
 55   الگویي داستان رستم و اسفندیارتحلی  كهن 

 الگویي داستان رستم و اسفندیار تحلی  كهن
 **)نويسنده مسئول( انوش مرادي /سید مجتيي میرمیران

 

 

 

 

 
 چكیده

شناختی است کـه آن خـود    الگويی يا اسطوره رويکردهای مهم نقد و بررسی آثار ادبی، نقد کهنکی از ي
ـ     ايـ  آيـد.  شـمار مـی   ژرفانگر به  شناسی يکی از متفرعات نقد روان  ۀانديشـ  ۀن نـوع رويکـرد کـه بـر پاي

ه پزشک سوئیسی، کارل گوستاو يونن تکوين يافته، به بررسی و تحلیل عناصر سـاختاری اسـطور   روان
همگـانی   ۀن عناصر نوعی تجرباي پردازد. در نظر يونن می ،که در روان ناخودآگاه جمعی حضور دارند

د، و از راه قـرار گـرفتن در ناخودآگـاه جمعـی وارد     شـو  ها تکرار مـی  ای در همۀ نسل است که به گونه
بـل بررسـی اسـت.    های شاهنامه قاالگوهای يونن در هر يک از داستانشود. کهن سازمان روانی فرد می

هـای پـژوهش بـه روش    داده یرا بـه عنـوان پیکـر    رستم و اسفندياردر پژوهش حاضر برآنیم تا داستان 
ديـابی و  خو کـه الزمـه  دهـیم   ن تحقیـق نشـان مـی   ايـ  تحلیلی مورد مطالعه قـرار دهـیم. در   -توصیفی

مـل کنـد، و   هـا را تح  ن است که فرد مراحل دشـوار سـفر را بگذرانـد، سـختی    يکپارچگی شخصیت اي
آمیـزی کـه تصـوير     های جدی جهان حتی به همـان شـکل مبالغـه    راستی روزی بر چالش بیاموزد که به

ن داستان هشـدار  اي گردد. های اوست چیره خواهد شد و همین امر موجب غنای شخصیت او می ترس
تـرين سـط  بـدل سـازد، بايـد در انتظـار        دهد که اگر کسی نتواند خود را به فردی مسئول در عالی می

الگوهای يادشده، که هر يک از کهن برآيند نهايی پژوهش آن استپیامدهای مخرب و ويرانگری باشد. 
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 مقدمه
قرائت  کی از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز،ي

پردازان امروزی اسـت کـه    متون کهن از ديدگاه نظريه
گردد. کـارل گوسـتاو يونـن     اين متون می مايۀ پويايی

پــردازان اســت. او  ايــن نظريــهی در زمــر( 0120-0012)
ـ  روانکاو و روا  ۀنپزشک مشهور سوئیسی و خالق نظري

دلیــل کــه بــهاســت متفک،ــری ســت، وی الگوها کهــن
نظرياـاتش   ۀشناسی و ارائ روان ۀهايش در عرص فعالیات

شـده  شناسی ژرفانگر يا تحلیلی معروف  با عنوان روان
 است.  
گـذاران   ونن را در کنار زيگموند فرويد از پايهي

آورنـد. بـه تعبیـر     شـمار مـی   دانش نوين روانکاوی به
فوردهام، پژوهشگر آثار يونن، هرچـه فرويـد ناگفتـه    

ابتـدا مـداتی   است. وی در  کرده گذاشته، يونن تکمیل
دستیار فرويد بودی اماا تأکید فراوان فرويـد بـر اهمیاـت    

دو، نقار و جـدايی بیفتـد.     جنسیات، سبب شد میان آن
ه عمیـق بـه محتـوای رؤياهـای     جـ طريق تو يونن از

ــردآوری   ــق گ ــز از طري ــا و نی ــل آنه ــاران و تحلی بیم
ام ای از مراسم و باورهای دينـی اقـو   اط،العات گسترده
به مفاهیم سـمبلیک  ه اگون و نیز با توجو مذاهب گون

ت انسـان  ای دربـاب سـاخت شخصـی    ساطیر، نظريـه ا
 تدوين کرد.

ب از چنــدين کــصــیت انســان را مريونــن شخ      
بـودن، در   داند، که ضمن مستقل  سیستم يا دستگاه می

 ها عبارتند از: اين سیستم يکديگر تأثیر متقابل دارند.

 (unconscious) ناخودآگاه .8
 يونن برای ناخودآگاه دو سط  قائل است:     

الــف( ناخودآگــاه شخصــی، کــه درســت زيــر 
هـا، آرزوهـا    دارد و شامل تمام خاطره خودآگاهی قرار

و ساير تجارب مربوط بـه زنـدگی فـردی اسـت کـه      
 وبـیش ايـن بخـش کـم   انـد.  سرکوب و فراموش شده

سطحی ناخودآگاه است که با آنچـه فرويـد    ۀهمان الي
 کند، همانند است.   آگاه مراد میاز ناخود

تر ديگری هـم وجـود دارد کـه     عمیق ۀب( الي

کل،ی و جمعـی و غیـر شخصـی اسـت و بـا آنکـه از       
 ۀنمايـد، در همـ   خالل آگاهی شخصی خود را فرا می

يونـن،   ۀبه گفت (2: 0200)مورنـو،   .آدمیان مشترک است
های ديگر روان پیرتـر و   ناخودآگاهی جمعی از بخش

ـ  (02: 0200)يـاوری،   .تر است روزگارديده روان  ۀاين الي
به صورت عامل مشـترک و مـوروثی و روانـی     آدمی

 ,Guerin) .بشری درآمده اسـت  یتمام اعضای خانواد

1978: 192) 

 (archetypesالگوها ) كهن.1
ــار    ــژوهش درب ــن یپ ــوعی    که ــع ن ــا در واق الگوه

شناسی ادبی است و با روشی که ادبیات با اتکـا   انسان
ـ آ هايی ماننـد اسـاطیر،   ها و مقوله به موضوع هـا و   نیي

و ادبـی باسـتانی و بسـیار کهـن غنـا       های بومی افسانه
ــدا   ــکاری پی ــاط آش ــه، ارتب ــی   يافت ــد م  ,Russe) .کن

موجـود  های ارثـی   نظر يونن، گرايش در (2000:202
شـوند،   الگوها نامیده مـی  در ناخودآگاه جمعی که کهن

تجربی و روانـی هسـتند کـه     -امور فطری یکنندتعیین
دهند تا رفتـاری هماننـد آنچـه کـه      به فرد آمادگی می

هــای مشــابه از خــود  ــاهر  اجــداد وی در موقعیاــت
 دهد.    ساختند، بروز می

الگوهــا مــاهیاتی   بــه اعتقــاد يونــن، کهــن   
گیری مغـز   دارند و موجودياتشان از شکل شمول جهان

 .اســت  و ذهــن انســان در طــول تــاريخ ناشــی شــده
ــکر، ــن  (22: 0200 )بیلس ــولی که ــه ق ــرف  ب ــا مع الگوه

هـا در يـک   خويشکاری و نقشی هستند که شخصیت
الگوهـا مـوارد زيـر     کنند. در میان کهـن  ايفا می داستان

ــاب را دارد: نقــاب )پرســونا(، آنیمــا   و بیشــترين بازت
 آنیموس، سايه، پیرخرد، خود.

ايـن واژه بـه معنـای     (: persona) نقاب  .8-1
ماسک است که بازيگران در يونـان قـديم بـه چهـره     

ايـن اصـطالح    کـار بـردن   زدند. منظور يونن از به می
صورتی است کـه شـخص بـا آن در اجتمـاع   ـاهر      

شود. در حقیقت پرسـونا شخصـیات اجتمـاعی يـا      می
ــی و     ــیات واقع ــت و شخص ــس اس ــر ک ــی ه نمايش
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اين ماسک قـرار دارد. اگـر تـأثیر     خصوصی او در زير
ايــن ماســک زيــادتر  جامعــه شــديد باشــد ضــمانت

دسـت   اسـتقالل شخصـی خـود را از   شود و آدمی می
اسـت،   خواسـته  ای کـه جامعـه مـی    دهد و به گونه می 

هــا و  توانــد هــدف آيــد. بنــابراين، ديگــر نمــی درمــی
کنـد و آنهـا را تحق،ـق      آرزوهای واقعی خود را دنبـال 

خـواهیم در   اين نقاب ما را به نحـوی کـه مـی    بخشد.
دهد. نقـاب بنـا بـه نظـر      جامعه  اهر شويم، نشان می

آن بـه دنیـای    ۀيونن يک ضرورت است و به وسـیل 
 (10: 0222 )فوردهام، .شويم خود مربوط می

(:  anima & animusآنیما و آنیمروس)  .1-1

الگوهای آنیما و آنیموس بدين معنا است که هـر   کهن
های جنس مخالف را نشـان   شخص برخی از ويژگی

دهد. آنیما به معنای خصايص زنانگی در مـردان و   می
زنـان اسـت در  آنیموس بیانگر خصايص مردانگی در 

خود را بیان نکند،  ۀالگوها فرد تا هر دو وجه اين کهن
تواند بـه شخصـیات سـالم دسـت يابـد. در نظـر        نمی

