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كهن الگوي جنگ بزرگ كيخسرو
وحید رویانی
استادیار دانشگاه گلستان
تاریخ دریافت39/2/2 :؛ تاریخ پذیرش39/9/22 :

چكيده
یونگ در تحليل رویا از عناصري نام ميبرد كه وووداهان را بها هي یها از امهور زنهيگي فهردي
نميتوان توضيح داد و ظا راً اكل اي ابتيایي ،ذاتي و موروثي ذ ن بشر را تشكيل ميد ني .یونهگ به
این عناصر كهنالگو ميگویي و آنها را نيرویي بالقوه در روان ومعي انسان ا مهيدانهي كه بها تووه به
انگيزه ا و تحریكات بيروني واكنش نشان داده و فعاليت خود را آغاز ميكنني و در خيالبافي ا ،رویا ها و
آثار نري خود را نشان ميد ني .در ميان متون ادبي ایران اا نام ب خاطر ساختار خها اسهاطيري
ك دارد یكي از بهترین وایگاه ا براي تجلي و بازنمود كهنالگو اي ناخودآگهاه ومعهي ایرانيهان اسهت.
یكي از این كهنالگو ا داستان ونگ بزرگ كيخسرو است ك یا بار پيش از این به صهورت اسههوره
باران زایي متجلي ايه و دوباره با حمل افراسياب ب ایران و رواج خشاسالي و كشت اهين سهياوش و
بر م خوردن نظم كيهاني و اكست اين ساختار آسماني روي زمين دوبهاره فعاهاش اهيه و در حماسه
ملي ایرانيان متجلاي مياود ،يف نویسنيه مقال تحليهل ایهن دو داسهتان به ظها ر متاهاوت اسهت و
نشاندادن این نكت ك این دو داستان دو تجلاي وياگان از كهنالگویي است كه در ناخودآگهاه ومعهي
ایرانيان ثبت ايه است.
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واژگان کليدي :كهنالگو ،اسهوره بارانزایي ،ونگ بزرگ كيخسرو ،نظم كيهاني.

پيشينه تحقيق
داستان كيخسرو ب خاطر دااتن پيچييگي مضموني خا  ،پر رمز و راز بودن ،ماوراي نبرد
خير و ار و مچنين ب خاطر اخصيت منحصر ب فرد و رازآميز كيخسرو و پایان اكو مني زنيگي او
یكي از داستان اي وذااب اا نام است ك از گذات تاكنون دائماً مورد تووا اسهورهپژو ان و ا ل
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تحقيق بوده است .برخي از این پژو شگران بيون ي رویكردي صرفاً ب تحليل داستان پرداخت اني ك
برامردن این آثار در حوصل مقال حاضر نمي گنجي ،اما برخي با دیيگا هاي گوناگون این داستان و
قهرمان آن را تحليل و بررسي نمودهاني ك ب ترتيب آنها را برميامریم .یكي از قيیمي ترین این
رواها روش تأویل عرفاني است ك سابق آن ب سهروردي بر ميگردد ،او در آثاري چون الواح عمادي و
صاير سيمرغ و لغت موران ب ونب اي گوناگون رازوارگي كيخسرو اااره كرده و كيخسرو را مچون
«ااه-پيامبري تصویر مي كني ك گویي ب وهان آميه است تا مأموریتي الهي را ب انجام برساني و
سپس ب وطن اصلي خویش بازگردد یا عروج كني» (پورنامياریان .)22 :1932 ،از ميان آثار پژو شگران
ويیي نيز ك مين ايوه را در پيش گرفت اني ميتوان ب مقاالت و كتاب اي زیر اااره كرد :مقال
«مرگ كيخسرو» از مرتضي ثاقب فر« ،ونون فرزانگي» از اورنگ خضرایي« ،كيخسرو فر مني ب
روایت فردوسي و سهروردي» از فاطم ميرسي ،و مقال «حماس  ،اسهوره و تجرب عرفاني :خوانش
سهروردي از اا نام » از اميي مياني .از ميان كتابها نيز كساني چون تقي پورنامياریان در رمز و
داستان اي رمزي و عقل سرخ ،حسينعلي قبادي در آیين آین  ،و سعيي حمييیان در درآميي بر
انيیش و نر فردوسي در بخشي از این آثار ب تحليل داستان كيخسرو با چنين رویكردي پرداخت اني.
روش دوم رویكرد تهبيقي است ك در آن نویسنيه سعي كرده است از طریق مقایس كيخسرو با برخي
اخصيت اي تاریخي یا اساطيري وووه ااتراک آنها را بيابي ،از ومل « :وووه مشترک ميان مهابهارات
و اا نام از دارمستتر« ،كيخسرو و كوروش» از والش خالقي مهلق« ،سياوش ،مسيح و كيخسرو» از
سجااد آیينلو« ،گراش وامي بسان كيخسرو» از نقيب نقوي و وام اي اسهورهاي در ایران و اروپا از
بهمن نامور مهلق .روش سوم رویكرد اسهوره اناختي است ك بيشتر مورد تووا پژو شگران بوده
است ،و از ميان آنها ميتوان ب «اسهوره كيخسرو در اا نام » از ابوالقاسم اسماعيلپور« ،تحليل
داستان كيخسرو از اا نام بر اساس روش نقي اسهورهاي» فرزاد قائمي و از كتابها حماس سرایي در
ایران از ذبيح اهلل صاا ،پژو شي در اساطير ایران ،از اسهوره تا تاریخ و وستاري در فر نگ ایران از
مهرداد بهار و پيوني اي ایراني و اسالمي اسهوره پارزیااش از والش ستااري .از ميان آثار ذكر ايه ي
كيام ااارهاي ب ونگ تيشتر و اپوش نكرده و ب اخصيت ایي كلييي چون گرسيوز و گودرز و...
