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  چكيده
ها  كيخسرو، شاه آرماني ايرانيان، حضوري بس گسترده در اساطير، تاريخ، حماسة ملي، افسانه

تيپ «زمين دارد، تا جايي كه به يك  و باورهاي عاميانه، و نيز فلسفة اشراق و عرفان ايران
حاضر، بر مبناي مطالعات اسنادي، در گام نخست در پي  جستار. بدل شده است» شخصيتي

رسد كه  هاي اين تيپ شخصيتي در ادبيات و فرهنگ ديگر اقوام به اين نتيجه مي يافتن نمونه
هايي مشابه با كيخسرو  هاي پهلواني و ديني چين باستان نمونه ودا، مهابهاراتا و افسانه در ريگ
هاي ادبي و  اي با برخي شخصيت اي قابل مالحظهه كيخسرو همچنين شباهت. شود يافت مي
مطالعات تطبيقي در وهلة . هاست گام دوم يافتن علت همانندي. اي ديگر دارد اسطوره   -  تاريخي

آورد كه شايد اين شاكلة واحد به ريشة مشتركي در اساطير  نخست اين گمان را به وجود مي
وان خاستگاهي شرقي براي اسطوره قايل شد كه ديگر، شايد بت عبارت به. بازگردد هند و ايراني

از طريق آيين مهرپرستي مسيري طوالني پيموده، و در هر مكان رنگ فرهنگ ميزبان را به خود 
اي غربي و در دوران متأخرتر سيمايي مسيحي يافته  زمين چهره گرفته و سرانجام در مغرب

ها  شود كه علت وجود همانندي در ميتر به ذهن متبا اما با تأمل بيشتر اين احتمال قوي. است
  .گاه جمعي بشر و در نتيجه نزد تمام اقوام مشترك استآالگوهايي است كه زاييدة ناخود كهن

  .الگو كيخسرو، ادبيات تطبيقي، اسطوره، قهرمان، حماسه، كهن :ها كليدواژه
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 آباد عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف  
  yahoo.com@afsaneh_kh.abadi :نگار پيام  
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  مقدمه .1
هاي شخصيتي  يكي از موضوعات پژوهش در ادبيات تطبيقي بررسي انواع تيپ

ادبيات ملتي نماد  نماديني اشارت دارد كه در فرهنگ و هاي تيپ به شخصيت«. است
اي،  ها ممكن است اسطوره اين شخصيت. دان هاي خاصي گرديده ها و خصلت ويژگي

هاي يك جامعه و يا  واقع تبلور ارزش ها در اين شخصيت. تاريخي و يا تخيلي باشند
و به نماد يا استعاره در ادبيات جهان تبديل اند كه از مرزهاي ملي فراتر رفته  فرهنگ

  ).27-26 انوشيرواني(» .اند شده
را موضوع پژوهش خود قرار  ــ ــ كيخسرو هاي شخصيتي حاضر يكي از تيپ ةمقال

تا جايي كه به  ترين شاه است، كيخسرو محبوب ،اي ايران تاريخ افسانه در. داده است
توان او را شاه آرماني  ياري مي ي و دينجهت برخورداري توأمان از جايگاه شهريار

تا جايي كه در شمار  ،در اوستا با تكريم و احترام بسيار از او ياد شده 1.ايرانيان ناميد
در متون پهلوي، عالوه بر فضايل فوق، از  2.است آمده آيين راستي انجاويدانان و پيرو
دژ  ر زمين نشاندن كنگب. شده است محسوبــ   ــ موعود زرتشتيان   ياوران سوشيانس

در منابع تاريخي دورة اسالمي نيز كيخسرو پادشاهي صاحب  3.اند بدو نسبت داده نيزرا 
 در 4.اند حتي در برخي از اين متون مقامي پيامبرگونه براي او قايل شده ؛فضيلت است

ملي ايران نيز حجم عظيمي از ابيات منظومه به بيان سرگذشت كيخسرو  ةحماس
نمايانده » برترين شاه«صورت  به زدر شاهنامه نيكيخسرو بدون شك . داختصاص دار

مند  هاي پهلواني نيز بهره ، از ويژگيكياني برخورداري از فرّ، عالوه بر شده؛ شاهي كه
 .صورت شاه آرماني ايرانيان تجلي يافته است به» پهلوانـ  شاه«گونه اين  و بدين ،است

  :دين قرار استخالصة سرگذشت كيخسرو در شاهنامه ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شهر زيباي افالطون و شاهي آرماني در ايران باستان. اهللا مجتبايي فتح. نك» شاه آرماني«درخصوص مفهوم  1
  .104-103؛ نيز پورداوود 606 -605، 502، 499، 476 -475، 453، 349، 306اوستا . نك 2
  .72و  46، 45، 11-  10 مينوي خرد؛ 64و  61 -  60 روايت پهلوي؛ 151 -  150و  140-  138، 91-  90فرنبغ دادگي . نك 3
؛ 598؛ بلعمي 36و  33، 7؛ اصفهاني 85؛ مسعودي 24-23؛ نرشخي 433-421؛ طبري 38- 37دينوري . نك 4

-42؛ ابن بلخي 49-47؛ گرديزي 160و  155-153، 151 - 146، 143 - 141، 138؛ ثعالبي 336و  329بيروني 
  .90؛ مستوفي 32 تاريخ بناكتي؛ 418، 91، 50-46، 29 مجمل التواريخ و القصص؛ 47، 44 
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مهري پدر به افراسياب،  سياوش، فرزند شاه ايران كيكاووس، بر اثر بدگماني و بي
يابد و حتي دختر او فرنگيس را به زني  نزد او تقرّب مي. برد شاه سرزمين توران، پناه مي

پس از چندي، افراسياب، بر اثر سعايت برادرش گرسيوز، به سياوش بدگمان . گيرد مي
فرنگيس پسري زاييده كه نامش را كيخسرو . دهد تا او را بكُشند دستور ميشود و  مي

سپارد تا از  خواه افراسياب، كيخسرو را به دست شبانان مي پيران، برادر نيك. اند نهاده
كيخسرو . گيرد سپس پرورش او را خود بر عهده مي. آسيب افراسياب در امان بماند

هاي بسيار بر افراسياب غلبه  شود و پس از جنگ مي رود، شاه ايران سرانجام به ايران مي
ترين دوران  دوران شاهي او از پرشكوه. كُشد كند و او را به خونخواهي پدر مي مي

دارد، به سراسر  كيخسرو تمامي دشمنان ايران را از ميان برمي. اساطيري ايران است
شصت سال پس از . آورد يابد و آنچه خواستني است به دست مي جهان دست مي

ترسد كه مانند ضحاك و  مي. شود سلطنت، نگراني و افسردگي شديدي بر او مستولي مي
از . جمشيد و كاووس دچار غرور شود و از يزدان رو بگرداند و فرّة ايزدي از او بگسلد

. پردازد گيرد و مدتي در خلوت به نيايش و زاري و البه به درگاه يزدان مي همه كناره مي
. ماند ان و بزرگان دربار براي اينكه او را به خود باز آورند بي حاصل ميكوشش پهلوان

خواهد جهان را ترك گويد و به نزد داور پاك  كند كه مي سرانجام كيخسرو اعالم مي
دهد و به سوي  سپارد، پهلوانان را خلعت مي زمام كشور را به دست لهراسب مي. برود

كَنند و يك روز و يك شب در  ن از او دل نميپهلوانا. شود مقصد نامعلومي رهسپار مي
اي  روند تا سرانجام، پس از گذر از بياباني خشك و متروك، به كنار چشمه پي او مي

گويد و  سپس پهلوانان را بدرود مي. شويد كيخسرو در آن چشمه سر و تن مي. رسند مي
ر كنار چشمه شب د. دهد كه فردا چون آفتاب برآيد ديگر او را نخواهند ديد خبر مي

پهلوانان از . گيرد خيزد و برف سنگيني باريدن مي سحرگاه تندبادي برمي. خسبند مي
روند  وجوي او به هر سو مي در جست. بينند خيزند و اثري از كيخسرو نمي خواب برمي

  .شوند و همگي در درون برف ناپديد مي
 ف به شيخ اشراق،الدين سهروردي، معرو شهابفلسفي شيخ  آثار اين شاه آرماني در

شيخ اشراق معتقد است كه . يابد اي معنوي مي متون عرفاني چهره اي از و نيز پاره
ه رّاز فيض كيان خُ ،ستايش و پرستش كرده حق را دچون در حد توانايي خوكيخسرو 

در . (پيروز شده است د افراسياببه بزرگي و قدرت رسيده و بر دشمن خو) كياني فرّ(



 مقاله 4، پياپي )1390پاييز ( 2/2 ادبيات تطبيقي  33
  كيخسرو در آيينة ادبيات شرق و غرب

 

و در شاهنامه نيز منشأ جالل و شكوه و قدرتمندي و پيروزي  متون ديني زرتشتي
سهروردي چنين پادشاهي را از .) مندي از فرّ كياني دانسته شده است كيخسرو بهره

كيخسرو  ،از نظر او. داند كه به فرمودة حق پيروز و رستگار است ة حزب خدا ميجمل
هاي  عرفاني نيز تأويل آثار در برخي از 1.دهندگان حكمت الهي است يكي از انتقالحتي 

