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مقدمه
آرکیتایپ 1برگرفته از واژة یونانی «آرکه تیپوس» در زبان یونانی به معنای الگو یا
مدلی است که چیزی را از روی آن میسازند( .انوشه  :1951ذیل واژه «آرکیتایپ»)

این واژه در زبان فارسی به کهنالگـو ،صورت نوعی و نمودهـای ازلی ترجمه
شده است( .شمیسا  )51 :1990کهنالگو را که از اصطالحات روانشناسی است،
برای نخستین بار کارل گوستاو یونگ1965-1512( 5م ).روانشناس سوییسی
مطرح کرد .یونگ برای هر شخص یک ناخودآگاه جمعی و یک ناخودآگاه
شخصی قایل است .او الیههای سطحی ضمیر ناخودآگاه را که حاوی تجربیات
شخصی است ،ناخودآگاه شخصی مینامد ،امّا این ناخودآگاه شخصی بر الیة
عمیقتر فطری بنا شده که ناخودآگاه جمعی نامیده میشود؛ این قسمت ،همگانی
است و شامل محتویات یا رفتارهایی است که کم و بیش در همه جا و نزد همه
یکسان است .محتویات ناخودآگاه جمعی را کهنالگو مینامند)9 :1951( .

مهمترین کهنالگوها در نظر یونگ عبارتاند از نقاب (صورتک) ،سایه ،آنیما،
آنیموس ،قهرمان و ...که به شکلهای گوناگون تجلّی مییابند( .مکاریک :1952

 )905کهنالگوها سطوحی گوناگون دارند؛ «آنها ممکن است محدود به ایالتی،
کشوری یا منطقهای باشند .بعضی از کهنالگوها ممکن است جهانی باشند ،بعضی
از آنها میتوانند در خانهای تداوم یابند و شاید بتوان به برخی از کهنالگوهای
رفتاری و طبقاتی نیز اشاره کرد( ».بهار )502 :1919

بیان مسأله
کهنالگوها در نقد ادبی و به خصوص در تحلیل حماسهها و اسطورهها،
کاربردهای فراوانی دارند و به بسیاری از پرسشها در رابطه با این آثار پاسخ
2. Carl Gustav Jung

1. Archetype
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میدهند .در حماسهها و اسطورهها ،به جلوههـایی از این خرد جمعی
برمیخـوریم که هر کدام نشانه و عالمتـی از بروز ناخـودآگـاه بشر اولیـه هستند
و آرمانها و آرزوهای قومی ،ملّی و جهانی بشر را در خود حفظ و تقـویت
کردهاند .جایی که بشر کوشیده است پا را از حد خود فراتر نهد و از دیوارها و
تنگناها بگذرد و برای هزاران مسئلة الینحل جهان هستی ،پاسخی بیابد ،با
اسطورههایش در این راه گام برداشته است ،چراکه در اسطورهها مشکالت و
مسائلی مطرح میشود که در مورد تمام افراد بشر صدق میکند .بنابراین ،قهرمان
زن یا مردی است که قادر باشد به محدودیتهای شخصی و یا بومیاش فایق
آید ،از آنها عبور کند و به اشکال عموماً مفید و معموالً انسانی برسد( .کمبل

 )90:1952نمونههایی همچون مراسم دورة بلوغ ،شخصیّت قهرمان ،مرگ و
رستاخـیز ،آزمونهای دشوار ،مبارزة درونی و ...هر کدام برخـاستـه از یک
کهـنالگوی قدیـمی است که بشـر از گذشـتههای دور با آن میزیسـته و همواره
در قالـبهای گوناگون آنها را ارائه کردهاست .این الگوهای چند مرحلهای در
ادبیات پارسی به شکل «خوان» ـ که نامورترین آنها هفتخوان رستم است ـ
تجلّی یافته است .در هفتخوان ،رستم در پی نجات کیکاووس که در مازندران
اسیر دیو سپید گشته است ،قدم در راهی پر مخاطره میگذارد و از خوانهای
شیر ،بیابان بیآب ،اژدها ،زن جادوگر ،اوالد ،ارژنگ دیو و دیو سپید عبور میکند.
این رویاروییها ،محک اصالح و تقویت جنبههای شخصیّت قهرمان است ،به
گونه ای که او پس از پایان مراحل ،پهلوانی تمام عیار در رزم و بزم و آداب
جامعة خویش است و چنان کارآزموده میگردد که دیگر کسی توان مقابله با او را
ندارد .در ادامه به تحلیل نمودهای کهنالگویی داستان هفتخوان خواهیم
پرداخت.
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بر این اساس ،در این پژوهش برآنیم که با تکیه بر نظریة کهنالگوها و روش نقد
کهنالگویی به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:
 -1آیا داستان هفتخوان رستم در شاهنامه ،بر اساس نظریات روانشناسی،
تحلیلپذیر است؟
 -5آیا کهنالگوهایی که در نظریة یونگ آمدهاند ،در داستان هفتخوان رستم
حضور دارند؟
 -9آیا سرانجام سلسله حوادثی که در داستان هفتخوان رخ میدهد ،مطابق
فرآیند فردیّت روانشناسی یونگ است؟

پیشینة پژوهش
در زمینة نقد کهنالگویی شاهنامه تاکنون پژوهشهایی صورت گرفتهاست که از
جملة آنها میتوان به مقاالت زیر اشاره کرد:

علی تسلیمی و سیّدمجتبی میرمیران ( ،)1959در مقالة «فرآیند فردیّت در شاهنامه
با تکیه بر شخصیّت رستم» به بررسی روانشناسانة شخصیّت رستم به طور کلّی
پرداختهاند ولی تمرکزی بر داستان هفتخوان ندارند.
محمدرضا نصر اصفهانی و طیبه جعفری ( ،)1955در مقالة «کنون زین سپس
هفتخوان آورم :...رویکردی روانشناختی به هفتخوان رستم و اسفندیار»
بیشتر در پی بررسی تطبیقی دو هفتخوان رستم و اسفندیار هستند.

