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چکیده

«فرايند فرديّت» يكي از اصطالحات يونگ و به معني طي مراحل و مراتب رشد براي تحقق
«خويشتن» است .سياوش يكي از رهيافتگاني است كه براي تحققّ خويشتن خويش و رهايي جامعه و
انسان از تباهي ،از نثار جان خويش در راه اهدافش دريغ نورزيد .او در چارچوب يك تقابل جهاني،

بر تناقض درون غلبه مييابد.

مقالهي حاضر شرح فرايند فرديّتيافتگي سياوش و بازنمود سير كمالي او از زادن تا مرگ است .اين

سير براي طالبان سالمت نفس از چنان اهميتي برخوردار است كه از تاريخ به فرا تاريخ افكنده ميشود

و به اسطورهيي ماندگار تبديل ميگردد تا همهي آدميان ،فارغ از قيد زمان و مكان ،به او تأسي جويند.

سياوش مثل يوسف قرآن ،زيباست .اين زيبایی نه تنها در ظاهر او كه در باطنش نيز وجود دارد و

جسم او مثل روحش پاك است .به همين دليل حيطهي زندگيش را به «ماورا» گسترش ميدهد« .سفر»

ميكند تا جهان تاريك ناخودآگاهي را بشناسد و آن را زير فرمان خود درآورد .در اين سفر با «آنيماي»

خود برخورد ميكند و بخش عاطفي وجود خويش را آشكار ميسازد .وقتي فرايند خودشناسي و
خودسازي سياوش به اوج ميرسد ،براي آن كه ارجمندي خود را حفظ كند« ،شهادت» به سراغش

ميآيد و جاودانهاش ميكند.

در اين پژوهش اطالعات به روش كتابخانهاي گرد آمده و با روش تحليلي ،توصيف شده است.

متن داستان سياوش از مجموعهي دبير سياقي انتخاب شده و شمارههاي داخل پرانتزها به اين متن

ارجاع ميدهد.
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مقدمه
داستان سياوش يكي از زيباترين و در عين حال ُحزنانگيزترين داستانهاي شاهنامه
اس��ت .اين داس��تان همچنان كه بارها گفتهاند ،شباهتهاي بسياري با داستان حضرت
يوس��ف(ع) ،دارد .داستان يوسف در قرآن احس��نالقصص و داستان سياوش «داستان
نغز» است كه «سخنگوي بيدار مغز» آن را ميسرايد و هر دو مايهي عبرتاند« :ل َ َقد َكانَ
قص ِ
صهِ ْم ِعبْ َرة لاِ ُولِي اَل ِ
َاْلباب» (قرآن ،يوسف )111 :و
َ

جهان سر بهسر عبرت و حكمت است

چ��را بهـرهي مـا همـه غفــلت اس��ت
(فردوس :1384 ،ب ) 1616

يوسف و سياوش به طرز شگفتانگيزي زيبايند و هر دو با زناني شيفته كه «طبعي
اندروا» دارند و عشق و دروغ را به هم ميآميزند ( ،)361روياروي ميشوند و بيآن كه
خود بخواهند ،به آنان عش��ق ورزيده ميشود و چون به اين عشق تناني تن نميدهند،
ناگزير در معرض آزموني س��خت ،كه تهمتي اس��ت ناروا ب��راي فرافكني و رهايي از
رسوايي ،قرار ميگيرند .تهمتي كه از تناقض درون این زنان سرچشمه ميگيرد)614( .
ا ّما يوس��ف خوش اقبال اس��ت و از چاه برميآيد و به تخت مينش��يند ،در حالي كه
س��ياوش تخت و تاج را براي تحقق خويش��تن خويش و انجام خويشكارياش ،رها
ميكند و در ديار غربت به مرگي فجيع كه بيگمان پر توانتر و تأثيرگذارتر از زندگي
او بوده است ،دچار ميشود.
ش��باهت اين دو داستان از آن روي است كه" اسطورهها و كهن الگوها در بسياري
از فرهنگها و مذاهب مختلف تكرار ميشوند(".ايبرمز )21 :1387 ،و دليل يافتن اين
همانندي آن اس��ت كه هر «خواننده نيز كهن الگوي بيان ش��ده توسط نويسنده را ،در
روان خود دارد( ».همان)
داس��تان سياوش در دو س��طح قابل بررسي اس��ت .زيرا هم صورت نمادين تقابل
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خودآگاهي و ناخودآگاهي انس��ان اس��ت و هم ش��رح ماجراي زندگی كس��اني كه در
گرهگاههاي تاريخ با عزمي استوار قدم به ميدان ميگذارند و براي ايفاي نقش خويش
و قرار دادن تاريخ در مس��يري كه از آن انحراف يافته ،جان بر س��ر ايمان ميگذارند و
بدين س��ان مرگش��ان بدان دليل كه در راه رستگاري انسان و تحقق ارادهي خداست،
به شهادت تبديل ميشود.
داس��ــتان س��ياوش در مــنابع متفاوت و از جمله در «بندهش��ن» هم آمده است.
(دادگ��ي )145 :1369 ،ا ّما بيگمان پس از آن كه فردوس��ي آن را پردازش كرد و بدان
جاني تازه بخشيد ،ارزش واقعي خود را براي ماندگاري به دست آورد.
سياوش عزيزترين قهرمان حماسه ايراني است كه «قرباني نبرد خير و شر ميگردد».
(اسالميندوش��ن )1369:173،پس داس��تان او نه تنها در چارچ��وب كلي تقابل اصلي
ش��اهنامه ،يعني نور و ظلمت ،كه در دش��منايگي ديرينهي دو ملت مقتدر؛ يعني ايران
و توران نمادين ش��ده ،روي ميدهد ،بلكه در حدّ خود نيز داس��تاني شگرف است .ا ّما
اين بار آن تقابل به مرحلهيي تازه گام مينهد و قرار اس��ت با پندار و كنش س��ياوش
مسير اين رويداد غمانگيز و زيانبار ،پس از كشتارها و ويرانيها و نهب و غارتهاي
بسيار ،تغيير يابد و صلحي پايدار جاي آن را بگيرد .البته به دليل اين كه اين طرز تلقي
از جنگي خانمانس��وز كه همه چيز زندگي دو قوم را تحتالش��عاع خود قرار داده ،با
نگاههاي پيش��ين فرق دارد ،به آساني پذيرفتني نيس��ت  .به تعبير ديگر از آن روي كه
دو س��وي نبرد كه در تمام عمر خويش در س��ايهي دشمني و هراس دايمي زيستهاند،
به برقراري اين صلح اميد ندارند .هر چند پاي ش��گفتكاري پهلواني چون س��ياوش،
كه حاضر اس��ت براي عملي كردن خواس��تهاش جان فدا ميكند ،در ميان باش��د .البته
در تمام طول تاريخ حل معضالتي از اين دس��ت ،بدون پرداختن بهايي س��نگين و نثار
جان ،ممكن نبوده است .چرا كه در اين نبردها حق و باطل ،رو در روي هم ميايستند
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و از آن روی كه باطل همواره قدرتمند اس��ت ،از تحقق خواست حقطلبان جلوگيري
ميكند.
به همين دليل است كه يونگ ميگويد« :مسايل بزرگ و با اهميّت را هيچگاه نتوان

حل كرد و اين از آن روي اس��ت كه اين مس��ايل اساس�� ًا از تقابلي سرميزنند كه ذاتي
هر دس��تگاه خود س��امانده است .اين مس��ايل را نميبايد حل كرد؛ بلكه بايد از آنها
فراگذش��ت .فراگذشتن ،در اين جا به معناي باال بردن سطح آگاهي و ژرفا بخشيدن به
شخصيت است( ».مورنو)81 :1380 ،
ميتوان بر آن بود كه انتخاب راه سوم ،زمينهساز فراگذشتن سياوش از اين رويداد
بزرگ اس��ت و ميبينيم كه او با گزينش راهي متفاوت ،لحظه به لحظه ،ابعاد تازهتري
از اي��ن رويداد را آش��كار ميكند و س��رانجام با تعميق آن ،نگاه هم��گان را به آن و
جايگاهش در زندگي معطوف مي دارد و همين عطف توجه ،سامان يك تقابل ديرين
را درمينوردد و سنتزي تازه براي آن به وجود ميآورد .پس سياوش در حقيقت مساله
را ح��ل نميكن��د؛ بلكه آن را وارد مرحلهي تازهيي ميكند تا دو س��وي تقابل ،ايران و
توران ،با مش��اهدهي جنبههاي ديگر يك واقعيّ��ت تاريخي ،دايرهي آگاهي خويش را

براي به زيس��تن گس��تردهتركنند و ب��ه برقراري صلحي پايدار ،پ��س از وقوع جنايتي
هولناك ،اميدوار شوند.
فردانيت سياوش
		
سياوش چـــنان بود كــاندر جــهان

ب��ه مانن��د او ك��س نبود از مه��ان()94

س��ياوش كسي اس��ت كه «مثل هيچكس نيست» فردي اس��ت يكه و بيمانند .اگر
چه هيچ انس��اني به طور دقیق مثل ديگران نيست ،ا ّما مردم به طور عموم شباهتهاي
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بس��ياري با هم دارند و بدين دليل گاه همس��ان دانسته ميشوند .ا ّما سياوش از زمرهي
انسانهايي است كه كمتر كسي جرأت نزديك شدن به ساحتشان را دارد .پس نميتوان
او را با هيچ كس س��نجيد و همين بيمانندي در فرايند فرديّت او نقش تعيينكنندهيي
دارد .به سخن ديگر «جايگاه روحي افراد ،همان قدر طبيعي و ضروري و اجتنابناپذير
اس��ت كه جايگاه ما ّدي ايشان ،از نزديكي به جايگاه روحي ميتوان سخن گفت؛ ولي
از يگانگي آنها هرگز!» (شفيعي كدكني )266 :1392 ،زيرا او در عين حال كه تافتهيي
جدا بافته نيست ،با تمام وجود به فرديتيافتگي ميانديشد و خواهان تحقق آن است.
«در واقــ��ع فردانيت ،پديــدهيي انس��اني و دنــبالهرو جريان طبيعي حيات اس��ت».
(مورنو)43 :1380 ،
فرايند فرديت كه تاريخي و پيوس��ته اس��ت و بر پايهی تقابلهاي نيك و بد وجود
و اعتدال آن دو صورت ميگيرد ،به ش��كلهاي متنوعي نمايان ميش��ود و "تنها عامل
مش��ترك ميان آنها ظهور ش��مار معيني از سر نمونهاييس��ت كه در ارتباط با مراحل
گوناگون اين فرايند پديد ميآيد .ذهن آگاه موظف است با چهرهي زن ناشناس (آنيما)
مرد ناش��ناس (س��ايه) يا پير دانا ش��خصيّت مانا و نماد خويشتن ،آش��نا شود و با آنان