نیست و هیچ مردی بـه  زن  يونن، هیچ زنی به تمامی
 مرد نیست.تمامی
کهــن الگــوی ســايه، : (shadow) سررایه. 4-1

بخش پست و حیوانی شخصـیات مـا اسـت. میـراث     
تر زندگی بـه مـا رسـیده     های پايین نژادی که از شکل

هـای غیـر    امیـال و فعالیاـت   است. سايه شامل تمـامی 
گويـد، هـر    شود. يونـن مـی   آلود می اخالقی و هوس
شـويم کـه هـر     ای تعقیب می سايه ۀيک از ما به وسیل

تـر و   چه کمتر با زندگی خودآگاه فرد درآمیـزد، سـیاه  
 (002: 0211 . )يونن،تر است متراکم

دنیـای درون   ۀجايگـاه هیـوالی سـرکوفت   سايه 
هايی کـه انکـار کـرديم و کوشـیديم تـا       است. ويژگی

انـد و در   کن کنیم، ولی کماکان در درون ما نهفته ريشه
منفـی   یضمیر ناخودآگاه فعاال هستند. چهر ۀدنیای ساي

مثل شخصیات شرور، ضـد   يیهاسايه روی شخصیت
 (12: 0202 ،)وگلر .شود قهرمان يا دشمن فرا افکنده می

به زعم يونن سايه وجه مثبت نیـز داردی سـايه   

منبع برانگیختگی، آفرينندگی و هیجـان عمیـق اسـت.    
انـد. در   اينها برای رشد کامل انسـان ضـروری   ۀکه هم

الزم بـرای انسـان کامـل شـدن      ۀواقع سايه سرچشـم 
 است.

در  (:the wise old man) پیررر خرررد. 3-1
فراخـود، خـدای    یساحت روان آدمی، پیرخرد نماينـد 

ای از شخصیات ما است کـه بـا همـه     درون ما و جنبه
تــر و  ايــن فراخــود، عاقــل  چیــز مــرتبط اســت.  

الگـو  اين کهن (22: )همـان  .تر از انسان است منش بزرگ
بینـی،   شـود کـه انسـان نیازمنـد درون     آنگاه پديدار می

ريـزی اسـت و    و برنامه گیری تفاهم، پند نیکو، تصمیم
د. پیـر دانـا   اين نیاز را برآور قادر نیست خود به تنهايی

طبعی دوگانه و مت،ضاد دارد و قـادر اسـت در هـر دو    
جهت خیر و شر کار کند، که برگزيدن هر يـک بسـته   

 (10-12: 0200)مورنو،  .آزاد انسان است یبه اراد
تـرين   را مهـم « خـود »ونن ي: (self) خود .5-1
 ۀايجاد تـوازن بـین همـ    با« خود»دانست.  الگو می کهن
سـاختمان شخصـیات    های ناهشیار برای تمـامی  جنبه

« خـود »سـان  کنـد. بـدين   وحدت و ثبات را فراهم می
های مختلف شخصـیات را بـه    کند که بخش تالش می

که  يکپارچگی کامل برساند. بنا به نظر يونن، هنگامی
جدای و با پشتکار بـا عنصـر نرينـه يـا     ای فرد به گونه
کنـد تـا بـا آنهـا مشـتبه      خود مبارزه مـی  ۀعنصر مادين

دهد و بـه   خود را تغییر می ۀنشود، ناخودآگاه خصیص
عنـی  ي« خـود » شکل نمـادين جديـدی کـه نمايـانگر    

 )يونـن،  .شود روان است، پديدار می ۀترين هست درونی

0201 :012) 
کلیات و تمامیاـت  فرانمود « خود» در نظر يونن،  

آگـاه او اسـت.    محتوای آگاه و نـا  انسان، يعنی تمامی
را در مشرق زمین کشـف کـرد.   « خود» ۀيونن انديش

اين نمادهـای   ای مطلقاً معنوی که در مانداالها، انديشه
انـد.   و مکاشفه، به طرزی نمادين بـازنموده شـده   تأمل
، يگانگی و جاودانگی فـردی و کل،ـی را درهـم    «خود»
يونن  خود و خويشـتن نمودگـار    یآمیزد. به عقید می
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 ت انسان و غايت رشد او است.کلی
الگويی توجه خود را بر عناصـر عـام،    نقد کهن 

کنــدی  تکــراری و قــراردادی در ادبیــات متمرکــز مــی 
توان آنها را در چـارچوب سـنت يـا     عناصری که نمی

الگويی هـر اثـر    تأثیرات تاريخی توضی  داد. نقد کهن
کنـد.   بخشی از کل ادبیات مطالعه مـی  ۀی را به منزلادب

 -الگوهـا  اين است که کهـن  الگويی نقد کهن ۀاصل پاي
هـــای روايـــی و  هـــا، طــرح تصــاوير، شخصـــیت 

هــای نــوعی  هــای نــوعی، و ســاير پديــده مايــه درون
ايـن   آثار ادبی حضور دارنـد و بـه   در تمامی -ادبیات

اطات متقابـل اثـر   ارتب ۀای را برای مطالع ترتیب، شالوده
ـتر نـک. مکاريـک،     .آورد فراهم می : 0202)برای تفصیل بیش

020-022)   
الگوهـا کـه محتويـات     يونن کهن ۀانديش ۀبرپاي

دهنـد در اسـاطیر و    مـی   ناخودآگاه جمعی را تشـکیل 
هــا و رؤياهــا آشــکار  هــای ملــل و در فــانتزی افســانه
ای  فردوسی که مجموعـه  یاثر ارزند  شاهنامهشوند.  می

را   ايـن اسـاطیر را دربـردارد، بايـد آن     عظیم و غنی از
ای از میـراث تجربیـات نیاکـان و بـه      همچون گنجینه

ايرانیـانی دانسـت کـه     عبارتی تبلور ناخودآگاه جمعی
های آن حاوی چندين عنصر سـاختاری   داستان تمامی

مشابه و مشترک است که بـه قـول کريسـتوفر وگلـر     
ــههــآن ۀلســروک  شــمول در تمــامی نحــوی جهــان ا ب
 شود.   های پريان و رؤياها پیدا می ها و قصه اسطوره

فردوسـی   شـاهنامۀ هـای   در جای جای داستان
آشـکاری   یويژه داستان نبرد رستم و اسفنديار، نحـو  به

ايـن  ۀ شود و مجموعـ  می الگوهای متنوع ديده  از کهن
ند کـه  الگوها معرف خويشکاری يا  نقشـی هسـت   کهن

کلـی در اسـاطیر   طور  اين داستان و بهها درشخصیت
شناسـی يونـن،    کنندی و در واقع از منظـر روان  ايفا می
هـای متعـدد    داستان، تجلـی   یهايک از شخصیت هر

دنبـال   هـای اعضـای يـک پیکـر بـه      روان واحد و پاره
خورنـد. بايـد    مـی   هـم پیونـد   هدف و منزل غايی بـه 

 یهاها و شخصیت داستان يادآوری کنم که هر يک از

ــوانی و   شــاهنامه در هــر ســه بخــش اســاطیری، پهل
 تاريخی  رفیت تحلیل نقد يونگی را دارد.  

 
 تحقیق ةپیشین

نام صادق  ايران بیشتر با شناسی در آغاز نقد ادبی روان
پیونـد خـورده    بـوف کـور  ويـژه  ههدايت و آثار او، ب
اولـین کسـی کـه از منظـر      شـاهنامه  یاست. در حـوز 

آن نگـاهی   یهـا شناسی به داسـتان و شخصـیت   روان
انداخته، محمود صناعی اسـت. محمدرضـا امینـی در    

ـ مقاله  ۀای داستان ضحاک و فريدون را بر اساس نظري
علـوم اجتمـاعی دانشـگاه شـیراز بـه       ۀيونن در مجل
ـ  ۀاند. تحلیل داستان سیاوش بر پاي چاپ رسانده  ۀنظري

پژوهشـی زبـان و    ۀيونن اثر اقبالی و ديگران در مجل
کیـومرث گـل    یادبیات فارسی نشر يافته است. اسطور

شـاه اثــر فاطمــه مدرسـی در مجلــه علــوم اجتمــاعی   
دانشگاه شیراز به چاپ رسیده اسـت. تـا آنجـايی کـه     

ايـن   ای بـا عنـوان   نگارندگان اطالع دارند تاکنون مقاله
 ای چاپ نشده است. مقاله و رويکرد آن در مجله

 
 ها و اهداف تحقیقفرضیه
با آنکه در سطوح  اهری و حماسـی نوشـته    شاهنامه

اش  ای هـای اسـطوره   شده است، با توجه بـه گـرايش  
ای درونی و عمیـق بـدان نگريسـتی     توان به گونه می

های  ها و نمادهای اليه های  اهری، سمبل يعنی شکل
 اند. باطنی

هـا و   جمعی و حماسهنگاه يونن به ناخودآگاه 
 افسانه نگاهی اشراقی است.