یحیی طالبیان و همکاران ( ،)1956در مقالة «جدال خیر و شر :درونمایة شاهنامة
فردوسی و کهنالگوی روایت» بیان داشتهاند که بررسی کهنالگویی هفتخوان
رستم ،جنبة عموم و خصوص دارد ولی هفتخوان رستم را به صورت
اختصاصی و تخصصی بررسی نکردهاند.
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محمد طاهری و حمید آقاجانی ( ،)1995در مقالة «تبیین کهنالگوی سفرقهرمان
بر اساس آرای یونگ و کمبل در هفتخوان رستم» بیشتر بر مضمون سفر تمرکز
دارند و به جهت بسترهای نظری از آرایی جز آرای یونگ بهره بردهاند.
این آثار هر کدام به جنبهای از وجوه کهنالگویی شاهنامه پرداختهاند ولی هیچ
کدام به صوزت تخصصی و اختصاصی به موضوع نقد کهنالگویی هفتخوان
رستم نپرداختهاند و از این جهت ،پژوهش حاضر تالشی تازه برای شناخت
شخصیّت رستم و شناخت هفتخوان اوست.

ضرورت و اهمیّت پژوهش
با توجه به جایگاه شاهنامه و شاهنامهپژوهی در فرهنگ ایرانی و اهمیّت داستان
هفتخوان در شاهنامه و از آنجا که تا به حال پژوهشی با موضوع مقالة حاضر در
شناخت هفتخوان رستم انجام نشدهاست ،ضرورت این تحقیق به نظر میرسد.

مروری مجمل بر هفتخوان رستم
هفتخوان ،نام نبردها و مراحلی هفتگانة نبرد رستم و اسفندیار است؛ در این
مراحل هفتگانه ،رستم و اسفندیار با پیروزی بر دشمن در هریک از آنها و پشت
سرنهادنشان و کشتن دشمن بزرگتر در آخر کار ،اسیری را آزاد میکردند.
هفتخوان رستم از پس رفتن کیکاووس به مازندران و اسیر شدن او و سپاه
ایران به دست دیو سفید و نابینا شدنشان رخ میدهد .زال که بیش از پهلوانی،
چهرة پیر خردمند را دارد ،رستم را به تنهایی برای آزاد ساختن کیکاووس و
سپاهش میفرستد .رستم از هفت مرحلة پرخطر و صعب میگذرد و در هر گذر،
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به یک پیروزی دست مییابد و با پیروزی بر دیو سفید ،کیکاووس و سپاه ایران
را آزاد میسازد .هفتخوانی که رستم از آنها گذر میکند عبارتاند از:
 خوان نخست :نبرد رخش با شیر؛ خوان دوم :گذر رستم از بیابان خشک؛ خوان سوم :کشته شدن اژدها بر دست رستم؛ خوان چهارم :کشتن رستم ،زن جادو را؛ خوان پنجم :جنگ با اوالد مرزبان؛ خوان ششم :جنگ با ارژنگ دیو؛ -خوان هفتم :جنگ با دیو سپید.

مراسم دورة بلوغ
بر پایة سنّتی قدیمی که در میان قبایل بدوی رواج داشته ـ و در حال حاضر نیز
در بعضی قبایل استرالـیا و آفریقا رواج دارد ـ نوجوانان قبیله طـبق آیین و سنـن
باید مرحلة دوران بلوغ را پشت سـر بگـذارند؛ یعنی از دوران کودکی به دنیای
بزرگان و بالغان درآیند؛ آداب و آیین قبیـله را بیاموزند ،با مشکالت و دشواریها
روبهرو گردند و به نوعی دوباره متولد شوند و به جمع باز گردند« .این آیـینهای
گذر1برای تمام جوانان قبـیله اجباری و الزماالجـرا است .برای پذیرفتهشدن در
جمع بالغان ،فرد بالغ ناگزیر از گذراندن مجموعهای از آزمونهای سخت است.
بر اساس همین آیینها و برمبنای همین مناسـبات است که فرد بالغ به عنوان
عضو با مسئولیت در جمع پذیرفته میشود( ».الیاده  )11 :1965در نتیجه ،جوانی که
در این مراسم شرکت میکند ،کشته و دوباره توسط خدایان زنده میشود و به
1. Transition rites
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زندگی برمیگردد،امّا او اکنون انسان دیگری شدهاست که با گذشته تفاوت
بسیاری دارد.
در هفتخوان نیز به نوعی این مراسم دیده میشود .به اعتقاد عدهای ،داستان
هفتخوان ،اسطورة رفتن مرد است به کام مرگ و زایش دوبارة او( .بیدمشکی

 )150 :1959رست م باید از خانه و کاشانة خود (سیستان) جدا شود و قدم در
مسیری دشوار وپرخطر بگذارد ،مشکالت را از پیش پا بردارد ،پادشاه را از چنگال
دیو سـپید برهـاند و در پایان به دیار خویش بازگردد .به نـظر مـیرسد که این
گذر مهم و نمادین که هم از مکانی به مکان دیگر است و هم گذر از خویشتن و
واکنشهای درونی شخص است ،از اسـاسیترین و بنیادیترین اندیشههای بشر
در گذشته بوده است .در شـروع این تحوّل ،فرزند از مادر جدا میشود و با
هدایت مردان قبیله قدم در راه میگذارد .مادر میپندارد که دیگر فرزندش را
نخواهد دید و بر رفـتنش با درد میگرید« .در حقیقت ...مادران بر این باورند که
پسرانشان کشته میشوند...؛ البته آنان اطمینان حاصل میکنند که خدا به زودی
نوآموزان را در شکل مردان رشید یعنی محارم راز زنده میکند( ».الیاده -96 : 1956

 )92به همین خاطر است که رودابه (مادر رستم) هنگام بدرقة فرزندش ،با درد
میگرید:
بیامد
به