نپرداخت اني و در مورد برخي اخصيت ا چون وم فقط اطالعات مووود در متون تاریخي و اساطيري
را تكرار كرده و الگوي كيهاني آنها را نيافت اني .نویسنيه در این مقال سعي دارد ابتيا كهن الگو را از
دیيگاه یونگ و پيروان مكتب او 1توصيف كرده و سپس با رویكردي الگوميار از طریق مقایس دو تجلاي
و بازنمون یا كهن الگوي ناخودآگاه ومعي ایراني ب كشف و ترسيم كهن الگوي مووود برسي.
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مقدمه
کهنالگو چيست؟
یونگ در تحليل رویا از عناصري نام ميبرد ك فرویي ب آنها «بقایاي قيیمي» ميگات ،یعني یا
سلسل ااكاش ذ ني ك وووداان را با ي یا از امور زنيگي فردي نميتوان توضيح داد و ظا راً
اكل اي ابتيایي ،ذاتي و موروثي ذ ن بشر را تشكيل ميد ني ،او معتقي است اساس ذ ن ما را رواني
بسيار كهن تشكيل ميد ي ك پژو شگر مجرب ذ ن ميتواني ابا ت ایي ميان تصاویر رویاي انسان
ويیي و محصوالت ذ ن ابتيایي «تصویر اي گرو ي» و مای اي اصلي اساطيري آن مشا يه كني
(یونگ .)122 :1932 ،او سرنمون (كهنالگو) را مچون پسزمين تاریخي روان آدمي ميبيني ك ب
صورت فشرده حامل تمام توالي آثار و نشان ایي است ك از زمان بيزمان تعيينكننيه ساختار روان
آدمي بوده است ،و معتقي است با كنكاش در ضمير ناآگاه ب رویا اي آانایي از ساختار سرنموني
ميرسيم ك با نقشمای اي اساطيري مراه است .در واقع نيروي آفریننيه دروني م وا مان روان
و مان مغز آدمي است ك ب ا اختالفي ناچيز در ر كجا ب ووهي یكسان عمل ميكني (مورنو:1931 ،
.)23
این نيرو تمایلي وهاني است براي اكل دادن انيیش ا و تصاویر مشخص و رفتار در راه اي
مشخص ( .)Sharp, 2001: 14مچنين ب این نكت بایي اااره كرد ك كهنالگو ا سيستم آمادگي براي
عملاني و ساختار مغز ،آنها را ب ارث برده است ك از طریق آنها روان با طبيعت متصل مياود .و دیگر
اینك كهن الگو ا ب خودي خود قابل عرض و نمایش نيستني ،بلك تأثير آنها در تصاویر كهنالگویي و
درونمای ا مشهود است .آنها عوامل و درونمای ایي ستني ك اوزاء رواني را در تصاویر خاصي ب
نمایش ميگذارني ك ب عنوان تصاویر كهنالگویي اناخت مياوني .این تصاویر ب عنوان الگو ا و
درونمای اي وهاني از ناخودآگاه ومعي ميآیني و مضمون اصلي مذا ب ،اساطير ،افسان ا و
داستان اي عاميان ستني ( .)Sharp, 1991: 13فورد م مي گویي وو ره دستاورد فكري یونگ آن
است ك كهن الگو یا مووودیت روان تن است ك دو ولوه دارد :یا ولوه با انيام اي وسمي و ولوه
دیگر با ساختار اي رواني ناآگاه و بالقوه ارتباط تنگاتنگ دارد .مولا وسمي سرچشم سائق اي
اهواني و پرخااگر است و مولا رواني خاستگاه ااكاش خياش پردازان اي است ك كهنالگو ب واسه
آنها در ضمير ناآگاه بازنمود ناقص ميیابي (مادیورو ،ویلرایت .) 239 :1932 ،درباره نوع و تعياد این كهن
الگو ا بایي گات آنها مان قير پرامارني ك وضعيت نوعي زنيگي روني بيپایان تكرار این تجربيات را
در سرات رواني ما حا كرده اس ت ،رچني ن مچون ااكاش آكنيه از محتوا ،بلك بيواً در قالب
ااكالي فاقي محتوا ك فقط امكان نوعي خا از ادراک و عمل را آاكار ميكنني ( مان .)232 :فراي
معتقي است كهن الگو اي اساطيري عناصر اساسي اكل د نية تجربة ادبي ستني ()frye, 1957: 34
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و در ادبيات واقعگرا ،كهنالگو ا 2تغيير اكل ميد ني ،اما ناپيیي نمياوني و این وظيا منتقي است
