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 چکیده
 .پردازدمی ادبی آثار در ها،آن تبلور و ذهنی الگوهای کشف به الگویانهکهن نقد یا ایاسطوره نقد

 اجتماعی، هایزمینه و پردازدمی دیدگاه چند از اساطیر بررسی به که آنجاست از شیوه این تیاهم

 به کندوکاو تا میبر آن ،مقاله این در ازآنجاکهد. کنمی بررسی اساطیر، آفرینش در را روانی و فرهنگی

ۀ مایبُن گوناگون، هایفرهنگ در متنوّع مضامین میان از بپردازیم، اسطوره روانی هایزمینه و هاریشه در

 ،نخدایا از بسیاری زندگی اصلی مضامین از مایهبُن این .است شده انتخاب 0«کودک رهاشده ۀاسطور»

. در این است برخوردار زیادی اهمیت از آن به پرداختن بنابراین است؛ پیامبران و قهرمانان پادشاهان،

شدگی مایۀ رهاالگو و بُنرا که کهن شاهنامهاز  شخصیتایم تا چرخۀ تکامل روانی دوازده مقاله کوشیده

تاو شناسی کارل گوسروان بر اساس ،خوردساخت زندگی آنان به چشم میو تبعید در کودکی، در ژرف

 نگاهی با بهتر،ۀ نتیج به رسیدن برای تحلیل کنیم.پزشک شهیر سوئیسی، روان( 0490 -0701) 0یونگ

 ۀاسطور این مبهم و تاریک نقاط کشف به فردوسی ۀشاهنام ایران، حماسی کتاب ترینبزرگ به ویژه

 .پرداخت خواهیم یونگ شناسیروان دیدگاه از ،آن رمزگشایی نیز و پرتکرار و شگرف

 .شاهنامه الگو،، یونگ، کهنکودک رهاشدهاسطورۀ  واژگان کلیدی:
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 مقدّمه .1
یونگ  تشکیل شده است. وستهیپهمبهاز چند سیستم جدا؛ امّا  شخصیتشناسی یونگ، در روان

ناخودآگاه قائل شد. وی  1یناخودآگاه جمعو  0، ناخودآگاه فردی3برای روان سه سطح خودآگاه

داند که فطری و همگانی است و برخالف روان فردی، ترین سطح روان میرا عمیق جمعی

رک: )کس یکسان است جا و همهدر همه شیوبکمبرخوردار از محتویات و رفتارهایی است که 

ها و ایماژها و مضامین مشترک و مشابه را مایه(. یونگ بروز غرایز و بُن00: 0397 یونگ،

هستند. وی بر این باور  ناخودآگاه جمعیالگوها محتویات کهن درواقعنامد. می« 9الگوکهن»

ها یکسان ها و زمانمکان ها در همۀها و مضامین آنمایهاند؛ زیرا بُنها جهانیاست که اسطوره

توانند در رؤیاها، الگوها می(. یونگ بر آن است که کهن49-41: 0300رک: یونگ، است )

برای نمونه،  کهچنانهم(، 043-040: 0309رک: گورین و دیگران، ) ابندیاساطیر و هنر تبلور 

-072: 0300یونگ، رک: ) ابندیدر رؤیاها و اساطیر نمود می «4خود»و  «7موسیآن»، «0آنیما»

040-041- 300.) 

 های روان وشناسی یونگ، میان الیه، با توجّه به پیوندی که در مکتب روانرونیازا

طیر الگوها در اساتوان از طریق تبلور و تجلّی کهنمحتویات آن و اساطیر و رؤیا وجود دارد، می

ویژه اسطورۀ قهرمان و ها، بهها، به درک بهتری از اسطورهآن وتحلیلتجزیهو شناخت درست و 

شناسی قهرمان، دست یافت. عالوه بر این، آیین تشرّف در مکتب روان شخصیتسیر تکوینی 

ما باید آیین آموزش اسرار مذهبی ]مراسم گذار[ را »بسیاری برخوردار است:  اهمیتیونگ از 

(. بنابراین، ما نیز 041: 0300)یونگ، « قرار دهیم یدبررسموراسطورۀ قهرمان،  مانندبههم درست 

های اساطیری در شاهنامه، الگویی را طرح های روان و مکاندر این مقاله با پیوند زدن میان الیه

و هر مکانی غیر از « 02من»از ، کوه نمادی «خودآگاه»ایم که بر اساس آن، ایران نمادی از کرده

 است.  «ناخودآگاه»ایران، نمادی از 

الگوی توان نام برد که کهنای و تاریخی را میاسطوره شخصیتدر شاهنامه، دوازده 

ساخت زندگی آنان به چشم و مضمون دورافتادگی از خانه و جامعه، در ژرف «کودک رهاشده»

 ، داراب، سیاوش، بهمن،گور بهرامخورد. زال، فریدون، کیقباد، کیخسرو، سهراب، ساسان، می

 اسکندر و شغاد در این گروه قرار دارند.
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 پژوهش مسئله .1 .1

 دستنیازا هاییهایی پاسخ دهیم. برای نمونه پرسشایم تا به پرسشما با طرح این الگو کوشیده

وشتی های بسیار، سرنکنند و با وجود شباهتکه چرا سهراب و کیخسرو که از یک نقطه آغاز می

که چرا مضمون برادرکشی و پسرکشی در میان کودکانی که این؟ و یا 00یابندچنین متفاوت می

، نامهشاهشود؟ چگونه است که در یابند، دیده میخارج از ایران، توران، کابل و روم، پرورش می

ر رسیدن شوند و دانگیز و مایۀ خطر انگاشته میبالند، چنین هراسکودکانی که خارج از ایران می

کودکانی که در کوه  کهیدرحالکند؛ می سدمعه راه را بر آنان به ایران، سرزمین پدری، جا

د و عمدتاً پذیریابند، زال، فریدون، کیخسرو و کیقباد، جامعه آنان را با آغوش باز میپرورش می

 خیزد؟قهرمان ناجی از میان آنان برمی

 ضرورت پژوهش .2. 1

شناسی یونگ و تطبیق سیرِ قهرمان در بر اساس روان شاهنامهدر  کودک رهاشدهتحلیل اسطورۀ 

های اساطیری با قلمروهای روان که در این مقاله به آن پرداخته شده است، به ما این امکان مکان

کُنشِ  و عملکردها بیابیم و نیز پیوندی که میان دهد تا پاسخی درخور برای این پرسشرا می

 و روانی آنان وجود دارد، آشکار گردد. یتیشخصبا میزان رشد و تعالی  هاتیشخص

 پیشینۀ پژوهش .3. 1

از آن  ،است گرفتهها، تحقیقاتی چند صورت آن شخصیتدربارۀ کودکان رهاشده و بررسی 

حکمت فردوسی در داستان »چنین مقالۀ مختصر از محمد مختاری، هم اسطورۀ زالجمله است 
از آرش اکبری مفاخر که داستان طرد شدن زال و زردشت را در کودکی، از  «کودکی زال

دیدگاه آفرینش اهریمنی و اهورایی، تحلیل کرده است و نیز تأثیر اسطورۀ زردشت و طرد شدن 

اربرد ای و کنقد اسطوره»او در کودکی را بر داستان زال، بررسی نموده است. در رسالۀ دکترای 
شاره شده الگوی تبعید کودک، انگاشتۀ فرزاد قائمی نیز به کهن «فردوسیآن در تحلیل شاهنامۀ 

طیر اسا ۀرهاشدای ایران و کودکان بررسی تطبیقی تراژدی زال، پهلوان اسطوره»است. مقالۀ 
یر از دیگر کودکان رهاشده در اساط ییهانمونهنیا عمران، صرفاً به آوردن نوشتۀ آسیه ذبیح «جهان

ها با اسطورۀ زال، بسنده نموده است و به تحلیل و بررسی ظاهری آن هایجهان و شباهت

حسین  از «شناسیداستان زال از دیدگاه قوم»های اجتماعی و روانی آن نپرداخته است. مقالۀ زمینه

شناسی، شدن زال در البرز و پرورش یافتن او توسط سیمرغ را از دیدگاه قوماسماعیلی، داستان رها
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آید، شمار میشناسی، مقالۀ کامل و جامعی بهررسی کرده است که در زمینۀ مردمطور کامل ببه

ها یک از این پژوهششناسی اسطورۀ زال نپرداخته است. در هیچامّا این مقاله نیز به بُعد روان

ی شناساز دیدگاه روان شاهنامهشده در به تحلیل اسطورۀ کودک رها جانبههمهطور کامل و به

 .است نشدهیونگ، پرداخته 

 شاهنامه در کودک رهاشده الگویکهن .2

 از توانمی که تعریفی کیست؟ کودک رهاشدهد: دا پاسخ پرسش یک به باید آغاز، همین در

 مادرش و پدر که است کودکی ،کودک رهاشده هک است چنین داد، ارائه کودک رهاشده

 اساس، این بر .کنندمی رهایش بازنگردد، هرگز یا بمیرد که انگیزه این با و خواهندنمی را او