مأنوس گردد( ».همان)51 :

اين بيمانندي در زندگي سياوش بيهيچ تك ّلف و تصنّع و بدون استفاده از «نقاب»،
شكل ميگيرد و يك ويژگي منحصربهفرد اوست و البته تمام انسانهاي فرديّت یافته «به
شيوهي منحصربهفرد انكشاف» مييابند و «حتي نيمنگاهي به انكشاف ديگران هم به طور
کامل بيهوده اس��ت( ».يونگ )250 :1377 ،زيرا سياوش بر آن است تا با تحقق رساندن
تماميت خود ،آرام ،آرام به كمالي كه در انتظار اوست ،دست يابد و «هدف فرايند فرديّت
تحقق همين ويژگي فرد است( ».همان )244-45 :به سخن ديگر فرديّت يافتگي با نوعي
ي در اوصاف فرد همراه اس��ت و انس��ان فرديّت يافته در عين داش��تن اوصاف
از ويژگ 
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مشترك با ديگران ،ويژگي منحصربهفردي دارد كه با معيارهاي عادي سنجيده نميشود.
چنين انساني مسئوليت دارد كه گوهر ناب "انسان "را به بهترين وجه به او نشان دهد.
البته تحقق فردانيت بس��يار دشوار است .زيرا فردخواهان تحقق خود ،بايد توانايي
ايجاد اعتدال ميان تضاد «وظيفه» و «خواست» خود را ،داشته باشد .به سخن ديگر او با
خواس��ت آگاهي و خواست ناآگاهي روبهرو است و بايد در اين ميان جانب خواست
آگاهي را نگه دارد .بنابراين بايد همواره از درون فرمانگيرد و اين مشكل را در پرتو
فرمان كودك درون ،حلكند .زيرا تناقضهاي درون موجب هرز رفتن انرژي و دوري
و بيگانگي از خويش است و اين بيگانگي از خود فرد را از نيروي محركه يا به عبارت
ديگر از موتور خودش جدا و منفصل ميكند( .هورناي )134 :1384 ،بر عكس ايجاد
اعتدال در تناقضها ،منش را منس��جم ميكند و خود عامل شكلگيري كارهاي بزرگ
و شگفتانگيز ميشود.
بيهمتايي سياوش هم در ظاهر او نمايان است و هم از ويژگيهاي باطني اوست.
س��ياوش زيباست .اين زيبايي بدان حد اس��ت كه هر بینندهای را به شگفتي و الحول
خواني واميدارد .حتي زردش��ت ،پيامبر دين مزديسنا ،وقتي كي گشتاسب را به دعاي
خــير ياد ميكند ميگــويد «كاش چــون كوي سياورش��ن زيبا و بينقص باش��ي».
(صفا )512 :1369 ،اين زيبايي با تولد او به جهان ميآيد« :يكي كودك آمد چو تابنده
ماه» ( )73وقتي از زابلستان برميگردد و چشم كاووس به او ميافتد ،نه تنهايي زيبايي
صورت او را ميستايد؛ بلكه جمال سيرت وي نيز او را شگفت زده ميكند:
		
بــدان انــدكي ســال و چندين خرد

ك��ه گفت��ي روان��ش خ��رد پ��رورد
()124

وقتي س��ياوش از سيس��تان برميگردد و بزرگان دربار ،البد به اش��ارت كاووس به
ديدار او ميروند:
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زفـــر ســـياوش فــرو مـــاندند
ّ

بـــ��ه دادار بـــ��ر آفــري��ن خواندند
()129

سياوش وقتي به شبستان ميرود تا با خواهران خود ديدار كند:
		
شبستان همه پُر شد از گفت و گوي

ك��ه اين��ت س��ر و ت��اج فرهنگج��وي
()337

اين زيبايي حقيقتي است و از جان سياوش سرچشمه ميگيرد و با پاكي و نيكي او
گره خورده اس��ت .همچنان كه فلوطين ميگويد« :زيبايي با روح آدمي هم بسته است.
اين زش��تي اس��ت كه به روح افزوده ميش��ود و آن را ميآاليد .زيبايي همان زندگي
راستين روح است و جان آدمي اگر با خود تنها بود ،از زشتي رهايي مييابد .به همين
دليل تمام فضيلتها در حكم پاك شدن هستند( ».احمدي)70-71 :1374 ،
زيبايي خيرهكنندهی س��ياوش سبب ميشود كه سودابه در همان نگاه ا ّول به او دل
ببازد )162( .و بيآنكه به رسوايي اين دلباختگي ،بينديشد ،آن را آشكار سازد.
گرس��يوز هم اولين بار كه سياوش را ميبيند شگفتزده ميشود و در بازگشت از
اردوي ايران ،این شاهزادهی زیبا را براي برادرش افراسياب چنين توصيف ميكند:
		
زخـــوبي و ديـــدار و گــفتار او

زه��وش و دل و ش��رم و ك��ردار اوي

		
دلــير و ســخنگوي و گرد و سوار

ت��و گوي��ي خ��رد داردش در كن��ار
()980-81

پيران هم در اولين ديدار از جمال صورت سياوش به زيبايي سيرت او ،پي ميبرد
و دچار حيرت ميگردد:
		
نــگه كــرد پيــران به ديــدار اوي

ب��ه ُس��فت و ب��ر و ي��ال و گفت��ار اوي

		
بدو در ،دو چشمش همي خيره ماند

هم��ي ه��ر زم��ان ن��ام اي��زد بخوان��د
()1344-45
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پيران خردمند اس��ت و پس از تأمل بر زيبايي ظاهر و باطن س��ياوش ،در وي س��ه
ويژگي را باز ميشناسد و آن را در برابر سياوش بر زبان ميآورد :يكي نژادگي اوست.
()1348
		
و ديــــگر زباني بــدين راستي

بــ��ه گفتـــ��ار نيـك��و بياراس��تي

		
سه ديگر كه گويي كه از چهر تو

بب��ارد هم��ي ب��ر زمي��ن مه��ر ت��و
()1349-50

افراس��ياب هم با آن كه س��ياوش فرزند دشمن اصلي اوس��ت و منطق ًا بايد وي را
نكوهش كند ،جذب مغناطيس شخصيت سياوش ميگردد ،او را تحسين ميكند:
		
به روي سـياوش نگه كرد وگــفت

كـ��ه ايـن را ب��ه گيتـي نيابند جـــفت

		
نه زيـــن گونه مردم بود در جهان
		
وزان پس به پيـران چنين گفت رد

چنيـ��ن روي و بــ��اال و ف��رـ ّمه��ان

ك��ه كاووس پيرس��ت و ان��دك خ��رد

		
كه بشكيبد از روي چـونين پــسر

بدي��ن ب��رز و ب��اال و چندي��ن هن��ر

		
مــرا ديده چــون ديد ديـدار اوي

بمانــ��د دلــ��م خيــ��ره در كــار اوي
()1395-99

زيبايي باطن هم در س��ياوش ،كم مانند است و زمينهساز سالمت نفس او .چرا كه
او به آس��اني در برابر خواس��تهاي ضمير پنهان خويش ميايس��تد و البته ميدانيم كه
ايس��تادن در برابر اين خواس��تها بسي دشوار و نيازمند شكيبايي است .به همين دليل
است كه مسالهي رشد شخصيت و فرديتيافتگي ،در نهايت مسالهای اخالقي خواهد
ب��ود .اخالق در تعامل آدميان با يكديگر در جامعه ش��كل ميگيرد و محصول تأثير و
تأثر آنان در زندگي اجتماعي اس��ت .به همين دليل هميشه از «خوپذيري» نفس انسان
سخن گفته ميشود تا معلوم شود فرديت يافتگان كمتر زير نفوذ ديگران قرار ميگيرند.
سياوش براي تحقق خويش��تن خويش ناگزير بايد به فضايل اخالقي تكيه كند .به
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همين دليل او هرگز رذيلتهاي اخالقي را از هيچ كس ،حتي پدرش نه ميآموزد و نه
خود را آلودهي آنها ميكند اين را پيران در سياوش ديده و به افراسياب گفته است:
		
كسي كز پدر كـژي و خــوي بد

نگي��رد ازو ب��د خوي��ي ك��ي س��زد؟
()1230

ّ
كف نفس س��ياوش در برخورد با س��ودابه ،وقتي «پريچهره برداشت از رخ قصب»
( )305و حتي آشكارا گفت:
		
من اينك به پيــش تو اســتادهام

ت��ن و ج��ان ش��يرين ت��و را دادهام
()315

از خدا ميخواهد كه او را از كار ديو دور دارد )319( .همچنان كه يوس��ف وقتي

اي ،اِنَّ ُه لاَيُفل ِ ُح
ثو َ
زليخا او را به خود فرا ميخواند ميگويدَ « :م َعاذاهللِ،اِنَّ ُه َربّي ،ا َ ْح َس َ��ن َم َ

الظالمون» (قرآن ،يوسف« )23 :او مصمم است كه با پدر بيوفايي و با «اهرمن» آشنايي
ُ
نكند )320( .سياوش پاك اما متهم است .كاووس هم اين را ميداند .ا ّما در عين حال

او را به آزمون دشواري محكوم ميكند :عبور از آتش .سياوش كه از گوهر آتش است
و از لحاظ پاكي و بيگناهي به تن زردشت ميماند( .ياحقي ،)263 :1369 ،با اطمينان
به پاكي خود به درون تلي از آتش ميرود و بيآن كه آسيبي ببيند ،از آن بيرون ميآيد.
()531-58
يكي از فضايل اخالقي او بخش��يدن كس��ي اس��ت كه به وي س��تم كرده است .او
سودابه را ،پس از اين همه رسوايي ميبخشد)595( .
اما مهمتر از اين پايبندي به پيمان است كه سياوش نمونه بارز اين فضيلت است.
( 1079و  )1122او براي تحقق خويش��تن بايد به راس��تي و درستي تكيه كند .پس به
سوگند خويش وفادار ميماند ( )1115و حتي براي جلوگيري از فتنه و آشوب كه در
آن نيكي مغلوب بدي ميشود ،به سنت نياكان پايبند است)1160( .
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عناصر ناساز در وجود او
س��ياوش در عصر آميختگي نور و ظلمت زندگي ميكند .روزگاري كه هر كس در

ِ
خوب بد و ب ِد
آن آمیزهای از خوبي و بدي اس��ت .به س��خن ديگر آدميان اين روزگار
خوباند .اينان را ميتوان از رهگذر گفتار و رفتارشان كه روساخت پندار آنان است،
باز ش��ناخت .در دوران آميختگي عموم ًا آشفتگي بر درونها حاكم است و كمتر كسي
دروني منس��جم دارد .س��ياوش به رغم آش��فتگيهايي كه بر زندگي او حاكم است و
هر لحظه «بخت بد» او را ميپيچاند ،در مقايس��ه با اطرافيان خود ،دروني منس��جمتر و
يكپارچهتر دارد .بخت بد كه س��ياوش از آن شكوه دارد ،ميتواند نماد نااميدي او در
سپري كردن مراحل و مراتب كمال وي باشد .زيرا ميداند كه چه ميخواهد و ميداند
كه بايد اين خواسته ،به هر بهايي تح ّقق يابد و این همه مانع بر سر راه این تحقق وجود
سري و قانوني نهاني كه به
دارد .به نظر ميرسد در وراي اين آشفتگيها نوعي هنجار ّ
نظمي پنهان مرتبط است ،در وجود او جاي دارد.

