
  /20.1001.1.23225793.1400.17.2.5.8https://dorl.net/dor             )علمی پژوهشی(   

 

 123 - 103صص ، 1400 ستانزمو  پایيز، 32 ، پياپيدوم دهم، شمارةهفماسي، سال هشنامة ادب حپژو                
 

 

 براساس نظریۀ یونگ شهریارنامهالگویی نقد کهن

 

 پورمژگان حسن

، مشهد، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 ایران

 ابوالقاسم قوام

 بیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسندۀ مسؤول(دانشیار زبان و اد

 7/2/1400تاریخ دریافت:  

 27/6/1400یرش:  تاریخ پذ

 چکيده

ها الگوکردهای مهم نقد آثار ادبی است که به بررسی انواع کهنالگویی یکی از روینقد کهن

 شاهنامهاسی پهلوانی پس از در زمرۀ متون حم شهریارنامهپردازد. منظومۀ در متون ادبی می

است که به سرنوشت شهریار فرزند برزو، اختصاص دارد. در پژوهش حاضر پس از مطالعۀ 

الگوهای برجسته در آن براساس نظریۀ یونگ ، به استخراج و تحلیل کهنشهریارنامهدقیق 

ت سر پرداخته شده است. در این منظومه قهرمان برای رسیدن به فردیت باید موانعی را پش

نهد. در این کند و قدم در راه سفری دشوار میگذارد. او در ابتدا با سایۀ خویش مقابله می

نمای او برای طی کردن مسیر پرمخاطره است، او را همراهی میمسیر، پیری خردمند که راه

کند. نیروهای اهریمنی ازجمله دیوان و اژدها که نمودی از سایه هستند در مسیر سفر او ظاهر 

های جادویی و محیرالعقول چنین از مکان. او همدپردازها میشوند و شهریار به مقابله با آنمی

ای زیبا و فریبنده و نیز زنی جادوگر در این منظومه نمودی کند. معشوقهبا موفّقیت عبور می

دازد. در پرها میروان در قهرمان هستند که شهریار به مقابله با آنالگوی منفی مادینهاز کهن
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جا توان نمایندۀ خودآگاهی روان دانست که حرکت شهریار از آناین منظومه، سیستان را می

شود و او بعد از تجربه کردن فردیت و کمال در سرزمین ناخودآگاهی)هندوستان(، شروع می

دیت ترتیب پایان دایرۀ فراینگردد و بهدر انتها با پیوستن به خاندان خود به خودآگاهی بازمی

 دهد.را به آغاز آن پیوند می

 روان.، سایه، پیر فرزانه، مادینهشهریارنامهالگویی، : نقد کهنکليدواژه
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 مقدّمه

گذار آن است، نقدی پویا و ساختارمند است که به کشف و الگویی که یونگ پایهنقد کهن

الگوها تصاویر یا الگوهایی هستند که . کهنپردازدالگوها در آثار ادبی میبررسی اقسام کهن

ها، مفاهیمی الگوکنند. تعدادی از کهنتر افراد جوامع القا میسانی را برای بیشمفهوم یک

ها، دریا، چون شیطان، عشق، وحدت، قدرت، آفرینش و نیز عناصر نمادینی مانند اعداد، رنگ

، پیر خردمند، پدر آسمانی و مادر زمینی رودخانه، جانوران، آب، نور، خورشید، سایه، قهرمان

 (.87: 1387)ساگ، اند را به الگوهای ثابتی در محتوای فرهنگی جوامع تبدیل کرده

 شاهنامههای حماسی پهلوانی است که به تقلید از ازجمله منظومه شهریارنامهمنظومۀ 

از این منظومه چه که مصّحح در مقدّمه به آن اشاره کرده است، سروده شده است. طبق آن

صورت یک نسخۀ خطّی بسیار ناقص دو روایت در دست است. بخشی از این منظومه که به

وسیلۀ غالمحسین به 1377بار در سال شد، برای اوّلینسوم داستان را شامل میبود و تنها یک

به قلم رضا غفوری  1397بیگدلی تصحیح و چاپ شد. نسخۀ جدید این منظومه در سال 

های چاپ رسید. این منظومه شرح دالوریو توسّط بنیاد موقوفات ایرج افشار به تصحیح شد

های گوناگون، شهریار، یکی از نوادگان رستم، است. شاعر در این منظومه سفر او به سرزمین

مواجه شدن با حوادث و رویدادهای فراوان، نبرد با نیروهای اهریمنی و دیوان و تقابل پهلوان 

تصویر کشیده است. در این منظومه نیز مانند دیگر آثار حماسی، ازجمله بهبا خاندانش را 

رو هستیم که های گوناگونی از زنان روبه، با شخصیتشاهنامهترین حماسۀ مّلی فارسی، مهم

زنند. برخی از این زنان نیز های گوناگونی هستند و گاه رویداد بزرگی را رقم میایفاگر نقش

روان قهرمان هستند. با توجّه به ارتباط تنگاتنگی که بین برخی آثار نمود منفی آنیما در 

شده از نظر یونگ وجود دارد، در پژوهش حاضر الگوهای مطرححماسی و تناسب آن با کهن

الگوهای مرتبط با قهرمان اصلی داستان و چگونگی رسیدن قهرمان قصد بر این است تا کهن

 به فردیت بررسی شود.

در رسیدن شهریار به فردیت  شهریارنامه الگوها در( کدام کهن1 سؤاالت پژوهش:

 تأثیرگذار هستند؟

 شود؟مانداالی تکامل شخصیت شهریار چگونه ترسیم می -2

منظومۀ مورد مطالعۀ ما یک منظومۀ حماسی پهلوانی است  اهداف و ضرورت پژوهش:     

گونه آثار معمواًل که در اینکه قهرمان در آن نقش اساسی و محوری دارد. با توجه به این

الگوها نقش مهمی در رسیدن قهرمان به فردیت دارند، در این پژوهش نیز برآنیم تا به کهن
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الگوهای برجسته و مرتبط با شخصیت قهرمان اصلی منظومه بپردازیم و ازطریق بررسی کهن

 الگوها، چگونگی رسیدن قهرمان را به فردیت نشان دهیم. تحلیل این کهن

اخیرًا تصحیح و چاپ شده  شهریارنامهتر که نسخۀ کامل: با توجه به اینپيشينة پژوهش

( 1396است، تاکنون تعداد اندکی مقاله درمورد این منظومه نوشته شده است. رضا غفوری )

های ترین تفاوتبه بررسی مهم« و دورۀ سرایش آن شهریارنامهنگرشی به »ای با عنوان در مقاله

چند »یس پرداخته است. از این نویسنده در همان سال، مقالۀ دیگری با عنوان نوچند دست

به چاپ رسیده و نویسنده در آن به بررسی « در ادبیات عامیانۀ ایران شهریارنامهروایت از 

چنین مقالۀ دیگری به قلم این نویسنده در برخی روایات نّقالی پرداخته است. هم شهریارنامه