ك آنها را كشف كني (.)Meletinsky, 2000: 88
جنگ بزرگ کيخسرو
در اا نام ب تناسب موضوع ك اثري اساطيري و حماسي است داستان اي فراواني ووود دارد ك
كهنالگو اي مووود در ناخودآگاه ومعي ایراني در آنها تجلاي یافت است .این داستان ا ك در دوره
اي پيش از فردوسي ساخت و پرداخت ايهاني توسط او ب نظم درآميه و وارد اا نام ايهاني .ما در
ايوه نقي كهن الگویي براي یافتن ریش این داستان ا و پي بردن ب الگوي اصلي آنها ك در ناخودآگاه
ذ ن داستانپرداز ایرانيان واي داات بایي ب كهنترین منابع مووود و یا داستان اي عاميان مراوع
كنيم و با تهبيق اوزاء ،عناصر و اخصيت ا نمون اصلي را پييا كنيم .یكي از این داستان اي اا نام
ك كهن الگویي قيیمي و كيهاني در آن نمود و بروز یافت  ،داستان ونگ بزرگ كيخسرو است ك ب
پيروزي كيخسرو و مرگ افراسياب ختم مياود .این داستان اایي كاملترین داستاني بااي ك تمام
اوزاء و عناصر آن با داستان اساطيري نبرد تيشتر و اپوش ك تجلاي دیگري از كهنالگوي نبرد خير و
ار و صورت ازلي صلح و آرامش بهشتي و مانياال است تهابق دارد .در اینجا ابتيا ب توصيف این داستان
پرداخت و سپس آن را با داستان كيهاني نبرد تيشتر و اپوش تهبيق مي د يم تا با تحليل داده ا و
وستجوي وووه ااتراک آنها ب كهن الگوي اصلي برسيم.
كيخسرو پس از رسيين ب سلهنت قسم ميخورد ك افراسياب توراني را ب انتقام خون پيرش
سياوش بكشي و براي مين امر توس را ب عنوان فرمانيه لشكر ب ونگ تورانيان ميفرستي .در این
ونگ لشكر ایران از افراسياب توراني اكست خورده و ب ایران برميگردد .پس از ميتي افراسياب ب
ایران حمل ميكني ،كيخسرو مراه رستم با چني لشكر ب مقابل او ميرود ك افراسياب پس از
ونگ ایي طوالني ميت و كشت اين وزیرش ،پيران ویس  ،و پسرش اييه و اكست خوردن
لشكرش ،فرار كرده و در بهشت كنگ ك در ميان دریا قرار دارد پنهان مياود .كيخسرو او را دنباش
كرده و پس از ميتي دژ او را فتح ميكني و افراسياب در وهان آواره و سرگردان مياود:
ميگشت رواي بيخورد و خواب
وزآن پس چنان بي ك افراسياب
ميش ههراسهان ز بيهم گهزنهي
ن ایمن ب وان و ن تن سودمني
ك بااي ب وان ایمن و تنيرست
مي از وهان وایگها ي بجست
(فردوسي ،1931 ،ج)912 :4
باالخره در نزدیكي بردع باالي كو ي ميرود ك قلا اش ناپيياست و در غاري ك در اا نام ب
نگ افراسياب اهرت دارد ،پنهان مياود .وم ك عابيي پشمين پوش است در نزدیكي غار مشغوش
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عبادت است ك با انيين نال اي افراسياب و اطاالع قبلي از سرنوات او ب ویاتش پي ميبرد و او را
دستگير كرده و با زناار خود ميبنيد و ب درگاه كيخسرو ميبرد تا ب او تحویل د ي .در نزدیكي دریاچ
چيچست (ارومي ) دلش براي او ميسوزد و انيكي بنيش را سست ميكني و او از فرصت استااده كرده
و ب دریاچ گریخت و پنهان مياود .پس از رسيين كيخسرو و آگا ي یافتن از ماورا ،وم ب او
مي گویي ك براي وادار كردن افراسياب ب تسليم ،بایي برادرش گرسيوز را اكنج د ني و كيخسرو ب
این وسيل افراسياب را از دریاچ بيرون كشييه و ميكشي.
ماجراي تيشتر
داستان دومي ك ب عنوان ولوهاي از كهنالگو در ماوراي ونگ بزرگ كيخسرو بازنمود یافت
است ،ماوراي تيشتر 9و ونگ او با اپوش دیو براي ر ایي آب ا و بارانزایي است .این داستان ب خاطر
ا مايتي ك نزد ایرانيان داات در بسياري از متون زرداتي از ومل اوستا ،بني ش و مينوي خرد و...
