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  134-107صص ، 1393هفدهم، بهار و تابستان شمارة دهم، سال ، ادب حماسيپژوهشنامة 
  

  خسرو با  تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و كي
  مار كي- تكيه بر نظرية پيرسون

  

  محمدجواد عصاريان
  .ايران. المللي امام خميني گاه بين انشد. كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

 زاده سيدعلي قاسم
  .ايران .المللي امام خميني قزوين گاه بين استاديار دانش

  ***محمدحسين سرداغي
  . ايران.لي امام خميني قزوينلالم گاه بين استاديار گروه زبان و ادبيات دانش

  15/7/1393: تاريخ دريافت
  25/8/1393 :تاريخ پذيرش
  چكيده

انـساني آن، حـصار     -نظـام اخالقـي   متنـي اسـت كـه       گمان شاهنامة فردوسي      بي
 فرامكـاني بخـشيده   -خاصيتي جهـاني و فرازمـاني   بدان جغرافيايي و نژادي را برداشته و 

هـاي آن بـا نمادهـاي     نظير شاهنامه و شخـصيت  هاي اين ادعا، ظرفيت كم     از نشانه . است
تحليلـي  -ين پژوهش به شـيوة توصـيفي      ا. هاست  الگوهاي شخصيتي انسان    جهاني و كهن  

پيرسـون و هيـو     . اس.الگويي كـارول    كهن-شناختي  مبتني بر چارچوب نظري تحليل روان     
جوزف كمپل  » سفر قهرمان «و در بستر نظرية     » بيداري قهرمان درون  «مار در نظرية      كي

 در شاهنامه   خسرو  كياست به اثبات اين فرضيه در داستان زندگي سياوش و            تالش كرده 
 از خسرو كيآيد كه داستان زندگي سياوش و  از نتايج كاربردي اين نظريات برمي. بپردازد
شـود و بـا وجـود تلّـون و            ها آغاز مي   و نهادينه شدن آن در وجود آن      » يتيم«الگوي    كهن

الگـو تقريبـا      هاست، اين كهن    تبدلي كه ناشي از تحول در شخصيت و موقعيت زندگي آن          
رسد و نمـود بيرونـي و عينـي            نمادين با مرگ به تكامل مي      اي  هدر وجود سياوش به گون    

الگـوي     بـا بـروز كهـن      خـسرو   كـي اين دگرديسي تكاملي و بيداري يا بازگشت در وجـود           
سازي فردوسي از   بنابراين فرايند شخصيت  . دشو  به بيداري درون منجر مي    در او   » فرزانه«

نبـاتي و شهيدشـونده در      خـداي   ( هم از نظر چرخة مرگ و حيـات          خسرو  كيسياوش تا   
و هـم از نظـر كيفيـت        ) خـسرو   كـي وجود سياوش تـا الهـة بـاروري و حيـات در وجـود               

  . است ديگر سفرقهرمان مكمل يك
  : ها كليد واژه

-شــناختي  فردوســي، نقــد روانةشــاهنام، قهرمــان درون، خــسرو كــيســياوش، 
  .مار، جوزف كمپل قهرمان، پيرسون و كي الگويي، سفر كهن

                                                      
 nitavak@yahoo.com  
  s.ali.ghasem@gmail.com 

 *** sardaghi1332@yahoo.com 
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  مقدمه
وري از     فردوسي به سبب صالبت زبان و سبك حماسي از يك سو و مايه                امةشاهن

معارف ايراني از جمله اساطير ملي از سوي ديگـر، ميـراث مانـدگار و پويـايي اسـت كـه                     
توجه به اين ميـراث     . همواره در كانون توجه محققان داخلي و خارجي قرار داشته و دارد           

هـاي ذاتـي ايـن اثـر سـترگ            توانـد ارزش    ها مـي  تن  معرفتي از زواياي مختلف نه     -هويتي
  .در بازشناسي فكري و هـويتي ايرانيـان بـسيار مـؤثر اسـت             بلكه  حماسي را آشكار كند،     

شـود كـه     اهميت اين رويكرد خوانشي، زماني بارز مي      ) 197: 1388قبادي و قاسم زاده،   (
 به شاهنامه به    به ماهيت ذوابعاد شاهنامه توجه داشته باشيم و از اعتقاد جزمي و محدود            

يكي از وجوه ارزشـمند در نگـاه بـه شـاهنامه فراينـد              .  ادبي پرهيز كنيم    صرفا عنوان اثر 
هـاي     شخـصيت  الگوسازيي كه در شـاهنامة فردوسـي بـا تحليـل          . الگوسازي در آن است   

، )انسان نخـستين و نخـستين شـهريار       (چون كيومرث )  اوليه شخصيت نمونة (پروتوتايپ  
قابـل تحليـل و     ... و )پهلـوان آرمـاني   (، رسـتم    )كامل و آرماني  انسان  (سياوش و كيخسرو  

كه او انسان را اساس آفرينش و كليـد          اعتقاد فردوسي به اصالت انسان و اين      . اثبات است 
بـويژه  .  فردوسـي اسـت    ةمدارانـه در انديـش      خود گواه غلبة نگرش انـسان     1د،دان  خلقت مي 

ترين  ي ايراني استوار است و اين خود به       ها   و اسطوره  هاكه بنياد شاهنامه بر كهن الگو      اين
 از  .شناختي شاهنامه و بازنمايي ورزيدگي فكري فردوسي است         زمينه براي ماهيت انسان   

در حماسه موضوع اصلي ديگر كيهان نيـست، انـساني   «اند كه  اين روست كه برخي گفته    
 اما نه انسان    جا موضوع اصلي انسان است     ر اين د... بخشد  است كه ارادة خود را فعليت مي      

اجتماعي؛ زيرا هرچند انسان به زندگي اجتماعي خود آگاهست ولي خويشتن را به مثابة              
تنها حقيقت وجود خود كه خاستگاه روابط اجتماعي را           نگرد و نه    موجودي اجتماعي نمي    

  ) 1354:102مسكوب،(».در خدا و جهان: جويد نيز در بيرون از اجتماع مي
وجوي انـسان     به جست ة حماسه است كه مخاطبان را       همين خصلت انسان گرايان   

بازنمـايي سـيماي سـمبليك و رمزگـشايي از آن             و بـه   كند  آرماني و پهلواني تشويق مي    
كه همان تجلي انسان كامـل اسـت و از عـصر            - باشد كه تحقق آمال خويش را      ؛دارد  وامي

هيـأت   در قالـب و      -هميـشه روزگـار بـه تحقـق آن اميـد بـسته اسـت               سازي تا   اسطوره
انسان آرمـاني كـه شخـصيت او در وجـود           «هاي آرماني حماسه بازيابد؛ چراكه        شخصيت

 فردوسـي يـا ديگـر آثـار ادب          ةهاي اساطيري و پهلواني شـاهنام       برخي از قهرمانان دوره   
هاي اخالقي و عاطفي قـوم ايرانـي و           حماسي زبان فارسي متجلي است، مظهري از ارزش       

ترين ازمنة تاريخ، همواره در تكـاپوي         ي است كه از كهن    نموداري از آرزوهاي متعالي ملت    
حقيقت بوده و در راه دستيابي بـه فـضيلت و كرامـت انـساني كوشـيده اسـت و در هـر                       
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اي متناسب با قدرت بالندگي اجتماعي و فرهنگي خود نقـش حيـاتي مـؤثري را در              دوره

ن داشـته   ساختن بناي تمدن و رونـق بخـشيدن بـه آثـار علمـي و هنـري و ادبـي جهـا                     
  ) 36 : 1368رزمجو، (».است

انكـشاف  «حماسة فردوسي تبلور خويشتن ملي و آرماني ماست كه كار اصلي آن             
اي كـه   هاي خودش، به گونه خودآگاه خويشتن فرد است؛ يعني آگاهي به ضعف و توانايي       

 بـه    در نهايـت   و) 1386:72بـه نقـل از هـال،      (»بتواند با مشكالت زندگي رو بـه رو شـود         
  . قهرمان درون برسدبيداري

ــي اساســي شخــصيت   ــردازي  از ويژگ ــاهنامهپ ــدگي  ،ش ــل كنن  خاصــيت تكمي
هاست؛ يعني غالبا داستان زندگي قهرمانان به تحقق انسان حماسـي و آرمـاني                شخصيت
شـود و هـر       زندگي انسان حماسي در مجمـوع حماسـه تكميـل مـي           «لذا  . شود  منجر مي 

از ايـن   ) 1379:137مختاري،(» .سازد  نمايان مي  را   ]فرايند تكاملي [پهلواني بخشي از آن   
خـسرو   روست كه اين جستار نيز به پيوند انضمامي شخـصيت حماسـي سـياوش و كـي                

توجه به شخصيت ديگري، نتايجي ناقص بـه دنبـال          پايبند، و معتقد است تفسير يكي بي      
  .دارد

البته نـه    -با وجود اين، از اين منظر؛ يعني توجه به مركزيت پندار انسان مدارانه              
 شاهنامه متني باز و     -شناسي ديني و عرفاني     كه از منظر انسان    از نوع اومانيستي غرب بل    

هاي شـاهنامه   اي كه نيازمند واكاوي داستان شود؛ نكته معيار براي هر ايراني محسوب مي     
ــو از آن دارد ــشي ن ــويي شخــصيت . و خوان ــل كهــن الگ ــاي شــاهنامه از منظــر   تحلي ه

ها و  شناسانة شخصيت مار يكي از شگردهاي نو در تحليل روان كي و شناسي پيرسون روان
مطـابق ايـن نظريـه هـر        . شـود   در آن محـسوب مـي     پـردازي     واكاوي كيفيـت شخـصيت    

الگوي شخصيتي    شخصيتي در هر مرحله از زندگي شخصي و اجتماعي خود از يك كهن            
گـاه  ... محيطي و  خاص برخوردار است كه البته بسته به اوضاع خاص اجتماعي، فرهنگي،          

  . شود متحول مي
ديگري كيخسرو در كنـار      مقايسة دو شخصيت محوري شاهنامه؛ يكي سياوش و        
هاي دخيل و تأثيرگذار و مرتبط با داسـتان زنـدگي آن دو؛ ماننـد كيكـاووس،                   شخصيت

جو، حامي،   معصوم، يتيم، جنگةگان الگويي دوازده هاي كهن با قرينه... سودابه، افراسياب و
گر، حـاكم، جـادوگر، فرزانـه و دلقـك بـه خـوبي                جوگر، عاشق، نابودگر، آفرينش   و  جست

رواني قهرمانان شاهنامه را بـا      -تواند همگوني و همخواني خصايص شخصيتي و روحي         مي
 نيز بـه    ،اي است   اسطوره -هاي حماسي    داستان ةكه زيربناي هم  ،  كهن الگوي سفرقهرمان  

اي به كمك مباني نظري       رشته  ة تحقيقات بين  لذا اين پژوهش در حيط    . خوبي نشان دهد  
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 در تالش اسـت  جوزف كمپل » سفرقهرمان«مار و نظرية      كي-الگويي پيرسون   تحليل كهن 
و بـه ايـن     .  فردوسي را بازنمايي كند    ةهاي الگو در شاهنام     رواني شخصيت -ژرفناي روحي 

ي هـا   مـار شخـصيت     كي-دو پرسش اساسي پاسخ دهد كه نخست، مطابق نظرية پيرسون         
گيرنـد؟ دوم، ايـن       گانـه قـرار مـي       الگـوي دوازده    سياوش، كيخسرو و فرود در كدام كهـن       

يابـد و     ن الگويي شخصيت در فرايند سفر قهرمان چگونه ظهـور و بـروز مـي              هخصايص ك 
  انجامد؟  چگونه به بيداري قهرمان درون مي
ل هاي قهرمانان شاهنامه به چنـد دليـ         ها و خويشكاري    بايد توجه داشت كه كنش    

هـا بـيش از       كـه ايـن شخـصيت      نخست آن : انگيزانند  شناختي را بر مي     انگيزة تحليل روان  
ها    خود باشند، نماد و نمودي از صفات دروني انسان         ةكه واقعي و برآمده از متن جامع       اين

كه هر يك در قاموس فرهنگـي و تمـدني خـويش در سـير در زمـاني و          دوم اين . هستند
اي   كه ناشي از ماهيـت اسـطوره      – سبب الگو و سرمشق بودن     اند و به    تاريخي شكل گرفته  

