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 چکیده

شناختی دارد وهمووار  ووورد   روان-قد ادبیپسافرویدی است که سهم بسزایی در ن سیشنابرونو بتلهایم، روان
 هشومرد، موننو  ویهای پریان براست.کارکردهایی که وی برای قصهبود کاوانِ کودک توجه ناقدان ادبی و روان

 آثار بتلهوایم، تمایزهوای   های در نقد ادبی گشود  است. در این پژوهش، نگارندگان، با وطالعتحقنقاتی گسترد 
و در  کاوی وی را با رویکردی انتقادی وورد بررسوی قورار داد   روان رویکرد در اسطور  و پریان هقص کارکردی

هوا  های وی شاول شوااهت ند که در یک دسته، اندیشهاهای وی دست یافتهکلی ام دیدگا  هنهایت به دو دست
 هوعوه بوودنِ قصو   جا هپریان و اسطور  جای دارد؛ ام جمله وظهر انااشت تجرب هو تمایزهای کارکردیِ بنن قص

اصول لو د در برابور اصول     و هوا  قطای بوودن شصصونت  اوند به پایان خوشایند، ای، پریان و داستانِ اسطور 
پریوان و داسوتان    هِ تمایزهوای کوارکردی ونوانِ قصو    دیگر، بتلهایم در تاننن هدر دست .پریان هدر قص واقعنت
پریوان در وعنابصشوی    هقصو   مندگی و کارکرد ویژ ؛ وانند وعنایاستهایی ویژ  شد  ای، دچارِ تناقضاسطور 

هوای  تاننن کوارکرد  قصوه   های پریان در دوران کهن و ونان هندوها،به مندگی، تأکند بر کارکرد دروانیِ قصه
پریان و اسطور . بامشوناخت انتقوادی    هپریان بر اساس الگوی سطوح شصصنت فروید و جایگا  قهروان در قص

گنووری ام گووا  وتنوواقض، ووجووا ارتقووای دقووت ناقوودان ادبووی پنوورو وی در بهوور ایوون تمایزهووای کووارکردیِ 
کاوان پسافرویدی پنرو رویکرد بتلهوایم را ام خطاهوای امتموالی بوام     روانتواند وی شود و ننزهایش ویاندیشه
 دارد.  

 شناختیپریان، اسطور ، برونو بتلهایم، نقد روان هقص واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

بوه تانونن    2هوای میگمونود فرویود   گنری ام اندیشهکاو اتریشی که با بهر روان 1برونو بتلهایم

شناسووان روان . وی امپریووان پرداخووت هبرخووی وسووایل نوووین، ام جملووه کارکردهووای قصوو 

شناسی کودک و هم بر تحلنول و نقود ادبنواد    پسافرویدی است که تأثنری بسزا هم بر روان

گنوری در  هوای وی را وناسوا بهور    کاوی، دیدگا او به روان  کودک گ اشته است. نگا  ویژ

او نهواد، بتلهوایم بوه     ه، چرا که افزون بر فروید که تأثنری ژرف بر اندیشو سامدننز ویادبناد 

ای همودلی هنروندانوه،   کاوی و دروان بالننی، با تکنه بر گونوه آووختن ام بنمار در روند روان

شناسی بالننی، ساکی است که کاوی در روانتأکند داشت و بر این باور بود که دروان و روان

گنوری ام  بهور   هوای بتلهوایم در  (. توش  Fisher, 2008: 4بنش ام علم به هنر نزدیک است )

شوود؛ بوه   شناختی به همنن جا ختم نمیافسانه و اسطور  در مل وسایل تصصصی علم روان

 هکه کتابی تصصصی در موننو  The Empty Fortressای که وی در کتاب خود با عنوانِ گونه

دارد کوه بوا جمشتوی ام    « Persistence of a Myth»است، فصلی با عنووان   3درخودواندگی

هوا در درک برخوی   شود و در صوححاتی ام ایون فصول، او ام کواربرد افسوانه     ام ویشکسپنر آغ

(. این پنونود  Bettelheim, 1972: 343-344گوید )وسایل ورتاط با درخودواندگی سصن وی

 هگنری در نقد ادبی ام گونو بتلهایم، آثار وی را وناسا بهر  هکاوی و هنر در اندیشونان روان

اخنوور بووا تکنووه بوور  ههموونن روی، وقوواسد بسووناری در دو دهووشووناختی سوواخت و بووه روان

های پریوان و ننوز در   ها بر بررسی قصهشد  است که تمرکز اغلا آنهای وی، نگاشتهاندیشه

 ای است.های اسطور برخی ووارد داستان

کاو اتریشی در نقود ادبوی وجوود دارد، درک    های این روانبا توجه به اقاالی که ام اندیشه

ای ضوروری اسوت؛   در نگا  وی، وسئله پریان و اسطور  ههای کارکردی ونان قصتمایزبرخی 

چرا که بدون درک دقنق این دو، ام سویی ومکن است بصشوی ام کارکردهوایی کوه بتلهوایم     

کند، در روند دروانگری به اشتاا  به کار رود و ام دیگر سوو، ناقودان   پریان ذکر وی هبرای قص

گنری ام نظریاد وی، بودون در نظور گورفتن    د بتلهایم هستند، در بهر رویکر هادبی که شنحت

بندی و تمایزهای وطورح  دسته  ، نقدهایی بر شنوراهه روند؛ افزون بر ایناین تمایزها، به بی

هوایی در  های بتلهایم ننز وجود دارد کوه تنواقض  پریان و اسطور  در نگاشته هشد  ونان قص

                                                           
1. Bruno Bettelheim  (1903-1990) 
2. Sigmund Freud   (1826- 1939) 
3. Autism 
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  های بتلهایم دربوار رو افزون بر ذکر دیدگا ند. در پژوهش پنشکدرک این تمایزها ایجاد وی

هووای برخووی ام گنووری ام دیوودگا پریووان و اسووطور ، بووا بهوور   هتمایزهووای کووارکردی قصوو

بوه بررسوی انتقوادی ایون      2و کلوود لووی اسوتروس    1شناسان همچون ونرچوا النواد   اسطور 

 ها خواهنم پرداخت.تناقض

 

 بیان مسئله -1-1

بندی دقنق ووضووعاد اسوت؛   های ادبی، درک و دستهیل وهم برای آغام پژوهشیکی ام وسا

شوود، بایسوتی ایون پرسوش را در نظور      پریان سصن گحته ووی  هام این رو، هنگاوی که ام قص

در آغوام کتواب    3و این همان پرسشی است کوه وسدیمنور پورا    « قصه چنست؟»داشت که 

 هاسووت بووا ارا ووو کوشووند ( 22: 1318)پوورا ، وطوورح سوواخته اسووت شناسووی قصووه ریصووت

هوا را  خوود برسود و آن    بندی و تعاریف ویژخویش، به دسته ههای ووجود تا موانبندیدسته

