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چكیده
يکی از رويکردهای مهم نقد و بررسی آثار ادبی ،نقد کهنالگويی يا اسطورهشناختی است کـه آن خـود
يکی از متفرعات نقد روانشناسی ژرفانگر بهشـمار مـیآيـد .ايـن نـوع رويکـرد کـه بـر پايـۀ انديشـۀ
روانپزشک سوئیسی ،کارل گوستاو يونن تکوين يافته ،به بررسی و تحلیل عناصر سـاختاری اسـطوره
که در روان ناخودآگاه جمعی حضور دارند ،میپردازد .در نظر يونن اين عناصر نوعی تجربۀ همگـانی
است که به گونهای در همۀ نسلها تکرار مـیشـود ،و از راه قـرار گـرفتن در ناخودآگـاه جمعـی وارد
سازمان روانی فرد میشود .کهنالگوهای يونن در هر يک از داستانهای شاهنامه قابـل بررسـی اسـت.
در پژوهش حاضر برآنیم تا داستان رستم و اسفنديار را بـه عنـوان پیکـری دادههـای پـژوهش بـه روش
توصیفی -تحلیلی مورد مطالعه قـرار دهـیم .در ايـن تحقیـق نشـان مـیدهـیم کـه الزمـه خوديـابی و
يکپارچگی شخصیت اين است که فرد مراحل دشـوار سـفر را بگذرانـد ،سـختیهـا را تحمـل کنـد ،و
بیاموزد که بهراستی روزی بر چالشهای جدی جهان حتی به همـان شـکل مبالغـهآمیـزی کـه تصـوير
ترسهای اوست چیره خواهد شد و همین امر موجب غنای شخصیت او میگردد .اين داستان هشـدار
میدهد که اگر کسی نتواند خود را به فردی مسئول در عالیتـرين سـط بـدل سـازد ،بايـد در انتظـار
پیامدهای مخرب و ويرانگری باشد .برآيند نهايی پژوهش آن است که هر يک از کهنالگوهای يادشده،
تجلیات متعدد روان واحدی تلقی میگردند.
كلیدواژه :کهنالگو ،ناخودآگاه جمعی ،پیرخرد ،رستم و اسفنديار ،شاهنامه.

* استاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
* دانشجوی دکتری تاريخ ،پیام نور تهران

mirmiran@guilan.ac.ir
moradi@guilan.ac.ir
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مقدمه

کل،ی و جمعـی و غیـر شخصـی اسـت و بـا آنکـه از

يکی از محورهای بنیادی مطالعات ادبی امروز ،قرائت

خالل آگاهی شخصی خود را فرا مینمايـد ،در همـۀ

متون کهن از ديدگاه نظريهپردازان امروزی اسـت کـه

آدمیان مشترک است( .مورنـو )2 :0200 ،به گفتۀ يونـن،

مايۀ پويايی اين متون میگردد .کـارل گوسـتاو يونـن

ناخودآگاهی جمعی از بخشهای ديگر روان پیرتـر و

( )0012-0120در زمــری ايــن نظريــهپــردازان اســت .او

روزگارديدهتر است( .يـاوری )02 :0200 ،اين اليـۀ روان

روانکاو و روانپزشک مشهور سوئیسی و خالق نظريـۀ

آدمی به صورت عامل مشـترک و مـوروثی و روانـی

کهــنالگوهاســت ،وی متفک،ــری اســت کــه بــهدلیــل

تمام اعضای خانوادی بشری درآمده اسـتGuerin, ( .

فعالیاتهايش در عرصۀ روانشناسی و ارائۀ نظرياـاتش
با عنوان روانشناسی ژرفانگر يا تحلیلی معروف شـده
است.
يونن را در کنار زيگموند فرويد از پايهگـذاران
دانش نوين روانکاوی بهشـمار مـیآورنـد .بـه تعبیـر
فوردهام ،پژوهشگر آثار يونن ،هرچـه فرويـد ناگفتـه
گذاشته ،يونن تکمیلکرده است .وی در ابتـدا مـداتی
دستیار فرويد بودی اماا تأکید فراوان فرويـد بـر اهمیاـت
جنسیات ،سبب شد میان آن دو ،نقار و جـدايی بیفتـد.
يونن از طريق توجـه عمیـق بـه محتـوای رؤياهـای
بیمــاران و تحلیــل آنهــا و نیــز از طريــق گــردآوری
اط،العات گستردهای از مراسم و باورهای دينـی اقـوام
و مذاهب گوناگون و نیز با توجه به مفاهیم سـمبلیک
اساطیر ،نظريـهای دربـاب سـاخت شخصـیت انسـان
تدوين کرد.
يونــن شخصــیت انســان را مرک ـب از چنــدين
سیستم يا دستگاه میداند ،که ضمن مستقل بـودن ،در
يکديگر تأثیر متقابل دارند .اين سیستمها عبارتند از:
 .8ناخودآگاه ()unconscious
يونن برای ناخودآگاه دو سط قائل است:
الــف) ناخودآگــاه شخصــی ،کــه درســت زيــر
خودآگاهی قرار دارد و شامل تمام خاطرههـا ،آرزوهـا
و ساير تجارب مربوط بـه زنـدگی فـردی اسـت کـه
سرکوب و فراموش شدهانـد.ايـن بخـش کـموبـیش
همان اليۀ سطحی ناخودآگاه است که با آنچـه فرويـد
از ناخودآگاه مراد میکند ،همانند است.
ب) اليۀ عمیقتر ديگری هـم وجـود دارد کـه

)1978: 192

.1كهنالگوها ()archetypes
پــژوهش دربــاری کهــنالگوهــا در واقــع نــوعی
انسانشناسی ادبی است و با روشی که ادبیات با اتکـا
به موضوعها و مقولههايی ماننـد اسـاطیر ،آيـینهـا و
افسانههای بومی و ادبـی باسـتانی و بسـیار کهـن غنـا
يافتــه ،ارتبــاط آشــکاری پیــدامــیکنــدRusse, ( .

 )2000:202در نظر يونن ،گرايشهای ارثـی موجـود
در ناخودآگاه جمعی که کهنالگوها نامیده مـیشـوند،
تعیینکنندی امور فطری -تجربی و روانـی هسـتند کـه
به فرد آمادگی میدهند تا رفتـاری هماننـد آنچـه کـه
اجــداد وی در موقعیاــتهــای مشــابه از خــود ــاهر
میساختند ،بروز دهد.
بــه اعتقــاد يونــن ،کهــنالگوهــا مــاهیاتی
جهانشمول دارند و موجودياتشان از شکلگیری مغـز
و ذهــن انســان در طــول تــاريخ ناشــی شــده اســت.
(بیلســکر )22 :0200 ،بــه قــولی کهــنالگوهــا معــرف
خويشکاری و نقشی هستند که شخصیتهـا در يـک
داستان ايفا میکنند .در میان کهـنالگوهـا مـوارد زيـر
بیشــترين بازتــاب را دارد :نقــاب (پرســونا) ،آنیمــا و
آنیموس ،سايه ،پیرخرد ،خود.
 .1-8نقاب (  :) personaايـن واژه بـه معنـای
ماسک است که بازيگران در يونـان قـديم بـه چهـره
میزدند .منظور يونن از بهکـار بـردن ايـن اصـطالح
صورتی است کـه شـخص بـا آن در اجتمـاع ـاهر
میشود .در حقیقت پرسـونا شخصـیات اجتمـاعی يـا
نمايشــی هــر کــس اســت و شخصــیات واقعــی و
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خصوصی او در زير اين ماسک قـرار دارد .اگـر تـأثیر

منبع برانگیختگی ،آفرينندگی و هیجـان عمیـق اسـت.

جامعــه شــديد باشــد ضــمانت ايــن ماســک زيــادتر

که همۀ اينها برای رشد کامل انسـان ضـروریانـد .در

میشود و آدمیاسـتقالل شخصـی خـود را از دسـت

واقع سايه سرچشـمۀ الزم بـرای انسـان کامـل شـدن

میدهد و به گونهای کـه جامعـه مـیخواسـته اسـت،

است.

