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 چكيده
امروزه بررسي متون گذشته از منظرهاي نوين، يكي از محورهاي بنيادين مطالعات ادبي

شناختي يا كهن الگويي كه رويكردي تلفيقي از علومي در اين ميان، نقد اسطوره. است

و انسانچون روان ايـن نـوع. شناسي است، از اهميتي ويژه برخـوردار اسـت شناسي

ي او پـس از مطالعـه.شـكل گرفـت كارل گوستاو يونگيهانديشيهبر پاي،رويكرد

آناسطوره و هـا هاي ملل مختلف، به منشأ كـه حـاوي-» ناخوداگـاه جمعـي«توجـه

به زعم. هاي بشري، معرفي كردرا به عنوان خاستگاه مشترك اسطوره-الگوهاست كهن

كه قهرمان پارچگي شخصيتيكو»تفرّد«يالزمهيونگ،  بتوانـد»قهرمـان« اين است

و خود را از سلطه» سايه«ها، پس از تمام دشواري در.ي آن نجات دهـد را مقهور كند

تحليلـي-اين جستار تالش شد داستان گرشاسب، به روايت اسدي، به روش توصيفي

در اين تحقيق، عالوه بر معرفي شخصيت گرشاسبِ حماسـي،. گيردمورد مطالعه قرار

نقبي هم به شخصيت اساطيريِ گرشاسب زده شد تا ضمن معرفي اين شخصـيت، بـه 

و تفاوتبيان شباهت هم هاي دو روايت اساطيريها و چنين علـتو حماسي پرداخته

و متون پهلوي نابودي نهاييِ. ها تبيين شوداين تفاوت ضـحاك بـه دسـت در اساطير

مي گرشاسب و سايه«و قهرمانِ ما الگوي گيردصورت مي» نبرد قهرمان . كندرا تكميل

و گرشاسب،نامهگرشاسبحماسهدر اما و در سـيطره اوسـت  نبـرد مطيـع ضـحاك

؛ شـود محقـق نمـي اي نبرد با ضحاك است،، كه مطابق با الگوي اسطورهفرجامين او

فراينـد«،»قهرمـان«بـر» سـايه«و سلطه بنابراين به سبب مسكوت ماندن اين موضوع

دهدحماسه رخ نمي ايندرو خودشناسي قهرمان روان» فرديت .

.نوزايي،يونگ،الگوكهن،اسطوره،گرشاسب:واژگان كليدي

و ادبيات فارسي∗ )ي مسئول نويسنده( sanaz.rjbn@yahoo.comكارشناس ارشد زبان
 nikmanesh44@yahoo.comدانشيار زبان وادبيات فارسي ∗∗
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 قدمهم.1

و داستان است؛ از ديدگاه سنّتي،اسطوره قبل از هر چيز »گـرين«گونه كـهآن،يك قصه
بي؛گويد مي و نشان است كه بيانداستاني يا بـه تفسـير جهـان گر عقايد بدوي بودهنام

(پردازدطبيعي مي است براي بيان حقايقي زباني،از اين رو، اسطوره) 325: 1370گرين،.
.و تخيل بشر قرار داردل تعقّكه برون از

و اسـطوره به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه همـواره مـرز دقيقـي ميـان حماسـه
هـا كـه از سـنتي حماسه؛ اندوجود دارد كه محققان بسياري سعي در بازنمودن آن داشته

و ومياند، روايات قومي معموالً منظشفاهي سرچشمه گرفته اند كه به عصر شكل گرفتن
ميي حماسهاستقرار اقوام سازنده هـا اين روايات منظوم كه گـاه تـا مـدت. گردندها باز

و گاه به صورت مكتوب از نسلي به نسل ديگر انتقال مي  يابنـد، مـدعي بـازگفتن شفاهاً
آن.ندي يك قومحقايق حوادث گذشته به اعصـار،هااما زمان رخ دادن وقايع مندرج در

ميگذشته و اين امري دور در زندگي يك قوم باز با زمان ازلي روايات اسـاطيري،گردد
)373: 1387بهار،(.متفاوت است

مي،به طور كلي و بـه تـدريج اساطير به مرور زمان شكلي عقالني به خود ،گيرنـد
ميبر و مردمانه استوار و اينموازين عادي  تـوان مـي كـه اي اسـت جا همان نقطهگردند

م: گفت . شوديحماسه از دل اسطوره زاده
هاي اساطيري كه بعدها به ساختارهاي نوشـتاري درآمـد داسـتانِ يكي از اين روايت

-پـنج هجـرييهسـددر مردان ادب فارسياسدي طوسي يكي از بزرگ. گرشاسب است
نامههاز شـا نامه، به عنوان دومـين اثـر منظـوم حماسـي پـس است كه با سرايش گرشاسب

ويهفردوسي، تالش كرده كه داستان گرشاسب، اين قهرمان بلند آواز اسـاطيري را حفـظ
.اي منظوم عرضه كنددر جامه

ارزش تخيالتـي بـي،تـا روزگـاري نـه چنـدان دورو روايات حماسـي ها اسطوره
و گسـترش آن بـه رفـت دانـش روان امروزه پـيش.شدندمحسوب مي و تحـول كـاوي

و پيـروان آن فعاليتي سيلهو و شـاگردان هـا، هاي دانشمنداني همچـون فرويـد، يونـگ
و همه و برداشـت انسـان معاصـر بـه عنـوان مخـاطبي تأثيري عميق جانبه را بر دريافت

و نيز پژوهش شناسـي بـه عنـوان مخاطبـان خـاص گران مكاتب ديگـرِ اسـطوره عمومي
رااياسطوره پديده،طبق باور يونگ. استبرجاي گذاشته است رواني كـه ماهيـت روح
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آگـاهش چـه دهـد كـه در نـا اسطوره به انسـان سرگشـته توضـيح مـي«؛كندآشكار مي
آن مي و )19: 1386مورنو،(».استچه گذشته چرا ماندگار ماندهگذشته

هاي يونگ بـه»الگوكهن«و» فرديت«ينظريهينيم كه برپايهآدر پژوهش حاضر بر
همي گرشاسبتحليل حماسه و چنين خاستگاه اصلي ايـن حماسـه، يعنـي روايـت نامه

.گرشاسب اساطيري، بپردازيم

 پيشينه پژوهش.1.2
كه،الگوييفرايند فرديتو نقد كهن زمينهدر ـيله عالوه بر مقاالت فراواني ـاگردان مختلـفي به وس ش

و سم » ماري لـوييس فـون فـرانتس«توان به آثارميل هايش نوشته شده است،بيونگ در كتاب انسان
. اشاره كرد،هاي پريانهمچون كتاب فرايند فرديت در قصه

قهرمان در داستانيتحليل اسطوره«هاي ارزشمند ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد، مانند؛ مقاله
ا ـاهنامه باتكيـه بـر«و،)1381امينـي،(» ساس نظريات يونگضحاكو فريدون بر فراينـد فرديـت در ش

ـياوش بـر پايـه«و همچنين) 1389ميرميران،و تسليمي(» شخصيت رستم ـتان س ـاتيتحليل داس نظري
و ديگران،(» يونگ ي تحليل كمبـل» سفر قهرمان در داستان حمام بادگرد«و) 1386اقبالي بر اساس شيوه

ان را پـس از ها نويسندگان فرايند فرديت قهرمدر اكثريت اين مقاله).1391شكيبي،و حسيني(»و يونگ
و يا بعد از سفر مخاطرهها با نيرونبردهاي آن ـان هاي شرور و بـه ايـن گرفـت كـرده بررسـي،آميز قهرم

.استاند كه قهرمان ما در پايان ماجرا به خودشناسيو مطلوبِ نهايي خود رسيدهرسيده
و از چشمنالزم به ذكر است تا كنون گرشاسب الگويي مـورد نقد كهن اندازامه اسدي با اين ديدگاه

و بررسي قرار نگرفته است همتحليل ـابه آن، يعنـي چنين اين حماسه در گرشاسب، و روايـت مش نامه
و  ـايي ـته كـه ايـن پـژوهش تـالش در بازنم تاريخ سيستان، سياقي متفاوت از ديگر آثار حماسـي داش

. موشكافي آن دارد

و فرديتكهن.1.3  يابي قهرمان الگوها
و ناخودآگاهتقسيم فرويـد انجـاميبـه وسـيله نخستين بار،ذهن به دو بخش خودآگاه

و نهاد«ياو در مقاله. شد و»خود و ناخودآگـاه ارائـه نمـود ، تعريف كاملي از خودآگاه
از،كه از نامش پيداستخودآگاه چنان. بندي كرد ها را طبقه آن بخشي از ذهن اسـت كـه

و اعمال خود و قطعـي واسطهبيو باخبر،افكار و تمـام تـرين نـوع ادراك تـرين اسـت،
را. گيـرد جريانات تفكر آگاهانه در اين بخش صورت مي در مقابـل، فرويـد ناخودآگـاه
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اين بخش از سركوب.ستخودآگاهييدانست كه خارج از محدودهبخشي از ذهن مي
و انديشه مياميال ي مانـدن در اجـازه اند كـه تر از آن بودهشود كه خطرناكهايي ساخته

او.ذهن خودآگاه را داشـته باشـند ي زمينـهششـده، پـي ايـن امـر سـركوب،و از منظـر
ميناخودآگاه به (رودشمار و 152-2:133ج، 1382، فرويـد؛229-252: 1373فرويد،.

