گر آسمانهاست ، رامشناهید. خنیاگر استالگوي شخصیت  اهید در ادبیات فارسی کهنن
 . فزایی ساز ناهید به دلیل حضور اهل وفاست بیت جان

  )93: همان(تیزچنگ     به قانون زده زخمه بر تار چنگرب زهرة به بزم ط

هاي عاشقانه است که در ادبیات به زهره  ها و حکایت خنیاگر، راوي افسانه/ گو گوي قصهال کهن
  .  شود اطالق می

  )95: همان(چنان افعی ناوکش مهره ریخت      که مریخ را زهره بر زهره ریخت

  . که شاعر در این نوشته از آن بهره برده استالگوي خنیاگر است زهره کهن

  )183: همان(ز مداحی حشمت سنجري      همه صاحب فطرت انوري

گو به دلیل روایت  الگوي قصه ه در این شعر به عنوان شخصیت کهن کانوري شاعر قرن ششم
  . آید که شاعر از آن نام برده است شعر به حساب می

  ...ید ظهیري غزل خسرويدر افسانه فردوسی مثنوي      قصا

  )185: همان(که چون او تواند سخن برد پیش    ظهوري نگویند مردان ز خویش
که به دلیل زبان گو هستند  اي از شخصیت قصه ظهوري و خسروي در این بیت، نمونهفردوسی، 

  . گیرند الگو قرار می شعري در این کهن

  )199: همان(ناهید درهم کند تار راکه                     ناله زار را      دهد نغمۀ
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و شدت اندوه در سخن الگو استفاده کرده  الگوي خنیاگر است که شاعر از این کهن ید، کهنناه
  . را نشان داده است

  )199: همان(  به میدان ز فردوسی آورده یل        به جوالنگه طوس رانده کتل    

  . وان یل میدان طوس یاد شده استکه از آن به عنگویی است  فردوسی نمادي از قصه

  ...شده گنجه ویران و معمور اوست     نظامی به آن مایه گنجور اوست

  ...به شریان شروانیان رانده شیر      به طفلی ز خاقانی آورده پیر

  )199: همان(به رستاق قاین فتادش عبور      ظهوري از او کرد شهري ظهور

عنوان   ظهوري به که نظامی، خاقانی وم کردن مردم است، راهی براي سرگرگو الگوي قصه کهن
  . کند گیرند و شاعر از آنها در اشعارش یاد می الگو قرار می شاعر در این کهن

  )267: همان(ز سعدي جوان سعد زنگی هنوز       ثناخوانش رومی و زنگی هنوز

  . ودش ، در شعر وزارت ابن عباد دیده میدر شخصیت سعديگو،  الگوي قصه کهن

  )285: همان(زنم زخمه بر تار خنیاگري     کشم رقص ناهید در مشتري

 با بسامد نسبتا باال از این شود که شاعر نیاگري، همواره در ناهید دیده میالگوي خ کهن
  .  الگو استفاده کرده است کهن

  )285: همان( موفق به اتمام گفتار باد       برد گفتگو    ظهوري ز حد می

شود، شاعر این دعا را جهت  دیده میت ظهوري همواره صی در شخگویی  قصهالگوي کهن
  .  دهد آن جاي میگویی را در  الگو قصه نویسد و کهن ختام کتاب می حسن
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  عاشق

 بلکه در هر کسی که شـور و اشـتیاق    در کسانی که گرایش رمانتیک دارند     الگو نه تنها     این کهن 
عاشـق هنـر، موسـیقی، باغبـانی،        توانـد    انسان می  «.کند ی و تعهد فراوان دارد نیز نمود م       عظیم
کلیـد اصـلی، داشـتن حـسی از عالقـۀ مهارنـشده و              . دوزي باشـد   ایرانی، طبیعت، یا سوزن     قالی

ــراق ــزي اســ     اغ ــا چی ــسی ی ــل از ک ــز و تجلی ــر     آمی ــما اث ــیط ش ــدگی و مح ــر زن ــه ب ت ک
  )101: 1395میس،(».گذارد می

  )61: 1394ترشیزي،( گیو آنجاست هم بیژنشچهی کنده دستان مکر و فنش      که هم

شاعر از این . الگوي شخصیت عاشق، در ادبیات فارسی همواره در شخصیت بیژن بارز است کهن
  .  شخصیت عاشق پیشه براي نشان دادن چاه مکر روزگار استفاده کرده است

