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   چکیده

همـواره یکـی از موضـوعات مـورد نظـر       ،شاهنامهدر شخصیت کیخسرو هاي مختلف  جنبهبررسی 

 شناسـی  ریشـه  تمرکز برو با شناسی  نهرهیافت نشا بر اساس در این مقالهپژوهشگران بوده است. 

شـده    پرداخته این پادشاه کیانیدر ارتباط با  شاهنامههاي موجود در  نام کیخسرو، به بررسی نشانه

اند تا  . بررسی شدههاي مرتبط و.. ها، اعداد، گفتار و کردار، شخصیت اي رنگ هاي نشانه نظام .است

  کنند، مشخص شود.  یشبرد وجوه عارفانگی او میبه پکه شان با کیخسرو و کمکی چرایی ارتباط

هـا در فرهنـگ ملـل     نـام  ۀنمایاندن اهمیت ریش، در اساطیرو مسما بودن نام اه نام تبیین جایگ

 و رفتارهایی چـون  ، برف، چشمهآب خورشید،چون اساطیري  يشناختی عناصر بررسی نشانهکهن، 

ـ   از سوي کیخسرو، یافتن نشانه ترك تخت شاهی نظـام  انی رفتـار و کـردار کیخسـرو و    هـاي عرف

کـه در ایـن   اسـت  و... از دیگر نکاتی در هنگام رجعت به جهان جاویدان او  اي رفتار عارفانۀ نشانه

  . بدان پرداخته شده استپژوهش 

موجـود در  ترین شرّ  با بزرگنماد و مکان مذهبی، جنگیدن  عنوان یک آتشکده را بهنهادن   بنیان

برخـورداري از قـدرت   و  بـین به ابزارهایی چـون جـام جهـان   بودن  تجهیز ،یعنی افراسیابجهان 

و پشت پا زدن به تخت شاهی، داشتن حاالتی از مراقبه و... همگـی   بشري نیروهاي امدادي مافوق

شناسـانه   رهیافت نشانه بر اساسهستند که در این مقاله کیخسرو عرفانی  هايهایی از رفتار نشانه

هاي  زیرساخت ،عرفانی اعمال ایندهد که  نشان می ،آنچه به دست آمدهاند.  همورد مداقه قرار گرفت

   ارتباط مستقیم دارند. نام کیخسرو معنا و ریشۀ اي دارند و با اسطوره

   .شناسی عرفانینشانهشناسی،  شناسی نام، نشانه ، ریشهکیخسرونام در اساطیر،  :ها واژهکلید
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   مقدمه. 1

بـودن   است کـه در عـین دارا   شاهنامهعرفانی  حماسی هاي از جمله شخصیت کیخسرو

ایـران   ترین دشمن دیرینۀ دادن بزرگ  مقام شاهی، کنشی عارفانه دارد و پس از شکست

رود و بعد از  ترین پهلوانان ایران به کوه می یعنی افراسیاب، با همراهی پنج تن از بزرگ

شـود. کیخسـرو    مـی شـید، ناپدیـد   روزمان بـا طلـوع خ   آب، هم شو در چشمۀوشست

شدن همچون جمشید یا انجـام اعمـالی از آن    و از ترس گناهکار کردهپادشاهی را رها 

دنیا و متعلقاتش را ترك گفتـه و بـا    ،شخصی داد، با ارادۀدست که کیکاووس انجام می

زیربناهـاي اسـاطیري دارد.     ،حماسه«رسد. کمک نیروهاي فراسویی به عمر جاودانه می

یم اما بـه  بارها شاهد ت�ش آدمی براي گشودن راز مرگ و زندگی هست در اساطیر کهن

  رستم و سهراب: قول استاد طوس در مقدمۀ

  از این راز، جان تو آگـاه نیسـت  

  

  بدین پرده اندر تـو را راه نیسـت    

ــراز     ــه فـ ــا در آز رفتـ ــه تـ   همـ

  

  به کس بر نشـد ایـن در راز بـاز     

 ۀکل حماسـه دارد: قهرمـان حماسـ   شـ  عرفان، در ادبیـات فارسـی دقیقـاً    ۀیک جلو  

نهـد   عرفانی، پهلوانی است که در آرزوي جاودانگی است. پس قدم به راهی پرخون می

اهللا جاودانـه سـازد. دشـمن او     فی ءتا با پیوستن به خداي جاودانه، خود را از طریق فنا

