
 

 

 

 

 

 های یونگ و فروید خان بر اساس دیدگاه هفت    تحلیل شخصیت رستم در 

 

 مهدی رضا کمالی بانیانی و میرجالل الدین کزازی

 

 چکیده

های  رود که اثر ادبی را برپایۀ بیان حاالت ذهن و ساختار شخصیت می های جدید نقد ادبی به شمار شناسانه یکی از حوزه ن نقد روا

این نوع نگرش با طرح مطالبی در باب ناخودآگاه شخصی و جمعی در آثار ادبی، به نقد ادبی عمق و نوعی . کند می سیموجود برر

هيای ناهشيیار روان اننيان     شناسيی ميدرن، جنبيه    کانون توجه فروید و یونگ نیز در روان. جنبه پیشگویانه و رازآمیز بخشیده است

بيه واکياوی موشيکافانه     -نهاد، خود و فراخود -گانه شخصیت شمکش بین سطوح سهاین دو تحت عنوان نبرد، تعارض و ک .است

اند که اگر گرفتاران این جهيان  فيرودین    در آیین مهری باستان، بر آن بوده. پرداختند می فردیت و روان شخص در هر لحظه زمانی

، به آسمان (دروازة خُدایان)تا پس از عبور از خورشید پایه  بخواهند دگر باره به گروثمان بازگردند، ناگزیر باید هفت مرتبه بپاالیند

هيای    تردیييد رستيين نييیز در پييس گيي ر از ایيين زینييه        به تناسب این هفت مرحله و هفت وادی طریقت در عرفان، بی. برسند

در هیئت شیر، گرگ، اژدها، اش که های ناخودآگاهینمادین، حضوری رازآلود و سمبلیک دارد و با نیروهای اهریمنيی در پس الیه

اش، با خودآگياهی و ناخودآگياهی خویشيتن نیيز در     ستیزد و عالوه بر ستیز با نیروهای اهریمنی یابند، مینمود می... زن جيادو و 

 های آنان، تعابیر فروید و یونگ   از این رو، در این مقاله نخنت به تعریف خودآگاهی و ناخودآگاهی و ویژگی. جنگ و جدل است

خان و در نهایت تطبیق و تبیین حاالت رستن در هير خيان در سين ش     در ارتباط با این موارد، سپس به شناخت جداگانه هر هفت

 .  با خودآگاهی و ناخودآگاهی پرداخته شده است

 شناسانه، رستن خان، نقد روان هفت: ها     واژه کلید

 

 مقدمه

گیيرد و در   ميی  روانِ آدمی که به وسيیله فرافکنيی در اختیيار آگياهی بشير  يرار       اسطوره بیان نمادینی است از درام ناهشیار درونِ

یيک رویيداد    باید زبان طبیعت نینت، بلکه زبانسان که ابتدایی، آن زبان طبیعت برای مردمان. شودرویدادهای طبیعی منعکس می

منتهيی از آن  . گیرد، بنیادی و اساسيی اسيت  صورت میشده در آن، گرچه ناآگاهانه   روانی ناهشیار است که و ایع طبیعی فرافکنده

خبر بودند، هزاران سال طول کشید تا تواننتند محتوای ناخودآگاه را از شیء یيا  جا که افرادِ بشر از این سازوکار خودکارِ روانی بی
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گیری اسطوره منيوط  شکل. ی استکلید فهن اسطوره، فرافِکَنِشِ حیات درونی روان بر رویدادهای عین. متعلقِ خارجیِ آن جدا کنند

به حضور شرایط ذهنی و عینی است؛ چراکه کاهش شدتِ آگاهی و فقدان تمرکز و توجه، درست مطلق آن حالت بيدوی آگياهی   

توانيد تيیثیر بنيزایی در فهين     در ناخودآگاه، عناصر منفعلی در کارند که واکاوی آنان می. اندها در آن ریشه گرفتهاست که اسطوره

گویيد   داند و یونگ از  درت تصویرساز روان آدمی سخن می می «موجودی نمادساز»ارننت کاسیرر، اننان را  .آن داشته باشدبهتر 

 (.91: 1311یونگ، : ك.ر)

 دستیابی به تعادل یا تناسبی که در جریان فرایند فردیت برای فيرد ممکين  . هاست، جزو ذات همه مردمان و فرهنگ1نمادگرایی 

های مختلف سایه خویش  در این جریان، فرد باید ابتدا با سویه. های مختلف روان ناخودآگاهی است در گرو انکشاف الیهشود،  می

تر روان دسيت یابيد و بيه خویشيتن      های ژرف به عنوان نخنتین بخش روان ناخودآگاهی مواجه شود تا بتواند اندك اندك به الیه

ایه و گ ر از تنگناهای آن، فرد را با الیه دیگر روانی وی کيه بالفاصيله بعيد از    های مختلف س شناخت سویه. خویش نزدیک شود

الیه آنیما یا آنیموسيی کيه نزدیکتيرین چهيره پنهيان در پيس سيایه و        ( 135: 1311نصر اصفهانی، )کند  می سایه  رار دارد، مواجه

 . برخوردار از نیروهای تنخیر کننده و جادویی است

تواند با خویشيتن   می ، گ ر از الیه آنیما یا آنیموسی بنیار دشوار، اما ضروری است؛ زیرا فرد تنها زمانییابی در جریان خویشتن

دار شدن شخصيیت فيرد و رنيا ناشيی از آن و بيا بيا        فرایند فردیت با جریحه. خویش مواجه شود که این مرحله را پشت سر نهد

آگياهی نیيز هميواره بيه     نياخود (. 053: 1359یونگ، )شود  می آغاز( اهیناخودآگ)اش  دفاع فرد، توسط دوست درونی شکار من بی

گيردد،  شود و از آن جا که فردانیت، فرایند زندگی نامعقولی است کيه از طریيق نمادهيای معيین بیيان ميی      شکلِ نمادها پدیدار می

تویيات خودآگياه و محتویياتِ    شناخت این نمادها امری ضروری است؛ چراکه به یاری آنهاست که هماهنگی و وحيدت میيان مح  

آید و بشر را به سيوی کميال و یکپيارچگی     هایی جدید پدید میبه یاری همین نمادهاست که مو عیت. پ یردناخودآگاه تحقق می

 . کند هدایت می

 

 بیان مسئله

گیيرد  که به دشواری ان ام می...( انگیز آشیل، اسفندیار و همانند سفرهای حادثه)خان و سفرهایی از این جنس شناسی هفت    ریخت

هيا   این رستن. تایپِ نوزایی و تولدی دیگر استبازتابِ آرکی( ها جهت تزکیه و تخلیهبه عبارتی تحمل کردن و طی کردن ریاضت)

نه و خیال و ها در عالنِ افناآن کوشند تا به وسیلهدر وا ع تمثیلِ خیالِ آرزوی بشرِ نخنتین است که می... ها و  و اسفندیار و آشیل

کيزازی  نیيز در   . سازد، غلبه نماینداش زبون میسفر درونی، بر آنچه برتر از نیرو و توان آنهاست و آنها را با تمام غرور و سرکشی

گ اری است نهانگرایانه و رازآلود در درون، تيا گي اری پهلوانانيه در بيرون؛ بيیش       خان بیشگ شتن از هفت»: گویدکتابِ خود می

جنگد و بر از آن است که پهلوان با شیر و گرگ می. پ یرد، تا در آشکارگیِ یادت، تا گیتیک؛ بیش در نهانِ نهاد ان ام میمینویی اس

گي رد تيا جيان را    آورد و از آن درمی میگیرد و به فرمان در میخویی را فرو جوید؛ او بدین سان، توان تن و درنده می ها چیرگیآن

 (. 931: 1311کزازی، )« و آشتی سرشار گرداندنیرو ببخشد و آرامش 

های فروید از سياختار و عملکيرد ذهين،     ترین تحلیل شده شناخته. شناسی مراحلی است اما این سفر درونی و انفنی را در روان

کرد شخصيیت  مادرزادی و تکانشی ماست و انرژی الزم برای عمل خودآگاهِ های نهاد شامل گرایش. است الگوی نهاد، من و فرامن

و  همانندسيازی  تيری ماننيد هميدلی،    هيای اجتمياعی مطليوب    گرایش ،های ابتدایی و شهوانی نهاد عالوه بر تکانه. کند می را فراهن

های نهياد،     کوشد تا بین خواسته من می .من، رابط و واسطه بین نهاد و فرامن است .شود می ای عشق غیرشهوی را نیز شامله لشک

