
 
 
 
 
 
 

  بر اساس روش نقد اسطوره اي شاهنامهتحليل داستان كيخسرو در 
  دكتر فرزاد قائمي
  گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده:
بستري انسان شناختي دارد كه اثر ادبي، يا برخي بن مايه هاي موجود در آن را به ژرف  "نقد اسطوره اي"

بر اساس روش  شاهنامهساخت كهن الگويي آن تأويل مي كند. در اين جستار، به تحليل داستان كيخسرو در 
  ساس اين رويكرد تفسير شود. نقد اسطوره اي پرداخته شده و سعي شده است، چرخة تغييرات اسطورة او بر ا

است  "قهرمان"كهن الگوي موبد فرهمند كياني، نموداري متعالي و آرماني از  -از اين ديدگاه، كيخسرو، شاه
كه وجود نمادينگي عنصر آب و اسطورة تعميد، قدرت بركت بخشي و بازگرداندن باران و سبزي به طبيعت، 

از آزمونهاي تشرّف، نبرد با افراسياب كه تكراري از نمونة ازلي در اختيار داشتن جام پيش گويي كننده، گذر 
كهن رويارويي خير و شر است و محو شدن نمادين او كه متضمن مفهوم بازگشت ابدي اش و از نمودهاي 

، اجزاي ساختاري اسطورة او را تشكيل داده اند. دربارة ژرف ساخت كهن است "مرگ و تولد دوباره"الگوي 
روز بزرگ "حماسة ايراني است كه در پايان يك  "انسان كامل"ستان مي توان گفت: كيخسرو الگويي اين دا

(كيومرث) آغاز شده است، تاريخ اساطيري ايران را به حقيقتي نظام مند و  "نخستين انسان"كه از  "كيهاني
  تكراري از چرخة آفرينش كيهاني تبديل مي كند.

  ، نقد اسطوره اي، قهرمان.الگوكهن ، شاهنامهكيخسرو،  كليد واژه ها:
  

  درآمد:
، يكي از رويكردهاي اصلي كه پيشينه اي بيش از يك قرن دارد، 1"نقد كهن الگويي"يا  1"نقد اسطوره اي"

انگليس، و  2نقد ادبي معاصر است كه بستري انسان شناختي دارد و پيشينة آن را بايد از مكتب انسان شناسي
                                                 
١   . Mythological criticism  
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كمبريج در ابتداي قرن  5و هلنيستهاي ،4و سر جيمز فريزر 3ر ادوارد تيلورپژوهشهاي انسان شناساني چون س

م.)، روان شناس شهير 1875-1961، (6بيستم آغاز كرد. در اواسط قرن بيستم، با نظريات كارل گوستاو يونگ
 ]3[ 9] و روش روان شناسي تحليلي2[ 8ها"كهن الگو"] و 1[ 7"ناخودآگاه جمعي"سوئيسي، به ويژه دربارة 

مطالعات متنوع  او و گسترش كاربرد علم روان شناسي در تحليل اساطير، اين شيوه دچار تحول جدي شد و
منتقد مي كوشد، كلية عناصر  و ارزشمندي را در حوزة بررسي آثار ادبي و اساطيري پديد آورد. در اين روش

ينش اثر ادبي مؤثر بوده اند، مورد فرهنگي را كه در سير تمدن بشر وجود داشته، يا به طور ناخودآگاه در آفر
ناخودآگاه "بررسي قرار دهد و بدين وسيله اثر ادبي، يا برخي بن مايه هاي موجود در آن را، در نسبت اثر با 

  ].4مؤلف، به كهن نمونه يا همان ژرف ساخت كهن الگويي آن تأويل كند [ "جمعي
پرداخته ايم؛ براي اين منظور،  شاهنامهدر  در اين جستار، با همين رويكرد، به تحليل داستان كيخسرو

درونماية روايت را در سه بخش اصلي كه برآيندي از نقاط عطف اسطوره شناختي داستان اوست، بررسي 
  كرده، در نهايت تأويل پاياني داستان را بر اساس اين ديدگاه ارائه كرده ايم.

  شاهنامهكيخسرو: انسان كامل - 1
مرگ سياوش، چنان پايان هزاره هاي زرتشتي، فرجامي تلخ و اندوهبار است كه بايد با اميد رستاخيزي در 

)، يكي از ابيدختر افراس( سيفرنگ و اوشيپسر سدوردستها، به آينده اي موعود پيوند بخورد. كيخسرو، 
و در مورد او صادق است؛ است كه همة ويژگيهاي اين الگ شاهنامه] در 5[ 10"قهرمان"نمودهاي كهن الگوي 

] پدر و مادرش، تولد و پرورش در تبعيد و هجرت و بازگشت به سرزمين 6[ 11از جمله ازدواج برون پيوندي
پدري و تكيه بر تختي كه به ستم از پدرش (سياوش) سلب شده بود و بازگشت پسر، مي توانست ادامة 

   زندگي پدر و نمودي از جاودانگي او به شمار آيد.

                                                                                                                                               
١  . Archetypical criticism 
٢   . Anthropology 
٣   . Edward .B .Taylor 
٤   . James .G .Frazer 
٥   . Hellenists 
٦   . Carl Gustav Jung 
٧   . The collective unconscious 
٨ . Archetypes 
٩   . Analytic Psychology  
١٠   . Hero 
١١   . Exogamy 
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زخم خوردة  هايرا در دلموجي از اميد به كين خواهي خسرو، يا آمدن كيخبر به دنپس از مرگ سياوش، 
، پس از قتل سياوش كشور را شاهنامهدر  .دنكمي زنده  كه هنوز طعم اين شكست را از ياد نبرده اند، انيرانيا

  خشكسالي عظيمي (نماد مرگ و فساد و نيستي) فرا مي گيرد:
  ران هوا خشك شد هفت سال                دگرگونه شد بخت وبرگشت حال                زبا          
  شد از رنج و سختي جهان پرنياز                بر آمـد  بــرين  روزگـــار  دراز          

  ) 20-3/198/3019: 1385(فردوسي،                                                    
آن، گودرز خوابي مي بيند كه در آن رؤيا، سروش كه پيك ايزدي است، نشسته بر ابري باران زا، نشان پس از 

  كيخسرو را به گودرز مي نماياند:
  چنان ديد گودرز يك شب به خواب             كـه ابـري بـرآمـد ز ايـران پـرآب         
  به گـودرز گفتي كه بگشـاي گوش   بر آن  ابر باران  خجسته  ســروش                    
  چو خواهي كه يـابي ز تنگــي رهـا              وزين نـامـور تــرك نــر اژدهــا         
  به تـوران يكي نـامــداري نـوسـت              كجـا نـام آن شــاه كيخسروسـت          

 )3/198/3021-4 (  
را به دنبال اين شاهزادة نجات بخش رهسپار مي  دالور ايراني، ردارسو  پسر گودرزگيو،  ، شاه ايران،كاوسكي

  را در زالل چشمه اي از آب مي جويد: -منجي ايران -كند. گيو، كيخسرو
  يكي چشمه اي ديد تابان ز دور           يكي سـرو باال دل آرام  پـور...           
  نديد و شادان دلش بردميدچو كيخسرو از چشمه اورا بديد          بخ           