نـان جنگـی   دیو یا اژدهایی است به نام نفس که مسلح به تعلقات دنیوي است، میـان آ 

  .)119و  100: 1381(شمیسا، » گیرد میتن در به درازآهنگ و تن

دهـد و بـر دیـو     چون افراسیاب را شکست مـی  دشمنی (شرّ) ، کیخسروشاهنامهدر 

 شـاهنامه فراوانـی در   هاي . نشانهکند غلبه می است، نفس که همان جاه و قدرت دنیوي

یخسرو که نسبش ک؛ دهند خبر میموجود است که از وجوه عرفانی شخصیت کیخسرو 

از  بـا کنشـی عارفانـه    عنـوان انسـانی معنـاجو    رسـد، بـه   به کیکاووس و افراسیاب مـی 

هـاي   سـازد و از تنگنـا   ها، راهی براي فـرارفتن از خـود و جهـان فـانی مـی      محدودیت

همه چیز بـراي  «هاي وراثتی و محیطی  با توجه به جنبه چندهرکند.  جهانی عبور می این

ا او پهلـوانِ آزاديِ انتخـابِ   ر وجود کیخسـرو فـراهم اسـت؛ امـ    فی دهاي منهبروز جنب



                  

  هاي عرفانی  شناسی جنبه نشانه                   
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هاي میراث و محیط، آنچه تنظر گرفتن محدودینیکنامی در شرایط سخت است. با در 

» او شده است، کاري است که او خود کرده و تصمیمی اسـت کـه خـود گرفتـه اسـت     

  .)11: 1397خسروي و پرنیان، رضایی (

شماري نسبت به دستگیري از زنان و کودکان  ي بیهمچنین پند و اندرزها کیخسرو

هـا حتـی دشـمنان دارد. از دیگـر     انسان ها و مدارا با همۀکردن ویرانی بضاعت، آبادبی

منـاطق مختلـف تحـت     ،مباحث مهم در ارتباط با کیخسرو ایـن اسـت کـه در نهایـت    

دوسـتی و   مـال  کند تا بدین وسیله بر ن پهلوانان مختلف، تقسیم میاش را بیفرمانروایی

  طور کامل غلبه کرده باشد.  دنیاطلبی به

پژوهشی، بسیاري از حکما و عارفان ایرانی که بـه ثبـت و ضـبط     لحاظ تاریخچۀ به

عنـوان کسـی کـه داراي شخصـیتی عرفـانی       اند، از کیخسرو به نظریات عرفانی پرداخته

توان خوانشی عرفانی زعم سهروردي از اسطوره و حماسه می به مث�ً ؛اند است، نام برده

ارائه کرد که با جهان متافیزیک که فراتاریخی و فرازمانی هستند، ارتباط محکمی دارند. 

شـوند کـه بـر تجـارب روحـانی د�لـت        همین مسائل در نهایت به رمزهایی تبدیل می

سـلوك  وسیر ۀدر متون پهلوي و روایات مورخان اس�می ایرانی، آنچه دربـار «کنند.  می

با یافته و مراحل گذر هاي زی روج وي آمده، در نظرگاه سهروردي استحالکیخسرو و ع

ویژه در حکمـت   عرفانی، به سی و تبدیل آن به یک اسطورۀحما ۀاسطور مایۀ یک دست

ـ  ؛426 :1380رضــی، » (اشـراق بسـیار پرمعنــی اسـت    در  .)157 :1388: همــدانی، کن

رو نموداري از جان عـارف  هاي فلسفی و عرفانی سهروردي، کیخس در اندیشه ،حقیقت

سـازد یـا    گیرد و خود را از بند ظلمات رها می که طریق تجرید پیش می«وارسته است 

رسـد و بـه    وصـال مـی   کند و به اوج قلۀ تا فنا را طی میسالکی است که مقامات تبتل 

  .)186 :1384(موحد، » شود الغیب می  پیوندد و از رجال عالم نور می

خـوبی خـود را    ادبیـات فارسـی بـه   رسیدن به ازلیت، در ه توان گفت کهمچنین می

پیمایـد تـا از هرگونـه     مسیر دشواري را مـی  ،دهد. سالک براي رسیدن به حق نشان می

حجابی پاك شود. وي که ملَک بود و در فردوس برین جاي داشت، آرزوي رسیدن بـه  



  

 

 مطالعات عرفانی 
  ویکم شماره سی 

  200          99 بهار و تابستان 

نـگ آب/ او کلـوخِ   تـر بـود بـر با    هرکه عاشـق «مقام ازلی خود را دارد و به قول مو�نا 

جـان   ۀحجاب چهـر « ،) و به سخن حافظ237 :1383(مولوي، » تر کند از حجاب فتز

تـو خـود   «) یـا  229 :1390» (که ازین چهره پرده برفکنم شود غبار تنم/ خوشا دمی می