به سبب تعلق   گيرند و به قول الياده        همواره مورد تقليد و اقتباس قرار مي      -آنها نيز هست  
هاي حماسي به سبب  كه شخصيت سوم آن. دارندخاصيت تكرار پذيري به ساحت آييني،    
ديـشه و    ان ة و تـابلو و آينـ      كه برترين ظرف گفتمان ملـي     - ژانر حماسه    بازيگري در ظرف  

شـوند و بـه       بازنمايي انديشه و مرام بومي محسوب مي       نوعي   -باورهاي قومي و ملي است    
يـت تحليـل    كنـد، قابل    راهـي مـي    كه با محتويـات ضـمير ناخودآگـاه شـاعر هـم            علت آن 

از ايـن روسـت كـه شخـصيت حماسـه بـه سـبب نقـش                 . انگيزانـد   شناختي را برمي    روان
ــ    يدر جامعـة خــويش، مـ  چكيـدگي و برجـستگي    ويژه توانـد معيــاري بـراي آدميـان و ب

  .هاي جامعة خويش باشد انسان

  پيشينة پژوهش 
هـا    سازي و طـرح خـصايص روحـي و روانـي آن             گرچه توجه به كيفيت شخصيت    

نامه دنبال شده اسـت، واكـاوي ايـن     تاكنون در تحقيقاتي چند در قالب مقاله و گاه پايان   
تواند رهگـشا و آشـكاركنندة زوايـاي          شناسانه مي   ه در نقد روان   مهم از منظرهاي نو و تاز     

 اثـر ملـي و      تـرين   به عنوان سـترگ    –در شاهنامه   ) پروتوتايپ(هاي الگو     پنهان شخصيت 
شناسانه هر روز شاهد بسامد       هاي نقد روان    گرچه تاكنون در زمينه   .  باشد -هويتي ايرانيان 

تحليـل  «يد و گـاه آدلـر هـستيم؛ ماننـد         شناختي امثال يونگ، فرو     روانتوجه به نظريات    
هاي زبان و ابيات      در فصلنامة پژوهش  ) 1386(» ي نظريات يونگ    داستان سياوش بر پايه   

كه در مجلة   ) 1388(»نقد و بررسي روانكاوانه شخصيت زال از نگاه آلفرد آدلر         «فارسي يا   
 يونـگ و    الگوي سفر قهرمـان براسـاس آراي        تبيين كهن «نقد ادبي عرضه شده است و يا        
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شـناختي و     كه در فصلنامة ادبيات عرفاني و اسطوره      ) 1392(»خوان رستم   كمپل در هفت  

كـه  ) 1389(»اي  تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه براساس روش نقد اسـطوره         «مقالة  
هاي ادبي به چاپ رسيده است؛ اما نظريات نو و تازه كـه بتوانـد بـه                   در فصلنامة پژوهش  

 نظـري   يكـي از ايـن رويكردهـاي      .  كمك نمايد، كـم نيـستند      خوانشي ديگرگونه از متن   
در ايـن جـستار تـالش       . مـار اسـت      كـي  -پيرسون» بيداري قهرمان درون  «جديد، نظرية   

ك يكـي از كـاراترين      كـه بـي شـ     - پيرسـون    شـناختي مـورد نظـر       از منظر روان  شود    مي
اسـتاني يـا    اي، د   اي، افسانه   هاي اسطوره   شناسي شخصيت  ماتيك در روان  رويكردهاي پراگ 

قهرمانـاني   كهن الگـويي     -شناختي  به تحليل روان   -رود  شمار مي  در متون ادبي ب    تاريخي
توانـد گـام اول در        ؛ پژوهشي كه مـي    پرداخته شود سياوش و كيخسرو در شاهنامه      چون  

اي از جملـه      هاي اسـطوره    هاي علمي آن در تحليل شخصيت       معرفي اين شگرد و ظرفيت    
 . شاهنامه باشدحماسي-اي قهرمانان اسطوره

  2 چارچوب نظري تحقيق
  الگوي شخصيت زمينه و بستر ظهوركهن» سفر قهرمان«: الف

ها،   حماسهدر   پويايي و حيات     هاي رايج و هميشگي در ايجاد حس        يكي از موتيف  
آزمـون،  گـذر از   ماننـد هـايي   مايه  كه خود موجبات بروز بن     موتيفي. است» سفر«موتيف  

حماسه با سفر ذهنـي     در   سفر قهرمان    ؛ زيرا سازد   را مهيا مي   ...خطرپذيري، رؤيامحوري و  
اي نادر براي ظهور و تجـسم مفـاهيم ناخودآگـاه اسـت؛               شاعر در ضمير ناخودآگاه عرصه    

شاعران و نويسندگان براي خلق و آفرينش آثار هنري، از صور ذهني و عناصري              «چراكه  
اين عناصـر در ذهـن   . شر دارد افراد ب ند كه ريشه در ناخودآگاه جمعي همة      گير  كمك مي 

رسند و در آفرينش ادبي به صورت نمـاد،           هاي خودآگاه ذهن مي     شاعر و نويسنده به اليه    
  ) 1392:170، و آقاجانيطاهري(».كنند ظهور و بروز پيدا مي

شناسـي و      اسطوره ةيكي از مشهورترين و پركارترين صاحب نظران در عرص        «اما   
 )م1904-1987( مريكـايي مپـل، فيلـسوف مـشهور ا   اي، جـوزف ك  رهچنين نقد اسطو   هم

مند شد  كمپل متأثر از يونگ به نظرية ضمير ناخودآگاه جمعي و كهن الگوها عالقه       . است
 كـه در    -و با طرح نظريات خاص خود در باب كهن الگوها و تأثير آنها در خلـق اسـاطير                 

ـ      -هايي متعدد نگاشته شده است      قالب تأليفات و كتاب    ل انكـار بـر نقـد        تـأثيري غيـر قاب
بنا بر عقيدة كمپل، قهرمان در مسير       ) 172 :1392، و آقاجاني  طاهري (».معاصر گذاشت 

كه با نام - كمپل ةنظري. كند  و بروز استعدادهايش كمك ميدسفر خويش به شناخت خو
ــهةاســطور« ــ- مــشهور اســت» يگان ــشرّ،جــدايي «ة داراي ســه مرحل »  بازگــشت وف ت

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  112

 

 مركزي اين نظريـه دانـست       وان اين سه مرحله را هستة     ت  كه مي ) 1389:40كمپل،(است
  :هايي نيز هستند  هر يك از اين مراحل داراي زير مجموعهكه البته
نام دارد، خود شامل پنج زير      ) حركت، رحلت (مرحلة اول كه جدايي و يا عزيمت      «

  :مجموعه است
ن دادهـاي دعـوت الهـي بـراي انجـام             دعوت به آغاز سفر يا آشكارشدن نشانه      . 1

  ؛اي خاص وظيفه
 بار از دست خدايان؛ ا فرار حماقتد دعوت ير. 2
 ي؛ يعني ياري و امدادي غيبت؛امدادهاي غيبي. 3
 ن آستان؛عبور از نخستي. 4
  . يا عبور از قلمرو شبشكم نهنگ. 5

در بخـش دوم بـه      » هاي تشرف يافتگي و حصول پيـروزي        عبور از آزمون  «مرحلة  
  : دشو شش زير مجموعه تقسيم مي

 . ها يا صورت خطرناك خدايان جادة آزمون. 1
 يا بازپس گرفتن نشاط دوران كودكي؛مالقات با خدابانو مادر زمين . 2
  عذاب اديپ؛ يعني درك و تجربة؛گر زن به عنوان وسوسه. 3
 آشتي با پدر؛. 4
  خداگون شدن؛. 5
  )1389:45كمپل، (.بركت نهايي. 6

  :ودش سومين بخش شامل شش زيرمجموعه مي
 تناع از بازگشت و يا انكار جهان؛ام. 1
 يي؛ فرار جادويي يا فرار پرومته. 2
  ؛رسيدن كمك از خارج. 3
 بازگشت به دنياي عادي؛ و يا عبور از آستان بازگشت. 4
 ارباب دو جهان؛. 5
  ) 46:همان.(كرد بركت نهايي يابي به آزادي در زندگي يا ماهيت و عمل دست. 6

  مار كي - ي پيرسونالگوي  نظرية كهن:ب
الگو   از دوازده كهن  »  من ةزندگي برازند «مار در كتاب      كي.كارول پيرسون و هيو    «

كنـد و بـه سـبب عينـي بـودن و        به عنوان راهكارهـاي بيـداري قهرمـان درون يـاد مـي            
هـاي تحليـل      تـرين و كارآمـدترين روش       بنـدي يكـي از جـذاب         اين طبقـه   ،پذيري  آزمون
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اي كـه      نظريـه  ؛ فرهنگي، اجتماعي و تربيتي اسـت      ة قالب زمين  ها در  شناختي انسان   روان

. اسـت » سفر قهرمـان  «هدفش بازنمايي چگونگي تكوين شخصيت از رهگذر كهن الگوي          
هاي شخصيتي در نگاه او بـه صـورت آگاهانـه يـا ناآگاهانـه                جا كه طبقه بندي تيپ     از آن 

 ازلــي اســت و ةونــيــا نم» پروتوتايــپ«اي بــه عنــوان  هــاي اســطوره متــأثر از شخــصيت
زمـان و مكـان هـستند،         هـا سـيال و بـي        اي مانند ماهيت اسـطوره      هاي اسطوره   شخصيت

  » .هـا پرداخـت     تـر شخـصيت    اي او بـه شـناخت بـه         توان به كمك الگوسـازي مطابقـه        مي
يتيم .2معصوم .1: اين كهن الگوهاي شخصيتي عبارتند از) 6: 1392قاسم زاده و سرباز،   (
جادوگر .10حاكم  .9گر   آفرينش.8نابودگر  .7عاشق  .6جوگر  و  تجس.5حامي  .4جو   جنگ.3

  )124-36: 1392مار،   كي-پيرسون . (دلقك.12فرزانه .11
الگوهاي شخصيتي بايد به ايـن نكتـه توجـه داشـت كـه هـر             اما در باب اين كهن    

طور كه هر شخصيتي در      شخصيتي ممكن است، يادآور چند كهن الگو باشد؛ يعني همان         
هاي اخالقي و رفتـاري       خصيتي ديگر يا اوضاعي متفاوت ممكن است ويژگي       برخورد با ش  

شـود؛ مـثال     الگويي خاص را نيز يادآور مي       خاصي از خود بروز دهد، در همان لحظه كهن        
 امـا در مراحلـي      ؛باشـد » يتـيم «الگوي اصلي زنـدگيش، كهـن الگـوي           شايد فردي كهن  

كـه   چنـان . را يـادآور شـود    ... يـا و  » حـامي «يا  » جوگرو  جست«الگوهاي    هاي كهن   ويژگي
كنيد از يك سو به چيـزي عالقـه داريـد و از سـوي                 اگر احساس مي  «: گويد  پيرسون مي 

الگـوي متفـاوت      كنيد، اين دوگانگي به دليل وجود دو كهن         ديگر به چيز ديگري فكر مي     
 يـا » سـفر قهرمـاني   «قرار گرفتن در مراتب     ) 1392:27مار،  پيرسون و كي  ( ».در شماست 

از ميان صفات   «دهد؛ البته     ي است كه هر شخصيت در طول زندگي خود انجام مي          سلوك
اگـر  . شماريم كه نوعي پايداري داشته باشد       مختلف فرد آن صفت را جزء شخصيت او مي        

بـودن شخـصيت اوسـت نـه          شـود، آرام    شخصي عادتاً آرام است و گـاهي برانگيختـه مـي          
 ) 150: 1354مان،.ل(».انگيزش پذيري

كننـد؛    هريك از اشخاص، كهن الگوها را به سبك خاص خود ابراز مي           «چنين   هم
باشد؛ اما نحوة تعامـل و بـروز خـصايص          » جو جنگ«الگوي دو نفر      مثال ممكن است كهن   

ممكـن اسـت در     » جـو  جنگ«الگوي    كهن. جو در هر كدام متمايز باشد      الگوي جنگ   كهن
كـه  شناسـي   و يا حتي زيستيك سامورايي ژاپني، سرباز ارتش، عضو يك دسته خياباني     

ايـن اشـخاص    . كند وجود داشته باشد     براي بردن جايزة اول يك مسابقة علمي رقابت مي        
ديگـر فـرق     كننـد و لباسـشان بـا يـك          هر كدام از قوانين و اعتقاداتي متفاوت پيروي مي        

  الگـوي هـر انـساني از فرهنـگ،           كهـن . هـستند » جـو  جنـگ «هـا     كنـد؛ امـا همـة آن        مي
  ».پــذيرد هــاي فــردي او تــأثير مــي چنــين ويژگـي  ايي، تــاريخي و هــمموقعيـت جغرافيــ 