جايي  القدس و در جايي كيخسرو به روح مثالً در شده است،خاصي از داستان كيخسرو 
نيز  بسياريهاي  ، افسانهگذشته از همة موارد فوق 2.تأويل شده است» وجود«ديگر به 

يان ن جايگاه ويژه و برتر او در ذهن و قلب ايرانعامة مردم رواج دارد كه مبي ميان در
  3.است
  
  هدف و روش تحقيق .2

 حماسي و متون اساطيري اشارة بسيار كوتاه به شخصيت و خويشكاري كيخسرو در
فوق بيانگر توجه ويژة  عرفاني و حتي ادبيات شفاهي در سطور كتب تاريخي و و

اهميت پژوهش  ازمنة مختلف به اين شاه محبوب است و اين يكي از داليل ايرانيان
   4.است »خصيتيتيپ ش«دربارة اين 

اين پرسش است كه  در پي يافتن پاسخِ ،مبناي مطالعات اسنادي بر ،جستار حاضر
منابع  چنين پرفروغ در توان براي شخصيتي همچون كيخسرو كه حضوري اين آيا مي

ايراني  ةباورهاي عاميان اشراق و حتي در ، فلسفةاساطيري، حماسي، تاريخي، عرفاني
شباهتي به كيخسرو هايي مشابه نزد ديگر اقوام يافت؟ و آيا  هنمونه يا نمون داشته است،

اي يا تاريخي ايران دارد؟ و در صورت وجود همانندهاي ايراني  ديگر قهرمانان اسطوره
  ها وجود دارد؟ و انيراني براي او، چه توضيحي براي وجود اين قرينه

ز جنوب آسيا تا جهان، ا ةجغرافيايي وسيعي را در سه قار ة اين پژوهش حوزةگستر
هاي  در فرهنگكه دهد  رهگيري اين تيپ شخصيتي نشان مي. گيرد مي شمال اروپا، دربر

  .آن است بارةيكي ديگر از وجوه اهميت پژوهش در ة واحد دارد و اينمختلف شاكل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .188-187، 1355مقدمه؛ نيز سهروردي  20و 19، 1356سهروردي . نك 1
  .155- 154و  503-502پورنامداران . كن 2
  .168انجوي شيرازي . نك 3
  ).202  رحيمي. نك(شناختي از اين داستان كرده است كه تازگي دارد  يكي از پژوهشگران معاصر تحليلي روان 4
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 ةو نه همــ  تنها در چند موردكه ور شويم آتحقيق بايد ياد صوص پيشينةدر خ
كه در جاي  اند با كيخسرو مقايسه شدهصورت پراكنده و منفرد  بههايي  نمونه ــ موارد

ــ  غيراز نمونة آرتورشاه  هاي منفرد ــ به اين نمونه. تك آنها اشاره خواهيم كرد خود به تك
هيچ روند و، تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد، تا كنون  اي چندسطري فراتر نمي از حد اشاره

  .است صورت نگرفتهخصوص  پژوهش مستقل و فراگيري در اين
  
 همانندهاي كيخسرو در اسطوره و ادبيات و تاريخ ملل .3

گاه اين . ادبيات و تاريخ اقوام مختلف داردو  كيخسرو همانندهايي در اسطوره
يص داد كه شخصيت توان تشخ دشواري مي كه به طوري به ،آميزد مي ها با هم در مقوله

ولي آنچه در اين جستار مورد نظر  ،اريخياي است يا ت اي افسانه مورد بررسي چهره
خاستگاه برخي از اينها شرقي و برخي . هاي تاريخي است اي چهره افسانه ةماست جنب

بشر و مقدم بر ديگر صور  گاه انديشة ترين تجلي غربي است؛ اما از آنجا كه اساطير كهن
تر دارند، بحث را  اي كهن با توجه به اينكه همانندهاي شرقي پيشينه و ،انديشگي هستند

  .كنيم مي از اساطير شرقي آغاز
هاي اساطيري است كه نزد نياكان مشترك ايراني و  كيخسرو در زمرة شخصيت

  2.آمده است 1سورَسوشْ صورت ودا به نام او در ريگ. اند هندي مشهور بوده
 ةرا با يكي از وقايع حماس شدارمستتر افسانة به كوه رفتن كيخسرو و جنگجويان

از جهان بيزار  3اين حماسه، يوذيشدهيره در .ه استمقايسه كرد ،مهابهاراتا ،روف هندمع
هاي هيماليا روي  ين خود، با چهار برادرش به دامنهشود و پس از تعيين جانش مي
آيند و تنها خود او و  ، در راه از پاي در ميهمراهان او، يكي پس از ديگري. آورد مي

 5.شوند كه به بهشت گام بگذارند است موفق مي» راستي«ا ي 4سگ باوفايش كه همان ذرمه
اي از  شده هايي كه به جاي مانده حكايت دارد كه بايد اين داستان صورت دگرگون نشانه«

داستان كيخسرو و هرتسفلد .... سالي باشد اسطورة كهن نبرد ايزد باران و ديو خشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sushravas 

  .13نولدكه . نك 2
3 Yusivthira 
4 Sarma 

  . 87، 1353دوستخواه . نك 5
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راشدمحصل (» داند مي» ورترا«ام با يا ايزد بهر» ايندرا«افراسياب را صورت جديدتر نبرد 
ها را  ورتره آب. شتابد مي 1ايزد ايندره به مقابلة اژدهاي ورتره«). 151و  129-130

اين بدان معني است كه ورتره مانند  .در غارهاي كوه بسته نگاه داشته بود و گرفتار كرده
ده است و يا در اساطير بابلي، شهريار مطلق قلمرو آشوب پيش از آفرينش بو 2تيامت

داشتن آنها تنها براي خودش، جهان را دچار  ها و نگه ن آبكرد اينكه با مسدود
  . ردب و سرانجام ايزد ايندره سر اژدها را مي ،)33الياده (» سالي كرده بوده است خشك

مهرداد بهار معتقد است كه داستان سياوش و كيخسرو، برخالف ديگر روايات 
تر دارد و هند و ايراني نيست و دقيقاً با  ومي و بسيار كهناصلي ب«پيشدادي و كياني، 

اسطوره و آيين شهادت خداي نباتي در فرهنگ آسياي غربي مربوط است و به شكلي 
  ). 96 ،1374بهار (» شود ان و درة سند وجود داشته ديده ميويژه كه در شرق نجد اير

و پهلواني چين باستان  هاي ديني تيپ شخصيتي كيخسرو مورد مشابهي نيز در افسانه
  :دي، هر دو  ـ كيخسرو و هوانگ. دارد 3»ديـ  هوانگ«به نام پادشاه 

شاهنشاهي جنگاور و پيروزند كه نامشان عنوان دورة درخشان بهروزي و سرافرازي و نمايندة 
هر دوِ آنان در اوج نيرومندي و پيروزي، از ... رود همبستگي و بزرگي سرزمين آنها به شمار مي

جهاني  خاطر دست يافتن به پايگاه واالي آن جهاني را به گيرند و فرمانروايي اين دشاهي كناره ميپا
هر دو، بي آنكه طعم تلخ مرگ را بچشند، به سبب عظمت روحي خود به آسمان . گذارند فرو مي

شاهنشاه . كنند هاي خود اشغال مي هر دو جاي نماياني را در تاريخ تصوف سرزمين. روند مي
كنند و شاهنشاه بزرگ  بدو يادآوري مي» نماي جام گيتي«ويژه به سبب اختصاص  رگ ايران را بهبز

  ).119، 1362كوياجي (آورند  همواره به ياد مي» گوهر دانايي«چين را به علت داشتن 

 5و رموس 4در اساطير رومي، رومولوس. رسيم گيري اين اسطوره به روم مي در پي
دان پادشاهان آلب بودند كه به داليلي در كودكي از خانواده دور دو برادر توأمان از فرزن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 vrtra سان اژدهايي تصور شده كه  هاي ودايي به دهد، در افسانه معني مي» يداري و ايستادگيپا«، كه در اصل

ها و پيدايش روشني و  ها را در كوه بسته و مسدود كرده بود و ايندره با كشتن او راهي براي جريان آب آب
  ).33الياده (كند  حيات باز مي

2 Tiamat .هاي تاريك  طيري اژدهافشي است كه مظهر هولناك آبهاي بابليِ تكوين عالم، موجود اسا در افسانه
  ).همان(ويرانگر و در عين حال مظهر آشوب ازلي است 

3 Houang-ti 
4 Romulus 
5 Remus 
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هاي  سپس يكي از چوپان. هالك آنها شداز شير داد و مانع  به آنهاگرگي  ماده. افتادند
دلش به رحم آمد و آنان را به همسر خود گذشت آنان را ديد،  شاهي كه از آنجا مي

رموس را  فتند، اما در همان آغازگربعدها دو برادر تصميم به بناي شهري . سپرد
ومولوس پادشاه آن همان رم است كه رشهر شهر ساخته شد و اين . شتكُرومولوس 