درمــیآيــد .بنــابراين ،ديگــر نمــیتوانــد هــدفهــا و

 .1-3پیررر خرررد ( :)the wise old manدر

آرزوهای واقعی خود را دنبـال کنـد و آنهـا را تحق،ـق

ساحت روان آدمی ،پیرخرد نماينـدی فراخـود ،خـدای

بخشد .اين نقاب ما را به نحـوی کـه مـیخـواهیم در

درون ما و جنبهای از شخصیات ما است کـه بـا همـه

جامعه اهر شويم ،نشان میدهد .نقـاب بنـا بـه نظـر

چیــز مــرتبط اســت.ايــن فراخــود ،عاقــلتــر و

يونن يک ضرورت است و به وسـیلۀ آن بـه دنیـای

بزرگمنشتر از انسان است( .همـان )22 :اين کهنالگـو

خود مربوط میشويم( .فوردهام)10 :0222 ،

آنگاه پديدار میشـود کـه انسـان نیازمنـد درونبینـی،

 .1-1آنیما و آنیمروس( :)anima & animus

تفاهم ،پند نیکو ،تصمیمگیری و برنامهريـزی اسـت و

کهنالگوهای آنیما و آنیموس بدين معنا است که هـر

قادر نیست خود به تنهايی اين نیاز را برآورد .پیـر دانـا

شخص برخی از ويژگیهای جنس مخالف را نشـان

طبعی دوگانه و مت،ضاد دارد و قـادر اسـت در هـر دو

میدهد .آنیما به معنای خصايص زنانگی در مـردان و

جهت خیر و شر کار کند ،که برگزيدن هر يـک بسـته

آنیموس بیانگر خصايص مردانگی در زنـان اسـت در

به ارادی آزاد انسان است( .مورنو)10-12 :0200 ،

اين کهنالگوها فرد تا هر دو وجهۀ خود را بیان نکند،

 .1-5خود ( :)selfيونن «خـود» را مهـمتـرين

نمیتواند بـه شخصـیات سـالم دسـت يابـد .در نظـر

کهنالگو میدانست« .خود» با ايجاد تـوازن بـین همـۀ

يونن ،هیچ زنی به تمامی زن نیست و هیچ مردی بـه

جنبههای ناهشیار برای تمـامی سـاختمان شخصـیات

تمامیمرد نیست.

وحدت و ثبات را فراهم میکنـد .بـدينسـان «خـود»

 .1-4سررایه ( :)shadowکهــن الگــوی ســايه،

تالش میکند که بخشهای مختلف شخصـیات را بـه

بخش پست و حیوانی شخصـیات مـا اسـت .میـراث

يکپارچگی کامل برساند .بنا به نظر يونن ،هنگامی که

نژادی که از شکلهای پايینتر زندگی بـه مـا رسـیده

فرد به گونهای جدای و با پشتکار بـا عنصـر نرينـه يـا

است .سايه شامل تمـامی امیـال و فعالیاـتهـای غیـر

عنصر مادينۀ خود مبارزه مـیکنـد تـا بـا آنهـا مشـتبه

اخالقی و هوسآلود میشود .يونـن مـیگويـد ،هـر

نشود ،ناخودآگاه خصیصۀ خود را تغییر میدهد و بـه

يک از ما به وسیلۀ سايهای تعقیب میشـويم کـه هـر

شکل نمـادين جديـدی کـه نمايـانگر «خـود» يعنـی

چه کمتر با زندگی خودآگاه فرد درآمیـزد ،سـیاهتـر و

درونیترين هستۀ روان است ،پديدار میشود( .يونـن،

متراکمتر است( .يونن)002 :0211 ،

)012 :0201

سايه جايگـاه هیـوالی سـرکوفتۀ دنیـای درون

در نظر يونن« ،خود» فرانمود کلیات و تمامیاـت

است .ويژگیهايی کـه انکـار کـرديم و کوشـیديم تـا

انسان ،يعنی تمامی محتوای آگاه و نـا آگـاه او اسـت.

ريشهکن کنیم ،ولی کماکان در درون ما نهفتهانـد و در

يونن انديشۀ «خود» را در مشرق زمین کشـف کـرد.

دنیای سايۀ ضمیر ناخودآگاه فعاال هستند .چهری منفـی

انديشهای مطلقاً معنوی که در مانداالها ،اين نمادهـای

سايه روی شخصیتهايی مثل شخصیات شرور ،ضـد

تأمل و مکاشفه ،به طرزی نمادين بـازنموده شـدهانـد.

قهرمان يا دشمن فرا افکنده میشود( .وگلر)12 :0202 ،

«خود» ،يگانگی و جاودانگی فـردی و کل،ـی را درهـم

به زعم يونن سايه وجه مثبت نیـز داردی سـايه

میآمیزد .به عقیدی يونن خود و خويشـتن نمودگـار
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کلیت انسان و غايت رشد او است.
نقد کهنالگويی توجه خود را بر عناصـر عـام،

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

تکــراری و قــراردادی در ادبیــات متمرکــز مــیکنــدی
عناصری که نمیتوان آنها را در چـارچوب سـنت يـا

پیشینة تحقیق

تأثیرات تاريخی توضی داد .نقد کهنالگويی هـر اثـر

آغاز نقد ادبی روانشناسی در ايران بیشتر با نام صادق

ادبی را به منزلۀ بخشی از کل ادبیات مطالعه مـیکنـد.

هدايت و آثار او ،بهويـژه بـوف کـور پیونـد خـورده

اصل پايۀ نقد کهنالگويی اين است که کهـنالگوهـا-

است .در حـوزی شـاهنامه اولـین کسـی کـه از منظـر

تصــاوير ،شخصـــیتهـــا ،طــرحهـــای روايـــی و

روانشناسی به داسـتان و شخصـیتهـای آن نگـاهی

درونمايــههــای نــوعی ،و ســاير پديــدههــای نــوعی

انداخته ،محمود صناعی اسـت .محمدرضـا امینـی در

ادبیات -در تمامی آثار ادبی حضور دارنـد و بـه ايـن

مقالهای داستان ضحاک و فريدون را بر اساس نظريـۀ

ترتیب ،شالودهای را برای مطالعۀ ارتباطات متقابـل اثـر

يونن در مجلۀ علـوم اجتمـاعی دانشـگاه شـیراز بـه

فراهم میآورد( .برای تفصیل بیشـتر نـک .مکاريـک:0202 ،

چاپ رساندهاند .تحلیل داستان سیاوش بر پايۀ نظريـۀ

)022-020

يونن اثر اقبالی و ديگران در مجلۀ پژوهشـی زبـان و

برپايۀ انديشۀ يونن کهنالگوهـا کـه محتويـات
ناخودآگاه جمعی را تشـکیل مـیدهنـد در اسـاطیر و
افســانههــای ملــل و در فــانتزیهــا و رؤياهــا آشــکار
میشوند .شاهنامه اثر ارزندی فردوسی که مجموعـهای

ادبیات فارسی نشر يافته است .اسطوری کیـومرث گـل
شـاه اثــر فاطمــه مدرسـی در مجلــه علــوم اجتمــاعی
دانشگاه شیراز به چاپ رسیده اسـت .تـا آنجـايی کـه
نگارندگان اطالع دارند تاکنون مقالهای بـا عنـوان ايـن

عظیم و غنی از ايـن اسـاطیر را دربـردارد ،بايـد آن را

مقاله و رويکرد آن در مجلهای چاپ نشده است.

عبارتی تبلور ناخودآگاه جمعی ايرانیـانی دانسـت کـه

فرضیهها و اهداف تحقیق

همچون گنجینهای از میـراث تجربیـات نیاکـان و بـه
تمامی داستانهای آن حاوی چندين عنصر سـاختاری

شاهنامه با آنکه در سطوح اهری و حماسـی نوشـته

مشابه و مشترک است که بـه قـول کريسـتوفر وگلـر

شده است ،با توجه بـه گـرايشهـای اسـطورهایاش

ســروکلۀ آنه ـا بــهنحــوی جهــانشــمول در تمــامی

میتوان به گونهای درونی و عمیـق بـدان نگريسـتی

اسطورهها و قصههای پريان و رؤياها پیدا میشود.

يعنی شکلهای اهری ،سمبلها و نمادهای اليههای

در جای جای داستانهـای شـاهنامۀ فردوسـی
بهويژه داستان نبرد رستم و اسفنديار ،نحـوی آشـکاری
از کهنالگوهای متنوع ديده میشود و مجموعـۀ ايـن

باطنیاند.
نگاه يونن به ناخودآگاه جمعی و حماسههـا و
افسانه نگاهی اشراقی است.

کهنالگوها معرف خويشکاری يا نقشـی هسـتند کـه

نقــد کهــن الگــويی و نظري ـۀ فراينــد فرديــت

شخصیتها دراين داستان و به طور کلـی در اسـاطیر

گفتمـــانی منســـجم اســـتی و آن را مـــیتـــوان در

ايفا میکنندی و در واقع از منظـر روانشناسـی يونـن،

چهارچوب گفتمانی مسـتقل ،متـونی چـون شـاهنامه

هر يک از شخصیتهای داستان ،تجلـیهـای متعـدد

بررسی کرد.