هوای جون و پوری،    هوا را بوه سوه گورو  قصوه     ها که قصهبندیترین رد تاننن نماید؛ ام رایج

هوای  پوشانی ، همکند و به گمان پراهای جانوران تقسنم ویهای مندگی رومور  و قصهقصه

هوای  بندی وولکوف که قصهتا دسته (،21و22: نک. همان) ها وجود داردبسناری ونان این دسته

 کند:ها ویووضوعی قابل تمایز ام سایر قصه هوؤلح 11پریان را با 
آوردن به دست -1 ؛جنگ با اژدها -4 ؛سه برادر -3 ؛لوحقهروان ساد  -2 ؛گناهانآمار بی -1

  دارنود  -9 ؛طلسوم   دارنود  -8 ؛قرباننان سحر و افسون -7 ؛دختر جوان عاقل -1 ؛دل دختر

وفا و الخ. وعلوم ننست که فهرست این پانزد  ووضوع بر چوه  من بی -12 ؛اشناء شگحت انگنز

 (. 24: همان) اساسی تنظنم شد  است

ا کنود و بو  هوا او را راضوی نموی   بنودی پرا  وشصص است که این دسوته  هام آخرین جمل

کوه ووضووع   آیود. بوا وجوود آن   های وصتلف بر ویشناسانه در پی تحلنل قصهنگرشی ریصت

پریان و اسطور  در نگوا  بتلهوایم، بوه عنووان یوک       هرو، بنشتر درک تمایز قصپژوهش پنش

های پرا ، بوه  کاو و پژوهشگر با رویکردی وتحاود است و ضرورتی برای ورود به اندیشهروان

وجود ندارد، این ونزان ام آشحتگی در تعاریف قصه که در کتاب پورا    عنوان یک فروالنست

های ذاتی ایون ووضووع دارد. بایود بپو یریم کوه      بدان پرداخته شد  است، نشان ام پنچندگی

                                                           
1. Mircea Eliade  (1907-1986) 
2. Claude Lévi-Strauss  (1908-2009) 
3. Vladimir Propp (1895-1970) 
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هوایی  ای تنواقض پریان و داسوتان اسوطور    ههای ونان قصمتی اگر در تاننن تمایز ،بتلهایم

قابول تووجهی بوه ادبنواد کوودک و درک ابعواد        اسوت، در آثوار خوود خودواد    اندک داشته

کند که در عونن  پژوهشگر ادبی مکم وی هاوا وظنح ؛استشناختی وسایل کودکان کرد روان

هوا و وسوایل ووجوود ننوز     آگاهی ام این خدواد، برای به کار بردن نظریواد وی، ام تنواقض  

 .آگاهی کافی داشته باشد

 

 روش پژوهش و پرسش بنیادین -1-2

هوایی  کاوی بتلهوایم، چوه تموایز   که در رویکرد روان استآن این جستار  رین پرسشاصلی ت

گوویی بوه ایون پرسوش،      ای وجوود دارد؟ در پوی پاسوخ   پریان و داسوتان اسوطور    هونان قص

وصاطاان را ام این تمایزها آگا  سوامند؛ اووا در    نگارندگان کوشندند با تاننن نظراد بتلهایم،

های بتلهایم، با توجه بوه تعواریحی کوه ام اسوطور  در دیودگا       گاشتهوورد برخی تمایزها در ن

هایی اساسی وجود داشوت؛ در ایون وووارد، توش      شناسان وطرح وجود دارد، تناقضاسطور 

  شناسوان دربوار  ها همرا  با تاننن نظریاد برخوی اسوطور   نگارندگان، ذکر دقنق این تناقض

 ادی وورد بررسی قرار گرفتند.ووضوع وورد بحث بود که با رویکردی انتق

 
 پژوهش هپیشین -1-3

هوای اخنور بوا عنووان      استوار است که در سال( Bettelheim, 1989) رو بر کتابیپژوهش پنش

ای اسوت کوه   ترجمه شد  است. این کتاب وناع اصلی و اساسی (1391)بتلهایم،  هاافسون افسانه

پریان و برخی تمایزهوای آن بوا    هکارکردهای قص  های خود درباربتلهایم در آن به تاننن یافته

هوای دانشوگاهی   خویش پرداختوه اسوت. اغلوا پوژوهش     هکاواناسطور ، بر اساس رویکرد روان

ننز بر وانای همنن کتواب   ورتاط با نقد ادبی در ایران که با تکنه بر رویکرد بتلهایم انجام شد 

تحلنول  » هوقالو . اشار  کرد یوقاستچننن توان به ها ویاین پژوهش هاست؛ ام جملشکل گرفته

هحت  هکاوانکه در آن نویسندگان به تحلنل روان« های پریان ایرانی بر اساس آرای بتلهایمقصه

؛ واعظوی  (1391)مسننی و عظنمی،  اندپریان ایرانی با توجه به آرای بتلهایم و فروید پرداخته هقص

کواوی  را بر اساس رویکرد روان وثنوی وعنویام برگرفته ننز داستانی  (1391)دهنوی و دیگران 

شوناختی و بوا   بوا رویکوردی روان   (1394)مسننی و شکنای ومتوام   .بتلهایم بررسی کرد  است
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تکنه بر آرای میگموند فروید، برونو بتلهایم، اتو رانوک، کوارل آبراهوام و کوارل گوسوتاو یونوگ،       

   اند.کرد را تاننن  اسطور  و داستان  های ووجود دربارکلنتی ام دیدگا 

با وجود دقت نظر و سودوندی وقاسد یاد شد ، در هنچ کودام ام وووارد بواس، تمایزهوای     

هوای  . پوژوهش انود نشود  ای در دیودگا  بتلهوایم بررسوی    پریان و داستان اسطور  هونان قص

که هایی ای با پژوهش پنش رو در ارتااط هستند؛ پژوهشدیگری ننز وجود دارند که به گونه

مضور ووجووداد وواورای    ههای پریان ام جناها کوشند  شد  به تاننن اساطنر و قصهدر آن

 (.1394) سوتاری و خسوروی   هو وقالو  (1312) بهمون سورکاراتی   هطانعی بپردامد؛ وانند وقالو 

ای هوای اسوطور   های پریان یوا داسوتان  ها قصههایی وجود دارند که در آنهمچننن پژوهش

 هناوو اند؛ ووواردی چوون پایوان   وتحاود وورد ارمیابی قرار گرفته یو رویکردفارسی با دیدگا  

 های پریان ایرانی با توجه بوه گورو  سونی کوودک و نوجووان     های افسانهها و همسانیویژگی

هوای پریوان ایرانوی بور بننواد      شناسی ووادر و ناووادری در افسوانه   ریصتننز ( 1371)عندلنا، 
صوهاا و  همچنونن   (1392) ی چوون شوکنای و مسوننی   هوای قالهو و (1392 )مارعی، هااسطور 