ذكر ايه است ك م آنها با كمي تااوت ب یا ماورا اااره ميكنني .آنچنان ك در اوستا آميه تيشتر
فرات باران است و نها آب را در خود دارد و مردمان و چهارپایان انتظار او را ميكشني تا سرچشم
آبها را واري كني (پورداود ) 941 :1922 ،تيشتر آب را با مكاري ایزد باد و برز ایزد و را نمایي بهمن
و وم ایزد ب ابر ميرساني و ارداي فرو ر آن را پيمان گري ميكني (فرنبغ دادگي .)14 :1932 ،در این
ميان گرو ي از دیوان و وادوان و پریان ك سركرده آنان اپوش دیو و سپوزگر (اسپنجغر) دروجاني
پتيارگي ميكنني و ولو رسيين باران ب زمين را ميگيرني (مزداپور .)932 :1923 ،در این نگام تيشتر
تركيب وسماني ميپذیرد و در دریاي فراخكرت ب ونگ اپوش دیو ميرود .او در ده اب اوش ب صورت
مردي پانزده سال  ،در ده اب دوم ب صورت گاوي زرین ااخ و در ده اب سوم 4ب صورت اسبي سايي
و زیبا با گوش اي زرین و لگام زرنشان در برابر اپوش دیو ظا ر مي اود (پورداود )943 -3 :و اپوش
دیو ب صورت اسبي سياه و سهمناک و كل و بي دم در مقابل او ميایستي ،ك در این ونگ تيشتر
اكست ميخورد .تيشتر ب ا ورامزدا گل مي كني ك اگر مردم در نماز مرا ستایش كنني من قوات ده
اسب ،ده اتر و ...خوا م گرفت .ا ورامزدا خودش تيشتر را ستایش ميكني و ب او نيرو مي بخشي و او
دوباره ب صورت اسبي سايي بر اپوش ظا ر مياود و ر دو ب م در ميآویزني ( مان .)939 :در این
ميان مرا ان تيشتر با دیوان مي ونگني ،از ومل آتش وازات با اسپنجروش گالویز مي اود و گرزي
بر سر او مي زني ك ب سبب س وزش آتش آن گرز و گيازش آب رواني در ابر پيیي مي آیي ك ب آن
آذرخش مي گویني و اسپنجروش ب خاطر درد آن گرز فریادي ميكشي ك ب آن غراان مي گویني(فرنبغ
دادگي .)31 :پس از این ماورا تيشتر ،اپوش را در وقت ظهر اكست ميد ي و از دریاي فراخكرت دور
ميكني و آب را واري ميكني (پورداود :مان) .آنگاه تيشتر او را با زنجير از م نگسيختني چنيال
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مي بنيد چنان ك گویي یا زار مرد ك در قوت بين قویترین مردمان بااني یا مرد تنها را ب بني
دركشني ( مان .) 912 :و اینگون ونگ تيشتر و اپوش با غلب نيرو اي ا ورایي بر دیوان ا ریمني و
ر ایي آب از چنگاش آنان پایان ميیابي.
مقايسه دو داستان
 -3شخصيت
حاش اگر بخوا يم دو داستان را مقایس كنيم ميبينيم ك ر دو داستان ب لحاظ عناصر ساختاري
یعني نوع اخصيت ،روني اكل گيري و پيشبرد ماورا و نوع حوادث و درونمای و نتيج كامالً ابي م
ستني و در واقع دو داستان دو ولوه متااوت از ناخودآگاه ومعي ایرانيان در دو دوره مختلف مي
بااني ك ر دو بر اساس كهنالگوي نبرد خير و ار مووود در ذ ن پيش تاریخي ایراني ساخت ايه و
ال
ر یا ب صورتي متجلي ايه است ،و تحليل و مقایس وزء ب وزء داستان ا وووه تشاب آنها را كام ً
آاكار مي كني .در ر دو داستان ونگ بين دو گروه نيرو اي متضاد اتااق ميافتي ،در یا سو
نيرو اي ا ورایي قرار دارني ك كامالً پاكني و بري از رگون عيب ،یعني در ونگ اوش تيشتر ك فرات
باران است و وم و بهمن و ایزد واي و ...ك م از ایزدان ستني و در ونگ دوم كيخسرو و گودرز و
وم و ...ك از بروست ترین و پر يزگارترین اخصيت اي اا نام ميبااني .در وهت مقابل در ونگ
اوش اپوش دیو قرار دارد ك یاران او از ومل اسپنجروش م از دیوان و پریاناني .و در ونگ دوم
افراسياب و گرسيوز و گروي زره و سایر سپاه توران ك عامل خرابي و ایجاد بينظمي و ونگ ستني.
اخصيت اي دو داستان ب خاطر وووه ابا ت بسيار نزدیكي ك با م دارني دو ب دو قابل مقایس اني
و اخصيت آنها را در قالب تصویر اي زیر مي توان نشان داد ،ك رنگ ر یا از اخصيت ا با تووا ب
نوع عملكرد او و وایگا ي ك در آن قرار دارد از سايي تا سياه متغير است.
