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چكیده
ر قاادرهداا بااامارمکااار رز مک اهاايثر صاالارازر قاادر ا ااارت يصاا ر
ااهرهاا ر اا ره اا رتيهیااهرهداا باهااير ر ااطاز،هااير ر قاا رآ هاايرازر
ا یااي رتاااپاا ا ا.رهمپ االرازرهزاايزرقد تااي رهؤ زچداا ،رجاااا ر ااطاز،ر
« م رقد تاي »رز ر اير اجا ر ا رشا يهههايثر ايجزيزثر اطاز،هاير رقرا -
هاايثرهدا رتطا مرها ارها رشاايتلیررؤممااه ر ا رر ر ي ي ااهر ااهر رازر
آ رقد تي رازر ای رزشادرز اارجااا رفضایلزارت نااثر رتاياثر ا ثرجااار
رامب ا ر ا ر زتمااي رتاااآ زا.رازر م ا رتقي ا ر حلیاالرهد بااامار«ا اازي ر
ي شي ا »ر اايرر ظ م ا رقد تااي رجااا ررهمپ االرصاااز ري فز ا ر ااه.ر
حااا اسر اام هيثرتصزلاا رازرهناايزرهاا ر باااثر اام رمبي اا ر ااديار
ي شي ا رز رشااکلرتااااهناادر ر ر اای ر ما ر اام هي ر اام ر ا رز ر ا ر حااي ر
پ ا جااهر اا ر ماا هيثررمیااحر دم اا ر رز ر سااي ر ر ااير د ،يیاا ثر ر
مياهااي ر ما ا ثر رت حاالرتصزل ا ر اام رقد تااي رز ر ا ر رااام رتاااه ااد.ر
ي شي اا رازر اای ر ر االابراز ااار ر جزماايرارجاااا ر اايرپ ااهر اا ر
ي شااز رتا اا ر رآ تااا هاايثرتصزلاا ر اايرر ااحرهماا ،رتاااشاااار ر اا ر
شنيجزار ي ،ر رجدي را هرتامي د .ر
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مقدمه
يونررر از ادگوهرررای تكرارشرررونده ررروقعیتي و شخصررریتي کرررز دارای عررراني
يكساني بودنرد يراد کررد تصراويری رورویي کرز سربب شرده اسر تمراب انسرانها در
طون تاريش در برابر يرک حرر عری واکرنش شرابهي از رود ارائرز دهنرد .او اير
ادگوهای شابز را کز یرراد شرتر روحري تمراب ايزرای رانواده بشرری هسرتند و
بنیران روان انسررانها را رريسررازند ،که ادگررو نا یررد .کهر ادگوهررا در ضررمیر نا ودآگرراه
انسان ها جای دارند ودي در رواب و هنرر و اسرطوره جران ظهرور رييابنرد ازاي بری
اسررطورهها ازآنجاييکررز ايمرران وجررودات رراورايي و قرردرتهای حرردس آنرران را بررز
تصرروير رريکشررند ،برررای ايمرران برجسررتز انسرران نیررز ادگررويي نمونررزوار رريشرروند و
ترروجیهي نطحرري برررای وجررود يررک جا عررز هسررتند .از برری روان شناسرران دنبادررزرو
يونرر  ،کم برر بررا ارائررز که ادگرروی يگانررز سررفر قهر رران يرصررزای جديررد در نحررد
که ادگررويي پدي رد آورد .او کررز سررفر قهر رراني را بررز سررز رحلررز يزيم ر و تشرررف و
بازگشر تحسرین نمروده بررود توانسر آرايرري را ارائرز دهررد کرز قابلیر فراوانري برررای
تجزيررزوتحلی تطبیحرري و زيبرراييشررنا تي آیررار ادبرري بررزويژه داسررتانهای حماسرري
داشتز باشد.
يكرري از زررمونهررای تكرارشررونده در ادبیررات «اسررطوره قهر رران» اسرر کررز
یهرررهای آشررنا در ادبیررات جهرران دارد .یهررره قهر رران ،در هررر جررا و كرراني برراوجود
تفاوت در جزئیات دارای سرا تاری شرابز اسر  .قهر ران يرک شرخ نیسر  ،بلكرز
انسرراني بر اسررتز از نا ودآگرراه جمعرري تمرراب انسانهاسر و سررخ و يملررش درواقررع
تجلي آرزوها و ا یان يرک قروب و يرک لر اسر  .او رود را برز طرر ريانردازد و
هدفش نجرات يرک شرخ يرا يرک لر و يرا طرفرداری از يرک ديردگاه و انديشرز
اس  .از بی آیار حماسي ايراني گرشاسرب نا رز اسردی طوسري کرز بر بنرای سرفرهای
قهر اني گرشاسب ،شرك گرفتز اسر قابلیر بررسري برا آرای کم بر را دارد کرز ري-
توان با بررسي تطبیحي اي ایرر برا آرای کم بر برز ابعراد جديردی از اير ایرر گرانقردر
دس ياف و بز يزهای نا ودآگراه جمعري و فرردی ايرانیران کرز در اير ایرر برروز و
ظهور داشرتز دسترسري يافر و برز در و شرنا بهترر شخصری انسراني و فرهنر
ايراني نائ شد.
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پیشینه تحقیق
گرشاسرربنا ررز اسرردی طوسرري شررتم بررر داستانسررفرهای گرشاسررب بررز
سرز ی های ختل اسر  .گرشاسرب از یهرههرای اسراطیری هنرد و ايرران اسر کرز
داسررتان قهر ررانياش بررا روح و ره ر ايرانیرران درآ یختررز اس ر دکتررر سرررکاراتي برراور
دارد «گرشاسررب سرراب نريمرران تجسررمي از آر رران پهلررواني دوران هنررد و ايرانرري،
نمودگرراری اس ر از ررردی و ردانگرري و سررترگي( ».سرررکاراتي )1 :1811 ،در سررانهای
ا یررر حررا تي در برراب تحلی ر سررفر قهر رران براسرراس ن ريررات کم ب ر نوشررتز شررده
اسر  .قربرران صررباغ ( )1811در نحررد ررود بررر هفر وان رسررتن براسرراس که ادگرروی
سفر قهر ان باور دارد بايد ادگوی سرفر بررای هرر قهر ران را برا توجرز برز جزئیرات آن
بزگونرزای جرزا رسرن کنرین .طرراهری و آقاجراني ( )1818برز تحلیر که ادگروی سررفر
قهر رران براسرراس آرای يونرر و کم برر در هفرر وان رسررتن پردا تزانررد کررز در آن
رستن با اجاب ندای فرا روان زان بررای نجرات سررداران ايرانري راهري سرفر قهر راني
رريشررود و بررا گررذر از آسررتانهای ختلرر بررزنويي کمرران و ودشناسرري عنرروی
يرسررد .نصرررا ا ررا ي و ديگررران ( )1811نیررز بررا تحلی ر و بررسرري ن و ررز ررانلي
نیما يوشریج رانلي را قهر راني يداننرد کرز برا پشر سرگذاشرت آسرتانهای ختلر
نهايتاً با يش همرراه ريشرود و برز شرنا تي ترازه از جهران دسر رييابرد .رحمران
ربیحرري و پررروي پیكرراني ( )1818در تحلی ر سررفر اسرركندر در داراب نا ررز طرسوسرري
آن را با ادگوی سرفر قهر ران تطبیر داده کرز در آن اسركندر قهر ران داسرتان برا للبرز
دابانو در آ رده و برر شركفت جراده آز رون للبرز کررده
بر آستان های راه بز وصل
و بررز آب حیررات در ححیح ر همرران برک ر نهررايي دس ر ررييابررد .حمررد ريحرراني و
راحلررز يبرردا زاده ( )1813در بررسرري سررفر قهر رران در داسررتان اون هف ر پیكر شرراه
را نماد ودآگاهي ي داننرد کرز در سرفر برز نا ودآگراهي برا للبرز برر سرايزهای راه و
پش سر گذاردن سیر تشررف برا ردابانو ريآ یرزد و نهايتراً در رحلرز بازگشر برز
ز ی بر ريگرردد .راحلرز يبردا زاده و ديگرران ( )1813عررا ،پیرا بر در هفر پیكر
ن ا ي را براساس ن ريرز سرفر قهر ران کم بر سرنجیدهاند کرز پیرا بر اسرفب در عررا،
با گذر از ود با پدر يگانز يشود و برک نهايي را درياف يکند.

