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 مقدّمه-1

با بررسی موشکافانه متن جهت استخراج معنا، به کشف و تبیین »نقد ساختارگرایانه نقدی است که  

مقدادی، «)پردازدمینظام حاکم بر یک اثر ادبی و ارتباط آن نظام حاکم با آن نوع ادبی یا کل ادبیات 

در ( 1913-1857دوسوسور )های زبانشناسی فردینان این نقد با انتشار تدریجی نظریه .(260 :1393

از این مکتب پیروی نمودند  قرن بیستم پا گرفت و ادیبانی چون پراپ، تودوروف و بارت و... اواسط

ت را کشف کنند. نقد ات یک ملّوسعی کردند تا قوانین عمومی حاکم بر یک نوع ادبی در ادبیّ

 گذاشت.تأثیر  ایی و اسطورهشناسرواننقد  ویژهبههای ادبی جدید ساختارگرایی بر رشته

( شکل گرفت. فروید با 1856- 1939زیگموند فروید ) کالسیک با نظریات شناختیرواننقد  

یک اثر ادبی را و ا نهاد و خود و فراخود تقسیم نمود. ۀنگرشی ساختارگرایانه روان را به سه حوز

اما یونگ در یک تغییر موضع نسبت به دیدگاه ؛ دانستهای ممنوع میبیماری روانی و خواسته ۀنتیج

ی، شناسروانبا  شناسیاسطورهبا آمیختن  ودانست  شناسیخویشتنی را نوعی شناسروانفروید، 

 الگوهای اساطیری را جایگزین تمایالت جنسی فروید کرد.

موقعیّتی و شخصیّتی وجود دارند که دارای معانی  تکرارشوندۀن الگوهای در روان هر انسا 

ها در طول تاریخ در برابر یک محرّک اند تمام انسانتصاویری موروثی که سبب شده ،یکسانی هستند

یونگ این روان آغازین را در ساختار امروزین روان ».ن واکنش مشابهی از خود نشان دهندمعیّ

ما هستند  ازتاریخپیش هایانداماو  ۀرسد که به گفتمی هاییانگارهو  هاقالبکند و به بازشناسی می

 .(45: 1386 یاوری،) «نامدمی الگوکهنتایپ یا را آرکی هاو آن

نماد، تشخیص داد.  صورتبهنوع بشر  هایحماسهو  هاداستانبا دقّت در  توانمیرا  الگوهاکهن 

های صورت، که به مدد آن استها ها، ساخت اسطورهالگوکهن کارکردهای ترینمهمز ا

 هنر هرو اسطوره و  رؤیابه اعتقاد گرین و دیگران  .شوندیی ناخودآگاه برای ما مفهوم میالگوکهن

گرین کنند )می پذیردسترسها را برای ضمیر هشیار الگوکهنبر عهده دارند که  ایرسانهسه نقش 

اند های ملل مختلف تکرار شدهکه در اسطوره تصاویر خاصیبا دقت در  .(180: 1391و دیگران،

نمادهای جهانی در  این رسی پیدا کرد.جهانی دست نمادهای عنوانبهالگوها توان به کهنمی

ناخودآگاه جمعی چیزی فرا شخصی است که قبل از »به اعتقاد پالمر  .ناخودآگاه جمعی ریشه دارند

های جهانی این نماد( 166: 1388پالمر،) «ذهنی کهن از نیاکان ماست شامل تصاویرما وجود داشته و 
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ارتباط و  و دراز همدیگر جدا نیستند  کامالً ها در روان هر انسان وجود دارند کهالگوکهنیا همان 

 .نداپیوند با هم

اسطورۀ سفر قهرمان پرداخته  ویژهبهیی و الگوکهنانی است که به نقد شناسروانکارل پیرسون از 

 او دراست؛  قرار دادهها انۀ مورد کاربرد در زندگی انسانشناسروان مسائلو آن را در اختیار بیان 

گرگور برنز و استاد مطالعات جیمز مکدر شیکاگو به دنیا آمده و مدیر آکادمی مدیریت  1944سال 

های ون مایزربریگز آزمونی برای آشنایی با داستانمدیریت در دانشگاه مریلند است. او با الهام از آزم

ی دقیق و عمیق برای شناخت ناخودآگاه ارائه داد و با مبنا قرار هاناخودآگاهی طراحی کرد و شیوه

 و قهرمان درون ،زندگی برازندۀ منهای کتاب دادن نظریه تفرد یونگ و سفر یگانه قهرمان کمپبل

 تألیف کرد و به تبیین نظریاتش پرداخت. را بیداری قهرمانان درون

سفرهای ، قهرمانان کالسیک مانندبهاز ما  هرکدامو بسیار باارزش است  سفر قهرمانیاو  به اعتقاد

بازگشت  و نهایتاً  سه مرحله تدارک سفر و مرحله خود سفر و مشکالتش خود را در قهرمانی متعدد

 و سپس خویشتن برسیم. خود به جان ۀکنیم تا از مرحلاز سفر سپری می

 شود هر سفرمی روروبهپیرسون، قهرمان در تمام مراحل زندگی خود با سفرهایی  در دیدگاه 

، «خود» مرحلۀ« تدارک پیش از سفر»و دارای سه مرحله  است «درون»سفر  منزلۀبهدر حقیقت  ،او

. در هر مرحله است« خویشتن»مرحلۀ یا همان « بازگشت از سفر» نهایتاً و  «جان» ۀیا همان مرحل «سفر»

یاریگرانی که از روز  .رسانندآیند و او را یاری میاز سفر درون، راهنمایان درونی به مدد قهرمان می

شود. ها و بارها در هنر، ادبیات و اسطوره و دین دیده میبارها آناند و بازتاب ازل همراه انسان بوده

کنند باشند و به فرد کمک میورای فهم انسان می، خدایهای گوناگون الگوها مانند جنبهاین کهن

ای به همراه شود با خود هدیهالگویی که در زندگی، فعال میبرسد. هر کهن و ازلیبه درک ابدی 

د را و راه رسیدن به تفرّ دآموزها چگونه زندگی کردن را به شخص میالگوکهنآورد و جمع می

 است. الگوکهن دوازده دهد و شاملنشان می

 از: اندعبارتپیرسون  ازنظرمراحل سفر 

 جوجنگمعصوم، یتیم، حامی،  :(آماده شدن برای سفر قهرمانی )خود

 ، نابودگر، عاشق، آفرینشگروجوگرجست: ()جان ایاسطورهآغاز سفر 

 : حاکم، جادوگر، فرزانه، دلقک یا لوده(خویشتن) ایاسطورهبازگشت از سفر 
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هم در درون و هم در که  ـالگوکهن 12، این برای حرکت در سفر خاص زندگیبدین ترتیب  

و  شوندخاص زندگی، ظاهر میۀ هماهنگ با موقعیّت و مرحل هرکدام بیرون از انسان وجود دارند

معصوم، ، الگوهای دیگری مانند کودکالگوها، زمینه بروز کهنیکپارچه شدن بعضی از این کهن

 آورد.جهان و ... را فراهم می دهندۀنجاتایزدبانو، 

را بشناسد و  اشزندگیکند هر انسانی را تبدیل به قهرمانی کند که داستان پیرسون سعی می 

 مانندبهکه  الگوهاکهنبا کمک و مسیر تفرد روحی را  کنار گذاردسعی کند توهم ناتوانی را 

هر یک نماد نوعی  ها،الگوکهناین ر بگذارد پشت س شتابندمیراهنمایانی از ناخودآگاه به کمکش 

در  الگوکهنو بنا به فعال بودن هر  بخشندمی فردزندگی به  متفاوت در ایهدیهاز بودن هستند که 

نوع نگاه  تا جایی که آفرینندبرای شخص می یفردی و فرهنگی نقشی متفاوت طوربهزندگی قهرمان 

ی جنگجو توانایی الگوکهن شود.ناشی می اشزندگیی فعال در الگوکهنهر فرد به زندگی از 

نیازمند به حمایت، فرزانه دیدن پیچیدگی و تالش برای یافتن  هاانسان، حامی دیدن هاچالشدیدن 

 .کنندمیحقیقت، لوده توانایی خوش باشی و...را به فرد اهدا 

 پیشینه تحقیق-2

دسترسی پیدا  هاآنآثاری که بر اساس دیدگاه بیداری قهرمان درون پیرسون نوشته شده و ما به  

با تکیه بر  شاهزاده احتجاببررسی سفر قهرمانی شخصیت در رمان » از: اندعبارتکردیم 

تحلیل کیفیت قهرمان »و  (1393از مجید سرمدی و دیگران ) «الگوهای بیداری قهرمان درونکهن

عصاریان  محمدجواداز  «پیرسون و کی مارۀ شخصیت سیاوش و کی خسرو با تکیه بر نظری درون در

