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 چكيده
و واكاوي كهن ويالگو نوشتار حاضر كوششي است در جهت تحليل مهم فردانيت

و مشكالتي كه قهرمان داستان در مثنوي  و خورشيدگذر از مصايب بـراي جمشيد

نالگو به نشانهكهن. روستدستيابي به هويت، با آنها روبه و مادهـاي يكسـان در ها

ميهاي مختلففرهنگ كه، گفته آن»كارل گوستاويونگ«شود . ها دسـت يافـت، به

مالگوهاييفرايند فردانيت از كهن به اعتقاد او، نفس. كنديست كه يونگ از آن ياد

و با از سر گذراندن فرايند فردانيت،  انسان در بدو تولد، به طور كامل شكل نگرفته

ميبه آن و خورشيد مثنوي. ابديچه بايد باشد دست جـواني، داستان پسـر جمشيد

ميياست كه به دنبال ديدن رؤ رد از شرق به غرب عالم سفريگاي يك زن، تصميم

و مشكالت بسياري از جمله. كند تا او را بيابد رسيدن: او در طي اين مسير با موانع

ـ به سراي جنيان، رويارويي با اژدها، مبارزه با اكوان ديـو، غـرق شـدن در در  اي ي

عـالوه بـر. گـرددو جنـگ بـا رقيـب، مواجـه مـي مهيب، مخالفت پدر خورشيد

 صورت مثـالي عنصـر زنانـه: الگوهاي مهم ديگري مانند الگوي فردانيت، كهن كهن

و اعداد مختلـف قابـل بررسـي اسـت سايه، پير دانا، مادر نيكوكار،)آنيما( .، دريا

ـ جمشيد از همچنـين،كنـديدرطي اين راه بـا نيروهـاي پليـد درونـش مبـارزه م

و راهنمايي و پري مهربان، كمك پير ها يـاري اش براي رسيدن به معشـوقه خردمند
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كش. گيرد مي و معرفي كهناگرچه يونگ در قرن بيستم ميالدي، موفق به الگوهايف

والگوها بسيار ديرينه بوده اساطير ملل مختلف شد، اين كهن مشترك در كـاربرد اند

گـر وجـود ناخودآگـاه نشـان متعلق به ششصد سال پيش از اين، ها در داستاني آن

و انسانملتيجمعي در ميان همه . ها، از گذشته تاكنون استها

و خورشيدمثنوي: واژگان كليدي الگـو،، كارل گوستاو يونگ، ناخودآگاه، كهنجمشيد
. فردانيت

 مقدمه.1

و اهم ــشــهرت ــگ«ت ي ــارل گوســتاو يون ،.)مCarl Gust Jung ()1875-1961(»ك
يحافظـهينقد ادبـي بيشـتر بـه دليـل نظريـهيشناس مشهور سوييسي، در حوزه روان

و صور مثالي است معتقد است در زير سطح ظاهري آگـاهي، ناخودآگـاه،ونگي. نژادي
و مـوروثي همـه  اعضـاييجمعي ازلي وجود دارد كه به صورت عامل رواني مشترك

سـفيد،لـوحيك ونگ معتقد است كه ضمير بشر مانندي. استبشري، درآمدهيخانواده
و همچـون بـدن او خصـايص از پـيش  هـاي رفتـاري خـود را گونـه سـاخته يـا نيست

و بازتاب اين عوامل ساختاري، تحت عنوان.داراست تصـويرهاي«،»مايهبن«او به تجلي
يا»ازلي (كنـد اشـاره مـي» صور مثـالي«، و. تحليـل«) 192: 1370ديگـران، ال گـورين
و مكـرري از نگـارها در نقد ادبي داللـت بـرآن دارد كـه طـرحيالگوي كهن هـاي معـين

آييا تصوير در بسياري از آثار ادبي، اسطوره شخصيت و هاي اجتماعي، نـزد اقـوامنيها
)488: 1387 داد،(.ستندهيمختلف قابل شناساي

و خورشيدمثنوي به جمشيد داسـتان. اسـت)ق.ه8قرن(»سلمان ساوجي«متعلق
به دورتـرين نقطـه) چين(شرق عالميرا از دورترين نقطه پرمخاطرهيجواني كه سفر

قهرمـان داسـتان، پسـر. كنـد خود آغـاز مـييبراي دستيابي به معشوقه) روم(در غرب 
و خوشي، روزگار مي و در نهايت نعمت گذراند؛ اما يك شب كـه بـر پادشاه چين است

خ مييواب گراناثر مستي به و زماني فرورفته، رؤياي دختر زيبايي را كه از خـواب بيند
و قرار از كـف مـي برمي . دهـد خيزد از شدت عشق به دختري كه در خواب ديده، صبر

و مادر كه از عهده آينـد، از پيـري دانـا، چـاره نمـي هـاي او بر قـراري درمـان بـييپدر
م مي ميجويند؛ پير درمان درد جمشيد را وصال به ايـن ترتيـب، بـا وجـود. داندعشوق

ميمخالفت آنهاي بسيار، پسر جوان همراه پير، عازم راهي پرخطر و سفر ها چهـار شود
مي. كشدماه طول مي خـان: دهد كه به ترتيبِ داستاناين حوادث، هفت خان را تشكيل
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و جنيان؛ خان دوم، رسيدن به كوهي پر از اژ دها؛ خان سوم، اول، رسيدن به سراي پريان

رسيدن به شهر اكوان ديو؛ خان چهارم، رسيدن به دير راهـب؛ خـان پـنجم، سـرگرداني 
اي سرسبز كه به دنياي بيرون راهي چهل روزه در دريا؛ خان ششم، گرفتار شدن در بيشه

و در نهايت خان هفتم، جنگ با رقيب بر سر عشق خورشيد است .ندارد
و تال ابييش نوجوان داستان در نقش قهرمان براي دستآغاز اين سفر، شروع حركت

و اين و كسب وحدت دروني است شود مگر بـا جداشـدن كار ميسر نميبه هويت خود
و ترك وابستگي آن از خانواده و بـه عبـارتي ديگـر، نوجـوان بايـد از ضـعف.هابه هـا

و شخصـ وابستگي  يت مسـتقل خـود را در ايـن دوره، هـاي دوران كـودكي بـه در آيـد
و. ريزي كند پي بي اما او در اين راه با مشكالت شـود وتـا رو مـي شماري روبـه خطرات

الگـوي اين فرايند كـه فردانيـت نـام دارد، كهـن. رودپاي از دست دادن جانش پيش مي
و اشخاص مختلفي كه قهرمان با آنهـا در طـول اصلي داستان را شكل مي دهد وحوادث

مي الگوهاي گردد، كهنحركت آشنا مي .زندديگر را رقم
و تـأثير هركـدام از كهـن نگارندگان در اين مطالعه كوشيده الگوهـا را در انـد نقـش

و تحليل كنندپيش و شخصيت. برد فرايند كسب هويت بررسي هـا يـا حيوانـات مهيـب
ميترسناكي كه قهرمان در هر مرحله، با آن گردد، هريك نماد بخشـي از درون ها مواجه

اوو شخصيت قهر و نبـرد بـا و يا بـه مبـارزه و ياري جمشيد مان هستند كه يا به كمك
آنكهن. پردازندمي : شـود بـه ترتيـب شـامل رو مـي ها روبـه الگوهايي كه قهرمان قصه با

،)پريـانيملكـه(، مـادر نيكوكـار)مهـراب(، پير دانا)خورشيد( آشنايي با عنصر مادينه
و اكوان ديو و اعـداد)گـوي سـايهال تحت عنوان كهن( اژدها ، دريـاي خروشـان، بيشـه

و خواندني. مختلف است هاي مهمـي را داراسـت كـه در نقـد شاخصه،اين داستان زيبا
رو نگارندگان برآن شدند تا اين داستان را از ازاين؛تحليل هستنديالگويي، شايستهكهن

و سـپس در ابتدا به مباحث نظري بحث پرد. بررسي كننديالگويمنظر نقد كهن اخته شد
و شخصيت شدهاي مختلف داستان، تحليل كهنعناصر . الگويي

