
 دانشگاه شيراز) بوستان ادب(ي شعرپژوهي مجله
18 پياپي،1392 زمستان،چهارميشماره،پنجم سال

در تحليل ميتوس هشاهنامهاي روايي لشكركشي كيكاوس به مازندران

 ∗∗اكبر سام خانياني علي∗ينيپا مصطفي ملك

 دانشگاه بيرجند

 چكيده
از شاهنامه هاي روايت به ويژه در قسمت پهلواني، داراي ساختاري مشابه است كه

مي اي در شيوه اصلي اسطوره و ترتيـب ها، كنش شخصيت. كندي روايت پيروي ها

هموقايع در اين روايات به طور فراواني هم و آن گام با بخشساز هـا هاي روايـت

و نمادهـاي الگو در اين مقاله، كوشش شد خوانشي نو با تكيه بر كهـن. است هـا

ه  و تلفيــق آن بــا نظــرِ نــورتروپ فــراي دربــاره نظريـ هــايي ميتــوسي يونــگ

در»ي كيكاوس به مازندران حمله«ي اثر ادبي، در بافت روايت منظومِ دهنده شكل

اي ايـن حكايـت، به همين سبب، نمادهاي اسطوره.ي فردوسي ارائه شود شاهنامه

و مفاهيم آن به استناد، بيان  رفـت شد؛ سـپس نقـش ايـن نمادهـا در پـي بررسي

در پايـان. هـاي فـراي، بيـان شـد هاي مختلف حكايت در ارتباط با ميتوس بخش

هـاي گرِ ميتـوس روشن شد روايت مذكور داري سه بخش ساختاري است كه بيان

و بهار در نظريه و كهن تابستان، زمستان و نمادها الگوهايي نورتروپ فراي است

چنين رويكردي در ديگـر. ساختار ميتوس همان بخش هستندهر بخش در خدمت 

ي كيكاوس به هاماوران هم بـه روشـني قابـل چون حملههم شاهنامههاي روايت
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 مقدمه.1

صـ شاهنامههاي روايت نظـران، بـه احبي حكيم ابوالقاسم فردوسي همواره مورد توجه

بـه شـناختي اي يا اسـطوره ويژه ناقداني بوده است كه با استفاده از ابزارهاي نقد اسطوره

مياند؛ سراغ اين اثر رفته ايِ مبتنـي بـر تلفيـق آرايي نقد اسطوره رسد شيوه ولي به نظر

و مناسبي شيوه و نورتروپ فراي، به طور روشن بـه ويـژه شاهنامههايي روايت يونگ

شـود، بدين منظـور در ايـن پـژوهش كوشـش مـي. دهد قسمت پهلواني آن را نشان مي

و پـي  آمـدهاي آن، بـا اسـتفاده از ايـن روش، روايت لشكركشي كيكاوس به مازنـدران

چـرا كيكـاوس بـرخالف: هـا پاسـخ داده شـود بررسي شود تا از اين راه به اين پرسش

و نياكانش قصد رويه مي حملهي شاهان گذشته كند؟ آيا ايـن روايـت به سرزمين ديوان

خـوان رسـتم، سـفري اسـت بـراي بـاززايي اي است؟ آيا هفت داراي ساختاري اسطوره

و حكومت مرده؟ بنابراين براي پاسخ به اين پرسش ها، با استفاده از تلفيق آراي يونـگ

ب. رويممي شاهنامهنورتروپ فراي به سراغ تحليل متن مذكور از  ايسته است پـيش از اما

:ورود به بحث اصلي، مباني نظري اين پژوهش به طوري كوتاه، توضيح داده شود

٢اي نقد اسطورهو١اسطوره.2

ها اشكالي از باورهاي ابتدايي مردمان بوده است كه با تمسك به آن رويـدادهاي اسطوره

و تبيين مي و ماورايي را توجيه تـر بـه صـورت بـيش اين عقايـد. كردند بيروني، دروني

مي شد؛ چنان حكايات، از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي اسطوره،«: آورد كه واحددوست

و لذا ناخودآگاهانه و قـومي آدمـي اسـت در قالـب تجلّي خودجوش ي وجدان ناهشيار

و در هـر شايسته)15: 1387واحددوست،(».قصه ي يادآوري اسـت كـه بشـر هميشـه

ميپرداز مكاني، به اسطوره و اين، تنها خاص مردمان اوليـه نيسـت؛ ولـي بـاي اقدام كند

و پيش و دانش تغيير نگرش مردم اي سـخت دچـار هـاي اسـطوره ها برداشت رفت علوم

گرا مانند رمانتيسم، به دليل هاي ذهن اما از ديد ادبي به ويژه در مكتب. چالش شده است

و نمادينِ اسطوره كيفيت خيال تأ انگيز و آنها توجه هـا شـده اسـت؛ تـا كيدي خاص بر

جايي كه شلينگ از تأثيرگذارترين متفكران رمانتيك، اعتقـاد داشـت كـه جهـانِ نمـادينِ 

 
1 Myth 
2 Mythological Criticism 
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و ماده هستي شاعرانه را اساطير فراهم مي .ي تمامي هنر استي اوليه آورد كه شرط الزم

و تبيين اسـاطير، بـه) 138: 1378جعفري،( ويـژه بـا با اين حال، روش منسجم بررسي

شدو در مكتب روان١آراي كارل گوستاو يونگ : يونـگ معتقـد اسـت. شناسي او محقق

و خواب ها بازمي اسطوره« و هيجان گردند به دوران راويان اوليه ي هايي كـه قـوه هايشان

و ها در شنوندگان به وجود مـي تخيل آن آورد؛ ايـن راويـان فـرق چنـداني بـا شـاعران

ي يونـگ در تحليـل شـيوه) 127: ٢،1386يونـگ(».بعدي نداشتند هاي فيلسوفان دوران

و پـس از او نـورتروپ فـراي و ناخودآگاه، راه را بـر منتقـدان ادبـي گشـود و٣اساطير

و بسط نظريه تر بـر روش آنان بيش. هاي يونگ در ادبيات پرداختند همانندانش به تبيين

و نقد اسطورهالگويي در آثاري تحليل همين نمادهاي كهن پايه شناختي ادبي، استوار شد

سـان فراي با جسارتي درخشان، اسـطوره را بـا ادبيـات، يـك. رشد كرد٤الگوييو كهن

مي مي و و يـك بيند و سـازمانده شـكل ادبـي اسـت گويد كه اسطوره اصـل سـاختاري

(است»ي ادبي فرد عنصر تجربه«الگو اساساً كهن )167: ٥،1385و همكاران گرين.

٨و نمادها٧الگوها كهن٦،ناخودآگاه جمعي.3

وي فرويد كه محلِّ نگـه شده به وسيله يونگ افزوده بر ضمير ناهشيار فرديِ مطرح داري

و يادآوري خاطره و مفاهيم دوران كودكي است به اليه باززايش ي جمعـي مفـاهيمي ها

ي حيـات مضامين بازماندهي فردي معتقد بود كه آن را شامل همگاني نيز در زير آن اليه

و اعتقاد داشت هريك از ما داراي شيوه بشر از نخستين ايام تاكنون مي ي زندگي دانست

و نماينده ي روح جمعي هستيم كه عمر خاص خود است؛ ولي به ميزان زيادي هم اسير

مي آن به قرن (رسد ها تـرين ناخودآگـاه جمعـي در عميـق) وهفت بيست: 1387يونگ،.

ر ميسطح كند وان، جاي دارد؛ براي فرد، ناشناخته است؛ زيرا نه فرد، خود، آن را كسب
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و همگاني استو نه حاصل تجربه (ي شخصي اوست؛ بلكه فطري )14: 1368يونـگ،.

شناسـي، هاي بـاليني، بلكـه در علـم اسـطوره تنها در تجربه نيروهاي پرتوانِ ناخودآگاه نه

و تمامي فعاليت ف دين، هنر آنهاي را رهنگي كه انسان به لطف ها مكنـون ضـمير خـود

مي بيان مي (كنند كند، بروز » غريـزه«الگـو، آن را بـا يونگ براي تبيين كهن) 480: همان.