 امّا دانست؛ ،کودک رهاشده توانمی را داراب و 00کیقباد زال، ،شاهنامه کودکان میان در

 تعریف ۀدامن باید که رساندمی الزام این به را ما ،شاهنامه در کودکان رهاشده جانبۀهمه بررسی

 تبعید جامعه، یا خانواده از که کودکی هر به را آن و کنیم ترگسترده کمی را کودک رهاشده

 و فریدون کیخسرو، کودکی داستان نمونه برای بدهیم؛ تعمیم نیز کندو یا فرار می شودمی

 یک از صورتی خانواده، از کودک شدن جدا گاهی که است یدر حال این .اندچنین ساسان

می دور اجتماع و خانواده از را ردخت فرزند گاهی و پسر فرزندان آن، در که است کهن رسم

 ،شاهنامه در. برسد بلوغ به تا دهد پرورش را او تا سپردندمی تعمیدی مادر و پدر به و کردند

 شغاد و بهرام گور بهمن، سیاوش، شدن جدا ساززمینه توانمی را باستانی جوامعِ کهنِ رسم این

 از دور که مواجهیم کودکانی با ما شاهنامه در این، بر افزون دانست؛ جامعه و خانواده از

 سهراب مانند ،بازگردند جامعه به خواهندمی بزرگسالی در و شوندمی متولّد پدری، سرزمین

 هایصورت در بساچه کودک، شدگی دور هایمایهبن که داشت یاد به باید البته اسکندر؛ و

 دیگر داستان به داستانی از ،جداشده پسر سال و سنّ» دیگر، سویی از .کند جلوه متفاوت

 سال، و سنّ که گفت باید .شودمی دیده نوجوانی تا شدن هزاد هنگام از و یابدمی دگرگونی

 یا ایستدمی شود،می تکرار ت:اس دیگر یاگونهبه قصّه در زمان .نیست افسانه اصلی عنصر

 (.073: 0300 اسماعیلی،« )دگیرمی شتاب

 به تنها نباید ،کودک رهاشده الگویهنک بررسی در که است این تأمّل قابلنکتۀ 

 گوناگون هایتجلّی تواندمی مضمون یا مایهبُن یک زیرا نمود؛ بسنده هاداستان و اساطیر ظواهر

 زیرا است؛ محسوس بسیار فردوسی ۀشاهنام در ویژگی این د.باش داشته متفاوتی بسیار یحتّ و
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 و (074: 0300)رک: صفا، « گیردمی بر در را تاریخی و حماسی اساطیری، ۀدور سه شاهنامه»

 رسیم،می تاریخی دوران به و شویممی دورتر اساطیری دوران از چه هر که است طبیعی کامالً

. شودمی کاسته هاآن رمزگونگی از و گردندمی منطبق واقعیت بر بیشتر هاداستان و رویدادها

 هاییاسطوره رمزگشایی و بهتر درک برای که باشیم داشته توجّه نکته این به باید سویی، از

 شناخت ۀسای در تا هستیم شاهنامه ترتاریخی هایداستان بررسی به ناگزیر سیمرغ، و زال چون

 .گردد آشکار اساطیری هایبخش رازهای و رمز تاریخی، هایروایت این تحلیل و

 اتیمقتض به بنا و نیست شکل یک به همواره الگو،کهن یک تبلور گفتیم کهچنان

 گونیگونه هایتجلّی جامعه، هر مذهبی یحتّ و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، شرایط و زمان

 قامت بر مختلف هایجامه و کندنمی عمل شکل یک به همواره اسطورهت. داش خواهد

 بس شناختش که شود ظاهر متفاوت قدرآن تواندمی الگو،کهن یک .پوشاندمی خود قهرمانان

 نیز و کردن دنبال و ردیابی باشد، شاهنامه تمام در پژوهش موضوع اگر ویژهبه .گردد دشوار

 -تاریخی و حماسی اساطیری،- آن ۀگانسه ساختار به خاطر موضوع، یک وتحلیلتجزیه

 .بود خواهد دشوارتر

 یونگ شناسیروان اساس بر شاهنامه در کودک رهاشده الگویکهن تحلیل .1. 2
ها، پیکار با نیروهای شرور و نی است که در اشکالی چون سفر، گذر از آزموفرایند، 03تشرّف

ط گروه، توسّ شدهرفتهیپذهای فردی و اجتماعی اهریمنی و کوشش در راستای انجام خویشکاری

ز آگاهی تری ابخشد تا آشنایی، اجازه و شرافت ورود به مرحلۀ متعالیبه فرد این توانایی را می

جدیدی که رسیدن به آن مستلزم یک تغییر روانی شگرف است؛ را کسب کند. مرحلۀ 

 به 00از شکلی زیستییونگ های روانی که انسان را به تعبیر ای از تغییرات در انرژیمجموعه

 (.Jocob, 1999: 103کند)می لیتبد 01شکلی فرهنگی

تواند آغاز سفری باشد که به تکوین روانی وی ، تبعید برای قهرمان میبیترتنیابه

رحلۀ وسیلۀ آن، به مکند تا بهالگوی تشرّف، این امکان را برای قهرمان فراهم میانجامد. کهنمی

باالتری از آگاهی دست یابد و از انگارۀ وابستگی به مادر و قلمرو ناخودآگاهی، رهایی یابد. 

 مُلهم الگوینکه از را شتنشیخو «من» هک است کسی قهرمان یونگ، دگاهدی در ازآنجاکه

 ۀاسطور و( 040: 0300گ، یون :رک) سازد رها کودکی دوران به مربوط والدین ۀنمای از

 دور جامعه یا خانواده از کودکی دوران در که است کودکانی روایت نیز کودک رهاشده
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 اسطوره این تحلیل به بخش، این در یابند،می دست نسبی استقالل نوعیبه اغلب و شوندمی

 کودکان داستان ،پژوهش این در ما دیگر، سوی از .پردازیممی یونگ شناسیروان دیدگاه از

می بررسی جامعه، به بازگشت زمان تا تبعید و تولّد هنگام از را شاهنامه ۀرهاشد و تبعیدی

 .گیردمی بر در را کودک زندگی ۀمرحل دو هر ما، پژوهش ۀدامن ترتیبینبد .کنیم

 مرحلۀ نخست زندگی .1. 1. 2

شناختی، کودک یونگ، بر آن است که کودک نماد نیروهای ناخودآگاه است. از جهت روان

الگویی است که دارای حاصل روح و نتیجۀ آمیزش خودآگاه و ناخودآگاه است. تصویر کهن

قهرمانی است -ی کودکاست؛ یعنی چهره «جمعی»ای و ها، امّا در سطحی اسطورههمین ویژگی

بلوغ  فرایندمایۀ کودک در (. بُن930-930: 0377رهاند )سرلو، ها میکه جهان را از بدی

 نامد.می« 09فردیّت فرایند»ی که یونگ آن را فرایندیابد، نمود می شخصیت

و  وربهرام گ، سهراب، شغاد، شاهنامهگروه اوّل در میان کودکان رهاشده و تبعیدی 

، شاهنامهدر  کودک رهاشدهبرند. در اسطورۀ اسکندر هستند که خارج از ایرانویچ به سر می

وه و از رودخانه، ک «خودآگاه»قلمروی  عنوانبهطور توسّع سرزمین پدری، توان از ایران و یا بهمی

مناطق ناشناخته )صحرا، »یاد کرد:  «ناخودآگاه»و هر جایی غیر از ایرانویچ با عنوان قلمروی 

های آزادی هستند که محتویات ناخودآگاهی در جنگل، دریای عمیق، قلمروهای بیگانه(، حوزه

 (.79: 0371)کمبل، « شودها متجلّی میآن

نگ )رک: شناسی یودر روان شخصیتالگوی زیر حاصل تطبیق و تلفیق ساختار عناصر 

 اطیری ایران باستان است.( و جغرافیای اس003: 0300یونگ، 

 

(من)البرز 

(خودآگاه)ایران
توران، کابل،
روم و یمن 

(ناخودآگاه)
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(. ایرانویچ نیز 0/11: بندهشکوه البرز در مرکز جهان است )رک:  ،بندهشبنا بر روایت 

 (.0/00: بندهشدر میانۀ جهان قرار دارد )رک: 

ز برند؛ زیرا خارج اتوان گفت که سهراب و شغاد در ناخودآگاه به سر میبنابراین می

یابند و این بدان معناست که اینان قهرمان مرحلۀ نخست زندگی مرزهای ایرانویچ پرورش می

 با نسبتی غرایز، و والدین با قهرمان پیوند ۀعالوبه قهرمانی یونگ، ازنظر»خویش نیستند؛ زیرا: 

 غرایز و والدین از جدایی معنای به تنهانه بودن قهرمان زندگی، نخست ۀنیم در .دارد گاهناخودآ

شناسی در روان ازآنجاکه. است ناخودآگاه از جدایی معنای به یحتّ بلکه است، یضداجتماع

ن برخالف نظر فروید(، بنابرایاست )تر از غرایز سرکوب شده یونگ، ناخودآگاه چیزی بیش

عدم وابستگی در نیمۀ نخست زندگی، تنها به معنای عدم وابستگی به غرایز نیست بلکه به معنای 

