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  مقدمه -1
 سي، از آغاز به فرويد گرايش داشـت       پزشك سويي    روان ،)1875-1961(كارل گوستاو يونگ    

يونگ . لمللي روانكاوي گرديد  ا   نخستين رئيس انجمن بين    1910ال   به ياري فرويد در س     و
 تأثير نيچه بود، گسترش داد و گفت ناخودآگـاهي بـه            نظرية ناخودآگاه فرويد را كه تحتِ     

گيـرد و ايـن    ميناخودآگاهي جمعي را نيز دربربلكه ي منحصر نيست، هاي شخص   سركوبي
ناخودآگاهي جمعـي حـاوي فراينـد فرديـت         .  مشترك است  ها  ناخودآگاهي در همة انسان   

تـري بـه آثـار        اگر در چهـارچوب گـسترده     همچنين  . گيردالگوها را دربرمي   است كه كهن  
. نـك (نـسبت دهـيم     اقي و افالطـوني     توانيم آن را به تصورات فطري، اشر        يونگ بنگريم، مي  

  ).357-359: 1373برونو، 
 شـاهنامة وي  . ترين شاعران حماسي جهان اسـت      از بزرگ  )ق. ه 329-411(فردوسي       

مه شـاهنا . استانگيز خود سروده  هاي ادبي شگفت    با توانايي و   را بر پاية روايات كهن       بزرگ
وار گـاهي از   در بخـش افـسانه  فردوسـي   )1(.اي است افسانهاي و غير   داراي دو بخش افسانه   

 ، امـا گيرد اي گاه از افسانه كمك مي افسانهجويد و در بخش واقعي و غير  ري مي واقعيات يا 
كند، تنها به خواننده پيشنهاد        مرز واقعيت و ناواقعيت را دقيقاً روشن نمي        بخشدر هر دو    

مـز و نمـادپردازي بررسـي       ها را با خرد خود بسنجد و ناواقعيت را بـا ر             كند كه واقعيت    مي
  . است، ظرفيت نمادپردازي را داردشاهنامهوار   كه بخش افسانه نيزحماسة رستم. كند
الگـويي   ها نظرية فراينـد فرديـت و كهـن          ها و افسانه    يكي از رويكردهاي قرائت اسطوره        

، ها و الگوهاي اسـاطيري چـون آب   الگوها دربردارندة همة نمادها، سمبل   كهن. يونگ است 
فرزانـه، بـاغ،     آتش، رنگ، عدد، شكل، دايره، آفرينش، جاودانگي، قهرمان، رستگاري، پيـر          

 از سـايه،  انـد تر يونـگ عبـارت   الگوهاي ويژه و مهم ؛ اما كهننددرخت، بيابان و موارد ديگر 
الگوهاي مهم يونگ بـه       در اين مقاله از ديدگاه كهن      .نتروان مردانه و زنانه و خويش     نقاب،  

هـا و     تنـوع نـسبي شخـصيت     . پرداخـت  خـواهيم    ،ويژه رسـتم   ه ب ،شاهنامه چند شخصيت 
 گـردد   شناخت بهتر الگوهاي يونگ مي     سبب   ،هاي ديگر در كنار رستم      يادآوري شخصيت 

  . دهد نيز بهتر نشان ميرا  چهرة رستم و
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  ة پژوهشپيشين -2
است كه  نوشته شده  فون فرانتس    توسطويژه   هبارة فرايند فرديت ب   مقاالت و آثار فراواني در    

 شـاهنامه رة با در.)1383فون فرانتس، ( ست ا»هاي پريان فرايند فرديت در قصه«جملة آنها  از
تحليـل اسـطورة    «محمدرضا امينـي در مقالـة       : استنوشته شده از اين منظر     دو مقاله نيز  

 ضـحاك و    مراحـل رشـد    »دون براسـاس نظريـة يونـگ      قهرمان در داستان ضحاك و فري     
تحليـل داسـتان    «مقالـة   و در    )1381اميني،  ( استكرده سوي فرديت بررسي      را به  فريدون

الگـويي   كهـن سياوش از منظـر     هاي داستان    شخصيتنيز   » نظريات يونگ  ةسياوش بر پاي  
 از منظـر  اما مقالة حاضر بيشتر بر شخـصيت رسـتم           ).1386اقبالي و ديگران،    (اند  ررسي شده ب

  .كند تكيه ميفرايند فرديت
  

  الگوها  فرديت و كهنفرايند -3
هاي بشري در ناخودآگاه قرار دارد، اما ناخودآگاه چنان در پستوهاي             بخش بزرگ خواسته  

ها بر وي روشن نيست و يـا بـسيار             كه ريشة اين خواسته    ستا  ذهن آدمي واپس زده شده    
بـسا بـدون نظـارت خودآگـاه         هاي رواني، چه    كه فعاليت دشوار است كه بدان راه يابد، چرا      

نهـاد  .  اسـت  1»نهـاد «هـا     جايگاه اصلي ايـن خواسـته     ). 335: 1382فرويد،  (گيرد     مي صورت
بـه   3»فراخود«و  2»خود«كه   كند  اي رو مي    گسيختهجوست و به اميال افسار     تمامي لذت  به

 گـرِ   هـاي تخريـب     جـويي  هاي اجتماعي، لذت    بر پاية واقعيت  » خود«. پردازند  سركوبش مي 
ــر پايــة باورهــاي دينــي، وجــداني و ايمــاني  » ودفراخــ«كنــد و  نهــاد را ســركوب مــي ب

دارد    ناشايسته و نامتمدنانه به پرهيز وامي      راند و آدمي را از كارِ       هايش را واپس مي     خواسته
هـاي نهـاد را هميـشه نبايـد            فرويد بر اين باور اسـت كـه خواسـته          ).99: 1357فرويد،  . نك(

 4هـاي  پوشاند تا آدمي دچار عقده     هايش را جامة عمل     سركوب كرد، بلكه گاه بايد خواسته     
 نيز انجـام داد    6و تصعيد  5جايي  ها جابه  توان در اين خواسته     گويد مي   مياو  . متفاوت نگردد 

 ، عشق ويژه تصعيدِ  هبو  محارم و ازدواج،    ه عشق غير  جاي عشق به محارم، ب      به ، براي نمونه  و
                                                 
1. Id 
2. ego 
3. superego 
4. complex 
5. displacement 
6. sublimation 
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نهـاد و   بايـد   ن كار از آغـاز      براي اي . كرد يافته، استعاري و عرفاني رو      تلطيف يعني به عشقِ  
كـه شـناخته شـود، بـسياري از مـشكالت آدمـي              هميننهاد  . هاي آن را شناخت     خواسته

هـا    هـا و نمادسـازي      جمله تفسير رؤياهـا، اسـطوره     راه شناخت آن نيز از    . گردد  رف مي برط
    ).315: 1996، 1اوسبي (ويژه در متون ادبي است هب

 توانـد از طريـق   انـد و روانكـاو مـي    بههاي مشا داراي خواسته ، از بيمار تا روانكاو   ،هاآدم     
 را داراي سـاختار     هـا   فرويـد روان آدم   . مار بـه ناخودآگـاهش راه يابـد       پنداري با بي    ذاتمه

ها افزون بـر ناخودآگـاه فـردي و           يونگ بر اين باور است كه همة انسان        داند و   مشابهي مي 
سـخنان   بنـابر . انـد   دآگاه جمعي و جهـاني     داراي ناخو  -كه فرويد بدان باور داشت     -نژادي