مي مقايسه مي و ي حـواس، غريـزه كششـي جسـماني اسـت كـه بـه وسـيله«: گويد كند

مي پردازيي خيال البته غرايز به وسيله. شود دريافت مي و اغلب تنها بـه ها هم بروز كنند

ميي نمايه وسيله را هاي نمادين، حضور خود را آشكار و من همين بـروز غرايـز سازند

مي)96:نهما(».ام ناميده»الگو كهن« الگـو اسطوره به اعتباري همـان كهـن«: گويد امامي

مي است؛ هرچند مناسب و نمايد كه اگر جنبه تر ي روايي داشته باشد، اسطوره گفته شود

به) 202: 1385امامي،(».الگو به حساب آيد اگر مفاهيم نمادها در آن مطرح گردد، كهن

دري انگيـزه ندههـاي تكرارشـو الگوها همان نمونه هر روي، كهن و هـاي كُـنش هسـتند

و به طور كلّي در همه و آثار هنري تـري مواردي كه ناخودآگاه بـيش زيرساخت روياها

مي به جريانِ آفرينشِ كُنش وارد مي الگوهـا اغلـب خـود را زيـرِ كهن. شوند شود، يافت

نند سپر دفـاعي هاي ناخودآگاهي، هما اين نمادها، در كنش. كنند پوششِ نمادها پنهان مي

و«: نويسد مي ترقي. كنند براي در امان ماندنِ از خودآگاه، عمل مي نمـاد، زبـان اسـطوره

و حوادث اساطيري اسـت  يونـگ معتقـد)8: 1387ترقـي،(».آيين تكرار اعمال خدايان

ميآن«: است اي كـه افـزون بـر ناميم يك اصطالح است؛ يك نام يا نمايـه چه ما نمادش

و آشكار روزمرّهمعاني قراردا نمـاد شـامل.ي خود داراي معاني متناقضي نيـز باشـد دي

؛ بنابراين يك كلمـه يـا يـك نمايـه، هنگـامي ...چيزي گنگ، ناشناخته يا پنهان از ماست

بي نمادين مي و ايـن.ي خـود داشـته باشـد واسطه شود كه چيزي بيش از مفهوم آشكار

اي توانـد بـه گونـه تري دارد كه هرگز نه مـي گسترده»ناخودآگاه«ي كلمه يا نمايه، جنبه

و هيچ و نه به طور كامل، توضيح داده شود كس هم اميدي به انجام دقيق، مشخّص شود

)16-15: 1386يونگ،(».اين كار ندارد
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و.4 ١»ميتوس«نورتروپ فراي

و در هر دو نظام كلـي واقع به عقيده يـتي فراي، ادبيات مانند رياضيات، خودايستاست

و وراي نظام كلي الفـاظ يـا نشـانهي نظام كلي الفاظ يا نشانه در حوزه هـا ها وجود دارد

(وجود ندارد مي)8: 1391فراي،. دهـد محور تشكيل كوشد نظامي ادبيات از اين رو، وي

و البته در نظام پيشنهادي خود، اسطوره  كه در آن، هر اثري در درون نوع خود، قرارگيرد

يك بيات نميرا خارج از اد مي داند؛ بلكه آن را در. شمارد سان با ادبيات تحليل نقـد وي
مي«،)كالبدشكافي نقد( و جايگـاهي انواع ادبي سنتي را با نمادگرايي فصلي، تلفيق كند

فـراي) 109: ٢1387روتـون،(».آورد براي هر كتابي كه تاكنون نوشته شده، فـراهم مـي 

از كه به اعتقاد وي به اسـطوره سـاختار مـي براي اشاره به چهار الگوي روايي  بخشـند،

مي» ميتوس«اصطالح  او. كند استفاده ي نقد ادبي، اسطوره در نهايت بـه در عرصه به نظر

(ي نـوع ادبـي دهنده معناي ميتوس است كه عبارت باشد از اصل ساختاري نظام فـراي،.

از) 402: 1391 :انواع ادبي منطبق بر چهار ميتوس، عبارتند

مي.1 مضـمون وجـه كميـك، يگانـه. شود نوع ادبي كمدي كه با ميتوس بهار نشان داده

و معموالً اين صورت را به خود مـي  در شدن با جامعه است گيـرد كـه قهرمـان اصـلي،

اي، منطبـق اسـت بـا داسـتان چگـونگي كمـديِ اسـطوره. خـورد مـي بافت جامعه گـره 

مي.ي ايزدان شدن قهرمان از جانب جامعه پذيرفته يابـد؛ قهرمان كمدي به پيروزي دست

و خواه صادقانه باشد يا رذيالنه (خواه كردارش معقول باشد يا احمقانه )60-59: همان.

و نـوعروس شـكلي نوزاده بازشناخت جامعه اي كه با پيروزي گرداگرد قهرمان مرمـوز

(گيرد، مضمون آركيتيپي كمدي است مي راتدر كمدي، اعمال شخصي) 233: همان. هـا

مي دست (كنند تا با كيفيت پايان خوش، جور دربيايد كاري )249: همان.

هم.2 رمانس كه با ميتوس تابستان وجـه رمـانس دنيـايي را اراده: خوان اسـت نوع ادبي

و. كند كه آرماني شده است مي و قهرمانان مؤّنـث زيباينـد در رمانس، قهرمانان دالورند

و به محروميتهاي خبيث هم خباثت دار آدم و پيچيدگي ند و سـردرگمي زنـدگي ها هـا

از اين نظر، تصاوير آن، قياس انساني دنياي بهشتي را عرضـه. شود معمولي توجهي نمي

 
1 Mytosis 
2 Ruthven, Kenneth Knowles 
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(كند مي در رمـانس،. انگيز اسـت اصل رمانس هم توالي ماجراهاي شگفت) 182:همان.

(ي رويايند هاي عرصه ها عمدتاً شخصيت شخصيت )249-233:همان.

و چـه در١فاجعـه. نوع ادبي تراژدي كه منطبق با ميتـوس پـاييز اسـت.3 چـه در ظفـر

ــت  ــراژدي اس ــوعي ت ــمون ن ــت، مض (شكس ــان. ــل) 233:هم ــراژدي كام ــار، در ت عي

مي هاي اصلي از حيطه شخصيت قهرمان سـنخي تـراژدي جـايي ... شوندي رؤيا خالص

و  عد... قرار دارد»بسيار انساني«بين ملكوتي و اوت برمـي وي انگيـزد يـا وارث اوضـاع

(شود احوال عداوت مي )252-249: همان.

هم) هزل-آيروني-تهكم(نوع ادبي طنز.4 وجـه طنـز،. ساز است كه با ميتوس زمستان

مي متعلّق به محدوده ايـن. داد٢توان به آن، نام قيـاس تجربـهي محاكات فروتر است كه

و دنياي بهشـتي، بـا دنيـاي دوزخـي، دنيا، در انطباق با نسبت دنياي مع صوميت رمانسي

و نقـش در داستان... مقترن است و روحاني جا هاي محاكات فروتر، موجودات ملكوتي

(چنداني ندارند و عمل كارآمد يا وجـود نـدارد اين مفهوم كه قهرمان) 186:همان. بودن

و مـر  و هـرج و پريشـاني و محكوم به شكست اسـت ج بـر دنيـا يا اگر هست، نامنظم

و هزل است (مستولي است، مضمون نوعي تهكم ها در هزل، بـه شخصيت) 233: همان.

(كنند كاريكاتور ميل مي )249: همان.

ها تخيالت رواييِ خـود را اساسـاً بـه دو طريـق ترسـيم بنابراين به نظر فراي، انسان

و در قالب بازنمـ در قالب بازنمايي: كنند مي . هـاي جهـان واقعـي اييهاي جهاني آرماني

و خرسندي و وفور نعمت جهان آرماني كه از جهان واقعي بهتر است، جهان معصوميت

و با نوع ادبيِمي» ميتوس تابستان«است كه فراي، آن را  مي» رمانس«نامد و ارتباط دهـد

و شكسـت اسـت كـه فـراي آن را  و عدم اطمينـان ميتـوس«جهانِ واقعي، جهانِ تجربه

(نامدمي» زمستان  همواره حركت از جهان آرماني) Tyson(،1387 :356-357(٣تايسن.

و حركت از جهان واقعي به جهـان آرمـاني، نمـود» ميتوس پاييز«به واقعي، نمود است

.است» ميتوس بهار«

1 Fathos 
2 Analogy of Experince 
3 Vogler, Christopher 
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 ايِ در روايت منظوم مورد بررسي تحليل نمادهاي اسطوره.5

و پادشـاهي«: است شاهنامهشده در اين مقاله از اين قسمت روايت بررسي مرگ كيقبـاد

پي» كيكاوس حمله بـه مازنـدران«و»ي كيكاوس در حمله به مازندران انديشه«آمدشو

پيروزي رستم بـر«و در پايان،» خوان رستم هفت«و»و اسيرشدن كيكاوس به دست ديو

:رنگ آن هم به اين صورت استپي.»شاه مازندران

روزي در گلشـنِ زرنگـار.، بـر تخـت نشسـت)دكيقبـا(كيكاوس به جاي پـدر.1

و-دار ديوي در لباسِ پرده–گري خويش، مجلسي برپاكرده بود؛ رامش به مجلـس آمـد

و رنگ و آراستگي (وبوي مازنـدران، نغمـه سـرداد براي كيكاوس، از زيبايي فردوسـي،.