)89-88: 1388اسنودن،
و فرويد را،تصورات گوناگوني از ضمير ناآگاه داشتند؛ فرويد،يونگ ضمير ناآگاه

آنپديده و يونگ ي اليـه«: يونگ معتقـد بـود. دانستمي1اي جمعيرا پديدهاي شخصي
دعميق و غير تر و ميـان آدميـان مشـترك شخصـي يگري هم وجود دارد كـه كّلـي اسـت
ـاوي آن را ناخوداگـاه جمعـي ناميـد، او كـه اين روان جمعـي)6: 1386مورنو،(».است ح

. انـد ها چونان ذخايري هستند كه از نياكان به ما ارث رسيدهالگوالگو؛ اين كهننام كهناستبه محتوياتي
ـان وجـوه اين روان شناس تحليلي، براي اثبات اين سنخ و به بي هاي باستاني، دست به دامن اساطير شده

آ در. پردازدميباشند، مستقيمي داشتهنكه ارتباط فرهنگي مستقيم يا غيرشباهت اساطير ملل مختلف بي او
.تمامِ اساطير الگوهاي مشابهي كشفو طبقه بندي كرد

الگـوي كهـن الگـويي، از چنـد كـالن بنيـادين كهـن هـاي بندي قالبدر طبقهيونگ
و برخـي هاي كهنبرد كه بعضي حاوي تصاوير نمادين شخصيتمي پربسامد نام الگويي

الگـويي مطـرح در ايـن مقالـه را هاي كهنشخصيت. اندالگوييهاي كهنشامل وضعيت
: بندي كرددسته،توان اجماالً به صورت زيرمي
و رازآميـزش،:)Hero( قهرمان.1 انساني كه صرف نظر از تولـد معمـوالً غيـر طبيعـي

و سـفري صـعب را بـراي خـود رقـم زندگي روزمره و دنياي عادي خود را رها كـرده
و خـاص را بـه دسـت ن، چيـزي هـاي گونـاگو زند تا پس از غلبه بر دشواري مي آورده
را هم قهرمان، پس از بازگشت از سفر،)31-1385:30كمبل،.(رساندخيري قطاران خود

مطابق باور يونگ هر كهـن الگـو كـاركرد خـاص.وردي داردآي خود دستبراي جامعه
بـه) 164: 1386يونگ،.(شودمي» انكشاف خوداگاهي فرد«قهرمان سبب خود را دارد؛ كهن الگوي 

مي،طور خالصه خويشتن نياز به تقويـت» منِ«كند كه سرنمون قهرمان زماني نمود پيدا
.)گرشاسب←(.دارد

اي»گرايانـه هـاي واپـس گـرايش«سـايه.است»من«مقابلينقطه:)Shadow( سايه.2
و بـيش اوليدر وهله«. شودمي»من«هاي مكرر در است كه سبب آشوب) 176:همان(

هـاي مكـرر سايه در من آشوب. نماياندمياز همه، سايه، محتويات ناآگاه شخصي را باز
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قهرمان يا فرد بيش از هرچيز بايد تالش كند بـه)53: 1386مورنو،(».آوردبه وجود مي

←(.و خودشناسي، نخستين شرط الزم رودررويي با سايه اسـت اين سايه مشتبه نشود
و نمـادينِ تعـارضِ ميـان نبرد قهرمان)ضحاك و نيروهاي شرور شكل دگرگـون شـده

ـايالت سـركوب كننـده قهرمان كهن الگويي بايد مقهـور.و اين تمايالت تاريك است»من« ي تم
.استذهن تبديل به سايه شدهيخانهاي باشد كه در نهانشده

رو كهـن. ست از خصلت روحاني ناآگاهمـان پير دانا نمادي«: پيرخرد.3 آنالگـوي گـاهح
و پديدار مي و قادر نيسـت ... گردد كه انسان، نيازمند تفاهم، پند نيك، تصميم گيري است

)73: همان(».تنهايي اين نياز را برآورد به
آن بخشي از موجوديـت»من«. وجود دارد» خود«و»من«همواره تمايزي ميان:خود.4

هاي نهفته، شامل تمامي جنبه»خود«در مقابل،. رواني شخص است كه بدان واقف است
آن.و آشكار روان با هم است آنچه و چه ها كـه در ها كه در خودآگاه انسان قرار دارند

سا،خود«.ندپنهانناخودآگاه  آن اي است كه كنش منظّمدهندهزمانمركز فرايند فرديت از
تـوان او را بـه اتمي است متعلق به سيستم روانـي كـه مـيينوعي هسته.شودناشي مي

و منبع نمايه )241:همان(».هاي رويا انگاشتمثابه مبدع، سازنده
و نشانهيعال دائماً» خود« ميم ـان.دفرستهايي از بخش ناخودآگاه به خودآگاه او منِ قهرم

ميهانمايهاين با كمك  كهو در مسيري قرار . نام دارد» فرايند فرديت«گيرد
و ناآگاهي«توانمي: فرديت.5 و يگانگي آگاهي آن الجـرم دانسـت كـه تحقـق فرديت را محل اتحاد

و استياليي كه زيرا فرانمود شوريدگي؛هايي در پي دارددشواري خويشتن بـر هاي من است در برابر قهر
ـام اجـزاي هدف غايي روان)44: همان(».كندآن اعمال مي ـين تم و انسـجام ب شناسي يونگ ايجاد اتحاد
. روان است

ـاني كامـلو يـك ووگلر معتقد است كه همه ـان،پارچـهي ما در فرايند تبديل شـدن بـه انس چون
و ياران ابدي رو ميبهقهرماناني هستيم كه با نگهبانان، هيوالها، ـاوشدر. شويمرو ـا در تـالش بـراي ك م

و بالگردانان،اغواگران، خيانت،راهانذهن خود، آموزگاران، راهنمايان، هم ـاران وجـوهيرا بـه منزلـه .. ك
و شخصيت حاضر در روياهايمان مي ، وظيفه روانگوناگون شخصيت خودمان شناختي، ادغام اين يابيم

(متوازن استهاي جداگانه در هستي كاملو بخش و چكيـده)60: 1387ووگلـر،. بـه عنـوان خالصـه
ميبحث كهن ـاني تماميـت، پـس از توان فرديت را روندي ناميد كه در آن كهننمونه خود، الگـوي آرم

و فعال مي ت را مـي.شودآشتي با ناخوداگاه روان هوشيار تـوان در دو مـورد زيـر بنابراين فراينـد فرديـ
:خالصه كرد
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؛)persona(»نقاب«ستنو تهي كردن روح از لفافة دروغينِ پيرا)الف
: ترين شـكل ممكـن، بـه تعبيـر يونـگ پذيري يا جريان آگاه ساختن محتويات ناآگاه به كامل كمال)ب

(نوزايي .Jung ،1931 :233 -245(
هـايي وضـعيت يونگ بـه الگويي،هاي كهنبر شخصيتهعالو: الگوييهاي كهنوضعيت.5

و آفـرينش«است؛ الگويي نيز اشاره كردهكهن از انـواع ايـن» نـوزايي«و» مـرگ«،»تولـد
.هاي كهن الگويي هستندوضعيت

را بـه رسـميت» نـوزايي«وضـعيت كهـن الگـوييي مختلـف از پنج گونـه يونگ
ــناخت، آن ــتاخيز روح ش ــا رس و ي ــا ــده احي ــد ش ــر آن تاكي ــژوهش ب ــن پ ــه در اي  چ

)Resurrection (ه، نوعي اسـتقرار مجـدد وجـود انسـان پـس از مـرگ است؛ اين دست
ميي جديدي كه در اينمؤلفه. است و يـا جا وارد شود، عنصر تغيير است؛ تغيير شـكل

اي كـه موجـود بـه گونـه؛اين تغيير ممكن است اساسي باشد. دگرديسيِ هستيِ شخص
مي،احيا شده ميبه كلي چيز ديگري و نيز اي كـه گونـه تواند غيراساسي باشـد بـه شود،

(تنهــا شــرايط عمــومي هســتي او تغييــر كــرده باشــد .Jung،1934-1954 :117(ايــن
يسـي الگويي كه به صورت فرايندي در قالب تجديـد شخصـيت يـا دگرد وضعيت كهن

و قابلگردد از جنبهشخصيت تجربه مي منطبـق،اعتنـايي بـا فراينـد فرديـت هاي متعدد
ش زيرا چنان؛است پـذيري د، هدف فرايند فرديت، از نگاه يونگ، كمالكه به اشاره ذكر