خورد، عبـارت از   ها به چشم مي يونگ و ياران او، آنچه در ناخودآگاه جمعي و فردي انسان         
 گوينـد   مـي  2الگـو  ايماژها، الگوها و اشكال جهاني از تجربيات انساني است كه به آن كهـن             

 دربارة  4رية فرايند فرديت  يكي از مفيدترين كارهاي يونگ نظ      .)1399: 1991،  و ديگـران  3باين(
  .است 9و خويشتن 8روان زنانه ،7روان مردانه ،6نقاب ،5الگوهايي چون سايه كهن

، مراحــل فراينــد از ديــدگاه يونــگ پختگــي و رشــد روانــي آدمــي اســت و فرديــت     
يونـگ فرديـت را همـان فراينـد         . سـازد   خودشناسي است كه او را از افراد ديگر جدا مـي          

هاي خـوب و      به زبان ديگر، فرد بايد در مراحل رشد و تعالي خود، بخش           داند؛    شناخت مي 
 و  10گيـرين  (انديـشي اوسـت    بد وجودش را بازشناسد و اين كار پيامـد شـجاعت و درسـت             

الگوهايي چـون سـايه و روان مردانـه و زنانـه بـه آدمـي            شناخت كهن  .)179: 1371،  ديگران
ايـن  . رآورده سازد و از برخي پرهيـز كنـد        هاي آنها را ب     خواستهكند كه برخي از       كمك مي 

 در ناخودآگاه قرار دارند و نبايـد آنهـا را سـركوب             فرويد» نهاد«بسا همانند    هالگوها چ  كهن
  ).284-287: 1379يونگ،  (كند، بايد با آنها كنار آمد سركوب مشكلي را حل نمي. كرد

                                                 
1. Ousby 
2. archetype 
3. Bain  
4. Individuation process 
5. shadow 
6. persona 
7. animus 
8. anima 
9. self 
10. Guerin 
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توزانـه،    ا كينـه  هـاي جنـسي تـ        چهرة منفي شخصيت آدمي اسـت كـه از جنبـه           سايه      
امـا نافرمـان و     سـايه همـواره زشـت نيـست،         . گيـرد   ددمنشانه و شيطاني وي را دربرمـي      

ها صفات خوب و بد، هـر   آنجاكه سرنمون حال تماماً بد نيست، اما ازهر به«تخريبگر است،   
هاي اخالقاً نكوهيده نيـست، بلكـه از برخـي            پرورند، سايه نيز فقط داراي گرايش       دو را مي  
  هـاي مناسـب، بيـنش       يك و ستوده نيز برخوردار است؛ مثل غرايز عادي، واكنش         صفات ن 

اين ساختن  .  بنابراين بايد با او ساخت     ).52: 1386مورنو،  (» هاي آفرينندگي   گرا و انگيزه    واقع
ورزيـدن    از تسليم، گـاه مقاومـت و گـاه عـشق           گاه عبارت است  «همواره يكسان نيست و     

 اعتنايي يا سـوءِ     گرايد كه مورد بي      وقتي به خصومت مي    سايه فقط . برحسب اقتضاي موقع  
تـاز  و  انـسان در معـرض تاخـت    ، در اين صورت   ).273: 1359فون فرانتس،   (» تفاهم قرار گيرد  

گفتـه   معنـاي پـيش   عدم آگاهي انسان از سـايه در        . گيردقرار مي گسيختة خود    ساية لجام 
  . پليد بدل سازدشود كه ساية درون، آدمي را به موجودي كامالً سبب مي

 روان زنانه،   .الگوي ديگر يونگ است    دو كهن ) آنيموس (روان مردانه و  ) آنيما (روان زنانه       
 ،همچـون سـايه    ،هااز اين روان  هركدام  .  زن  درونِ  مردِ ، مردانه  درون مرد است و روانِ     زنِ

ست كـه ايـن   مرد آگاه نيـ .  درون دشوار است زنِبراي مرد، شناختِ. كار يا نكوكارند  زشت
ها و نيز تخيالت خود       تواند به ناخودآگاه خود در خواب       زن درونش وجود دارد، اما وي مي      

 يعني به شكل زنـي زيبـا يـا عجـوزه            ،كار رجوع كند و آن را به شكل زني بدكار يا درست          
ه دئنـ . نام دارد  1هاي قومي از ايرانيان باستان، دئنه       بافي  روان زنانه در رؤياها و خيال     . ببيند

كـاران را بـه      كـاران اسـت و درسـت       زماني كه به شكل زني زيبا درآيد، روان زنانة درسـت          
 درون دوزخيـان اسـت و        زشتيِ  نمادِ ،اي زشت درآيد    برد و اگر به شكل عجوزه       بهشت مي 

هـا، احـساسات،     خواسـته روان زنانه همان. رود كسي كه داراي اين دئنه باشد به دوزخ مي     
ها و دوستي بـا طبيعـت اسـت كـه در              ها و فالگيري    گويي  پيشمنطقي بودن،   عواطف، غير 

منطقــي بــودن، : درون مــرد نهفتــه اســت، و روان مردانــه، وارونــة آن در درون زن اســت
 روان زنانة مـرد و      ).137: 1388تسليمي،  (گرايي، سرسختي و خشونت، جديت و تقدس          واقع

 در حد ميانة خود متوقـف كـرد و          روان مردانة زن نبايد به افراط كشيده شود، بايد آنها را          
بر آنكه اين كار ناممكن بـه نظـر          همچنين نبايد آنها را از ميان برد، زيرا افزون        . نگاه داشت 

                                                 
1. Daena 
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كه مرد به دنبـال نيمـة گمـشدة    اين. شود اي نيز در آنها ديده مي رسد، صفات پسنديده   مي
 و موافـق بـا مـرد        خود و ازدواج با زني پسنديده، و زن در پي ازدواج با مـردي پـسنديده               

  :درون خود است، ادامة همين انديشه است
 تصويري جمعي از زن وجود دارد و مرد به ياري آن تصوير، فطـرت               گويد كه در مرد،     يونگ مي 

كوشـد دل زنـي را    كند، زيرا مـرد مـي      در زناشويي، آنيما نقش فعالي ايفا مي      . يابد  زنان را درمي  
رين نحو سازگار باشد؛ يعني زني كه بتواند فرافكنـي روح           بربايد كه با زنانگي ناهشيارش به بهت      

اما مرداني هم هـستند كـه كوركورانـه تحـت سـلطة زن         «: گويد  يوالند ياكوبي مي  . او را دريابد  
ايم چگونه روشنفكر با فرهنگي، عاجزانه خود را به دسـت زن              اغلب ديده . گيرند  خاصي قرار مي  

است؛ يا مثالً زني كه ظـاهراً  طفي روح او نامتمايز ماندهسپارد، چون جنبة زنانه و عا       اي مي   هرزه
خـصوصيت  . تواند از دامش رهـا شـود   افتد و نمي بازي مي  نفهميده به پاي مرد ماجراجو يا حقه      

شـناختي   هايمان، حد و پيمانة طبيعـي وضـع روان          تصوير روحي ما، يعني آنيما و آنيموس رؤيا       
  .)62-63: 1386مورنو، ( »درون ماست

هـا   آدم. هاسـت   الگوي ديگر يونگ، نقش و شخصيت اجتماعي آدم         كهن ،)پرسونا( نقاب      
آنهـا در روابـط اجتمـاعي       . كننـد   ها شخصيت خـود را بـازي نمـي          بسا مانند هنرپيشه   چه

زنند كه گاه آن را هويت واقعي خـود دانـسته از خويـشتن واقعـي                  هايي بر چهره مي     نقاب
كسب حيثيـت شخـصي اسـت و جمعـي فكـر كـردن و               «فرايند فرديت   . شوند  بيگانه مي 