ــ  ــد کهــن الگــويی و نظري ــت  ۀنق ــد فردي فراين
تـــوان در  گفتمـــانی منســـجم اســـتی و آن را مـــی
 شـاهنامه چهارچوب گفتمانی مسـتقل، متـونی چـون    

 بررسی کرد.  
شناسی تحلیلی يونـن، در   روان یترين گزار مهم

های جهـان و رؤياهـای بشـری تبلـور      سط  اسطوره
 يابد. می
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شناسـی تحلیلـی يونـن از     نگاه و رويکرد روان
ــیکی چــون   ــتن کالس ــاهنامهم ــاهیم و ش ــد مف ، واج

 ک گفتمان است.  ي های عمومی ويژگی
انـدازی   پژوهش حاضـر درصـدد طـرح چشـم    

 شـاهنامه السـیک  شناسانه از نوع يونگی به متن ک روان
ای را  اين رويکرد، اهداف خـاص و عمـده   است و با

توان به موارد زيـر   آن می ۀکند که از جمل گیری می پی
 اشاره کرد:

ــن    ــک از که ــر ي ــی ه ــونگی تجل ــین چگ تعی
 الگوهای يونن در داستان رستم و اسفنديار.

ــک از      ــر ي ــنش ه ــین ک ــه و تبی ــین رابط تعی
مچـون رسـتم   اين داستان و قهرمانی ه یهاشخصیت

 با کهن الگوی قهرمان.
 تعیین نقش زال و سیمرغ از نظر کهن الگويی.

سیمرغ و عواملی چـون رخـش در    ۀتعیین رابط
 رسیدن به کهن الگوی تفرد و خويشتن.

های جـدی موجـود    نشان دادن موانع و چالش 
 در مسیر فرايند فرديت.

عوامـل و کهـن    ۀايـن موضـوع کـه همـ     تبیین
توانند در رسیدن به فرايند فرديت به انسـان   الگوها می

اينهـا بـه   ۀ اينکه بتوان از همـ ياری رسانند، مشروط به
 موقع بهره گرفت. طور منطقی، مشروع و به

 

 نيرد رستم و اسفندیار روایت داستان
پیشـین خـود را در    یگشتاسب پس از کامیـابی، وعـد  

بــرد. ســپردن تــاج و تخــت بــه اســفنديار از يــاد مــی
جـای  خواهد، پیمان خويش را بـه اسفنديار از پدر می

آوردی اما گشتاسب کـه بـه پادشـاهی خـود دل بسـته      
 شود.  جويی به جاماسب متوسل میاست، به چاره

نگـرد و مـرگ   جاماسب طالع اسـفنديار را مـی  
دسـت رسـتم زال   زابل و بـه زودهنگام اسفنديار را در 

گويد، حتی پادشاهی ايـران بـه   کند و میپیشگويی می
اسفنديار سپرده شود، باز هم وی را از اين سرنوشـت،  

گريزی نخواهـد بـود. ايـن آگـاهی، گشتاسـب را بـه       
خواهـد، رسـتم را   کشاند و از اسـفنديار مـی  بیراهه می
 بسته به درگاه او بیاورد تا تخت شـاهی را بـه او  دست

هـای رسـتم،   بسپارد. ياد کـرد اسـفنديار از جانفشـانی   
پاسخی جز پافشـاری پـدر در اجـرای فرمـان نـدارد.      

داند که گشتاسب از اين فرمـان، مـرگ او   اسفنديار می
خواهــد. کتــايون بــا و حفــظ پادشــاهی خــود را مــی

های رستم، نبرد با پهلـوانی  يادآوری بخشی از دالوری
شمرد و فرزنـد  پسند میچون او را در آيین دادگری نا

دارد. خود را به زاری از رفتن به سیستان برحـذر مـی  
گیـرد و شـبگیر   اما اسفنديار، سخنان مادر را ناديده می

کنـد و در دو  سوی زابلستان حرکـت مـی  با سپاهی به
سوی زابل سـر  راهی زابل و دژگنبدان، شتر از رفتن به

د. بـه  گیـر پیچد و اسفنديار اين را بـه فـال بـد مـی    می
 ايـن  برند، تـا شـومی  دستور اسفنديار، شتر را سر می

کار به خودش برگردد. کاروان پـس از سـپردن راه در   
 زند.  ساحل هیرمند خیمه می
شود، تا پیکی خردمند بـه  اسفنديار بر آن می

نزد رستم بفرستدی از ايـن روی بهمـن را بـه نـزد     
کنـد، تـا از او بخواهـد بـه فرمـان      رستم روانه می

گشتاسب گردن نهد. بهمن که از فـراز کـوهی بـه    
نظاره ايستاده بود، با ديدن برزو بـاالی تهمـتن از   

کند و سنگی سترگ چیرگی او بر اسفنديار بیم می
غلتانـد، تـا بـا کشـتن او، رنـج      به سوی رستم می

آنکـه از جـای    اسفنديار را کم کند. اما رستم بـی 
 کند. بجنبد با پاشنۀ پا سنن را دور می

سـوی  گـزارد، رسـتم بـه   بهمن پیام پـدر را مـی  
بینـد. اسـفنديار   تازد. جايگاه اسفنديار را میهیرمند می

خوانـد و  خود فـرا مـی   یبا ديدن رستم او را به سراپرد
خواهد، خود بنـد بـر پـای نهـد و بـا او نـزد       از او می

بنـدد بـا رسـیدن بـه     گشتاسب بیايد و با او پیمان مـی 
پـای رسـتم بـاز خواهـد کـرد.      پادشاهی، خود بند از 

کوشـد  دارد. اسفنديار مـی رستم بند بر پای را ننن می
با کوچک شـمردن رسـتم او را بـه خشـم آورد. امـا      
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يـاد نبـرد،    دهـد کـه از  رستم با آرامش او را اندرز می
 اند.  شاهان کیانی، پادشاهی از خاندان رستم يافته

پهلوان پیرو پشـوتن بـرای    یهای چندروزتالش
 آشتی کشانیدن اسفنديار بیهوده است.  

-سرانجام، هر دو به جنن تـن بـه تـن در مـی    

  کشـد. چیـره شـدن   دهند. نبرد دو پهلوان به درازا مـی 
رسـد.  نظـر مـی  غیـرممکن بـه  تـن،  بر اسفنديار روئین

های بسـیار  رخش و رستم هر دو به تیر اسفنديار زخم
شوند. تیرهای رسـتم بـر   ن میدارند و غرق خوبر می

-افتد. رخش توان را از دست میاسفنديار کارگر نمی

شود تا رخش بـه خانـه بـازگردد.    دهد. رستم پیاده می
چکیـد، در  هايش خون میکه از زخمخود نیز درحالی
و   گیرد و زال درمانده تنها راه چـاره باالی کوه پناه می

دانـد.  مـی  درمان رستم و رخش را استمداد از سیمرغ
از اين روی زال با آتش زدن پر سیمرغ، او را به يـاری  

خواند. سیمرغ با منقارهای خود تیرها را از تـن  فرا می
کشـد و بـا مالیـدن پرهـای     رستم و رخش بیرون مـی 

کنـد. سـیمرغ کـه    دو را درمان می ها، آنخود بر زخم
کوشد با اندرز، رستم را از نبرد با اسفنديار بـازدارد،  می

اسفنديار در هـر دو دنیـا    یسازد که کشنداو را آگاه می
رنج خواهد کشید. با اين همه رستم را بـه کنـار دريـا    

گويـد،  دهد و میبرد. درخت گزی را بدو نشان میمی
تیری دو شاخه از چوب اين بساز. به زر آب بپـرور و  

که دسـت  اسفنديار را نشانه کن، بداندر کارزار، چشم
ن تیــر را در چشــمان اســفنديار سرنوشــت، خــود ايــ

 خواهد نشاند.
نبـرد   یسحرگاه، رستم پـیش از اسـفنديار آمـاد   

. اسفنديار در شـگفت از زنـده مانـدن او، بـه     شودمی
گويد، همانا زال به نیروی جـادو، رسـتم و   پشوتن می

رخش را به زندگی بازآورده است. امـا رسـتم قبـل از    
ی سـوگند  آن، هماورد را به دادار زردشت و ديـن بهـ  

جويی بردارد و به میهمـانی  دهد که دست از ستیزهمی
کـه پـس از پیشـکش     کندمیسرافرازش کند و وعده 

عنـان بـا او بـه نـزد     کردن هدايای بسـیار، خـود هـم   

گشتاســب خواهــد آمــد و فرمــان پادشــاه را، اگرچــه 
کشتن و بندکردن باشد، گردن خواهد نهاد. اما سخنان 

گیـرد. نـاگزير   مغرور درنمیرستم در اسفنديار نابخرد 
گذارد، سپس آن تیـر گـز   رستم نیز تیر را در کمان می

کند. تیـر در  دست سرنوشت رها میکمان به ۀرا از چل
نشاند. اما نشیند و او را بر خاک میچشم اسفنديار می

اسفنديار در دم مرگ، گشتاسب، پدرش را قاتل خـود  
دسـت او   سـپارد تـا بـه   داند. بهمن را به رستم میمی

