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 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

  25- 50: 1391پاييز ، ششمبيست و شماره   
    04/05/1391 :تاريخ دريافت

  26/12/1392 :تاريخ پذيرش

  سفرهاي آييني اسفنديار در شاهنامه

  *نسرين شكيبي ممتاز
  **مريم حسيني

  چكيده

 ةلگوهـاي يـونگي، يگـانگي دو اليـ    ابا مركزيت حجم قابل تـوجهي از كهـن   »فرايند فرديت«
را درقالـب اعمـالي نمـادين و در طـي سـفري       -هيخوداگاهي و ناخوداگا -محوري از روان

و تـالش   »سـايه «هاي مختلـف  در حقيقت، گذر از رويه. سازدآييني براي قهرمان ميسر مي
، او را در هاي رواني منفي قهرمان داردكه ريشه در ويژگي ،آن ةتعديل نيروي بازدارند براي

 ةقهرمـان بـا شـناخت سـوي     ،بدين ترتيـب . سازدمشرّف مي »آنيما«اي نوين به ديدار مرحله
كه همـان حقيقـت مانـاي     »پير خردمند«روان خود، قابليت چشمگيري در شناخت  ةمادين

هـاي  تـرين سـنخ  شناخت جايگاه اين پير كه خود يكي از كهـن . كندوجود اوست، پيدا مي
مسـير فردانيـت قهرمـان را بـه      ،عمل كردن بـه فـرامين او  نيز ي است و باستاني روان آدم

كـه   »تولد دوباره«. برخوردار است ختي مهميشناهاي روانرساند كه از ويژگياي مينتيجه
و يگانگي با آن است، زنـدگي روانـي    »خويشتن«نمادشناسي آييني همان شناخت  ةدر حوز

  .رساندبه هدف غايي خود ميبرنده  قهرمان را در الگويي مشخص و پيش
هاي محوري شاهنامة فردوسي  در واكاوي روايت زندگي اسفنديار كه خود يكي از شخصيت

شناختي دست يافت ساختي روانتوان به ژرفبا گذر از روساخت حماسي داستان مي، است
، سير قهرمان براي رسيدن به هدفي خاص از منظـر فراينـد شـناخت خويشـتن    گوياي كه 

كـه هفـت    »انوهفت خ«وي با گذر از  به اين ترتيب، .سفر براي كشف فردانيت است يعني
شود، به نجات خواهران از بنـد ارجاسـب تـوراني و نـابودي او     گذر از سايه تلقي مي ةمرحل

نايل شده و با موفقيت در چنين مراحلي، در سفر بعدي آمـادگي مواجهـه بـا رسـتم را بـه      
و در مراحل پاياني فرايند فردانيت خويش و با از دسـت دادن  ا. كندعنوان پير خرد پيدا مي

. يابـد چشمان ظاهر، حقانيت پير خردمند را دريافته و با مرگي آييني، تولـدي دوبـاره مـي   
ي و آيينـ  نمـادين هـاي  به دست رستم جنبه ،بهمن ،نوزايي اسفنديار با سپردن فرزند خود

   .خاصي دارد
  

  .تولد دوباره ،فرايند فردانيت ،قهرمان ،مرست ،اسفنديار :كليدي هاي هواژ

                                                 
  nasrinshakibi@yahoo.com                               دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي دكتري : نويسنده مسئول*

  drhoseini@yahoo.com                                                  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا استاد **
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   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

   مقدمه

هـاي زمـان،   اي كه هنـوز مؤلفـه  حضور اسطوره در جهان پيش از تاريخ و مركزيت آن در برهه
به سوي كشـف امـر    پيمود، انسان رامكان و عليت در ذهن بشر مراحل ابتدايي تكوين خود را مي

ها، بشر با پشت سر دايان، قهرمانان و انسانبا رشد جوامع بشري و تفكيك خ. دادقدسي سوق مي
شكوفايي علم و تعقـل   ةدور ةمداري و بدون نياز به قدرت اسطوره، براي تجرب قُدسيت ةنهادن دور

 ءجديـد و رواج آرا  ةشناسـي در دور پيشـرفت چشـمگير علـم روان   . قدم در عصر روشنگري نهـاد 
پيرامـون   »اتو رانك«و  »اريك فروم«، »يونگ كارل گوستاو«، »زيگموند فرويد«شناساني همچون  روان

شناسـي پديـد    اي در مطالعـات اسـطوره  اسطوره و كاربرد آن در زندگي امروزين بشر، رويكرد تازه
اضـطراب و تعـارض جنسـي     ةهـا، آنهـا را جلـو   رؤياها و رديف قرار دادن اسطوره فرويد با هم. آورد
دسـت  ، »اُديپـوس « ةسـطوره، يعنـي اسـطور   ين اتـر  مهـم او در تحليـل اصـلي خـود از    . دانست مي

از منظـر  . هاي ناكام او هستند، به تصـوير كشـيد  ترين غرايز قهرمان را كه به زعم او عقده نيافتني
اُديپي هستند كه بـه نحـوي پنهـاني و نمـادين      ةها آرزوهاي سركوب شدها و اسطورهرؤيا ،فرويد

ي وجـو  جسـت ها، در رؤياها و رار دادن اسطورهرديف قيونگ با تأسي از فرويد در هم. اند ارضا شده
او . ي روح صحه نهـد دنم غايت هايي بود كه ميل به سوي معناي مقدس را تبيين نمايد و بر نشانه

شناسي، كشـف همـاهنگي روانـي كـه همـان اتحـاد       هاي خاص خود در دانش روانگيريبا جهت
»فرايند فردانيت«ه است را خوداگاه با ناخوداگا

 »خويشـتن «ت كـه در پايـان بـه شـناخت     دانسمي 1

  . شودمنجر مي
در رشد و تكامل شخصيت قهرمان بـه شـكل بـاطني     ،فرايند فردانيت يا روند يافتن خويشتن

كنـد   اشاره مي يونگ، خدايان و انسان مدرندر كتاب  »مورنو«كه  گونه همانو  ردسزايي دا هنقش ب

ناپذير ميان آگاهي با ناآگاهي و و جدايي پارچه يكهاي فطري انسان براي تحقق وحدتي از قابليت
ايـن فراينـد عوامـل آگـاه و      در .)43: 1388مورنـو،  (دهد ميخبر  »ُكل منسجم«رسيدن آنها به يك 

طور يكسان عمل كرده و اتحاد آنها قهرمان را به مرحلة واالي  هگيري رشد انساني ب ناآگاه در شكل
رود  فراتر مـي  شناسي يونگ از آراي فرويدهي در روانوداگاخاز اين رو نا. دهدرشد رواني سوق مي

محل  تر روان انسان كه همانهاي عميقشده به اليه هاي زيسته و اميال سركوبو با گذر از تجربه
  .رسدديرياب و ديررس روان جمعي آدميان است مي

خاص يا همـان   ه جمعي و روان آغازين آدمي از زبانيخوداگايونگ براي بازشناسي محتويات نا
2هاالگو كهن«زبان 

هاي  سير قهرمان پيام ةگويد كه در شرايطي خاص و با توجه به مقولسخن مي »

                                                 
1. the process of individuation. 
2. archetypes 
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   27 / سفرهاي آييني اسفنديار در شاهنامه
1ه جمعيخوداگانا«

شناسـي تحليلـي وي،   رساند؛ از ايـن رو در روان ه روان ميخوداگارا به قلمرو  »

از نـوعي  جمعـي بشـر   هايي است كه در روان اي از الگوها و انگارهروان آدمي حامل حجم گسترده
 فرايند رشد دروني قهرمان با توجـه بـه افـراد مختلـف و شـرايط گونـاگونِ      . برخوردارندديرينگي 

بـدين ترتيـب قهرمـان در    . انجامدهاي ازلي مي، به ظهور تعداد معيني از اين نمونهآنگيري شكل
زن ناشـناس   ةا چهرب ،هي براي شناخت خويشتن و اتحاد با آنخوداگاسير نمادين خود در عالم نا

، شخصيت پير خرد و نماد خويشـتن آشـنا و مـأنوس    )سايه(روح  ةهاي ناشناخت، جنبه ))1(آنيما(
  .)2(گرددمي

در جهان پر رمز و راز حماسه نيز مانند اسطوره برخي قهرمانان سير كمال خود را با توجه بـه  
هـاي  ا بـا جاذبـه  هـاي مطـرح در فضـاي حماسـه طـي كـرده و داسـتان زنـدگي خـود ر         شاخصه

ملـي   ةاز ميان شاهان، شاهزادگان و پهلوانان توانمند حماس. نمايندبااليي تقويت مي ختيشنا روان
هي قـرار  خوداگـا بيش از هر كسي در معرض فرايند فرديت و تشرّف بـه مركـز نا   »اسفنديار«ايران 

آيـين او در ايـن    هاي خاصي كه در اثـر آشـنايي بـا زرتشـت و    هاي ذاتي و ويژگيشايستگي. دارد
سازد كـه در مـوارد متعـددي رفتارهـايي آيينـي و      مقدس پديد آمده، از او شخصيتي مي ةشاهزاد

تـن در محـيط رازنـاك حماسـه      رويـين  ةه اين شاهزادخوداگاروان . دهداهورايي از خود نشان مي
 ،ر حقيقـت د. كنـد  ه خويش پيدا مـي خوداگامجالي براي طي كردن فرايند فردانيت و يگانگي با نا

خويشكاري اسفنديار در شاهنامه و تحول شگرفي كـه از پيشـرفت نمـادين او در فضـاي داسـتان      
زندگي قهرمان و فرايند رشد روانـي او در مخروطـي    ةآيد، ريشه در اسطوراش به وجود مي زندگي

  . وار داردهرم
  

  تولد قهرمان

سطوره و حماسـه، مسـتلزم تولـدي    انساني از سوي قهرمان ا -گرايي و انجام اعمال فرا قهرمان
خاص و در خور فضاي داستاني كه قهرمان مورد نظر در آن سـير فردانيـت خـود را سـپري     است 

تمامي مسـير او  بر و  رداعمال قهرماني اهميت دا ةانداز تولد قهرمان به ةدر حقيقت مسئل. سازدمي
كاو مشهور اتريشي، اتـو رانـك،   به همين دليل است كه روان. دگذارثر ميابراي رسيدن به تماميت 

دهـد و بـه   تولد و بقا را به كارهاي بزرگ قهرماني نسبت مي ةمقول 2تولد قهرمان ةاسطوردر كتاب 
كه شامل تولـد، كـودكي،    داند؛ مي نخست زندگي ةگرايي را محدود به نيم پيروي از فرويد قهرمان

ا توجه به آنچه گفته شـد، الگـوي رانـك    ب .)162: 1389سگال، (باشد سالي مي نوجواني و اوايل ميان
نخسـت زنـدگي رخ    ةبـرد، در مرحلـ  قهرمان به كار مـي  ةكه او آن را در مورد بيش از سي اسطور

                                                 
1. collective unconscious 

2. Myth of the Birth of the Hero 
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   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /
تولد اسـفنديار بـه عنـوان قهرمـاني كـه      . گيرد در بر ميشكوفايي را  ةدهد و از تولد تا آغاز دور مي

بررسي اسـت، در محـيط شـاهنامه اعـالم      شناسي قابلمطالعات روان ةاش در حوزاعمال قهرماني
شود و اين مسئله در حالي است كه بيشـتر قهرمانـان ايـن حماسـه ماننـد رسـتم، سـياوش،        نمي

حضور اسفنديار در گـزارش فردوسـي و   . سهراب و كيخسرو از تولدي فراطبيعي برخوردار هستند
. اسـت  »ارجاسب توراني« جنگ با مشغول »گشتاسب«شود كه از هنگامي ديده مي »يادگار زريران«

 جوزف كمپبـل  ءگنجد و بيشتر به آرا ميپيدايش اين قهرمان در الگوي قهرماني رانك ن ،از اين رو
دوم  ةقهرماني را متعلـق بـه نيمـ    ،مانند يونگ ،كمپبل. نزديك است 1قهرمان هزار چهرهدر كتاب 