1387 :129-130(

و به گر بشنيد، بر آن شد ماز تا كيكاوس آن وصف از رامش.2 ندران را تصاحب كند

و كيقبـاد، برتـر: سرافرازانِ لشكرش گفت و ضـحاك و داد، از جـم مـن از نظـرِ بخـت

پهلوانان هنگامي كه ايـن. هستم؛ بنابراين در هنر كشورگشايي نيز بايد از آنان برتر باشم

و جنـگ بـا ديـوان را سـودمند ندانسـتند  . سخن را از شاه بشنيدند، همه نگـران شـدند

و براي نجات حكومت، تصميم گرفتنـد زال را بـراي پنـددادن بـه په لوانان جمع شدند

و با بزرگان، نزد شاه رفت. شاه، خبركنند چون خبر به زال بازگفتند، زال از سيستان آمد

و شاه نيز او را بنواخت سپس زال از شاه خواست كه قصـد.و بنا به رسم، شاه را ستود

و جـادو را از سـر بيـرون كنـد؛ ولـي ديوهـاي افسـون حمله به مازندران، سرزمين  گـر

و گفت كيكاوس، پند پدرانه و بـه:ي اين پير را نپذيرفت من از پادشاهان گذشته برتـرم

. زال هم با دلي پر از نگراني، از نزد كـاووس بيـرون آمـد. مازندران لشكر خواهم كشيد

د كاوس و مـيالد را بـه نيابـت سـپاه. زمـين قـراردادر ايـران شاه با لشكرش به راه افتـاد

و به كوه اسپروز  شاه به گيو دستور داد كـه. رسيد) جايگاه ديوان(كيكاوس حركت كرد

و هركسـي را كـه جـان دارد، بكشـد تـا  به همراه گزيني از لشكر، درون مازندران شود

ي كيكـاووس، بـه شـاه مازنـدران خبـر حملـه. گيو نيز همين كرد. خبرش به ديو برسد

ديو سپيد مانند ابـري تيـره،. شاه مازندران، ديو سپيد را به جنگ كيكاوس فرستاد. رسيد

و چشم كاووس  و بسياري از سپاهيان كاووس را كشت جايگاه سپاه كاوس را تيره كرد

و لشكر اسيرش را بـه ارژنـگ سـپرد تـا بـه پـيش شـاه. نيز كور شد ديو سپيد، كاوس

(مازندران ببرد )135-130: 1387فردوسي،.



)18پياپي(92زمستان،4يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 158

زال، رسـتم را بـراي. كاوس، پهلواني را براي رساندن خبر، بـه نـزد زال فرسـتاد.3

: شـود جـا آغـاز مـي خوان رستم، از اين هفت. رستم به راه افتاد. نجات كيكاوس فرستاد

ي آب را؛ جنگ رستم با اژدها؛ كشـتن رسـتم، جنگ رخش با شير؛ يافتن رستم، چشمه

د به دست رستم؛ جنگ رستم با ارژنگ ديو؛ كشتن رسـتم، زن جادو را؛ گرفتارشدن اوال

و خون ديو سپيد را بر چشم كـاوس كشـيد. ديو سپيد را رستم كيكاوس را نجات داد

و بر تخت نشست مكافات گنـاه بـه لشـكر مازنـدران: كاوس به لشكر گفت. تا بينا شد

و نيازي به جنگ دوباره نيست و به او گفـت اي به شاه مازندر بايد نامه. رسيد ان نوشت

و. خواهي، بايد چون كهتران به درگاه ما بيايي اگر تخت مازندران را مي نامـه را نوشـتند

بـار، اين. به فرهاد دادند تا به نزد شاه مازندران ببرد؛ ولي شاه مازندران، نامه را نپذيرفت

مازندران، پس از زورآزمايي رستم با برخي از بزرگان لشكر. كاوس رستم را گسيل كرد

آن هم و شكست دادن ها، شاه مازندران بـاز هـم در پاسـخ رسـتم، همـان چون كالهور

و پيغام. سخن پيشين را تكرار كرد . دو لشكر شروع به جنگ كردنـد. ها سپرد رستم آمد

پـس از جنـگ، كـاووس بـه. رستم توانست با غلبه بر شاه مازندران او را شكست دهد

و نياز  و رامش پرداختمدت يك هفته راز و دهش و در روز هشتم هم به داد در. كرد

و سرزمين نيمـروز را بـه رسـتم سـپرد پايان هم كاوس (شاه به ايران بازآمد فردوسـي،.

1387 :135-154(

در نكته و تطبيـق آن ي اساسي كه بايد در رجوع بـه نمادهـاي تصـاوير اسـاطيري

ي مواردي كه در يك اثر ادبي وجود در همهمتن، رعايت شود اين است كه اين تصاوير

آن«. كننـد الگو را بـازي نمـي داشته باشند، نقش كهن را منتقـد محتـاط، تنهـا زمـاني هـا

مي كهن الگـويي را تأييـد كند كه كل متن اثر به طور منطقـي، برداشـت كهـن الگو تفسير

و همكـاران،(».كند ه يونـگ، كـه بـه همـرا-١در عـين حـال كرنـي) 165: 1385گرين

بنـدي بـراي طبقـه-شناسـي نوشـته اسـتي دانـش اسـطوره مجموعه مقـاالتي دربـاره

الگــو پديــد آمــده، اصــطالح جديــد هــاي مختلفــي كــه در قالــب يــك كهــن داســتان

mythologem از اسـطورگان، دسـته«: بـه نظـر كرنـي. يا اسطورگان را ابـداع كـرد اي

و امينـي،(».كننـدي آن، دنبـال مـي نتيجه اساطيرند كه يك قالب معين را در سير داستان

وي كرني به كهن اشاره)54: 1381 اسـت كـه در ... الگوهايي چون قهرمان، پيـر فرزانـه

 
1 Kerenyi 
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ها همـواره در مـتن، به هر روي، اسطوره. اند هاي حكايات ملل مختلف، تكرار شده متن

و از اين راه بايد نظم منطقي كهن معنا مي كهانهم. الگوها را سنجيد يابند كلودلوي«طور
در: معتقد است استروس و توجه داشت كه معنايش بايد اسطوره را چون كليتي دريافت

و تسلسل حوادث نيست؛ بلكـه در مجموعـه  بنـابراين الزم. اي از حـوادث اسـت توالي

مياست اسطوره را اندكي به نوازد، خوانـد؛ يعنـي نـه سان يك قطعه موسيقي كه اركستر

را) نـت موسـيقي(ل؛ بلكه با درك اين معني كـه بايـد تمـام يـك صـفحه حامل به حام

و مد نظر داشت كه چگونه يك عنصر در مـتن ايـن اين) 204: 1381ستّاري،(».دريافت

رنـگ ايـن عنصـر در پـي.1: شود، بنا به دو مشخّصه اسـت حكايت، نماد محسوب مي

و بـر آن تأكيـد اين عنصر در متن.2حكايت نقش اصلي را ايفا كند؛  تكرار شده باشـد

و بنابراين هر كلمه. شده باشد اي كه در متن قرارگرفتـه، لزومـاً كـاركرد نمـادين نـدارد

بنـابراين نـوع. الگوهاي متن، به كار بـرد در بررسي كهن» نماد«توان آن را به عنوان نمي

و آراي فراي، تحليل خواهد شد متن روايت بـا. ادبيِ هر بخش، بنا بر نمادهاي ذكرشده

پي شماره به گذاري در بخش تقسيم شده اسـت كـه بـر مبنـاي آن بـه3رنگ ذكر شده،

.كاركرد نماد در متن، اشاره خواهد شد

و كهن.5.1 (1[الگوها در بخش كاركرد نمادها ):17تا1بيت]

 باغ.5.1.1

آن) كنش اوليه(ي نخست كه مكان وقوع حادثه باغ به اين سبب رنـگ است، در پـي در

چنين عنصري كه در بخش اول ايـن حكايـت منظـومهم. روايت نيز نقشي كليدي دارد

و ملزومات آن است؛ مانند گل، برگ، بهار، گلشن، بوستان، به طور موكّد آمده است، باغ

:الله، سنبل، پرنگار، بلبل، آهو، راغ، گالب، جوي، جويبار، باز شكاري، بتان پرستنده

ر چــراغروشــــنبـــكــــرداربــهاريبـاغوبرگوگـلا سـپـارد مــر او

مــيِ خـوشگوارخــورد روزي زرنگار هـــمــيگـلـشنچــنـــان بــد كه در

)129: 1387فردوسي،(

:گرو وصف مازندران از زبان رامش

ال و سـنــبل اسـتكه در بــوسـتانـش هـميشه گل است بـه كوه انـدرون  لـه

و نــه سـردش هـميــشه بهار و زمــين پـرنگار نـه گـرم  هوا خــوشــگــوار
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 ...نــوازنــده بــلبــل بـه بــاغ اندرون گــرازنــــده آهــو بـه راغ انـــدرون