روان واحد و پارههـای اعضـای يـک پیکـر بـهدنبـال

مهمترين گزاری روانشناسی تحلیلی يونـن ،در

هدف و منزل غايی بـههـم پیونـد مـیخورنـد .بايـد

سط اسطورههای جهـان و رؤياهـای بشـری تبلـور

يادآوری کنم که هر يک از داستانها و شخصیتهای

میيابد.
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نگاه و رويکرد روانشناسـی تحلیلـی يونـن از

گريزی نخواهـد بـود .ايـن آگـاهی ،گشتاسـب را بـه

مــتن کالســیکی چــون شــاهنامه ،واجــد مفــاهیم و

بیراهه میکشاند و از اسـفنديار مـیخواهـد ،رسـتم را

ويژگیهای عمومی يک گفتمان است.

دستبسته به درگاه او بیاورد تا تخت شـاهی را بـه او

پژوهش حاضـر درصـدد طـرح چشـمانـدازی

بسپارد .ياد کـرد اسـفنديار از جانفشـانیهـای رسـتم،

روانشناسانه از نوع يونگی به متن کالسـیک شـاهنامه

پاسخی جز پافشـاری پـدر در اجـرای فرمـان نـدارد.

است و با اين رويکرد ،اهداف خـاص و عمـدهای را

اسفنديار میداند که گشتاسب از اين فرمـان ،مـرگ او

پیگیری میکند که از جملۀ آن میتوان به موارد زيـر

و حفــظ پادشــاهی خــود را مــیخواهــد .کتــايون بــا

اشاره کرد:

يادآوری بخشی از دالوریهای رستم ،نبرد با پهلـوانی

تعیــین چگــونگی تجلــی هــر يــک از کهــن
الگوهای يونن در داستان رستم و اسفنديار.

چون او را در آيین دادگری ناپسند میشمرد و فرزنـد
خود را به زاری از رفتن به سیستان برحـذر مـیدارد.

تعیــین رابطــه و تبیــین کــنش هــر يــک از

اما اسفنديار ،سخنان مادر را ناديده میگیـرد و شـبگیر

شخصیتهای اين داستان و قهرمانی همچـون رسـتم

با سپاهی بهسوی زابلستان حرکـت مـیکنـد و در دو

با کهن الگوی قهرمان.

راهی زابل و دژگنبدان ،شتر از رفتن بهسوی زابل سـر

تعیین نقش زال و سیمرغ از نظر کهن الگويی.

میپیچد و اسفنديار اين را بـه فـال بـد مـیگیـرد .بـه

تعیین رابطۀ سیمرغ و عواملی چـون رخـش در

دستور اسفنديار ،شتر را سر میبرند ،تـا شـومی ايـن

رسیدن به کهن الگوی تفرد و خويشتن.
نشان دادن موانع و چالشهای جـدی موجـود
در مسیر فرايند فرديت.

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

تبیین ايـن موضـوع کـه همـۀ عوامـل و کهـن

نزد رستم بفرستدی از ايـن روی بهمـن را بـه نـزد

الگوها میتوانند در رسیدن به فرايند فرديت به انسـان

رستم روانه میکنـد ،تـا از او بخواهـد بـه فرمـان

ياری رسانند ،مشروط بهاينکه بتوان از همـۀ اينهـا بـه

گشتاسب گردن نهد .بهمن که از فـراز کـوهی بـه

طور منطقی ،مشروع و بهموقع بهره گرفت.

نظاره ايستاده بود ،با ديدن برزو بـاالی تهمـتن از
چیرگی او بر اسفنديار بیم میکند و سنگی سترگ
به سوی رستم میغلتانـد ،تـا بـا کشـتن او ،رنـج

روایت داستان نيرد رستم و اسفندیار

اسفنديار را کم کند .اما رستم بـی آنکـه از جـای

گشتاسب پس از کامیـابی ،وعـدی پیشـین خـود را در

بجنبد با پاشنۀ پا سنن را دور میکند.

ســپردن تــاج و تخــت بــه اســفنديار از يــاد مــیبــرد.

بهمن پیام پـدر را مـیگـزارد ،رسـتم بـهسـوی

اسفنديار از پدر میخواهد ،پیمان خويش را بـهجـای

هیرمند میتازد .جايگاه اسفنديار را میبینـد .اسـفنديار

آوردی اما گشتاسب کـه بـه پادشـاهی خـود دل بسـته

با ديدن رستم او را به سراپردی خود فـرا مـیخوانـد و

است ،به چارهجويی به جاماسب متوسل میشود.

از او میخواهد ،خود بنـد بـر پـای نهـد و بـا او نـزد

جاماسب طالع اسـفنديار را مـینگـرد و مـرگ

گشتاسب بیايد و با او پیمان مـیبنـدد بـا رسـیدن بـه

زودهنگام اسفنديار را در زابل و بـهدسـت رسـتم زال

پادشاهی ،خود بند از پـای رسـتم بـاز خواهـد کـرد.

پیشگويی میکند و میگويد ،حتی پادشاهی ايـران بـه

رستم بند بر پای را ننن میدارد .اسفنديار مـیکوشـد

اسفنديار سپرده شود ،باز هم وی را از اين سرنوشـت،

با کوچک شـمردن رسـتم او را بـه خشـم آورد .امـا
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رستم با آرامش او را اندرز میدهـد کـه از يـاد نبـرد،

گشتاســب خواهــد آمــد و فرمــان پادشــاه را ،اگرچــه

شاهان کیانی ،پادشاهی از خاندان رستم يافتهاند.

کشتن و بندکردن باشد ،گردن خواهد نهاد .اما سخنان

تالشهای چندروزی پهلوان پیرو پشـوتن بـرای
آشتی کشانیدن اسفنديار بیهوده است.

رستم در اسفنديار نابخرد مغرور درنمیگیـرد .نـاگزير
رستم نیز تیر را در کمان میگذارد ،سپس آن تیـر گـز

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

را از چلۀ کمان بهدست سرنوشت رها میکند .تیـر در

دهند .نبرد دو پهلوان به درازا مـیکشـد .چیـره شـدن

چشم اسفنديار مینشیند و او را بر خاک مینشاند .اما

بر اسفنديار روئینتـن ،غیـرممکن بـهنظـر مـیرسـد.

اسفنديار در دم مرگ ،گشتاسب ،پدرش را قاتل خـود

رخش و رستم هر دو به تیر اسفنديار زخمهای بسـیار

میداند .بهمن را به رستم میسـپارد تـا بـه دسـت او

بر میدارند و غرق خون میشوند .تیرهای رسـتم بـر

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

اسفنديار کارگر نمیافتد .رخش توان را از دست می-
دهد .رستم پیاده میشود تا رخش بـه خانـه بـازگردد.
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باالی کوه پناه میگیرد و زال درمانده تنها راه چـاره و

مقدس .اين واژه نیز ،نام کـوهی اسـت کـه در زامیـاد

خود نیز درحالیکه از زخمهايش خون میچکیـد ،در
درمان رستم و رخش را استمداد از سیمرغ مـیدانـد.
از اين روی زال با آتش زدن پر سیمرغ ،او را به يـاری
فرا میخواند .سیمرغ با منقارهای خود تیرها را از تـن
رستم و رخش بیرون مـیکشـد و بـا مالیـدن پرهـای
خود بر زخمها ،آن دو را درمان میکنـد .سـیمرغ کـه
میکوشد با اندرز ،رستم را از نبرد با اسفنديار بـازدارد،
او را آگاه میسازد که کشندی اسفنديار در هـر دو دنیـا
رنج خواهد کشید .با اين همه رستم را بـه کنـار دريـا
میبرد .درخت گزی را بدو نشان میدهد و میگويـد،
تیری دو شاخه از چوب اين بساز .به زر آب بپـرور و

اسفنديار در اوستا  spanta dātaبـه معنـای آفريـدی
يشت از آن سخن رفته اسـت .پـورداوود مـیگويـد،
احتماالً اين همان کوهی است که در شـاهنامه بـه نـام
سپند آمده اسـت( .نـک .پـورداوود ،ج دوم )01 :0211 ،در
فروردين يشت و نیز ويشتاسـب يشـت از اسـفنديار
سخن گفته شده است .در کتب پهلوی از وی بـه نـام
پهلوان و مدافع وفادار و استوار دين بهی ياد میشـود.
اما ،در حماسۀ ملی به واسطۀ دالوریهايش ،بـهويـژه
بهدلیل جنن او با رستم و مـرگ انـدوهبارش بسـیار
بزرگتر از آنچه هست ،نمـودار مـیشـود( .نـک .يـار
شاطر)202-211 :0202 ،

رستم تحوليافتۀ واژی  raoδa taoxmaاست.