قيقـت وجـودي خـويش    ي حوجـو  جستداند و مانند او بر آن است كه قهرماني كه در زندگي مي
از . )324: 1389كمپبـل،  ( كه از آن جدا افتاده استگردد  برمي هخوداگابه آن بخش از ناوماً است، لز
توان به پيروي از يونگ و كمپبـل  ميمشخص نيست، چگونگي تولد اسفنديار در شاهنامه  آنجا كه

  .دوم زندگي و دوران بلوغ نسبت داد ةسير قهرماني او را به نيم
يار در سنت مزديسناي متأخر، اوستا و شاهنامه از مقدسان و نظركردگان زرتشـت پيـامبر   اسفند
 ةزيـرا در دور  ؛دينـي اسـت   ةاو از همان آغاز در پي به انجام رسانيدن نوعي وظيفـ . اوست ةو پروريد

هـاي مـذهبي در شـاهنامه ديـده     قهرمـان بـراي ديـن و رواج ارزش    ةپيش از ظهور زرتشـت مبـارز  
يابند كه با آغاز پادشاهي گشتاسـب مبـارزه در راه   هاي ديني زماني اهميت ميباورداشتشود و  نمي

شـمرده  و به ويژه اسـفنديار   »بستور«، »گرامي«، »زرير«پهلواناني همچون  ةترين وظيف دين بهي بزرگ

ـ  ةاي است كه شاهزاددر راستاي تعهد به چنين وظيفه .)50: 1386خالقي مطلـق،  (شود  مي ه جوان كه ب
خـواهي لُهراسـب بـه    ديني به پدر است، به دستور او بـراي كـين   - ترين پهلوان سياسينوعي نزديك

او  ،در حقيقـت . دندبجنگ با ارجاسب توراني رفته و تمامي تالش خود را براي شكست او به كار مي
ـ  هي خـود وارد  خوداگـا نـويني از شـناخت نا   ةبا پيروزي بر دشمن بزرگي همچون ارجاسب به مرحل

هـاي ازلـي دارد،   سير فردانيت او را در سفري نمادين كه خود ريشه در نمونـه  ناخت،ش؛ اين شود مي
  .سازدمعنادار مي

  

  سفرهاي آييني اسفنديار

از  ،اسفنديار و حركـت او در فراينـد فردانيـت    2آن هم سفرهاي فراواقعي يا آييني ،سفر ةمقول
ي هدف كه همـان  وجو جست ةاسطور. است برخورداري خاصي ختشناهاي اساطيري و روانارزش
است، در تمامي سفرهاي آييني كه به قصد شناسانه در رويكرد رواني تماميت وجو جست ةاسطور

 .افتـد گيرد، اتفاق مـي  هي و شناخت جهان ناشناختة خويشتن صورت ميخوداگاتشرّف به مركز نا
                                                 
1. the hero with thousand faces 

2. ritual journey 
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   29 / سفرهاي آييني اسفنديار در شاهنامه
هـايي اسـت كـه    د، شـامل آيـين  شـو يـاد مـي   »مناسـك گـذر  «سفرها كه از آنها با عنوان  گونه اين

شـود و  با عاليم مناسكي خاصـي مشـخص مـي    ،گذر از هر يك از مراحل. گذر است ةدكنن تثبيت
هر مرحله با انجام مراسم و آدابـي،  . نمايدكه فرد را به جهتي معين هدايت مي دارداي را حكم پله
كنـد  اي وارد مـي هـاي تـازه   زلتها يا وظايف و من و فرد را به نقش بخشد مي زماني را تمايزمقاطع 

مشهور خود بـه   شناس فرانسوي در كتابمردم »وان ژنپ« .)12-1: 1390امير قاسمي و حاجيلو، : ك.ن(

1مناسك گذر نام
كه  قهرمان هزار چهرهي مراحل اين گونه سفرها در كتاب بند تقسيمدر راستاي  

2مـت زيع« در آن قهرمان در سفر آييني خويش از سه مرحلـة نمـادين  
3تشـرّف «، »

4بازگشـت «و  »
« 

5گسستن« ةگذرد، از سه مرحل مي
6بورع«، »

7تجمع«و  »
كـه   چنان. گويد در مناسك گذر سخن مي »

بر جـدا شـدن قهرمـان از موقعيـت      ، ناظر استيعني گسستن ،آغازين ةكند، مرحلژنپ اشاره مي
با انجام طيف وسيعي از  دوم، فرد ةدر مرحل. گيرداو را در بر مي ةپيشين كه تمامي زندگي گذشت

رفتارهاي آييني و با كمك نيروهاي فوق طبيعي از زندگي پيشين خـود گـذر كـرده و بـه دنيـاي      
گردد، حيـات نـويني اسـت     آنچه در پايان بر قهرمان سفر آييني مسلم مي. گذاردجديدي قدم مي

   .)3: 1960، 8ژنپ( يابدكه فرد با تولدي ديگرگون به آن دست مي
اسفنديار دو سفر مهم كه هر دو از سوي پدر و با وعدة واگذاري تاج و تخت شـاهي  در زندگي 

، نابودي ارجاسـب و نجـات خـواهران    »دژ رويين«براي فتح  ،سفر اول. پيوندد به اوست، به وقوع مي

براي دعوت رستم به دين بهي و آوردن او با دستان بسته به درگاه پـدر صـورت    ،است و سفر دوم
آن در  ةزند، تبليـغ آيـين زرتشـت و اشـاع     ية هر دو سفر قهرمان را رقم ميما درونه آنچ. گيردمي

 ،چه دو سفر اسفنديار با اهـداف خـاص   اگر. زندگي گشتاسب و پيامبر است ةابعادي خارج از حوز
سـفر بـه جهـان درون يـا      ةاما در آنها مسئل ،گيرد از يك مبدأ معين به مقصدي معلوم صورت مي

شناسي دارد، به داستان شكل هايي كه ريشه در باورهاي اساطيري و روانبا ويژگي هخوداگاعالم نا
و پس از آن سـفر او بـه    »هفت خوان«توان سفر اسفنديار به مي ،با توجه به آنچه گذشت. دهدمي

اي اسـت كـه قهرمـان    آييني بودن اين سـفر نكتـه  . سيستان را يك سفر كامالً آييني قلمداد كرد
  :ه گزارش فردوسي از همان ابتدا بدان اذعان داردداستان بنا ب

  
                                                 
1. Rites of  Passage  
2. departure 

3. initiation 

4. return 

5. separation 

6. transition 

7. aggregation 

8. Gennep  
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ــار    ــامور، گرگسـ ــا نـ ــت بـ ــين گفـ   چنـ
  

  ان هرگــز اي شــهرياروكــه ايــن هفــت خــ  
  

ــس  ــت كــ ــه آواز نگذشــ ــه زور و بــ   بــ
  

  مگــر كــز تــن خــويش كــرده اســت بــس   
  

  )1115: 6، ج 1378، فردوسي(    
  

  )هفت خوان( سفر نخست

كه خود يكـي از سـپهداران    »گرگسار«ا راهنمايي سفر اول اسفنديار به عنوان قهرمان داستان ب

رويي ياورآنچه در اين سفر اهميت دارد . شودارجاسب توراني است، براي نجات خواهران انجام مي
. قهرمان در سفر شناخت خويشـتن اسـت   برد پيشها و الگوهاي ازلي براي نمونهبا انبوهي از كهن

اش در مختلف و منفـي وجـودي   هايرويها شناخت اسفنديار در اين قسمت از سير نمادين خود ب
1سايه«هفت خوان در قالب 

ه بـه ديـدار   خوداگـا و شكست آنها به عنوان نخسـتين بخـش روان نا   »

2آنيما«
و خـود را   گـردد  ميتر روان قهرمان هستند، نايل ژرف ةكه همان خواهران در بند او و الي »

3اناي خردپير م«دوم سفر كه در آن ديدار با  ةبراي مرحل
در . سـازد پيوندد آماده مـي به وقوع مي »

جـوان را   ةتن از مراحل مختلف سفر اول تمهيدي است كه شـاهزاد گذر اسفنديار رويين ،حقيقت
  .كندگردد، آماده مي براي سفر دوم كه ديدار با خويشتن در آن محقق مي

بخشـي از هويـت    دژ بـراي نجـات   تن در اين سفر گشـودن رويـين  هدف اصلي قهرمان رويين
 دژ رويـين پرسد كه آنها را به در ابتداي راه اسفنديار از گرگسار از چگونگي راهي مي. خويش است

  :گويدرساند و گرگسار در پاسخ او ميمي
ــتان    ــدان شارس ــدر ب ــت از اي ــه راه اس   س

  

ــتان    ــدش پيكارسـ ــب خوانـ ــه ارجاسـ   كـ
  

  يكــي در ســه مـــاه و يكــي در دو مـــاه   
  

ــگ با    ــورش تن ــدون خ ــر اي ــه راهگ ــد ب   ش
  

ــاي ـــور چارپـــ ــت و آبشخــــ   گياهســـ
  

ــاي      ــو جـ ــابي تـ ــدن را نيـ ـــرود آمـ   فـ
  

ــه راه    ــك هفت ــك ي ــه نزدي ــر ب ــه ديگ   س
  

ــه     ـــم ب ــه هشتـــ ــينب ــپاه دژ روي ــد س   آي
  

  )جا همان(    
اي از نمادهـا و  سفر نخسـت اسـفنديار در گسـتره    ،آيد مي از فحواي كالم فردوسي بر كه چنان

راه سـوم را كـه يـك     ،كنـد و از ميان سه راهي كه گرگسار پيشنهاد ميا. گرددها آغاز ميالگو كهن
در فراينـد  ، »هفـت «و  »سه«به ويژه  ،ناگفته پيداست كه اعداد. گزيندانجامد برميهفته به طول مي

نيـز در   »ارنسـت اپلـي  «. دارندشناختي بااليي اساطيري و رواناهميت موسوم به فردانيت قهرمان 

                                                 
1. shadow 

2. anima 

3. the old wise man 
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شـود اتفـاقي در شـرف وقـوع     بر آن است كه زماني كه عدد سه ظاهر مـي  ؤيارو تعبير  رؤياكتاب 
ايـن عـدد، عـددي فعـال، مقـدس و      . كنـد يابد و زندگي جهـت پيـدا مـي   انرژي جريان مي ،است

 .)279: 1371اپلـي،  (را در خـود پنهـان دارد    »شـدن «خطرناك است كه پيوسته معنـاي   ،همچنين

هـاي وجـود   هـاي تاريـك سـايه   ر شكسـت يكـي از رويـه   پس از موفقيت ددر هر خوان اسفنديار 
وار عمـل  او تـا پايـان داسـتان همـواره در چـارچوبي مثلـث      . نوشدمي سه جام پياپي مي ،خويش

شـد  او در تثليث پيشين كه اضالع آن ميان اين شاهزاده، گشتاسب و لهراسب تقسيم مي. كند مي
در اين سفر نيز اين جايگـاه بـا   . رار دهدتوانست با شكست دشمن توراني، خود را در رأس مثلث ق

پيونـد   وشناسي يونـگ  اين عدد در روان وجه نمادين. دو ضلع خواهرانِ در بند هنوز از آن اوست
زيرا ايـن عـدد، عـددي ناكامـل، نرينـه و نماينـدة قلمـروِ         ؛با ساختار روان اهميت فراوان دارد آن

سـاحت   ةادي مادينـه و كامـل دارد و نماينـد   كـه ابعـ   »چهار«ه روان است كه در كنار عدد خوداگا

تماميت و كمـال اسـت تبـديل     ةكه نشان »هفت«رود، به عدد ه روان به شمار ميخوداگاتاريك و نا

هي و قلمـروِ  خوداگـا  ةشدن سـاحت نرينـ   پارچه يكبه هم آميختن و  .)120: 1386ياوري، (شود مي
برنـدة   ي كـه دسـتاورد فراينـد پـيش    هي، قهرمـان را بـراي رسـيدن بـه تمـاميت     خوداگـا نا ةمادين

ان در وتوان مراحل دشوار هفت خ مي ،از اين رو. كنديابي در هفت مرحله است، مهيا مي خويشتن
قلمداد كرد كه در بطـن خـود نـوعي آيـين گـذر بـه شـمار         يالگوي سفر قهرمان را موقعيتي كهن