 مباني نظري بحث.2

)Unconscious(ناخودآگاه.2.1

و ميلناخودآگاه، شامل تمام غريزه و در حـوزه هايي است كه واپسها ي زده شده اسـت
و احساسات فرد، به وسـيله آگاهي نيست؛ ولي بيش ،»ناخودآگـاه« نيروهـاييتر اعمال
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در. شودبرانگيخته مي و احساساتي كه بايگاني شده اسـت، بـه»ناخودآگاه«اگرچه افكار
و. گيردراحتي در دسترس آگاهي فرد قرار نمي و از طريـق خـواب به طور غيرمسـتقيم

گـر، جلـوه)Paychoneurosis(يهاي روان نژنديا كالمي، نشانه لفظيا، اشتباهاتيرؤ
يونـگ دارد؛ ولـي»ناخودآگـاه جمعـي«موضوع شباهت زيادي به مفهوم اين. شوندمي

بـرخالف يونـگ كـه تأكيـد زيـادي بـر وجـود)Sigmond Freud( فرويـد زيگموند 
آن»ناخودآگاه جمعي« و به دليل كه برخي از مسـايل روانـي بـا داشت، از روي ناچاري

(كـرد توجه به تجربيات فردي، قابل توجيه نبود اين موضوع را مطـرح  : 1384فسـيت،.
هــاي، در تعريــف ويژگــيشناســي شخصــيت روانالرنــس پــروين در كتــاب)36-38

مي«: گويدمي،ناخودآگاه از ديد فرويد  گيـرد ناخودآگاه، غيرمنطقي است، زمان را ناديده
)101-100: 1373 پروين،(».كندو به مكان توجه نمي

)Collection Unconscious(ناخودآگاه جمعي.2.2

تـر از آن بسـيار بـيش دهي بـه شخصـيت، بنا به اعتقاد يونگ، نقش ناخودآگاه در شكل
مي چيزي است كه  ناخودآگـاه«ها عالوه بر او اعتقاد داشت كه انسان. كندفرويد مطرح

هسـتند كـه شـامل نيـز»جمعيناخودآگاه«، داراي)Personal Unconscious(» فردي
و گون ميهتجربيات ارثي نوع انسان رسـد هاي پيش از آن است كه به هر فردي، به ارث

بـه ايـن ترتيـب، يونـگ وارد. گـذاردو در شخصيت فرد، تأثيرات عميقي برجـاي مـي 
از. شــودالگوهــا مــيو كهــن)Mythology(»شناســي اســطوره«مطالعــات  ايــن بخــش

و در تمامي انسان و عمومي است ز،هاناخودآگاه، كلي و مربـوط بـه مـان مشترك است
(ي زندگي نياكان استشود كه بازماندهپيش از كودكي مي ) 104: 1385شولتز،.ك.ر.

)Archetype(الگو كهن.2.3

و بـه الگوها تجربياتي هستند كه در ناخودآگاه جمعي انباشته شده ونگ، كهنياز ديد اند
م واقعيت بـه الگوها در عالكهن«: ونگ معتقد استي) 115،همان(».رسندانسان ارث مي

و از اين هاي مـوروثي رفتـار روانـي محسـوب رو، گونهقلمرو فعاليت غرايز تعلق دارند
از دير بـاز در او سرشـته. تر از انسان نخستين هستندديرين،اين غرايز رواني. گردندمي

و تا ابد زندهشده ميبه».انداند ت اي طبيعـ تمامي فرايندهاي اسطوره«: كندعالوه، او بيان
و و زمستان، حاالت مختلف ماه، فصول باراني، اعـداد وجـه بـه هـيچ...از قبيل تابستان
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ويهـا تمثيل اين رويدادهاي ظاهري نيستند؛ بلكه عبارات نمادينِ كشمكش ناخودآگـاه

دريگيـرد، ناخودآگـاه بشـر قـرار مـييهـا در حيطـه دروني روانند كه بازتاب آن عنـي
م رخ و ديگـران،ال(.ابندييدادهاي طبيعت بازتاب نـورتروپ فـراي)13: 1370گـورين

)Northrop Fray (ميآركي و اغلب يك تصوير در ادبيات، داند كه تايپ را يك سمبل
مييجايگاه عنصري از يك تجربه در (شـود ادبي، مشخص  بـراون،-هندرسـون.ك.ر.

هم.)م1997 ابـزاري قدرتمنـد بـرايهاالگوها را در داستانچنين بررسي كاربرد كهناو
و مقايسه مييدرك تكـرار«: نويسـد فراي مـي.)م1957فراي،.ج.ر(.كندادبيات تلقي

شـود كـه در جـا ناشـي مـي صور مثالي به اين دليل نيست كه حقيقت دارند بلكـه از آن 
: 1379 بلـزي،(».آينـد مـي جلب توجه مخاطب به شماريمقياسي جهاني، بهترين شيوه

هـاي خـاص نگـرش بـر چيزهـا در الگوها به شكل تمايالت يا شيوهي كهنمحتوا) 40
مييعرصه رات عينـي جهـان خـارجيهاي ذهني از تأثاين گرايش. شوندآگاهي پديدار

و نيـز رو عـادي از ايـن.زيرا ارزش رواني باالتري دارنـد نيرومندترند؛ تـرين رويـدادها
فزن، شوهر، پـدر، مـادر: واقعيات بالفصل مانند و، ،...رزنـد، قهرمـان، مـرگ، رسـتاخيز

آنپاره. اندالگوهاي بلند پايهاي از كهندسته و آنيمـوس، گرند؛ مانند آنيمـا ها چيرهاي از
و تلفيـق چنـدياند كـه، وظيفـه گران سازمان دهندهسايرين چيره.. پير دانا، ساحر، سايه

دا: الگو مانندكهن و خويشتن را بر عهده (رنددايره، تربيع )32-30: 1376،مورنـو.ك.ر.
به،الگوها با اساطير كهنيرابطه« ميي رابطهشبيه رسد كه كل با جزء است؛ زيرا به نظر

آنزيـر؛الگوهاست تنها بخشي از محتواي كهن،فرانمود صـورتي نمايـان هـا اغلـب بـها
وا را بايـد در صـ الگوهـ بنابراين منشأ كهـن. شوند كه شبيه اسطوره نيست مي ور خيـالي

)24-23،همان(».وجو كرد هاي ذهني برخاسته از اساطير، جست انديشه

 ) REVE/dream(ايرو.2.4

و رويدادها است كه گـاهي در مجموعه) Xab(خواب اي از تصاوير، افكار، احساسات
آناين حالت، به طور غيرارادي از ذهن مي و بعضي از ها هنگـام بيـداري بـه يـاد گذرد

(ماندميانسان  فرويد، نخستين كسـي بـود كـه كوشـيد بـه) 8:2840ج،1381 انوري،.
او فـرض را بـر ايـن. ناخودآگـاه خودآگـاهي را بررسـي كنـدياي تجربي، زمينهگونه

و و با افكار . ما پيونـد دارديمسايل خودآگاهانه گذاشت كه خواب، امري اتفاقي نيست
مييرو يا در سطح ذهني، درست تعبير روشود تـر بـه ذهـن خـودا بيشيعني تصوير در

و بـه شخص برمي و نه به خود شخص و در تعبير، در سطح عيني، تصوير به عين گردد
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و قاطع)87-86: 1382 يونگ،(.شخصي غير او اشاره دارد ترين مـرز ميـان خودآگـاهي
مي. ناخودآگاهي، تصويري بودن زبان ناخودآگاه است بـاا مخصوصاًيرو«: گويداو خود

و تصاوير بصري فكر مي است كـه تصـويري بـودن زبـان حقيقت اين».كندمحسوسات
ميا نمادين كردن اين زبانيرو و ملزوم يكديگرند؛كندرا ملزم و نماد، الزم زيرا تصوير

و بنيـادين آن هستو تصاوير، تنها در شكلي نمادين، قادر به بيان معاني و تمايز اصلي ند
آ و نشانهبا زبان ملفوظ كه مهرگـان،(.هاي صوتي است نيز در همين استحاد آن الفاظ