  )55: همان(رخان زخم بست وسفترنجی ز غبغب فتادش به دست          که بر دست ی

ها معموال گیرایی  گونه که عاشق همان. کند شاعر ماجراي عشق یوسف را بیان میدر این ابیات، 
گیرد و دیگران را جلب  اي قابل توجه دارند که از تیپ و شخصیت آنها سرچشمه می و جاذبه

 که تلمیح به داستان بریدنِ الگوي عاشق است نمونۀ بارز کهن) س(داستان یوسف. کند می
  .ن بعد از دیدن زیبایی یوسف دارددستِ زنا

  )61: همان(    چو اندازد افراسیابانه تیغ        نگوید به خون سیاوش دریغ   

  

الگوي   سودابه او را در جایگاه کهنطرح کلی داستانِ سیاوش و. زیباست ِمرد یک ۀ نمونشسیاو
  .دهد عاشق قرار می

  )80: همان(بود شور ان را ز شیرین نمی جه             اد زور     بود اگر عشق فره نمی
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الگوي عاشق دیده  ن و فرهاد به دلیل گیرایی و جاذبه، کهندر این بیت، در شخصیت شیری
  .  شود می

  )172: همان(ز خارا تراشان فرهاد زور       از این قصر شیرین در آفاق شور

یزي در توصیف عمارت از رو در این ابیات، ترش شیرین هر دو عاشق هستند، از همینفرهاد و 
  .الگوي عاشق بهره برده است این دو کهن

  از ایشان عجب نیست تیمار دل      ندارد دوا گرچه بیمار دل

  )181: همان(اگر سعی در دفع سودا کنند        چه وامق که فارغ ز عذرا کنند

  .الگوي عاشق هستند ا کهنوامق و عذر

  )181: همان(ازد به خون دست و تیغی خضابنه آن یوسف است این کز او آفتاب    نس

 در این بیت به داستان بریدن دست زیبارویان از زیبایی یوسف .الگوي عاشق است یوسف کهن
  . یاد شده است

  )199: همان(درآید چو شیرینی او به شور       کشد کوهکن را ز شیرین به زور

ی فرهاد براي شیرین یکی نالگوي عاشق در شخصیت شیرین همیشه مشهود است، کوهک کهن
  . کند ا در وجود شیرین تایید میترین مواردي است که شخصیت همواره عاشق ر از جذاب

  )209: همان(اش باش فرهاد خویش خن گرد و آزاد خویش     ز شیرینیاسیر س

هـایی از آن   ن و فرهـاد وجـود دارد کـه بـه نمونـه            الگوي عاشق، همواره در شخصیت شیری      کهن
  . پرداختیم

  شفاگر

کل شفاي جسم، ذهن و روح صورت شور و عشق خدمت به دیگران به ش الگوي شفاگر به کهن
 به دیگران براي ویژگی اصلی این افراد، قدرت درونی و توانمندي کمک «.شود متجلی می
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الزم براي انتقال » جذبۀ«ش است و نیز برخورداري از شان به روندي شفابخ دگرگون کردن رنج
  )85: 1395میس،(».یاز جهت ایجاد تغییرات جسمی یا عاطفیانرژي مورد ن

  )111: 1394ترشیزي،(خواصش اگر حرف احیا زند      دم پیشکاري مسیحا زند

ست که به مسالۀ شفاگري حضرت ي شفاگر در این بیت االگو  کهنتایید برکلمۀ احیا، مهر 
شفاگر در خواب شاعر  مقرت حضرت عزرائیل، در نقشیا همان فرشتۀ . کند مسیح اشاره می

بیمار را که به واسطۀ تاثیر طلسم، بیمار ن و روح ، جسم، ذهکند و با شور و عشق نمود پیدا می
 و از این خواب به بعد اسباب کند شاعر رو می لت و خوشبختی بهدو  دهد، شفا میاست  شده

بر او هویدا  خضرِراه  با دیدن این خواب،شود و  میسرودن این منظومه براي شاعر فراهم
  .شود می

  کند  ها سخن می کند     همه دلبري سخن عشق را جان به تن می

  )195: همان(سخن کرد روز ازل هر چه کرد     از او رفته انفاس عیسی به گرد

معانی ارائه داده که سخن، شخصیت شفاگري  گشایی از صور شاعر چنان تعریف سخن و چهره
 و روح متجلی شور و عشق به شکل شفاي جسم، ذهنصورت  الگوي شفاگر به  کهن.یافته