روش تحقیق
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در حادررز حاضررر ،بررا روش توصرریفي – تحلیلرري سررعي شررده راحرر ختلرر
سزگانز سرفر قهر ران عرفري شرود و سر ا سرفر برز روب گرشاسرب ،برا توجرز برز آن
سنجیده گردد و از زوايای که ادگويي تحلی شود.

الف) تبیی نظریه ج زف كمپب
جرروزف کم برر اسطورهشررناس آ ريكررايي آیررار ررود را تحرر ترریییر فرويررد و
يون برز وجرود آورده اسر او در کتراب قهر ران هزاریهرره برز بسر و بیران کهر -
ادگوی «سفر قهر ران» ريپرردازد و برز همری ن رور داسرتانها و اسراطیر بسریاری را
از اطراف جهران فرراهن ريآورد و نشران ريدهرد کرز یگونرز اير داسرتانها ححراي
بنیرراديني از زنرردگي انسرران را شررك و گسررترش رريدهنررد و بررزنويي همگرري دارای
زيرسا تي يكسان يباشند و در راسرتای اير نگررش اسرطوره يگانرز سرفر قهر ران را
ارائز يدهد کز از سز رحلز اصلي يزيم  ،تشرف و بازگش تشكی شده اس .

کم ب ر رحلررز يزيم ر را بررز پررنج رحلررز  -1ديرروت بررز آلرراز سررفر  -1رد
ديوت  -8ا داد لیبي  -1يبرور از نخسرتی آسرتان -1شركن نهنر  ،تحسرین ريکنرد.
رحلررز دوب کررز تشرررف نرراب دارد قهر رران قرردب در سرریر آز ررون رريگررذارد و در هررر
رحلررز آن ،بررا یادشهررايي دشرروارتر روبررزرو رريشررود و اند انررد پختگرري زب را
برای در نیروی دروني و برادحوه رود برز دسر ريآورد .اير بخرش شرش رحلرز
دارد -1 :جرراده آز ررون  -1فقررات بررا رردابانو  -8زن در نحررش وسوسررزگررر -1
آشررتي و يگررانگي بررا پرردر  -1ررداگونگي  -1برک ر نهررايي .رحلررز سرروب بازگش ر
اس کز رود ريتوانرد شركفتي را بررای قهر ران برز همرراه داشرتز باشرد و شرا
شررش رحلررز اسرر  -1ا تنررا از بازگشرر -1فرررار جررادويي  -8دسرر نجررات از

رررار -1 ،يبرررور از آسرررتانز بازگشررر  -1اربررراب دو جهررران  -1آزاد و رهرررا در
زندگي.
بحث و بررسی
اسررطوره گرشاسررب در ایررر اسرردی طوسرري در بسررتری از سررفرهای او شررك گرفتررز
اسر گرشاسررب در اير کترراب پرنج سررفر هررن انجرراب ريدهررد کررز درنهاير داسررتان
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زندگي او را بز وجرود ريآورنرد او ،داسرتانهای او در «داسرتان سرفر برز روب» نمرود
يافتز اس در اي سفر گرشاسب يازب سفری يشود تا همسری برای ود بیايد.

ب) عزیم و مراح آن
ب )8.دع ت به آغاز سفر
نخستی رحلز سفر قهر ان ،ديوت بز آلراز سرفر يرا نردای پیرک اسر  .در اير
رحلز صدايي بیروني يرا درونري ،قهر ران را برز آلراز سرفر قهر راني ،ترلیرب ريکنرد
پیا ي ینان ؤیر کز سبب ريشرود قهر ران زنردگي يرادی رود را رهرا کنرد و راهري
سررفری ناشررنا تز و طرنررا بزسرروی سرررز ی های دور گررردد .ووگلررر عتحررد اس ر :
«اي ندا مك اس صرفاً نردايي درونري باشرد پیرا ي از نا ودآگراه قهر ران کرز برر
از رسرریدن ز رران تغییررر رريدهررد . ...قهر رران مك ر اس ر صرررفاً از شررراي وجررود
ستز و بیزار شده باشد .اي شرراي نا وشرايند تشرديد ريشرود ترا اير کرز تلنگرری
نهايي ،قهر ان را وارد اجرا کند( ».ووگلر)181 :1833 ،
در درون گرشاسررب نرردايي شررنیده رريشررود روان گرشاسررب آ رراده دگرگرروني و
تحون يافت از ود بز ويشرت اسر  .او برز سربب شرراي روحري و روانري رود برز
رحلررزای از آگرراهي رسرریده اسر کررز بتوانررد نرردای درونرري ررود را از يمر تاريررک
نا ودآگاه بشرنود .برا شرنیدن اير ديروت ،پردههرا کنرار ريرود و راز يرک دگرگروني
بررزرگ در درون گرشاسررب آشرركار رريشررود .رازی کررز پررا از اتمرراب آن ،بررزيحی ،
گرشاسررب ديگررر همرران انسرران سرراب نیسرر بلكررز وجررودی تحررون شررده اسرر .
گرشاسب بايد سرفری را آلراز کنرد و از زنردگي رو گرفترز و کمانيافترز کنروني رود
بگذرد تا تغییر کند .گرشاسب بز اهمی سفر آگاه اس و يگويد:
سررفر نیسر آهررو کررز وا گهررر

یررو بینررد جهرران برریش گیرررد هنررر

ز هرگونررز بینررد شررگفتي بسرري

گِرررد گونررزگون دانررش از هرکسرري
(اسدیطوسي)111 :1818 ،

يا تیییرگرذار نا وشرايند ديگرر ،در شرنیده شردن نردای پیرک ،کشرت يكري از
نزديكرران ضررحا اسرر  .گرشاسررب در بازگشرر از سررفر هندوسررتان ،وقتيکررز از
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ستگي راه بز بالي پناه يبررد صراحب براغ را کرز از نزديكران ضرحا اسر در پري
بياحترا ي او ،در يک يم اشتباه بز قت يرساند:
بزد برر دو تر هرر سرز تر را بكشر

گرف ر آنگهرري ريررش کهبررد بررز ش ر

سرررش کنررد و در زيررر پرري کرررد رررد همررز ده بررز تررارا ،و آترررررش سرر رد
(همان)118 :

و نهايتاً ،هنتري يا ر  ،ضرحا اسر کرز از اَیررَط ري واهرد همسرری بررای
گرشاسب انتخاب کند:
بررز نررزد پرردر یررون رسرریدی ز راه

يكرري جفرر شايسررتز ررود بخررواه

ز تررو انررد واهررد نررژادی بررزرگ

همررز پهلرررررروانان گرررد سررترگ
(همان)113 :

اي يوا سبب يشود ترا گرشاسرب بررای يرافت همسرر ددخرواه رود ،سرفری
پر خاطره را بز سرز ی های دورآلاز کند.