حال، جمعـي    اين با.  فكر كردن و فردي كوشيدن است      تر از فردي    جمعي كوشيدن، آسان  
يونگ اين گـرايش بـه سـوي جمعـي و جامعـه را پرسـونا          . تواند جاي فردي را بگيرد      نمي
يگران فيلم يـا    رخ دارند، باز   هايي كه يكسره نقاب اجتماعي بر       آدم ).66-67: همان( »نامد  مي

كساني كه پايگـاه اجتمـاعي و       . كنند  اي هستند كه فرديت خود را فراموش مي         نامهنمايش
كنند و فرديت خـود را بـه سـود     بسا از اين نقاب استفاده مي    سياسي نيرومندي دارند، چه   

روي، چهـرة اجتمـاعي انـسان نابودشـدني         هـر  بـه . سازند  هاي اجتماعي قرباني مي     خواسته
 پـذير بـر چهـره داشـت،         پرهيز از قرباني شدن فرد بايد نقابي ميانه و انعطاف          براي. نيست
  .پذير نيست كه برداشتن يكسرة نقاب امكانچرا
هاي روحانيِ ناخودآگاه و مظهر پدر و روح آدمي و            ويژگيواجد  الگوي   كهن 1فرزانه پير      

گـري و      آن يـاري   بيني است و كـاركرد      انديشي و روشن   به معني انديشه، شناخت، درست    

                                                 
1. the wise old man 
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او در خواب، رؤيا و خيال به صـورت پـدر، پـدربزرگ، پزشـك،               . خيرخواهي ديگران است  
طبعي دوگانه و متضاد دارد و      «شود و     معلم، استاد، جادوگر و شخص نيرومندي ظاهر مي       

يـك بـسته بـه ارادة آزاد        ر، هر دو، كار كند، كه برگزيدن هر       قادر است در جهت خير و ش      
  ).74: انهم(» انسان است

بـراي رهـايي از بيگـانگي بايـد از مـسائل            . الگوي يونگ اسـت    ترين كهن  مهمخويشتن        
خويـشتن نماينـدة    . هاي خود و دنيـاي درون را دريافـت نمـود            بيروني پرهيز كرد تا پيام    

. اسـت الگـوي ديگـر، ناشـناخته مانـده        كهن ترين الية ناخودآگاه است و بيش از هر         عميق
ويژه دايـره    هشامل پدر، پسر، مادر، دختر، شاه، خدا، اژدها، مار، گل و ب           نمادهاي خويشتن   

 آنهــا را نــشانة  ويونــگ دايــره را از شــمايل مانــداالهاي هنــدي بيــرون كــشيده . اســت
نظمـي بـه سـوي نظـم و سـامان و        دانست كـه انـسان را از بـي   ينگري، ذن و كشف    درون

همـة مـردم جهـان      كـه    است و با آن   الگوي جمعي    مانداال كهن . شود  تماميت رهنمون مي  
ـ      ،)102: 1359يونگ،  (د  ن دار الگو كهن ـ  ،هـا ه آن  اما جمعيت فراوانـي ب مانـداالها و   بـه   ويـژه    ه ب

انـسان در ايـن     . شـود   ذن و مكاشفه تنها شامل گروه انـدكي مـي         : يابند   راه نمي  ،خويشتن
اي از    و چكيـده  يابـد      به تعبير عارفان دست مي      وجود وحدتِاي از     مرحله است كه به گونه    

زد، آميـ   ي يگانگي و جاودانگي، فردي و كلي را در هم مـ           ،خويشتن«. شود  كليت بشري مي  
يك بافتة متضاد واقعـي     ... كه  هم پير است و هم جوان و با آن         هم مذكر است و هم مؤنث،     
  ).79: 1386مورنو، (» نفسه متناقض باشد است، چنان نيست كه في

 با يكديگر آشتي    بخشد و     ن مي آدمي را نيز نظم و ساما     خويشتن، خوبي و بدي درون           
سـازد، بلكـه بـه توجيـه آن           كلـي نـابود نمـي      مانند سايه است به     بدي را كه به    ؛ او دهد  مي
. هـاي كامـل ميـسر اسـت         گونه تنهـا بـراي انـسان       رسيدن بدين بينش وحدت   . پردازد  مي

 به جاودانگي، خدايي و     ،اند  ههاي دروني راه يافت     كساني كه به ناخودآگاه خويشتن با تالش      
بـودا، مـسيح و     . جـايش مركـز اسـت      اي اسـت كـه همـه        مانـداال دايـره   . اند  مانداال رسيده 

 بـراي رسـيدن بـه       ديگـران ا آنها الگـوي     ، ام اند  هايي مانند آنها به اين مرحله رسيده        انسان
راه . وار پرهيـز كنـد      قليد طـوطي  هر آدمي بايد براي شناخت خويشتن از ت       . كمال نيستند 

الگوهـاي   كه هر فردي در عين داشتن كهـن       ست، چرا و ا رسيدن خاص خود  كسي براي   هر
جـا   گونه فن يا اصل درماني كه آن را بتوان در همه           هيچ«. كلي، فرديت خويش را داراست    
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كار بست، وجود ندارد، زيرا هر موردي كه بـراي درمـان عرضـه شـود بـه نحـو خاصـي                  به
  ).95: 1359يونگ،  (»انفرادي است

  
  شاهنامهدر رستم و چند شخصيت الگويي ديگر  -4

هـا را   لي شخصيت انسانهاي اص دهد تا بتواند نمونه  را ارائه مياي  الگوهاي ويژه  يونگ كهن 
د ياب  ها را مشاهده كند، درمي      د، اين نمونه   اگر انسان در تخيالت و رؤياهاي خو       .دهد  نشان  

براي نمونه اگر جـادوگر بـد و        . استرفتهاي از شخصيت و فرديت قرار گ        كه در چه مرحله   
الگوهاي ها    اين شخصيت . استيابد كه در كجاي هويت خود ايستاده       ميخوب را ببيند، در   

هـاي ديگـري    هاي خـود شخـصيت      ها و اسطوره    هر قومي در حماسه   اما   اند،  ناذهني ايراني 
داراي معـاني   بـسا   سـازي شـود، آنهـا چـه        برابر شاهنامههاي    تواند با شخصيت    دارد كه مي  

 )4(هـا و سـيرين   جـادوگران )3(اسـفنديار و آشـيل،     )2(رستم و هكتـور،   : اند  نمادين و الگويي  
بـه ايـن نكتـه      فردوسي خود نيز    . اند  هاي صفات خوب و بد آدمي       همگي نمادها و نماينده   

  :داند اش را نمادين مي هاي داستاني  كرده و بسياري از شخصيتاشاره
  

 ردـورد با خخدرــــرچه انـــاز او ه
  

 ردــز و معني بـــره رم رـر بــــدگ  
 )22: 1378فردوسي،     (                  

       
آيد كه اگر اين الگوها همگـاني اسـت و تفـاوتي ميـان الگوهـاي                  اين پرسش پيش مي       

 الگوهـاي خـوب و بـد    اسـت كـه    اينيابد؟ پاسخ     د چگونه معنا مي   رّ تف ،بشري وجود ندارد  
اي   ، زيرا هر فردي به لحاظ رواني شخـصيت جداگانـه          ندردني و پرهيزكردني نيست   ك تقليد

رخ هـاي خـوب     شخـصيت در برخي،. دنتاب دارد و الگوها در رؤيا و خيال افراد يكسان نمي       
ژرف و در  در گروهـي    نيـز   هـا و خيـاالت         خـواب  ؛هاي بد   و در برخي، شخصيت   نمايند  مي