ها را بزداید تا بـه   باید تمام حجاب ،)179 :(همان» حجاب خودي، حافظ از میان برخیز

تنها شاهی بزرگ اسـت بلکـه    دهد که کیخسرو نهیادشده نشان میحقیقت برسد. موارد 

اي پیچیـده در قالـب   هاي عرفانی شخصیتش نیز برجسته است. مرگش نیز مسـئله جنبه

و هـم در   اوسـتا عرفان، حماسه و اسطوره است. کیخسرو از جاودانان اسـت؛ هـم در   

  . شاهنامه

بهشت جاودان برسد. این عمل خواهد به گرودمان یا کند و می او جهان را ترك می

همسان سیروسلوك سالک است که پس از جنگ با دیو نفس و کشتن آن، بـه   کیخسرو

عنـوان   اسـطوره و واقعیـت  میرچا الیاده در کتاب «شود.  وصال جاودان خداوند نائل می

ها در اساطیر، جاودانگی اسـت کـه بازگشـت بـه      مایه کند که یکی از فراگیرترین بن می

شود و این جز از طریق کشمکش با نفس  یا زهدان نمادین حیات تلقی میاصل خلقت 

او با پنج تن از پهلوانان بـه   .)227 :1386(قبادي و خسروي شکیب، » پذیر نیست امکان

تـن  شود و پـنج   زمان با طلوع خورشید ناپدید می شود. هم بازگشت رهسپار میسفر بی

عنوان یـک شـاه   او به ؛میرد ا کیخسرو نمیمیرند. امشوند و می دیگر در برف مدفون می

  شود.  پیوندد و جاودان میخورشیدي به نور آفتاب می

بـر   شـاهنامه هاي عرفانی شخصیت کیخسـرو را در  پژوهش حاضر قصد دارد جنبه

شناسی بررسی کـرده و در  نشانه رهیافتشناسی نام این پادشاه و با استفاده از ریشه پایۀ

عرفانی شخصیت این پادشاه و ارتباط نامش با اعمالش و عرفان شناسی نهایت به نشانه

 نـوعی نقطـۀ   اي که دارد، بـه منتسب به او بپردازد. ضمن اینکه کیخسرو با وجوه عارفانه

  ت�قی زبان و آداب عرفان و حماسه است. 

هـاي نـام و شخصـیت ایـن پادشـاه بـا افـراد         همچنین در این پژوهش، به همسانی

وش و پیوند ریشه نام کیخسرو با کوروش و اعمال و رفتار او نیز تاریخی همچون کور
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جـاودانگی در   هـاي مسـئلۀ   پژوهش به تحلیـل همسـانی   دیگر این بۀشود. جن اشاره می

بـا   شـاهنامه اساطیر ایرانی و در متون عرفانی در ارتباط با نام کیخسرو و جایگاهش در 

ه نیز همچون زبان عرفـان، نمـادین   ضمن اینکه زبان اسطور ؛پردازد ذکر شواهد مثال می

هـاي  است. بنابراین این نمادها در داستان کیخسرو باید واکاوي شوند. تاکنون پـژوهش 

نـوآوري   ت کیخسرو انجام شده است. امـا جنبـۀ  شخصی زیادي در مورد وجوه عارفانۀ

ـ  بررسی ریشه ،این مقاله ایـن   ۀشناختی نام کیخسرو و ارتباط آن با اعمال و رفتار عارفان

  اي است.  هاي نشانه شناسی در ساختار نظام نظریات نشانه بر اساسپادشاه اساطیري 

  تحقیق . پیشینۀ1ـ1

هاي متفاوتی انجام شده اسـت و  تاکنون پژوهش ،شاهنامهدر  کیخسروشخصیت  دربارۀ

در هـا   عارف نگریسته شده که برخی از این نگـرش ـ  از زوایاي گوناگونی به این پادشاه