 دهد، شکل را اشهیآگا تا شود موفّق که کودکی هر یونگ ۀدیعق بهدهی آگاهی است. شکل

 نخست ۀنیم در یافتن آگاهی یونگ، دیدگاه از ت.اس داده انجام قهرمانانه اعلی، حدّ در کاری

« کندمی پیدا شناخت بیرون و خارج دنیای از فرد یعنی است؛ خارج عالم به منحصر زندگی،

برد؛ بنابراین اوّلین قدم برای او، سر می(. کودک در ناآگاهی به000-001: 0374)رک: سگال، 

 یحتّ او است، ورغوطه ژرفی ناآگاهی دررسیدن به آگاهی از خویشتنِ خویش است. سهراب 

 00.نیست پدرش شناخت به قادر

 ؛از سویی دیگر، بنا به نظر یونگ، هر موجود بشری اساساً دارای احساس تمامیّت است

 یعنی تمامیّت روانی «خود»یعنی یک احساس بسیار قوی و بسیار کامل از خود دارد و از همین 

تا در  باید بکوشد «من»کند. تراوش می «من»یافتۀ در روند رشد فرد، خودآگاه فردیّتاست که 

تمامیّت اوّلیه، به استقالل نسبی دست یابد و اگر نتواند تا حدودی به استقالل دست  حسبرابر این 

-043: 0300رک: یونگ، ) کندیابد، فرد نخواهد توانست با اطرافیان بزرگسال خود، آمیزش 

(. کودک در همین مرحلۀ 330: 0300نماد تمامیّـت دنیا است )رک: یونگ،  «کودک»(. 040

امع نماد ج «خود»کند. از دیگر سو، آگاهی از خویشتنِ خویش است که احساس کمال میپیش

 شخصیت(. هر تجسّم 301: 0300)یونگ، « ترین نیروی روان استتمامی ناخودآگاه و بزرگ

روشن  هایتنها جنبه -«خود»باشد یا عنصر مادینه یا عنصر نرینه و یا  07حال خواه سایه-ناخودآگاه 

ترین خطر را در بردارد؛ زیرا ، بزرگ«خود»های تاریک هم دارد. طرف تاریک نداشته، بل جنبه

ایر طلبی یا سترین نیروی روان است و ممکن است آدمی را گرفتار جنونِ عظمتبزرگ «خود»
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، تصوّر ی روزافزونتخیّالت فریبنده کند. شخصی که گرفتار این حالت شود، همواره با هیجان

انسانی  یتواقعگونه پیوند خود را با کند به معمّاهای بزرگ این جهان دست یافته است و بدینمی

خودآگاه را به خطر اندازد )یونگ،  «من»تواند می «خود»سان است که دهد و بدیناز دست می

 کامالً و نیست خارج دنیای درک به قادر سهراباست که  روازاین(. 301-300: 0300

 تنها باستان، ایران در که است حالی در این ؛04بنشاند تخت بر را رستم خواهدمی نانهیبرواقعیغ

 سهراب، گویی امّا برسد؛ شاهی به توانستمی بود، فرهمند نیز و شاهان گوهر و نژاد از که کسی

 آگاهی روی از سهراب، شکنیتسنّ ت.اس ناتوان نیز آشکار و مسلّم چنین امری درک از یحتّ

طلبی سهراب، نتیجۀ ماندن در ناخودآگاه توان گفت که این قدرتپس می .نیست ورزیخرد و

. سهراب در توران که نمادی از ناخودآگاه 02و غلبه نیافتن بر احساس تمامیّتِ دوران کودکی است

کند او سدّ می خواهد به مرحلۀ خودآگاهی برسد، پدرش، رستم، راه را بربالد و چون میاست، می

قهرمانی است که برادرش، رستم، نیز ضد . شَغادشودمی متوقّف خودآگاهی مرزهای پشت وو ا

ته و خود نیز توسّط رستم کش رساندترین قهرمان حماسی ایران را ناجوانمردانه به قتل میبزرگ

داند که قهرمان در مسیر بلوغ خود آن می «خود». کمبل جنبۀ دیومانند پدر را انعکاسی از شودمی

رک: کند )ای از زندگی آن را به مقابل خود فرافکنی میرا قربانی کرده است، ولی در مرحله

فرافکنی شده  است که در چهرۀ پسر، رستم «خود»(. پس سهراب نمادی از 039: 0371کمبل، 

رمان در کند و این برای قهی میخویشتن را قربان «خود»رستم با کشتن سهراب در حقیقت  است.

 «خود»و  «من»مسیر تشرّف، یک فاجعه است؛ زیرا عمل قهرمان هماهنگی و ایجاد سازش میان 

، چه در چهرۀ پدر، چه «خود»یا  «من»در این مسیر، اگر قهرمان بر : »00«خود»است نه سرکوبی 

پسر، فرافکنی شده باشد، غلبه یابد و او را از میان بردارد، در حکم قهرمانی است که در برابر 

شرّف من ت) فرامنهیوالی فرافکنی شدۀ خویشتن خود مغلوب شده، از رسیدن به حریم مقدّس 

انی من و پوشه حاصل همماند. آشتی پدر و پسر، فرد را در راه رسیدن به فردیّت کیافته( باز می

کند و نبرد و چیرگی هر یک بر دیگری، فاجعۀ فرامن، یا خودآگاه و ناخودآگاه است، یاری می

: 0374قائمی،  )رک:« دارداست که قهرمان را از رسیدن به کمال روانی باز می «خود»سرکوب 

011-010.) 
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خودآگاهی باز  ۀمرحلکند و هرگز به سفر می ،خودآگاه، ساسان برای همیشه از ایران

 یتوهشدگی گر گمبیان ،ماند. گمنامی ساسانباقی می ،غربت، گردد و در ناخودآگاهینمی

 اوست و سرگردان شدن در اعماق تاریک ناخودآگاه.

رای بنابراین ناخودآگاه ب؛ کندخودآگاه اغلب در برابر محتویات ناخودآگاه، مقاومت می

در  .و ارتباط برقرار کردن با آن، با موانع بسیاری روبروست های خود به خودآگاهیرساندن پیام

برای رسیدن به سرزمین  بهرام گوراسکندر و  ، سهراب، شغاد،شاهنامه ۀکودکان رهاشدمیان 

اد یک نه و گاهگاه یک فرد  پدری که نمادی از خودآگاه است، با موانع زیادی مواجه هستند.

مانعی برای بازگشت  ،کند و گاهی تمام جامعهبه جامعه مقاومت می آناندر رسیدن  ،خاص

ریدون، ف این در حالی است که جامعه خود به استقبال زال، کیقباد، کیخسرو،. 00کودک هستند

 رود.داراب، بهمن و سیاوش می

سهراب و شغاد در قلمرو ناخودآگاه هستند، امّا سرانجام  همچونو اسکندر نیز  بهرام گور

شوند راهی برای ورود به خودآگاهی، ایران، بیابند؛ پس قهرمان نیمۀ نخست زندگی ق میموفّ

با وجود مخالفت ایرانیان، با زور و تهدید به  بهرام گوررسند. شوند و به پادشاهی میخود می

الید. آرسد و اسکندر نیز برای رسیدن به قدرت، ناگزیر دست به خون برادر میحکومت می

عیدی به ، در میان این دسته از کودکان تبشاهنامهمایۀ برادرکشی و پسرکشی در ، بُنبیترتنیابه

 .اندبرند و اسیر غرایز حیوانی خویشخورد؛ زیرا آنان در ناآگاهی به سر میچشم می

، داراب، بهمن و سیاوش هستند که در ایران شاهنامهدستۀ دوم از کودکان دور از وطنِ 

ی یابند و داراب را نیز زن و مرد گازرو سیاوش در سیستان و نزد رستم، پرورش میبالند. بهمن می

ل شناسی چنین تحلیهای آشناسازی را از دیدگاه رواندر آیینرا یونگ، انزوا  کنند.بزرگ می

 کند:می

گر این دست آزادی از راه تعالی ترین نمادهای رؤیاگونه که بیانیکی از رایج»

به زیارت روحانی که  ینوعبهتنهایی یا زیارت است که است، مضمون سفر 

آید، شباهت دارد. در این نوآموز در خالل آن به کشف طبیعت مرگ نائل می

رایی گشود. این نمادارواح شفیق راهبری و پشتیبانی می ۀوسیلسفر، نوآموز به

ندی شود و هر حرکت نیرومگونه یا سفر در بیابان محدود نمیتنها به پرواز پرنده
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ه گردد کشود و درست زمانی پدیدار میکه منجر به آزادی گردد نیز شامل می

خانواده و محیط ۀ نخست زندگی خود است و هنوز سخت وابست ۀانسان در نیم

 «گام در راه زندگی خود بردارد ییتنهابه ،اجتماعی و باید برای نخستین بار

 (.007-000 :0300 )یونگ،

ف ناظر بر کش ، کودکان دور از وطن،از این دیدگاه، مضمون تبعید قهرمان در کودکی

است. قهرمان در این مرحله از زندگی، باید بکوشد تا خود را از فرد های شخصیّتی ناشناخته