درون  اما بازتـاب آن در       ،اند   تصاوير و الگوها يكسان    بنابراين. نمايد  عمق رخ مي   گروهي كم 
ام تـأثير متفـاوتي از رسـتم        گرا هركد   گرا و درون     برون براي نمونه افراد  . كند  فراد فرق مي  ا

گرايـان كمتـر از      بـرون . شـوند   هاي شخصيت وي را پـذيرا مـي          برخي از جنبه   گيرند و مي
هايي چون    الت فردوسي شخصيت  در تخي . شوند  گرايان از شخصيت مسيح متأثر مي      درون

تـوان ژرفـاي روان فردوسـي را در طـرز برخـورد بـا رسـتم و                     و مـي   نـد نوازتر  رستم چشم 
 شـاهنامه هاي   اي كه به برخي از جنبه       همچنين خواننده . كردكاوي  الگوهايي مشابه آن باز   
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هـا قـرار      ها و شخـصيت     ن جنبه واقع تخيالت خود را همسو با آ      دهد، در   بيشتر اهميت مي  
به عبارتي، ذات يا هويت مـا بـه صـورت ايـن     « كند؛  تواند فرديت خود را كشف  مي  و ادهد

وگلـر،  (» يابد تا هر يك نقش خود را در نمايش زندگي ما ايفا كنـد               ها تجسم مي    شخصيت
1386 :15.(  

هاي   هاي داستان   مانند شخصيت  اي و حماسي      هاي اسطوره   ها و شخصيت    بنابراين تيپ     
 و  هـا خودآگـاه   آن. پـردازي شـوند    دقـت روانكـاوي و جزئـي        كـه خـود، بـه      ندامروزي نيست 

اند و گاه برخـي از   هاي امروزي ها و نيز شخصيت     ها، رمان   ناخودآگاه، فقط الگوهاي داستان   
همـين  يونـگ   . شـود   ها ديده مـي     هاي اين داستان       هاي شخصيتي آنان در شخصيت      جنبه

ـ  ،اين مقالـه تنهـا الگوهـا      دهد و ما در       الگوها را در اساطير نشان مي      الگـوي   ويـژه كهـن     ه ب
اي بـا     دهيم و اگر روحية جامعة ايراني و نيز فرديت فردوسي تا اندازه              را نشان مي   ،قهرمان

همچنـين اسـت اگـر      . تر گردد، كاري افزون بر خواستة ما خواهـد بـود            اين مقاله شناخته  
ا شخـصيتي  روانكاوي بپردازي و      را به لحاظ شخصيت    شاهنامهكسي بخواهد شخصيتي از     

 بـراي   .هاي امروزي بكـاود     ا همچون شخصيت  يا وي ر   ازي كند و  ساز داستان امروزي برابر   
هاي نـسبي     پردازي طلبانة اسفنديار را در جزئي      هاي جاه   برخي از ناپختگي  اگر كسي   نمونه  

 چندان جذاب نخواهد بـود، زيـرا اسـفنديار          ، مانند داستان امروزي روانكاوي كند     شاهنامه
افتد و حتي ترديدهاي رستم سبب دگرگوني         در كارهاي نادرست خود كمتر به ترديد مي       

رو، ايـن  از. رونـد  بيش ايستا به شـمار مـي  و هاي كم   شخصيتاينها   همگيِ. شود   او نمي  فكر
ها    دقيق شخصيت بپردازيم، بايد از اسطوره       ها و روانكاوي    پردازي  اگر بخواهيم به شخصيت   

ها نزديك شويم و برعكس اگر بخواهيم الگوها و           ها و سپس به رمان      ها و رمانس    به حماسه 
  .ها رجوع كنيم ها و اسطوره اصول را پيدا كنيم، بهتر است به حماسه

الگوهاي نيك و بدش را بشناسد تا آنها را تعديل سازد،            ان بايد كهن   انس اين نكته را كه       
غ گرفت؛ به زبان ديگـر بـا راهيـابي بـه     توان سرا   نيز مي  شاهنامهگونة نمادين و كلي در       به

يونـگ  . گـردد   الگوها آسان مـي     ها بازشناسي كهن    ها و افسانه    ها، اسطوره   درون اين حماسه  
كنـد و   هـا جـستجو مـي     الگوها و اسطوره   هاي مثبت و منفي آدمي را در همين كهن          جنبه

 زمـرة  وي آنهـا را در . جويـد  هاي مطلوب نيز صفات نيـك و بـد را مـي            حتي در شخصيت  
رسـتم از ايـن گـروه       . برند  خوبي بهره مي   ها به   ها و بدي    داند كه از نيكي     هايي مي   شخصيت

ضـحاك، افراسـياب،    ( براي دريافت بهتر اين سخن، ابتدا از چنـد شخـصيت ديگـر            . است
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هاي متضاد كمتر بهـرة       كه گاه از اين جنبه    ) كيكاووس، سودابه، زال، كيخسرو و اسفنديار     
  :كنيم  مياند، ياد نيك برده

شـود و بـه        دچـار گنـاه مـي       شـوم آدمـي اسـت      »ساية«با پيروي از ابليس كه       ضحاك     
او با پيروي از خواستة ابليس و مارهايي كه بر دوش او روييـده،              . گردد  دوش تبديل مي  مار

اي سـياه   برد و تماماً سـايه    ريزي و خوردن گوشت و مغز حيوان و انسان دست مي            به خون 
الگـوي   شـود، كهـن     سر كه در اوستا بدان اشاره مي        نيز چونان اژدهاي سه    گردد تا خود    مي

» ايـران «سـاية مـردم   » تازي«نيز همچون ضحاك  » توراني «افراسياب. سايه به شمار آيد   
اند و اگر مردي به سـراغ زنـي           هاي ايرانيان   ترين سايه  روميان، تورانيان و تازيان مهم    . است

اگـر ايـن    . ر روان زنانه و زن درونش پيوند برقرار كرده اسـت          از تبار آنان برود، با نيمة ديگ      
  .آفريند نيمه نامناسب باشد، زشتي مي

مزاج است كـه روان زنانـة بـدش بـر او چيـره             رنگين  و  احساساتي  شخصيتي كيكاووس     
آورد و همـواره       مـي  راي خود و جامعة ايرانـي بـه بـار         ها را ب    گردد و بسياري از مصيبت      مي

جملـه   از سـت؛ ها  ن آوارة كوه و بيابـا     ،يي و نجات وي از اين اميال احساساتي       رستم در رها  
هـاي نابخردانـه و        او تسليم خواسته   . دختر شاه هاماوران   ،براي رسيدن به سرزمين سودابه    

زمين رهسپار   ِ اوست به توران     ش را كه مردانگي   شود و به دستور سودابه، سياو       اش مي   زنانه
هاي زن درون است و هم مغلـوب سـودابه،    مغلوب خواستهكيكاووس، هم  (سازد    مرگ مي 

در  مـن   خودآگـاهي  ، ديگـر   بـه عبـارت    ).رود  كه آينه و الگويي از زن درون او به شمار مي          
به باور يونگ تسخير خودآگاهي به سبب آنيما، فرد را متلون، بوالهوس،             .تسخير آنيماست 

 يونـگ، (دهد   ششمي شيطاني مي   سازد و گاه به او حس     گسيخته، بدخواه و مرموز مي     لجام
 قهرمان در نخستين مرحله بايد خودآگاهي را نسبت بـه ايـن جنبـة               ،رو اين  از ).76 :1368