 «های بیداری قهرمان درونالگوکهنبا تکیه بر بوف کور بررسی سفر قهرمانی شخصیت در »، (1393)

اسدی طوسی از این منظر تا کنون  نامهگرشاسب دربارۀاما  (1393دیگران )از مجید سرمدی و 

 .صورت نگرفته استتحقیقی 

 تحقیق هایپرسشو  هافرضیه-3

 2.هستند «ییالگوکهننمادهای »در این منظومه  کاررفتهبهبرخی نمادهای  -1: فرض بر این است که

در این منظومه  -3 .یابددر وجود گرشاسب نمود میدرون مان الگوی قهردر این منظومه کهن -

ت با دیدگاه قهرمان درون پیرسون که شامل دوازده ل شخصیّ برای تحوّ  سفر قهرمان الگویکهن

 -1تند.سه هااینهای اصلی پرسش هافرضپیش. با توجه به این الگو است قابل تطبیق استکهن

 -2؟ها هستند؟ و چه معنایی دارندامکد نامهگرشاسبدر  کاررفتهبهالگویی ادهای کهننم
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از میان  -3؟یابدنامه در وجود چه کسی بروز میدرون در منظومه گرشاسبالگوهای قهرمان کهن

ت قهرمان برای تحول شخصیّ سفر الگوها درکدام کهن، دیدگاه پیرسون گانهدوازدهالگوهای کهن

 اند؟بروز یافته

بعد به تحلیل نمادهای  وشده توضیح داده  نامهگرشاسبدر  کاررفتهبههای الگوکهن ابتدا اکنون

الگوها و نمادهای بر اساس کهنداستان شود و سرانجام تفسیر پرداخته می داستانی الگوکهن

 .گیرد.، صورت میشدهدادهتوضیح

 هاالگوکهن -4

و  خدا یا یک خدابانو با یک انسان ، پسر و ثمر وصلت یکقهرمانکلی  در حالت :قهرمان-1-4

قدرتی مافوق  جاودانگی الهی ندارد اما از کهبااین .زمینی است نماد وحدت نیروهای آسمانی و

در  العاده استفوققهرمان دارای قدرت بدنی و چابکی و چاالکی . طبیعی برخوردار است

 ،برای سلطنت ندارد و نیاز دارد ایاجازهقهرمان هیچ . استشجاع و دلیر  دارد ومهارت  آوریجنگ

به باور یونگ اسطوره قهرمان  .(488و  490: 1388 شوالیه،شود )معنوی رهبری  اولیایتوسط 

. این اسطوره جهانی به نیمچه خدایی یا مردی بسیار نوع اسطوره است ترینشناختهو  ترینرایج

و مردم خود را از تباهی شود در قالب اژدها، مار، دیو، ابلیس پیروز می هاییبدینیرومند که بر 

کوشد ی قهرمان هم برای فردی که میالگوکهن. (112: 1392یونگ، دارد )رهاند، اشاره می

که نیاز به تثبیت هویت جمعی ای کند، مفهوم دارد و هم برای جامعه تأییدشخصیت خود را کشف و 

داشته نیاز به تقویت بیشتر  کنند که من خویشتن. نمادهای قهرمانی زمانی بروز می(164: هماندارد )

دارد جام دهد، به ناخودآگاه نیاز تواند اننمی تنهاییبهرا خودآگاه کاری  کههنگامی، یعنی باشد

به هدفی  احل مختلف زندگی خود به کارهای خاصی برای رسیدنر. قهرمان در طی م(181همان: )

 شود:به سه صورت زیر ظاهر می هااسطورهدر ادبیات و  معموالًزند و خاص دست می

، سفری طوالنی را در پیش بخشرهاییمنجی و  عنوانبههرمان ق (کاوش) وجوجست –الف 

را حل  پاسخبیهای ناممکن انجام دهد؛ با هیوالها بجنگد، معماهای کارگیرد که در آن باید می

با  احتماالً کند و بر موانع سخت غلبه کند تا پادشاه را نجات دهد یا کشور را از خطر برهاند و 

 شاهزاده خانم ازدواج کند.
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دشواری را از سر بگذراند و وظایف  هایآزمونقهرمان باید  (آموزیپاگشایی )نو (ب

سخت و شکنجه آور را تحمل کند تا از مرحله کودکی و جهل و نادانی عبور کند و به بلوغ 

. پاگشایی در بیشتر موارد شامل برسد و برای مردم خود کارساز شودفکری و اجتماعی و معنوی 

 ایگونه وجوجستو دگرگونی و بازگشت است و مانند  ، تغییر(رهسپاریجدایی )سه مرحله 

 .ی مرگ و تولد دوبارهالگوکهناست از 

فدای قوم و قبیله و مملکت خود  ،این نوع قهرمان باید با ایثارگری (بالگردان )فدایی (ج

برساند فاه و آزادی و به ر برهاند ، ستم و...سالیخشکبشود تا کشور و قوم خود را از رنج، 

 .(157-156: 1386 ،فرشایگانر.ک. )

گرشاسب که سفرهای مختلفی را برای نجات و سربلندی مردم ایران انجام در این پژوهش،  

ی شده است که در سفر برای کشتن اژدها و سفر برای کشتن منهراس بخشرهایین دهد نمود قهرمامی

 ۀحلو با مرسایر سفرها کارکرد ارا مشاهده کرد و در  گروجوجستتوان کارکرد قهرمان منجی می

 مطابقت دارد. «پاگشایی»

که  ایصدمهداستان با آزار و . استر های نوع بشالگوکهن تریناصلیسفر یکی از سفر: -2-4

ربوده شدن یا تبعید و اخراج و...( یا با اشتیاق به داشتن چیزی آغاز  مثالًبر کسی وارد آمده است، )

یابد. در رساند بسط میمیای که به او یاری شدن با بخشندهروروبهشود و با حرکت قهرمان و می

و با موفقیتی که به  کندصورت آن اژدهاست نبرد می ترینمهمجریان قصه با دشمن و رقیبی که 

ا کند و بگیرد و با مشکالت راه برگشت برخورد میگردد و مورد تعقیب قرار میدست آورده برمی

کند شود و ازدواج میگیرد و سرانجام عاشق دختر شاه میکارهای شاق مورد آزمایش قرار می

 (181 – 180: 1371پراپ، )

او در طول زندگی  گیرد.های متعدد او شکل میردر بستری از سفداستان زندگی گرشاسب  

سفر برای کشتن اژدها،  ،ازجمله ؛دهدانجام میایران،  ساالریسپهبا نقاب خود سفرهای متعددی را 

در آخر عمرش هم در  .سفر به هندوستان، سفر به روم، سفر به کابل، سفر برای کشتن منهراس

 جنگد.و برای اعتالی ایران می یردگرا بر عهده می ساالریسپهدهد نریمان که انجام می یسفرهای

روانی زنانه در روح مرد همانند احساسات،  هایگرایشآنیما تجسم تمامی :ایزد بانو-3-4

غیرمنطقی، قابلیت عشق شخصی،  هایحساسیتپیامبرگونه،  هایمکاشفهمبهم،  وخوهایخلق

(. عالقه به ایزد 270: 1392یونگ،است )احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه 
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و این خود سبب  شودمیآنیمای درونی  أییدتبانو در واقع عالقه به آنیمای روان خود است که سبب 

یابد. خانم پیرسون قالب ازدواج با ایزد بانو نمود می و در گرددمیوحدت خودآگاه با ناخودآگاه 

 (.287: 1394پیرسون، شود )معتقدند: ایزد بانوی درون اغلب با نوعی احساس تمامیّت احساس می

که  استدارای دو سویۀ مثبت و منفی  الگوهاکهنالبته باید اذعان نمود آنیما و آنیموس مانند تمام 

همجنس در مسیر رشد یجاد رابطۀ صحیح با یک انسان غیرتواند با ادر بروز مثبت این انرژی فرد می

و زمینۀ بروز  رشد شخص متوقف شده الگوکهنفردیّت قرار گیرد و در عوض با بروز بعد منفی این 

یک قهرمان در دگردیسی خود  آید.مردانه فراهم می زودرنجیقاتل عشاق یا تخیالت شهوانی و یا 

 تدریجبهناگزیر است با ایزد بانو مواجه شود و به یگانگی روحی و روانی با او برسد تا فرایند فردیّت 

 حاصل شود.