اي  بر پاره بنا. او پس از سي سال سلطنت به نحو مرموزي در طوفان ناپديد شد. دگردي
   1.اند و در زمرة خدايان در آمده است و را به آسمان بردهاروايات، خدايان 

از اين هاي اين اسطورة رومي با سرگذشت كيخسرو  ، شباهتكه پيداست همچنان
دور ماندن از خانواده در شيرخوارگي و  .2؛ تعلق به خاندان شاهي .1: قرار است
 شهري جديد كردن بنا .4؛ كشتن يكي از خويشان نزديك .3؛ دست چوپانان پرورش به

ناپديد  .5؛ 2)به دست كيخسرودژ  و بر زمين نشاندن كنگمولوس ور دستشهر رم به (
  .عروج به آسمان .6؛ شدن در طوفان و سرانجام نامعلوم

  
، زيرا ادبيات شود ز اساطير از طريق ادبيات حاصل ميامروزه بيشترين شناخت ما ا

اساطير فوق نيز از اين . هاي كهن براي انسان مدرن است گاه اسطوره ترين تجلي بزرگ
اي از  نمونه .اند اي در ادبيات سرزمين خود يافته س گستردهند و انعكاقاعده مستثني نيست

داستان كيخسرو و اي به ادبيات،  هاي اسطوره مايه ، يعني انتقال بن3ها اين جايگشت
خود  سوم از ابيات شاهنامه را به حدود يك داستان سياوش، است كه آن، پيشينة

ملي ايران از  ةر حماساگر بخواهيم وقايع زندگي كيخسرو را د. اختصاص داده است
 :بايد به اين موارد اشاره كنيم ،تولد تا مرگ در فهرستي بگنجانيم

  .دستور افراسياب زمين پس از شهادت مظلومانة پدرش سياوش، به تولد در توران) الف
بزرگ شدن نزد شبانان به جهت نگراني پدربزرگش افراسياب از اينكه مبادا  )ب

 .ش را به خطر اندازدكودك در آينده تاج و تختاين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 811-807؛ نيز گريمال 174، 1356اسالمي ندوشن . نك 1
آن را به زمين  اين شهر متحرك بود تا اين كه كيخسرو. دژ را سياوش با دست خود بر سر ديوان ساخت كنگ 2

اين بدان معناست كه به اصطالح امروزي، «. گرد است به زمين بست نشاند و با بند و ميخ در جايي كه سياوش
پس به ). 265، 1357بهار (» گرد از آن پديد آمد طرح شهر آسماني را بر زمين پياده كردند كه شهر سياوش

  .گرد دانست توان كيخسرو را باني سياوش اعتباري مي
3 displacements 
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  .گيو، پهلوان دربار كيكاووسبا بازگشت به ايران همراه  )ج 
  .فتح دژ بهمن و نشستن بر تخت پادشاهي ايران )د
كشتن  و خواهي سياوش و سرانجام مغلوب كردن آنها جنگ با تورانيان به كين) هـ

  .افراسياب به ياري هوم زاهد
ناپديد شدن كيخسرو «. در برف و كوالكگيري از سلطنت و ناپديد شدن  كناره )و

هاي روايت  ترين دوره نيز بسته شدن دفتر يكي از درخشانپايان يك دوره و 
 ).563 بويل(» حماسي است

تن با دشمنان حاضر  به كيخسرو هميشه براي نبرد تنآمده، شاهنامه  گونه كه در آن
 ،اي آنان به ميدان جنگ برودج آنكه پهلوانان ايراني ننگ داشتند كه پادشاه به و با بود

افراسياب  كه در يكي از نبردها شخصاً با پسر چنان. كرد نمي اباكيخسرو از اين كار 
توان  تن را هرگز نمي به نبردهاي تن«: الياده معتقد است ميرچا. جنگيد و بر او پيروز شد

ها در  يرا اين جنگز). 44الياده (» هاي عقاليي توجيه و تبيين كرد تنها با توجه به انگيزه
اغلب موارد علت و نقش آييني دارند و دو سوي نبرد در واقع معرّف و مظهر دو ايزد 

  .آيند رقيب به شمار مي
 ةگون العلل حوادث زندگي كيخسرو خواب كابوس قابل توجه آن است كه علت ةنكت

 بنا به گفتة. كنند افراسياب و تعبير دهشتناكي است كه خوابگزاران از آن مي
اي و روي كار آمدن  برافتادن سلسله هاي ايراني، خوابي كه از افسانه در« ،سن كريستين
شود و  تور كشتن كودك نوزاد كه اجرا نميكند و دس اي ديگر حكايت مي سلسله

هاي كهن مشتركي است كه  ميان شبانان و هوشمندي كودك، زمينه پرورش كودك در
  .)812 فساييرستگار ( »وردخ چشم مي راني بهيهاي ا رهيتهاي همة  داستان در

  
هاي  شباهت ،آنافزون بر. اين موضوع يكي از وجوه تشابه كيخسرو و فريدون است

موضوع  ،جمله از .وجود دارد سرگذشت فريدون و كيخسرو نمياز يديگري ن
 پيش از تولد فريدون، .ن دوفرجام كار آ و نيز پدر ةبه انتقام قتل ناجوانمردان خواهي كين
پسري «: كنند بيند كه خوابگزاران آن را براي او چنين تعبير مي اك خوابي آشفته ميضح

خواهي پدرش آبتين كه او را خواهي كشت  كيندنيا خواهد آمد كه به به نام فريدون به 
كند و به  تو را سرنگون مي، دداگاوي كه او را شير خواهد  ،و نيز به انتقام كشتن برمايه
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 جوي و موران خود را به جستأنگراني م ضحاك از بيم و ».شيندن جاي تو به تخت مي
مادر فريدون ، فرزند را به  ،اما فرانك. داد ها و دستور هالكت او را بدان فريدون فرستاد

پس  .باليد »رمايهبگاو «فريدون سه سال از شير. سپردمرغزاري برد و به نگهبان مرغزار 
در آنجا  كهديني  برد و به مرد پاك كوهرا به البرزبيم جان فرزند او  از مادر ،از سه سال

داستان  شد و هنگامي كه فريدون جواني دلير ،ها پس از سال. اقامت داشت سپرد
آهنگر نيز او  هكاو. ضحاك بست خواهي از به كين كمر ،هاي ضحاك را دانست ستمگري

ت شاهي به تخ بند كشيدن ضحاك در البرزكوه، از بهپس  فريدون، .را ياري كرد
آباداني  د و بهواندوه را از زندگي مردم زد ها پيراست، سپس زمانه را از كژي. نشست

تاج و تخت  ،سال پادشاهي فرجام كار فريدون آن بود كه پس از پانصد. جهان پرداخت
 ،افزون بر اينها . جهان كناره گرفت سپرد و خود از كار شاهي به نوة خويش منوچهر

را با » گذر از آب«آزمون  آنها رو و فريدون آن است كه هر دوِن كيخسمياشباهت ديگر 
در شاهنامه دو شاه كامالً استثنايي، «كه بايد اضافه كنيم . موفقيت پشت سر گذاشتند
آيند،  اين هر دو به جستجوي تخت نمي. فريدون و كيخسرو. يكسر اهورايي و دادگر داريم

  ).202، 1371رحيمي ( » آوردبايد در طلبشان رفت و از نهانگاه بيرونشان 
  

هاي برجستة تيپ شخصيتي مورد بررسي در ادبيات جهان آرتورشاه و  از ديگر نمونه
اي  افسانه نيمه  ـ تاريخي آرتورشاه، شخصيت نيمه. پرسيوال، قهرمانان ادبيات ميانة انگليسي، هستند

انگليسي و برخي  گردش در ادبيات ميانةاو و دالوران ميزهاي  از داستان .بريتاني است
اصل روايت مربوط به ادوار . دارد هاي متعدد وجود كشورهاي غربي روايت ديگر از

هاي ميانه در فرانسه و انگلستان  در سده«: گيرد باستاني است، اما بعدها رنگ مسيحي مي
به ظهور رسيد كه همه حاكي از مسيحي شدن ] جام[هايي در باب جستجوي گرال  رمان

. و البته اين امري بديع نبود). 25 ،1386ستاري ( »غيرمسيحي استمضموني كهن و 
در عالم مسيحيت هاي اساطيري فلسفي و مسيحي كردن آنها بارها  كاري نوشته دست«

و  62دالشو  ـ  لوفلر( »نيبلونگن است آلمانيِ نمونة ديگر آن حماسة. اتفاق افتاده است
از  دالوران ميزگرد او از نيروهايي برتر اه ومبناي اين روايات، آرتورش بر ،حالهر به). 68

خش ب هاي آرتورشاه و دالوران او همواره الهام افسانه«. هاي معمولي برخوردارند انسان
تاريخي و  در اطراف آرتور، كه شخصيتي نيمه .بسياري از نويسندگان بوده است
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ها  لي اين داستانمضامين اص. هاي بسياري فراهم آمده است اي است، داستان افسانه نيمه
تراويك ( »هاست ويژه رومي ، و نبردهاي آرتور با دشمنان بهنيز جستجوي جام مقدس

973.(  
ها شده  جداگانه موضوع بسياري از داستاننيز پرسيوال  آرتورشاه،از دالوران ميزگرد 