1385 :26-27(
مييجمشيد نيز در ابتداي داستان با ديدن يك رو گيرد وبـها تصميم بسيار مهمي را

مييزنانه درون خود، راهيدنبال يافتن نيمه مسـيري كـه درطـي. كندپرمشقّت را آغاز
وآن، قابليت كنـد، همچنـين از بسـياري از ناماليمـات را كسب مـي كماالت بسياري ها

اينگونه است كه با بررسي متن داستان كه خود به مثابـه يـك. شوددروني خود دور مي
مييرو داسـتان شـكل الگـو را در هاي مختلفي كـه هركـدام يـك كهـن توان نشانهاست،
و بررسي كرد مي . دهند، مشخص

خوي : گويـدا چنـين مـييـروييـد دربـاره با فرويشونگ، خود در تفاوت نگرش
آغاز روش تداعي آزاد، قايل بـود،ينقطهياي براي خواب به مثابهاهميت ويژه فرويد«

به اما من پس از چندي بر اين باور شدم كه شيوه بافي كـه در خـالل كارگيري خيالهاي
گمخواب، در ناخودآگاه ما پديد مي و هـم ناكـافي آيد، هم هـا خـواب.راه كننده اسـت

و پرمعنا دارندييعملكردها را ها اغلب ساختاري مشخصآن. ويژه و اميال نهفتـه دارند
و محتـواي خـواب رو به خود گفتم شايد بهتر باشـد دهند؛ از اين بروز مي ،، بـه شـكل

)28: 1384 يونگ،(».تري بكنم توجه بيش
دري و دين روانكتاب ونگ، اه در بعضـي مواقـع ضمير ناخودآگـ«: گويد، ميشناسي

و غيركامالً عاق و النه منطقي رفتار كرده است؛ حتي نسبت به بينش آگاه مـا نيـز برتـري
)22-21: 1372ونگ،ي(».كندميرجحان پيدا 

و اسطوره تفاوت قصه.3 ها هاي پريان

و ملتـي اسـت هاي عاميانه يكي از گونهقصه و محبوب در ادبيـات هـر قـوم . هاي غني
ع قصه هـا ايـن داسـتان. از پايگـاه محكمـي برخـوردار هسـتند،اميانه در ميان مردمهاي

و فرهنگ يك قوم را در دل خود جاي دادهمجموعه و رازها، تفكر جمـال. انداي از رمز
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آن بـه آثـاري«: نويسـد ميرصادقي در تعريـف قصـه مـي هـا تأكيـد بـر حـوادث كـه در

و پرورش آدمت لعاده، بيشا خارق و شخصيتهر از تحول در. گوينـد هاسـت، قصـه مـيا
مي حوادث خلق قصه، محور ماجرا بر محمدجعفر)44: 1376 ميرصادقي،(».گرددالساعه

مي،هاي عاميانهقصهيمحجوب درباره آيا داستان عاميانه، داسـتاني اسـت«: گويدچنين
باشـد يـا كه به نثر فصيح ادبي نگاشته شـده كه موضوع آن باب پسند عامه باشد، ولو آن

آن آن و يا و يا نثر يا شعر عاميانه، نگارش يافته باشد را چه به سبك عوام كه هردو شرط
) 126: 1382محجوب،(»بايد در اطالق چنين صفتي به داستان مورد توجه قرار داد؟

زير را براي قصـه پيشـنهاد بندي تقسبم شناسي مردم، رواندر كتاب Wundt وونت
:كند مي

و قصه.1  حكايات اساطيري؛ ها

 هاي خالص پريان؛قصه.2

و حكايات زيستي؛ قصه.3  ها

 حكايات خالص جانوران؛.4

و آفرينش؛قصه.5  هاي مربوط به پيدايش

و حكايات مطايبتقصه.6  آميز؛ ها

(حكايات اخالقي.7 )27: 1368 پراپ،.
ا يـ fairy taleهاي عاميانه آن است كـه در ادبيـات انگليسـي، يكي از انواع قصه«

wonder tale آنناميده مي و محققان ايراني . اند ترجمه كرده هاي پريان،را به قصه شود
ــه ــانيقص ــه،پري ــي قص ــي رخ م ــاني غيرواقع ــه در جه ــت ك و اي اس ــان و مك ــد ده

و سرشار از وقايع شـگفت اسـت شخصيت و خـديش، حـق(».هاي معين ندارد  شـناس
1387 :7(

و خورشيتوان قصهآيا مي هاي پريـان دانسـت؟ چـه قصهيرا در زمرهيدجمشيد
ميهاي پريان را از ديگر داستانهايي قصهويژگي سازد؟ بتلهـايم معتقـد اسـت ها متمايز
و پري، شباهتها با افسانهاسطوره هاي بسـيار دارنـد؛ امـا تفـاوت اساسـي در هاي جن

آنينحوه : هاست نقل
به.1 دهـد ايـن اسـت كـهص دسـت مـي اسطوره به شـخيوسيلهاحساس غالبي كه

و اين ترسناك، امكان وقوعشان براي من معمولي وجـود نـدارد؛ گونه حوادث شگرف
د و پري، گرچه غيرر افسانهاما و حـوادث هاي جن عاديند امـا بـه صـورت باورپـذير

.كنندروزمره، براي مخاطب جلوه مي
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غم.2 جـن وپـري، همـواره هـاي انگيز است، اما پايـان داسـتان پايان اسطوره همواره
.بينانه است خوش

سو متضمن توقعات فراخود هستند كه با عمل نهـاد در كشـمكشكيها از اسطوره.3
و از ديگر سو، اميال خود را براي خويشتن در بردارند بي(.است )67-66:تابتلهايم،

كـه كننـد، در حـالي ها براساس توقعات فراخود عمـل مـي ها، شخصيتدر اسطوره.4
همهافسان و پري مي هاي جن اي كه امكان كنند؛ به گونهبستگي خود را به دقت ترسيم

)72،همان(.اي مناسب، فراهم سازدارضاي توقعات نهاد را به گونه

بكهن.4  كار رفته در داستانه الگوهاي

 قهرمان.4.1

و بـه صـورت فـردي صورت مثالي قهرمان در بيشتر اسطوره ا(ها وجـود دارد ز اغلـب
مياست كه دست به رشادت) جنسيت مذكر ازيزند تا وسـيله هايي نجـات يـك قـوم

ستم پادشاه جبار يا نجات دختري زيبا را از چنگال اژدها يـا نامـادري بـدجنس، فـراهم 
آن؛سازد دراما اين فرد براي جايگاه يك قهرمان در ميان ديگران متمايز گردد، كه بتواند

و مختصنياز به ويژگي از. اتي داردها و پست نيسـت؛ او هميشـه يـا او از نژاد مرد عامه
و يا از نياي پهلوانان او. فغفـوران چـين اسـتيجمشيد نيز از سالله. تبار شاهان است

و از تبار آفتاب اسـت حتي فراتر از نسل انسان در. ها خـداي خورشـيد اوسـتا جمشـيد
و صفت  ب،كه صفت خور نيز هست) شيد(است دو انتساب يافته كه جـم در بدان سبب

او همانند ديگر قهرمانـان، بايـد) 165: 1369 ياحقي،(. النوع آفتاب بوده است آغاز، رب
: سه مرحله را پشت سر گذارد

مي: كاوش.1 كند كـه طـي آن بايـد وظـايف سـنگيني قهرمان، سفري طوالني را آغاز
، ديوان وازدواج با شاهزاده را به انجا .م رساندچون جنگ با اژدها

و براي رسيدن بـه بلـوغبييمرحلهاز قهرمان براي گذر:زينوآمو.2 و خامي خبري
و اجتماعي، بايد يك سلسله وظايف را از سر بگذراند كـه ايـن مرحلـه، خـود  فكري

و رجعت، تشكيل مي .شودغالباً از سه بخش رهسپاري، دگرگوني
و ايثار.3 و: فداكاري گناهـان مـردم، زجـريبه كفاره قهرمان بايد جان خود را بدهد

و ديگران(.بكشد )179: 1370،ال گورين
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داند كه راه بسيار پرخطري را در پيش دارد؛ امـا بـه خـاطر جمشيد از همان ابتدا مي