.ستاو نوزايي 

و تحليل روايات پيرامونِ شخصيت.2  گرشاسببررسي

 گرشاسب اساطيريروايت.2.1
تـر بـا بـيش،كـرد كـه منـابع پهلـوي اين مبحث بايد به اين نكته اشارهپيش از پرداختن به

بـا اوسـتا مشـابهت،منابع در خطوط اصلي رواياتاند؛ اين نگرشي ديني به تحرير درآمده
هايي از اوسـتا كـه يـا از بـين يابي به بخشراهنمايي هستند براي دست،بدين سبب. دارند

.اندكاري شدهدست،رفته يا بر اساس دخالت علماي دين زرتشت
و نام پدرش كه پـل ارتبـاط بـين روايـت شخصيت گرشاسب در مورد ، لقب مهمِ او

و از» اثـرت«نوشـابه گـرفتنيهدربار»هوم يشت«به بند دهم حماسه است، بايد اسطوره
و پاداشي كه به او رسيد، اشاره كنيم اين بهروزي بدو رسـيد كـه او را دو پسـر زاده«: هوم
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و گرشاسب، يكـي داوري دادگـذار: شدند و آن ديگـري جـوان) گـذار قـانون( اوراخشيد
و گرزدار زبردست، گيس )138: 1375ا،اوست(»2.ور

مي،مطابق روايات اين يلِ اژدها اوژنِ گرزدار شـود كـه سرنوشـت او مرتكب گناهي
:آمـده اسـت كـه در اوستا بخـش ونديـداد، فرگـرد نخسـتين، بنـد دهـم دهد؛ را تغيير مي

و روستايي كه من، اهورامزدا، آفريدم واي« . آشيان اسـت-كرد دژك-هفتمين بهشت جاي
آن سرزمين پري خنـاثتي را آفريـد كـه بـه گرشاسـبيهپس اهريمن پر مرگ بسان پتيار

بـا ابهـام،يا خيـر3گناه گرشاسب است،كه آيا آميزش با پرياين)661: همان(».بياويخت
بهدر متون پهلوي با وضوح بيش،حال با اين. مواجه است و فرجـام تري گنـاه گرشاسـب
روايـت(.در كتاب روايت پهلوي، گناه او خاموش كردن آتش است.شده استاو پرداخته

گنـاه نيـز بـا پـذيرش مـورد اخيـر، مهركـي ايـرج)48: 1384هينلز،و29: 1367پهلوي،
ميگرشاسب را اين و گرشاسب در آيـين«:كندگونه توصيف مزديسـني جـزو جاويـدانان

است، بنابراين بايد تا روز رستاخيز زنده باشد، اما به سبب اهـانتي كـه بـه آتـش مرگانبي
 رفتـه دارد با تير يك نفر توراني به نام نيهاك به خواب غيـر طبيعـي بوشاسـپ فـرو روا مي
)207: 1380مهركي،(».است

و از نكات چشم اسگير در اين اسطوره آن با روايت حماسي اين بخـش اسيتفاوت
 گرشاسب ِگناهكارِ به خواب رفتـه بـراي اتمـامِ خويشـكاريِ خـود، در اساطير ماجراست؛ 

مطـابق منـابع پهلـوي از جملـه شـود، يعني نبرد با ضحاك، در هزاره پاياني جهان احيا مي
زند بهمن يسن؛ ضـحاك كـه در كـوه دماونـد در زنجيـر23-16بند9و فصل»بندهش«

و بر جهـان مـي، بند مي4در اواخر هزاره هوشيدرماهاست  ،او بـا آزادي خـود؛تـازد گسلد
و آلـوده مـي،ي را به ديوكـامگييهاي اهورابسياري از آفريده در پايـان هـزاره،. كنـد تبـاه

وي گرشاسـب را حيـات. رسـدي مـييبـه پيـدا آخرين جانشين زرتشت يعني سوشيانس
و گرشاسب ضحاك را بـا گـرز از بـين مـي دوباره مي زمـان اسـت كـهو ايـن5بـرد بخشد

مي) بازسازي جهان(» فرشگرد« تمـام عيـارينمونـه،بنـابراين گرشاسـب؛پيونددبه وقوع
و كننده .ي آخرين نبرد در اساطير استقهرمان

و از نقش،در اوستاي موجود اسـت؛ هيچ سخني نرفته،گرشاسب رستاخيزيِنهايي
 هايي از اوستا موجود بوده كه امروزه در دسـت نيسـت اين نكته در بخش،به احتمال قوي
سـت كـه بـر اسـاسااياوستا، متون پهلوي بـاقي مانـدهيرسي ما به آن پارهو منبع دست

. انداوستا نگارشته يافته
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از.2.2  شاسب حماسيگرروايت اسدي
در نوجواني، روزي ضحاك، كه شـاه. تن است پيل پهلواني،قهرمان ما از همان ابتداي تولد

و گرشاسـب را مـي، پـدر گرشاسـب، مـي6سراسر ايران است، به مهماني اثرط .بينـد آيـد
و كماني ويژ. خواهد تا به نبرد اژدها برودضحاك از او مي  اين كار، مهيـاةگرشاسب گرز

آنمي و با ميكند ،سـپس بـه دسـتور ضـحاك،كشد، اين نخستين نبرد اوسـت ها اژدها را
مي»مهراج«براي ياري و با به هند و»بهـو«رود قيـام كـرده،»مهـراج«كـه عليـه ضـحاك

و مي شـود، بـه ديـدار گرشاسـب آغـاز مـي سـپس سـفرهاي.كشـد را مـي»بهـو«جنگـد
مي شگفتي و پرسـشميرود، با برهمنان ديدار هاي هند و پاسـخ كنـد آ هـا هـانهـاي بـين
ميجزيره،گيرددرمي با طرايـف بسـيار از ايـن سـفر بـه ايـران بـازوبيند هاي بسياري را
و مي مييي ديدار ضحاك هدايا در ضمنِگردد ديگر بـه خـواهشو براي بار كندرا نثار او

آنمي»سردار افريقي«و»منهراس«ضحاك به نبرد  و شه رود  در ايـن.دهـد كست مـيا را
مي،ناگهان در روند داستانجا را،در همـين زمـان؛افتدگسستي اتفاق فريـدون، ضـحاك

و خود بر تخت ايران نشسته ا بـه درگـاه خـودرفريـدون گرشاسـب،است شكست داده
و او را به جنگ فغفـور چـين، كـه راه سركشـي در پـيش گرفتـه، مـي مي . فرسـتد خواند

ن و نـهيهكه در كتاب گرشاسب نامـه بـرادرزاد(ريمان، گرشاسب همراه او معرفـي شـده
مي) پسرش نريمان بـه خواسـت فريـدون بـا،پس از بازگشتو رودبه جنگ فغفور چين

در. كند حاصل ايـن پيونـد سـام اسـت دختر شاه بلخ ازدواج مي و در نهايـت گرشاسـب
و سي سالگي مي ميهفتصد و نريمان به جاي او .دنشينميرد

و بـه براي اثبات اين موضوع كه اسدي به دل خواه در اصل روايـت تصـرف نكـرده
اي بـه تـاريخ اي مؤلف نبوده بايد اشارهخدمت ضحاك درآمدن گرشاسب دستكاري سليقه

آن ماجراهاي گرشاسپ را در خطوط كلـي عينـاً ماننـديهكه نويسندسيستان داشته باشيم 
(است اسدي بيان كردهيهناممطالب گرشاسپ يهبـه عقيـد)6-5: 1314تاريخ سيسـتان،.

و بـا كمـي تسـامح گرفتگـاه تـاريخ سيسـتان،،خالقي مطلق بعيد نيست آبشـخور اسـدي،
چهارم كه به دست يكـي از دهقانـان زرتشـتيةمأخذي ارزشمند بوده باشد مربوط به سد

)405-398: 1362مطلـق، خـالقي(.اسـت مأخذي كهن تـأليف شـدهيهترجمه يا بر پاي
و تاريخ سيستان، گرشاسبيكي بودن مأخذ البته الزم به ذكر است كه با اسـتناد نامة اسدي

چراكـه از ميـان ايـن. بـرد، مشـكوك اسـت مـي مهم كه خود خالقي نام7به چهار اختالف
ايـنبا. نامه مسأله كم اهميتي نيست كه بتوان از آن گذشتها اختالف در نسبناهماهنگي
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يكآن،حال و دگرگـوني اصـل اسـطوره چه اهميت دارد ايِ داسـتان در ساني نوع روايـت
. است ست كه اين حماسه در آن شكل گرفتهاايدوره

و گرشاسب حماسي علل تفاوت ميان روايت گرشاسب اسطوره.3  اي

 سنت شفاهي.3.1
و آميخته با افسانه استيهگذشت و ملل مختلف، مجهول چراكه در روزگاران قـديم؛اقوام