)130: 1387 فردوسي،(

هاي ايرانـي، اغلـب باغ... باغ، نماد بهشت زميني، مركز كيهان، بهشت آسماني است«

و نشانه و الفتي محافظت با ديوار محصور شده باغ، اغلب در خواب ... شده استي صفا

و ميلـي عـاري از تمـام اضـطراب اي سـعادت شود؛ به صورت جلوه ديده مي ».هـا آميـز

و گربران( و بـاروري اسـت)49-2:41ج،١،1388شواليه (باغ نمـاد بهشـت و.  گـرين

در) 165: 1385همكاران، بنابراين مكان اين بخش از روايت كه كنش نخسـت روايـت

و بهشتي زيبـا را فرايـاد گيرد، از منظر اسطوره آن شكل مي و خوشايند است اي، آرماني

.آورد مي

 رنگ سبز.5.1.2

. كننـد كـه در پيرنـگ روايـت نقشـي مهـم دارد ها فضايي را در روايت ايجـاد مـي رنگ

هاي آن بسـيار همچنين ترسيم رنگ نزديك به فضاي روايت در تشخيص ساختار بخش

و ايـن سـبزي بـه زمينهپس. اهميت دارد ي اين بخش از حكايت به وضوح سـبز اسـت

و و بهار رنـگ سـبز در ايـن بخـشِ روايـت بـا سـاختار. آيـد به چشم مـي ... سبب باغ

هم) ميتوس(ايهاسطور و اميـد اسـت«. خوان است آن نيز و(».سبز نماد باروري گـرين

را) 163: 1385همكاران،  و پـايين و سـرد، بـاال و واسط ميان گـرم سبز ارزش ميانگين

و انساني است دارد، اطمينان بخش، تازه (كننده، و گربران،. )3:517ج،1388شواليه

 شاه.5.1.3

و بر تخت كهنشست شاه آغاز پادشاهي كيكاوس است، نقشي اساسـين او در اين بخش

كيكاوس، پـس از مـرگ پـدرش، كيقبـاد، پادشـاهي را بـدون. رنگ حكايت دارددر پي

و زندگي به كام او بود. اضطراب، به دست گرفت هـاي كـنش. در اين هنگام، جهان رام

مي اين روايت منظوم به سبب تصميماتي است كه كاوس بنابراين نقش نمادين گيرد؛ شاه

:ي كاوش است وي در روايت، شايسته

 سـر پيش خود بنده ديدز هـرگـونه گـــنـج آگـــنــده ديــد جـهـان سـر به

و هم گوشوار هـمان تـــاج زريــن زبــرجـدنـگــار و هم طوق  همـان تـخت

1 Chevalier & Gheerbrant 
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بهاســپـانِ آگــنـده هـمــان تــازي  ــي نــدانــست كس را هـمالگــيت يـال

)129: 1387فردوسي،(

در. شاه در ادبيات ايران، نماد حكومت است آن شاهنامهشاهاني كه از ذكر ها پـيش

و كيقباد، دو مشخصه كيكاوس رفت، هم و منوچهر هـاآن:ي مهم داشـتند چون فريدون

و هم نماد پير خردمند اما در عهد كيكاوس، شاه ديگر نماد پير. هم نماد حكومت بودند

اسـت كـه ديگـر نقـشِ پيـر خردمنـد شـاهنامه درست از همين بخـش. خردمند نيست

ميسرزمين، از نقشِ  جا ديگر كيكـاوس، تنهـا نمـاد از اين. شود فرّ ايزدي پادشاهي جدا

و نقش پيرِ خردمند سرزمين، به زال واگذار مي قـدرت، دوقطبـي. شود پادشاهي را دارد

را مي و قهرمـاني و قدرت سيستان موازي با قدرت حكومت، نقـش پيـر خردمنـد شود

قه برعهده مي و . رمان، هميشه در راه ياريِ پادشاهندگيرد؛ ولي در عين حال، پيرخردمند

و حكومت است ي زمينـه كيكاوس در پـس. به هر روي، در اين بخش، شاه نماد قدرت

و با نگـاهي و تاجِ زرين، زيور اوست و گوشوار و طوق سبز، باغ بر تخت زرين نشسته

با»من«يونگي، حكومت، نماد  از» خود«است كه تنها در پيوند توانديم» سايه«و دوري

.برسد» فرديت«به 

و نمادهاي مكرّري كه ذكر آن رفت، بخش اول اين حكايـت بنا بر آن چه گفته شد

و خوانندهچيز روبه همه. داراي حكومت مقتدر است و زيباست و آرام ي اين روايت راه

و: شـود رو مـي اي با جهاني آرماني روبـه اسطوره اميـد، بـاروري، بـاززايي، معصـوميت

و بهشت زميني كه نمادهاي اين بخش هستند، با مشّخصـه  هـاي جهـان حكومت مقتدر

ي نـورتروپ فـراي، جهـان آرمـاني سـاختارِ ايـن بنا بر نظريـه. خواني دارند آرماني، هم

و. گرِ ميتـوس تابسـتان اسـت بخش، نشان بـر» تفـرّد«در ميتـوس تابسـتان، همـاهنگي

به حكم) حكومت–كيكاوس(شخصيت  و ) كيكـاوس(طور نمادين، حكومـت فرماست

نوع ادبي اين بخش نيز به سبب ميتوس تابستان، بـا نـوع. برد در آرامش رواني به سرمي

رمانس، هم .خوان است ادبي

و كهن.5.2 (2[الگوها در بخش كاركرد نمادها ):225تا18بيت]

اي روايـت اسـطوره ترين كـاركرد را در كـلّ ايـن الگوي سايه، بنياديي كهن غلبه: سايه

و عنصر تعيين. دارد . كننـده در ايـن روايـت اسـت همين موضوع سبب كشمكش اصلي



)18پياپي(92زمستان،4يشماره،5 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ـــــــــــــــ 162

آدمـي بـه داليـل.اش شـده سايه بخش پست شخصيت آدمـي اسـت؛ بخـش سـركوب«

و نمي خواهد به آن وقوف يابد؛ امـا ايـن مختلف، به اين اليه از شخصيتش توجه ندارد

و  هـا بـا در خـواب. شـود هـا ظـاهر مـي خـواب بخش پنهـان از شخصـيت در اسـاطير

و در اساطير با قهرمـان، هـم خواب سـايه،«) 265: 1388شميسـا،(».جـنس اسـت بيننده

و خشـن غرايـز يـا جنبـه جنبه افكـار، ...ي حيـواني طبيعـت آدمـي اسـتي وحشـيانه

بر احساس و رفتار آدمي و ناپسند ناشي از سايه، ميل دارند در خودآگاه وز هاي نامناسب

ميي حيواني به دو قطبي اين جنبه... كنند و تنازع امور، كمك كند كـه خـود بـراي شدن

و تعالي، ضرورت دارد ... رود نمـي»خيـر«چيسـت بـه دنبـال»شر«آدمي تا نداند. ترقّي

و وحدت برسد آدمي مي و كثرت، به اعتدال اين كوشش با تفرّد يـا. كوشد از پراكندگي

هم» سايه«و» خود«)12-9: 1377يونگ،(».پذيردميخوديابي صورت  هرچند واقعاً از

و فكر، به گونه بـا. انـد خـورده ناپذير، به هم گره اي جدايي جدا هستند، همانند احساس

مي» سايه«و» خود«اين حال،  و گريزي دايمي به سر برند؛ چيـزي كـه يونـگ، در ستيزه

(ناميده است» بخشي جنگ رهايي«آن را  ي مقابل نيكي به شمار سايه، نقطه«)39: همان.

مي مي كه شخص بتواند عضو جامع براي اين. كنيم رود؛ بخشي از روان ما كه آن را انكار

و كاملي در اجتماع باشد، الزم است كه خوي حيواني خود را كه در سايه قـراردارد، رام 

و ممانعت كردن از تجليا. كند ».گيـردت سـايه صـورت مـي اين رام كردن با فرونشاندن

و نوردباي،( آن» منِ«)72: ١1375هال  روان با شناخت سايه، در فراينـد رشـد خـود از

و به و بـيش از همـه، سـايه، محتويـات در وهله. برسد» خود«عبور كند ناآگـاه«ي اول

مي آشوب»من«سايه در ... نماياند را بازمي» شخصي (آورد هاي مكرر به وجود ٢مورنـو،.