در کارزار ،چشماسفنديار را نشانه کن ،بدانکه دسـت
سرنوشــت ،خــود ايـن تیــر را در چشــمان اســفنديار

جزء اولی  raoδaبهمعنای رُستن ،رويـش و بالنـدگی

خواهد نشاند.

و جــزء  taoxmaبــهمعنــای پهلــوان و دلیــر ،تهــمی

سحرگاه ،رستم پـیش از اسـفنديار آمـادی نبـرد

درمجموع قویپیکر ،درشتانـدام .گرچـه سـرکاراتی

میشود .اسفنديار در شـگفت از زنـده مانـدن او ،بـه

رستم را از  ، rauta-us-taxmanبـه معنـای رودی

پشوتن میگويد ،همانا زال به نیروی جـادو ،رسـتم و

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

رخش را به زندگی بازآورده است .امـا رسـتم قبـل از

)022

آن ،هماورد را به دادار زردشت و ديـن بهـی سـوگند

از میان بزرگان جنگاور ،رسـتم پهلـوانی اسـت

میدهد که دست از ستیزهجويی بردارد و به میهمـانی

که بهمراتب بیش از ديگران ،اوراق شاهنامه را به خود

سرافرازش کند و وعده میکند کـه پـس از پیشـکش

اختصـاص داده اســتی امــا از رســتم در اوســتا نــامی

کردن هدايای بسـیار ،خـود هـمعنـان بـا او بـه نـزد

نمیرود و در متنهای پهلوی جز يکی دو بار نشـانی
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از او نیست (آموزگار )22 :0202 ،و خاستگاه حماسـۀ او

در طــی تــأثیرات متقابــل فرهنگــی میــان يونانیــان و

و خاندانش ،يکی از دشوارترين مسائل حماسـۀ ملـی

ايرانیان شرقی پس از فتوح اسکندر انجام يافته اسـت.

است .بهرغم اهمیتی که در حماسۀ ملی به رسـتم داده

اگرچند ،اين حقیقت که رسـتم بـرخالف هکتـور بـه

مــیشــود ،نشــانههــايی از دشــمنی اولیــه روحــانیون

دست دشمن کشته نمیشود ،ضعفی در ايـن مقايسـه

زردشتی با او را از مبارزهای که اسفنديار با رستم می-

پديد نمیآورد .او میگويد ايـن اخـتالف در بررسـی

کند و انتقامی که بهمن از او میگیـرد ،مـیتـوان پیـدا

تطبیقی ما مانع و خلل خاصی بهوجود نمیآورد .زيـرا

کرد.

در علم اساطیر و بررسی تطبیقی حماسهها ،اشتراک و

رواياتی که پارهای از مورخان اسالمی نقل مـی-

بنمايهها مهم است .اما تـأثیرات يونـانی در پـارهای از

کنند ،آشکارا نبرد اسـفنديار بـا رسـتم را بـیحرمتـی

جنبههای اين اسطوره را شايد نتـوان بـهکلـی مـردود

رستم به دين بهـی مـیداننـد .رسـاندن نسـب او بـه

دانست .او شکلگیری اين اسـطوره و خاسـتگاه آن را

ضحاک ،نشانۀ ديگری از دشمنی روحانیون با اوست.

اساساً در منطقهای از سند تا مـاورالنهر دانسـته اسـت.

نه او و نه هیچيـک از افـراد خانـدان او در جهادهـای

(نک :بهار000-022 :0202 ،ی يارشاطر)202-211 :0202 ،

گشتاسب شرکت ندارند .ايـن نکتـه نیـز حکايـت از

نبرد رستم و اسفنديار را میتـوان کشـمکش و

وجود دورهای از افسانهها میکند که بیرون دورههـای

جدال دو نسـل بـا ويژگـیهـا و سـاختار شخصـیتی

اوستا پديد آمد و تنها بعدها بود که با دورههای اوسـتا

محکم ،مجرب و آسوده و ديگری با ويژگیشخصـی

درآمیخت .نسبت رستم در اوستا و پـارهای شـباهت-

ناپخته ،خودخواه و جاهطلب دانسـت .تـالش جنـون

های وی با بعضی کارکردهای شخصیتهـای ديگـر،

آسای اسفنديار و جدالهای درونی او بـرای دسـتیابی

سبب شد او را با گرشاسب ،گونـدوفارس و ديگـران

به راه درست برای کسب خشنودی پدر و در نهايـت

يکسان بدانند( .برای اطالع بیشـتر ،نـک .يـار شـاطر:0202 ،

تکیه زدن بر اريکـۀ سـلطنتی و جـدال رسـتم بـرای

221-222ی بهار)000-001 :0202 ،

چگونگی آزاد شدن از چیرگی اهريمن .اينها انگیزههـا

برخی بر اين عقیدهاند که رستم پیرو آيین کهـن

و وسوسههايی است که قهرمـان را از دنیـای ايسـتا و

پیشزردشتی است و با گشتاسب و اسـفنديار کـه در

با لمت بهسوی دنیای تغییر و حرکت و خطـر و بـه

متنهای دينی حامی آيین زردشتی همداسـتانی نـدارد

قول کمبل ،دعوت به ماجرا میکشاند.

و از ايــنرو در مــتنهــای دينــی نــامی از او نیســت.

در اساطیر و قصههای ملل ايـن گـذار و مسـیر

گروهی نیز عقیده دارند کـه رسـتم در اصـل قهرمـان

به اشکال و گونههای مختلف خود را نشان مـیدهـد.

داستانهای سکايی بوده است و داسـتانهـای مربـوط

گشتاسب پادشاه خودکامه ،کابوس و کهنالگوی پـدر

به او در شاهنامه بـا داسـتانهـای ديگـر التقـاط يافتـه

ديومانندی است که فرزند را در آزمـونهـای دشـوار

است( .آموزگار)22 :0202 ،

آيین تشرف بهطورجدی وارد وادی خطر میکند و تا

مهرداد بهار شـباهتهـای قابـل تـوجهی میـان

سرحد نابودی او را میکشـاند .از ايـنروسـت کـه او

حماسۀ رسـتم و اسـفنديار و آشـیل و هکتـور و نیـز

بارها به مادر پناه برده است .کـامالً طبیعـی اسـت کـه

همانندیهای زيادی میان زادن رستم و زال و کريشـنا

گاهی قهرمان ،نخست بکوشد تا اين سـفر پرمـاجرا و

(پهلوان عظیم جننهای مهابهارات) پیدا کرده اسـت.

خطرآفرين را در پیش نگیرد و از زير کار شانه خـالی

او گشتاسب را با آگاممنون مقايسـه مـیکنـد و مـی-

کند .وگلر میگويد :قهرمانان معموالً دعوت را با بیـان

گويد ،افسانۀ ايرانی ،تلفیق با نمونۀ هومری اسـت کـه

فهرست بلندبااليی از عـذر و بهانـههـای ضـعیف رد
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میکنند و طی کوشش ،آشکارا برای تعويـق انـداختن

گردد و سبب نابودی انرژیهای مثبت روان میشود.