   شود. ه اختصار معرفی میاینجا ب

خـود حـق را    ییخسرو چون در حد توانایمعتقد است که ک ين سهروردیالدشهاب

ده و بـر  یو قدرت رس ی) به بزرگیانیان خُرّه (فرّ کیض کیش و پرستش کرده، از فیستا

 ز منشـأ ین شاهنامهو در  یزرتشت ینیروز شده است. در متون دیاب پیدشمن خود افراس

ـ از فـرّ ک  يمندخسرو بهرهیک يروزیو پ يقدرتمند ج�ل و شکوه و دانسـته شـده    یانی

حـق   ۀدانـد کـه بـه فرمـود    یرا از جمله حزب خدا م ین پادشاهیچن ياست. سهرورد

 یدهنـدگان حکمـت الهـ    از انتقال یکی یخسرو حتیروز و رستگار است. از نظر او، کیپ

   ).20ـ19 :1397، سهروردياست (

بررسـی تطبیقـی سـه شخصـیت     « ۀمبارز در مقالمصطفی گرجی و حسین محمدي 

 توصیف اند که با ) سعی کرده1393» (تاریخی کیخسرو، کوروش و ذوالقرنینـای اسطوره

 بـه وجـوه   شناسی نام جاي و شناسی نام نظر از آنان هاي همانندي تفسیر و کیهر احوال

  بپردارند. ها  آن هاي همانندي و اشتراك

 » صـعود در شـاهنامه فردوسـی     ۀبازنمایی اسطور« الۀ) در مق1389داوود غ�مزاده (

را مورد مداقه قرار داده و به ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه صـعود در        کیخسروعروج 
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نیـز در البـرز    کیخسـرو طـور کـه     همان رانی همیشه از طریق کوه بوده است؛اساطیر ای

  کند.  عروج می

تحلیل شخصیت « ر مقالۀ) د1397ایی خسروي و موسی پرنیان (فریبا و نسرین رض

 شخصـیت  انـد کـه   کوشیده» ویکتور فرانکل نظریۀ بر اساسکیخسرو  از خود فراروندۀ

 فرانکـل  ویکتـور  معنـاگرایی  اصل مبناي بر خود فرارونده از فردي عنوانبه کیخسرو را

 خـود  از تیشخصـی  عنوانبه کیخسرو اند که دریافته کنکاش این رهگذر از و کنند بررسی

  است.  نهاده بنیان معناجویی بر پایۀ را خود شخصیتی کمال چهارچوب ،فرارونده

» ادبیـات شـرق و غـرب    کیخسـرو در آیینـۀ  «ۀ در مقال) 1390(آبادي  افسانه خاتون

عنوان یک شاه آرمانی در باورهاي عامیانـه   خسرو بهشخصیتی کیدادن تیپ   ضمن نشان

 پـی  در نخسـت  گام اسنادي، در تمطالعا مبناي ها و ادبیات کشورمان، بر و در اسطوره

 رسد می نتیجه این به اقوام دیگر فرهنگ و ادبیات در شخصیتی تیپ این هاينمونه یافتن

 با مشابه هایی نمونه باستان چین دینی و پهلوانی هايافسانه و مهابهاراتا، ودا ریگ که در

   شود. می یافت کیخسرو

 کیخســروالســ�م و یح علیــهســیاوش، مســ« ) نیــز در مقالــۀ1388( ســجاد آیــدنلو

  را با حضرت مسیح مقایسه کرده است.  کیخسروشخصیت  ،»اي تطبیقی) (مقایسه

روش  بر اسـاس در شاهنامه  کیخسروتحلیل داستان « ) در مقالۀ1389(فرزاد قائمی 

الگویی پرداخته و به یکـی  از منظر نقد کهن کیخسروبه بررسی داستان  ،»اي نقد اسطوره

  نیز اشاره کرده است.  ،ن که میل به جاودانگی استهاي آ از جنبه

فرهمنـد بـه روایـت فردوسـی و      کیخسـرو « ) نیـز در مقالـۀ  1382(فاطمه مدرسی 

از نظر فردوسی و شیخ اشراق پرداخته است و  کیخسروفرهمندي  ، به مسئلۀ»سهرودي

  کند.  بین معرفی می عنوان یک سالک جهان را به کیخسروبا بررسی فضایل او، 

  بحث نظري. 2

شناسـی، دانشـی اسـت کـه بـه      شناسی است؛ نشـانه  رهیافت علمی این پژوهش، نشانه

شناسـی را   پـردازد. ایـن تعریـف نشـانه     هاي قراردادي در دل یک متن می بررسی نشانه
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سبت کند. البته این ن ها با یک ساختار و یک زبان زیرین منحصر می بررسی نسبت نشانه

شناسی ساختگرا بر این باور شکل گرفـت کـه از    چند نشانههر انجامد. به تولید معنا می

امـروزه یکـی از   «امروزه رویکـرد دیگـري نیـز وجـود دارد:      ،توان خارج شد متن نمی

هـا را در   نشانه شناسی فرهنگی است که رابطۀ نشانه شناسی، ترین رویکردهاي نشانه مهم

ایـن   .)12: 1394نجومیـان،  » (کنـد  عنوان متن تحلیل مـی  بستر فرهنگی و فرهنگ را به

 ، منحصرشاهنامهکند که بررسی متونی همچون  شناسی کمک می دیدگاه جدید در نشانه

شناسی زبانی و فرهنگی، سـاختار   به ساختارهاي خشک زبانی نباشد بلکه با ادغام نشانه

ین متونی را بررسی و معناي ها و باورهاي موجود در چن حماسی، ملی، فرهنگی و آیین

هـا یـا    شان را بیرون کشید. به همین دلیل براي پی بردن بـه ماهیـت نشـانگی واژه   نپنها