ب )2.رد دع ت
هر ديوت و پیا ي نرويي حر انتخراب برز قهر ران ريدهرد ،قهر ران ريتوانرد
ديوت را اجاب يرا رد کنرد .تررس از جردايي از شرراي رینوس و رو گرفترز فررد را
وادار رريکنررد کررز ديرروت ضررمیر نا ودآگرراه ررود را رد کنررد .یراکررز قبررون ديرروت
درواقع قبون تغییراس  ،آلراز يرک دوره يرا رحلرز جديرد در زنردگي فررد رحلرزای
کز یزبسا ضمیر نا ودآگراه از آن تعجرب کنرد و حتري بترسرد و از طرفري ديگرر قبرون
ديوت بز عني جردايي اسر  .جردايي از آننرز قبلَراً بررای فررد عنرا داشر  ،اير ا رر
سبب يشرود فررد برر سرر دوراهري قررار گیررد یراکرز نفرا اير اسر در شرراي
وجود باقي بماند و از جدايي و تغییرر ريترسرد زيررا کرز جردايي اودیرز را برز يرادش
رريآورد .در اير وضررع روح بررزدن فرررد از ترررس تنبررز شرردن ،سررفر را بررريكا و بررز
حادتي نفي بدن ريکنرد و در پشر ديرواری از کسراد زنردگي روز رره ،کرار سرخ
و يا فرهن زنرداني شرده ،قردرت انجراب يمر ثبر را از دسر ريدهرد و برز يرک
قربرراني برردن رريشررود کررز نیرراز بررز نرراجي دارد (ا ررا ي )1 :1811 ،ا ررا روح گرشاسررب
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بزاندازهای قوی و پرتوان اسر کرز در برابرر نراراحتي پردر ايسرتادگي ريکنرد و تررس
از تنبیز ياطفي پدر سبب نميشرود سرفر را رد کنرد یراکرز اَیررَط پردر ددسروزی اسر
کز بز انند ساير سرفرهای گرشاسرب ،از جران فرزنرد رود ترسران اسر و ري واهرد
تا گرشاسب با يكي از د ترران درگراه ازدوا ،کنرد و راهري سرفر نشرود و ترفش ري-
کند تا گرشاسب سفر را رد کند:
دگررر هررر یررز از تخمررز سرکشرران

کسررري د ترررری داد ددبرررر نشررران

پژوهیررد بسرریار و کوشررید ینررد

نیا ررد ز وبرران کررااش دد سررند
(اسدیطوسي)113 :1811،

ودي گرشاسب برا قبرون نكرردن واسرتز پردر برزراحتي رحلرز گرذر از کرودکي
را پش سر ريگرذارد و رود را از وابسرتگي گذشرتز ريرهانرد و شرتاقانز بزسروی
تحون ود قردب بر ريدارد و سرفری را بررای يرافت همسرر و درواقرع «آنیمرای» رود
آلاز يکند.

ب )3.امداد غیبی
ز اني کز قهر ان سفر ود را آلراز ريکنرد برز نیرويري برترر نیراز دارد ترا او را
در للبررز بررر شرركفت راهنمررايي کنررد .قهر رران جداشررده از وابسررتگيهررا برررای اينكررز
بتوانررد بررز رشررد روحرري ررود برسررد بررز يرراريگری نا ودآگرراه ررود حتررا ،اس ر ،
ياريگری کز نشانگر قدرت حرافچ و هربران سرنوشر اسر  .اير یران ،دوبراره برز
دنها اطمینان ي دهرد ،نويرد اينكرز آرا رش بهشر کرز از آلراز ،در رحرن رادر آن را
شنا تزاين ،گرن نشرده ،بلكرز حرا ي حران اسر و در آينرده هرن واهرد برود .اگریرز
قرردرت طلرر در گررذر از آسررتانهای ختلرر و بیررداری زنرردگي بررزظاهر بررز طررر
رريافتررد ،نیررروی حمايرر گررر در حرررب دن همیشررز حاضررر اسرر و درون يررا پشرر
هیئ های ناشرناس زنردگي ،براقي و انردگار ،پنهران شرده اسر (کم بر  1811 ،ب-33 :
 )31او بز قهر ران يراری ريرسراند ترا بتوانرد در راحر ختلر سرفر برر شركفت
ختل ازجملز ادی و عنوی فرائ آيرد درواقرع اير نیرروی حمرايتگر ،نراتواني اودیرز
قهر ان را جبران ريکنرد و برز او کمرک ريکنرد ترا بتوانرد سریر دشروار رود را برز
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سرررانجاب برسرراند( .يونر  )111 :1831 ،اي ر نیرررو مك ر اس ر بزصررورت يررک پیررا بر،
پاپ ،دانشمند ،فیلسوف يا ردی پیر يا يک يجوزه و پیرزني زش درآيد.
نیررروی يرراريگر گرشاسررب در وجررود قاصرردی کررز از سرررز ی روب آ ررده اس ر ،
بز ظهور يرسرد .او برز گرشاسرب از د ترر شراه روب و شررط پردرش برر ريدهرد.
اي قاصد سیر را برز گرشاسرب نشران ريدهرد و آشركار ريکنرد کرز طلروب او در
کداب سرز ی اس  .ظهرور يراريگر در اير رحلرز بعرد از شررو طلرب و پرا گذاشرت
بز رحلز آلاز بزنويي يرادآور ويردهای اسر کرز سرختي کرار فحر در آلراز اسر و
پا از آلاز راح سفر بزتدريج ح يگردد:
شرررز روب را د ترررری ددبرررررررس

کرررز از روی ،رشرررک بررر آزرسررر
(اسدیطوسي)111 :1818 ،

ب )4.عب ر از نخستی آستان
قهر رران بررا ظهررور پیررابآوران سرنوشرر  ،قرردب در جرراده سررفر رريگررذارد تررا
هنگا يکررز حابرر در ورود بررز سرررز ی قرردرت ايررف ،بررا نگهبانرران آسررتانز واجررز
يشود .اي سررايداران ايسرتاده در حردوده افر زنردگي و آسرمان کنروني قهر اننرد و
آنسرروی آنهررا ترراريكي ناشررنا تز و طررر در انت ررار اس ر اننررد طررری در انت ررار
کودکرران برردون راقبرر وادرردي و افررراد برردون حمايرر جا عررز (کم برر  1811 ،ب)31 :
درواقع آستان نويي حیطرز ناشنا تزهاسر کرز افرراد يرادی از آن ريترسرند و دوری
يکننرد .يبرور از نخسرتی آ سرتان نخسرتی قردب بررای ورود برز حیطرز حردس نبرع
کیهان اس  « .آستان اون در هر سفر ،گرذر از ررز ودآگراه برز نا ودآگراه فررد اسر .
ورود بررز قلمرررو نا ودآگرراه ،ا ررر دشررواری اسرر کررز بررا حاو رر نگهبانرران آسررتان
دشوارتر هن ريشرود( ».ربیحري )11 :1818 ،در اير سرفر گرشاسرب در کنرار یشرمزای،
شیری را در حان حملز بر گروری ريبینرد گرور و شریر را برا شمشریر رود برز دونرین
تحسین يکند و بز هفک يرساند:
بریشرررمز شررریری شرررخاوان ز ررری
یررو زد ینرر