و رخدادهاي زمانه و نگارش چندان رواج نداشت، حوادث ها ضـبط در حافظه،كه تحرير
ل اشـخاص بازگوةقو،بدين ترتيب.شدو سينه به سينه منتقل مي در پـرورش،كننـده تخيـ

و برگ دادن به آن دخيل بوده و شاخ و ضمن انتقال، تا حـدي روايـت موضوع هـا از است
و يـا اندگرفتهمي، شكلي نو به خود اندشدهميخود خارجيحالت اوليه ، گـاهي بازتوليـد
آن. شدندبازايجاد مي رسـيم كـه سـنت شـفاهي چه گفته شد به اين نتيجـه مـي از مجموع
، در بسـياري مـوارد نگـارش اسـت كـرده ننده در سـاخت روايـات ايفـا مـيك نقشي تعيين

و تصرف و نداشتن سند، دخل و نسابهمغرضانه ديرهنگام و موبدان .. هـاي ديـن زرتشـت
آن، از ايناست در اصل روايات تغيير ايجاد كرده چه در گذر زمان به دست مـا رو چه بسا
و رو رفته و. اوليه آن باشداي از روايت رسيده، حكايت رنگ به طوركلي ما بـراي اسـتناد
و منـابع پـس از آن تحليل اين متون، سندي قديمي شـرح،تر از اوسـتا در دسـت نـداريم

ميروايات شفاهي هستند كه فرايند شكل گيري آن و هـا انسـان توانـد گـواهي از ذهـن ها
در روند تفكر .آن دوره باشد جمعي

و گوسان.3.2 ها نقّاالن

ج،خنياگريسنت و رسومياز گيـري سـنت شـفاهي نقـش است كـه در شـكل مله آداب
و در ادوار بعـد ادامـه مـي پارتياز دوره،اين سنت. دارد (يابـد ها آغـاز  بـويس،:ك.ر.

1368 :756-780(
و نقاالن گوسان آنيهاتر كردن داستاناببراي جذّها و اساطيري هر بار در ها دخـل
و تصرف مي وكردند ميتري تازه به شكل ديگر رفتـه بنـا بـر، اين روايتها رفتـه دادندشرح

و روايت سنّت انتقال شفاهي، به اصل داستان هاي متعددي در بازگويي اسـاطير ها چسبيده
.به ارمغان آورده اند
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و حماسي بر اساس گاهشماري اوستايي.3.3  زمان زيست گرشاسب اساطيري
در زمان تـور، پسـر،پادشاهي ضحاك كه از زمان جمشيد آغاز شده،يمطابق روايت اسد

و اثرط ادامه مي شـود كـه گرشاسب زماني متولـد مـي. يابدجمشيد، شيدسب، طورگ، شم
درو)1389:70اسدي،(.استسال از پادشاهي ضحاك گذشته 700بيش از  با آن مدتي كـه

و تا به بند كشـيده شـدن ضـحاك  بـه دوره شاهي ضحاك، گرشاسب جهان پهلوان اوست
مييوسيله بـه لحـاظ. توان بـراي ضـحاك تخمـين زد فريدون حدود هزارسال زيست را

دوم از مجمـوع سـهيهـزاره«شـماري اوسـتايي، ايـن تـاريخ، معـادل تطبيق زماني با گاه
يع»سومي هزاره و بـدي»پادشـاهي ضـحاكيهـزاره«ني است، ، كـه دوره آميـزش خيـر
(8است رسـيم به اين براينـد مـي مراجعه به گاهشماري اوستايي با) 139: 1385 بندهش،.
و نـهميبـه سـر» آميـزش«گرشاسبِ حماسه مقارن بـا عصـر فريـدون در دوره كه  بـرد

و نبرد انجامين خود را بـه فرشـگرد، يعنـي هـزاره»رهايي« چهـارم از مجمـوع دوازده،
مي.كندهزاره، موكول مي ،كنـد بنابراين ذهنِ جمعي كه خود را در عصر آميزگي قلمداد

و تاريخِ زيست گرشاسـبِ تغيير ايجاد كرده،ناخوداگاهانه در پرداخت اين روايت است،
و هـيچ اشـاره شدهسبب حماسه  اي بـدان كه نبرد نهايي در اين حماسه مسكوت مانـده

.ودشن

 دگرگوني عقايد مذهبي در عصر شكل گيري حماسه.3.4
و باورهاي مذهبي نيز مي تخطي حماسهيتواند از جمله عوامل ايجاد كنندهتغيير عقايد

مرتكـب،اساطيري به سـبب آزردن ايـزد آذر گرشاسب مند خود باشد؛از روند اسطوره
 بنابراين گرشاسـب عصـرِ؛استبا تير يك توراني به خواب رفتهو به اين دليل گناه شده
بايـد بـه،جهـانيكه در پايان عمـر دوازده هـزار سـاله كار است گناهقهرماني،آميزگي

او. جبران گناهكاري خود بپردازد در در سـاخت ايـن حماسـه سـبب شـده گناهكـاري
ن9كه آتش آن قداست پيشين-الميسايدوره ف-داردرا جـايي اتفـاق راينـد جابـه يـك

و ذهنِ جمعي  او را بـه خـدمت ضـحاك،گرشاسـب كـاري براي نشان دادن گناهافتاده
.درآورده باشد

و حماسه.4 ي گرشاسب بر اساس نظريات يونگتحليل اسطوره

و قرنشخصيت و حماسي كه در طول اعصار ميـــا پرداختـههاي اساطيري ،دــشونه
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ال نـد، چنـان ايرانياننمايانگر الگوي ذهني و نمايـه كـه ظهـور هـا در گوهـاي شخصـيتي
و دغدغههاي فردي خواب و، بيانگر ويژگي رواني هـاي زنـدگي آن فـرد اسـت، ظهـور

مي،الگو از اين سنخبروز هر كهن و بـه نشان دهد كه در ساختار ذهن انسـان اسـاطيري
.گذردتبع آن ذهنيت انسان عصر تمدن، حماسي، چه مي

و فرايند فرديت در حماسنمونه كهن.4.1  نامهگرشاسبيهها

 قهرمانهاي گرشاسب در نقش الگوي ويژگي.4.1.1

و مشـهورترين كهـن الگوي قهرمـان بـه عنـوان كهن معـرف الگـوي شخصـيتي بـارزترين
و تماميـت اسـت؛ قهرمـان در مسـير تبـديل شـدن بـه»من«جويو جست به دنبال هويت

باانساني يك ونيروهاي شرور، ياري رسان پارچه ميبهرو... ها، اغواگران از. شودرو پـيش
».گـاهي فـرد اسـتآانكشـاف خود«قهرمـانيهكاركرد اصلي اسطوراين اشاره كرديم كه 

گـاهي بايـد بـه سـتيز بـاآشخصيت قهرمان در خـالل انكشـاف خود) 164: 1386يونگ،(
و پرداختـه شـدن الگـوي. بپردازد» سايه«گاه از جملهآنيروهاي ناخود درحقيقـت سـاخته

جواست براي قهرمان تالشي ناآگاهانه و و دست جست و تسـلّط در درون خويش يـابي
و رسـان با كمك ياريقهرمان بتواند»منِ«هاي پنهان تا بر جنبه بـه .. هـا در قالـب پيرخـرد

.دست يابد،خويش» خويشتن«هدف غايي يا 
؛شـود برشـمرده مـي قهرمـانيك برخوردار است كه براي هاييويژگياز گرشاسب

: 138اسـدي،(»مرا ايزد از بهر جنـگ آفريـد«: گويدمينامه در گرشاسبخود همانگونه كه
و آغاز كاركيايي،)237 ،سـت كـه ايـن سـناپانزده سـالگي،هايشسن قهرماني گرشاسب

و 10.معنايي نمـادين دارد و هيكلـي سـتبر دارد بـه چهـره  پوسـت چـون جمشـيد اسـت،
و شـرح كاركيـاييافكه در يـك حملـه پيـل مـي است پهلوانيو)71:همان( هـايش كنـد

بينمايان افزار خـاص خـود را دارد، زين،چون ديگر پهلوانانوي.انتهاي اوستگر قدرت
 هـاي، مبارزه11قهرمان رشد سريعاين هاي ويژگيديگراز.صد مني استيهسالح او گرز

: 1386يونـگ،:ك.ر(.اسـتو گرفتـار غـرور شـدن 12پيروزمندانه عليه نيروهاي اهريمني
)1389:45،69اسدي،:ك.ر همچنين 162

 آمد حماسة اسدي خالف.4.1.1.1

در مهمينكته اين حماسه وجود دارد؛ در روايت اسدي پـس از شـرح هيبـتو متفاوتي
و دالوري اوگرشاسب ميفع»سايه«الگوي كهن،هاي ضـحاك در ميهمـاني اثـرط،. شودال
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وو ايـن)70: 1389اسـدي،(.كندپدر گرشاسب، قهرمانِ اسدي را مالقات مي جـا نبردهـا
و فرمان ميسفرهاي قهرمان به خواست مطـابق در حـالي كـه.شودبرداري از ضحاك آغاز