هاي  عبارت و اصط�حات و رفتار و اعمال، باید با سنن ادبی، سنن حماسی، زیرساخت

  هاي ملی و فرهنگی، اعتقادات و... آشنا باشیم.  اي، آیین اسطوره

 ر هر حال، بـه مفـاهیمی چـون   شناسانه د همچنین باید اشاره شود که رویکرد نشانه

زبانی، ارزش نشانه، روابط همنشـینی، روابـط جانشـینی، معنـاي ضـمنی،       نشانه، نشانۀ

هـا   اي، استعاره و مجاز، اسطوره معناي صریح، سطوح د�لت، زبان و گفتار، نقش نشانه

دارد کید شناسی تأ پردازان رهیافت نشانه یهپردازد. فردینان دوسوسور از نظر ها می و آیین

انـد: همنشـینی   گونـه  این تمایزها خود بر دو ؛شود ها ناشی میکه معنا از تمایز میان دال

گرفتن عناصر در کنار هم و جانشینی یعنـی چگـونگی جـایگزین     یعنی چگونگی قرار

هاي آن  روابط همنشینی بین نشانه بر اساسشدن این عناصر به جاي هم. متن سرانجام 

هـاي متقابـل اجتمـاعی     ارچوب کـنش هـ راي تبادل معنا در چیابد و بستري ب عینیت می

شود. همچنین پیر گیرو فرانسوي در بحث از نشانه، به متن و رمزگانی که نشـانه در   می

دهد. رمزگان نهـادي اسـت کـه معنـا را تولیـد و      آن تولید شده است، اهمیت بسیار می

فهمنـد؛   ۀ آن مـی جودآورنـد وکند. کاربران نشانه، نشـانه را در دل رمزگـان بـه    تکثیر می

توان گفـت کـه رمزهـا     می« چند ممکن است به وجود رمزگان آگاهی نداشته باشند.هر

   .)26: 1371(احمدي، » توافق در قراردادها هستند
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گیـرد و در خـود مـتن،    معنی در متن از درون ساختار متن شکل مـی  ،به بیان دیگر

ها انواع مختلفی دهد. نشانه را شکل می هاست که معنی یا نظام د�لتینسبت میان نشانه

ي نشـانه معنـا   هـا گونـه  توان گفت که آنچه براي همۀگیري میدارند اما با قدري آسان

شناسان، چیزها در عـالم  از دید نشانه«هاي دیگر است. آن با نشانه کند، رابطۀ فراهم می

ها  آن چیزهاست که ازداراي معناي ماهوي و ذاتی نیستند بلکه این رابطه و نسبت میان 

فرهنگـی و اجتمـاعی بـه امـري      ممکن است رنگی در یک زمینـۀ  سازد. مث�ً معنی می

اي دیگر، معنا یا د�لتی دیگر داشته باشد. در این تعریف، د�لت داشته باشد و در زمینه

  .)17: 1394(نجومیان، » منظورمان از د�لت، فرایند معناسازي است

  مرتبط با کیخسرو اي  هاي نشانه نظام. 3

جود در هر متن هاي موبردن به نشانه در پی مؤثرشناسی یکی از راهکارهاي علم نشانه

هـا را  توان این نشـانه ها چگونه باید باشد؟ آیا میبررسی این نشانه ادبی است. اما نحوۀ

تـوان  توجه به بافتی که در آن قرار دارند، بررسـی کـرد؟ آیـا مـی    صورت منفرد و بی به

ها را بدون توجه به واحدهاي همنشین مورد پژوهش قرار داد؟ اگر چنین اسـت،   نشانه

ر هر نشانه د«که  شان را اثبات کنیم؟ درحالیبودن از کجا و با توجه به چه عواملی نشانه

شود و امکـان نشـانه   تولید یا دریافت می ۀ نشانه،مثاب درون متن و فقط در درون متن به

در میـان نظـام   تـوان   مـی کیخسـرو را   .)215: 1387(سـجودي،  » کنـد شدن را پیدا می

هـا، اعـداد،   وگوها، حیوانات، ابزارهاي جنگی، رنگنام، گفت اي متشکل از ریشۀ نشانه

ـ  ل و رفتار، جاودانگی و هرآنچه به او مرتبط است، بـه سلوك و اعما متنـی کـه از    ۀمثاب