س��ياوش را بهر كاري بزرگ س��اختهاند .اگر او در جامع��هي خويش ميماند و به
كمال ميرس��يد ،بيگمان قادر به نشان دادن سويهي مقابل اين كمال؛ يعني نقصهاي
موج��ود در اطرافش نبود و تصويري از آن چه بايد باش��د ارائ��ه نميكرد .چرا كه هر
تصوير از تقابل و به هم خوردن دو امر ناس��از حاصل ميش��ود .ميتوان بر آن بود كه
«س��فر» او به توران نماد سير كمالي او از خودآگاهي (ايران) ،به ناخودآگاهي (توران)
و شناخت ناخودآگاهي با رفتن به درون آن ،باشد .او «ارادهي كمال» دارد .پس بايد از
رويارويي خواست تحقق خويش و وظايفي كه جامعه بر عهدهاش ميگذارد ،نهراسد و
به چيزي ماندگارتر از «وظيفه» ،بينديشد .زيرا او براي رجحان تحقق خويشتن خويش
بر پذيرش موهبتهاي زندگي عادي ،به اين مبارزه كشيده شده است.
ب��ا اي��ن حال او نيز به مثابهي انس��اني در محاصره رويداده��اي محيطي در عصر
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آميختگي ،از غوغاي درون در امان نيس��ت .غوغايي كه در اثر برخورد با سودابه ،پدر،
افراس��ياب و گرس��يوز درون او را برميآش��وبد .غوغايي كه نه تنها يك س��ره بيروني
نيس��ت؛ بلكه اساس ًا در اثر تقابل دو ويژگي متقابل او؛ يعني پهلواني كه مبتني بر كردار
است و درونگرايياش كه بر دل و خيال استوار شده ،از درون او سر برميكند .مشكل
او تالش براي سازگار كردن اين تقابل است .و ميخواهد اينها را آشتي دهد .سياوش
«هم خردمند است و هم دلير و آمادهي پيكار .منتها در عرصهي دسيسه ،بيسالح است
و درمانده( ».رحيمي)116 :1371 ،
گذش��ته از توفي��ق يا ع��دم توفيق او در اي��ن راه ،اگر زندگي س��ياوش را در يك
دورهي طوالني از كودكي تا مرگ مطالعه كنيم ،درمييابيم كه گزارش به کمال در تمام
لحظههاي زندگي او مشاهده ميشود و اين «همانا فرايند رشد رواني تقريب ًا نامحسوس
فرديّت اس��ت و موجب ميش��ود كه ش��خصيّت فرد به مرور غنيتر و پختهتر شود».
(يونگ)241 :1377 ،

فردانيت و مكاشفه و تخيّل

گفته ش��د كه فردانيت هر كس عمدت ًا در ناخودآگاهي او شكل ميگيرد و محصول
اين ناخودآگاهي از رهگذر تصويرهاي خيالي ،كه تأثير بس��ياري بر روان دارند ،انتقال
مييابد .بنابراين در بررس��ي فرايند فرديّت سياوش ،بايد به آنچه از راه خواب ،تخيّل
فعال در طراحي دو ش��هر ش��گفتانگيز ،غيب داني ،و اهل راز بودن ،س��خن گفتن با

حيوانات و مصاديق پوش��يدهتر اين مكاش��فات كه در برخي كنشهاي او وجود دارد،
نظير ضميرخواني او در ميدان گوي و چوگان بازي ،توجه داشته باشيم.
يونگ بر اين باور است كه «خواب نه تنها به چگونگي زندگي خواب بيننده بستگي
دارد ،بل خود بخش��ي از بافت عوامل رواني آن است .او همچنين دريافت كه خواب،
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در مجموع ،از يك ترتيب و ش��كل باطني تبعيّت ميكند و نام آن را «فرايند فرديت»،

گذاشت( ».همان)240-41 :

در آن زمان كه با دسيسهها و «به گفتار گرسيوز بد ُكنشت» ( )2350روابط افراسياب
با س��ياوش تيره ش��ده بود و افراس��ياب براي جنگ با س��ياوش آماده شد ،سياوش به
فرنگيس ميگويد:
		
اگر راســــت گفتار گـرسيوز است

ز پ��رگار ،به��ره مرا مركــز اس��ــت
()2355

در آن روزهای هول و هراس و بيس��اماني ،س��ه روز «س��ياوش همي بود پيچان
چو مار» ( )2370و در ش��ب چهارم خوابي ترس��ناك ديد و آن را براي فرنگيس چنين
تعريف كرد:
		
چنان ديدم اي سرو سيمين به خـواب

ك��ه ب��ودي يك��ي بيك��ران رود آب

		
يـكي كــوه آتـــش به ديــگر كـران

گرفت��ه ل��ب آب جوش��ن وران

بــه يك ســو شـــدي ِ
		
آتش تيز گرد

برافروخت��ي زو س��ياوخش گ��رد

		
به يك دست آتش به يك دسـت آب

ب��ه پي��ش ان��درون پي��ل و افراس��ياب

		
بديـــدي مـــرا ،روي كـــردي دژم

دميــ��دي بــ��ر آن آتـــ��ش تي��ز دم

		
چو گرسيــوز آن آتـــش افــروختي

از افــروختـ��ن م��ر مــ��را س��وختي
()2377-82

روانشناس��ان و اسطورهشناس��ان بزرگ ،انس��ان را موجودي نمادس��از ميدانند و
يادآور ميش��وند كه محتويات ضمير ناخودآگاه آدمي به صورت نماد متج ّلي ميشود.
بنابراين ش��ناخت اين نمادها كه به شناخت ناخودآگاهي ميانجامد ،در فرايند فرديت
ضروري است .زيرا در خواب خودآگاهي و ناخودآگاهي آشتي ميكنند و فرد از دست
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كشمكشهاي آنها رها ميشود.
س��ياوش در خواب خود ،با يك تقابل دوگانه؛ يعني آب و آتش كه ميتواند نماد
تقابل او با افراسياب باشد ،مواجه است .در اين خواب سياوش آب و افراسياب آتش
است .آب «چــش��مهي حـــيات ،وسيـــلهي تــزكيه و مركز زندگي دوباره است».
(ش��واليه و گربران )3 :1378 ،آتش كه خود كنشهاي متضاد روشنايي و پاك كنندگي
و نابودگري را در خود جمع كرده ،با آب در تقابل است و در يك نگاه كلي آب آتش
را فرو مينش��اند و اين ميرساند كه در نهايت پيروزي با آب؛ يعني سياوش است .به
هر روي آتش در افراس��ياب نماد اش��تياقها و نفسانيات (به خصوص عشق و خشم)
است( .همان)60 :
خواب افراسياب ،در جنگ ايران و توران به فرماندهي سياوش كه او را به مصالحه
ناگزير ميكند ،اگر چه به حاالت روحي اش مربوط است ،از اين جهت كه با سرنوشت
س��ياوش و فرزند او ،كيخسرو ،كه هنوز در پش��ت سياوش است و قرار است در بطن
فرنگيس براي باليدن جاي گيرد ،در پيوند است و در خور تأمل .در اين خواب« ،بيابان»،
«مار»« ،گرد»« ،عقاب»« ،زمين خش��ك»« ،ب��اد» ( )775-78كه در ابيات بعدي كمابيش
تفسير ميشوند و معلوم ميشود كه سپاهي از ايران براي سرنگوني حكومت او به توران
خواهد آمد و سرانجام او را به دو نيم كرده ،حكومت او را بر باد ميدهند)779-791( .
يكي ديگر از «مكاش��فات» س��ياوش ،خبر دادن از آينده است .او در يك گفتوگو
با پيران ميگويد:
		
فــر يزدان دهـم
مــن آگاهي از ّ

ه��م از راز چ��رخ بلن��د آگه��م

		
بــگويم تــو را بودنيها درست

ز اي��وان و كاخ ان��در آي��م نخس��ت

		
بــدان تا نــگويي و بينـي چنان

ك��ه اي��ن ب��ر س��ياوش چرا بُ��د نهان
()1849-51
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س��ياوش به تأويل خواب و اي��ن كه محتواي آن تحقق خواه��د يافت ،باور دارد.
بنابراي��ن پيش از مرگ به فرنگيس ميگويد «خواب من ،به جاي آمد و تيره ش��د آب
م��ن» ( )2397و از اي��ن پس مرگ خود را حتمي ميداند و به همين دليل آن چه را كه
پس از مرگ او روي خواهد داد« ،پيشگويي» ميكند:
		
از اين پـــس به فـرمان افراســياب

خ��رم درآي��د ب��ه خواب
مـ��را بخ��ت
ّ

		
ببـــرند بر بــيگنه ايـــن ســـرم
ّ

ب��ه خ��ون جگ��ر ب��ر نهن��د افس��رم

		
نه تـــابوت يابم ،نــه گور و كـفن

ن��ه ب��ر م��ن بگري��د كس��ي زانجم��ن

بــمانم به ســان غــريبان به خاك		

س��رم گش��ته از م��ن به شمش��ير ،چاك

		
بــه زاري تــو را روز با نــان شاه

س��ر و ت��ن ب��ر هن��ه ب َ َرن��دت ب��ه راه...
()2411-15

بدين ترتيب س��ياوش به خ��واب باور دارد و آن را «فرمان غي��ب» ميپندارد و به
همين دليل هيچ تالش��ي براي تغيير وضعيت خويش نميكند و منتظر آن حادثه بزرگ
ميماند .اين پيشگويي كه از آن پس به واقعيت ميپيوندد ،با يك رفتار ماورايي ديگر
پايان مييابد .او به س��وي آخر اس��بان ميرود و «شبرنگ بهزاد» ،اسب خاص خود را
كه حتي به گفتهي برخي «ميان اين اس��ب و معني اسم سياوش ارتباطي موجود است»
(صفا ،)511-12 :1369 ،مييابد و س��رش را به بر ميگيرد و افس��ار و لگام از سر او
برميدارد و
		ك��ه بي��دار دل ب��اش و ب��ا ك��س مس��از
به گـــوش انــدرش گفت رازي دراز
		