بررسی چند روایت از نبرد ایرانیان با دیوهای مازندران در متون »ان در همان سال با عنو

انتشار یافته است و نویسنده در این مقاله نخست به بررسی برخی « شاهنامهپهلوانی پس از 

ها را پرداخته و مضامین مشترک این داستان شاهنامهروایات در متون منظوم پهلوانی پس از 

الگویی بررسی ه است. تاکنون این منظومه از منظر نقد کهنبررسی کرد شاهنامهبا روایات 

توان به این الگویی نوشته شده است، مینشده است. از میان مقاالتی که درزمینۀ نقد کهن

تحلیل اسطورۀ قهرمان »( با عنوان 1381ای به قلم محمدرضا امینی )موارد اشاره کرد: مقاله

در این مقاله براساس نظریۀ یونگ، «. یۀ یونگدر داستان ضحّاک و فریدون بر اساس نظر

سمت فرایند های مختلف یک روان واحد و مراحل رشد آن بهعنوان تجّلیضحّاک و فریدون به

تحلیل داستان »ای با عنوان ( مقاله1386کاران )اند. از ابراهیم اقبالی و همفردیت تأویل شده

های در این پژوهش، نویسندگان شخصیت به چاپ رسیده است.« سیاوش برپایۀ نظریات یونگ

ها را تبلور یک و هرکدام از شخصیت الگوها تحلیل کردهداستان سیاوش را براساس کهن

تحلیل کارکرد »ای با عنوان ( نیز مقاله1380کاران )اند. از طیبه جعفری و همالگو دانستهکهن

ه است که در آن نویسندگان به به چاپ رسید« الگوها در بخشی از داستان بهرام چوبینکهن

پیکر در ناخودآگاه خویش الگوی آنیمای پریتحلیل شخصیت بهرام در دیدار با کهن

 اند. اند و تحوّل عظیم شخصیت او را در پی این مالقات نشان دادهپرداخته

الگوهایی که مرتبط با قهرمان اصلی داستان هستند، بررسی و در پژوهش حاضر، کهن

الگوهای الگوهای موقعیتِی مکانی، کهنالگوها در سه بخش کهناست. این کهنتحلیل شده 

 اند.الگوهای انسانی بررسی شدهعددی و کهن

: در اساطیر، مکان انعکاسی از صورت نوعی اساطیر است الگوهای موقعيتي مکانيکهن

ر است. ها و فضاهای مثالی و خیالی میسّهای نوعی نیز در مکانو تحقّق یافتن صورت
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رو، چنین مکانایناند. ازهای نوعیهایی که با رمز و راز تمثیلی خود، ظرف ظهور صورتمکان

 (.382: 1387)واحددوست، هایی محل تجمّع اضداد و نیروهای مخالف و مؤثر در حیات بشرند 

های جادویی محسوب های فراوانی در متون حماسی وجود دارد که معمواًل مکانمکان

اند. شاعر این ها طلسم شدهتر این مکانهای خاص دارند. بیشها ویژگی. این مکانشوندمی

ها معموالً شامل کوه، بیشه، باغ، قصر، قلعه ها را بسیار زیبا توصیف کرده است. این مکانمکان

که قهرمان منظومه ها این است که زمانیهای برخی از این مکانو ... هستند. یکی از ویژگی

کند و تنها ازطریق الواحی که در آن محیط شود، راهی برای رهایی پیدا نمیجا مینوارد آ

جا ها معمواًل مرتفع هستند و قهرمان در آنیابد. برخی از این مکانقرار دارد، راه رهایی را می

کند، بیشه جا گذر میهایی که شهریار از آنشود. ازجمله مکانرو میبا وقایعی شگفت روبه

 است.

 بيشه   
 مکننن گفننت زیننن بیشننه اندیشننه هننی 

 

 کننه راهننی ننندارم جننز از بیشننه هننی  
 (3425: 354، 1397)مختاری،          

ها، هر خدا بشری است. در برخی آیینبیشه در مفهوم مثبت خود، نشانۀ خرد و علم فوق

یکی از  امهشهریارنبیشه در  (.151 /2: 1385)شوالیه و گربران، بیشۀ مخصوص به خود را دارد 

جا عبور کند. در هر های بسیار مهمی است که شهریار برای رسیدن به فردیت باید از آنمکان

گاه مخصوص توان منزلها را میگیرد. هریک از آن بیشهبیشه شهریار موردآزمایش قرار می

یروز پردازد و درنهایت پها مییکی از نیروهای اهریمنی دانست که شهریار به مقابله با آن

 شود. می

در این منظومه شهریار در سفر پُرماجرای خود از دو مکان دیگر، یعنی قلعۀ عنبر و کوه 

شود. او در این ها، با حوادثی محیّرالعقول مواجه میکند و در هردوی این مکانآینه، گذر می

و مکان عبور گیرد، امّا درنهایت با موّفقیت از هر دها در شرایط بسیار دشواری قرار میمکان

 کند. رسیدن به فردیت و کسب کمال برای قهرمانان روایات حماسی همواره با تحمّل رنجمی

آمیز همراه است. شهریار در قلعۀ طلسم عنبر، چهل سفرهای گوناگون و مخاطره و دشواری

ه او رود و در خواب، راه رهایی او از طلسم بماند. در چهلمین روز به خواب میروز گرفتار می

ای زمینی که نمودی از ناخودآگاه هست، به راه شود. او پس از بیداری، از مسیر حفرهالهام می

دهد و از قلعۀ ها را شکست میکند. آندهد و با نیروهای جادویی مبارزه میخود ادامه می

د. رسیابد. او در ادامۀ مسیر پس از چندین ماجرای گوناگون، به کوه آینه میعنبر نجات می

جا گشاید و وارد آننمایی پیر کُهبَد، دری را که در دامنۀ کوه قرار داشت، میشهریار به راه
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مسیر و چگونگی  بیند که بر روی آن طریقۀ طی کردن آنجا لوحی را میشود. او در آنمی

جا بودند، نوشته شده است. یونگ الواح را رهایی یافتن او از شرّ موجودات شریری که در آن

ها را فقط در داند که گویی هرکسی آندهنده و ناخودآگاه میهای یاریجسّمی از کششت

)یونگ، دهند ها هستند که راه رهایی را به فرد نشان میکند و همانوجود خود احساس می

شود که نخست باید به مقابله با یک مار شهریار با خواندن این لوح، متوجّه می (.277: 1352

عنوان سمبل شفا در وجود اسکوالپ )خداوند سالمتی و ها بهدر برخی از فرهنگ بپردازد. مار

بهبودی( نمایانده شده است. در قسمتی از معبد اسکوالپ، برای این موجود مراسمی برپا 

در  (.350: 1347)فاطمی، رفته است شمار میکردند؛ زیرا مظهر و سمبل قدرت زندگی بهمی

که در داستان پیدایش آتش، اهریمن ای منفی دارد. چنانجنبهاین موجود  شاهنامهروایت 

کند آفریند و اهورامزدا برای مقابله با آن آتش را خلق میریشۀ مرگ است، میمار را که هم