آرتور نيست، بلكه پرسيوال ديگر ها، قهرمان اصلي  در اين گروه داستان .است
خبر  گري بي آداب و رسوم دالوري و شواليه او كه ابتدا از. است) پارزيفال |  پرسوال(

پس پرسيوال . يابد اين آداب و رسوم، به دربار آرتورشاه راه ميپس از آشنايي با  ،است
اين و يابد  شدة خود را باز مي ، ايمان گمماجراها و حوادث متعدد نهادن از پشت سر

  . شود راي او و ديگران ميبسيار ببازيابي البته منشأ خير 
جواني  كه در داردكودكي پرسيوال  به داستان بسيارداستان كودكي كيخسرو شباهت 
پرسيوال  با آنكه مادر ،اي روايات بر پاره بنا .از دالوران ميزگرد آرتورشاه بود

ــ   به قولي دختر و به قولي ديگر خواهر شاه است ــ  خويشاوندي نزديكي با شاه دارد
تنهايي  آنجا تقريباً به برد و مادر و كودك در بيم جان فرزند خود به جنگلي پناه مياز 

كودكي به شكل  در  )كيخسرو و پرسيوال(پس هر دو قهرمان . كنند زندگي مي
اطالع  كودكي از نسب خود بي دو در هر و يابند آوري از مرگ نجات مي شگفت

پذير  گري پيرمردي ناشناس امكان با ميانجيفرار مادر پرسيوال  ،عالوه بر اين. مانند مي
مشابه نقش پيران ويسه در بازداشتن افراسياب كه قصد نابودي كيخسرو را (شود  مي
او  ،بر بعضي روايات كشته شده است و بنا ،كيخسرو مانند پدر ،پدر پرسيوال نيز .)رددا

استفاده از  به كودكي در) كيخسرو و پرسيوال(هر دو قهرمان . اند را به خيانت كشته
. روند ها به شكار مي ند و با تدارك ابتدايي برخي سالحده تمايل نشان ميافزار  رزم

با . ددارنرفتاري نابهنجار در آنجا و  يابند كودكي به دربار شاه راه مي هردو قهرمان در
 ،شود جنگل نسبت داده مي اين تفاوت كه رفتار خشن پرسيوال به تربيت نامناسب او در

، زيرا پيران ويسه او را شده است معمول كيخسرو كامالً حسابكه رفتار غير اليدرح
  .در پيش گيردآميز  ظن افراسياب رفتاري ابلهانه و جنون سوء رفعدهد كه براي  اندرز مي

به ديگر اكنون . هاي كيخسرو و پرسيوال منحصر به كودكي آنها نيست البته شباهت
 تالش گشودن دژي دور از دسترسبراي ر دو قهرمان ه: پردازيم هاي آنها مي همانندي

و هنگام ) در داستان كيخسرو» دژ بهمن«در داستان پرسيوال و » جام دژ«(كنند  مي
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داستان  در: مورد مشابه ديگر. شوند رو مي هردم سرزمين خويش روباستقبال مبازگشت با 
، چيره )مشابه كيكاووس(ز ، دشمن برون)قرينة افراسياب(» پارتينال«پرسيوال، او بايد بر 

كيخسرو  ،عالوه بر اينها. باشد) قرينة سياوش(، برادر برونز، »گون«خواه مرگ  شود و كين
اين پادشاه پير از امتياز  .رسند دو پيش از مرگ پادشاه پير به شاهي مي و پرسيوال هر

قرينة  مندي از فر در داستان پرسيوال و بهره داشتن جام در( استاي برخوردار  ويژه
دو  هر دوران پادشاهي .يابد كه اين امتياز نيز به قهرمان داستان انتقال مي ،)ايراني آن

در باب موضوع . گيرند و سرانجام هر دو از شهرياري كناره ميقرين آرامش است 
يعني  ،رمز، معنايي فراتاريخي قايل بودنري كربن كه براي اه«كه بايد اضافه كنيم  »جام«

) فرّه(داشت كه خورنه  جست، عقيده م جان يا ملكوت آسمان ميش را عالمصداق
 ،1386ستاري ( »هاي نگاهبان آن است و نظام شواليه ]جام[ سرچشمة مفهوم گرال

ايراني، جام  آرتوري با فرّ مانيِ مفهوم جام يا گرال در رمانسِه اما عالوه بر اين. )101
قهرمان  ةامتياز ويژ، داشتن جام ندر هر دو داستا. مقدس مشابه جام كيخسرو نيز هست

 ،از سويي. العاده كرد توان كارهاي خارق داستان است و در هر دو مورد به مدد جام مي
جام حيات است كه اگر به دست آيد، زميني بيمار و  مسيحي، گرال به روايت پيش«

ر ادب گاه د ،از سوي ديگر ).68 همان(» بر و ويران به بركتش آباد خواهد شد و برگ بي
آميزد و مفهوم  در هم مي» آب خضر«ز جام كيخسرو، يعني جام جم، با فارسي صورتي ا

ردي از از جمله در برخي ابيات ديوان عطار موا. شود از آن برداشت مي» بخشي زندگي«
 1 .خورد اين مفهوم به چشم مي

جام وجوي  عالوه بر اين، جام مقدس در رمانس آرتوري جامي مفقود است و جست
دهد  فقود اصوالً بخش مهمي از بسياري از روايات مربوط به پرسيوال را تشكيل ميم
هاي عاميانه كه نزد مردم  اي داستان اساس پاره بر از سوي ديگر،). 25، 1386ستاري (

روستاهاي كهگيلويه و بويراحمد مشهور است، جام كيخسرو به شكلي اسرارآميز ناپديد 
  2.ماند ثمر مي فتن آن بيها براي يا شود و همة تالش مي

ر اين عقيده باشند هايي كه برشمرديم باعث شده كه برخي از پژوهشگران ب شباهت
» هاي كيخسرو شكل گرفته است هاي كودكي پرسيوال از روي الگوي داستان داستان«كه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .263و  109، 82عطار نيشابوري . نك 1
  .283- 276انجوي شيرازي . نك 2
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هايي نيز با خود آرتورشاه  ، شباهتعالوه بر پرسيوال ،اما كيخسرو). 54 ،1371كوياجي (
   .دارد

هاي  ، جنگاوستا تصريح شده و در شاهنامه نيز ذكر آن به ميان آمده چنان كه درهم
هاي  جنگ ،از طرف ديگر .تورانيان است كيخسرو براي اتحاد اقوام آريايي و پيروزي بر

گونه كه كيخسرو با ويران كردن  همان .مهاجمان ساكسوني بريتانياست ضد آرتور نيز بر
عنوان قهرمان  آورد، آرتورشاه نيز به را به چنگ مي» فر« يچستبتكدة ساحل درياچة چ

يكي از نقاط عطف داستان كه دانيم  مي. آيد ضد كافران در شمار قديسان در مي مسيحيِ
ما نظاير اين  . ... پرسيوال و ازجمله النسلوت، گاوين، ،اويند آرتورشاه دالوران ميزگرد

از  ،از پهلوانان پارتي و سكايي شمارِ بسياري: يمياب پهلوانان را پيرامون كيخسرو نيز مي
فرجام حتي فرجام كيخسرو و  . ...رستم و گستهم، گيو، بيژن، توس، جمله گودرز،
و بوران به شكل كيخسرو در برف  :با هم دارندآوري  شگفت شباهتآرتورشاه نيز 

 د و درشو مي 1آوالون اسرارآميز ةجزير شاه آرتور رهسپار«شود و  مرموزي ناپديد مي
كيخسرو  ،اعتقادات زرتشتي ربنا ب ،سرانجام ).419، 1370ستاري ( »گردد آنجا ناپديد مي

آيد و دوباره فعاليت خود  و در رستاخيز به ياري سوشيانس ميهاست  در شمار جاويدان
ات، آرتور ناميراست و جايگاه او بر مبناي برخي رواي ،از طرف ديگر .كند مي را آغاز

  .جهان ديگر است 
پايان دوران  آرتور در. تفاوت جوهري دارد سرنوشت كيخسرو و آرتور تنها در يك نكته

بيند، چرا  شده مي خود به دالورانش را تباه پادشاهي خود، ميزگرد خويش را شكسته و اعتماد
پايان  در اما پهلوانان كيخسرو. اند افتاده كه آن پرهيزگاران سلحشور از آرمان خود بسيار دور

كنند و با وجود هشدارهاي مكرر  ه مراتب بيشتر از آغاز به شهريار ايران ابراز دلبستگي ميكار ب
. رسانند خويش به اثبات مي جهان همراه شهريار كيخسرو، وفاداري خود را با درگذشتن از

 ،1371 كوياجي( بينيم، دارند اي به كلي متفاوت با آنچه در دالوران آرتور مي آنان روحيه
  ).114ـ   113

شخصيت اصلي، پهلواني فرهنگي است با «داستان آرتوري،  كيخسرو و ةدر افسان
كدام از دو مورد،  هر در .برابر خويش شناختي در شناختي و قوم جامعه اي اخالقي، وظيفه

