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يكي از نظريههاي مدرن نقد ادبي ،كه برپاية دانش روانشناختي استوار است ،نقد
كهنالگويي است .اين نظريه بر آراي كارل گوستاو يونگ بنا شده و به كيفيت جذب
كهنالگوها در ذهن شاعر يا نويسنده ميپردازد .برپاية مطالعات ،سفر قهرماني در زندگي
هر فرد براي رسيدن به كمال فردي ميسر است .داستان فريدون بهدليل روند پرفراز و
نشيب زندگي او و شاخصههاي مهمي كه در جريان حوادث در هر برهه از زندگي بر
فرديت او تأثير مستقيم نهاده ،حائز اهميت است .هدف اين مقاله بررسي داستان فريدون از
منظر نقد كهنالگويي با تكيه بر مباني فكري كارول پيرسون و هيوكيمار در زمينة
كهنالگوهاي دوازدهگانة بيداري قهرمان درون است .نويسنده تﻼش ميكند بهشيوة
توصيفيـتحليلي تجلي كهنالگوهاي بارز در داستان فريدون را نشان دهد.
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Abstract
One of the modern theories of literary criticism, which is based on
psychological knowledge, is the Archetypal criticism. This theory
is based on the views of Carl Gustav Jung and deals with the
quality of the absorption of archetypes in the mind of the poet or
writer. According to studies, a heroic journey in each person’s life
is possible to achieve individual perfection. Fereydoun’s story is
important because of the ups and downs of his life and the
important characteristics that directly affect his personality during
events at every stage of his story. The purpose of this article is to
study the story of Fereydoun from the perspective of an archetypal
criticism based on the intellectual foundations of Carol S. Pearson
and Hugh Marr on the twelvearchetypesforawakening the hero
within.Adopting a descriptive-analytical approach,the authors try
to portray the manifestations of prominent archetypes in
Fereydoun’s story.
Keywords: Twelve Archetypes, Heroic Journey, Pearson, Hugh
Marr, Fereydoun.
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شاهنامه يكي از ارزندهترين آثار منظوم پارسي است كه تاريخ تحول سرزمين ايران و
شناسنامة فرهنگي ملت ايران بهشمار ميرود .شاهنامه سرشار از روايتهاي اسطورهاي و
آموزههاي ژرف و بيپايان است؛ چراكه اثري زنده و فراتاريخ است و بههمينسبب ميتوان
بارها و بارها از وجوه مختلف بدان پرداخت و همچنان به سويههايي ديگرگون نيز
انديشيد و بدانها راه برد.
داستانهاي حماسي عميق و جاودانهاند؛ چون آمال و آرزوها ،رنجها و اشتياق ما را به
كساني پيوند ميزنند كه پيش از ما آمده و زندگي را آزمودهاند .چنين است كه ما در
حين رويارويي با اين روايات ،خود را با قهرمان يگانه مييابيم و دربارة معناي ذاتي انسان
نكتهها ميآموزيم .بهعﻼوه ،اين روايات به ما نشان ميدهند كه چگونه به جريان بزرگ
جهانهاي روحاني و طبيعي وصل هستيم .اسطورههايي كه به زندگي ما معنا ميدهند،
بهگونهاي ژرف ،اساسي و كهنالگويي هستند و ميتوانند زندگي واقعي و اصيل را به ما
بنمايانند .يافتن ارتباط با الگوهاي ازلي و ابدي ،حتي در دردناكترين و منفردترين
لحظات زندگي ،حس معنيداربودن و مهمبودن را به ما منتقل ميكند و به اين ترتيب،
اصالت و شكوه را به زندگي بازميگرداند.
فريدون ششمين پادشاه پيشدادي در شاهنامة فردوسي و از شخصيتهاي برجسته
در اساطير ايراني است .در اوستا ،بندهشن و ديگر متون پهلوي و نيز در شاهنامه و متون
تاريخي پس از اسﻼم از او ياد شده است .داستان فريدون بهدليل روند پرفراز و نشيب
زندگي او و شاخصهاي مهمي كه در جريان حوادث در هر دوره از زندگي بر فرديت او
تأثير مستقيم نهاده ،و ماجراهاي گوناگوني كه پيش از تولد او ،تا دورة رشد و جواني و
سپس ميانسالي و سالخوردگي او را دربرميگيرد ،درخور توجه و بررسي است .سرنوشت
فريدون ازسويي به ضحاك و ازسويديگر به ماجراي پسران پيوند دارد .بهعﻼوه ،او در
دورة گذر از اسطوره به حماسه ميزيد؛ چنانكه در دورة زندگي او اسطوره پايان مييابد
و حماسه آغاز ميشود.
كهنالگوها از هزاران سال پيش در داستانها و افسانههاي قومي نقش داشتهاند و
ردپاي آنها در آثار هنري قبل از تمدن بشر نيز به چشم ميخورد )پيرسون:١٣٩٤ ،
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 .(١٠در تحليل سفر شگرف قهرمان درون به نقش تأثيرگذار كهنالگوها نيازمنديم.
كهنالگو طرح كلي رفتارهاي بشري و محصول تجربه هاي مكرر او در زندگي است كه
در ناخودآگاه جمعي به وديعه گذاشته شده است و از طريق رؤياها ،توهمات،
خيالپردازي ،هنر و ادبيات متجلي ميشود .سفر قهرمان از جمله كهن الگوهايي است
كه به شناخت شخصيت هاي اسطوره اي كمك ميكند .پژوهش حاضر با استفاده از
كهن الگوهاي دوازدهگانة سفر قهرمان درون از كارول پيرسون و هيوكي مار ،به بررسي
زندگي و شخصيت فريدون ،پادشاه اسطورهاي ايراني ،مي پردازد .به اينمنظور ،پس از
مطالعة مباني نظري ،به بررسي داستان فريدون از اين منظر پرداختهايم و فراز و
فرودهاي زندگي او را با دوازده كهن الگوي پيشگفته منطبق و تحليل كرده ايم .در اين
تطبيق ،به بخش هايي از كهن الگوها ،كه با سرگذشت او منطبق هستند ،نظر داشتهايم.
پرسشهاي مهمي كه در اين پژوهش در پي پاسخ به آن برآمدهايم بدين قرار است :آيا
داستان فريدون در شاهنامة فردوسي با الگوي دوازدهگانة پيرسون در سفر قهرمان درون
منطبق است؟ الگوي دوازدهگانة سفر قهرماني چگونه در برآيند شخصيت فريدون و پيشبرد
روايت او بهكار رفته است؟ كداميك از دوازده مرحلة سفر قهرماني در روايت زندگي و
شخصيت فريدون جلوة بارزتري دارد؟ آيا براساس مراحل دوازدهگانة پيرسون ،ميتوان گفت
كه شخصيت فريدون در شاهنامة فردوسي به عاليترين حد كمال انساني دست يافته و
تمام مراحل سفر را طي كرده است؟
پيشينة پژوهش
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گسترة تحقيقهاي انجامشده درخصوص شاهنامه بسيار است .داستان فريدون نيز در
چندين پژوهش تحت مطالعه قرار گرفته است؛ از جمله» :داستان فريدون درگذر زمان«
از حميد جمالي؛ »فريدون در شاهنامه« از منصور رستگار و . ...درباب رويكرد سفر
قهرمان درون نيز تحقيقاتي چند صورت گرفته است؛ مانند »بررسي سفر قهرماني
شخصيت در رمان شازده احتجاب با تكيه بر كهنالگوهاي بيداري قهرمان درون«،
سرمدي و همكاران» ،بررسي سفر قهرماني شخصيت در بوفكور« ،سرمدي و همكاران،
»تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و كيخسرو با تكيه بر نظرية
پيرسونـكيمار« ،عصاريان و همكاران .ليكن با توجه به بررسيهاي انجامشده ،تاكنون
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روايت زندگي و شخصيت فريدون از منظر سفر قهرمان درون ،هدف پژوهش قرار نگرفته
است؛ بنابراين ،پژوهش حاضر از اين جهت تازگي دارد.