رود ام این دست هستند. در برخی وقاسد ننز بر خشف عنوان که انتظوار ووی   (1394) پریزاد

ای ام هبر تمایزها تأکند شود، در عمول چنونن کواری صوورد نگرفتوه اسوت؛ همچوون وقالو        

این دو سصن گحته شود، برخی آثوار  که ام تمایز ونان که در آن بنش ام آن (1378)سجادپور 

یکی ام ونابع وؤثر و وحند که در آن با تکنه بور دیودگا    . گرددورتاط با این موننه وعرفی وی

ای است ها واکاوی شد  است، وقالههای پریان و اسطور های داستاناستروس برخی ام جناه

 )وصتاریوان، « هوا اد اسوطور  های پریوان بور بننو   بندی داستانالگوی پنشنهادی رد »با عنوان 

رو، برخوی ام  که با وجوود تحواود رویکورد کلوی و ووضووع اصولی بوا پوژوهش پونش         ( 1384

 های آن وورد استحاد  قرار گرفت. بصش

 

 بحث و بررسی -2

پریوان و اسوطور  ام دو جناوه دارای     هکاوی برونو بتلهایم، درک تمایز ونان قصدر رویکرد روان

ها به بدون درک این تمایز، ومکن است به کار بردن هرکدام ام آن اهمنت است؛ نصست آن که

پریان در درووان و پنشوگنری ام وسوایل روانوی      هجای هم، کارکردهایی را که بتلهایم برای قص

هوای وی در نقود ادبوی، بودون درک     گنری ام دیودگا  که بهر کند، وصتل کند؛ دوم آنذکر وی



 9318 ستانبهار و تاب، اول هدور، چهارمسال  /ادبی نقد و نظریه مهیار علوی مقدم و علی صادقی منش      141

 

کشاند؛ بنابراین ضرورد درک این راهه ویا ام اساس به بیدقنق این تمایزهای کارکردی، نقد ر

 شود.  کاوی امساس وینقد ادبی و روان هتمایز در دو منط

در وورد بامشناخت تمایزها، باید این نکته را در نظر داشت که با توجه بوه تصصوص اصولی    

، انتظوار هموان   پریوان  هتوان در تاننن تمایزهای اسوطور  و قصو  کاوی، نمیبتلهایم، یعنی روان

شوناختی دارد؛ بنوابراین طانعوی اسوت کوه در      دقتی را ام وی داشت که در تاننن وسایل روان

هوایی اساسوی دارد و   تاننن این تمایزها گا  کشم وی به سمت و سویی کشند  شود که تناقض

ن پوژوهش، در گوام نصسوت، آ    هها را بررسی کرد. در اداوو ننام است که با رویکردی انتقادی آن

ها وجود ندارد و بایستی وورد توجه ونتقودان  شود که تناقضی در آندسته ام تمایزها تاننن وی

شوود کوه   کاوان قرار گنرد و در گام دوم، آن دسوته ام تمایزهوای کوارکردی تانونن ووی     و روان

کواو پنورو او، در   ها دچار تناقض شد  است و بهتر است ونتقود ادبوی و ننوز روان   بتلهایم در آن

 های وی، جانا امتناط را رعایت کند.گنری ام این بصش ام اندیشهر به

 

 بتلهایم هاندیش در ایداستان اسطوره و پریان هقص هایتمایزها و شباهت -2-1

ای، کاری است دشووار  پریان و داستان اسطور  هواقعنت آن است که تعننن ورم دقنق ونان قص

باور ندارند؛ شاید بوه همونن سواا باشود کوه در      و متی برخی ام پژوهشگران به چننن ورمی 

ای پریوان و داسوتان اسوطور     هورمی وشصص ونان قص ناودام گحته های بتلهایم، او ام  بصشی

 داند:ها ویجاوعه در آن هگوید و کارکرد وشترک آن دو را، تجلی یافتن تجربسصن وی
 هوشصصوی وجوود نودارد؛ همو    پریان ورم  ههای عاونانها بنن اسطور  و قصهدر اکثر فرهنگ

هوای  بعضوی ام قصوه   ]...[دهند. های پنش ام پندایش خط را تشکنل ویها ادبناد جاوعهاین

اند که هور دو  های عاونانه برآود  ام اساطنرند و برخی در اساطنر ادغام شد پریان و داستان

تقوال آن بوه   جاوعه، تمایل آدونان به فراخوانودن خورد گ شوتگان و ان    هوظهر انااشت تجرب

 (. 31: 1391)بتلهایم، های آیند  هستند نسل

انودامد؛ یونوگ ننوز بودون     این سصنان بتلهایم وا را به یاد نگر  کارل گوستاو یونگ وی

هوا را همچوون رویوا دارای    هوای پریوان و اسواطنر، آن   قایل شدن ورمی وعونن ونوان قصوه   

بشور در ناخودآگوا     هانااشوت تجربو  الگوها خوود،  کند که این کهنالگوهایی ارمیابی ویکهن

 (.219-218: 1391)نک. یونگ، جمعی هستند 

نگر  بتلهایم با نگر  افرادی چون کلود لوی استروس ننز همسوو اسوت؛   در این وورد، 

تووان یقونن کورد کوه تحواود بننوادین در سرشوت        استروس بر این باور است که هرگز نمی
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ای ویژگوی  هایی که برای جاوعوه ود دارد؛ روایتای وجهای اسطور های پریان و داستانقصه

ای داشوته باشوند یوا بوه     اسوطور   دیگر ومکن است ویژگی هداستان پریان دارند، برای جاوع

هوای پریوان را   استروس بر این باور است که قصههمچننن . (122: 1384)نک. وصتاریان، عکس 

 گرفت: ای در نظرهای اسطور داستان هتوان نمود تقلنل یافتوی
انود.  گرفتوه هوا شوکل  توری نسوات بوه اسوطور     های سسوت های پریان بر بنناد تقابلداستان

شوناختی، وتوافنزیکی و طانعوی    هوای کنهوان  ها، ویژگیهای پریان بر خشف اسطور داستان

هوای پریوان،   ای، اجتماعی و اخشقی هستند. دیگور ایون کوه داسوتان    ندارند و بنشتر ونطقه

هوا،  وایهتر این درونکه تحقق قویدهند، مال آنبه صورتی ضعنف انتقال وی ها راوایهدرون

 (.123: همان)استروس به نقل ام بارم اسطور  است  هخصنص

کوشد با رویکردی دیگر، نگا  انسان باوروند به اسطور  را در ایون موننوه   ونرچا الناد  وی

ها، در جواوعی که اسطور  ها و قصهتوورد توجه قرار دهد؛ به باور وی ونان اسطور  با مکای

هوای  سرگ شوت »؛ این ووردم اسواطنر را   وجود دارداست، تحاوتی اساسی ها مند هنوم در آن

هوای راسوت بوا عنصور     ناوند. در داستانوی« های دروغداستان»و قصه و مکایت را « راست