و گررور انرردر آورد زيررر

د ررران برررر دب گررروری انررردر کمررری
برررزد بانررر

برررر بررراره گررررد ددیرررر
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بز ز مري کرز زد هرر دو را یرار کررد
(اسدیطوسي)118 :1811 ،

درگیررری بررا حیوانررات درنررده طرنررا  ،يكرري از زررا ی يمررده داسررتانهای
پهلواني بز شمار يآيرد و للبرز برر اير وجرودات طرنرا نويردبخش پیروزیهرای
آتي پهلروان اسر  .شریر يكري از وجروداتي اسر کرز در نخسرتی آسرتان برا قهر ران
روبرو يشود .ازجملز رسرتن در روان اون رود برا شریر واجرز ريشرود و ر رش،
شیر را بز هفکر ريرسراند .هرراکلا (هرکرون) نیرز در روان اون رود برا شریرنمئا
واجز يشود ،شیری کز شكسر ناپذير بروده اسر قهر ران شریر را فرز ريکنرد و از
پوستش برای رود دبراس ريدوزد (گرانر  )111 :1811 ،ز راني کرز گرشاسرب برا شریر
رودررو يشود درواقع با نگهبان آسرتانز ريجنگرد ترا راهري را برز درون رود بیابرد.
درواقررع شرریر نگهبرراني بررر ضررمیر نا ودآگرراه او و کسررب آگاهيهررای بیشررتر از زنرردگي
عنوی و روحي او اس .

ب )5.شكم نهن
در اي سفر ،رحلز گرذر از شركن نهنر وجرود نردارد ا را يتروان ناآگراهي از
وجود د تر روب را بررای گرشاسرب برزينوان رحلرز شركن نهنر در ن رر گرفر کرز
با آگاهي يافت از وجود د تر روب از تاريكي جه بیرون يآيد.

پ) تشرف و مراح آن
پ )8.جاده آزم نها
جاده آز ون گرشاسب با رفرت بزسروی روب آلراز ريگرردد اير برار گرشاسرب
جبور اس تا برای رسریدن برز تشررف و گرذر از رحلرز کرودکي برز دوره آگراهي ،در
وانهرا و راحلري را پشر سرر بگرذارد ترا برز آن پراکي و طهرارت
كاني دوردس
دروني برسد .گرشاسب در ادا ز سرفر برا کرارواني کرز ا وادشران برز ترارا ،رفترز اسر ،
واجررز رريشررود بنررابراي بررا دزدان رريجنگررد و آنهررا را نررابود رريکنررد و ا رروان
بازرگانرران را بررز ودشرران بر رريگردانررد .نبرررد بررا دزدان درواقررع نبرررد بررا سررايزهای
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برآ ده از روان ود گرشاسب اس
کند:

کرز پهلروان بايرد بررای رشرد رود برر آنهرا للبرز

دو نررزن یررو بگذش ر جررايي رسررید

برهنررز بسرري ررردب افكنررده ديررد

برررزد بررز کرری

کز گیريرد يكسرر سرر رويش هری

يكرري را ینرران کوفرر گرررز از کمرری

کررز انررد اسر بررا رررد زيررر ز رری

برررآن رهزنرران بانرر

(اسدیطوسي)111-111 :1818 ،

آز ون ديگری کز گرشاسرب در رسریدن برز د ترر شراه روب بايرد از سرر بگذرانرد
کشرریدن کمرران اس ر  .شرراه روب شرررط کرررده اس ر د ترررش را تنهررا بررز يحررد ازدوا،
جواني کرز قردرت کشریدن کمراني از جرنا آهر را دارد ،درآورد .گرشاسرب تنهرا برز
درگاه شاه روب رفر و اديرا کررد ر فررد آوارهای از ايرران هسرتن کرز آرزوی ازدوا،
با د تر شاه را دارب همز بز او نديدند ودي شاه روب گف :
برردو گف ر شرراه ار کشرري اي ر درس ر

بز يرزدان کرز فرزنرد ر جفر تسر

و گرررر نرررايي از راه پیمررران بررررون

ز دار انرررردر آويز رررر سرررررنگون
(همان)111 :

همررز درباريرران شرراه روب ،گرشاسررب را بررز سرربب اي کررز بررا ررود سررفح و سر اه
نیاورده اس دس کن يگیرند ا را او برزراحتي ريتوانرد کمران را بكشرد و شررط شراه
روب را بزجای آورد:
کمرران را ز بررا ی سررر برفراشرر

بز انگش یون یرر گرردان بگاشر

بررز زانررو نهرراد و بررز زه بررر کشررید

پررا آنگرراه نر ررک سررز ره درکشررید
(همان)111 :

آز ون ديگری کز گرشاسرب بعرد از کشریدن کمران برا آن واجرز ريشرود نحشرز
شاه روب اس کز ي واهرد برا ويرده و فريرب ز ران ازدوا ،را برز تعوير انردازد و در
اي دت با نحشزای از شر گرشاسب ف شرود ودري اير برار د ترر شراه برز ردد و
ياری گرشاسب يآيد و بز پدر يگويد:
کنررون یررون گرررو برررد پیمرران وراسر

یررز ررواهن ز رران زو کررز فر رران وراس ر
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نشرررايد تررررا نیررررررز از آيررری گذشررر
(همان)111 :

بزاي ترتیب گرشاسب ريتوانرد برر سرز آز رون رحلرز تشررف فرائ آيرد .اير
رحلز دو ی رحلز طريحر اسر درواقرع همران رحلرز تزکیرز نفرا اسر  .در اير
كرران گرشاسررب نحرراب فررردی ناآشررنا و فحیررر بررر یهررره زده و وجررودش سرشررار از
فروتني شده و بر تعادي روحي ويش تمرکز يافتز اس .

پ )2.یاریرسان
شخصی ديگری کرز عمرو ً در جراده آز رون قهر ران برا او واجرز ريشرود و
او را ياری يرساند فرد آگراهي از سررز ی هرای دور اسر او قهر ران را يراری ري-
رساند تا بر وانع وجود برر سرر راهرش پیرروز شرود .اير شرخ در اير رحلرز از
سررفر گرشاسررب در شررك رررد ترراجر و همسرررش کررز ا رروان بررز تررارا ،رفتررزاش را
گرشاسب بز او برگردانده اس برز ظهرور ريرسرد .تراجر ،گرشاسرب را در انرز رود
جا يدهد او را راهنمايي ريکنرد و حرد ات آشرنايياش را برا د ترر شراه روب فرراهن
يکند:
يكرررري ايررررز ور رررررد بازارگرررران

شرررد از کررراروان دوسررر برررا پهلررروان

همرررز راهرررش از دن پرسرررتنده برررود

بز هرر کرارش از پریش یرون بنرده برود

یررو آ ررد بررر رریه و رران ررويش

ببررردش بررز صررد بررز همرران ررويش
(همان)111 :