  ) 336و  3/206/328( 
به ايران مي آورد تا جانشين كيكاووس شود. پس از بازگشت پس از سفري پرمخاطره،  كيخسرو را گيو،

كيخسرو به ايران و نشستن او بر تخت شاهي، رستاخيزي در طبيعت به وجود مي آيد و باران (كه نماد حيات 
  جان مي بخشد:و زندگي دوباره است) زمين را 

  از  ابـر بـهـاران  ببـاريــد  نـم             ز روي زمين زنگ بـزدود غم           
  جهان گشت پرسبزه و رود آب            سر غمگنان اندر آمد به خواب            

 )4/9/18-19 (  
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آن ياري جست. زنده ياد  در تفسير بن ماية انقالب طبيعت در اين داستان، بايد از تفسير اسطوره شناختي

و آيينهاي  "خداي شهيد شونده" ةبازتابي از اسطور رااوش و كيخسرو يداستان سمنظر،  ايناز مهرداد بهار 
كه  خدايي مي داند؛ن) يالنهرنيژه بيو اي غربي (بهيدر آس، 2"آكيتي"يا  1"آكيتو"بزرگداشت اسطورة او، آيين 

آيينهاي سوگواري بر مرگ او انجام مي شد، تا اين كه پس از بهار كه تولد مجدد او با شد و د مييكه شه
نمونة  -3"دموزي"زد ين اير سومري، ايگشت. در اساطدوباره باز ميرويش دوبارة طبيعت همراه مي شد، 

فرزندش  گاه رد، آنيماوش ميينام داشت. س 5"تموز"ر بابلي يو در اساط -4"خدايان گياهي"نخستين همة 
 باز جهانسرسبزي را به بركت، نعمت و  ،اهييگ انزديهمچون ا ،گردد و با بازگشت خودمياز كيخسرو ب

  .)226: 1384راند (بهار، ن ميير زميبرد و به زن مييي است، از بسالو خشكياب را كه ديو افراس اندردگمي
و مي خون ا است كه ازاوش) يدرختي بركنده (ساز رسته اي فردوسي شاخهبه تعبير  نيز شاهنامهكيخسرو    

   رويد تا بركت و فرهي را به ايران و جاودانگي را به نسب و كيان خود بازگرداند:
  كزان بيخ بركنده فرخ درخت            از اين گونه شاخي بر آورد سخت       

)3/167/2559 (  
خسرو مي بينيم. داستان او با اين وصف آغاز مي را در مورد كي "انسان كامل"تكراري از الگوي  شاهنامهدر 

وقتي به خلق انسان كامل منجر مي شود كه  -هنر، نژاد و گوهر -شود كه سه جوهر كامل كنندة سرشت آدمي
  آراسته شود و كيخسرو واجد اين چهار گوهر است: "خرد"به هدايت 

  دتيد باـك و بيـن شناسندة           دتيـرد باـابي خيـه بـچو هر س     
  چو اين چار با يك تن آيد به هم           برآسايد از آز وز رنج و غم     

)3/9/10-11(  
كيخسرو نبردهاي بزرگ كين خواهي سياوش را ميان ايران و توران رهبري مي كند كه فصل مهمي از 

را تشكيل مي دهد و به نبرد مثالي او با افراسياب، كه تكراري از آورد ازلي خير و  شاهنامهآوردهاي حماسي 
(پهلوان/ شاه)  شاهنامهشر است، مي انجامد. كيخسرو، شخصيتي است كه هر دو نمود كهن الگوي قهرمان در 

                                                 
١   . Ākitu 
٢   . Ākiti 
٣   . Dummuzi 
٤   . Vegetation  Goddess  
٥   . Tamuz 
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ه فرجام مي را ب شاهنامهدر مورد او صدق مي كند؛ او هم در نبرد پيشتاز است و مهم ترين نبرد اساطيري 
رساند و هم بر خالف شاهاني چون جمشيد و كاووس، يك شاه كامل، خلل ناپذير و پاكيزه از گناه است. او 

پاك "موبد كمال يافته است كه از جانب بزرگان با لقب  -نقطة مقابل جمشيد و نمونة مطلوبي از يك شاه
  خوانده مي شود: "دين

  ورا خسرو پاك دين خواندند                 بزرگان بـراو آفـرين خواندند           
                                                                                       )5/302/1124(  

  :بركت به بار مي آوردو نعمتي  و فراخ يآبادانبه همين دليل، با نشستن بر تخت، 
  ردكـ م آزاد ـمگنان از غـدل غ               كرداد ـراني آبيـاي وـبه هر ج            
  ز داد و ز بخشش پر از خواسته                تهـن چون بهشت شد آراسيزم            

                                                                                 )3/9/16-17(  
و  Haosravanha اوستامقدس به شمار مي رود. نام وي در كيخسرو، در سنّت ديني زرتشتي نيز شخصيتي 

در فارسي دري به كيخسرو  "كي") كه با پيشوند 104: 1369است (راشد محصل،  Husrawدر فارسي ميانه 
عنوان استوار كنندة كشور و دلير مرد كشورهاي آريايي را دارد كه در كنار  اوستابدل شده است. كيخسرو در 

به ايزد ناهيد قرباني مي دهد و از وي مي خواهد كه او را شهريار همة سرزمينها و  درياي مقدس چيچست
). همچنين در برابر همين درياچه، ايزد 50- 49پيروز بر جادوان و پريان و ستمگران گرداند (آبان يشت/ بند 

اسپ يشت، بند (ايزد نگاهبانان چهار پايان) را براي شكست افراسياب به ياري مي خواهد (درو "درواسپ "
، دينكردسياوش كه مكاني پرديسي و بهشت آساست، متولد شده است ( "گنگ دژ"). او همچنين در 21-3

): مردي آمده از بهشت، براي نجات بشر كه سرانجام به اين بهشت باز خواهد 19، فقرة 61كتاب نهم، فصل 
، فصل داتستان دينيگدسي برپا داشته (، در مرز ايران و توران، آتشهاي مق"گنگ"گشت. او بر فراز كوهسار 

، 16) و پيش از ظهور زردشت، بر آيين مزدايي آگاه بوده، بدان عمل مي كرده است (همان، فصل 60، فقرة 90
). او همچنين، پيامبرانه به بت شكني اقدام مي كند و بتكدة بد دينان را بر كنار درياچة چيچست 19فقرة 

دژ "در شكستن جادوي بد دينان در  شاهنامه)؛ رخدادي كه در 5قرة ، ف25ويران مي كند (همان، فصل 
). از همه مهم تر، در جهان بيني زرتشتي، كيخسرو يكي از 19-245/3715/ 3جلوه گر شده است. ( "بهمن

و ديگر متون پهلوي، او در  "آخرين پيغام زرتشت"جاودانان و نجات بخشان آخر الزّمان است. مطابق يشت 
تخت خود، در مكاني پنهان از ديدگان نشسته است. چون روز رستاخيز نزديك شود، سوشيانت گنگ دژ، بر 
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را ديدار مي كند و در شمار پهلواناني خواهد بود كه موعود زرتشت را در نبرد آخر الزّمان ياري مي كنند 

  ). 524: 1379(صفا، 
ستة بزم و طرب و مشكوي نيست. مه بر خالف ديگر شاهان، شاهي بي حرمسراست كه دل بشاهناكيخسروي 

او كه پادشاهي پرهيزگار و بهره مند از فرّه ايزدي است، مهم ترين توصيه اش به مردمان، خشوع در برابر 
  خداوند است.