 (020-000: 0202یص از دبیرسیاقی، )تلخ .پرورده شود

 

 نيرد رستم و اسفندیار تحلی  داستان
 یمعنـای آفريـد   بـه  spanta dātaاسفنديار در اوستا 

مقدس. اين واژه نیز، نام کـوهی اسـت کـه در زامیـاد     
گويـد،  يشت از آن سخن رفته اسـت. پـورداوود مـی   

بـه نـام    شـاهنامه احتماالً اين همان کوهی است که در 
در  (01: 0211)نـک. پـورداوود، ج دوم،    .سپند آمده اسـت 

فروردين يشت و نیز ويشتاسـب يشـت از اسـفنديار    
نـام  سخن گفته شده است. در کتب پهلوی از وی بـه  
شـود.  پهلوان و مدافع وفادار و استوار دين بهی ياد می

ويـژه  هايش، بـه دالوری ۀملی به واسط ۀاما، در حماس
دلیل جنن او با رستم و مـرگ انـدوهبارش بسـیار    به

)نـک. يـار    .شـود تر از آنچه هست، نمـودار مـی  بزرگ

 (  202-211: 0202شاطر، 

است.  raoδa taoxma یواژ ۀيافترستم تحول
معنای رُستن، رويـش و بالنـدگی   به raoδa جزء اولی
ــه taoxmaو جــزء  ــای ب ــر، تهــمی معن پهلــوان و دلی

انـدام. گرچـه سـرکاراتی    پیکر، درشتدرمجموع قوی
معنـای رودی  ، بـه  rauta-us-taxman رستم را از 

: 0200)تسـلیمیی میرمیـران،    .نظـر دارد  به بیرون روان، در

022) 

از میان بزرگان جنگاور، رسـتم پهلـوانی اسـت    
را به خود  شاهنامهمراتب بیش از ديگران، اوراق که به

  اختصـاص داده اســتی امــا از رســتم در اوســتا نــامی 
های پهلوی جز يکی دو بار نشـانی   رود و در متننمی
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او  ۀو خاستگاه حماسـ  (22: 0202)آموزگار،  از او نیست
ملـی   ۀو خاندانش، يکی از دشوارترين مسائل حماسـ 

ملی به رسـتم داده   ۀرغم اهمیتی که در حماساست. به
هــايی از دشــمنی اولیــه روحــانیون هشــود، نشــانمــی

-ای که اسفنديار با رستم میزردشتی با او را از مبارزه

تـوان پیـدا   گیـرد، مـی  کند و انتقامی که بهمن از او می
 کرد.  

-ای از مورخان اسالمی نقل مـی رواياتی که پاره

حرمتـی  کنند، آشکارا نبرد اسـفنديار بـا رسـتم را بـی    
رسـاندن نسـب او بـه    داننـد.  رستم به دين بهـی مـی  

ديگری از دشمنی روحانیون با اوست.  ۀضحاک، نشان
يـک از افـراد خانـدان او در جهادهـای     نه او و نه هیچ

نکتـه نیـز حکايـت از     گشتاسب شرکت ندارند. ايـن 
هـای  کند که بیرون دورهها میای از افسانهوجود دوره

 های اوسـتا اوستا پديد آمد و تنها بعدها بود که با دوره
-ای شـباهت درآمیخت. نسبت رستم در اوستا و پـاره 

هـای ديگـر،   های وی با بعضی کارکردهای شخصیت
سبب شد او را با گرشاسب، گونـدوفارس و ديگـران   

ـتر، نـک. يـار شـاطر،      .يکسان بدانند : 0202)برای اطالع بیش

 (000-001: 0202ی بهار، 222-221
 ن کهـن یيآ اند که رستم پیرو اين عقیده برخی بر

زردشتی است و با گشتاسب و اسـفنديار کـه در    پیش
آيین زردشتی همداسـتانی نـدارد    های دينی حامی متن
از او نیســت.  هــای دينــی نــامی رو در مــتن ايــن و از

گروهی نیز عقیده دارند کـه رسـتم در اصـل قهرمـان     
هـای مربـوط    های سکايی بوده است و داسـتان  داستان
هـای ديگـر التقـاط يافتـه      بـا داسـتان   شاهنامهبه او در 
 (22: 0202)آموزگار،  .است

هـای قابـل تـوجهی میـان     مهرداد بهار شـباهت 
رسـتم و اسـفنديار و آشـیل و هکتـور و نیـز       ۀحماس

های زيادی میان زادن رستم و زال و کريشـنا  همانندی
های مهابهارات( پیدا کرده اسـت.  )پهلوان عظیم جنن

-کنـد و مـی  ون مقايسـه مـی  او گشتاسب را با آگاممن

هومری اسـت کـه    ۀايرانی، تلفیق با نمون ۀگويد، افسان

ــأثیردر طــی  ــان و ت ــان يونانی ــل فرهنگــی می ات متقاب
ايرانیان شرقی پس از فتوح اسکندر انجام يافته اسـت.  
اگرچند، اين حقیقت که رسـتم بـرخالف هکتـور بـه     

شود، ضعفی در ايـن مقايسـه   دست دشمن کشته نمی
گويد ايـن اخـتالف در بررسـی    آورد. او میپديد نمی

آورد. زيـرا  وجود نمیتطبیقی ما مانع و خلل خاصی به
ها، اشتراک و در علم اساطیر و بررسی تطبیقی حماسه

ای از ات يونـانی در پـاره  تـأثیر ها مهم است. اما مايهبن
کلـی مـردود   های اين اسطوره را شايد نتـوان بـه  جنبه

اين اسـطوره و خاسـتگاه آن را   گیری دانست. او شکل
 .ای از سند تا مـاورالنهر دانسـته اسـت   اساساً در منطقه

  (202-211: 0202ی يارشاطر، 000-022: 0202بهار،  :)نک
تـوان کشـمکش و   نبرد رستم و اسفنديار را می

هـا و سـاختار شخصـیتی    جدال دو نسـل بـا ويژگـی   
شخصـی  محکم، مجرب و آسوده و ديگری با ويژگی

طلب دانسـت. تـالش جنـون   جاه و ، خودخواهناپخته
های درونی او بـرای دسـتیابی   آسای اسفنديار و جدال

به راه درست برای کسب خشنودی پدر و در نهايـت  
سـلطنتی و جـدال رسـتم بـرای      ۀتکیه زدن بر اريکـ 

هـا  چگونگی آزاد شدن از چیرگی اهريمن. اينها انگیزه
ايسـتا و   هايی است که قهرمـان را از دنیـای  و وسوسه
سوی دنیای تغییر و حرکت و خطـر و بـه  با لمت به

 کشاند.  قول کمبل، دعوت به ماجرا می
های ملل ايـن گـذار و مسـیر    در اساطیر و قصه

دهـد.  های مختلف خود را نشان مـی به اشکال و گونه
پـدر  الگوی گشتاسب پادشاه خودکامه، کابوس و کهن
هـای دشـوار   ديومانندی است که فرزند را در آزمـون 

کند و تا طورجدی وارد وادی خطر میآيین تشرف به
روسـت کـه او   ايـن  کشـاند. از سرحد نابودی او را می

بارها به مادر پناه برده است. کـامالً طبیعـی اسـت کـه     
گاهی قهرمان، نخست بکوشد تا اين سـفر پرمـاجرا و   

کار شانه خـالی   خطرآفرين را در پیش نگیرد و از زير
دعوت را با بیـان  گويد: قهرمانان معموالً وگلر می .کند

هـای ضـعیف رد   فهرست بلندبااليی از عـذر و بهانـه  
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کنند و طی کوشش، آشکارا برای تعويـق انـداختن   می
گوينـد، فقـط بـه    مواجهه با سرنوشت ناگزير خود می

ای پذيرند کـه مجموعـه  شرطی اين ماجراجويی را می
شند. ايـن عـذر   عهده نداشته بااز تعهدات سنگین را به

رونـد و معمـوالً   شـمار مـی  ها موانع موقتی بـه و بهانه
 (002: 0202)وگلـر،   .کنداضطرار جستجو مغلوبشان می

شـود. در کتـاب   وقفه منجر بـه فاجعـه مـی   البته رد بی
 ۀمقدس، همسر لوت به اين دلیـل تبـديل بـه مجسـم    
نمک شد که ندای الهی، مبتنی بر ترک خانه، در شـهر  

د. نگـاه بـه   سر نگاه نکردن را رد کرپشتصدوم و به 
فکر گذشته بودن و رد واقعیـت، اشـکال   سر، به پشت

 (002)همان:  .مختلف رد کردن دعوت است
چنان قدرت و سلطنت در جانش  گشتاسب، آن

هـا  سختی تـوان درک ارزش ريشه دوانیده است که به
های مورد نیاز خودآگـاه را  را دارد. سايه معموالً ارزش

پوشاند که فرد به دشواری بتوانـد آنهـا را   ای میگونهبه
رو، گشتاسب نمود کهناين وارد زندگی خود کند. از

گـوی  نگر و پـیش  سايه به جاماسب وزير آيندهالگوی 
شـود. او در واقـع عقـل درون و    خويش متوسل مـی 