 )27: 1392مار، كي -پيرسون (
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هايي كـه در فراينـد سـفر          الگوي غالب و تأثر از موقعيت       البته گاه در نمايش كهن    
اي ديگر  تر است و اين خود گوياي نكته ثباتي برجسته آيد، بي قهرمان در زندگي پيش مي

» بحران هويت«الگويي شخصيت است كه فرد را به  ي در تبدل كهنثبات همين بي «. است
جـو  و  ترين زمينه براي سـفر و جـست        تواند به    هويت مي  ةروشن است مسأل  . كند  دچار مي 

  جـوگر و روي آوردن بـه سـير انفـسي           و  الگـوي جـست     كه براي ايجـاد كهـن      باشد؛ چنان 
  ». نيـز الزم اسـت      دهيا آفاقي، عـالوه بـر بحـران شخـصيتي، فـضاي محـدود و آزاردهنـ                

 )131: 1392قاسم زاده و سرباز، (

  خسرو شناختي سياوش و كي  روان-تحليل كهن الگويي
  تحليل شخصيت سياوش: الف

 ذيل جاي داد؛ مراحلي كه بـه نـوعي          ةتوان در چهار مرحل     مي را سياوش زندگي 
يـام  ا :آيند  براي سياوش به حساب مي    » سفر قهرمان «هاي تكوين شخصيت و آيين        وادي

 و ايـران  كـاووس؛ دوراهـي    دربار رستم؛ ايام حضور در    تربيت و مراقبت   كودكي و روزگار  
 .توران توران؛ ايام حضور در سرزمين

  رستم  تربيت و مراقبت ايام كودكي و روزگار -
 خواهد مي او از و شود  وارد مي  كاووس دربار به رستم سياوش، تولد از پس اندكي

  :پذيرد مي نيز كند و كاووس واگذار او هب را فرزند اين تربيت كه
ــدر آن  ــرد انــ ــشه كــ ــر انديــ ــسي مهتــ  بــ

 
نيامــــد همــــي بــــر دلــــش بــــر گــــران  

)203: 1387فردوسي، (  

گرچه جدايي سياوش از خانواده براي تربيت و آموختن آيين زندگي قهرمـاني و               
. شـود   خـانواده مـي    كـانون  و پـدري  مهـر  از اي بـراي محروميـت      پادشاهي بـود، زمينـه    

هاي ناشي از جدايي و محروميت از محبت مادر و پدر، فرزنـد را دچـار خألهـاي                   لتنگيد
شود؛ زيـرا     مي» يتيم«الگويي    هاي بروز خصايص كهن     عاطفي خواهد نمود و اين از زمينه      

شود و راه و رسـم مبـارزه و           مي رو  روبه محروميت عاطفي و  ستم، آسيب  با ابتدا از يتيم«
 جـدايي   )45: 1392مـار،   پيرسـون و كـي    (»گيـرد    را فرامـي   زنده ماندن در چنين وضعي    

هاي زندگي و مبـارزه     سياوش از خانواده در همين قاعده؛ يعني تالش براي كسب مهارت          
اش از تبعات اين بحـران در وجـود         رستم و خانواده   محبت مهر و  گيرد، اگرچه   صورت مي 

ــرار »معــصوم «الگــويي كهــن فــضاي در را او كاهــد و ســياوش مــي : ك.ر. (دهــد مــي ق
 هايي كه در دوران كودكي بـه        مطابق باورهاي پيرسون، شخصيت   ) 203: 1387فردوسي،
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، در صـورت مهـار     دهنـد   را از دست مي   آميز خانه و يا پدر و مادر          هر دليلي فضاي محبت   

هـاي او     كـنش  .شوند  نزديك مي » معصوم«الگوي    ها به مرزهاي كهن     بحران و رفع دغدغه   
او هماننـد هـركس   كـه   است؛ چنان» معصوم«الگوي  علق به كهندر اين ساحت، گوياي ت    

  »خـانواده  صـفاي  و عـشق  پـر  و امـن  محـيط «ديگر كه از حق طبيعـي برخـورداري از          
اد بـه ديگـران از جملـه رسـتم          محروم گشته، مظهر اعتم    )36: 1392مار،  پيرسون و كي  (

 )203: 1387فردوسي،(.»كش به بايد پرورانيد مرا«: دشو مي
وي بـه حقـايق منفـي       . اسـت » يتـيم «الگوي     ايام كودكي مظهر كهن    سياوش در 

از عوامل  «.كند  ها را در خود احساس مي       زندگي باور دارد و آگاهي الزم براي مقابله با آن         
هاي الزم از طـرف       هاي زندگي يتيم كمبود يا فقدان پشتيباني و رسيدگي          اصلي دشواري 

هايي كه خود او پديد نياورده و         ي با دشواري  يتيم به تنهاي  . خانواده، اجتماع و دولت است    
وي اغلب به كمك احتياج دارد؛ اما نـه كمكـي           . شود  ها كنترلي ندارد، مواجه مي      روي آن 

شـايد  ) 46: 1392مـار،     پيرسون و كي  (».راه داشته باشد   كه وابستگي و ضعف او را به هم       
هاي پدر خود همـين        سپردن او به رستم و دور كردن او از كانون قدرت و حمايت             ةفلسف
هـاي    شود كودك به تنهايي با حقايق زندگي و دشواري          گويا بدين وسيله تالش مي    . باشد

قدرت نيز   ه با نبود حمايت والدين و پشتوانة      رو شود و به اين تجربه دست يابد ك          آن روبه 
  .كامل و تكوين شخصيت خويش رسيدد تا به تبايست بر مشكالت غلبه كر

وي گرچه در   . داند  ، خداوند را راهنما و حامي خويش مي       »وممعص«مانند  » يتيم«
اي    و پيـشرفت اسـطوره     »شـدن « در فراينـدِ  اما  پندارد،    آغاز خود را مقهور خشم خدا مي      

تكامل يافته بـر ايـن      » يتيم«. بيند  خود، حضور خداوند را ماية آرامش و توانايي خود مي         
كه معتقد اسـت خداونـد توانـايي و           بل باور نيست كه خداوند حتما بايد او را نجات دهد،         

مـار،    پيرسـون و كـي     (.استقامت الزم را براي رويارويي با مشكالت به او عطا خواهـدكرد           
با ايـن شـرط كـه       . شود  اي كه در شخصيت سياوش به وضوح يافت مي           نكته )47: 1392

 -بـدون احـساس شـديد وابـستگي        -ها    براي رفع نيازهاي خويش و دفع سختي      » يتيم«
يكـي از   . شـود   الگـو ظـاهر مـي       در نقش اين كهـن     است و رستم  » حامي«زمند حضور   نيا

رفتار،  با را راستين دوستي انسان و معرفت«اين است كه    » حامي«الگوي    هاي كهن   نقش
 :1392مـار،     پيرسـون و كـي     (»دهد  مي آموزش به ديگران  خود احساسات و گفتار، افكار 

پرورش باورهاي اخالقـي و      ، و رزم و كشورداري     آيين بزم  عالوه بر آموزش   رستم نيز    )63
-203: 1387فردوسـي،  (.گيـرد   انساني و آيين پهلواني را در وجود سياوش برعهـده مـي           

204(  
 كند؛ زيـرا    زنده مي  سياوش نيز در  را »معصوم«الگوي    بودن رستم، كهن   »يمحا«

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  116

 

 و امـن  دنيـاي  از كـه  »حامي« يك با اش رابطه از »معصوم« ةدربار ها  داستان ترين  رايج«
  درواقع رسـتم   )37 :1392مار،  پيرسون و كي   (».گيرد  مي كند، شكل   مي حمايت او زيباي

 كـه  بينوس دختر«دفنه   مانند نيز سياوش و است سياوش بان و نگه  مراقب پرده پس در
به سبب اتكـا    ) 36 : 1392مار،    پيرسون و كي   (»شد تبديل بو برگ تاج درخت به عاقبت

  .يابد دغدغه دست مي به آرامش و امنيتي بياي چون رستم،  »ميحا«هاي  به حمايت
ه و يا حتي به     راهي با والدين محروم شد      كه به اجبار از بركات هم     » يتيمي«براي  

الگـوي    كهـن هـاي  شاخـصه  خويش دور گشته است، ظهور ةسبب تقدير از مولد و خانواد  
 تـالش بـراي هويـت    كـاوي و  برانگيختگي حس كنج .  نيست دور از ذهن  » جوگرو  جست«

جوگر و جست«. ستوجوگري در شخصيت يتيم ا اصلي ظهور آني صفت جستيابي عامل  
اي را براي يافتن نيازي دروني ترك گفته و راهـي نـوعي          وضعيت محدود و خسته كننده    

 مالل سياوش به سـبب      )68 : 1392مار،    پيرسون و كي   (».شود  سفر بيروني يا دروني مي    
احساس همگرايي با هويت كياني خويش عامل برانگيختگـي كهـن           دوري از دربار پدر و      

  :در وجود سياوش است» وجوگر جست«الگوي 
 چنــــين گفــــت بــــا رســــتم ســــرفراز    

 
ــاز    ــاهم نيــ ــدار شــ ــه ديــ ــد بــ ــه آمــ كــ

)204: 1387فردوسي، (  

الگـوي شخـصيتي سـياوش از         انگيزش چنين صفاتي و بـه عبـارتي تبـدل كهـن           
الگـويي در وجـود سـياوش         ، آغاز دگرديسي كهـن    »جوگرو  جست«به  » يتيم«الگوي    كهن
ودكي در وجـود او     كـه از كـ     چنـان  -» يتـيم «الگوي    كهنخاطرات و تجارب     گرچه   .است

 تبـدل و دگرگـوني در       كنـد،   ساحت شخصيتي سياوش را رهـا نمـي        -ريشه دوانده است  
ــصه ــنش   مشخ ــروز ك ــصيتي و ب ــاي شخ ــن  ه ــتص كه ــاي مخ ــوي  ه ــصوم«الگ و » مع

بيـداري قهرمـان    تكوين و   تحرك و آغاز گام نهادن در مسير        هاي    ه، نشان »جوگرو  جست«
  .شود درون محسوب مي

  كاووس دربار ايام حضور در -

 قـرار  محبـت  مـورد  خـانواده  محـيط  و پـدر  دربـار  به خود ورود بدو در  سياوش
 او  .شـود   ظاهر مي  »معصوم« خصايص مختص شخصيت   با نيز، او  مرحله اين  در .گيرد مي

كند، هم    ن ايام محروميت از محبت، با نشان دادن ايمان و لياقت تالش مي            به سبب جبرا  
هاي خود در نزد پدر همت گمارد و هم محيط امـن و       به اثبات خويش و ظهور توانمندي     

بايـست تجربـه كنـد، بازسـازي          پرعشق و صفاي خانواده را كه معموال در خردسالي مـي          
   )36: 1392مار،  پيرسون و كي.(نمايد

كند، امـا در      تر مي   هاي سياوش كاووس را خيره و هر روز مشتاق          ايستگيگرچه ش 
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هـاي محتـاج، نـابودگران مهـاجم، عاشـقان            غالبا يتيم » معصوم«مسير تكوين شخصيت    

و ) 37: 1392مـار،    پيرسـون و كـي    (كننـد     تراشي مـي    هاي شياد مانع    گر يا دلقك    وسوسه
راه را براي ايجاد اين مشكالت از       به سبب سادگي، زودباوري و اعتماد خويش،        » معصوم«

  .افتـد  سـازد و از ناحيـة اعتمـاد خـويش بـه دردسـر مـي        سوي بـدخواهان، گـشوده مـي     
تـوان در زنـدگي سـياوش بـه وضـوح             اين موضوع را مي   ) 37: 1392مار،    پيرسون و كي  (

  )208-207: 1387فردوسي،( .مشاهده كرد
جه بارز اين حادثه در زندگي گر خود و وسوسه» عاشق«سوءاستفادة سودابه به عنوان 

الگوي  از خأل عاطفي ايجاد شده براي سياوش در پرورش كهن ابتدا نيز سودابه. سياوش است 
از خـصايص    چـون  امـا  دهـد؛   مـي  قرار محبت و مهر مورد را سياوش. گيرد  بهره مي » يتيم«

ــد و» يتــيم«الگــوي  كهــن ــدبيني اســت  ايجــاد تردي ــار،  پيرســون و كــي(ب    )44 :1392م
بكوشـيد تـا دل بـشويد ز        «: پنـدارد   مـي  سـودابه را اهريمنـي     محبـت  و ياوش نيز مهر  س