چارچوب نظري
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كهنالگوها عبارتاند از »تمايل به تشكيل نمودهايي از يك ماية اصلي؛ نمودهايي كه ممكن
است بدون ازدستدادن الگوي اصلي خود ،از لحاظ جزئيات فوقالعاده متفاوت باشند«
)يونگ .(١٠٢ :١٣٥٢ ،يونگ ،روانشناس برجستة سوئيسي ،با ارائة اين تعريف از كهنالگو،
آن را آفرينندة اساطير ،اديان ،متون عرفاني و تمام آثاري دانست كه به مسائل دروني و
اصيل بشر اختصاص دارد )همان .(١١٨ ،او كهنالگوها را محصول ناخودآگاه جمعي دانست
كه بالقوه در روان آدمي موجودند و بهسبب انگيزههاي دروني يا بيروني در خودآگاهي
پديدار ميشوند .يونگ كهنالگوهاي بسياري را توصيف كرده كه برخي از آنها در اساطير
نمود بيشتري دارند .از ميان آنها ،كهنالگوي »قهرمان« اهميت ويژهاي دارد .جوزف كمپبل،
ديگر پژوهشگر حوزة اسطوره ،در تبيين كهنالگوي قهرمان ،آن را مرد يا زني دانست كه
»قادر باشد بر محدوديتهاي شخصي يا بومياش فايق آيد و از آنها عبور كند و به اشكال
عموماً مفيد و معموﻻً انساني برسد« )كمپبل.(٣١-٣٠ :١٣٨٤ ،
كارول پيرسون و هيوكيمار ،در زندگي برازندة من ،از دوازده كهنالگو بهمنزلة راهكارهاي
بيداري قهرمان درون ياد كردهاند .اين طبقهبندي ،بهسبب عينيبودن و آزمونپذيري ،يكي از
جذابترين و كارآمدترين روشهاي تحليل روانشناختي انسانها در زمينة فرهنگي ،اجتماعي
و تربيتي است؛ نظريهاي كه هدفش بازنمايي چگونگي تكوين شخصيت از رهگذر كهنالگوي
»سفر قهرمان« است .ازآنجاكه طبقهبندي تيپهاي شخصيتي در نگاه او آگاهانه يا ناآگاهانه
متأثر از شخصيتهاي اسطورهاي يا نمونة ازلي )پروتوتايپ( است و شخصيتهاي اسطورهاي
مانند ماهيت اسطورهها سيال و بيزمان و مكان هستند ،ميتوان به كمك الگوسازي مطابقهاي
او ،به شناخت بهتر شخصيتها پرداخت )قاسمزاده و سرباز.(٦ :١٣٩٢ ،
دوازده نماد اين راهنمايان دروني ،شامل معصوم ،يتيم ،جنگجو ،حامي ،جوينده ،ويرانگر،
عاشق ،آفريننده ،حكمران ،ساحر ،فرزانه و لوده هستند .كهنالگوي معصوم ١نخستين
كهنالگويي است كه شخص در سفر قهرماني با آن روبهرو ميشود .اين كهنالگو »مظهر
اعتماد به ديگران و جهان است« )پيرسون .(٣٦ :١٣٩٤ ،كهنالگوي يتيم ٢در كودكي با
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عدم رسيدگي به احتياجاتش و در بزرگسالي با وقايع اسفناك زندگي ،زورگويي افراد،
بيماريهاي جسمي و ضعفهاي دروني مواجه ميشود .كهنالگوي جنگجو ٣به رقابت و
پيكار عﻼقه دارد .او هدفمند است و حد و مرز تعيين ميكند و ميخواهد دنياي خود را با
٤
اتكا به ارادة خود و تصوراتش از دنياي برتر تغيير دهد )همان .(٥٢ ،كهنالگوي حامي
مهربان است و از كمك به ديگران لذت ميبرد .حامي با ديگران مهربان است ،اما همواره
نسبت به خود اينگونه رفتار نميكند و محبت او به ديگران ممكن است سبب وابستهشدن
آنها شود )همان .(٦٠ ،كهنالگوي جوينده ٥در پي پاسخ به كنجكاويهايش به ماجراجويي
ميپردازد و در تجزيه و تحليل رويدادهاي پيچيده تبحر دارد )همان .(٦٨ ،كهن الگوي
ويرانگر ٦،درعين اينكه ممكن است قرباني حوادث و شكستها باشد ،بهدنبال انقﻼب ،تحول
و دگرگوني است )همان .(٨٤ ،كهنالگوي عاشق ٧استعداد خاصي در قبول تعهد نسبت به
ديگران دارد و عميقاً قادر به محبتكردن ،احترامگذاشتن و رسيدگي به ديگران است.
عاشق معموﻻً گيرايي و جاذبة خاصي دارد كه از شخصيت او سرچشمه ميگيرد و موجب
جلب ديگران ميشود )همان .(٧٦ ،كهنالگوي آفريننده ٨مخترع و نوآور است و درعينحال
انعطافپذيري از خصيصههاي اوست .كهنالگوي حكمران ٩فرصت مييابد تا از فرصتهاي
موجود در راه مصالح عمومي يا منافع شخصي استفاده كند .او مجادله و بحث را دوست
دارد و ميتواند زورگو باشد )همان .(١٠٠ ،كهنالگوي ساحر ١٠از آگاهيهاي روزمره فراتر
ميرود و شيوههاي متفاوتي را براي اجراي امور در پيش ميگيرد )همان .(١٠٨ ،كهنالگوي
فرزانه ١١انساني فاضل و فهميده است كه به تجربه متكي است و دغدغة اصلي او يافتن
حقيقت و رفع عطش ذهني است )همان .(١١٦ ،كهنالگوي لوده ١٢بهدنبال تجربة كامل از
زندگي است و راه لذتبردن از زندگي را ميداند )همان .(١٢٤ ،هريك از اين كهنالگوها
درسي براي آموختن دارند؛ هم راهنماي سفر قهرماناند و هم مرحلهاي از سفر را اداره
ميكنند .هر دوازده كهنالگو در فرآيند تفرد ١٣قهرمان مهم هستند .بازتاب اين دوازده الگو
را بارها و بارها در هنر ،ادبيات ،اسطوره و دين مشاهده ميكنيم .سفر قهرمان درون سه
مرحلة اصلي را دربرميگيرد :تدارك ،سفر و بازگشت )پيرسون.(٢٩ :١٣٩٤ ،
تدارك :در اين مرحله ،چهار كهنالگوي نخست )معصوم ،يتيم ،جنگجو ،حامي( به فرد
كمك ميكنند تا براي سفر آماده شود .فرد خوشبيني و اعتماد را از معصوم ميآموزد .پس
از تجربة سقوط ،يتيم ميشود و احساس رهاشدگي و نااميدي بر او چيره ميشود .بنابراين،
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ميآموزد كه بايد مراقب خود باشد و از تكيهكردن بر ديگران بپرهيزد .اما با آن احساس
بيپناهي و ناتواني ،تنها راهكاري كه براي بقا مييابد ،متحدشدن با ديگران است تا هم از
آنها كمك بگيرد و هم بدانها ياري رساند .وقتي كهنالگوي جنگجو وارد ميشود ،فرد
ميآموزد كه با تعيين هدفي معين ،براي رسيدن بدان برنامهريزي كند .پيشبرد اهداف
نيازمند شجاعت و تﻼش است؛ پس حامي فعال ميشود و فرد ميبيند كه بايد از خود و
ديگران حمايت كند .اين چهار ويژگي ،يعني خوشبيني بنيادي ،توان اتحاد با ديگران براي
پشتيباني ،شجاعت جنگيدن براي خود و ديگران و حمايت از خود و ديگران بر روي هم به
فرد ميآموزد كه در جهاني كه هست زنده بماند ،قدرت خود را پرورش دهد و فراتر از آن
انساني مفيد ،خوب و داراي منش اخﻼقي برجسته باشد.
سفر :در اين برهه ،چهار كهنالگوي دوم )جوينده ،ويرانگر ،عاشق ،آفريننده( در فرآيند
سفر و هنگام رويارويي فرد با جهان واقعي به او كمك ميكنند .چنانكه در اين مرحله،
قهرمان جويندة آرزوهاي برتر ميشود و در طلب آن امر وصفناشدني ،كه رضايت وجودي او
را سامان بخشد ،برميآيد .با پاسخ به اين نداي دروني و قدمنهادن در مسير سفر ،فرد دچار
رنج و سختي ميشود؛ زيرا ويرانگر ،بسياري از ضروريات زندگي را از او ميگيرد .اما ورود به
رنج ،با ورود به كهنالگوي عشق تكميل ميشود .در اين هنگام ،فرد درمييابد كه عاشق
انسانها ،آرمانها ،مكانها و وظايف شده است .اين عشق چنان قدرتمند است كه به تعهد نياز
دارد .پس از اين تجربه ،قهرمان ديگر آزاد نيست؛ اما گنجي كه از اين رويارويي با مرگ و
عشق حاصل ميشود ،تولد خويشتنِ حقيقي اوست .در اين زمان كهنالگوي آفريننده كمك
ميكند تا اين خويشتن در جهان ابراز شود و او بتواند خويشتني نو از وجود خود را به دنيا
آورد؛ قهرمان را به قلمرو پادشاهي خود بازگرداند و زندگي او را دگرگون سازد.
بازگشت :در اين مرحله ،چهار كهنالگوي آخر )حكمران ،ساحر ،فرزانه ،لوده( اسباب
بازگشت به قلمرو پادشاهي را فراهم ميسازند .پس فرد با خرد تازهيافتة خود عمل ميكند،
درحاليكه كهنالگوي ساحر در زندگي او فعال شده و بهمدد آن براي بهبود وضع خود و
ديگران مهارت يافته است .در اين مرحله ،كهنالگوي فرزانه ،براي نيل به رضايت دروني
قهرمان و درك حقيقت امر كمك ميكند تا فرد ذهنيت و عملكرد خود را بپذيرد ،از قيد
اسارت در توهمها و آرزوهاي پيشپاافتاده رها شود و به وضعيت عدم وابستگي ،رهايي و
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اسطوره روح زندة هرچيزي است كه از فعاليتهاي ذهني و فيزيكي بشر نشئت گرفته است.
ميتوان اسطوره را همچون دري پنهان دانست كه از طريق آن انرژي ﻻيزالِ كيهاني در
فرهنگ بشري تجلي مييابد .دين ،فلسفه و هنر ،اشكال اجتماعي تاريخي و اوليه ،اكتشافات
مهم علمي و فني و رؤياهاي شبانه ،همه ،حبابهايي برآمده از حلقة جادويي اسطوره
هستند) .كمپبل .(١٥ :١٣٨٤ ،در قلمرو حماسههاي اساطيري و پهلواني زبان فارسي ،انسان
آرماني كه نمونه و مظهر عظمتها و نيكوييهاست در وجود پهلواناني متجلي ميشود كه
رسالتشان تحقق آرمانهاي واﻻي ملت ايران و نبرد با نامردميها و ناپاكيهاست .از ابعاد
اصلي روحيات اين قهرمانان ،آرمانگرايي است كه خود انگيزة اصلي حركت و كوشش آنان
در جهت تعالي اخﻼق انساني است .ازاينرو ،حركت ايشان در واقع نبرد ميان خوبي و بدي
است كه از آيين مزدايي مايه ميگيرد )رزمجو .(٤٢ :١٣٦٨ ،نيكي و بدي در اسطوره
مفاهيمي مطلقاند ،اما حماسه بيشتر با مصاديق اينها روبهرو است )مختاري.(٣٢٧ :١٣٦٨ ،
گويا ،وظيفة آدمي در نبرد ميان خير و شر ،ياري آفرينش اهورايي است و اگر آدمي به
وظيفهاش عمل نكند ،آفرينش اهورايي و جنگ نيك و بد نابسامان ميماند .كار انسان كار
خداست .اگر او خويشكاري خود را انجام دهد ،عملي خدايي انجام داده و اگر كوتاهي ورزد
و از كار خود بازماند ،از خدا بازمانده است .اين موقعيت ويژة آدمي ،سرانجام او را به داور
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آزادي برسد .آنگاه آمادةپذيرش كهنالگوي لوده ميشود و ميآموزد كه شادمانه و در
لحظه بدون غم گذشته و نگراني آينده بزيد) ١٤پيرسون.(٣٢-٢٩ :١٣٩٤ ،
در نهايت ،فرد با كمك اين دستاوردها ياد ميگيرد كه خويشتن حقيقي خود را ابراز
كند و زندگي خود را دگرگون سازد .چهار كهنالگوي آخر فرد را به وراي قهرماني مي-
برند .اين مجموعه دستاوردهاي نهايي ،يعني پذيرش مسئوليت كامل زندگي ،تغيير و