هاي سودابه، نمودهايي از جنبة منفي       ها و دسيسه   شيطاني وجودش آگاه كند، اما با حيله      
  :گويد  رستم به كاووس مي.شود مواجه مي،آنيما

 و بدخويه ـــر سودابـــو را  مهــت
 يــــارا ببيني همـون آشكـــكنــ

 رد و شاه ستـرگـــة خـــاز انديش

 ود مهتــر انجمـنـــاو بـــكسي ك

 د به بادــاوش به گفتار زن شـــسي
  

 سر خسرويــرفت افـــبرگ رـــس ز  
 يــوج دريا نشيني همــر مــه بــك

 ر زيانــي بزرگـــا بـــد به مـــبيام
 ـان زنــفرمـ و را زر اـــن بهتـــكف

 ادر نزادــم او زـــي كـــخجسته زن
  )462: 1378فردوسي،    (                 
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عنـوان روان زنانـه      خود زشت نيست، اما هنگامي كه به       يابيم كه زن خودبه     جا درمي  همين
ـ    گردآفريد. آورد  ويژه از نوع بدش بر مرد غلبه كند، به زشتي رو مي            هب) آنيما( ة  چهـرة زنان

جنگـد و بـا صـفتي مردانـه           هنگام كه با سـهراب در راه ايـران مـي           زشتي ندارد، حتي آن   
  بـرخالفِ  ؛جويـد   نيكي بهـره مـي     ه ب روان مردانه شود، از     ظاهر مي ) روان مردانه = آنيموس(

كه روان زنانه و آنيماي كاووس      سودابه با آن  (ست  كه از روان مردانة بدي برخوردار ا       سودابه
امـا  ). تواند از روان مردانه و آنيموس يعنـي خـشونت برخـوردار باشـد               ميتنهايي   است، به 

 بـا كنيـز و      زالهنگامي كـه    . كنند  برخي از مردم شايسته نيز گاهي از روان بد پيروي مي          
تـوان او را جويـاي نيمـة گمـشده و زن              نمـي  ،) به بعد  1220: همان. نك(آميزد     مي دبردة خو 

  : گويد بحث آنيما مييونگ در ادامة . مناسب درونش دانست
برد و با هنرپيشة جـوان        اش مي   سالگي از خانه و خانواده    ي پروفسور بسيار محترمي در هفتاد     وقت

ايـن همـان   . انـد  فهميم كه خـدايان قربـاني ديگـري طلبيـده           درنگ مي   كند، بي   موبوري فرار مي  
  ).66: 1376رنو، مو(كند  وسيله خود را بر ما آشكار مي اي است كه قدرت ابليسي، بدان شيوه

 ؛پير فرزانة خاندان رستم است و با خرد و نيز دستان، جادو و سـيمرغ پيونـد دارد                  زال     
، كيخـسرو امـا   . رود  افتد، خاندانش بـر بـاد مـي         هنگامي كه پير فرزانة رستم به اشتباه مي       

ـ  استة زن درونش را با ازدواج فرونمي      خو آنيمـاي خـود را بـا ايمـان و عرفـان،              وي. دشانن
  . تا حكومت را واگذار كند و به انزواي معنوي روآورداست  تصعيد و تلطيف كرده

 پيونـدي   ،فرزانـه، روان زنانـه و خويـشتن        جمله پيـر   از ،الگوها بينيم كه ميان كهن   مي     
 ان زنانة خـوبِ   رساند و رو  اي چون زال آسيب مي     روان زنانة بد به پير فرزانه     . شودديده مي 

. رسـاند  مـي خويشتن او را بـه  -  نه زن خوب   ، كه در اينجا ايمان و عرفان است       - خسروكي
  ميـان غـار    يخسرو به بينش عارفانـه دسـت يابـد و تفـاوت           شود كه كي  خويشتن سبب مي  

  .كوهستان و تخت و تاج شاهي نبيند
دانـد    او مي . دهد  ز دست مي   جامعة ديني زرتشتي، فرديت خود را ا       بدِِ نقاب با   اسفنديار      

 به قدرت رسيدن و نيـز  اير درون و فرديت انساني است، اما ب      مبارزه با  ،كه سركوب رستم  
هنگامي كه وي   .  به رستم و سيستان استقاللي قائل نيست       براي ،اش  اهداف ديني و ايراني   

د رستم فرديت و استقالل خو    . شتابد  كند، به سوي مرگ مي      چنين فرديتي را سركوب مي    
چـه او   اگر. كنـد   ت و اسفنديار پيـروي نمـي      را فداي ايران نكرده و كوركورانه از دين زرتش        

  .گيرد نيكي بهره مي نقش اجتماعي مهمي در سيستان دارد، از اين نقش و نقاب به
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كند و    ، تحقير مي   پيران فرزانة وي   ، و سيمرغ  )دستان( اسفنديار رستم را با نام پدرش          
توانـد    توزانه ندارد، اما رستم با دقت در همين سـخنان وي مـي             نه كي  جز ريشخندِ  سخني
 و در پنـاه بـازنگري در        نگـري جـدي رو كنـد        به يك خويـشتن    ،اش را مرور كرده     گذشته

. يابـد  از شـر اسـفنديار رهـايي    ) و سيمرغدستان  (جستن از پيران فرزانه      خويشتن و ياري  
  :گويداسفنديار مي

 وزادــر ديـــگوهان بدـــه دستـــك
 دـوي و رويش سپيــتنش تيره بد م

 رندـــا بـــا پيش دريـــود تـــبفرم
 رـــرغ پــــد بگسترد سيمـــــبيام
 امـردش به جايي كه بودش كنــــبب
 ودــار بـــرغ ناهــــچند سيمرـــاگ

 امــــه پيش كنــس بـبينداختش پ
 ردار اويــــم افكنده وردـــخ يــهم
 ر زال مهرـرغ بـــيمو افكند ســــچ

 س كه مردار چندي چشيدــاز آن پ
 گيــبچ بي امش زـــــــرفت ســـپذي

  

 ژادــدارد نـــي نـــه گيتي فزونـــب  
 اميدد ناـام شـــو ديدش دل ســـچ
 رندـــاهي ورا بشكـگر مرغ و مــــم

 رـــدر او هيچ آيين و فـــد انـــندي
 مر او را خورش بود كاـان مـــدست ز
 وار بـودــن زال پيش اندرش خــــت
 د شادكامــــدار او كس نبـــه ديــب
 وار اويــه تن خـــامه برهنــــج ز
 گونه چندي سپهر ر او گشت زينـــب
 دــــرهنه سوي سيستانش كشيـــب
 ...گيـوي و غرچـــاداني و ديــــ نز

  )1176: 1378فردوسي،  (                  

چـه  اگر ؛گيـرد عنوان يك امكان خوب بهره مي       از او به   ، شناخت بهتر زال   اما رستم پس از   
ان در سـرزمين    گشايد ازدواج رستم با تهمينه دختر شاه سمن       : اشتباه نيست  بينيز  رستم  

ن سهراب بـر    سپرد تورانيان گرايش وي به آنيماي بد است و پيامد اين خطاي او رنج جان             
ويـژه     بـه  ،الگوهـاي ديگـر    همچنين كهن (م  ماي رست  روان زنانه و آني     اما ،هايش باشد   دست
  .رساندب  اش آسيب  هستيچندان پررنگ نبوده كه بتواند به) سايه
اش را سـركوب      هاي آنيما و سايه     ش، خواسته الم ك ةهم  با   ،كه گفته شد كيخسرو    چنان    