کنـد. در  آگاهی و دانش درونی گشتاسب را زايل مـی 
دهـد و  ردانا را نمود میپست پی ۀاينجا، جاماسب، جنب

رسـاند. گرچـه،   شیطانی خود را بـه ثبـوت مـی    یچهر
هـای متضـاد و   های روحی و چـالش بـا بخـش   تنش

وجوه منفی روان بـرای سـاخته شـدن روح و ايجـاد     
ــا ايــن  ــر الزم اســت. جاماســب ب ــد، تغیی کــار و ترفن

افکنـد تـا   ای شیطانی در جان گشتاسـب مـی  وسوسه
دست رستم رقم خـورد، امـا   مرگ اسفنديار در زابل به

هايی در روان وجود دارد که مانع از روند کسـب  نیرو
شوند. آن نیروهـا، غـارتگران   خودآگاهی در انسان می

بخش مثبت روان هستند. تسـلیم شـدن اسـفنديار بـه     
نظـر عملـی قهرمانانـه و    خواست پدر، گرچه  اهراً به

اطاعت از اوامر او در شـرايط سـخت بحرانـی تلقـی     
د، اما در نوع خود فشـار و کشـمکش پـیش از    شومی

-حد و بیشتر و بیشتر را میان دو طبیعـت متضـاد مـی   

 شود.  های مثبت روان میگردد و سبب نابودی انرژی
 ی خام خورددو روز و دو شب باده

 ش دل آرام کــــردـــر ماهرويـــب

 دــب آگــــاه شــسیم روز گشتاس

 دگــــاه شـــ یدـــکه فرزند جوين

 دشــه بفزايـی در دل انديشـــهم

 ت آرزو آيدشــاج و تخــی تـهم

 ان شاه جاماسب راـد آن زمــبخوان

 ان لهــــراسب راــگويالـهمان ف

 ر کنــــارـا بــها زيجــد بــبرفتن

 ارــو اسفنديــاه از گــد شـبپرسی

 ی درازــــود زندگانــه او را بــک

 ازـــنادی و آرام و ـــه شـنشیند ب

 ر نهد تـــاج شاهنشهیــر ه ســب

ـهـــی و مــهـــی  برو پای دارد ـب

   (2/0020/01-22) 

 

گشتاسب به تسخیر سـايه درآمـده اسـت و بـه    
قول يونن، کسی که به تسخیر سايه درآمده باشـد در  

ايستد و هر لحظـه در دام خـود   پرتور نور خويش می
بـر ديگـران   کوشد تـا  افتد و در هر فرصتی میفرو می

اين اثرگـذاری منفـی    ۀنتیج اثر منفی شديد بگذارد. در
شديد است که من خودآگاهی، اسفنديار، در پیمـودن  

خويشـتن، راهـی    الگویمسیر تفرد و دستیابی به کهن
اينکه بـه پادشـاهی   گیرد. او برای اهريمنی را پیش می

جويـد. ديـدگاه   مـی هـا بهـره   برسد، از بدترين شـیوه 
اسـفنديار، تـوان ديـدن حقیقـت و درک      پـذير آسیب
دهند. چشـمان درون و  های درونی را به او نمیارزش

انـد. او شـهود درون   پذير مانـده بصیرتش کامالً آسیب
خود را کامالً از دسـت داده اسـت. وحـدت روان او    

از هم گسسته است. بنابراين فقدان شهود، عـدم   کامالً
ود، باعـ   حساسیت مثبت يا عدم پیروی از دانش خـ 

شود که نتايج نادرست و حتی فاجعـه هايی میانتخاب
 باری دارند.  
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راه از  شـود کـه وی در ايـن   اينها باع  می ۀهم
ـ پذيرفتن رهنمودها و پنـدهای هـدايت   آنیمـای   ۀگران
عنـوان نمـود   درونش نیز خودداری کنـد. کتـايون بـه   

هـای  کوشـد او را از درک کـنش  آنیمای اسفنديار مـی 
يـاری دهــد. آنیمـای روان او ديگـر قــادر    ناخودآگـاه  

تـر  نیست، بعدهای مخالف روان را به يکديگر نزديک
جويانـه و آشـتی   صـل   ۀگرداند و آنها را با هم به نقط

 ۀاش و بقیـ گمشـده  ۀتواند، نیمـ بکشاند. او ديگر نمی
ــی   ــد. کشــش درون هــويتی را کــه از دســت داده بیاب

 اسفنديار، نبرد سايه و قهرمان است.  
ايـن ترديـد در    ۀتـرين نشـان  زيباترين و جذاب

خوابیدن شتر در دو راهـی زابـل و دژ گنبـدان     ۀصحن
کشـد. ايـن کشـتن شـتر،     است. اسفنديار شـتر را مـی  

درون  ۀسـاي  ۀوسـیل نمودی از تسخیر خودآگـاهی بـه  
و شـهود   روان است. شتر درواقـع، نمـودی از غريـزه   

قبال درونی است که اسـفنديار بـا کشـتن آن، بـه اسـت     
پـذيری خـود   رود، و میزان آسیبخطرهای جدی می
بخشـی از  رساند. اين شـتر، معـرف،   را به حداکثر می
و عقل درون اسـت کـه کـل معرفـت و     شهود، دانش 
کنـد. او همـان کسـی    تر را حمل مـی خويشتن بزرگ

آن شهود، دشـمن پنهـان را آشـکار     ۀوسیل است که به
ر، همـان يـاری  کند. پیرخرد کوچک درون اسفنديامی

کنـد و راه  رسان است که در پیشاپیش او حرکت مـی 
گويـد کـه از کـدام راه بايـد     نماياند و مـی را به او می

رفت، تا بیشترين فايده را برای اسفنديار داشـته باشـد.   
کند. او اين خرد غريـزی را  اسفنديار شتر را درک نمی

کشد و بـا کشـتن شـتر    دهد و او را میتشخیص نمی
شـود.  روان او وارد مـی بزرگ به کـل  ۀصدم است که

پشـــوتن در تـــالش اســـت کـــه او را انـــدرزهای  
بـردی  ای دهدی اما او نیز کاری از پیش نمیخیرخواهانه

پیرخـرد  الگوی تواند، نمود کهنروی پشوتن میاين از
کوشد درايت و بصیرت الزم در شـناخت  باشد که می

قهرمان را مجهـز  سايه را به او بدهد. مرشد، شخصیت 
ای به انگیزه، الهـام، معیـار هـدايت، آمـوزش و هديـه     

کمک کسی يـا چیـزی    کند و قهرمان بهبرای سفر می
ــاتوان و ضــعیف از راهنمــايی مــی شــود و داســتان ن

: 0202  )وگلر، .پذيرش چنین انرژی خامی ناقص است

10)   
 دارپشوتن بدو گفت کای نام

 ی تو از کارزارچنین چندگويــ

 تا تو رسیدی به تیر و کمانکه 

 اين گمان و ابلیس راــنبد بر  ت

 ونــای کن به دل ديو را راه داده

 ونــاين رهنم نشنوی پند همی

ت   ر بینم همی پر ستیزــخی دـل

 زـز ريـهرچ گفتم همه ري کنون
(2/0000/100-101) 

 
ــايه آن   ــهمگین س ــروی س ــا، نی ــان روان  ام چن

فـرو بـرده کـه قـدرت     اسفنديار را در سـیاهی خـود   
ــايی خــود را در آن مســیر از   تشــخیص و درک و بین

-ای تلخ مـی يونن، گاه تجربهقولدست داده است. به

 و يـا مـثالً باليـی بـر سـرمان      ياری ما بشتابد تواند به
سـايه فـروکش کنـد.     هـای ها و انگیزهتا گرايشبیايد 

تواند، همین نتیجـه  گاهی هم يک تصمیم قهرمانانه می
در بر داشته باشد. البته، تنها زمانی که انسـان بـزرگ   را 

کار ما را يـاری   پئو )خود( در ايندرون ما، يعنی میستا
رساند. نبرد رستم و اسـفنديار، نبـرد مـن خويشـتن و     

زدن کوشد با واپـس سايه است. رستم در اين میان می
تاريکی سايه، روشنايی آگاهی خود را به خودآگـاهی  

قهرمان در رويـارويی بـا سـايه    الگوی کهنبتاباند. اما، 
 ماند.  ناکام می

يونن بر اين باور است کـه گـاهی سـايه، تنهـا     
سـوی آن  هـم « خـود »سبب قدرتمند است کـه   بدين

-داند سـايه او را برمـی  ای که انسان نمیگونهاست. به

ــود   ــا خ ــزد ي ــن،  .انگی ــن از (022: 0211)يون روی، اي
زردشـت اسـت،    ۀآورد هديتنی اسفنديار که ره روئین
 تواند، مصداقی برای همسويی خود با سايه باشد.می
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ــاز هســتی  ــان از آغ ــواره، انس ــاکنون، هم اش ت
تـرين  دغدغه و اندوه زيادی داشته اسـت. امـا بـزرگ   

مـرگ بـوده    ۀلئاش، مسـ دغدغه و اندوه بويژه فلسفی
يـافتن بـه    است. اشتغال دائم ذهن انسان برای دسـت 

برانــداختن و بــه تعلیــق درآوردن هســتی ســرمدی و 
تـرين چـالش زنـدگی    ترين و بديهیزمان مادی، مهم

ـ  پیش ويـژه  هروی او بوده است. از اين روی، انسـان ب
اساطیری و باستانی از زمـان عـادی و مـادی و    انسان 

کنـد و بـه  سپنجی و ناسوتی که فرتوت و پیرش مـی 
کشـاندش، گريـزان اسـت و    سوی مرگ و نیستی می

اين بوده است تا خود را به مرزهای حیـات   تالش او
ای کـه در جهـان   گونـه جاويدان نزديک گردانـدی بـه  

سپنجی، زمانی چون دهر پارمنیدی داشـته باشـد و از   
 اين طريق خود را با زمان ابدی پیوند زند.  