گرد مقابله نمايد و از آرمان الهي  پهلوان وظيفه دارد كه با پيشروي قبايل كافر يا بيابان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Avalon 
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، شخصيت دو مورد هر در. هاي تمدن پشتيباني كند چنين از هدفواالي اخالقي و هم
جهت  كلي كنش دالوران را از هر اصلي است كه وظايف دالورانه را تعيين و به طور

  ).110همان ( »كند رهبري مي
  

هرمان اثري از ق ،»هملت«يكي ديگر از موارد مشابه كيخسرو در ادبيات جهان، 
شباهت بين داستان كيخسرو و هملت «. است ،انماركشاهزادة د ،هملتشكسپير به نام 

رو اصل داستان اند كه داستان كيخس ست كه بعضي از دانشمندان پنداشتهبه حدي ا
  . )405مختاري (» هملت است

بخت دانمارك، يك داستان تخيلي و زاييدة ذوق هنرآفرين  داستان هملت، شاهزادة نگون
كه به  ،1»گرماتيكوسـ  ساكسو«وشتة مورخ دانماركي ، نتاريخ دانماركدر كتاب . شكسپير نيست

ميالدي تأليف شده، از اين شاهزاده و سرگذشت دردناك او سخن به ميان آمده  1200سال 
ه بر اين پرنس دانمارك گذشته، خواه افسانه و خواه حقيقت، با مقدار فراواني نچ آ. است

  ).152شهباز (افكند  اي از ابهام مي هها آميخته كه بر سيماي او پرد روايات و قصص و اسطوره

كماالت انساني،  اي است صاحب همة با اينكه هملت شاهزاده ،تراژدي شكسپير در
پدر او پادشاه شريف  .هم شكسته است اما ترديد و دودلي شخصيت و روان او را در

) لقات( برادر. شود كالديوس، كشته مي ،خود كه با توطئة برادر خيانتكار استدانمارك 
اين حقايق را از هملت . كند نشيند و با بيوة شاه مقتول ازدواج مي هي ميتخت شا بر

 همواره در ،جهت اين از. شنود كرده، مي او ظاهر بر كه چندين بار خود را ،روح پدرش
هملت، . زاييدة تخيل خود او باشد برد كه مبادا سخنان روح اين ترديد به سر مي

حتي  ؛رود رديد و اندوه تا مرز جنون پيش ميكنندة تخرد، زير فشار شاهزادة خردورز
اما سرانجام . كند گويد و او از اين غصه خود را غرق مي نامزد عزيز خود را نيز ترك مي

و  گناهكار ، اين ميان افراد ديگري نيز گيرد و در انتقام پدر خود را از عموي خائن مي
  . شوند كشته مي، گناه بي

 پدر هر ةكشته شدن مظلومان ن با سرگذشت كيخسرو يكي درهاي اين داستا شباهت
وني كه قاتل خويشاوندي خيانت و ناجوانمردي است و ديگر اينو خ دو قهرمان با غدر

تظاهر به جنون : م جنون در دو قهرمان استئديگر عال شباهت. نزديكي با قهرمان دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Saxo Grammaticus 
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هاي  ه و ترديد و چالشهملت كه ناشي از شدت اندو كيخسرو و عدم تعادل روانيِدر 
گيرند  قاتل مي مظلوم خود را از و سرانجام هر دو قهرمان انتقام خون پدر. روان اوست

در هر دو . خويشكاري ايشان به انجام رسيده است، هر دو داستان در،  اينجا در و
شوند كه  گناهكاران ديگري نيز كشته مي گناهان و بي ،خواهي داستان، ضمن كين

ناگفته . شمار است ماجراي كيخسرو بي شمار و در انگشتتراژدي هملت  در تعدادشان
يخسرو قهرمان حماسه است و هملت زيرا ك ،نماند كه فرجام كار آنها متفاوت است

  . قهرمان تراژدي
هاي تاريخي مشهور با  ، غالباً چهرة شخصيتدر اعصار مختلف و نزد اقوام گوناگون

 ةچهر( آميختگي چنان است كه گاه تفكيك اين دو هاي بسيار درآميخته و اين افسانه
آنچه از آنان در ادبيات انعكاس  ،حالبا اين  .نمايد دشوار مي) اي افسانه ةچهر واقعي و

اين افراد  .ايشان است نه چهرة واقعي اي افسانه ةيعني چهر، دوم ةيابد اصوالً چهر مي
شاهان و شاهزادگان تا  و لواناز په اند، هاي اجتماعي مختلف از طبقات و گروهمشهور 

از رستم  ،بنابراين. هاي عاشقانه بزرگان و اولياء اديان و مذاهب و حتي قهرمانان داستان
و سياوش تا كورش و محمود غزنوي، از اسكندر و هملت تا آرتورشاه، از بودا تا امامان 

 ميان... جنون و و امامزادگان شيعه و اولياء ساير اديان، از خسرو و شيرين تا ليلي و م
 ، دربارةپيش از اين. اي آنان تفاوتي آشكار وجود دارد تاريخي و چهرة افسانه  چهرة
كنيم كه هرچند  به پنج تن ديگر اشاره مي ،در ادامه .اي از اين افراد سخن گفتيم پاره
اما در اين جستار  تر از موارد پيشين است، رنگتاريخي و واقعي شخصيت آنها پر ةجنب
با تيپ  بسيارهاي  مورد نظر ماست كه شباهتهاي تاريخي  اي اين چهره افسانه ةجنب

هخامنشي، ابراهيم ادهم، كورش  بودا،: زاند ا اين افراد عبارت. شخصيتي كيخسرو دارد
  .فاطمي مصر ةامراهللا،خليفاردشير ساساني و الحاكم ب

  
شباهت فراواني تاريخ هند  ل ويل دورانت، نخستين شخصيت برجستةبه قو ،يا بودا

پس از تحول دروني،  ،اي هندي بود كه در جواني بودا شاهزاده. به كيخسرو دارد
دست از  ،پس از مدتي. و سر به بيابان گذاشت تا مرتاض شود اش را ترك كرد خانواده

بود كه انسان بايد همة  اينتفكرات او  نتيجة. اضت كشيد و به تفكر پرداختري
دلي كه پاك  ،به اعتقاد او. و تنها جوياي نيكي كردن باشد كندآرزوهاي خود را آرام 
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گاه روي آرامش نخواهد ديد، اما دلي كه از هر آرزوي شخصي پاك  نشده باشد هيچ
   1.شده باشد به آرامش دلپذيري خواهد رسيد

اوالً :  نماياند مطالعة زندگي بودا وجوه مشتركي از زندگي او و كيخسرو را به ما مي
و سلطنت  هم بهثالثاً  ؛اده بودند؛ ثانياً از سلطنت و مزاياي آن دوري گزيدندهر دو شاهز

  . رابعاً نزد ملت خود مقامي پيامبرگونه داشتند پشت پا زدند؛به زندگي اين دنيا هم 
 كامل درزندگي ابراهيم ادهم، صوفي معروف معاصرِ سه ويژگي نخست را به طور

رديف  هرچند ابراهيم ادهم مقامي در ،رد ويژگي آخراما درمو .يابيم ابوحنفيه، نيز بازمي
 شده است و محسوباهللا و مقربان حق  از اولياء حال بااين ،بودا و كيخسرو نداشت

و با بودا چندان است كه اين ازندگي  مشابهت. اند كرامات فراواني به او نسبت داده
م ادهم كامالً از كند كه شايد روايات مربوط به ابراهي تصور را در ذهن ايجاد مي

پادشاهي صاحب قدرت بود كه ابراهيم : هاي زندگي بودا اقتباس شده باشد افسانه
لطنت روي گرداند و ترك ديار گفت و سكه از  طوري به ،را متنبه ساخت اواي  حادثه

  . دهند مي به او نسبتنيز  كرامات بسياري. عرفان به مقامات باال رسيد در
اند كيفيت مرگ اوست كه  ابراهيم ادهم نوشته بارةكه درآورترين مطلبي  اما شگفت

 ،نقل است كه چون عمرش به آخر رسيد«: كيخسرو داردشباهت فراوان به سرانجام 
در بغداد است و بعضي  بعضي گويند. نيست خاك او پيدا كه به تعيين چنان. ناپيدا شد

الم به الس عليه برگويند در شام است و بعضي گويند آنجاست كه شهرستان لوط پيغم
 »از خلق و هم آنجا وفات كرده استآنجا گريخته است  در زمين فرو رفته است و او

  ). 127، 1355عطار نيشابوري (
  

به حدي است كه از  2اما شباهت سرگذشت كيخسرو و سرگذشت كورش هخامنشي
. اند نستهدا ديرباز برخي از مورخان كورش هخامنشي را با كيخسرو پادشاه كياني يكي مي

اي از  البته پاره 3.دارد صراحت اين نظر را ابراز مي به آثارالباقيهبراي مثال، ابوريحان بيروني در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .491 - 490دورانت . نك 1
  .469- 461و  271-262، 239-233پيرنيا . در باب وقايع زندگي كورش، نك 2
  .152-151بيروني . نك 3
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طرف مادر داستان از قهرمان هر دو  1.كنند پژوهشگران معاصر اين نظر را قوياً رد مي
س وي كيكاوپسر كيخسرو نوة: اند زاده شاهزاده يا بزرگ نيز از جانب پدر(اند  زاده پادشاه