اند، نمود چنین در ماجرای ضّحاک نیز مارهایی که بر دوش او روییدههم (.3 /1: 1393)فردوسی، 

دلیل که در داستان اینخی اشعار عرفانی فارسی نیز مار بهمنفی این موجود هستند. در بر

عنوان دستیار دیو معرفی شده گر است و نقشی ناستوده دارد، بهحضرت آدم موجودی وسوسه

نیز مار تجّسمی از روان تاریک و ظلمانی یا همان  شهریارنامه در (.188: 1388)سنایی، است 

کند. نابودی این مار نوعی است، مار را نابود می سایه است. شهریار که قهرمان این منظومه

چنین دیو کوچکی را که در میانۀ تالش درجهت زدودن تاریکی از روان قهرمان است. او هم

رسد. این چشمه برای او جا به چشمه میبرد. پس از خروج از آنراه قرار دارد، از بین می

ت. از درون این چشمه، یک ماهی بیرون نویدبخش تولّدی دوباره و دریافت نیرویی معنوی اس

بخش آید که لوحی در دهان دارد. شهریار باید این ماهی را نابود کند تا بتواند به لوح رهاییمی

ای منفی دارد. در قلمروِ نمادشناسی، ماهی را مظهر دست یابد. ماهی در این منظومه جنبه

در متون عرفانی فارسی نیز ماهی رمز  .(749: 1386)یاحقّی، اند خیزی و باروری دانستهحاصل

 (134: 1383یونگ، یونگ در یکی از آثار خود )(. 388 /6: 1395)مولوی، سالک دانسته شده است 

داند. در این منظومه نیز ماهی تجّسم جنبۀ شریر وجود ماهی را تجّسم جنبۀ شریر وجود می

 آورد.دست میبخش را بهکند و طلسم رهاییقهرمان است که شهریار آن را نابود می

 الگوهای عددی برجستهکهن    

ها به عنوان نماد، نمایشگر اشخاص، اعداد در اساطیر ملل کارکرد خاصی دارند و نقش آن

هاست. علم عدد، زبان رمزی خود را از متافیزیک کمّیت، کیفیت و مناسبات زندگی انسان

ه از عادات، رسوم، فلسفه و اخالقیات است. گرفتنوعی نشئتهای قدیم گرفته و بهزندگی دیانت
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اند و گرفتهعنوان رموزی برای نگارش سرّی مورداستفاده قرار میهای قدیم، اعداد بهدر تمدّن

جهت است که انسان در دوران باستان به رمز ایناز رابطۀ انسان با متافیزیک و بهاین حاکی

نیز اعدادی  شهریارنامه. در (25: 1396زاده، قیومی نیا و)ذبیحعدد و اهمیت دینی آن پی برده است 

 رسانند.خورد که از منظر نمادشناشی، معنا و مفهوم خاصی را میچشم میبه

 در نُه بيشه 9عدد    
 چنننین اسننت نننه بیشننه در پننیش راه

 

 کنننه گفنننتم ابنننا پهلنننوان سنننپاه 

 (3024: 334، 1397)مختاری،      

که دِمتی به اطیر اقوام دیگر نیز موردتوجّه است. چناناین عدد ارزش آیینی دارد و در اس

وجوی دخترش، پرسفونه، جهان را طی مّدت نُه روز درنوردید. لتو )مادر آپولو و جست

آرتمیس( نُه روز و نُه شب درد زایمان کشید. نه موسا)سرپرست هنرها و الهامات شاعرانه، 

بازی زئوس با منه پس از نُه شب عشقداند( ها را سه تن و هسیدوس نُه تن میبرخی آن

های پربار و نماد افتخار پس وجوشوند. نُه، مقیاس جستبانوی خاطره( متوّلد میموسونه)خدا

سینا ابن الطیررسالنهدر  (.341 /5: 1385)شوالیه و گربران، از اهتمام و فرجام یک آفرینش است 

عروج مرغان آزادشده از دام است و پس از  نیز به عبور از نُه کوه اشاره شده که مراحل مسیر

نیز  شهریارنامهدر  (.352: 1393)پورنامداریان، کنند گذر از این نُه کوه، نوعی رهایی را تجربه می

هاست. گذر شهریار از این نُه بیشه درواقع نُه عددی است که متعلّق به تعداد و مجموعۀ بیشه

های دشوار است. این عدد نماد کثرت رتافتن رنجرسیدن به مقصود پس از اهتمام فراوان و ب

بستگی و کند. در بسط معنی این عدد، باید گفت نماد همسوی وحدت رجوع میاست که به

، نجات دالرام نیز منوط به گذر از نُه بیشه است. نُه شهریارنامهنجات دانسته شده است. در 

دهد، ایان و هم شروع دوباره را نوید میواحد هم پآخرین رقم از مجموعه ارقامی است که درآنِ

مانند نُه بیشۀ شهریار که گذر از آن، پایانِ جستن و رسیدن به مقصود و آغازی برای ماجرای 

شود تا های فراوانی را متحمّل میها و تالشدیگر است. درواقع شهریار در این نُه بیشه رنج

 رسد.سرانجام به مقصود خود می

  40عدد    
 ماننند در دسننت جننادو اسننیرکننه چننون 

 

 چهننل روز بننودی در آن داروگیننر 
 (1240: 254، 1397)مختاری،     

چهل عدد انتظار، آزمایش، آمادگی و تنبیه است. عدد چهل نشانۀ به پایان رسیدن یک 

فقط تکرار، بلکه به تغییر اساسی و گذر از نظام عملی از باید نهدُور تاریخ است. دُوری که می

چنین برای عدد هم (.514 /2: 1385)شوالیه و گربران، به زندگی دیگر منتهی شود یک زندگی 
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نیز خداوند سن کمال انسان را  قرآنکه در اند. چنانچهل، قداست خاصّی قائل شده

که عرفا نیز . در این عدد، مفهوم کمال نیز نهفته است چنان(15)احقاف، داند سالگی میچهل

رسد. در این اند که در این فاصله فرد به نوعی پختگی و کمال میدهنشینی توجّه کربه چلّه

منظومه، شهریار چهل روز در دست مرجانه اسیر است. او پس از این چهل روز اسارت، موفق 

شود. درواقع این چهل روز اسارت برای او نوعی آزمایش برای سنجیدن به شکستن طلسم می

شود و های فراوانی را متحمّل میلۀ این چهل روز، رنجشود. او در فاصتوانایی او محسوب می

رسد و درنهایت موفّق به شکستن کند و درواقع به نوعی پختگی میها مقاومت میدر مقابل آن

 شود.طلسم می

 21عدد    
 دار بننر پننای جننایسننه هفتننه نگننه

 

 بندان تنا منن آینم از اینن ره بنه جننای 
 (3047: 335، 1397)مختاری،         

که دیو، دالرام را ربوده است. او درحالیشود که مضرابریار در میدان جنگ متوجّه میشه

روز به شهریار مهلت دهد.  21کند تا مشغول مقابله با هماورد خود است، از او درخواست می