 که براي انتقال انرژي کند صیت داده شده را  شفابخش بیان میشاعر به نوعی شخ. شود می
الگو قرار  یرات جسمی یا عاطفی شرح داده است که در این کهنمورد نیاز جهت ایجاد تغی

  . گیرد می

  )198: همان(رخ و زرد و کبوداش گفته عیسی درود     ز یک خم کند س به صباغی

کند به رنگرزي دهقان  که در  الگوي شفاگر است و انرژي شفا را دریافت می عیسی که کهن
شاعر با استفاده از . فته استکند درود گ سمت سرخ و زرد و کبود را درست مییک ق
  . کند هاي رنگرز را تایید می شفابخشی رنگ) ع(الگوي عیسی کهن

  )213: همان(ا دوا      صداع هوس بی طالي طالنیابد به سعی مسیح
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  . الگوي شفاگر در این بیت استفاده شده است عنوان کهن از شخصیت مسیحا، به

  )243: همان(برافروخت یوسف رخ از طلعتش       برآورده عیسی دم از حکمتش

که به حکمت و فرزانگی حضرت الگوي شفاگر است  در این بیت، کهن) ع(حضرت عیسی
  . دم زده است) ص(دمحم

  )243: همان(کند ده جان میکند       که دل مرده را زن مسیحا دمی آن چنان می

الگوي شفاگر استفاده  در این بیت، شاعر با تلمیح به زنده کردن مردگان توسط مسیح، از کهن
  . گر استمعتقد است اشعارش مانند نفس مسیحا شفاکرده و 

  جنگجو

کند و به رقابت و پیکار عالقه دارد و اگر جنگجویی  رز تعیین می حد و م هدفمند است،جنگجو
جنگجو اگر به موضوعی اعتقاد . دهد تکامل یافته باشد ارادة یک قهرمان را از خود نشان می
  .کند داشته باشد در راه رسیدن به آن از هیچ تالشی دریغ نمی

  )93: 1394شیزي، تر(در اقلیم حشمت سکندر حشم       به میدان جرات تهمتن جگر

دلیل جنگاوریش در  اسکندر کبیر، به. ات، اسکندر استالگوي شخصیتِ جنگجو در این ابی کهن
الگو استفاده کرده   را داشته و شاعر از این کهنها ترین امپراتوري بزرگادبیات و تاریخیکی از  

  . است

  )98: همان(    منوچهر افتاده از چشم او       به چهر تو تا کرده آینه خو  

، به خواهی نیاي خویش کیندلیل و به ا. استفریدوناز تبار و منوچهراز پادشاهان پیشدادي 
الگوي جنگجو به  عنوان کهن کشد، به این دلیل به رود و آنها را می می، سلم و تور ایرججنگ با 

  . این شعر در وصف پادشاه سروده شده است. آید حساب می

  )98: همان( دعا سر کندز جیبش چو عکس تو سر بر کند      براي سکندر
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  . آید الگوي جنگجو به حساب می اش کهن در ادبیات فارسی به دلیل جنگاورياسکندر، 

     به پیکار در گرم خویی چنان                    نجاشی نژادان رستم توان   

  )148: همان( آفتابتف و تاب       کشد داغ بر جبۀشان ز بس  که نوك سنان

 به رستم نشان شاعر دالوري جنگجویان را با تمثیل. الگوي جنگجوست کهنرستم در این بیت 
  .الگو بهره برده است داده و از این کهن

  )148: همان(   که سام و نریمان نباشند گرد    کنند آن عنیم افکنی خیل گُرد   

در زمـان منـوچهر پهلـوانی نامـدار اسـت کـه در کنــار       و نریمـان سـام پیـشواي زابلیـان پـس از     
دهنـد   یل مـی را تشک ایرانشاپور، نستوه، شیدوش، شیروي گردان جنگی ، سرویمن، زن  رزم  قارن

بـه همـین دلیـل، سـام در جایگـاه        . منـوچهر را یـاور هـستند       ،کین ایـرج   و به فریدونو به فرمان    
  .  کرده استگیرد و شاعر در تعریف رزم از این جنگجویان ملی یاد الگوي جنگی قرار می کهن