بهبود زندگي خود و ديگران ،عدم دلبستگي ،و تعهد به راستي و توان شادي و
خودانگيختگي ،پاداش سفر قهرمان است .بيشتر اوقات ،مسير رشد چنين مستقيم و
تعريفشده نيست .مرحلة پاياني سفر ،كه با كهنالگوي لوده نمود پيدا ميكند ،در
سطحي باﻻتر از پيش به بازگشت نخستين كهنالگو )معصوم( ميانجامد ،با اين تفاوت كه
اينبار معصوم خردمندتر است )همان.(٣٢ ،
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ميان نيكي و بدي تبديل ميكند و اين همان چيزي است كه در آغاز و فرجام روايت
فريدون بهطور عيني مشاهده ميكنيم.
در شاهنامه ،تولد فريدون چهلسال مانده از روزگار ضحاك و در اوج ستمگريهاي
بيرحمانة او اتفاق ميافتد .همان روزگاري كه هنر خوار و جادوي ارجمند شد ،دست
بدكاران بر بدي دراز بود و سخن راست جز پوشيده به زبانها نميآمد .ضحاك جز كشتن و
غارت و سوختن نميكرد و دو اژدهاي كتفهاي او ،بهمثابة مظاهر خونخواري و بيرحمي،
بر آن بودند تا جهان را از مردمان بپردازند .در اين وضعيت ،فريدون با رسالتي اهورايي قدم
به عرصة هستي مينهد .پدر و دايهاش بهدست ضحاك كشته ميشوند و كارگزاران او نيز در
جستوجوي كودك هستند .تمام دوران بالندگي او در بيم مرگ و پنهاني ميگذرد .در
جواني ،پس از شناختن تبار خود ،با خيزش دليرانة كاوه و حمايت مردم ستمديده از نهانگاه
برميخيزد و بر ضحاك ميشورد و پس از پاككردن جهان از وجود او به حكمراني ميرسد.
پس از پادشاهي ،با تودة مردم و اجتماع پيوندي استوار ميبندد و اين پيوستگي عامل و
مظهر اقتدار و شكوه او ميشود و بهمدد آن در طول  ٥٠٠سال شهريارياش بنيادهاي نيك
مينهد ،زمانه را بياندوه ميسازد ،آموزگار نيكيها ميشود ،گنج ميبخشد ،نيكي ميكند و
»در ميان چهرههاي اساطيري درخشش جاودانه مييابد« )رستگار .(٤٣ :١٣٥٤ ،او
پادشاهي با فر و داد ،فرخنده و ويرانكنندة تنبل و جادو و آموزگاري بيداردل است كه در
طول دوران حكمراني خود يكروز بنياد بدي نميافكند .شهريار در پنجاهسالگي صاحب سه
پسر ميشود كه در هرچيز مانندة او هستند .او دلسوزترين كارگزار خود ،جندل ،را به
جستوجوي سه همسر براي فرزندانش ميفرستد .جندل دختران پادشاه يمن را
برميگزيند .پادشاه يمن دربرابر فريدون اعﻼم كهتري و فرمانبري كرده است .پس از
فراخواندن پسران فريدون ،دختران خود را با آنها همراه ميسازد .شهريار پس از بازگشت
فردوازندانش ،جهان را به سه بخش تقسيم ميكند .روم و خاور را به سلم ،تورانزمين را به
تور ،و ايران را به ايرج واگذار ميكند.
پس از گذشتن ايامي دراز و در هنگام سالخوردگي پادشاه ،خيرگي و آز در دل سلم
ميافتد )فردوسي .(١٩٥ :١/١٣٧٨ ،او فرستادهاي نزد تور ميفرستد و از ستم پدر در حق
ايشان در تقسيم جهان ياد ميكند )همان .(٢٠٦-١٩٧ ،آندو همداستان ميشوند،
شكايت نزد پدر ميبرند و با تهديد به قتل برادرِ كهتر ،به ايرج اعﻼم كينتوزي ميكنند
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)همان .(٢٤٤ ،فريدون دربرابر اين پيام درشت فرزندان ،ايشان را به خردورزي ميخواند و
از خدا بيم ميدهد و از فناي روزگار غدار ميگويد )همان (٢٧٨-٢٧٤ ،و در پاسخ آنها
اذعان ميدارد كه غرض او از اين نوع بخشش ،راستي و آباد نگهداشتن سرزمين بوده كه
به توصية انجمن موبدان ،بخردان و ستارهشناسان انجام گرفته است )همان.(٢٨٥-٢٨١ ،
او در ضمن ،ايرج را فراميخواند و او را از بدخواهي برادران آگاه ميسازد )همان.(٣٠٣ ،
اما ايرج قصد صﻼح ميكند و با خيرخواهي بهسوي برادران ميشتابد )همان.(٣٣٠ ،
فريدون در نامهاي به سلم و تور از ايشان ميخواهد كه برادر كهتر را گرامي دارند ،اما آنها
ايرج را به بيرحمي ميكشند )همان (٤١٢ ،و كشتة او را نزد پدر ميفرستند )همان،
 .(٤١٩فريدون با ديدن سر بريدة ايرج :بيفتاد ز اسپ آفريدون به خاك /سپه سربهسر جامه
كردند چاك )همان .(٤٣٥ ،فريدون در كنار پيكر ايرج دست به دعا برميدارد و پس از
نفرين بر دو فرزند بيآزرم )همان (٤٥٩-٤٥٦ ،از خداوند ميخواهد كه زنده بماند تا وقتي
نامداري از تخم ايرج به كينخواهي فرزند برخيزد )همان.(٤٦٢-٤٦٠ ،
در شبستان ،ايرج پريچهرهاي مييابد كه از او بار دارد )همان .(٤٧٥ ،از آن زيبارو
دختري ،و از دختر او فرزندي منوچهرنام به دنيا ميآيد )همان .(٤٩٢ ،نيا ،به زيبندگي،
فرزند را ميپرورد و انواع هنرهاي شاهانه به او ميآموزد .سپس ،در انجمني ،تخت زرين و
گرز گران به او ميسپارد )همان .(٥٠٩-٤٩٣ ،دو برادر ،كه از باليدن فرزند ايرج آگاه شدهاند
و از او ميترسند ،اظهار پشيماني ميكنند )همان (٥٣٠ ،و منوچهر را نزد خود ميخوانند،
اما فريدون كه صلحجويي ايرج و فرجام تلخ آن را از ياد نبرده است ،مانع رفتن منوچهر
ميشود و با پيامي سهمگين به آندو اعﻼم ستيز ميكند .منوچهر را با سپاهي مجهز به
پهلوانان ،به مقابله با ايشان ميفرستد )همان (٦٤٢ ،و منوچهر بر آندو چيره ميشود .پس
از آن ،فريدون از تاج و تخت كناره ميگيرد )همان (٨٨٩ ،و در اندوه و غم فرزندان و روزگار
دست از دنيا ميشويد )فردوسي.(١٠٢-٤٥ :١٣٧٨ ،
اين داستان جايگاه مهمي در فرهنگ ايرانيان دارد و بهجهت ويژگيهاي خاص ،نسبت
به داستانهاي اساطيري امتيازاتي دارد ،از جمله حضور شخصيتهايي كه از نظر فردوسي
برخي همچون جمشيد در اواخر عمر ،ضحاك ،سلم ،و تور اهريمنياند و برخي همچون
جمشيد ،مرداس ،ارنواز ،شهنواز ،آبتين ،فرانك ،فريدون ،برمايه ،و ايرج اهورايي و مينوياند.
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چند قسمت مهم و شاخص در زندگي فريدون وجود دارد .فريدون ،در بدو تولد ،معصوم ،يتيم و
بيپناه است و چنانكه گفتيم ،كارگزاران ضحاك در پي دستيافتن بر او و كشتن او هستند.
كهنالگوي معصوم و يتيم به جنگجويي او منجر ميشود و سبب شوريدن بر پليدي و رسيدن او
به قدرت ميشود .با عبور از اين مرحله ،در دوران جواني ،او را در هيئت حامي )حامي خود و
ايرانيان( و در كسوت پادشاهي فرخنده و دادگر ميبينيم .در راه اين سفر قهرماني و در گذر از
مرحلة تدارك سفر ،شاهد جويندگي شخصيت فريدون هستيم و اين آغاز مرحلة سفر است .او
در جستوجوي چيزي فراتر است كه جانش را آرام كند و رضايت عميق وجودي او را برآورد.
گويا ،راستي ،آباداني و صﻼح مردم جهان هدف متعالي اوست؛ آنچه در نهاد او جوشيده و جان
آرامش را به راهي پررنج ميكشاند .پس ،ناگزير است ساحل امني را كه در آن قرار گرفته ترك
گويد و ويرانگري كند .اين آرمان كمالطلبانه ،عليرغم رنجي كه بر او تحميل ميكند ،با عشقي
سرشار و وافر همراه است .عشق به سرزمين ،عشق به پاكي و راستي و صﻼح آدميان و نيز عشق
به فرزندان .اينهمه ،سبب آفرينندگي او ميشود .او حكمران قلمرو فرديت خود شده و قادر
است كه هر آنچه را بخواهد به ساحري به ثمر برساند .چنانكه در روايت فريدون سحر و
١٥
جادوگري يكي از بخشهاي مهم در پيشبرد اهداف اوست.
فرزانگي و تدبير فريدون ،كه همواره در نهاد او وجود داشته ،در اواخر عمر او بهگونهاي
خردمندانهتر از هميشه بروز ميكند .در پايان عمر فريدون ،نوعي رهاشدگي و بيتعلقي
فرهيختهوار را دربارة حفظ پادشاهي شاهديم .اين پختگي و وارستگي نشاندهندة
كهنالگوي لوده در سطح عالي است كه عدم دلبستگي و وابستگي و آزادي و رهايي را در
پي دارد .او با دلي شكسته و خردي تماميافته ،همة همت خود را وقف پرورش فرزند ايرج
ميكند تا هرآنچه از قدرت و شوكت پادشاهي بهدست آورده است ،به امينترين امانتداري
كه از تبار راستان باقي مانده است بسپارد و خود را از قيد آن رها كند.
بهنظر ميرسد در روايت زندگي فريدون ،هر دوازده كهنالگو را ميتوان يافت .اما ،اين
كهنالگوها در شخصيت او در يك خط سير مستقيم قرار ندارند .چنانكه بعضي از آنها
خودنمايي بيشتري دارند و برخي ديگر را ضعيفتر مييابيم.
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كهنالگوي معصوم
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كهنالگوي معصوم نخستين كهنالگويي است كه قهرمان در سفر قهرماني با آن روبهرو
ميشود .اين كهنالگو »مظهر اعتماد به ديگران و جهان است« )پيرسون.(٣٦ :١٣٩٤ ،
آغاز زندگي و پرورش فريدون در دورة اساطيري است و در اين دوره تولد و پرورش
شاهان با خشونت همراه است .بنابراين ،ميتوان روزگار باليدن فريدون را ،با وجود
وضعيت دشوار او براي زندگي مخفيانه ،روزگار معصومانة او دانست؛ چراكه از همان آغاز
تولد ،در ناامني ،خطر و بيم جان پاي به جهان نهاده و برخﻼف شهرياران ديگر كه براي
تولد ايشان از فرط خرسندي لحظهشماري ميشود ،پنهاني و معصومانه بهدنيا ميآيد؛
ضحاك در جستوجوي اوست :زمين كرده ضحاك پرگفتوگوي /به گرد جهان هم بدين جستوجوي
)فردوسي .(١١٦ :١/١٣٧٨ ،او بههمينگونه پنهاني كودكي را پشت سر مينهد و
معصومانه ميبالد ،اما كهنالگوي معصوم در وجود او فعال است؛ پس ،بهخوبي ميداند كه
هميشه روزنهاي از اميد در پس سختيها و تيرگيهاي زندگي وجود دارد )پيرسون و
كيمار(١٠٥ :١٣٨٨ ،؛ بنابراين ،آن بخش از وجود ،كه فرد به زندگي ،خود و ديگران
اعتماد ميورزد و حتي در وضعيت بحراني ايمان خود را حفظ ميكند ،معصوم است.
بخش معصوم براي آموختن مهارتهاي ضروري زندگي و كار بسيار مهم است» .فقط در
وضعيت خود معصوم است كه معجزه رخ ميدهد .چنانكه مسيح)ع( گفته بود :تا هنگامي
كه همچون كودكان نشويد ،هرگز به ملكوت وارد نخواهيد شد« )پيرسون.(١٤٢ :١٣٩٤ ،