پ )3.زن در نقش وس سهگر
زن با نمود وسوسزگرری و جرادوگری در گرشاسرب نا رز ظراهر نمريشرود بلكرز
در اي جرا دو زن حزرور دارنرد کرز هرردو در گرروه يراريگران گرشاسرب ظراهر ري-
شوند .يكي زن بازرگران و دو ري دايرز د ترر قیصرر روب کرز ز ینرز آشرنايي و فقرات
د تررر شرراه روب را بررا گرشاسررب فررراهن ررينماينررد .زن بازرگرران بررا دايررز د تررر شرراه
دوس بود .دايز وص گرشاسرب و يشرحش را برز د ترر شراه روب ريرسراند و د ترر
با شنیدن پهلوانيهای گرشاسب و ديدن او از دور ياش گرشاسب يشود:
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زنرري دايرررررز د تررر شررراه برررود

کررز بازارگرران را نكررو ررواه بررود

ببرررد دايرررز دن یرررره آ رررد دوان

سررخ رانررد بررا د تررر از پهلرروان

او

او

ز گرررردی و از رای و فرهنررر

ز برررا و از فرررر و اورنررر

(همان)111 :

پ )4.مالعات با تدابان
ردابانو يرا آنیمرا را سریمای درونري ررد ريدانرد کرز دارای ارزشهرای
يون
حكن وابسرتز برز بحاسر  .او در درون هرر فرردی تصرويری ابردی از اير زن ريبینرد
کز بزطور ناآگاهانز برر ررد قهر ران ظراهر ريشرود (هران ونوربرادی )11 :1831 ،قهر ران
بايررد اير کهر ادگرروی درونرري ررود را بیابررد و سررعي کنررد بررا او ازدوا ،کنررد .در اي ر
داستان گرشاسرب برزنويي ري واهرد برز جراودانگي برسرد حتري در ديروت ضرحا
هن اي انت ار بیان ي شود کز وجرود گرشاسرب برا اير ازدوا ،ترداوب پیردا کنرد .د ترر
شاه روب در ححیح عیرار تمراب زيبراييهاسر و پاسرخي برز تمراب واسرتزهرای اير
جهرراني گرشاسررب او ررادر ،ررواهر ،عشرروقز و يررروس گرشاسررب اسرر  .تجلرري
نويررردبخش کمررران ،آرا رررش و اطمینررران روح اسررر  .ايررر زن در ححیحررر یهرررره
اسطورهای ادر کیهان اس کز صرل هرای زنانرز اودری حرا ي يعنري رادر را برز يراد
ي آورد یرون تطراب آشركاری بری ديردگاه يرک کرود  ،نسرب برز رادر و ديردگاه
يک باد نسب بز جهان رادی اطررافش وجرود دارد و برز همری راطر از اير تصروير
که ادگوی ادر در سن های دينري ،برز ن ور پرا يش و تعرادن رهنري برا جهران رادی
راطر کودکانرز بشرر
استفاده يشود« .حزوری کز اساسراً ًبرا در ن رر گررفت رضراي
و شررادیهررا و لررنهررايش ،جلرروهای از رروب و بررد نیسر  ،بلكررز بررز عنررای قررانون و
تصررويری از اهی ر هسررتي اس ر ( ».کم ب ر  1811 ،ب )111 :حرران تمرراب رروبي و برردی
در وجود د ترر روب يكري ريشرود او ديگرر يرک فررد نیسر بلكرز تصرويری از کر
هسررتي اس ر  .در اي ر رحلررز ،قهر رران بايررد يواط ر و آزردگرريهررای دوران کررودکي
ود را پا کند و رهنش آ اده در حزور عنوی و اورايي گردد:
سرر هبد گشرراد از دو بررازوی ررويش

ز يرراقوت ر شرران دو صررد پرراره پرریش

برافشررراند برررر ترررا ،ددررردار ررراه

شررد از شررهر بیرررون هررن از پرریش شرراه
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(اسدیطوسي)118 :1818 ،

گرشاسررب بررا د تررر شرراه روب ازدوا ،رريکنررد ازدواجرري کررز در وهلررز اون يررک
تجربز فرا ادی و عنوی اسر  .گرشاسرب توانسرتز اسر برز آرا رش روح دسر يابرد
و بر روح زندگي حاکن شود و بز ريسرمان بحرا و جراودانگي ینر زنرد .کم بر عتحرد
بود «ازدوا ،يک راجرای ياشرحانز سراده نیسر بلكرز يرک آز رايش دشروار اسر و
اي آز ايش قرباني کرردن رود در پیشرگاه رابطرزای اسر کرز در آن دو نفرر برز يرک
نفررر تبرردي رريشرروند( ».کم ب ر  1811 ،اد ر  )11 :در اي ر ازدوا ،هررن گرشاسررب و هررن
د تر شاه روب قدب پیش ريگذارنرد ترا وجرود رود را بررای همرديگر فردا کننرد و برز
اي ر يگررانگي دس ر يابنررد .گرشاسررب برررای رسرریدن بررز همسررر دن ررواه ررود تمرراب
راح دشوار را پش سر گذاشتز اسر حران نوبر د ترر شراه روب اسر کرز او نیرز
برای رسیدن بز گرشاسب در برابرر پردر رود بايسرتد و تمراب وشريهرای زنردگي در
نزد پدر را برای رسیدن برز همسرر حبروب و برزنويي کمران روحري رود رهرا کنرد و
از پدر بخواهد تا بز يهد ود يمر کنرد وهرر یرز سرريعترر برا ازدوا ،آنهرا وافحر
کند .د تر شاه روب يگويد:
یررو نیمررز اس ر تنهررا زن اریررز نكوس ر

دگررر نیمررز اش سررايز شرروی اوسرر

اگررررر ا رررر از شرررروی برتررررافتي

یررو تررو شرراه فرزنررد کرري يرررافتي

ز رررردان برررز فرزنرررد گیرنرررد يررراد

زن از شرروی و ررردان ز فرزنررد شرراد
(اسدیطوسي)111 :1818 ،

پ )5.آشتی و یاانای با پدر
ازدوا ،و يكي شدن با د تر شراه روب درواقرع رحلرز آشرتي و يگرانگي برا پردر
اس و نشراندهنده تسرل کا ر گرشاسرب برر زنردگي اسر یراکرز د ترر شراه روب
درواقع تصوير زندگي اسر و شركفت رسریدن برز او در ححیحر سرمبونهرايي بررای
در بیشتر وجود گرشاسرب اسر کرز باير ريشرود گرشاسرب برا اير ايمران برز
در و برداشرر جديرردی از ررود و زنرردگياش برسررد .ادراکرري کررز آگرراهي او را
وسررع رريدهررد و ترروان تصرراحب کا ر يررروس تحرردير ،تحم ر اي ر بررار را بررز او
ريبخشررد و از اير راه بررز يگرانگي بررا پردر رريرسرد .اکنررون او رود در جررای پرردر
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نشستز اسر (کم بر  1811 ،ب )113 :در احساسرات يرک پسرربنز ،پردر بز اننرد دشرم
و در ن ر يک د تربنرز رادر برزينوان رقیبري ريشرز دوانرده اسر اير تحابر جرنا
خاد با پدر يا رادر را در یراریوب نحرد فرويردی نرويي تحابر اودي ري و ادكترايري
يتوان در ن ر گرف کز در آن د تر يا پسرر سرعي ريکنرد برا درهرن شكسرت تررس
رود برسرد .وقتري فررد در جايگراه پردر و
از پدر يا ادر برزنويي اسرتحفن و فردير
ادر قررار ريگیررد نرو برداشر و نگراهش تغییرر ريکنرد .جنبرز ديرو اننرد پردر،
انعكاس ر رز ر يرا ايگروی رود فررد اسر اير حرا از احسراس کودکانرزای کرز
پش سر گذاشتزاين بر ي یزد .وابسرتگي برز يحايرد تعلیمري و تثبیر آنهرا فررد را در
حا گناه فرو يبرد و اجازه ديد واقرعگررا از پردر و جهران را فرراهن نمريکنرد .آشرتي
درواقع ،پش سرر گذاشرت ر برترر و حرا گنراهي اسر کرز سررکوب شرده اسر .
اي کرار هرن در سرايز گرذر از ايگرو برز پشرتیباني يرک هیریت زنانرز فرراهن ريشرود
(همان)183-181 :