برای  هاانساناز میل باطنی  الگوکهناین : (نوزایی یا باززایی) مرگ و تولد دوباره:-4-4

 داند و اعتقاد دارد:میبشر  ۀعتقادات اولیجزو ا را والدت مجددیونگ . گیردمی نشئتجاودانگی 

 داریم که صرفاً سروکار. در اینجا با حقیقتی دور از دریافت حواس است ، کامالًوالدت مجدد»

: 1368یونگ، ) «یافته استانتقال و از طریق احکام شخصی به ما  غیرمستقیم طوربهروانی است و 

با آنچه  کههنگامیدوباره است  شناختیروانالگوی  ۀاین کار آیین :باور داردنیز  پیرسون .(67-68

 و (87و  88: 1394پیرسون، بیاوریم )توانیم باشیم، به دنیا شویم آنچه را میمیریم، قادر میهستیم می

سبزه  ؛مثل ،بیانگر مفهوم تولد دوباره هستند های باستانیبسیاری از مراسم و آیین اعتقاد الیادهبه 

 .(77: 1393ر.ک الیاده، نوروز )رویاندن ایرانیان در جشن 

برای ذکر کرد؛ ی تولد دوباره الگوکهنبرای هایی مصداقتوان در اساطیر ملل مختلف می 

نمونه، رفتن یونس به شکم ماهی، رفتن اصحاب کهف درون غار و بیرون آمدن از آن، رفتن سیاوش 

هایی همگی نمونهدرون آتش و بیرون آمدن از آن و حتی افتادن یوسف در چاه و بیرون آمدن از چاه 

 الگوکهن. در داستان گرشاسب نیز در دو جا شاهد این ی مرگ و تولد دوباره هستندالگوکهناز 

مدن از آن و دیگری در کشتن منهراس و به سالمت آهستیم یکی در رفتن به غار اژدها و بیرون 

 مبارزه با این اژدها.و  غار بیرون آمدن از

های هشانتوان نقدرت از گرشاسب به نریمان و از نریمان به سام نیز می و انتقالدر سیر زندگی  

در گذر زمان برای معقول و پذیرفتنی شدن اسطورۀ  را دید. تمایل به زندگی جاودان یالگوکهن
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و نوزایی او در قالب تبدیل گردیده به سه شخصیت جاودانگی گرشاسب، شخصیت گرشاسب 

 (10: 1350سرکاراتی،ر.ک. ) .گیردصورت می او سام فرزندنریمان و 

های الگوکهن ترینبرجستهاز  «پیر دانا» :بخش، مراد(رهاییپیر خردمند )منجی، -5-4

د و شهود از یک سو و دانش، تأمل، بینش درونی، خرتجسم اصل روحانی، معرف ت است. شخصیّ

که  زمانی .آمادگی برای کمک به دیگران است ات اخالقی چون حسن نیّت و، کیفیّاز سوی دیگر

تواند خود مشکلش را به دالیل درونی و بیرونی نمی گیرد ومیبار قرار ت مصیبتقهرمان در وضعیّ

پیر دانا ظاهر  خارج کندت وضعیّتواند او را از آن می میمونفقط تأمّالت عمیق یا فکری  وحل کند 

 .(165: 1391گرین و دیگران،شود )می

وه عالکه  شوداو ظاهر می ت برهمن پیری بردر داستان گرشاسب پیر خردمند در قالب شخصیّ 

به کابل  حملهدر کند. می نیز آشنااو را با اسرار زندگی و مرگ  ها،جنگبر حمایت از گرشاسب در 

در سایر  کند.استفاده می از آنب در ادامه مسیر که گرشاس کندمیبرهمنی برای او پیشگویی  باز هم

و  کنندمی و حتی در جنگ القطه پیرمردی همراه با کودکی او را راهنمایی یسفرها نیز پیرمرد

نیز برهمنی او  منهراسدر سفر برای کشتن  د و نهایتاًندهپیروزی را به او نشان میرسیدن به  هایراه

 کند.رگ و جهان پس از مرگ آشنا میرا با اسرار م

الیاده غم  .بشری غم غربت بهشت استهای الگوکهنترین یکی از اصلی :شهرآرمان -6-4

 .داندغربت بهشت را میل به یافتن همیشگی و بدون دردسر خود، در قلب جهان واقعیت و قداست می

بهشت  .(134: 1388 )شوالیه، و بازیافتن شرایط ملکوتی میل به گذر از شرایط بشری به طرز طبیعی

مرکزی  هایچشمهبهشت با  .برترو پارادس کلدانی است ۀطقیا پردیس همان پردشه سنسکریت، یا من

و محل جاودانگی و خاستگاه تمام مذاهب  و چهار رود جاری در چهار جهت، مرکز معنویت اولیّه

 .(135: هماناست )سمان به زمین و نقطه وصل آ

گردد خود برمی یزمانی که از سفر روم به همراه ایزد بانو ،گرشاسب نیز بر اساس این دیدگاه 

اش را در کنار رود زه بنا نهد و به این سبب برای رهایی از غم غربت کند تا شهر آرمانیسعی می

برای این سرزمین موعود خود قربانی  نوعیبهسازد و یمامروزی را  شهر زرنج یا سیستان ،بهشت ابدی

 کند تا جاودانه باقی بماند.می

 :ییالگوکهننمادهای  -5
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ز سفر به بیم ا احساس ترس اساساً»این  ترسندمکان تاریکی است که همه از آن میغار : غار-1-5

رود بیشتر تهدید به گاه فرو میناخودآانسان هر چه در  .(405: 1392)یونگ،  «عوالم دوزخ است

، اضداد کندودآگاه از فعالیت خودداری میار ناخنتا زمانی که خودآگاه در ک. شودپذیری میفرمان

خودآگاه تحریک شوند شاهزاده یعنی روح  واسطۀبهمانند اما وقتی این اضداد ناخودآگاه نهفته می

 .(407 همان:شود )می بلعیدهو جان توسط جسم 

از قلمرو ناخودآگاهی  شدهشناختهنمادی  و تاریک و رازآمیز واردایرهبا شکلی  غار رایاوری  

نماد ناخودآگاهی است، تمثیل  غار .(135: 1386، یاوری ر.ک.داند )و دنیای ناشناخته درون می

ت و تسخیرناپذیری ناخودآگاه یّیونگ غار بیانگر امن ازنظرقلب انسان در مقام مرکز روحانی است. 

 در عمق دانند که، حتی کشف من نخستین مینمادها غار را نماد کشف من درونیدر فرهنگ  است.

 .(337: 1388 ،والیهش ر.ک.است )ناخودآگاه سرکوب شده 

قلمرو »ارتباط با  شده استنامه به آن توجه الگویی غار که در گرشاسباز معانی نمادین کهن 

که شبیه غار است، رمز ارتباط با منهراس ورود گرشاسب به مکان زندگی  ،است« ناخودآگاه

 است. «خویشتن»ی الگوکهنناخودآگاه برای رسیدن به 

ۀ جنبسایه عالوه بر  .برآمده از ناخودآگاه جمعی دانست ایسایه توانمیاژدها را : اژدها-2-5

 عنوانبهو  استقوی در ناخودآگاه جمعی  ۀی جا دارد دارای جنبشخصی که در ناخودآگاه فرد

ی شناسرواندر  .(83-81: 1388 ر.ک فوردهام؛کند )ساحر یا چیزی همانند آن تظاهر میشیطان و 

بین قهرمان و اژدها رخ  ادبیات گاه به شکل کشمکش ۀدر حیط «سایه»و  «من»یونگ، نبرد بین 

یت خارج نترل بخش خودآگاه شخصّکه از ک است« تاریکی ۀروی» از نگاه یونگ «سایه» .نمایدمی

د منشأ توانبالقوه می طوربه، سایه باوجوداین. است در ارتباطمایالت حیوانی فرد با ت» است.

 .(Strickland، 2001 :47) «، خالقیت و درک بالواسطه نیز باشدخودانگیخته هایالعملعکس

، این ستیز به شکل رقابت میان ان ابتدایی برای نیل به خودآگاهیدر کشمکش انس»هندرسن  ازنظر

نمودار  آیددرمی هاعفریتاژدها و سایر  صورتبهکه  یی و نیروهای کیهانی شرالگوکهنقهرمان 

 است که بدان وسیله سمبولیکی ۀ، شخصیت قهرمان وسیلو در خودآگاهی رو به رشد فرد شودمی

گرایانه برای شود و انسان بالغ را از هوس واپسرو به ظهور بر رکود ذهن ناخودآگاه چیره می «من»

هندرسن، ) «سازد، آزاد میگسترده بودآن ر بمادر  ۀکودکی که سلط بخشسعادتبازگشت به حالت 
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است  ناخودآگاه جوییمبارزهپذیرش مبارزه با اژدها همانند پذیرفتن مبارزه زندگی و  .(180: 1359

 .آیددرمیرسد و از تنگنا به می رهایی هایافقو از طریق این پذیرش به 

در آورد و به دست می ساالریسپهمردم خوار مقام  ینبرد با غلبه بر اژدها در اولینگرشاسب  

قدرت معنوی و روحی و  دتوانجنگد و میایران نیز با منهراس می ساالرسپه عنوانبهنبرد  آخرین

 آگاهی بر اسرار مرگ را به دست آورد.