 ردازد.بپ بیرون ۀکشف دنیای ناشناخت وابستگی به پدر و مادر رهایی بخشد و به ۀانگار

بالند. که نمادی از خودآگاهی است، می ها، سیاوش، بهمن و داراب، در ایرانهر سۀ آن

خود را  ۀگسیختتواند غرایز لجامرسد؛ زیرا مینظر میسیاوش، در ابتدا کامل به تشرّفآیین 

با ترک  ،شناسی فروید، سیاوش کسی است که هم بر وابستگی به والدینکنترل کند. از دیدِ روان

ودابه و تن ندادن به خواست س، با و هم بر غرایز خود ،توران سیستان و دربار کیکاوس و رفتن به

ی ل شخصیّتمبیّن این تکام ،گزندِ او از آتشکند. گذر بیمیغلبه ، 03پاودی ۀرهایی از عقد

 نخست زندگی خویش است. ۀقهرمانِ مرحل ،بنابراین سیاوش ؛00اوست

های ها و آبرودخانه»شود. داراب در رودخانه که نمادی از ناخودآگاه است، رها می

اش و رها شدن (. داراب در سفر اجباری00: 0300)بهار، « جاری، نماد زهدان مادر زمین هستند

شود و دوباره متولّد مرگ موقّتی دچار می نوعیبهدر رود، با بازگشت نمادین به زهدان مادر 

رسند؛ زیرا با عبور از مرحلۀ داراب و بهمن به پادشاهی میرسد. به تکامل روانی می شود ومی

 جودوۀ اوّل زندگی خویش هستند، با ، قهرمان نیم«من»ناخودآگاهی و آگاهی یافتن و تقویت 

فردیّت را  ندفراییاد کرد؛ زیرا آنان نیز  یافتهتکاملهایی شخصیّت عنوانبهتوان از آنان نمی این

 رپرخطسیاوش، راهِ  همچوناند. تنها برگ برندۀ داراب و بهمن این است که این دو طی نکرده

 گیرند.سفر به ناخودآگاه را بدون کسب آمادگی الزم و راهنما در پیش نمی

، فریدون، زال، کیقباد و کیخسرو هستند، اینان شاهنامهدر  رهاشدهگروه سوم کودکان 

کوه  ،مسامحه با کمی، و کیقباد گاه زال، فریدون، کیخسروتشرّفشوند. د میهمگی به کوه تبعی

ه دنیای ب آنجاپل چینود بر آن ]البرز[ قرار دارد و روان انسان از »البرز است. در روایات زرتشتی، 

، البرز مرز میان دنیای زندگان و دنیای مردگان ترتیببدین (.4/07: )بندهش« شوددیگر منتقل می
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قدم به  رواقعدتوان گفت که زال، فریدون، کیخسرو و کیقباد با تبعید به کوه، است. پس می

و  ینترمهماز  «مرگ و تولّد دوباره»مضمون  ،های تشرّفگذارند. در آیینیم 01قلمرو مردگان

 ت.کلیدی اس ضامیناز مو ترین مراحل رازآموزی برجسته

صعود از کوه، آزمون ارادۀ دستیابی به خودآگاه خویشتن خویش شناسی یونگ، در روان

: 0300کند )رک: یونگ، است که در خالل مرحلۀ قهرمانی از دورۀ تحوّل نوجوانی بروز می

ۀ نخست تر نیز گفتیم، قهرمانی در نیمکه پیشباشد. چنان «من»تواند نماد (؛ بنابراین البرز می049

ست. کودک در این مرحله باید بکوشد تا خود را از ناخودآگاهی زندگی، جدایی از ناخودآگاه ا

نه  جمعی است ناخودآگاه شدن بایکی نماد کودک،برای  در این مرحله تبعید جدا سازد؛ پس

 .ورود به قلمرو ناخودآگاه فردی

نظر نگارنده، سیاهی چهرۀ زال مبیّن به است. 09یدمویسپپیکر و در هنگام تولّد، سیاه زال

عنوان انسانی که هنوز در دوران کودکی و بودن او در اعماقِ تاریکِ ناخودآگاه، بهورغوطه

آگاه گرِ قدمت و دیرینگی ناخودتواند نشانبرد، است و سپیدیِ مویِ او نیز میسر میناآگاهی به

 باشد.

 غ، مرد دینی و سیمرگاو برمایهدر  خردمند یرپالگوی در اسطورۀ فریدون و زال، کهن

والً معم "خود"»نیز هستند:  «خود»و سیمرغ نمادی از  گاو برمایهتجلّی یافته است. از سویی 

« کندیبا محیط را نمادین م کند و طبیعت غریزی ما و پیوند آنصورت یک حیوان نمود پیدا میبه

 (.302: 0300)یونگ، 

 جدا شده، خودآگاهشنارود، از می ،«من»، نماد به کوه کودکی در سفری اجباری

اکان، های خداگونه و یا ارواح نیکند، سپس توسّط شخصیّتمیرد و مرگی موقّتی را تجربه میمی

ل و ح اشانسانی هویتو وقوف یافتن بر  «من»از  شود و پس از آگاهی یافتنراز آموخته می

اره دوب، ایرانخودآگاهی، انسانی کامل، با بازگشت به  هیئت، در جمعیناخودآگاه  شدن در

 شود. پایین آمدن از کوه، نماد بازگشت به خودآگاهی است.متولّد می

 شود و سپس مادرش،ماند و با شیر گاو برمایه پرورده میفریدون سه سال در مرغزار می

 سپارد. زال بر فراز البرز و توسّط سیمرغ پرورشبرد و به مرد دینی میفرانک، وی را به البرز می
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ر یونگ، نماد حیوان را د شود.پروردگاران کیقباد و کیخسرو در شاهنامه یاد نمییابد، امّا از می

 داند:می «ناخودآگاه جمعی»تظاهر نمادین  ،هاآشناسازی

 نماد تعالی است و این عنوانبه ]تجلّی یافتن آن،[ های حیوان،یکی از ویژگی»

، تظاهر نمادین ناخودآگاه جمعی ینمادر زممجازاً بیرون آمده از دل  ،مخلوقات

آورند. آیین آموزش زمینی را به خودآگاه می خاصها نوعی پیام هستند. آن

شود یبازدارنده پیگیری م ۀشود، با دوری است که با تسلیم آغاز میفراینداساساً 

تواند یم فرایندیابد و فرد با گذر از این بخش پایان میو سرانجام با مراسم رهایی

ه ک خود را با یکدیگر آشتی دهد و به تعالی دست یابد شخصیت متضادصر عنا

 (.031: 0300 )یونگ، «سازدو مسلّط بر خویش می معناتمامبهاز او انسانی 

 «ناخودآگاه جمعینیروهای »نمادی از  گاو برمایهسیمرغ و  از منظری دیگر، بنابراین

هت شخصی ندارد و آنان در ج ۀایرانی هستند. پس تبعید و سفر برای زال و فریدون، صرفاً جنب

شوند تا با بازیابی مجدّد ناخودآگاه جمعی، جمعی جامعه و بازیابی آن، طرد می هویتتثبیت 

شود و با می زال و فریدون در ناخودآگاه جمعی جامعه حل «منِ»حیات جامعه را تجدید کنند. 

 گردد.یکسان می آن

به وجود  مستقیم طوربهناجیان ایران هستند و حیات جامعه  یقبادو ک فریدون، کیخسرو

؟ انگیز و رازآلودی در وجود این کودکان نهفته استچه چیز شگفت یراستبهآنان وابسته است. 