ایی گنتنانوه کوه   هوای دروغ، بوا وحتوو   وننوی و وافوق طانعی سر و کار داریم و در داسوتان 

هوای دروغ را هموه وقوت و    ووجا اصشح اخشق، ته یا نحس و ساا خنر ننستند. داستان

)نوک.  ای ام موان قدسی، بایود روایوت کورد    توان نقل کرد، اساطنر را فقط در برههجا ویهمه

ایی، ورمد کوه در نگوا  آدم ابتود   روژ باستند ننز بر همنن نکته تأکند وی (.19-17: 1392الناد ، 

ای واقعناد است؛ بصشی ام واقعنت است به گونه  اسطور  جزء  تصنشد ننست، بلکه در مور»

بوا وجوود    (.49: 1391)باستند، « استکه آدم ابتدایی آن را میسته و به آموایش وجدان دریافته

صرفاً چه وورد نظر الناد  و الاته باستند بود  است، باید این نکته را در نظر داشت که آناین 

وگرنه در ونان دیگور   -1هاجواوعی چون پونی-ها مند  است جواوعی است که اسطور  در آن

ای به شکل گ شته وجود نودارد و ام  وندی روایت داستان اسطور وندی و موانجواوع، آینن

 های دیگر وجود ندارد. ای و قصهاین جهت تحاوتی ونان داستان اسطور 

پریوان   ههایش در وورد ورمهای لغزان قصو این بصش ام نگاشته چه بتلهایم دربا وجود آن

شناسوان دارد، در دیگور   گوید و اشتراکاتی که ام ایون نظور بوا برخوی اسوطور      و اسطور  وی

                                                           
1. Pawnee 
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گوید که پریان سصن وی هها و تمایزهای کارکردی ونان اسطور  و قصها، او ام تحاودنگاشته

 .ها ضرورد دارددرخور توجه است و درک آن

 

 پریان هامید و خوشبینی به پایان خوشایند در قص -2-1-1

پریان که بتلهایم بر سودوندی آن برای کودکوان و ننوز بوه     هیکی ام وجو  قابل تأول در قص

عنوان یک وجه تمایز با اسطور  تأکند دارد، اوند و خوشاننی به پایان خوشایند است کوه ام  

هوای  ای کوه در اغلوا داسوتان   شوود؛ وسوئله  ووی پریان به وصاطا اثر القوا   ههمان آغام قص

ای ام نظور  کوارکرد چنونن ویژگوی    (.32: 1391)نک. بتلهوایم،  اساطنری بدان شکل وجود ندارد 

شناختی آن است که کودک بدون هنچ هراسی، وحتوای ضمنر ناخودآگا  خود را همرا  روان

بصشد، چورا کوه   ا عنننت ویآورد و به یاری تصنل، آن ربا وحتوای داستان به ضمنر آگا  وی

اطمننان یافته است وحتوای قصه هر چه باشد، او در هر مال تا ابد به خوشی خواهد میست 

؛ چنونن فراینودی، ام سوویی کوودک را ام     (جوا هموان )نوک.   و سرانجام کار، ننوک خواهود بوود   

و ام  داردهای وضمن وصوون ووی  کند و او را ام اضطرابهای پر تنش نهاد  تصلنه ویتکانه

گوردد؛ ایون در موالی    ا  ویهای درونیدیگر سو در درام ودد، ووجا شناخت دقنق جناه

هوای انگنصتوه در نهواد و وون در     چنان با کنشهای فراون، آناست که در اسطور ، خواسته

)نک. گنرد ای بدبننی به پایان کار فرا ویجدال است که فضای وتن اساطنری را ناگزیر، گونه

 و کودک توان قرار گرفتن در اضطراب چننن فضایی را ندارد. (41: همان

پریان را باید به عنوان یک ویژگی بارم و دقنق ام سوی بتلهایم  هاین ویژگی و کارکرد قص

هوایی وواجوه   ای وا را با تراژدیهای اسطور پ یرفت؛ چرا که خوانش اغلا اساطنر و داستان

هوا ننوز   ریوان را داشوته باشوند؛ گرچوه در توراژدی     پ هتوانند این کارکرد قصو کند که نمیوی

 تواند باشد که ووضوع بحث این جستار ننست.ای ویشناختی ویژ کارکردهای روان

 

 پریان هها در قصقطبی بودن شخصیت -2-1-2

هوای  هوای پریوان کوه بتلهوایم بور تموایز کوارکردی آن بوا داسوتان         های قصهیکی ام ویژگی

نگور     های آن است؛ این ویژگی، بوا شونو  قطای بودن شصصنتکند، ای تأکند ویاسطور 

کودک و نظام ذهنی او کاوشً هماهنگ است؛ چرا که کودک متی در وورد یوک فورد وامود،    

خووب   هوانند وادر ، تمایل به دوپار  و قطای کردن شصصنت دارد توا بوا ایون رو ، جناو    
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رک تناقض سونگنن وجوود بودی و    بد او جدا سامد و ذهنش را ام اضطراب د هوادر را ام جنا

پریان ام این نظر بوه نسوات داسوتان     هقص (.84: همان)نک.  موان در یک فرد، برهاندخوبی هم

 تر است:ای با ذهن کودک هماهنگاسطور 
های پریان، دوگانه ننستند؛ بر خشف مندگی واقعی که هر کس ومکن اسوت در  های قصهچهر 

گونه که بر ذهن کوودک مواکم اسوت    وا قطای کردن همانآن وامد هم خوب باشد و هم بد؛ ا

 ]...[های پریان ننز ماکم است. آدم یا بد است یا خوب؛ مالوت بننوابننی وجوود نودارد     در قصه

 (.9: همان)ها را به آسانی دریابد دهد که فرق آنهای وتضاد به کودک اوکان ویشصصنت هارا 

هوای پریوان اسوت؛ الاتوه اگور      ی ومتام و بارم قصههااین وورد، به راستی یکی ام ویژگی     

اسطور  اتکا کنونم، ایون ویژگوی      بصواهنم به دیدگا  افرادی چون کلود لوی استروس دربار

 گنرد؛ چرا که به باور استروس:های پریان ننز وورد تردید قرار ویبارم قصه
خودوان و دننوا ی را کوه در   سامد تا بکوشنم اسطور  شکلی ام مبان است و مبان وا را آواد  وی

یا سواختارهای دوگانوه بور روی     1هاها، دوشاخگیذاد خود یکپارچه است با تحمنل دیالکتنک

وغووز قوورار دارد: راسووتوچ/، خوبوبوود،  2هووا بشناسوونم. در پشووت مبووان، واهنووت دوتوواییداد 

دارای دو کنود و  های اجتناب ناپ یری هستند که وغز تولند ویها دو شاخگیمندگیوورگ. این

کننود. ووا در ذاد خوود ووجووداد دو     بصش هستند که دو چشوم و دو دسوت را کنتورل ووی    