هر » .بوده است هاانسانمذهبی  ۀز همان آغاز جزو برنامقربانی کردن ا :قربانی کردن -3-5

 «نمایدرا برای سال بعد تضمین می کند و استمرار جهانقربانی فعل آغازین آفرینش را تکرار می

های هندی توان از اسطورهمیشاسب، گر ۀایرانی اسطور-با توجه به ریشه هندی  .(279: 1394)الیاده،

کیهان که  ۀآفرینش دوبار»در هند اعتقاد بر این بود که استفاده کرد.  نامهگرشاسبنیز برای تحلیل 

یعنی فعالیت مستمر  –پریشان و از توان افتاده است از طریق قربانی  (زمان ادواری )سال واسطۀبه

نه کهن است که تکرار ساالای اندیشه این کاربرد تازه و گرددمی، نظام یافته و بارور زنده–کاهنان 

برای بقای نسل  کند ومیهمان کاری که گرشاسب  .(279همان: ) «کندکیهان آفرینی را ایجاب می

 .کندربانی میقاسرای کابلی را خود 

کردند که مرکز جهان انتخاب می عنوانبهالیاده معتقد است: در گذشته منجمان جایگاهی را  

کند می بازآفرینیهر تجدید بنایی آفرینش جهان را  معتقد بودند شد وسنگ بنا در آنجا گذاشته می

 الجثهعظیمبیانگر خلقت از راه کشتن غول  آفرینیجهانۀ خاصی از فرهنگ، اسطورۀ و با آغاز مرحل

دوام یابد باید  بنایی اگر الزم است .آفرینش قربانی بنا پدید آمدۀ بر اساس این نوع از اسطور ،است

با خانه عالمی است که انسان  چراکه کندرا فقط با ریختن خون پیدا میجان داشته باشد و این جان 

 عنوانبه ایخانهبنای هر  .کندمی، یعنی آفرینش جهان برای خود بنا تقلید از آفرینش مثالی خدایان

 .(49تا  47: 1390)الیاده، کند ی آغاز نخستین را تکرار میآغازی نو و حیاتی تازه است و هر آغاز

برد اسرای کابلی را در زرنج سر می غیرمنتظرهدر بازگشت از سفر کابل گرشاسب در عملی  

خواهد در تجسم دوباره تصویر کیهانی با قربانی کردن دیو به مقام ایزدی می گویا او با این عمل

باره کار کیهان باعث با تکرار دو وجهان باشد  بخشنجاتدست یابد و در قالب سوشیانتی دیگر 

 گردد.تداوم آن 

 اسدی طوسی نامهگرشاسبتحلیل -6
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ترین پهلوان و تجسمی از بلندآوازه سامِ نریمان پیش از رستم گرشاسبِ :خالصه داستان گرشاسب

اش در اوستا موجود است. در کابل از اثرط زاده شد. آرمان پهلوانی ایرانی بود. شرح اسطوره

اش مشاهده کرد و او را به ضحاک در راه هندوستان، گرشاسب را دید و آثار بزرگی را در چهره

 بعد ازراهی جنگ با بهو در هندوستان شد و  اژدها، گرشاسبکشتن  بعد ازجنگ اژدها فرستاد 

برای یافتن همسر روانه روم شد و با به جا آوردن شروط شاه روم، توانست با  در هند وگذارگشت

کرد. از طرفی شاه  تأسیسسیستان امروزی( را زرنج ) شهرایراندخترش ازدواج کند. در بازگشت به 

اثرط آمد و ضربات بسیاری بر ایرانیان وارد نمود اما کابل از غیبت گرشاسب استفاده کرده به جنگ 

گرشاسب از راه رسید و کابلیان را شکست داد و بر تخت نشست. در کابل شیفته دختر شاه کابل 

گردید ولی این دختر با جام شرابی که برای گرشاسب آورده بود، کشته شد. گرشاسب با اسرای 

های زرنج سر برید. ضحاک ترسان از نفوذ و دروازه کابلی زیادی به زرنج برگشت و آنان را زیر

. مقام گرشاسب، او را به جنگ منهراس فرستاد ولی این بار هم اژدها به دست گرشاسب کشته شد

 ساالرسپهگرشاسب  جایبهضحاک، فریدون ظهور کرد و نریمان را  هزارسالهدر اواخر حکومت 

 زابل در کنار خانواده سپری کرد.در  خود راخود نمود. گرشاسب نیز اواخر عمر 

را آموزش  معنای ماهوی زندگی واند ، ژرف و جاودانهحماسی هایداستان پیرسون معتقد است 

و به  دهندمینشان های روحانی و معنوی را های بزرگ جهانچگونگی وصل به چرخهدهند و می

را  قهرمان ۀاسطور ویژهبهها و اسطورهبرای رسیدن به معنای زندگی ناچاریم بخشند. زندگی معنا می

یی با اژدها و کشف گنج روها، رویایی با ناشناختهروی از رویااای که پرش دالورانهبشناسیم اسطوره

و برای سفرهای انسان امروز نیز کاربرد  درون و بازگشت برای دگرگونی قلمروی پادشاهی است

 .(16و  17: 1394پیرسون، دارد )

گرفته و  نشئتی مردانگی ایرانیان الگوکهنرسد از می گرشاسب که به نظر حماسی داستان 

ش و هم برای اشف شخصیّت فردیهم برای فرد در ک ،شده است ایاسطورهتبدیل به قهرمانی 

برای بیان  است کهای و در حقیقت اسطوره کنداش مفهوم پیدا میت جمعیدر تثبیت هویّجامعه، 

ار و بخش مهمی از ساخت گردیده استت فوق طبیعی و جادویی حقیقت جاودانگی دارای ماهیّ 

 .دهدروانی ایرانیان را شکل می

در حقیقت . گیردمیشکل های او به مناطق مختلف های گرشاسب در قالب سفرداستان قهرمانی 

 برای« خود»پاسخ مثبت به برای گرشاسب سفر  است.« سفر»داستان زندگی گرشاسب داستان 
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ت سفر در این است که باشد. اهمیّ مؤثرترو  ترزندهدر زندگی  شاست تا حرکت اشاکتشاف درونی

ۀ بشناسد و فرصتی بیابد تا ودیع را« جان»ت موفق شدن را بچشد اسرار لذّ شود گرشاسبسبب می

با خود برسد و مسیر تفرّد را طی درونی خود را به جهان ارائه دهد و به یگانگی درونی  فردمنحصربه

 سفر دروندر طی »پیرسون باور دارد: . کند و در این حین برای جهان نیز آرامش و امنیّت به بار آورد

های واال به اثبات شویم تا شایستگی، انسانیت و وفاداری خود را به آرمانبه مبارزه خوانده می

شویم که در آن کنیم و راهی سفری انکشافی میرها میبرسانیم. طی سفر، امنیت خانواده یا قبیله را 

در این سفر خویشتن ما دگرگون خواهد  ترمهماما از همه ؛ خواهیم شد روروبهبا مرگ، رنج و عشق 

: همان)«شوداین دگرگونی با نماد یافتن گنج یا شیئی مقدس نشان داده می معموالً هاافسانهدر . شد

 گوید:ستاید و میرا میگرشاسب خود سفر کردن  .(29

 هنر چو بیند جهان پیش گیرد   ت آهو، که واالگهر     ــــسفر نیس

 دانش از هر کسی گونگونهگرد       بسی     د شگفتیــــبین هرگونهز 

 آب شب و روز و چرخ و مه و آفتاب       دمان ابر و تند آتش و تیز

 اندبردنتاختن  چپ و راست در        اندکردنفر ــــهمیدون همه بر س

 مگر یابم آن کاین دلم را هواست        ه گیتی رواستـــمرا نیز گشتن ب

 (199: 1393، اسدی طوسی)

آماده شدن برای  که مرحله «خود» مرحلۀ :(آماده شدن برای سفر قهرمانی )خود -6-1

 صورت« حامی»و « جنگجو»و « یتیم»و « معصوم»الگوی کهن کمک چهارظهور و با  است سفر

گرشاسب که از  شود.آغاز می «معصوم»الگوی این مرحله برای گرشاسب نیز با یاری کهن .گیردمی

ت کامل و نماد معصومیّ . زندگی راحتی در نزد پدر دارد.شده استزاده  ایاسطوره نژاد جمشید

تنها به پدرش اثرط اشاره شده و سخنی از مادرش در داستان سرشار از همدلی نسبت به دیگران است. 