ادهايي هنجـارگريز و  منطق اين آيين، منطـق سـتيز و نبـردي اسـت كـه در قالـب رويـد       . رود مي
در حقيقـت در آيـين گـذر قهرمـان، نقـش بنيـادين، مربـوط بـه         . شوندخردستيز نشان داده مي

هايي است كه وي بايد در سفري دنيوي يا مينوي پشـت سـر نهـد و طـي ايـن عبـور، هـر         خوان
ذرد گـ  اي كه در تحقق آرمان آيين گذر پيش بيايد، خواني است كه او از آن مـي  دشواري و مبارزه

   .)136: 1388جعفري،  نصر اصفهاني و(
. دشـو  رو مي انِ پيش روبهوتر از خ اسفنديار در هر خوان هر بار با حريفي نيرومندتر و خطرناك

دهنـد، تـأثير شـگرفي در     انگيز كه اشكال مختلف ساية قهرمان را تشكيل مـي  اين موجودات وهم
معتقد است قهرماني  »فون فرانتس«كه  گونه همانتداوم حركت او در فرايند فردانيت دارند؛ يعني 

ها و نيمة تاريك وجودي خود نداند عنقريب قربـاني نفـوذ و تـأثيرات     كه به قدر كافي دربارة سايه
كـه گرگسـار    گونـه  آن ،ان اولواسـفنديار در خـ   .)20: 1383فـون فـرانس،   (گـردد   شيطاني آنها مـي 

گرگ در تمثيالت غربي، نشان خشـم و  . گردد يدار مواجه م الجثة شاخ گويد، با دو گرگ عظيم مي
بـه ايـن    فرهنـگ نمادهـا  نيز در  »سرلو« .)90: 1380هال، (تجسم دو گناه از هفت گناه بزرگ است 

و در دوران زوال خـدايان يعنـي در پايـان     1شناسـي گنوسـتيك   كند كه در كيهـان نكته اشاره مي

                                                 
1. gnostic 
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به نوعي نماد اصل بنابراين گرگ، . بلعدميو خورشيد را  جهان، اين موجود از زندان بيرون جهيده
   .)651: 1389سرلو، (بدي است 

هـاي تاريـك و    اي از جنبـه  هـا و موفقيـت در شكسـت جنبـه     اسفنديار پس از نـابودي گـرگ  
كه ارنست اپلـي   گونه همان. گردد دوم با دو شير درنده مواجه ميخوان در  ،خوي وجود خود درنده

. خواهد به نقطة اوج زندگي خود برسـد  شود كه مي كسي ظاهر مي يرؤياگويد، اين حيوان در  مي
هـاي آتـش عبـور كـرده و بـا نيـروي        چنين كسي براي دريافت مرحلة پختگي بايسـتي از شـعله  

هي خوداگـا او بر آن اسـت كـه شـير سـمبل     . كندمهارنشدة شيرمانند قهرمانان اساطيري مبارزه 
بـا   ،آييني دارد كه او را به سـوي شخصـيتي نـو   غريزي است و چنان تأثيري بر قهرمان سفرهاي 

   .)383: 1371اپلي، (كند  انتظامي نوين در غرايز هدايت مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نيـروي اصـلي   ةيندجز چين، اژدها نمودار نيروهاي ناپاك و نما هسراسر جهان، ب هاي در افسانه
 قهرمان اژدهاكشي اسـت  هاي يكي از آزمون ،اهريمن در بر هم ريختن نظم جهان است؛ از اين رو

شاهنامه  پهلوان جهانهاي مشترك ميان او و  اسفنديار در خوان سوم و چهارم كه خوان. )1تصوير (
كه پيش از اين نيز اشـاره   طور همان. پردازد رستم است به ترتيب به مبارزه با اژدها و زن جادو مي

عملـي  خـوان  هـا در ايـن   كشـتن اژد . شد، عدد سه در اصول روانكاوي يونگ عددي مـذكر اسـت  
در مقابـل  . هاي جهاني به يك قهرمان مرد تعلق دارد قهرمانانه و نمادين است كه در غالب فرهنگ

آن و با توجه به وجه تأنيث عدد چهار، هر دو قهرمان جنبة منفي آنيماي وجـود خـود يعنـي زن    
  . برند از بين ميچهارم جادو را در مرحله 

 .1تصوير 
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خود را بـيش از پـيش نشـان     ختيشنا هي زماني ماهيت روانخوداگاسفر آييني اسفنديار به نا

سـازد و   اي مـي  هاي سوم و پنجم براي نبرد با اژدها و سيمرغ گردونه دهد كه قهرمان در خوان مي
صـندوق را هماننـد    »سـرلو «. نهد كه سطح آن از تيغ و نيزه پوشانده شده است بر آن صندوقي مي

سـرلو،  ( دانـد  نمادين زهدان مـادر مـي   شكلها ظرف بودن است، تمامي اشيايي كه ويژگي اصلي آن

ن اژدهـا و  دبدين ترتيب اسفنديار براي پيروزي بر دو نيـروي متخاصـم و از بـين بـر     .)553: 1389
برد تا در اين مبارزة خطير  كه نماد مادينگي و نمودار پيكر مادر است، پناه مي ،سيمرغ به صندوق

اين صندوق يكي ديگر از صور تجلي مـادر مثـالي اسـت كـه قـرار      . خود را در حمايت او قرار دهد
گرفتن قهرمان در آن و خارج شدنش، نمادي از بازگشت به زهدان مـادر اعظـم و تولـد دوبـاره از     

در تاريكي صندوق در دو مرحله بـراي اسـفنديار پـيش     رخدادهايي كه. دنياي تاريك رحم اوست
ر غار، يـونس در شـكم مـاهي، يوسـف در چـاه، حضـرت       كه براي اصحاب كهف د آنچهبا  ،آيد مي

محمد در غار حـرا، سامسـون در تـاريكي معبـد و     
دموزي و سياوش بـه عنـوان ايـزدان شهيدشـوندة     

دهـد،   زمـين رخ مـي   گون زير نباتي در جهان مرگ
هويتي مشترك داشته و از تمامي آنها نوع خاصـي  

ان در ايـن زهـد  . )2تصوير ( گردد از زندگاني آغاز مي
روشـنايي و يـا سـايه و     نمادين از بطن تاريكي، نيم

تاريـك   هر جاي نيمه ،در واقع. زند روشن جوانه مي
تواند تصور مرگ در كـامِ مـادرِ    و منزوي و آرام مي

زايي نيـز هسـت، بـه    زمين يا مادر را كه متكفل باز
زنـدگان و   ةميان خواب شبان ،از اين رو. دآورخاطر 

ــوعي هماننــدي  خــواب مــرگ و خــواب جنــين، ن
اسرارآميز وجود دارد؛ هر سه خواب، ظلماني يعني 

روشن و مستغرق در ژرفاي هستي هستند  در سايه
   .))3(75: 1376ستاري، (

هاي مختلفي كه ساية او  نبرد اسفنديار با چهره
ر ششم و هفتم بر قهرمان ظاهخوان آنچه در دو . يابد داد با خوان پنجم پايان مي از خود نشان مي

و نجات خوهران و اتحاد و هماهنگي  دژ روييناي براي آماده كردن قهرمان در فتح  شود مقدمه مي
رود، از راز كشـف   اسـفنديار بـه شـمار مـي     گون سايهين روية تر مهمگرگسار كه خود . با آنيماست

انعـت  شود تا با فريب شاهزاده از رفتن او به اين خـوان مم  خوان هفتم نيك آگاه است و بر آن مي

 .2تصوير 
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نوبت عبـور از  ) ششمخوان (گويد كه پس از برف و سرما  او به دروغ به اسفنديار مي. به عمل آورد
  :رسد آب مي بيابان و ريگزار بسيار گرم و بي

ــه ــس كـ ــي  وز آن پـ ــان رسـ ــدر بيابـ   انـ
  

  يكــي منــزل آيــد بــه فرســنگ ســي        
  

  همــه ريــگ تفتــه اســت بــا خــاك و شــخ
  

ــخ      ــور و ملـ ــرغ و مـ ــذرد مـ ــر او نگـ   بـ
  

ــره آب  نبي ــي قطـ ــايي يكـ ــه جـ ــي بـ   نـ
  

  زميــــنش همــــي جوشــــد از آفتــــاب  
  

  برانــي بــر ايــن گونــه فرســنگ چــل      
  

ــب دل        ــا اس ــه ب ــان و ن ــرد ج ــا م ــه ب   ن
  

  )1125: 6، ج 1378، فردوسي(    
در خـوان هفـتم،   . گذرنـد  اسفنديار و يارانش در خوان ششم به ياري يزدان از برف و سرما مي

يابد كه وجود اين پرنده  شنود و به زيركي درمي لنگ ميشب هنگام، اسفنديار در آسمان صداي ك
الگويي و  او در اين مرحلة كهن. برد در آن منطقه، نشانة وجود آب است و به دروغ گرگسار پي مي

  :شود با دريايي پر از آب مواجه مي يننماد
  ســـپهدار چـــون پـــيش لشـــكر كشـــيد

  

  بـــن بديـــد  يكـــي ژرف دريـــاي بـــي    
  

ــ    ــدر آن كـ ــود انـ ــه بـ ــوني كـ   اروانهيـ
  

ــاروان     ــتي ســ ــيش رو داشــ ــا پــ   كجــ
  

ــيش  ــي پ ــدر آب   هم ــت ان ــه گش   رو غرق
  

ــتاب    ــم در شـ ــزد چنـــگ هـ ــپهبد بـ   سـ
  

ــيدش ز گــــل ــرفتش دو ران بركشــ   گــ
  

  بترســــيد بــــدخواه تــــرك چگــــل     
  

  )1129: همان(    
بـه زعـم   . مركز زندگي دوبـاره اسـت   ،نمادينبه شكل ها  ها و افسانه آب در بسياري از اسطوره

كـه هـر    آب به دليـل ايـن   ،به نظر الياده .)298: 1390يونگ، (آنيماست  بخش ياتحآب روح  ،يونگ
كنـد، داراي قـدرت    پاشد و هر تـاريخ و سرگذشـتي را مضـمحل مـي     شكل و صورتي را از هم مي

كـه از آن سـر بـر     ميرد و آن رود مي زيرا آنچه در آن فرو مي. تطهير و تجديد حيات و نوزايي است
وحـي و الهـام جديـدي باشـد و      ةتواند گيرند سرگذشت مي بي گناه و بي آورد همچون كودكي مي

 اسـفنديار در ايـن قسـمت از داسـتان در يكـي از      .)194: 1372اليـاده،  (زندگاني نويني آغاز نمايـد  
عبـور از دريـا بـه    . اسـت  قرار گرفتههاي سرنوشت خويش  ترين بخش كننده و تعيينترين  حساس

نجات خـواهران كـه حقيقـت سـفر اوسـت       و دژ رويينبه فتح قادر ا عنوان يك دهليز نمادين او ر
سازد؛ اما بايد توجه كرد كه تا مرگ از صفات بشري و كدورات دنيوي پـيش نيايـد ايـن مهـم      مي

، در سير خوانهايي را كه ابعاد وسيع سايه در هفت  گردد؛ لذا عبور از آب تمام آلودگي محقق نمي
اي  مانند گذر سياوش از آتش نشـانه  ،عبور از دريا ،در حقيقت. زدايد اش قرار داده بود مي قهرماني
زمان قهرمان در آن فرصتي براي رشد و پرورش  ءهاي والدت مجدد است كه زندگي ماورا از نشانه

ي مثـالي بـا پـرورش مـرگ و زايـش در بـاطن خـود در ميـان         الگـو  كهـن ايـن  . آورد او فراهم مي
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كه همه در خود دارنـد و يـا    ،كسي كه به چنين غاري .داردي هاي بشري مركزيتي روحانالگو كهن

ه خوداگـا هي نهفته است گام نهد، در ابتدا خود را جزئي از فرايند ناخوداگاكه در پشت  ،به تاريكي
يونـگ،  (نمايد  ه با محتويات آن رابطه برقرار ميخوداگايابد و از طريق نفوذ در ضمير نا دگرگوني مي