» معـصوم «جا كـه      از آن . پرهيزد  و از دام محبت سودابه مي     ) 205: 1387فردوسي،(»گرد
هـا، اصـول و عفـت خـود دفـاع           شجاعانه از ارزش  «دامن است و      مدار و پاك    متعهد، قانون 

استان، اغلب با نيروهاي مخـرب درونـي و بيرونـي          بين و زودباور د     قهرمان خوش . كند  مي
هـا موفـق      شود و سرانجام در حفظ و بازيابي اعتماد خود به زنـدگي و انـسان                رو مي   در  رو
رهانـد و     دامن خويش را از گزنـد آلـودگي مـي         ) 37: 1392مار،    پيرسون و كي  (»شود  مي

و آزمـون   ) 210: 1387فردوسي،(كند    هاي نفساني سودابه ايستادگي مي      دربرابر خواهش 
در اين مرحله از زنـدگي  . دهد خواند، ترجيح مي چه سودابه بدان مي گذر از آتش را بر آن 

و ديگـري   » معـصوم «يكي كهن الگـوي     : اند  الگو به موازات هم درحركت      سياوش دو كهن  
پيرسون (» .است شده گرفتار ... يا و ستمگر اشخاص چنگال در «كه »يتيم«الگوي    كهن
  )44 :1392مار، و كي

 )217: 1387فردوسـي، (با آغاز يورش افراسياب با صدهزار نفر بـه جنـگ بـا ايرانيـان                
اشـتياق او   . شـود   مـشاهده مـي    سياوش در »وجوگر  جست« الگوي  هاي تحقق كهن    نشانه

براي دوري از دربار و حضور در ميدان رزم گوياي همين واقعيـت روان شـناختي اسـت؛                  
 تـرك  را  كننـده  خـسته  و محـدود  وضعيتي وجوگر جست «زيرا) 217: 1387فردوسي،(

  )68 :1392مار،  پيرسون و كي(».شود مي بيروني يا دروني سفر نوعي راهي گفته،
» سفر قهرمان«الگوي  با قدم گذاشتن سياوش در اين راه، نخستين مرحله از كهن   

 را  دهد كه دست سرنوشت، قهرمان      اي نشان مي    اولين مرحلة سفر اسطوره   «. شود  آغاز مي 
هاي جامعـه بـه سـوي قلمرويـي           خواند و مركز ثقل او را از چارچوب         با ندايي به خود مي    

پاسخ دادن به دعوت دروني و بيروني گـام اول           )66: 1389كمپل،(».گرداند  ناشناخته مي 
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در ايـن مرحلـه بـا       » وجوگر  جست«الگوي    از اين رو، ظهور كهن    . است» شدن«در فرايند   
بود، متمايز است؛ زيرا      تر در ايام كودكي نمايان شده         ه پيش جوگري ك و  الگوي جست     كهن

اي بـراي بازشناسـي       ي براي شناخت بيروني و هويت اجتماعي بود و اين شعله            ا  آن جرقه 
اي دشوار كه مقدمة تكامـل و رسـيدن           خويشتن و هويت دروني و انساني خويش؛ مرحله       

 .به منتهاي ظهور استعدادهاي ذاتي و فطري خويش است

  و توران ايران راهي دو -

به سبب اتفاقات ناگوار زندگي خـويش، مجبـور بـه تـرك خانـه               » جوگرو  جست«
خويش را  جا اصالت شود و به اجبار جوياي منزل و جايگاهي تازه است تا بتواند در آن مي

نيست اما براي اهداف خويش خود      » جو جنگ«او  ) 69: 1392مار،    پيرسون و كي  .(بازيابد
 ةدرواز شـدن، بـه    راهي از بعد سياوش. دكن  نزديك مي » جو  جنگ«الگوي    كهن را به مرز  

 شكـست   را به سـختي    بلخ، ةدرواز بان سپهرم، نگه نمايان، سپاه    جنگي در و رسد  مي بلخ
 سـياوش  در »جـو  جنگ« الگوي  استفاده از ظرفيت كهن    ةدهند  نشان رويداد  اين .دهد  مي

 را براي از خودگذشتگي و وفادار مانـدن بـه           آمادگي خود  كاووس به اي  نامه طي او. است
مـستقل، پرشـور و   «، »جـوگر و جـست «الگـوي    كهـن دارد؛ هويت ايراني خويش اعالم مي   

از . هاي تازه است    كارها و برنامه  دادن  كردن، انجام      امتحان ةو معموال آماد  ... هيجاني است 
، بـراي اسـتقالل     كند، كسي او را در قفس قرار داده اسـت          خواهد احساس   جا كه نمي   آن

) 71: همـان .(برنـد، ارزش قائـل اسـت    ديگران نيز تا زماني كه كارها را به خـوبي پـيش مـي       
. گـر اسـت     گرا، حسي، متفكر و قضاوت      سياوش در اين قالب يا هيأت، مظهر تيپ افراد درون         

توجه به امور واقع و جزئيات و زنـدگي در          (كردن  تركيب اين چند خصلت بويژه تركيب حس      
   )دادن امـور و داشـتن اخـالق كـاري قـوي             تمايـل بـه فيـصله     (كـردن   و قـضاوت  ) لزمان حا 

پـذير،   فـردي مـسئوليت  . نمايانـد  بـازمي  )Traditionalist(گـرا  او را در قالب فردي سنت
بين هستند و     گرا و واقع    هايي دقيق، عمل    آدم«شناس، قابل اعتماد، ساختارمند كه        وظيفه

  ».ري از طريـق تجربيـات واقعـي زنـدگي قائلنـد        ارزش زيادي براي عقل سـليم و يـادگي        
 ) 143-139: 1390بارون،  و تيگر(

با سـردي    كاووس جانب دهد، از   مي انجام سياوش كه شايسته يوجود اعمال  با اما
اي بـراي ايـن       وش نـشانه  سيا به  گزنده و تلخ كاووس    ةنام. شود  اعتنايي رو به رو مي      و بي 

عهد خويش را در امان  كه خواهد مي او وس ازكاو )227: 1387فردوسي، (.بدمهري است
و  كـاووس  «.بفرستد تا اعدام كند    او نزد را جنگي اُسراي و دادن به اسراي توراني بشكند    

  يكـي  !شكني  پيمان: خواهند  مي چيز  يك سياوش  از -موجبي به يك هر  و -هر دو  سودابه
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ـ  .دانـيم   مي را سياوش پاسخ و! كاووس با يكي و افراسياب با  و عـام  او وفـاي  و داري پيمان

» جـو  جنـگ « الگوي  خصايص كهن  بر تكيه با اما او ) 52 :1354مسكوب،(».است گير  همه
قهرمان دليرانه به ديدگاه و اعتقادات راسـتين         «؛ چراكه ماند  مي پايدار هاي خود   ارزش به

) 53: 1392مار،  پيرسون و كي  ( ».كند  خود وفادار مانده و تا پاي مرگ از آنها حفاظت مي          
بـودن دارد، بـه اخـالق    » معصوم«بودن يا » يتيم«جويي كه سابقة  جوگر يا جنگ و  جست

با اينكه خود را وقف خانواده . گراست، ذاتاً مهربان و متفكر است    پايبند است؛ گرچه درون   
دارد و در عين حـال از         كند، تعهدات خويش را بر عاليق شخصي مقدم مي          و دوستان مي  

  )145: 1390تيگر و بارون، .(كند  ديگران پرهيز ميقرار گرفتن در كانون توجه
او را بـه    ) پـدر و نامـادري    (گريز از فـضاي هولنـاك و ضـداخالق دربـار كـاووس             
و گـذر بـه مـرز آيـين        » رد دعـوت  «كشاند و آن      ي ديگر از وادي آغازين سفر مي        ا  مرحله

بينـد؛ زيـرا      يتشرف و تجربة زندگي تازه است كه غالبا آن را در سرزمين توران مهيـا مـ                
جوگري است و هم محل آزمـون       و  جا هم محل تكوين شخصيت و ارضاي حس جست         آن

و بيزاري از بازگشت به      »شاوران ةزنگ« و »بهرام«فراخواندن  . و تحقق امدادهاي ماورايي   
دربار ايران، و تقاضاي پناهندگي به توران زمين، قرار گرفتن قهرمان را در مرحلة آزمون               

 هـاي   محبت و خانواده امن محيط و دربار از ديگر بار بدين طريق . دهد  و تشرف نشان مي   
مقدمات رويارويي او را     »يتيم« يالگوي  كهنبازگشت به خصايص     و ماند  مي محروم پدري

  .سازد مهيا مي محروميت و عاطفي ستم، آسيب با
چشم بـه امـدادهاي غيبـي       » سفر قهرمان «الگوي      سياوش در اين مرحله از كهن      

 سـفر بـا   ةانـد، در اولـين مرحلـ      كه بـه دعـوت پاسـخ مثبـت داده           آنان«در حقيقت   . ددار
اي زشـت يـا پيرمـرد       ت عجـوزه  أشوند كه معموال در هيـ       رو مي   گر رو به   موجودي حمايت 

گر بروز همين نقش      حكايت» ويسه  پيران«شخصيت  ) 25: 1389كمپل،( ».شود  ظاهر مي 
 و شـده  او دچار دوگـانگي    .گي سياوش است  گري در اين مرحله از زند       پشتيباني و حامي  

 خـود  و ايـن   اسـت   بدگمان - همانند گريز از زندگي در ايران      -زندگي در توران   به نسبت
 بـه  نـسبت  سـياوش  بدگماني واقع  در .است »يتيم« الگوي   صفات كهن  ةغلب ةدهند  نشان
 الگـو   نكهـ  اين ويژگي درست، راه دادن  نشان مورد در پيران از او خواستن كمك و اوضاع

شود و ممكـن اسـت از         مي بدگمان» يتيم«اغلب  «كند؛ زيرا     مي تر  برجسته سياوش در را
  )44: 1392مار، پيرسون و كي(».ديگران كمك بخواهد

است با عبور سـياوش از مـرز   » عبور از نخستين آستان« مرحلة بعد كه   بنابراين،
نمـايي و    ان سرنوشـت، بـراي راه     آور  با ظهور پيـام   «. پذيرد  ايران و ورود به توران انجام مي      

 ورود بـه    بكه مقابـل در     گذارد تا هنگامي    هاي سفر مي    كمك به قهرمان، او قدم در جاده      

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  120

 

سـياوش از   ) 85: 1389كمپـل، (».سرزمين قدرت اعال، با نگهبانان آسـتانه مواجـه شـود          
» شـكم نهنـگ   « بعـد؛ يعنـي    ةكند و به تعبير خـود وارد مرحلـ          نخستين آستان عبور مي   

  )233: 1387فردوسي،(»شدم من ز غم در دم اژدها«: شود مي
 انتقال انسان به سپهري ديگر اسـت كـه          ةگذر از آستان جادويي، مرحل    «در واقع   

» رحم جهان «شود و اين عقيده به صورت شكم نهنگ، نمادي از             در آن دوباره متولد مي    
د و يـا رضـايت      كه بر نيروهاي آسـتانه، پيـروز شـو         در اين نماد قهرمان به جاي آن       .است
ــناخته    آن ــودي ناش ــط موج ــد، توس ــب كن ــا را جل ــي  ه ــده م ــاهر    بلعي ــه ظ ــود و ب ش
 از سفر سياوش پايـان    ) عزيمت(و به اين صورت فصل اول        )96: 1389كمپل،(».ميرد  مي
  . پذيرد مي

  كشور توران ايام حضور در -

ي نـدگ در ايـن مرحلـه از ز  » هـا  ة آزمـون جاد«با نام » سفر قهرمان« بعدي   ةمرحل
انـداز   كه قهرمان از آستان عبـور كنـد، قـدم بـه چـشم      هنگامي«. شود سياوش نمايان مي 

گذارد، جايي كه بايد يك سلـسله آزمـون را پـشت سـر                رؤيايي اشكال مبهم و سيال مي     
 عامـل ايجـاد   اي اسـت كـه        اي محبوب در سفرهاي اسـطوره       اين مرحله، مرحله  . گذاشت

همـان  . آسا شده است    هاي معجزه   ها و سختي    مون آز ة اعظم از ادبيات جهان، دربار     يبخش
امداد رسان غيبي كه قبل از ورود به اين حيطه، با قهرمان مالقات كرده بـود، اكنـون بـا                    