  چو پيروز گر دادمان فـرّهي                 بـزرگـي و ديهيـم شاهنشهي           
  شب آيد نيايش مر او را كنيد         ز گيتي ستايش مر او را كنيد                

                                                                                     )5/286/847-8(  
  شناس يزداننباشيد جز پاك                 ساپس شناسيد يكسر يزدان ز            

                                                                                     )5/412/3002(  
  ست:"مرد خدا"و پيش از اين كه پادشاه باشد، يك روحاني و يك 

  بيـامــد خرامـان به جـاي نمـاز             همـي گفت بـا داور پـاك راز         
  رتر ازجان پاك             بـرآرنـدة آتش از تيـره خــاكهمي گفت كاي ب         
  بيــامــرز رفتـــه گنــاه مـــرا              ز كــژّي بـكش دستـگاه مــرا         

                                                                                 )5/381/2456-60(  
و خاشع است و از يمن زهد و پارسايي، به حمايت بي واسطة خداوند آراسته شده  كيخسرو، پادشاهي پارسا

است و حتي قدرت پيش گويي دارد. مهم ترين ابزاري كه تقدس كيخسرو را مجسم مي كند، جام جهان 
نماست كه نشانه اي از اشراق پيامبرانه و علم لدني دارندة آن است. اين جام كه نامش در فرهنگ ايران پس 

به كيخسرو تعلق دارد و  شاهنامهاز اسالم و به خصوص در ادبيات عرفاني با جمشيد عجين شده است، در 
آن را به شخص در اختيار  -1به عنوان واسطه -رمزي از الهام ملكوتي، تأييد و علم الهي است كه اين ابزار

ن و گرگين براي دفع يورش گرازان دارندة آن منتقل مي كند. در داستان بيژن و منيژه، پس از گسيل  شدن بيژ
به مرز ايران و ارمن و تنها بازگشتن گرگين، كيخسرو سرنوشت مبهم بيژن را با دانش خدايي مقدر در جام 

  روشني مي بخشد:

                                                 
١   . Medium 
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  بخواهم من آن جام گيتي نماي          شـوم پيش يــزدان ، ببـاشم به پـاي
  بـــر و بــوم هـــر كشـورا...كجا  هفت  كشـور بـدو انـدرا          ببينـم 

  بگويم تو را هر كجا بيژن است          به جام اندرون اين مرا روشن است
  )   580و  5/42/573-4( 

است . دايره در نقد اسطوره اي، نماد روح  "دايره"نقشي كه جام را در مركز اعتقادات به فر جاودانه مي كند، 
عبير يونگ، بازتاب محتواي رواني انسان و وحدت تماميت ناخودآگاه است. جام با شكل دايره اي خود، به ت

بر كليت جهان بيرون وي باز مي  1"فرديت"جمعي است كه كه خويشتن فرد را در مسير رسيدن به كمال و 
). جام پيش گويي كننده، از ديدگاه انسان شناختي، از ابزارهاي مجسم كنندة 379و 327: 1383تاباند (يونگ، 

در اساطير ايران باستان است؛ يك قدرت ساكت،  "فرّه"به شمار مي آيد كه معادل نيروي الهي  2"مانا" انرژي
نامعلوم و سحرآميز كه در شيئي خاص موجود است و آن را مي توان از اشياي جامد به افراد جاندار و يا از 

رواني سرشار مانا يا ). يونگ معتقد است، نيروي 14: 1344شخصي به شخص ديگر منتقل ساخت (ناس، 
فره، انرژي مسحوركنندة شديدي را در روان آدمي ناشي مي شود؛ در چنين مواردي فرد چهرة كهن الگويي را 

تبديل مي شود كه مي تواند  "فرهمند"يا  4"شخصيت مانايي"و به يك 3در خود شبيه سازي مي كند
محتويات روان فردي خود را در حد انطباق با روان جمعي تورم بخشد و حتي به شخصيت و احساس يك 

: به بودبه دنيا آمده زدي يفرّه اهمين  اكيخسرو ب). 40-38و  33: 1379دست يابد (اوداينيك،  5"ابرمرد"
ستاد. يش او ايرا نماز برد و پ ]سهيو[ران يش آمد و پيتافت، پاز او مي زدييدرحالي كه فرّه ا" روايت ثعالبي،

: 1372(ثعالبي،  "ار در شگفت شد.يي وي بسيران را سخت خوش آمد و از تابش و روشنايي كودك پيبايز
   ؛ تصويري كه فردوسي نيز ارائه مي كند:)141

  ديـد آمـد و رايت بخـردي... ز بـاالي او فــــرّه ايـــزدي                  پـ   
                                                                                             )3/206/3130(  

- ستوده مي با هم ش از كيخسروياني پيار كيهاي هفت شهروشي، فره )5-133بندهاي (شت ين يدر فرورد

 دهيروزي اهورا آفريپ"و  "حكم خوب اجرا شده"، "فرمان مغلوب ناشدني"و  اوفرهمند وشي فره  اماشوند، 

                                                 
١   . Individuation 
٢   . Manna 
٣   . Assimilation 
٤   . Manna-Personality 
٥   . Super-Human 



    پرنيان سخن     862

  
همين نيروي مقدس فرّه و ارتباط د. ي گيرش قرار ميستامورد  گي فزون تربا برجست و جداگانه به طور "اش

-شاه"يا  "موبد -شاه"باعث شده است كه او به يك نمونة آرماني از الگوي  كيخسروآن با جايگاه پادشاهي 
بي بديلي برخوردار  تقدس سياسي ايران باستان از -] تبديل شود؛ نمونه اي كه در فرهنگ ديني6[ 1"پريستار
اند دانستهمي غمبريان وي را پيرانيا اصفهاني ةحمزة كه به گفت ه بودتياف تا آن جا اهميتسنا ين مزدييدر آ شده،

كه از مهم ترين ويژگيهاي ايزدان و  -كيخسرو "اژدها كشي". اصفهاني حتي از بن ماية )36: 1367(اصفهاني، 
 راي مخوف اژدهاي، "ديكوش"كوه سرخي بنام در  چگونهياد مي كند كه او  -قهرمانان ديني و اساطيري است

  .بود، از پا در آورد (همان) افتهيان تسلط يآدم كه بر كشتزارها و
سياسي اين عصر، به  -ي عهد ساساني و تقدس او در سنّت تعليمياوستابه نظر مي آيد، اهميت كيخسرو در 
روحاني، به پايگاه خاص طبقة روحانيون در نظام سياسي آن عصر  -عنوان سرمشقي مطلوب از يك شاه

) بوده است؛ پايگاهي كه شاهان ساساني نيز خود را (دين ساالري 2مربوط شود كه حكومت، از نوع تئوكراسي
  بدان منتسب مي دانستند. 