بیند و بدرد و رنج ایرانیان را شود سبب میدرون گرشاسب  «یتیم» یالگوکهن .نیامده استبه میان 

برای تشخیصی که دارد ۀ با قوشود ضحاک گفته میسخنانی که در مورد جادوگر بودن  علیرغم

. تلفیق دوگانگی دو پذیردبو مأموریت کشتن اژدها را کند  به ضحاک اطمینانسربلندی ایران 

 باعثرا دارد  بر مشکالت تأکیدی یتیم و معصوم که یکی امیدواری و دیگری گرایش بر الگوکهن

پیرسون معتقد  .زاده شود« کودک مقدس» یالگوکهن شود که در روند رشد روحی گرشاسب،می
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س کودک مقدّ آمیزند، کودک درون تبدیل به معصوم و یتیم را در هم می کههنگامی :است

 .(421: 1394پیرسون، شود )می

 س در نخستین سفرش که برای مقابله با اژدهاالگوی کودک مقدّبا کمک کهن گرشاسب

شود بلکه در کمال آرامش احساس هراسد و ناامید نمیگیرد از مشکالت زندگی نمیصورت می

 :کندایمنی می

 راه تیره فرّ شاه        ببندم بر اهریمنچنین گفت گرشاسب کز 

 چه باک آیدم ز اژدهای زمین        ز اژدهای فلک سر ز کین کنم

 ر، جام گیرـــــــاو مبۀ تو اندیش      دام گیر ـــــــــــۀسر اژدها بست

    (71: 1393، اسدی طوسی)                                                       

 احساس آرامش نزد خانواده و که منشأ «معصوم»ی الگوکهن برای کشتن اژدها باجنگ  

ت و دفاع از موقعیّ شود.آغاز می استحس رهاشدگی در برابر اژدها  که منشأ «یتیم»ی الگوکهن

در وجود  ی جنگجوالگوکهنبروز  ساززمینه است ی یتیمالگوکهن که ناشی ازمنافع خود 

هدفی  بنابراینکند در وجودش شجاعت و دلیری ایجاد می جنگجو یالگوکهنگردد. گرشاسب می

ی جنگجو شجاعت و انضباط و مهارت است و هدفش الگوکهن ۀهدی چراکهجز پیروزی ندارد. 

 لیاقتیبیو از ضعف و ناتوانی و  استبرنده شدن و پیشبرد راه خود و ایجاد تغییر از راه تالش 

 (.178: 1394پیرسون، ترسد )می

 دست خدنگی بپیوست و بگشاد       و بفراخت دست بر اژدها رفت

 ز پیکان به زخم آتش اندر فروخت     زدش بر گلو کام و مغزش بدوخت

    (77: 1393، اسدی طوسی)                                                          

 :برآمده از ناخودآگاه است ایسایهشود این اژدها که موجودی به رنگ نیل معرفی می

 لمه از گوش پی ازو هر پشیزی     رنگ نیل پشیزه تن ازپشیزه

 رزو هم از چارپای و هم از کشت و    ز مردم بپرداخت این بوم و مرز

  (75 و 76: همان)                                                                                  

 ۀحیطدر اصل  هآستان ؛کندنگهبان آستانه عمل می مانندبهاژدهای این سفر در حقیقت 

عبور از نخستین آستان در واقع . کنندترسند و دوری میکه افراد عادی از آن می هاستناشناخته

رز آستان اول در هر سفر، گذر از م»است  مقدس منبع کیهان ۀنخستین قدم برای ورود به حیط
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است که با مقاومت  ، امر دشواریناخودآگاهخودآگاه به ناخودآگاه فرد است. ورود به قلمرو 

 .(41: 1393)ذبیحی، « شودنگهبانان آستان دشوارتر هم می

که حتی اسب  آلودترستاریک و  محیطی است؛که شبیه غار ای است درهمکان زندگی اژدها 

تا  گرددجایگاهی است که معبد درونی گرشاسب میگذارد. اسب از ترس پا به فرار میگرش

 :شود اشدرونیوارد رحم کیهانی زمین و قلمرو  نمادین صورتبه

 جنبان بدید آشکار یکی کوه              نامدار درّه آن بدان درآمد

 جنبش اندر زمین ز پیچیدنش        سایان به کین   پشته بر پشت بر آن

 دو یشکش چو شاخ گوزنان دراز          بازو  چو تاریک غاری دهن پهن

 (                                 76: 1394،اسدی طوسی)                                                                        

 خود سایه وجود ترینبزرگبر  به معنای پیروزی او مکان زندگی از کشتن اژدها و بیرون آمدن

نوعی مراسم  ؛ در واقع گرشاسبروح انسانی با رحمت الهی استپیوستن  وو سایه ناخودآگاه جمعی 

تمام  بنابراینکند دهد و در معبد درونی خود وجودش را مختص خدا میتطهیر برای خود انجام می

  :بیندرو و توان خود را از او مینی

 گفت کای دادفرمای پاکهمی        ر به خاک      ــــگروگ بغلتید پیش

 تو داری و آن را که خواهی دهی      بهی        و و فرّ و توان همه زور

    (78: همان)                                                                               

ماری  مانندبهاو  ؛نی است که از نو متولد شده استآید گویی پهلواوقتی هم که از غار بیرون می

 :کرده و در تولدی دوباره سر از خاک بیرون آورده است اندازیپوست

 آمد آشفته چون پیل مست         به بازو کمان، گرز و خنجیر به دستهمی

 نو سپهدار پیش خاست  غو          دویدند باندیدهبدان مژده از 

 اژدهاستکان  یچارهکه بدخواه ماست           چنان باد ب یل نیو گفت آن

 (   78)همان:                                                                                 

 کشتن اژدها و بیرون آمدن از؛ یعنی دهندهمه گرشاسب را سپهدار و پهلوان نو لقب میحال 

برای گرشاسب به حساب  محل زندگی آن را نوعی نوزایی روحی و درونی و والدت مجدد

 مکان  ترسناک با شجاعت تمام وارد تاریکی و  بخشرهاییمنجی و  قهرمان عنوانبه؛ او  آورندمی

ی جاودانگی دست الگوکهنبه و  شودو در قالب پهلوانی نو زاده می کشدهیوال را می شودمی
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نوعی مرگ نمادین و بیرون آمدن از آن  ۀورود قهرمان به تاریکی تجرب؛ با این توضیح که یابدمی

  .(181: 1359است )هندرسن،والدت مجدد در حکم تولدی دیگر و 

 هادوردستشاسب را برای سفر به کشتن اژدها گر :()جان ایاسطورهآغاز سفر  -6-2

« عاشق»و  «جوینده»ی الگوکهنبا کمک چهار و جان است ۀ مرحل همانسفر  زیرا که ؛کندآماده می

جدایی  قبلیۀ گرشاسب با تجربسفر به هندوستان  در .رسدبه سرانجام می «آفریننده»و  «نابودگر»و 

 ،هندوستان ۀدوبار درآوردنو به سلطه  ر دشمنان مهراج شاهغلبه بشود و بعد از از ایران رهسپار می

قهرمانی و مانند  دهدمی ادامهناشناخته  هایسرزمینسفرش را به  «جوینده»ی الگوکهنبا کمک 

 تواند این راه را طی کندنمی تنهاییبهچون خودش اما  کند بر آگاهی خود بیفزایدنوآموز تالش می

این دهد. می پاسخ سؤاالتشبه  کنداو را راهنمایی میکند ومیظهور  در قالب برهمنی پیر دانا

 :بگیرد و مستقل و خودکفا شودشود تا اندیشه و عقاید گرشاسب شکل باعث می پاسخو  پرسش

 گردش روز گرد ز و برآورده  ه برهمن یکی پیرمرد   کُ بر آن

 دل کوژپشت کهنکه ای راست  ازو پهلوان جست راه سخن    

   (131 :1393، اسدی طوسی)                                                  

دهد و را شکست میدزد  و چهل کشدشیری را میی جنگجو الگوکهنبا یاری  در سفر به روم 

وجودش  در« عاشق»ی الگوکهنبروز  ساززمینهبا دختر شاه کابل یعنی آنیمای وجودش دیدار 

که عنصر مقدسی است را  برای متحد کردن خودآگاه با ناخودآگاه باید ایزدبانوقهرمان ؛ گرددمی

هدایت شود و نیروی ویرانگری را به  اشاصلی ۀخان سویبهتا  و سعی کند با او ازدواج کندبشناسد 

 با ملکه بیانگر تسلّط کامل قهرمان بر زندگی است؛ زیرا زن، ازدواج .نیروی آفرینش تبدیل نماید

شکل  روانازدواج یکپارچگی بنیادین  واسطهبهبر آن است.  مسلطهمان زندگی و قهرمان، دانا و 

ی عاشق الگوکهن. گرددمیمحبت زن و مرد درونی  جر بهمنمرد و زن بیرونی  دوستیو  گیردمی

 ی حامی و یا جنگجو قرار دارد.الگوکهن موردحمایتاغلب 

این جهانی گرشاسب؛ او  هایخواستهبه تمام  است پاسخی و هازیباییدختر شاه روم معیار تمام  

و  و آرامشکمال  نویدبخشعروس و ایزد بانوی گرشاسب است. تجلّی  ،مادر، خواهر، معشوقه

اولین حامی یعنی  ۀهای زنانخصلت، مادر کیهان ایاسطوره ۀچهر عنوانبهاو اطمینان روح است. 
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های دوران کودکی خود را آورد. در این مرحله، قهرمان باید عواطف و آزردگیمادر را به یاد می