در اساطیر ملل، جاودانگی بـا اشـکال مختلـف    
حیـات بـه  آب ۀوسـیل نمود پیدا کرده است. گاهی بـه 

آيد که هر کس از آن بخورد يا احیانـاً در آن  دست می
ماند. میرچا الیاده آورده اسـت  غوطه زند، جاويدان می

تجديد شباب است و مورث عمـر   ۀکه آب حیات ماي
جاويــد. آب حیــات جــوهری جــادويی و خاصــیت 

تطهیـر و تجديـد    ۀدرمانی دارد. غسـل تعمیـد وسـیل   
 (021-001ی 0212الیـاده،   :)نـک  .حیات دانسته شده است

 یگاهی با خوردن گیـاهی يـا نوشـیدن شـیر و عصـار     
 گیاهی، انسان در پی جاودانگی بوده است.  

در آثار صـوفیان، آب حیـات بـه صـورت آب     
زندگی و آب حیوان و آب خضـر آمـده اسـت، و آن    
آبی است که در بـاور قـدما درانتهـای عـالم مسـکون      
جای دارد و جـاری اسـت. هـر کـس از آن چشـمه      

د، عمری جاودانی خواهـد يافـت. در اصـطالح    بنوش
 ۀصوفیان آب گـاهی کنايـه شـده اسـت از سرچشـم     
عشق و محبت که هر که از آن بچشد، هرگـز معـدوم   

درخـت و   (0/0: 0200، )گـوهرين  .نگردد و فانی نشـود 
تری پیدا کـرده اسـت   آن مفهوم استعاری یخوردن میو
خواســته اســت بــه طريــق نیــز انســان مــی و از ايــن

 ودانگی دست يابد.  جا
 گفت دانايی به رمز ای دوستان

 که درختی هست در هندوستان

 او خورد و برد یهرکسی کز میو

 هرگز بمرد یـــنی شود پیر و ن

 (2200-000/2200/)مثنوی، 

 

ــین   ــخن از روئ ــف س ــای مختل ــی  در جاه تن
تـن شـدن او    اسفنديار استی ولی از چگونگی روئـین 

 (12: 0202)آموزگـار،   .در هیچ متنی سخنی نرفتـه اسـت  

تنـی بـا جـاودانگی و مصـون مانـدن از      اساساً روئـین 
، مرگ و... مـرتبط اسـت. در برخـی    ها، بیماریآسیب

تنـی و  اساطیر، پوشیدن لباس خـاص، نـوعی روئـین   
عمر طوالنی برای قهرمان به همراه داشـته اسـت. ببـر    

ناپذيری و مصـونیت بـه  بیان، برای رستم نوعی آسیب
شت. برای ايضـاح مطلـب الزم اسـت گفتـه     همراه دا

معنای ببر بیان  یتوان دربارشود، که حداقل دو نظر می
باشـد و   «ببـر »، پوسـت  «ببـر »ه دادی اگر، منظور از ئارا
ايرانـی   bagيـا   bayمعنای خدا از ريشه را به  «بیان»

نسـبت درنظـر بگیـريم.     ۀرا نشان «ان»باستان بدانیم، و 
خدا يا خـدايان   ۀوسیلپوستی که بهشود، نتیجه اين می

رسـد تحلیـل زيـاد    نظـر مـی  تقديس شده است. که به
 در «بیـان »شناسـی  ای نباشد. گرچه از نظر زبانعامیانه
ايرانـی   یبايـد از واژ  «ببـر »سیاق يعنی بـا ترکیـب    اين

معنــای خیمــه، چــادر، پوشــش، بــه vidānāباســتان 
فتن تحول يافته باشـد. بـديهی اسـت بـا در نظـر گـر      

-معنای اخیر به حقیقت مفهومی آن بیشتر نزديک مـی 

ـین نـک.    هم «بیان» یريشه و تحول آوايی واژ ی)دربار .شويم چن

 (002: 0200الزار، 
ــین   ــفنديار روي ــا اس ــه ب ــتم در مواجه ــنرس   ت

 خـورد. رسـتم ارتبـاط خـود را بـا روان     شکست مـی 
خالق و شهود درونش از دست داده است. از منشـاء  

خويش جـدا مانـده اسـت. او سـترون      و اصل وجود
 زندگی درون او از ۀشده است و اکنون غرايز و چرخ
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گريـزد. کـوه   نتیجه او به کوه می رفته است. در  دست
مادر اسـت و چـون زهـدان مـادر،     الگوی يادآور کهن

گیرد تا بـار ديگـر دوبـاره بـا     رستم را در پناه خود می
یـات  کمک نیـروی مـاورايی و اهـورايی، زايـش و ح    

 دست آورد.  مجددی به
سـوی کـوه   تلخی شکست رستم و گريز او بـه 

فرصتی فراهم آورد تا قوايش را تجديد کند. او انسـان  
طلبـد. زال، پیرخـرد،   بزرگ درون خود را به ياری می

های بحـران و درمانـدگی، پرهـای جـادويی     در لحظه
کشد. سیمرغ در متون اوسـتايی،  آتش میسیمرغ را به 
ر بهرام يشت و رشن يشت، از آن ياد شـده  از جمله د

است. در متـون پهلـوی و منـابع دوره اسـالمی از آن     
صـورت  زياد سخن رفته است. سـیمرغ در اوسـتا بـه   

saēna mareqa    ،آمده است. در پهلوی سـین مُـرو
ــد   ــروردين يشــت، بن ــرغ ســین. در ف ــی م از  01يعن

saēna    نام برده شده، که نام شخصی است کـه پـس
. از فـروردين يشـت   است کردهاز زردشت زندگی می

آيد که سیمرغ اسم حکـیم دانـايی بـوده اسـتی     برمی
نـام بـرده    saēnaنـام سَـئنَ   ای بههمچنین از خانواده

سـیندخت   یشود. جالب اين است که جزء اول واژمی
ـتر نـک،   )برای اطـال  .نیز با سیمرغ هم اشتقاق است ع بیش

 (212/ 0: 0211پورداوود، 
آيـد،  طور که از معنای آن بر مـی پس سیمرغ آن

تواند فرد حکیم و دانايی باشد. بنابراين، در تحلیـل  می
ربط نیست، اگر بخواهیم سـیمرغ را  داستان ما هم، بی

-نماد پیرخرد تلقی کنیم. اما، سیمرغ درعین حـال مـی  

ايفا کند. زيرا هموسـت  الگوی مادر را تواند نقش کهن
باالند و شـهرتش را در جهـان   پرورد و میکه زال می

توانیم يکـی از  آنکه سیمرغ را نیز می پراکند. ضمنمی
 گويـد  فـرض کنـیم.  يونـن مـی    « خـود »های تجسم

صورت يک حیـوان نیـز نمـود پیـدا     معموالً به« خود»
کند و طبیعت غريزی مـا و پیونـد آن بـا محـیط را     می

کند. درسـت از همـین روی اسـت کـه در     مینمادين 
شماری حیوانـات  های پريان، با بیها و افسانهاسطوره

 (202: 0201) .کنیمدهنده برخورد میياری
خويشـتن  الگـوی  سیمرغ تبلور همراهـی کهـن  

است. او نیـز پیرخـرد اسـت کـه در تنگنـا و شـرايط       
شـتابد. در سـاحت روان   بحرانی به ياری قهرمان مـی 

خويشـتن، خـدای درون مـا و     ییرخرد نمايندآدمی، پ
موجـب دانـش و   ای از شخصیت ماست، که بـه جنبه

 بـه  های سخت زندگی جان توان از آزمونخردش می
هـای صـعب،   هـای آزمـايش  سالمت بـرد و از بوتـه   

ســربلند بیــرون آمــد. ســیمرغ، امــا حامــل داروهــای 
تواند دردهـا  گر زيادی است که می شفابخش و درمان

تسکین دهد. هرگاه شخصیت انسان، ضـعیف، کـم  را 
حال و ناپیدا شود، هرگاه نـاتوان از تحـرک و   جان، بی

شويم، هرگاه رخوت، تمـام وجـود مـا را    آفرينش می
شـويم.  گیرد. هرگاه دچار مـالل و يکنـواختی مـی   می

ــی ــت درون برم ــوير طبیع ــزد و آب روان را در ک خی
 کنـدی آن طبیعـت درون،  خشک زنـدگی جـاری مـی   