شود. این عدد را عدد از منظر نمادشناسی، این عدد صفت عقل است و در آن فردیت دیده می

زمانی است که روز درواقع مدّت 21و این  (63 /2: 1385)شوالیه و گربران، اند تهکمال نیزدانس

روز، مّدت زمان سنجش  21دهد. این کند و دالرام را نجات میشهریار از نُه بیشه عبور می

بیشه بیشه است. گذر از نُه  قدرت شهریار و رسیدن او به نوعی پختگی و کمال در گذر از ُنه

 کند. نوعی اسباب رسیدن او را به مرتبۀ فردیت فراهم میبرد، بهروز زمان می 21که درطی 

 شهریارنامهالگوهای انساني تأثيرگذار در فردیت قهرمان در تحليل کهن    

 سایه    

شود و فرد شناسی یونگ، سایه قسمت تاریک و پست شخصیت انسان را شامل میدر روان

نوعی مهار کرد. مصداق سایه شورد و باید آن را بهیه بر آدمی میکند. معموالً ساآن را انکار می

گیرد که باعث در دین و عرفان، نفس امارّه است و مجموع اخالق زشت و ناشایست را دربرمی

شمرد، به صفات نفس شبیه است، شود. صفاتی که یونگ برای سایه برمیبدکاری انسان می

، حرص و طمع. یونگ معتقد است برای رسیدن به مانند کبر و خودخواهی، حسد و خودبینی

آرامش، باید سایه را شناخت و آن را کنترل و مهار کرد و این همان تهذیب نفس در عرفان 

طلبد؛ زیرا اخالقی است که کلّ شخصیت من را به مبارزه می مسألۀاسالمی است. سایه 

های تر این ویژگیسی دقیقتواند بدون تالش بسیار به سایه هوشیار شود. بررکس نمیهی 
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ها طبیعتی هیجانی دارند، نوعی خودمختاری، و بنابراین دارای دهد که اینتاریک نشان می

دیگر تسخیری هستند. ضمناً هیجان، عملی از جانب فرد نیست، عبارتکیفیتی وسواسی و یا به

 (.15: 1390)یونگ، دهد بلکه چیزی است که بر او رخ می

ه و انتقال از ناخودآگاه به خودآگاه که البته دیگر سایه نیست، مانند آگاه شدن از سای

ای ناخوشایند و اعتراف به گناه است. انسان از مواجهه با جنبۀ تاریک وجود خود، تجربه

کند، اّما دیگر این امر پنهان نیست و چیزی واقعی و آشکار است. دربارۀ ریشۀ شکننده پیدا می

عتقد است چون انسان نتیجۀ تطوّر و تکامل حیوان است، سایۀ وجود حیوانی سایه هم، یونگ م

گاه آن ضمیر سبب وجه تاریخی دارد و جایهمیناو همان بخش فرومایۀ حیوانی اوست و به

 (.54: 1376)مورنو، ناخودآگاه جمعی است 

ل از همان ابتدای منظومه، تالش شهریار برای خروج از خاندان خود نوعی مقاومت در مقاب

ترس ناشی از جدا شدن از خاندان سام است. جدایی او از خاندان خویش و قدم نهادن در 

دنبال خواهد داشت. این جدایی درواقع سرزمین بیگانه، قطعًا برای او وقایع و حوادثی را به

وتاب ماندن و ترس از جدایی اوّلین نقطۀ تالش برای رسیدن به فردیت است. شهریار در تب

 گذارد. کند و قدم در راه میسرانجام بر ترس خود غلبه می از خاندان،

توان شکار نیز نوعی خویشکاری برای رسیدن به فردیت است. از منظر نمادشناسی، می

ای برای منزلۀ پلی برای وارد شدن به ساحت ناخودآگاه انسان دانست. شکار وسیلهشکار را به

در این منظومه شهریار  (.4/72: 1388لیه و گربران، )شواهای پلید است نابود کردن جهل و گرایش

یافتن به فردیت الزم است تا وجود خود را از صفات ناپسندی که نمودی از برای دست

ای برای رسیدن به خودشناسی است. در الگوی سایه هستند، بپیراید. این امر مقدّمهکهن

رود تا برد با نیروهای پلید میهای این منظومه، شهریار با شکار کردن به نبرخی از بخش

توان نمودی از وجه تاریک نیروهای شر خودآگاهی کسب کند. درواقع، برخی حیوانات را می

 شود.ها بر تمایالت نفسانی چیره میدر روان دانست که قهرمان با کشتن آن
 دنبال نخجینننننر در تاختنننننندبنننننه

 چننو سننام فرامننرز و چننون شننهریار

 

 ختندابننه ناگننه بننه گننوری کمننین سنن 

 چارفگندنننند بنننر گنننور تینننری سنننه
 (51-52: 197، 1397)مختاری،       

 های دیگر منظومه نیز به شکار رفتن شهریار اشاره شده است:چنین در بخشهم   
 گننه بننه نخکیننر کردننند رویپننس آن

 شنننکار آمننند از کنننوه زانگوننننه زینننر

 هژبنننران چنننو شنننیران نخکیرجنننوی 

 بنننارد ز بننناال بنننه زینننرکنننه بننناران ب



 

 112  1400پایيز و  زمستان ، 32پياپي هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
 هژبننننران بننننه نخکیننننر درتاختننننند

 

 بننه نخکیننر چننون شننیر نننر تاختننند
 (6481-6484: 506، 1397)مختاری،  

هننا، نمننودی از نیروهننای اهریمنننی وجننه دیگننری از سننایه هسننتند کننه تقابننل بننا آن

تننوان بننه تننالش قهرمننان در زدودن سننایه اسننت. ازجملننۀ ایننن نیروهننای اهریمنننی می

تننوان شننکل فعّننال از اسننطورۀ نننی را میاژدهننا اشنناره کننرد. نبننرد بننا ایننن نیننروی اهریم

قهرمننان دانسننت کننه در آن قهرمننان در راه رسننیدن بننه خویشننتن خننویش، در کشننمکش 

بننین نیروهننای ناخودآگنناه و خودآگنناه خننویش قننرار دارد. شننکل فعّننال اسننطورۀ قهرمننان، 

الگنوی پینروزی منن کنند تنا مفهنوم کهنتقابل او با اژدهاسنت و اینن امکنان را فنراهم می

ایانننه آشننکارتر شننود. ازنظننر یونننگ، اسننطورۀ جهننانی قهرمننان، گرهننای واپسایشبننر گر

هننایی مانننند ها را در قالبکننند تننا بنندیتصننویرگر قنندرت انسننانی اسننت کننه تننالش می

اژدهننا، شننیطان، مارهننای بننزرگ، هیوالهننا، دیننوان و هننر دشننمنی کننه تهدیدکنننندۀ جننانِ 

بنه پینروزی حقیقنی و کمنال دهند تنا در زمنان بازگشنت بنه اصنل، مردم است، شکسنت 

هننایی اسننت کننه اژدهاکشننی ازجملننه کنش (.2: 1398)قننائمی، جنوهرۀ وجننودی دسننت یابنند 