نـد و بـر آن اسـت كـه آب بـا      دا هي مـي خوداگـا مركز نا راآب  نمادهارهنگ سرلو در ف .)90: 1389
هـا   هاي زير زمين يـا دل سـنگ   ه ريشه در تاريكيخوداگاهمچون نا نمادينيداشتن چنين معناي 

اي كـه در حـوزة نمادشناسـي آب دارد، در     نيز با بحث گسـترده  »شواليه« .)285: 1389 سرلو،(دارد 

از  ؛)6: 1378، و گـابران  شـواليه (كنـد   معرفـي مـي   »طهارت آييني«اي براي  موارد متعدد آن را وسيله

هاي سايه سر و تن خود را  همين روست كه اسفنديار در هر خوان پس از پيروزي بر يكي از جلوه
  .نهد هاي سايه مهر تأييد مي اين كار بر تولد دوبارة او بر اثر آزادي از محدوديت. شويد با آب مي

نشـان دهنـدة   خـوان  ي، هفت مرحلة نبرد اسفنديار در هفـت  شناس روانيدگاه در حقيقت از د
بـه خويشـتن در آخـرين     يابي دستهاي مختلف سايه و شناخت آنيما براي  او با سويه »منِ«پيكار 

و ايجاد تعادل و تناسبي است كه هدف نهايي آيين نوزايي به شـمار  ) الية هفتم(هي خوداگاالية نا
در پايان هـر خـوان نـوعي تولـد آيينـي حاصـل        ،ه پيش از اين نيز اشاره شدك طور همان .رود مي
رويي بـا دريـا در تـاريكي    يـا وركه خوان  ،سرانجام اسفنديار پس از گذراندن خوان هفتم. گردد مي

  .گذارد پا به مرحلة جديدي از مراحل كشف فردانيت خويش مي ،است
رود، نـه تنهـا جـزو     فر اول به شـمار مـي  كه بخشي از هدف غايي اسفنديار در س دژ رويينفتح 

اي بـراي رسـيدن بـه ايـن دژ آهنـين قلمـداد       هفت خوان نيست بلكه عبور از هفت خوان مقدمه
بـه شـمار    1هـاي كمـال   بـه نـوعي از نشـانه    تـن  رويـين زيرا فتح آن توسط يك قهرمـان   ؛شود مي
اني نيست و اسفنديار عظمـت  جه هاي اينبنا به تصريح شاهنامه داراي ويژگي دژ رويين. )4(رود مي

  :يابد از همان ديدار اول درمي فوق طبيعي آن را
ــد  ــه دژ بنگريــ ــد بــ ــاال برآمــ ــه بــ   بــ

  

  بـــاره ديـــد  آهنـــين دژ ســـادهيكـــي   
  

  ســـه فرســـنگ بـــاال و پهنـــا چهـــل    
  

ــل      ــدرو آب و گـ ــد انـ ــايي نديـ ــه جـ   بـ
  

ــوار   ــر او ســ ــوار بــ ــاي ديــ ــه پهنــ   بــ
  

ــر    ــر بــ ــي برابــ ــار ا برفتــ ــر چهــ   و بــ
  

  گفتي بديــــدچــــو اســــفنديار آن شــــ
  

ــيد      ــر بركشـ ــرد از جگـ ــاد سـ ــي بـ   يكـ
  

  چنـــين گفـــت كـــاين را نشـــايد ســـتد 
  

  بـــد آمـــد بـــه روي مـــن از راه بـــد      
  

  )1131: 6، ج 1378، فردوسي(    
دهـد، تنهـا بـه     هايي كه فردوسي در حماسة ملـي بـه دسـت مـي    با ويژگي دژ رويينگشودن  

بلكه فتح آن نيازمند  ؛ه باشد، نياز نداردي رسيدتن رويينقهرماني كه از نظر هنر پهلواني به مرحلة 
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ي خود را در جهت شناخت نيروهاي منفي وجـود  تن رويينوجود قهرماني است كه مراحل مختلف 
اسفنديار با گذر از مناسك آييني هفـت خـوان بـه     ،در حقيقت. خويش به خوبي درك كرده باشد

توانـد ايـن دژ را كـه خـود      مـي  يابد و از اين روسـت كـه   ي خود دست ميتن رويينوجه ديگري از 
بـه تفسـير يونـگ     »دژ« ةذيـل واژ  فرهنگ نمادهـا سرلو در . ه اوست، فتح نمايدخوداگانمودي از نا

گويد دژ به معناي دوشيزه است؛ يعني آنيمايي كه اگر با يك شوالية تزكيه شـده   اشاره كرده و مي
اين رستگاري كه در حقيقـت   .)301: 1389سرلو، (براي رستگاري است  يهمت ةبه مثاب همراه شود،

 ،اي اسـت كـه در آن   كننـده  آورد، تجربة دگرگون يگانگي منِ قهرمان با خويشتنِ او را به وجود مي
هي هماهنـگ  خوداگـا هي و ناخوداگا. رسند هاي مختلف شخصيت به شناخت و سازگاري مي سويه

ـ   شوند و كليتي رواني پديد مي و يگانه مي هـاي روان   زرگ همـة اليـه  آيد كه همچون يك دايـرة ب
از  تزكيه اسفنديار پس از .)121: 1386يـاوري،  (پوشاند  هي جمعي را ميخوداگافردي و نا هيخوداگا

كه نوعي تولد دوباره  مششنخستين و پالودگي رواني در خوان  نيروهاي اغواگر سايه در پنج خوانِ
آن نجات خواهران از بنـد ارجاسـب    كه پيامد دژ روييند، به فتح نز براي او در خوان هفتم رقم مي

  . گردد توراني است، نايل مي
ه بـا آنيمـا   خوداگـا ه و ديـدار  خوداگـا هاي نا يابي، بدون سفر به اليه فرايند فردانيت يا خويشتن

تواند به كمـال انسـاني خـويش دسـت يابـد كـه بـا         در واقع قهرماني مي. پذير نيست هرگز امكان
تـرين بنيـان روان    هي به وحدت و يگانگي رسـيده و بـا اصـلي   داگاخوهاي نا آنيماي پنهان در اليه

 »خـود «جان كه براي يونگ راهبر آدمي به بهشتي است كـه در درون   اين مادينه. آدمي يكي شود

سـتاري،  (اوسـت   اهنماي انسان و صورت متعالي هستيدارد، در حقيقت ساحت آسماني و فرشتة ر

د كـه  دار ميوا ي چيزي وجو جست ، او را بهاستان مورد نظرعنصر زنانة اسفنديار در د .)289: 1368
يونـگ ايـن روان مادينـه را سـيماي     . شود هاي جهان واقع يافت مياندازي فراتر از ارزش در چشم

او در درون هر فردي تصـويري  . هاي محكمِ وابسته به بقاستداند كه داراي ارزش مرد مي 1دروني
در  .)69: 1380هـال،  (شـود   بر مرد قهرمان ظـاهر مـي   ناشناس به شكلبيند كه  ابدي از اين زن مي

اسـت و آن آرزويـي    رفتهموارد متعددي سفر آييني قهرمان نمايشگر شوق و آرزوي مادر از دست 
گـردد   رود و هـيچ گـاه بـرآورده و كاميـاب نمـي      است كه به نظر جالل ستاري هرگز از ميان نمي

كـه   »عقـدة اُديـپ  «داستان زندگي خود با كنشي متأثر از  اسفنديار در سرتاسر .)55: 1384ستاري، (

حضـور آنيمـا در   . كنـد  دهد، با مادر رفتـار مـي   اساس تفكرات فرويد پيرامون اسطوره را شكل مي
هـاي اساسـي    كـاري  گردد كـه يكـي از خـويش    زندگي وي از سوي خواهراني معنادار و محقق مي

  : است) سايه(قهرمان نجات آنان از بند دشمن 
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  دو گفـــت گشتاســـب كـــاي زورمنـــدبـــ

  

ــد     ــه بنـ ــاداني و خواهرانـــت بـ ــو شـ   ..تـ
  

ــد  ــار بلنـــــ ــذيرفتم از كردگـــــ   پـــــ
  

ــي     ــوران شــوي ب ــه ت ــو ب ــر ت ــد كــه گ   گزن
  

ــا    ــوي در دم اژدهــ ــردي شــ ــه مــ   بــ
  

ــا    ــان رهــ ــواهران را ز تركــ ــي خــ   كنــ
  

  ســــپارم تــــو را تــــاج شاهنشــــهي   
  

  رنــج و تخــت مهــي   بــي همــان گــنج   
  

  )1112: 6، ج 1378، فردوسي(    
خواهي زريـر بـه يـاري     است كه چون اسفنديار توانست در كين آمدهيادگار زريران ر گزارش د

بستور بشتابد و بيدرفش را كه كشندة زرير بود نابود سازد، گشتاسب به پيمان خود عمـل كـرد و   
هاي تـاريخ   وجود اين مطلب در كتاب .)32-25: 1374يادگار زريران، (داد دختر خود را به زني به وي 

نيز مؤيد ازدواج با محـارم در دورة پـيش    )27 :1371دينوري، ( »اخبارالطوال«داستاني ايران از جمله 

نيز در راستاي همين مسـئله ازدواج بـا محـارم     هويت همسر اسفنديار در شاهنامه .از اسالم است
  .كه پس از اين بدان خواهيم پرداخت قابل بررسي است

  

  )سفر سيستان( دومين سفر آييني

 ي كـه از گـون  سايههاي  فر دوم اسفنديار پس از گذر از مناسك هفت خوان و سركوبي ويژگيس
كـه بخشـي از هويـت روانـي      ،و تمهيدات ديدار با آنيمـا  آورند سر بر ميهاي روان قهرمان  نهانگاه

اين سفر نيز همانند سـفر پيشـين از رويكـردي    . شود قهرمان را به منصة ظهور رسانيدند آغاز مي
پير  -هاي يونگيالگو كهنين تر مهمقهرمان با يكي از  روياروييدر جهت  ختيشنا روانو  مدار آيين
يونـگ و كمپبـل    ءاز آرا اسـطوره در كتـاب   با توجه به الگـويي كـه سـگال   . برخوردار است -خرد

دورة پس از بلـوغ او   رتوان گفت كه سفر دوم اسفنديار د دهد، مي پيرامون زمان آغاز سفر ارائه مي
اسفنديار در اين سفر كـه در راسـتاي    .)177: 1389سگال، (دهد  عني در آستانة بزرگسالي روي ميي

نمـادين،   و بـه شـكلي   بـدون آگـاهي  اي از رفتارهـاي اسـاطيري و    ، در شاكلهاستسفر پيشين او 
. پـذيرد  اوسـت مـي   »خـود حقيقـي  «هي كـه درك  خوداگاتشرّف آييني خود را براي بازگشت به نا

ه خوداگـا اذعان دارد خود حقيقي قهرمان كـه ريشـه در جهـان پنهـان نا     »اسنودن«كه  گونه همان

: 1389اسـنودن،  (رسـد   ه به يگانگي ميخوداگادارد، در نيمة دوم زندگي او در طي جريان فرديت با 

كند كه پيش از اين  اسفنديار در اين مرحله از شناخت، به عنوان قهرماني عمل مي ،از اين رو .)86
ترين واقعيت درون هر قهرمـان   سايه و همزاد دروني خود كه عميق هاي مخرب و گوناگون هبا سوي

  . مرد است، ديدار كرده است
كند كه براي دربند كـردن   را با وعدة واگذاري تاج و تخت به او، مأمور مياسفنديار  ،گشتاسب

كه هنوز بـه   ،سفندياراز سوي ديگر ا. زده عازم سيستان شود باز بهي سررستم كه از پذيرش دين 
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همواره به عهدشكني شاه در تسليم تاج و تخت به او پـس از   ،فرديت مستقل خويش دست نيافته
اي است كه شـب و روز خـود را    او شاهزاده. انديشد آزاد كردن خواهران از بند ارجاسب توراني مي

  :با او در ميان گذاردگذراند و اين بار نيز انديشة خود را براي تصاحب مقام شاهي  با مادر مي
  هـــا كـــه گفـــت بگــويم پـــدر را ســـخن 

  