 همیشه همراه ما و در کنار ماست.  
 ردــر آتش ببـوان سه مجمر پـاز اي

 ردــه هشیار گــا او ســـد بـبرفتن

 دـــو باال رسیـو بر تیـر چـفسونگ
 دــــر بیرون کشیـــی پـز ديبا يک

 تـــز مجمر يکی آتشی بر فروخ
 تـــر لختی بسوخــبه باالی آن پ

 چو پاسی از آن تیره شب درگذشت

 و آهن سیاه ابرگشتــو گفتی چــت

 وا بنگريدـــرغ از هــگه چو مهمان

 دــــــز ديــش تیــدن آتــدرخشی
 مـا درد و غــرش زال بـــنشسته ب
 رغ اندر آمـــد دژمـــرواز مــز پ

(2/0020/0000-0022) 

واقـع   حضور سیمرغ و زال در نـزد رسـتم، در  
بـرای  گوش سپردن به نـدای درون و اسـتمداد از آن   

عبور از میان تاريکی و تسلط بر نیروی سايه است. او 
توانســته اســت وجهــی از طبیعــت روان خــود را بــه

نتیجه او به درک قدرتی سهمگین دست  کارگیرد. در
هـای  تر و با گامتر و مصمميافته است تا بتواند مطمئن
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سوی سايه برود تا بـا واکـنش، نسـبت بـه     استوارتر به
تفرد و خويشـتن   ۀروان خود، به مرحلهای منفی جنبه

 روان برسد.  
گويـد، از ايـن   سـیمرغ مـی   یلوئیزه فون دربـار 
ايـن   ]زيـرا [نامنـد.  مرغ مـی جهت در شرق آن را سی
کنـد و بـه  پرندگان را بیان می ۀپرنده روح جمعی هم

پرنـدگان را   ۀهای همعنوان روح قبیله يا توتم، ويژگی
رقی مکتـوب اسـت   در خود دارد... در برخی متون ش

کــه ســیمرغ صــورت انســانی را دارد و ماننــد انســان 
گويد و در مسیحیت نماد مسـی  در قـرون   سخن می

)لوئیزه فـون،   .کندوسطی نقشی بزرگ و ماندگار ايفا می

 بیهوده نیست، که در اوستا از سـیمرغ بـه   (002: 0202
گويـد، سـیمرغ،   مـی  نام حکیمی ياد شده اسـت. وی 

کنـد،  يکپارچگی و وحدت ايجاد مـی درونی و  ۀتجرب
اما سیمرغی که عطار نظـر دارد،  فقـط شـهود ذهنـی     

ای سـوی تجربـه  گر انسان بـه خداوند است و هدايت
رسـتم   (000)همـان:   .واقعی. پرنده فرايند فرديت است

ـ   شـود.  واقعـی هـدايت مـی    ۀنیز از طريق او بـه تجرب
سیمرغ نوعی شهود ابتدايی اسـت کـه قهرمـان را بـه    

کند. سـیمرغ،  سوی درکی از هدف حقیقی هدايت می
رستم و رخش  زخمی به تیـر اسـفنديار را بـا نیـروی     

طريـق قهرمـان    کنـد تـا از ايـن   اش درمان میجادويی
احساس خـود از خويشـتن و روح خـويش را احیـا     
کند، تا فرزانگی، بصیرت و قدرت بیکران خـويش را  

ز سـپهر را بـا   بازگرداند. سیمرغ، آنگـاه از راه مهـر، را  
اسـفنديار   یگويـد کشـند  نهـد و مـی  تهمتن درمیان می

خود ديری نخواهد زيست و در جهانی ديگـر نیـز در   
دهـد  رنج خواهد بود. درواقع پیرخرد او را هشدار می

-های راه او را آگـاه مـی  و نسبت به موانع و دشواری

روزی و شـوم سازد، با اين تفـاوت کـه سـیمرغ تیـره    
داند کـه اسـفنديار را   قهرمان می ۀتیجبختی و رنج را ن
توانـد  روزی قهرمان میآورد. اما اين تیرهاز پای در می
روحـی زنـدگی پـس از سـرکوب سـايه      سردی و بی

انگیز سايه و باشد و يا همسويی خود با قدرت هراس

-روزی را رقـم مـی  اين سايه، تیره یبروز و نمود دوبار

اعمـالش   ۀنتیجـ  نگـران زند. اگر در دنیای عمل، انسان
باشد، مرکزيتش را و در اصل جاودانگی خويش را از 

 دهد.  دست می
 رــز راه مهـچنین گفت سیمرغ ک

ــا تو راز سپه  رـــبگويم کنون ـب

 ون اسفنديارـکه هر کس که او خ

 رد روزگـــــارـــبريزد ورا بشک

 جـان نیز تا زنده باشد ز رنــــهم

 جــد نماندش گنـــی نیابـــرهاي

ودـــاش شوربختبدين گیتی  ی ـب

 ودـی بــوگر بگذرد رنج و سخت

 (2/0020-0022/0012-0011) 

 
-با اين همه، سیمرغ، رستم را به کنار دريـا مـی  

گويـد،  دهـد و مـی  برد. درخت گزی را بدو نشان می
تیری دو شاخه از چوب گز بساز، به زهـر آب بپـرور   

پیردانـا راه  و در کارزار چشم اسفنديار را نشـانه کـن.   
داند و طلسم جـادويی را نیـز   رسیدن به مقصود را می

دهد و راز مرگ اسـفنديار را بـر رسـتم    به او نشان می
گشايد. رستم در جنن روز قبل نتوانسته است بـر  می

های رسیدن به هـدف و   اسفنديار فائق آيد. يکی از راه
يـافتن بـه آن، داشـتن تعـادل روانـی و آرامـش        دست

سی که اين ويژگـی را نداشـته باشـد،    روحی استی ک
طعم پیروزی را نخواهد چشید و هدف را در زنـدگی  

 گم خواهد کرد.  
-داند که تکیه بر مهـارت قهرمان میالگوی کهن

کـار برآيـد. او در    اين یتواند از عهدهای خود نیز نمی
های جسمی خـود نیـز   ها و توانايیاين نبرد به مهارت

و نگـاه او بـه درونـش اسـتی     تکیه ندارد. بلکه تکیـه  
استمداد از درون. وقتی ما به شـهودمان تکیـه کنـیم و    

کـه بـا    با چشمان شهود به جهان نظاره کنـیم، گـويی  
نگريم. از اين طريـق اسـت   هزاران چشم به جهان می

شـويم. ايـن   که به ابزار روحی قدرتمندی مجهـز مـی  
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تکیه بر شهود است که توانـايی مـا را بـرای حرکـت     
و متکی بر اعتماد بـه نفـس در جهـان خـارج      مطمئن

کند کـه  بخشد. اين شهود است که حس میشدت می
از کدام راه بايد رفت، چگونـه بايـد هـدف را نشـانه     

ها و مقاصد نهـايی را  رفت. اين شهود است که انگیزه
کند. اين شهود اسـت کـه حـافظ خويشـتن     درک می
 است.  

 ه زه کن کمان را و اين چوب گزــب

 رورده در آب رزــــــه پــگونبدين

 ابر چشم او راست کن هر دو دست

 ون بود مردم گز پرستـــان چــچن

 رد راست آن را به چشمــه بـــزمان

 ه باشد دلت پر ز خشمــگه کدانــب

(2/0020/0220-0222) 

 
نشـیند و او را  تیر در چشمان اسفنديار فرو مـی 

هراسـناک و   ۀساينشاند. با مرگ اسفنديار، به خاک می
قدرتمند سايه به اعماق روان ناخودآگاه واپـس رانـده   

شـوم   ۀشود، تا در زمان ديگری خود را برای حملـ می
ديگــری آمــاده کنــد. آرزوی اســفنديار کــه در واقــع  

گیـری و  دست رسـتم اسـت، شـکل   پرورش بهمن به
شـود.  احیای مجدد توان و قدرت سايه را سـبب مـی  

پرورانـد  ناخواسته در درون خود میای را رستم، سايه
آن نابودی خاندان زال است. احتمـاالً کهـن   ۀکه نتیج
سـايه و ماهیـت    یکـافی دربـار   یاندازقهرمان بهالگوی 

داند که بعـدها قربـانی نفـوذ و تحـت     تاريک آن نمی
گیرد. انسان بايد ات مخرب و نابودگر آن قرار میتأثیر

ه شـمع شـما   در سفر رشد فرديت خـود بايـد همـوار   
معنوی خود را روشن نگـه داردی تـا همـواره در ايـن     
سفر، در اعماق سـیاهی و تـاريکی ناخودآگـاه غـرق     
نشود و راه گم نکند، کـه سـايه همـواره دوشـادوش     