عنوان نمننادی از بنندی و شننر از قهرمننان ننناگزیر از انجننام آن اسننت. کشننتن اژدهننا بننه

های تنننرین مراحنننل تکامنننل قهرمنننان اسنننت کنننه نمودهنننایی از آن را در داسنننتانمهم

 های معننروف در نُننه، اژدهننا در یکننی از بیشننهشننهریارنامهظومننۀ بینیم. در منمننی شنناهنامه

ای بننرای ورود بننه بیشننه قننرار دارد و رویننارویی شننهریار بننا آن و شکسننت دادن آن، مقدّمننه

مرحلننۀ جدینند یننا بیشننۀ دیگننر اسننت. در اسننطورۀ قهرمننان، اژدهننا موجننودی اسننت کننه 

 پذیر است. کشتن آن فقط ازسوی قهرمان امکان

کاوانه، نمادی از نیمۀ تاریک وجودی انسان است. جنگ ی درونی و رواناژدها در ساخت

های قهقرایی معنی پیروزی من بر گرایشالگویی دارد و بهمیان قهرمان و اژدها مفهومی کهن

است. در اساطیر برخی ملل نیز اژدها یکی از رمزآلودترین نمادهای بشری است که مبارزه و 

تکامل قهرمان و پهلوانان حماسی و حتّی برخی ایزدان محسوب ای از نابود کردن آن مرحله

مایۀ اژدها در ادبیات و باورهای دینی نیز حضور چشمگیر دارد. در برخی شود. بنمی

نظمیِ آغازین خلقت در قالب هیوالیی ترسناک مانند شده، بیزداییهای دینیِ اسطورهفرهنگ

خدای یگانه مبنای نظم بخشیدن به جهان دست اژدها فرافکنی شده است که فروپاشی به

 (.6)همان: شود می

شود. رو میکاوانه با نیمۀ تاریک وجود خود روبهبیشه در نمودی روان شهریار در گذر از نُه

کس قادر به کشتن آن نبوده او در این مرحله باید اژدهایی را شکست دهد که پیش از او هی 
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عنوان غلبه بر سایۀ درون از آِن به اژدها تعلّق داشته، بهاست و پس از کشتن او قدرتی را که 

 خود کند تا بتواند پا به مرحلۀ دیگری بگذارد.
 چنننو آمننند بنننر افنننراز آن کوهسنننار

 دمش کنرده آن بیشنه را جملنه خشنک

 ز جنبننننننده آن بیشنننننه پرداختنننننه

 چننو دینندش سننپهدار در پننیش غننار

 بنننننرآورد سنننننر اژدهنننننای دمنننننان

 بیامنند چننو سننیل از بننر کننوه شننیب

 پهبد بنالیننننند بنننننر دادگنننننرسننننن

 کننه پننیش نیاکننان خننویشمکننن آن

 بگفنننت و کمنننان بنننر زه آورد تفنننت

 یکننننی تیننننر زد بننننر گلوگنننناه اوی

 فننننننننرو دوخننننننننت راه دم و دود او

 ز درد اژدهنننننننننا بربپیکیننننننننند دم

 بیفگننننند بننننر یننننل دم ان اژدهننننا

 

 یکنننی اژدهنننا دیننند چنننون کنننوه ننننار 

 چنننو مشنننکسنننیه از دم او زمنننین هنننم

 گنننه سننناختهبنننه غنننار انننندرون جای

 یکننننی نعننننره زد همکننننو ابننننر بهننننار

 افشننننان شنننند اننننندر زمننننانز دم آتش

 چننو جمهننور دیننندش بشنند در نهینننب

 کننننننه ای دادفرمننننننای فیروزگننننننر

 ز بننس شننرم سننر اننندر آرم بننه پننیش

 بننننر اژدهننننای دمننننان تیننننز رفننننت

 چننو جننوی شنندش از گلننو خننون روان هم

 زینننان شننند سراسنننر همنننه سنننود او

 خمخروشننننننید مانننننننند رویینننننننه

 ر بادپننننناسنننننپهبد بننننننجست از بننننن
 (2514-2535: 359، 1397)مختاری،    

 دیونبرد شهریار و مضراب        

های حماسی دیگر، قهرمان با دیو اهریمنی به در این منظومه نیز مانند برخی منظومه    

گونه که گفته شد، نبرد قهرمان با دیو و نیروهای اهریمنی، نمودی از پردازد. همانمبارزه می

دزدد، دیو معشوق شهریار را میکه مضراباست. در این منظومه زمانی تقابل قهرمان با سایه

شهریار برای نجات او باید از نُه بیشه عبور کند. او پس از نجات معشوق خود، در نبردی دشوار، 

 دهد. این شکست، پیروزی قهرمان بر سایه است.دیو را شکست می
 بنننه نزدینننک شنننیر آمننند آن اهنننرمن

 رز گننردچنننان بننر سننرش کوفننت آن گنن

 بیازینننند دسننننت و میننننانش گرفننننت

 کمربنننننند واژوننننننه دینننننو دمنننننند

 شننان یکننی فتنننه و جنننگ خاسننتمیان

 سنننپهدار ینننالش بنننه چننننگ آوریننند

 آورد پشننتش بننه نیننروی چنننگ خننم

 کشنننیدش بنننه روی و بنننزد بنننر زمنننین

 جوی بفراخنننت گنننرز گشننننجهنننان 

 کننه شنند شنناخ آن دیننو واژونننه خننورد

 دینننو بننند در شنننگفتسنننپهدار از آن 

 گنننرفتش بنننه نینننرو ینننل زورمنننند

 بننر چننرخ چهننارم از آن هننور کاسننت

 بننه نیننرو قنندش خننم چننو چنننگ آورینند

 گنننناه بگرفننننت تنننننگمیننننانش همان

 نشسنننت از بنننر سنننینۀ او بنننه کنننین
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 کمننندش گشننود و دو دسننتش ببسننت

 

 به رنجان سنپردش کنه دارش بنه دسنت
 (4037-4045: 385، 1397)مختاری،  

 پير خردمند       

شناسی یونگ با پیر طریقت در عرفان شرقی رزانه در روانالگوی پیر خردمند یا پیر فکهن

انطباق است. ارتباط پیر فرزانه با ضمیر ناخودآگاه فردی یا جمعی کاماًل مشخّص نیست قابل

امّا  (70: 1388)بیلسکر، ای الگو انگارۀ عمومی پدر است یا خدای اسطورهدانیم این کهنو نمی

 بازشناسی است.سطوره و فرهنگ مذهبی ملل قابلکارکردهای مشترک او در ادبیّات، ا

عهده دارد. از دیدگاه یونگ، پیر خردمند در عرفان شرقی، پیر طریقت امر هدایت را بر

رسان است. در عرفان کند و در رساندن فرد به فردیت او یاریسوی خدا هدایت می)من( را به

و را از وادی سلوک ایمن به مقصد نمای سالک است تا انیز پیر طریقت در حکم مرشد و راه

سوی نور و روشنایی برساند. در عرفان شیعی یا مذهب تشیّع، نبی و امام، مؤمنان را از ظلمت به

روند، وزیران و شمار میالگو بههایی که نماد این کهنکنند. شخصیتدعوت و هدایت می

ران، مشاور افراسیاب، جاماسب، نمای چندین پادشاه، پیمشاوران پادشاهان هستند. مشاور و راه

ها در همۀ مشکالت جویی آنوزیر گشتاسب، و مانند آن که همیشه خردورزی و چاره

جادوگر پیر کالریج، »الگو در ادبیات فارسی هستند. گشاست، تجلّی و نمادی از این کهنراه

)اقبالی، « هستندو بسیاری از آثار عرفانی دارندۀ پیر خردمند  هزارویک شبدکتر فاوست گوته، 

1386 :69.) 