مواجهه با سرنوشت ناگزير خود میگوينـد ،فقـط بـه

دو روز و دو شب بادهی خام خورد

شرطی اين ماجراجويی را میپذيرند کـه مجموعـهای

بـــر ماهرويـــش دل آرام کــــرد

از تعهدات سنگین را بهعهده نداشته باشند .ايـن عـذر

سیم روز گشتاســب آگــــاه شــد

و بهانهها موانع موقتی بـهشـمار مـیرونـد و معمـوالً

که فرزند جوينـــدی گــــاه شـــد

اضطرار جستجو مغلوبشان میکند( .وگلـر)002 :0202 ،

همـــی در دل انديشـه بفزايــدش

البته رد بیوقفه منجر بـه فاجعـه مـیشـود .در کتـاب

همـی تــاج و تخــت آرزو آيدش

مقدس ،همسر لوت به اين دلیـل تبـديل بـه مجسـمۀ

بخوانــد آن زمـان شاه جاماسب را

نمک شد که ندای الهی ،مبتنی بر ترک خانه ،در شـهر

همان فـالگويــان لهــــراسب را

صدوم و به پشتسر نگاه نکردن را رد کرد .نگـاه بـه
پشتسر ،به فکر گذشته بودن و رد واقعیـت ،اشـکال
مختلف رد کردن دعوت است( .همان)002 :

گشتاسب ،آنچنان قدرت و سلطنت در جانش
ريشه دوانیده است که بهسختی تـوان درک ارزشهـا
را دارد .سايه معموالً ارزشهای مورد نیاز خودآگـاه را

برفتنــد بــا زيجهــا بـر کنــــار
بپرسیـد شــاه از گــو اسفنديــار
کــه او را بــود زندگانــــی دراز
نشیند بـه شـــادی و آرام و نـــاز
بــه ســر ر نهد تـــاج شاهنشهی
برو پای دارد بــهـــی و مــهـــی

بهگونهای میپوشاند که فرد به دشواری بتوانـد آنهـا را

()22-01/0020/2

الگوی سايه به جاماسب وزير آيندهنگر و پـیشگـوی

گشتاسب به تسخیر سـايه درآمـده اسـت و بـه

خويش متوسل مـیشـود .او در واقـع عقـل درون و

قول يونن ،کسی که به تسخیر سايه درآمده باشـد در

آگاهی و دانش درونی گشتاسب را زايل مـیکنـد .در

پرتور نور خويش میايستد و هر لحظـه در دام خـود

اينجا ،جاماسب ،جنبۀ پست پیردانا را نمود میدهـد و

فرو میافتد و در هر فرصتی میکوشد تـا بـر ديگـران

چهری شیطانی خود را بـه ثبـوت مـیرسـاند .گرچـه،

اثر منفی شديد بگذارد .در نتیجۀ اين اثرگـذاری منفـی

تنشهای روحی و چـالش بـا بخـشهـای متضـاد و

شديد است که من خودآگاهی ،اسفنديار ،در پیمـودن

وجوه منفی روان بـرای سـاخته شـدن روح و ايجـاد

مسیر تفرد و دستیابی به کهنالگوی خويشـتن ،راهـی

تغییــر الزم اســت .جاماســب بــا ايــنکــار و ترفنــد،

اهريمنی را پیش میگیرد .او برای اينکه بـه پادشـاهی

وسوسهای شیطانی در جان گشتاسـب مـیافکنـد تـا

برسد ،از بدترين شـیوههـا بهـره مـیجويـد .ديـدگاه

مرگ اسفنديار در زابل بهدست رستم رقم خـورد ،امـا

آسیبپـذير اسـفنديار ،تـوان ديـدن حقیقـت و درک

نیروهايی در روان وجود دارد که مانع از روند کسـب

ارزشهای درونی را به او نمیدهند .چشـمان درون و

خودآگاهی در انسان میشوند .آن نیروهـا ،غـارتگران

بصیرتش کامالً آسیبپذير مانـدهانـد .او شـهود درون

بخش مثبت روان هستند .تسـلیم شـدن اسـفنديار بـه

خود را کامالً از دسـت داده اسـت .وحـدت روان او

خواست پدر ،گرچه اهراً بهنظـر عملـی قهرمانانـه و

کامالً از هم گسسته است .بنابراين فقدان شهود ،عـدم

اطاعت از اوامر او در شـرايط سـخت بحرانـی تلقـی

حساسیت مثبت يا عدم پیروی از دانش خـود ،باعـ

میشود ،اما در نوع خود فشـار و کشـمکش پـیش از

انتخابهايی میشود که نتايج نادرست و حتی فاجعـه

وارد زندگی خود کند .از اينرو ،گشتاسب نمود کهن

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

باری دارند.

تحلی كهنالگویي داستان رستم و اسفندیار 814

همۀ اينها باع میشـود کـه وی در ايـن راه از

برای سفر میکند و قهرمان به کمک کسی يـا چیـزی

پذيرفتن رهنمودها و پنـدهای هـدايتگرانـۀ آنیمـای

راهنمــايی مــیشــود و داســتان نــاتوان و ضــعیف از

درونش نیز خودداری کنـد .کتـايون بـهعنـوان نمـود

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

آنیمای اسفنديار مـیکوشـد او را از درک کـنشهـای

)10

ناخودآگـاه يـاری دهــد .آنیمـای روان او ديگـر قــادر

پشوتن بدو گفت کای نامدار

نیست ،بعدهای مخالف روان را به يکديگر نزديکتـر

چنین چندگويــی تو از کارزار

گرداند و آنها را با هم به نقطۀ صـل جويانـه و آشـتی

که تا تو رسیدی به تیر و کمان

بکشاند .او ديگر نمیتواند ،نیمـۀ گمشـدهاش و بقیـۀ

نبد بر تــو ابلیس را اين گمان

هــويتی را کــه از دســت داده بیابــد .کشــش درونــی

به دل ديو را راه دادهای کنــون

اسفنديار ،نبرد سايه و قهرمان است.

همی نشنوی پند اين رهنمــون

زيباترين و جذابتـرين نشـانۀ ايـن ترديـد در

دلـت خیــر بینم همی پر ستیز

صحنۀ خوابیدن شتر در دو راهـی زابـل و دژ گنبـدان

کنون هرچ گفتم همه ريـز ريـز

است .اسفنديار شـتر را مـیکشـد .ايـن کشـتن شـتر،

()101-100/0000/2

نمودی از تسخیر خودآگـاهی بـهوسـیلۀ سـايۀ درون
روان است .شتر درواقـع ،نمـودی از غريـزه و شـهود

امــا ،نیــروی ســهمگین ســايه آنچنــان روان

درونی است که اسـفنديار بـا کشـتن آن ،بـه اسـتقبال

اسفنديار را در سـیاهی خـود فـرو بـرده کـه قـدرت

خطرهای جدی میرود ،و میزان آسیبپـذيری خـود

تشــخیص و درک و بینــايی خــود را در آن مســیر از

را به حداکثر میرساند .اين شـتر ،معـرف ،بخشـی از

دست داده است .بهقوليونن ،گاه تجربهای تلخ مـی-

شهود ،دانش و عقل درون اسـت کـه کـل معرفـت و

تواند به ياری ما بشتابد و يـا مـثالً باليـی بـر سـرمان

خويشتن بزرگتر را حمل مـیکنـد .او همـان کسـی

بیايد تا گرايشها و انگیزههـای سـايه فـروکش کنـد.

است که به وسیلۀ آن شهود ،دشـمن پنهـان را آشـکار

گاهی هم يک تصمیم قهرمانانه میتواند ،همین نتیجـه

میکند .پیرخرد کوچک درون اسفنديار ،همـان يـاری

را در بر داشته باشد .البته ،تنها زمانی که انسـان بـزرگ

رسان است که در پیشاپیش او حرکت مـیکنـد و راه

درون ما ،يعنی میستاپئو (خود) در اين کار ما را يـاری

را به او مینماياند و مـیگويـد کـه از کـدام راه بايـد

رساند .نبرد رستم و اسـفنديار ،نبـرد مـن خويشـتن و

رفت ،تا بیشترين فايده را برای اسفنديار داشـته باشـد.

سايه است .رستم در اين میان میکوشد با واپـسزدن

اسفنديار شتر را درک نمیکند .او اين خرد غريـزی را

تاريکی سايه ،روشنايی آگاهی خود را به خودآگـاهی

تشخیص نمیدهد و او را میکشد و بـا کشـتن شـتر

بتاباند .اما ،کهنالگوی قهرمان در رويـارويی بـا سـايه

است که صدمۀ بزرگ به کـلروان او وارد مـیشـود.

ناکام میماند.

پشـــوتن در تـــالش اســـت کـــه او را انـــدرزهای

يونن بر اين باور است کـه گـاهی سـايه ،تنهـا

خیرخواهانهای دهدی اما او نیز کاری از پیش نمیبـردی

بدين سبب قدرتمند است کـه «خـود» هـمسـوی آن

از اينروی پشوتن میتواند ،نمود کهنالگوی پیرخـرد

است .بهگونهای که انسان نمیداند سـايه او را برمـی-

باشد که میکوشد درايت و بصیرت الزم در شـناخت

انگیــزد يــا خــود( .يونــن )022 :0211 ،از ايــنروی،

سايه را به او بدهد .مرشد ،شخصیت قهرمان را مجهـز

روئینتنی اسفنديار که رهآورد هديۀ زردشـت اسـت،

به انگیزه ،الهـام ،معیـار هـدايت ،آمـوزش و هديـهای

میتواند ،مصداقی برای همسويی خود با سايه باشد.
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انســان از آغــاز هســتیاش تــاکنون ،همــواره،

جاودانگی دست يابد.