اساس خواب، يا نگراني و احساس  كه بر) نجباي پارس بود و كورش پسر كمبوجيه از
مادر مورد خشم نياي خويش واقع  خطر پدربزرگ از وجود آنان، در دوران بارداريِ

كودك به دستياري وزير  ،در هر دو داستان. كند جان آنها را مي شوند و او قصد مي
قهرمان  نوجوانيِ در ،سپس .شود د و نزد شبانان بزرگ ميياب مرگ نجات مي پادشاه از

شود و او را نزد مادر باز  مطلع مي از وجود او) پدربزرگ كودك(داستان، شاه 
شورد و او  سرانجام قهرمان داستان بر نياي مادري مي ،و نيز در هر دو مورد ؛گرداند مي
مرگ  ،عالوه بر اين .شود و خود صاحب تخت و تاج باشكوهي مي كند نابود مي را

  2.كورش طبق روايت گزنفون قدري اسرارآميز و از اين جهت شبيه مرگ كيخسرو است
 ةاردشير مؤسس سلسل هايي با كيخسرو دارد شخصيت تاريخي ديگري كه همانندي

خورد  هايي از خوار شمردن دنيا به چشم مي گفتار و كردار او نشانه در. ي استساسان
روايت  الذهب مروجمسعودي در  .قايد زرواني در آن عهد باشدثير نفوذ عكه شايد تأ

به نظر آورد كه پيش از او . اردشير در آخر عمر خود از پادشاهي كناره كرد«كند كه  مي
رها كشيده و سپاه و نفر و لوازم از او ها برآورده و لشك كساني شهرها ساخته و قلعه

كناره كه اند، بدين جهت ترجيح داد  فتهگور خ اما همه خاك شده و در اند، بيشتر داشته
  .3)241مسعودي (» گيرد و به آتشكده نشيند و به عبادت خداي پردازد و به تنهايي خو كند

رود و اين مشابه آزمونِ  عالوه بر اين، اردشير براي رسيدن به سلطنت به كنار دريا مي
  .ايد از سر بگذرانداست كه، همچنان كه اشاره خواهيم كرد، كيخسرو ب» گذشتن از آب«

  
 يابيم ميهايي  او و كيخسرو شباهت ميانهاي تاريخي كه  يكي ديگر از شخصيت

خلفاي بزرگ فاطمي  او آخرين فرد از. ششمين خليفة فاطمي مصر است ،الحاكم بامراهللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7سن  ؛ و كريستن262، 261پورداوود ؛ نيز 79- 78و  58- 57، 1364معين . نك ١
به قلم گزنفون، نويسندة دوران باستان، در واقع رماني تاريخي است و اكثر  نامه كورشيا  كرويدناگفته نماند كه  2

). 18سيپك . نك(اند  منتقدان آثار گزنفون از دوران باستان تا عصر حاضر فضاي اين اثر را تخيلي قلمداد كرده
  .هاي تاريخي است ادبي زندگي شخصيت ـ  هاي تخيلي ن پيشين ما در تأكيد بر جنبهاين امر مؤيد سخ

  . 91 - 90، 1369به نقل از اسالمي ندوشن  3
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عمرش ، هنگامي كه تنها يازده سال و پنج ماه از بود كه پس از مرگ پدرش، عزيز
 فاطميان كامالً بر ،.)  هـ 411-  386( در زمان حكومت او. رسيدبه خالفت  گذشت، مي

مصلحي بلندپرواز و  او. شام تسلط يافتند و دوران رفاه و خوشبختي آن ديار شروع شد
و  مسلماني بلندپايه و بسيار امين بود كه هدفش اصالحاتي فراگير در زمينة مذهب

بسيار تالش و رفاه مردم عادي تأمين عدالت اجتماعي ، و براي اخالق و جامعه بود
  1.كرد

. سلطنت چشم پوشيد و به نحو مرموزي ناپديد شد ازآن بود كه  حاكمفرجام كار 
معصيت غيبت  ها حاكم  هرگز نمرده، بلكه او از اين جهان پر از بنا به اعتقاد دروزي«

و ظلم  جهان را پس از اينكه پر از خواهد گشت و صورت مسيح باز بعدها به كرده و
  .)202حمداني ( »عدل و عدالت خواهد كرد ستم شد، پر از
پيشگي اوست و  هاي خليفه الحاكم با كيخسرو يكي از جهت عدالت همانندي

اين امر  و ،داشت امنيت و رفاه مردم عادي مبذول مي جهت آسايش و كوششي كه در
ر كيخسرو و شباهت ديگ. سابقه بود سابقه، الاقل كم روز، اگر نگوييم بيدر جهان آن 

مبادرت آن جهت بود كه هر دو به بخشش اموال سلطنتي و شخصي خود  حاكم از
سازد فرجام كار  آوري به يكديگر شبيه مي اما آنچه اين دو را به نحو شگفت. كردند

پوشند و به نحو  شكوه سلطنت چشم مي هردو پادشاه قدرتمند از جالل و :آنهاست
. نوعي جاودانگي مبهم است ،درواقع ،پديد شدنو اين نا .شوند مرموزي ناپديد مي

  .عنوان موعود رجعت خواهند كرد سرانجام نيز هر دو در آخرالزمان به
  
  ها بررسي علت همانندي .4

اسطوره بسيار وسيع اين پراكندگي جغرافيايي كه دهد  ها نشان مي همانندي ةمطالع
اگر بخواهيم . است داشتهرواج جهان از جنوب آسيا تا شمال اروپا  بوده و در سه قارة

خطي به  هند آغازينِ يد از نقطة، باة جغرافيايي مشخص كنيماين مسير را روي نقش
 و سپس مصر و از راه ايتاليا به فرانسه و و از راه بلخ به ساير نقاط ايران سوي چين

  . كنيمبريتانيا و دانمارك رسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .133-119ابوعزالدين . نك 1
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به ذهن  رد مشابهچراييِ وجود اين همه موا جويو اولين پاسخي كه در جست
سرزمين  مشخصزمين و به طور  اسطوره را مشرقاين است كه خاستگاه رسد اين  مي

هند بدانيم كه از آنجا مسيري طوالني را به سمت شمال اروپا طي كرده و در هر جا 
مسيري چنين طوالني در روزگاران  اما طيِّ .رنگ فرهنگ ميزبان را به خود گرفته است

 ةظاهراً اين واسطه و حلق«پاسخ برخي پژوهشگران اين است كه . تاس انگيز شبهه كهن
پرستي  ميتراپرستي درواقع همان خورنه. بوده است) ميترائيسم(پرستي ، دين مهرپيوند
ويژه از آن  به ،رسد اين نظر تا حدي موجه به نظر مي). 123 ،1386ستاري (» است

بل و آسياي صغير رفت و سپس با آيين ستايش مهر از ايران به با«دانيم  جهت كه مي
» صورت خدايي بزرگ پرستيده شد جا مهر بهرومي به اروپا راه يافت و در آن سربازان

موارد مشابه هميشه با سير  اما از آنجا كه تقدم و تأخر تاريخيِ 1).2056 ،1363 معين(
از طرف  .شود جغرافيايي آنها متناسب نيست، ترديد ما در پذيرش اين احتمال بيشتر مي

مثالً در . رسد مي رظوجود موارد مشابه در يك مكان واحد نيز قدري غريب به ن ،ديگر
 ةهمه مشابه افسان ال ابراهيم ادهم و كورش هخامنشيشرح ح و ورة فريدونطايران اس

اي در  سن معتقد است چنين زمينه ستنافزون بر اين موارد، كري. سرو استكيخ
. از آن سخن گفتيم تر ما پيش ، كهخورد اني به چشم ميهاي اير هاي همة تيره داستان

 شاه،آرتور: براي آن ذكر كنيمسه مورد مشابه توانيم  كم مي دستهمچنين در بريتاني 
  .هملت پرسيوال،

ديگري  شمرد، فرضية كه نظر فوق را كامالً مردود نميضمن اين اما راقم اين سطور
به اعتقاد . اول را ندارد ةاالت وارد بر فرضياشك رسد داند كه به نظر مي تر مي را محتمل
 هايي است2الگو ت كه همة موارد مشابه زاييدة كهنها آن اس علت اين همانندي ،نگارنده

  .كه نزد تمام اقوام و ملل مشترك است
يابند،  تنها از راه سنت زبان و مهاجرت انتشار نمي«الگوها  كهن كه يونگ معتقد است

ر زمان و مكان و بدون هيچ نفوذ خارجي خود به خود تجلي در ه كه بلكه ممكن است
الگو  ، كهنشناسي تحليلي يونگ الگو چيست؟ در روان اما كهن. 3)22يونگ (» كنند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20- 18آموزگار . نيز نك 1

2 archetype 
  .73، 1389به نقل از كزازي  3
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شكال ادراك كه به يك جمع به ارث رسيده است و بيانگر عبارت است از آن دسته از اَ
ما شكل و شمايل ظاهري ساختاري پويا دارد، ا .محتويات پايدار ناخودآگاه جمعي است