اج عـشق معنـوي را جانـشين ازدو       او  . اي بهره برد   نكرد و از آنها در سمت و سوي شايسته        
. كرد و از ساية جنگ و خشونت عليه ساية هراس يعني افراسياب و تورانيان استفاده كـرد          

كيخـسرو صـفات او را      . اي ساية درون خود اوست      گونه نغز آنكه افراسياب پدربزرگ او و به      
گيرد تا افراسـياب   خوبي بهره مي برد، اما از اين صفت سايه به    اي نمادين به ارث مي      گونه به
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اي چون     سايه رستم از فرزندانِ  : همين سخن دربارة رستم نيز گفتني است      .  درآورد را از پا  
ايـن  .  از تبار ضحاك است    ، مادر رستم و دختر مهراب كابلي      ، رودابه چرا كه ضحاك است،   

اي چنان تابناك،      با چهره  ،اين پرسش اساسي است كه چرا رستم      به  تمهيدات براي پاسخ    
 دارد؟ اين سـايه اگـر در درون رسـتم مهـار گـردد و                اي شوم چون ضحاك     ريشه در سايه  

. شود  بهره گرفته شود، چهرة انسان كامل و روشني به نمايش گذاشته مي           از آن   درستي   به
توانـد در جهـت       ساية انسان به تعبير غزالي همان صفت ددي و ديوي انسان است كه مي             

) ضـحاك (دترين ديو و اژدها     رستم نيرومن . برداري گردد   مبارزه با ددان و ديوان ديگر بهره      
را در وجود خود دارد تا بتواند با نيرومندترين ددان و ديوان چون افراسياب، اكوان ديـو و                  

غزالـي يـاري      از ي تمثيلـ  ازسـخن يونـگ      بـراي دريافـت بهتـرِ     . ديو سپيد رودررو گـردد    
  :جوييم مي

صـفات ددگـان، و     اند، بعضي صفات ستوران، و بعـضي          و اين صفات كه در باطن تو جمع كرده        
بعضي صفات ديوان، و بعضي صفات فرشتگان است، تو از اين جمله كدامي و كـدام اسـت كـه            

اند، كه چون اين نداني، سعادت خـود طلـب            آن حقيقت گوهر توست و ديگران غريب و عاريت        
غـذاي سـتور و     : نتواني كرد؛ چه هريكي را از اين غذايي ديگـر اسـت و سـعادتي ديگـر اسـت                  

اگر تو ستوري شب و روز جهد آن كـن تـا            . وردن و خفتن و گشني كردن است      سعادت وي خ  
كار شكم و فرج راست داري، اما غذاي ددان و سعادت ايشان دريدن و كشتن و خـشم رانـدن                    

اگر تو از ايشاني بـه كـار ايـشان        . انگيختن و مكر و حيلت كردن است       است، و غذاي ديوان شر    
 و غذاي فرشتگان و سعادت ايشان مـشاهدة      .ويش رسي بختي خ  مشغول شو تا به راحت و نيك      

جمال حضرت الهيت است و آز و خشم و صفات بهايم و سباع را با ايشان راه نيـست، اگـر تـو                       
گوهري در اصل خويش جهد آن كن تا حضرت الهيت را بشناسي و خود را به مـشاهدة                   فرشته

 و طلـب آن كـن تـا    آن جمال راه دهي و خويشتن را از دست شهوت و غـضب خـالص دهـي         
انـد     ايشان را براي آن آفريـده      .اند  بداني كه اين صفات بهايم و سباع را در تو از براي چه آفريده             

تا تو را اسير كنند و به خدمت خويش برند و شب و روز سخره گيرند يا براي آنكه تا تو ايشان                      
يـري و از يكـي مركـب        اند ايـشان را سـخره گ        را اسير كني و در سفري كه تو را فراپيش نهاده          

گـاه باشـي     خويش سازي و از ديگري سالح خويش سازي و اين روزي چند كه در ايـن منـزل                 
ايشان را به كار داري، تا تخم سعادت خويش به معاونت ايشان صيد كني و چون تخم سعادت                  

غزالـي،  (به دست آوري، ايشان را در زير پاي آوري و روي بـه قرارگـاه سـعادت خـويش آوري                     
1361 :10-9.(  
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  خان رستم هفت -5
 براي  ، از آن ميان   كهخوريم     برمي شاهنامهراوان در   هاي ف   با رويكرد فرايند فرديت به نمونه     

  :پردازيمميالگوهاي آن را  خان رستم و كهن هفت تنها به بررسي مباحث،انسجام حفظ 
  :خواند رامشگري مازندراني در مجلس شادخواري كيكاووس آوازي در وصف مازندران مي

 ادـاد بــا يــــه مازندران شهر مــك
 ه در بوستانش هميشه گل استــك
 ارــوار و زمين پرنگـــگ وا خوشــه

  

 ادـاد بـــومش آبـــب و رـــهميشه ب  
 ه و سنبل استــه كوه اندرون اللــب
 ...رم و نه سرد و هميشه بهارــه گــن

 )235: 1378فردوسي،        (             
گـردد كـه گرفتـار و          راهـي مـي    شناسـد و  مي در رفتن به مازندران سر از پا ن        كاووس     

خيزد و زال راه دشوار ولـي         رستم به نجات كاووس برمي    . شود  زنداني شاه آن سرزمين مي    
رود و  در خـان اول رسـتم بـه خـواب مـي     : نهـد  خان را پيش پاي رستم مـي        نزديك هفت 

رستم خسته و تـشنه در بيابـان از خداونـد يـاري     در خان دوم . كشد رخش، شيري را مي 
رستم پس از نوشيدن آب و خوردن گورخر        . برد  اي مي   جويد و ميشي وي را به چشمه        مي

بيند و رسـتم      در خان سوم، رستم خوابيده است و رخش اژدهايي را مي          . رود  به خواب مي  
 و رستم بار سوم اژدهـا را        گردد  شود، اين كار تكرار مي      كند اما اژدها ناپديد مي      را بيدار مي  

خورد و    زني زيبا برمي  به  در خان چهارم ابتدا     . سازد  بيند و به كمك رخش نابودش مي        مي
 شود و آورد، چهرة زن سياه مي     كه نام خدا را بر زبان مي       همين .گزارد  خداوند را سپاس مي   

م رستم به   در خان پنج  . كند  يابد كه زن، پيري جادوست و با خنجر دونيمش مي           او در مي  
. خوابـد   جـا مـي   رسـد و همـان      گذرد و به كشتزاري سرسبز مي       ياري رخش از تاريكي مي    

رستم . استپرسد چرا اسب را در كشتزار رها كرده         كند و با خشم مي      دشتبان بيدارش مي  
 و پهلـواني بـه نـام اوالد بـه           كَنَـد است، از جا مـي    هاي او را كه مزاحم خوابش شده          گوش

خواهد زندان كاووس را نشانش       كند و از او مي       اسير مي   اوالد را   رستم .آيد  جنگ رستم مي  
كـشد و بـه    ارژنگ ديو و ديوان ديگر را مـي       ،در خان ششم، رستم به راهنمايي اوالد      . دهد

خواهـد بـه جنـگ ديـو         از رستم مي   استكاووس كه نابينا شده   . يابد زندان كاووس راه مي   
در خـان   . هايش بچكانـد و بينـا شـود        تا در چشم  سپيد برود و سه قطره خونش را بياورد         