وان دو توایی اسوت.   کننم. عقل سلنمها را همچون کاوپنوتر تنظنم ویای هستنم که داد ننمه

ترین و کارآودترین را ، تقسنم آن به دو نونم  رسد که برای پرداخت یک تجربه ساد به نظر وی

ها به دو ننم دیگر؛ به سصن دیگر: آرایش وجدد هر سوؤال  سپس تقسنم هر یک ام ننمهاست و 

 (.14-13: 1371)استروس،  به نحوی که فقط دو پاسخ ومکن برایش باقی بماند: آری یا خنر

های برآود  توان در این موننه ننز بحث انگنصت که در داستانبا تکنه بر همنن نگر ، وی

ای کوه  بنودی بندی قهروانان به بد و خوب هسوتنم؛ هماننود دسوته   به دستهام اساطنر، وا قادر 

« پهلوانوان ننکوکوار  »اسشوی ندوشن در وورد وردان و منان شاهناوه ارا ه کرد ؛ وی آنان را بوه  

پهلوانوانی  »وانند ضحاک و سلم و توور و  « پهلوانان بدکار»وانند فریدون و سناو  و کنصسرو، 

)نوک. اسوشوی   همانند کواووس و پنوران تقسونم کورد  اسوت      « اندو بدیای ام خوبی که آونصته

سووم افورادی    هبندی ننز گ شته ام آن که در دستاوا در همنن دسته(، 113-112: 1391ندوشون،  

ونانه وجود دارند، قطعنت جایگا  افرادی چون رستم و گودرم و طووس در پهلوانوان ننکوکوار و    

                                                           
1. dichotomy 
2. binary 
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 جوا(؛ )هموان دکار، وورد تردید خود نگارنود  قورار گرفتوه اسوت     افراسناب و سودابه در پهلوانان ب

های پریان بوه نسوات   خوب قهروانان در قصه هبد یا وجه هبنابراین با توجه به بارمتر بودن وجه

هوای انودک ایون    های برآود  ام اسطور ، باید این نگر  بتلهایم را پ یرفت و ام تنواقض داستان

شوناختی ایون دوقطاوی در تربنوت کوودک،      بر کارکرد روانبتلهایم  که ویژ  به نگر  گ شت؛

 .داندتأکند دارد و آن را برای کودک، سودوندتر وی

 

 اصل لذت در برابر اصل واقعیت -2-1-3

گرایی، پ یر  مودود و توش  بورای دریافوت پوادا       خرسندسامی و ارضای آنی ل د یا واقع

در بزرگسوالی ننوز اداووه دارد.    هوای جودی ذهون کوودک اسوت کوه       پایدارتر، یکی ام دغدغوه 

هوای پریوان و هوم در    جا اهمنت دارد کوه هوم در قصوه   اصل ل د تا بدان  گنری دربارتصمنم

و ایون نکتوه مووانی     (41: 1391)نوک. بتلهوایم،   های اساطنری بدان پرداخته شود  اسوت   داستان

پرهنوز ام لو اد آنوی و     ماصل ،یابد که بداننم در دیدگا  فروید ننز فرهنگ و تمدناهمنت وی

و سکسوالنته به عنووان یوک ننورو کوه ام اعمواق وجوود        (87: 1394)کدیور، مد و مصر است بی

، (1)شیابود، بوا واسیو   ای را در شوأن خوود نموی   گا  که هونچ ابوژ   خنزد، آنآدوی و سا ق بر وی

گرشوی، اگور یوک اثور     چننن ن هبر پای (.74: هموان )فروید، به نقل ام کند فرهنگ و ودننت را بنا وی

ای غنر وستقنم، به سمت و سوی واسیش سووق  های سا ق کودک را به گونههنری بتواند تکانه

پو یری وی را  پو یری و در پوی آن جاوعوه   دهد و ام ارضای آنی ل اد بام دارد، ام سویی فرهنگ

 سامد.تقویت کرد  و ام دیگر سو خشقنت او را بارور وی

پریان در ونان دو راهی تن دادن به ارضای آنی لو د یوا پرهنوز،     هبه باور بتلهایم در قص

گوید که کدام را باید انتصواب  دهد و نمیکسی وا را به صرامت و وستقنم وصاطا قرار نمی

کرد، بلکه اشاراد داستان به یاری تقویت تصنل و به کمک رویدادهای جو اب و پور کشوش،    

ای وستقنم و به صرامت بوا  ه وتون اسطور برد؛ در مالی ککودک را بدان سمت و سوی وی

. بایود پو یرفت کوه وتوون     (42: 1391)نک. بتلهوایم،  گوید اصل این ووضوع سصن وی  وا دربار

گنرنود و ام  تر و آشکارتری در پنش ووی ای در تاننن تمایز این دو را ، رویکرد شحافاسطور 

های سنی کودک به ا که ویژگیتر هستند؛ چرهای پریان برای کودکان وناسااین نظر، قصه

های ناخوشایند تون دادن  ای است که بهتر است ام اضطراب سنگنن ناشی ام درک پناودگونه
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به اصل ل د، وصون بماند و به تدریج و بوه یواری تصنول، ابتودا واسیوش را و سوپس اصول        

 هایش، جایگزین ارضای آنی اصل ل د کند.ها و سصتیواقعنت را، با تمام وحدودیت

 

 بتلهایم هاندیش در ایاسطوره و داستان پریان هقص متناقض تمایزهای -2-2

کنود، اووا   پریان و ارتااط آن با اسطور ، گرچه به دقت اظهار نظر ووی  هبتلهایم در تعریف قص

های وصتلف اثر ، در برخی ووارد یک دیدگا  جاوع و ووانع بوه   برآیند نظراد وی در بصش

 ای تناقض همورا  اسوت و  برخی ام اظهار نظرهای وی با گونه بصشد. در مقنقتوصاطا نمی

  شناسان همسو ننست.های اسطور های وی، با یافتهدر برخی ووارد ننز دیدگا 

 

 پریان در معنابخشی به زندگی هقص همعنای زندگی و کارکرد ویژ -2-2-1

دارد، وعنابصشوی بوه   پریان بر آن تأکندی ویژ   هیکی ام کارکردهایی که بتلهایم در وورد قص

ترین ننام و دشوارترین تش  بشر، یافتن وعنای مندگی است. مندگی است. به باور وی بزرگ

شوناختی، خوود   نهایی یک تحول درام ودد است که بلوغ روان هدریافت وعنای مندگی نتنج

وجووی  برآیند آن است. بشر در هر سنی، بسته به ونزان تکاول ذهن و ادراکوش، در جسوت  

کوچکی ام وعنای مندگی است. اهمنت وعنای مندگی و وعنابصشی، بدان مد اسوت کوه     پار

هوایش بوه   ای پرور  یابد که مندگی برایش وعنا داشته باشد، در چوالش اگر کودک به گونه

بصشوند،  ننام نصواهد داشت؛ در ونان تجاربی که وعنای مندگی را به کودک وی اییاری ویژ 

ها ونراث فرهنگی است کوه  اقاان کودک ام همه بنشتر است؛ پس ام آنتأثنر پدر و وادر و ور

ایون ونوراث فرهنگوی     هباید به کودک ونتقل شود و در دوران کودکی ادبناد بهتورین رسوان  

چه با عنوان ادبناد کودک و با هودف پورور  ذهون و شصصونت کوودک      است. در ونان آن

بر درک وعنای مندگی اولویت دارد  کودک، ها و سرگرویطرامی شد  است، آووختن وهارد

خوود، آوواد  نشوود     شود، کودک برای وقابله با وسایل دشوار درونوی و این وسئله ساا وی

و کاربردی است؛ اوا تأکندی کوه وی   یکاوشً علم ،جااظهاراد بتلهایم تا این (.2-1: همان)نک. 