  
  
  كيخسرو  آزمون نهايي و نقطة عطف تشرّف: نبرد مثالي با افراسياب - 2

، به نقش اين عامل در اثبات برتري نهايي مرام قهرمان شاهنامهاهميت وجود كين خواهيها در روايات حماسي 
شود. مي قرباني شمادر است كه پدر بطنكيخسرو هنوز در راه او باز مي گردد.  بر ضد قهرمان و حقانيت

كين خواهي سياوش وقتي آغاز مي شود كه كيخسرو بر تخت ايران تكيه مي زند؛ چرا كه او ادامة وجود 
پدرش و از شناسه هاي جاودانگي وجود قهرمان مقتول، پس از مرگ ظاهري وي است. كيخسرو براي تكامل 

] معنوي، مسيري از آزمونها را پشت سر مي گذارد تا با غلبه بر مرگ، 8[ 3"تشرّف"ود به اين مرحله از و ور
  شايستگي جاودانگي را احراز كند. 

 -است. گذشتن از اين ور، نمادي از مرگ و تولد دوباره "گذر از آب"يكي از اين آزمونها، آزمون يا ور   
است كه در قالب گذر از دريا و رودخانه جلوه گر  -مردن از صورتي كهنه و زندگي يافتن در صورتي تازه

                                                 
١   . Priest  King 
٢   . Theocracy 
٣   . Initiation 
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پاي به مرحله اي از حيات مي گذرد، از مرحله اي از زندگي مادي  "خوان"مي شود و انساني كه از اين 
داييتي "معنوي مي گذارد. آزمون گذر از آب، ريشه هايي كهن در اساطير ايراني دارد؛ چنانچه زرتشت از آب 

مي گذرد تا بر كرانة اين رود سپيد، با هوم آميخته به شير و شاخة برسم، با اهورامزدا سخن بگويد و او  "نيك
دون، براي به چنگ انداختن ضحاك از اروند رود مي گذرد )؛ فري104را بستايد (آبان يشت، بند 

)؛ و اسفنديار نيز در خوان هفتم 6-2/102/495)؛ رستم در راه نجات كاووس در هفت خوان (1/67/286-7(
) از اين خوان مي گذرند. يك از بارزترين نمودهاي اين ور را 11-6/190/410(  "رويين دژ"خود در مسير 

ينيم كه داستان زندگي و شهرياريش با نمادينگي آب گره خورده است. او بارها از اين در مورد كيخسرو مي ب
آزمون به سالمت مي گذرد؛ نخستين بار زماني كه گيو او را به ايران مي آورد و كيخسرو، بي نياز به كشتي، 

  اسب به آب مي افكند و از جيحون مي گذرد:
  چو كشتي همي رانـد تـا بـاژگاه                  به آب اندر افكند خسرو سياه               
  پس او فرنگيس و گيـو دليـر                      نترسد ز جيحون و زان آب شير           

                                                                                         )3/228/3480-1 (  
روزي بر خاقان چين، وقتي براي نبرد با افراسياب، عازم توران مي شود، خود و ديگر بار، پس از پي

  عبور مي دهد: "زره"لشكريانش را از درياي شگفت، هراسناك و طوفاني 
  گذشتنـد بـر آب  بـر هفت  مـاه                   كه باري نكـرد اندريشان نگاه           
  يد                   نگه كرد هامون جهان را بديدچو خسرو زدريا به خشكي رس          

 )5/352/1980-1 (  
اين نبرد شاه آرماني با قاتل پدرش و مظهر زميني شر، مهم ترين آزموني است كه بايد در مسير تعالي و 
تشرف پشت سر بگذارد. گذر از اين آزمون، وجه مهم ديگري از شخصيت شاه آرماني را نمادينه مي كند كه 

اران ي ، از شمار1سرشروس هاهمنام كيخسرو در وداجنگاوري و مبارزة پايان ناپذير او با شر است. وجه 
تن  60099ان و يست تن از فرمانروايندرا به كمك او بياكه  است ،ر هندييجنگ در اساط رب النوع، 2ندرايا

در نبرد  .)2-561: 1368ارشاطر، يكند (اش نابود ميكشنده ةي گردونرخهادشمن را با چ از جنگاوران
كيخسرو و افراسياب كه تقابلي نمادين از برخورد نهايي خير و شر است، سوية خير (كيخسرو) به ياري 

                                                 
١   . Susravas 
٢   . Indra 
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، از سوي اوستاكمك ايزدي (هوم) بر سوية شر (افراسياب) چيره مي شود. هوم ايزدي است كه به روايت 

موبد پهلوان را در پيروزي نهايي بر شر ياري  -واگذار شده است تا شاه "پيشوايي"اهورامزدا به وي مقام 
در سنسكريت]، جنگاور و فرمانرواي نيك و مظهر پيشوايي  "سومه"[معادل با  1"هئومه"كند. در يشت نهم، 

(البرز)، بلندترين كوههاي جهان و مرز بين زمين و  "هرائيتي"و پادشاهي نيك، باچشمان زرين، بر فراز 
(افراسياب) گناهكار  2"فرنگرسين"قرباني آورد و از او ياري خواست، تا بتواند  آسمان، براي ايزد درواسپ

توراني را گرفتار كند و با بند و زنجير نزد كيخسرو آورد تا در كنار چيچست، به تاوان خون سياوش و 
 ). زرتشت در گاهان، گياه سكري آوري كه19-17اغريرث دلير، وي را تباه كند (درواسپ يشت، بندهاي 

مستي آن مردمان را به كارهاي ناروا مي دارد و مي تواند همان هوم باشد، نكوهش كرده، از آن به زشتي ياد 
ي عهد ساساني از هوم با ستايش و نيايش ياد اوستا)، اما در 32/14و  10/ هات 48كرده است (يسناهاي 

) و حتي يكي از يشتها 11-9اي شده، آماده كردن آن از بهترين كردارها به شمار آمده است (يسنه، هاته
به او اختصاص يافته، به يكي از ايزدان دين زرتشتي در عصر ساساني بدل  "هوم يشت"(يشت بيستم) به نام 
تبديل به مردي بافر و نيك و خردمند از تخمة آفريدون شده كه كيخسرو را در  شاهنامهشده است. هوم، در 

  غلبه بر افراسياب ياري مي دهد:
  يكي مرد نيك اندران روزگار                  ز  تخـم فـريـدون   آمـوزگـار       
  پـرستار بـا فـر و بـرز كيـان                  بـه هـر كـار  با شـاه بستـه ميان       
  پرستشگهش كـوه بودي همه                  ز شادي شده دور و دور  از رمه       
  اين نـامور هوم بود                  پرستنـده دور از بـر و بـوم بـود  كجـا نام       

                                                                                        )5/336/2218-21(  
ط ايزداني كه با موبد توس -. ياري شاه)149(همان، مي خواند  "كمردي از بندگان خداين" نيز هوم را ثعالبي

واسطه از جانب هرمزد آمده اند تا شاه روحاني را به پايگاه الهوتي او متصل كنند، غير از هوم در مورد 
، شاهنامهسروش نيز ديده مي شود كه بسياري از شاهان فرهمند را در موقعيتهاي حساس ياري مي كند. هوم 

 - به نوعي تجسد مي يابد -شمينه پوشي مي شودشكل ايزدي خود را از دست مي دهد و تبديل به پارساي پ
  موبد برد: -و افراسياب را كه از كيخسرو به غاري در كنار دريا پناه برده است، دست مي بندد تا به نزد شاه

                                                 
١   . Haoma 
٢   . Frangrasyana 
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  كجـا نام اين نـامـور هوم بـود                پرستنـده دور از بـر و بـوم بود...         
  ازو ببست                 همي بـردش از جايگاه نشستچو آن شاه را هوم ب         