كهنالگوي يتيم

٢٠٨

] [ DOR: 20.1001.1.24766925.1400.29.90.10.5

فريدون در بدو تولد يتيم شد )فردوسي .(١٢٠-١١٧ :١/١٣٧٨ ،مادرش او را در مرغزار
پنهان كرد ،اما اندكي بعد ،از طريق نيروهاي ماورائي دريافت كه مرغزار هم ديگر امن
نيست :كه انديشهاي در دلم ايزدي /فراز آمده است از ره بخردي )همان .(١٣٤ ،پس ،كودك را به
البرزكوه برد )همان (١٣٧ ،و به نيكمردي سپرد :پذيرفت فرزند او نيكمرد /نياورد هرگز بدو باد
سرد )همان .(١٤٣ ،ازسويديگر ،ضحاك كه به محل اختفاي او پي برده بود ،به مرغزار رفت
و داية فريدون را كشت و خانمان او را به آتش كشيد )همان.(١٤٨-١٤٤ ،
»يتيم آرمانگرايي نااميد يا معصوم سرخورده است .درحاليكه معصوم باور دارد خلوص
و شجاعت به پاداش ميانجامد ،يتيم ميداند كه الزاماً چنين نيست« )پيرسون:١٣٩٤ ،
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 .(١٥٨يتيم حاصل اين تجربة دروني و گواه بر اين حقيقت بنيادي است كه هيچكدام از ما
هيچكسي را جز خودمان نداريم .يتيم فرد را صدا ميزند تا بيدار شود ،توهمات خود را
رها كند و با واقعيتهاي دردناك روبهرو شود .فريدون پس از شانزدهسال نزد مادر
بازميگردد و جوياي تبار خود ميشود :بگو مر مرا تا كه بودم پدر؟ /كي ام من ز تخم كدامين گهر؟
)فردوسي» .(١٥١ :١/١٣٧٨ ،يتيم براي نجاتدادن خود مستقيماً با ناگواريهاي زندگي
روبهرو و درگير ميشود« )پيرسون و كيمار .(١١١ :١٣٨٨ ،او از اين جهت با معصوم
تفاوت دارد و به او تعادل ميدهد )همان .(١١٢ ،يتيم با دشواريهايي كه خود او پديد
نياورده و بر آنها كنترلي ندارد مواجه ميشود .او اغلب به كمك احتياج دارد ،اما نه كمكي
كه وابستگي و ضعف او را بههمراه داشته باشد )همان( .يتيم نيز مانند معصوم خداوند را
حامي خود ميداند و زماني كه خود را بهتر ميشناسد و در راه پيشرفت اسطورهاي خود
گام برميدارد ،به اين عقيده كه خداوند در كنار او خواهد بود و به او آرامش ،التيام،
شادابي و توانايي خواهد بخشيد اعتقاد پيدا ميكند .فريدون در هنگام پيشتازي بهسمت
ضحاك ،در گفتوگوي با مادر ،از قدرت و زور دست خداوند كه همة نيكوييها از اوست
ياد ميكند و به اميد او قدم در مسير پرمخاطره مينهد )فردوسي.(٢٥٠-٢٤٨ :١/١٣٧٨ ،
در گذر از اروندرود و ورود به كاخ ضحاك ،نام جهانآفرين را ميخواند و بدان قدرت
ميگيرد )همان .(٣٠٤ ،يتيم تكامليافته معتقد است كه خداوند توانايي و استقامت ﻻزم
را براي روبهروشدن با مشكﻼت و حلكردن آنها به او خواهد داد )همان.(١١٣ ،
در بسياري از روايتهايي كه پيروزي مظلومان را نشان ميدهد ،شاهد نقشآفريني
كهنالگوي يتيم هستيم .در اين داستانها ،اغلب يتيمها دستبهدست يكديگر ميدهند و
راه رهايي و شادماني در پيش ميگيرند )پيرسون و كيمار .(١١١ :١٣٨٨ ،يتيم تكامليافته
به اتفاق همكارانش در راه رفع نيازهاي آسيبديدگان اجتماع گام برميدارد )همان.(١١٣ ،
چنانكه فريدون ،بهياري كاوة آهنگر ،ايرانيان ستمديده ،و برادران فرخهمال خويش
ـكيانوش و پرمايهـ كه همگي به نوعي يتيم و بيپناه بودهاند ،در مسير مبارزه با ناپاكي و
شرارت ضحاك قدم گذاشت و خود و ديگران را نجات داد» .هدية كهنالگوي يتيم نوعي
اتكا به نفس همبسته با ديگران است« )پيرسون.(١٦٠ :١٣٩٤ ،
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كنون كردني كرد جادوپرست /مرا برد بايد به شمشير دست )فردوسي .(١٧٥ :١/١٣٧٨ ،فريدون
پس از آگاهييافتن از گذشتة خود مصمم شد تا عليه ضحاك به مبارزه برخيزد» .جنگجو
هدفمند است و حد و مرز تعيين ميكند« )پيرسون و كيمار .(١١٨ :١٣٨٨ ،جنگجوي
درون از فرد ميخواهد تا شجاعت ،قدرت ،شرافت ،توان هدفگذاري و متعهدماندن به
اهداف و در مواقع ﻻزم ،قدرت جنگيدن براي خود يا ديگران را داشته باشد .جنگجو از فرد
توقع دارد كه به اصالت و ارزشها وفادار بماند و در صورت لزوم بجنگد؛ حتي اگر اينكار از
هر نظر پرهزينه و طاقتفرسا باشد .وقتي كشتيبان حاضر نشد او و يارانش را از اروندرود
بگذراند ،عقبنشيني نكرد ،بلكه به كاري دشوار دست زد .او خود با اسب گلرنگ به آب زد و
از رود گذشت )فردوسي.(٢٨٩-٢٨٥ :١/١٣٧٨ ،
اين رويكرد بدانمعناست كه فرد به جنبههاي ناخوشايند زندگي فردي يا اجتماعي خود
و ديگران پيبرده و درصدد تغيير آنها برآمده است )پيرسون .(١٧٨ :١٣٩٤ ،چوگيامترونگپا
گفته است» :جوهر جنگجويي يا جوهر شجاعت انساني ،حاضر نيست از چيزي يا كسي
نااميد شود« .جنگجوي باﻻترين سطح ميداند كه ميتواند جهان را از نابودي نجات دهد و
فراتر از آن جامعهاي آگاه بسازد )همان .(١٩٩ ،اما ،براي اينكار ،عﻼوهبر شجاعت ،به همدلي
قدرتمندي نيز نياز دارد .داشتن يك مأموريت اصلي ،ميزان سازندگي جنگجوي تكامليافته
را به اوج ميرساند )پيرسون و كيمار.(١٢٢ :١٣٨٨ ،
از جمله قصههايي كه حضور كهنالگوي جنگجو در آن مشهود است و ميتوان ميان آن
قصهها و اين بخش از داستان فريدون تناسبي يافت ،داستانهايي است كه در آنها شاهد
رفتار شجاعانه و مؤثر شخصيت قهرمان هستيم .داستانهايي هم كه شخصيت اصلي آنها به
شجاعت و عزم راسخ يك رزمنده دست مييابد ١٦و نيز روايتهايي كه شخصيت اصلي آنها
در پي انتقامجويي بهخاطر نارضايتيهاي گذشته است ١٧از همين قبيلاند )همان-١١٩ ،
 .(١٢٠دربارة فريدون نيز شاهديم كه او صاحب چنان جوهر وجودياي است كه ضحاك ،با
آنكه او را نديده ،از هيبت او هراسان است )فردوسي .(١٨٤-١٨٣ :١/١٣٧٨ ،رفتار
خارقالعادة فريدون در هنگام مقابله با ضحاك نيز نشاندهندة جوهر وجودي اوست )همان،
 .(٣٠٩-٣٠٦ياريرساني نداهاي غيبي )همان (١٣٤ ،و گفتوگوهاي سروش با او )همان،
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 (٤٦١-٤٣٠نيز درخور توجه است و از خدمت نيروهاي فراطبيعي به او حكايت دارد،
چنانكه اين ويژگي خاصيت ملموس دورة اساطيري است.