 پریان دارد، بحث برانگنز است: هبر قص
و ام بسنار لحاظ دیگر، در سراسر ادبناد کودکوان، جوز    ]به مندگی وعنابصشی[ام این لحاظ 

، چه بورای کوودک و چوه بورای     1های پریانقصه  در وواردی بس نادر، هنچ ادبناتی به اندام

                                                           
1. folk fairy tales 
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شورایط خوا      های پریان درباربزرگسال، پربار و راضی کنند  ننست. درست است که قصه

تور ام  ها خنلی پونش این قصه- آوومندمیادی نمیاناو  اوروم به ظاهر چنز  همندگی در جاوع

هوا، خنلوی بنشوتر ام انوواع دیگور      اووا ایون داسوتان    -انود شد پدید آودن این جاوعه آفرید 

هوای  مول وشکشد درونی آدونان و را   فهم کودک هستند، دربار  هایی که در مومداستان

 (. 3: همان) آوومنداشند، چنز ویای که بهای دشوار آنان، در هر جاوعهوناسا برای ووقعنت

ای ای که بوه گونوه  شود که بداننم وعنای مندگی، به عنوان وسئلهجا ایجاد ویتناقض آن

ها در پنوند است، با اسطور  ننز پنونودی تنگاتنوگ   با چرایی آغامها، چگونگی خلقت و اولنن

ای که در راوی واقعه سرگ شتی قدسی و وننوی و  کننددارد؛ چرا که اسطور  به عنوان نقل

جا پنوندهای عمنقی با وعنای مندگی دارد و ام آن (،14: 1392)نک. النواد ،  موان اولنن رخ داد  

هوا را شورح   که اعمال یا شاهکارهای ووجوداد وافوق طانعی و تجلوی ننروهوای وننووی آن   

)نوک.  شود یدار آدوی وهای وعنیکارها و فعالنت ههم هدهد، خود سروشق و الگوی نمونوی

پریوان   ه. گرچه باید پ یرفت که واقعی و وقدس بودن، وجه تموایز اسوطور  و قصو   (11: همان

گوردد و توجنوه و   است، اوا اسطور  با همنن واقعی و وقدس بودنش، وثالی و تکرارپ یر ووی 

. نزدیک و وشابه این نگر  (32: 1397)نک. الناد ، شود وعنایی برای تماوی کردارهای بشر وی

توان یافوت؛ بوه بواور وی اسوطور  بورای تانونن       های کلود لوی استروس ننز ویا در اندیشهر

کوه چورا ایون    چه که اکنون هستند و اینچه که در ابتدا بودند به آنتحول چنزهاست، ام آن

. در مقنقت با هر کدام (91: 1371)نک. استروس، توانست شکل دیگری داشته باشد تحول نمی

هوایی اسوت کوه    که پنش رویم، اسطور  در پی دست یافتن به پاسخ پرسش هاام این نگر 

 هقصو   پریوان، بوه انودام    هتواند اگر نه بونش ام قصو  پناود آن درک وعنای مندگی است و وی

هوای پریوان، بوا سوادگی     پریان، کارکرد وعنابصشوی بورای منودگی داشوته باشود. اگور قصوه       

های اساطنری، به سواا اتکایشوان بوه    د، داستانتر هستنتر و مودیابفهموندشان، قابلنظام

الگوهای برآود  ام ضمنر ناخودآگا  جمعی، وعنوای منودگی را بوا رویکوردی دیگور، بوه       کهن

ای دیگور ام وعنابصشوی را در سوطحی    کنند و ام این ونظور، گونوه  ناخودآگا  وصاطا القا وی

 سامند.ومکن ویتر، ژرف

 

 های پریان در دوران کهن و میان هندوهاهتأکید بر کارکرد درمانی قص -2-2-2

کند که در طا سونتی هنودوها   های پریان ذکر ویرا برای قصه بتلهایم برخی کارکردهای دروانی

 اند؛ وی ودعی است:و ننز دوران کهن کارایی داشته
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ای کوه بوه   کردنود توا در وعنوای قصوه    پریش پنشنهاد ویدر طا سنتی هندو به بنمار روان

رفت که شصص پریشان بوا تعموق   بصشند، اندیشه کند. گمان ویاو تجسم وی وشکل خا 

بستی را که گرفتار  کرد  و ننز اوکان خش  شدن ام آن را تواند واهنت بندر داستان وی

 (.32: 1391)بتلهایم، وجسم کند 

النواد ،    نگر  به دروان بنماری، طاق تحقنقاد گسوترد   واقعنت آن است که این شنو

گردد کوه در ذهون بشور در    ای بام ویهای دروان اسطور ها و برخی آیننارکرد اسطور به ک

ای که در ذهن بتلهوایم اسوت؛   های پریان، به وعنا و شنو گ شته وجود داشته است، نه قصه

هوا  های وورتاط بوا آن، در درووان بنمواری    ها و آیننبه باور الناد ، برخی ام اساطنر و داستان

 :مایی بودندهای کنهاناین اساطنر، اسطور  هگرفتند؛ ام جملقرار وی وورد استحاد 
  ترین، ام بامخوانی رسوم و ووامین اسوطور ترین تا وتمدنشمار قابل توجهی ام وردم، ام ابتدایی

انود کوه دلنول آن کواوشً وشوهود اسوت؛ بوا        بورد  مایی در قالا روشی دروانی بهر  ووی کنهان

شد و دوبوار  در کموال هسوتی    عصر ویمار به گ شته، بنمار با خلقت همبامگرداندن نمادین بن

خود فورد بنموار     چننن بامگشتی به سرآغام ام طریق خاطر] ...[گشت.آغامین به مندگی بام وی

شود. ایون فورد بنموار    مایی در مضور او و برای وی بامخوانی ویکنهان  گردد. اسطورونسر وی

بصشود و  ها را جانی دوبار  ووی اسطور ، یکی پس ام دیگری، آن هایاست که با یادآوری بصش