  )2241و  5/366-8/2221(                                                                         
افراسياب با فريب مي گريزد و در درياچه نهان مي شود؛ به پيشنهاد هوم گرسيوز را شكنجه مي دهند تا 

  صداي نالة او به بيرون جسته، گرفتار كند و به كيخسرو سپارد:افراسياب را كه به 
  بينداخت آن گـرد كرده كمند                    سـر شهـريار اندر آمـد به بنـد         

                                                                                        )5/373/2330 (  
افراسياب، خود در اين نبرد مثالي و نمونه وار، شكل استحاله يافتة اهريمن را در نبرد ازلي با اهورا (يا سپند 

خدا يا اصل ايزدي او، دشمن نيز چهره اي انساني و واقعي تر به  -مينو) دارد. با انتزاع قهرمان انساني از انسان
انسان اوليه و جدايي او از اصل خدايي، دشمنانش نيز  خود مي گيرد. مي توان گفت، به موازات فرديت يافتن

فرديت مي يابند و اگر چه آنها نيز مثل خدايان خاستگاهي فرا انساني دارند (از جمله اهريمن و ديوان و 
 -پريان و يا حتي ضحاك كه ماهيت نيمه انساني دارد)، تبديل به دشمناني با كالبد و شخصيت كامالً بشري

كه مهم  -مي شوند. افراسياب، پور پشنگ، از عهد منوچهر تا دوران كيخسرو -ارجاسپچون افراسياب و 
و متون اوستا دشمن اصلي ايران به شمار مي آمده است. افراسياب، در  -ترين دورة تاريخ حماسي ايران است

او روزگار  ، نقشي مهم دارد. به روايت زامياد يشت،"ضد قهرمان"پهلوي نيز شخصيتي است كه به عنوان يك 
] از فرّه بهرهمند شده بود، اما هنگام 9[ "زين گاو"جواني پر شكوهي داشته است، حتي به خاطر كشتن 

نيز هوم، همين گناه را آغاز تباهي افراسياب و خروج او را  شاهنامهكشتن برادرش، اين فر از او گسست. در 
  بر خداوند، كامل كنندة اين گمراهي مي داند: 

  گفت هوم اين نه آرام توست               جهاني سراسر پـر از نام توست بدو         
  ز شـاهان گيتي بــرادر كـه كشت               كه شد نيز با پاك يـزدان درشت        

                                                                                   )5/368/2244-5(  
، مستشرق نامي، معتقد است كه او در اصل رب النّوع جنگ و يكي از ايزدان و شايد بزرگترين 1حتي هرتل

)؛ او توانا به نيروي جادوست، آن گونه كه قارن، پسر 629: 1379خداي اقوام توراني بوده است (نقل از صفا، 
  كاوه و سپهساالر ايران، درباره اش مي گويد :

                                                 
١   . Hertel 
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  نگ            كه با چشم روشن نماند آب و رنگ يكي جادوي ساخت با من به ج     

                                                                                  )2/19 /213(  
بهره مند مي  -از يك كمك الهوتي -به همين علّت در برابر اين جادوي اهريمني، كيخسرو نيز از ياري هوم

  خير و شر، موازنة نمادين كامل شود.شود تا در تقابل نهايي 
  پايان نمادين كيخسرو و كهن الگوي والدت دوباره   - 3
با جنگ بزرگ  كه همزمان با پادشاهي كيخسرو است از عمر جهان، سوم ةان هزارير زرتشتي پايبه اساط بنا

رسد (سركاراتي، انجام ميران به يملي ا ةز در حماسيري ني، زمان اساطدورهن يان ايپادر اب يكيخسرو و افراس
كه رسالت مقدس شهرياري خود را فرجام يافته مي بيند، در چشمه  كيخسروداستان، ان يپا. در )112: 1378

  اي روشن تن و سر مي شويد تا گيتي را بدرود گويد:
  چو بهري ز تيره شـب اندر چميـد           كـي نامـور پيـش چشـمـه  رسيد        
  آب روشن سر و تن بشست           همي خواند اندر نهان زند و اُستبر آن         
  چنـيـن گـفت با نـامـور بـخـردان           كـه بـاشـيـد پـدرود تـا جـاودان        
  كنـون چـون بـرآرد سـنان آفتـاب            مبينـيد ديگر مـرا جـز به خـواب        

)5/413/3019-22 (  
، رمز رجعت به حالت پيش از شكل پذيري و تجديد حيات كامل و زايش نو است؛ زيرا از غوطه زدن در آب

هست و از سوي ديگر، غوطه خوردن، امكانات بالقوة زندگي و آفرينش  "والدتي"سويي در پي هر انحاللي، 
ند و به بركت را به بار مي نشا "والدتي نو"را مايه ور مي كند و افزايش مي دهد. آب از طريق راز آموزي، 

). 90-189:  1376آيينهاي مربوط به مردگان، موجب رستاخيز پس از مرگ [حيات مجدد] مي شود (الياده، 
بهترين نمود اين باور اساطيري را در اعتقاد به آخرالزّمان زرتشتي مشاهده مي كنيم. در اعتقادات زرتشتي، در 

(= فرشكرد):  "فرشكرت"اي اتّفاق مي افتد كه از آن، به پايان دورة دوازده هزار سالة زمان كرانه مند، مرحله
] تعبير مي شود و در جريان آن، پاكي و پرهيزگاري در frašo-kərəti[در زبان اوستايي:  "نوكردن جهان"

جهان جاودانه شده، چهرة گيتي از جمله پتياره هاي اهريمني زدوده مي شود. اين اتّفاق را، نجات دهندگان 
وشيانتها يا بختاران) رهبري مي كنند؛ افرادي از تخمة زرتشت (با نامهاي هشيدربامي، هشيدر آخرالزّمان (س

[كيانسيه=  "كانفسه"(كه آن را  "كهستان"ماه و سوشيانت) كه در پايان هر هزاره، از سرچشمة آب درياچة 
: 1361: مصطفوي، ] مي خوانند) بر خواهند خاست تا جهان را از فساد پااليش مي كنند (رك10هامون] [



 867    فارسيات و ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

به  "صورتي كهنه"). غوطه زدن در آب، برابر با فرو رفتن قاره اي در اقيانوس و رمزي از ناپديد شدن 221-5
). بر همين اساس، آيينهاي تشرّف در 419: 1376محسوب مي شود (الياده،  "صورتي نو"منظور پيدايش 

) 223: 1368و الياده،  152: 1372مازرن، ميتراييسم و مسيحيت به شرط غسل تعميد صورت مي گيرد (ور
]. انسان شناسان بر اين باورند كه استفاده از آب در غسل تعميد، از اين لحاظ داراي اهميت است كه 11[

زند خرده و  زند ونديداد). بنا به متوني چون 2109: 2007، 1ميرنشان دهندة والدت رواني انسان است (
، در آيين زرتشتي اعتقاد به تعميد و پااليندگي آب و نقش آن در رفع ناپاكيها از روح و جسم ديده مي اوستا

). بهترين نمودهاي اين خويشكاري اسطورة 92: 1369، شايست نشايستشود (نقل از حواشي مزداپور بر 
اي حساس و مهم چون نبرد آب را در داستان كيخسرو مي توان يافت. كيخسرو، شاه پااليش يافته، در موقعيته