گرشاسب با کمرک روح زنانرز د ترر شراه روب آيری تشررف رود را پشر سرر
يگذارد و يتواند از جنر برا ايگروی رود ،رف شرود و در ييابرد کرز پردر و
رادر يكرديگر را رنعكا ريکننرد و جروهری يگانرز دارنرد .وقتري فرزنرد برز حردی
بزرگ يشود کز ا نی سرینز رادر را رهرا ريکنرد ازدحرا روحري وارد جهران پردر
يشود .او با رسیدن برز د ترر شراه روب ،تما یر و تكمیر يرک دور حیرات را پشر
سررر رريگررذارد و در طرري فراينررد فرديرر و رسرریدن بررز ررود ححیحرري و در جريرران
بر ررورد بررا ر درونررياش ،در بر ررورد ودآگرراه بررا نا ودآگرراهش دوبرراره تودررد
يشود .گرشاسب برایر تحون روحري و کشرت نفرا رود و کسرب تجرارب روحراني
و عنوی و جن با دشمنان تحرون ريشرود از رود ري یررد و در قادرب گرشاسربي
ديگر پختزتر و کا رواتر زاده ريشرود .او در برگشر برز نرزد پردر ،برا روح پردر از در
سازش در ريآيرد و روح او را ريپرذيرد و در کنرار او زنردگي را برا روبي و وشري
ادا ز يدهد:
ررژده آگرراه کرررد

يكي پیک با برراد همرراه کررد

پرردر را ازيرر

ببرد شراد اَیررَط سر ز برنشرراند

برردان ررژده ده زر و گرروهر فشرراند

هن از ره يروس نو و شراه نرو

در ايرروان نشسررتند بررر گرراه نررو

تحلی سفر گرشاس به روم براسا  ....رعیه مقدم ،حمیدرضا فرضی ،علی دهقان
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يكرري گررنج يرراقوت و در سربزسررر
(اسدیطوسي)113 :1818 ،

پ )6.برك نهایی
قهر اني کز بتوانرد از تعصربات قرو ي و لري رود بگرذرد و در حردوده جهراني
بینديشد بز جهان عنوی تعلر رييابرد .گرشاسرب نیرز برزجز وشربختي و سررفرازی
ايران نميانديشد .ايرران بررای او نمراد بهشر و سررز ی ويرود اسر ودري بااي همرز
يتواند برک همبسرتگي و وحردت را بررای کر جهران برزويژه دو لر ايرران و روب
بز ار غان بیاورد و نماد صلن و آشتي گردد و بز قهر ان جهان عنوی تبدي گردد.
ت) بازگش و مراح آن

ت )8.امتناع از بازگش و فرار جادویی
گرشاسب ز اني کز بز وصل آنیمای درون رود ريرسرد قصرد ريکنرد ترا برز
ايران برگردد ودي شاه روب در جايگاه نگهبران گرنج ايرزد برانو ،ري واهرد ترا برا ويرده
و ويید گرشاسب را نصرف کند ودري گرشاسرب نمريپرذيرد و براز يگرردد .شراه روب
س اهي برای برگرداندن آنهرا همرراه پیرا ي بررای گرشاسرب ريفرسرتد کرز گرشاسرب
با سخنانش سبب يشود س اه برگردد:
هميگويررررد ار بررررازگردی برررررب

ازيرر پررا تررو باشرري سررر دشرركرب

همررز کشررور و گررنج و گرراهن تراس ر

برررب بیشرري از ديررده و دس ر راسرر

نتررررابن سررررر از رای تررررو انرررردکي

ترر

ررا دو باشررد دنوجرران يكرري
(همان)111 :

بازگشرر گرشاسررب و همسرررش از روب و رهررايي از دسرر پرردر همسررر ،در
رحلز فرار جادويي قرار يگیرد.

ت )2.عب ر از آستانه بازگش
برررای اير کررز گرشاسررب از نررو در قادررب قهر رران نررو ،زاده شررود تررا اريرراني بررر
قدرت روحیش باشد در رحلرز بازگشر نیرز برا شركفتي روبررو يشرود کرز ري-
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ترروان آنهررا را آسررتانهای بازگش ر دانس ر  .کم ب ر عتحررد اس ر « :قهر رران بررزينوان
انساني درن ي یرد ودي یرون انسراني کا ر و تعلر برز تمراب جهران اسر  ،دوبراره
تودد يشرود .دو ری وظیفرز طیرر او بازگشر بزسروی اسر  ،برا هیئتري جديرد و
آ رروزش درسرري کررز از اي ر حیررات جرردد آ و تررز اس ر ( ».کم ب ر  1811 ،ب)81-81 :
اودی آستاني کرز گرشاسرب در برگشر برا آن واجرز ريشرود بیابراني سروزان و داغ
اس  .انعي کز در وان دوب رستن نیز وجود دارد:
بیابرررراني آ رررردش ناگرررراه پرررریش

ز تابیررردن هرررر پهنررراش بررریش

راه

درو رراه هررر شررب شرردی گررن ز راه

هرررواش آترررش و ا گرررر تفترررز بررروب

گیرراهش همررز زهررر و بررادش سررموب

یز دشرتي کرز گرروی برود یرر

(همان)111 :

بیابان دارای دو نمرادگرايي اساسري اسر يكري نشرانز بريتمرايزی اودیرز اسر و
ديگررر نشررانز سررطحي پهنرراور و برراير کررز در پش ر آن بايررد ححیح ر کش ر شررود .در
اسررفب نمررادگرايي دوب آن طرررح اسرر (شرروادیز و گربررران )183 :1833 ،1،،ايرر نمرراد
دووجهي تصوير دوگانرز را برز نمرايش ريگرذارد بيحاصرلي برز راطر نبرودن ردا و
ديگری باروری و تكا ر روحري انسران برز راطر وجرود ردا کرز انسران را هرداي
يکند درهرصورت «صرحرا فزریل رحمر را در سریری عنروی نشران ريدهرد و
ایبات ريکنرد کرز هیچییرز بردون رحمر داونردی وجرود نمرييابرد و همرزییز برز
رحم ر اوس ر ( ».همرران )111 :شررايد ددی ر انتخرراب بیابرران بررزينوان نخسررتی آسررتان
بازگش نشران از اير دارد کرز وجرود گرشاسرب پرا از طري راحر رود و جران،
ويشرت قردب گذاشرتز اسر و ري واهرد برا يراری
حان در سریر عنروی شرنا
داونررد در اي ر ا ررر وف ر شررود .آسررتان دو رري کررز در راه وجررود دارد یشررمز آبرري
اس کز در درون آن یلي یوبي قرار دارد:
برررز ره یشرررمز آب ديدنرررد ینرررد