چو كيـــخسرو آيد به كــين خواستن

عـــنان��ش تــــو را بايــــد آراس��ـــتن

		ك��ه او را ت��و باش��ي ب��ه كي��ن ،بارگ��ي
از آخـــر ببُر دل بـه يـــك بـــارگي
		
ورا بـــارگي باش و گـــيتي بـكوب

ز دش��من ،ب��ه نعل��ت ،زمي��ن را ب��روب
()2443-46
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رازآميزي اين كنش س��ياوش وقتي بهتر معلوم ميش��ود كه دريابيم اس��ب نماد
آزادي ،پايداري ،پيروزي و جنگ اس��ت (جابز )15 :1370 ،اسب در روانكاوي ،نماد
روان ناخودآگاه يا روان غيربش��ري ،دانسته ميشود( .شواليهوگربران )136 :1378 ،از
اين گذش��ته (خود) ،به طور معمول به صورت يك حيوان نمود پيدا ميكند و طبيعت
غريزي ما و پيوند آن با محيط را نمادين ميكند( ».يونگ)310 :1377 ،
يكي ديگر از مصاديق فردانيت او ،س��اختن گنگ دژ و سياوش��گرد است .زيرا اين
هر دو رازآميزند و از رهگذر مكاش��فه و تخيل ساخته ميشوند .فردوسي هم در هنگام
روايت ماجراي ساخته شدن گنگ دژ اگر چه اين عنصر داستان در چاپ مسكو در بخش
الحاقي آمده ،به اين امر اش��اره ميكند و ميگويد« :يكي داس��تان گويمت بس شگفت».
( )1763گنگدژ از غايت خر ّمي بهارخانه و گنگ بهشت و بهشت گنگ ،ناميده ميشده
(ياحقي )368 :1369 ،و به همين دليل با هيچ شهري در تاريخ سنجيدني نيست:
		
كه چونگنگدژ درجهان جاي نيست

بــر آن ســـان زمينـــي دالراي نيســت
()1785

«گنگ دژ را گويند كه داراي دس��ت و پاي ،افراش��ته درفش ،هميشه گردان،بر سر
ديوان بود .كيخس��رو آن را به زمين نشاند( ».دادگي« )138 :1369 ،كنگدز ،دزي است
كه س��ياوش آن را براي ديوان ساخت و تا آمدن كيخسرو متحرك بود( ».مينوي خرد،
)39 :1364
اين دژ هفت ديوار از س��نگ ،فوالد ،شيش��ه ،سيم ،زر ،كهربا و ياقوت داشته است.
چهارده كوه و هفت رود قابل كشتيراني و هفت مرغ كه حاكم آنجا را ياري ميكردهاند
در آن بوده است .خاك آن چنان مرغوب بوده كه در اثر بول خري ،در يك شب گياهي
ب��ه بلندي مردي در آن جا ميرويد .پانزده در به بلن��دي پنجاه مرد دارد .بلندي دژ به
اندازهي تير پرتاب مردي جنگجوي اس��ت .از دري تا در ديگرش هفت صد فرسنگ
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است .پر از سنگها و اشياي قيمتي و جواهرات .از همه مهمتر «پشوتن گشتاسپان» با
هزار پيرو خود در آن اقامت دارند و در پايان به ايران شهر ميآيند و دين و پادشاهي
را دوباره مس��تقر ميكنند( .همان )140 :به ديگر سخن رستاخيز از اين شهر بيهمانند
آغاز ميشود( .ياحقي)263 :1369 ،
گن��گ دژ در آيي��ن مزدايي از اين روي اهميت دارد كه يكي از پس��ران زردش��ت
(خورش��يد چه��ر) در آن س��كونت دارد و از آن جا پش��وتن را در جن��گ آخرالزمان
راهنمايي خواهد كرد( .صفا)513 :1369،
س��ياوش وقتي با پيران س��خن ميگويد ،خود به شگفتي اين بنا اشاره ميكند و آن
فر الهي ميداند:
را محصول ّ

كهچـــونگنگ دژ در جهانجاي نيست

چن��و شارس��اني دالراي نيس��ت

فـــر نيكي دهـــش يـــار بـــود
مـرا
ّ

خردمن��دي و بخ��ت بي��دار ب��ودن
()1833-34

سياوش��گرد شهر ديگري است كه از س��ياوش به يادگار ميماند و در زيبايي بدان
مثل ميزنند« :شد آن شهر خرم يكي داستان )1914( ».شهري زيبا كه در خارستاني بنا
ميشود «كه بُد پيش از آن سر به سرخارسان» .)1928( .پيران معتقد است كه «سروش»
ساخت آن را به سياوش الهام كرده است.
		
مگر خود ســـروش آوريدش خـــبر

ك��ه چون��ان نگاري��د آن ش��هر و ب��ر
()1965

استحاله به گياه
يكي از بخشهاي رازآميز داستان ،استحاله سياوش يا خون او به گياه است .گياهي
كه به گفتهي فردوسي ميان ريختن خون سياوش به خاك و روييدن آن فاصلهيي وجود
ندارد و جز خدا كسي از چگونگي آن آگاه نيست .زيرا هنگامي كه «گروي زره آن بد
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زشت خوي» ( )2627طشتي زرين نهاد و سر از تن سياوش جدا كرد:
هـــمانگه كه خون اندر آمد به خاك		

دل خ��اك ه��م در زم��ان گش��ت چ��اك

		
گيـــاهي بر آمد هـــمانگه ز خــون

ب��دان ج��ا كه آن طش��ت ش��د س��رنگون

		
به ســـاعت گياهي از آن خون برست

ج��ز ايزد ك��ه داند ك��ه آن چون برس��ت؟
()2631-33

«ايـــ��ن گياه نش��ـــان زندگي پس از مرگ و مداومت حيات س��ياوش اس��ت».
(مس��كوب )71 :1351 ،بنابراين ميتوان بر آن بود كه «مرگ ،س��ياوش را ميكشد ،ا ّما
نيس��ت نميكند( ».همان) اين گياه وجه نمادين خواس��ت آرماني دوستداران سياوش
اس��ت تا تولدي دوباره يابد و راه راستين خود را ،تداوم بخشد .بدين سان او شهيد و
جاودانه ميش��ود و از رهگذر گياه «سياوش��ان» به درون جان آيندگان راه ميجويد تا
همواره به خون تيره و فس��ردهيي كه در رگهاي زندگي به س��ختي جابهجا ميشود،
سرخي و تازگي ،جريان و پويايي بخشد .زيرا «گياه نماد زايش دايمي و جريان بدون
توقف نيروي حياتي است( ».شواليه و گربران ،ج )797 :4
فرمان گرفتن از درون
س��ياوش آلودهي زندگي درباري نميشود و از «جوهر «خرد» دركي طبيعي» دارد.
(يونگ )244 :1377 ،او پيروي از دس��تور درون را وظيفهي خويش ميداند و در تمام
داس��تان ديده ميش��ود كه هيچ انديشهيي را بر آن برتري نميدهد و از اين گذشته اين
امر را آش��كارا بيان ميكند و بدان پايبند ميماند .زيرا به درس��ت دريافته اس��ت كه
«دروغ و عدم صداقت ،انسان بزرگ را از قلمروي دروني دور ميكند( ».همان)242 :
سياوش از آن روي كه به تحقق فرديّت ميانديشد ،مشاهدهي رفتارهاي اطرافيان و
مقايسهي آنها با آن چه در ذهن دارد ،او را مردد نميكند و ناسازگاري بيرون با درون
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او سبب نميشود كه از خود بپرسد «چه بايد كرد؟»؛ بلكه فقط به اين ميانديشد كه بايد
«آگاهان��ه به توانايي ناخودآگاه گردن نهد ،تنه��ا بايد گوش فرا دهيم تا بفهميم تماميت
درونيمان؛ يعني «خود» در هر لحظه و وضع خاص از ما چه ميخواهد( ».همان)249 :
سياوش در نمايش درون خود و پايبندي به فرمان آن ،به مرحلهاي ميرسد كه حتي
افراسياب را در سنيني كه شخصيت او شكل گرفته و تغيير آن دور از انتظار است ،تحت
تأثير قرار ميدهد .سياوش «در حقيقت زنداني پاك دلي خود است .گويي نور ناب است كه
هر جا هست تاريكي نيست و در نتيجه تنها روشني خود را ميبيند( ».مسكوب)62 :1351 ،
س��ياوش ش��خصيتي خاص دارد .زيرا مجموعهي حاالت درون��ي و رفتارهاي او
سلس��لهي واحدي را ميس��ازد و اين زنجيرهي حاالت و كنشها در طي زمان تداوم
مييابد و «هويت» او را تش��كيل ميدهد .ا ّما از آن روي كه پندار ،گفتار و كردار او كه
ابزارهاي واكنش او در برابر رويدادهاس��ت ،بر خالف واكنشهاي كما بيش يكسان
عم��وم مردم در برخورد با رويدادهاي بيرون ،ويژگياي ش��خصي دارد و با توجه به
ويژگيه��اي جس��ماني او كه با خود آورده ،و تماي�لات و گرايشهايش كه به تجربه
دريافت��ه« ،منش» خاص او را به وجود ميآورد .منش آدميان اگر نگوييم به طور مطلق
تغييرپذي��ر نيس��ت ،بيگمان به آس��اني دگرگوني نميپذيرد .به همين دليل اس��ت كه
كاووس ،سياوش را هفت سال ميآزمايد ،ا ّما او همان است كه بود:
		
چنـــين هفت ســـالش همي آزمود

ب��ه ه��ر كار ،ج��ز پ��اك زاده نب��ود
()140

هنگامي كه كاووس به او پيشنهاد ميكند كه به شبستان رود و يكي از دوشيزگان
را برگزيند ،به دليل حس ناخوش��ايندي كه نس��بت به س��ودابه دارد ،ميپندارد كه اين
نــيز جزو آزمــونهاي پدر اس��ت .او «عــادت ًا مرد بــد گمــان و باريكبيني است».
(اسالمي ندوشن)176 :1369 ،
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گـــماني چـــنين برد كاو را پـــدر