او به تنهايي قـادر. تواند دست از تالش بكشدفراواني كه به خورشيد دارد، نمييعالقه
و مرشـدي دارد كـه راه را اين مراحل سربلند بيرينيست ازهمه و نياز به راهنما ون آيد

و با گـذر زمـان. به او نشان دهد و آگاهي است كه درطي مسير همچنين او نيازمند علم
او بايد شايستگي خود را براي كسب اين آگاهي نشان دهد«. كسب كند،بارهو نه به يك

ر كه اين يا از طريق ويژگي و يا از طريـق فتارهـايي اسـت كـه در هاي شخصي او است
ايـن،جمشـيديدر قصـه) 174: 1387 وهانسـن،ي(».دهـد اين مسير، از خود نشان مـي 

و دانشي است كه او در مورد جهان هسـتي بـه دسـتي دانش حاصل از تجربه زندگي
اين نوع از اعطاي قـدرت در داسـتان، بـه صـورت حضـور مهـراب درجايگـاه.آورد مي

سح اريي و نيز داشتن شيء مي)سه تارموي جادويي( رآميزگر قهرمـان بايـد. ابدي، نمود
و كاميابي از معشوق، آزمـون   هـايي را بـه سـالمت پشـت سـرگذارد ايـن براي دستيابي

و سحرآميزندآزمون راجمشيد.ها اغلب سخت از بين ببـرد، بـا ديـو مبـارزه بايد اژدها
و دختـر محبـوبش را از چنگـ كند، از آب ال رقيـب بـدكردار، هاي خروشان عبور كنـد

و تماميت خود را به اتمام رساند؛ چرا كه قهرمان قصه ها بـه زعـم نجات دهد تا فرديت
و«يونگ،  و تماميـت روان و هويـت نيـز عبـارت اسـت از كليـت معرف انانيت هستند

و منش تـا حـدي پرتـوي  از همـين هويـتيبنابراين مركز نظام بخش سراسر شخصيت
)287: 1368 ستاري،(».است

 فردانيت فردانيت.4.2
مـا بـا. به اعتقاد يونگ، نفس انسان، در بدو تولد هنوز به طوركامل شكل نگرفتـه اسـت

و بـا ازسـرگذراندن فراينـد گذشت زمان، آرام آرام رشد مـي  كسـيآن»فردانيـت«كنـيم
كه شخص فراينـد فردانيـت هنگامي. شوداين فرايند هرگز تمام نمي. شويم كه هستيم مي

ميميرا از سر  يونـگ ايـن. آوردگذراند، ضمير ناخودآگاهش تصاويري ازتماميت پديد
مي»تماميت«يا»نمادهاي خودجوش نفس«تصاوير را  : 1387 بيلسـكر،(.كنـد، محسوب

61-62(
مييدر مراحل فردانيت، دو جنبه :خوردمهم به چشم

و نيـز)Persona(1»نقـاب«دروغـينيكردن روح از لفافـه جريان پيراستن يا تهي.1
و حراست آدمي از گزند نيروي وسوسه  آميز تصاوير ازلي؛ حفظ
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وه به كامـل ساختن محتويات ناآگاپذيري يا جريان آگاهكمال.2 تـرين شـكل ممكـن
آآن تركيب طور كه فراينـد فردانيـت بـه همان.گاهي از طريق فعل بازشناسيها با

ميهدف نزديك مي از نـو؛ به زبان يونـگ، شودشود، شخصيت انسان نيز دگرگون
)50-49: 1376مورنو،(.شودزاده مي

مييجمشيد در اوان جواني است كه با ديدن يك رو راا تصميم گيـرد زنـدگي خـود
ميروياي خودبا ديدن جمشيد. تغيير دهد آن، تصميم و چـه كـه گيرد با زندگي حقيقي

نيز همچون ديگـر نوجوانـان،او. رو شودبيرون از دنياي محدود قصر وجود دارد، روبه
و خانواده خود مي آندست از خانه ميشويد، و در دنيايي ناشناخته قـدم ها را ترك كند

شروع راهي كه جمشـيد. گذارد كه مطمئن است خطرات بسيار برايش به دنبال داردمي
آنو را انتخاب كرده يعني جست خود آن و چه كه قـرار اسـت در زنـدگي جوي هويت
و بـا وجـود. آوردبدست  جمشيد در پيمودن راهي كه پيش رو دارد، بسيار مصرّ اسـت

ميآن شنود راهي كـه در پـيش دارد، بسـيار پرمخـاطره اسـت، ايـن كه از راهنماي خود
و جان پذيرا مي ميمشكالت را با دل و به راه و التماس. افتدشود هـاي حتي نصايح پدر

.مادر نيز بر او كارگر نيستند

 پيرخردمند.4.3
و سرشار از مصايب، نيازمند راهنمايي اسـت كـه مسلماً طي كردن مسير به اين دشواري

چراكه به تنهـايي طـي طريـق كـردن. اين جوان خام را در گذر از اين مراحل ياري كند
:گونه كه حافظ فرموده همان؛ كاري ست بس خطرآفرين

رس از خطر گمراهـيظلمات است بتهمرهي خضر مكنترك اين مرحله بي
)1362:749حافظ،(

ميي الگـوي كهـن. پير دانا، نمادي است از خصلت روحـاني ناآگاهمـان«: گويدونگ
و برنامـه روح آنگاه پديدار مي گردد كه انسان نيازمند تفاهم، پند نيـك، تصـميم گيـري

و قادر نيست خود بـه تنهـايي، ايـن نيـاز را بـرآورد  )73: 1376مورنـو،(».ريزي است
ميپادشاه زماني گيـرد، از مهـراب كـه شود پند ونصـايحش در پسـر در نمـي كه متوجه

ميديدهبازرگان جهان و خواهد كه پسراي است را در ايـن سـفر خطيـر همراهـي كنـد
مي. راهنماي او باشد و جهان ديده: شودمهراب در داستان، چنين توصيف بسيار كاردان

كبه گونه او تجسـم معنويـات، همچنـين«.ه اقصا نقـاط عـالم را در نورديـده اسـت اي
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و اشراق استينماينده رويان بسـياري را ديـده او پري) 178: 1370ال گورين،(».خرد

يربايند، امـا معتقـد اسـت دختـر قيصـر روم از همـه است كه هوش از سر عاقالن مي
و بي و شيد را به جمشيد، نشـان مـي او تصوير خور. نظيرتر استزيبارويان زيباتر دهـد

مي جمشيد اين گونه رو، شودمتوجه ـ خورشيد همان دختري ست كـه در .ا ديـده بـود ي
و تحفـه در گذشته مهراب هـايي نه تنها خورشيد را ديده، بلكه به خدمت او نيز رسـيده

و به خـوبي. نيز در پايش فشانده است چگونه است كه مهراب معشوق جمشيد را ديده
ا مياز يـا جـان ) SOUL(پيـر دانـا پـدر روح«: دهدحواالتش آگاه است؟ يونگ پاسخ

و آنيما، دختر او )1376:73 مورنو،(».است
و دسـت كس نميدهد كه هيچاين پديده نشان مي ـ تواند خبر از مكان خورشيد يابي

و كمـ. به او داشته باشد غير از مهراب ال پير خردمند است كه دانش دستيابي به هويـت
و آگاهي به جمشـيد در طـي مراحـل«. گذاردخويشتن را در اختيار قهرمان مي اين علم

ميگوناگون از طريق دستورالعمل و هايي داده دريشود ا به صـورت حضـور خـود پيـر
از) 177: 1387 وهانسـن،ي(».ابـديگر نمود مـي جايگاه ياري در خـان چهـارم، سـخني

و اينك بـه شـكل راهبـي را از ديدهمهراب دانا نيست؛ گويي عمداً خود  ها ناپديد كرده
و عبادت خداوند مشغول استيدرآمده كه در ميانه و در آن به طاعت . راه، ديري دارد

و رسم گردون را مي مياو در جواب جمشيد كه از او راه :دهدپرسد، جواب
اگر خواهي خـالص از مـوج دريـا
ــن ــفر ك ــا س ــا در م ــويي بي گهرج