  دوازده رخ و پيش از نبرد با افراسياب، تن به آب تعميد مي سپارد و از خداوند ياري مي خواهد:
  به شبگير خسرو سر وتن بشست              به پيش جهانداور آمد نخست           
  بـه بارندگي بپـوشيــد نـو جـامــة بنــدگـي              دو ديده چو ابري           

                                                                                   )5/141/977] (12[  
  او پس از پيروزي نهايي بر افراسياب نيز تن به پرستش مي شويد و شكر مي گزارد:

  ن بجستز بهر پرستش سـر و تن بشست                به شمع خرد راه يزدا         
  بپوشيـد پس جـامـة نــو سـپيـد                نيايش كنان رفت دل پـر اميـد         

                                                                                   )5/381/2454-5 (  
، شاهنامهز آب آغاز شده است. در اين تعميدها، به مثابه تكرار آييني والدت و آفرينش كيهاني است كه خود ا

كيخسرو، پس از آخرين تعميد، با پنج پهلوان (طوس، بيژن، فريبرز، گيو و گستهم) گرفتار برف و توفان شده، 
  ناپديد مي شوند: -كه رمزي از تولد دوباره است -در سپيدي برف

  هم آن گـه بـرآمد يكي باد و ابر               هـوا گشت بـر سـان چشم هژبر      
  چو برف از زمين بادبان بركشيد                نبـد نيــزة نـامــداران پــديــد      
  يكايك به بـرف انـدرون ماندند               ندانم بـدان جـاي چـون ماندنـد       
  يـدنـد در زيـر بــرف                يكي چاه شد كنده هرجاي ژرفزمـاني تپ      

  نماند ايچ كس را ز ايشـان توان                بـرآمـد به فـرجام شيرين روان       

                                                 
١   . Meyer 
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                                                             )5/415 /3046-50(  

كه به بي مرگي رسيده اند، از توس و گيو كه در برف فرو رفته اند  ، در شمار كسانيگزيده هاي زادسپرمدر 
و گرشاسپ ياد شده است و از كيخسرو كه آنان را در روز موعود قيام سوشيانت، بر خواهد انگيخت 

). شكل ديگري از اين پايان نمادين كيخسرو، در روايات شفاهي ايراني، در قالب عروج 63: 1366(زادسپرم، 
شخصيت كيخسرو در و به آسمان (مشابه رستاخيز مسيح در سنت مسيحي) متبلور شده است. و رستاخيز ا

پس از مردم معتقدند كه او،  ،بيروني ابوريحانبه روايت كه  يافته استت ياهم اناسالمي چن دورة اتيروا
نام  "نوروز بزرگ"كه  نيروردفروز ششم و ديدار فرشته اي، در  در كوهي در ساوه ايچشمه ورود در
در اين  سارهاآب چشمه ايرانيان در وشويرسم اغتسال و شست، بيرونيبه گفتة بر هوا عروج كرد.  ،داشت

ديگر مورخان و  .)9-326: 1363روني، يبرك: ( روز، به نشانة بزرگداشت اين واقعه مرسوم شده است
 ريابن اث)، 287/ 1ج  :1369(ه رازي يابوعلي مسكو)، 442/ 1: ج 1352(طبري نويسندگان اسالمي چون 

)، هر كدام با تعابيري متفاوت از ناپديد شدن، پنهان 91/ 1: ج 1364( حمداهللا مستوفي) و 1/286ج : 1370(
  شدن، گوشه گيري، مرگ يا پايان ابهام آميز او ياد كرده اند.

پس از پيروزي نمادين كيخسرو بر افراسياب، مأموريت گيتيانة او تمام شده است. چرخة تشرّف، يك دايرة 
كامل را سپري كرده است و قهرمان تشرّف يافته به پيشگاه كمال، به اصل خود، باز خواهد گشت: قهرمان به 

ه در ادامة جاودانگي او در متون و روايات ايراني ك شاهنامهخدا باز مي گردد. پايان نمادين كيخسرو در 
يا به تعبير  - پهلوي و آيين زرتشتي شكل گرفته، از اين منظر قابل تحليل است: جاودانگي در وحدت خداوند

پاداش پيروزي در آزمون تشرّف است. در آيين  -عرفاني آن، رسيدن به بقاي باهللا پس از فناي في اهللا
به شرط پيروزي در آزمون مي "هاي تفكّر عرفاني است، فرد سالك، رازآموزانه نيز كه از كهن ترين خاستگاه

  )147: 1376(الياده، "تواند بي مرگ شود.
اين مرگ نمادين كيخسرو، عزيمتي است كه به رجعت غايي او در ظهور سوشيانت منجر خواهد شد و 

وز كيهاني بزرگي است ابدي خير و شر، ر -چرخة تشرّف او، با اتصال به چرخة تشرّف انسان در آورد ازلي
كه به سال كيهاني بزرگ تري پيوند مي خورد. مرگ نمادين كيخسرو، بن مايه اي كامالً عرفاني است، چرا كه 

به شمار مي رود. كيخسرو از حكومت و تاج و تخت كناره مي گيرد و مختارانه  "مرگ اختياري"از مقولة 
شده است.  "برگزيده"كه براي رسالتي بزرگ  گام در راه غروب موقت خويش مي گذارد، چون مي داند
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). او در 124: 2000، 1(نورتون "يك انسان بايد بميرد، تا به خويشتن خود دست يابد."يونگ مي گويد كه 
، در تحليل سير تشرّف انسان به سوي خدا، با تمركز بر زندگي مسيح به عنوان يك قهرمان، 2پاسخ به ايوب

داند كه بنا بر مشيت الهي از آغاز جهان برگزيده شده است، خود را از سطح تصريح مي كند كه اگر انسان ب
ناپايدار وجود عادي بشري فزون تر حس مي كند و به سوي خدا نزديك شده، ماهيت بشري او به ماهيت 

). اين سرنوشت نمادين كيخسرو، از ديدگاه نقد اسطوره اي، از 7-106: 1377الهي ملحق مي شود (يونگ، 
انسان كه در اعماق تاريك ضمير  "من"كه در طي آن، است  3"مرگ و تولد دوباره"كهن الگوي ي نمودها

ناخودآگاه هبوط كرده، با گذر از مرحلة دشوار نمادين، ظهور مجدد يا تولد دوباره اي را در قالب بازگشتي 
، 4؛ و سيوگ101-53: 2003رك: يونگ، ؛ كهن الگودربارة اين ( كمال يافته به خودآگاهي از سر مي گذراند

1993 :159-165(.  
و اساطير ايراني به شمار مي شاهنامه چنين الگويي از انسان كامل و فرديت يافته كه كيخسرو نمود بارز آن در 

رود، با دروني سازي چنين مضموني در ضمير وجودي خود، و تشبه جستن به كمال الهوتي ناخودآگاهانه، 
ك مي شود؛ منبعي كه انسان نخستين با گناه آغازين خود از آن جدا شده بود و به گونه اي از خداگونگي نزدي

مثل شهادت مظلومانة مسيح و  -حال، انسان كمال يافته، با جبران اين گناه و يا پرداخت تاوان و كفّارة آن
بل و جواز خلود دوباره در اين بارگاه ملكوتي را كسب مي كند. در حقيقت اين عروج، نقطة مقا -سياوش

متقارني است كه ناخودآگاه انسان آن را در برابر كهن الگوي هبوط قرار داده است. كمپبل در تحليل اين 
تقابل تصريح مي كند كه در حقيقت، معناي هبوط، سقوط فرا آگاهي به ناخودآگاهي است و در مقابل آن 

مان، كسي است كه درون حيات، عبارت است از بازگشت به فراآگاهي و از ميان رفتن جهان و قهر "رهايي"
رسد؛ يعني در عين حيات، راهي به نور ماوراي ديوارهاي تاريك مرگي  "بيداري"فرا آگاهي را بشناسد و به 

  ).7-266: 1385مي گشايد [مرگ اختياري] كه عين زندگي است (كمپبل، 
ر عين تداوم زندگي، فرصت كيخسرو نيز آزمون دشوار بشري اش را، با چنين مرگي به انجام مي رساند، تا د

در چرخة وقفه ناپذير  -زماني كه براي آن برگزيده شده است -رهايي و بازگشت را، براي زماني موعود
  تشرّف خود حفظ كند. 