گرچيه  « مين »فرایندهای روانی  .شود می های زیادی را متحمل  خارج تلفیقی به وجود آورد و اغلب در این راه فشار فرامن و دنیای

                                                 
1
 Symbolism 



 3/     های یونگ و فروید خان بر اساس دیدگاه تحلیل شخصیت رستن در هفت
 

فرامن در وا يع  . خودآگاه هنتند؛ یعنی  ادرند تحتِ شرایطی به خودآگاه نیز دوباره درآیند گاه ناخودآگاهند، عموماً خودآگاه یا نیمه

تواند شيامل   می این مرحله. تواند به آن دست یابد می فرامن نماینده چیزی است که فرد در نهایت .نقطه مقابل و مخالف نهاد است

طبق نظر فروید این سه بخش همواره (. 91: 1315فروید، : ك.ر)شوند  می هایی باشد که موجب تکامل شخص نیز آرزوها و آرمان

هفت خان نیز خالی از تعارضِ این سه مرحله در ذهن و روان و . نتنددر تعارض با یکدیگر و سرمنشی اصلی حاالت روانی فرد ه

های روانيی،  گ ارد که واکاوی این پله خان اول تا آخرینِ آن، حاالتی را پشت سر می شک این پهلوان نیز از آستانهتن نینت و بی

 . سازدما را هر چييه بیشتر با روان این پهلوان آشنا می

تواند در سراسر ایين  در طی فرایند فردیييت و بُوَنييدِگی یا کمال خویش، نمی( یا هر شخص دیگری)بدیهی است این پهلوان 

دارد تا آمادگی الزم برای ورود بيه خيان بعيد را بيه     « من»هایی به نهاد یا شک بازگشتخان در ناخودآگاهی کامل باشد و بی هفت

رسيد،  ای از فرافکنی به  پایان  ميی گاه مرحلهانی تغییرناپ یر است که هراین دیگر یک  انون رو»: گویدیونگ نیز می. دست بیاورد

در ایين پيژوهش، سيعی بير واکيياوی ایين سييه مرحييلۀ         (. 322: 1311یونگ، )« گرددهمواره از نو به خاستگاهِ اولیه خود باز می

 . خان شده است رستن در هفت( نهاد، مَن، فَرامن)شناسی  روان

 

 پیشینة پژوهش

خان رستن، اشارات فراوانی در کتب دانشگاهی و مقاالت شده است و هرکدام از دیدی جداگانه به این مراحيل نظير    رة هفتدر با

از دکتير   حماسه رستن و سيهراب ، (1319)الدین کزازی  از دکتر میرجالل نامه باستانتوان به  می از جمله کتب شایان ذکر. اند داشته

، (1311)از محميد حنين شيیرازی     خان رسيتن  هفت، (1311)از فریدون جنیدی  خان رستن فته، (1313)منصور رستگار فنایی 

خيان رسيتن از    شناسيی هفيت      ریخيت »تيوان بيه مقاليه     می و از میان مقاالت( 1311)خواه  از جلیل دوست خان رستن گزارش هفت

بررسيی و تحلیيل   »، (1390) امه ادب پارسيی پژوهشين از حمیدرضيا فرضيی در   « شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه والدیمیر پراپ

بررسی ساختاری خان »، (1392( )گوهر گویا) پژوهشنامه زبان وادبیات فارسیلو در  از علیرضا نبی« خان رستن ساختار روایی هفت

، (1392) فصيلنامه زبيان و ادبیيات فارسيی    دوسيت در   از مهوش واحيد « های دیگر  ها و حماسه  خان در شاهنامه و اسطوره و هفت

کنون زین سپس »، (59، شماره 1319پاییز) نامه پارسیشده در  نیا عمران چاپ از آسیه ذبیح« خان رستن نگاهی تازه به داستان هفت»

... از دکتر محمدرضا نصر اصيفهانی و طیبيه جعفيری و   ( خان رستن و اسفندیار شناختی به هفت رویکردی روان)« ...خان آورم هفت

شناختی و جيدال خودآگياهی و ناخودآگياهی وی در        خان رستن را از دیدگاه نقد روان دام از آثار م کور، هفتک اما هیچ. اشاره کرد

 .و تبیین همین موارد بوده است اند که هدف اصلی این مقاله، تحقق این هفت مرحله به طور جداگانه بررسی نکرده

 

 بحث

های ساختاری روان است که زیر عنوان کليی نيوزایی    ن، یکی از انواع دگرگونیهای خفته در نهاد هر اننا  بالندگی نیروها و توانایی

در آیینِ گ رِ  هرمان نیيز نقيش بنیيادین مربيوط بيه      . شود می گیرد و در آن فرد، خود بخشی از فرایند ناخودآگاه دگرگونی می  رار

ای که در تحقق آرميان   ن عبور، هر دشواری یا مبارزههایی است که وی باید در سفری دنیوی یا مینوی پشت سر نهد و طی ای  خان

کيزازی کيه ایين    . خيان جهيت تزکیيه درونيی رسيتن اسيت       هفت    . گ رد می نهد، خانی است که او از آن می آیین گ ر فراپیش وی

ها از بهشتِ ایرانی اند که روانمهریانِ کهن بر آن بوده»: گویدسزا سن یده است، در این باره می خان را با هفت آیین مهری، به هفت    

در این فيرود، هفيت   . آیند؛ تا زینتن در مغاك خاك را بیازمایندهای گیتی، فرود میها و دالوریکه گروثمان نام دارد، فریفته رنگ

ها این روان. رتابندگ رند تا بتوانند تیرگی تن و آالیش خاك را بآالیند و از هفت آسمان که پایگاه هفتان یا هفت اخترند میبار می

رسيند و در  گ رند و بيه زميین ميی   اند، سران ام از ماهپایه که دروازه مردمان خوانده شده است، میکه در آغاز پاك و تابناك بوده
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ر بپاالینيد  باید هفت باناچار، می این گرفتارانِ گیتی اگر بخواهند بار دیگر به مینو و گروثمان بازگردند، به. آیندزندانِ تن گرفتار می

گ رند تا سران ام از خورشید پایيه کيه   پس از هفت زیند می. های تن و خاك را از خویش بزدایندها و آلودگیو بپیرایند و تیرگی

فردوسيی  (. 91: 1311کيزازی، )« شده است بگ رند و دیگر بار به گروثمان و جایگاهِ نخنتین بياز گردنيد  خدایان نامیده می دروازه

 : گویدخود می

 هيير آن روز کييان بيير تييو بيير بيير گ شييت  

 

 گیتييييی آزاد گشييييت  تنييييت از بييييد  

 (1/021: 1313شاهنامه، )                       

خان رستن با عنایت به جدال خودآگاهی و ناخودآگاهی وی در ایين مراحيل پرداختيه شيده      هفت    در ادامه به بررسی و واکاوی 

 .حمیدیان گرفته شده استابیات ذکرشده از شاهنامه تصحیح سعید . است

 

 خان اول 

اما  بل از ورود به ناخودآگياهی، بایيد   . گ اردرستن با ورود به هر خان، پای به عرصه ناخودآگاهی می. خان اول، پیدایی شیر است

 . به سوی فرامن گام بردارد( از نهاد خارج)ابتدا از خودآگاهی به تدریا بیرون آمده 

  اشييييتیدو  روزه  بييييه  یييييک  روز   بگ

 

 بيير ایيين سييان، همييی رخييش پوینييده راه   

 

 شييييييبِ  تیييييييره را  روز  پنداشييييييتی  

 (011ب: 91همان،)                              

 شييييييتابنده  روز  و  شييييييبان سييييييیاه 

 (010ب: همان)                                  

کنيد و آن را  اما زمانی که  گوری را شکار می. ر داردشناسی نهاد  را در این ابیات، بدیهی است که رستن در مرحله ابتدایی روان

 : خورد و در ادامهکباب کرده می

 لگييام  از  سيير رخييش  برداشييت،  خييوار  

 

 بيير نینيييتان، بنتيييير  خييواب،  باخيييت   

 

ـــستان در  آن ـــر، بیشيييه نیـ  بيييود شیـ

 

 گیيييا  دیيييد   و  بگ اشيييت  در  مييييرغزار 

 (091ب: همان)                                  

 درِ بیــم  را  اــای  ایــــن  شـناخـــت 

 (090ب: همان)                                  

 که پیــل    نیارسـت    ن  نــ  پــسود     

 (093ب: همان)                                  

خودآگياهی و ناخودآگياهی   ایين مرحليه، برزخی مابین . است« من»همان طور که در  بل ذکر شد، مرحله مابینِ روان شناسی، 