كين كام ننگ اسـتن دريا مرويدر

چو مـا بايـد كنـاري جسـتن از مـا
ز امان بحر از ما حـذر كـن خواهي

لبز همه كام نهنگ اسـت،لب تا
)824-1348:822ساوجي،(

و غـرق شـدن ديده در خان پنجم نيز بر اثر درهم شكستن كشـتي اين پير جهان ،هـا
و ديگر اثري از او در داستان نيست تا زمانيناپديد مي و گردد كه جمشيد بـه ديـار روم

رادر. رسدسراي معشوق مي و يـاور مهربـان خـود ملك روم است كه او دوباره راهنما
ميمشاهده مي و دست نياز خود را دوباره به سوي او دراز . كندكند

(آنيما(عنصرمادينه.4.4 (Anima(

و در هـر انسـان مادينـه روانـي مردانـه) آنيمـا(وجود هر انسان نرينه، رواني زنانـهدر«
از. وجود دارد) آنيموس( و آنيموس ساحتي است كه ناخودآگـاه جمعـي را قلمرو آنيما
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چيـزي ضـد هـر يونـگ از نظـر) 236-235: 1384 ياوري،(».سازدمي خودآگاه فرد جدا
ع. خود را داراست الوه بر عنصر مردانگي، عنصر زنانگي نيز وجود در وجود هر انسان،

تواند با جـنس مخـالف احسـاس نزديكـي دارد، زيرا هركس بدون عنصر ضد خود نمي
كنـد شخصي مردانست كه آنان را به زنان متمايـل مـيياز ديد او اين عنصر زنانه«. كند

زن. دادنـد اي نشـان نمـي وگرنه مردان به زنان، عالقه اش را انـه حـال اگـر مـرد سرشـت
و يا با تصوير مادينه و انسجام موجوديت خـود را سركوب كند اش يكي شود، خالقيت

و ويلرايت،.ك.ر(».دهداز دست مي و افسانهآنيما در قصه) 286: 1382ماديورو هـا، ها
و در ديگر حالتدر واقعه ميهاي صوفيان تجلي آنيما. شودهاي ناخودآگاهي بشر ظاهر

گصورتبه و سنتدر فرهنگ. وناگوني استهاي و حكمـت ها و در هـا هـاي مختلـف
(هاي مختلف درآمـده اسـت هاي متفاوت اين بت عيار هر روز به شكلميان ملت .ك.ر.

)151: 1388 حسيني،
و خورشيدالگو در مثنوي اين كهن بااهميت است زيرا فرايند جسـت بسيار جمشيد

و كسب هويت كه قهرمان داستان در پي و اشتياقي كه جمشـيد بـه وجو آنست با عالقه
مييديدن آن رو. گرددما دارد پديدار در. بينـدا آنيماي وجود خـود را مـييجمشيد در او

مييخواب، خود را در ميان يك بيشه ويسرسبز ابد، درميان اين باغ قصـري قـراردارد
و بيشه نمودار ناخودآگاه است. در درون آن، معشوق هوش ربا خودآگاه جمشـيدنا. باغ

رواين مييگونه خود را در تـوانيم ما در اعماق ناخودآگاهمان است كـه مـي. دهدا نشان
و گرفتاري) مردانه(يزيباي زنانهيچهره هاي روزمره خود را درك كنيم؛ دنياي بيداري

ميبه ما كم و در تر اين اجازه را دهد كه به اين عنصر مهم دروني خويش واقـف شـويم
و و جست آن«جوي وصل آن برآييم جا كه عالم درون بـه سـبب ناآگـاه بـودن تـأثير از

مورنـو،(».نهد ضروري ست كه در سير فردانيت اين تأثيرات تعين يابندشگرفي بر ما مي
1376 :68(

آنيما در زندگي است كـه جمشـيد پـس از ديـدنيالعاده به دليل همين قدرت فوق
و قرار از دست مي و خانواده را براي دستيابي به گونه. دهدخورشيد، هوش اي كه خانه

) روم( شرق عالم به دورتـرين مكـان در غـربياو از دورترين نقطه. كندبه او، رها مي
مي. شودرهسپار مي و دسـتيابي بـه او ديگـر لحظـه چراكه اي روي داند بدون شـناخت

و عاشق شدن جمشيد بر نيمـه. آرامش را نخواهد ديد اش تنهـا بـه زنانـهياما شناخت
و براخودش منحصر نيست، خورشيد نيز در نگاه اول به جمشيد دل مي اويبازد ديدار
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و ننگي را پذيرا مي آنهر سختي و با كه از نژاده بودن جمشيد آگـاهي نداردعشـق گردد

.كندخود را به او ابراز مي
مي خورشيدجوي آنيما كه به آگاهي تمام،و جست نناميده گر اهميـت ايـن شانشود

خورشـيد در تمـام. موضوع يعني شناخت آنيما است، حتـي اگـر در غـرب دور باشـد 
و حيـا فرهنگ و ملل گوناگون، مظهر زندگي ت اسـت اوسـت كـه بـه زمـين حيـات ها

و به خاطر اهميت بسيار گرماي وجـودش در زنـدگي جمشـيد اسـت كـه مي او بخشد
و در كنار او باشد او تمام دنيا يافتنگيرد براي تصميم مي .را زير پا بگذارد

 صورت مثالي مادر نيكوكار.4.5
و معشـوقه اما زن مثالي خود را به اشكال مختلف نشان مي دهد؛ نه تنها در شـكل آنيمـا

و ياور قهرمـان اسـت  و مهربان كه يار در» پـري مهربـاني«. بلكه در هيأت زني زيبا كـه
و فرمانبيشه مـادر الگـوي كهـن واي سرزمين جنيان اسـت، همـانر اي زيبا مسكن دارد

و خطر، به كمك فرزنـد مـي نيكوكار و او را از مهلكـه است كه در مواقع سختي شـتابد
و زايـايي اسـت«. رهاندمي و ديگـران،(».او نماد تولد، حمايت ) 178: 1370ال گـورين

ميجمشيد در همان ابتداي مسير يعني در خان اول، با مادر نيكوكار برخو كنـد وايـن رد
مييپري مهربان است كه توشه اين مادر نيـك بـه صـورت. سازدراه جمشيد را فراهم

و به گونهكامالً غيرواقعي ارائه مي ميشود زن«. دهداي فوق بشري، پاداش اين شكل از
ميمثالي در افسانه شود، كـامالً مشـخص اسـت؛ زيـرا هايي كه قهرمان آن در جنگل گم

ز ميهن مهرباني روبقهرمان با رايدرجريان برقراري ارتباط با او، همهو شود رو اميالش
بي(».سازدبرآورده مي كه جمشيد پـري را از علـت سـفرش پس از اين) 137:تابتلهايم،
ميباخبرش مي و سازد، پري به او دو درج پر از جواهر دهـد تـا اسـباب سـفرش باشـد

تمهم زتر از اسباب مادي، سه مييلفان جادوار از بخشد تـا هرزمـان كـه بـه يش را به او
:مشكلي برخورد، با نيروي فوق بشريش به كمك وي بشتابد

تارتاسهاينودرجدواينگفتجمبه
اگـــر وقتـــي شـــود وقتـــت مشـــوش

ــه ــو نگ ــن نيك ــف م ــاد زل ــه ي دارب
ــش ــاري در آت ــن ت ــن فك ــف م ز زل

)729-1348:728،ساوجي(
جداي از بخشش نيرويي جادويي كه حافظ قهرمان اسـت، سرشت اما اين مادر نيك

و جمشيد را از خطراتـي كـه در راه دارد آگـاه از قدرت پيش گويي نيز برخوردار است
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هر«. سازدمي و نعمت به كـه از كارهاي پريان، ارزاني داشتن صفات نيك، بخشيدن مال
و پيش و اسرار غيب است بخواهند و اشراف بر خواطر ) 239: 1368 اري،ست(».گويي

و پـيش از رسـيدن جمشـيد بـه سـرزمين روم ،اين تارهاي جادويي در خان ششـم
شـود، بـه كمكـش اي متروك كه راه به جايي ندارد گرفتار مـي كه قهرمان در بيشهزماني