  بخش رهایی

هـاي   هـا، باورهـا و نگـرش    شمندي براي آزاد سازي مـا از کهنـه     تواند متحد ارز   الگو می   این کهن 
انـد،   غالگر استعماري از درون خـالی شـده      هاي اش   و به دردنخوري که درست مثل ارتش       منسوخ

 . رهایی بخش بودند،و بودا به این مفهوم)ع(حضرت مسیح، )ص(حضرت محمد. باشد

  )188: همان( سریر سکاسن به روي هوا          کشم از سلیمانیت جابه جا    

ن، میـان  سـلیما . شـود  بیات، توسط حضرت سلیمان تعریف می  در این ا   بخشی  ي رهایی الگو کهن
ي منـسوخ  هـا  روي بـاور و نگـرش  ه حساب آورد که توان او را پیامبري ب پیامبران نوآور بود و می    

  . بخشی راهنمایی کرد رهاییاي دیگر جهان را براي  وهشده دست گذاشت و به شی

  )201: همان(به دست سلیمان دانش عصاست        براي سر گنج فضل اژدهاست
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بخش، از تمام تابوهاي منسوخ شده و نوآور در جریان  الگوي رهایی عنوان کهن سلیمان نبی به
  .است شتهبه عصاي دانش سلیمان اشاره داشاعر . انرژي مورد تامل است

    که جزوند پیشش چه جزو و چه کل   محمد شهنشاه خیل رسل  

      به انگشت اعجاز نیر شکاف         درخشان در درج عبدالمناف   

  )238: همان(چه ترك و چه تاجیک هندوي او      چراغ عرب روشن از روي او      

  .اعر قرار گرفته استد توجه ش در این ابیات مور)ص(با توصیف درخشان از محمدالگو  این کهن

  )238: همان(سلیمان به آن شوکت و اقتدار       ز مهمانی مور او ریزه خوار

با ، )ص( بیت حضرت محمد که دراینبخشی از تابوهاست الگوي رهایی  همواره کهن)ع(سلیمان
  . خواري به ایشان تفضیل داده شده است مثال ریزه

  شهید

عنوان شخصیت کالسیک سیاسی یا مذهبی و در  شهور است؛ بهالگوي شهید در دو حوزه م کهن
رنج بردن در راه نجات دیگران، چه این نجات شکل «شناسی معاصر دنیاي خودیاریگري روان

هرچند مردم این . ل استترین اعما گیرد، چه شکل سیاسی، یکی از مقدسمعنوي به خود ب
صی ها مستقیماً تحت تاثیر شخه وقتی آنشناسند، به ویژ الگو را به راحتی در دیگران می کهن

 ».توانند آن را در خودشان تشخیص دهند کند، اغلب اوقات نمی هستند که این الگو را اجرا می
  )103: 1395میس، (

  )245-244: 1394ترشیزي،(گر  به سر     به آرایش خلد شد جلوهگل بوستان شهادت

 به زیبایی ترسیم شده است، )ع(علی در شهادت حضرت در این بیتالگوي شخصیت شهید  کهن
  .رنج بردن در راه نجات دین، گل بوستان شهادت را بر سر ایشان کاشت
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  جوینده

د با کنجکاوي دنیوي دارد که شای ست که در مسیر جستجویی گام بر میالگوي کسی ا این کهن
ه تنها برخالف عارف ک. د اما جستجوي خدا یا روشن بینی را در جوهر خویش دارشروع شده

هر کجا که یافت  در جستجوي خرد و حقیقت است، در ویندهکانون تمرکزش خداست، ج
  . شود

  ... مایه داري فکندبر آزادة   هاي بخت بلند      ره از رهبري

  )191:همان( ...سخاپیشه از ذوق بر روي هم     فرو ریخت از لب بلی و نعم

دار است،  او در جایگاه  ینده، آزادمرد مایهالگویی جو هاي کهن در ابیات فوق، یکی از شخصیت
ا یونگ معتقد است ت. کند رست را با داناي خارکش انتخاب میجوینده سازنده است، که راه د

دار گویاي این  ا آزادمرد مایهدیدار اتفاقی پیر خارکش ب. رسد درخواست نکنی استاد از راه نمی
  . یمخور است؛ که در این حکایت به آن برمینوع نگاه 