يـا ممكـن اسـت    . رسـاند  ها و مأموران مخفي به طور نهاني به او يـاري مـي    نصايح طلسم 
گذارهاي فرا بشري حـامي   كه در عبور از     -جا نيروي مهرباني را       قهرمان، اولين بار، همين   

هـايي را     سياوش نيز در اين مرحلـه، آزمـون       ) 105 :1389كمپل، (». مالقات كند  -اوست
  .راه اوست گذارد و پيران نيز در نقش امدادرسان هم پشت سر مي

 قـرار  خـود  مهربـاني  و لطف مورد را توران، او  به سياوش ورود بدو در افراسياب، 
 مـشغول  نيـز  سـياوش . دهنـد  قـرار  او اختيـار  در زينم كاخي دهد  مي دستور و دهد  مي

پـذيرش  . كند گذشته را فراموش كنـد  سعي مي گيرد و ميگساري به اوضاع جديد خو مي    
 اين .هاي اين وضعيت تازه است      همگي نشانه ... رقابت با افراسياب و مسابقات تيراندازي و      

 و كند مي تداعي را »معصوم« الگوي  كهن سياوش هاي  گذراني خوش و اطمينان، سادگي 
شـكل   »حـامي « يـك  بـا  اش  رابطه از »معصوم« ةدربار ها  داستان ترين  رايج «كه جا آن از

) 37 :1392مـار،   پيرسـون و كـي    (»كنـد   مي حمايت او زيباي و امن دنياي از گيرد كه   مي
كه در اين سـاحت      سياوش به ويسه پيران. رابطة سياوش با پيران ويسه از اين نوع است        

پيـشنهاد ازدواج   اسـت، گرفتـار  » معـصوم «و » جـوگر و جـست «الگوي    دو كهن  تلفيقي از 
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 وي در نقــش )240: 1387فردوسـي، (»يكــي زن نگـه كـن ســزاوار خـويش   «: دهـد  مـي 

 راسـتاي  در را ]سـياوش [،  خـود  بزرگـواري با نمايش    كهاست   انساني ةنمايند،  »حامي«
چـه در      آن )61: 1392ار،م  پيرسون و كي   (.دهد مي ياري زندگي در مثبت تغييرات ايجاد
وجـود  » وجـوگر  جـست «و » معصوم« باب مهم است مناسبت متقابلي است كه ميان      اين

 حمايت و داري نگه محبت، نيازمند كه »يتيمي« يا »معصوم« به اغلب حامي«دارد؛ زيرا   
 دختر فرنگيس با ازدواج براي سياوش به پيران پيشنهاد) 61: همان(».دارد احتياج است

مرا غم ز بهر كم      «:است» حامي«گوياي همين واقعيت و نياز دروني در وجود         ب،  افراسيا
  )241: 1387فردوسي،(»و بيش توست

» حـامي « نقـش  دركوشد     مي خود مهربان رفتار با نيز در ابتدا به ظاهر     افراسياب
اسـت، البتـه    » حاكم«الگوي    اما شخصيت افراسياب حامل كهن     ؛شود   ظاهر سياوش براي

كه حـاكمي ناكـام بـا     تكامل يافته كه كنترل امور همواره در دستش باشد، بلنه حاكمي  
 از مقـام و     نـده خصوصيات منفي خودكامگي، زورگويي و فخرفروش و سـوء اسـتفاده كن           

 چنـين حـاكمي، هرگونـه    ةبـه عقيـد  ) 104: 1392مـار،   پيرسون و كي.(موقعيت خويش 
ا اينكه با وضع قـوانين نادرسـت و         ديدگاه و اظهارنظري را بايد تهديدي ضد خود بداند ي         

  .دق و تك صدايي را در جامعه مهيا كنسخت گيرانه موجبات اختنا
 ازدواج سياوش با فرنگيس، ورود سياوش را به مرحلـة مالقـات بـا خـدابانو نمايـان                  

 آخرين آزمون قهرمان،    -است   كه در تك تك زنان، تجلي يافته       -مالقات با خدابانو  «. سازد  مي
 آوردن موهبت عشق يا مهر و محبت است و اين موهبت چيزي جز لذت بردن براي به دست

  )126: 1389كمپل،(».اي كوچك از جاودانگي نيست از زندگي به عنوان نمونه
هـاي پيـران ويـسه، امكـان فعليـت بيـشتر               حمايـت  ةبا گذشت زمان و در سـاي       

مبـدل  » گـر  آفـرينش «بـه   » جـوگر و  جـست «د و   شو  ة سياوش مهيا مي   استعدادهاي بالقو 
هـا سـاختار و شـكل بيرونـي           كنـد و بـه آن       گر با الهامات خود كار مي      آفرينش«. شود  مي
  ».كنـد  بـرداري مـي   هـا بهـره   خـوبي شناسـايي و از آن       او امكانات سـازمان را بـه      . دهد  مي

در برابر مانع تراشـي و انتقـادات ديگـران          » گر آفرينش«) 94: 1392مار،    پيرسون و كي  (
كـه سـياوش در      چنـان ) 92 : 1392مـار،     پيرسون و كي   (كند؛  اومت مي  است و مق   بردبار

بينـان    نگـري شـوم طـالع       برابر مانع تراشي گرسيوز و برخي از سران توراني و حتي آينده           
 هـر  سـياوش  گاه  جاي گونه اين. پردازد  مي» سياوش گرد «كند و به بناكردن شهر        ايستادگي مي 

سـعايت خـويش    حـسادت و     و هرروز بـر    اهده نيست را تاب مش   گرسيوز و شود  مي تر  رفيع روز
هـاي بيرونـي و       شكـست ناكامي است كه بـه سـبب        » جوي جنگ«گرسيوز نماد   . افزايد  مي

ناكام و تكامـل نايافتـه، براحتـي        » نابودگر« .شود  بدل مي » نابودگر«هاي دروني به      ضعف
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 گذاشـتن   كند و درصدد آسيب رساندن به ديگـران اسـت و بـا كنـار                ديگران را متهم مي   
عمال ا» يابم از هر راهي الزم باشد به اهدافم دست مي«وار با شعار    اخالقي ماكياول اصول  

در ماجراي رقابـت گرسـيوز بـا        ) 88 : 1392مار،    پيرسون و كي   .(سازد  خود را توجيه مي   
الگـوي    نماد كهن -شود؛ زيرا گرسيوز    تر نمايانده مي   سياوش اين خصايص شخصيتي بيش    

هاســت و خواهــان بازســازي زنــدگي خــويش  هــا و شكــست اني حادثــه قربــ-»نــابودگر«
  )251: 1387فردوسي،.(است

سـعايت و بـدخواهي گرسـيوز نـزد افراسـياب، زنـدگي را بـراي سـياوش دشـوار          
 ة اليـ تـا گويا گرسيوز، مانعي است كه در مسير سفر قهرمان قرار گرفتـه اسـت     . سازد  مي

سـادگي  . است» معصوم«الگوي     كهن  آن بارديگر زنده كند و   زيرين شخصيتي سياوش را     
شـود    به ديگران باعث آسيب ديدن مي     ) الگوي معصوم   كهن(و زودباوري و اعتماد سياوش    

 دست ديدگان  ستم از گروهي بد وضعيت ةمشاهد از پس«و در اين مواقع اگرچه حاميان       
ادر بـه   ق) 61 :1392مار،  پيرسون و كي  (»كنند  مي رسيدگي ها آن نيازهاي به و شده كار  به

هـاي افراسـياب و    كه حمايت چنان) 37 :1392مار، پيرسون و كي  (نجات معصوم نيستند؛  
سياوش در دام فريبكـاري گرسـيوز و        . هاي گرسيوز بكاهد    تواند از آسيب    ويسه نمي   پيران

  .شود چنين بدبيني و اتهام افراسياب گرفتار مي بدخواهي او هم
گيـر    وشـي از مـصيبتي اسـت كـه دامـن          پناه بردن به عشق تنها ابزار بـراي فرام         

 بـر  كـه  اي  فراگيرنـده  عـشق  حماسه، در«اما  ) 259: 1387فردوسي،(سياوش شده است؛  
ــان ــا  در.شــود، نيــست  چيــره عاشــق ج  اي حادثــه و عرضــي امــري عــشق اينج

براي جلـوگيري از فاجعـه      » حاميان«هاي    وقتي حمايت )52: 1352مسكوب،(».گذراست
گرفته در كودكي دور از انتظار نيـست          الگوي غالب و شكل     افتد، بازگشت كهن    كارگر نمي 

» يتـيم «الگـوي     بازگشت خصايص كهن  . خزد  ساالنه واپس مي   الگوي عارضي بزرگ    و كهن 
 اطرافيـان  عـدالتي  بـي «گيـرد و      گاه كه در معرض ظلم بدخواهان قرار مي        در سياوش آن  

ي همـين نكتـه؛ يعنـي       گويـا ) 45 :1392مـار،   پيرسون و كـي   (»كند قرباني را او سرانجام
الگويي در شخـصيت اسـت؛ زيـرا كمبـود يـا فقـدان پـشتيباني و              دوران يا چرخش كهن   

» يتيم«) 46 :1392مار،  پيرسون و كي   (»تماع و دولت  رسيدگي الزم از طرف خانواده، اج     
سـرانجام تراژيـك سـياوش و       . كشاند  هاي تحميلي و تقديري مي      را به مواجهه با دشواري    

حكايت » افراسياب«و  » گرسيوز«با سعايت و بدخواهي     » گروي«دست  شدن او به      كشته
 . همين واقعيت استةكنند

از نظر مراحل سفر قهرمان، ايام زندگي سياوش در توران زمين، حـاوي دو دورة                
توران سرزميني است كه سياوش را با ايزدبانوي        . است» بازگشت«و دورة   » آيين تشرّف «
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هـاي مواجهـه بـا        هـا و سـختي      كنـد، گـذر از آزمـون        يآشنا مـ  ) جا فرنگيس  اين(خويش  
گـران   اما فقدان حمايت. سازد تر خويش رهنمون مي  را به شناخت بيش   ، قهرمان دشمنان

كشاند؛    او را كه در ابتدا خواهان بازگشت نبود، به بازگشت اجباري مي             و قدرتمند،  وفادار
بـه وضـعي تراژيـك خـتم      سرنوشت ماند و به سبب دخالت  ناتمام ميليكن اين بازگشت  

ــي ــو م ــونده    . دش ــاروري و خــداي شهيدش ــات و ب ــادي از خــداي نبات ــه نم ســياوش ك
با پذيرش مرگ   » مرگ و حيات  « در گذار از دنياي تقابلي       )399-398: 1375بهار،(است،

آورد تا به قول كمپل به بازگرداندن بـاروري و   ي روي مي ا   كامل اسطوره  ةبه تكميل چرخ  
 ».هزار جهان كمك كند      زمين و يا ده    ةتجديد حيات جامعه، ملت، كر    «عبارتي    بركت و به  

  )203: 1389كمپل،(
  خسرو تحليل شخصيت كي: ب 

 و بـوي     از نظر فراز و فرود و پيچيدگي و به سبب رنـگ            خسرو  كيداستان زندگي   
بـا  .  استه و عرفاناي، تلفيقي از سفر قهرمان در حوزة حماس  عرفاني و اسطوره  -حماسي

 ،25: 1388آيـدنلو،   (انـد   اينكه زندگي كيخسرو را ادامة حيات سـياوش دانـسته         توجه به   
تـوان كليـت    رسد كه مي طور به نظر مي     اين  )244: 1354 و مسكوب،    246: 1384بهار،  

در زندگي سـياوش دانـست      » بازگشت سفر قهرمان  « را مرحلة    خسرو  كيداستان زندگي   
  .اي قابل تأمل و معنادار است كه خود نكته

 و بزرگ، تغيير  جنگ و پادشاهي به رسيدن تا تولد زمان از خسرو  كي زندگي احلمر
 مرحله مهم و سه خود زندگي روند در خسرو كيدهد؛ از اين رو  مي نشان را بسياري تحوالت

تـوران؛   نخـست، از تولـد تـا ايـام كـودكي در           : كند  مي تجربه ديگر را   يك متفاوت؛ اما مكمل  
 سـر  بـر  رقابـت ) ، ايام زندگي تازه در ايران كـه خـود شـاملِ الـف             دوم،گريز از توران؛ و سوم    

  .شود بيداري قهرمان درون و ترك سلطنت مي) پادشاهي و ج )پادشاهي؛ ب
  ز تولد تا ايام كودكي در تورانا -