شمینيا،  )« کار من ای اد تعادل بین منازعات نهاد وفيرامن اسيت  »: گوید می شمینا در باره کارکرد من. است و پُلی به سوی فرامن

سيازی ميابین نهياد فيرامن در ایين مرحليه بایيد از         و همچنین، نقشِ آن در تعادل( من)به دلیلِ برزخیتِ این مرحله (. 002: 1311

یونيگ در زميان   ( شواهد برای تعادل در مرحله مين )شود در آن دیده ( فَرامن)و فرازین ( نهاد)صیاتِ هر دو مرحله فرودین خصو

و نیميه  پرسـونا  نیمه خودآگاه مين را  ( نیمه خوداگاه، نیمه ناخودآگاه )چیرگیِ کاملِ فرامن بر من، درارتباط با برزخیتِ مرحله من 

 . داندمی  نیـا و  نیـوسناخودآگاه یعنی  ناخودآگاهِ آن را عامل جمعی

از عاميل جمعيی   : شيود از دو عامل جمعی رهيا ميی   من، (آنیما و آنیموس)با چیرگی نیمه درونی»: گویدوی در کتاب خود می

ت اول، در ابیاتی که گ شت، دو بی(. 19: 1311یونگ، )« باشد می  نیـا یا  نیـوس که و از عامل جمعی ناهشیار( پرسونا)شخصی 

در بیت سوم، مصراع اول دیده شدن یک نینتان و بنتر خواب ساختن رسيتن در آن، نشيانگرِ   . بردپهلوان در مرحله نهاد به سر می

. بيود ( رؤیا)توان شاهد یکی از خصوصیاتِ ناخودآگاهی می اما در مصراع دوم،. خودآگاهیِ پهلوان و وجود او در مرحله نهاد است
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در وا ع ارتباط میان ذهين خودآگياه و ذهين    »: گوید می یونگ در کتاب خود. ناخودآگاهی و رؤیا تضاد استهای از جمله ویژگی

هيای  توان، با مفاهینِ متضاد توصیف کيرد؛ چراکيه وارونگيی   ناخودآگاه را فقط می. ناخودآگاه متضمن زوج مکملی از متضادهاست

 (.500و501: 1359یونگ، )« انگیز در رؤیا امری عادی استشگفت

در این جا نیز این عملِ پارادوکنیکال که رستن، دروازه بین و ترس را که حتی پیلی نیز جرئت پیمودن آن را ندارد، جای امنی  

هرچند این عمل رستن از دَرِ پهلوانی است، ننيبت بيه عيالنِ وا يع، مُتضياد و      )دهد، همین تضاد را در بر دارد برای خود نشان می

ای کوچک از آن را ندارد، نیز اشاره به همین تضياد  چنین در بیت بعد، اینکه پیلی جرئت پیمودن حتی نی هن. (پاردوکنیکال است

در باورهيا و اسياطیر مليل جایگياه      شیر. ستدر این جا نماد ناخودآگاهی نیستان. دارد( عالوه بر تضاد بزرگی پیل و کوچکی نی)

شيناخته شيده اسيت    ... ا به عنوان سمبول غرور،  درت نفس، آتش، پارسيایی و  هخاصی دارد و در هنر و فرهنگِ بنیاری از ملت

و بعد منفی رستن و نمودار غيرور و خودپرسيتی اوسيت کيه رسيتن همچيون        سایهاما شیر در این جا نماد (. 533: 1319یاحقی، )

 : رود می در ابیات بعد رستن به مرحله فرامن. سالکی باید آن را ترك کند

 درنــده شــیر، بگذشــت چــو یــا  پــاس

 

ـــتهبيير نيييی یکييييی پیلييييتن    دیيييد خُفـ

 

 بيييه سيييوی کُنيييام خييييود آميييييد، دلیييير  

 (099، ب91، 1313شاهنامه، )                

 آشيييفته دیيييد شـــیربيييه پیشيييش، یکيييی 

 (095: 90همان، )                                

مربوط به اصل مؤنث و  شب»: گویدها میبه نقل از فرهنگِ سمبل شمینا در کتاب خود. گرددشب، شیر به سوی النه برمی نیمه

هرئیود به شب، نام مادر خدایان داده بود؛ زیرا یونانیان عقیده داشتند که شب و تاریکی مقدم بر آفيرینش بيوده   . ناخودآگاهی است

 (.19: 1313شمینا، : ك.ر)شود  من ر میای است که به اسرار بنیادین منشی شود و جادههمچنین به فنای عرفانی مربوط می. است

سایه نزدیکترین چهره پنهان در پس خودآگاهی اسيت و اصيوالً   ». و تاریک روان دارد( سایه)اشاره به جنبه منفی درندگ  شیر 

: 1313 تبریيزی، : ك.ر)« هيای مثبيت برتيری دارد   ها و خصایص منفی سایه، بر جنبهدارد و جنبهها را به کارهای منفی وا میاننان

 سایههای فردی شناسی یونگ از دیدار با الیه همچنین سفر به دنیای درون در روان»(. 91
هيای درون  شود و رفتن با الیيه آغاز می 

: ك.ر) «پنهيان در پيس سيایه اسيت، ممکين نینيت       هيا کيه نزدیکتيرین چهيره    پیش از شناختن سایه، جز با روبه رو شيدن بيا آن  

نیيز  ( شيیر )رخيش   شـفته بـودن  . بودن رستن اشاره به غر ه بودن او در ناخودآگاهی و رؤیا دارد خفته (.131و139: 1311یاوری،

اما نکته دیگر در این است که رخش نمادی از ناخودآگاهی است و تا زمانی که . اشاره به آشفتگی و درهن برهمی زینه فرامن دارد

 .آید، او را نمودی نینتبه خواب درنمی( نماد عقل)رستن 

باورهيای  يومی و اسياطیری    . داننيد می روانِ ناخود گاه و غیربشریکاوان اسب را نماد  روان»: گویدحقی در کتاب خود مییا 

آزادی، اندامِ زیبا، انيرژی خورشيید،   : فراوانی در مورد اسب در میانِ ملل رایا است و سبب شده تا معانی سمبلیک فراوانی از  بیل

دانی، سرعت، فهمیدگی و فراست، نیرومندی، هوش، سرسختی و غرور، در هنر و اندیشيه ادبيی   بخشندگی، پایداری، پیروزی،  در

، رخيش هماننيد آتيش بير آن     (سيایه و بُعيد منفيی رسيتن    )اما با نزدیک شدن شيیر  (. 113: 1319یاحقی، )« و فرهنگی تبلور یابند

شیر در باورهيا و اسياطیر مليل جایگياه     »: گویدد مییاحقی در کتاب خو. این همانندی به آتش نیز خالی از تیمل نینت. جوشد می

« شناخته شده است... ، پارسایی، پرتو خورشید، پیروزی و  تشها به عنوانِ سمبلِ خاصی دارد و در هنر و فرهنگ بنیاری از ملت

 . تایپی داشته باشد تواند جنبه آرکیل ا تشبیه رخش به آتش نیز می(. 533: همان)

: گویيد  ميی  کزازی در این بياره . است عدم واود زمان و مکانِ دقیقهای دیگر   ر فرامن در این خان و خاناما از خصوصیات دیگ

                                                 
1
 Shadow 
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گنيلد و بيه سيه    مرزهایی روشن و بُرّا که در  خودآگاهی  زمان  را  از  هن می. زمان در ناخودآگاهی معنا و کارکردی دیگرگون دارد»

گ رد، هرگز با زمانی که بیيدار   زمانی که بر خفته می. پاشدکند، در ناخودآگاه از هن مییگ شته، حال و آینده بخش م: پاره جدا از هن

 (. 122: 1311کزازی،)« گاه دمی در ناخودآگاهی و در رؤیا، با سالی یا سالیانی در بیداری برابر است. یابد، یکنان نینتدر می

توانيد مطيابق ایين تصيورات عميل      هنتند و ناخودآگاه نميی  ننبی( مفاهیمی)های خودآگاهی ومکان و زمان آفریده»همچنین 

هيا و  ویژگی( فرامن)سوم  های سپنین نیز، بخصوص در مرحلهالبته این خان و به تناسب آن خان(. 119: 1531فوردهام، )« نماید

ازین رو، بعد از اینکه رسيتن از  . شود می خصوصیاتی بیشتر را دارا هنتند، که به دلیل پرداختن به مطلب اصلی، از آوردن آن پرهیز