 -3/3اپوش ديو و افراسياب
اپوش 3دیو آنچنان ك در اوستا و سایر متون زرتشتي وصف ايه ،اسبي سياه و راسناک است ك
عامل ارارت و خشا سالي است و ر ساش باران را در دریاي فراخكرت ب بني ميكشي و مانع رسيين
آن ب مردمان و گيا ان و وانوران مياود .افراسياب از چني وهت با او مرتبط است :یكي از وهت نام
ك در اوستا نام او فرنگرسين 1است ب معني كسي ك بسيار ب راس ميانيازد (پورداود ،1922 ،ج:1
 ) 211و مانهور ك ذكر اي اپوش دیو نيز در اوستا اسبي سياه و راسناک است .دیگر این ك او
مانني اپوش با خشاسالي مرتبط است و در برخي منابع ایراني از ومل بني ش (فرنبغ دادگي)193 :
و مينوي خرد (تاضلي )41 :او را عامل خشاسالي ايیي ایران دانست اني و «در تواریخ اسالمي چون
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فارس نام ( ،)93اخبارالهواش ( )23و تاریخ طبري ( )912آميه است ك او در ميت تسلاهش بر ایران
كاریز ا را انباات و چشم ا را كور كرده ،آنچنان ك قحهي ایران را فراگرفت است» (صيیقيان،
 .) 912 :1931سوم این ك او نيز مچون اپوش ،دیوي دریایي است و بهشت كنگ او درون آب قرار
دارد و مچنين نگامي ك از دست وم ميگریزد در دریاي چيچست پنهان مياود .و آخرین وو
ابا ت این است ك او تجلاي زميني ا ریمن است و زنيگي او مانني دیوان سراار از خشونت و خشم
و ظلم و سيا ي است ك حتي برادرش ،اغریرث ،را مي كشي و پس از قتل سياوش درصيد كشتن نوه-
اش كيخسرو بر ميآیي.2
 -2/3اسپنجروش و گرسيوز
اسپنجروش 3در داستان باران زایي تنها دیوي است ك نامش در كنار نام اپوش ب عنوان عامل
خشا سالي ذكر ايه است .در این داستان از دیوان دیگر با عنوان كلي دیو و پري یاد ايه است ،اما
نام اسپنجروش در كنار نام ضي قهرمان داستان و ب عنوان اخصيت دوم و یاریگر ضي قهرمان در
ولوگيري از واري اين آب ذكر ايه است .گرسيوز نيز در اا نام نقشي ابي اسپنجروش در متون
اساطيري دارد .او برادر و مشاور افراسياب است و در تمام ونگ ا و از ومل ونگ بزرگ كيخسرو
مراه اوست و سياوش نيز ب تحریا او كشت مياود .ابا ت اي این دو اخصيت در پایان دو
داستان بيشتر آاكار مي اود ،زیرا ر دو اخصيت نقشي كلييي در خاتم یافتن داستان دارني و در
واقع پيش از ضرب خوردن و نال و غراش این دو اخصيت داستان وارد مرحل نهایي خود ك پيروزي
نيرو اي ا ورایي بر ا ریمني است نمياود .در داستان بارانزایي زماني ك تيشتر براي بار سوم با
اپوش مي ونگي و ایزدان ب كما او ميآیني ،آتش وازات گرزي بر سر اسپنجروش ميزني ك در اثر
آن گرز ،او بانگي سهمگين ميكني ك ب آن غراان ميگویني و آذرخش در آسمان پيیي ميآیي(فرنبغ
دادگي 31 :و مزداپور )933 :پ س از این غراش تيشتر اپوش را اكست داده و آبها واري مياوني .در
داستان كي خسرو نيز زماني ك افراسياب در دریا پنهان ايه است ،روزبانان كيخسرو با را نمایي وم،
گرسيوز را اكنج ميد ني ،آنچنان ك او فریاد ميكشي و مينالي و ب خاطر نال اي او افراسياب از
آب بيرون آميه و تسليم مياود:
برفتني با تيغ و گيلي سپر
بارمود تا روزبانان در
ز رخ پرده ارم را بردریي
ب دژخيم فرمود تا بركشيي
چنين تا نمانيش ب تن ي تاو
مي دوخت بر كتف او خام گاو
وهان آفرین را مي یار خواست
برو پوست بيریي و زنهار خواست
پر از درد گریان برآمي ز آب
چو بشنيي آوازش افراسياب
(فردوسي.)922 :
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 -1/3تيشتر و کيخسرو
ستاره تيشتر آنچنان ك در متون زرتشتي آميه سپا بي ارق و نگهبان آب است (فرنبغ دادگي:
 ) 44ك در طي ونگي س مرحل اي ب یاري فروردین ،آب را از چنگ اپوش ،دیو خشكسالي ،ر ا كرده
و با یاري باد آن را ب كشور ا ميرساني ( مان .)43 :ب خاطر ا ميتي ك آب در سرزمين خشا ایران
دارد و خير و بركتي ك از این راه ب مردم ميرسي در ردهبنيي اي كيهاني ،تيشتر مهتر و بهتر و
ارومنيتر و فراهمنيتر ستارگان دانست ايه ك م بهرهمنيي و رفاه وهان ب وسيل او تأمين مي اود
(تاضالي .) 12 :1923 ،مچنين ا ورامزدا در یشت ا تيشتر را ب خاطر مقاومت كردن بر ضي پري
خشاسالي مچون خود اایست ستایش دانست است (پورداود،1922 ،ج )912 :1و آنچنان ك دكتر
اسماعيلپور درباره وشن تيرما سيزه او اااره كرده «پرستش ایزد -ستاره تيشتر از دوره ني و ایراني
بن مای این وشن و الهامبخش عام در تقيس آب و رواج مراسم آبپااان در اقصي نقاط ایران گردیيه
است» (اسماعيلپور .)32 :1931 ،كيخسرو نيز یكي از بزرگترین و بروست ترین اا ان اا نام است
ك از وهات مختلف در ميان اا ان مورد توو است ،او م اسباب قيرت و اوكت را دارد و از اكوه
و فر ایزدي برخوردار است ك ب وسيل آن مي تواني افراسياب را اكست د ي و ایران را پس از ساليان
متمادي از دست او نجات د ي و انتقام خون سياوش را بگيرد .او نمون اهریاري آرماني است ك بر
كشور اي گوناگون حكومت كرده و ب لحاظ اخصيت ي كم و كاستي نيارد .در فروردین یشت
(بني اي  )199-193فرهواي او ب عنوان فرهمنيترین ،درخشانترین ،دالورترین و بزرگترین اهریار
ایراني ستوده مياود(دوستخواه .)1293 :او مچنين اخصيتي عارفمنش دارد ك براي دوري از غرور
و تكبار و آلوده نشين ب قيرت پس از ميتي از قيرت كناره گرفت و در بيابان ناپيیي مياود.