پژوه��د هم��ي ،ت��ا چ��ه دارد ب��ه س��ر

		
كه بـسيار دان بود و چـــيره زبـــان

هش��يوار و بين��ادل و ب��د گم��ان
()184-85

كاووس او را ميپژوهد تا چه در «س��ر» دارد .در حالي كه سياوش بينادل است و با
"دل "ميانديش��د .او به دليل آن كه شاه را آزمايندهي خود با معياري ديگر مييابد و نيز
به دليل آن كه شاه نميتواند وسوسههاي سودابه را در پشت «نقابي» كه به چهره دارد،
دريابد« ،بسيچيد و با خويشتن راز كرد» ( .)186البته همين گزينش راه احساس و دل و
برتري دادن آن به راه عقل جزوي ،مركز تمام دشواريهاي او در تعامل با ديگران است.
آن چه براي س��ياوش اهميت دارد ،دس��توري است كه از درون ميگيرد و اين گره
گاهي در ش��كل دادن به سرنوش��ت اوس��ت .بنابراين وي به پيماني كه با دشمن بسته
اس��ت پايبند ميماند و به دليل درس��ت بودن كارش ،بيبيمي از پدر و بدون توجه به
پندهاي دو دوست و همرزمش ،بهرام و زنگهي شاوران ،كه به او ميگويند:
دلـــت گر چنين رنجه گـــشت از نوا

ره��ا ك��ن ،كس��ي نيس��ت بر ت��و گوا
()1147

پايبند نداي درون ميماند و مس��ئوليت جان گروگانها را بر دوش خود احساس
ميكند و چون تصميم خود را گرفته است ،فرمان يزدان را بر فرمان شاه برتري مينهد
و باور دارد كه هر كس سر ز فرمان يزدان بتابد «خويشتن» خويش را نخواهد يافت:
نپـــذرفت از آن دو خـــردمند ،پنـــد

دگـــ��ر بـــ��ود راز س��ـــپهر بلن��د

چـــنين داد پاســـخ كه فـــرمان شـاه

ب��ر آن��م ك��ه برت��ر ز خورش��يد و م��اه

و ليـــكن به فـــرمان يـــزدان ،دلــير

نباش��د ،ز خاش��اك ت��ا پي��ل و ش��ير

كسي كاو ز فـــرمان يـــزدان بـــتافت

سراس��يمه ش��د« ،خويش��تن» را نياف��ت
()1155-58
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او به صراحت ميگويد كه «فرمان يزدان» ،كه همان فرمان درون است ،براي انسان
مت ّعهد الزماالجرا است ،سياوش «در شما راستاني است كه هر چند يك بار ،ميآيند تا
اين گيتي گرفتار را به سامان رستگار رسانند( ».مسكوب)29 :1351 ،
پايبندي او به انسانيّت ،سبب ميشود كه از جنگ و ريخته شدن خون بيگناهان،

بي��زار گردد .بنابراين راه��ي را برميگزيند كه در قاموس كاووس نيس��ت و ناگزير با
خواس��تهاي پدر ،در تقابل قرار ميگيرد و راهي جز س��رپيچي از دس��تور او برايش
باقي نميماند:
		
به خيـــره همي جـــنگ فرمــــــايدم

بترســم كــه ســوگند بگزايـــدم

		
همي ســـر زيـــزدان نبــاي كشـــــيد

ز راه نيــاكان نبايـــــد رميــــــد
()1115-16

پس فرمان كاووس معيار نيست؛ بلكه او گوش به فرمان درون سپرده و پندار ،گفتار
و كردار خويش را با «ترازوي» اين ندا ميس��نجد .او در تحويل دادن گروگانها ،بيش
از هر چيز نگران عقوبت الهي است:
به نزديـــك يزدان چـــه پـــوزش ب َ َرم

ب��د آي��د ز كار پ��در ب��ر س��رم

ورايـــدون كه جـــنگ آورم بيگـــناه

چني��ن خي��ره با ش��اه توران س��پاه

جهـــاندار نپســـندد ايـــن بـــد زمن

گش��ايند ب��ر م��ن زب��ان انجم��ن
()1090-92

به ياد بياوريم كه س��ياوش در پاسخ تهديد س��ودابه كه گفت :اگر تسليم خواست
من نشوي
		
كنـــم بر تـــو بر پـــادشاهي تبـــاه

ش��ود تي��ره بر چش��م تو ه��ور و ماه

		ك��ه از«به��ر دل» م��ن ده��م «دين» ب��ه باد
سيـــاوش بدو گفت كاين خود مباد
()362-63
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س��ياوش كينهتوزي و برگش��تن از باورهاي قلبياش را كه فرمان شيطان است و با
فرمان درون س��ازگار نيست ،نميپسندد .حتي اگر اين سرپيچي از فرمان شاه سبب از
دست دادن تاج و تخت امپراطوري عظيمي چون ايران باشد:
		كش��يدن س��ر از آس��مان ب��ر زمي��ن
به كـــين بازگشتن ،بـــريدن زديـن
		كج��ا ب��ر ده��د گ��ردش روزگار
چنين كـــي پسنـــدد زمن كردگـار
		ك��ه نام��م ز كاووس مان��د نه��ان
شوم گوشهيي جـــويم اندر جــهان
		ك��ه
چو روشن زمـــانه بدان ســـان بود

فرم��ان

دادار

كيه��ان

ب��ود

()1126-29

او براي گذر از توران «زنگه» را به نزد افراسياب ميفرستد و او را از قصد خويش
براي صلح و بازنگشتن به ايران ،آگاه ميكند و براي اين كه خيال اين دشمن را راحت
كند ميگويد:
		
از ايـــن آشتي جنگ بهر من است

هم��ه ن��وش ت��و درد و زه��ر م��ن اس��ت

		
ز پيـــمان تو ســـر نكردم تـــهي

وگ��ر ن��ه چ��ه بمان��م ز تخ��ت مه��ي

		
جـــهاندار يـــزدان پناه من اسـت

زمي��ن تخ��ت و گ��ردون كاله من اس��ت
()1176-78

حت��ي پدر او ه��م در وادار كردنش به عب��ور از آتش ،ميگوي��د :بيگناهان گزند
نميبينند .گر چه او به راستي اين مسأله را باور ندارد:
		كـــ��ه ب��ر بيگناهـــ��ان نياي��د گزن��د
چنـــين است فـــرمان چرخ بـلند
()501

و خود در لحظهيي كه ميخواهد گام در آتش گذارد ،به پدر ميگويد:
سري پـــر ز شرم و بـــهايي مـــراست

اگ��ر بيگناه��م رهاي��ي مراس��ت

ور ايــدون كه زيـــن كار هســـتم گناه

جه��ان آفرين��م ن��دارد ن��گاه
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ازي��ن ك��وه آت��ش نياب��م تب��ش
()540-42

رنج راستين

رنج ،يكي از عوامل رشد شخصيت است و اساس ًا«فردانيت فرايندي رنجآور است؛
يعني هر گامي كه در اين مس��ير برداش��ته ميشود با رنج معنوي شديدي همراه است.
يعني فرانمود ش��وريدگي من ( )egoاس��ت در برابر قهري كه خويش��تن ( )Selfبر آن
اعمال ميكند( ».مورنو)44 :1380 ،
رنج در راه كمال سبب ميشود كه فرد بين شادي و اندوه خويش رابطهيي معنيدار
بيابد و ميان آنها تعادل برقرار كند.
انس��ان س��الم از بربستن رنج به خود بيزار اس��ت و به دليل گام نهادن در راه كمال
ناگزير بايد دش��واري راه و رنج ناشي از آن را تحمل نمايد .زيرا رنج راستين «الزمهي
بلوغ و پختگي است( ».همان )44-45 :به تعبير بهتر آن كس كه ميفهمد ،رنج ميبرد.
زي��را در مس��ير تحقق خود ،ناگزير با آنان كه در اين انديش��ه نيس��تند ،در تقابل قرار
ميگيرد و بايد نارواييهاي بس��ياري را تحمل كند و اينها خود هس��تهي اصلي رنج
اوست .زيرا همنوا شدن با بيدردان را تاب نميآورد.
يكي از خاس��تگاههاي رنج سياوش آن چنان كه خود ميگويد« ،بخت بد» اوست.
( )1099ا ّما وقتي زندگي او را بررسي و بر پندارها ،گفتارها و رفتارهايش تأ ّمل ميكنيم
درمييابيم كه اين بخت بد نيس��ت كه بال و گرفتاري را به س��ر او آوار ميكند؛ بلكه
رنج او حاصل تقابل او با كساني چون سودابه ،كاووس ،افراسياب و گرسيوز و پيشتر
ديديم كه بخت بد نماد نااميدي او از تحقق خويش��تن خويش اس��ت .زيرا س��ياوش
هرگز قادر نيس��ت با بديهايي كه از جانب اينان صادر ميش��ود و زندگي او را تيره
و تار ميكند ،در س��ازد .اينان در برخوردش��ان با سياوش فقط منافع خود را ميبينند و
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ميخواهند و همين نگاه سودجويانه ،اسباب رنج او را فراهم ميآورد .ا ّما سياوش اين

رنج را بر شادي ترجيح ميدهد .زيرا بدون اين رنج «خويشتن» او تح ّقق نمييابد.
خويشتن

خويش��تن يكي از اصطالحات يونگ براي بازنمود فرايند فرديت است« .خويشتن
فرانمود كليّت و تماميت انس��ان؛ يعني تمام محتويات هشيار و ناهشيار» آدمي است و
براي دستيابي به آن «ميبايد نخست تقابل و تضاد را ،يعني نيك و بد ،آگاه و ناآگاه،
نرينه و مادينه ،نور و ظلمت را به هم نهاد تازهاي بركشيد ،كه به طرزي نمادين توسط
وحدت اضداد ،تبيين شده است( ».مورنو)75-76 :1380 ،
توس��ل به خويشتن س��بب رهايي از بيگانگي و رسيدن به يگانگي در وجود است.
ّ