  هــــا نهفــــت نــــدارد ز مــــن راســــتي  
  

  وگـــر هـــيچ تـــاب انـــدر آرد بـــه چهـــر
  

  بــه يــزدان كـــه بــر پــاي دارد ســـپهر      
  

  كـــام او تـــاج بـــر ســـر نهـــم كـــه بـــي
  

  همــــه كشــــور ايرانيــــان را دهــــم     
  

  تــــو را بــــانوي شــــهر ايــــران كــــنم
  

ــنم     ــيران ك ــگ ش ــه دل جن ــه زور و ب   )5(ب
  

  )1150: 6، ج 1378، فردوسي(    
مـادرانگي او سـيراب    ةمداوم با مادر هرگز از جنب همراهياسفنديار قهرماني است كه با وجود 

 هايشانسان و سمبلدر كتاب  »فرايند فرديت« ةكه فون فرانتس در مقال گونه همان .)6(نشده است

گيرد و چنانچه قهرمـان  به وسيلة مادر شكل مي غالباًهاي فردي عنصر مادينه كند، جلوه اشاره مي
مرد از اين عنصر به شكلي كامل و مبسوط ارضا نشود، عنصر مادينة وجودش بـه صـورت خشـم،    

بـه ويـژه در    ،ها در سفر دوم اسـفنديار  اين ويژگي .)273: 1389يونگ، (يابد  ناتواني و ترديد بروز مي
توجـه مفـرط ايـن    . شاه در نوسـان اسـت   ةبخردانبرزخ ميان تاج و تخت و آگاهي به درخواست نا

قهرمان به مادر و عدم وجود قرايني در شاهنامه و متون ديگر پيرامون ازدواج وي و نبـودن هـيچ   
و  »طـوس «، »آذرنـوش «، »مهرنوش«هاي تفصيلي در مورد هويت همسر او با وجود چهار پسر به نام

اي از ز همچـون مـادر سـياوش در هالـه    كنـد كـه همسـر او نيـ     اين گمان را تقويـت مـي   »بهمن«

فردوسي آنجا كـه از پادشـاهي   . )7(هاي اساطيري و حماسي گمنام و مجهول مانده باشدبيني پيش
توسـط گشتاسـب    »پور مهين«به  »هماي«اري ذگويد، در بيتي به واگگشتاسب سخن مي ةصد سال

د بيت دقيقي در شاهنامه قـرار  در پس و پيش اين بيت كه خود در هزار و چن اما )8(كند اشاره مي
هاي روايت زندگي اسفنديار تصريحي بـه ايـن امـر وجـود نـدارد      دارد و همچنين در ديگر قسمت

آورند، آنان كه مويه و زاري سـر  جوان را به كشور مي ةجان شاهزادآن زمان كه پيكر بي همچنين
   .1يان نيستدهند، تنها مادر و خواهران بوده و هيچ سخني از همسر او در ممي

هـا مـادر، قدرتمنـدترين شـخص در      ها و قصه توان گفت كه در برخي داستان با اين تمهيد مي
زيرا اوسـت كـه سـاختار جسـماني مـرد را شـكل       . رودطول زندگي يك قهرمان مرد به شمار مي

 ها و عملكردهـاي او در زنـدگي  بسياري از ديدگاه ةكنند دهد و با عمل تغذيه و پرورش، تعيين مي
خواهد نمايد كه قهرمان مرد در مواردي، از آنيما ميتوجه به اين نكته نيز ضروري مي. آينده است

                                                 
  .7نوشت؛ مورد  پي: ك.ن.  1
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اتصـالي ميـان    ةآنيمـا، در بهتـرين حالـت، حلقـ    . الگوي مادر را براي او ايفـا نمايـد   كه نقش كهن

   .)46 -39: 1390جانسون، : ك.ن(ه جمعي است خوداگاهاي عميق ناشخصيت فرد و اليه
 شاهنامه بايد به اين نكته توجه كرد كه با توجه به مفاد داسـتان  تن رويينر مورد قهرمان اما د

او در كنـار همسـر و فرزنـد در     ةآنيمايي نداشته و رابطـ  ةجنب كتايونرسد كه به نظر مي گونه اين
الزم به ذكر است كه اديپ پس از آگاهي از هويت حقيقي زنـي  . گردد مييك مثلث اُديپي تعريف 

سازد و چشمان اسفنديار نيز در پايان داسـتان   ه با او رابطة همسري برقرار كرده خود را كور ميك
از دست دادن چشم براي اين دو شاهزاده، سرنوشت مشـترك و  . شود به وسيلة پير خرد نابينا مي

به شكل خودخواسته يا ناخواسـته متحمـل   مادران خود  ي باگراني است كه در اثر ميلِ به همسر
داستان اُديپ نيز مانند روايت زندگي اسفنديار در سطح ظاهر يا آشكار، داستان شخصـي  . اند دهش

امـا در سـطح    ،كوشد تا از تقديري كه بر او تحميل شده بگريـزد  كند كه بيهوده مي را حكايت مي
كنـد   ي آن چيزي است كه در سـطح آشـكار تـالش مـي    وجو جستپنهان، به نظر فرويد اُديپ در 

 .)158: 1389سـگال،  (اش را تجربه كنـد   »عقدة اُديپ«خواهد  همه از آن احتراز جويد؛ او ميبيش از 

 ،سـازد  بدين ترتيب اگرچه اسطوره، سطح پنهان يا همان معناي نمادين دو داستان را مخفـي مـي  
  .كشد غرايز را به تصوير ميترين  اما در واقع كاميابي آن دو در ارضاي دست نيافتني

 »محمـد مختـاري  «كه  طور همانترين شخصيت به اسفنديار و نزديك »پشوتن«، پس از كتايون

 1379مختـاري،  (رود او به شمار مي »عقل منفصل«كند اشاره مي حماسه در رمز و راز مليدر كتاب 

همواره در صـدد راهنمـايي بـرادر بـراي عمـل       »پير خردمند« از هايي او با داشتن جنبه .)128: الف

  :ات اهورايي خويش استكردن بر اساس ذ
ــود    پشــــوتن يكــــي مــــرد بيــــدار بــ

  

ــود     ــدار بــ ــمن نگهــ ــپه را ز دشــ   .ســ
  

  )1116: 1378، 6فردوسي، ج (    
توان ميان اسفنديار و پشـوتن كـه    مي ،به ويژه نظريات يونگ ،كاوان جديد روان ءبا توجه به آرا

يكي بودن آنها در اصـل   اي با توجه به ي اسطورهانگار ذات همصداي رساي درون برادر است، نوعي 
آمـده اسـت، در    هايشانسان و سمبلانگاري چنان كه در كتاب  ذات اين هم. خلقت در نظر گرفت

به نظر يونگ اگرچـه دوقلوهـا   . حوزة باورهاي اساطيري به صورت قهرمانان دوقلو تصور شده است
ند و شخصيتي واحـد  اند، اما در اصل موجوداتي بشري هست به مثابة پسران خورشيد انگاشته شده

وابستگي آنها بـه  . اند اند و در هنگام تولد از هم جدا گشته آنها در شكم مادر خود يكي بوده. دارند
اين دو كودك بيانگر دو چهره از طبيعـت  . است اما الزم است كه دوباره يكي شوند شديديكديگر 

داسـتان بـه   ايـن  در  ونمايد  است كه بردبار، ماليم و بدون ابتكار مي Fleshيكي . انساني هستند
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هايي از اسـفنديار از جملـه    است كه ويژگي Stumpشخصيت پشوتن قابل اطالق است و ديگري 
   .)168: 1389يونگ، (در خود دارد را پويايي و ميل به تغيير 

مخالفت پشوتن براي تن در ندادن بـه فرمـان گشتاسـب و دوري از هتـك      رغم علي ،اسفنديار
ي اوست و با انگيزة به دسـت  تن رويين، با تكيه بر نيرويي كه حاصل پهلوان نجهاحرمت نسبت به 

 تـن  رويـين در شـاهنامه از چگـونگي   . رود قلمرو رستم، مـي  ،آوردن تاج و تخت شاهي به سيستان
 نامـه زراتشـت  هـاي ايرانـي كـه دركتـاب     شدن اين شاهزاده سخني به ميان نيامده اما در داستان

خواهـد و   اين مطلب اشاره شده كـه گشتاسـب از زرتشـت چهـار چيـز مـي       آمده، به »بهرام پژدو«

ي تنـ  رويـين . كنـد  شدن اسفنديار است از اورمزد طلب مـي  تن رويينآنها را كه يكي  ةزرتشت هم
مرگي كـه در شـئون مختلـف فرهنـگ كـالن       بي اسفنديار به نوعي بر آرزوي او براي جاودانگي و

هاي گيلگمش، آخيلوس، زيگفريـد،   حقيقت تمامي تالش در. گذارد شود صحه مي بشري ديده مي
ذكر شده است، از  »سفر داوران« بالدر و شمشون كه به تفصيل در باب سيزدهم تا شانزدهم تورات

در اعمال قهرمانانة تمـامي ايـن قهرمانـان    . دهد آرزوي انسان براي صعود به مرتبة خدايي خبر مي
العادة مشابه و تكـراري ماننـد مبـارزة انسـان بـا       رهاي خارقرفتا ،اي، آريايي و غير آريايي اسطوره

انسان، پيكار انسان با ديوان، جنگ انسان با طبيعت و حيوانات به ويژه اژدها كه جـزء الينفكـي از   
  .شود است، ديده مي تن رويينرفتارهاي خارق العادة پهلوانان 

ي در تنـ  رويـين پايـان   بـي  از نيـروي  ناپذيري و با اطمينان اسفنديار با داشتن چنين پشتوانة خلل
هايي كه به نام دين و براي اشاعة فرهنگ زرتشتي انجام داده، همـواره پهلـوان    ها و رزم تمامي جنگ

صـدد شكسـت    تمامي دشمنان او در كارزارهـاي مختلـف حماسـي در    .ميدان نبرد بوده است پيروز
را بـا حقيقـت وجـودي خـويش مواجـه       جـز رسـتم او   ،اند و هيچ يك از آنان نيروي پهلواني او بوده

  .ساز قهرمان با پير ماناي خرد است ة سرنوشتهاسفنديار با او مواج روياروييزيرا  ؛اند نساخته
  

  رستم به عنوان پير خردمند

ه و مظهـر پـدر و روح آدمـي    خوداگاهاي روحانيِ نا ي پير خرد يا پير دانا واجد ويژگيالگو كهن
ي بـه سـوي   بينـ  روشـن ي و انديشـ  درستقهرمان را با  ،گري يارياست كه با روحية خيرخواهي و 

در داستان زندگي اسفنديار بـه ويـژه در مراحـل مختلـف سـير      . رهنمون استشناخت خويشتن 
هـايي دارد كـه در    و محـوري در رسـاندن او بـه حقيقـت     كننـده  تعيـين فردانيت او، رستم نقشي 

در روايـت يادشـده    ،به همين جهت. هستند هاي توأم با شناخت بردارندة طيف عظيمي از آگاهي
نمونة ازلي موسوم بـه پيـر خـرد بـر او     هيئت و در  رداش غلبه دا جنبة روحاني او بر جنبة پهلواني

او با پشت سر نهادن هفت خوان و گذر از مناسكي كه اسفنديار نيـز از آنهـا عبـور    . گردد ظاهر مي
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  . ين داستان را پيدا كرده استپير خرد در اجايگاه كرده است، شايستگي احراز 

ي بـراي او  پهلـوان  جهـان هايي است كه مقام  كنش رستم در تمامي فضاي حماسه تابع ضرورت
امر پهلـواني مغـاير    ازبا هر گونه تخطي  ،زند؛ لذا اصول فكري او تا پيش از ديدار اسفنديار رقم مي

ه خوداگـا نا. شود ظاهر ميداستان  اش به سادگي در مسير هاي روحاني اما با ديدن او، ويژگي .است
نمايانـد، در   شاهزادة جوان و آن بخشي از روان او كه به سهولت خود را به خوانندة داسـتان نمـي  

  :گويد ورزد، مي كه بر بند رستم اصرار مي ،او خطاب به پدر ؛برخي موارد به اين نكته اذعان دارد
ــفنديار ــخ آوردش اســـ ــين پاســـ   چنـــ

  