به عبيارتی در هير خيوان، یيک     )بیند خود را کشته می( سایه و بعد منفی)آید، شیر می( مرحله نخنت)به نهاد، ( فرامن)ناخودآگاه 

 (. گردد تا منیری را از تخلیه به ت لیه طی کندویژگی منفی ازو کاسته می

ــیدچييو   بييرزد سييراز تیييره کييوه    خورش

 

ــواتهمييييتن ز  ــو  خــ  آمييييدب خــ

 (321ب : 90، 1313شاهنامه، )                

توان نماد خودآگاه و کوه را نیز نمادی از ناخودآگياهی  را می خورشید. کندبه این ترتیب، پهلوان از فرامن، به نهاد بازگشت می

 . آیدبه ستوه میبنابراین پهلوان از فرامن . شودگرفت که در اثر بازگشت رستن به نهاد، خودآگاهی آشکار می

 

 خان دوم 

پهلوان برای سفر دیگر بار درون خيود و ورود بيه   . آب و علف و پیگیری رستن در پی چشمه آب استخان دوم گُ ر از بیابان بی

 : رودمی منل ا از نهاد به سوی . خواهدفرامن باز هن، لوازمی را می

 یکيييی  راه  پيييیش  آميييييدش،   نييياگزیر 

 

 بيييييانِ   سيييوارپيييی اسيييب  و  گييييویا  ز

 

 پیيياده شييد از اسييب و ژوبييین بييه دسييت   

 

 همييی جنييت بيير چييياره جنييتن رهييی   

 

 بييير خیييير خیييير هميييی رفيييت باینيييت  

 (321ب : همان)                                 

 زگرمييييا و از تشيييييينگی شييييد ز کيييييار

 (329ب: همان)                                  

 همييی رفيييت پویيييان بييه کيييردار منيييت  

 (312ب : همان)                                 

 سييييوی آسييييمان کييييرد روی آنگيييييهی 

 (311ب: هيمان)                                 

در بیيت اول، اینکيه راهيی نياگزیر در پيیش رسيتن       . هایی را دارا باشد، ل ا باید از هر دو طرف ویژگیمنبا توجه به برزخیتِ 

بر خیير خیير یيا    »: گوید، در مصراع دوم، کزازی میبرخیر خیردیت او دارد و اما در ارتباط با  ید آید، نشان از خودآگاهی و فر می

یعنيی  ) مـن پهلوان، نشانی از سيوی فيرازینِ    سرگشتگی و گول و گیا بودنل ا . به معنی سرگشته و گول و گیا است« خیر خیر»

رستن از اسب و به دست گيرفتن ژوبيین، بياز هين نشيانی از سيویه       در دو بیت بعد، پیاده شدن . است( فرامن، جنبه ناخودآگاهِ من

. دارد( من)فرازین این مرحله  و سویه منناخودآگاهیِ  اما شیدا و منت رفتن او در مصراع دوم، نشانی از سویه. دارد منخودآگاهِ 

 . دهدابیات بعد، ورود رستن را به فرامن نشان می

 !کيييای  داور  دادگييييير »: چنيييین گفيييت 

 

 ر ایييدونک خييييشنودی از رنيياِ ميين   گيي

 

 همييه رنييا و سييختی تييو آری بييه سيير       

 (310ب: همان)                              

 بيييدان  گیتيييی  آگنيييده  کييين گيييناِ مييين

 (313ب: همان)                                  
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 بپيييوین   هميييی، تيييا   مييييگر    کردگيييار

 

 دهييييييد  شيييياه  کيييياوس  را  زیييييينهار

 (319ب: همان)                                  

یا بُعيد روحيانی   « مَنِ ملکوتی»فرامن در حقیقت، »: گویدپورنامداریان می. باشیندر این ابیات، شاهدِ وجود پهلوان در فرامن می

آرزوی عارفان  ملکوتی و شاهدی و معشوقِ آسمانی منتهای منِدیدار و پیوستن این . هر اننانی در عالنِ روحانی و فرشتگان است

هيای  گویی درونی است که خيود از ویژگيی   این ابیات همان تک(. 132: 1319پورنامداریان، )« و نهایتِ مقصدِ سالکانِ طریق است

آمیز فرآیند تغییر و رشدی که  تالش ما برای تربیت موفقیت این گویش، معموالً چیزی درباره». آیدرؤیا و ناخودآگاهی به شمار می

تواند به گفته خود فردوسی، نميادی از سيایه و    می اما این بیابان(. 051و  051:  1313راسی،)« پ یرد، استا صورت میدر درون م

 : بُعد منفی روان رستن، نفس اماره باشد

 دیــــوهيييين ایرانیييييان را، زچنگييييال   

 

 گشيييياید بييييی آزار کیيهيييييان خدیيييييو   

 (315ب : 93، 1313شاهنامه )                 

کند، تفتيه شيدن تين پیليوار     را تییید می(سایه)توان نمادی از نفس اماره گرفت که چنگال داشتن او نیز، بُعد منفی او میرا  دیو

 : رستن در این خان نیز اشاره به ریاضت کشیدنِ او برای تزکیه و ت لیه دارد

 تيييين پیلييييوارش چنييييان تفتييييه شييييد  

 

 کيييه از تشييينگی سنيييت و آشيييفته شيييد  

 (311ب: همان)                                 

گیرد که رستن آن ميیش را بيرای رسيیدن بيه چشيمه آب، پيی       اما در این وادی خودآگاهی، به ناگاه میش در سر راه او  رار می

دلیل مورد لطف الهيی  يرار گيرفتن رسيتن نیيز،      . باشدحضور میش به عنوان سمبلی از لطف و رحمت و پاداش الهی می. گیرد می

میش که . یابد؛ چنانکه در باب اردشیر بابکان چنین استتمثل می( غرم)میش کوهی  ای موارد فر، به گونهدر پاره» .داشتن فر است

ای که از جانب اهورا مزدا بيه  فره. ای همان تمثل صوری فرة ایران وی استدهد، به گونهدر این مرحله از سفر، رستن را یاری می

اوست که سببِ شکنتِ دیوِ خشکی شده و  هرمان را به سيالمت ازخيانی دشيوار عبيور      وی داده شده، سمبلی از لطف و محبت

 (. 190: 1311نصر اصفهانی، )« دهد

: گویيد هيا در کتياب خيود ميی    شیمنا به نقل از فرهنگ سمبل. آبی که رستن در پی آن است نیز نمادی از تزکیه و نوزایی است

شناسی معاصر بدن  روان. شداطالق می« بدن سیال»آب همچنین به . گفتندآن آب می استحاله کیمیاگران به جیوه در تحقیق مرحله»

همچنيین، آب  (. 111: 1313شمینيا،  )« شکل و متحرك شخصیتکند؛ یعنی سویه مؤنث، بیسیال را به عنوان ناخودآگاه تفنیر می

بنيابراین،  . هنتی اسيت  صل خیزی و پرورانندهچشمه، نیز منبع مقدس حا( در جهت تزکیه)نمادی از باوری و تولدی ثانویه است 

توان از زبان خود فردوسی در ابیات بعد رستن را می این تولد دوباره(. 021: 1313گریمال، : ك.ر)خدایان رود، غالباً مؤنث هنتند 

 : بیندتولدی دیگرباره را در خود می( میش)گاه که بر اثر لطف الهینیز شنید، آن

 ن کيييرد چييييندبييير آن غيييرم بييير، آفيييری

 

 !گیيييا بييير در و دشيييت تيييو سبييييز بيييياد

 

 از  تييو  تيين  پیلييتن؛    زنــده شــد کييه 

 

 کيييه از چيييرن گيييردان، مبيييادت گزنيييد   

 (309ب:  99، 1313شاهنامه،)                 

 ! مبييياد از تيييو، بيييير دلِ یيييييوز، یييييياد   

 (332ب :  هييمان)                             

 فييينوگرنيييه، پييير اندیشيييه بييييود و از ک 

 (330ب : همان)                                

 : شوید، نیز رفتار و هن اری نمادین استاینکه رستن، اسب خود را در آن می

 بيييه کيييردار خورشيييید، شيييه تابنييييياك     پـــا  بِ هميييه تييين بِشُنيييتَش، بيييدان 
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 (331ب : همان)                                  

شکلی نخنتین اسيت کيه در آن از یيک سيو مفهيوم       ر آب به معنای بازگشت به وضعیتِ بیشنتن خویش د»: گویدشمینا می

غنلِ تعمیيد،  : گوید در تفنیر غنل تعمید می 1یوحنای زرین دهن. است تولد دیگر و نوزای  مرگ و فنا و از سویی دیگر مفهومِ