 و احتمـال      به سبب هراس افراسياب، جد مادري، از آينـده         خسرو  كيايام كودكي   
راه است و باعث دوري از حريم امـن           مشقّت و رنج هم    خواهي فرزند سياوش از او، با       كين

اي بـه نـام       گـاه و حـامي     خانواده و محروميـت از عواطـف مادرانـه در كنـار فقـدان پنـاه               
 خـسرو  كـي در وجـود   را »يتـيم «الگـوي   مجموع اين عناصر، كهن  . شود  مي) سياوش(پدر
 رو  روبـه  محروميـت  و عـاطفي  سـتم، آسـيب    با ابتدا از يتيم«گونه كه    پروراند و همان    مي

ــارزه رســم و راه و شــود مــي ــده و مب ــدن زن ــرد فرامــي را وضــعيتي چنــين در مان    »گي
  .آموزد هاي الزم براي زندگي را مي مهارت) 45: 1392 مار، پيرسون و كي(
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در توفيـق و تكامـل شخـصيتي        » حـامي «جا نقش پيران ويسه به عنوان        در اين  
 شده بـود، در تربيـت       خسرو  كيتر مانع مرگ     وي نه تنها پيش   .  چشمگير است  خسرو  كي
بـا   .كنـد   كننده ايجاد مي    ها و كمبود عواطف پدرانه نقشي جبران         و رفع دغدغه   خسرو  كي

 نـاهموار  و بـراي كمـك مـشكل      را »حامي« راه و كار موانع، و كه گاه دشمنان   وجود اين 
يت نيـست؛ شخـص   » معـصوم «يـا   » يتـيم «نيـاز از      نيـز بـي   » حامي«كنند، شخصيت     مي
 قـدرت و اقتـدار ايرانيـان از         ة روشـن و برخـورداري از پـشتوان        ة به سبب آينـد    خسرو  كي

هـاي    تواند در تحقق آرمان     برخوردار است و در آينده مي     » حامي«نظير براي     ظرفيتي كم 
  .نقشي ثمربخش بازي كند» حامي«

. دسـاز  گرا و شجاع مي   بين، عمل   ، از او انساني واقع    خسرو  كيفضاي دشوار زندگي     
چگـونگي تبـديل وي را بـه        » يتـيم «پيرسون معتقد است كـه تغييـر و تحـول زنـدگي             

كـه در  ) 45: 1392مار،    پيرسون و كي  (دهد  نشان مي » فرزانه«و يا   » جو جنگ«،  »حامي«
 رقابت عالقه به )69: 1387فردوسي، (. نيز به خوبي نمايان است     خسرو  كيكيفيت زندگي   

در وجـود   » جـو  جنـگ «الگـوي     از تحقـق كهـن    ) 52: 1392: مـار   پيرسون و كي  (پيكار و
  . كند  حكايت ميخسرو كي

 بـزرگ  و كوچك مشكالت با »حامي«]الگوي  خصايص كهن [ حمايت و كمك با«قهرمان  
 چگونـه  مـشكالت  مقابل در تا) 37:همان( »پردازد مي ها  آن فصل و حل به و شود  مي آشنا زندگي

» وجـوگر   جـست «الگوي    او، بتدريج صفات كهن   هاي    و افشاگري » حامي« با تالش    .كند ايستادگي
  :شود انگيخته مي  زنده و عطش شناخت و آگاهي در وي برخسرو كينيز در وجود 

ـــهان   ــار مـــ ـــاي يادگــ ــت كــ ــدو گفــ  بــ
ــويي   ـــهرياران تــ ـــر شــ ــاج ســـ ــه تــ  كــ
ــسي   ــو كــ ــوهر تــ ــست از گــ ــبان نيــ  شــ

 

پـــــــسـنديده و ناســــــــپرده جــــــــهان 
كــــه گويــــد كــــه پــــور شــــبانان تــــويي

ــس   ــتان هـ ــن داسـ ــسي  وزيـ ــن بـ ــا مـ ت بـ
)269: 1387فردوسي،  (  

را » جـوگر و  جست «،تكامل نايافته » حاكم«و يا   » نابودگر«اما موانعي چون حضور     
. دارنـد  مـي هاي سائقي چون آگاهي از گذشته يا رازي كتمـان شـده دور نگـه        از انگيزش 

  را بيازمايـد تـا درصـورت   خـسرو  كي كه  براي اينك افراسياب يتحردر  سعايت جاسوسان   
پيرسـون و  . (بزند، گوياي همين نكته است را همانند سياوش گردن  خسرو  كيايستگي  ش

بـا حيلـه كيخـسرو را از        » حامي«پيران با درايت بار ديگر در نقش         )269 :1392مار،  كي
 سـفر «رهاند و بدين ترتيب مراتب ورود او را به آيين             آفرين افراسياب مي    چنگال وحشت 

پايان اين ايام، آغاز مرحلة     ) 270-269 :1392مار،   و كي  پيرسون. (دكن  مهيا مي » قهرمان
  . استخسرو كينخست سفر 
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  گريز از توران  -
» سـفر قهرمـان   « پاياني   ة نمايش مرحل  ، از توران به ايران    خسرو  كيماجراي گريز   

تر در سفر سياوش ناتمام مانـده بـود و فردوسـي مـاجراي بازگـشت را در                   است كه پيش  
 ترسـيم   - حقيقت نماد بازگشت حيات و باروري به عالم اسـت          كه در - خسرو  كيداستان  

 در واقـع نمـاد   خـسرو  كـي رويـد،    مييشود و از خون او گياه  سياوش شهيد مي  . كند  مي
آيد كه بنـا   اين تلقي هنگامي عقالني و منطقي به نظر مي       . بازگشت او به اين جهان است     

 )215-211: 1373بهـار،   . (انيمبد» مرد سياه « معناي نام سياوش را      بهارمهرداد   نظر   رب
سياوش نماد خداي نباتي است كه از خصلت گياهي خويش در اساطير به هيأت انساني در                

كـه بـا      گـردد؛ چنـان     ها بدل شده است و سرانجام به همان نهاد اولية خويش بازمي             حماسه
» ريبـاس «گياهي به نـام  به دست اهريمن، از نطفة او كه به خاك رسيد،   »كيومرث«مرگ  

ت أت نباتي بـه هيـ     أاين گياه بعدها از هي    .  بلند و پانزده برگ بود     ةروييد كه داراي يك ساق    
. به عنوان پدر و مـادر جهانيـان از آن بـه وجـود آمدنـد               » مشي و مشيانه  «انساني درآمد و    

 نماد بازگشت حيات و باروري به عـالم بـويژه   خسرو  كيو  ) 17-13: 1383كريستين سن،   (
ا بازنمايي چرخة تكامل كيهاني است كه پس از مرگ سياوش به دسـت              ايران زمين است ي   

ايـن موضـوع در خـواب گـودرز از جانـب            . افراسياب دچار خشكسالي و ستروني گشته بود      
شـود كـه راه عـالج را در بازگردانـدن بازمانـدة نـژاد                 القا مـي  ) پيك وحي (سروش آسماني   
  )284-283: 1387فردوسي،. (خواند مي) خسرو كي(فرهمند كياني

» دست نجات از خارج   «با نام   » سفر قهرمان «اكنون آغاز يكي از مراحل بازگشت        
اش نياز به كمك از خـارج         ممكن است براي بازگرداندن قهرمان از سفر ماورايي       «است و   

يا به بياني ديگر ممكن است دنيا مجبور شود به دنبالش بيايد و او را با خود ببـرد؛     . باشد
ن مسكن عميـق و مـاورايي بـراي بازگـشت بـه حالـت بيـداري كـه                   زيرا ترك سعادت آ   

هـاي    حمايـت ) 1389:215كمپـل، (» .كند، چندان سـاده نيـست       را آشفته مي   خويشتن
شـود و جـسارتي كـه گيـو بـراي نجـات               غيبي سروش كه در خواب گودرز نمايانده مـي        

ر ايـن مرحلـه   گذارد مظهـ   و گذراندن او از توران به ايران از خود به نمايش مي  خسرو  كي
 در را جـواني  ناگهـان  ،سـال  هفـت  از پس و رود  مي توران به ناشناس صورت به او. است
 نـشان  ةمـشاهد . گـردد  بيند و جوياي نـشاني از سـياوش در وجـود او مـي           مي زاري  بيشه

والني و سخت را بر او آسـان  مشقت سفر ط حال و ، گيو را خوشخسرو كيسياوش بر تن   
رسـند و از      گيو از مرغزار توران بـه رودخانـه مـي          راه فرنگيس و   به هم  خسرو  كي. دكن  مي
  )296: 1387فردوسي،. (كنند جا عبور مي آن
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 خـسرو   كـي  يـافتن  بـه  »حـامي «و  » جـوگر و  جـست « الگـوي   كهـن  نقش در گيو 
پيرسـون و   ( »اش  دروني نياز كردن برطرف و عميقش هاي  كنجكاوي پاسخ« پردازد تا   مي
 حيات دوباره و اميـدي      ة از رودخانه نشان   خسرو  كيگذراندن  .  را بدهد  )68: 1392مار،  كي

گونـه كـه مهـرداد       كند؛ همان   است كه به تحقق اهداف اهورايي در ايران زمين كمك مي          
دانـد كـه در       اي از فرهمندي و رسيدن به مقـام بزرگـي مـي             بهار نيز گذر از آب را نشانه      

يونگ نيـز آب را نمـادي بـراي          )260: 1375بهار،.(اي بدان معتقد بودند     باورهاي اسطوره 
سـبب انبـوهي   دانست و معتقد بود رودخانه و دريا به         باروري، تولد و رستاخيز مي     ةچرخ

  ) 249: 1373يونگ، . (اند آب، نمادي براي معنويت نامتناهي و تولد دوباره
كند به  سعي مي »جو جنگ«و » حامي«الگويي  كهن هاي ويژگي از استفاده با گيو 
 داسـتان  قهرمـان  «واقـع   در .و دفع موانـع پيـروزي بپـردازد        خسرو  كي از مراقبتدفاع و   

 مانع يا دهد  مي نجات را اي  زده  وحشت زن يا ديده  آسيب شجاعانه، فرد  اغلب »جو جنگ«
  ) 53: 1392مار، پيرسون و كي(».كند مي وار هم را ديگري بزرگ

اي قـدرت حـامي     هـ   به كمك پشتوانه   »يتيم بودگي «با پيشينة   » وجوگر  جست «
دهد و بـا      بيني استقامت نشان      د و با واقع   رو شو   هاي زندگي روبه    كند با نااميدي    تالش مي 

به تحقق ايـن اوضـاع چـشم        » جو جنگ«الگوي    هاي كهن   روي آوردن به برخي از ويژگي     
  :دشو مشاهده مي گيو با خسرو كيكه در مخاطبة  دوزد؛ چنان 

ــدو گفــــت  ــيبــ ــسرو كــ ــسازخــ   اي رزمــ
ــ ــا  ز دام بـــ ـــن رهـــ ـــم مــــ  ال يــافـتـــ

 بــــه هــــامون مــــرا رفــــت بايــــد كنــــون
 

ــد دراز     ــن شـ ــار مـ ــر كـ ــو بـ ــر تـ ــون بـ كنـ
تـــــو چنــــــدين مـــــشــو در دم اژدهـــــا
ــون    ــيد خـ ــر شـ ــشير بـ ــه شمـ ــشاندن بـ فـ

)291 :1387فردوسي، (  

رهند و اين گريز       و فرنگيس به كمك گيو از موانع افراسياب و تورانيان مي           خسرو  كي
در . اسـت » فرار جادويي«اي ديگر از سفر قهرمان با نام       دة مرحله دهن  كيخسرو از توران نشان   

اگر قهرمان برخالف ميل نگهبان، گنج غنيمتي را به چنگ آورد و يا اگر خدايان و                «حقيقت  
اي تبـديل بـه       ديوها راضي به بازگشت قهرمان نباشند، آن گاه آخرين مرحلة چرخة اسطوره           

شود و حتي ممكـن اسـت موانـع جـادويي و              ار مي د  آور و اغلب خنده     تعقيب و گريزي نشاط   
) 206: 1389كمپـل، (».هـاي فـرار، بيفزايـد    گريزهاي اعجازگونـه، بـر شـگفتي و پيچيـدگي       

 يـافتن  بـراي  وجـوگر   جست «است؛ زيرا » وجوگر  جست« شخصيتي مرحله اين در خسرو  كي
 وضعيت  او .كند  مي ماجراجويي اش  دروني نياز كردن برطرف و عميقش هاي  كنجكاوي پاسخ