یانشررران بررررآورده یلررري بلنرررد

بررر آن یرر یرروبي ز نرري سررا تز

دودسرررر از فررررراز سرررررافرا تز

هررر آنررچ از هرروا رررغ از گونررزگون

برررران برنشسرررتي فترررادی نگرررون

فروريختررري هرررر دو پررررش بجرررای

ازآنپررا نرفترري گررر بررز دو پررای
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(اسدیطوسي)111 :1818 ،

عنرري نمررادي آب را رريترروان در سررز زررمون اصررلي فصررز کرررد« :یشررمز
حیررات ،وسرریلز تزکیررز و رکررز زنرردگي دوبرراره( ».شرروادیز و گربررران )1 - 8 :1833 ،1،،آب
تماب قدرتهرای برادحوه و نا حردود ،نا ودآگراه را در برردارد .آب نمراد جران و انگیرزه
پنهان آن اس .
پرنررده تصرروير روح اسر کررز از جسررن رريگريررزد حترري بررزطور جررا عتر ،نمرراد
راحرر عنرروی ،نمرراد فرشررتگان و نمرراد رحلررز برتررر وجررود اسرر و ن ررور از
نط ادطیر پرندگان شنا
و آگاهي عنوی اس ( .همان)113 :1،،
زن برای يون تجسن وجهري از نا ودآگراه وسروب برز آنیمرا اسر  .آنیمرا ري-
توانررد تجسررمي از يررک رؤيررای یررادي در يشر و وشرربختي و يفقررز ررادری باشررد
حترري رريتوانررد تجسررمي از آنیمررای نفرري در وجررود انسرران باشررد آنیمررای کررز ارزش
همزییز را نفي يکند برروز آنیمرای نفري در شخصری يرک ررد باير «گررايش او
بز دادن ترذکرات تنردوتیز و زهرنرا و زنانرز اسر ( ».همران )133 :8،،زنري آراسرتز برا
دسررتاني افرا تررز بررر روی یلرري در درون آب ررا را بررز يرراد آنیمررای نفرري در اسرراطیر
رود برزينوان کرادي kali
هندوستان ياندازد زني ونآشراب کرز در تجلري وحشرتنا
سرریاه ،بررر روی جسررد شرروهرش شرریوا رريرقصررد و بررا اي ر کررار وی را بررز زنرردگي
باز يگرداند و جسن رده تبردي برز شریوا ردای زنرده ريشرود (کاونرديش)11 :1811 ،
شررك اي ر زن و قرررار گرررفتنش بررر روی ی ر هررنینرری ررا را بررز يرراد نمررادی در
کیمیاگری حر تنراق کرز پرارکر پرادمر از آن برزينوان «صرلیب» يراد ريکنرد ري-
انرردازد :نمررادی کررز بررا آن ازدوا ،درونرري و حرردس ردانررز و زنانررز ،ودآگرراه و
نا ودآگرراه ،روح و جرران نشرران داده رريشررود .ازدواجرري درونرري و نمررادي کررز تجربررز
رگ و تودد دوباره اس و رنجي يمی را بز همراه دارد (پیرسون)111 :1811 ،
اي ر زن آراسررتز کررز در دا ر قرردرت نا حرردود نا ودآگرراه بررر روی ی ر قرررار
دارد نمررادی از آنیمررای نفرري اسرر کررز هررر آگرراهي و روشررني در بر ررورد بررا آن
سرررنگون رريشررود و قرردرت يم ر ررود را از دس ر رريدهررد ا ررا گرشاسررب اسرریر
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زيبايي و آراستگي اير بخرش وجرود نفري درون نا ودآگراه رود نمريشرود و بردون
کویکتري آ يش روحي يتواند در کمان صح از اي رحلز نیز يبور کند.

ت )3.م اجهه با غ ل
در آن دژ يكرررري زنگرررري پرسررررتیز

کررز لررون از نهیرربش گرفترري گريررز

برررز یهرررر سررریاه و برررز برررا دراز

بررز ديرردار ديررو و بررز دنرردان گررراز

تررو گفترري ت ر و یهررر آن ديررو زش ر

رررردای از دب و دود دوز سرشرررر
(اسدیطوسي)111-111 :1818 ،

ز رراني کررز زنگرري گرشاسررب را ديررد بررا يصرربانی گرشاسررب را تعحیررب کرررد ا ررا
گرشاسررب توانس ر او را بكشررد .بررارزه بررا زنگرري کررز در قلعررز سرراک اس ر و حترري
لون هن از او يگريرزد و از د ترران تغذيرز ريکنرد همسراني برا نمراد رود لرون و
ديررو دارد .لررون و ديررو از جهرراتي در رديرر اژدهررا و وجررودات ترسررناکي قرررار
يگیرنررد کررز سررد راه قهر رران و آزاری برررای ديگررر رد رران رريباشررند و عمررو ً در
لارها ،زيرز ی ها ،د مرزهرا يرا درون جنگر هرای انبروه و تاريرک زنردگي ريکننرد.
قهر رران برررای رهررايي رد رران از درد و رنررج بررز حابلررز و جن ر بررا اي ر وجررودات
يپردازد.
کشت لرون سربب ريشرود ترا قهر ران برز گرنج و حراب و ابردي دسر بیابرد
یراکررز «تمرراب راههررای عطرروف بررز یررروت ،افتخررار ،شررنا  ،آ رررزش و جرراودانگي
حراس يشدند و جز با يملي قهر انانرز مكر نبرود برر آنهرا سرل شرد( ».شروادیز
و گربران )813 :1833 ،1،،ا ا در بیشترر تمردنهرای انسراني ،تصروير لرونهرا برز شرك
شكن واره و آدب وار و يرا هداي کننرده ارواح ترسرین شرده اسر کرز نشران ريدهرد
لون نمادی برای آفرينش جردد اسر لرون انسران را ريبلعرد ترا تودردی دوبراره ر
دهد و جايگاه لرون نیرز كراني بررای ارتحرای روحري اسر « .لرون نمراد آيری گرذر
اس او که سرا ن را ريکشرد ترا آنهرا را دوبراره زنرده کنرد دنیرايي کرز او حفاظر
يکند ...دنیای بیرونري گنجهرای افسرانزای نیسر بلكرز دنیرای درونري روح اسر کرز
بز اي گنج نمريتروان رسرید گرر برا اسرتحادزای درونري( ».همران )813 ،زنگري وجرود
پلیدی اس کز قهر ان بررای رهرايي رردب دسر بزکار ريشرود و او را برز قتر ري-

تحلی سفر گرشاس به روم براسا  ....رعیه مقدم ،حمیدرضا فرضی ،علی دهقان




صص 111 □ 838-282

رساند اير کرار گرشاسرب گنجهرای فرراوان رادی در ظراهر بررايش برز برار ريآورد
درحاديکررز زنگرري در ححیح ر نگهبرران گنجهررای ضررمیر نا ودآگرراه گرشاسررب اس ر .
گنج های دروني کز گرشاسب برا شكسرت ديروار ضرمیر نا ودآگراهش برز دسر ري-
آورد و رريتوانررد در يررک اسررتحادز درونرري در ويشررت ررويش تودررد گررردد و بررز
شیوه کرا فً جديردی از زنردگي کرردن وارد شرود یراکرز ويشرت ابرزاری از تما یر
روحي و پايان سیر تفرد اسر  .آسرتان یهرارب نجرات دادن د ترر هترر از بنرد زنگري
اس بعد از اي کرز گرشاسرب زنگري را شكسر ريدهرد ،رردب دور گرشاسرب جمرع
يشوند و بز تمجید از او ريپردازنرد دژ زنگري را ترارا ،ريکننرد و دراي بری د ترر
هترزادهای را کز در قصرر زنگري زنرداني برود ،نجرات ريدهنرد و نرزد پردرش بر ري-
گردانند:
لريوان يكري راهر د ترری