برین، اننان پیير کيامالً   فرو می -چونان گوری –ب هنگامی که سر خود را به زیر آ. و رستاخیز است زندگیبیانگر مرگ و تدفین، 

همچنيین  (. 111: 1313شمینيا،  )« شيود ناگهان  پدیدار می  اننانِ نوکشین، شود و هنگامی که  خود  را از آب بیرون میتدفین می

یياحقی  . اسيت  تـاب ایزد  ف در آیین مهيری، اسب نشانه ویيژه . در این جا تشبیه شدن رخش به خورشید نیز خالی از لطف نینت

ایيزد آفتياب    ویژه اساساً در ذهن ا وامِ هند و اروپایی، اسب نشانه. مینوی نشنته است مهر از ایزدانی است که برگردونه»: گویدمی

 نام و گوینيد « الوس» آفتاب کشد، به صورت اسبی است به روایت نوروزنامه آن فرشته که گردونه. و ایزد ماه و ایزد باد بوده است

 (. 111: 1319یاحقی، )« دوربین بوده و از دور، بانگِ سنِ اسبان شنود

 

 خان سوم 

اما رستن بيرای ورود بيه ایين خيان نیيز،      . شود، صاحب چشمه خان پیشین استرو میاژدهایی که رستن در این مرحله با آن روبه

در انتهای خيان  (  رار گرفتن در فرامن منگ ر از نهاد و )آید شناسی می دوباره به تدریا از مراحلِ فرودین به مراحلِ فرازینِ روان

 : رستن. دوم و بعد از بیرون آمدنِ رستن از خلنه ناخودآگاهی

 بیفکنييد   گييوری   چييو   پیييل   ژیيييان    

 

 چييو خورشييید، تیييز آتشييی برفروخيييت    

 

 بپرداخيييت، آن گيييه بخيييوردن گرفييييت  

 

 جييدا کيييييرد ازو چيييييرم پييای و ميييیان   

 (331ب : 99، 1319شاهنامه)                  

 بييرآورد از آب انييدر در آتييش بنييوخت   

 (339ب : همان)                                 

 بييه چنييگ، اسييتخوانش سِييتُردَن گرفييييت  

 (392ب: همان)                                  

 : اما. دهدان ام می( نهاد)شود رستن تمامی این اعمال را در حالت خود آگاهی کاملهمان طور که مشاهده می

 روشييين آميييد بيييه آب  سيييوی چشيييمه 

 

 چييو سييیراب شييد، کييرد آهنييگ خييواب    

 (391ب : همان)                                 

(. ، همگی رميوزی از ناخودآگياهی انيد   چشمه، آب و خواب) در این جا، شاهدِ گام برداشتنِ پهلوان به سوی ناخودآگاه هنتین 

بایيد حاليت تعيادل ميابین نهياد و       منهمان طور که در  بل شرح داده شد، در . است مناما الزمه رسیدن به فرامن، گُ ر از برزنِ 

 : به همین دلیل. هایی را در این مرحله ببینینفرامن بر رار گردد، ل ا از هر کدام باید ویژگی

 :نده گفيييتتهميييتن بيييه رخيييشِ سُيييرای  

 

 ، سييوی ميين بپييوی   یــد دشييمن اگــر

 

 کييه بييا کييس مکييوش و مشييو نیييز جفييت   

 (390ب : همان)                                 

 تييو، بييا دیييو و شييیران،  مشييو جنگ ييوی  

 (393ب: همان)                                  

نشيان  )کند، نشان از خرد و خودآگاهی پهليوان دارد  یدر بیت اول، اینکه رستن، جنگیدن و یا همراهی را برای رخش، ممنوع م

گيوییِ درونيیِ رسيتن    نیز وجيود دارد و آن تيک   مناما در همین بیت نیز نشانی از طرفِ فرازینِ (. خودآگاهی: از یک طرف  ضیه

ایين موضيوع در   ». گو یا هر شکل دیگری از بیان شفاهی یا کتبی، معرفِ شکلِ کالسیکِ خودبازتابی اسيت و گویی، گفتتک. است
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هيایی     گوییگویین، تکهایی که در رؤیا با خود میحرف. کندنمایش ادبیات و نمایش روی صحنه و هن در نمایشِ رؤیا، صدق می

توانيد  سخن راندن رسيتن بيا رخيش نیيز ميی     (. 051و  051: 1311راسی،)« ها بودتوان شاهد آنها نیز می  است که حتی در خواب

 . ه باشدحاکی از همین منئل

، بيه دلیيل اخيتالط دو مرحليه خودآگياهی و      مندر . بود منتوان شاهد یکی دیگر از خصوصیاتِ همچنین در بیت بعد نیز می

راستی مشخص نینت این مرحليه،   برد؛ چراکه بهذهن و فردیتِ شخص در یک شک تردید به سر می( نهاد و فرامن)ناخودآگاهی 

در ایين بیيت   . آوردیا ناخودآگاه، ل ا امتزاج این دو مرحله شک و تردید را برای فرد به بار میبه دلیلِ برزخیتِ آن، خودآگاه است 

،  یداگر دشيمن  )  یداما دلیلِ بعدی فعلِ . کننده وجود رستن در این مرحله است در ابتدای بیت تیکید اگر، نیز در ابتدا حرفِ شرطِ

ترین موارد استعمال مضارع التزامی، نیز بیان و يوعِ   یکی از مهن». التزامی است فعلِ مضارع( بیاید)  یدفعلِ . است (سوی من بپوی

 . بیایدما  ؛ به عنوان مثال،  شاید امروز سعید به خانه(395: 1310فرشیدورد، )« باشدفعل همراه با شک و تردید می

و  نهـاد اما بعد از این مقدمات و گ ر رسيتن از  . است منتیییدی دیگر بر وجود پهلوان در ( بیاید)ل ا در این بیت نیز فعل آید 

 . کندا کنون آمادگی الزم را برای ورود به خان سوم پیدا می من

 بخفييييت و برآسييييود و نگشيييياد لييييب  

 

ــا انيييدر  آميييد  یکيييی  دشـــتز   اژدهـ

 

 جایگييييه   بييييودش  آرامگيييياه   ن بييييد

 

 چمييان و چييران رخييش تييا نييین شييب      

 (399ب: 99شاهنامه، )                          

 کيييز  او  پیيييل گفتيييی نیابيييييد رهيييييا    

 (395ب : همان)                                 

 نييييکردی، زبيييیمش، بييييير او دیيييو راه    

 (391ب: همان)                                  

گاهی است و گنيتره  در بیت دوم، نمادی از ناخودآ دشت. توان به وضوح مشاهده کرددر بیت اول، ورود رستن را به فرامن می

صيفا در  . همچنین اژدها نیز نمادی از آنیما و جنبيه مونيث رسيتن دارد   . کندکرانگیِ ناخودآگاه را نیز تداعی میشب، بی آن در نیمه

در اساطیر ایرانی اهریمن پس از آن که سه هزار سال از بین گیيومر،،  . نمادی از جنبه مؤنث است 1اژدها»: گویدکتاب خویش می

زنان، بر اورمزد شورید و چون اژدهایی از زمین برآمد  دیو مؤنث و نماینده« جَهی»مخالفت با اورمزد را نداشت، به تحریک یارای 

اژدها نماد جیيوه در کیمیاسيت و دو اژدهيا    »اما به موجب نمادشناسی (. 929:  1319صفا، )« و با تمامی دیوان به پیکار نور شتافت

یکی از این دو اژدها، بال دارد و دیگری بدون بال است که این . هنتند( کیمیاگری)دو ماده عمل بزرگ  جنگند، نشانهکه با هن می

بنيابراین، تطيابق   . اسيت ( اژدهای بالدار -جیوه)و  درتِ تبخیرِ دیگری ( اژدهای بون بال -گوگرد)امر برای نشان دادن ثبات یکی 

را نميادی از عميل گيوگرد بير     ( بالدار)و اژدهای ( اژدهای بدون بال)برد رخشتوان نیابی میمراحلِ کیمیاگری بر مراحلِ خویشتن

ضمیر اشياره بيه دور   (. 193: 1311نصر اصفهانی، )« ل ا جنگیدن رخش با اژدها، رفتاری بر نمادین و سمبلیک است. جیوه داننت

بيودن آرامگيه   . رهنپار ذهن رستن شيده اسيت  که در بیت آمده نیز اشاره به فرامن و بنتر ناخودآگاهی است که اژدها از آن (  ن)