چندین نظام در کنـار   ،رت دیگرعبا فی تشکیل شده است، بررسی کرد. بههاي مختل نظام

اي هاي نشانهشوند. این نظام گیري معناي عارفانگی کیخسرو مییکدیگر منجر به شکل

  بندي کرد:  توان تحت عناوین زیر دستهرا می

  خسرو اي عناصر مرتبط با کیهاي نشانهنظام

  اي اشخاص: سیاوش، بیژن، افراسیاب  نظام نشانهـ 

  سماوي: خورشیداي اجرام نظام نشانهـ 
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  بین  اي ابزارها: مهره، جام جهاننظام نشانهـ 

    ها: سبز و سپید اي رنگنظام نشانهـ 

  اي اعداد: پنج و هفتنظام نشانهـ 

  هاها، نیایشوگوها، اوراد و ادعیه اي گفتنظام نشانهـ 

هـا،  شالعاده و فراسویی، نیایاي رفتار و کردار: شفابخشی، اعمال خارقنظام نشانهـ 

شدن  نشینی، ترك دنیا، فرورفتن در چشمه و ناپدیدگرایی، خلوتپرستی و یزدانیزدان

  در نور آفتاب. 

  نام در شاهنامه اهمیت نام و جایگاه. 4

کسـی کـه   «تا جایی که  طیر از اهمیت زیادي برخوردار است؛نام در اسااست: منام مس

ر و عنـوان سـرو   قـادر اسـت بـه   بتواند نام درست یک شخص را بر زبان جاري سازد، 

 هـایی  با توجه به چنین گزاره .)110ـ109 :1383(والري، » صاحب، او را به اطاعت وادارد

توان متوجه شد که چرا شاهان یا بسیاري از افراد دیگر یک اسـم پنهـانی داشـتند و     می

قادر  کس  گفتند یا خداوند یک نام اعظم دارد که هیچ پهلوانان در جنگ نام خود را نمی

هـاي  دیگر از اعتقادات جادویی اقوام کهن کـه در اسـاطیر و حماسـه   «به بیانش نیست. 

کهن متجلی شده است این بود که اسم معرّف کامل مسمی است (عـین ذات اسـت) و   

شناسـد. از   درسـتی مـی   اند به معنـی ایـن اسـت کـه او را بـه     اگر کسی اسم کسی را بد

 ست که خداوند هزار و یک اسـم دارد و یکـی از  اینجاست که به زبان رمز گفته شده ا

کـه بایـد و    گاه خداوند را چنان ؛ یعنی هیچیافتنی نیستکه اسم اعظم باشد، دستها  آن

  .)96: 1381(شمیسا، » توان شناختنمی ،شاید

وجه به معنـاي  ت«آورده است:  هاشاه نامههمچنین در ارتباط با نام، شمیسا در کتاب 

مقاصد مختلـف از قبیـل جـادو،     ،دهد که در این القاب بی نشان میخو هاي کهن به اسم

یعنی گرگ یـا روبـاه    )تخمه اروپه( تلقین و حفظ خاطره ملحوظ شده است. تهمورث

کشـیدن اسـب    است و یـادآور آن داسـتان شـیهه    گشتاسپ داراي اسب گشنسترگ. 

ـ    داریوش در رسیدن به شاهی است. برخی از نام  ،ا فریـدون هاي کهن چـون منـوچهر ی
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انـد چـون گرشاسـپ،     هـا کـه بـا اسـب مربـوط      مفاهیم اساطیري دارند. برخی از اسـم 

اي کـه آریاییـان بـا     ارجاسب، هم یادآور یک اعتقاد توتمی هستند و هم مربوط به دوره

ن از پارتیـان، اردوا  ؛ در دورۀهاي مذهبی هم کم نیست اسب به ف�ت ایران آمدند. اسم

 است. مهـرداد مربـوط بـه ایزدمهـر اسـت. در اواسـط دورۀ       مقدس آرته به معنی ریشۀ

ساسانیان هم مرسوم است، این اسم هم  ۀبینیم که در دور هخامنشیان اسم اردشیر را می

  .)27: 1397(شمیسا، » از آرته به معنی مقدس است

  شناسی نام کیخسروریشه .1ـ4

م کیخسرو و کـوروش  مشترکی براي نا نویسان، ریشۀ ریخشناسان و تا بعضی از اسطوره

ایـن دو   انـد و گـاه   ر، خور و خورشید رسـانده نام این دو را به کو ۀقائل هستند و ریش

ترین سند در مورد یکسـانی کـوروش و کیخسـرو،     اند؛ قدیمیشخصیت را یکی دانسته

» کـورش و هـو کیخسـرو   « :نویسـد  است کـه مـی   الباقیه آثارگفته ابوریحان بیرونی در 

هاي تاریخی، یکی از مفاهیمی که بین کیخسرو و ع�وه بر جنبه .)126: 1380(بیرونی، 

طور که کـوروش را پیـامبر     همان«به پیامبري است: ها  آن کورش منطبق است، شهرت

نویسـد کـه ایرانیـان     اند. حمزه اصفهانی می دانسته دانستند، کیخسرو را هم پیامبر می می