بخش و ضامن حیات شدند، اینک زندگیآنان که روزی خطری جدّی برای جامعه محسوب می

(. 330: 0300: یونگ، کداند )رمی «خود»گر را نماد معجزه یهان هستند. یونگ این کودکانِک

کند های آن تأکید میبه راهنمایی فرادادنو گوش  «خود»یونگ بر ارتباط آگاهانه با عالوه، به

رک: راهنمای درونی است ) مثابۀبه «خود»شناسی یونگ، (. در روان004: 0300)رک: یونگ، 

: 0300صورت حیوان تجلّی یابد )فوردهام، تواند بهدر رؤیاها می «خود» (.040: 0300یونگ، 

آید. فریدون نیز راهنمایی دارد، کند، سیمرغ به کمکش میکه زال احساس نیاز می هر جا (.007

ر تواند دنما دارد که میجام جهانکیخسرو . آموزدآید و به او افسون میسروشی از بهشت می

دایره )یا کره( »ست. 00نمای کیخسرو صورتی از یک مانداالجام جهان. ن هفت کشور را ببیندآ

« رابطۀ میان انسان و طبیعت ازجملههایش گر تمامیّت روان با تمام جنبهاست و بیان «خود»نماد 

در ارتباط هستند بی ، دنیای درون، «خود»ا بآنان همواره (. بدین ترتیب، 391 :0300)یونگ، 
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 جدا شوند. ،دنیای خارج، خودآگاهی ۀایجاد شود و از مرحل شانروزمرهکه خللی در زندگی آن

 است. «خود»و  «من»عملِ قهرمان در این مرحله، ایجاد همانندی و سازش میان 

تر اخفر یتیماههای الهی در حقیقت تجلّی نمادین روان کامل که این شخصیّت»

بیند که منِ خویشتن فاقد آن است، هستند می تر دارد و نیرویی را تدارکو غنی

 قهرمان، انکشاف ۀکه کار اصلی اسطور آیدیبرمها چنین و از نقش شگرف آن

های خودش ها و توانایییعنی آگاهی به ضعف ؛خودآگاه خویشتن فرد است

 (.090 :0300)یونگ، « که بتواند با مشکالت زندگی روبرو شود یاگونهبه

جمعی و  ناخودآگاهیونگ، ایجاد تعامل میان  07شناسی تحلیلیفردیّت در روان فرایند

عنی ی شناختی است؛ یفراینداساساً  «فردیّت فرایند»»خودآگاهی در نیمۀ نخست زندگی است: 

باید  یاصخرا پی گیرد. این روند  یخاصاگر فرد بخواهد شخصیّتی کامالً متعادل یابد، باید روند 

 «در میانۀ دو قلمروی ناخودآگاه جمعی و آگاهی تأمین گردد «خود»د که استقالل ای باشگونهبه

توان گفت که فریدون، زال، کیقباد و کیخسرو بنابراین می (؛041: 0377)گورین و همکاران، 

مت روان هستند که چون سال ۀشدفراموشآنان بخش  .اندطور کامل طی کردهفردیّت را به فرایند

یرد، برای گهبوط و نابودی قرار می ۀآن، حیات جامعه بر لب تبعبهافتد و روانی جامعه به خطر می

 گردند.حفظ و تجدید حیات جامعه، باز می

 نیمۀ دوم زندگی .2. 1. 2

 ۀیمن غایت»از دیدگاه یونگ، قهرمانی در نیمۀ دوم زندگی، آگاهی یافتن از ناخودآگاه است: 

خودآگاه است نه عالم خارج. نااین شناخت، آگاهی یافتن از نیز آگاهی است. امّا  دوم زندگی

یونگ بر آن است که آدمی باید به ناخودآگاهی باز گردد که پیوسته خود را از آن جدا کرده 

ف ، هدبرعکس ،، این نیست که پیوندمان را با عالم بیرون بگسالنیمامّا هدف از این کار ؛است

آرمانی ما همانا برقراری تعادل میان آگاهی عالم  وضعیتکماکان بازگشت به عالم خارج است. 

 (.001 :0374)رک: سگال،  «خارج و آگاهی امر ناخودآگاه است

پذیر نیست. قهرمان تنها پس از امّا ورود به ناخودآگاه، بدون کسب آمادگی الزم امکان

حل  وسیلۀ اتّصال با نیروهای ماوراءالطبیعی وبه «فرامن»به  «من»انکشاف خودآگاه فردی و تبدیل 

تواند قدم به قلمرو است که می «خود»و  «من»شدن در ناخودآگاه جمعی و نیز ایجاد رابطه میان 
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 الگویهنککند، متون را از نظرگاه نقد اساطیری برجسته می ]...[ آنچه»ناخودآگاه فردی بگذارد: 

 ،ستتکامل یافته ا «فرامن»که به  «من»، در طیّ آن، روح قدسی انسان است؛ مضمونی که «صعود»

سکرآلود رؤیا و  ۀگذارد و در جذبمحدود دنیای خاکی )خودآگاه( فراتر می ۀپای را از حوز

ئل نا «شهود»مقدّس  ۀالهام در جهان نامکشوف، مبهم و نامتناهی ملکوت )ناخودآگاه( به تجرب

ها )کمال( و بازگشت به شود. این سفر به دنیای زیرین )مرگ( و پرواز به ملکوت آسمانمی

لّد مرگ و تو»الگوی شناسی تحلیلی یونگ نمودار کهن)والدت دوباره( در روان واقعیتجهان 

انسان به اعماق تاریک ضمیر ناخودآگاه ]در قالب  «من»است که در طی آن، بازگشت  «دوباره

دهد و رخ می «من»نوعی از مرگ موقّتی  عنوانبهل به اعماق دوزخ یا جهان ظلمانی زیرین[، نزو

ب در قال «فرامن» ۀدر چهر یافتهیشپاال «من»آن ]والدت  ۀمتعاقب آن، ظهور مجدّد یا تولّد دوبار

« گیردبه خودآگاهی[ از ضمیر ناخودآگاه صورت می یافتهکمالصعود به بهشت و بازگشت 

(Segal,1998: 4). 

لکه شوند؛ بزال و کیقباد در مرحلۀ خودآگاهی متوقّف نمی همچونفریدون و کیخسرو 

برای نبرد با ضحّاک و کیخسرو برای رسیدن به فریدون  شوند.وارد ناخودآگاه فردی خود می

ناخودآگاهی پیوند تنگاتنگی با آب دارد؛ آب همانند ناخودآگاه ریشه » :دنگذراز رود می ایران،

های بزرگ و کوچک جریان صورتبهجوشد و ای میدر تاریکی دارد، از دل زمین یا صخره

شود، به همین دلیل است که به آدمی زندگی شود. آب نماد دنیای مینوی هم شمرده میروان می

دگی دیگری از زن ۀنماد دور گذر کردنا غسل کردن یا از آب بخشد. شستشو در آب یدوباره می

 (.071: 0300)اپلی،  «شوداست که آغاز می

فریدون و کیخسرو، رودخانه نماد ناخودآگاه است. آنان با  ۀترتیب در اسطوریندب

شوند و با بیرون آمدن طور نمادین در ناخودآگاه خویش غرق میور شدن در رودخانه، بهغوطه

 آگاهی است.دگردند. عبور از رودخانه، نماد گذر از ناخوخودآگاهی می ۀآن، وارد مرحلاز 

 است: «سایه»ورود قهرمان به قلمرو ناخودآگاه، برای رویارویی با 

منِ خویشتن همواره با سایه در ستیز است. این ستیزه در کشمکش انسان بدوی »

ا الگویی بنبرد میان قهرمان کهن صورتبهبرای دست یافتن به خودآگاهی 

نند، کهای شرور آسمانی که به هیبت اژدها و دیگر اهریمنان نمود پیدا میقدرت

قهرمان در خالل انکشاف خودآگاه فردی، امکانی  شخصیتبیان شده است. 
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وسیلۀ آن، منِ خویشتن بتواند سکون ناخودآگاه را درنوردد و نمادین است تا به

گرایانۀ بازگشت به دوران خوش کودکی زیر از تمایل واپس انسان ناپخته را

در  شخصیتتر مردم طرف تیره و منفی سلطۀ مادر رهایی دهد. در بیش

ماند. امّا قهرمان درست به وارونه باید متوجّۀ وجود سایه باشد تا ناخودآگاه می

اند بر اژدها تونیرومند شود تا ب یااندازهبتواند از آن نیرو بگیرد و اگر بخواهد به 

تن خود کنار بیاید. به بیانی دیگر، منِ خویش ویرانگرپیروز شود باید با نیروهای 

 «نکند، پیروز نخواهد شد همگونشتا ابتدا سایه را مقهور خود نسازد و با خود 

 (.001-009: 0300)یونگ، 

ور شدن در رودخانه است، با غوطه «من»که نمادی از  یک قهرمان عنوانبهفریدون نیز 

اش شود و با ضحّاک که نمادی از سایهطور نمادین، وارد قلمرو ناخودآگاه فردی خویش میبه

اش را مقهور خود کرد، به خودآگاهی، ایران، باز که سایهشود و پس از آناست، روبرو می

ه که در هنگام ورود فریدون بفریدون و ضحّاک این است  گردد. نکتۀ قابل تأمّل در اسطورۀمی

ایران، ضحّاک در ایران نیست و خارج از مرزهای ایران؛ یعنی قلمرو ناخودآگاه است. پس 

اش، باید با ورود و گذر از رودخانه، وارد ناخودآگاه فریدون برای دستیابی به ضحّاک، سایه

 فردی خود شود.

، شدن با ناخودآگاه جمعی کیخسرو نیز پس از طی آیین تشرّف در کوه قُال و یکسان

 رایندفشود تا ابتدا با عبور از رودخانه و گذر از ناخودآگاه وارد قلمرو خودآگاهی، ایرانویچ، می

اش، تعامل برقرار که میان ناخودآگاه جمعی و خودآگاهیفردیّتش کامل گردد و پس از آن

اش، افراسیاب، کسب سایهکرد، آمادگی الزم را برای ورود به ناخودآگاه فردی و برخورد با 

کند. تفاوت کیخسرو با سهراب در این است که نزاع و دشمنی کیخسرو با کیکاوس و می

است که پیروزی و پادشاهی، از آنِ کیخسرو و  روازاینافراسیاب، آگاهانه و خردمندانه است. 