مي. آيدمي و با در اختيار گذاشتن اسبپري در چشم به هم زدني آشكار اويگردد بادپـا،
ميرا از درياي مهيب .گذراند،

)Shadow( سايه.4.6

و روش فردانيت، به قاعده هنگامي آغاز . آگاه گـردد»سايه«ابد كه فرد از وجوديمي راه
و چكيده همان صفات ناخوشايندي استيسايه نمودار جانب منفي شخصيت ما است

مييكه همراه نيروهاي رشد نكرده آنوجودمان ير وهلـهد. كنـيم را مـدام پنهـان بايد
و بيش از همه سايه، محتويات طـور نمايانـد؛ ولـي نـه بـه را بازمي»ناآگاه شخصي«اول

و به نسبت پليـد اسـتيعالوه بر سايه. انحصاري شخصي كه به راحتي قابل تشخيص
رو. الگوي سايه نيز وجود داردكهن در رويي بـا سـايه خودشناسي، نخستين شرط الزم
مي. است يار ضروري است كه سايه را در خود جذب كنيم؛ اما نسـبتبس«: گويديونگ

كـاوي، به اين سان نخستين مرحله در فرايند روان. دهدبه سركوفتن آن، ما را هشدار مي
و ادغام سايه است )60-53: 1376 مورنو،(».همين جذب

ودر داستان وجود عناصر پليـد وشـروري چـون اژدهـا وديـوان، خورشيد جمشيد
و و لـذت. جود سايه در جمشيد استنمادي از خـواه جمشـيد اژدها همان نفـس پليـد

و وحدت و پيـروز) گنج واقعي(ابيياست كه بايد در راه رسيدن به كمال با آن بجنگـد
هـا همگـي نمـود كاوي اين موجوادات خطرنـاك در قصـه بر اساس نظريات روان. شود

و خبيث وجود آدمي و لذت وجه تاريك و خواهستند هـاي جسـماني را شـكل سـته ها
جمشيد در ابتداي اين راه طوالني، بايد اين حيوانات شـرور را از پـاي درآورد. دهندمي

و تمايالت دروني استيگر غلبه كه نشان .نوجوان بر وسوسه هاي غريزي
اژدهـا كـه«. نبرد با اژدهاسـت،رو شودخان دومي كه قهرمان داستان بايد با آن روبه

بسي به صورتدر زبان فار و اژدرها ميه هاي اژدر ست اسـاطيري بـها رود جانوريكار
و مي شكل سوسماري عظيم )75: 1369يـاحقي،(».افكنـد داراي دوپر كه آتش از دهان

و خورشيدشكل ظاهري اژدها در مثنوي مياين جمشيد :شودگونه توصيف
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بينـي تـن اوسـتتو آن تـل را كـه مـي

آن دهان نـه غارسـت بينـي چه مـي ست

دو مشعل هردو چشم روشن اوست

مينفس دان آن گـويي غبارسـت چه
)755-1348:745،ساوجي(

نبرد بـا اژدهـا سـومين. وجود دارد،هاي پهلوانينبرد قهرمان با اژدها در اكثر داستان
وربـا آن روبـه شـاهنامه دار ايرانـي در خاني است كـه رسـتم، پهلـوان نـام خان از هفت

:شود مي
ــه ــا او ب ــت ب ــابرآويخ ــگ اژده جن

ــش ــد رخ ــا دي ــنِ اژده ــو زور ت چ
و درآمـــد شـــگفت بماليـــد گـــوش
و بنــداخت از تــن ســرش ــغ ــزد تي ب

نيامـــد بـــه فرجـــام هـــم زو رهـــا
بخـش سان برآويخـت بـا تـاج كز آن

...بكنــد اژدهــا را بــه دنــدان گرفــت
فروريخت چون رود خـون از بـرش

ج1386فردوسي،( ،2:26(
مياسفنديار نيز با اژدها مبارزه مي و او را شكست : دهدكند

جاي اندر آمد چو كـوهي سـياهز...
كـرد چـاك به شمشير مغـزش همـي

و ...ماهتو گفتي كه تاريك شد خور
ز ــد خــاك همــي دود زهــرش برآم

ج( )6:176همان،

و لـذت خـواه اوسـت كـ و اژدها همان نفس پليد ه بايـد در راه رسـيدن بـه كمـال
با)گنج واقعي(يابي وحدت و پيروز شود، پـردازي سراسـر جهـان در افسانه. آن بجنگد

و پليد است بـه)9: 1365 رسـتگار فسـايي،(.غير از چين، اژدها نمودار نيروهاي ناپاك
و عـالم غيـبيهمين دليل پس از مرحله و آگاهي از اسرار نهان بـا ديـدار« رازآموزي

توانـد پيـروز نمـي) مـن( به عبارت ديگـر«. اولين نبرد او با اژدهاي درونش است» پري
و بـا آن همجـنس گـردد  شـواليه(».گردد مگر اينكه اول تاريكي را تحت تسلط بگيـرد

، اژدها نماد موانعي است كـه راه را بـر كشـفيرازآموزيدر مرتبه«) 1:131ج،1384
».بنـددر پيونـدهاي تنگاتنـگ بـا خودآگـاهي، مـي هـاي ناخودآگـاهي بـه خـاط شگفتي

)1387:245 وهانسون،ي(
آن رزم ميافزاري كه جمشيد با و تيغ زمرد فـام ها اژدها را از پا در و كمان آورد، تير

و ايراني كهن«. است در ميـان. ترين ابزار پهلـوان اژدهـاكش گـرز اسـت در اساطير هند
گ و و تير وكمان، افزار ديگـريرشاسب دارندهقهرمانان اژدهاكش ايراني فريدون گرزند

)58:1375كيا،(».هاي ايراني استاژدهاكشي در حماسه
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ميخان سومي كه جمشيد با آن روبه . شود، رسـيدن بـه شـهر اكـوان ديـو اسـت رو
و Daevaديـو در اوسـتايي«. كنندشهري پر از ديوان بد سرشت كه به كسي رحم نمي

و معرفـيا Devaدر هندي باستان و به معناي خداست اما پس از ظهور زرتشـت ست
و شــياطين خوانــده شــدندگمــراه،اهــورامزدا ديــوان مطــابق روايــات ديــوان. كننــدگان
و حيلـه موجوداتي زشـت  و از نيـروي عظيمـي. گرنـد رو، شـاخ دار اغلـب سـتمكارند

) 1369:201 احقي،ي(».برخوردارند
: آور پهلواني از پاي درآوردو قدرت شگفت اما جمشيد او را نيز به نيروي بازو
و ديو چون ميـغ ملك چون برق بود

ــ ــا درافكن ــرش از پ ــه تيغــي ديگ دب
و زد تيغز ...جاي خود بجست آن برق

ــي ديگــرش از ــه زخم ــرافكند ب ــن س ت
)809-1348:803،ساوجي(

مي،جمشيديديو نيز مانند اژدها به وسيله و،گونهبدين. آيداز پا در جمشيد با ديو
و آن هاي شهواني طبيعت او هسـتند، مبـارزه مـي اژدها كه هردو نماد گرايش هـا را كنـد

 آنسازد تا بدينميمنمقهور قدرت هـا در جهـت تعـالي خـود، سان از نيروهاي بسيار
آناو تا زماني. بهره برد دي شـود؛ هاي بعـ تواند وارد خانها را از بين نبرده باشد نميكه
) 490: 1384شواليه،(».اولين پيروزي قهرمان پيروزي قهرمان بر خودش است«چرا كه 

آب.4.7

و گذر كردن از آب يا شـناور بـودن در آن، اغلـب از عناصـر مهـم داسـتان هـاي دينـي
آب، باد، آتـش،( گذر ازآب در جايگاه يكي از چهار عنصر اصلي حيات. غيرديني است

آنن، يكي از آزمو)خاك را پشـت سـر هاي دشواريست كـه قهرمـان بايـد بـه سـالمت
آنر دوران باسـياسـاطيتصور حيات بخشـي آب در همـه«. بگذارد و تان وجـود دارد