ر»سفرِ قهرمان«الگوي  و تكامـل، ايـن سـفرها بايـد در راسـتاي سـاندن خيـر بـه جامعـه
.نامه چنين نيستاما در گرشاسب؛شخصيتي قهرمان باشد
مي»بهو«گرشاسب به نبرد با در نخستين سفر، ، پـيش از فريـدون، تنهـا»بهـو«.رود،

كنـد گرشاسـبِ تـالش مـيوي. است است كه عليه ضحاك ماردوش شورش كردهكسي
و او را از سلطةسرسپرد سايه بيـرون بكشـد، امـا راه بـه جـايييهضحاك را متقاعد كند

و مخـوفي ضـحاكنگرشاسب با وجـود اعتـراف بـه بـدنها)81: 1389اسدي،(.بردنمي
بلكـه بـا،كشـد نـه تنهـا او را نمـي؛ستاويو سرسپرده، پادشاهي او را پذيرفته بودنش

ست كـه گرشاسـبِ حماسـي بـاا ين همان تفاوتيا.13پردازددشمنان ضحاك به مبارزه مي
(اساطيري دارد گرشاسبِ در.)صفحات پيشين:ك.ر. يهكشـند فرشـگرد، قهرمـاني كـه

و گرشاسب.!طاعت اوستيهجا در ربقضحاك است، اين تنها بـراي خوشـايند ضـحاك
مي 14»جهان پهلواني«براي گرفتن لقب  را پردازد كـه آسـايش به نبرد با اژدهايي ضـحاك

و نبردهـاي)77: همان(.برهم زده است و پس از آن به خواهش ضحاك تـن بـه سـفرها
كه.دهدمتوالي مي و اندرزهايي مي»اثرط«با وجود پند و دهد نصايح پدر نميبه او پـذيرد

(شودعازم سفر مي )72:همان.
و جبران ناتوان لگـوياهاي او، كهـنيدر اين ميان براي حمايت از گرشاسبِ قهرمان

الگو زمـاني اين كهن،به زعم يونگ.نام دارد» پيرخرد«الگو اين كهن. شودديگري فعال مي
،در كالبدشناسـي روان انسـان» پيـر خـرد«. شود كه قهرمان نيـاز بـه هشـدار دارد ظاهر مي

ما» خود«معرّف وجهي از شخصيت ما كـه بـا همـه چيـز در ارتبـاط؛است، خداي درون
(تر ماستتر، يا خداگونهتر، شريفاين، خود برتر بخش عاقل. است : 1387ووگلـر،:ك.ر.

و تفرّديافته وجودي هر انسان)72 و وجـوه زمان كه قهرمان بـا چـالش هم.يعني بخش قوي هـا
مي ياري رسان قهرمان نيز»خود«درگير است،»سايه«منفي  در» خـود«؛گـذارد پا به عرصه
مي» قهرمان«حامي»پير خرد«الگوي كهن سيماي و فعال اسـدييهگرشاسـبنام. شودشده

ةكـه سـعي دارد قهرمـان را از زيـر سـلط اسـت،» پير خـرد«ي الگومملو از نمودهاي كهن
ده»سايه« آن»منِ«بر»سايه«يها سلطامد،زمان نجات قدر زيـاد اسـت كـه نهيـب قهرمان

.ودش مؤثر واقع نمي،»خرد پيرِ«هاي متوالي زدن
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 تلون شخصيتي قهرمان.4.1.1.2

و حماسيدر ـ اين قهرمان است كـه،روايات اساطيري ورب ياهريمنـ نيروهـاي شـرور
دامثل داستان گرشاسبِ حماسي هاييشايد معدود روايت اما؛شودمي پيروز  شـته وجود
آن باشد تغييـر،اسـديينكته جالـب در حماسـه.استها قهرمان تسليم اهريمن كه در

و خوي قهرمان است؛ چنان ناگهـان در فراينـد داسـتان گسسـتي اتفـاق،كه در ادامه خلق
 از گرشاسـب جا با رفتـاري متفـاوت ايندر.ماندمي افتد كه شرح جزييات آن مسكوتمي
ميبهرو از ضـحاكويكشـد كه فريدون، شاه زمان، ضحاك، را به بنـد مـي همين.شويمرو

مي از فريدون، دشمن ضحاك،و شودميگردان روي )299: همان(.كندحمايت
الگـوي ديگـري را بـه الگويي ممكن اسـت نقـاب كهـن هر كهن«:ووگلرمطابق نظر

و نقش متلون را بازي كند الگويي كه مـثال بـا يعني كهن) 101: 1387ووگلر،(».چهره بزند
و انـدكي بـهبهرا وارد ماجرا شد، خصايص قهرماني» قهرمان«عنوان  » سـايه«يك سو نهد

و حمايت او قرارو حتي شبيه شود، سر گيردتحت سيطره كه ديگـر بزندو اقداماتي از او
ايگوي قهرمان، متكبرانه نقش چيره را بـه خـود«،در اين صورت. او را قهرمان ناميد نتوان

و به ديگر كهن مي گرفته، ».گـون را همنـوا گردانـد گردد، تـا نقـوش گونـه تصاوير منتسب
)Adams ،2008 :117(بـراي؛كنـد اين نظريه در مورد گرشاسب بـه خـوبي صـدق مـي

ميبدون اجازه سپاهيان گرشاسب،نمونه و از ميوهوارد باغي و باغ مـي هايشوند خورنـد
مروتـي بـي شـوند، گرشاسـب در كمـال مواجـه مـي،، صاحب باغ»كهبد«وقتي با اعتراض 
كه كشد، صاحب باغ را مي خـواهي نـزد ضـحاك بـراي خـون»كهبـد«برادرو حتي زماني

) 195-193: 1389اسـدي،.(رسـاند رود، گرشاسب او را هم ناجوانمردانـه بـه قتـل مـي مي
ميسازي در بازچنين هم ـام شهر سيستان اقدام وحشتناكو مخوفي از او سر زند؛ او دستور بـه قتـل ع

آناسيران مي و گلِ باره را از خون ميدهد (سازدها جـا گرشاسـب ديگـر قهرمـانِ اين) 243: همان.
و بسـيار نزديـك بـه؛ما نيست حماسيِ » سـايه«بلكه يك شبه قهرمان با شخصـيتي متغيـر

هم. است بـه)ل كتـاب اوةدر پـار(شكه شروع سفرهاياست قهرماني ان ابتداگرشاسب از
ازيهانگيز سايه گرشاسب را رفته رفتـه بـه سـايه مشـتبهيو سيطره است»سايه«حمايت

و چهره ميكرده .دهداي اهريمني به او
و تغيير شخصيتي در گرشاسـب اسـدييي پرداختـه نامـه البته بدون شك اين تلون

و مطيـع اوسـت نيزدر تاريخ سيستان نيست زيراكه  . گرشاسب به خدمت ضحاك درآمـده
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اي عواملي كه پيش از اين ذكر شد در تخطي حماسه از شكل اصـيل اسـطوره به ظنّ قوي
.ندآن دخيل

 سايه.4.1.2

.ش نمادين ضـحاك اسـتقن؛وجود دارد اسدييكه در گرشاسبنامهيك ناسازگاري مهم
خـالقي،(».ضحاك نقش مهمـي نـدارد،نامهدر گرشاسپ«اگرچه خالقي مطلق معتقد است

كه ايـن حماسـه تـا چـهو آگاهي از اين الگوي قهرماناما براي بررسي دقيق) 412: 1362
درش نزديك است، بهترين كليد، كاوش در شخصـيت ضـحاكااياندازه به شكل اسطوره

.است گرشاسبنامه
ي چهـره گرشاسـبنامه ضحاك نسبت به ساير نيروهـاي اهريمنـي مـنعكس شـده در

و زياناياسطوره و ضحاك. كارتري داردتر تجسـم نيـروي شـر«در اساطير موجـودي اهريمنـي
ـا؛اين تجسم تباهي بايد سه دهان داشته باشد كه موجودات بيشتري را ببلعد.است سه كله داشته باشـد ت

و تر از بتواند بيش و فكر پليد در سر بپروراند شش چشم داشته باشد كه شش جهـت را ببينـد يك حيله
)291: 1369 ياحقي،(».چيزي از ديد او پنهان نماند

شـود، نامه كه بـا فـرار جمشـيد از دسـت ضـحاك آغـاز مـي ابتداي كتاب گرشاسب
مي مي  نـينچهـم)55: 1389اسـدي،(كند بينيم كه جمشيد ضحاك را ديو ماردوش خطاب

و پيوسته سـعي در سـركوباو)75: همان(.است صفت بارز او جادوگري حريص است
و اين وظيفه را به گرشاسب محول مي  15.كنددشمنانش دارد

ي بـراييهـا ويژگـي،اسـدييدر كنار اين خصـايص اهريمنـي، در گرشاسـبنامه
واوكه سبب ايجاد ابهـام در مـورد شخصـيت ضحاك ذكر شده اهريمنـييهگمانـ شـده

اك در لباس يك انسان كـامالً معتقـد بـه كه گاه ضحكند؛ چناننبودن ضحاك را تقويت مي
و مشغول نيايش  و گاه در هيئت يـك انسـان خيرخـواه بـه)81:همان(شودمينماياندهخدا

مي»اثرط« و از تخمـ سفارش او پهلـواني نـژاده، از نـژاديهكند تا گرشاسپ ازدواج كنـد
و پهلوانان متولد  (گرددايرانيان كه ضحاك نـه تنهـا اشاره شده حتي در جايي) 197:همان.