پُر
پدرود

آب

رودابـه

روی

همی زار بگریست دستان به روی

از

کردنش

رفتـند

پیش

که دانسـت کش بـاز بیـنند پیـش
(فردوسی )191 :1952

تقریباً همگی میپندارند که دیگر رسـتم را در زابل نـمیبـینند و یا دست کم این
«رسـتم» را نمیبینند؛ یعنی کسی که برمیگردد ،متفاوت است .پس قهرمان گذر
میکند تا از محدودیت درآید و خود و قومش را به اثبات رساند و با شخصیّتی
جدید بازگردد.
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روند فردانیّت فرد
مبحث فردانیّت ،از مباحث برجسته در اندیشة یونگ است .با توجه به نظریة
یونگ:
«زمانی که نقطة اوجی از زندگی فرد فرامیرسد ،شخصیّت برتر ناپیدای فرد ،به
واسطة نیروی الهام بر شخصیّت حقیرتر متجلّی میشود .این امر سبب میشود
تا حیات فردی به سمت و سویی برتر و عالیتر جهت یابد و گونهای از
دگرگونی شخصیّت را پدید میآورد .یونگ این فرآیند را تحت عنوان «فرآیند
فردیّت روانی» مطرح میکند)19 :1965( ».

او معتقد است که «خود» انسان در بدو تولّد به طور کامل شکل نگرفته است؛
بلکه به مرور زمان و طی فرآیند «تفرّد» به کمال نزدیک میشود .خود ،کنشی
است که همة عناصر خودآگاهی و ناخودآگاهی ،خیر و شر و ...را به هم
میپیوندد و با فردیّت ،آن را قلب و تبدیل میکند( .فوردهام  )115 -111 :1996در
واقع ،در طی فرآیند فردیّت روانی« ،من» (مرکز خودآگاهی) به «خود» (مرکز
ناخودآگاهی) انتقال مییابد .خود و خویشتن مهمترین کهنالگو در دیدگاه یونگ
است که بیش از هر کهنالگوی دیگری ناشناخته مانده است .نمادهای «خویشتن»
شامل پدر ،پسر ،مادر ،دختر ،شاه ،خدا ،اژدها ،مار ،گل و بهویژه دایره است.
الزم به ذکر است که در مسیر حرکت از «من» به «خود» ،شخص با جوانبی از
روح خود روبهرو میشود که در ناخودآگاه اوست و شخص آن را پس میزند؛
در واقع« ،من» مرکز خودآگاهی است که آنچه را دوست نمیدارد یا از لحاظ
اجتماعی قابل پذیرش نیست ،واپس میزند و فرومینشاند( .همان )99 -96 :از
طرفی وجوهی که «من» آنها را پس میزند ،در روانشناسی یونگ ،همان «سایه»
است .از دیدگاه او کهنالگوی سایه ،آن بخش از شخصیّت است که فرد ترجیح
میدهد ،آن را آشکار نکند؛ بدین مفهوم که سایه ،شامل بخشهای تاریک سازمان
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نیافته و سرکوب شده یا به تعبیر یونگ هر چیزی است که فرد از تأیید آن در
مورد خودش سرباز میزند و همیشه از سوی آن تحت فشار است؛ چیزهایی از
قبیل صفات تحقیرآمیز شخصیّت و سایر تمایالت نامتجانس( .پالمر -119 :1952

 )115البته باید گفت هر چند سایه دارای وجه منفی و شر است ،امّا «کمی پاکتر
از نفس شرّ و روح شیطان است( ».یاوری )199 :1919

روند فردانیّت روانی در هفتخوان رستم نیز دیده میشود و میتوان آن را
توجیه کرد .در هفتخوان ،کیکاووس نماد انسان با دو بعد ناخودآگاه و خودآگاه
است و طی فرآیند فردیّت روانی و در نتیجة امدادهای رستم (قهرمان) ،قدم در
مسیر کمال و بلوغ میگذارد؛ پس از کشف الیههای پنهانی وجودش چون سایه،
آنیما و ...به اتحاد روانی و فردیّت روانی میرسد .این الیههای پنهانی (سایه)
همان موانع و مشکالتی است که رستم در این هفتخوان با آنها مواجه میشود.
در واقع ،رستم جنبههای ناخودآگاه وجود کیکاووس را با خودآگاه او پیوند
میدهد .بینا شدن کیکاووس در خوان هفتم نیز نمادی از همین آگاهی نسبت به
ناخودآگاه و جوانب پنهان روح است .در ادامه بیشتر به تحلیل این نمادها و جنبة
فردانیّت روانی داستان خواهیم پرداخت.

حضور «قهرمان» در کنار «من»
مطابق نظریة یونگ ،آنجا که «من» را مطرح میکند ،معموالَ در کنار «من»،
قهرمانی وجود دارد که نماد کهنالگوی قهرمان است .در واقع ،هر انسان یا
حیوانی که در حل بحران به «من» کمک کند ،نماد کهنالگوی قهرمان است.
قهرمان زمانی ظهور میکند «که من خویشتن ،نیاز به تقویت داشته باشد؛ یعنی
هنگامی که خودآگاه برای کاری که خود به تنهایی یا دست کم بدون یاری منابع
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نیرویی که در ناخودآگاه است ،نمیتواند انجام دهد ،به ناخودآگاه نیاز پیدا
میکند( ».یونگ « )151 :1951کهنالگوی قهرمان معموالً دارای ویژگیهایی است
که در اکثر اساطیر مشترک است؛ ویژگیهایی که مهمترین آنها عبارتاند از:
نیروی فوق بشری زودرس ،رشد سریع در قدرت گرفتن و واال شدن ،مبارزة
پیروزمندانه علیه نیروهای اهریمنی ،گرفتار غرور شدن و افول زود هنگام بر اثر
خیانت یا فداکاری قهرمانانهای که به مرگ وی انجامیده( ».همان)165 :