ای صفات اخالقی است، مانند خرد و دانایی، بصیرت و پیر دانا دارای منشی روحانی و پاره

الگو نیز دارای دو جنبۀ رسانی. این کهنتیزبینی، برخورداری از نیّت خیر و آمادگی جهت یاری

ر یا شر پیش برد. برای تواند او را درجهت خیمنفی و مثبت است و بسته به انتخاب فرد می

جادوگر خبیثی پدیدار  تهیأهایمان به در مقام مظهر شر، این سرنمون در خواب»مثال 

کند و در خاطر نفس بدی میشود که اغلب سیاه پوشیده و از فرط خودخواهی محض، بهمی

)مورنو، « شودحیوانی نظیر گرگ و خرس و شیر مجّسم می تهیأهای خیالی نیز در افسانه

1376 :74.) 
بیشه ساز داستان، گذر شهریار از نُه های مهم و سرنوشتدر این منظومه، یکی از بخش

ها یا مسیرهای های حماسی، همواره پهلوان در گذر از خانتر داستاناست. معموالً در بیش

ر دشوار های او برای گذر از آن مسینماییدشوار، حضور پیر فرزانه را در کنار خود دارد و از راه

که الگو را مشاهده کرد. زمانیتوان این کهنشود. در شخصیت جمهورشاه میبرخوردار می

خواهد و جمهورشاه مانند دزدد، شهریار از او یاری میدیو دالرام)معشوق شهریار( را میمضراب
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ز نُه کند. در تمام مسیر گذر اگاه مضراب هدایت مینما او را در مسیر رفتن به جایپیری راه

نمایی جمهور را دید. او قبل از ورود شهریار به هر بیشه، او را از توان حضور و راهبیشه می

 کند:خطرات و ماجراهای بیشۀ بعدی آگاه می
 بننننرکنننننون راه بگشننننا و شننننو راه

 داربننندو گفنننت جمهنننور کنننای ننننام

 دریننننننا بننننننوَدیکننننننی از ره ژرف

 ز درینننا تنننوان بنننر بریننندن دو مننناه

 کنننوتر اسنننتبننندین راه رو کاننننت نی

 زادبننندو گفنننت جمهنننور ای پننناک

 ولنننننیکن منننننر آن راه دارد خطنننننر

 همنننه پشنننته پرمنننار و پرجنننادوان

 فنننننروزاینننننا ننننننامور گنننننرد گیتی

 سنر پنر از گنرگ و پینلهمه بیشه یک

 چنننین اسننت نُننه بیشننه در پننیش راه

 

 منننرا بنننر سنننر دینننو بننندخواه بنننر 

 دو راه اسنننت ایننندر بنننه مغنننرب دینننار

 یکنننی دیگنننر ازسنننوی صنننحرا بنننوَد

 اه صننحرای را اسننت راهبننه شننش منن

 از ایننن دو کنندامت ببننین درخننور اسننت

 یادیکننننننی راه نزدیننننننک دارم بننننننه

 ز عفرینننت و از شنننیر و غنننوالن ننننر

 جای دیننننننوان بنننننندکار دانهمنننننه

 تننوان رفننت زیننن راه هننر شننب و روز

 ای بیسننت میننلز هننر بیشننه تننا بیشننه

 کننننه گفنننننننتم بننننا پهلنوان سنپاه
 (3012-3022: 234، 1397)مختاری،  

رو هستیم. شهریار در مسیر سفر خود در این منظومه ما با پیر خردمند دیگری نیز روبه

انگیز است که گذر از آن بسیار دشوار است. رسد. این مکان یک مکان شگفتبه کوه آینه می

نام پیر ُکهبَد سکونت دارد. او شهریار را از وجود خطرات در مسیر ورود به این کوه، پیرمردی به

 کند:ری که در کوه آینه وجود دارد، باخبر میدشوا
 دارنخسننننت از شننننگفت ای یننننل نننننام

 بننننه بنننناالی برتننننر ز پیکننننان کمننننند

 زنگی دیننننننوچهریکننننننی سننننننهمگین

 دسننننت سننننیه در یکننننی جننننام زربه

 کنننس کنننه آیننند بنننه نزدینننک اوهنننر آن

 بنننر آن جنننام زر چنننون زنننند آن سنننیاه

 جایشنننود هننوش از آن مننرد و افتننند بنننه
 

 ایننن کوهسننار ز سنننگ اسننت طنناقی در 

 نیابنننند کسننننی ره بننننه طنننناق بلننننند

 چننو کیننوان کننه باشنند بننه طنناق سننپهر

 چنننو در دسنننت کینننوان نمایننند قمنننر

 کننننه بیننننند یکننننی روی تاریننننک او

 کننه بننانگش بننر آینند بننه خورشننید و منناه

 چو آمد بنننننه هوشنش بنننرآید ز جنای
 (6121-6127: 490، 1397)مختاری،   

 الگوی آنيماکهن    

صورت ی در ناخودآگاه جمعی خود تصویری از زن دارد که بهاز منظر یونگ، هر مرد

گویند. آنیما جنبۀ زنانۀ روان کند که به آن آنیمای مرد میهای زنانه در مرد بروز میکنش
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الگو، تجسّم تمایالت مثابه یک کهنمردان است و آنیموس جنبۀ مردانۀ روان زن است که به

وخوهای مبهم، احساسات وابسته به صورت خلقن بهزنانه و مردانه هستند و در رفتار مردا

الگو سرشتی دوقطبی دارند و یابد. این دو کهنبرگونه و... تجلّی میهای پیامطبیعت، مکاشفه

طور ناخودآگاه آشکار الگوها بهشوند. اگر محتوای مثبت کهنصورت منفی یا مثبت نمایان میبه