 :گردد درک حضور معنوی و ماورایی ۀپاک کند و آماد

 گوینده راز یاقوت دو بردش نماز        مزیدشسپهدار برجست و 

 گفتار شیرین به دل ز گسل           چو معنیبدو اندر آویخت آن دل

 سپهدار گفتا سپاس از خدای         که جفتی مرا چون تو آمد به جای

 (209: همان)                                                                              

دختر یکی از  که پرستیزیزنگی  بر مشکالتی، از قبیل؛ نیز گرشاسبدر بازگشت از سفر روم 

 .کندغلبه می زندانی کرده است، پریان هایداستانبزرگان شهر را مانند تمام 

ی الگوکهن، و عاشقی جوینده الگوکهناز روم و ترکیب دو بازگشت گرشاسب با  

: 1394پیرسون، است )حقیقی ۀ تری برای خانوادی بزرگالگوکهنکه  گیردشکل می شهرآرمان

گرشاسب بعد از ازدواج با دختر شاه روم و برگشتن به ایران به نزدیک آب به این صورت که  .(425

 رؤیایقت این شهر در حقی .گذاردمییا همان سیستان را بنیان  اش زرنجو شهر آرمانیرود میزه 

چیز دارند و همه، همه ،که در آن (یی )یا بهشتآرزوی عصر طال .استالگوی قدسی مآب کهن

 .(121: همانکند )میباغ کودکان فرمانروایی ، عادل و خردمند بر فرمانروایی بزرگ

 روان      سپه برد و برداشت ره پهلوان و ریگ به چونین بیابان

 چو آمد، برآسود لختی ز رنج    جا که خوانی زرنج   چنین تا بدان

 هری این جایگاهـــبیایم، کنم ش     خوش آمدش، گفتا چو از پیش شاه   

 هی تا به کاولستانــــــبندم به زاولستان       بگیرم ش کزین بار

 (192: 1393، اسدی طوسی)                                                               

و وظایف  هانقشبعد از جذب  اوستبهشت موعود  عنوانبهکه گرشاسب در شهر زرنج  

ی دوباره ی از آرامش معصومانه دست یافته است و در تجلّا، به مرحلهساحرهای حاکم و الگوکهن

از رنج پدرش و ی معصوم در سطحی واالتر زندگی خوشی را در کنار همسرش دارد که الگوکهن

و باعث  استدعوتی برای آغاز سفر  منزلهبهخبر . این شودقرار گرفتن او خبردار می موردحمله

سعی  فعال بشوند؛ بنابراین گرشاسبی حامی الگوکهنی یتیم و جنگجو در کنار الگوکهن شودمی

و در فراخوان و خاندان و سرزمین خود بپردازد  ی جنگجو به حمایت از پدرالگوکهنکند با یاری می

 :کندکه برایش پیشگویی می شودمی روروبهپیر دانا ی الگوکهنمجدد روان کاملش، دوباره با 
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 گردگیر یل به آواز گفت ای  از آن ده برهمن یکی مرد پیر       

 د درستد شه بُـــنیای تو جمشی  ست       وهنرمند گرشاسب گر نام ت

 کرد خواهی شگفت هارزمبه مردی جهان را بخواهی گرفت       بسی 

 فامگه بزمت آرد می لعل   جام        که گر دختر شاه کابل به

 بدان کان فریبست، نازش مخر          بفرمای تا خود خورد، تو مخور

 (225: همان)                                                                                

اما دخت شاه به سبب ؛ شودشاه کابل میدختر  بستۀدلکابلیان دادن بعد از شکست گرشاسب  

 که کند با جامی زهرآگین گرشاسب را به قتل برساندمرگ پدر کینه خواه گرشاسب بود و سعی می

 :یابدنجات می گرشاسب با یادآوری پیشگویی برهمن

 به مهرش دل پهلوان گشت راست         ز مادرش در حال وی را بخواست

 شکیبکردی ــکه بی او زمانی ن            فریبدلبدان  شیفته شدچنان 

 (237 :همان)                                                                                    

 :نامدچهره میپریاو را اسدی طوسی در توصیف چهره دختر شاه کابل 

 لعل می چون درفشنده هور چهره جام بلور        پر ازگرفته پری

 (238 )همان:                                                                                  

خود کرده است و یا صفت دیو ۀ برای دختر شاه کابل که او را شیفت چهرهپریآوردن صفت  

ای ایرانی پیش در انگاره است؛اسطوره گرشاسب  یادآورآگاه ناخود طوربهدیگر،  در بیتیبرای زن 

اما ؛ (64: 1388آیدنلو، شدند )باروری و زایندگی محسوب می ایزد بانوان «پریان» زرتشتاز ظهور 

موجودات پریان . (65: همان) اندشدهموجودات اهریمنی تصور  صورتبه زرتشتپس از ظهور 

ازدواج  انکنند اما در عاقبت برای پهلوانی که با آنخود می ۀکه پهلوان را شیفتهستند  افسونگری

آورند. در اوستا در بخش وندیداد، فرگرد نخستین، بند نهم، از به بار می د سرگردانی و مرگکنمی

گرشاسب بنا به روایت ؛ است درآمیختهیاد شده که با گرشاسب نریمان  xnaaitiیک پری به نام 

شود و با از دیویسنان می زیبارویزنی  ۀکابل بوده است فریفت زیاداحتمالبهوندیداد در شهری که 

را مرتکب  اشزندگیگناهان  ترینبزرگتی نام داشته است یکی از دل باختن به آن پری که خنئثی

 .(2/661: 1374اوستا، شود )می
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 خناثینیپری همان تواند شود میاز او یاد می چهرپریدختر زیباروی شاه کابل که با صفت  

ولی این پری که گرشاسب را  بود و گرشاسب را فریفته خود کرده بود.که از کابل برآمده  باشد

گرشاسب به پاداش تمام کارهای نیکش به  به این صورت که ؛یابدمی بدیخود کرده عاقبت  ۀشیفت

 .بردرا از بین می اوبرد پی می دختر شاه کابل(پری )ت کمک پیشگویی برهمن به ماهیّ 

خود را به گرشاسب وارد کند  ۀضرب توانسته بودگرشاسب  ایاسطورهدر داستان تی خنئثیپری  

با اسطوره و بیاالید ولی در این داستان با دخالت اسدی طوسی و کسر  نابخشودنیو او را به گناه 

 حالبااین رهد.که پیشگویی برهمن است از دام پری می الطبیعهءکمک یک قدرت و نیروی ماورا

ابد و آن را به خودآگاه بی بر قدرت منفی آنیما تسلطکامل  طوربهنتوانسته است  هنوزوجود گرشاسب 

 کهشود و باعث می گرددای میبه همین سبب این انرژی منفی تبدیل به سایه؛ خود منتقل کند

 ؛پیش گیردسفر درونی خود را در سمت منفی آن ، خویشتنۀ رسیدن به مرحل جایبه گرشاسب

کند تا ناتوانی خود را ی نابودگر سعی میالگوکهنبا یاری و تجدید مراسم قربانی قدیمی با  بنابراین

 :جبران کند

 به یک جایگه گردشان کرده بود      آورده بود از کابلکه  اناسیر

 انگیختن گل باره وزیشان      ریختن  هــــــــهم خون بفرمود

 بکردی فکار دیــــکرا آن گزی     اندرون خاست مارریگ خون به  از آن

 ن بر نشاختـــــبرو پنج در آهنی      چو آن شهر پردخت و باره بساخت

  (243: 1393، اسدی طوسی)                                                                  

ی به فراتر از جنبه مادّی با نگاه که گرشاسب شودویرانگر سبب میی الگوکهنفعال شدن  

از بین برود و برای همیشه تغییر در وجودش آشنایی با مرگ ترس مرگ  واسطهبه مرگ بنگرد و

را به یاد اساطیر و قربانی زیادی ریزد میبرای این بهشت موعودش خون بسیاری را بنابراین او ؛ کند

در قربانی کردن گوسفند  مرسوم است و که امروزه نیز چیزی استهمان و این  کندمی تقدیم قدیمی

برای ایجاد یک مکان برای زندگی باید خون  به باور گذشتگان .شوددر احداث یک خانه دیده می

 ریخته شود.