در هفتخوان رستم ،نقش کهنالگوی قهرمان ،بر عهدة رستم و گاه رخش
است که در مسیر نجات کیکاووس با سختیها و نیروهای اهریمنی مبارزه
میکنند؛ رستمی که در ویژگیهایی چون نیروی فوق بشری زودرس ،مبارزة
پیروزمندانه علیه نیروهای اهریمنی ،افول بر اثرخیانت و ...با کهنالگوی قهرمان
در اعتقاد یونگ اشتراک دارد .رستم تا قبل از پشت سر نهادن آزمون فردی کامالً
طبیعی به نظر میرسد؛ این امر زودرس بودن نیروی مافوق بشری او را تأیید
میکند؛ نداشتن سابقة جنگاوری و ظهوری یکباره دلیلی است بری آنکه
افراسیاب وقتی در زمان کیـقباد با رستم رو در رو میشود ،میپرسـد:
ز ترکان بـپرســید کـیـن اژدهـا

بدیـن گونـه از بــند گشـتـه رهــا

کـدام است کیـن را ندانـم بـه نام؟

یکی گفـت کین پور دســتان سام

نبینـی که بـا گـرز ســام آمدست؟

جوان است و جویای نام آمدهست
(فردوسی )159-152 :1952

امّا بعد از هفتخوان دیگر کسی نیست که رسـتم را نشـناسد؛ چه ایرانی و
چه انیرانی همه از او دَم میزنند و اوصاف او ورد زبانها میشود .زمانی که به
سمنگان میرود ،تهمینه در برخورد با رستم میگوید:
به کردار افسـانه از هر کـسی

شنـیدم هــمـی داستـانــت بــسی

که از دیو و شیرو نهنگ و پلنـگ

نترسـی و هستی چنین تـیز چنـگ

شب تیره تنها بـه تـوران شــوی

بگـردی بر آن مرز و هـم نـغنوی
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به تنها یکی گور بریان کنی

هـوارا بـه شــمشیر گریـان کـنی
(فردوسی )119 :1952

از طرفی رویارویی رستم در هفتخوان با نیروهای شرّ و اهریمنی چون زن
جادوگر ،اژدها ،دیو و ...از دیگر وجوه اشتراک رستم با کهنالگوی قهرمان یونگ
است.

پهلوان و آزمون
نمونههای بسیاری از کهنالگوها مکرراً در اساطیر به چشم میخورند؛ از میان این
مضامین پر تکرار ،مهمترین آنها و به قولی ،کهنالگوی تمام کهنالگوها،
درونمایة مرگ و حیات دوباره است و پس از آن ،مضمون قهرمان و عبور او از
موانع و سختیهای گوناگون و در نهایت ،قربانیدادن او در راه منافع ملّت
خویش است که اهمیت بسیار دارد( .مقدادی )901 :1915

کهنالگوی عبور از موانع و سختیها ،مکرّر در داستانهای اساطیری اقوام
گوناگون به چشم میخورد .در این اساطیر ،قهرمانان با مواردی مشابه روبهرو
میشوند و با جسارتی مثالزدنی سعی در گذر از موانع دارند .بر مبنای آنچه
یونگ ،مبارزه برای رهایی مینامد ،من خویشتن ،همواره با سایه در ستیز است.
این ستیزه در کشمکش انسان بدوی برای دست یافتن به خودآگاهی به صورت
نبرد میان قهرمان کهنالگویی با قدرتهای شرور آسمانی که به هیبت اژدها و
دیگر پتیارگان نمود پیدا میکنند ،بیان شده است( .یونگ  )112 :1951در نتیجه،
آزمون و گذر از سختیها ،از الزمههای کهنالگوی قهرمان به شمار میروند.
عموم مردان و زنان به طور معمول راهی را انتخاب میکنند که مخاطرات کمتری
داشته باشند؛ ولی این جویندگان به یاری نمادهای اجتماعی چون مراسم گذار و
آیینهای مذهبی رحمتبخش که توسط منجیان به انسانهای باستان رسیده و طی

 /115فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــ اکبر شاملو ـ ابراهیم واشقانی فراهانی...

هزاران سال به ما منتقل شده ،راه نجات را مییابند .فقط آنان که نه صدای درون
را میشنوند و نه تعلیمات بیرونی را دریافت میکنند ،در وضعیت بس دشوار و
ناامید کننده گرفتار آمدهاند( .کمبل )99 :1952

رستم در مقام قهرمان ،در راه کشف «خود» ،آزمونها و خطراتی را در این
هفتخوان پشت سر میگذارد .حال قهرمان ،به میدان آزمون پا نهاده و باید با
خطرات و حوادث آن روبهرو شود ،بجنگد و مرحله به مرحله پیش برود .راه
دشواری که پیش روی اوست ،یکطرفه و بیبازگشت است .حیوانات درنده،
پتیارهها ،جادوگر ،اژدهای آتشین ،دیوان کوچک و بزرگ ،هر کدام با روش و
شکلی خاص ،سد راه پهلوان میشوند و عرصه را بر وی تنگ میکنند؛ در این
مبارزه ،دیگر زور بازو مهم نیست و تیغ و کوپال به تنهایی نتیجه نمیدهد .قهرمان
با پشتوانة اتکا به خداوند و هوش و خرد خود ،خون اژدها را میریزد و جگر دیو
را از سینه بیرون میکشد.