   .)614: 1397(شمیسا، » که کیخسرو پیامبر استمعتقد بودند 

مشترك نام کـوروش و کیخسـرو، بعضـی از پژوهشـگران      براي مستندسازي ریشۀ

معتقدند که کوروش و کیخسرو، دینی یکسان دارند و پادشاهان کیانی ایـران از جملـه   

 مسـلماً «دانـد:  دانند. شمیسا دیانت کوروش را مهري میکیخسرو را داراي دین مهر می

مـزدا نیسـت. در مـاه     اي بـه اهـوره   هاي او هیچ اشاره هکوروش زردشتی نبود و در کتیب

زردشت راه پایتخت بلخ را  ،زمانی که کوروش بزرگ هنوز در گهواره بود ،600مارس 

او مهـري بـوده    مصادف با اسفندیار است. احتما�ً در پیش گرفت. زمان زردشت تقریباً

قـاموس کتـاب مقـدس    اگر کور را همان خور یعنی خورشید بـدانیم. در   ویژه است؛ به

  .)3 پاورقی شمارۀ 614: همان» (کوروس آفتاب معنی شده است.

نوعی خداي خورشید است و صـفت پیروزگـر بـه معنـاي      ، کیخسرو بهشاهنامهدر 
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 شـاهنامه شاهان و قهرمانان «کشد؛ ناپذیر را که صفت خورشید است، یدك میشکست

از نبـرد  که فریدون پیش  رند. چنانگی درت و پیروزي مدد میعنوان نماد ق از خورشید به

  افرازد:   سوي خورشید برمی مثالی خود با ضحاك سر به

  فریدون به خورشید بر بـرد سـر  

  

  کمر تنگ بسـتش بـه کـین پـدر      

هاي شاهان و سپهسـا�ران نیـز    ها و نقش و نگاره کاخ وجود نماد خورشید در بیرق  

  .)88 :1387(نامورمطلق، » نمودار همین نمادینگی مهري است

خـوریم کـه   و در ارتباط با کیخسرو بارها به ابیاتی از این دست برمی شاهنامهیا در 

  اند:  کار برده صفت پیروزگر را براي شاه به

ــاد   ــروز ب ــاه پی ــر ش ــه پیروزگ   ک

  

ــاد     ــوروز ب ــارانْش ن ــه روزگ   هم

  )1899بیت  520: 1387(فردوسی،   

  همی گفت شـاه اسـت پیروزگـر   

  

  د بـر همیشه ک�هش به خورشـی   

  )1971بیت  522 :(همان  

ـ   ارتباط کیخسرو با خورشید، به از «د اسـت:  رَنوعی ارتباط معنوي است و از سـر خ

نظر نمادشناسـی، خورشـید نمـاد آفریننـدگی، قـانون طبیعـت، آتـش، آگـاهی، تفکـر،          

ــان، خورشــید رمــز روح اســت   ــوي اســت. در عرف ــنش معن » روشــنگري، عقــل و بی

به قـول بارتلمـه   : «معین هم آمده است مجموعه مقا�تدر  .)20 :1387پور،  (اسماعیل

 .)76 ،2ج :1364(معـین،  » دادنـد  ایرانیان مفهوم آن (کوروش) را به خورشید ربـط مـی  

توان چنین نتیجه گرفت که کیخسرو همان کوروش و در نتیجه همان خورشید  پس می

  است. خورشید ایران، همان شاه ایران است:  

  بخـردان  به کارآگهان گفت کـاي 

  

  من ایـدون شنیدسـتم از موبـدان     

  که چون مـاه ترکـان برآیـد بلنـد      

  

  ز خورشــید ایــرانش آیــد گزنــد  

  )77و  76ابیات  471 :1387(فردوسی،   

اسم کوروش در پارسی کهن کورو اسـت. کیخسـرو هـم    «گوید: شمیسا همچنین می

دهد. این  سرو نسبت میرسم اغتسال در آب را به کیخ، الباقیه آثارمهري است. بیرونی در 
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خسـرو بـا    ارتبـاط  .)615: 1397(شمیسا، » یین مهریان استوشو مربوط به آ رسم شست