«س��ياوش به خويشتن خود وفادار ميماند( ».مسكوب )38 :1351 ،او براي تحقق اين
امر بر آن اس��ت كه از فرمان كاووس س��رپيچيكند و دو س��وي تضاد؛ يعني ايران و
توران را ،كه ميتوان آن دو را نماد نور و ظلمت و خير شر دانست ،به هم نزديك و در
صورت امكان با هم س��ازگار كند .اين انديشه بيگمان با خويشتن او كه از ژرفترين
اليهي ناخودآگاه او به وي ابالغ ميشود ،سرچشمه ميگيرد .البته خويشتن سياوش نه
تنها در برقراري صلحي پايدار به مثابهي انسانيترين كنش روزگارش؛ بلكه در آن چه
ايجاد ميكند ،نظير گنگ دژ و سياوشگرد هم نمادين ميگردد .اينها نشانههايي هستند
كه توانمنديهاي سياوش را تجسم ميبخشند و به تعبيري ديگر ظرفهايي هستند كه
تولد دوبارهي سياوش در آنها روي ريخته و نمايان ميشود.
به هر روي نمادهاي مقدّ س ،مثل گنگ دژ ،كه همواره با شگفتي از آن ياد ميشود
ابزاري است براي وصف ناسازههايي كه به طريق ديگر نميتوان آنها را وصف كرد.
«خويشتن ،نمونهيي از همين توانايي است .زيرا خويشتن خواهان پيوند تقابلهاست».
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(همان)79 :
البته خود «خويشتن» هم به مثابهي سر نمون حاوي اين ناسازهها هست .از سويي
امري معين و از ديگر س��وي به طور کامل نامش��خص و داراي ماهيتي توصيفناپذير
اس��ت .ا ّما البته اين تناقضها كه به طور كلي در قالب خير و ش��ر نموده ميشوند ،اگر
چه در برابر هم ميايستند ،همزاد و جداييناپذيرند.
خويش��تن از درون آدميان برميخيزد تا بيانگر نيازهاي مادي و معنوي آنان باش��د.
وقتي اين نيازها در آدمي به تعادل ميرس��ند و تضادهاي درون ،به جاي گزينش يكي
متحد شوند ،آدمي كامل ميشود،
از دو سويه و سركوب كردن سويهي ديگرش ،با هم ّ
نه اين كه به طور قطعی به كمال برسد.
چشمپوشي از مقاصد سودجويانه
يكي از راههاي تح ّقق خويشتن ،چشم پوشي از منافع و مطامعي است كه از سويي
به آزمندي پر و بال ميدهد و از ديگر سوي به ديگران آسيب ميرساند و چون اين هر
دو درون را متالطم ميكنند و ذهن را برميآشوبند ،از كنشهاي ناپسند و ناروايي است
كه زندگي را از جريان طبيعي بيرون ميبرد .بديهي اس��ت اين چشمپوش��ي از مقاصد
س��ودجويانه به دليل زيستن در جامعهيي كه بر منفعتطلبيها استوار است ،بر خالف
جهت آب شنا كردن و كاري به غايت دشوار است و به همين دليل تني پهلوان و رواني
خردمند ميخواهد .ا ّما به هر روي آن كه از اين مقاصد پليد چشم ميپوشد به آن چه
نهان است دست مييابد« .در عرفان يوناني چنين آمده است :هر چه را اندوختهاي از
دست بده تا دوباره به دست آوري( ».مورنو)58 :1380 ،
سياوش به جريان طبيعي زندگي ميانديشد و نميخواهد زالل آن را با سودجويي
بيااليد .افق ديد او بس��يار گسترده اس��ت .او براي رويدادهاي پس از خود همان قدر
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ارزش قايل اس��ت كه براي مسايل پيش روي خود .ا ّما او در جامعهيي زندگي ميكند
كه حقارت ديد ،بس��يار است و غالب آنان كه در كنار او زندگي ميكنند ،جز به منافع
خود به چيزي نميانديشند .يونگ ميگويد افرادي كه در زندگي اجتماعي نيرومنداند،
در زندگي خصوصي كودكي بيش نيس��تند .براي اين كه تمام چيزهايي را س��ود فردي
براي آنان دارد ،سركوب ميكنند( .همان)67 :
يون��گ بر اين باور بود كه «آنهايي كه در جوامع��ي محكمتر از جوامع ما زندگي
ميكنند ،راحتتر از ما لزوم چشمپوشي از مقاصد سودجويانهي حاكم بر ذهن خودآگاه
را كه مانع شكوفايي وجود درونيمان ميشود ،در مييابند( ».يونگ)246 :1377 ،
س��ياوش وقتي از تاج و تخت ايران كه گذش��تن از آن دلي آگاه ميخواهد ،چشم
پوش��يد ،تكليف خود را با چيزهاي ديگر روشن كرد« :چون كه صد آمد ،نودهم پيش
ماس��ت» .پيران در سخن گفتن با افراس��ياب براي ترغيب او به نگهداشت سياوش در
خاك توران ،به اين امر اشاره كرده ،ميگويد:
اگر خود جـــز اينـــش نـــبودي هنر

ك��ه از خ��ون ص��د نام��ور ب��ا پ��در

بر آشفــت و بگذاشت تخـــت و كاله

ب��ه كهت��ر س��پرد و خ��ود آمد ب��ه راه

نـــه نيـــكو نـــمايد ز راه خــــــرد

كزي��ن كش��ور آن نام��ور بگ��ذرد
()1207-209

او به «گوش��هيي در جهان» بس��نده ميكند )1128( .و در پاس��خ پيران براي راضي
كردن او به ازدواج با فرنگيس ميگويد:
نـــه در بـــند گاهم ،نه در بنـــد جاه

ن��ه خورش��يد خواهم ،نه روش��ن كاله
()1589

او هرگز به منافع خود نميانديش��د؛ بلكه بر آن اس��ت كه بايد ديگران از تالش او
بهرهمند گردند .چون چنين است ،به رغم آگاهياش از بيبهره ماندن از لذت ناشي از
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گنگ دژ در تمام كردن آن به خود ترديدي راه نميدهد.
گذشتن او از حق خود ،پس از اثبات گناهكاري سودابه و درخواست او از شاه براي
عفو سودابه ،يكي از وجوه جوانمردي اوست:
به من بـــخش ســـودابه را زين گـــناه

پذي��رد مگ��ر پن��د و آي��د ب��ه راه
()596

وقتي بهرام و زنگهي ش��اوران س��ياوش را براي آشتي با پدر و پذيرش شرايط او،
پند ميدهند ،آش��كارا مشاهده ميشود كه آنان به روزهايي ميانديشند كه اين شاهزاده
بر تخت كيان تكيه زند و اين دو را به خود نزديك كند .ا ّما س��ياوش كه رويدادهاي
جهان و افق فكرياش از يك جنس نيس��ت ،فقط به «خويش��تن» ميانديشد و به اين
اندرزها كه ميگويند:
مـــكن خــــيره انديشـــه بر دل دراز

سر او [كاووس] به چربي به دام آر باز

مـــگردان به مـــا بـــر دژم روزگــار

چ��و آم��د درخ��ت بزرگ��ي ب��ه ب��ار

پـــر از خون مكن ديده و تاج و تخت

مخوش��ان زب��ن خس��رواني درخ��ت

ي تو تخـــت و كــاله
نه نيـــكو بود ب 

س��پاه و س��را پ��رده و ب��ارگاه
()1149-52

وقعي نمينهد و به گفتهي فردوسي چون «دگر بود راز سپهر بلند» ،)1155( .شايد
در دل بر ناصحان ميخندد.
او در توران هم به مقاصد سودجويانه نميانديشد .با آن كه دختر پيران و سپس دختر
افراس��ياب ،دو چهرهي برجستهي حكومت توران را به زني ميگيرد و دو شهر بزرگ و
نامآور ميسازد ،به چيزي دل نميبندد .اين مسالهيي است كه پيران دريافت ه است:
بـــدو گفت پيـــران كزين بــوم و بر

چنان��ي ك��ه باش��د كس��ي ب��ر گ��ذر
()1535
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آنيما
«هي��چ مردي به طور کامل مردانه نيس��ت؛ بلكه هم��واره در وجودش چيزي زنانه
دارد( ».مورن��و )60 :1380 ،به راس��تي تمام م��ردان عواطفي دارند ك��ه از ژرفترين
اليههاي روان و از زن درونش��ان سرچشمه ميگيرد .چيزي كه مردان اغلب ميكوشند
آن را پنهان كنند .در حالي كه اين ويژگي س��بب ميش��ود ك��ه ذات و فطرت زنان را
بازشناسند.
آنيم��ا يك��ي از ويژگيهاي ضمي��ر ناخودآگاه فرد را آش��كار ميكن��د و چون به
دريافته��اي ما قبل تجربي بازميگردد ،ب��راي زندگي ارزش وااليي دارد .براي يافتن
ر ّد پاي آنيما در فرديت افراد بايد به خوابها ،ژرفانديش��يها و صور خيال آنان راه
جس��ت تا به گرايشهاي رواني زنانهي مرد ،نظير «احساس��ات و خلق و خوي مبهم،
مكاشفههاي پيامبر گونه ،حساسيتهاي غيرمنطقي ،قابليت عشق شخصي ،احساسات
نس��بت به طبيعت و س��رانجام روابط با ناخودآگاه كه اهميت��ش از آنهاي ديگر كمتر
نيست» ،دست يافت( .يونگ)270 :1377 ،
بدين ترتيب معلوم ميش��ود كه آنيما به ژرفترين اليهي ذهن ناهشيار راه مييابد
و ارزشهاي��ي نهفته در درون دل را تداعي ميكند .ميت��وان آنيما را «راديوي دروني
انگاش��ت كه با تنظيم طول موج ،صداهاي بيگانه را حذف ميكند و تنها صداي انسان
بزرگ را ميگيرد( ».همان)278 :
سياوش بيآن كه احساساتي باشد ،احساسي نرم و لطيف دارد .چيزي كه آدمي انتظار
ندارد در يك پهلوان مشاهده كند .او در عزاي مادرش ،پيش چشم ديگران زار ميگريد:
		
سيـــاوش زگاه اندر آمـــد چو ديو

ب��ر آورد ب��ر چ��رخ گ��ردان غري��و

به تـــن جامهي خسروي كرد چاك		

ب��ه س��ر ب��ر پراگن��د تاري��ك خ��اك
()146-47
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در اين عزا س��ياوش چنان اندوهگين و ماتمزده اس��ت كه هر بار با ديدن آشناياني
كه به مجلس عزا وارد ميشوند ،بيتابي از سر ميگيرد .كاري كه غالب ًا زنان در مراسم
عزاداري ميكنند.
		