تحلیل نمادهای کهنالگویی در هفتخوان
خوان نخست
درخوان نخست ،شیری شرزه بر پهلوان یورش میبرد و رخش چون نگهبانی
بیدار ،شیر را از پای در میآورد:
سوی رخش رخشـان بـرآمـد دمـان

چو آتش بـجـوشـید رخـش آن زمــان

دو دست انـدر آورد و زد بــر سرش

همان تیز دندان به پشت اندرش

همـی زد بـر آن خـاک تـا پـاره کـرد

ددی را بــر آن چـاره بـیـچـاره کـرد

چو بیدار شـد رستـم تیـز چـنگ

جـهان دید بــر شیـر تاریـک و تـنـگ
(فردوسی )191 :1952
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رخش در شاهنامه ،اسبی معمولی نیست و مانند بسیاری از حیوانات اساطیری
نقشی برجسته دارد؛ اسب در اساطیر دارای نقش توتمی است و جلوه و نقش آن
در شاهنامه ،تقدّسش را نزد خاندانهای پهلوانی نشان میدهد؛ از طرفی
روانکاوان اسب را نماد روان ناخودآگاه و روان غیر بشری میدانند .همچنین
تصویر نمادین اسب سفید شاهانه ،مرکب قهرمانان ،قدیسان و بزرگان معنوی در
هنگام معراج است( .شوالیه  ،1915ج )160-161 :1در هفتخوان ،رخش با رنگ
سپید و درخشانش ،نماد شاهوارگی است؛ از طرفی از دید روانشناسی یونگ،
رخش نیز مانند رستم ،میتواند نمادی از کهنالگوی قهرمان باشد که در کشف و
غلبه بر سایه و در رسیدن به خود و خویشتن ،نقش یاریگر را ایفا میکند .رخش
عالوه بر مبارزه با شیر ،در جنگ با اژدها نیز یاریگر رستم است:
چو زور تـن اژدهــا دیــد رخـش

کز آن سـان برآویـخت با تاجبخش

بمالید گوش انـدر آمـد شـگـفـت

بلند اژدهــا را بــه دنـدان گــرفــت

درید کتـفـش به دندان چو شـیر

بـر او خــیـره شــد پـهــلوان دلـــیر
(فردوسی )190 :1952

و مانند یک قهرمان در کشف الیههای پنهان روان شاه ،به رستم کمک میکند؛
آنجا که در تاریکی مطلق ،چشم بینای وی میشود:
همیرفت پویان به جایی رسید

که انـدر جهـان روشـنایـی ندیـد

شبی تیره چـون روی زنگی سـیاه

سـتاره نــه پـیدا نـه خورشید و ماه

تو خورشید گفـتی ببند اندرست

سـتاره بــه خمّ کمنـد انـدر اسـت

عنان رخـش را داد و بـنهاد روی

نـه افـراز دیــد از سیـاهی نــه جـو
(همان)191 :

خوان دوم
خوان دوم ،رویارویی با خشکسالی و بیآبی است که قهرمان تالش میکند راهی
برای یافتن چشمه بیابد .الزم به ذکر است که یکی از کهنالگوهای رایج در
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اندیشة یونگ ،کهنالگوی مادرمثالی است که مواردی چون زمین ،آب ،خورشید
و ...از نمادهای آن به شمار میرود.
«مادرمثالی در جنبة مثبت به هر چیزی که به باروری و شوق و شفقت مادرانه
اشاره دارد ،اطالق میشود و در وجه منفی به هر چیز تاریک ،س ّری و نهانی و
ظلمانی مثل مغاک ،گورستان ،جهان مردگان و هر چیز که میبلعد و اغوا میکند،
اشاره دارد و هر چیز که به جنبة شرّ مادرمثالی مثل جادوگر ،اژدها ،فریبکار و...
اشاره دارد ،از جنبههای منفی مادرمثالی هستند( ».یونگ )56 :1955

با توجه به این دیدگاه میتوان بیابان و خشکسالی را که در تقابل با زایش و
باروری قرار دارد و نماد تاریکی و مرگ است ،نماد منفی مادرمثالی دانست .به
این اعتبار است که در پایان این مرحله ،رستم با هدایت میش ،از مرگ و تاریکی
رهایی مییابد و به چشمه که نمادی مثبت از مادرمثالی است ،میرسد .یزدان پاک
با فرستادن میش خوشسرینی نقص پهلوان را جبران میکند تا چشمه را بیابد:
همانگه یکی میش نیــکو سـرین

بپیــمود پیـش تهـمتــن زمــیــن

از آن رفتن میش اندیشـه خاسـت

به دل گفت کآبشـخور ایـن کجاست
(فردوسی )195 :1952

خوان سوم
در خوان سوم ،رستم به جنگ اژدها میرود و خون تیرهاش را بر زمین جاری
میکند .اژدها در برخی افسانهها نماد صاحب قدرتان ناشناخته و زیانبار است.
(لمینگ و کال  )59 :5010در اساطیر ،اژدها نماد آب آسمانی و بارورکنندة زمین
است( .شوالیه  ،1915ج )151-155 :1همچنین اژدها در اساطیر ایران ،نمادی از
خشکسالی است:
«از اینرو بیشتر پهلوانان سترگ شاهنامه به کشتن اژدها مبادرت ورزیدهاند ،امّا
رستم ،پهلوان نامی ایران ،هم درفشی اژدهاپیکر دارد و هم به نیای خود ،ضحاک
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ـ که همان اژیدهاک اوستایی است ـ نیک میبالد که این امر با نماد
خشکسالی بودن اژدها در اساطیر ایران متناقض است .رستم از ناحیة سکستان،
واقع در مرز ایران و چین برخاسته و احتماالً اژدها متأثر از اساطیر چین به
حماسة ملّی ایران راه یافتهاست؛ سرزمینی که در آن برخالف ایران ،اژدها نماد
باران و ترسالی و طراوت است ،امّا اژدهاکشی رستم در خوان سوم نیز میتواند
ناشی از توتمکشی رستم باشد؛ یعنی در عین تقدّس اژدها برای برکت و فراوانی
بیشتر ،به کشتن آن دست مییازد( ».رضایی )16 :1955