                                                 
١   . Norton 
٢   . Answer to Job 
٣   . Death and Rebirth 
٤   . Sugg 
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  نتيجه گيري:

موبد فرهمند كياني، فرزند قهرمان ناكام، سياوش و ادامة حيات اوست كه به مثابه اسطوره  -شاه، كيخسرو
روز "شهيدشونده كه از خون خود برمي خيزد، از خون سياوش مي رويد تا در پايان يك  هاي گياهي خداي

كه از نخستين انسان (كيومرث) آغاز شده است، صورتي نمادينه از انسان غايي را به نمايش  "بزرگ كيهاني
ست كه وجود قهرمان اكهن الگوي گذارد. از ديدگاه نقد اسطوره اي، كيخسرو نموداري متعالي و آرماني از 

نمادينگي عنصر آب و اسطورة تعميد، بركت بخشي و بازگرداندن باران و سبزي به طبيعت، فرهمندي و در 
اختيار داشتن جام پيش گويي كننده، آزمونهاي كمال و تشرف و نبرد او با افراسياب كه تكراري از نمونة 

گي بر گجستگي است، شاخصه هاي مثالي هماوردي ازلي خير و شر و متضمن مفهوم پيروزي غايي خجست
ساختاري آن را تشكيل داده اند. ناپديد شدن يا محو شدن نمادين او در برف و بوران يا صعودش به آسمان 
نيز كه با آرزوي رستاخيز مسيح وار او در پايان غايي جهان همراه است، نمايه اي از غروب روز بزرگ 

مرگ و تولد دوباره را در اسطورة او نمادپردازي مي كند. در بنيادين  كهن الگويكيهاني و نشانه هايي از 
تأويل اين داستان از ديدگاه نقد اسطوره اي مي توان گفت: كيخسرو انسان كاملي است كه در پايان يك دورة 
نمادين از تقويم كيهاني، تاريخ اساطيري ايران را، به عنوان الگويي از يك نمونة مثالي، به تاريخ اساطيري 

  ن پيوند مي زند.جها
  پانوشتها:

و  1"ناخودآگاه فردي"يونگ ضميرناخودآگاه انسان را متشكل از دو بخش مي دانست: بخش نخست را  -1
بخش دوم را كه عميق ترين اليه هاي رواني ذهن انسان را تشكيل مي دهد، ناخودآگاه جمعي ناميد. او اين 
روان جمعي را شامل مجموعه اي از تجارب بسيار كهن پيش تاريخي مي دانست كه اگر چه به طور مستقيم 

براي ما امكان پذير مي سازد و در  قابل تشخيص نيستند، اما تأثراتي از خود بروز مي دهند كه شناخت آنها را
   ).998: 2001، 2كهن الگوها متبلور مي شوند (ليچ

كهن الگو، پيش نمونه، نمونة برتر، صورت مثالي يا ازلي؛ مضامين، تصاوير يا الگوهايي هستند كه مفاهيم  -2
) و 172: 1377ران، يكساني را براي سطح وسيعي از بشريت و فرهنگها و مكانها القا مي كنند (گورين و ديگ

  با بن مايه اي مشترك، در اسطوره، رويا و ادبيات تكرار مي شوند. 
                                                 
١   . Personal  Unconscious 
٢   . Leitch 
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و روان  1يونگ اين اصطالح را براي متمايز ساختن نظريات و روش درمان گري خود از روانكاوي فرويد -3
  آدلر به كار برده است . 2شناسي فردي

  .181-147: 1992و ديگران،  3اي، رك: گورين دربارة تاريخچه و آثار مهم در زمينة نقد اسطوره -4
كهن الگوي قهرمان، رايج ترين و شناخته ترين بن مايه هاي اساطيري است و روايت زندگي او، معموالً  -5

شامل بر تولدي معجزه آسا اما مبهم، نيروي فوق بشري زودرس، رشد سريع در قدرت گرفتن و واال شدن، 
اهريمني و گرفتار غرور شدن و افول زود هنگام بر اثر خيانت يا فداكاري  مبارزة زورمندانه عليه نيروهاي

قهرمانانه اي است كه به مرگ وي مي انجامد. قهرمان، تجلّي نمادين روان كاملي است كه ماهيتي فراخ تر و 
). كهن الگوي 238و  6-175: 1979و  4-163: 1383فاقد آن است (يونگ،  "من"غني تر از آنچه دارد كه 

  در چهره هاي نمادين دو شخصيت پهلوان و شاه متبلور مي شود. شاهنامهقهرمان در 
، از قبيل رستم، كيخسرو، شاهنامه، بسياري از مهم ترين و تأثير گذارترين قهرمانان نامي شاهنامهدر  -6

ان) اند. در سهراب، اسفنديار، فرود و حتي اسكندر، نتيجة چنين ازدواجهاي برون پيوندي (ازدواج با بيگانگ
چنين ازدواجي، مرد در پيوند با زني نژاده از قومي بيگانه (به ويژه دشمنان)، نسب و گوهر و توان قوم مقابل 

  را نيز به دست مي آورد و اين به او نيروي بالقوة دو چندان مي بخشيد.
ستي ديني و موبدي، از شخصيتهايي در اساطير ملل، كه پادشاهي و فرمانروايي سياسي را در كنار سرپر -7

موبد، اين نقش را با حمايت فرّه (رمزي از تأييد الهي)  - توأمان بر عهده دارند، با اين عنوان ياد مي كنند. شاه
موبد را در اسطوره هاي ايراني، ابتدا در چهرة جمشيد و سپس  -به دست مي آورد بهترين نمونه هاي شاه

ي، به بهترين صورت اين خويشكاري را از زبان جمشيد، به كيخسرو (كامل ترين نمونه) مي بينيم. فردوس
  نظم كشيده است:  

  منم  گفت  با  فـره  ايـــزدي                       همم شهرياري  و هم  موبدي
  بدان را ز بد،دست كوته كنم                         روان را  سوي روشني ره كنم

                                                                                                )1/39 /7-6(  

                                                 
١   . Psychoanalysis 
٢   . Individual  Psychology 
٣   . Guerin 
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پريستار، بن مايه اي مشترك در اساطير و اديان جهان است كه نمودهاي آن از اساطير كهن  -كهن الگوي شاه