دغدغه و اندوه زيادی داشته اسـت .امـا بـزرگتـرين

گفت دانايی به رمز ای دوستان

دغدغه و اندوه بويژه فلسفیاش ،مسـئلۀ مـرگ بـوده

که درختی هست در هندوستان

است .اشتغال دائم ذهن انسان برای دسـت يـافتن بـه

هرکسی کز میوی او خورد و برد

هســتی ســرمدی و برانــداختن و بــه تعلیــق درآوردن

نی شود پیر و نـــی هرگز بمرد

زمان مادی ،مهمترين و بديهیتـرين چـالش زنـدگی
پیشروی او بوده است .از اين روی ،انسـان بـهويـژه
انسان اساطیری و باستانی از زمـان عـادی و مـادی و
سپنجی و ناسوتی که فرتوت و پیرش مـیکنـد و بـه
سوی مرگ و نیستی میکشـاندش ،گريـزان اسـت و
تالش او اين بوده است تا خود را به مرزهای حیـات
جاويدان نزديک گردانـدی بـهگونـهای کـه در جهـان
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
نمود پیدا کرده است .گاهی بـهوسـیلۀ آبحیـات بـه
دست میآيد که هر کس از آن بخورد يا احیانـاً در آن
غوطه زند ،جاويدان میماند .میرچا الیاده آورده اسـت
که آب حیات مايۀ تجديد شباب است و مورث عمـر
جاويــد .آب حیــات جــوهری جــادويی و خاصــیت
درمانی دارد .غسـل تعمیـد وسـیلۀ تطهیـر و تجديـد
حیات دانسته شده است( .نـک :الیـاده0212 ،ی )021-001

گاهی با خوردن گیـاهی يـا نوشـیدن شـیر و عصـاری
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
بنوشد ،عمری جاودانی خواهـد يافـت .در اصـطالح
صوفیان آب گـاهی کنايـه شـده اسـت از سرچشـمۀ
عشق و محبت که هر که از آن بچشد ،هرگـز معـدوم
نگردد و فانی نشـود( .گـوهرين )0/0 :0200 ،درخـت و
خوردن میوی آن مفهوم استعاریتری پیدا کـرده اسـت
و از ايــن طريــق نیــز انســان مــیخواســته اســت بــه

(مثنوی)2200-2200/000/ ،

در جاهــای مختلــف ســخن از روئــینتنــی
اسفنديار استی ولی از چگونگی روئـینتـن شـدن او
در هیچ متنی سخنی نرفتـه اسـت( .آموزگـار)12 :0202 ،

اساساً روئـینتنـی بـا جـاودانگی و مصـون مانـدن از
آسیبها ،بیماری ،مرگ و ...مـرتبط اسـت .در برخـی
اساطیر ،پوشیدن لباس خـاص ،نـوعی روئـینتنـی و
عمر طوالنی برای قهرمان به همراه داشـته اسـت .ببـر
بیان ،برای رستم نوعی آسیبناپذيری و مصـونیت بـه
همراه داشت .برای ايضـاح مطلـب الزم اسـت گفتـه
شود ،که حداقل دو نظر میتوان درباری معنای ببر بیان
ارائه دادی اگر ،منظور از «ببـر» ،پوسـت «ببـر» باشـد و
«بیان» را به معنای خدا از ريشه  bayيـا  bagايرانـی
باستان بدانیم ،و «ان» را نشانۀ نسـبت درنظـر بگیـريم.
نتیجه اين میشود ،پوستی که بهوسیلۀ خدا يا خـدايان
تقديس شده است .که بهنظـر مـیرسـد تحلیـل زيـاد
عامیانهای نباشد .گرچه از نظر زبانشناسـی «بیـان» در
اين سیاق يعنی بـا ترکیـب «ببـر» بايـد از واژی ايرانـی
باســتان  vidānāبــهمعنــای خیمــه ،چــادر ،پوشــش،

تحول يافته باشـد .بـديهی اسـت بـا در نظـر گـرفتن

معنای اخیر به حقیقت مفهومی آن بیشتر نزديک مـی-

شويم( .درباری ريشه و تحول آوايی واژی «بیان» همچنـین نـک.
الزار)002 :0200 ،

رســتم در مواجهــه بــا اســفنديار رويــینتــن
شکست مـیخـورد .رسـتم ارتبـاط خـود را بـا روان
خالق و شهود درونش از دست داده است .از منشـاء
و اصل وجود خويش جـدا مانـده اسـت .او سـترون
شده است و اکنون غرايز و چرخۀ زندگی درون او از
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دست رفته است .در نتیجه او به کوه میگريـزد .کـوه

ياریدهنده برخورد میکنیم)202 :0201( .

يادآور کهنالگوی مادر اسـت و چـون زهـدان مـادر،

سیمرغ تبلور همراهـی کهـنالگـوی خويشـتن

رستم را در پناه خود میگیرد تا بـار ديگـر دوبـاره بـا

است .او نیـز پیرخـرد اسـت کـه در تنگنـا و شـرايط

کمک نیـروی مـاورايی و اهـورايی ،زايـش و حیـات

بحرانی به ياری قهرمان مـیشـتابد .در سـاحت روان

مجددی بهدست آورد.

آدمی ،پیرخرد نمايندی خويشـتن ،خـدای درون مـا و

تلخی شکست رستم و گريز او بـهسـوی کـوه

جنبهای از شخصیت ماست ،که بـهموجـب دانـش و

فرصتی فراهم آورد تا قوايش را تجديد کند .او انسـان

خردش میتوان از آزمونهای سخت زندگی جان بـه

بزرگ درون خود را به ياری میطلبـد .زال ،پیرخـرد،

سالمت بـرد و از بوتـههـای آزمـايشهـای صـعب،

در لحظههای بحـران و درمانـدگی ،پرهـای جـادويی

ســربلند بیــرون آمــد .ســیمرغ ،امــا حامــل داروهــای

سیمرغ را به آتش میکشد .سیمرغ در متون اوسـتايی،

شفابخش و درمانگر زيادی است که میتواند دردهـا

از جمله در بهرام يشت و رشن يشت ،از آن ياد شـده

را تسکین دهد .هرگاه شخصیت انسان ،ضـعیف ،کـم

است .در متـون پهلـوی و منـابع دوره اسـالمی از آن

جان ،بیحال و ناپیدا شود ،هرگاه نـاتوان از تحـرک و

زياد سخن رفته است .سـیمرغ در اوسـتا بـهصـورت

آفرينش میشويم ،هرگاه رخوت ،تمـام وجـود مـا را

 saēna mareqaآمده است .در پهلوی سـین مُـرو،

میگیرد .هرگاه دچار مـالل و يکنـواختی مـیشـويم.

يعنــی مــرغ ســین .در فــروردين يشــت ،بنــد  01از

طبیعــت درون برمــیخیــزد و آب روان را در کــوير

 saēnaنام برده شده ،که نام شخصی است کـه پـس

خشک زنـدگی جـاری مـیکنـدی آن طبیعـت درون،

از زردشت زندگی میکرده است .از فـروردين يشـت

همیشه همراه ما و در کنار ماست.