از سوی دیگر، کمک کردن رخش بيه رسيتن در   . در فرامن دارد( جنبه مونث اژدها)اژدها در دشت تاریک نیز، اشاره به وجود آنیما

لوك نیيز  زمینه سوم، برای غلبه بر اژدها، نمادی از کمک فرامن و ناخودآگاهی به ضمیر رستن است تا بر این مرحليه از سيیر و سي   

: ك.ر)کنيد  سوم می خان را به هفت مرحله سلوك سن یده، ل ا این مرحله نیز مطابقت با معرفت، زینه هفت    کزازی، بنزا . غلبه کند

 (. 993: 1311کزازی، 

 خان چهارم 

( مـن نهياد و  )فيرودین   اما باز برای ورود به فرامن، فردیتِ رستن، ناگزیر از عبيور دو مرحليه  . است خان چهارم، کشتن زنِ جادو
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 : بعد از اتمام خان سوم، رستن. است

 چييييو از آفييييرین  گشييييت  پرداخيييييته 

 

 نشنيييييت از بيييييرزین و ره برگرفيييييت 

 

 همييييی رانييييد، پویييييان، بييييه راهِ دراز   

 

 بیيييياورد،  گييييل  رخييييش  را  ساختيييييه 

 (395ب : 91، 1313شاهنامه، )                

 ره  منيييييزل  جيييييادو  اندرگيرفييييييت  

 (391ب : همان)                                 

ــراز    ــت از ف ــان بگش ــیدب تاب ــو خورش  چ

 (391ب: همان)                                  

اما در بیتِ دوم، شياهدِ ورودِ پهليوان بيه    . دهدرا نشان می( نهاد)نخنت، یعنی خودآگاهی  بیت اول، فردیتِ رستن را در مرحله

 (: هن خودآگاه و هن ناخودآگاه)ه این مرحلههای دو گاناز ویژگی. هنتین من

اميا در مصيراع دوم، شياهد عمليی     . دارد( نهياد )در مصراع اول، برنشنتن رستن و ره برگرفتن او اشاره به مرحليه خودآگياهی   

ر و خيرد  اسطوره باورناپ ی»: گویدکزازی در این باره می. های مهن اسطوره و رؤیاستباورنپ یر و خردآشوب هنتین که از ویژگی

این دوگانگی آشکار در میانِ اسطوره و تاریخ از آن جاست کيه زبيانِ   . گرددشگفتی و سرگشتگی می رسد و مایهآشوب به نظر می

بنابراین، ره گرفتن رستن به سوی منزل جادو اشياره بيه شيگرفی و خردآشيوبی     (. 51: 1311کزازی، )« اسطوره زبانی نمادین است

ـ ) عصـر . ناخودآگاهی دارد ( خودآگياهی )توانيد حاليتِ برزخیيت ميابین روشينایی     ميی ( و خورشـید تابـان بگشـت از فـراز    چ

 : شود، ذهن پهلوان وارد فرامن میمنبعد از طی کردن مرحله . و تاریکی را داشته باشد( فرامن)ناخودآگاهی

ــت ـــیاه درخـ   ب رواندیيييد و  و گــ

 

ـــه چييو چشيين تيي روان، یکييی    دیييدچش

 

 جيييوان چنييان چيييون بُييييوَد جيييای ميييردِ  

 (391ب : 91شاهنامه، )                         

ــن یکييی  ــامِ زری ـــید بييرو پيير   ا  نبــ

 (399ب : همان)                                 

برخی درختان مقدس نیز به ایزدان و زن ایيزدان شيباهت تيام و    »: گویددوبوکور می. است مادر مثال ، نمادی از  کهن الگویی درخت

بنابراین، ریشيه کين کيردن درخيت، ممکين      . است و متصوف به همه صفات آدمیان است، از  بیل باروری و جاودانگی و غیره تمام یافته

دوبوکيور،  )« زاران اسيت  زیید، موکل دختيران و نگهبيان بیشيه   گفتند که بادها که در جنگل مییونانیان می. است، خشن خدایان را برانگیزد

آب را از آفرینش، تولد، ميرگَ، رسيتاخیز، پياالیش و شيفا، بياروری و      »: گویدگورین می. مادر مثالی استنیز نمادی از   ب(. 190: 1311

چشيمه تصيویری   . نیز از نمادهای باروری و ناخودآگاهی اسيت  چشـه»(. 119: 1312گورین، )« ترین نماد ناخودآگاه استرشد و متداول

همچنین چشمه به دوران طفولیت مربوط اسيت کيه در آن ارتبياط ناخودآگياه     . استاز روح به عنوان منشی زندگی درونی و انرژی روانی 

های جادویی، عاملی اسيت کيه   شراب در داستان. یا شراب خود رمزی دیگر از ناخودآگاه است نبید»(. 111: 1313شمینا، )« تر است  وی

شناسيیِ یونيگ    بر اساس روان. ست نیـاجادو  خود، نمادی از   اما زنِ(. 111: همان)« کشاند می(  صر طلنن) هرمان را به دیارِ ناخودآگاه 

در ( ناخودآگياه )شيود کيه با نیيروهای مرمييوز و دنیييای ارواح  اغلب به صورتِ زنانِ جادوگر به تصویر کشيیده می( آنیما)عنصرِ مادینه »،

ینتی و غریزی دارد، گامی مؤثر در رسيیدن بيه فردیيت    ای زدر وا ع، رستن با شکنتِ زن جادو که جنبه(. 011: 1313یونگ،)« ندا ارتباط

عدد چهار در نظر یونيگ و پیيروانِ او محيل    ». اما از دیگر مواردِ مرتبط با این جنبه مادینه آنیما، عدد چهار، در خان چهارم است. داردبرمی

 (. 910: 1359یونگ، )« تمامیت و کمال است

 خان پنجم 

اما رستن دوباره برای ورود به ناخودآگاهی و جنگ روانی، احتیاج بيه گي ر از   . ستِ رستن استخان پن ن، گرفتار شدن اوالد به د
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 : افتدبعد از کشته شدن زن جادو، رستن به راه می. دارد من مراحل نهاد و

 وزآن يييييا، سيييييوی راه بنهييييييياد روی 

 

 چنييييانچون بُييييود مييييردم راه م ييييوی   

 (905ب : 99، 1313شاهنامه )             

 : اما در ادامه. برد و هنوز اثری از فرامن نینت می به سر( نهاد)ر ابتدای خان پن ن، باز در خودآگاهی رستن د

 همييی رفييت، پویييان بييه جييایی رسييید     

 

 کيييه انيييدر جهيييان، روشييينایی ندیيييد     

 (901ب : همان)                                 

اما از برزخیتِ ایين مرحليه، شياهدِ پویيان رفيتنِ پهليوان بيه جليو         . شودمی منشناسی،  در این بیت، رستن وارد زینه دوم روان

رسد که در جهيان روشينایی بيه    اما در مصراع دوم، رستن به جایی می. است منباشین که خود نشانی از خودآگاهی و روشنایی  می

ـ این جهانِ تاریک، همان نیمه فرازینِ ناخودآگاه است که کفه دیگير تيرازوی   . خود ندیده است اسيت و در اداميه رسيتن وارد     نم

 : شودشود و جهانِ درونی او یک سره ناخودآگاهی میفرامن می

ــره  شييب  چيييون روی زنگييی، سیييياه  تی

 

 خورشـید گفتـ  بـه بنـد انـدر اسـت      تو 

 

ـــش را داد  ـــان رخ  و بينيهييياد روی عن

 

 سييتاره نييه پیييدا، نيييه خورشييید و مييياه     

 (901ب : همان)                                 

ـــدر اســت   ـــمد  کـنــد  ان ــه خ   ســتاره ب

 (901ب: همان)                                  

 نييه افيييراز دیيييد از سييیاهی، نيييه جييوی   

 (909ب: همان)                                  

ونانیان عقیده داشتند که شيب و  مادر خدایان داده بود؛ زیرا ی»هرئیود به شب، نامِ . ، اشاره به ناخودآگاه و اصل مؤنث داردشب»

  مناوی با اصل ميادر و زایيش اسيت و مطيابق بيا     تیرگ  و تاریک  » (.115: 1313شمینا، )« تاریکی مقدم بر آفرینش بوده است

ای است که بيه اسيرارِ بنیيادین    شود و در نتی ه جادههمچنین به فنای عرفانی مربوط می. است( 1کائوس)هاویه   آشفتگی نخنتین و

 : های ناخودآگاهی در این جا شگفتی و خرد آشوب بودن دو مورداز جمله شاخص(. 115: همان)« شودشی من ر میمن