  رياركـــــه اي پرهنـــــر نـــــامور شـــــه  
  

ــن   ــم كهــ ــاني ز رســ ــي دور مــ   همــ
  

ــخن     ــي سـ ــه رانـ ــد كـ ــدازه بايـ ــر انـ   بـ
  

ــرد  ــا شــاه چــين جنــگ جــوي و نب ــو ب   ت
  

ــرد    ــز گــــ ــداران برانگيــــ   از آن نامــــ
  

ــر  ــرد پيـ ــي مـ ــرد يكـ ــويي نبـ ــه جـ   چـ
  

ــيرگير      ــدي ورا شـ ــاووس خوانـ ــه كـ   كـ
  

ــاد   ــا كيقبـــ ــوچهر تـــ ــاه منـــ   ز گـــ
  

  دل شـــــهرياران بـــــدو بـــــود شـــــاد  
  

  نكوكـــــارتر زو بـــــه ايـــــران كســـــي
  

ــي   ن   ــي بسـ ــĤورد نيكـ ــت كـ ــوده اسـ   بـ
  

  ســـتانـــو انـــدر جهـــان نامـــداري  نـــه
  

ــا عهــد كيخســرو اســت    ــزرگ اســت و ب   ب
  

  )1154: 6، ج 1378، فردوسي(    
  

  اسفنديار و سيمرغ

بخـش  . كند تا با پير خـرد مواجـه گـردد    به اسفنديار كمك مي -پشوتن -نداي عقل و وجدان
گري سيمرغ فرايند  در پايان با چاره .زند رقم مي ي اين پير با قهرمانوگو گفتمهمي از داستان را 

در حقيقت رستم به ياري سـيمرغ كـه خـود موجـودي بـا      . شود فرديت به يك تراژدي تبديل مي
ه او خوداگـا اسفنديار را با ناروان  هاي محكم اساطيري در دنياي حماسه است، بخش آگاه پشتوانه

 نمـاد، اين . تعالي است نمادترين  د، پرنده مناسبكن كه يونگ اشاره مي گونه همان. سازد مواجه مي
كند؛ يعني فـردي كـه قـادر     عمل مي 1ماهيت عجيب شهود است كه از طريق يك واسطه گرنانماي

بـه  است با فرو رفتن در يك حالت شبه خلسه، معلوماتي دربارة وقايع دوردست يا حقايقي كـه او  
از فحـواي   كـه  چنـان  .)232: 1389يونـگ،  (آورد داند به دست  ه دربارة آنها چيزي نميخوداگا شكل

آيد، سيمرغ نيز همچون پشوتن بخشي از وجود پير خـرد اسـت و بـه واسـطة او      كالم يونگ برمي
ايـن موجـود اسـاطيري از نيـروي     . گشـايد  چشم دروني اسفنديار را بر حقيقت وجود خويش مـي 

. دهـد  و از رازهاي آينده خبر مـي شكافد  جادويي برخوردار است؛ چنان كه دل زمان و مكان را مي
ه شد، جفت سـيمرغ در خـوان پـنجم بـه دسـت اسـفنديار كشـته        تكه پيش از اين گف طور همان
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كه هر دو ارتباطي مستقيم و قوي  ،وجود دو سيمرغ در شاهنامه و كاركرد دوگانة آنان را. شود مي

كـرد كـه يكـي در شـمار     توان به وجود دو نيـروي متضـاد تعبيـر     با شخصيت اسفنديار دارند، مي
انديشـي سـيمرغ    چـاره  .)9(كند هاي وجودي قهرمان و ديگري در قلمرو پير داناي او عمل مي سايه

او با اجـراي مراسـمي خـاص حضـور سـيمرغ را      . گردد براي راهنمايي رستم از سوي زال آغاز مي
پاسـخ  . تكه خود تأكيدي بر آييني بودن مراسمي است كـه موضـوع آن اسـفنديار اسـ     ،طلبد مي

است، يافتن چـوب درختـي بـه     تن رويينسيمرغ به خاندان زال به ويژه رستم كه هماورد قهرمان 
  :باشد مي »گز«نام 

  گــزي ديــد بــر خــاك ســر بــر هــوا      
  

ــانروا     ــرغ فرمــ ــرش مــ ــت از بــ   نشســ
  

  بـــدان گـــز بـــود هـــوش اســـفنديار    
  

  تـــو ايـــن چـــوب را خـــوار مايـــه مـــدار  
  

ــر آتــش مــر ايــن چــوب را راســت كــن    ب
  

ــان كهـــن نگـــه      كـــن يكـــي نغـــز پيكـ
  

ــان    ــر نشـ ــرو بـ ــان بـ ــرّ و پيكـ ــه پـ   بنـ
  

ــان     ــدش نشــ ــو را از گزنــ ــودم تــ   نمــ
  

  )1203: 6، ج 1378، فردوسي(    
در جوامع ابتدايي اشيا و اموري كه متعلق به حيـوان يـا گيـاه مقـدس اسـت داراي خاصـيتي       

زيرا  اند ردار بودهناگفته پيداست كه برخي درختان از چنين خاصيتي برخو. آييني و جادويي است
گويـد، درخـت در زنـدگي بشـر      مـي  جـان  رمزهاي زندهدر كتاب  »مونيك دوبوكور«كه  طور همان

ايـن تصـوير مثـالي    . هاي اوسـت  خواستترين  نماي انسان و ژرف و آينة تمام داردتصويري مثالي 
توجـه كـرد كـه اگـر     حال بايد به اين نكته  .)8: 1373دوبوكور، (باشد  همواره زايندة انبوهي رمز مي

چشم اسفنديار همچون پاشنة آشيل نقطة ضعف اوست، استفاده از چوب درختي خاص آن هم به 
  مدد سيمرغ چه ضرورتي دارد؟ 

و قداسـتي كـه در سرشـت اسـفنديار      »يتنـ  رويـين « ةمايبايد به بن براي پاسخ به اين پرسش

هاي دين بهي است؛ از سوي ديگـر   هاو پروردة زرتشت پيامبر و مروج آموز. موجود است توجه كرد
به روايت  .)73: 1379رستگار فسايي، (است  »مقدس ةآفريد«معني نام اسفنديار در ريشة اوستايي آن 

بوده است و در ميان تصاويري كه از مقـابر   1گز در مصر قديم از درختان مقدس اوزيريس، »فريزر«

شـود كـه دو مـرد بـر آن آب      ز ديده مـي اند، تصويري از درخت گ كشف كرده 2او در معبد ايزيس
بديهي است كه مرگ شاهزادة مقدس بايستي با آيينـي خـاص و از    .)35: 1376شميسا، (فشانند  مي

 »معنـاي مقـدس  «تا  شته باشدرا در ذات خود نهفته دا هايي از تقدس طريقي انجام گيرد كه جنبه

كنـد، قهرمـان در    عدد خود اشـاره مـي  كه يونگ در آثار مت گونه همان. براي هميشه جاودانه بماند
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كـوپ،  (د شـو  رو مـي  مقدس با مرگ خود روبـه  يسفر به خويشتن در مقام موجودي معنوي از راه

لذا دستورالعمل سيمرغ براي مرگ نمادين اسفنديار استفاده از چوب درختـي اسـت    .)144: 1384
  :داردهاي اساطيري و آييني خاصي  كه پشتوانه

ــان را و   ــن كم ــه زه ك ــز ب ــوب گ ــن چ   اي
  

ــه پـــــرورده در آب رز     ــدين گونـــ   بـــ
  

ــر دو دســت  ــر چشــم او راســت كــن ه   اب
  

ــت    ــردم گزپرسـ ــود مـ ــون بـ ــان چـ   چنـ
  

ــم  ــه چشـ ــت آن را بـ ــرد راسـ ــه بـ   زمانـ
  

ــر ز خشــم     ــت پ ــه باشــد دل ــه ك ــدان گ   ب
  

  )1204: 6، ج 1378، فردوسي(    
ي و گاهي نيـز  هاي فراطبيع زندگي و مرگ قهرمان در اسطوره و حماسه در بستري از شاخصه

اسفنديار از جمله قهرماناني است كه در مراحل مختلف زنـدگي، گـاه   . يابد خارق عادت جريان مي
ناآگاهانه، در پي كشف هماهنگي رواني يعنـي حركـت در مسـير فردانيـت خـويش       آگاهانه و گاه

يروني و كند كه حواس ب را كه محور تنظيم روان قهرمان است، زماني پيدا مي »خويشتن«او . است

ي الگـو  كهـن يافتن خويشتن در اين مرحله براي قهرمان،  .)10(دهد چشم ظاهر خود را از دست مي
 1مانـداال  غالباًكه نماد آن  الگو كهناين . تحقق استعدادهاي نهفته و انسجام شخصيت رواني اوست

حركـت   رود كه همـة زنـدگي بـه سـوي آن در     يا دايرة جادويي است، تماميتي رواني به شمار مي
وار اسـت و هبـوط بـه     دايـره  »خـود «بـه   »مـن «توان استنباط كرد كه سفر از  در حقيقت مي. است

ميـان ايـن نظريـه و چرخـة خـداي      . شود خويشتن را شامل مي ظلمت سايه و صعود به سوي نور
ميرنده و باز زنده شوندة فريزر و نظرية بازگشت جاودانة اليـاده، نـوعي تقـارن نـاهموار بـه چشـم       

   .)145: 1384كوپ، (ختي است شنا روانخورد؛ اما در نظرية يونگ الگوي نهايي انسجام  مي
اش در آن  اي اسـت كـه تمـام زنـدگي     مرگ اوست و اين لحظه آخرين عمل قهرماني اسفنديار

تـرين وحشـتي بـر وي وارد كنـد، او ديگـر       به زعم كمپبل اگر مـرگ كوچـك  . خالصه شده است
از  .)357: 1389كمپبـل،  (ياني، آشتي دوباره با تـاريكي نخسـتين اسـت    قهرمان نيست؛ لذا مرحلة پا

دست رفتن بينايي ظاهري و كور شدن چشمان بيروني، قهرمـان را بـه بصـيرتي تـازه و دريافـت      
در . گردانـد  اسـت، بـازمي   »باززايي«ي الگو كهناز  روشنكه تصويري  ،تاريكيِ زهدانِ مادرِ نخستين

ي تـاج و  رؤيـا كه اسفنديار در اثر يگانگي بـا ناخودآگـاه خـويش    در چنين فرصتي است  ،حقيقت
را بـه دسـت پيـر خـرد      -بهمـن  -تخت را براي هميشه فراموش كرده و قسمت اعظم وجود خـود 

  :سپارد مي
ــفنديار   ــتم اسـ ــا رسـ ــت بـ ــين گفـ   چنـ

  

ــار     ــد روزگــ ــدم بــ ــو نديــ ــه از تــ   كــ
  

  زمانـــه چنـــين بـــود و بـــود آنـــچ بـــود
  

  ســخن هــر چــه گــويم ببايــد شــنود       
  

                                                 
1. mandala  
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ــان    ــد زمـ ــدر بـ ــودي پـ ــو بـ ــه تـ   بهانـ
  

  ...نه رسـتم نـه سـيمرغ نـه تيـر و كمـان         
  

  كنـــون بهمـــن ايـــن نـــامور پـــور مـــن
  

  خردمنــــد و بيــــدار دســــتور مــــن     
  

  بميـــــرم پـــــدروارش انـــــدر پـــــذير
  

ــر       ــاد گي ــو را ي ــويم ت ــه گ ــر چ ــه ه   هم
  

  كـــه بهمـــن ز مـــن يادگـــاري بـــود    
  

ــود    ــهرياري بـــــ ــرافرازتر شـــــ   ســـــ
  

  )1210: 6، ج 1378، فردوسي(    

  

  گيري نتيجه

هاي يونـگ بـراي سـير    الگو كهنترين  ين و رايجتر مهممفهوم سفر آييني يا عزيمت نمادين از 
سـاخت بسـياري از    قهرمان در فرايند فردانيت يا مراحـل خويشـتن يـابي اسـت كـه ژرف      نمادين

 »اسفنديار«داستان زندگي . زند هاي پريان را در ميان ملل مختلف رقم مي ها و قصه اساطير، افسانه

هـاي مختلـف    قهرمانان حماسه، در دو سفر خاص كه سـير در اليـه  ترين  به عنوان يكي از مقدس
بـدين  . كنـد  حماسه القا مـي فضاي يابد كه  مي روان آگاه و ناآگاه قهرمان است، معنايي فراتر از آن