برمیآيد که سیمرغ اسم حکـیم دانـايی بـوده اسـتی
همچنین از خانوادهای بهنـام سَـئنَ  saēnaنـام بـرده
میشود .جالب اين است که جزء اول واژی سـیندخت
نیز با سیمرغ هم اشتقاق است( .برای اطـالع بیشـتر نـک،
پورداوود)212 /0 :0211 ،

از ايـوان سه مجمر پـر آتش ببــرد
برفتنـد بـــا او ســه هشیار گــرد
فسونگـر چـو بر تیـو باال رسیـــد
ز ديبا يکـی پـــر بیرون کشیــــد
ز مجمر يکی آتشی بر فروخـــت
به باالی آن پــر لختی بسوخـــت

پس سیمرغ آنطور که از معنای آن بر مـیآيـد،

چو پاسی از آن تیره شب درگذشت
تــو گفتی چــو آهن سیاه ابرگشت
همانگه چو مــرغ از هـــوا بنگريد

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

درخشیــدن آتــش تیــز ديــــــد

میتواند فرد حکیم و دانايی باشد .بنابراين ،در تحلیـل
داستان ما هم ،بیربط نیست ،اگر بخواهیم سـیمرغ را

تواند نقش کهنالگوی مادر را ايفا کند .زيرا هموسـت
که زال میپرورد و میباالند و شـهرتش را در جهـان
میپراکند .ضمن آنکه سیمرغ را نیز میتوانیم يکـی از
تجسمهای «خـود» فـرض کنـیم .يونـن مـیگويـد
«خود» معموالً بهصورت يک حیـوان نیـز نمـود پیـدا
میکند و طبیعت غريزی مـا و پیونـد آن بـا محـیط را
نمادين میکند .درسـت از همـین روی اسـت کـه در
اسطورهها و افسانههای پريان ،با بیشماری حیوانـات

نشسته بـــرش زال بــا درد و غـم
ز پــرواز مـــرغ اندر آمـــد دژم
()0022-0000/0020/2

حضور سیمرغ و زال در نـزد رسـتم ،در واقـع
گوش سپردن به نـدای درون و اسـتمداد از آن بـرای
عبور از میان تاريکی و تسلط بر نیروی سايه است .او
توانســته اســت وجهــی از طبیعــت روان خــود را بــه
کارگیرد .در نتیجه او به درک قدرتی سهمگین دست
يافته است تا بتواند مطمئنتر و مصممتر و با گامهـای
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استوارتر بهسوی سايه برود تا بـا واکـنش ،نسـبت بـه

بروز و نمود دوباری اين سايه ،تیرهروزی را رقـم مـی-

جنبههای منفی روان خود ،به مرحلۀ تفرد و خويشـتن

زند .اگر در دنیای عمل ،انساننگـران نتیجـۀ اعمـالش

روان برسد.

باشد ،مرکزيتش را و در اصل جاودانگی خويش را از

لوئیزه فون دربـاری سـیمرغ مـیگويـد ،از ايـن

دست میدهد.

جهت در شرق آن را سیمرغ مـینامنـد] .زيـرا[ ايـن

چنین گفت سیمرغ کـز راه مهــر

پرنده روح جمعی همۀ پرندگان را بیان میکنـد و بـه

بگويم کنون بـــا تو راز سپهـــر

عنوان روح قبیله يا توتم ،ويژگیهای همۀ پرنـدگان را

که هر کس که او خـون اسفنديار

در خود دارد ...در برخی متون شرقی مکتـوب اسـت

بريزد ورا بشکـــرد روزگـــــار

کــه ســیمرغ صــورت انســانی را دارد و ماننــد انســان

همـان نیز تا زنده باشد ز رنــــج

سخن میگويد و در مسیحیت نماد مسـی در قـرون

رهايـــی نیابـــد نماندش گنــج

وسطی نقشی بزرگ و ماندگار ايفا میکند( .لوئیزه فـون،

بدين گیتیاش شوربختـــی بـود

 )002 :0202بیهوده نیست ،که در اوستا از سـیمرغ بـه

وگر بگذرد رنج و سختــی بـود

نام حکیمی ياد شده اسـت .وی مـیگويـد ،سـیمرغ،

()0011-0012/0022-0020/2

تجربۀ درونی و يکپارچگی و وحدت ايجاد مـیکنـد،
اما سیمرغی که عطار نظـر دارد ،فقـط شـهود ذهنـی

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

خداوند است و هدايتگر انسان بـهسـوی تجربـهای

برد .درخت گزی را بدو نشان میدهـد و مـیگويـد،

واقعی .پرنده فرايند فرديت است( .همـان )000 :رسـتم

تیری دو شاخه از چوب گز بساز ،به زهـر آب بپـرور

نیز از طريق او بـه تجربـۀ واقعـی هـدايت مـیشـود.

و در کارزار چشم اسفنديار را نشـانه کـن .پیردانـا راه

سیمرغ نوعی شهود ابتدايی اسـت کـه قهرمـان را بـه

رسیدن به مقصود را میداند و طلسم جـادويی را نیـز

سوی درکی از هدف حقیقی هدايت میکند .سـیمرغ،

به او نشان میدهد و راز مرگ اسـفنديار را بـر رسـتم

رستم و رخش زخمی به تیـر اسـفنديار را بـا نیـروی

میگشايد .رستم در جنن روز قبل نتوانسته است بـر

جادويیاش درمان میکنـد تـا از ايـن طريـق قهرمـان

اسفنديار فائق آيد .يکی از راههای رسیدن به هـدف و

احساس خـود از خويشـتن و روح خـويش را احیـا

دستيـافتن بـه آن ،داشـتن تعـادل روانـی و آرامـش

کند ،تا فرزانگی ،بصیرت و قدرت بیکران خـويش را

روحی استی کسی که اين ويژگـی را نداشـته باشـد،

بازگرداند .سیمرغ ،آنگـاه از راه مهـر ،راز سـپهر را بـا

طعم پیروزی را نخواهد چشید و هدف را در زنـدگی

تهمتن درمیان مینهـد و مـیگويـد کشـندی اسـفنديار

گم خواهد کرد.

خود ديری نخواهد زيست و در جهانی ديگـر نیـز در

کهنالگوی قهرمان میداند که تکیه بر مهـارت-

رنج خواهد بود .درواقع پیرخرد او را هشدار میدهـد

های خود نیز نمیتواند از عهدی اين کـار برآيـد .او در

و نسبت به موانع و دشواریهای راه او را آگـاه مـی-

اين نبرد به مهارتها و توانايیهای جسمی خـود نیـز

سازد ،با اين تفـاوت کـه سـیمرغ تیـرهروزی و شـوم

تکیه ندارد .بلکه تکیـه و نگـاه او بـه درونـش اسـتی

بختی و رنج را نتیجۀ قهرمان میداند کـه اسـفنديار را

استمداد از درون .وقتی ما به شـهودمان تکیـه کنـیم و

از پای در میآورد .اما اين تیرهروزی قهرمان میتوانـد

با چشمان شهود به جهان نظاره کنـیم ،گـويی کـه بـا

سردی و بیروحـی زنـدگی پـس از سـرکوب سـايه

هزاران چشم به جهان مینگريم .از اين طريـق اسـت

باشد و يا همسويی خود با قدرت هراسانگیز سايه و

که به ابزار روحی قدرتمندی مجهـز مـیشـويم .ايـن
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تکیه بر شهود است که توانـايی مـا را بـرای حرکـت

خردمنـــد و بیــدار دستور من

مطمئن و متکی بر اعتماد بـه نفـس در جهـان خـارج

بـمیـرم پـــدروارش انـدر پذير

شدت میبخشد .اين شهود است که حس میکند کـه

همـــه هرچ گويـم تو را يادگیر

از کدام راه بايد رفت ،چگونـه بايـد هـدف را نشـانه

بــه زابلستان در ورا شــــاد دار

رفت .اين شهود است که انگیزهها و مقاصد نهـايی را

ســخــنهای بدگوی را يـاد دار

درک میکند .اين شهود اسـت کـه حـافظ خويشـتن

بیامــوزش آرايـــش کـــــارزار

است.

نشستنگه بـــزم و دشت شکــار
بــه زه کن کمان را و اين چوب گز

می و رامش و زخم چوگان و کار

بدينگونــه پــــــرورده در آب رز

بزرگـــی و بر خوردن از روزگـار

ابر چشم او راست کن هر دو دست

()0022-0020/0002/2

چنــان چـــون بود مردم گز پرست
زمانـــه بــرد راست آن را به چشم
بــدانگه کــه باشد دلت پر ز خشم
()0222-0220/0020/2

نتیجهگیري
شاهنامۀ فردوسی که همۀ اجزای داستانها ،مؤل،فههـا و
شخصیتهای آن در شبکۀ پیچیـدهای از رابطـههـای
نفرت و دوستی ،جنـن و آشـتی ،نیرنـن و راسـتی،

تیر در چشمان اسفنديار فرو مـینشـیند و او را

اســارت و آزادی ،شکســت و پیــروزی و مــرگ و

به خاک مینشاند .با مرگ اسفنديار ،سايۀ هراسـناک و

زندگی پیونـد خـوردهاسـت ،بايـد آن را چـون يـک

قدرتمند سايه به اعماق روان ناخودآگاه واپـس رانـده

تمامیات و کلیاتی در نظر گرفت که از محدودياتهـای

میشود ،تا در زمان ديگری خود را برای حملـۀ شـوم

روان فردی درگذشته است و به ابعـادی همگـانی بـا

ديگــری آمــاده کنــد .آرزوی اســفنديار کــه در واقــع

ساختار جهانی دست يازيده است.

