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کمپبلجوزفنظریهبراساسایرانیعرفانیهایقصهدرهاآزمونیجاده


پناهنیکفاطمه

 تلَچستاى ٍ سیستاى زاًطگاُ فارسی، ازتیات ٍ ستاى ارضس کارضٌاسی  



 چکیده

َاى گفت تهیپززاذتِ است. الگَی سفز قْزهاى ی یگاًِ زر کتاب قْزهاى ّشار چْزُ تِ جَسف کوپثل تا عٌَاى الگَی اسطَرُ

ایي الگَ تز اساس . ّا گطَزی جسیسی را زر تحلیل کْي الگَیی قصِعزصِ، جَسف کوپثل تا هعزفی الگَی سفز قْزهاى

ّا اس طثق زیسگاُ کوپثل توام قصِ. گیززکْي الگَّا ٍ ًاذَزآگاُ جوعی ضکل هی ی زرسهیٌِّای کارل گَستاٍ یًَگ زیسگاُ

ی کٌس ٍ پا تِ جازُقْزهاى سفز تِ زًیای ًاضٌاذتِ زرٍى را تا ًسای زعَت آغاس هی ّا آىکٌٌس ٍ زر الگَی ٍاحسی تثعیت هی

پس اس تالش ٍ  زرًْایتّا گذضتي اس ًرستیي آستاًِ است ٍ ی آسهَىگذارز الثتِ ضزط رسیسى تِ جازُّا هیآسهَى پزهراطزُ

کٌس ٍ ای زریافت هیکٌس ٍ اس اٍ هَّثت ٍ ّسیِقات هیّا تا ًیزٍی هقسس کیْاًی هالهجاّست فزاٍاى ٍ کسة تَفیق زر آسهَى

ّای تَاى زر قصِّای فارسی را هیّای رٍایت عزفاًی اس سلَک قْزهاى زر قصِتْتزیي ًوًَِ. گززز تاسهیتِ هیاى هززم ذَزش 

آٍاس ، الطفَلیِحالِفی، اررستن ٍ اسفٌسی، عقل سزخ) سْزٍرزی(، سالهاى ٍ اتسال، الطیزرسالِ، تي یقظاىحی) رهشی اتي سیٌا

ی زٍم سفز اس الگَی تِ تزرسی هزحلِ هطالعِتز ّویي اساس زر ایي . سزاغ گزفت( صٌعاىضید، الطیزهٌطق) ٍ عطار( جثزئیلپز

ّا را این تا هیشاى هطاتقت ٍ رٍایی ایي الگَ تا ایي قصِّای عزفاًی هَرز تحث پززاذتِّا زر قصِی آسهَىکوپثل یعٌی جازُ

ّا تز اساس الگَی کوپثل قاتل تحلیل تَاى گفت کِ ایي زاستاىهی زرهجوَعّایی کِ صَرت گزفت تا تزرسی. هطرص کٌین

ضکست یا ، ٍاکٌص قْزهاى، زر ّز زاستاى ًیش سفز قْزهاى. ضَزّایی زیسُ هیزر تزذی جشییات ًاّواٌّگی اگزچِاست 

تیزًٍی ٍ ّن سیز زرًٍی قْزهاى  سفزّایّا ّن ّا زر ایي قصِی آسهَىٍت است ٍ جازُّا هتفاتا زیگز قصِ... پیزٍسی قْزهاى ٍ

 . ضَززرًٍی ٍ یا تزکیثی اس ّز زٍ را ضاهل هی، ّا ًیش تیزًٍیٍ تستِ تِ هَضَع قصِ آسهَى گیزز زر تزهیرا 

 

 ّای آسهَىجازُ، اسطَرُ، سفز قْزهاى، ، کوپثلکْي الگَهایکلیدی:واژه
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