رسـد و   ي مـي او در نيمة دوم زندگي و در نخستين سفر با عزيمتي نمادين به تشرّفي آيين ،ترتيب
يي هفت خوان كه همان مناسـك گـذر   الگو كهنهاي مختلف ساية خود در قالب موقعيت  با سويه

بـه پايـان رسـاندن    . گـردد  هاي قهرماني است، آشنا مـي  قهرمان و قدر مشترك بسياري از داستان
ـ   ه درك هفت مرحلة رمزآلود گذر از سايه، قهرمان را با نجات خواهران او از بند ارجاسب تـوراني ب

بيشـتري   يقدس و آيينم هاي مايهسفر دوم اسفنديار از . رساند مي -آنيما -جنبة مادينة روان خود
هاي  به عنوان يكي از سنخ با او و ديدار »پير خرد«زيرا هدف از انجام آن شناسايي  ؛برخوردار است

  . است »ويشتنخ«براي يگانگي با  ييالگو كهندر قالب يك جدال حماسي و مرگي  ،باستاني روان

باعـث  دهـد و ايـن مسـئله     شاهنامة فردوسي از چگونگي تولد اسفنديار اطالعي به دست نمي
اولين نبرد وي جنـگ   .شود تا اعمال قهرماني او در اين كتاب از اهميتي خاص برخوردار گردد مي

ود ي هويت از دست رفتة خـ وجو جستاو در راستاي . با ارجاسب توراني براي نجات لهراسب است
دومـين نبـرد اسـفنديار، مبـارزه بـا      . شناسـد  مـي  را بازو با پيروزي بر ارجاسب هويت اصيل خود 

شكسـت  . گـردد  به ديدار آنيما نايل مي ،هاي مختلف سايه است كه با موفقيت در اين مرحله رويه
ش سايه و اتحاد با آنيما قهرمان را به ديدار پير فرزانـه و بـه تبـع آن يگـانگي بـا خويشـتن خـوي       

گـاهي  اه روان اسفنديار براي يكي شدن بـا قسـمت ناخود  خوداگادر حقيقت سير بخش . رساند مي
  .ختي است كه از خصلتي روحاني و مقدس برخوردار استشنا رواننوعي دگرديسي 
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بـه دسـت    2و خويشـتن  1جـدال مـن   تصوير نمـاديني از هاي دو قهرمان  كشي ها و صف برابري

شود تا وي پـيش از تجربـة مـرگ،     ي تاج و تخت باعث ميرؤيابه و توجه مفرط اسفنديار  دهد مي
هاي  در سطح ظاهري و در نظام نخستين گزاره ،در حقيقت. حقيقت و ماهيت پير خرد را در نيابد

حماسـه، تالشـي بـراي     تـن  رويينها و نبردهاي اسفنديار به عنوان قهرمان  داستاني، تمامي جنگ
روايـت زنـدگي او    ختيشـنا  روانتوجه به محمـل   ،رود؛ اما دريافت تاج و تخت شاهي به شمار مي

سازد كه به زعم يونگ سرمنشـأ تجربـة دينـي و مقـر و مـأواي       ي آشنا ميخوداگاهخواننده را با نا
قوت انديشـة دينـي در هـر دو    نيز با در نظر گرفتن با چنين نگرشي و . تصاوير مابعدالطبيعه است

  .آور قهرماني موفق دانست ند رنجتوان او را در فراي سفر اسفنديار مي
  

  نوشت پي

هـاي پريـان و در    هـاي عاميانـه و قصـه    داسـتان  هـا،  با توجه به محوريت قهرمانِ مرد در اساطير، افسانه. 1
بـه عنـوان عنصـر مردانـه و      »آنيموس«در مقابل  »آنيما«، »فرايند فرديت«هاي مختلف  بررسي شاخصه

بـه يـك انـدازه از     »جـوزف كمپبـل  «. تر برخوردار است ملموس روان انسان از حضوري آشناتر و ةنرين

. قهرمان مرد اسـت  ناظر بهتنها  - تشرّف - گويد، اما مرحلة دوم الگوي او قهرمانان مرد و زن سخن مي
  .داردسفر قهرمان آنيما نمود بيشتري نسبت به آنيموس  فرايندتوان گفت كه در  مي ،از اين رو

ها در ادبيات قدري دشوار اسـت، زيـرا فراينـد كامـل آنهـا را فقـط در       الگو كهن ةاستفاده از مجموع .2 
 »مـن «است، كه در آن شاعر يـا   »كمدي الهي دانته«بهترين نمونه . توان يافتمعدودي از متون مي

رو شده  هاي اهريمني خود روبه بايد به جهان سايه، يا دوزخ فرو رود؛ وي در آنجا با بسياري از بدل
يعني آنيمـاي خـود    »بئاترس«سپس به راهنمايي . بيند رين سايه، شيطان، را نيز ميت حتي بزرگ و

تواند به بهشت صعود كند و دريافتي كامل از جهان و جايگاه خود در آن به دست آورد و بـدين   مي
گيرد؛ از  صورت مي رؤيانكتة مهم اين است كه سفر او در عالم . برسد »خود«ترتيب به هماهنگي با 

گـردد،   شـود و بـه عـالم فـاني بـاز مـي       توان استنباط كرد كه وقتي وي بيدار مي يونگي مي ديدگاه
  .هاي هشيار و ناهشيار روان خود را چگونه به حال تعادل درآورد آموخته است كه جنبه

زنده شدن اسفنديار در قالب نوزايي نمادين يونگي پس از خروج از صندوق، حقيقتـي اسـت كـه در     .3
  : بدان اشاره شده استشاهنامه نيز 

ــوي آب  ــد سـ ــت و شـ ــاك برخاسـ   از آن خـ
  

  هــوش گــردد بــه خــواب بــي چــو مــردي كــه  
  

  )1120: 6، ج 1378، فردوسي(    
اسـفنديار وجـود    شـدن  تـن  رويـين در شاهنامه گزارش يا اشاره صريح و آشكاري مبني بر چگونگي . 4

هـاي معاصـران، روايـات و    ندارد و بر همين اساس در منـابع تـاريخي و ادبـي گذشـته و پـژوهش     
                                                 
1. ego  

2. self  
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در پـژوهش خـود پيرامـون شـاهنامه،      »سجاد آيـدنلو «فرضيات مختلفي در اين باره آمده است كه 

دهـد، فـرو    رتشـت بـه او مـي   زخوردن اناري كه «: شمردبرمي وي اين موارد را. كند بدانها اشاره مي

آن دعـا خوانـده   بر مقدس به سفارش زرتشت يا تن شستن با آبي كه زرتشت  ةرفتن در آب چشم
. كشـد آغشته شدن پيكر پهلوان به خون اژدها يا پتيارگان ديگري كـه در هفـت خـوان مـي    . است

ريخـتن  . ساخته شدن تـن او از روي و سـپس جانـدار شـدنش    . كماالن عصر دعاي يكي از صاحب
تشت زنجير بهشتي كه زر. روغن هزار و يك گياه كه جاماسب جوشانده و بر آن تعويذ خوانده است

باشد ايـن  كه تا حد زيادي نيز قابل قبول مي ويگمان  .)897: 1390آيدنلو، ( »بر بازوي او بسته است

. غيرقابل ضربت بوده است مخصوص و يداشتن و پوشيدن زرهي اسفنديار تن رويين دليلاست كه 
غ بـه  سـيمر  »سـعدلو «در شـاهنامة نسـخة   . 1: به زعم وي، اين احتمال بر چند قرينه استوار اسـت 

داوود پيامبر است و زرتشت آن را به  ةنفوذناپذيري دارد كه ساخت هگويد كه اسفنديار زررستم مي
  :گشتاسب داده است

ــت    ــر اسـ ــدر بـ ــش انـ ــر او را زره آن كـ   مـ
  

ــت     ــر اســ ــت داوود پيغمبــ ــم از دســ   هــ
  

ــت  ــت آن زردهشـ ــب داده اسـ ــه گشتاسـ   بـ
  

  نــــدارد ورا تيـــــر و زوبـــــين و خشـــــت   
  

  )206-205: 1يرازي، فردوسي نامه، ج سيد ابوالقاسم انجوي ش(

توانـد  در سخن فردوسي الحاقي است ولي موضوع آن مـي  دارد، اين دو بيتكه آيدنلو اظهار مي گونه آن
 ةطرسوسي كه متن داستاني كهني است بـاز از زر  داراب نامهدر . 2. مبتني بر داستان اصيلي باشد

ه به داراب رسيده بوده است و تيرها بـر آن كـارگر   م ناپذير و نياكاني اسفنديار ياد شده است كخز
اي بـر   نيز اين زره كه هيچ حربـه  ابومسلم نامهدر  .)67: 1طرسوسي، ابوطاهر، داراب نامـه، ج  :ك.ن(نيست 

قـرار دارد   »كراس«در اختيار ديوي به نام  ،شود سوزد و در آب تر نمي در آتش نمي ،كند آن اثر نمي

پوشد؛ در صورتي كـه   در شاهنامه اسفنديار زره مي. 3 .)405: 1بومسلم نامه، جطرسوسي، ابوطاهر، ا :ك.ن(
به معناي كسي است كه بدنش از روي و زخم ناپذير است و نيـازي بـه پوشـيدن     تن رويينپهلوان 

  :براي نمونه. جوشن ندارد
ــرد   ــدار گـــ ــان جهانـــ ــيد خفتـــ   بپوشـــ

  

ــپرد      ــوتن ســ ــرّخ پشــ ــه فــ ــپه را بــ   ســ
  

  

  )798: همان(  

 ةبيت آخر از سوي اسفنديار با توجه به موقعيت كنوني كتايون به عنـوان همسـر شـاه و ملكـ     اظهار .5
آيـا  «: نويسـد مـي  هـا داستان داستاندر كتاب  »محمدعلي اسالمي ندوشن«ايران داراي ابهام است؛ 

 منظور اين است كه او را در اين پايگاه نگاه خواهد داشت؟ به چه وسيله؟ با به زنـي گـرفتن او؟ در  
چـون تصـور چنـين عملـي     . اين صورت، موضوع، مستلزم از ميان برداشته شدن گشتاسـب اسـت  

ميـرجالل  « .)251: 1372اسالمي ندوشـن،  ( »ماند دربارة اسفنديار مشكل است، مفهوم بيت در ابهام مي

گشتاسـب در  . كتايون رومي اسـت «: دهنداي به اين ابهام تا حدي پاسخ ميدر مقاله »الدين كزازي

دارد كه در شاهنامه فقط در بيتي بـدون نـام از وي يـاد     »هوتوس«يات زرتشتي همسري به نام روا
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گويد از نظر ايشان بعيد نيست كه هم اكنون هوتوس ملكه باشد و اسفنديار به مادر مي. شده است

 در سـجاد آيـدنلو   .)24: 1365كزازي، ( »هنگامي كه قدرت را در دست گرفتم، تو را ملكه خواهم كرد

 را مطرحهاي مختلف پيرامون اين بيت ضمن بررسي اين بيت گمان دفتر خسروانجلد دوم كتاب 
  :تابدوي بر آن است كه اين بيت چند گزارش و استنباط را برمي. كند مي

بـا مـادرش    -مطابق بـا آيـين خويتوكـدس    -خواهد پس از نشستن بر تخت پدراسفنديار مي) الف
دهد كـه   اسفنديار به مادر وعده مي )ب. بانوي ايران نگاه دارد اهازدواج كند و او را همچنان ش

اسـفنديار  ) ج. پس از رسيدن به پادشاهي او را برترين بانوي حرمسراي گشتاسب خواهد كرد
كه همسر خـود را شـهربانو كنـد، همچنـان      گويد كه پس از شهرياري به جاي اينبه مادر مي

شهربانوي ايران، زن ايراني گشتاسب هوتوس يا ) د. مادرش را در اين مقام نگاه خواهد داشت
خواهـد پـس از    اسفنديار مي. باشدنژاد مي ناهيد است و مقام او باالتر از كتايون بيگانه و رومي