مي)52-53: 1380 و تمام سايه مشكلي اخالقي مطرح را به مبارزه٣شخصيت»من«كند

بي. طلبد مي شد كوششِ بسيار، نمي پس .توان بر سايه آگاه

آرام از تابستانِ رمانس خودي سايه، آرام به سبب غلبه) حكومت(در اين بخش، شاه

بـه روشـني از غـرور،) مـت نمـاد حكو(ي سايه بر ذهن كيكـاوس غلبه. شود خارج مي

و پدرش، كيقباد، پيداست جنگ :جويي، سرپيچيدن از نصيحت زال

1 Hall, Calvin S and Nordby, Vernon J 
2 Moreno, Antonio 
3 Ego-personality 
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كش جـــويــش بــبـست انــدران دل رزم  ـد سـوي مازندرانـكـه لـــشكر

)1:130ج،1387فردوسي،(

و از كــيقباد مـن از جـم و به دادو ضــحـاك و به فرّ  فزونم بـه بــخــت

)130: همان(

 رمـن از راه راستـبپـيـچـيـدش آهـ يــكـي شــاه را بر دل انديشه خاست

)131: همان(

و جــمـوليــكـن مــن از آفــري و درم دون و فـرّ فزونـــم بـه مـــــردي

) 132:همان(

و گـــنجم افزونترسـت و دل ز انـدرسـتـجهان زيـر شـمشـير تـي ســـپـاه

)133:همان(

ي كيكـاوس بـراي سـايه. هاي سايه در كيكاوس نشان داده شده است تمامي ويژگي

و غلبه بر جنبه رسيدن به شهوت بي مي انتهاي خود مسـتولي. كند هاي ديگر روان، تالش

و جز اين انتظاري از او نيست و ارضاي غرايز، در روان، كار سايه است .شدن

و پند دادن او بـه كيكـاوس،:پيرخردمند ورود زال به دربار، در جايگاه پيرخردمند

پي در اين بخش از حكايت اسطوره . رنگ دارداي، نقشي كاركردي در

 ابا نــامـــداران چنيـن گـفت زال كـه هــركـس كـه او را نفرسود سـال

ي پسـهــمه پــنــد پيـرانش آيد به  دهــد چــرخِ گـردانش داداد از آن

)132: 1387فردوسي،(

از ... پير خردمند، نماد تجسم اصل روحاني، معّرف دانش، تأمل، بينش دروني، پيـر«

كنـد كـه پير هميشه زماني ظهـور مـي. لحاظ خصوصيات اخالقي هم شايان توجه است

و مصيبت و فقـط تـأمالت قهرمان در وضعيتي العالج عميـق يـا فكـري بار قرارگرفتـه

و بيرونـي. تواند او را از آن خارج كند ميمون مي امـا چـون قهرمـان بـه داليـل درونـي

تواند خود، اين كارها را بكند، دانش الزم براي جبران اين كاستي بـه شـكل فكـري نمي

و با فراست مجسم درمي و همكـاران،(».آيد؛ يعني به شكل همين پيرمرد مددكار گـرين

) Yung, The Archetypes and the Collective Unconsciousاز؛ نقـل 165: 1385

و نشـانه تـرين هسـته، يعني دروني»خود«پير، شكل نمادين« ي تماميـتي روان اسـت

كـه» مـن«. ضروري اسـت» خود«، ياري»من«براي نجات) 295: 1386يونگ،(».است
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كـه» خـود«وي سـايه، دچـار مشـكل شـده اسـت حكومت يا شاه است، به سبب غلبه

هم پيرخردمند است به ياري حكومت مي و چنان غلبه شتابد؛ اما ي سـايه، فراگيـر اسـت

و بنـا بـه كيكـاوس بـه پنـد زال گـوش نمـي. يابد، مجالي براي پيوند نمي»خود« دهـد

مي درخواست شهوت سايه، پاي در گرداب غرايز نابه يونگ در مورد اين پيـرِ. گذارد جا

و رنج«: گويد منجي مي هـايش رهنمـون اين منجي كه فرد را به بيرون از دنياي آفرينش

مي مي و جهان جاودان اصلي را به وي باز مي شود تواند اين كار گرداند، تنها در صورتي

و بـه وي  و از خواب گران برخيزد را انجام دهد كه انسان نسبت به او شناخت پيدا كند

) نمـاد حكومـت(روشن است كيكـاوس) 303:انهم(».اش كند اجازه دهد تا راهنمايي

باي يكي در اين بخش اجازه هم» خود«شدن و است كـه» سايه«چنان اين را نداده است

و كاركرد نماد سايه در جايگاه نمودي از ضمير ناهشيار، در ايـن بخـش. غلبه دارد تأثير

و رفتار كيكاوس بروز. حكايت مشهود است و فرافكني اين نماد در سيرت كرده اسـت

مي) پيرخردمند روان حكومت(هرچه زال  : دهد پند

 سـت وز بــند جادو درست گر است طـلــســمي ديو افسـون كه آن خـــانه

و به دانـش نيايد به دسـت  مــران را به شمـشير نـتـوان شكست به گنـــــج

و درم را بـــه بـاد و گنــج  هـــم آن را بــه نيرنگ نـتـوان گشاد مــده رنج

 جا شدن وز ايـــدر كــنـون رايِ رفــتــن زدنهــمـايــون نــدارد كس آن

)132: 1387فردوسي،(

و آماده شد كيكاوس بر ميل سايه حكومت راند ، بـه هـر روي.ي حمله به مازندران

و كارهـاي منحـرف، آشـكار مـي سايه كه غلبه شـود، حاصـلي نـدارد جـز اش با پليدي

ناپذيرِ سايه كه اكنون قدرت در دسـت شهوت سيري). زال(سرپيچي از راي پيرخردمند 

و سايه. شود اوست، سبب لشكركشي به مازندران مي در اين بخش، نبرد بين پيرخردمند

. استي سايه انجاميده به روشني به غلبه

و بازتـاب آن در به سبب نقـش كليـدي فضـاي سـياه حـوادث در پـي: سياه رنـگ

و كنش اين بخش از روايت، كاركرد نمادين ايـن رنـگ، در تبيـين سـاختار شخصيت ها

ي در اين قسمت، سـياه هـم بـه سـبب غلبـه. ايِ اين بخش، اهميتي فراوان دارد اسطوره

س و و هم تصويرهاي خشن و ياهي مانند رزمسايه است جو، لشكر، جنـگ ديـوان، غـم

و خوار،  بد، اهرمن، رنج، خودكامه، تيغ، افسون، جادو، بند، طلسم، زار باد سرد، هالك،
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و تيرگي چشم و ابر سياه . ها قدر تصاوير سياه در اين بخش حكايت فراوان اسـتآن...

آن توان همه كه نمي و تنها به بيان چندي ي ديو سـپيد، بـر بيت كه به غلبه ها را برشمرد

: شود لشكر كيكاوس مربوط است، اكتفا مي

 آمد يــكي ابر شــد بـا ســپاه جــهــان كــرد چون روي زنگي سـياه شب

 چو دريــاي قار است گفتـي جـهان هــمــه روشــنــايــيـش گـشته نهان

و قيـر  خير ها خيرهســـيــه شــد جهان چشم يكي خيمـه زد بر سـر از دود

شد چــو بگذشت شب روز نزديك شـد جــهــان  جــوي را چـشـم تاريك

ز خـشم ز لشكر دو بهـره شـــده تيره چشم ســــر نــامــداران ازو پــر

اچــو تــاريك شد چشم كاوس ز كـــردار و بــر سـپــاهشـاه بـــد آمـــد

 از ايـــشان فراوان تبه كــرد نــيــز نــبــود از بــد بــخــت مــاننده چيز

و بخت بــرگـشت پير و لـــــشكر اسير جـــوان دولــت  همه گنج تــاراج

)135-134: 1387فردوسي،(

و اندوه اسـت، نماد آشوب، ناشناخته)ظلمت(سياه« ».ها، مرگ، ضمير ناهشيار، شر

و همكاران،( و«) 163: 1385گرين سياه از نظر نمادگرايي، اغلب به عنوان سـرد، منفـي

و بي و ناشناخته. تمايزي اوليه است در ارتباط با ظلمت نخستين و اندوه آشوب و شر ها

ي ظلمت چنين نشانههم...ت با نماد سياهي، بازتابانده شده استنيز در اين بخش حكاي

و مـرگ اسـت و گربـران،(».زميني شب، درد، دغدغه، غـم، جهـل :3ج،1388شـواليه

مي) 685-695 و سپاه اي توانـد نشـانه افتد، مـي پس زماني كه تيرگي در چشم كيكاوس

و مرگ حكومت و درد به باززايي دارد كه در بخـش البته اين حكومت نياز. باشد از غم

.سوم حكايت، ذكر آن خواهد رفت

و تعيين: ديو و سـرزمين ديگر عنصر مركزي كننـده در ايـن بخـش، حكايـت ديـو

آن. كيكاوس قصد نفوذ به قلمرو ديـوان را دارد. ديوان است و ديـو بـا جـا مـي بـه رود

) حكومـت(ه بـر كيكـاوس سياهي ساي. يابد درافكندن ابري تاريك بر كيكاوس غلبه مي

و ديو، نشانه«. منتظر باززايي است) حكومت(جا كيكاوس در اين. فتدا مي ي قدرتي كور

و استبداد اسـت. درنده است در ايـن حالـت. در ضمن، ديو مظهر حكومت، باج، جنگ

مي نمادگرايي ديو به نمادگرايي غول، نزديك مي و قـي مـي شود كه كنـد؛ جايگـاه بلعـد

و گربـران،(».جـا اسـتحاله يابـد جايي است كه قربـاني بايـد در آن مسخ است؛  شـواليه
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مي) حكومت(كيكاوس) 3:296ج،1388 و قرباني ديو و تغيير كند شود تا استحاله يابد