شوند الگو منتقل میهای منفی کهنها به جنبهنشوند و درنتیجه سرکوب شوند، انرژی آن

کنند و زندگی شخص را های منفی نمود پیدا میدرنتیجه به صورت (.143: 1379)اوداینیک، 

شود که گر میصورت معشوقی جلوهدهند. یکی از نمودهای منفی آنیما بهتأثیر قرار میتحت

نیافتنی ورت زنی بسیار زیبا و دستصخواهان نابودی قهرمان است. این چهره از آنیما به

ساختن، مرگ و سازد و هدفش از این شیفتهشود که قهرمان را مفتون خود میفرافکنی می

توان در شخصیت فرانک می شهریارنامهنابودی قهرمان است. این نوع از نمود منفی آنیما را در 

های خود نویسد، از زیباییار میای که به شهریآمیز، در نامهای نیرنگدید. فرانک در پی نقشه

جانب دهد و بهگوید و شهریار را فریب میدر مقایسه با معشوق دیگر شهریار، دالرام، سخن می

رود و کشد تا او را نابود کند. شهریار نیز پس از دریافت نامۀ فرانک، به دربار او میخود می

 یابد. شود و درنهایت نجات میگرفتار می

ای که در داند. یعنی جنبۀ مؤنث اوّلیهمؤنث را نیز تجّسم آنیمای مذکر مییونگ جادوگر 

بخشند کش را جسمیت میناخودآگاه انسان باقی مانده است. جادوگران مؤنث این سایۀ کینه

کنند. تجسّم جادوگر توانند خود را از آن رها بخشند و از وجود این سایه، قدرت پیدا میو نمی

که این نیروهای ی مذکّر درواقع حضور پنهان طبیعت اساطیری اوست. وقتیزن به عنوان آنیما

تاریک ناخودآگاه در پرتوِ آگاهی، احساسات و عمل ظاهر نشوند، او به زندگی درون قهرمان 

های روان است ها و دیگر کنشها، ترسها، هوسدهد. جادوگر زن نتیجۀ سرکوفتگیادامه می

پذیرد. یونگ عقیده دارد دلیل دیگر، با من تطابق نمیدکانه و یا بههای کوخاطر اغراقکه یا به

تری با شود؛ زیرا زنان ارتباط قویشکل یک کاهنه یا جادوگر زن مجسّم میکه آنیما اغلب به

 (.461 /3: 1385)شوالیه و گربران، نیروهای پنهان و ارواح دارند 

توان نمودی از آنیما دانست. ریار میمرجانۀ جادو را در این منظومه و در ارتباط با شه

کند تا بتواند از او کام مرجانه در ابتدای داستان شهریار را گرفتار و تمام تالش خود را می

 یابد:کند و از چنگ او نجات میگیرد، اّما شهریار در مقابل او مقاومت می
 کننننون بنننا منننن امنننروز دلشننناد شنننو

 رهنننایی اگنننر بایننندت زینننن حصنننار

 بگرفنت دسنتش بنه دسنتبگفت و این و 

 بیننا جفننت مننن بنناش و دامنناد شنننو 

 بننننده کننننام مننننن ای یننننل نامنننندار

 جننا بننه جننای نشسننتببننردش از این
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 نخسنننتین خنننورش بنننرد جنننادو بنننرش

 گَننننه بیامنننند بننننر شننننهریارپننننس آن

 بیننا و بنننننکن دسننت بننننننر گنننننننردنم

 

 چو بند گرسننه خنورد ینل زان خنورش

 بگفتننننا کننننه کننننام دلننننم را بننننرآر

 ننننام از خننرمنمبکینننننننن خوشننۀ کنن
 (1067-1070: 245، 1397)مختاری،  

های نافرجام مرجانه که نمودی منفی از آنیمای روان قهرمان هست، شهریار در مقابل نقشه    

 شود.کند و پیروز میمقاومت می

 نمود مثبت آنيما     

هایی اشاره توان به برخی توانمندیهای مثبت عنصر مادینه یا روح زنانۀ مردان میاز جنبه

شود، مانند قدرت تشخیص همسر مناسب خود یا تشخیص کرد که در مردان احیا می

های ترین بخشهای پنهان ناخودآگاه خود و توان سازگاری با واقعیت درونی و ژرفکنش

کند که اگر باعث حرکت صورت معشوقی جلوه میگاهی آنیما به (.278: 1383)یونگ، وجود 

معشوق و محبوبی که در نظر »گیرد. یت شود، آنیمای مثبت لقب میسوی تشرّف و فردبه

که وجود این تصویر مرد تمثال نجیب اهلل را دارد، نهایت کمال و خوبی و مهربانی است، امّا این

های آرمانی از زن یا آنیما در روان مرد علّت و مبنای جذب به معشوق است، بیانگر سرچشمه

توان نمودی در این منظومه، دالرام را می (.96: 1368)ستّاری، « ستای اهمانند و عمیق اسطوره

از آنیمای مثبت در روان شهریار دانست. او معشوق حقیقی شهریار است که پس از 

 گذارد.ها میشدن، شهریار برای نجات او قدم در مسیر دشوار آزموندزدیده
 یکنننی دختنننری دیننند چنننون آفتننناب

 لنننبش پسنننتۀ شنننور در جنننان فکنننند

 کین ترک چشنمش پنی شنیر داشنت به

 جوی را دل بننننرون شنند ز دسننتجهننان

 

 کنننه گنننردد نماینننان ز زینننر نقننناب 

 چنننان چننون نمکنندان نمننک آن فگننند

 تیننر داشننت کمننان ز ابننروان دو مننژه

 شننت مسننتسننرش از پننی عشننق او گ
 (2775-2778: 322، 1397)مختاری،  

خورد و در دام او گرفتار که شهریار فریب فرانک را میدر بخش دیگر داستان نیز زمانی

رود و او را با همراه یک کاروان تجاری به دیدار فرانک میشود، دالرام در پوشش تاجری بهمی

 کند:ترتیب زمینۀ نجات شهریار را فراهم میاینکند و بهزیرکی در بند می
 فرانننننک بننننه دسننننت دالرام ماننننند

 چننننان بسنننته بنننردش سنننوی بارگننناه

 نننننیجوی را در کمننننند افکجهننننان

 بننندان چننناره کنننردیش در چننناه بننننند

 

 بننندین حیلنننه آن منننرغ در دام مانننند 

 خواهبننندو گفنننت ای بننندرگ کیننننه

 فکننننیبنننه چننناره و در چننناه و بنننند ا

 نندبندین چنناره هنم منن گننشادم کم
 (5546-5549: 462، 1397)مختاری، 
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 ترسيم مانداالی تکامل شخصيت شهریار     

ذهنی و بازماندۀ اجداد بشری است که دارای مفاهیم  ترین تصاویرمانداال یکی از دیرینه

گوناگون اعمّ از تکامل و فردیت است. دایره یکی از نمودهای مانداالست که نمادی از فردیت 

 شود.محسوب می

های مربوط معنای دایره است. این واژه در پژوهشای به زبان سانسکریت و بهمانداال واژه»    

چنین معنای تصاویر مدوّر است. این الگوهای مدوّر همشناسی بهر روانبه اَعمال دینی و نیز د

شوند. مانداال در موارد بسیار های دراویش دیده میهای رقص در خانقاهصورت تندیسبه

شکل صلیب، ستاره، شود. برای مثال، بهمکرّری، نوعی چهارگانگی یا مضرب چهار را شامل می