در البتـه)194:همـان(.16دهـد كاران را به مـارانش مـي كه مغز سر ستمبل،كاره نيستستم
يش؛ چراكـه خيرخـواه پابرجاسـت همچنـان ضحاك مخوف بودنيهاين موارد گمان كنار

و و صاحب فرزند شدن او به اين دليل است كه گرشاسـب حـامي براي ازدواج گرشاسب
بهيهدر سيطر و فرزنددار شدن گرشاسب و يـا توجيـه قدرت مـي» سايه«اوست، بخشـد،

و مخـوف اند، مـي كاران را به ماران، كه بر كتفش روييدهكه مغز ستماين دهـد از اهريمنـي
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و يا بودن او كم نمي حقكند او نيست، چراكـهيهتوجيه مثبت بودن چهر،نيايش به درگاه
ميانسان گناه و ظالم نيز  خصـايص كـدام از ايـن هيچ. تواند از خدا طلب استعانت كندكار

و ماردوشي ضحاك را توجيه نمي .كنددهشتناكي، جادوگري
.ي اهريمني، ماردوشو مخوف اسـت ضحاك در اين حماسه همان چهرهسيماي،به طور كلي

و بررسي صفت ماردو ـار«: اسـت كـه شي ضحاك، كزازي معتقـد در تحليل در نمادشناسـي ايرانـي، م
ـان نشانه و زي ـاهي ـاري پيكرينـه شـودي اهريمن استو اهريمن هر زمان كه بخواهد با آهنگ تب در،ك
ميچهره ـان» وبوكرمونيكد«)963: 1369كزازي،(».آيدي ماري به نمود ـاي زنـده ج نيز در كتاب رمزه

ابر آن است كه مار پيكره و رمز ناخوداگاه كه بسان اوهامي از تاريكي سر بر مـي اي .آوردست از اهريمن
ـايه«نامـه چه در گرشاسـبو ضحاك چه در شاهنامه)70: 1387دوبوكور،( از»س اي اسـت برخـوردار

و جالب اينآهاي ناخودمؤلفه و مهيب، ـيار» مـن«گرشاسـبِ حماسـي در برابـر ضـحاك، كه گاهي بس
ب و بنابراين بـه طـور كلـي. است) ضحاك(طور كامل تحت سيطره ناخوداگاههكوچكو محدودي دارد

چه كه در اين روايت اهميت دارد برخورد دوگانه گرشاسب با ضحاكو توصيف دو رويه از اوست آن
قهكه سبب مي بلكـه گرشاسـب بـا.رمان اصيل به حساب آوردشود گرشاسب را نتوان يك الگوي

ميالگوي قهرمان وارد ماجرا مي و شود، با حمايت از ضحاك نقش متلون را بازي كنـد،
نبـرد گرشاسـب، در نهايت. گرددمي پس از حمايت از فريدون به الگوي پيشين خود باز

گمي مسكوت،ترين سايهاين قهرمان حماسي، با مخوف ـا ماند، چراكه رشاسب زماني از سيطره سايه ره
. استشود كه فريدون آن سايه را به بند كشيدهمي

همانند روايـات اسـاطيري، نيز اسديةنامبدر گرشاسفرجام كار اين نيروي اهريمني
و ساير روايات حماسي همچون شاهنامه است و با فرجام كار او در اوسـتا روايات پهلوي

و او هرگز نمي، تفاوت ندارد .شـود مـي فريدون به بند كشـيده وسيلهبهدر دماوندكوه ميرد
)324: 1389 اسدي،(

و بازتوليد حماسهدر شكل،به طور كلي و عناصر اسطورهگيري آنها عوامل ها مند
و هماهنگي با باورهاي زمان خود مي نامه اسدي كـه تجسـم گرشاسب. شوددچار تغيير

اش هاي مشترك با روايت اساطيرياست، برخي مؤلفه هاي اساطيريشخصيتيگيتيانه
آناما در پاره 17؛را داراست و بهتراي موارد با است ايـن چه در اوستا آمده اختالف دارد

.ي اسالمي بدانيمي دورهجنس اختالفات را زاده
هماسـدييهنامـ دادن گشت اسطوره به حماسـه در گرشاسـب براي نشان  نـينچو

و تحليل روايت اساطيري آن هستيم»ذهن جمعي«نماياندن روند رشد .ناچار به بيان
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و فرايند فرديت در اسطوره گرشاسبكهن نمونه.4.2  ها

ي، طول دورهايران با آفرينش گيومرث، نخستين انسان، آغاز شدهياسطوره،مطابق گاهشماري اوستايي
و شر ادامه يافته مي)بازسازي جهان( نهايي گرشاسب در فرشگردو با نبردآميزش خير در.رسدبه پايان

مي،بررسي سير اين اسطوره از آغاز تا انجام ـير رشـد به اين نتيجه ـان در مس رسيم كه ذهن جمعـي ايراني
پي،خود يك.گرفته استروندي خاص را و آگاهي ناخوديپارچهروندي كه از حالت بدوي

و به سوي فرديت ميياآغاز شده ابتـدا بايـد نگـاهي،بـه همـين منظـور. رودفتگي پيش
و المانيمختصر به اسطوره هاي رواني موجـود آفرينش نخستين انسان،يعني گيومرث،

و سپس براي دست نهـايي بـه گرشاسـب اسـاطيريييابي به نتيجـه در آن داشته باشيم
. بپردازيم

يك فرينش، گيومرث،آ.4.2.1  ناخوداگاه پارچهمنِ

الـب انسـانقدر» خـود«نخسـتين بـار،هـاي مـذهبي هـاو آمـوزش در بسياري اسطوره
مييآساي دربرگيرنده غول ) 1386:301يونـگ،.(پارسـي» گيـومرث«، شودجهان نمايان
مي» خود«ايي از نمونه كـه در ادامـه در كـاوش اسـطوره چنـان» خود«اين. رودبه شمار

.ناخوداگاه استيبا امكاني نمادين در حيطهآفرينش خواهيم آورد، صورتي بالقوه 
ويبرجسته ژگي ماجراي گيومرث، به جايگاه زماني او در تاريخ زيستي انسان ترين

مي؛گرددبازمي و شود؛ اورمـزد بنابر سنت ايراني، تاريخ بشر با گيومرث آغاز گيـومرث
گيـومرث. آفريد 19»دايتيوِه«را در ايرانويج در ميان جهان در كنار رود 18»دادايوك«گاوِ 

ر و گاو در طرف (است رود بودنددر طرف چپ بـدين)29-28: 1386كريستين سـن،.
ميهاي كهنوضعيتداستان گيومرث را از لحاظ،طريق الگوي تولد توان با كهنالگويي،

.و آفرينش منطبق دانست
روآفرينش گيومرث، بايد با مؤلفهدر اسطوره رو شويم كه نشان از بـدويتبههايي
ي توانـد بـر جنبـه قرار گرفتن در كنـار رود از نظـر روانشناسـي مـي. ذهن داشته باشد

كـ) يا رود(چشمه«به اعتقاد يونگ،. ناخودآگاه روان داللت كند ه در به دوران طفوليـت
مرگاه قويآآن ارتباط با ناخود بـه عـالوه،) 176: 1383شميسا،(».شودمي بوطتر است

و راست نيز از نگـاه يونـگ داراي بـار معنـاي روانـي هسـتند  خودآگـاه«. جهات چپ
در حـالي كـه. شـود شناسي اغلب مربوط به سـمت راسـت مـي همسازي از لحاظ روان

و واكنش،سمت چپ ) 324: 1383يونگ،(».هاي ناخودآگاه استمربوط به ناسازگاري
و فراينـد،در ادامـه. اسـت» خـود«گيومرث واجد شروط ناخودآگـاه،اين نگاهاز سـير
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هايي از ذهن آگاه را بروز دهد كه گواه رونـد رو بـه رشـد بايد نشانه» خود«تكامل اين
و حركت به سمت فرديت باشد .ذهن

مينكته ديگر كه به عنوان يك مؤلفه قدرت ـا«زنـد مند، آفرينشو فرشگرد را پيوند و نقـش»وگ
و گـاو: پذيرش با بشر است؛ كريستين سن معتقد استكهانفكاك نا در سرودهاي زردشت، انسان