از آنجا که از گذشته تا حال خشکسالیهای ادواری یکی از بزرگترین بالیای
طبیعی این مرزو بوم بوده ،اثرات آن در فرهنگ و ادبیات ایران به شکلهای
گوناگون در آثار شاعران ،داستانها و رمانهای نویسندگان نمود پیدا کرده است؛
از اینرو ،نماد اژدها با خشکسالی پیوند داده شده است .در خوان سوم پس از
نابودی خشکسالی (اژدها) ،قهرمان (رستم) به نماد زندگی و طراوت (چشمه)
میرسد و با شستوشوی در آن تولدی دیگر مییابد.
توجه به نماد اژدها از دیدگاه روانشناختی نیز حایز اهمیت است؛ از دید
روانشناسی ،مبارزه با اژدها نوعی مبارزة درونی است با نیمة تاریک خود و همة
چیزهای ترسناک و ناامنیهایی که باید از بین بروند و شاید عبور از تنگناها و
رسیدن به افق رهایی باشد( .شوالیه  ،1915ج )190-191 :1در اعتقاد یونگ نیز اژدها
نمادی از نیمة تاریک و گرایشهای شیطانی یا همان سایه است .مطابق نظریة
یونگ ،نبرد میان قهرمان و اژدها ،شکلی فعال در اسطورههاست و یکی از
مصادیق مبارزه با سایه و جنبة ویرانگر «من» است که تا قهرمان این سایه را
مقهور خویش نسازد ،پیروز نخواهد شد( ،یونگ  )116 :1951بنابراین ،بهتر این
است که بگوییم در این خوان ،اژدها نمادی از شخصیّت منفی یا همان سایه است
که در ناخودآگاه پنهان است و قهرمان (رستم) جهت آشکارکردن «خود» ،نیاز به
غلبه بر این وجه منفی دارد« .قهرمان برای غلبه بر اژدها باید با قوای مخرّب
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درون خود از در سازش درآید؛ به عبارت دیگر« ،من» نمیتواند پیروز شود مگر
آنکه سایه را در خود مستحیل سازد و بر آن سلطه یابد( ».طاهری و آقاجانی :1995
)12

از دیگر مواردی که در این خوان باید به آن اشاره کرد ،شستوشوی رستم در
آب ،پس از کشتن اژدهاست که میتواند نمادی از مادرمثالی مثبت و زندگی
دوباره باشد؛ چراکه «آب» به طور کلی دارای سه معنای نمادین زندگی دوباره،
چشمة حیات و وسیلة تزکیه است و شستوشو و شناورشدن در آب نیز نمادی
از نیرو و جان تازه است( .شوالیه  ،1915ج)5-9 :1

خوان چهارم
در خوان چهارم جادوگری به شکل زن جوانی بر سر راه رستم ظاهر میگردد.
نماد زن جادوگر را نیز میتوان بر طبق نظریات یونگ تبیین کرد .یونگ معتقد
است مسایل پیچیده و دقیق اخالقی تنها از طریق سایه پدید نمیآیند و یک
شخصیّت درونی دیگر هم اغلب خود را نمایان میسازد .اگر خواببیننده مرد
باشد ،به شخصیّتی زنانه در ناخودآگاه خود دست خواهد یافت که اغلب این
شخصیّت نمادین دوم در پس سایه ظاهر میگردد و خود مشکالت تازهای را به
وجود میآورد .او این تصویر زنانه را عنصر مادینه یا آنیما 1نامیده که تجسّم
تمامی گرایشهای روانی زنانه در روح مرد است )510 :1951( .یونگ این همزاد
مؤنث را معادل «اروس مادرانه» (شورمندی یا عشق) در مردان میداند( .بیلسکر

 )29 :1959آنیما به شکلهای مختلف ظهور میکند« .گاهی منفی و آزاردهنده و
گاهی مثبت و آرامبخش( ».شمیسا  )551-591 :1910آنیمای منفی از نمادهای سایه
1. Anima
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است که باید کشف و مقهور شود؛ مواردی چون زن شوم ،تخیالت شهوانی و...
از جنبههای منفی آنیما هستند( .یونگ )519 -512 :1951

از طرفی جادوگر بودن زن از دیگر جلوههای برجسته در اساطیر است .جادو
(کیمیاگری) از کهنالگوهای دیرینه در ناخودآگاه جمعی بشر است« .در
چشمانداز تاریخی ادیان نیز میتوان گفت که انسان با کیمیاگری ،کمال اصلیاش
را بازمییابد و کیمیا الهامبخش بسیاری از افسانههای تراژدیک در جهان بوده
است( ».الیاده  )595 :1965در این خوان ،زن به واسطة جادو نقش منفی خود (اصل
خود) را پنهان میکند و در نمای آنیمایی مثبت ظاهر میشود ،امّا رستم به
هیچوجه فریب این ظاهر نیکو را نمیخورد و شیفتة زن جوان نمیشود؛ او
عاقالنه و خردمندانه آنیمای منفی را با کمک خداوند به شکل واقعیاش متجسم
میکند و او را از کمر به دو نیمه میکند:
سیه گشت چون نام یزدان شـنید

تهمتن سبک چــون درو بنـگرید

کـمند

بـبـند

بینداخت

از

باد

خـمّ

سـر

جـادو

آورد

نـاگـه

یکی گنده پیری شد اندر کمند

پر آژنگ و نیرنگ و بند وگزند

میانش به خنجر به دو نیم کرد

دل جادوان زو پـر از بیـم کـرد
(فردوسی )191 :1952

همچنین باید گفت مبارزه با عنصر منفی آنیما قدمی دیگر در جهت نمایان
کردن «خود» است« .هنگامی که فرد به گونهای جدی و با پشتکار با عنصر نرینه
یا عنصر مادینة خود مبارزه کرد تا با آن متشبه نشود ،ناخودآگاه خصیصة خود را
تغییر میدهد و به شکل نمادین جدیدی که نمایانگر «خود» یعنی درونیترین
هستة روان است ،پدیدار میشود( ».یونگ  )592 :1951از نگاهی دیگر میتوان زن
جادوگر را نمادی از کهنالگوی مادرمثالی منفی نیز دانست.
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خوانهای پنجم و ششم
پهلوان در هر یک ازخوانهای پنجم و ششم نیز دیوها و پهلوانانی را از پای
درمیآورد .در این دو خوان نشانی از کهنالگویی مشخص دیده نمیشود و به
نظر میرسد بیان این دو مرحله به نوعی جلوه بخشیدن به روح پهلوانی و بیان
قدرت و جسارت رستم و مقدمهای برای رسیدن به دیو سپید و نبرد نهایی
میباشد؛ البته آنجا که سپاه ایران تارومار و شاه کاووس به بند کشیده شده است،
شاید بتوان گفت «دیو» نمادی از الیههای پنهانی و منفی روان به تعبیری همان
«سایه» است و قهرمان برای رسیدن به «خود» باید بر این جنبة منفی غلبه کند.