چو طوس و فـــريبرز و گودرز و گيو

چ��ه ش��هزاده ،چ��ه پهلوان��ان ني��و

سيـاوش چـــو رخســـار ايشان بديد

ز دل بـــ��از آه دگـــ��ر بركش��ـــيد
()152-53

اي��ن بيتاب��ي تا بدان حد اس��ت كه گ��ودرز او را به صبر و تح ّم��ل دعوت ميكند.

( )155-57سياوش در سخن گفتن با پيران نيز ،ايران را به ياد ميآورد و چونان انساني
درونگراي ميگريد:
		
عنان تـــكاور هـمي داشـــت نـــرم

هم��ي ريخ��ت از دي��دگان ِ
آب گ��رم

		
بـــدو گـــفت پيران كه اي شــهريار

چ��ه ب��ودت كه گش��تي چنين س��وگوار

		
چنيـــن داد پاســـخ كه چـــرخ بلند

دل��م ك��رد پ��ر درد و جان��م نژن��د
()1828-30

این حال را میتوان در مراس��م وداع او با فرنگیس هم كه احس��اس نرم و لطيف و
اندوهگنانهي س��ياوش را بر ميانگيزد ،مش��اهده كرد :فرنگيس تج ّلي آنيماي سياوش
اس��ت و س��ياوش در او تصوير زن جمعي خود را ميبيند .برخورد او با س��ودابه كه
نماد زن بد اس��ت و جريره كه حس زنانگي او را بيدار ميكند ،زمينهاي ميش��ود براي
همسويي با فرنگيس كه از جنس زن درون يا بخش زنانهي شخصيت اوست .با وجود
آن كه فرنگيس بايد چيزي از تيرگي افراس��ياب را به ارث برده باشد ،وقتی نور وجود
س��ياوش بر تيرگي او غلبه ميكند و با س��ياوش اتحاد مييابد و به جزئي از او مبدّ ل
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ميشود ،حتّي با ظلمت پدر ،براي دفاع از نور همسر درميافتد )2397-2417(.
سايه
س��ايه بخش تاريك شخصيت است كه اوصاف ناخوشايند فرد را آشكار ميسازد.
س��ايه مربوط به س��احتي از شخصيت است كه كمتر رشد كرده و ناگزير از اين كه در
معرض ديد و داوري قرار گيرد پنهان نگه داش��ته ميشود .بنابراين ميتوان گفت سايه
حاوي چيزهايي اس��ت كه با قوانين زندگي سالم و خردمندانه سازگار نيست .به تعبير
ديگر سايه به دليل منفي بودن ،مانع از معنيدار شدن زندگي است.
«از آنجا كه يونگ معتقد به تط ّور و تكامل انس��ان از حيوان اس��ت ،از ديدگاه وي،

س��ايه همان بخش مس��تور و فرومايهي شخصيت ماس��ت كه از قلمرو نياكان حيواني
ما منش��عب شده و مش��تمل بر تمامي وجه تاريخي ضمير ناآگاه است .با اين حساب
م��ا باردار انس��ان ابتداي��ي و فرومايهايم ،با همهي رانهه��ا ( )Drivesو عواطفي كه در
پستترين سطوحش��ان ،از غرايز حيواني تمييز دادني نيستند( ».مورنو )53 :1380 ،او
سايه را چونان گناه ميداند كه هر دو از جنبهي تاريك وجود فرد ميزايند( .همان)54 :
س��ياوش به دليل فرمان گرفتن از درون ،از گناه ميپرهيزد و ميكوشد در حد يك
انس��ان خاكي به بخش تاريك وجودش ،بيآن كه آن را س��ركوب كند ،امكان فعاليت
ندهد .به س��خن ديگر او هم از «نقاب» اس��تفاده ميكند .اما ميكوشد ،سايه بر فرديت
او اثر نگذارد .از آن جا كه س��ايه جزئي از وجود اوس��ت و جنبههاي مثبت هم دارد،
ميخواه��د آن را بشناس��د و از آن به س��ود فرديت يافتگي خود به��ره گيرد .زيرا او
ميداند كه سايه و آگاهي ما همسو ،حركت ميكنند .پس نميخواهد و نبايد از دست
آن راحت ش��ود؛ بلكه ميكوشد با آن كنار آيد .به نظر ميرسد بخش عمدهي سايه در
س��ياوش نه به گناه ،بل به كارهايي است كه بيتأمل آنها را انجام ميدهد .زيرا «سايه
تنها از كاس��تيها تش��كيل نميش��ود و ممكن اس��ت به دنبال عمل غيرارادي ناشي از
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بيدقتي هم پديدار شود( ».يونگ)258:1377،
در برخورد س��ياوش و س��ودابه ،به رغم ارادهي نيرومند او براي دور ماندن از اين
زن ،نوعي از مس��امحه و پنهان كاري ديده ميش��ود .ميتوان بر آن بود كه سياوش از
س��ايهي خود ،آگاه اس��ت و به امكان اصالح آن ميانديشد .شايد بر آن است كه «اگر
آن را يك س��ره س��ركوب كنيم ،ديگر هيچ امكاني باقي نميماند؛ يعني ممكن است به
هنگام وقوف و آگاهي ،ناگهان به س��رعت فرا رس��د« ،من» را بيازارد و روان رنجوري
بس��يار به بار آرد( ».مورنو )56 :1380،چه بس��ا او براي جلوگيري از رسوايي به پنهان
كردن آن ميكوشد ،ا ّما البته اين پوشيده كاري به سود او نيست:
چنـــين گـــفت با دل كه از كـار ديو

م��را دور دارارد كيه��ان خدي��و

		
نـــه مـــن با پـــدر بيوفـــايي كنم

ن��ه ب��ا اهرم��ن آش��نايي كن��م

		
اگـــر سرد گويم بــر اين شوخ چشم

بجوش��د دل��ش گ��رم گ��ردد زخش��م

		
يكـــي جـــادويي سازد انـــدر نهان

بـــ��دو بگ��رود ش��هريار جه��ان
()319-22

در پي همين ماجرا ،بيآن كه بخواهد با دختر سودابه ازدواج كند ،سودابه را به اين
كار اميدوار ميكند:
		
بخـــواهم من او را و پيـــمان كـنم

زب��ان را ب��ه ن��زدت گ��روگان كن��م
()328

بديهي است وقتي سياوش پيمان بندد تا پاي جان از آن نميگذرد .گويي او به آن
چه ميگويد هشيارانه نميانديشد .زيرا به خوبي ميداند كه گفتار سودابه چيزي است
و پندار او چيزي ديگر .زيرا دلش جاي ديگر است! ()614
ميت��وان ب��ر آن بود كه پندهاي بهرام و زنگه براي نوش��تن نام��ه به كاووس براي
بازگردانيدن رستم و مطابق خواست شاه به جنگ تن دادن و گروگانها را ،اگر تسليم
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نميكند ،رها كردن و ...تالش��ي است براي نمايش سايه در سياوش .ا ّما او راه ديگري
برميگزيند و به سايهي خود اجازهي فعاليت نميدهد.
وقتي گرس��يوز براي تيره كردن روابط او و افراسياب ،وي را به هراس مياندازد و
پريش��ان ميكند ،سياوش بيآن كه لحظهاي به تيره رواني گرسيوز بينديشد و بداند كه
تأخير او به س��ود گرس��يوز است ،براي رفتن به نزد افراسياب نقاب به چهره ميزند و
جعل فرديت ميكند و به دروغ بهانهاي ميآورد .اين س��ايهي اوس��ت كه در گرسيوز
نمادين ميشود:
		ك��ه ب��ادا نشس��ت ت��و ب��ا موب��دان
مـــرا خـــواستي شاد گشتم بدان
		
و ديـــگر فـــرنگيس را خـواستي

ب��ه مه��ر و وف��ا دل بياراس��تي

		
فـــرنگيس نـــالنده بـود اين زمان

ب��ه ل��ب ناچ��ران و ب��ه ت��ن ناچم��ان

		
بخـــفت و مــرا پيش بالين ببست

مي��ان دو گيتي��ش بي��م نشس��ت

		
مـــرا دل پـر از راي ديـدار تسـت

روانـ��م فــ��روزان ز گفتــ��ار تس��ـت

		
بهـــانه مــرا نـــيز آزار اوســـت

نهان��ي م��را درد و تيم��ار اوس��ت
()2323-299

س��ياوش در فراين��د فرديتيافتگي خود به دو جنبهي پيراس��تن روح از لفافههاي
دروغين و پرسونا و نقطهي مقابل آن كمال پذيري از طريق پي بردن به محتويات ناآگاه
ذهن ،توجه دارد و به همين دليل كمترين خطاي ممكن از وي سرميزند.
فري��ب خوردن او از گرس��يوز ،ك��ه البته بس��يار رندانه و موذيانه ،ب��ر عواطف و
احساسات سياوش انگشت مينهد ،سايهيي است كه بر بخش هوشيار ذهن او افكنده
ميشود و اين غفلت او از دشمن دوستنما ،كه انصاف ًا تمييزش آسان نيست ،زمان را
آبستن حادثهاي شوم ميكند )2225-233( .سياوش وقتي گرسيوز را بينقاب مشاهده
ميكند كه ديگر فاجعه ش��كل گرفته و رهايي از آن ممكن نيس��ت )2473-74( .دريغا
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كه «چش��مهاي او بين��اي افقه��اي دور و نابيناي كوره را ههاي نزديك اس��ت».
(مس��كوب )63 :1351 ،سياوش نيك و نيكانديش است و به همين دليل تا وقتي
كه زش��تي س��يرت گرس��يوز را باور نميكند.
زگـــرســـيوز آن خنـــجر آبـــگون

گـــ��روي زره بس��ـــتد از به��ر خ��ون
()2624

بدين س��ان روح سياوش كه زنداني تن اوست رها ميشود و اين رهايي به نجات
نيكي از دس��ت ب��دي ميانجامد .از روي ديگر درمييابيم كه كمالگرايي س��ياوش تا
لحظهي مرگ تداوم مييابد .اما مرگ او آن عامل ش��كوهمندي اس��ت كه نميگذارد
فوارهي بلند او سرنگون شود و به نقصان گرايد:
		
ُمنتـــهاي كمـــال نقـــصان اسـت

گـــ��ل بريـــ��زد بـــ��ه وق��ت س��يرابي
(سعدي)750 :1389 ،

پير دانا

پير دانا س��ر نموني است بيانگر ّ
«تفكر ،شناسايي ،بصيرت ،دانايي و تيزبيني ،و ....و