يمان و يوسف) پيامبراني چون سل -خاورميانه و آسياي ميانه تا اساطير هند و اروپايي و اديان اسرائيلي (شاه
  ).297:  1999و...،  1گسترده شده است (دربارة ويژگيهاي اين الگوي كهن؛ رك: دني

كهن الگوي تشرّف، فرايندي است كه در اشكالي چون سفر، گذر از آزمونها، پيكار با نيروهاي شرور و  -8
گروه، به فرد اين  اهريمني و كوشش در راستاي انجام خويشكاريهاي فردي و اجتماعي پذيرفته شده توسط

توانايي را مي بخشد تا آشنايي، اجازه و شرافت ورود به مرحلة متعالي تري از آگاهي را كسب كند. كهن 
الگوي تشرّف را استعارة تجسم يافته اي از روندي دانسته اند كه فرد براي آموختن مي بايستي طي كند 

[من پيشين] قهرمان  "من"كردن سطوح متفاوتي از  )؛ پيكاري كه گاه به بهاي قرباني295: 2009، 2(هاوستون
)، نهايتاً به جداسازي فرد از مرحلة پيشين و ورود به وضعيتي جديد منجر مي شده 94: 2002، 3(پدرسون

  ). 101: 1967، 4است (هندرسون
و  كسي از تازيان بود كه بر ايران چيره شدبندهش، : به روايت Zengawو پهلوي  Zainigav اوستادر  -9

). بدين 1000: 1384افراسياب به خواهش ايرانيان او را از ميان برداشت و شاه ايرانشهر شد (دوستخواه، 
ترتيب، افراسياب نيز چون جمشيد، الگويي از اوج و انحطاط را پشت سر گذارده تا تبديل به شاهي اهريمني 

  شده است.
كتب فارسى ) و در Kyansihيه (در پهلوى كيانسو  )Kansoya( كانس اويا ،اوستاهامون، در ةنام درياچ -10

محل ) اين درياچه مركز گسترش دين زرتشت و همچنين 66(بند  زامياد يشت. در كانفسه ثبت شده است
  ) خوانده شده است.6-92(بندهاي  ظهور سوشيانت

يا حتي نام در موارد آزمون يا تجربه اي خاص، يا براي  تازه واردين به دين  5در مسيحيـت، تعميد -11
)، همچنين براي به دست فراموشي سپردن و تصفية گناهان (توبه) نيز انجام مي 157: 1982، 6گذاري (موريس

  ).baptism: ذيل واژة 1997، 7شود (بوكر

                                                 
١   . Dani 
٢   . Houston 
٣   . Pedersen 
٤   . Henderson 
٥   . baptism 
٦   . Morris 
٧   . Bowker 
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و  6-5/359/2105، 5-5/333/1654؛ رك: شاهنامهبراي مشاهدة ديگر نمونه هاي تعميد كيخسرو در  -12
5/364/2193-4. 

  
  نامه:كتاب 
   .رين روحاني، اساطيخ كامل، ترجمة محمد حسيتار ): 1370( ريابن اث

 ترجمة ،)اءيخ سني ملوك االرض و االنبيتار(  شاهان و پيامبران تاريخ )،1367حسن ( بن حمزه اصفهاني،

 .1367 .ريركبيام ،دوم چاپ تهران، شعار، جعفر

 .1368ترجمة نصراهللا زنگويي، تهران، آگاه، ، آيينها و نمادهاي آشناسازي ):1368الياده، ميرچا (

  ، ترجمة جالل ستاري، چاپ دوم، تهران، سروش.رساله در تاريخ اديان ):1376(  __،   __  
  ، ترجمة عليرضا طيب، تهران، ني.يونگ و سياست): 1379اوداينيك، ولوديمير والتر (

  م، تهران، مرواريد.جلد، چاپ نه2)، گزارش و پژوهش: جليل دوستخواه، 1384( اوستا
، گرد آوري و ويرايش:ابوالقاسم اسماعيل پور،چاپ چهارم، تهران، از اسطوره تا تاريخ): 1384( رداد ه ار، م ه ب

  چشمه.
  ، ترجمة اكبر دانا سرشت، چاپ سوم، تهران، اميركبير.آثارالباقيه ):1363بيروني، ابوريحان (

د محمد روحاني، دانشگاه يس ة، ترجمريخ غررالسيتار پارسيِِ، كهن ةشاهنام ):1372(ن بن محمد يثعالبي، حس
  .مشهد فردوسي

   .سروش ،تهرانابوالقاسم امامي،  : تجارب االمم، ترجمة)1369(ه يابوعلي مسكو، رازي
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگيتهران،  ،نجات بخشي در اديان: )1369(راشد محصل، محمد تقي 
  )، ترجمة جاللي نائيني، تهران، تابان .1348( ) ريگ ودا (گزيدة سرودها

ترجمة محمد تقي راشد محصل، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات گزيده هاي زادسپرم،  :)1369(زادسپرم
  فرهنگي.

  ، تهران: قطره.مقاالت فارسي ةديگز ؛هاي شكار شدههيسا ):1378 ( سركاراتي، بهمن
  مزداپور،  مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.ترجمة كتايون  ،)1369( ايست نشايستش

 .1379، چاپ ششم، تهران، اميركبير، حماسه سرايي در ايرانصفا، ذبيح اهللا: 
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، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران، بنياد تاريخ طبري (تاريخ الرسل و الملوك)): 1352طبري، محمد بن جرير (

  فرهنگ ايران.
ج)، چاپ 9مجلد ( 4، به كوشش سعيد حميديان، ه (از روي چاپ مسكو)شاهنام): 1385فردوسي، ابوالقاسم (

  هشتم، تهران، نشر قطره.
  . اب ت آف  ل د، گ ه ش ممترجم: شادي خسروپناه، ،  ره ه چ زار ه  ان رم ه ق): 1385(وزف ، ج ل ب پ م ك

راهنماي رويكردهاي نقد ): 1370گورين، ويلفرد. ال.، جان. ار. ويلينگهام، ارل. جي. ليبر، و  لي. مورگان (
 ، ترجمة زهرا ميهن خواه، چاپ چهارم، تهران، اطالعات.ادبي

  .ريركبيامتهران، ي، ين نواياهتمام عبدالحسه ب ،دهيگز خيتار ):1364( حمداهللا، مستوفي
  ، تهران، اميركبير.سوشيانت يا سير انديشة ايرانيان دربارة آخر الزمان): 1361مصطفوي، علي اصغر (

  ، ترجمة علي اصغرحكمت، تهران، انتشارات فرانكلين.تاريخ جامع اديان ازآغاز تا امروز): 1344ناس، جان (
   .1372، چشمهتهران، ، نادرزاد مترجم بزرگ ،آيين ميترا: ورمازرن، مارتن يوزف

حسن  ةترجم ،ان تا فروپاشي دولت ساسانييران از سلوكيخ ايتار ؛رانيخ ملي ايتار ):1368( ارشاطر، احساني
  ر.يركبيام ،انوشه، تهران

  ، ترجمة محمود سلطانيه، چاپ چهارم، تهران، جامي.انسان و سمبولهايش ):1383يونگ، كارل گوستاو (
 .جامي ، تهران، ي ان واد روح ف ة م رج ت ، وب يا  ه ب  خ اس پ ):1377 ( ---،    ---  
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