 (.11: 1397)الناد ، گردد عصر ویها همگونه با آناین

ای در های درووانی اسوطور   ای بر شنو چه در باس آود، الناد  تحقنقاد گسترد افزون بر آن

بوا   تصاویر و نمادهوا کتاب ها دارد که در کتا وصتلف او آود  است؛ در فصل دوم ام تحکر هندو

این ووضووع بحوث     وی ننز به دقت دربار« نمادپردامی موان و جاودانگی در تحکر هند»عنوان 

کرد  و به این ووضوع پرداخته است که اسطور  بوه عنووان روایتوی ام رویودادهای آغوامین، بوا       

ایط اوکوان گو ار ام   و این شور  (13: 1391)الناد ، بصشد نقلش، موان وقدس را دوبار  واقعنت وی

 کند.ای جاودانگی را برای وی فراهم ویها و دست یافتن به گونهوسایل و بنماری

تأکند بتلهایم بر این وسئله در سطور بعدی ننز اداوه یافته اسوت و بوه عنووان یکوی ام وجوو       

نان هنودوها،  ها در ودروانی آن های بام هم بر جناهای دینی و اسطور ها با داستانتمایز این قصه

 نوک. )های درونی فرد، تأکند شد  است خویشتن و جدال  با اتکا بر تعمق در اشاراد داستان دربار

 الناد  بر هندوها همسو ننست.  . تأکندی که با وطالعاد گسترد(32: 1391بتلهایم، 
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 های پریان بر اساس الگوی سطوح شخصیت فرویدتبیین کارکرد قصه -2-2-3

 ایاند و به گونوه های پریان به ساا نقل وکررشان، پالود  شد ن باور است که قصهبتلهایم بر ای

 هناآووختو  ذهون  بورای  هوم  کوه  ایگونوه  به انسان، شصصنت سطوح تمام با که اندیافته ساوان

 پریوان  هوای قصوه  طریوق  بدین کنند؛وی برقرار ارتااط باشند، دریافتنی بزرگسال هم و کودک

 بوا  هوا آن گحتن سصن و رسانندوی ناخودآگا  و آگا  ننمه خودآگا ، ضمنر به را وهمی هایپنام

 هاییرا  ،2نهاد فشارهای به بصشی عنننت با و دهدوی وندان آن پرور  به فرد، شکوفای 1ونِ

 و باشود  همسوام  ننز 3فراون و ون ننامهای با که دهندوی نشان آن ارضای و خرسندسامی برای

 بودون  قصوه،  ام گونوه  ایون . کاهدوی ناخودآگا  و آگا ننمه بر شد  اردو فشارهای ام شنو  بدین

 هوایی مول را  و هوا نمونه کودک، رشد ام ناشی و درونی هایکشمکش ترینجدی شمردن خوار

 بوارور  در جهوت  ایون  ام و دهنود ووی  ارا وه  وی درونوی  فشوارهای  ام گ ر برای دا می یا ووقتی

 منودگی  در همتوایی بی وحاسن توانندوی رو این ام د؛هستن ووفق کودک درونی مندگی ساختن

های پریان برای گ ار ام وشکشد روانی ناشی قصه (.1-4: 1391بتلهایم،  نک.) باشند داشته کودک

های خواهر بورادری، عاوور   های ادیپی، مساددهای ناشی ام خودشنحتگی، دوراههام رشد، یأس

تعهد اخشقی وحند هستند و با آگا  ساختن فرد ام ها، درک خویشتن خود و وحهوم ام وابستگی

چوه در ضومنر ناخودآگواهش    گو رد، او را بورای وقابلوه بوا آن    چه در ضمنر خودآگاهش ویآن

کاوانوه در عناصور   پوردامی ژرف کنند و این آوادگی ام طریوق تقویوت خنوال   گ رد، آواد  ویوی

 (.1-1: همان نک.)گنرد داستان صورد وی

گوید، نادرست ننست، اوا این ونزان ام تأکنود وی،  پریان وی هدر وورد قص آن چه بتلهایم

هوایی کوه در پوی    پریوان، جوای بحوث دارد؛ پرسوش     هبر ویژ  بودن این کارکردها برای قصو 

پریان، ضمنر ناخودآگا ، ننمه آگوا    هشود آن است که آیا فقط قصاظهاراد بتلهایم ایجاد وی

دهد توا بوا عنننوت    دهد و به ونِ شکوفای فرد وندان ویوی و ناخودآگا  را وورد خطاب قرار

هایی برای ارضای آن فراهم سوامد؟ ایون کوارکرد در بسوناری ام     بصشی به فشارهای نهاد، را 

 غنور  ایلنواد و   ،های اساطنری شاهناوههای وتکی بر اساطنر، ام جمله برخی داستانداستان

شناسوانان  شود که روانتر ویویژ  موانی پررنگ وجود دارد. این تناقض در نگر  بتلهایم، به

برنود؛ ام  ای بهور  ووی  های اسوطور  های پریان ام داستاندر تاننن نظریاد خود بنش ام قصه

                                                           
1. ego 
2  . id 
3. super ego 
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توا   (2)دگرفته که عنوانش در طرح نظریواد فرویود ووؤثر بوو     1ادی/ شهریار سوفوکل  اسطور

در  .(3)دنقوش داشوته و دار   3که در تاننن واامث ورتاط بوا خودشونحتگی   2نارسنس  اسطور

پریان، جزء نکاد وتناقضوی اسوت    هبتلهایم در این ووارد بر قص  مقنقت تأکند بنش ام اندام

 آثار وی در نظر داشت. هکه باید در وطالع

 

 ایاسطوره داستان و پریان هقص در قهرمان فراطبیعی هایتوانمندی -2-2-4

 ذکور  پریوان  هقصو  و ایاسوطور   داسوتان  در انقهروو   دربوار  بتلهایم که هاییتحاود ام یکی

 ویژ  توقعاتی فانی آدونان ام و دارند فراطانعی قدرتی اسطور  قهروانان که است آن کند،وی

 هاییداستان چننن قهروان شانه که کنند تش  قدر هر ایاسطور  داستان وصاطاان دارند؛

 قهروانوان  که است مالی در این د؛وان خواهند باقی هاآن فرودست ایگونه به همنشه شوند،

 ندارند اثر وصاطا ام توقعی و شوندوی عرضه خودوانی و ساد  ایگونه به پریان هایداستان

  دربوار  بتلهوایم  سوصن  گرچوه  (.32-31 هموان:  نوک. ) دهنود نموی  فرودسوتی  امسواس  او به و

 در اووا  اسوت،  صحنح کاوشً اسطور ، قهروان نسات به قصه، قهروان شدن عرضه ترخودوانی

 هوا قهرووان  ایون  ام برخوی  که کرد بحث توانوی پریان هقص قهروانان فراطانعی قدرد وورد

 هقصو  قهرووان  تووان نموی  بنوابراین  آیود؛ وی مساب به فراطانعی و دارند جادویی هایقدرد