-رود. در هر صورت، بـزرگ روند تفرد روان پیش می

 خود اوست.   ۀترين دشمن قهرمان ساي
 ور پور منــکنون بهمن اين نام

 دار دستور منــو بی دـــخردمن

در پذير میـرم پـــدروارش اـن  ـب

 م تو را يادگیرـه هرچ گويـــهم

 ه زابلستان در ورا شــــاد دارــب

 اد دارـهای بدگوی را ينــســخ

 ارزارــوزش آرايـــش کـــــبیام

 ارــزم و دشت شکـــنشستنگه ب

 می و رامش و زخم چوگان و کار

 ارـروزگی و بر خوردن از ـــبزرگ

(2/0002/0020-0022) 
 
 گیري نتیجه
هـا و  ها، مؤل،فهاجزای داستان ۀکه هم فردوسی شاهنامۀ
هـای  ای از رابطـه پیچیـده  ۀآن در شبک یهاشخصیت

نفرت و دوستی، جنـن و آشـتی، نیرنـن و راسـتی،     
ــرگ و    ــروزی و م ــت و پی ــارت و آزادی، شکس اس

را چـون يـک    اسـت، بايـد آن  زندگی پیونـد خـورده  
هـای  نظر گرفت که از محدوديات در تمامیات و کلیاتی

است و به ابعـادی همگـانی بـا    روان  فردی درگذشته 
 است.  ساختار جهانی دست يازيده 

-توان همچون گنجینـه را می شاهنامهبه تعبیری 

ات نیاکــان و بــه عبــارتی تبلــور ای از میــراث تجربیــ
هـای  داستانايرانیانی دانست که تمام ناخودآگاه جمعی 

آن حاوی چندين عنصر ساختاری مشـابه و مشـترک   
نحـوی جهـان  آنهـا بـه   ۀاست که به قول وگلر سروکل،

های پريان و رؤياها ها و قصاهاسطورهشمول در تمامی
 شود.پیدا می

فردوسـی،   شـاهنامۀ هـای  جای داسـتان در جای
شـود.   الگوهای متنواع ديده مـی آشکاری از کهن ینحو

ــ ــیاری از پ ــکاری  یشبس ــا و خويش ــدها و رفتاره آم
 عبــارتی غیرشخصـی و بـه   شــاهنامه یهـا شخصـیت 
يـک داسـتان    یهـا اند و هريـک از شخصـیت  جهانی

ها و اعضـای  د روان واحد و پارههای متعدچون تجل،ی
يک پیکر به دنبال هدف و منزل غايی و نهايی به هـم  
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ع و الگوهـای متنـو  کـه کهـن   طورخورندی آنپیوند می
ناخودآگاه جمعی درطـی فرآينـد فردياـت هـم     متعداد
هـای صـعب و سـخت    عط،ـار وادی  مـرغ سـی چون 

بسیاری را پشت سر گذاشته تـا سـرانجام بـا پیوسـتن     
 خويشتن دست يابند.  سیمرغ الگوها، به اين کهنۀهم

تصاوير راستینی از زنـدگی   شاهنامههای  داستان
نـدارد  اين معنا کـه قصـد   کندی به واقعی ما عرضه نمی

ايـن آنقـدر    جهان خارج و واقعیت را توصیف کند و
ايـن  دانـد کـه   بديهی است که هر فـرد بهنجـاری مـی   

ـ  ها وصـف واقـع   داستان   جهـان نیسـت، راسـتی    ۀبینان
 ۀتخیــل ماســت، نــه راســتی علیــت مــادی. بــه منزلــ

شــناختی کــه  نمادهــايی از رويــدادها يــا مســائل روان
ايی خیـالی و  فرايندهای درونی را بـه زبـان تصـويره   

کـارکرد   شـاهنامه هـای   گردانـد. داسـتان   ملموس برمی
گويــد کــه  نمايانــد و مــی روان مــا را بــه خــوبی مــی
شناختی ما چیستند و چگونـه   معضالت و مسائل روان

 بهترين وجه بر آنها چیره شد.    توان به می
ـ ما در تحلیل ت اين داستان نشان داديم که تمامی

ـ  الانسان بی حضور هريک از کهـن  ی سـايه،  گوهـا حت
خودمـان   یخـواهیم دربـار  آنچه را که نمـی  ۀيعنی هم

ويـژه درک  بدانیم، ناتمـام و نـاقص خواهـد بـود. بـه     
وجودی سايه که خود واقعـاً دارای سرشـتی عـاطفی    
است و انسان اگر نتواند از فرافکنی عواطف خـود بـر   

ای سنگین در قفا خواهـد  دنیای بیرون رها شود، سايه
زم ناخودآگـاه فرافکنـی دنیـای بیـرون را     داشت. مکانی

برگردانـی از جهـان درون خواهـد کـرد. چنانچـه مــا      
درونـی خـود را در روان    یهای پیچیـد  نتوانیم گرايش

خـود   هـای سـردرگمی   تفکیک کنـیم، از درک ريشـه  
خودمان محـروم خـواهیم شـد، بـه تلـوي  يـا        یدربار

انگاشـتن هريـک    تصري  گفتیم که سرکوب و ناديده 
  الگوها چـه منفـی و چـه مثبـت، منجـر بـه از       از کهن

وجـوه روان بـه    ۀشود. چنانچه همـ  همپاشی روان می
ـ  گرايی و تقارب و وحدت تحـول  هم عـالی از   ۀگرايان

ـ   د، عناصر و وجوه متضاد و متخالف روان دسـت يابن

بـا طـراوت    ۀحاصل آن فعـال شـدن و پويـايی جرقـ    
آيـی   ايـن تقـارب و هـم    زندگی است. در نظر يونن

وجوه روان چیزی نیست که انسـان از مکـانی بیـرون    
دادن  را به دست آورد، بلکه به خاطر انجـام   برود و آن

ايـن   پپیوندد. در تبیـین  وقوع می کاری بسیار دشوار به 
هـای مثبـت و    ها خصـلت  انگفته شد که قهرم  داستان
 ۀبرانگیز زيادی دارند، اما قصـور مشـترک همـ    تحسین

آنها از جمله رستم و اسفنديار خطای تراژيـک اسـت   
اصـطالح آن پاشـنه    اندازدشـانی و بـه   که به دردسر می

آشیل يا چشم اسفنديار است و سـرانجام همـین امـر    
شـد   طورکـه گفتـه    شود. همـان  به نابوديشان منجر می

و کمال رستم و اسفنديار بـدين معنـا نیسـت     تمامیت
هـا   شوند، بلکه لغـزش  که هیچگاه آنان دچار خطا نمی

  لغزانـد.   انـد مـی   ها را تا زمانی کـه زنـده   همواره انسان
پروردگـی و   ويژه اسفنديار با وجود کمالش و دستهب
چشــم اش، يــک نقطـه ضــعف اساسـی )   تنـی  ئـین رو

و همـین چشـم   بصیرتی اوست  اسفنديار( دارد که بی
بـرد. از سـويی    بصیرتش او را به کشتارگاه خود می بی

انـد،   ای آزاده گونـه  ايرانیـان کـه بـه   ۀفردوسی برای هم
بینـد. بـه    خان و مسیر رشد و کمال تـدارک مـی   هفت

هرحال قهرمان بايد راه کمال را بجويـدی حـال برخـی    
ترنـد، خطاهـای    چـون رسـتم مطلـوب    از آنان که هم

رخـــی چـــون اســـفنديار کـــه کمتـــری دارنـــد و ب
ترند، خطاهـای بیشـتری دارنـد. در داسـتان      نامطلوب

جـا   اين دو پهلـوان، آن رستم و اسفنديار، در رويارويی
گیـرد و خواننـده    تراژدی به معنـی واقعـی جـان مـی    

داند به کدام قهرمان داستان حق دهـد و سـرانجام    نمی
 .ريـزد  هم بـر اسـفنديار و هـم بـر رسـتم اشـک مـی       

يونـن خطـای    ۀانديش ۀبر پاي (201، ب: 0202 )آموزگار،
تراژيک بالضروره برای قهرمان وجـود دارد. بـه قـول    

تـرين خطـای تراژيـک نـوعی غـرور يـا        وگلر شـايع 
اســت، ( hubris) خودپســندی موســوم بــه هــوبريس

العاده اسـت،   با قدرتی فوققهرمان تراژيک اغلب آدمی
ايـن دارد کـه خـود را فراتـر از خـدايان      اما گرايش به
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بداند، هشدار منطقی را ناديده بگیرد، يا رموز اخالقـی  
اين انديشه به تمسخر بگیرد کـه فراتـر از قـانون     را با

اين خودپسندی مرگبار نـاگزير نیرويـی بـه     خداستی
 ۀکند که در اصل الهـ  را رها می(nemesis) نام نمسیس 
ش برقـراری تعـادل و   رود و کـار  شـمار مـی   عذاب به

 .معموال به ارمغان آوردن مـرگ بـرای قهرمـان اسـت    
 (000: 0202)وگلر، 

فردوسی با نبوغ و توانش ذهنـی و روانـی  بـی   
هـای تبـاهی و پوسـیدگی و پیـروزی     مانندش، ريشـه 

-قول ياوری، داسـتان   است و بهانسان را واگويی کرده

کــه دهــد نشــان مــی شــاهنامه یهــاهــای شخصــیت
ضعفی است و دانـاترين آنهـا    ۀتواناترين مردان را نقط
 را امکان حماقتی.
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