خوان هفتم
در خوان هفتم ،پادشاه نابینا ،به واسطة خون جگر دیو بینا میگردد .این نابینایی و
بینایی میتواند رمزی از مرگ و تولد دوباره باشد که در مراسم بلوغ به آن اشاره
کردیم؛ چراکه در فرهنگ کنایهها چشم بر هم نهادن یا فرو بستن برابر با مردن
است( .میرزانیا  )592 :1915همانگونه که در بحث دوران بلوغ گفته شد ،نوآموز
باید بمیرد و آنگاه توسط خدایان زنده گردد تا دوران بلوغ را پشت سر بگذارد؛
این مرگ و رستخیز در انسان ،یک کهنالگو است .در اینجا کیکاووس میمیرد و
با مرگ دیو سپید ،دوباره زنده میشود .از طرفی این مرگ ،حرکتی در جهت
«فردیّت روانی» است که پیشتر به آن اشاره شد .در واقع ،بینایی نهایی پادشاه،
همان رسیدن به «خود» روانی است که در نتیجة آگاهی از جوانب پنهان
ناخودآگاه و به یاری قهرمان (رستم) فراهم آمده است.
از دیگرنمادهای پنهان در این خوان ،نماد «غار» است .غار در فرهنگ و باور
ملتهای مختلف معموالً با رمز و راز همراه بوده است .این واژه تداعـیکنــندة
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معانی بسیاری است .در جایی یادآور محل امن و مخفیگاه ابنای بشر و در جایی
دیگر نمــادی از رحم مادر است؛ آن محــل امن و آرامی که نوزاد انسان را
میپرورد تا به تولد بیــنجامد .همچنین باید گفت بیشتر ریاضتها در ادیان و
جوامع ـ به خصوص در شرق ـ در غارها انجام میگیرد .معـابد و دخــمههاخود
نمــونهای از این بـاورند .گور دخـمههــایی که در دل کـوهها حـــفر
شـــدهاند ،نمـونهای از غــارهای ساخت بشــر است تا مردگان در آن به
تــولدی دوباره برسند .غار همچنین نــماد قــلب بــشر به عنوان مرکز روحانی
نیز هست .غار نماد کشف من درونی و حتی کشف من نخستین است که در عمل
ناخودآگاه سرکوب شده است( .حسینی  )99 :1955در مکتب روانشناسی یونگ،
سفر به غار نمادی از سفر به ژرفای پیچیدة درون خود است( .آدامز  )591 :5010در
این خوان نیز رستم به درون غار وجودی «من» فرو میرود و دیو نفس را که با
تمام سفــیدیاش درآن تاریکی پیدا نــیست و تمامی عمق غار را پوشـانده،
میکشد .دیو سپید در ناخودآگاه پنهان است و قهرمان آن را از اعماق الیههای
پنهان روان کشف میکند و با غلبه بر آن ،ناخودآگاه را به خودآگاه پیوند میدهد
و «من» را به «خود» تبدیل میکند .تاریکی و ظلمت شدید غار نیز نمادی از پنهان
بودن الیههای ناخودآگاه است:
به کـردار دوزخ یــکی غـار دیـد

تـن دیــو از تـیرگــی نـاپـدیـد

زمـانی هـمـی بـود در چنـگ تـیـغ

نبُد جای دیـدار و جـای گریغ

چو مژگان بمالـید و دیـده بشـست

در آن جای تـاریک لختی بجست

به تاریـکی انــدر یـکی کـوه دیـد

سـراسر شـده غـار ازو نــاپــدیـد
(فردوسی )192 :1952

در اینجاست که نیاز به قهرمان احساس میشود تا این الیة پنهان ناخودآگاه را
کشف کند و با غلبه بر وجه منفی وجود یا همان سایه ،زمینة شکلگیری فردیّت
روانی را فراهم آورد .در واقع ،این همان دیو نفس و خواستههای درونی است که
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در قعـر تاریک درون انسانها پنهان است؛ همان سایه که هر کس آن را شکست
دهد ،به پیروزی رسیده است .بینا شدن پادشاه که نمادی از بیداری و آگهی است،
گام نهایی فردیّت روانی و حرکتی در جهت تکامل ظهور جنبههای پنهان
ناخودآگاه برای «من» (پادشاه) است .دیو سپید ،نور و روشنی را از پادشاه درون
ربوده اســت ،او را نابینا کرده و تنها راه برگرداندن روشنایی (بیداری و آگاهی)
به چشمان شاه ،کشتن دیو است .از طرفی ریختن خون سیاه دیو در چشم سفید
پادشاه نیز جنبة نمادین دارد و تضاد میان سیاه و سپید بســیار زیرکـانه مینماید،
چراکه برگرفته از الگویی بسیار قدیمی ـ شب و روز ،خیر و شرّ ،اهورا و اهریمن
ـ است.