 -4/3هوم
وم تنها اخصيتي است ك در دو داستان نامش مشترک است .از او در اوستا با القاب گوناگوني یاد
كرده اني ،از ومل در یسنا القاب «گيتيافزاي» و «دوردارنيه مرگ» ب او نسبت داده ايه
است(دوستخواه )212 :و در یشت ا با عنوان «نواييني درمان بخش» و «اهریار زیباي زراین» در پاي
قلا البرز از درواسپ چنين مي خوا ي « :اي درواسپ اي نيا اي تواناترین ،مرا این كاميابي ارزاني دار
ك افراسياب تبا كار توراني را ب زنجير كشم و او را بست ب زنجير كشان كشان برانم و مچنان در
بني نزد كي خسرو پسر خونخواه سياوش برم تا او را در كران دریاچ ژرف و پهناور چيچست ب
خونخوا ي سياوش نامور -ك ناووانمردان كشت اي -و ب كينخوا ي اغریرث دلير بكشم( مان:
 .) 943اگرچ در متون اساطيري نقشي چنيگان دارد و ایزد ،گياه و انسان است ،اما در آثار حماسي
مچون اا نام نقش و عمل وم ب ماوراي دستگيري افراسياب محيود ايه و ي اثري از او در

كهن الگوي جنگ بزرگ كيخسرو

00

دیگر داستان اي حماسي نيست .البت در این نقش نيز نشان ایي از سرات اساطيري او ميتوان دیي،
از ومل این ك وم از تمام اعماش و كار ا و ویژگي اي افراسياب اطاالع دارد و تنها با انيين صيایش
او را مي اناسي:
ب تركي چو این نال بشنيي وم پرستش ر ا كرد و بگذاات بوم
چنين گات كاین نال نگام خواب نهبهااي مگهر زان افههراسيههاب
(فردوسي)914 :
در حالي ك اگر او عابي گوا نشين معمولي بود و آنچنان ك فردوسي گات دور از مردم:
ز اادي ايه دور و دور از رم
پرستشگ اش كوه بودي م
( مان)919 :
مي بایست ن افراسياب را بشناسي و ن از اعماش او آگا ي داات بااي .دیگر اینك افراسياب پهلواني
بسيار قيرتمني است ك اا ان زیادي را اكست داده و حتي كيخسرو با تمام نيرو و فر و اكو ي ك
دارد نمي تواني او را دستگير كني ،چگون پشمين پواي عزلت نشين ب آساني او را در غار دستگير كرده
و ب بني ميكشي:
كجا در پناه وهانيار داات
كمنيي ك بر واي زناار داات
چو نزدیا اي بازوي او ببست
ب نگانيرونايگرفتآنب دست
مي تاخت با رنج چون بي شان
مي رفت و او را پس انير كشان
( مان)914 :
نكت سوم این ك وم با ووودي ك ميداني افراسياب گنا كار است و دستش ب خون آلوده است و
كيخسرو در پي كشتن اوست ،خودش او را نميكشي ،چون ميداني تقيیر چنان است ك او ب دست
كيخسرو كشت اود:
مانا فراوان نمانيت زمان
بيو گات وم اي بي بيگمان
ترا وشبردستكيخسرواست
سخنهات چون درگلستانخوست
( مان)911 :
و نكت آخر این ك وم ،كيخسرو را را نمایي مي كني با اكنج كردن گرسيوز ،افراسياب را وادار
ب بيرون آمين از آب و تسليم اين كني و این نقش یعني را نمایي كردن قهرمان داستان مان نقش
كهن الگویي است ك در ر دو داستان مشترک است ،زیرا آنچنان ك در آثار اساطيري درباره وم
آميه ،او را نماي تيشتر در واري كردن آب است (فرنبغ دادگي.)14 :
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 -2درونمايه
ر دو داستان ب لحاظ درونمای مشاب اني ،در ر دو داستان درونمای این پيغام را براي خواننيه
دارد ك ظلم و ستم بيپاسخ نمي ماني و ظالم و ستمگر اگرچ مياتي با پيروزمنيي و آسایش در سای
ظلم و ستم خود زنيگي كني ،باالخره روزي قهرماني ك فراه ایزدي دارد او را ب وزاي اعمالش خوا ي
رساني و آسایش و رفا ي را ك او از مووودات گرفت است ب آنها برخوا ي گردانيي .در داستان اوش
افراسياب با ریختن خون سياوش و حمل ب ایران قحهي ب بار ميآورد و در داستان دوم اپوش آب را
از مووودات دریغ مي كني .مچنان ك دیيیم ر دوي آنها در ابتيا پيروز مياوني و حتي دو داستان
چنان ب م ابي اني ك در ونگي ك براي نخستين بار بين تيشتر و اپوش و كيخسرو و افراسياب
درميگيرد تيشتر و كيخسرو ر دو اكست ميخورني ،ولي ر دو در ونگ دوم پيروز مياوني.