و شستغسل ا ها عصـار قـديم بـه صـورت دايـم تكـرار وشوهاي فراواني است كه در
در خـان جمشـيد)140-139: 1364 باشالر،(».آب، رمز جوهر آغازين است. شوند مي

و خروشاني عبوركند تا بتواند به مرز روم برسـد  بـه«.پنجم ناچار است از درياي پهناور
وينشانه ترين نماد ناخودآگاهي است،آب معمول نظر يونگ، تولـد، مـرگ، رسـتاخيز

و ايـزدي بـه شـمار«)3: 1385 نيا، دقيق(».تطهير شدن است آب در نزد ايرانيان مقدس
 يـاحقي،(».انـد معتقد به نقش آفرينندگي آب در نظام جهان بوده آنها رفته است؛ زيرامي

آن)25: 1369 و دستيابي به و ناشناخته است ، دريا همانند ضمير ناخودآگاهمان پهناور
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و سرگردان بودن در آن است نيازمند كه به شناخت خود در اعماقآن. عبور كردن از آن

بهناخودآگاه وجودش مي و غرق شدن در ناماليمات آن است پردازد ناچار . سرگرداني
و پي بردن به آن افتـد بـه چه در ناخودآگاهمـان اتفـاق مـي اما رها شدن از خودآگاه

و افراد بسيارجمشيد با كشتي.راحتي ميسر نيست ميها كنـد، سفر دريايي خود را آغاز
مياما راه مقصد را گم مي و چهل روز در دريا شناور . ماند كند

 بيشه.4.8

و حيـات اسـت درخت، كهن«. بيشه مكاني تاريك وانبوه از درختان است ».الگوي رشد
گرفتـاري جمشـيديآخرين مرحله،سرگرداني جمشيد در بيشه) 144: 1387 بيلسكر،(

به كمك پري مهربان اسـت كـه،پس از رهايي از آنجا. قبل از رسيدن به خورشيد است
ميرسد وخوربه سرزمين روم مي آن. كندشيد را مالقات كه چهـل قهرمان داستان پس از

د و سه روز ميروز در دريا سرگردان امـا ايـن؛رسـدر آن غرقه است، به ساحل آرامش
و بـي. نيسـت ناخودآگاهآرامش جز سرگرداني در دنياي  جـا كـس در آن جمشـيد تنهـا
و به جايي راه نمي و متـروك اسـت كـه وسـيعيدرايـن بيشـه. تواند بردزنداني است

ميزلفكان پري راهييتارهاي طال الگوي هويـت همچنين باغ وبيشه كهن. شودگشاي او
مي زنانه نيز هست چرا كه در آن و رشد، صورت اي كـه جمشـيد بيشه. گيردجا باروري

مي در آن خورشـيد اسـت كـه او را در خـوديشود نمـادي از هويـت زنانـه جا گرفتار
.كندمحصور مي

 دايره.4.9
بيها هيچانتخاب اسامي در داستان و زندگي را در ذهـن. دليل نيستگاه خورشيد، گرما

صـفت«:دارد مناسـبت،گونه كه با اسم جمشـيد همان؛كندخوانندگان داستان تداعي مي
،بدان سبب بـه جـم انتسـاب يافتـه كـه جـم در آغـاز،كه صفت خور نيز هست) شيد(

اس رب عـالميپرسـتش خورشـيد در همـه) 165: 1369، ياحقي(».تّالنوع آفتاب بوده
از مراسـم افـروختن آتـش بـه چشـمن بـاروري در هـر لحظـهيآي«. رواج داشته است

و آزمون جوانيهمهيجوهره. خورد مي و رستاخيز ».شـدگي اسـت اين مناسك، مرگ
)43: 1364باشالر،(
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و يافتن نيمه خـود، دسـت بـهيشدهگميجمشيد براي دستيابي به وحدت دروني
و پرمخاطره مي وصال او به خورشـيد بـه. زند تا به خورشيد زندگيش برسدسفري دراز

و تولد دوبارهيمنزله او در عـالميتولـد دوبـاره. اوستيدستيابي او به آگاهي فكري
خورشيد تنهـا يـادآور اما. پذير نيست بخش آگاهي، بدون حضور خورشيد امكان روشني
. آوردرا نيـز بـه يـاد مـي) مانـداال(خورشيد شكل هندسي دايره.و روشني نيستگرما 

ميي« و حـدوث آن در قصـه،شود كه دايرهونگ متذكر هـاي پريـان نماد تماميت اسـت
)1385:195پاينده،(».نفس داردييجودتاشارتي به وح
و پيوسـتگي روحـي يـا،فراينـد فردانيـتيهدف نهاي  دسـتيابي بـه وحـدت درون

و ناآگاهي است كه از طريق هماهنگي ميان اجزا ،مختلف ذهنيهمبستگي ميان آگاهي
به.شودايجاد مي و انجام آن تـرين شـكل در كامل،م پيوسته استه شكل دايره كه آغاز

. اشكال هندسي است

 الگوي اعدادكهن.4.10

 عدد چهار.4.10.1

و حيـيشكل دايره، چرخـهيكننده چهار، تداعي« عناصـر چهارگانـه ات، اصـل مادينـه
از راهـي سـخن،نمـايي كـردن جمشـيد مهراب در راه) 177: 1370ال گورين،(».است

و صعب مي و طي كـردن العبور است اما كوتاه گويد كه بسيار سخت تر از راه ديگراست
و چهـار فصـل را داراسـت. انجامدآن مدت چهار ماه، به طول مي . چهار، نشان زنـدگي

چهارگانگي بـه. مدتي است كه جمشيد بايد بگذراند تا به آرامش درون برسد،ماهچهار
و در آثار گوناگونشكل حاصـل«همچنـين چهـار،. خـورد به چشـم مـي،هاي مختلف
و نيكي/هاي متباين مذكرجفت يونگ از تربيع«) 137: 1387 بيلسكر،(».شر است/مونث

مييبه عنوان در برگيرنده چهارمين عنصر، زمين اسـت يـا تـن. گويدعامل زنانه سخن
،(».انسان كه نمادش باكره است )111-110: 1376مورنو

 عدد چهل.4.10.2

و تنبيه است،چهل« موسي در چهل) 2:576ج، 1384،شواليه(».عدد آمادگي، آزمايش
و چهـل روز در طـور  جمشـيد نيـز چهـل روز در دريـا. سـينا مانـد سالگي پيامبر شد

و پايمردي او در اين راه دارد . سرگردان است كه نشان از امتحان قدرت
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 عدد هفت.4.10.3

و در پايان اين هفتداستان در هفت خان اتفاق مي ييجمشيد بـه هـدف نهـا،خان افتد
و چهـار اسـت،هفت«. رسد خود مي و نظـم كامـل؛وحدت سه ».تكامـل يـك چرخـه

آيهفت، عدد«)4: 1385 نيا، دقيق( ين مهـري سـببيمقدس است؛ قداست اين عدد در
».ن هماننـد تصـوف اسـالمي هفـت تـا باشـديشده كه مدارج رسيدن به كمال درين آي

و جمشيد طي هفت روز از كوهي كه مأمن ديـوان بـود،) 447: 1369 ياحقي،( گذشـت
مطـابق«. ارتبـاط نيسـت عدد هفت با آفـرينش هـم بـي.ب رسيدبه دير راه،روز هشتم

و روز هفـتم  خداونـد بـه اسـتراحت،تورات، آفـرينش عـالم در شـش روز تمـام شـد
ر اين اعتقاد كهن به خوبي دراين قسمت از داستان مشـهوديتأث) 448، همان(».پرداخت

. است

 گيرينتيجه.5

و اعصـار؛ زيـرا بيـانو خورشيد جمشيدمثنوي اثـري اسـت مانـدگار در طـول قـرون
دلسرگشتگي و رو هـا روبـه در ايـن دوره بـا آن هايي است كـه هـر نوجـوان نگرانيها

و مادر است داستان استقالل. شود مي و ترك وابستگي به پدر و بررسـي.خواهي مطالعه
ميگونه داستاناين ا براي فرزندان باشد؛ چراكه قهرمـان در تواند بهترين راهنمها همواره