  )197: همان(سلیمان ز مرغان به آن قدر و شان     به تعلیم او یاد گیرد زبان

موختن زبان مرغان، در در این ابیات، سلیمان، به دلیل آموزش و تعلیمی که از آن یاد شده و آ
  .گیرد ي شخصیت جوینده قرار میالگو جایگاه کهن

  گیري نتیجه

یی الگـو  کهنازانگـارة ، الگـوي یـونگی    از دانـش کهـن   اش  نامه با وجود عدم آگاهی سراینده       ساقی
 ، در بیانیی اشخاصالگو کهنانگارة. جاي دادهاستخود بهره برده و این مفاهیم را  در      اشخاص  

بردي از تـا تـصویري زیبـا و کـار    انـد   دسـت هـم داده   دست بهنامه  هاي ساقی و حکایت ها  داستان
 دیوان فراوان یافـت  در اینالگویی یـونگ    اي کهن ه  مولفه. دمفاهیم اساسی را در اثر به جا بگذار       

یت رستم، سیاووش، گیـو،  در شخص ملی و    -اي  هاي اسطوره   در شخصیت  قهرمان   انگارة. شود می
او پیـر را در  . ت نگـاهی باسـتانی اسـ   پیـر انگارة نگاه ترشیزي به   .آمده است  طوس   مسیح، زال و  

زردشت، مانی )ع( ایوب،)ع(عیسی شخصیت  در واي ملی     هاي اسطوره   پیامبران الوالعزم و شخصیت   
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 و در )ص(مـد  در شخـصیت مح  راسـاالر پدرترشـیزي انگـارة   . اسـت نـشان داده  و پیر خـارکش،     
نـام  الگوي زن بدون      کهن انگارة.بیند  می خود شاعر    در شخصیت را  زخمی   کودكو)ع(حضرت علی 
نِ بـازار، زن بیـع و   زنـا وزن اغواگر با  گر و اندیشمند     هس خاصی در شخصیت زن وسو     بردن از فرد  

قـرار گرفتـه و     فرشته   الگو  کهنزمرة   در جبرئیل.  است نشان داده شده  دنیا در جایگاه زن اغواگر      
        در قالــب الگــو کهــن.شــود ی بـا بــسامد بــاال دیــده مـ   و)ع( در شخــصیت حــضرت خــضرراهنمـا 

 انی و فردوسـی، ظهـوري، خـسروي، نظـامی، خاقـ         ، انوري،    خنیاگر، در شخصیت ناهید    -گو  قصه
ن ایـران و     همواره بـه ادبیـات کهـ       ي عاشق الگو  کهن  نگاه ترشیزي به   .است  سعدي استفاده شده  

بیژن، سیاوش، فرهاد، شـیرین،     ،  )ع(بیعاشق در شخصیت یوسف ن    . شود داستان انبیا خالصه می   
و )خـشی جـان ب (در شخصیت مسیح، شفاگري در سخن شفاگر  انگاره.شود وامق و عذرا دیده می 

در  جنگجـو نگـاه ملـی اسـت و       جنگجـو   بـه  نگـاه ترشـیزي   .شـود   دیـده مـی    )ع(حضرت عیـسی  
 حـضرت  بخـش در  شخصیت رهـایی . شود ندر، فریدون، رستم و سام دیده می هاي اسک  شخصیت

شخـصیت  نگاه مذهبی دیده شـده و در        شهید در   .شود  دیده می  )ع( و حضرت سلیمان   )ص(حمدم
دار  آزاد مـرد مایـه   حـضرت سـلیمان و      در شخصیت    جوینده   .شود  نشان داده می   )ع(حضرت علی 

 اي  اسـطوره -ي به دلیل نگاه ملـی الگویی در دیوان ترشیز استفاده از اشخاص کهن   .شود دیده می 
 ترشـیزي .  برخوردارنـد  الگویی در این دیوان از بسامد باالیی        اشخاص کهن  .بسیار ارزشمند است  

  را با استفاده از عنـصر خیـال در     داشته و آنها  یی  الگو کهنهاي   انگارهشناخت عمیق و دقیقی از      
الگـویی    در دیـوان ترشـیزي، اشـخاص کهـن    .اسـت  کـار بـرده   اي بـه   طور ویـژه   نامۀ خود به    ساقی

  .شاخصند
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