آورند كه  هايي را پديد مي ، اديان و فلسفهها الگوها اسطوره كهن«. كند اغلب تغيير ميآن 
الگوها  دالشو كهنـ   لوفلر). 112 يونگ(» گذارند ادوار تاريخ تأثير مي ها و تمامي بر ملت

  :كند را چنين تعريف مي
اند و نمايشگر چيزهايي كه هميشه وجود  ا وابستهبه مغز م جد امكاناتي انساني هستند كه اباًعن

نفس اين انتقال موروثي مبين اين پديدة سرانجام باورنكردني است كه بعضي . اند داشته
صور همانند تكرار  زمين به اشكال و ةو بعضي مضامين در تمام كر ها هاي افسانه موضوع

هاي  صي نيست، آنها تجليات اليهها مبتني بر تذكرات شخ برخي توهمات و خيالبافي. شوند مي
. اند تصاوير نياكان يا اسالف متعلق به تمام نوع بشر غنوده اند كه در بطنش تر ناخودآگاهي عميق

زيرا ما بايد ناخودآگاهي فردي  ،شود جر ميخودآگاهي مننا اين كشف به تشخيص دو اليه در
هاي نوع  ترين انديشه ين و قديمتر اش عمومي را از ناخودآگاهي غيرفردي يا جمعي كه در آينه

 ةتجارب عالم در هم ةنشين هم ناخودآگاهي جمعي، ته. گردد، تميز دهيم بشر منعكس مي
  ).103-102(هاست  زمان

سخن  1قشر عميق ناخودآگاه به زبان تمثيل«البته بايد توجه داشته باشيم كه 
  ).208همان (» گويد مي

تولد،  از جمله ،الگوهاي متعددي است رسد داستان كيخسرو حاوي كهن به نظر مي
. .... مرگ، سفر، قهرمان، پشتيبان، پير خردمند، سايه، گذر از آب، معراج آسماني و 

هاي داستان غيرشخصي و  فتار شخصيتآشكار است كه چگونگي وقوع حوادث و نيز ر
هاي آرماني كيخسرو فضايي مثالي را در ذهن تصوير  خصوصاً ويژگي ،جهاني است

  : گويد مي 2رنكاتو . است» پادشاهـ  قهرمان« او صورت مثاليِ ،به عبارت ديگر .ندك مي
ديپ و رومولوس و تريستان و به تولد قهرمان اعم از موسي و اُ هاي مربوط همه داستان
قهرمان پسر خدا يا شاهي است اما : اند پيوسته هم داراي يك رديف از مضامين به 3لوهنگرين

كنند كه پدرش را خواهد كشت، گاه در  گويي مي ، پيششود روبرو مي والدت او با مشكالتي
آيد، نوزاد محكوم به مرگ است يا بايد رهايش كرد،  خفا و دور از چشم مردمان به دنيا مي

اندازند، قهرمان را يا اشخاص  گذارند و در آب مي مي) صندوقي(اغلب او را در سبدي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 symbol 
2 Otto Rank  
3 Lohengrin 
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كنند و يا جانوران  جاي پدر و مادر از او پرستاري ميدهند كه به  چيزي از مهلكه نجات مي بي
  . )35و  34به نقل از باستيد ( شناسد هايش او را باز مي يا پدر به خاطر دالوري اي، مادينه

  :كنيم مواردي را كه رنك ذكر كرده با مورد كيخسرو مقايسه مي
شين پدر پدربزرگ جان ،در داستان كيخسرو :يا شاه استخدا  پسرِ قهرمانْ) الف

  . زادة شاه است نه فرزند او فرزند شود، يعني قهرمانْ مي
كنند كه پدرش را  زيرا پيشگويي مي ،شود رو مي هوالدت او با مشكالتي روب) ب

شود پيشگويي  رو مي هروب هاهرچند علت مشكالتي كه كيخسرو با آن: خواهد كشت
خواهي كيخسرو  گران كينبيني خود افراسياب است كه ن ، بلكه پيششمران نيست ستاره

ولي اين موضوع به هر حال والدت او را  ،پدرش سياوش است ةبه انتقام كشتن مظلومان
  .كند با مشكل مواجه مي

به جهت نگراني  كودك :نوزاد محكوم به مرگ است يا بايد رهايش كرد )پ
او را به  و شود افراسياب از اينكه مبادا در آينده تاج و تختش را به خطر اندازد، طرد مي

  .سپارند شبانان مي
دهند كه به جاي پدر و مادر از  چيزي از مهلكه نجات مي قهرمان را اشخاص بي) ت

  . بزرگ شدن كيخسرو نزد شبانان: كنند او پرستاري مي
هاي بزرگ ايرانيان با تورانيان به  جنگ: گيرد بعدها قهرمان از پدر خود انتقام مي) ث

پدربزرگ جانشين پدر شده  ،مانند مورد اول ،مورد نيزدر اين (فرماندهي كيخسرو 
  .)است

در مورد داستان كيخسرو صادق » قهرمان«هاي عمومي  بينيم كه تمام ويژگي مي
رنك  سخنمضامين ديگري نيز وجود دارد كه در » قهرمان«الگوي  البته در كهن. است
 هاو آنپردازيم  مياين موارد  در اينجا به ذكر. كند يونگ خود به آنها اشاره مياما  ،نيامده

  : مكني را با مورد كيخسرو مقايسه مي
سرو مشهود كيخ اين ويژگي از ابتداي تولد در: نيروي فوق بشري زودرس) ج
   .است

 تو گويي برو برگذشته است سال   بران برز و باال و آن شاخ و يال

  )159فردوسي (  
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سالگي پهلواني نيرومند  ر دهكيخسرو د: رشد سريع در قدرت گرفتن و واال شدن) چ
  .پرداخت شده بود و به شكار گراز و خرس و گرگ و حتي شير و پلنگ مي

  به زخم گراز آمد و خرس و گرگ  ساله شد گشت گُردي سترگ چو ده
  هم آن چوب خميده بد ساز جنگ  وز آن جايگه شد به شير و پلنگ
..................................................    

  همان است و نخجير آهو همان  كنون نزد او جنگ شير دمان
  )162و 161همان (  

نبرد طوالني كيخسرو با افراسياب در : با نيروهاي اهريمني 1پيروزمندانه ةمبارز) ح
  . استواقع مبارزه با نيروهاي اهريمني 

ه به اي ك قهرمانانهبر اثر خيانت يا فداكاري گرفتار غرور شدن و افول زودهنگام ) خ
در مورد  ،يعني گرفتار غرور شدن نخست اين مضمون،بخش : انجاميده است اومرگ 

از بيم داند كه  مي ناگزيراما او خود چنان باور دارد و آن را  ،شود كيخسرو محقق نمي
، زودهنگام دست از هاي بعدي پيش آيد جب و غرور شود و گرفتاريدچار عآنكه 

اين مورد اما بخش دوم . كند ميناپديد و بوران  شويد و خود را در برف سلطنت مي
  . هنگام قهرمان مواجهيماستان كيخسرو نيز با افول زوددر د و ،شود محقق مي

به او كنند و  قهرمان را جبران مي آغازينناتواني » نگهبانان«هاي پشتيبان يا  قدرت) د
به سرانجام  اهد برد،از پيش نخوياري آنها  بيخود را كه  اقداماتتا  دهند توانايي مي

 دوم گيو پيران ويسه است و در مرحلة اول قدرت پشتيبان كيخسرو در مرحلة: برساند
يابد و به  جو او را مي سال جست 2رود و پس از هفت كه براي يافتن او به توران مي

  . گرداند ايران باز مي
پختگي  ةمرحلگذارد و وارد  ميرا پشت سر  نخستينآزمون  قهرمانْ آنكه محضِ به) ذ
خواهي،  پس از پايان كين: دهد قهرمان مناسبت خود را از دست مي ، اسطورةدوش مي
بيند و سلطنت و به دنبال آن حيات  يافته مي يي كيخسرو خويشكاري خود را پايانگو

  . كند دنيايي را رها مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).410يونگ (ها نماد خودآگاهي است  نگ، قهرمان پيروز در اسطورهبه اعتقاد يو 1
نمودار هفت حالت ماده، هفت مرتبة خودآگاهي و هفت مرحلة تكامل «به خاطر داشته باشيم كه عدد هفت  2

  ).213دالشو ـ  لوفلر(» است
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الگوهاي  كهنحاوي كيخسرو الگوهايي كه برشمرديم، سرگذشت  افزون بر كهن
كيخسرو براي رفتن از توران به ايران با : »گذر از آب«از جمله  ،نيز هست يديگر

و سرانجام پس از گذر از آب به ايران  است» گذشتن از آب«از  گزيرراهنمايي گيو، نا
  .رسد مي

مدد كشتي از جيحون آزمايشي است كه بيشتر شاهان و پهلوانان اساطيري گذشتن كيخسرو بي 
هاي احتمالي در پي انجام مهمي كه  اند و پس از شكستن غبار ناپاكي دهو حتي پيامبران انجام دا

فريدون براي گشودن پايتخت ضحاك از : اند برآمده، آن را به پايان رسانيده اند مأمور آن بوده
گذرد و اردشير براي رسيدن به  گذرد، زردشت در ديدار هرمز از آب دائيتي مي اروندرود مي