کز آن شهر برودش پردر هترری

ببردنررد نررزد پرردر هررن بررزجای

فكندنررد دژ پسر در زيررر پررای
(اسدیطوسي)113 :1818 ،

نجررات دادن د تررر هترررزاده از اسررارت و بنررد در ححیحر همرران داسررتان نجررات
شرراهزاده ررانن زنررداني بررز کمررک قهر رران سلحشررور اس ر کررز از وضررويات بسرریار
جررذاب در داسررتانهای اسرراطیری اسرر حترري ايرر زررمون را بررزنويي در داسررتان
اسطوره هل  ،زيباتري زن دنیرا کرز نفئروس بررای برگردانردن او برز ترروا حملرز کررد
نیرز شراهد هسرتین (گرانر  )131 :1811 ،شراهزاده رانن در ححیحر ايزدبرانو اسر ايرزد
بانويي کز «نماد یثاقي بررای قردرت برترر اسر  ،نمراد اودوير در یران هنردي هرا و
اودويرر در تمررا ي ز ینررزها ...نشررانگر فزرراي شرراهانز در رحلررز شررباب هسررتند و
نشررانز فزررايلي کررز هنرروز هررار نشرردهانررد و بررز نصررز يم ر درنیا دهانررد( ».شرروادیز و
گربررران )11 :1833 ،1،،در ايرر رحلررز گرشاسررب ررودش شرراهزاده را آزاد نمرريکنررد
بلكز ردب او را آزاد يکنند يعني اير وجرود پیوسرتز برز ويشرت سربب ريشرود ترا
سرراير فزررايلي کررز هنرروز هررار نشرردهانررد آزاد شرروند .گرشاسررب سرربب رريشررود روح
زندگي نجات يابد و بز اير بهانرز دیاقر رييابرد ترا در سریر کمران روحري رود برز
رحلز با تر روحي کز آزاد و رها در دوجهان اس دس يابد.
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ت )4.ارباب دوجهان
«بزصررورت ايرردئان ،کسرري کررز قرردرت بررز او نتحر رريشررود کسرري اسر کررز از
حادر بشررري طلر ررار ،شررده و نماينرده نیررروی کیهرراني اسر کررز ورای فردير
اس  .او دوباره تودرد شرده اسر و اکنرون رود يرک پردر اسر  .او تروان آن را دارد
کز ود نحش يک کاه يا راهنما را بر يهرده گیررد يرا در ورشرید باشرد ،دری کرز برا
گذر از یان آن ،انسان از توهمات کودکانزاش در براب یرر و شرر رهرا ريشرود و برز
تجربزای نو از شكوه قانون کیهراني ريرسرد ،رهرا از روف و رجراء و در آرا رش ،برا
در کا ر بررز تماشررای كاشررفز بررودن ررينشرریند( ».کم ب ر  1811 ،ب )111 :حرران در
آ ررري رحلررز اير سررفر ،گرشاسررب توانسررتز اسر همسررر دن ررواه ررود را بیابررد و
همراه او بز نزد پدر بر يگردد:
هن از ره يروس نو و شراه نرو

در ايرروان نشسررتند بررر گرراه نررو

گشاد اَیرَط ازبهرر جفر پسرر

يكرري گررنج يرراقوت و در سربزسررر

بر او کرد ینردان گهرهرا نثرار

روار

کز گنج پدر بر ددرش گشر

(اسدیطوسي)113 :1818 ،

گرشاسررب در اي ر رحلررز بررز درکرري فراتررر از در حرردود بشررری رريرسررد
درکي کرز برا گرذر از آسرتاني برز آسرتان ديگرر و پیرروزی در آز روني پرا از آز رون
ديگر بز دس آورده اس  .او حان برز حراب ادروهیتي کرز براسراس رؤياهرايش برز رود
رري وانررد رسرریده اسرر  .در او ورای تمرراب سررمب ها ،در آن تهرري لیرقاب انكررار
در درون اس و با اي در رواني رود برز جايگراه اصرلي رود در نرزد پردر بر ري-
گردد و بهش ز یني ود را در کنرار همسرر و پردر بنیران ريگرذارد و زنردگي روب
و وشي را آزاد و رها از تماب لنها در پیش يگیرد.

نتیجهگیری
سررفر گرشاسررب بررز روب کررز درواقررع جزئرري از داسررتان کلرري زنرردگي گرشاسررب
اس حاکي از ا وری جهرانشرمون و رود نمونرز کرا لي از که ادگروی سرفر قهر راني
کم ب اس و هر سرز رحلرز يزيمر  ،تشررف و بازگشر در آن برز ظهرور ريرسرد.
ديرروت بررز آلرراز سررفر درواقررع نیرراز يررافت آنیمررا و عشرروش اسر کررز بررا فرا رروان و
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ديوت ضرحا شررو يشرود .گرشاسرب ،ديروت پردر برز ازدوا ،برا نزديكران را رد
يکند با يراری پردر و نصریح های او و کمرک گررفت از داونرد ،از نخسرتی آسرتان
کشت شیر يبور يکنرد و برا دو راهنمرا کرز در راه ريبینرد از وجرود د ترر شراه روب
طلررع رريشررود و رحلررز تشرررف را بررا گررذر از جرراده آز ررون و حابلررز بررا دزدان و
کشیدن کمان ،پش سر يگذارد برا ردابانو ازدوا ،ريکنرد و برز يگرانگي روحري برا
او ي رسرد در رحلرز بازگشر شراه روب حاضرر نیسر کرز گرشاسرب و د تررش او
را تر کنند ودري گرشاسرب در فرراری جرادويي برا همسرر رود يگريرزد برا کمرک
نیروهای ادهي و راتي رود در حابلرز برا شركفت بازگشر برر بیابران بيآبويلر و
یشمز آب و آنیمای نفي و بازره با زنگري ريگرذرد ترا نهايتراً برز همرراه همسرر برز
نزد پدر بر يگردد.
اي داستان براساس که ادگويي سرفر قهر ران نوشرتز شرده اسر فحر اشراره برز
لار يرا كراني کرز بتروان آن را شركن نهنر تیوير کررد وجرود نردارد گرر اير کرز
آگرراهي نداشررت از وجررود د تررر شرراه روب را بز اننررد لررار جهاد ر برردانین و آگرراهي
يررافت گرشاسررب را بررز بیرررون آ رردن از شرركن نهنرر تشرربیز کنررین .بر ررورد بررا زن
جادوگر بريكا بز بر ورد با زنراني بردن شرده اسر کرز گرشاسرب را در رسریدن برز
عشوش ياری ي رسرانند و جرای اير بر رورد برر فف ترک اسرطوره کم بر قبر از
ديردار برا ردابانو قررار دارد ا را اير ایرر در ححیحر داسرتان يشر اسر در سرطن
يمی ر تررر بررا فهرروب اسررطورهای ز رران و جرراودانگي سررروکار دارد .گرشاسررب کیمیررای
يش را وسریلزای بررای شكسر دادن قروانی ز ران طبیعري و دشرمنان رود برز کرار
يگیرد و در پیونرد برا کهر ادگوهرای سرايز و نحراب و ادينرز روان برز فردير دسر
ييابد.
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