پيرسون (».شود  ميبيروني يا دروني سفر نوعي راهي و گفته ترك را اي كننده خسته و محدود
او و تمـام   درونـي  نيـاز  كه پدرش انتقام وجوي جست در نيز خسرو كي )69: 1392مار، و كي

  .گريزد تورانيان مي از حصار و اختناق ايرانيان است،
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   زندگي در ايران: پ
  قبل از پادشاهي -

در اين مرحله    .نشاند  مي زرين تخت بر را او كاووس و رسد  مي ايران به خسرو  يك 
قهرمـان  «. شـود   ميكند و وارد ايران   از سفر قهرمان كيخسرو از آستان بازگشت عبور مي        

جـا خـواني را پـشت سـر          كنـد و آن     شناسيم به ظلمـات سـفر مـي         مي از قلمرويي كه ما   
. شـود   اسير و در معرض خطـر، از نظـر مـا گـم مـي              كند و يا دوباره       گذارد و تمام مي     مي

  ) 224: 1389كمپل،(» .اند بازگشت او را، بازگشت از جهان فراسو توصيف كرده
 ابتـدا  بايـد  كار اين براي است و  افراسياب از گرفتن انتقام او اصلي  اگرچه انگيزة 

 مقام سلطنت   آورد، اما براي او رسيدن به      دست به را پادشاهي و پهلوانان بر تسلط قدرت
پيـروي از دسـتور خداونـد بـراي شكـست دشـمنان           «مندي از فرّة ايـزدي        به سبب بهره  

ايـن  . اهميـت دارد  ) 55: 1392مـار،     پيرسـون و كـي    (نيـز   » هاي درونـي    بيروني و ضعف  
ي تكامل يافته و معنوي است كـه اراده و خودمهـاري الزم    »جنگجو«الگوي    خصلت كهن 

مـار،    پيرسـون و كـي    .( و انجام فرامين خداوند را داراست      براي گام نهادن در مسير تكامل     
از اين روست كه براي رسيدن به اعتقادات خويش از هـيچ كوشـشي دريـغ                ) 55: 1392
پيرسـون و    .(پـذيرد   را به هيچ وجـه نمـي      ن  هاي اطرافيا   گيري  ورزد و كوتاهي و بهانه      نمي
قع ريـشه در پيـشينه يـا        ايمان به هدايت و دستگيري خداوند در وا       ) 55: 1392مار،    كي

الگـوي    خـصايص كهـن     دارد كه آن برخورداري از     خسرو  كيالگوي نخستين زندگي      كهن
در ابتدا ممكن است    . داند  خداوند را راهنما و حامي خود مي      » «يتيم«است؛ زيرا   » يتيم«

اي از اشتباهاتش و خشم خداوند بداند؛ اما زماني كـه خـود را بهتـر                فالكت خود را نشانه   
دارد، به اين عقيده كه خداونـد در      اي خود گام برمي     ناسد و در راه پيشرفت اسطوره     ش  مي

بخـشيد، اعتقـاد پيـدا      كنار او خواهد بود و به او آرامش، التيام، شادابي و توانايي خواهد              
 بـر پهلوانـان مـدعي حكومـت         خسرو  كي غلبة   )47: 1392مار،    پيرسون و كي   (».كند  مي

 .الگوسـت   هاي تحقق خصايص اين كهـن        نشانه  اهريمنان لعة ق فتح چون توس و فريبرز و    
  )304: 1387فردوسي،(

  پس از پادشاهي -
تكامـل  » حـاكم «الگـويي    به ضرورت خصايص كهن ،خسرو  كيبا بر تخت نشستن     

خشكسالي و بازگشت حيات و شـادي   از بين رفتن ايام. شود يافته در وجودش آشكار مي  
. هـاي ايـن تكامـل يـافتگي اسـت           جهان از نـشانه    رد عدالت شدن  و گسترانيده  و باروري 

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  128

 

 ةرابطـ  و هـستي  كـه  اي  عـده  بـا  اغلب »حاكم« داستان«: مار نيز معتقدند    پيرسون و كي  
 خطـر  بـه  الزم اسـتعدادهاي  و منابع كمبود و بد اوضاع، حكومت  نابساماني علت به ها آن

 ايـن  بهبـود  رد »حـاكم « شكـست  يـا  موفقيـت  به نهايت در و شود  مي آغاز است، افتاده
 راه هـم  گروه رفاه و نظم، هماهنگي، آسايش   برقراري با او  پيروزي .شود  مي ختم وضعيت
پذيري براي كمك و  مسؤوليت« از آنجا كه  )101: 1392مار، پيرسون و كي(».بود خواهد

) 103 :1392مار،    پيرسون و كي  (»بخشد  معنا مي » حاكم« زندگي   خيرخواهي عمومي، به  
ياب به سبب خون ناحق سياوش و تحميل خشكي و فقر بر ايرانيان راهـي               انتقام از افراس  

  :شود براي بازگشت آرامش و رونق و فراواني نعمت دانسته مي
 كنـــون گـــــر همـــه ويـــژه يـــــار مــنيــــد
 بـــه كـــين پـــدر بـــســت خواهـــــم ميــــان
 اگــــر همگــــــنان راي جنــــــگ آوريــــــد
ـــود   ــرون شــ ــيش بيـ ــخن بـ ــن سـ ــرا ايـ  مـ

 

ــر    ــه سـ ــر بـ ــه دل سـ ــد بـ ــتدار منيـ  دوسـ
ـــرانيان  بگـــــــردانم ايـــــن بـــــــد ز ايــــ
بكوشــــــيد و رســـــــم پلنـــــگ آوريـــــد
ز جنــــگ يــــالن كــــوه هــــــامون شــــود

)307: 1387فردوسي، (  

شناسي شخصيت، بسبب موقعيت  ها در روان  مانند همة انسانخسرو كيشخصيت 
الگويي  نانگيزة ياري به سرزمين ايراني بار ديگر خصايص كه      . حوادث زندگي ثابت نيست   

ضـمن  . است» حاكم«الگوي    سازد كه مكمل كهن     را در وجودش برجسته مي    » جو  جنگ«
هـايي   در وجود او، شامل روايـت  » جو  جنگ«الگوي     و تبلور كهن   خسرو  كيكه داستان     اين
 گذشـته  هـاي   به علت نارضايتي   جويي  انتقام پي در آنها اصلي هاي  شخصيت«شود كه     مي

   )54: 1392مار، پيرسون و كي(» .است
هاي متعدد سپاهيان ايراني استمرار خـصايص ايـن دو       هاي پياپي و پيروزي     جنگ

الگوي غالـب و   دهد و اين با وجود كهن  نشان ميخسرو كيالگوي مكمل را در وجود     كهن
كـه بـه    » يتيم«الگوي    ؛ يعني كهن  خسرو  كينخستين و سرشته يا نهادينه شده در وجود         

» فرزانه«يا  » جو  جنگ«،  »حامي«الگوي    نة تحوالت به كهن   مار در دام    قول پيرسون و كي   
  )45 :1392مار،  پيرسون و كي. (بدل خواهد شد، مطابقت دارد

بتـدريج بـراي    » بيـژن و منيـژه    « در داسـتان فرعـي يـا اپيـزود           خسرو  كي نقش  
سازد؛ زيرا به تصريح       نمايان مي  خسرو  كيرا در وجود    » فرزانه«الگوي    مخاطبان بروز كهن  

هـاي اسـرارآميز و    شناختي پيرسون از يك سو حادثـة پـيش آمـده از نـوع داسـتان        نروا
 .شـود  براي يافتن حقيقـت دسـت بـه كـار مـي      » فرزانه«شود و     پيدايش مجهول آغاز مي   

» جادوگر«اي كه با »فرزانه«تصويرهاي «و از ديگر سو، ) 116: 1392مار،  پيرسون و كي(
پيرسـون و   ( ».نما هستند    ابزارهاي روشنگر و آينده    باشد، گوي بلورين و ساير      تلفيق يافته 

الگـو را در وجـود         نمـود ايـن كهـن      خـسرو   كـي نمـاي     جام جهـان  ) 117: 1392مار،    كي
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 .شـود   مـي  مـشكل  حـل  خواهان و رود  مي خسرو  كي نزد گيو. كند   برجسته مي  خسرو  كي
 رستم سپس .يابد  مي چاهي در را بيژن و كند  مي نگاه خود نماي  جهان جام در خسرو  كي
الگو فرصتي است براي به دست        انرژي اين كهن  «كه    كند؛ چنان   مي روانه او آزادي براي را

 :1392مـار،   پيرسون و كي  ( ».آيند  دست مي آوردن دانش و آزادي كه با دانستن حقيقت ب        
116(  

اهيـت  رخ وجهي ديگر از م      دوازده جنگ در تورانيان و جنگ با   گودرز در داستان  
» جـادوگر «الگـوي     هاي كهـن    د و آن استفاده از ظرفيت     شو   برجسته مي  وخسر  كيرازآلود  

 از اي  نامـه  طـي  بيايـد  تـوران  سـپاه  پـشتيباني  بـه  افراسـياب  ترسـد   مي كه گودرز. است
 راهي بزرگان با مشورت از پس نيز خسرو  كي .برود او حمايت به كه خواهد  مي خسرو  كي

اك  دنبـال  بـه  كـه  گـستهم  يانـدك  از  پـس  .رود  مـي  گودرز نزد به و شود  مي جنگ و لهـ 
. شـود   انـده مـي   بازگرد سپاه گاه  خيمه به بيژن توسط ناتوان و بود، زخمي  رفته فرشيدورد

 بـا  نيـز  خـسرو   كـي  .برند  مي خسرو  كي نزد ندارد، كشيدن نفس تاب گويي را كه  گستهم
يز مهيـا   ن» حاكم«زماني كه انرژي    «. دهد  مي شفا را داد، او   مي شفا را ها  زخم كه اي  مهره

 ».گيـرد   مستقيما مديريت امور را بدست مي     » جادوگر«باشد يا اگر موقعيت ايجاب كند،       
اي   در شاهنامه غير از كاووس، كيخسرو كياني هم مهـره         «) 109 :1392مار،  پيرسون و كي  (

هاسـت و بـرخالف آن، نيـروي          دارو درمـان خـستگي      چون نـوش    نياكاني بر بازو دارد كه هم     
تـوان بـراي      جاست كه مـي     از اين . شود  مي  هاي گستهم نشان داده      زخم شفابخشش با مداواي  

شهرياران پيشدادي و كياني ايران خويشكاري پزشكي قائل شد و آن را بازمانده و نمـودي از        
اي و    اجتماع سه نقش فرمانروايي، جادوگري و پزشكي در وجود يك تـن در سـاخت قبيلـه                

ست كه با توجه بـه غلبـة باورهـاي مـذهبي و             حقيقت اين ا  ) 99: 1375بهار،(».كهن دانست 
 را بايست در پيوند معنوي و دعا و نيـايش           خسرو  كي، قدرت شفابخشي    خسرو  كيمعنوي در   

هـاي بـروز      اي كـه پيرسـون ذيـل يكـي از جنبـه             وجو كرد؛ نكته    عاشقانة او با خداوند جست    
مـار،    يپيرسـون و كـ    .( بدان تصريح كـرده اسـت     » جادوگر«الگوي    خصايص شخصيتي كهن  

1392 :110(  
كنـد؛ امـا      مـي  آغـاز  را افراسـياب  با خود بزرگ جنگ خسرو  كي ماجرا اين از بعد

جهـان،   بـا  همـاهنگي  بـراي  عملي زيرا است؛ اخالقي خود ذات به بيداد برابر در جنگ«
 بست كه پيمان بهر از  سياوش .است آن با بودن آيين به و مرگ و زندگي داشتن سامان

 آفريـدگان  ةهمـ  هماننـد  نيز او جنگيد؛ زيرا  داشت كه پيمان بهر از خسرو  كي و نجنگيد
 هـر  بـا  جنگيـدن : اسـت  بـدان  عمـل  او كـاري   خويش كه است پيماني در جهان با نيك

 ةآنچه در ادامـ    )198: 1354مسكوب،(».افراسياب هر با بيدادگر، جنگيدن  و شكن  پيمان
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نـوي اسـت كـه از خـصايص         خيـزد، بـروز باورهـاي مع         برمي خسرو  كياين نبرد از وجود     
هاي معنوي مانند دعـا و        از فعاليت » فرزانه«الگوي    كهن«است؛ زيرا   » فرزانه«الگوي    كهن