ميپس از ترك خانواده با انواع ناماليمات روبه،اين داستان خان دشـواري هفت. شودرو
الگوهاي مختلفي را درايـن رو است، كهنها روبه كه جمشيد در كسب هويت خود با آن

رو. دهدداستان شكل مي مييجمشيد با ديدن از گذارداي معشوق پا به راهي كه با گذر
د و وحدت ميآن هويت و اسـتقالل جست. آوردروني خود را به دست وجوي هويـت

مييابي، كهن .الگـوي فردانيـت اسـت دهد كه همان كهـن الگوي اصلي داستان را شكل
و حوادث بـس عاشق شدن جمشيد برخورشيد، آغازگر قصه اي است كه در آن اتفاقات

طي. رخ مي دهديعجيب ميالگوهاي ديگري نيز روبه اين مسير با كهناما او در گردد رو
، مـادر نيكوكـار)مهراب(، پير دانا)خورشيد( آشنايي با عنصر مادينه: كه به ترتيب شامل

و)پريانيملكه( جمشيد. اعداد مختلف است، اژدها، اكوان ديو، درياي خروشان، بيشه
بخود تحت عنوان كهن ميالگوي قهرمان در داستان مورد او بـا ديـدن. گيردررسي قرار

ميياي آنيما يا بخش زنانهيرو گيرد سرزمين مادري خود را ترك كند وجودش تصميم
و.و به دنبال پيدا كردن معشوق به دورترين نقاط عالم سفركند  مبارزه جمشيد با اژدهـا
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و پليد درون او يعني سايه استي ديو شرور، مبارزه او. او با بخش تاريك با كمـك اما
و پهلواني وو قدرت جنگاوري مي نيز ياري گرفتن از هوش آندرايت خود هـا تواند بر

و بـدين ترتيـب وارد مرحلـه  او بـا. گـردد جديـد از زنـدگي خـود مـياي پيروز شـود
وعبوركردن از خواسته مي هاي جسماني دهد ديگر آن كودك شهواني دروني خود نشان

ون به مردي كامل تبديل شده است كه بدون كمك گـرفتن ناتوان ديروز نيست، بلكه اكن
و و از پدر و مادر خود توانـد بـر ناماليمـات مـيشذاتي تنها با تكيه بر نيروهاي دروني

جم. چيره شود شـيد را قـادر بـه ادامـه ايـن راه گذر كردن از اين مشـكالت اسـت كـه
هرچنان. سازد مي و،مرحله كه او با عبور از مينيرو بر دانايي وي مردانگي خود افزايـد

و راهنمايي و،هاي دانايانبا كمك گرفتن از ارشادها مي بر علم . كنـد آگاهي خود اضافه
. گرفتار شدن جمشيد در دريا نشانگر وارد شدن او به اعماق ناخودآگـاه خـويش اسـت

 اي از دستيابي جمشيد به حياتي دوبـاره پـس سرگردان ماندن جمشيد در بيشه نيز نشانه
و جمشيد در نهايت بـا كولـه. از تحمل مشقات گوناگون است  بـاري سرشـار از دانـش

و دلباختهاين. رسدتجربه به سرزمين معشوق مي اوي گونه است كه خورشيد نيز عاشق
ميمي و با وي ازدواج .كندشود

 يادداشت
مي،يونگ.1 ي پنهـان كـردن هـا بـرا داند كـه انسـان كهن الگوي نقاب را مترادف نوعي ماسك

ميخصلت .كنندهاي واقعيشان از آن استفاده

 فهرست منابع

 سروش: تهران،عبدالمحمد آيتييترجمه.)1374(.قرآن كريم
و ويلفرد ال زهـرايترجمـه.نقد ادبـي رويكردهاييراهنما.)1370(.و ديگران گورين

.اطالعات: تهران خواه، ميهن
.سخن:، تهران8ج.سخن فرهنگ بزرگ.)1381(.انوري، حسن

.طوس: جالل ستاري، تهرانيترجمه.كاوي آتش روان.)1364(.باشالر، گاستون
.كاظم شيوا رضي، تهرانيترجمه.كاربردهاي افسون.)تابي(. بتلهايم، برونو
.قصه: عباس مخبر، تهرانيترجمه.عمل نقد.)1379(.بلزي، كاترين
.زوار: تهران.قلمرو پنداراسب در.)1385(.بهرامي، ايرج

.آشيان: حسين پاينده، تهرانيترجمه.يونگي انديشه.)1387(.بيلسكر، ريچارد
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و دموكراسي.)1385(.پاينده، حسين .نيلوفر: تهران.نقد ادبي

اي، فريـدون بـدرهيترجمـه.هـاي پريـان شناسي قصه ريخت.)1368(.پراپ، والديمير
.توس: تهران

.رسا: كديور، تهرانو جوادييترجمه.شناسي شخصيت روان.)1373(س پروين، الرن
شناسـي ريخـت هـاي نـو در يافتـه«.)1387(. پگـاهو خـديش، محمـد شناس، علـي حق

ي دوره، 1387تابسـتان دانشكده ادبيات تهـران،ي مجله.»هاي جادويي ايراني افسانه
.39-27صص،2ي شماره،59

.مرواريد: تهران.اصطالحات ادبي فرهنگ.)1387(. داد، سيما
.4-3صص،اعتمادروزنامه.»اساطير در ادبيات«.)1385(.نيا، مهناز دقيق

م .توس: تهران.هاي پريوارزبان رمزي قصه.)1366(. كوفلر. دالشو،
.دانشگاه شيراز: شيراز.اژدها در اساطير ايران.)1365(.، منصورييرستگارفسا

و خورشيد.)1348(. ساوجي، سلمان ج.جمشيد فريـدونو آسموسـن.پ. بـه اهتمـام
و نشر كتاب: تهرانوهمن،  .بنگاه ترجمه

.توس: تهران.افسون شهرزاد.)1368(. ستاري، جالل
و گربران : سـودابه فضـايلي، تهـرانيترجمه.فرهنگ نمادها.)1384(. آلن، شواليه، ژان

.جيحون
: حيــي ســيدمحمدي، تهــرانييترجمــه.شخصــيت هــاينظريــه.)1385(.شـولتز، دوان
.ويرايش

ج.شاهنامه.)1386(. فردوسي ابوالقاسم :تهـران،2و1به كوشش جالل خالقي مطلـق،
.المعارف بزرگ اسالميهداير

 روان: حيي سيد محمدي، تهرانييترجمه.اي شخصيته نظريه.)1384(. فسيت، جس
.مركز: تهران.قهرمانان بادپا.)1375(. كيا، خجسته

و ويلرايت و انگاره كهـن كهن«.)1382(.ماديورو شـ.»الگـويي الگو ،22ي مارهارغنـون،
.287-281صص

.چشمه: تهران.هاي عاميانه ايرانقصه).1382(. محجوب، محمدجعفر
و خـدايان،ونگي.)1376(. مورنو، آنتوني داريـوش مهرجـويي،يترجمـه.انسان مدرن

.مركز: تهران
.فردا: اصفهان.ديالكتيك نمادها.)1385(.هرگان، آروينم

.سخن: تهران.عناصر داستان.)1376(. ميرصادقي، جمال
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و: تهـران.فرهنـگ اسـاطير.)1369(. احقي، محمـدجعفري موسسـه مطالعـات فرهنگـي
.سروش

.نيلوفر: تهران.زندگي در آينه.)1384(.اوري، حوراي
 محمدعلي اميري،يترجمه.شناسي ضمير ناخوداگاه وانر.)1372(.كارل گوستاوونگي

.علمي فرهنگي: تهران
.افكار: تهرانرضايي، رضايترجمه.تحليل رؤيا.)1382(.كارل گوستاوونگي
و سمبول.)1384(.، كارل گوستاوونگي :محمود سلطانيه، تهرانيترجمه.هايشانسان

.جامي
: علـي ميرعمـادي، تهـرانيترجمـه.شناسي چيست؟ نشانه.)1387(.يورگن وهانسن،ي
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