و از طريق فرهنگ كشـاورزي كـه آن را در اوسـتاي مهم ترين موجودات طبيعي هستند،
و هـم در آيـين متأخر مي هـا حفـظ يابيم، گاو نقش مهم خود را، هم در زندگي روزانـه

(كند مي )53: 1386سن،نكريستي.
و گاو ايـوك داد مملـو از نمايـه اسـت كـه هـايي اگرچه اسطوره آفرينش گيومرث

و نقد روان و،كاوانه را دارندقابليت بررسي تاكيد اين پژوهش صرفا بر حضـور خـاص
و نقش انفكاكنمادين گيومرث در رأسِ هرمِ  ناپذير گاو بـا انسـان تاريخ زيستي انسان،

مياين موضوع. است .كندما را در تحليل بهتر نقش كليدي گرشاسب در فرشگرد ياري

 منِ فرديت يافته، گرشاسب، 20فرشگرد.4.2.2

و يـا رسـتاخيز روح يـا نـوعي اسـتقرار،»نوزايي«به يكي از انواع،همين مقالهيدر مقدمه احيـا
بـه عنـوان» فرشگرد«احياي مجدد گرشاسبدر. مجدد وجود انسان پس از مرگ، اشاره كرديم

ـتاخيز روح اسـتينجات بخشِ نهايي، در قالبو پيكر گذشته و رس از ايـن منظـر.خود معادل احيا
گرشاسبِ،در اين نوزايي.منطبق است» نوزايي«داستان احياي مجدد گرشاسب با وضعيت كهن الگويي 

.شودبه نجات بخش آخرالزماني تبديلمي،گناهگارِ به خواب رفته از حالت درشتناكي با هيبتي ترسناك
و«نـين نشـان دادن ارتبـاط الگـويو همچ» نـوزايي«تحليل بهتـر وضـعيت براي تولـد

آن» آفرينش ميو تعبير كرد بايد اشـاره داشـته باشـيم بـه» بازآفرينش«توان به چه از آن
ه در اسـت كـ گونـه مـاجرا ايـن هاي نمادين در داستان گرشاسب؛ خالصـه حضور نمايه

مي،انتهاي جهان كه سوشيانت براي فراهم كردن رهايي نهايي كند، گرشاسـبِ بـه ظهور
و او را با گـرز گاوسـر مـي  و نـابود خواب رفته، از بندگسستنِ اژدها بيدار گشته كوبـد

مي،در آن زمان. كند مي سازد كه از نوشـاندن آن بـه مردمـان آنـان را سوشيانت اكسيري
ي گاوي هديوش نام بـا اكسير كه انوشه نام دارد از مخلوط كردن پيهاين. مرگ سازدبي

پـس هـديوش بـه دسـت. شـودي هوم كه در درخت گوكرنه است فـراهم مـي عصاره
و انوشه فراهم مي بيسوشيانت قرباني شده و فرشگرد با مرگ شدن مردمان انجـام شود

(يابدمي ا)102: 1385؛ بنـدهش، 107-106: 1384هينلز،. جـا نيـز گـاو حضـور يـن در
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و نقش انفكاكنمادي ران حفـظ تا آخرين هزاره از مجموع دوازده هزار سال ناپذير خود
. استكرده

با» قهرمان« الگـوي با بـروز نمـادين كهـن،»سايه«اساطيري ما، گرشاسب، در نبرد
آن» خود« مي» فرديتش«مواجه شده كه با كمك گرفتن از ال. رساندرا به پايان گوي كهن
اي كـه در حماسـه آمـد، بلكـه در قالـب انگـاره چنان جا نه در نقش پيرخرد،اين» خود«

ميجلوه)گرز گاوسار←(نمادين و از بـدو شود كه ريشه در عمـق نـا گر آگـاهي داشـته
.استآفرينش در روان جمعي ايرانيان شكل گرفته

و مقايسه عناصر رواني اين دو داستان براييدر انتها بايد به عنوان چكيده به بيان
- گرشاسب با نمايهيدر اسطوره.ذهن از سطح ناهشيار به آگاهي بپردازيمينشان دادن ارتقا

و بروز مي،است» خود«هاي نماديني كه مصداق ظهور شويم، اما اين بار در سطح هشيار ذهـنو مواجه
و سلطهتوجه قهرمان به اين نمايه .شودمي» سايه«بر»نقهرما«يها سبب رشد

 گرز گرشاسب.4.2.2.1

و چشم ااز نكات مهم ـادويي بـه گير در اساطير، زيناوندي پهلوان به سالحي ست كه تـوشو تـواني ج
با.بخشدقهرمان مي - زحمتو مشقّت آن را بـه دسـت آورده اين سالح يا از نياكان او به ارث رسيده يا

مييمايهبن اين» بهمن سركاراتي«به قول. است . ناميـد» موتيف سـالح سـحرآميز« توانتكرار شونده را
)365: 1378سركاراتي،(

ـادي اغلب در قالب يك سنگ، خواه عادي يا دست«گويد،مي گونه كه يونگآن» خود« ن ساخته نم
در قالب حيـواني» خود«نمادين ديگري از كهن الگوييچنين جلوههم) 314: 1386يونگ،(».شودمي
مينم . نقش مهم در باورهاي آن قوم را داراستكه) 310:همان(كند،ود پيدا

كههمان هم گونه همرپيش از اين اشاره كرديم گاو اي دارد، بستگي خاصي با انسان اسـطوره اهيو
ـته مـي در داستان گيومرث در اثر حمله اهريمن» ايوك داد« درمه. شـود به شكلي مظلومانـه كش ـين چن

ـاي قـومي) 1384:22فردوسـي،.(است» برمايه«كشنده گاو،نامه، ضحاكدر شاهداستان فريدون  در باوره
و به سبببلكه توتم محسوبمي،گاو نه تنها مقدس،ايران خـواهي خـون شود، گويي براي همين انتقام

ـار باشـد اهريمن بايـد گـرزييكشنده افزارنيست، زين» برمايه«باط با ارتآن گاو نخستين، كه بي . گاوس
و،است» خود«سر كه نمود قدرتمندي از گاوقدرتمند گرزيقهرمان با استفاده از نمايه بر اهـريمن تاختـه
.كندسايه را مقهور خود مي
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ـار«نامه گرشاسبيگرچه در گشت غلط اسطوره به حماسه، گرز گرشاسب در حماسه » اژدهاس
آنات اصيلاما طبق رواي توصيف شده،) 245: 1389 اسدي،( و آمـده،» دادستان دينيگ«چه در كتاب تر،

)1378: 120سركاراتي،.(است گاوسار،شكل اين گرز

 عدد چهار.4.2.2.2

و به مقابلهتيم كه گرشاسب در خروش چهارم برميپيش از اين گف ،چهـار. رودضـحاك مـيي خيزد
شـ،در بـاور يونـگ.عددي نمـادين اسـت .رود مار مـي چهـار نمـادي از تماميـت بـه

معموال با ساختاري چهارگانـه،»خود«ي روان يعني نين هستهچهم) 297: 1386يونگ،(
ازآن) 281:همان.(كندنمود پيدا مي چه اهميت دارد اين است كه منِ قهرمان به پيامي كه

مي» خود«سمت  آن،شودفرستاده و .خـود بـه كـار بنـدد را در راستاي رشد توجه كند
وحدر چهار،يار چهازدن، تكبيرر چهات تركيبار در چهادعدديبررهميتكازمردي معتقد است كـه ؛ا

(نمايان است... هاي بعـدي بـه اين موضوع شايد همان باشد كه در سنت) 354و 347: 1382دي،مرز.
اچيزدنكرم تماي به معنازدن، تكبيررچها و خطايو ــده،رگبزايثهدحاعقووبر ار هشدر ــديل شـ  تبـ
مينمودي،اين عدد هرچه باشد. باشد .كنداست كه فرجام كار را نمايان

يكشماري اوستايي ايفاي نقشميضحاك مانند گرشاسب، دوبار در گاه،به طوركلي ـار در كند؛ ب
ـايي  ـان در عصـر ره ـازي جه و ديگـر در بازس ضـحاك. عصر آميزگي مقارن با گرشاسبو فريـدون

و شش چشـم دارد، او نماينـده چهره و سه پوزه ـاي اهريمنـي اي فراتر از اژدهاي سه سر ـام نيروه ي تم
ـا، گرشاسـب، بـزرگ و قهرمان فرشـگردي م ـانيتـرين نمونـه است، و پاي ـان جـداليدهنـده قهرم

.افتدبازسازي اتفاقمي او،چندهزارساله با اهريمن است، كه پس از نبرد 
و گرشاسب اساطيري، بازتـابييهاشخصيت و گرشاسبِ حماسي نظير گيومرث
از. اسـتي رواني انسان عصري هستند كه اين اساطير در آن شكل گرفتـه وضعيت ويژه

و انتهاي آفرينش مورد ارزيـابي و گرشاسب به عنوان ابتدا همين مجرا، داستان گيومرث
و نمودهاي اساطيري  هاقرار گرفت و سـير» خـود«الگـوي با كهن، انطباق معناداريآن