كهنالگوي حامي

كهنالگوي جوينده

٢١١
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كاوش همواره با آرزو يا حسرت آغاز ميشود» .گاهي حتي نميتوانيم بر كمبود موجود نامي
بگذاريم ،اما در آرزوي آن چيز اسرارآميز هستيم« )پيرسون .(٢٢٣ :١٣٩٤ ،كهنالگوي
جستوجوگر توان ماجراجويي ،اكتشاف و پاسخگويي به نيازها و خواستههايمان را به ما
ميبخشد )پيرسون و كيمار» .(١٣٤ :١٣٨٨ ،براي ايجاد كهنالگوي جستوجوگر و
رويآوردن به سير انفسي يا آفاقي ،عﻼوهبر بحران شخصيتي ،فضاي محدود و آزاردهنده نيز
ﻻزم است« )قاسمزاده و سرباز .(١٣١ :١٣٩٢ ،در اين هنگام است كه جوينده به فراخوان روح
براي صعود پاسخ ميدهد .جوينده جوياي يافتن آيندهاي بهتر يا بنانهادن جهاني كامل است.
در زندگي فريدون ،يكبار جستوجوي او را در پي يافتن نام و نشان و نژاد او شاهديم
)فردوسي (١٥٠ :١/١٣٧٨ ،و بار ديگر هنگامي كه در طلب سه همسر پاك ،خسروگهر و
شايسته براي سه پسرش ،جندل را بهعنوان نمايندة دلسوز خود به جستوجو در جهان
ميفرستد )همان .(٥٨-٥٦ ،٦٧ ،بهنظر ميرسد اين امر مقدمهاي بر تصميمي فراتر براي
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حامي كهنالگوي بخشندگي )پيرسون (٢٠٤ :١٣٩٤ ،با سطوح گوناگون است )همان.(٢١٣ ،
كهنالگوي حامي ،در باﻻترين سطح خود ،به حمايت از ديگران و پذيرش مسئوليت براي
انسانها و ساختن جامعه مشتاق است .فريدون ،بعد از غلبه بر ضحاك ،به بخشندگي و كمك
مادي و معنوي به ديگران ميپردازد .فريدون را در جايگاه و نقش پادشاهي عادل و فرهمند
مييابيم :زمانه بياندوه گشت از بدي /گرفتند هر كس ره ايزدي )فردوسي .(٤ :١/١٣٧٨ ،حالت آرماني
حامي ،والد بينقص و پرمحبت است .ورا بد جهان ساليان پانصد /نيفكند يك روز بنياد بد )همان.(١١ ،
حمايتگري فريدون در جايگاه پدر ايرج نيز چشمگير است؛ چراكه مهر و دلسوزي ،مراقبت،
دلرحمي ،شفقت ،عشق و خيرخواهي او را دربارة ايرج شاهديم .فريدون ،در جايگاه حامي
بالغ ،حتي پس از مرگ ايرج نيز با تمام توان از يادگاران او ،همسر ايرج ،دختر او و منوچهر ،و
نوادة او به حد كمال حمايت ميكند تا در نهايت با برقراركردن عدالت ،ظلمستيزي و
حقطلبي خود ،حمايت عالي خود را از مردم جهان آشكار سازد.
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تقسيم جهان ميان فرزندان است )همان٧٢ ،و .(١٩٠-١٧٨ ،٧٣در پي اين جويندگيها،
آرماني متعالي و آرزويي واﻻ نهفته است؛ چراكه نيروي جويندة دروني آن بخش از وجود است
كه مشتاقانه ،نهتنها براي خود ،بلكه براي همة بشريت ،جستوجو ميكند .كهنالگوي جوينده
در زندگي فريدون نقش مستقيمي ندارد و نسبت به كهنالگوهاي ديگر محسوس نيست.
كهنالگوي ويرانگر

همي خواهم از روشن كردگار

كه چندان زمان يابم از روزگار

كه از تخم ايرج يكي نامور

بيايد بر اين كين ببندد كمر

)فردوسي(٤٦٢-٤٦٠ :١/١٣٧٨ ،
حال آنكه اين كينخواهي از فرزندان به نوعي ويرانگري خود او قلمداد ميشود.
چنانكه در كهنالگوي ويرانگر ميبينيم ،گاهي براي پذيرش چيز تازه ،بايد كهنه را رها
كرد ،هرچند ممكن است رهاكردن برخﻼف ميل انجام شود يا دردآور باشد» .باﻻترين سطح
ويرانگر ،توان رهاكردن هرچيزي است كه ديگر در راستاي ارزشها ،زندگي و رشد خود فرد
يا ديگران نيست« )پيرسون .(٢٦٣ :١٣٩٤ ،فريدون ميدانست كه براي نجات جهان و براي
٢١٢
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چو ديدم چنين ،زان سپس شايدم