 سهراب است. ناکامی و مرگ، بهرۀ

شود. اش، افراسیاب، میا مغلوب سایهشود، امّمی شخصیتسیاوش نیز وارد ناخودآگاه  

است. در این مرحله او  ناموفقشناسی یونگ(، دوم زندگی )بر اساس روان ۀدر مرحل سیاوش

 برد. او در این مرحله کامالً ناتوان استدر ناآگاهی عمیقی به سر می و 04یابدشخصیّتی ناکامل می

دوم  ۀافراسیاب نیست. سیاوش در مرحلهای گرسیوز و تا جایی که قادر به شناختن دسیسه
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شود. می ناکامل خود تِیاندیشی، ناآگاهی و نیز شخصّزندگی، یک قربانی است، او قربانی ساده

م به ، به این دلیل نیست که او نیز چون سهراب قدمنتظرانهیا این تطوّر و شکست شخصیّتی غیرآ

سرزمین ، سیاوش با خروج از ایراننهد؟ می ، ناخودآگاه،سرزمین تاریک و اهریمنی توران

دچار  ،سرزمین اهریمنی، تاریکی و ناآگاهی، اهورامزدا، روشنی و آگاهی و ورود به توران

هرمانان در ت. سیاوش چون قشود، شکستی که هرگز قادر به ترمیم آن نیسشکست شخصیّتی می

فندی تشتی چونان گوس شود، او را با خنجر و بر رویمیدان جنگ و با شمشیر و نیزه کشته نمی

 طور نمادین وارد ناخودآگاهیبُرند! سیاوش نیز در نیمۀ دوم زندگی، با ورود به توران، بهسر می

 است و ناموفقشود؛ امّا در برخورد با افراسیاب که نمادی از سایۀ سیاوش است، خویش می

ت که ن دلیل اسشود. شکست شخصیّتی سیاوش در مرحلۀ دوم زندگی به ایاش میمغلوب سایه

 «من»سیاوش آیین تشرّف خود را در سیستان گذرانده و  فردیّت را طی نکرده است. فرایندوی 

و  32تتکامل نیافته اس «فرامن»سیاوش به  «من» درواقعاو با ناخودآگاه جمعی یکسان نشده است. 

آمیز به قلمرو مرموز و ناشناختۀ ناخودآگاه را او آمادگی الزم برای آغاز سفری چنین مخاطره

فردیّت که همانا آگاهی یافتن از خویشتنِ خویش و یکسان شدن با ناخودآگاه  فرایندندارد. طی 

و  ریسمان همچونجمعی و بازگشت مجدّد به خودآگاهی است، برای مسافر قلمرو ناخودآگاه، 

دهد و با روشنای خود، سفر را برای او راغی است که او را با تجسّمات ناخودآگاه پیوند میچ

دهد تا راه بازگشت به خودآگاهی را بیابد و در قلمرو سازد و به وی این امکان را میممکن می

 ناخودآگاه سرگردان نشود.

ا کیخسرو در ماند. امّفریدون پس از بازگشت به خودآگاه، ایران، در آن باقی می

ر روایت بنا ب گردد.شود؛ بلکه به کوه جایی که از آن آمده بود، باز میخودآگاهی متوقّف نمی

گیری از پادشاهی، ناپدید شده است و کسی نشانی از وی ندارد؛ ، کیخسرو پس از کنارهشاهنامه

 اندآن براز راویان  برخی»امّا از رفتن و ناپدید شدن وی در کوه در برخی از منابع یاد شده است: 

وی، انج) دیآکند و یک روز بیرون میزندگی می آنجاکه وی در کوه دنا غایب شده است و در 

 استکوه گشار در جیرفت، کوه بهلول در داالهو، آمده  ازجملههای دیگری ( مکان007: 0310

نیز کیخسرو پس از  هفت لشکر گورانی سینودست(. در روایت 097-070: 0130انجوی، )

 (.020-000: 0340)رک: اکبری مفاخر، « رودسپردن پادشاهی به لهراسب، به کوه دماوند می

که نانچکند آنفی میمعرگیری از سلطنت، دچار نشدن به غرور کیخسرو هدف خود را از کناره
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ه در کانسانی نیز ممکن است پس از آن ۀافتییتعالقدسی و  «من». 30جمشید به آن دچار شده بود

ی شود، طلبو عظمت ینیبخودبزرگفردیّت، به نهایت کمال رسید، دچار تورّم و  فرایندجریان 

 «من متورّم»خودآگاهی دوران کودکی به آن دچار بود. در این مرحله که در مرحلۀ پیشچنانهم

خطرناک باشد و قهرمان را دچار تواند به همان اندازۀ احساس تمامیّت دورۀ کودکی، می

گرایی دوران جوانی با جاذبۀ شدیدی که در فرد ایجاد آرمان»روانی کند.  یختگیگسازهم

گونه را تواند احساسی خدایانجامد. منِ خویشتن انسانی میکند، ناگزیر به خودپسندی میمی

(. از دیگر سو 007: 0300)یونگ، « انجامدباوری و الجرم مصیبت میبرانگیزد و همین به خوش

است )رک: یونگ،  «خود»از  «من»جدایی دائمی  ۀدهندنشانشناسی یونگ، غرور بر اساس روان

0300 :040.) 

تمامیّت روانی ماست و از همین  «خود»متفاوت است.  «خود»با  «من»گوید: یونگ می 

ر فردی د «منِ»کند. تراوش می «من»یافتۀ است که در روند رشد فرد، خودآگاه فردیّت «خود»

یرد. گشود و شکل میخالل انتقال از یک مرحلۀ زندگی به مرحلۀ دیگر است که متمایز می

برای  «من»بنابراین، ؛ رسانداوّلیّۀ تمامیّت، سخت آسیب می حساین تغییر مطلق شود، به  چنانچه

د. هر تا سالمت روان تضمین گردطور دائم به گذشته بازگردد ، باید به«خود»برقراری رابطه با 

همراه است. این  «من»و  «خود»مرحله از تکامل موجود بشری، با تداوم کشمکش میان نیازهای 

های کشمکش در دورۀ انتقال میان اوایل دوران کمال تا سنّ پختگی نیرومندتر است. در این دوره

 در آیین آموزش اسرار، از .افتدیمالگوی آیین آموزش اسرار، سخت به تکاپو بحرانی، کهن

پوشی کند. او های خود چشمطلبی و امیال و خواهششود تا از هرگونه جاهنوآموز خواسته می

 طور موقّتبه «من»باید آزمون را بپذیرد و آمادۀ مرگ شود، مرگی نمادین برای تولّد دوباره. 

 (.040-049: 0300)رک: یونگ،  مرحلۀ باالتری، متولّد شود درشود تا ویران می

است؛ بنابراین کیخسرو برای رهایی از غرور، ناگزیر  «ناخودآگاه»کوه نمادی از  اینجادر 

کند. در دهد و هماهنگ میآشتی می «خود»خویش را با  «من»با مرگ اختیاری و نمادین خود، 

ی خود را وانای استثنایی و یگانه است که چرخۀ تکامل ر، کیخسرو نمونهشاهنامهمیان قهرمانان 

در »و  شاهنامهو شاه آرمانی ( 41: 0374)قائمی، « انسان کامل»رساند و تبدیل به به انجام می

 گردد.( می100 :0304)صفا، « آخرالزّمان بخشاننجاتبینی زرتشتی یکی از جاودانان و جهان
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 گیرینتیجه .3

ام را از زمان تبعید تا هنگ شاهنامه رهاشدۀما در این پژوهش کوشیدیم تا هجرت و سفر کودکان 

وجّه شناسی یونگ، بررسی و تحلیل کنیم. نتیجۀ این تطبیق قابل تبازگشت، بر اساس الگوی روان

و قلمروهای روان به چشم  شاهنامههای اساطیری بود؛ زیرا رابطه و پیوندی شگرف، میان مکان

فر های غیر از ایران با ناخودآگاه، سسرزمین خورد. ما با تطبیق البرز با من، ایران با خودآگاه ومی

ها را که در حقیقت مسیری برای تغییر و تکوین روانی و شخصیّتی آنان بود، هریک از شخصیّت

بر این اساس، سهراب، شغاد و ساسان در مرحلۀ ناخودآگاه، قلمروهای بیگانه، بررسی کردیم. 