. نشان دادرا گسترش خودآگاهي در آن

 گيري نتيجه.5
و دليـري نامه اگرچه اسدي به شـرح پهلـواني در حماسه گرشاسب ـا ـترگو نامـدار ه ـاي پهلـواني س ه

اساطير، يعنـي نبـرديترين بن مايهترينو اصليمطابق باورهاي اساطيري، مهم،پرداخته است، در نهايت
.است، در اين كتاب مسكوت مانده»سايه«ترين با مخوف» قهرمان«
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ـتان، ذهـن جمعـي دسـت بـه در روايت اسدي، همچنين ـاريخ سيس در روايت مشابه آن، در ت
و بسيار نزديك به سايهساخت قهرماني زده با ويژگي تـوان گرشاسـب نمي،به همين سبب؛هاي متغير

كيرا، چون فريدون ـال بـه، رستم، و كم ـام ـان تم و ديگر قهرمانان حماسـي يـك الگـوي قهرم خسرو
مي؛حساب آورد ـان زيسـت گرشاسـب. توان او را شبه قهرمان ناميدبلكه ـان، زم ـيت قهرم تلون شخص

ـبب تخطـي اسالمي از جمله عواملييتغيير ماهيت باورهاي زردتشتي در دورهو حماسي است كـه س
. استگرشاسب حماسي را ديگرگون كردهيو چهره مند آن شدهاسطوره اين حماسه از روند

او»قهرمان«ترين نمونه گرشاسبِ اساطيري، بزرگيزمينهدر ، بايد اذعان كنيم كـه
اسـت،» آميزگـي«نخست كـه در عصـريدو مرحله زندگي دارد؛ در مرحله،در اساطير

را» منِ« بـه گنـاه آزردن،استمغلوب خود كردهقهرمان گرچه تمامي نيروهاي اهريمني
و ماجراي نبـرد او بـا ضـحاك، بـارزترين ايزد آذر با تير يك توراني به خواب مي رود،

كـه در زمـان دوم زنـدگي او پـس از ايـنينمود اهريمن در اساطير ايـران، بـه مرحلـه 
م به لحاظ تـاريخ زيسـتي،.استشود، موكول شدهفرشگرد احيا مي رحلـه قهرمـان ايـن

تغيير عقايد مذهبي،اسالمييدر دوره.استاسدي منعكس گشتهيهمان است كه در حماسه
ـته باشـد ديگر،آتش سبب شده ـين را نداش ـاريو ذهـن جمعـي بـراي نمايانـدن گناه قداست پيش ك
ـاه ديگـري بتراشـد گاهانهآاي ناخودبه گونه گرشاسب ـاه؛براي او گن از،ايـن گن اطاعـتو حمايـت او

.ضحاك است
در نبـرد. است»رهايي«پس از احياي مجدد او در عصر اساطيري دوم زيست گرشاسبِيمرحله

روبا ظهور نمايه،نهايي گرشاسب . رونـد بـه شـمار مـي» خود«الگوي كهنيرو هستيم كه جلوهبههايي
مي،الگوفعال شدن اين كهن ـال دهد كه فراينداين نويد را فرديت قهرمان با كمك اين كهن نمونـه در ح

؛ شكل نمادين گرز گرشاسبومؤلفه. تحقق است ديگر هايي كه نشان از اتمام اين فرايند شناختي دارند
 شـودميضحاك اهريمني براي هميشه نابود،نهايي پس از اين نبرد.خيزش او در خروش چهارم است

ـتن كامـل؛يابدو جدال چندهزارساله پايان مي و پيوس ـا،»خـود«بـه» مـن«بنابراين، فرايند فرديت روان ب
و انسان اساطيري از گيومرث كـه  ـا گرشاسـب،آناخود» مـن«رستاخيز مقارن گشته ـاه اسـت ت » مـن«گ

به انجام،گرشاسبو سوشيانتاستو آرامش نهاييِ روان در عصر يافته، مسيري را طي كردهفرديت
.خواهد رسيد

ها يادداشت
كه،گاهآناخود،طبق نظر يونگ.1 ايگو، يا من خوداگـاه فـرد، ماننـد يـك«حوزه عظيمي است

)17: 1381جانسون،(.»چوب پنبه در اقيانوس ناخوداگاه شناور است
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:1389 سـرلو،(.ي سر حاكي از نيروهاي معنوي اسـتمو،مطابق با نظر سرلو در نمادپردازي.2

748(
كه داللت بر يك اسلحه در،نماد نيروي سركوبگر است كه هركول، خردكننده دارديضربهاي

(اين زين افزار را دارد،مقام قهرماني سركوبگر )814:همان.
از،هاي سركاراتيمطابق پژوهش.3 از،هـاي كهـن بـوده كـه در زمـان» ايزدان-زن«پري پـيش

مي،آوري زردشت دين .منفي پيدا كرده استيجلوهاما بعدها)2: 1378سركاراتي،(شده نيايش
.تاز جانشينان زرتش.4
كه.5 و ايزد نريوسنگ گويم تن گرشاسب سـام را بجنبانيـد تـا: پس من، دادار اورمزد، به سروش

و بار چهـارم. برخيزد و ايزد نريوسنگ به سوي گرشاسب روند، سه بار بانگ كنند و پس سروش
ريهسام با پيروزگري برخيزد، پذير و او اژدهاك و گـرز) اژدهاك(ود  سخن او گرشاسب نشـنود

و) اژدهاك(پيروزگر بر سر و بكشد) اورا(بكوبد )19: 1370زند بهمن يسن،(.بزند
.معادل نام در اثرت اوستا.6
گرشاسـبيهنامه در تاريخ سيستان به بهرام تبديل شده، عمر هفتصد سـال مهراج گرشاسب.7

گرشاسـب اسـت در تـاريخينريمـان كـه بـرادرزاده؛نهصدسال ذكر شـده،در تاريخ سيستان
و روايت كشته شدن نسرين سـرانديبي در گرشاسـبينبيره،سيستان نامـه ذكـر نشـده اوست،
(است )136:400خالقي مطلق،.

آفرينش در زمـاني بـه درازاي دوازده هـزار سـال انجـام،ايراناست كه در اساطير ذكر الزم به.8
مييهاين دوران به چهار دور. گيرد مي يهشـود؛ سـه هـزار سـال اول، دور سه هزار ساله تقسيم

دوران آميختگـي يـاي سـومهسـه هـزار،سه هزار سال دوم آفرينش مـادي،آفرينش مينوي است
و شر است و رهـايييهپايـاني دوريهسه هزار سـالو باالخره گميزش خير شكسـت اهـريمن

)13-25: 1386كريستين سن،:ك.ر(.است
و نمادي از اوست.9 )1384:48 هينلز،(آتش پسر اهورامزدا

و همچنين اوستا. 10 و نيـرو اسـت،در ادبيات پهلوي و زيبايي . مرد جوان پانزده ساله مظهر كمال
)47: 1387 بهار،(

يكبه روز نخستين چو يك. 11 مه چو به يك )69: 1389اسدي،(ساله باال فزود ماهه بود
نبـرد بـا) 217:همـان( نبرد با راهزنان)174:همان( نبرد با سگسار)77:همان(نبرد با اژدها. 12

)454:همان( نبرد با پتياره)272:همان(منهراس
و بد نهان سرانجام با پادشـــــــاه جهان. 13  اگرچنـــــــد بد باشد

و بيغاره نيست ز مه چاره نيستز فرمان شه ننگ )82:همان( به هر روي كه را
به دست تو راست در ايران جهان پـهلواني تو راسـت. 14 )74:همان(گر ايـن كار گردد
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و سركوب. 15 .اشاره كرديمكه بهو به خواست ضحاك از جمله موارد آن نبرد با اژدها
و كم كسي گر كسي را نمودي ستم. 16  ازيرا كه در كشورش بيش

 به ماران كه بر كتف او رسته بوداره زود ـــكبدي داده مغز ستم
كه همان ثريته است، نام گرفتـه،. 17 پدر گرشاسب كه در اوستا ثريته نام دارد در حماسه اثرط،

گرزداري گرشاسب در اوستا به اين متن با تاكيد فراون بر گرز گرشاسـب منتقـل شـده، صفت 
پي ديو و ديوان انعكاس يافته، بـهدركشي او در اوستا به صورت نبردهاي پي گرشاسب با ددان

و همچنين انطباق معنادار رخداد به دستبند كشيده شدن ضحاك  شـماري هـا بـا گـاه فريدون
.اي اين ماجرا دارنداز اصل اسطوره اوستايي همه حكايت

18.»ēvak-dād«به معناي .يكتاآفريده،
19 .»Vēh-Dāiti«به معناي .دايتي خوب،
به همان كمالي كه در آغاز خلقت، پـيش از ورود شـر بـدان. 20 بازسازي جهان، رسانيد جهان

(استداشته )1384:31هينلز،.
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