با خـون او چـشم شـاه بينـا          . آورد  مياز پا در  كند و     هفتم، رستم  ديو سپيد را غافلگير مي       
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  و ؛ تـودوآ  234 -273: 1378فردوسـي،   . نـك (نهـد     مـي  شود و در مازندران تاج شاهي بر سر         مي
  ).66-68 :1376پور،  يوسف
فر قهرماني به نام رستم براي رسـيدن بـه فرديـت بـه              الگوهاي يونگ در س    همة كهن      

خودگذشـتگي در    كه قهرماني درواقع به معناي فداكاري و از        ني است  گفت .خورد  چشم مي 
 ممكن است در مسير خود براي رسيدن به هـدف در پـي    قهرمان. راه نجات ديگران است   

 امـا   ،باه و خطا گردد   هاي متفاوتي باشد و دچار اميد و نوميدي، شك و ترديد و اشت              انگيزه
رسـد   زيرا به نظر مي،قهرماني رستم، فداكاري و ازخودگذشتگي قهرمانان امروزي را ندارد       

. آيـد   اش مـي    پذير نيست و تقدير به ياري       داند برخالف قهرمانان امروزي آسيب      كه وي مي  
امـا ايـن دو خـصلت نـسبت بـه خـصلت             «انـد،     قهرمانان حماسي بيشتر نيرومند و شجاع     

گيرد كه نـشانة واقعـي قهرمـان بـه            گذشتگي يا ايثار در درجة دوم اهميت قرار مي        خوداز
 همچنين رستم نوميدي، ترديد و اشتباه قهرمانـان عـادي     ).47: 1386وگلر،  (» رود  شمار مي 

چه رستم نيز در قلـمِ نـسبتاً        خورد، اگر   ر ساختار حماسه رقم مي    را ندارد، زيرا زندگي او د     
الگوهـاي او    گردد، تا بيان كهن     اهي دچار شك و ترديد و اشتباه مي       نمايانة فردوسي گ   واقع

  :تري به خود گيرد تر و روانكاوانه جنبة واقعي
هاي درون    ها و زيبايي    گردد تا زشتي    مي ناخودآگاهرستم وارد سرزمين مازندران يعني           

ازنـدران  هـاي م   كوهـستان . مازندران طبيعت زيبا و ديوان زشتي دارد      . خود را كشف كند   
وي از خان نخست تا خان پنجم بيشتر در خواب اسـت كـه مـدخل                . مرز ناخودآگاه است  

هـا و داخـل       رستم در پي همـين خـواب      . آيد  ديگري براي ورود به ناخودآگاه به شمار مي       
 همواره   وي. كند  شناسد و با آنها مبارزه مي       ها را مي    شدن در آن سوي مرز است كه زشتي       

و يـا از آنهـا      كَنَـد    گوششان را مي  و  ها را تنبيه كرده     كند، بلكه گاه آن     يا را نابود نم   ه  زشتي
يابد كه نبايد نيروهـاي بيگانـه را          مير خان پنجم پس از خواب پاياني در       او د . برد  بهره مي 

يكسره نابود ساخت؛ بايد آنها را به كار گرفت تا سفري كه در پيش است به فرجـام خـود                    
 اين نيروهـا چـون شـير و اژدهـا    . استتر را از بين برده ريمنيبرسد، اما پيشتر نيروهاي اه  

ِ ديـوي و      شوند، ولي رستم در الية ديگر از صفات دروني          روند و نابود مي      به شمار مي   سايه
او در پـي  نوشـيدن       . اش ادامه دهد    كند تا به زندگي     ددي و گاه ضحاكي خود استفاده مي      

 خفـتن بيگـاه و نابجـا، خـشم گـرفتن            كباب كردن گوران و خوردن گوشـت آنـان،        «آب،  
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نهـادن بـه فرمـان       هاي دشتباني زبون و خوارمايه و سرانجام گردن         نابهنگام و بريدن گوش   
: 1373سـرامي،   (» غريزة جنسي است،  به تعبير سعدي خـور و خـواب و خـشم و شـهوت                 

هـا بايـد در    ايـن خواسـته  . دهـد  هاي حيـواني خـود پاسـخ مثبـت مـي         و به غريزه  ،  )1001
ها و صـفات حيـواني و         رستم با روكردن به اين سايه     . هايي پذيرفتني برآورده گردند     ازهاند

كـشد،    هاي خطرناك چون اژدها كه هستي آدمي را بـه آتـش مـي               غريزي، از برخي سايه   
كـه آشـپزان     را در درون خـود دارد، امـا همچنـان         ) ضحاك(وي اين اژدها    . كند  پرهيز مي 
سازند، وي گورخر را خوراكش       اش مي   وسفندان را قرباني  گناه، گ   جاي جوانان بي   ضحاك به 

تواند بـه   نشاند؛ نابودي اژدها در اين داستان، مي  ش زشتي اژدهاي خود را فرو     كند تا آت    مي
ت ديگر حيواني يعني رخش از پـا  ساية شير نيز با صف. معني خاموش كردن آتش او باشد  

 گردد ر ضرورت يابد داراي سالحي ميآيد، رخشي كه مانند شير درنده نيست، تنها اگ ميدر
ويژه آنجا كـه     ه ب ،رخش از اين جنبه سايه است     . تر شود و او را نابود سازد        كه از شير درنده   

گيـري و از       ايشان را سـخره    ]بايد[ اند،  در سفري كه تو را فرا پيش نهاده       « :گويد  غزالي مي 
  ).10: 1361غزالي، (» سازي و از ديگري سالح خويش سازي  يكي مركب خويش

. گرركه پير فرزانه، هـم يـاور اسـت و هـم بيـدا      چرا؛نيز باشد فرزانه پيرتواند  رخش مي     
ها در زمرة حيوانات ياريگر است و در اين داستان بارها رستم را از خواب                 اسب در اسطوره  

غافـل  آدم . اش را به آگاهي بدل سازد و او را از غفلت باز دارد  كند تا ناخودآگاهي    بيدار مي 
كنـد    طار مي بيهوده نيست كه رخش سه بار به رستم اخ        . آساني آگاه ساخت   توان به   را نمي 

بـاور  اسـت،  رخش در خان اول كه آغاز سفر كمـالي رسـتم   . خبر سازدتا وي را از اژدها با  
پـس از   .شـود  كه رستم بدين شتاب از غفلت بيدار شود و خود دسـت بـه كـار مـي         رد  ندا

كسي كه ديو بودنش آشـكار      اوالد،  : شتابد  اش مي   اي ديگر به ياري     ههاي او پير فرزان     خواب
نيكـي   رستم از اين پير فرزانة بد، بـه       . است) ديو( سرزمين مازنه    ،كه از مازندران   چرا ،است

گرنه رستم   و ،اين پير نبايد كشته شود    . ه جست كه زال از سيمرغ بهر      چنان ؛جويد  بهره مي 
فنديار سيمرغ را كشت و سرانجام به دست سيمرغ و          گونه كه اس    رسد، همان   به مقصد نمي  
دسـتاني جـادوگر كـه در ايـن         . ترين پير فرزانة رستم، زال پدر اوست       مهم. زال كشته شد  

  .گويد يابي به مازندران را به رستم مي داستان نيز بهترين راه دست



  ٤٥  ...بر با تكيهشاهنامهفرايند فرديت در 
 

   
 

  

 1389زمستان ، 14 شمارة             

كـه وي را    بيند    زن زيبايي را مي   : شود  هاي شهواني نيز مي     رستم در راه خود دچار وسوسه     
او بـا   . گـزارد   آورد و خدا را سپاس مـي        با يك درنگ، شايستة زن دررون خود به شمار مي         