شوند از مرحلۀ ناخودآگاه گذر کنند و و اسکندر موفّق می بهرام گور کهیدرحالمانند، باقی می

نشینند. بهمن، سیاوش و داراب در ایران به مرحلۀ باالترِ خودآگاهی، ایران، برسند و بر تخت 

کیخسرو و فریدون و  همچونرسند، هرچند بالند. از این میان، بهمن و داراب به پادشاهی میمی

ن به ناخودآگاهی و رسید جی نیستند؛ امّا به دلیل عبور از مرحلۀکیقباد، پادشاهانی آرمانی و نا

اند و قهرمان نیمۀ در نیمۀ نخست زندگی، در تصاحب تاج شاهی موفّق «من»آگاهی و تقویت 

نخست زندگی خویش هستند. سیاوش نیز قهرمان نیمۀ نخست زندگی است؛ امّا چون بدون کسب 

نهد، ، قدم به قلمرو ناخودآگاه فردی خویش، توران، میفردیّت فرایندآمادگی الزم و طی نکردن 

، گردد. در اسطورۀ فریدوناش میماند و مغلوب سایهاش، افراسیاب، ناکام میدر تقابل با سایه

ی شناسکیقباد، کیخسرو و زال، عنصر صعود از کوه و عروج وجود دارد. صعود از کوه در روان

)رک: یونگ،  باشد «من»تواند نمادی از خویش است و میارادۀ دستیابی به خویشتنِ  یونگ،

فردیّت، وارد ناخودآگاه فردی خویش  فرایندو فریدون، پس از طی  خسرویک (.049: 0300

نها کنند. در این میان تشوند و بر افراسیاب و ضحّاک که نمادی از سایۀ آنان است، غلبه میمی

شود کند، کیخسرو است. کیخسرو در پایان ناپدید میشخصیّتی که مسیر تشرّف را کامل طی می

 آشتی «خود»خویش را با  «من»گردد و است، باز می «خود»و به روایتی به کوه که نمادی از 

 گردد.می شاهنامهانسان کامل  دهد ومی

برای این کودکان، هجرت از ناخودآگاهی  توان گفت، تبعید و دورافتادگیمی درواقع

 ، در این مسیر است.«فرامن»به  «من»ای باالتر از آگاهی و اعتالی مرحلهو رسیدن به 

 هاشتنوپی

1. The Myth of Abandoned Children 
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2. Carl Gustave Jung 
3. Conscious 
4. Personal Unconscious 

5. The Collective Unconscious 

6. Archetype 
0 .Anima های روانی زنانه در روح مرد است، همانند احساسات، عنصر مادینه، تجسّم تمامی گرایش

ساسات عشق شخصی، اح قابلیتهای غیرمنطقی، های پیامبرگونه، حسّاسیتمبهم، مکاشفه وخوهایخلق

: 0300های دیگر کمتر نیست )یونگ، از آن اهمیتشنسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه که 

002.) 

7 .Animus. های روانی مردانه در روح زن است.عنصر نرینه، تجسّم تمامی گرایش 

 «ودخ»توان گیرد، میمی نشئتکران روح تمامیّت روانی ماست و از خودآگاهی و اقیانوس بی «خود». 4

را  «خود»(. یونگ 040: 0300دآگاه انگاشت )یونگ، خو شخصیتراهنمای درونی و متمایز از  مثابۀبهرا 

و  های هشیار و ناهشیار تشکیل شده استدانست که از همۀ جنبهالگوی تمام نظام شخصیّتی می ترینمهم

کوشد یکند و موحدت و ثبات فراهم می شخصیت، برای تمامی ساختمان شخصیت کلنمایندۀ  عنوانبه

 (.041 :0377تا آن را به یکپارچگی کامل برساند )گورین و همکاران، 

 شخصیتدهد و از جایی که خودآگاهی، مرکز میدان خودآگاهی را تشکیل می، egoیا  "من"». 02

تنها  «من»(. 4: 0373)یونگ، « اعمال شخصی خودآگاه است کلسوژۀ  «من»شود، تجربی را شامل می

 (.000: 0300دهد )یونگ، بخش کوچکی از روان را تشکیل می

 بالند و هدفشانشوند، در توران میسهراب و کیخسرو هر دو از پدر ایرانی و مادری تورانی، زاده می. 00

 برانگیختن کیکاوس از تخت و نابودی افراسیاب است.

، قباد را در کودکی در صندوقی نهادند و در رود رها کردند. زاب کودک بندهشساس روایت . بر ا00

تنها از آورده شدن  شاهنامه(؛ امّا در 030-02/030: بندهشرا بدید، از آب گرفت و پرورش داد )رک: 

 کیقباد از کوه توسّط رستم، یاد شده است و از رها شدن او در کودکی، گزارشی در دست نیست.

13. Initiation 
14. Biological form 
15. Cultural form 
16. Processus dʼindividuation 
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که مبادا رستم به دست سهراب و جنگجویان جوید؛ امّا هُجیر از بیم آنسهراب نشان پدر از هُجیر می .00

آمده است،  به ایران یتازگبهکند و او را پهلوانی چینی که نمی معرفیترک، کشته شود، رستم را به او 

 کند:می معرفی

 نشان پدر جُست و با او نگفت

 ستتو گیتی چه سازی که خود ساخته

 پرسید از آن سرفراز دگرباره

 از آن پردۀ سبز و مرد بلند

 به پاسخ، هُجیر ستیهنده گفت

 گر از نام چینی بمانم همی

 بدو گفت سهراب کین نیست داد

 

 همی داشت آن راستی در نهفت 

 ست...جهانبان از این کار پرداخته

 ش به دیدار او بُد نیازاز آن که

 داده کمندوُزان اسپ و آن تاب

 ها چه باید نهفتکه از تو سَخُن

 از آنست کو را ندانم همی

 ز رستم نکردی سَخُن هیچ یاد

 (193-119/ 0: 0374)فردوسی،          

07 .Shadow «از حوزۀ  است که بخشی «من»شناختۀ صفات و خصوصیّات ناشناخته یا کم انگرینما «سایه

ایه جهات، س یاپارهتواند مربوط به خودآگاه هم باشد. از می یراحتبهدهد و شخصی روان را تشکیل می

های تواند شامل عوامل جمعی برآمده از منبعی خارج از زندگی شخصی فرد نیز باشد. سایه شامل جنبهمی

 (.001 -010: 0300است )یونگ،  شخصیتو نامطبوع )یا ناپسند(  شدهزده، واپس پنهان

بینی سهراب است. سهراب، رستم و خویش طلبی و خودبزرگگر عظمت. دو بیت آخر، آشکارا بیان04

نور و به خورشید و ماه و کیکاوس و افراسیاب را به ستارگانی کوچک و کم اهمیترا در بزرگی و 

 کند:تشبیه می، تیاهمکم

 کنون من ز ترکانِ جنگاوران

 برانگیزم از گاه کاوس را 

 به رستم دهم تاج و تخت و کاله

 جویاز ایران به توران شوم جنگ

 بگیرم سرِ تختِ افراسیاب

 چو رستم پدر باشد و من پسر

 چو روشن بود روی خورشید و ماه

 

 کرانفراز آورم لشکری بی 

 ز ایران ببرّم پی طوس را

 شاهنشانمش بر گاهِ کاوس

 ابا شاه روی اندر آرم به روی

 سر نیزه بگذارم از آفتاب

 نباید به گیتی یکی تاجور

 ستاره چرا برفرازد کاله؟

 (001-004/ 0 :0374)فردوسی،          

 بارها به خردسالی و کودکی سهراب، اشاره شده است: شاهنامه. در 02
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 افراسیاب  کیبه نزدخبر شد 

 دهن بوی شیر آیدش هنوز از

 

 که افکند سهراب کشتی بر آب 

 همی رای شمشیر و تیر آیدش

 (007-0/000: 0374)فردوسی،          

در آستانۀ گذر از قلمرو ناخودآگاه و رسیدن به  سهرابکه ای باشد به اینتواند اشارهمصرع دوم می

  خودآگاهی است.

 و نیز:

 گناهی که این کوژپشتتو زین بی

 اند همسالِ منبازی به کویبه 

 

 بکشت یزودبهمرا برکشید و  

 به ماه اندر آمد چُنین یالِ من 

 (717-710/ 0: 0374)فردوسی،          

ساالن او هنوز در گویای این مطلب است که رشد سهراب، تنها جسمانی است و هم یخوببهبیت دوم 

برند. در سراسر داستان رستم و سهراب، سهراب تنها متّکی به قدرت جوانی و سر میدوران کودکی به

اندیشه با هُجیر و گُردآفرید، پیروز میدان است؛ امّا چنان سُست تنبهتنجسمانی خویش است. او در نبرد 

در غلبه پ فریبند. در رویارویی دوم با رستم، به پشتوانۀ نیروی جوانی برو نابالغ است که هر دو او را می

 اندیشی و ناآگاهی سهراب به قیمت جانشو ساده دیآیدرمنیز با نیرنگ رستم از پای  بار نیاکند؛ امّا می

 شود.تمام می

، در مسیر «من»یا  «خود»شناختی از کمبل است. به اعتقاد وی، این جنبه از این بخش، توصیفی انسان .00

شدۀ یافته، تبدیل شود. امّا گاه قهرمان، گناه یا نهاد سرکوبکمال «فرامنِ»به  «من»بلوغ باید قربانی شود تا 

مغلوب  یه معنابگیرد. در این حالت است که غلبه بر پدر یا پسر، اشتباه می را با پدر ]و یا پسر[ (Id)روان 

 شدن و شکست قهرمان است.