  ).152و  133راشدمحصل (رود  سلطنت به كنار دريا مي

نيز پس از پايان جنگ تروا صرفاً پس از ده سال سرگرداني در ) اديسهدر (اوليس 
 ةتواند دوباره به شهر خويش و نزد خانواد هاي مختلف مي دريا و سپري كردن آزمون

مذهبي و  هاي را گاه در داستان الگو كهنگذشته از اساطير آريايي، اين . خود بازگردد
و  ،نجات نوح از طوفان و دريا ،گذشتن موسي از دريا: يابيم طير سامي نيز باز مياسا

هايي ديگر از  نمونه 1نه پيشتيم گمش از درياي مرگ براي رسيدن به اوت عبور گيل
  .ندا»گذر از آب«الگوي  كهن

صورت ناپديد شدن كيخسرو  به نيز در اين سرگذشت» معراج آسماني«الگوي  كهن
هاست و در روز بازپسين به  او از جاويدانكه دانيم  زيرا مي ،يافته استدر برف تجلي 

پير «الگوي  پيران ويسه را تجلي كهن توان مي افزون بر اينها .ياري سوشيانس خواهد آمد
  .دانست »سايه«منفي  و افراسياب را يادآور جنبة» خردمند

  
  نتيجه  .5

و خويشكاري  شخصيت تطبيقي، در گام اول نمودهاي گوناگون در اين جستار
براي توضيح  ،و در گام دوم ،مختلف مالحظه كرديم كيخسرو را در ادبيات ملل

قايل به وجود  كرديم كه هر دوهاي موجود، دو احتمال را مطرح  يهمانندها و همانند
  :اختصار بدين قرار است دو احتمال بهآن . داستان استاين اي براي  منشأ واحد و يگانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Utana Pishtim 
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، اين ديگر عبارت به: گردد ستان به اساطير هند و ايراني باز ميدااين پيشينة  .1
ــ به   از طريق آيين مهرپرستيــ احتماالً   رد و بعدهاشرقي دا اسطوره خاستگاه

 . اي غربي و سپس مسيحي يافته است زمين رفته و چهره مغرب

الگوهايي  موارد مشابه كهن ةها آن است كه خاستگاه هم علت اين همانندي .2
  . مشترك است اقوام ةناخودآگاه جمعي بشر و نزد هم ةست كه زاييدا
تر  قبول قابلاحتمال دوم را  ،شمرد كه احتمال اول را منتفي نميآن، ضمن نگارنده

  .داند مي
تماشاي «ادبيات ديگر اقوام چيزي نيست جز  وادبيات ملي  مشابهت ميانيافتن 

عامل  عالوه بر التذاذ روان، ،اين امر). 551 غنيمي هالل(» چهرة خويش در ادبيات بيگانه
ادن موارد مشابه به منشأ واحد گامي بلندتر است د اما نسبت. ها نيز هست تقريب فرهنگ

و اين امر . انجامد بيش از پيش به تقريب فرهنگي مي عالوه بر نتايج سودمند ادبي، ،كه
  . ترين دستاوردهاي ادبيات تطبيقي است يكي از مهم

تر ادبيات ملي و قومي  يقي، افزون بر اينكه راه را براي شناخت بهتر و عميقادبيات تطب
سازد و با نشان دادن  هم متصل مي ها و ملل مختلف را به گشايد، پلي است كه فرهنگ مي

. گشايد گو و تعامالت فرهنگي مي و نساني همة آنها، راه را براي گفتسرچشمة بشري و ا
انجامد و تفاهم راهي به سوي دوستي و صلح پايدار است  مي عاليق مشترك فرهنگي به تفاهم

  ).35انوشيرواني (

وجود  يهاي شخصيتي متعدد تيپ ــ  پسند رسمي و عامهاعم از  ــ   در ادبيات فارسي
. رساند داستان كيخسرو ميبا دارد كه بررسي روشمند آنها ما را به نتايجي مشابه 

خواهد پاسخ ابهامات در اين حوزه از اي  رهپا بهن موارد ايهر يك از  پژوهش دربارة
و رسمي در قالب يك طرح پژوهشي  پسند هاي شخصيتي در ادبيات عامه اگر تيپ .ددا

 نه تنها بخشي از خألقرار گيرد، حاصل كار به طور قطع مورد بررسي گروهي و  وسيع
قريب تكند، بلكه عاملي بس مهم در تفاهم ملل و  مي برطرفپژوهشي موجود را 

  .خواهد بود ها فرهنگ
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  .1380نشر مركز، : تهران .گمش پژوهشي در اسطورة گيلــــــ 
  .  1386ثالث، : تهران .پيوندهاي ايراني و اسالمي اسطورة پارزيفال ــــــ

انجمن : تهران. تصحيح نجفقلي حبيبي .سه رساله از شيخ اشراق. الدين يحيي سهروردي، شهاب
  .1355فلسفة ايران، 
  . 1355انجمن فلسفة ايران، : تهران. تصحيح سيدحسين نصر .آثار فارسي شيخ اشراقــــــ مجموعه 

  .1389سروش، : تهران. ترجمة محمد اخگري. ادبيات فولكلور ايران. سيپيك، ييري
  . 1388اميركبير، : تهران. هاي ذهني و خاطرة ازلي بت. شايگان، داريوش
  .1367علمي و فرهنگي، : تهران. ترجمة مسعود فرزاد. هملت .شكسپير، ويليام
  . 1384علمي و فرهنگي، : تهران. جلد اول .هاي جهان ترين كتاب سيري در بزرگ .شهباز، حسن

  .1362اساطير، : تهران. ترجمة ابوالقاسم پاينده. تاريخ الرسل و الملوك. جرير طبري، محمدبن
نا،  بي: تهران. تصحيح سعيد نفيسي. غزليات ديوان قصايد و.  فريدالدين محمد عطار نيشابوري،

1319 .  
  . 1355زوار، : تهران. تصحيح محمد استعالمي. تذكرة االولياء ــــــ

: تهران. زاده شيرازي اهللا ترجمه و تعليق مرتضي آيت. ادبيات تطبيقي. غنيمي هالل، محمد
  .1373اميركبير، 
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  كيخسرو در آيينة ادبيات شرق و غرب

 

آكادمي علوم اتحاد شوروي، : مسكو. نوشين. تصحيح زير نظر ع .شاهنامه. سمفردوسي، ابوالقا
1965.  

  .1369توس، : تهران. گزارنده مهرداد بهار. بندهش. فرنبغ دادگي
  .1368علمي و فرهنگي، : تهران. اهللا صفا ترجمة ذبيح. كيانيان. سن، آرتور كريستن

  .1388نشر مركز، : نتهرا. اسطوره. حماسه. رؤيا .الدين كزازي، ميرجالل
: تهران. ترجمة جليل دوستخواه. هاي ايران و چين باستان ها و افسانه آيين.. ك. كوياجي، ج

  .1362. هاي جيبي شركت سهامي كتاب
  .1371رود،  زنده: اصفهان. گزارش و ويرايش جليل دوستخواه .هايي در شاهنامه پژوهش ــــــ

دنياي كتاب، : تهران. تصحيح عبدالحي حبيبي. تاريخ گرديزي. گرديزي، ابوسعيد عبدالحي
1363.  

  .1367اميركبير، : تهران. ترجمة احمد بهمنش .فرهنگ اساطير يونان و رم. گريمال، پير
  . 1366توس، : تهران. ترجمة جالل ستاري. هاي پريوار زبان رمزي قصه.. دالشو، مـ  لوفلر

انجمن فرهنگ ايران باستان، : تهران .اني در ايران باستانشهر زيباي افالطون و شاهي آرم. اهللا مجتبايي، فتح
1352.  

  .1317نا،  بي: تهران. الشعراي بهار تصحيح ملك .مجمل التواريخ و القصص
  . 1368قطره، : تهران .حماسه در رمز و راز ملي .مختاري، محمد

  .1362اميركبير، : تهران. به اهتمام عبدالحسين نوايي .تاريخ گزيده. مستوفي قزويني، حمداهللا
بنگاه ترجمه و نشر : تهران. ترجمة ابوالقاسم پاينده. التنبيه و االشراف .حسين بن مسعودي، ابوالحسن علي

  . 1346كتاب، 
   .1363اميركبير، : تهران. جلد ششم .فرهنگ فارسي. معين، محمد

  .1364، انتشارات معين: تهران. جلد دوم. به كوشش مهدخت معين .مجموعه مقاالتــــــ 
  .1346توس، : تهران. ترجمة احمد تفضلي .مينوي خرد

: تهران. تصحيح مدرس رضوي. ترجمة ابونصر احمد نصرالقبادي. تاريخ بخارا. نرشخي، ابوبكر
  . 1351. بنياد فرهنگي ايران

  .1369جامي، : تهران. ترجمة بزرگ علوي .حماسة ملي ايران. تئودورنولدكه، 
  .1366علمي و فرهنگي، : تهران. د نفيسيترجمة سعي .اُديسه. هومر

  .1386جامي، : تهران .ترجمة محمود سلطانيه. هايش انسان و سمبل.  يونگ، كارل گوستاو
  
  
  