و باززايي وابسته است مي با حضور ديو، همه«. بقاي حكومت به مرگ و جا تاريك شود

م اين نشان و همكـاران،(».رگ استگر خورشيد آفل است كه نماد ) 165: 1385گـرين

گر مرگ، وحشت، مـاوراي سفيدي ديو نيز در نمادگراييِ منفي اين رنگ است كه نشان«

و حقيقت كوركننده ) 163: همان(».ي معماي اسرار هستي است طبيعت

چه در بررسي نمادهاي اساطيريِ اين بخش گفته شـد، ويژگـيِ روشـن آن، بنا بر آن

تر در بررسـي نمـاد بخـش اول گفتـه پيش.و شدنِ مخاطب با جهاني واقعي استر روبه

مي شد كه به نظر فراي، انسان : كنند ها تخيالت رواييِ خود را اساساً به دو طريق، ترسيم

و در قالـب بازنمـايي در قالب بازنمايي جهـانِ. هـاي جهـان واقعـي هاي جهاني آرماني

و عدم اطمين و شكست است كه فـراي آن را واقعي، جهانِ تجربه » ميتـوس زمسـتان«ان

و با نوع ادبي دوگانه مي مي» طنز/ آيروني«ي نامد در اين بخـش از روايـت،. دهد ارتباط

هـاي شخصيت اصلي يعني كيكاوس كه نماد حكومت ايران نيز هست، مغلوب واقعيـت 

و غلبه. شود تلخ مي وي سايه بـر سـاحت روا نمادهاي آشوب، ترس، اندوه ن كيكـاوس

با ناديده خـوان هـم» ميتوس زمستان«انگاشتن پندهاي پيرخردمند در اين بخش حكايت،

مي. است اي كـه در ايـن آيرونـي زيركانـه. كننـد اين نمادها همه بر جهان واقعي داللت

ظهـور(گر بيگانه از سرزمين ديوان نفوذ رامش: بخش به كار رفته است، قابل تأمل است

و)روان كيكــاوس(ه حكومــت كيكــاوس بــه دســتگا) ســايه ، منجــر بــه كــار نادرســت

به اهريمني و حكومت كيكاوس را و گنج ي نـابودي باره در آستانهيك اي شد كه قدرت

يك. كشاند شا بارهافول و بيچارگي و سرنگوني ) نماد حكومت بسيار مقتـدر(هي قدرت

و طنز تلخ اساطير است .از مصاديق روشن آيروني

و كهن.5.3 (3[الگوها در بخش كاركرد نمادها ):917تا 226 بيت]

 قهرمان.5.3.1

بي اي حمله ترين نماد بخش سوم حكايت اسطوره برجسته شكي كيكاوس به مازندران،

ايـن قهرمـان بـه. گيـرد الگوي قهرمان است كه با ورود رستم به حكايت شكل مـي كهن

. گـذارد پاي به ميدان مـي) حكومت(كيكاوس، براي نجات)زال(راهنماييِ پير خردمند 

و باززايي يونـگ. براي انجام اين كار، ضـروري اسـت) سفر(پيمودن مراحل رستگاري
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و و اسـاطير، رويـا و كندوكاو در ادبيات بـيش از هرچيـز ديگـري در پـيِ ... با پژوهش

ر«. يابد فرايندي است كه طيِ آن، فرد در خويشتن تحقق مي شـد روانـي فرايند فرديت،

مي. شخص است تواند بـراي تمـامي همين تكاملِ خود در روان است كه از نظر يونگ،

و يك اين فرايند كه اساساً شناختي. پارچگي به ارمغان آورد ساختمان شخصيت وحدت

وي دوره الگوي قهرمان كه نمايندهي كهن ها به شيوه است، در اسطوره هاي رشد فـردي

ميچنين نمود رشد اجت هم الگـوي كهـن(الگوي قهرمـان كهن. شوند ماعي است، نمودار

و رستگاريت اي قهرمـان سفر اسـطوره.ي اساطير ايراني است شدهز مفاهيم تكرارا) حول

و بازگشـت كـه مـي«: معموالً تكرار اين الگوست ي تـوان آن را هسـته جدايي، تشـّرف

و ســفريت مــييــك قهرمــان از زنــدگي روزمــره دســ.ي يگانــه ناميــد اســطوره كشــد

ميي شگفتي آميز به حيطه مخاطره در: كند هاي ماوراء الطّبيعه را آغاز با نيروهاي شگفت

مي جا روبهآن ميرو و به پيروزي قطعي دست هنگام بازگشت از اين سفر پـر. يابدشود

و فضـل عنايـت كنـد  و راز، قهرمـان، نيـروي آن را دارد كـه بـه يـارانش بركـت ».رمز

و رسـتگاري كهـن(الگوي قهرمان كهن)40: ١1387كمپبل،( از مفـاهيم) الگـوي تحـول

): كـاوش(وجو جست.1: الگو سه مرحله دارد اين كهن.ي اساطير ايراني است تكرارشده

گيرد كه در آن بايد به كارهاي نـاممكن دسـت بزنـد؛مي قهرمان سفري طوالني در پيش

و بر موانعي معماهاي بي ناپذير غلبه كند تا مملكت را نجات دهد؛ غلبه پاسخ را حل كند

و معنـوي، ): نوآموزي(پاگشايي.2 و خامي به بلـوغ اجتمـاعي قهرمان در گذر از جهل

و تبديل شدن بـه عضـو تمـام  اش، عيـاري از گـروه اجتمـاعي يعني براي نيل به پختگي

مي آزمون شـامل سـه پاگشـايي در اغلـب مـوارد. گذرانـد هاي بسيار دشواري را از سر

(ي مجزاست مرحله و)2(جدايي؛)1: وجـو، پاگشايي مانند جسـت. بازگشت)3(تغيير

و تولّد دوبارها اي است از كهن گونه .لگوي مرگ

و ايثار(بالگردان.3 قهرمان كه سعادت قبيله يا ملّت به او وابسته است، بايـد ): فداكاري

و حاص بميرد تا كفّاره و(».خيزي را به زمـين برگردانـدلي گناهان مردم را بدهد گـرين

و پاگشـايي قـراردارد در اين بخش از حكايـت، جسـت) 166: 1385همكاران،  .وجـو

و پاك رستم، نماينده و رستگاري كردن آلودگي سـايه از چشـماني حكومت براي پاكي

 
1 Campbell, Joseph 
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مي)حكومت(كيكاوس ي سـفر قهرمـان يعنـي جـا اولـين مرحلـه اين. كند، سفر را آغاز

مي جست . شود وجو آغاز

 سفر.5.3.2

و اغلب جست« و جـاودانگي، نمادگرايي سفر، بسيار غني است وجوي حقيقت، آرامش

مي جست و كشف يك مركز معنوي، معنا در سراسر ادبيات جهان، سفر نماد ... دهد وجو

و جست وجوي گنج، چه شناختي ساده؛ عيني يا مفهـومي؛ وجو است؛ چه جست حادثه

و گربـران،(».پيونـدد ادين، اغلب پس از مرگ، به وقوع مـي سفر نم : 3،1388ج شـواليه

و براي باززايي آن اتّفاق افتاده اسـت) 587و 583 . سفر رستم نيز پس از مرگ حكومت

ناگفته نماند، خود حركت كيكاوس بـراي رفـتن بـه مازنـدران در بخـش دوم حكايـت

و با توجه به عاليم  و انگيـزهو نشانهمذكور، نوعي سفر است هـاي درونـي هاي مقصـد

و نشـانه گفته شده در متن، سفري است در جست بـه.ي نارضـايتي وجوي گـنج مـادي

و منجر به جستي يونگ، سفر نشانه عقيده و كشـف افـقي نارضايتي است هـاي وجو

(شود تازه مي بي) 587: همان. ه خردمند، پاي به اين سفر گذاشت همراهي پير اما كيكاوس

.و شكست خورده است

 كشتنِ شير.5.3.3

اي، رنـگ ايـن حكايـت اسـطوره خوان اول، جنگ رخش است با شير؛ از اين رو در پي

، در اولين مرحلـه)حكومت در نبود كيكاوس(رخش، نماد خود رستم. نقشي مهم دارد

به،)تغيير(از پاگشايي حكايت يعني جدايي براي حركت به سوي دومين مرحله ناگزير

و گرايش كشتن حيوان، نشانه. شود كشتن شير مي وي از بين بردن جهل هاي پليد اسـت

پي از سوي ديگر، جست و (گرفتن ردپاي خداوند است وجوي صيد و گربـران،. شواليه

آن)72-4:71ج،1388 هـا كشتن شير از دو منظرِ نمادين، قابل تأمل است كه هـر دوي

نق در پي و يافتن خداوند بـراي غلبـه بـر: شي مهم داردرفت حكايت، از بين بردن جهل

و سردرگم ذهن آشوب : حكومـت، ضـروري اسـت) يافته بر كيكـاوسي غلبه سايه(زده

و گربران،( ) 237-4:236ج،1388شواليه

و خودپرستي نماد غايت شير، مي؛)111: همان(غرور : شود يك قدم براي تغيير برداشته

و خودپر ميغرور .شود ستي قرباني
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آب چشمه.5.3.4 ي