اگر

خاك

باﻻ

بپيمايدم
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»ويرانگر محور دگرديسي است« )پيرسون (٢٥٠ :١٣٩٤ ،و اغلب در اوج موفقيت با آدمهايي
برخورد ميكند كه هويت كامﻼً رشديافتهاي دارند و به تصميمها و تواناييهاي خود مطمئن
هستند )همان .(٢٥١ ،فريدون با كمك كاوه و مردم ستمكشيدهاي كه از ظلم حاكم به جان
رسيدهاند ،حكومت ضحاك را ويران ميكند .در مرحلهاي از زندگي ،ويرانگر دروني يا بيروني
ضربه ميزند و فرد را تهي و فروتن ميسازد .اما فرد زخمديده ،از طريق ضربهاي كه بر او وارد
آمده است ،ميتواند واقعيتهاي تازهاي را تجربه كند )همان .(٢٥٥ ،در داستان فريدون ،نمود
يكي از نقشهاي ويرانگر ،زماني است كه فريدون نخستينبار دربرابر فرستادة سلم ،كه
اعتراض او را به سهم خود از فرمانروايي جهان به گوش فريدون ميرساند ،تندي ميكند و او
را زنهار ميدهد .گويي بخش بالغ وجودي )فريدون پدر( ،بخش ناپختة خود )فرزند فريدون/
سلم( را ـ كه به هر چيزي مانندة شهريار و پارة تن اوستـ نهيب ميزند و در فرجام كار پس
از فاجعة قتل دردناك و مظلومانة ايرج ،چارهاي جز ويرانگري ايشان )=خود( نمييابد .او چنان
رنجور و زخمخورده و دلخون است كه گويي ديگر به هيچچيز جز انتقام از سلم و تور
نميانديشد و اين را به سوز دل و دعا از خدا ميطلبد:
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اگر كهنالگوي عاشق در وجود فردي فعال باشد ،آن فرد پاسخ اصلي و نهايي را در عشق
مييابد .عشق شور و شوقي است كه درنتيجة توافق جان و بدن حاصل ميشود .پس ،در
وجود عاشق غلغلي ميافكند و او تمام همت خود را براي دستيافتن به عشق بهكار
٢١٣
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كهنالگوي عاشق
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حفظ ارزشهاي واﻻيي همچون عدالت ،حقطلبي و ظلمستيزي ،بايد منوچهر را بپروراند تا
دو فرزند خود را به جبران پافشاري بر اين ارزشها از ميان بردارد .هم ازاينرو است كه
براي احياي حق ايرج ،كه راستي و صﻼح ايرانزمين را بهدنبال دارد ،با ياري منوچهر ،سلم
و تور را نابود كرد ،كاري كه در ظاهر با عاطفة پدرانه ناهمسو بود ،اما شهريار با فر و داد
آرماني واﻻتر در سر ميپروراند و در تمام ايام پادشاهي خود يك روز را به بدي وا ننهاد.
نابودكننده ميتواند فردي باشد كه قرباني حادثهها و شكستها شده و خواهان بازسازي
زندگي خويش است .ممكن است مانند زرو يا رابينهود انقﻼبي باشد و براي بهبود اوضاع و
بازكردن راه براي پديدهاي نو ،نظم كنوني را به هم بزند )پيرسون و كيمار(١٥٠ :١٣٨٨ ،؛
چنانكه ظاهراً پادشاهي بدون ايرج ،بدون اغتشاش ادامه داشت ،اما فريدون ،كه همواره
قرباني حادثهها بود ،بار ديگر در عداوت فرزندانش طعم شكست را چشيد؛ ازهمينرو ،پس
از قتل ايرج ،با خونخواهي او ،درصدد زندهكردن آرمانهاي واﻻي خويشتن برآمد ،با اينكه
اين خونخواهي به بهاي برهمخوردن آرامش ساختگي تمام شد .بدينسان ،مشهود است
كه روايتهاي نابودگر اغلب با نوعي نابساماني ،اختﻼل يا تخريب غيرمنتظره همراه است.
اين حكايتها ميتوانند فرآيند رهاكردن و گذشتن از مال و منال ،موقعيتها ،رابطهها و
عادتها را بهنمايش بگذارند» .روايتهاي مثبت نابودگر شاهد موفقيت فرد در بهكارگرفتن
دگرگوني براي دستيافتن به نتايج بهترند« )همان.(١٥١-١٥٠ ،
فريدون ،پس از انتقامستاندن از سلم و تور ،تاج و تخت كياني را به منوچهر ،كه ادامة
راستين ايرج و خود اوست ،سپرد و از شهرياري كناره گرفت .مردم نيز به فرصتي براي
فروريختن ،بازسازي ،پذيرفتن ،رهاكردن و تازهشدن احتياج داشتند و ميخواستند بدانند كه
بهراستي چه چيزهايي در زندگي آنها مرده يا نيازمند ترميم و احياست يا در راه بازيافتن
طراوت و انگيزه بايد فدا شود )همان١٥٢ ،و .(١٥٣ازاينرو ،شايد بتوان فرآيند پرورش منوچهر
و هدف از آن را تجديد خاطرة ايرج و احياكردن آرمانهاي فريدون انگاشت.
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كهنالگوي آفريننده

يكي از كهنالگوها آفريننده است كه با خويشتن حقيقي ارتباط دارد:

آفريدگار آفريدگان را آفريد تا كاري را به انجام رسانند و آنها فرمانبران آفريدگارند .كار آنها
از خوره )فرّ( و خويشكاري به انجام ميرسد .خويشكاري در فرمانبردن از خوره است .با
بهكارگرفتن خويشكاري ،كار آفريدگار انجام ميشود و بدينسان كام او برآورده ميشود،
ولي چون به ضد خويشكاري برخيزند ،با خوره و كار آفريدگار دشمني كردهاند .كام او
برآورده نميشود و زياني به بار ميآيد )نقل از مختاري.(١٢٣ :١٣٦٨ ،

٢١٤
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همزمان با يافتن و زايش خويشتن حقيقي ،كهنالگوي آفريننده به زندگي وارد ميشود
)پيرسون :(٢٩١ :١٣٩٤ ،خجسته فريدون ز مادر بزاد /جهان را يكي ديگر آمد نهاد )فردوسي،
 .(١٠٧ :١/١٣٧٨فريدون پس از يافتن تبار خود و غلبه بر ضحاك ،نظمي نو آفريد و زمانه را
بياندوه ساخت )همان .(١٠-٤ ،تكليف آفريننده ،آفرينش و پذيرش خويش و هدية او
خﻼقيت ،هويت و حرفهاي است كه عطا ميكند .آفرينشگر بنيانگذار نوآوري ،خﻼقيت و
همة چيزهاي تازهاي است كه هستي مييابند )پيرسون و كيمار .(١٥٩ :١٣٨٨ ،با آغاز
پادشاهي فريدون ،كه در روز نو ،سرِ ماه نو و جشن نو است ،مهرگان و رسمهاي نو و نيكو
بنا نهاده شد.
آفريننده در باﻻترين سطح خود با آزمودن آنچه مجسم كرده است ،اجازه ميدهد كه
رؤياهايش محقق شوند )پيرسون .(٣٠٢ :١٣٩٤ ،ممكن است آفريننده در ﻻيهاي ژرفتر در
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ميگيرد» .نهايت درجة پذيرش خود ،زايش خويشتن و وصلشدن شخص به فراشخص و
فرد با جمع ،باﻻترين سطح از سطوح عاشق است« )پيرسون (٢٨١ :١٣٩٤ ،كه ممكن
است در دلباختگي به يك شخص ،فكر ،ايده يا آرمان متبلور شود .آرمان بلند فريدون،
كه به آن عشق ميورزيد و تمام دورة شهرياري خود را با آن آغاز و به آن ختم كرد،
عدالتورزي ،راستي و صلحجويي براي خود و جهان بود .نبرد با ضحاك به همين دليل
بود و در جهت بهثمررسيدن همين آرمان بود كه حتي بر فرزندان خود نيز ،كه زماني
مانع نيل به اين هدف شدند ،شوريد و اين امر در نهايت با پروراندن منوچهر و تقديم گنج
و فرماندهي و شاهي به او محقق شد )فردوسي .(٤٩٩ :١/١٣٧٨ ،عشق به فرد و عشق به
آرمان در روايت زندگي فريدون در وجود ايرج فرزند كهتر او جمع آمده و متجلي است.
ايرج نمايندة پاكي ،راستي ،صلح ،و مظهر عشق فريدون است.
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كهنالگوي حكمران

٢١٥
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حكمران قلمروي آرام و هماهنگ را از طريق آرامش و هماهنگي دروني بهوجود ميآورد.
»قدرت حكمران ايجاد و حفظ يك قلمرو مرفه و صلحآميز است« )پيرسون.(٣٣٩ :١٣٩٤ ،
هنگاميكه حكمران فعال است ،فرد در جهان مادي ،آسوده است و اختيارش بهدست خود
اوست .در مرحلة حكمران ،فرد خود را فرمانرواي قلمرو خود ميبيند و فرصت دارد تا چنان
رفتار كند كه زندگي او درست مطابق ميل او شود .در هنگام غلبة حكمران ،وقت آن است
كه فرد مسئوليت انتخاب زندگي را مطالبه كند .شايد آغاز و ميانة دورة پادشاهي فريدون را،
كه همهچيز مطابق ميل و تحت سلطه و اختيار او بود ،بتوان دورة غلبة كهنالگوي حكمران
درزندگي او دانست.
برترين سطح حكمران استفادة كامل از همة منابع دروني و بيروني و عﻼقهمندي فرد به
خير جامعه است )همان .(٣٣٣ ،تأثير خيرخواهي فريدون را در برهههاي گوناگون زندگي
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سطح جان ،تشخيص دهد كه تكتك دردها ،رنجها و شكستها را خود انتخاب كرده است
)همان .(٣٠١ ،فريدون يكبار در جواني وضعيت نامطلوب خود را تغيير داد و به پادشاهي
رسيد و بار ديگر در سالخوردگي ،پس از مرگ ايرج ،وضعيت نامطلوب را دگرگون كرد و
وضعيتي را كه ميخواست آفريد .او با برتختنشاندن منوچهر ادامة خود و ايرج را در
منوچهر آفريد .آفريننده حكايت اشخاصي است كه پس از تعمق در زندگي خود ،آن را
تغيير ميدهند )پيرسون و كيمار.(١٥٩ :١٣٨٨ ،
از جمله تصويرها و نقشهاي آفرينشگر دستهايي است كه بهمنظور نيايش بهسوي
خداوند امتداد يافتهاند )همان( .مناجاتهاي فريدون و فرانك به درگاه خداوند ،در هنگام
عزم به كاري سترگ ،درخور توجه است .او در هنگام مقابله با ضحاك براي آفرينش دنيايي
پيراسته از تباهي به مادرش ميگويد :كه من رفتنيام سوي كارزار /تو را جز نيايش مباد ايچ كار
)فردوسي (٢٤٩ :١/١٣٧٨ ،و فرانك :هميخواند با خونِ دل داورش؛ و گفت :بگردان ز جانش بد
جادوان /بپرداز گيتي ز نابخردان )همان .(٢٥٣-٢٥٠ ،همچنين ،ديگربار در هنگام مواجهه با سرِ
بريدة ايرج و عزمي نو :نهاده سر ايرج اندر كنار /سر خويشتن كرد زي كردگار )همان.(٤٦٣-٤٥٥ ،
مناجاتگونهاي را ،كه به سوگندنامه و عهدنامهاي شخصي ميماند ،شاهديم.
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كهنالگوي ساحر