 -1نتيجه داستان
ر دو داستان پایان خوش دارد و سرانجام ر دو ب پيروزي نيرو اي خير و ا ورایي بر نيرو اي ار
و ا ریمني ختم مياود .در داستان باران زایي ،تيشتر اپوش را ب بني كشييه و ابر اي بارانزا را از
دست او ر ا مي كني و رود ا را در سراسر زمين واري كرده و اادي ،م زمين را فرامي گيرد .در
داستان كيخسرو نيز كيخسرو با اكست دادن تورانيان ك تجلاي زميني دیوان و پریاناني و كشتن
افراسياب و گرسيوز ك تجسام ا ریمن بر زمين ستني ،انتقام خون سياوش را ميگيرد و كاووس ،ااه
ایران ،و دیگر ایرانيان را ااد مي كني.
نتيجهگيري
با توو ب مباحثي ك درباره كهنالگو گذات و نظراتي ك از یونگ و پيروانش مهرح اي ،ميتوان
گات كهنالگو ا نيرویي بالقوه در روان ومعي انسان ا ستني ك پيوست آمادهاني تا انيیش اي
اساطيري مشاب توليي كنني و خود را ب صورت صوري سمبليا آاكار كنني ،آنها با توو ب انگيزه ا و
تحریكات بيروني واكنش نشان داده و فعاليت خود را آغاز ميكنني و در خيالبافي ا ،رویا ا و آثار نري
خود را نشان مي د ني .وایگاه آنها در الی اي عمقي ناخودآگاه ومعي انسان است «ك ن تنها فرد را
ب وامع و افراد مروزگار او ميپيونيد ،بلك او را با آنان ك بسيار پيش از او ميزیست اني یگان
ميكني» ( .) Sugg, 1992:54ب گات یونگ منشأ آنها معلوم نيست و خود را در ر زمان و در ر
قسمت از وهان عرض ميكنني ( .) 122 :1932در ميان متون ادبي فارسي اا نام ب خاطر ساختار
خا اساطيري ك دارد یكي از بهترین وایگاه ا براي تجلي و بازنمود كهنالگو اي ناخودآگاه ومعي
ایرانيان است ،و یكي از این كهنالگو ا داستان ونگ بزرگ كيخسرو است ك یا بار پيش از این ب
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صورت اسهوره باران زایي و ونگ تيشتر و اپوش متجلي ايه و در متون مذ بي ایرانيان ثبت ايه بود
و دوباره با حمل افراسياب ب ایران و رواج قحهي و خشاسالي و كشت اين سياوش و بر م خوردن
نظم كيهاني و اكست اين ساختار آسماني روي زمين دوباره فعااش ايه و در حماس ملي ایرانيان
متجلاي مياود ،زیرا آنچنان ك یونگ ميگویي « گرایش ب سوي نظم ،ما نگي ،تعادش و پذیرش
اضياد از ویژگي اي ساختاري ناخودآگاه ومعي است و ناخودآگاه ومعي ك ب اعتبار ووود عناصر و
عوامل موروثي از بخش اي دیگر روان پيرتر و آبيیيهتر است زودتر از بخش اي دیگر ب م خوردن
نظم و سامان و نجار را حس ميكني و با پيام ایي ك ب ساحت خودآگاه روان ميفرستي  -چ در
رویا و چ در آفرینش اي نري -زنگ خهر را ب صيا در ميآورد و نظم و سامان و نجار را آرزو
ميكني» (یاوري .)124 :1931 ،در نگام ونگ بزرگ كيخسرو نيز ناخودآگاه ومعي یا بار دیگر ب
كار افتاده و با تووا ب كهن الگوي خير و ار مووود در ناخودآگاه ومعي ایرانيان در این داستان دوباره
متجلاي مي اود و باعث ما نگي و یكپارچگي بين نيرو اي زميني و انساني با نيرو اي كيهاني گردیيه
و انسان و كيهان را یگان مي كني و آسيب حاصل از نابهنجاري و گسستگي را از بين ميبرد .این دو
داستان یعني ونگ «تيشتر و اپوش» و «ونگ بزرگ كيخسرو و افراسياب» دقيقاً دو تجلاي و بازنمود
كهن الگوي اوالي ستني ك در دو دوره متااوت از تاریخ و فر نگ ایراني نمود و بروز یافت اني و
ما نگي اخصيت ا و عملكرد آنها و نتيج حاصل از داستان ي اكي باقي نميگذارد ك آن دو بر
اساس یا الگوي اولي اكل گرفت اني .اگر از زاوی اي دیگر بخوا يم ب این دو داستان بنگریم ميبينيم
« از آغاز فر نگمان گرفت تا الاقل آخرین دوره بازآفریني آن یا صورت ازلي در م تجلايات فكري و
نري ما متجلاي است و آن آركي تایپ بهشت است ك ب آن پائيري دائزا یعني محلاي محصور یعني
مان مانياال ،مان نقه نيستي آفریننيه مي گویني .یعني نقه اي ك قوم ایراني ر بار بيان روعت
ميكني تا خود را بازیابي» (اایگان .)222: 1921،این دو داستان نيز تجلاي اي وياگان مان آركي -
تایپ بهشت است ك مي خوا ي صلح ،آرامش و اادي بهشتي را با از بين بردن نيرو اي ا ریمني براي
مووودات روي زمين فرا م كني.3
پينوشتها
 -1براي آگا ي از ویژگي اي نقي یونگي نگاه كنيي ب مقال « :پيشين و بنياد اي نظري رویكرد نقي اسهوره اي و زمين و
ايوة كاربرد آن در خوانش متون ادبي» ،فرزاد قائمي ،فصلنام نقي ادبي ،ساش  .9اماره 11و  .12صص *.31 -99
 -2براي آگا ي بيشتر از كهن الگو و ناخودآگاه ومعي نگاه كنيي ب :
روان اناسي ضمير ناخودآگاه ،كارش گوستاو یونگ ،تروم محمي علي اميري ،تهران :علمي و فر نگي ،1939 ،چاپ سوم .و:
Complex, archetype, symbol in the psychology of C G Jung, by C. K. Ogden, London: Routledge,
1999.