: 1392مـار،     پيرسـون و كـي    (».نمايد  نيايش براي ايجاد ارتباط و آگاهي دروني استفاده مي        
 تـوان   مـي خـسرو  كيدر ادامة جنگ با افراسياب شاهد شكوفايي اين خصلت در نهاد      ) 118
 از بزرگـي   بخـش  .رسيد انجام به جنگ با سياوش پسر جهاني دو رسالت«در حقيقت   . بود

 در توران و ايران پهلوانان هاي  رزم يا افراسياب با او هاي  جنگ وقف شاهنامه پهلواني دوران
پيرسـون و    (».اسـت  افراسـياب  دوران كـردن  تمـام  راه تنهـا   جنگ .اوست پادشاهي زمان
  )191 :1392مار، كي

» فرزانه«و  » جو  جنگ«،  »حاكم« الگوي  كهن بزرگ، سه  جنگ اين كه در   وجود اين با  
الگـوي     ظهور و بروز دارنـد، ولـي نهادينـه شـدن كهـن             خسرو  كيبه عنوان مكمل شخصيت     

 و  خـسرو   كيبيش از همه اهميت دارد؛ عاملي كه موجبات ترك دنيا و زهدپيشگي             » فرزانه«
الگـوي   ت يـا بـه قـول يونـگ شـكوفايي كهـن      سرانجام رسيدن به حقيقت و تكامل شخـصي    

اي ديگر از سفر قهرمانانة خود با         بدين ترتيب، كيخسرو نيز وارد مرحله     . شود  مي» خويشتن«
اگر در دنياي عمل، انسان نگران نتيجة اعمالش باشد، مركـزيتش در            «. شود  مي» آزادي«نام  

ش را در دامـان خداونـد     دهد؛ ولي اگـر نتيجـه و ثمـرة اعمـال            اصل جاودانگي را از دست مي     
اي به درگاه برده باشد كـه او را   ها رها شود، درست مثل اينكه قرباني        گذارد، به واسطة آن     مي

  )245: 1389كمپل،(» .رهاند از اسارت درياي مرگ مي

  بيداري قهرمان درون و ترك سلطنت - 
 و پادشـاهي  از خـسرو   كـي سياوش،   خون جويي  انتقام و افراسياب كشتن از پس 

 تـا  پردازد  مي خدا با نياز و راز ايزدي، به  فرّة كردن  گم خوف از و بود شده خسته دنيا اين
 ايـن  حماسـه  اصـلي  منطق «.ببرد دنيا اين از و دهد جاي خود نيكان جاي در را او خدا
 با كه است اين نشان خسرو  كي نمادين عمل و زاست  تباهي دراز، دولت و شادي كه است

 از راه ايـن  در  اگرچه .كرد حفاظت و داشت پاس بايد را بدي، نيكي  رفع و قدرت استقرار
 حفاظـت  ي  سـايه  در تنهـا  نيز پادشاهي اصل كه نباشد؛ چرا  گريز هم پادشاهي گذاشتن

يـابي    گاه چيزي جز دسـت    دنيكي در اين دي   ) 320 :1379مختاري،(».است محترم نيكي
ين باور است كه تنهـا حقيقـت        نيز بر ا  » فرزانه«الگوي    به حقيقت و راستي نيست و كهن      

  )119: 1392مار،  كي -پيرسون . (است كه انسان را به مقصد آزادي خواهد برد
   ة مرحلـ  -كنـد   كه كيخسرو در قالـب سـفر قهرمـان تجربـه مـي            - آخر   ةاما مرحل  

. هنر ارباب دو جهان، آزادي عبور و مرور در دو بخش آن است            «. است» ارباب دو جهان  «
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ت زمان، به سوي اعماق سـبب سـاز و بازگـشت ازآن، آن هـم بـه                  حركت از سوي تجليا   

طوري كه قواعد هيچ يك از اين دو سو، به ديگري آلوده نشود، ولي در عين حـال ذهـن           
  )237: 1389كمپل،(». ديگر بنگردةبتواند يكي را از دريچ

» يتـيم «الگوي شخـصيتي او كـه فراينـدي از             و كهن  خسرو  كيسرانجام زندگي    
زمـين نمـوداري از     «است، نموداري از تحقق اين فرضـيه اسـت كـه            » فرزانگي«بودن تا   

 گايـا،  ة و نظريـ ) J.E. Love Lock (الوالك . اي.  جيِةاست و به گفت» فرزانه«الگوي  كهن
و ايـن   ) 118: 1392مـار،     به نقـل از پيرسـون و كـي        (».موجودي زنده و تغييرپذير است    

و ) جـا سـياوش   در ايـن ( خـداي شـهيد شـونده   الگوي  اي است كه به درستي با كهن        نكته
 نمـادي از قهرمـان      خسرو  كي. متناظر است ) خسرو  كيجا   در اين (ي باروري و حيات       الهه

 ة كه ادام  -است و سرنوشت دراز دامن او     » جاودانگي«الگوي    جوي كهن و  آرماني در جست  
 او را در    جويو   تكاپو و جست   - ايرانيان است  ةزندگي سياوش ديگر قهرمان آرماني حماس     

اي كه درست محل تالقـي يـا          كند؛ نقطه   سفري هدفمند به سوي جاودانگي بازنمايي مي      
  .تقاطع انسان حماسي و انسان عارف است

  گيري نتيجه
 يـك منظومـة    را بايـست در      خـسرو   كيسازي فردوسي از سياوش تا        شخصيت .1

يداري قهرمـان   پيوسته درنظر گرفت كه هم از نظر چرخة مرگ و حيات و به دنبال آن ب               
 و هم از    -شود   حقيقت ايجاد مي   ةيابي به سرچشم     با دست  خسرو  كيكه در وجود    -درون  

در سـياوش و    ) يتـيم (الگـويي     بازگشت كهن . اند   مكمل يكديگر  ،نظر كيفيت سفر قهرمان   
اي  نـشانه » فرزانـه «الگوي   و سرانجام تبديل به كهن  خسرو  كيالگو در وجود      آغاز آن كهن  

سـياب  است؛ زيرا اين فرزانگي عامل شفابخشي، نجات ايران و سرنگوني افر       براي اين مدعا  
دادن راه هـدايت و رسـتگاري يـا رسـيدن بـه مـرز                 و ديو خشكـسالي و سـرانجام نـشان        

  .استجاودانگي 
از نظر مراحل سفر قهرمان نيز، ايام زندگي سياوش در توران زمين، حـاوي دو           . 2

  . بازگشت استة آيين تشرّف و دورةدور
 از نظر فراز و فرود و پيچيـدگي و بـه سـبب رنـگ و       خسرو  كيداستان زندگي   . 3

عرفـاني  - حماسي ةاي، تلفيقي از نوع سفرقهرمان در حوز        بوي حماسي، عرفاني و اسطوره    
طـور بـه      اين ،اند   حيات سياوش دانسته   ةخسرو را ادام   كه زندگي كي   با توجه به اين   . است

بازگـشت   «ة را مرحلـ   خـسرو   كـي ن زنـدگي    تـوان كليـت داسـتا       رسـد كـه مـي       نظر مـي  
  .اي قابل تأمل است در زندگي سياوش دانست كه خود نكته» سفرقهرمان
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مـار از     كـي -خسرو مطابق رويكـرد پيرسـون      داستان تحول و بيداري درون كي     . 4
شود و سرانجام با دروني شدن خـصايص          آغاز مي » معصوم«و سپس   » يتيم«كهن الگوي   
رسد و سرانجام بـا تبلـور خـصايص           به اوج مي  » جادوگر« و   »وجوگر  جست«كهن الگويي   
بـدين ترتيـب، پايـان سـفر قهرمـاني          . رسـد   تكامل مي به تكوين و    » فرزانه«كهن الگوي   

  .است» ارباب دو جهان«و » آزادي«، معادل ورود قهرمان به مرحلة خسرو كي

 ها نوشت پي

  ازي مدار  تويي خويشتن را به ب        نخسـتين فطرت پســين شــمار. 1
جا كه امكان طرح مبسوط اين دو نظريه به دليـل حجـم محـدود مقالـه وجـود         از آن . 2

شود به اختصار اصول كلي مباني نظري براي آشنايي خوانندگان تبيين و اصـول   ندارد، سعي مي  
  .مبنايي آن در هنگام تحليل بكار گرفته شود
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  133 ...تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و كيخسرو

  

 

  فهرست منابع
 هـاي ادبـي،     فصلنامة پژوهش  ،»و كيخسرو سياوش،مسيح  «).1388. (آيدنلو، سجاد  -

 .24-9سال ششم، شماره بيست و سوم،صص 

تحليل داسـتان سـياوش بـر پايـة نظريـات           «).1386. (اقبالي، ابراهيم و ديگران    -
 .85-69هاي زبان و ابيات فارسي، شمارة هشتم،صص  فصلنامة پژوهش ،»يونگ

  . نشر چشمه:، تهراناز اسطوره تا تاريخ). 1384. (بهار، مهرداد -
  .انتشارات آگاه: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران). 1375(. بهار، مهرداد -
انتشارات : ، چاپ اول، تهران   جستاري چند در فرهنگ ايران    ). 1373 (.بهار، مهرداد  -

  .فكر روز
، ترجمة كاوه نيري، چاپ زندگي برازندة من). 1392. (پيرسون، كارول و هيو كي مار -

 .انتشارات بنياد فرهنگ زندگي: هفتم، تهران

، ترجمة محمد گـذرآبادي،     هنر شناخت مردم  ). 1390. (تيگر، پل دي و باربارا بارون      -
 .انتشارات هرمس: چاپ دوم، تهران

انتـشارات  : ، چـاپ اول، تهـران     انـسان آرمـاني و كامـل      ). 1368. (رزمجو، حـسين   -
 .اميركبير

ـ «). 1392. (طاهري، محمد و حميد آقاجاني     - الگـوي سـفر قهرمـان        ين كهـن  تبي
 فـصلنامة ادبيـات عرفـاني و        ،»خـوان رسـتم     براساس آراي يونگ و كمپل در هفت      

 .198-169شمارة نهم، سال سي و دوم،صص شناختي،  اسطوره

، به كوشش سعيد حميديان، چـاپ سـيزدهم،         شاهنامه). 1387. (فردوسي، ابوالقاسم  -
 .نشر قطره: تهران

ــيدعلي  - ــسينعلي و س ــادي، ح ــم زادهقب ــدگاه  «). 1388.( قاس ــل دي ــد و تحلي نق
، 4، مجلـة جـستارهاي ادبـي، شـمارة          »مستشرقان غربي دربارة حماسة ملّي ايران     

 .214-191صص

 مدرنيـستي   -تحليل روانـشناختي  «).1392. (قاسم زاده، سيدعلي و فاطمه سرباز      -
ل هـاي ادبـي، سـا        پـژوهش  ،»بيداري قهرمان درون  ي    وتن برمبناي نظريه    رمان بي 

 .142-113صص   چهل و دوم،دهم، شمارة

تحليل داستان كيخسرو در شاهنامه براساس روش نقد        «).1389. (قائمي، فرزاد  -
  هــاي ادبــي، ســال هفــتم، شــماره بيــست و هفــتم،    فــصلنامة پــژوهش،»اي اســطوره
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 1393بهار و تابستاندهم، هف، شماره دهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  134

 

  .100-77صص 
، ترجمة شادي خسروپناه، چاپ چهـارم،       قهرمان هزارچهره ). 1389. (كمپل، جوزف  -

 .انتشارات گل آفتاب: هدمش

 .اهللا صفا، علمي و فرهنگي  ذبيحة، ترجمكيانيان). 1381. (كريستن سن، آرتور -

 ترجمه و اقتباس محمود ساعتچي، چاپ       .اصول روانشناسي ). 1354. (مان، نرمان .ل -
 .انتشارات اميركبير: اول، تهران

ضـمير، چـاپ      شن، ترجمة مهدي رو   فردوسي و حماسة ملي   ). 1350. (ماسه، هانري  -
 .انتشارات كميتة استادان: اول، تبريز

  .، چاپ دوم، انتشارات توسحماسه در رمز و راز ملي). 1379. (مختاري، محمد -
  .انتشارات خوارزمي: ، چاپ سوم، تهرانسوگ سياوش). 1354. (مسكوب، شاهرخ -
، نـگ مباني روانشناسي تحليلـي يو    ). 1375. (هال، كالوين و ورنون جي نوردبـاي       -

 .ترجمة محمدحسين مقبل، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم

، ترجمـة پـروين فرامـرزي،       روانشناسي و كيمياگري  ). 1373(. يونگ، كارل گوستاو   -
 .آستان قدس رضوي: مشهد
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