برای قربانی و  امر همو این بوده است  هاانسان مذهبی ۀقربانی کردن از همان آغاز جزو برنام 

که روحانی زرتشتی اجرا را . در ایران نیز مراسم قربانی آوردتقدس به بار میهم برای قربانی کننده 

 رساند.سازی نهایی را به انجام میانت با آن بازیکه سوش استقربانی  یادآور آخرینکرد در واقع می
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تشت با زر دیگر نوعیبهخود را با سوشیانت و ، مراسم قربانی برگزارکنندۀروحانی  ترتیباینبه

 ۀنمایند خود را گرشاسب نیز ما از این داستان در تحلیل .(390: 1394پیرسون، پندارد )یکسان می

به  ایران و مؤسس سیستانناجی  عنوانبهبرای خود این حق را قائل است که  وداند می دینمقدس 

بدین کند تا می یها را در یک تجدید حیات دوباره قرباناو انسان ؛قربانی کردن اهالی کابل بپردازد

 اهریمن قربانی شود و قدرت در دست ایزد قرار گیرد.وسیله 

در واقع همان گندروه  «منهراس»گیرد صورت می برای کشتن منهراس گرشاسب سفر بعدی 

Gandarewa اژدهای زرین پاشنه که با دهان گشوده برای بلعیدن مدام در تکاپو است و  ؛است

گویند نبرد با این تواند دوازده انسان را در یک شورش ببلعد و میساید و میسر به خورشید می

آفریدگار به  درنهایت و یابدیا وروکشمه ادامه می کیهانیروز در دریای ه شبانهبار نُهیوالی ترس

و نابود سازد و مردمان را نجات دهد و  فروکوبددهد با گرز معروف خود او را گرشاسب فرمان می

ر.ک هیلنز، آورد )را به دست می ت که فره جمشیدشاسب برای کشتن گندروه اسبه سبب دلیری گر

 .(114و  113: 1393

کند شور و شوق گرشاسب با تعهدی که در درون خود به پیمان ضحاک احساس می 

و عادل با تمام صفات قهرمانی است  نامخوشقهرمانی  اومنهراس دارد؛ له با برای مقاب زائدالوصفی

که بتواند قدرت او برای این .منفی روحش در وجود منهراس به تجلی رسیده است ۀسای که

اخودآگاه فردی برآمده از ن ۀسای ترینبزرگناگزیر است تا با اخودآگاه را با خودآگاهش بیامیزد؛ ن

 :شود روروبهو جمعی 

 به ناگه بدان دیوش افتاد چشم         ورا دید در ژرف غاری به خشم

 (255 :1393، اسدی طوسی)                                                           

رمز نوزایی و »یک مکان مقدس  عنوانبهغار  ؛کندتاریک زندگی می یمنهراس در درون غار

، غار اقوام ۀر نزدیکی دارد و نزد هماست و از این نظر با نماد یا صورت مثالی بطن ماد «والدت دیگر

به علت شباهت ظاهری  .(39: 1387حسینی، است )مکان مقدس راز آموزی و تشرف به اسرار بوده 

و شاید به همین سبب  شودغار استفاده می ولد از نمادت نمادپردازیو معنایی غار و زهدان مادر در 

 شود ومیهای گرشاسب با ورود به غار و کشتن اژدها شروع است که داستان زندگی و پهلوانی

فعال شدن شود که نمادی برای می آشکار دوباره زندگی اوداستان سفر پایانی  در همین غار

 جایبه گرشاسب در ادامه این داستان چراکه است؛گرشاسب  در وجود و فرزانه حاکم هایالگوکهن
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واگذار  ایرانقهرمان جدید نشیند و پهلوان ساالری را به نریمان می پدر بر تخت پادشاهی زابل

 :خوانیمو رویارویی گرشاسب با آن می در توصیف منهراس نامهگرشاسبدر  .کندمی

 بدیدی برفتی ز هوش هر کشکه        جوش یکی جانور کوه پر جنگ و

 به کردار میشان همه تنش موی    چو شیرانش چنگال و چون غول روی

 برون رسته دندان چو یشک گراز      درازو هن ــــدو گوشش چو دو پرده پ

 رخش زرد و دیگر همه تن چو نیل         پیل از ران هـــستبری دو بازو م

 گی برآورد شور        به یزدان پناهید و زو خواست زورـــــــدل شیر جن

 به غار اندرون رفت چو شیر زوش  ش کآید به هوش     ـــــسبک پهلوان پی

 (255 :1393 ،اسدی طوسی)                                                                    

و  شاختکاست و با نماد  شاختکی اژدها ره کرده یادآواز منهراس ارائتصویری که اسدی  

را از  شاختکزبان کلیسا، تمثیل »: خوانیمی و کیمیاگری میشناسرواندر کتاب ارتباط دارد؛ شیر 

دوم  ۀاول معرف قدرت خداوند است در درج ۀدر وهل شاختکداوود گرفته است که در آن  مزامیر

 «استمقایسه شده  شاختکباشد و قدرت مردانگی نیز با قدرت مظهر حیات بشر می

از  است تمثیلی وی است شاختکمنهراس موجود نیز در داستان گرشاسب  .(518: 1392/2یونگ،)

موجودی »نویسد: دی که یونگ در مورد آن میهمان موجو ؛هاستیک موجود شر که بدخواه انسان

ای افسانهدر آغاز حیوانی  شاختک طورکلیبه. در وجودش جمع آمده است هابدیکه تمام  ایافسانه

 واست  «وحدت اضداد»در درون خویش واجد یک تضاد و نوعی که  بوده است انگیزهراسو 

 .(527: همان) «باشدغول دوجنسیتی کیمیاگری می نمادی مناسب برای بیان

 هاشاختکبا سایر  -با آن مبارزه کرده گرشاسب که - شاختکشباهتی هم که بین اژدهای  

دهد: پیکری چون شرح می گونهاینرا  شاختکشود جالب است؛ پلین طبیعت هیوالی دیده می

داستان گرشاسب هم در توصیف منهراس  در .(527: 1392/2یونگ،گراز )فیل و دم  هایپنجهاسب، 

 جنگد، شباهت با فیل و گراز را شاهد هستیم.و زنگی و حتی اژدهایی که در ابتدا با آن می

پدیدار کردن شیری او را از  واسطۀبهاست که خداوند  نیز آمدهدر داستانی از حضرت داود  

 هایسالحدر  .(548: همان) «است شاختکچون شیر فرمانروای »دهد نجات می شاختکدست 

توان گفت میتوجه به این توضیحات . با قرار دارند همر کنا شاختکشیر و نیز  انگلستانسلطنتی 
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که به شیر تشبیه گرشاسب قدرت و زورمندی و صالبت مردانه است و شکستن شاخ برای ۀ شاخ نشان

 .آوردبار میت را به و تمامیّ، قدرت شاختکبا توجه به برتری شیر بر  شده است

جام ده و آورد به دست می جواهراتی« آفریننده»ی الگوکهنیاری گرشاسب با  ،سفر ۀدر ادام 

 :سازدمنی برای خود می

 گون گوهر اندر نشاختبدو گونه    دیگر بساخت       منی جامیکی ده

 زم با تاج و گاهـــنگاریده در ب   جمشید شاه       آن جام ز یک روی

 کرد          چو در صف چه با اژدهای نبرد خویش پیکر ز روی دگر

 ی جام می خواستیــــــمنبدان ده          که بزمی نو آراستی هر آنگه

  (287: 1393، اسدی طوسی)                                                                  

ان مردمزیاد  ۀعالق ؛است جمجام  یادآور این جام که تصویر جمشید بر روی آن نگاشته شده 

 بینیجهانآن گسترش داستانی  تبعبهخود و دیگران و  ۀ، احوال و آیندگذشته به آگاهی از سرنوشت

ر در تصو» در حقیقت ؛گرددبرای بروز این خواسته ای و رازگشایی سبب شده است جام وسیله

. (167: 1388 آیدنلو،) «اندداشتهسرشت یا الگویی مینوی ، و عجیبگذشتگان، ابزارهای اساطیری 

 نماجهانابزاری  :نویسدیدنلو میآز آرزوی جاودانگی بشر دارد. نشان ا ،گشاراز ۀآرزوی داشتن وسیل

آگاهی و تسلط خود را فراتر از حدود معمولی و  ۀآن دامن وسیلۀبهکه انسان بتواند  رازگشاو 

همچون رویین تنی و طلب جاودانگی یک آرزوی دیرین است که  بشر باستانی ببرد هایتوانایی

گرشاسب با  .(185همان: است )تشت و آینه و جام ظاهر شده  صورتبههای داستانی آن نمونه

جمشید  مانندبهخواهد کند او میتداعی میساختن جامی ده منی برای خود در حقیقت جاودانگی را 

 .نامش همیشه ماندگار گردد

 بازآفرینیی ویرانگر و آفریننده به الگوکهنبا ترکیب دو  باید سالیمیانگرشاسب در گذار  

کند، حالش فرق میزمان ولی با  بودشته در گذ کهپردازد و سعی کند آنچه را بمجدد زندگی خود 

از عاشق و جوینده برای خود تدارک ببیند و چیزهایی هماهنگ  تردرونیو بتواند هویتی  رها سازد

ی الگوکهنبروز  ساززمینهاضافه کند و  اشزندگیبه  با دیگرانبا شخصیت جدیدش در ارتباط 

، (ایزدان باروری مانند مسیح )ع هایافسانهاین یکپارچگی در » گردد. مرگ و تولد دوباره

« نشان داده شده است هستند تولد دوباره فرایند مرگ و م، دیونیسوس و کر که تجساینانااوسیریس، 
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هم در مرگ  توانمی مرگ و تولد دوباره را الگوینیز کهن نامهگرشاسبدر .(431 :1394پیرسون، )

 اثرط و جانشینی گرشاسب و هم در به عرصه رسیدن نریمان مشاهده کرد.