 در اسواطنر،  همچوون  ننوز  هاآن انگاشت؛ فراطانعی قدرتی فاقد و وصاطا سطحهم را پریان

 و پوردامی صوحنه  روایوت،   شونو  کوه  دارند جادویی و فراطانعی هایقدرد ووارد ما بسناری

 .(4)ددهوی جلو  فرادستانه کمتر را هاویژگی این پریان، هقص پردامیشصصنت

 

 گیرییجهنت -3

شناسان همچون النواد   های بتلهایم و برخی اسطور در این پژوهش با در نظر گرفتن نگاشته

کاوی وی با رویکوردی  روان رویکرد در اسطور  و پریان هقص کارکردی و استروس، تمایزهای

هوای وی  کلی ام دیودگا   هانتقادی وورد بررسی قرار گرفت و نگارندگان در نهایت به دو دست

ها و تمایزهای کارکردی دقنوق  های وی شاول شااهتدست یافتند که در یک دسته، اندیشه

                                                           
1. Sophocles 
2. Narcissus 
3. Narcissism 
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پریوان و داسوتان    ههایم در تاننن تمایزهوای ونوان قصو   های بتلدیگر، دیدگا  هبود و در دست

 هایی ویژ  داشت. ای، تناقضاسطور 

 ههوایی کوه در تمایزهوای ونوان قصو     در پایان باید این نکته را در نظر داشت که تنواقض 

های بتلهایم وطرح شد، به هنچ روی ام اهمنت و ارم  ای در اندیشهپریان و داستان اسطور 

  کواوی بوه مووم   کاهد و ورود وی بوه عنووان یوک وتصصوص روان    یم نمیهای بتلهاپژوهش

ای گسووترد  در نقوود هووای بننارشووتهادبنوواد، کوواری اسووت خطنوور کووه رهگشووای پووژوهش 

های وی همووار  ووورد امتورام و    شناختی وتون ادبی شد  است و ام این ونظر، پژوهشروان

 کاوی خواهد بود.نظران نقد ادبی و روانتوجه صاما

 

 نوشتپی

 هوای تکانه وسنر دادن تغننر پی در که گا آن. است دفاعی وکاننسم یک(: sublimation)واسیش -1

 بورای . دهود ووی  رخ واسیش هستنم، برانگنزتحسنن و پ یرترجاوعه ایوجاری به غرایز، انرژی و نهاد

 .(93: 1394 ولتز،ش و شولتز) یابد واسیش خشق هنری رفتارهای به تواندوی جنسی انرژی نمونه،

 جونس  والود  به کودک ناخودآگا  ونل بر آلتی هورمل در که بننادینی تعارض تاننن برای فروید -2

 ایاسوطور   اینمایشناوه ام گرفته بر خود که بردوی بهر  ادی/  عقد اصطشح ام دارد، تمرکز وصالف

 بوا  را روانوی   عقود  ایون  ورامل تمام وی. (93: . همانکن) است سوفوکلس اثر شهریار ادیپوس نام به

 ادراک بورای  ایاسوطور   داسوتان  یوک  ام و دهود ووی  تطانوق  یادشود ،  ایاسوطور   داستان ورامل

 .بردوی بهر  فرد روانی هایویژگی

3- Narcissistic Personality Disorder خودشونحتگی  عنووان  بوا  کوه  اسوت  شصصنت اختشل یک 

 هوا، داسوتان  ایون  ام یکوی  در ؛اسوت  گرفته یونان اساطنری هایداستان ام را خود نام و شد  ترجمه

 بوا  شصصونتی  اخوتشل  ایون . داد جوان  کوه  شد خنر  آب در خود تصویر بامتابِ به قدرآن نارسنس،

 آرووانی،  قودرد  و ووفقنوت   دربوار  وودام  بافیخنال بودن،وهم آونزاغراق امساس چون هاییویژگی

 قابول  فورد  در دلوی هوم  امسواس  فقودان  و دیگوران  بوا  بودن وتحاود و بودن وُحق افراطی امساس

 .(181: 1391 ووری، و جانسون) است تشصنص

 وصاطوا،  بور  او توأثنر  و قهرووان  جایگا  بر ایویژ  تأکند الاته باید این نکته را به خاطر داشت که بتلهایم -4

 :است کرد  نننتا و درک درستی به را وورد دو هر در آن کارکرد و دارد اسطور  و پریان هقص در

 کار پایان در فضنلت پنرومی انگنزد،وی بر را اخشقی امساس چهآن پریان هایداستان در

 هوای توش   ههمو  در را خوود  کوه  اسوت  کودک نظر در قهروان فراوان هجاذب بلکه ننست،

 و قهرووان  بوا  همرا  خود در سامییکی همنن ساا به کودک. داندوی یکی وی با قهروان
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 ایون  کودک. شودوی پنروم فضنلت پنرومی با او کنار در و بردوی رنج وصا اش و هاآموون

 موس  قهروان بنرونیِ و درونی هایکشمکش و دهدوی انجام تنهایی به خود را سامییکی

 .(9: 1391 بتلهایم،) کندوی تثانت او در را اخشقی

 آن در کوه  اسوت  جهوان  هایاسطور  همه وشترک هایوایهبن ام یکی او کردار و اموال شرح و قهروان   

 یوا  قووم  جهوان،  بصوش نجاد و آورند اروغان به عشق تا گ ارندوی ناشناخته هایرا  در گام تصنل، ودد به

 سوحر  الگوی» تا گرفته رانک اتو «قهروان تولد  اسطور» هنظری ام ،(222: 1391 وصار،: کن) باشند ولت یک

 وطورح  بتلهوایم  کوه  وکاننسوم  هموان  بوا  ایاسوطور   اثور  اطاوص ووارد تماوی در کمال جومف «قهروان

نوک.  ) شوود ووی  تثانوت  وی در اخشقی مس ایگونه نهایت در و رودوی پنش اثر قهروان با است، ساخته

 کورد   درک خووبی  بوه  را ایاسطور  داستان و پریان هقص ونان اشتراک این ننز بتلهایم. (241-224: همان

 جو ابنت  و قهرووان  ام پنروی ویژگی همنن هاافسانه افسونِ عنوان با خود ابکت ام دیگر بصشی در و است

 هوای قصوه  ام بنشوتر  خنلوی  اسواطنر،  در: »اسوت  آورد  اسواطنر  هبرجست هایوؤلحه ام یکی عنوان به را او

 جوا آن تا مندگی در را خود باید شنوند  گویا که شودوی عرضه شصصنتی هوثاب به فرهنگی قهروان پریان،

 هوای جناوه  ام آن دقنوق  تانونن  و شوااهت  ایون  درک. (31: 1391 بتلهایم،) «کند همانند او با تواندوی که

 .است بتلهایم هاندیش اتکای قابل وجو  و وثات
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