٢١٦
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روايت دورنگر ،كه نمايانگر امكانپذيربودن اهداف بزرگ و شيوة حصول آنهاست ،از جمله
روايتهايي است كه به كهنالگوي جادوگر ميپردازد )همان .(١٧٦ ،قدرت ساحر دگرگوني
واقعيت از طريق آگاهي است .جادوگر تسهيلكنندهاي است كه قدرت و كارآيياش نه از
مقام و رياست ،كه از جذبه ،نفوذ و غلبة شخصيت بر موقعيت سرچشمه ميگيرد .ديگران
فاقد درك عميق جادوگر از قوانين طبيعتاند و بههميندليل تواناييهاي او را افسونگري
مينامند )همان .(١٧٦ ،وقتي رودبانان به فريدون كشتي براي گذر و اجازة عبور نميدهند،
او با اسب خود )گلرنگ( پاي به دريا مينهد و به سﻼمت از آن ميگذرد )فردوسي،
 .(٢٩٠-٢٨٥ :١/١٣٧٨در پي او ،يارانش نيز روان ميشوند و به سﻼمت ميگذرند :ببستند
يارانش يكسر كمر /هميدون به دريا نهادند سر )همان .(٢٨٧ ،مارتين لوتركينگ ميگويد» :جادوگر
در نقش و جايگاه مديريت ،با بينش گستردة خود ،ديگران را در وفادارماندن به ارزشهاي
قلبي و تحققبخشيدن به رؤياهايشان تشويق و ياري مينمايد« )پيرسون و كيمار:١٣٨٨ ،
 .(١٧٧فريدون در هنگام ورود به كاخ ضحاك نيز رفتاري فراطبيعي و افسونگرانه دارد
)فردوسي.(٣٠٩-٣٠٦ :١/١٣٧٨ ،
رسيدن به اقبال و خواسته ،وابسته به داشتن فره است ،اما فره بر اثر خويشكاري
بهدست ميآيد .اگر هر فرد يا هر قوم خويشكاري ورزد ،يعني به وظايف خود عملكند،
فرهمند ميگردد و به سعادت و خواسته ميرسد )بهار .(١١٩ :١٣٦٢ ،كهنالگوهاي عاشق و
جادوگر خواستههاي قلبي انسان را نشان ميدهند .پيرسون ميگويد :وقتي زندگي كمتر
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او ،از جمله پس از غلبه بر ضحاك ،سپردن ايرانزمين به ايرج ،و كينخواهي و انتقام از سلم
و تور ،ميتوان مشاهده كرد.
در روايتهايي كه شخصيت اصلي مسئوليت مردم خود را ميپذيرد ،روايات پيشوايان
نمونهاي كه مردم را براي بهكارگرفتن ارزشمندترين تواناييهاي خود تشويق و راهنمايي
كرده و دامنة تأثير مثبت خود را به تمام جهان گستردهاند ،و نيز حكايتهاي پرمعنايي كه
در آنها پادشاهي كه توانايي خود را از دست داده ،داوطلبانه مقام خود را كنار ميگذارد،
شاهد كهنالگوي حكمران هستيم )پيرسون و كيمار .(١٦٧ :١٣٨٨ ،حاكمان به نحو مثبتي
در سختيها مسئوليتپذير و قابل اعتمادند .آنها حتي براي رسيدگي به امور ديگران و
حلكردن مسائلي كه در پديدآمدنشان نقشي نداشتهاند كوتاهي نميكنند )همان.(١٦٩ ،
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كهنالگوي فرزانه
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در شاهنامه ،بارها و بارها ،لقب فرزانه به فريدون نسبت داده شده است:
سالخورد /به بام بهار اندر آورد گرد )همان٧٣ ،و(١٩٢؛ فريدون فرزانه بنواختشان /بر اندازه بر پايگه
ساختشان )همان٦٣ ،و .(٤٤٦القابي چون پردانش :فريدون پردانش و پرفسون /همين را روانش
نبد رهنمون )همان٧٨ ،و ،(٥٢بيداردل )همان٢٣٧ ،و  ،(٤٥و آموزگار )همان٣٦٦ ،و(٢٢٢٧
نيز بر فرزانگي او دﻻلت دارد .رفتارهاي خردمندانة او در داستان گواه انديشمندي و
تأمﻼت برخاسته از تفكر اوست.
بهطوركلي ،داستانهايي كه روال فراگرفتن ،انديشيدن و رسيدن را نشان ميدهند،
حاوي كهنالگوي فرزانه هستند .در افسانهها ،فرزانه اغلب در نقش پيرمرد يا پيرزن
فهميدهاي حضور مييابد كه به ديگران پند ميدهد و گاهي هم طلسمي را با دقت بررسي
ميكند .در ايام كهنسالي ،فرزانگي فريدون را بهشيوهاي حكمتورزانه و آيندهنگرانه
شاهديم ،درحاليكه خردورزي او در روزگار جواني غالباً براي سامانبخشيدن به امور اكنون
و اينجا صورت ميگيرد .او در سالخوردگي ،پس از مواجهه با پيام سهمگين و ستيزهجويانة
سلم ،او را نصيحت ميكند و از گردش ايام ،كه پشت آدميان را خميده ميسازد ،ياد ميكند
)همان .(٢٧٨-٢٧٤ ،ليكن ،پس از مواجهه با واقعيت و درك داغ ايرج ،گويا به حقيقت
جهان دست مييابد و خرد را در مقام عمل ميزيد .پس ،با پروراندن ماهآفريد )فرزند ايرج(
و سپس منوچهر )نوادة او( روشي همراه با متانت اما هدفدار در پي ميگيرد .فرزانه،
فريدون فرزانه شد
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سحرآميز است ،اغلب يك عنصر از تعادل خارج است )پيرسون(٣٥٣ :١٣٩٤ ،؛ چراكه
معمو ًﻻ سحر بهسادگي يك دعاست ،اما بههرحال هدف اين است كه فرد چنان متمركز شود
تا ارادة خودآگاه او با ناخودآگاه ،يعني با بدن ،عواطف و نيز جان او هماهنگ شود .اگر
خودآگاهي با زمان و كاري كه بايد به انجام برسد و با نيروهاي مثبت در جهان هماهنگ
باشد ،معموﻻً كاري كه ﻻزم است انجام ميشود و اگر چنين نشود ،معموﻻً نشانهاي براي
تغيير مسير و رفتن از راهي ديگر است )همان .(٣٥٨ ،از ميان القاب گوناگوني كه فردوسي
به فريدون بخشيده ،لقب افسونگر و پردانش و پرفسون نيز ديده ميشود :فريدون پردانش و
پرفسون /همين را روانش نبد رهنمون )فردوسي٧٨ :١/١٣٧٨ ،و ،(٥٢مكن گر تو را من پدرمادرم /ز
تخم فريدون افسونگرم )همان٣٢٧ ،و .(١٥٣٧
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كهنالگوي لوده سطوح مختلفي را شامل ميشود )پيرسون .(٣٩٦ :١٣٩٤ ،لوده ،در باﻻترين
سطح ،لودة مقدس و خردمندي ميشود كه در همة زندگي شادي را تجربه ميكند )همان،
 .(٤٠تنها در اين سطح است كه كهنالگوي لوده ميداند چگونه اكنون و اينجا باشد و اين
امكان را مييابد كه زندگيكردن به مفهوم موفقيت ،هدفمندي و مؤثربودن را كنار بگذارد و
از زندگيكردن به خودي خود و روزبهروز لذت ببرد )همان .(٣٩٠ ،هدية لوده به زندگي فرد
نرمش ،توان برخاستن و ازنوآزمودن است )همان.(٣٩٣ ،
٢١٨
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كهنالگوي لوده
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برخﻼف حكمران و ساحر ،نه ميخواهد جهان را در اختيار بگيرد و نه قصد دارد آن را تغيير
دهد .فرزانه به درك جهان هستي ميانديشد» .فرزانة درون با اين گفته هماهنگ است:
باشد كه حقيقت را بداني و حقيقت تو را آزاد خواهد كرد« )پيرسون.(٣٦٧ :١٣٩٤ ،
باﻻترين سطح براي فرزانه تجربة حقيقت يا حقايق نهايي و خرد است )همان .(٣٧٣ ،فرزانه
به ما ميآموزد كه هرگز نميتوانيم آزاد باشيم ،مگر اينكه حاضر شويم توهمها و
دلبستگيهايمان را بهطور كامل رها كنيم و در پي هماهنگكردن ارادهمان با حقيقت
برآييم )همان.(٣٧٧ ،
پايان عمر فريدون سراسر پختگي فرزانهوار است .فرزانه با آنچه هست ستيز نميكند،
اما ميكوشد تا شناخت خود را از آنچه ممكن است حقيقت باشد عمق ببخشد .هنگامي
كه فرزانه بياموزد از جنگيدن با زندگي دست بكشد و به فرآيندهاي آن اعتماد كند ،ديگر
نيازي به رنجكشيدن ندارد .فرزانة تكامليافته تﻼش ميكند درحد امكان بيطرف باشد و
عادﻻنه بينديشد؛ چنانكه فريدون ،كه پدر و دوستدار هر سه فرزند است ،بيطرفانه
جانب عدالت را ميگيرد .او انگيزه و عطشي براي يافتن حقيقت دارد كه وجودش را پيش
ميراند؛ دورانديش است و درگير مسائل جزئي نميشود و واقعيتها را با مهارت بررسي
ميكند .تبلور اينهمه را در پروراندن تخمي از تبار ايرج براي كينستاني و سپردن تخت
شهرياري به او شاهديم .او از تاج و تخت كناره ميگيرد )فردوسي،(٨٨٩ :١/١٣٧٨ ،
گرچه پيشتر نيز چنين كرده بود )همان .(٤٩٩ ،سرانجام ،اين رهاكردنِ بنيادي است كه
فرد را براي ورود به مرحلة خرد لوده آماده ميسازد )پيرسون .(٣٨٤ :١٣٩٤ ،فريدون در
شاهنامه از كمبود و خطا مبرّاست )عباديان.(٢٠٣ :١٣٦٩ ،
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٢١٩
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فريدون در سالخوردگي ،در ايامي چند ،رهاشدگي لوده را ميزيد .دوراني كه به
پروراندن فرزند و نوة ايرج مشغول است و هنرهاي شهرياري بدو ميآموزد و از تماشا و
ديدار او چشم و دلش شاد و روشن و باز است )فردوسي .(٤٨٩-٤٧٩ :١/١٣٧٨ ،با اينكه داغ
ايرج بر فريدون گران ميآيد ،اما دوباره برميخيزد و زندگي را از سر ميگيرد و با پرورش
نوة ايرج ،گامي بلند بهسوي هدف نهايياش برميدارد .بهنظر ميرسد ،جز در نمونة
ذكرشده ،كهنالگوي لوده در بخشهاي ديگر داستان فريدون نقشي ايفا نميكند.
پس از بررسي وقايع زندگي فريدون و انطباق آن با دوازده كهنالگوي يادشده ،بهنظر
ميرسد كه در روايت فردوسي از اين داستان پرحادثه ،برجستهترين بخشي كه در نظر اول
به ياد همگان ميآيد ،رويارويي و مبارزة فريدون با ضحاك است .با اين وصف ،تطبيق اين
بخش شاخص با كهنالگوي جنگجو در طي سه مرحلة اصلي سفر قهرمان در زندگي
فريدون بهشكل ذيل تحليل ميشود:
فريدون در مرحلة تدارك براي سفر ،پس از سقوطي كه در پي اعتماد معصومانه براي او
اتفاق افتاد ،به كهنالگوي يتيم رسيد و آموخت كه بايد بدون تكيهكردن بر ديگران از خود
مراقبت كند و استقامت ورزد .در اين مسير ،يگانهراهي كه براي ادامة زندگي يافت ،اتحاد با
ديگران بود تا هم كمك بگيرد و هم ياري برساند .در اين هنگام ،فريدون براي دستيافتن
به بقا و نجات زندگي خود و ايرانيان ،وارد مرحلة جنگاوري شد و بهقصد براندازي ضحاك از
خود شجاعت نشان داد .او ،درعينحال ،حامي ايرانيان بود و ميدانست كه در اين اقدام
جنگاورانه ،نهتنها جان و آرمانهاي خود ،كه آمال ايرانيان را نيز نجات خواهد داد.
در فرآيند سفر و هنگام رويارويي با جانِ واقعي ،فريدون جويندة آرزوهاي برتر بود تا
رضايت دروني بهدست آورد .ليكن ،هرگونه قدمنهادن در مسير هدف ،ناگزير ،رنجها و
سختيهايي نيز در پي داشت .اين امر با تسلط بر ضحاك و ويرانكردن بنياد ظلم او تحقق
يافت و عليرغم دشواريها و خطاها و رنجها ،كهنالگوي عشقِ متعهدانه و قدرتمند او به
انسانها و آرمان و سرزمين حاصل شد .در اين هنگام ،بايد خويشتن تازهاي از خود
ميآفريد تا زندگي را دگرگون كند.
در مرحلة بازگشت ،فريدون به قلمرو پادشاهي خود قدم گذاشت و با خرد تازه عمل
كرد .كهنالگوي ساحر در وجود او به نوعي مهارت تبديل شده بود تا بهمدد آن در بهبود
اوضاع خود و ديگران بكوشد .در همين حين ،فرزانة وجودش براي نيل به رضايت دروني او
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و درك حقايق امر به او كمك كرد تا عملكرد خود را بپذيرد و از قيد توهمات و آرزوهاي
ناسودمند دست بكشد و به وضعيت رهايي و بيتعلقي برسد .آنگاه ،در قالب كهنالگوي
لوده ،مهياي پذيرش زندگي با همة ابعادش شد؛ چنانكه بيغم گذشته و بيم آينده ،با
خردي تماميافته ،زندگي را در پيش گرفت.
نتيجهگيري