را يافتن رستم چشمه«دومين خوان، مي. است»ي آب آب تشنگي بر رستم چيره و شود

و از آب مـي عاقبت به داللت مـيش، بـه آب مـي. يابد نمي آب، نمـاد راز«. نوشـد رسـد

و رشـد اسـت  و بـاروري و رسـتگاري و تولّد دوباره، تطهير و گـرين(».خلقت، مرگ

و مركـزِ زنـدگيي حيـات، وسـيله آب، نماد چشـمه«) 162: 1385همكاران، ي تزكيـه

و گربران،(».دوباره است ج1388شواليه و)3و1:2، در ضمن، يونـگ چشـمه را نمـاد

و نيـروي معنـوي بـه شـمار آورده  و مبدأ زندگي درونـي تصوير روح، محسوب داشته

(است ج. )2:527همان،

 ميش.5.3.5

و باززايي دارد؛ از اين رو، نمادگرايي نقشي مهم در هدايت قهرمان به سوي آب زندگي

و(».نمادگرايي ميش بـا نمـادگرايي بـرّه تفـاوتي نـدارد«. آن قابل اهميت است شـواليه

ج1388گربران،   همـان،(».برّه نماد بهار، تجسم فتح زندگي بـر مـرگ اسـت«)5:358،

در ايـن بخـش از روايـت، يــادآور» مـيش«نمــادين افـزون بـر ايـن، كـاركرد)1:84ج

ميي اول اكثر داستان در پرده«. است» پيك«الگوي كهن شـود تـا ها، نيرويي جديد ظاهر

. اسـت» پيـك«الگـوي اين نيرو ناشـي از انـرژي كهـن. براي قهرمان، چالش مطرح كند

 نظـام در قـرون وسـطا، چالشـي پـيش روي قهرمـان شخصيت پيك مثـل پيـك سـواره

مي قرارمي شُُرف وقوعي را نويد ي دعوت به ماجرا اغلب به واسطه... دهد دهد؛ تغييرِ در

پيــك، كــاركرد ... نمايــد الگــوي پيــك را بــازمي گيــرد كــه كهــن شخصــي صــورت مــي

مـا در عمـق وجـود خـود. شناختيِ مهمي دارد كه مبتي بر اعالم نياز به تغيير است روان

تغ دانيم كه چه وقت آماده مي و از هميني مي ييريم شـود كـه بـا جا پيامي براي ما ارسال

مي شخصيتي رويايي يا شخصيتي واقعي يا ايده پيـك، شخصـيتي ... شـويم اي نو، مواجه

او ها پيك شخصيت شـرور يـا فرسـتاده در بعضي داستان. مثبت، منفي يا خنثي است ي

قه نهـد يـا مـي است كه چالش مستقيمي پيش روي قهرمان مي و كوشـد رمـان را اغفـال

مي كهن... درگير كند تـر توان در هرجاي داسـتان وارد كـرد؛ امـا در بـيش الگوي پيك را

مي موارد، در پرده ».شود تا در ورود قهرمـان بـه مـاجرا كمـك كنـدي اول به كار گرفته

 اسـت كـه» پيك«الگوي به روشني پيداست كه اين انرژي كهن)83-79: ١،1390وگلر(

1 Vogler, Christopher 
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و رستم را بـه سـوي آب، هـدايت مـي» ميش«در شخصيت و فرافكني شده است كنـد

از«: نويسـد افـزوده بـر ايـن، قـائمي مـي. شود سبب موفقّيت او در خوان دوم مي يكـي

در ترين جلوه مهم ... اسـت) غُـرم(ميش كوهي يا قوچ، ميش ياشاهنامههاي حيواني فرّه

و لطف خدايي نسـبت بـه در هفت خوان رستم نيز ميشي اهورايي كه نمادي از فرّه وي

بي اوست، بر رستم پديدار مي و و پهلوان فرهمند را كه تشنه تاب است، بـه سـوي شود

)135: 1388قائمي،(».كند چشمه هدايت مي

 جنگ با اژدها.5.3.6

ر و كشتن او سـت خوان سوم جنگ از ايـن رو نمـادگرايي اژدهـا بسـيار. ستم با اژدها

و بـراي. رنگ نقشي بنيادي دارد اهميت دارد؛ زيرا در پي گام بعدي رسـتم در پاگشـايي

مي. تغيير جنگ با اژدهاست مي رستم در جايگاه اژدها و اژدها به او حمله و خوابد كنـد

و اژدها، چه اسطوره«.دكش در نهايت، رستم با ياري رخش، او را مي اي با نمود بيرونـي

و چه تفسيري انتزاعي از كيفيتي دروني، مـانعي اسـت كـه غلبـه بـر آن،  فراطبيعي باشد

در اساطير ايـران، ...ي معنوي باالتر براي سالك يا قهرمان استي ورود به مرحله مقدمه

و بالياي اهريمني است و اژدها نمادي از مرگ، قحطي يروزي قهرمان بر اژدهـا،پ... مار

انجامد كه به پاداش اين پيـروزي حاصـل شـده گاه به گشايشي در نيروهاي طبيعت مي

مي. است و پيروزي قهرمان در طبيعت نيز تواند برآيند فتح درونـي بزرگـي اين گشايش

رخ)ي بيروني قهرمان با نمايه(»انسان نوعي«باشد كه در مسير حركت  به سـوي كمـال

هم«اساساً)18و7،11: 1389قائمي،(».داده است گيـر يـا چون نگاهبـاني سـخت اژدها

و گرايش هاي پنهان اسـت در واقع اژدها نگاهبانِ گنج. هاي شيطاني است چون نماد شر

او ها، اژدها دشمني است كـه مـيو به اين ترتيب براي دست يافتن به اين گنج بايـد بـر

طبـق ... شـود سـان مـين نمادي شـيطاني بـا مـار هـم در واقع اژدها به عنوا... پيروز شد

با فلسفه شـود، ذابـح سـان مـي، با آگني يا با پرچـاپتي هـم»عنصر اصلي«ي هندو اژدها

و گربـران،(».كننـده را دارد اژدها، مقام مقـدسِ قربـاني  ج1387شـواليه ،1:123-126 (

و رمز دشمن است ا در گستره)Cirlot ،1973 :86(اژدها نماد اژدهـا،«سـاطير ايـران،ي

و در واقع، كشتن اژدها نماد پيروزي ترسـالي بـر خشـك نماد خشك سـالي سالي است

)53: 1388ارژنه، دشت رضايي(».است
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 زن جادوگر.5.3.7

را«خوان چهارم رسـتم زن» كشـتن رسـتم زن جـادو اسـت؛ از ايـن روي، نمـادگرايي

رستم به نزديكـي. هاي ديگر اهميت دارد جادوگر در اين بخش از حكايت چونان خوان

و آن  و مي خـورد و نشست زن جـادوگر بـه شـكل. گـاه آهنگـي نواخـت رودي رسيد

ب. زيبارويي بر او ظاهر شد و چون رستم نام خداي را خواند، زن جادو به ظـاهر واقعـي

و رستم او را با شمشير به دو نيم كرد زن«. سياه خود برگشت زن جادوگر تصـويري از

نماد مادر وحشتناك، جـادوگر، سـاحره، روسـپي، زنِ. الگويي در معناي منفي است كهن

و آُرژي جنسي، ترس، خطـر، تـاريكي، مثلـه   شـدن، نابودگر كه همراه است با شهوانيت

و همكاران،(».اختگي، مرگ ها را تجسم آنيماي مـذكّر يونگ ساحره) 164: 1385گرين

ها اين ساحره.ي مونّث اوليه كه در ناخودآگاه انسان باقي مانده است داند، يعني جنبه مي

ميي كينه سايه و نمي كش را جسميت از بخشند و تواننـد خـود را از آن خـالص كننـد؛

مي وجود اين سايه قدرتي (كنند موحش پيدا و گربـران،. ج1388شواليه بنـابر) 3:501،

چه كه در نمادگرايي زن جادوگر گفته شد، گفتني است در اين بخشِ پاگشايي بـراي آن

و سايه مي تغيير، رستم با شهوانيت و او را نيز كـه مـانع بـاززاييي حكومت مبارزه كند

.دارد است از پيش رو برمي

 اوالد.5.3.8

مي در خوان پنجم، رستم با اوالد روبه و او را اسـير مـي رو و بـه او وعـده شود ي كنـد

و اوالد مـي حكومت مازندران را در ازاي همكاري مي و دهـد و جـاي ديوسـپيد پـذيرد

اي، شخصـيت اوالد در ايـن روايـت، از منظـر اسـطوره. گويـد كيكاوس را به رستم مي

قهرمـان در سـفر پرمـاجراي خـود بـا موانـع«. است»هنگهبان آستان«الگوي يادآورِ كهن

مي روبه ي ورود به دنياي جديـد، نگهبـاني قدرتمنـد مسـتقر در كنار هر دروازه. شود رو