البتيه  )به خن کمند اندر بودن ستاره است که منطق گریز و به دور از زندگیِ معمول اسيت  ( به بند اندر بودن خورشید ب( الف

های بنیار زیادی است که استاد توس ذکر کرده است، اما به دلیل پيرداختن  یژگیویژه در این خان، فرامن دارای و در هر خان و به

 (.شودها خودداری میبه مبحثِ اصلی از آوردن آن

، نشان از (که شرح داده شد با توجه به اینکه رخش یا اسب نمادی از ناخودآگاهی است چنان)در بیتِ بعد دادن ِعنان به رخش  

اما به موجب نمادشناسی کهن الگویی تولید محيدوده ورود رسيتن بيه تياریکیِ     . سپارد ه ناخودآگاه میاین است که رستن خود را ب

. و خروجش از آن، عملی کامالً آیینی و سمبلیک است که نقش مهن و نميادین در رسيیدن بيه فردیيت دارد    ( ناخودآگاهی)محض 

تولدی که به واسطۀ آن فيرد از تعلقياتِ کيودکی و    ». ولدِ م ددورود به آن نمادِ بازگشت به رحنِ مادر است و خروج از آن نماد ت

 (.191: 1311نصر اصفهانی، )« دارداش به مادر بریده شده و گامی مؤثر در رسیدن به کمال و فردیت و استقالل برمیوابنتگی

کيزازی در ایين   . داردده نگه ميی اما در این خان یک نکته دیگر حایز اهمیت است و آن اینکه رستن، نامِ خود را از اوالد، پوشی 

در جهانِ باستان، نيام دارای ارزش و کيارکردی فراسيویی و رازآليود و     . پوشیدن نام ریشه در باورشناسی کهن دارد»: گویدباره می

انيد و  داننيته ای جادوانيه و دروننيویانه، نيام را، برتيرین نشيانه و نماینيدة نيامور ميی        پیشيینیان، بيه گونيه   . نهانگرایانه بوده است

گيونِ   هيای گونيه  ها و ویژگيی گن د و نام است که در میانِ نشانهافشرد و میاند که همه هنتی آدمی در نام وی فرو می انگاشته می

                                                 
1
 chaos 
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 (.915: 1311کزازی، )« تابد و نشانگر استبنیار، نامور را به یکبارگی بازمی

سره در اسيطوره وارونيه    است؛ چراکه کار یک مکانِ دقیق نبود زمان وشد، ویژگی دیگری که باز در این خان هن مشاهده می 

نکته مهن دیگر، این کيه اوالد، در  . ها گن شده استهایی هنتند که زمان و مکان در آندرستی پدیده ای بههای اسطورهپدیده. است

تواند بود، است، سخنی بر گزاف نمی اوالد راهدان و راهنمون رستن»: گویدکزازی در این باره می. کنداین جا نقش پیر را بازی می

های پنین را پس پشت نهد و در فرجام به بزرگتيرین کيار    تواننت خانیاری و راهنمونی اوالد نمیاگر بگویین که رستن هرگز بی

هيای راز   تيوان نقيش و کيارکرد پیير در آیيین     خان می هفت    کارکرد نقش اوالد را در . نمایان پهلوانیش، کشتن دیو سپید دست یازد

پیر دانيا،  . نام دارد 1های آنیما، سرنمونی نهفته است که پیر دانا در همه بازی»: گویدیونگ در کتاب خود می(. 911: همان)« سن ید

ای صفات اخال ی اسيت کيه مينش روحيانی ایين سيرنمون را آشيکار        پیر دانا فرانمود پاره. است و آنیما دختر او 0پدر، پدر روح

 (. 13: 1311یونگ، )« ت خیر و آمادگی جهت یاری و یاوریسازد، نظیر نی می

 

 خان ششم 

آیيد   باال ميی  منهای نهاد و رستن که آماده برای دخول به فرامن است، باز از همان پله. خان ششن، جنگِ رستن و ارژنگ دیو است

 : بدین گونه که بعد از بند کردن اوالد. برسد( فرامن)تا به باالترین پله 

 اوالد    را  بيييير   درخييييت   بپیچیييييد  

 

ــا   ــرزِ  نی ـــد  گُ ــدر  افگن ــن  ان ــه  زی  ب

             

 بيييه خييين کمنيييدش درآویخيييت سيييخت  

 (511ب : 129، 1313شاهنامه، )              

 هيييييمی رفيييت بيييا دل پييييُر از کیييييمیا  

 (511ب : همان)                                 
 

 مـن برد و اما در بیيت سيوم، تهمين وارد مرحليه     به سر می( خودآگاهی)مرحله نهاد در دو بیت اول، بدیهی است که رستن در 

بيه زیين افکنيدن گُيرزِ نیيا،      . هایی را داراستها و شاخصهشود و برای حفظِ تعادل، مابینِ نهاد و فرامن، از هر دو زینه، ویژگی می

. یا رفتن، هن اری است که خردآشيوب و باورناپي یر اسيت   اما با دلی پر از کیم. ، خودآگاهی داردمناشاره به کفه نخنت ترازوی 

هيای فُيرودین و   هيایی از هير دو زینيه   ل ا با دارا بودن ویژگی. ، با بخشِ فرازین ترازو و فرامن ارتباط داردمنل ا این خصوصیت 

 . دشواما در ادامه رستن به مرحله سوم یعنی فرامن وارد می. شودحفظ می منفَرازین، باز هن تعادلِ 

 یکييييی نعييييييره زد در ميييييیانِ گييييروه  

 

ــهبيييرون آميييد از   ــوارژنيييگ  خیــ  دیـ

 

ــوه تيييو  گفتيييی  بدر یيييد    ــا  و  کـ  دریـ

 (501ب : همان)                                 

 چييو آمييد بييه گييوش انييدرش آن غریييو     

 (500ب : همان)                                 

توان نمادی از ورود به ناخودآگاهی داننيت؛ چراکيه ناخودآگياه     می برآشفتنِ تهمتن را .شوددر این ابیات، رستن وارد فرامن می

ای دریا و ا یانوس، رمز ِناخودآگياه اسيت و کشيتی وسيیله    »: گویددر ارتباط با دریا، شمینا می. هاستها و وارونگیبنتر آشفتگی

 (. 111: 1313شمینا، )« رویناست که با آن به نظر ناخودآگاه می

کيوه، ميدفن و موليد    . ای که بیيين کييوه و زن وجييود دارد، اصييلِ تینیييث اسيت      رابطيه». اسيتمادر مثال  کوه از دیگر مظاهر 

زمین و کوه و آب مؤنث بودند و ایيزدان ميونثی   ». در عهد مادرساالری ایزد بانوی بارور و نعمت مؤنيث بود(. 001: همان)« آنیماست

 (.91: 1311 رشی، )« مادر و ایزد مادر محترم بودند، این عناصير طبیيعت نیز محيترم و مقدس بودندبه همان اندازه که . داشتند

                                                 
1
 The wise old man 

2
soul 



 13/     های یونگ و فروید خان بر اساس دیدگاه تحلیل شخصیت رستن در هفت
 

کشتن ارژنگ، زمینه را بيرای کشيتن آن   »: گویداما در ارتباط با نقش ارژنگ دیو، کزازی می. نمادی از ناخودآگاهی است خیـه 

تواند بود، برای ماندگاریَ، من، در این واپنین زینه از های من میو ستیزه ها ارژنگ، نماد واپنین تالش. سازددیوانِ دیو فراهن می

هيای  هيا و آزهيا و نیازهيا و خيواهش    ها و نیرنيگ آورد، سپاهی که جنگیانِ آن رنگهنتی خویش، همه سپاهش را به آوردگاه می

 (. 952: 1311کزازی، )« شمارِ تن گوناگون و بی

 

 خان هفتم 

ترین ت لیِ نیروهيای   ترین و مُهلک وی در خان هفتن با رفتن به درون غار، دیو سپید را که برجنته. ا دیو سپید استآخرین مبارزه رستن ب

اما باز هين  . دارد میکشد و بدین ترتیب، آخرین گام را در راه رسیدن به کمال و فردیت برست، می های ناخودآگاهی  اهریمنی خفته در الیه

، باید پس از یک و فه کوتاه حاصيل از بیيرون آميدن از ناخودآگياهی خيان  بيل، دوبياره از دو مرحليه ابتيدایی          برای ورود به خانِ هفتن

 : کندرستن بعد از کشتن ارژنگ، آهنگ کشتن دیو سپید می. بگ رد تا اینکه به سوی فرامن برود( مننهاد و )شناسی  روان