پرورش بهمن بهدست رسـتم اسـت ،شـکلگیـری و

به تعبیری شاهنامه را میتوان همچون گنجینـه-

احیای مجدد توان و قدرت سايه را سـبب مـیشـود.

ای از میــراث تجربی ـات نیاکــان و بــه عبــارتی تبلــور

رستم ،سايهای را ناخواسته در درون خود میپرورانـد

ناخودآگاه جمعیايرانیانی دانست که تمام داستانهـای

که نتیجۀ آن نابودی خاندان زال است .احتمـاالً کهـن

آن حاوی چندين عنصر ساختاری مشـابه و مشـترک

الگوی قهرمان بهاندازی کـافی دربـاری سـايه و ماهیـت

است که به قول وگلر سروکل،ۀ آنهـا بـهنحـوی جهـان

تاريک آن نمیداند که بعـدها قربـانی نفـوذ و تحـت

شمول در تمامیاسطورهها و قصاههای پريان و رؤياها

تأثیرات مخرب و نابودگر آن قرار میگیرد .انسان بايد

پیدا میشود.

در سفر رشد فرديت خـود بايـد همـواره شـمع شـما

در جایجای داسـتانهـای شـاهنامۀ فردوسـی،

معنوی خود را روشن نگـه داردی تـا همـواره در ايـن

نحوی آشکاری از کهنالگوهای متنواع ديده مـیشـود.

سفر ،در اعماق سـیاهی و تـاريکی ناخودآگـاه غـرق

بســیاری از پــیشآمــدها و رفتارهــا و خويشــکاری

نشود و راه گم نکند ،کـه سـايه همـواره دوشـادوش

شخصـیتهـای شــاهنامه غیرشخصـی و بـه عبــارتی

روند تفرد روان پیش میرود .در هر صورت ،بـزرگ-

جهانیاند و هريـک از شخصـیتهـای يـک داسـتان

ترين دشمن قهرمان سايۀ خود اوست.

چون تجل،یهای متعدد روان واحد و پارهها و اعضـای

کنون بهمن اين نامــور پور من

يک پیکر به دنبال هدف و منزل غايی و نهايی به هـم
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پیوند میخورندی آنطور کـه کهـنالگوهـای متنـوع و

حاصل آن فعـال شـدن و پويـايی جرقـۀ بـا طـراوت

متعداد ناخودآگاه جمعی درطـی فرآينـد فردياـت هـم

زندگی است .در نظر يونن ايـن تقـارب و هـمآيـی

چون سـیمـرغ عط،ـار وادیهـای صـعب و سـخت

وجوه روان چیزی نیست که انسـان از مکـانی بیـرون

بسیاری را پشت سر گذاشته تـا سـرانجام بـا پیوسـتن

برود و آن را به دست آورد ،بلکه به خاطر انجـامدادن

همۀاين کهنالگوها ،به سیمرغ خويشتن دست يابند.

کاری بسیار دشوار به وقوع میپپیوندد .در تبیـین ايـن

داستانهای شاهنامه تصاوير راستینی از زنـدگی

داستان گفته شد که قهرمانها خصـلتهـای مثبـت و

واقعی ما عرضه نمیکندی بهاين معنا کـه قصـد نـدارد

تحسینبرانگیز زيادی دارند ،اما قصـور مشـترک همـۀ

جهان خارج و واقعیت را توصیف کند و ايـن آنقـدر

آنها از جمله رستم و اسفنديار خطای تراژيـک اسـت

بديهی است که هر فـرد بهنجـاری مـیدانـد کـهايـن

که به دردسر میاندازدشـانی و بـهاصـطالح آن پاشـنه

داستانها وصـف واقـعبینانـۀ جهـان نیسـت ،راسـتی

آشیل يا چشم اسفنديار است و سـرانجام همـین امـر

تخیــل ماســت ،نــه راســتی علیــت مــادی .بــه منزل ـۀ

به نابوديشان منجر میشود .همـانطورکـه گفتـه شـد

نمادهــايی از رويــدادها يــا مســائل روانشــناختی کــه

تمامیت و کمال رستم و اسفنديار بـدين معنـا نیسـت

فرايندهای درونی را بـه زبـان تصـويرهايی خیـالی و

که هیچگاه آنان دچار خطا نمیشوند ،بلکه لغـزشهـا

ملموس برمیگردانـد .داسـتانهـای شـاهنامه کـارکرد

همواره انسانها را تا زمانی کـه زنـدهانـد مـیلغزانـد.

روان مــا را بــه خــوبی مــینمايانــد و مــیگويــد کــه

بهويژه اسفنديار با وجود کمالش و دستپروردگـی و

معضالت و مسائل روانشناختی ما چیستند و چگونـه

روئـینتنـیاش ،يــک نقطـه ضــعف اساسـی (چشــم

میتوان به بهترين وجه بر آنها چیره شد.

اسفنديار) دارد که بیبصیرتی اوست و همـین چشـم

ما در تحلیلاين داستان نشان داديم که تمامیـت

بیبصیرتش او را به کشتارگاه خود میبـرد .از سـويی

انسان بی حضور هريک از کهـنالگوهـا حتـی سـايه،

فردوسی برای همۀايرانیـان کـه بـهگونـهای آزادهانـد،

يعنی همۀ آنچه را که نمـیخـواهیم دربـاری خودمـان

هفتخان و مسیر رشد و کمال تـدارک مـیبینـد .بـه

بدانیم ،ناتمـام و نـاقص خواهـد بـود .بـهويـژه درک

هرحال قهرمان بايد راه کمال را بجويـدی حـال برخـی

وجودی سايه که خود واقعـاً دارای سرشـتی عـاطفی

از آنان که همچـون رسـتم مطلـوبترنـد ،خطاهـای

است و انسان اگر نتواند از فرافکنی عواطف خـود بـر

کمتـــری دارنـــد و برخـــی چـــون اســـفنديار کـــه

دنیای بیرون رها شود ،سايهای سنگین در قفا خواهـد

نامطلوبترند ،خطاهـای بیشـتری دارنـد .در داسـتان

داشت .مکانیزم ناخودآگـاه فرافکنـی دنیـای بیـرون را

رستم و اسفنديار ،در رويارويیاين دو پهلـوان ،آنجـا

برگردانـی از جهـان درون خواهـد کـرد .چنانچـه مــا

تراژدی به معنـی واقعـی جـان مـیگیـرد و خواننـده

نتوانیم گرايشهای پیچیـدی درونـی خـود را در روان

نمیداند به کدام قهرمان داستان حق دهـد و سـرانجام

تفکیک کنـیم ،از درک ريشـههـای سـردرگمی خـود

هم بـر اسـفنديار و هـم بـر رسـتم اشـک مـیريـزد.

درباری خودمان محـروم خـواهیم شـد ،بـه تلـوي يـا

(آموزگار ،0202 ،ب )201 :بر پايۀ انديشۀ يونـن خطـای

تصري گفتیم که سرکوب و ناديده انگاشـتن هريـک

تراژيک بالضروره برای قهرمان وجـود دارد .بـه قـول

از کهنالگوها چـه منفـی و چـه مثبـت ،منجـر بـه از

وگلر شـايعتـرين خطـای تراژيـک نـوعی غـرور يـا

همپاشی روان میشود .چنانچه همـۀ وجـوه روان بـه

خودپســندی موســوم بــه هــوبريس ( )hubrisاســت،

همگرايی و تقارب و وحدت تحـولگرايانـۀ عـالی از

قهرمان تراژيک اغلب آدمیبا قدرتی فوقالعاده اسـت،

عناصر و وجوه متضاد و متخالف روان دسـت يابنـد،

اما گرايش بهايـن دارد کـه خـود را فراتـر از خـدايان
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بداند ،هشدار منطقی را ناديده بگیرد ،يا رموز اخالقـی
را با اين انديشه به تمسخر بگیرد کـه فراتـر از قـانون
خداستی اين خودپسندی مرگبار نـاگزير نیرويـی بـه
نام نمسیس ) (nemesisرا رها میکند که در اصل الهـۀ
عذاب بهشـمار مـیرود و کـارش برقـراری تعـادل و
معموال به ارمغان آوردن مـرگ بـرای قهرمـان اسـت.
(وگلر)000 :0202 ،

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

انسان را واگويی کردهاست و به قول ياوری ،داسـتان-

هــای شخصــیتهــای شــاهنامه نشــان مــیدهــد کــه
تواناترين مردان را نقطۀ ضعفی است و دانـاترين آنهـا
را امکان حماقتی.
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