بازگشت
آخرین مرحله از سفر قهرمان ،بازگشت است .پهلوان به هدف نهایی دست یافته
است و حال ،زمان بازگشت است .رستم به هر آنچه خواسته رسیده است و با
دست پر برمیگردد ،در حالی که مازندران وجود شاه را در نوردیده و وجود شاه
را کاویده است .رستم در آگاهی «من» از جنبههای ناخودآگاه روان و در غلبه بر
نیروهای اهریمنی (وجوه منفی ناخودآگاه :سایه) شاه را یاری کرده است و در
نهایت موجبات آگاهی و بیداری او را فراهم کرده است .او تجربة عبور پیروز از
هفتخوان را پشت سر دارد؛ «هفت» عددی مقدّس و آیینی است که در فرهنگ
اقوام و ملل بر تمامیّت داللت دارد و رستم اینک به تمامیّت شخصیت خویش
رسیده است؛ همچنین عدد هفت ،نقطة استکمال در دایرة کمال است و فرآیند
فردیّت در نظریة یونگ را به سرانجام خویش میرساند .در این مرحله ،افزون بر
تجلّی شاه به صورت «خود» ،رستم نیز مراحل بلوغ را پشت سر گذرانده و با
تولدی دیگر به سوی قوم برمیگردد .او شاخص اصلی پهلوانی در حماسههای
ایران میشود که صورت تکامل یافتة جهان پهلوانی است.
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جدول  .1تطبیق رمزهای داستان هفتخوان با کهنالگوهای یونگ
کیکاووس

انسان (متشکّل از خودآگاه و ناخودآگاه)

کیکاووس نابینا و اسیر «من» که با یاری قهرمان (رستم) به خویشتن میرسد.
کیکاووس بیناشده

خود و خویشتن

رستم

قهرمان (ناجی)

رخش

قهرمان

شیر

سایه که قهرمان در جهت رسیدن به «خود» باید با آن مبارزه کندو بر آن
مسلط شود.

اژدها

نماد گرایشهای منفی و پنهانی درون است که باید شناخته شود و بر آن
غلبه کرد.

بیابان

مادرمثالی منفی که در پایان قهرمان با غلبه بر آن به چشمه (مادرمثالی
مثبت) میرسد.

زن جادوگر

آنیمای منفی که قهرمان جهت رسیدن به خود و خویشتن باید بر آن سلطه
پیدا کند .میتواند نمادی از کهنالگوی مادرمثالی منفی نیز باشد.

دیو ،ارژنگ دیو و دیو وجوه منفی روان که نمادی از همان سایه هستند و تا رستم بر آنها غلبه
سپید
غار تاریک و ظلمانی

نکند ،امکان رسیدن به فردیّت روانی میسر نمیشود.
ژرفای پیچیده و پنهان روان که گرایشهای منفی آن (دیو) به راحتی قابل
تشخیص نیست.

مازندران

ناخودآگاه شاه که پر از انگیزههای روانی پنهان است و وظیفة قهرمان،
کشف و تسلط بر آنهاست.

نابینایی

مرگ و غفلت؛ در اینجا نماد غفلت نسبت به جنبههای پنهان روان است.

بینایی

آگاهی و زندگی دوباره؛ اینجا نماد آگاهی از خود و خویشتن است که در
نهایت باپیوند خودآگاهی و ناخودآگاهی فراهم آمده است.

هفتخوان

مراحل پهلوان آزمون که در آن قهرمان (رستم) با سایههاو نیروهای منفی
روان روبهرو میشود و مبارزه میکند.
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نتیجه
هفتخوان رستم از دید روانشناختی ،داستانی غنی و پربار است .کهنالگوهایی
که در آن به کار رفته ،هر کدام برگرفته از اعماق زندگی بشر در طول تاریخ
است؛ آنجا که انسان باورها ،اعتقادات و داشتههای خود را همراه با محتویات
ضمیر ناخودآگاه ،درهم تنیده و شخصیّتی را خلق کرده که بتواند این باورها را
شکل دهد و ترکیبی از زور بازو و رشد و باروری روحی را همزمان و همراه با
هم به نمایش بگذارد تا بتواند با قدرتها و آفتهای بیرونی مبارزه و پتیارههای
درونی را فرافکنی کند و از وجود خود دور سازد .از بررسی کهنالگویی این
داستان ،نتایج ذیل به دست میآید:
 داستان هفتخوان پر از نمادهای کهنالگویی است که از آن میان میتوان بهمواردی چون قهرمان ،پهلوان آزمون ،فردیّت روانی ،خود ،سایه و ...اشاره کرد.
 داستان هفتخوان رستم ،نمونهای از فرآیند فردیّت است؛ همانگونه که درروانشناسی یونگ ترسیم میشود.
 کیکاووس در این داستان ،نماد «خود» است که به یاری قهرمان (رستم) ابعادپنهان ناخودآگاهش کاویده میشود و با طرد و نفی نمادهای سایه که در پیکر
دیوان و جادوان و درندگان ظهور یافتهاند ،فرآیند تبدیل «من» به «خود» را طی
میکند و به کمال خویش میرسد.
 رستم در داستان هفتخوان ،نقش قهرمان یاریگر پادشاه را بر عهده دارد ،امّاگاه این نقش بر عهدة رخش نهاده میشود که گویی پارهای از وجود رستم در
پیکری دیگر است.
 ابعاد منفی در روانشناسی یونگ که «سایه» نامیده میشوند ،در هفتخوانرستم در قالب اژدها ،بیابان بیآب و علف ،زن جادوگر و دیو ظهور مییابند .در
عین حال ،زن جادو با توجه به روانشناسی یونگ ،نمادی از آنیما یا عنصر مادینه
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است و بیابان بیآب و علف نیز نمادی از مادرمثالی منفی است؛ همچنین
نمادهای چشمه (تولد دوباره ،مادرمثالی مثبت) ،نابینایی (مرگ و غفلت) ،بینایی
(آگاهی و تولد دوباره) ،ظلمت و تاریکی (الیههای پنهان روان) و ...نیز در این
داستان برجسته هستند.
 شمار هفتگانة خوانها ،هوشمندانه و مطابق معانی رمزی و آیینی عدد هفتاست که نماد تمامیّت است .رستم با پشت سر نهادن هفتخوان ،به کمال خویش
میرسد و در قالب قهرمان کامل ،به سوی قوم خویش بازمیگردد.
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