 و   زآن  جایگيييه،  تنيييگ  بنيييته  کمييير  

 

 ان هفييت کييوهچييو رخييش انييدر آمييد بييد 

    

 بييه نزدیکييیِ غيييار بييی بييييين رسيييييید   

 

 بیامييييد، پيييير از کینييييه و جنييييگ سيييير 

 (510ب: 121، 1313شاهنامه، )               

 بيييدان  نيييرّه  دیيييوان  گشيييته  گيييروه    

 (513ب: همان)                                  

ــد    ــو دی ــکرِ دی ــدر ، لش ــرد ان ــه گ  ب

 (519ب: مانه)                              

دوم  ، ذهن و فردیتِ پهلوان به مرحله(بیت سوم)برد، اما در بیت بعد به سر می( نهاد)آگاهیدر دو بیت نخنت، پهلوان در خود

از یيک  . گیرد رار می( ناخودآگاه)و تاریکیِ آن( خودآگاه)در این بیت، باز هن، تعادلِ مابین روشنایی ذهنی. داردگام برمی منیعنی 

کيه  )اما از طرف دیگر، دیده شدن دیو در اطيراف غيار و چياه    . های خودآگاهی استفتن و رسیدن رستن، نشانی از نشانهطرف، ر

. ابیاتِ بعد، همگی سرشار از فرامن و ناخودآگاهی کامل هنيتند . است منو شاخصه ناخودآگاهِ ( های ناخودآگاهخود نیز از سمبل

 : از آن جمله. تپهلوان در آن با درون خویشتن در جنگ اس

ــووزآن جایگييييه، پييييیش    سييييپید دیــ

 

 بييييه کييييردار دوزن یکييييی غييييار دیييييد

                        

ــید      ــده شـ ــردار تابنـ ــه کـ ــد بـ  بیامـ

 (511ب : همان)                                 

ـــرگ تيييين دیييييو، از آن   ، ناپدیييييد تیــ

 (511ب: همان)                                  
 

دیيده  . شيود ضمیرِ اشاره دور آن، اشاره به نهاد دارد که با توجه به  رار گرفتن در فرامن، از آن  به  دوری  یاد  ميی  در این جا،

بیامد بـه کـردار   : شده در ننخه سعید حمیدیان آميده  در بیت اول ذکر. پ یر است شدن دیو نیز تنها در ضمیر ناخوداگاه فرد امکان

رسد با عنایت به حال و هوای بیيت و   می به نظر .بیامد دل  پر ز بیم و امید: ل الدین کزازی آمدهاما در ننخه میرجال. تابنده شید

داشيتن دليی لبریيز از بيین و امیيد از      . رسيد  می تر به نظر برد، ننخه دکتر کزازی صحیح ای که رستن در آن به سر می فضای روانی

اند و به هميین جهيت   خودآگاه تنها از طریق کاربرد مفاهین متضاد  ابل بیانمحتویاتِ نا». های دیگر ناخودآگاهی و رؤیاستویژگی

 (.120: 1313سودا،آتش)« شودانگیز در رؤیای امری عادی تلقی میهای شگفتاست که وارونگی

ورود » :آورد نصر اصفهانی به نقل از واحد دوست درباره ورود رسيتن بيه غيار ميی    . غار نیز نمادی دیگر از ناخودآگاهی است 

رستن به غار سپید، همچون ورود اسفندیار به رویین دژ، صورتی دیگر از ت لی مفهوم نمادین بازگشت به رحن ميادری اسيت کيه    
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این درونمایه به زبان تصویری داللت بر عمل زندگی مرکزیت و زنيدگی احیياء   . های باززایی نقش و اهمیتی برجنته دارد  در آیین

گر به فضای  آن و همچنین اشاره( سایه)ناپدید بودن تن دیو از تیرگی نشان از سویه منفی (. 191-199 :1311نصر اصفهانی،)« دارد

 :پر شدن غار از بزرگی دیو نیز نشان از تنلط کامل سایه بر این  نمت است( تن دیو از تیرگی ناپدید: )ناخودآگاهی دارد

 بييه تيياریکی انيييدر یکييييی کييييوه دیييييد  

 

 ازو ناپيييييدید سراسييييير شيييده غيييييار   

 (510ب: 121، 1313شاهنامه، )               

 :درگیر شدن سخت دیو با رستن نیز نشانی از دشوار بودن جدال فرد با نفس و نیروهای شیطانی است

 همييی پوسييت کنييد ایيين از آن، آن از ایيين 

 

 همييی گييل شييد از خييون سراسيير زمييین    

 (511ب: همان)                                  

 :برد میکند و خن ر را بر دلش فرو می آفرین، یک دست و یک ران دیو را  طع رستن با استعانت از نیروی جان

 آفریييييين تهمييييتن بييييه نیييييروی جيييييان

 

 بيييزد دسيييت و برداشيييتش نيييره شيييیر    

 

 فيييرو بيييرد خن ييير دليييش بييير دریيييييد 

 

 بکوشيييييید بنييييييیار بييييا درد و کييييین  

 (595ب : 121همان، )                          

 بيييه گيييردن بيييرآورد و افيييييکند زیييير   

 (591ب: همان)                                  

 جگيييرش از تييين تیيييره بیيييرون کشيييید  

 (591ب: همان)                                  

دوبياره بيه سيوی    آیيد و   ميی  کند، از غار ناخودآگياهی بیيرون   می پس از اینکه رستن بر دیو سپید و نیروهای نفنانی خود غلبه

 :شود می دارد و رهنپار اوالد می خودآگاهی گام بر

 بیيييامييييييييد ز اوالد بگشييييييياد بنيييييد

 

 بيييه فتيييراك بييير بنيييت پیچيييان کمنيييد   

 ( 599ب: همان)                                  
 

ن، آنيان را از کيوری کيه نميادی از     در ادامه نیز رستن با چکاندن سه  طره از خون جگر دیو سپید به چشن کیکاووس و ایرانیيا 

 .  گردد میجهان به جهان روشنایی باز رهاند و خود نیز به عنوان پهلوان می نادانی و ناآگاهی است،

 بييه رسييتن چنييین گفيييت کيياووس کييی    

 

 بييه چشيين ميين انييدر چکييان خييون اوی    

 

 بييه چشييمش چييو انييدر کشييیدند خييون    

 

 کيييه ای گيييييرد و فرزانيييه نیيييک پيييی    

 (111ب: 129، 1313شاهنامه،)               

 ميييييگر بييياز بینييييين تييييرا نیيييييز روی  

 (119ب: همان)                                  

 شيييد آن دیيييده تیيييره، خورشيييید گيييون  

 (102ب: همان)                                 
 

 نتیجه

فتاری پهلوانانه باشد، بیشتر نهانگرایانيه و رازآليود   ای است نمادین و سمبلیک، که بیش از اینکه هن ار و رخان رستن اسطوره هفت

وی که درصدد پاالیش وجود خویشتن از نیروهای اهریمنيی و تعلقيات دنیيوی و گیتیيک خيود      . گیيرددر درون رستن ان يام می

وا يع نبييرد مين    خان در  هفت    . پردازد است، در عرصه ناخيودآگاهی خویيش، به ستیييز با خيودی خيود و خویشييتن خویش می

ل ا وی برای ورود به عرصه . های مختلف و مينفی سيایه و آنیيماسيت، بيرای دستیابی به بُوَندِگی و کمالوجودی رستن با سيویه

بدیهی اسيت پيس از  . و از آن ا به فرامن است منناخودآگاه خویش ناگزیر از دور شيدن دنیای گیتیک و ضمیر خودآگاه خود به 

، رسيتن دوباره بازگيشت ( ع پس از پشت سر گ اشتن آزمونی در راه تخلیه خویش از تعلقات و نیروهای اهریمنیدر وا)هير خان



 15/     های یونگ و فروید خان بر اساس دیدگاه تحلیل شخصیت رستن در هفت
 

تييدریا از نهياد رهيا    به نهياد و حالت خودآگاه دارد و دوباره  بل از ورود به خان بعد، با فراهن کردن ليوازم و شييرایط الزم، بيه   

خوبی مبین ایين نکيته اسييت کيه روان رسيتن     واکاوی اشعار این داستان، به. داردبرمیشود و به سوی فرامن و آزمون بعد گام  می

هيای الزم هير    ها و ویژگيی گي ارد و در هير مرحيله شاخصههای روانشناسی را به ترتیب پشت سر می  برای رسیدن به فرامن، پله

 .زینه را دارد
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