 گونه است و تمام جامعۀ ایرانی، مانع و مخالف بازگشت او است.این بهرام گور. برای مثال، 00

03. Complex Oeudipe  زۀ غری»و  «مادر»متوجّه در اوّلین مرحله،  «غریزۀ عشق»فروید معتقد است که

که نیابد. اوّل ایرا مقابل خود باز می «پدر»گردد. پسر از دو راه اساسی منعطف می «پدر»سوی به «کینه

و قانون هم  گرددوظیفۀ ریاست، در خانواده مانع ابراز مکنونات قلبی و ارضای تمایالتش می برحسبپدر 

پسر،  کهیدرصورتکند مادر را به خویشتن منحصر سازد، دهد. از سویی دیگر، پدر سعی میاو را یاری می

ر، دو ادت نسبت به پدخواهد. این عشق و محبّت نسبت به مادر و کینه و حسمادر را فقط برای خودش می

 (.97-99: 0300هستند )رک: فروید،  «عقدۀ اودیپ» ۀدهندلیتشکجزء 

 ترین وکه سودابه است. آزمون سیاوش، یکی از بزرگ به گمان نگارنده، ورِ سیاوش نه آتش .00

ه گری و وسوسۀ سوداباست. سیاوش پس از بازگشت، با عشوه شاهنامههای قهرمان در دشوارترین آزمونِ



 62، پاییز و زمستان 132، شماره 07، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 221

دارد. آزمون سیاوش در درونِ او و کند و حریم پدر را پاس میشود؛ امّا بر غرایز خود غلبه میروبرو می

نبرد میان غرایز و خرد و وجدان اوست. این کشمکش، میان دو جنبۀ حیوانی و انسانیِ سیاوش صورت 

ایز، یابد و بلوغ خود را با کنترل غرانسانی دست می هویتپیروزی در این آزمون، به گیرد. سیاوش با می

 دارد. چون سیاوش ازآمادگی خود را برای ورود به دنیای مردان اعالم می ترتیباینبهکند و اثبات می

گزندی وسیلۀ بیاو از سوی نیروهای اهورایی به تشرّفآید، تکاملِ آیین این آزمون سربلند بیرون می

گذر از آتش برای سیاوش، مُهر قبولی در امتحان بلوغ و زندگی  درواقعگیرد. آتش، مورد تأیید قرار می

 است.

که به جهان مردگان دسترسی ندارند. از این جهت چنانهای دیگر دسترسی به البرز ندارند، همنسانا .01

 برد.ی باال رفتن از البرز را ندارد و سیمرغ، خود زال را نزد سام میاست که سام توانای

 شود و تن او سپید است:می معرفیابتدا تنها آهوی زال، موی سپید او  شاهنامهدر . 09

 ز مادر جدا شد بدان چند روز

 به چهره نکو بود بر سان شید

 

 نگاری چو خورشید گیتی فروز  

 ولیکن همه موی بودش سپید

(090/ 0: 0374)فردوسی،    

و  پیکرسیاه آورد، از زالِامّا در ابیات بعدی از زبان سام آن هنگام که بر کردگار شکوه می

 شود:یاد می سپیدموی

 بپیچید همی تیره جانم ز شرم 

 از این بچّه چون بچّۀ اَهرمَن

 

 بجوشد همی در دلم خون گرم 

 پیکر و مویِ سر چون سمنسیه

 (099/ 0: 0374)فردوسی،                      

نیز روایتی را حفظ کرده است:  عجائب المخلوقاتسیاهی پوست زال، صاحب کتاب  مورد در

آدم یکی آنست کی در زمین سیستان شخصی بود نام وی سام بن نریمان. زن وی آبستن و از نوادر بنی»

داشتند بود و مادرش سپید، از وی ننگ میسپید چون شیر. سام سپید  شد پسری بزاد سیه چون قیر و موی

: 0301سی، طو«)من سپیدم و مادرش سپید است فرزند چرا سیاه است، این مگر از نسل دیو باشد.»و گفت: 

007-004). 

گشاید، از در داستان جنگ رستم و اسفندیار، نیز هنگامی که اسفندیار زبان به نکوهش زال می

 کند:اد میسیاه پیکری وی به هنگام تولّد، ی

 تنش تیره بُد، روی و مویش سپید

 

 چو دیدش، دل سام شد ناامید 

 (070/ 0: 0374)فردوسی،                      
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بر این باور است که اهریمن با همسرش  راستیبهو  نامدمیسام، کودک را فرزند اهریمن 

 این را نیز گوید که چون فرّه»یاد شده است:  بندهشاست. از پیوند و ازدواج انسان با دیو در  درآمیخته

پی یوی داد. کاز جم شد، به سبب بیم از دیوان، دیوی را به زنی گرفت و جمه خواهر)ش( را، به زنی به د

کننده از ایشان ببود و پیوند او نرفت. زنگی را گوید که های تباهدار و دیگر سردهایِ ذنبو خرس بیشه

بر زنی جوان، دیو برهشت و مردی جوان را بر پَری هشت و ایشان زیرِ نگاه  خود() پادشاهیضحّاک در 

 (.017/ 4بندهش: «)، زنگی پدید آمد...نوآئینو دیدار او جماع کردند. از این کنش ِ

کر نیز فرزند پیشوند. پس زالِ سیاهمی معرفیبینیم سیاهان، حاصل وصلت انسان و دیو که میچنان

 د.شواهریمن انگاشته می

اهریمن از تاریکی مادّی آن آفرینش خویش را »اهریمن خود نیز پیکری سیاه و خاکستری دارد: 

خرفستر است  ترینآئینۀ )جهان( تاریکی، تبهکار، که بزهفراز ساخت، بدان تن سیاهِ خاکستری شایست

 خصۀمشگ را رن، پیکر سیاهشناسی ایرانیدرآمدی بر اهریمن(. اکبری مفاخر در کتاب 0/00)بندهش: 

ز داند. وی عالوه بر اهریمن اکند و آن را بازتاب پیوند دیوان با اهریمن میمی معرفیبارز و اصلی دیوان 

جهی، دختر اهریمن، پیکری سیاه دارد )روایات »...برد که پیکری سیاه دارند: دیوان دیگری نیز نام می

( 00،7یشت: ) پیکرند(. دیو نسو و اپوش سیاه 41،04یشت: ) هستندپیکر (. دیوان نیز سیاه04،4،07پهلوی: 

 چنین خزوران که نماد اهریمن است:و هم

 سیامک بیامد برهنه تنا

 بزد چنگ، وارونه دیو سیاه

 

با دیو آهرمنا برآویخت   

 دو تا اندر آورد باالی شاه 

(03/ 0: 0374)فردوسی،    

 :0374اخر، مف)اکبری« هاستحماسههای برجستۀ دیوان در پیکری یکی از ویژگیبنابراین سیاه

070-071) 

منی به طور ضخواند، بهکه سام، کودکش را فرزند اهریمن می آنجاتوان گفت ترتیب میبدین

 پیکری زال اشاره دارد.سیاه

00. Mandalaکنیم. اغلب تصویر چهارگوشۀ جهان را مشاهده می «خود»های اساطیری . در میان جلوه

یونگ برای نشان دادن چنین ساختاری از کلمۀ هندوی مانداال )دایرۀ جادویی( بهره گرفته است. گِردی 

 (.300-300: 0300)انگیزۀ مانداال( معموالً نشانۀ تمامیّت طبیعی است )رک: یونگ، 

28. Analytic Psychology 

امع های دینی قبایل یا جوآیین»د به مرحلۀ نخست زندگی و دوران کودکی نیست: مراسم گذار محدو. 04

از « ذارمراسم گ»همواره بر مراسم مرگ و زندگی دوباره تأکید دارند؛ یعنی برای نوآموز  ترافتهیتکامل
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 کودکیگذارند، حال خواه از اوّلین به آخرین دوران یک مرحلۀ زندگی به مرحلۀ دیگر را به اجرا می

(؛ بنابراین در 040: 0300)یونگ، « باشد یا از نخستین به آخرین دوران شباب و یا از آن دوران به پختگی

هر مرحله از زندگی، انسان نیاز به طیّ آیین تشرّف و مراحل کمال دارد. تکامل شخصیّتی باید روندی 

م شود. اگرچه سیاوش در مرحلۀ طور جداگانه انجاای از زندگی بههر مرحله و درصعودی داشته باشد 

ت که یازد؛ امّا این بدان معنا نیسنخست زندگی یک قهرمان است و به تکامل روانی و شخصیّتی دست می

مۀ دوم فردیّت در نی فراینداین کمال برای مراحل بعد زندگی، کافی و بسنده است و وی نیازی به طی 

 زندگی ندارد.

برای سفر  یونگشناسی از دیدگاه روان «فرامن»به  «من»زوم تکامل تر دربارۀ ل. برای توضیحات بیش32

 .09صفحۀ  به قلمرو ناخودآگاه، رجوع کنید به

 روانم نباید که آرد منی. 30

 کُنش همچو ضحّاک و جمبدشوم 

 

 بداندیشی و کیشِ آهَرمَنی 

 که با تور و سلم اندر آمد به زَم 

 (0001-0000/ 0: 0374)فردوسی،         
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