فرانمود پارهيي صفات اخالقي است كه منش روحاني اين سرنمون را آشكار ميسازد.
نظير نيت خير و آمادگي جهت ياري و ياوري( ».يونگ ،خدايان و انسان مدرن)73 :
پير دانا كه محصول مراقبه و مكاش��فه اس��ت ،پيش از ديگران در «پدر» و از آن
پس جادوگر ،پزش��ك و معلم يا هر شخصيت مقتدر و متنفذ ديگر ،آشكار ميگردد.
(مورن��و)74 :1380 ،
«پير هميش��ه زماني ظه��ور ميكند كه قهرمان در وضعي الع�لاج و مصيبتبار
ق��رار گرفته و فقط تأمالت عميق يا فكري ميمون ميتواند او را از آن خارج كند».
(گري��ن و ديگ��ران)165 :1376 ،
سياوش وقتي براي تعليم به رستم سپرده ميشود و او را به مثابهي «معلم» ميپذيرد،
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به گونهيي غيرمس��تقيم از خرد زال هم بهرهمند ميگردد« .سياوش تنها شاهزادهاي بود
كه به آيين زندگي خاندان رس��تم پرورش يافت .ش��ايد بتوان پاكي و پرهيزكاري او را
بيتأثير از اين تربيت ندانست( ».عباديان)179 :1369 ،
		
هنـــرها بيـــاموختش ســـر به سر

بس��ي رن��ج ب��ر داش��ت كام��د ب��ه ب��ر

		
سياوش چـــنان شــد كه اندر جهان

بمـاننـــد او كـس نبـــود از مهــــــــان
()93-94

سياوش پس از اين مهارتها به ديدار «پدر» آرزومند ميگردد:
		كـه آمد بـــه ديــــدار شــــاهم نيــــاز
چـــنين گفت با رســـتم ســـرفراز
()96

ا ّما ديدهايم و ميدانيم كه سياوش با مشاهدهي وضع دربار كاووس و رفتارهاي تند
و ناخردمندانهي پدر ،كه ميتوانس��ت پيرداناي او باش��د ،نوميد ميشود .به همين دليل
بعدها در توران وقتي «افراسياب» را بينقاب ميبيند ،او را پير داناي خود ميپندارد .ا ّما
به زودي معلوم ميش��ود كه شاه تركان با تمام شيفتگياش به سياوش به دليل آلودگي
ديد و نظر و داش��تن مقاصد سودجويانه ،در نگهداشت س��ياوش در توران ،نميتواند
جاي پدرش را بگيرد و پيرداناي او ش��ود .اين نيز در نوميدياش دريافتن پش��توانهيي
راهبر و راهنما ،ميافزايد.
پيران ،پيري خردمند در كنار پادشاهي تندخوي است .شايد پيران نماد نفس لوامهي
افراس��ياب اس��ت كه همواره او را از كژي بازميدارد و به خير هدايت ميكند و بدين
سان در رفتار او تعادلي ايجاد ميگردد .سياوش در توران به پيران نزديك ميشود و او
را به مثابهي پير داناي خويش برميگزيند .به راستي پيران با سياوش همدل و سازگار
اس��ت .س��ياوش با او راز ميگويد و در كنار او احس��اس آرامش ميكند .ا ّما در ظاهر
تقدير هر تدبيري را كه پيران ميانديش��د ،تباه ميكند .گذش��ته از رستم كه سياوش با
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سپاسگزاريهايش مينمايد كه وي را به دل دوست دارد و از او تأثيرپذيرفته ،در تمام
موارد ديگر «مغناطيس ش��خصيت» سياوش است كه پدر ،افراسياب و پيران را جذب
ميكند .زيرا او از ش��مار كساني اس��ت كه نيروي دروني خويش را تقويت ميكنند و
ارادهيي نيرومند و استوار دارند و نيز از فضايل اخالقي نظير راستي ،پاكدامني ،عطوفت
و تقوي برخوردارند و به وس��يلهي اينها ما نييتيس��م ش��خصيت خويش را هماهنگ
ميكنند و ق��درت تأثيرگذاري بيشتري دارند( .ژاگ��و )20-21 :1370 ،ا ّما به روايت
داس��تان درمييابي��م كه گزينش اينان ب��ه عنوان تكيهگاه و راهنمايي خواس��تن از آنان
سرابي بيش نبوده و بوي خيري از آن به مشام او نرسيده است.
آگاهي از فرايند فرديت
يونگ ميگويد« :فرايند فرديت تنها زماني محقق ميش��ود كه فرد به آن آگاه ش��ود
و با آن زندگي كند( ».يونگ )245 :1377 ،بررسي گفتار و كردار سياوش كه بيگمان
برآيند پندارهاي اين پهلوان زيبا و خردمند و دليرس��ت ،نشان ميدهد كه او بر آن چه
«ميگويد» و آن چه «ميكند» ،آگاه اس��ت .به س��خن ديگر او به فرايند فرديت كه در
او جاري و رو به رش��د اس��ت ،آگاهي دارد و بر آن اس��ت كه تماميّت اين فرديّت را
كه محصول پختگي او و آگاهياش از نيك و بد وجود اوس��ت ،تحقق بخش��د .گويي

دانهيي در خاك افتاده اس��ت كه براي باليدن مي كوشد از سنگهايي كه راه رشد او را
سد كردهاند ،عبور كند و سر از خاك بر آورد و در پر نور خورشيد ببالد.
او آگاهانه از آاليش با س��ودابه ميپرهيزد ،در نگهداشت پيمان ،با وجود خطرهاي
بسيار ،پاي ميفشارد ،فرمان خداي را برتر از فرمان شاه ميداند ،به رغم موقعيت ممتازي
كه يك ش��اهزاده دارد ،با همهي مردم به نيكي رفتار ميكند .او ميداند كه «سرنوش��ت
مينويي و جاودان هر كس به كار يا خويشكاري او وابسته است» (مسكوب)34:1351،
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و اين خويشكاري «با خدا و جهان نيز در هماهنگي شيفتهوار است( ».همان)30 :
ا ّم��ا نكت��هي مهمتر اين ك��ه او ميداند «در واقع فرايند فرديّ��ت چيزي بيشتر از
س��ازش تماميّت علت ذاتي ،با ش��رايط بيروني تش��كيل دهندهي سرنوش��ت است».
(يون��گ)245 :1377 ،

بنابراين از س��ويي به ش��رايطي كه او را از مسير اصلياش منحرف ميكنند ،تسليم
نميش��ود و به تعبير بهتر ،همواره بس��تري مناس��ب براي تحقق خواس��تهاي كمال
جويان��هاش ،فراهم ميآورد تا ديگران را وادارد كه در معيارهاي پيش��ين خود تجديد
نظر كنند .گويي پيامبري است كه براي به سامان كردن جهان تباه شده ،به هدايت مردم
برخاسته است .زيرا ميبينيم كه همه چيز با او اندازه گرفته ميشود .نه تنها در زندگي؛
بلكه در مرگ هم آنان كه «با» او بودهاند بزرگ و آنان كه «بر» او بودهاند ،خوار داش��ته
ميش��وند .به راستي شخصيتهاي اصلي داستان چون رستم ،سودابه ،كاووس ،پيران،
افراس��ياب ،گرسيوز و ش��خصيتهاي فرعي داس��تان در تعامل و تقابل با او در پرتو
تابناك وجود اوست كه به درست معرفي ميشوند.
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مترجم كاظم فيروزمند ،چاپ ا ّول ،تهران ،رهنما.
 -5جاب��ز ،گرترود ،1370 ،س��مبلها (كتاب ا ّول :جان��وران) ،مترجم :مح ّمدرضا بقاپور،
چاپ ا ّول ،تهران ،ناشر :مترجم.
 -6دادگ��ي ،فرنب��غ ،1369 ،بُندهش ،گزارنده مهرداد بهار ،چاپ ا ّول ،تهران ،انتش��ارات
توس.
 -7رحيمي ،مصطفي ،1371 ،سياوش بر آتش ،چاپ ا ّول ،تهران ،شركت سهامي انتشار.
 -8ژاگو ،پل ،1370 ،مانيتيس��م شخصيت ،مترجم مش��فق همداني ،چاپ ششم ،تهران،
انتشارات صفي عليشاه.
 -9س��عدي ،مصلحالدين ،1389 ،كليات ،به اهتمام محمدعل��ي فروغي ،چاپ پانزدهم،
تهران ،انتشارات اميركبير.
 -10ش��فيعي كدكني ،محمدرضا ،1392 ،زبان ش��عر در نثر صوفيه ،چ��اپ ا ّول ،تهران،
سخن.
 -11ش��واليه ،ژان ،گربران ،آلن ،1378 ،فرهنگ نمادها ،مترجم س��ودابه فضايلي ،چاپ
ا ّول ،تهران ،انتشارات جيحون.
 -12صفا ،ذبيحا ،1369 ،...حماسهسرايي در ايران ،چاپ پنجم ،تهران ،اميركبير.
 -13عبادي��ان ،محم��ود ،1369 ،فردوس��ي و س��نت و نوآوري در حماس��ه ،چاپ ا ّول،
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اليگودرز ،انتشارات ُگهر.
 -14فردوس��ي ،ابوالقاسم ،1378 ،داستان س��ياوش ،به اهتمام محمد دبير سياقي ،چاپ
ا ّول ،تهران ،نشر قطره.
،1384،-،--15شاهنامه ،به کوشش سعید حمیدیان،چاپ هفتم،تهران،نشر قطره
 -16گري��ن ،ويلفرد (و ديگران) ،1376 ،مباني نقد ادبي ،مترجم فرزانهي طاهري ،چاپ
ا ّول ،تهران ،نيلوفر.
 -17مورنو ،آنتونيو ،1380 ،يونگ ،خدايان و انس��ان مدرن ،مترجم داريوش مهرجويي،
چاپ دوم ،تهران ،نشر مركز.
 -18مسكوب ،شاهرخ ،1351 ،سوگ سياوش ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات خوارزمي.
 -19مينوي خرد ،1364 ،مترجم احمد ّ
تفضلي ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات توس.
 -20هورن��اي ،كارن ،1384 ،تضادهاي درون ،مترجم محمدجعفر مصفا ،چاپ يازدهم،
تهران ،انتشارات جيحون.
 -21ياحقي ،محمدجعفر ،1369 ،فرهنگ اساطير ،چاپ ا ّول ،تهران ،انتشارات سروش.
 -22يونگ ،كارل گوستاو ،1377 ،انسان و سمبولهايش ،مترجم ،محمود سلطانيه ،چاپ
ا ّول ،تهران ،انتشارات جامي.