77

مجله مطالعات انتقادي ادبيات /سال اول /شماره مسلسل اول /بهار 69
Four archetypes, by C. G. Jung, London: Routledge, 2003.

 -9تيشتر یكي از ایزدان ستاره مانني ایران باستان است ك شت سرود اوستا ب او اختصا دارد ك او را با ستاره درخشان
سيریوس ( ) alpha canis maiorisیكي مي دانني .و عالوه بر كاركردي ك در اوستا براي او آميه در برخي متون مذ بي
از ومل دادستان دینيا كاركرد ایي چون محافظت ازمسافران نيز براي او ذكر ايه است .براي دیين ویژگي اي او و
ریش یابي نامش رووع كنيي ب :
Panaino, Antonio, (2004), "TIŠTRYA", edited by Ehsan Yarshater, Encyclopedia of Iranica, London,
Boston, Rutledge.

 -4این تغيير اكل اي س گان تيشتر ك با تجسم اي ورثرغن مهابق است ،ب لحاظ نجومي دوره اي را در برمي گيرد
ك با ظهور پيش از طلوع ستاره سيریوس در تير ماه آغاز ايه و با ریزش نخستين باران ا در بين مرداد و اهریور پایان
مي یابي(.)Panaino,2004: TIŠTRYA
 -3اپوش در پهلوي  apošو در اوستا  apaošaاست ب معني «از ميان برنيه یا پوااننيه آب»( .بهار.)33 :1934 ،
 -1نام او در اوستا  Fraŋrasyanو در فارسي ميان  Frāsiyāv, Frāsiyāk, Frangrāsyāذكر ايه ك ب نظر بنونيست از
ریش  *fra-hrasya-است ب معني خراب كردن و ناپيیي كردن (« .)yarshater, 1985: afrasiabبنا ب عقييه رتل،
مووودیت افراسياب كامالً وابست ب اساطير قوم توراني بوده است و فرنگرسين در آغاز خياي ونگ ميان تورانيان بوده است
ك بعي ا براي احياي نوعي غرور ملي ،وي را مووودیتي بشري بخشييه و بزرگترین ااه توراني كرده اني»(رضي:1931 ،
.)1322
براي آگا ي بيشتر از ویژگي اي افراسياب رووع كنيي ب :
«نشان اي سرات اساطيري افراسياب در اا نام » ،سجاد آیينلو ،از اسهوره تا حماس  ،تهران :سخن ،چاپ دوم،1933 ،
صص. 33-122
 -2نكت دیگري ك در اینجا بایي ب آن اااره كرد ووود خود سياوش است ك این دو داستان را بيشتر ب م مرتبط مي
كني ،زیرا خود سياوش در اصل یا ایزد گيا ي اهيي اونيه است ك با اسهوره عيالمي دموزي در ارتباط است و ااا
ایي ك در سوگ او ریخت مي اود نماد باران ایي است ك براي رویانين دوباره او واري مي گردد .براي آگا ي بيشتر از
این موضوع نگاه كنيي ب :
از اسهوره تا تاریخ ،مهرداد بهار ،تهران :چشم  ،1931 ،چاپ پنجم ،صص .113-122
 -3نام این دیو در متون زرتشتي ب صورت اي گوناگون از ومل اسپنجروش ،اسپنجغر و سپنجغر آميه است اما در دست -
نویس م .او  23در كنار نام اسپنجغر اصهالح (سپوزگر دیو) را آورده است ك از ریش سپوختن ب معني رانين و دور كردن
است (مزداپور.)932 :1923 ،
 -3یكي دیگ ر از تجلاي اي آاكار كهن الگو در ات پيكر نظامي است آنچنان ك خانم یاوري مي گویي« :دش آزردگي
نظامي از نابساماني ا و نابهنجاري اي زمان  ،آرزوي ناخودآگاه او براي دم زدن در وایي صاف و زیستن در وهاني بسامان
و بهنجار و سرانجام فعااش اين كهن الگوي تماميت و كماش ب آفرینش وهاني آرزویي در قالب یكي از یگان ترین و
زیباترین الگو اي مانياالیي راه مي گشایي»(یاوري.)112 :1932 ،
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