بازگشت از سفر و رسیدن به  ۀمرحل :(خویشتن) ایاسطورهبازگشت از سفر  -6-3

در میان  ۀهمراه است مرحل «لوده»و « فرزانه»و  «ساحر»و  «حاکم»های الگوکهنخویشتن که با ظهور 

پیرسون و کی است )ای با دیگران های سفر اسطورهها و ارزشآموختهگذاشتن استعدادها و 

توانسته است منهراس را  ایران ساالرسپه عنوانبهآخرین جنگش  درگرشاسب  .(145: 1391مار،

ی الگوکهنبا یاری در این زمان او  ارمغان بیاورد؛به ی را طال و جواهرات فراوانبیاورد و  بستهدست

به خویشتن قلمرو درون خود شده  فرمانروای حاکم قدرتی ماورایی در درون خود به دست آورده و

او از قدرتش  بنابراین؛ گذاردیم تأثیرحال سخن و رفتار گرشاسب بر ایران و زابل  .استدست یافته 

نریمان را برای در دست  ،ساحری الگوکهنو با کمک  بردایجاد یک زندگی بهتر بهره میبرای 

 :تری کنندت و قدرت بیشاحساس امنیّ کند تا ایرانیان گرفتن قدرت تربیت می

 پدر یافت شاهی و تخت جایبه   چون ز بخت     پهلوانجهان پسازآن

 اوی دالرام بد ز گیتی همان کرده بد نام اوی       پدر نریمان

 تا شد بزرگ پرورانیدهمی  سترگ       پهلوانبه کام دلش 

 وه بگذاشتیـک سنان بر دل        برداشتی زهــکه چون نی یلی شد

 (292: )همان                                                                                 

بروز  ساززمینه وکند میحاکم را یکپارچه  ساحر وی الگوکهنگرشاسب در این مرحله دو  

تعیین مسیر و  و حکمران با در دست گرفتن کارها چراکه ؛گرددمی دهندهنجاتی الگوکهن

بیشترین استفاده مانند منابع داخلی، انسانی، مالی و مادی  خود منابع قلمرو ۀاز هم کوشدمیحفظ نظم 

آمیزد تا واقعیت موجود را دگرگون پنداره خالقیت و اراده را در هم می نیز ساحر یالگوکهن .ببردرا 

نظر گرفتن خیر  و این کار را با درا ؛استموجود نبوده  ازاینپیشچیزی را به وجود آورد که  وکند 

 دهد.کل انجام می

مک کردن به التیام یا ؛ قدرت کدگرگونی استآموزند، فضیلتی که ساحر و حکمران به ما می 

م و بر یدهیم قدرتمان را پس بگیربه خود اجازه می کههنگامی .(433: 1394پیرسون، جهان )تکامل 

یکایک  ماهنگ با اصل وجودمان زندگی کنیمبگذاریم و ه تأثیرکنیم جهانی که در آن زندگی می

گذاشت خواهیم  تأثیرتر از خودمان دانیم بر جهانی فرازیرا می ؛شویممی «جهان دهندۀنجات»ما 
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 توانداحر و حکمران رسیده است مییکپارچگی س گرشاسب که بهحال در این داستان  .(435: همان)

 دهندۀنجاتگرشاسب در مقام بنابراین ؛ فرابخواندجهان را به زندگی خود  دهندۀنجاتی الگوکهن

گردد تا در او که سفر خود را به انجام رسانده است به قلمروی شاهی برمی ؛گرددجهان بازمی

است که از راه  فریدوناصلی  دهندۀنجاتاما در حقیقت ؛ باشد تأثیرگذاردگرگونی سرزمینش 

 برد.دشمن گرشاسب را از بین می ترینبزرگرسد و ضحاک می

 روزگار      دژم گشت و شد سال عمرش هزار سال ضحاک را همان

 گیتی تهی و ز آن مارفش کرد        شاهنشهی     فریدون بهبیامد 

 برد به کوه دماوند کوفت خرد        ببستش سرش را به گرز کیی

 او به شاهی سر ماه مهرچو در برج شاهین شد از خوشه مهر      نشست 

  (293: 1394، اسدی طوسی)                                                                

 شود.الگوی لوده ظاهر میالگوی فرزانه و قبل از مرگش کهنزندگی گرشاسب کهن ۀادام در

 میاناما در این ؛ رسدبه خویشتن می نهایتاًخود به خویش و  از ،خودسیر سفرهای گرشاسب در 

 گوید:خود گرشاسب می همواره حاضر است.ها الگوکهناز سایر  ترپررنگ «جنگجو»ی الگوکهن

 چه پایم که جنگ آمد اکنون پدید   بهر جنگ  آفرید        مرا ایزد از

 و گرز تیغ چنین یال و بازوی و این زور و برز        نشاید که آساید از

 (82: 1393، اسدی طوسی)                                                                       

شوند تا با تحد میمردم با هم م؛ حاکم است ی جنگجوالگوکهنحتی بر فرهنگ جامعه نیز  

در  ؛. گرشاسب جنگجویی است که همیشه پیروز است(497: 1394پیرسون، بجنگند )دیگران 

برای حفاظت از جان خود و مجبور بودند و  را انتخاب کردند یکجانشینیای که مردمان دوره

ی الگوکهنبجنگند و به مردانی با نیروی بدنی قوی تکیه کنند به همین سبب گرشاسب  شانخانواده

توان او را معادل با بهرام ایزد شود و میمردینه است که تبدیل به خدای جنگ و پیروزی ایرانیان می

 ت.پیش زرتشتی دانس ایزدانجنگ و پیروزی از 

 :گیرینتیجه

در طول  «منجی –قهرمان »ۀ ی گرشاسب بر اساس اسطورالگوکهن دهد کهپژوهش حاضر نشان می

، در سفر برای کشتن تحول و رستگاری قهرمان گانهسه. از میان مراحل گرفته استسفرهایش شکل 
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و در  گر را مشاهده کردوجوجستتوان کارکرد قهرمان منجی اژدها و سفر برای کشتن منهراس می

« و حرکت، تغییر و بازگشت جدایی»سه مرحله  دارای که «پاگشایی»با مرحله  سایر سفرها کارکرد او

زندگی گرشاسب بر اساس دیدگاه  الگوهایکهن با در کنار هم قرار دادن  قابل تطبیق است.، است

پی برد او در سیر رشد روانی خود با گذر از مرحله خود به خط سیر رشد روانی او  توانمیپیرسون 

یابد و در سفر به جان را می ۀو سفر به هندوستان لیاقت گذر به مرحل اژدهادر طی سفر برای کشتن 

خویشتن قدم  ۀبه مرحل جان، ۀگذر از مرحلهندوستان و سفر به کابل و سفر برای کشتن منهراس با 

در بررسی . رسدهای حاکم و ساحر و فرزانه به پایان زندگی خود میالگوکهنو با همراهی  گذاردمی

سن از گذر در هر مطابق با دیدگاه پیرسون، ی خاص آن دوره، الگوکهنپیوند رشد سنی و بروز 

ی جوینده است الگوکهنتنها  مطابق با آن زمان را مشاهده کرد یالگوکهنتوان عمر گرشاسب می

به ظهور  یهاالگوکهن شود. همچنینی عاشق ظاهر میالگوکهنکه برخالف نظر پیرسون قبل از 

 استاز دیدگاه پیرسون زندگی ی یالگوکهن هایجفترسیده در سیر زندگی گرشاسب متناسب با 

 ، خدابانو،مقدس کودک یهاالگوالگوها با هم سبب بروز کهنترکیب و یکپارچگی این کهنکه 

گردد. میو غار و درّه و قربانی  پیر دانا، منجی عالم در کنار نمادهای شهرآرمان مرگ و تولد دوباره،

نتیجه گرفت که  گونهاینتوان که میاست ی جنگجو الگوکهنبارز  الگویدر تمام سفرها کهن

است او در واقع نماد مردانگی  الگوی جنگ و پیروزی ایرانیانکهنگرشاسب در حقیقت همان 

کند و در آمیختن با نماد زنانگی بر آن غلبه می جایبه ایاسطورهایرانی است که در یک کسر 

 گردد. دیگر سوشیانتیآورد تا می جایبهاز این عنایت ماورایی مراسم قربانی را  گزاریسپاس
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