1. Innocent
2. Orphan
3. Warrior
4. Caregiver
5. Seeker
6. Destroyer
7. Lover
8. Creator
9. Ruler
10. Magisian

٢٢٠
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پينوشت
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داستان فريدون سرشار از كهنالگوهاست و بنابر رويكرد روانشناختي ،برپاية نظريات
كهنالگويي تحليلپذير است .فريدون با پاينهادن در مسير سفر قهرمان و با پشتسرگذاشتن
دوازده كهنالگو ،روند تكامل و تفرد را در پيش ميگيرد .بقية شخصيتهاي داستان نيز او را
در اين مسير پرورش ميدهند .عليرغم شدت و ضعف كهنالگوها در سيرِ زندگي فريدون و
تجربة زيستن در همة آنها ،بهنظر ميرسد در سفر قهرماني او نقش برخي از كهنالگوها
برجستهتر است و برخي ديگر كممايهترند .كهنالگوهاي معصوم ،يتيم ،جنگجو ،نابودگر،
حامي ،فرزانه و حاكم ،در روند زندگي او ظهور چشمگيرتري دارند و نقش كهنالگوي لوده
كمتر از بقيه ديده ميشود .بااينهمه ،اگر بخواهيم فقط يك نمونة مهم در زندگي فريدون
نشان دهيم ،كهنالگوي جنگجو نقش برجستهتري دارد .ضمن اينكه ،با توجه به روايت
فردوسي ،نخستين جلوهاي كه از زندگي فريدون به ياد ميآيد ،ماجراي جنگاوري او و كاوة
آهنگر در براندازي حكومت ضحاك است .اين سفر ،با وجود تلخكاميها ،رنجها و
دشواريهايش ،پاداشي بزرگ براي قهرمان در پي دارد .توان توفيقيافتن و ستودهشدن در
جهان ،شناخت اسرار جان انسان ،فرصتيافتن و زيستن در اجتماع پرمهر ديگر انسانها ،از
دستاوردهاي گرانبهاي اين سفر پرمخاطره اما سودمند است.
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بهار ،مهرداد ) (١٣٦٢پژوهشي در اساطير ايران )پارة نخست( .تهران :توس.
پيرسون ،كارول.اس .و هيو كيمار ) (١٣٨٨زندگي برازندة من .ترجمة كاوه نيري .تهران :ماز.
پيرسون ،كارول.اس ) (١٣٩٤بيداري قهرمان درون .ترجمة فرناز فرود .چاپ دوم .تهران :كلك آزادگان.
رزمجو ،حسين ) (١٣٦٨انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي .تهران :اميركبير.
رستگار ،منصور )بيتا( )» (١٣٥٤فريدون در شاهنامه« .خرد و كوشش .دورة سوم .شمارة .٥٢-٣٧ :١٧
عباديان ،محمود ) (١٣٦٩فردوسي و سنت و نوآوري در حماسهسرايي .اليگودرز :گهر.
عصاريان ،محمدجواد و همكاران )» (١٣٩٣تحليل كيفيت بيداري قهرمان درون در شخصيت سياوش و
كيخسرو با تكيه بر نظرية پيرسونـكيمار« .پژوهشنامة ادب حماسي .سال دهم .شمارة .١٣٤-١٠٧ :١٧
فردوسي ،ابوالقاسم ) (١٣٧٨شاهنامه .چاپ مسكو .زير نظر برتلس .تهران :ققنوس.
قاسمزاده ،سيدعلي و فاطمه سرباز )» (١٣٩٢تحليل روانشناختيـ مدرنيستي رمان بيوتن برمبناي
نظرية بيداري قهرمان درون« .پژوهشهاي ادبي .سال دهم .شمارة .١٤٢-١١٣ :٤٢
كزازي ،ميرجﻼلالدين ) (١٣٨٥نامة باستان .جلد اول .چاپ پنجم .تهران :سمت.
كمپبل ،جوزف ) (١٣٨٤قهرمان هزارچهره .ترجمة شادي خسروپناه .مشهد :گل آفتاب.
مختاري ،محمد ) (١٣٦٨حماسه در رمز و راز ملي .تهران :قطره.
يونگ ،كارل گوستاو ) (١٣٥٢انسان و سمبلهايش .ترجمة ابوطالب صارمي .تهران :اميركبير.

] [ Downloaded from jpll.khu.ac.ir on 2022-08-14

11. Sage
12. Jester
 .١٣فرآيند تفرّد ) :(Individuation Processبهصورت فرآيند تكوين و تخصصيابي ماهيت فردي ،بهويژه
رشد فردي روانشناختي بهعنوان موجود تمايزيافته از كل تعريف ميشود؛ بنابراين ،تفرد يك فرآيند افتراق
است و هدف آن رشد شخصيت فردي است )به نقل از پيرسون.(٢٧ :١٣٩٤ ،
 .١٤اين سه مرحله در قهرمان هزارچهره ،به قلم جوزف كمپبل ) (٢٠٣- ٥٩ :١٣٨٤بهطور مفصل و با نامهايي
متفاوت ياد شده است.
 .١٥در برخي نسخهها و گزارشهاي شاهنامه همچون نامة باستان بهكوشش و ويرايش ميرجﻼلالدين كزازي،
از ساحري فريدون ،كه يكي از ويژگيهاي اوست ،ياد شده است )كزازي ،(٦٦ :١٣٨٥ ،ليكن اين بخش خاص
كه تحت عنوان »آزمودن فريدون پسران را« در آن كتاب آمده ،در نسخة مسكو ذكر نشده است .گرچه كزازي
در يادداشت آغازين مجموعة خود نوشته است كه آن را برپاية چاپ مسكو و چاپ خالقيمطلق تنظيم كرده و
نيز از ديگر چاپهاي شاهنامه همچون ژول مول ،كﻼلة خاور و دبيرسياقي بهره برده است .بههرحال ،چون
منبع اصلي ما در اين مقاله نسخة مسكو است ،از ذكر اين بخش از داستان چشم پوشيدهايم.
 .١٦همانند يوشولين ،قهرمان فيلم »پلنگ و اژدها«.
 .١٧مانند فيلم »مرگ بيل« كه در آن شخصيت اوماترمن در پي انتقام از قاتل همسرش است.
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