صورت دایرۀ محاط در های مکرّر بهیمیاگری همین مضمونضلعی و غیره. در کمربع، هشت

 داند.یونگ نیز مانداال را نماد تمامیت و نظم می (.147: 1388)بیلسکر، « شودمربع ظاهر می

ساخت مانداالیی برخوردار است. شهریار پس از طی مراحل رسیدن نیز از ژرف شهریارنامه 

توان فرایند تکامل یابد. میشخصیت دست شود به تکامل به کمال و فردیت، موفّق می

های مانداال نمایش داد؛ زیرا دایره نماد تمامیت و نیز نمادی از الوهیت شخصیت او را در نگاره

توان نمادی از کمال خود دانست که در های متّحدالمرکز را میدایره (.105: 1370)یونگ، است 

ی مانداالیی تکامل شخصیت شهریار را یابد. الگوآن شخص به یگانگی و تمامیت دست می

 گونه ترسیم کرد:توان اینمی
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 غلبه بر سایه، آغاز فرایند فردیت یافتن -1

ردن در کاوّلین مانداالی تکامل شخصیت شهریار، غلبه بر سایه است. شهریار با مقاومت 

ود و تکامل شخصیت خمقابل سایۀ ترس ناشی از جدایی از خاندان، اّولین حرکت را برای 

 کند. رسیدن به فردیت آغاز می

 شکار، نابود کردن غرایز نفساني -2

دومین مانداال، شکار است. شکار حیوانات نمادی از وجۀ تاریک نیروهای شر در وجود  

 شود.ها، بر تمایالت پست نفسانی چیره میشهریار است و او با کشتن آن

 دم نهادن در قلمرِو ناخودآگاهيهای محيّرالعقول، قسفر به مکان -3

یابی به کمال سفرهای قهرمانی نماد عبور از دریای زندگی و غلبه بر مشکالت آن و دست 

های دشوار و خطرناک، عبور از تاریکی چنین نماد استحاله، مواجهه با آزمونهستند. سفر هم

ریار درواقع سفر از قلمروِ سفر شه(. 198: 1379 )کوپر،به روشنایی، از مرگ به زندگی و... است 

توان مقصد سفر شهریار را اتّحاد بین خودآگاه و خودآگاه به قلمروِ ناخودآگاهی است. می

 کند.ناخودآگاه دانست که طی کردن آن، قهرمان را به فردیت و کمال نزدیک می

  نبرد با نيروهای خير و شر -4

وهای خیر و شر است. این نبردها چهارمین مانداالی تکامل شخصیت شهریار، نبرد با نیر

 شود. یابی محسوب میکند و نیز تالشی درجهت خویشتنزمینۀ ثبات شخصیت او را فراهم می

 های دشوار درجهت دستيابي به فردیتهشدارهای مشفقانه، حضور پير دانا در لحظه -5

وی پیر خردمند الگدر مانداالی پنجم هشدارهای مشفقانۀ جمهور و پیر کُهَبد در قالب کهن 

گر شهریار در مراحل بحرانی است. با یاری این دو در دو بخش مختلف شود و یاریظاهر می

 رسد.یابد و به سرمنزل مقصود میداستان، شهریار بر موانع دشوار سفر غلبه می

 ازدواج با دالرام -6

امل نفسانی شهریار در مانداالی ششم با ازدواج کردن، در مسیر رسیدن به تمامیت و تک 

 نهد.گام می

 یافتن به خود و غنای شخصيتپيوستن به خاندان، تولّد معنوی، دست -7

شهریار در هفتمین مانداال به تولّد دوباره و به خود که غایت فرایند فردیت محسوب  

 کند. شود، دست پیدا میمی

این دوایر شود. درواقع های مانداالیی عرضه میدر سراسر جهان نیز خود در نگاره

چنین در یابد. هممتّحدالمرکز، نمادی از کمال خود است که در آن فرد به تمامیت دست می

این دوایر  (.31: 1376گر، )هوهنهها، دایره و اشکال ُمدوّر نماد حرکت پیوسته هستند برخی آیین
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و درجهت گر حرکت پیوستۀ انوعی بیانکشد، بهتصویر میکه مانداالی شخصیت شهریار را به

 شود.   تکامل شخصیت محسوب می

 گيرینتيجه

الگوهای انسانی که در این منظومه در رسیدن قهرمان به فرایند فردیت بارزترین کهن

الگوی پیر خردمند هستند. قدم نهادن الگوی آنیما و کهنالگوی سایه، کهنتأثیرگذارند، کهن

معنوی است، سبب ایجاد تحوّل درونی  در مسیر رسیدن به فردیت و کمال که همراه با رنجی

کند تا در مسیر سرنوشت قرار بگیرد و با تالش شود. این فرایند او را وادار میدر شهریار می

خود از موانع مختلف، پیروز و سربلند بیرون آید و به غایت کمال دست یابد. او برای رسیدن 

الگوی سایه در این بزداید. کهنها و صفات مذموم خویش را به فردیت، الزم است تا سایه

صورت سایۀ ترس در وجود قهرمان و تقابل با نیروهای اهریمن ازجمله دیو و اژدها منظومه به

آید و ابتدا با غلبه بر سایۀ ترس، قدم ها برمیکند که شهریار در صدد تقابل با آننمود پیدا می

پردازد. او برای عبور ن به مقابله میگذارد و سپس با نیروهای اهریمنی و دیوادر راه سفر می

گر او باشد. این پیر های سفر، به پیر دانایی نیازمند است تا همواره یاریاز خطرات و دشواری

توان برای قهرمان سرنمون خرد و دانایی دانست که حضورش در این داستان نیز برجسته را می

گیرد و از ور پیر خردمند بهره میاست. پهلوان در تقابل با نیروهای اهریمنی نیز از حض

توان کند. وجود آنیمای منفی را در این داستان میها استفاده مینمایی او برای تقابل با آنراه

های هردوی گر و نیز مرجانۀ جادو مشاهده کرد. تالشعنوان معشوقی عشوهدر وجود فرانک، به

ماند. مانداال از نمادهای برجسته هره میبگرفتن از او بیها در مغلوب کردن قهرمان و کامآن

ترین الیۀ ناآگاه روان، یعنی خویشتن توان به عمیقشناسی یونگ است و در آن میدر روان

توان در هفت مانداال ترسیم کرد. درواقع در این دست یافت. فرایند فردیت شهریار را می

دانست که حرکت قهرمان از آنتوان نمایندۀ خودآگاه روان قهرمان منظومه، سیستان را می

توان نمودی از ناخودآگاهی دانست که شهریار پس از تجربۀ شود. هندوستان را میجا آغاز می

جا، درنهایت با پیوستن به خاندان خود در انتهای داستان، به خودآگاهی فردیت در آن

 دهد.میای نقطۀ پایان دایرۀ فردیت را به آغاز آن پیوند گونهگردد و بهبازمی
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