ي خشـمناكي بـه قهرمـان نگهبـان آسـتانه، چهـره. است تا مانع ورود اين موجود شـود

مي مي و مغلوبش ساخت يـا توان بر او چيره نماياند؛ اما اگر به درستي شناخته شود، شد

نگهبان آستانه معموالَ شخصيتي شرور يا ضـدقهرمان ... حتي او را به پشتيبان تبديل كرد

مقام شخصيت شروراسـت يـا مـزدوري اسـت كـه مـانع اصلي داستان نيست؛ غالباً قائم

مي دست ي تـر روانـي، نماينـده در سـطح عميـق ... شـود رسي به مركز فرماندهي رئيس

و يعني روان اهريمن درون و رشد ... رنجوري، زخم عاطفي، ضعف است كه مانع تكامل
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مي مي اي در زندگي خود به وجـود آوريـد، كنيد تغيير عمده شود؛ گويي هربار كه سعي

شود؛ نه لزوماً براي توقّف شما؛ بلكـه بـراي اين اهريمن دروني با تمام قدرت، بيدار مي

وگلـر،(» به پذيرش چـالش تغييـر هسـتيد يـا نـه؟ كردن شما كه آيا واقعاً مصمم امتحان

در اين قسمت از روايت، اوالد در جايگاه نگهبان آستانه، ابتدا مقاومـت)74-76: 1390

و سپس پشتيبان قهرمان مي و به خوبي نقش كهـنمي) رستم(كند نگهبـان«الگـوي شود

مي» آستانه .دهد را از خود بروز

 هفت.5.3.9

بي هفت شـك نمـاد هفـت را در مركـز نمـادگرايي ايـن بخـش از روايـت خوان رستم

ي اعـداد ترينِ همـه هفت، نماد قوي«. شود قرارداده است؛ از اين رو اين نماد بررسي مي

و چهار، كامل شدن دايـره، نظـم مطلـق اسـت نمادين، نشان و(».گر وحدت سه گـرين

هف«) 164: 1385همكاران،  يت سياره، هفت مرحلـه هفت در ارتباط با هفت روز هفته،

و در ارتباط با عدد چهـار كـه نمـاد ... است... كمال، هفت فلك، هفت گلبرگ گل سرخ

و با عدد سه كه نماد آسمان است، هفـت نمايـان) با چهار جهت اصلي(زمين  گـرِ است

و آغـاز دوره ... كلّ جهان در حال حركت است ي بعـدي هفـت عـدد پايـان يـك دوره

جه... است و پويـاييِ در سراسر ان، عدد هفت نماد يك كلّيت، كلّيتي در حـال حركـت

و افسانه در قصه... كامل است ي آگـاهي درجهي ماده، هفت مرحله ها، هفت عدد هفت ها

ج(».ي تغيير است مرحلهو هفت و گربران، ي هفت مرحلـه) 574-557: 1388؛5شواليه

ا، نشان)رستم(تغيير در سفر قهرمان سـت بـراي رسـاندن حكومـت بـه نظـم گرِ تالشي

و بـاززايي  و كيكـاوس اي جديـد كـه از ايـن بخـش آغـاز مـي آغـاز دوره. مطلق شـود

مي) حكومت( و حكومت چون بهاري از شر تيرگي سايه با اين هفت مرحله نجات يابد

و آخرين مرحله. كند تازه، دوباره قد راست مي ي پاگشـايي قسمت بازگشت كه سومين

مي پس از اين هفتقهرمان است، ناگفتـه نمانـد، نمـاد ديـو در ايـن. افتـد خوان اتّفاق

و اگرچه نقشي مهم دارد، به سبب آن كه مغلـوبِ قهرمـان اسـت، قسمت نيز آمده است

نمادهاي آن همان است كـه در بخـش قبلـي ذكـر. شود ديگر در اين بخش بررسي نمي

د پس غلبه. شد و ديگر ديوها گـر از بـين بـردنر اين بخش نشاني قهرمان بر ديو سپيد

و از بين بردن پليدي و رسيدن به جاودانگي و خصومت مرگ و ها ها در حكومت است

و) حكومـت(چكاندن خون ديو سپيد در چشم كيكاوس  بـراي بازيـابي نـور چشـمان
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پـاك) حكومـت(ي ديـو از چشـمان كيكـاوس غبـار سـايه. باززايي حكومت الزم بود

و كيكاوس مي مي) زال(با پيرخردمند) كومتح(شود .شود همراه

پس در بررسي نمادهاي اين بخش آشكار شد، خواننده با حركت، جنبش، سـفر تـا

و نظم سر وكار دارد كه به روشني نشان . است» ميتوس بهار«ي دهنده رسيدن به وحدت

س ميتـو«فراي حركت از جانبِ جهان واقعي به سمت جهان آرمـاني يعنـي حركـت از

در. داندمي» ميتوس بهار«ي اصلي را مشخّصه» ميتوس تابستان«به» زمستان ضد قهرمـان

و قادر به مبارزه بـا قهرمـان يـا شخصـيت» ميتوس بهار«اين  و مضحك است غالباً پوچ

و. بنا به نظر فراي، ميتوس بهار منطبق با نوع ادبـي كمـدي اسـت. اصلي نيست ضـعف

گر كنشي اسـت كـه منجـر بـه كمـدي نمايان)و ديو سفيدشاه مازندران(سستي دشمن 

و گره. شود مي مي كنش نهايي شـود؛ نمادهـاي گشايي اين روايت در اين بخش، تكميل

و بازگشت(سفر  با) جدايي، تغيير و هـمهم» ميتوس بهار«در بخش سوم روايت، خوان

. عرض است

 گيري نتيجه.6

و شاه، نمادينـه شـده چه گفته شد، در بخش اول بنابر آن انـد كـه ايـن، روايت، باغ سبز

و لـذّت دهنده بازتاب و زنـدگي آرمـاني و حيـات و تولّـد ) كيكـاوس(بخـشِي زايش

هاي فراي، يـادآور ميتـوس تابسـتان اين جهانِ آرماني در الگوي ميتوس. حكومت است

پيرخردمنـد، در بخش دوم اين روايت، سايه،. است كه بر نوع ادبي رمانس، منطبق است

و ديو، به عنوان نمادهاي اساسي بررسي و اند كه نشانه شده سياه ي آشوب، ترس، انـدوه

.و طـرد پيـر خردمنـد در ايـن بخـش اسـت) حكومـت(ي سايه بر روان كيكاوس غلبه

مي خواننده با جهاني واقعي روبه ) حكومـت(در اين جهـانِ واقعـي، كيكـاوس. شود رو

و خم و حيرتهاي ناگزي مغلوب پيچ و جهـاني از زيـاده. شـود انگيزِ زنـدگي مـير روي

اسـت كـه» ميتوس زمستان«گرِ اين بخش روايت، نشان. شود ناسازگاريِ بشر ترسيم مي

بخش سوم ساختار اين روايت، با سفر قهرمـان. بر نوع ادبي طنز يا آيروني، منطبق است

فراينـد. قهرمـان اسـت الگـوي اي كهن شود؛ سفري كه شامل سه بخش اسطوره آغاز مي

و تعادل خود  و هم جامعه در اين(فرديت، نمود تكامل و باززايي بـا سـفر) جا، هم فرد

شـامل(وجو تا پاگشايي اي سفر قهرمان از جست مراحل اسطوره. شود قهرمان، انجام مي
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و بازگشت نمادهاي قهرمان، سفر، كشـتنِ شـير،. در اين بخش قرار دارد) جدايي، تغيير

هـاي ايـن ترين نشـانهي آب، ميش، زنِ جادوگر، كشتنِ اژدها، هفت از كاركرديهچشم

به جهان) ميتوس زمستان(اين نمادها سفر قهرمان از جهانِ واقعي. بخش روايت هستند

مي) ميتوس تابستان(آرماني  بنا بر نظرِ فراي، اين بخش كه داراي فراينـد. كنند را ترسيم

و حركت از جها است» ميتوس بهار«گرِن واقعي به جهان آرماني است، نشانتغيير، سفر

.كه منطبق با نوع ادبي كمدي است

و به طـور كلـي، روايـت مـذكور داراي سـه بخـش سـاختاري زمينـه، گـره افكنـي

و بهار است گرِ ميتوس گشايي است كه بيان گره و زمستان روزگـار: زمينـه. هاي تابستان

و حكومت  و آمدن رامشآرماني پادشاهي ي سايه بـر گر، تمهيدي است براي غلبه است

و نبرد اصلي بين دو كهن: افكني در گره). حكومت(روان شاه الگـوي روان يعنـي سـايه

مي پيرخردمند، به غلبه گام است بـا شـروع سـفر قهرمـانهم: گشايي گره. انجامدي سايه

اوو جست) رستم( و پاگشايي و) رسـتم(در اين سـفر، قهرمـان. وجو پـس از جـدايي

مي) حكومت(تغيير، حيات دوباره را براي كيكاوس  و جامعه داراي خود به ارمغان آورد

مي. شود فرديت يافته مي .كند در اين قسمت، پير خردمند بر سايه غلبه
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