ِ   روان رسـتم از زن و    . اي زشـت اسـت      يابد كه زن، جـادوگر و عجـوزه         بردن نام خدا در مي    
دست رساند تا     كند، اما زن جادو را به قتل مي         اي كه در خور درون اوست پرهيز نمي         زنانه

  . كه در پي كمال است چرا،ا كوتاه گرداندها ر زشتي
تواننـد در دو يـا        هاي اين داستان مـي      برخي از شخصيت  كه از رخش ياد گرديد،      چنان    

 زيـرا در نقـش      ،آيـد   نيز به شمار مي     نقاب الگوي زن جادو، كهن   .الگو قرار گيرند   چند كهن 
هم  اوالد   .نقش فريب دهد   را در اين     وي تا   شودمي او نزد رستم ظاهر      زني زيبا و صورتكِ   

در ميـان آثـار     او  كـه     شـگفت آن   .يكي ياريگر و ديگري دشمن    : الگو جاي دارد   در دو كهن  
 هـاي امـروزي     شماري اسـت كـه همچـون داسـتان         حماسي و كهن در زمرة افراد انگشت      

 است،  پذير   داراي دو نقش است و هم نسبتاً انعطاف        اوالد هم . دنپذير دار   شخصيتي انعطاف 
وگلـر دربـارة    .  نـدارد   ي انعطـاف  چنـين  ،و نقـش  بـا وجـود داشـتنِ د      زن جادو كه     برخالفِ
  :گويد پذير مي الگويي بودن يك شخصيت انعطاف چندكهن

جاي شخـصيت    پذير به   عنوان كاركرد شخصيتي انعطاف    الگو به اين شيوه، يعني به       دقت به كهن  
 دهد پراپ در كتابش توضيح مي ديميروال. كند گويي شما را آزاد مي وار ثابت، نيروي داستان نمونه

الگوهـا   كهـن . الگو را ارائه كند    تواند خصوصياتي بيش از يك كهن       كه هر شخصيت داستاني مي    
هـاي مـورد نيـاز بـراي پيـشرفت            هايي مد نظر قرار داد كه شخـصيت         عنوان نقاب  توان به   را مي 

يك وارد داستان شـود،   هر شخصيت ممكن است براي اجراي نقش پ       . زنند  مي  داستان به چهره  
  .)39: 1386وگلر، ( و بعد تغيير چهره دهد تا نقش دلقك، مرشد، يا سايه را ايفا كند

 الگـوي  ويژه در خـان هفـتم بـه كهـن          ههاي آنان ب    رستم با كشتن ديوان و گذر از سايه           
ي هاي نمادين غار، تاج شاه و نيز چشم نابينا          وي در خان هفتم با دايره     . رسد   مي خويشتن

 بـا دايـره و مانـدااليي كـه نـشانة خويـشتن،              ؛نهـد   نگري رو مـي     بيني و ژرف   شاه به درون  
در خان هفتم   (خويشتن نشانة كمال خدايي     . رود   به شمار مي   ،الگوي يونگ  ترين كهن  مهم

گيـري از خـون       كه رسـتم بـا بهـره      است، زماني ) در خان هفتم رستم   (و شاهي   ) اسفنديار
سـازد، بـه      اي شاه درون خويش را بينا مي        گونه مان شاه و به   اي چون ديو سپيد، چش      سايه

هـا و     هـا، نقـاب     نجات شاه، نجات خويشتن از دستبرد سايه      . شود  شخصيتي كامل بدل مي   
تاج او نشانة مركزيت اسـت، زيـرا        و ن نشانة كمال، و مانند شاه و تخت       خويشت. آنيماهاست
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نيروهـاي خيـر و شـر احاطـه دارد،          دايـره بـر همـة       . جايش مركز است   دايره تماماً و همه   
  .استكه رستم با رسيدن به مركزيتي چون شاه همه را زير فرمان خود درآورده چنان
  

  گيرينتيجه -6
هـاي    هـايي كـه در رمـان        پردازي   فردوسي بنابر موقعيت زماني خود به شخصيت       شاهنامة
هـاي    شـت كـه شخـصيت      نبايد انتظار دا   ،رو  اين از. كند  خورد، رو نمي        ه چشم مي  امروزي ب 
هـاي    ، روانكاوان معاصر را براي شناخت مستقيم انسان امروز ياري كند، اما نمونه            شاهنامه

نهـد تـا       و متون كهن در اختيار روانكاوان و خودكاوان مي         شاهنامهالگوهاي   خوبي از كهن  
ال خـود   ها رابطه برقرار كنند و برخي از الگوها را در خي            ها و شخصيت    بتوانند با اين نمونه   

گونه كه در خواب و رؤيا        همان. بپرورانند و آنها را با فرديت و شخصيت خود مقايسه كنند          
 شخصيت  زهايي ا   شوند و در روانكاوي، گوشه      رو مي   ها و كردارهايي از آنها روبه       با شخصيت 

كنند، اما به گفتة يونگ فاصـله و فرديـت خـود را               خود را با تعبير و تفسير آنها كشف مي        
متن از اين ديدگاه، هم به روانكاوي سود خواهد رسـاند و            قرائت  . از آنها حفظ نمايند   بايد  

  .هم متون كهن ادبي را پوياتر خواهد ساخت
شخصيتي با اخالق نسبتاً بشري و زميني و داراي ترديدها و اشتباهات ويژة             رستم  اگر      

گاه يونگ، شخص كامـل      از ديد  .توان او را شخصيتي ناكامل به شمار آورد         خود است، نمي  
هـاي نفـساني چـون سـايه،          هاي زميني و خـواهش      تنها آن كسي نيست كه همة خواسته      

 بايد با برخي از آنها كنـار آيـد و تنهـا از              ، بلكه روان مردانه و زنانه را سركوب كند      و  نقاب،  
توانـد عينـاً همـان مـسيح و بـودا             ها نمي   الگوي همة آدم  . شدن آنها بكاهد   شدت شيطاني 

هـاي خـويش      هاي دروني خود، به مبارزه يا همراهي بـا خواسـته            د؛ هركسي با توانايي   باش
  .هاست نگري جمله در همين واقع ازشاهنامهين گروه است و زيبايي رستم از ا. خيزد برمي
  
  نوشتپي

 برداشـتي از نگارنـدگان      شـاهنامه اي در    افسانهاي و غير    افسانه ايِ دورهبندي غير   بخش -1
 :دانـد  نيـز نمـي    ايـراد  بـي آن را    اگرچـه    ،كنداي را رد نمي    بندي دوره   بخش اين كار . است

 تـاريخي   هاي دوران ةحتي هم . دشوار است شاهنامه  مرزبندي ميان اسطوره و حماسه در       
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رود، آيا فره ايزدي در كالبد قوچ كه سوار بر اسبي با اردشـير بابكـان مـي                . واقعي نيستند 
خورد بـا  ازو هرچـه انـدر  «: جـوييم  يـاري مـي  شاهنامه اي است يا تاريخي؟ از خود   افسانه
  .اي اي است وگرنه افسانه افسانهغير يعني هرچه با خرد سازگار است ،»...خرد

  .اند  هومر در تروي است كه وي را با رستم مشابه دانستهايليادان  هكتور از قهرمان-2
تنـي،    ند و او را در رويـين      ك   هومر، كه تروي را فتح مي      ايلياد آشيل از قهرمانان يوناني      -3

پـذير    اند، اما آشيل از راه پاشنه و اسـفنديار از راه چـشم آسـيب                همانند اسفنديار دانسته  
  .است

 هـومر و روايـات يونـاني و         اديـسة كننـده در      زنان جادوگر و گمراه    (siren)ها   سيرين -4
  .انداروپايي
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