اگر بپذيريم كـه  ) ـه. شاهي، مادر خود را كه گشتاسب خوار كرده است، به شهربانويي برساند
نشينان بدهد،  حي ديگر ايران را بگيرد و به پايتختخواهد قدرت نوا در بيت پيش اسفنديار مي

محتمالً در اينجا نيز منظور اين است كه در پي اين تمركزگرايي، كتايون هم بانوي اول ايران 
شود؛ زيرا در شرايط كنوني زناني مانند رودابه در سيستان نيز به دليل فرمانروايي همسر و مي

   .)892ـ891: 1390آيدنلو، ( فرزندشان، همان مقام كتايون را دارند
هاي متعدد بـر نخسـتين   يي داستان، از ميان بررسيالگو كهنشناختي و نگارنده با توجه به ديدگاه روان
تـوان  نهد و بر آن است كه با دقت و تعمق بيشتر در روايت فردوسي مينظر سجاد آيدنلو صحه مي

  .همسري كتايون را يافت -هاي مادرريشه
ر سن و سالي كه داراي چندين فرزند است و آمادگي جنگ بـا كسـي همچـون رسـتم را     اسفنديار د. 6

دهندة نياز رواني او به حمايـت مـادر و    اين مسئله نشان. گذراند دارد هنوز شب و روز را با مادر مي
به محض بيـدار شـدن از   اسفنديار در گزارش فردوسي نيز . استاحساس ناشي از امنيت رواني ِآن 

  :پردازد حبت با مادر ميخواب به ص
ــادرش    ــد مــ ـ ــه بـ ــر كــ ــايون قيصــ   كتــ

  

ــرش     ــدر بـــ ــب و روز انـــ ــه شـــ   گرفتـــ
  

ــب   ــره شـ ــد تيـ ــدار شـ ــواب بيـ ــو از خـ   چـ
  

  خواســت و بگشــاد لــب   يكــي جــام مــي    
  

ــفنديار   ــادر اســ ــا مــ ــت بــ ــين گفــ   چنــ
  

ــهريار    ــد كنـــد شـ ــا مـــن همـــي بـ   كـــه بـ
  

  

  )1150: 1378فردوسي، (  

فرستد اما آنجا نيز سخني از همسر خـود   و خانواده پيام مي اسفنديار در هنگام مرگ براي پدر، مادر. 7
  :فرستد اش پيام بسيار زيبايي براي كتايون مي نگفته و در راستاي عقدة اُديپي

  پــــس مــــن تــــو زود آيــــي اي مهربــــان
  

  تـــــو از مـــــن مـــــرنج و مرنجـــــان روان  
  

  برهنـــــه مكـــــن روي بـــــر انجمـــــن   
  

  مبـــين نيـــز چهـــر مـــن انـــدر كفـــن       
  

ــدار زاري بيفز ــدتز ديــــــــــ   ايــــــــــ
  

ــتايدت    ــز نســـ ــردان نيـــ   كـــــس از بخـــ
  

  

  )1211: همان(  
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شود اما هرگز از همسـر او   در هنگام سوگواري نيز همه جا حضور كتايون و خواهران اسفنديار ديده مي
  :خبري نيست

ــد  ــوتن در آويختنـــــ ــان از پشـــــ   زنـــــ
  

ــد       ــرو ريختنـ ــان فـ ــون ز مژگـ ــي خـ   همـ
  

ــاي   ــابوت را برگشــ ــد تــ ــن بنــ ــه ايــ   كــ
  

  ا نمـــايتـــن خســـته يـــك بـــار مـــا ر      
  

ــان    ــان زنــ ــد ميــ ــي شــ ــوتن غمــ   پشــ
  

  خروشــــان و گوشــــت از دو بــــازو كنــــان  
  

  ســـــر تنـــــگ تـــــابوت را بـــــاز كـــــرد
  

  بــــه نــــوي يكــــي مويــــه آغــــاز كــــرد   
  

ــاه    ــواهران روي شـ ــا خـ ــادرش بـ ــو مـ   چـ
  

ــياه    ــش ســ ــد ريــ ــك ديدنــ ــر از مشــ   پــ
  

ــاه  ــالين شــــ   برفتنــــــد يكســــــر ز بــــ
  

  خروشــــان بــــه نزديــــك اســــب ســــياه   
  

  بســــودند پــــر مهــــر يــــال و بــــرش    
  

ــرش     ــاك از بـ ــت خـ ــي ريخـ ــايون همـ   كتـ
  

  )1214: همان(    

  : ك.ن. 8
ــاي     ــاز جـ ــد بـ ــان بازشـ ــاه جهـ ــو شـ   چـ

  

ــاي      ــرّخ همــ ــين داد فــ ــور مهــ ــه پــ   بــ
  

ــده داد  ــتور فرخنـــ ــه بســـ ــپه را بـــ   ســـ
  

  عجـــــم را چنـــــين بـــــود آيـــــين و داد  
  

  )1082: 6، ج 1378فردوسي، (    
دانـد كـه    اي پيچيده و مبهم مي ، سيمرغ را همچون زال پديدهاسطورة زالمحمد مختاري در كتاب . 9

او در شـاهنامه همچـون زال موجـودي مقـدس و     . هاي اقوام ايراني است ها و تلقي تبلوري از انگاره
به خاندان زال و حماسه ارتباط دارد مقدس و از نظرگاه نهـاد  داستان، هنگامي كه . مني استياهر

 1379مختـاري،  (رسد  هريمني به نظر ميسياسي و ديني اهريمني است زيرا در اين نظرگاه زال نيز ا

، سيمرغ نگهبان زال را نيكوكار دانسـته و سـيمرغ   نيرنگستاننيز در كتاب  »صادق هدايت« .)68: ب

 .)191-189: 2536هدايت، : ك.ن(هفت خوان اسفنديار را اهريمني خوانده است 
جمله مفاهيمي است كـه  بسته شدن و تعطيلي حواس ظاهر براي فعاليت حواس دروني و باطن از . 10

مولوي در مثنوي به اين نكته به صـورت بسـيار   . در ادبيات صوفيه از جايگاه خاصي برخوردار است
  :زيبايي اشاره كرده است

ــه   انـــدر گـــوش حـــس دون كنيـــد    پنبـ
  

  بنـــد حـــس از چشـــم ســـر بيـــرون كنيـــد  
  

ــر اســـت ــر گـــوش سـ پنبـــة آن گـــوش سـ  
  

ــر     ــن ك ــردد اي ــا نگ ــت   ت ــر اس ــاطن ك   آن ب
  

ــي ــس  ب ــي وح ــوش و ب ــي گ ــويد ب ــرت ش   فك
  

ــنويد     ــي را بشـــ ــاب إرجعـــ ــا خطـــ   تـــ
  

ــه  ــا بــ ــتتــ ــو گفــ ــداري دريوگــ   ي بيــ
  

ــري؟     ــويي بـ ــي بـ ــواب كـ ــت خـ ــو ز گفـ   تـ
  

  )569تا 566 ابيات مثنوي، دفتر ششم،(    

  :توان به بيت زير اشاره كرد كه از ميان آنها مي را متذكر شدهسنايي نيز در ديوان به كرات اين موضوع 
  نان اگـر خـواهي كـه بينـي تـو     جمال چهرة جا

  

  دو چشم سرت نابينـا و چشـم عقـل بينـا كـن       
  

  )495: 1362سنايي، (    
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   49 / سفرهاي آييني اسفنديار در شاهنامه

  منابع 

  .تهران، سخن، 2جلد دفتر خسروان، ) 1390(آيدنلو، سجاد 
  .، ترجمة دل آرا قهرمان، تهران، فردوسرؤياو تعبير  رؤيا) 1371(اپلي، ارنست 

  .ها، تهران، انتشارات آثار استانداستان د) 1372(اسالمي ندوشن، محمدعلي 
  .خودآموز يونگ، ترجمة نورالدين رحمانيان، تهران، آشيان) 1389(اسنودن، روت 
  . رساله در تاريخ اديان، تهران، سروش) 1372(الياده، ميرچا 

  .شناسي مناسك گذر، تهران، ستوده نشانه) 1390(حاجيلو  فتانه و امير قاسمي، مينو
، ترجمه، تحقيق و )الگويي انسان امروزشناسي كهنروان(عقده مادر و روابط زن و مرد ) 1390(جانسون، رابرت 

  .صدر، تهران، ليوسا تحليل تورج رضا بني
  .المعارف بزرگ اسالمي ةحماسه، تهران، داير) 1386(خالقي مطلق، جالل 

  .مركز رمزهاي زنده جان، ترجمة جالل ستاري، تهران،) 1373(دوبوكور، مونيك 
  .اخبار الطوال، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران، نشر ني) 1371( نوري، ابوحنيفه احمدبن داووددي

و مطالعـات   هاي شاهنامه، تهران، انتشارات پژوهشگاه و علوم انساني فرهنگ نام) 1379(رستگار فسايي، منصور 
  .فرهنگي

  .پژوهشي در هزار افسان، تهران، توس) 1368(ستاري، جالل 
  .مركز پژوهشي در قصة اصحاب كهف، تهران،) 1376( -----------

  .مركز پژوهشي در اسطورة گيل گمش و افسانة اسكندر، تهران،) 1384( -----------
  . فرهنگ نمادها، ترجمة مهرانگيز اوحدي، تهران، دستان) 1389( سرلو، خوان ادوارد
  . هران، بصيرتاسطوره، ترجمة فريده فرنود فر، ت) 1389( سگال، رابرت آلن

  .ديوان، تصحيح مدرس رضوي، تهران، انتشارات كتابخانة سنايي) 1362(سنايي، ابوالمجد مجدود بن آدم 
  .طرح اصلي داستان رستم و اسفنديار، تهران، ميترا) 1376(شميسا، سيروس 

يان، تهـران،  فرهنگ نمادها، ترجمـة سـودابه فضـايلي و عليرضـا سـيد احمـد      ) 1378( گابران، آلن ؛شواليه، ژان
  .جيحون

  .شاهنامه، نسخة نُه جلدي چاپ مسكو، تهران، ققنوس) 1378(فردوسي، ابوالقاسم 
هاي پريان، ترجمة زهرا قاضي، تهران، شركت سـهامي   فرايند فرديت در افسانه) 1383(فون فرانس، ماري لوييز 

  .انتشار
رشد آموزش زبان و  نشريه زبان و ادبيات، »ارنقدي بر رزم نامة رستم و اسفندي«) 1365(كزازي، ميرجالل الدين 

  .، زمستان، تهرانشمارة هشتم، ادب فارسي
  . قهرمان هزار چهره، ترجمة شادي خسروپناه، مشهد، گل آفتاب) 1389(كمپبل، جوزف 

  . اسطوره، ترجمة محمد دهقاني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي) 1384(كوپ، الرنس 
  .ماسه در رمز و راز ملي، تهران، توسح) الف1379(مختاري، محمد 
  .اسطورة زال، تهران، توس) ب1379( ------------

  .مركز يونگ، خدايان و انسان مدرن، ترجمة داريوش مهرجويي، تهران،) 1388( مورنو، آنتونيو
  .رمثنوي معنوي، دفتر اول، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران، زوا) 1388( مولوي، جالل الدين محمد
ختي شـنا  روانرويكـردي  (كنون زين سپس هفت خوان آورم «) 1388(جعفري طيبه نصر اصفهاني، محمدرضا و 
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   1391، پاييز بيست و ششمشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  .پژوهش نامة زبان و ادب فارسي، سال سوم، شمارة چهارم ،تهران ،»)به هفت خوان رستم و اسفنديار

  .يادگار زريران، تهران، اساطير) 1374(نوابي، ماهيار 
  .اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمة رقيه بهزادي، تهران، فرهنگ معاصر نگارهفرهنگ ) 1380( هال، جيمز

  .نيرنگستان، تهران، انتشارات بدرقه جاويدان) 2536(هدايت، صادق 
  .روانكاوي و ادبيات، تهران، سخن) 1386(ياوري، حورا 

  .جامي سلطانيه، تهران، هايش، ترجمة محمود انسان و سمبل) 1389(يونگ، كارل گوستاو 
  .ي و كيمياگري، ترجمة محمود بهفروزي، تهران، جاميشناس روان) 1390( ----------------
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