و نخستین هاي مختلف اساطیري و تاریخی دارد. او آخرین شاه اساطیري کوروش، �یه

در اساطیر هم مانند «تواند همان کوروش باشد. لحاظ تاریخی می شاه تاریخی است و به

به روش فروید در گزارش خواب) با دو کنش مواجهیم. شخصیت کوروش و  رؤیا (بنا

شود و بریـدن سـر سـیاوش در تشـت بـا یکـی از        کیخسرو و سیاوش با هم ادغام می

نویسد ملکـه   یابد. هرودت می شدن کوروش مطابقت می  روایات تاریخی در باب کشته

س) نام داشت. این ملکـه  تاماری زیستند تمریس (= ها که دور و بر سیحون می ماساژت

زیرا پسر ملکه در جنگ با کوروش کشته شده بـود. لـذا    ؛کوروش را به دل داشت کینۀ

: 1388(بهار و شمیسـا،  » وقتی کوروش به قتل رسید، ملکه دستور داد تا سر او را ببرند

را پر  ]تشتی[ تمریس امر کرد خیکی«خوانیم که می تاریخ ایران باستانیا در  .)170ـ169

(پیرنیـا،  » او را در خیـک انـداخت   از خون آدم کردند، بعد نعش کوروش را یافتـه سـر  

  افتد.  ، در ارتباط با سیاوش اتفاق میشاهنامهاین حادثه در  .)452: 1370

هـا   آن تشابهات زیادي در مورد کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین بیان شده که از جملـه 

ـ  اند که خداونـد  آورده« :اشاره کرد توان دادگري، بخشندگی، جنگاوري و دانش می  مـعل

 گویـد: آنچـه مـرا از    او یعنی ذوالقرنین عطا کرد. در این باره کوروش می به باطن و ظاهر

خوي من بـود.   گر و روشن و در عین حال همیشه نیککرد، ذهن حساب دیگران متمایز می

م بـود کـه توانسـتم    ا هاي شخصی ت�ش واسطۀ اي سلطنتی زاده شدم اما به اگر در خانواده

خواستم، نظم ببخشم و فتح و پیروي من نه به زور بازو کـه بیشـتر    طور که میجهان را آن

خوانـد: بـه    م بود. در داستان کاموس، کیخسرو خداي خویش را چنین مـی ا به قواي ذهنی

یزدان چنین گفت کاي کردگار/ تو دادي مرا دانش و بخت یار؛ همی شرم دارم من از تـو  

  .)182ـ181: 1393(گرجی و محمدي مبارز، » تري به چه و چند و چون و آگهکنون/ ت

  خسرو: هوسروه یا کورو؟  . 1ـ1ـ4

شناسـی،  شناسی دیگري نیز براي نام کیخسرو بیان شـده اسـت. ایـن نـوع ریشـه     ریشه

دوست کند. مهوش واحد و نیکنام معنا میخسرو را هوسرُوه به معناي خوب گفته شده 

 Husraw، در فارسی میانـه  Haosravanahaنام وي در اوستا «رده است: در این باره آو
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ن انتسـاب دارد، در  کیانیـا  ۀو در فارسی دري خسرو است. به مناسبت اینکه بـه سلسـل  

شمیسـا   .)189: 1387» (کی (شاه) نیز به آغاز نام او افزوده شده اسـت  فارسی نو، واژۀ

نـام  بود. خسرو هم در اصل به معنـی نیـک  نام، همان نام نیک «نویسد: در این زمینه می

هاي کهن چون پرویز، گشتاسپ، تاجبخش، تهمتن، در اصـل لقـب و    است. غالب اسم

گرفت یا جهت تلقین بـه طبیعـت    وصف است که در طی دوران عمر به کسی تعلق می

مـث�ً  گونه نامگذاري در بسـیاري از قبایـل کهـن (    نهادند. این و بیان آرزو بر کودکی می

 .)27ـ26: 1397» (خپوستان) هم دیده شده استسر

هـاي  هـا و سلسـله  نام با سلوك دینی و اخ�قی افراد مرتبط بوده است. در خانـدان 

شـود.   شان دیده مـی پادشاهی ایران نیز پیوندهایی بین اسامی و معانی مذهبی و اخ�قی

هماهنگ باشد. ظاهر این سنت آسیاي غربی بوده که اسم اشخاص باید با باورهایشان  به

که بنیانگذار خاندان سلطنتی پارس است خود مرکب از  Hakhamanishنام هخامنش «

Hakha  به معناي دوست و منیشManish از ریشۀ man     .به معنـاي اندیشـیدن اسـت

  .)150: 1387(بهار، » ریشه است واژۀ فارسی منش با آن هم

به کور یا خور بـدانیم، مربـوط    نام کیخسرو را اگر مربوط بینیم که ریشۀبنابراین می

به خورشید است. خورشیدي که در ایران باستان، نقش خدایی دارد و بعـدها در مقـام   

یابد. کیخسرو دین مهري دارد و در نهایت نیز بـه  شاهان و پهلوانان در زمین تجسد می

رود که جایگاه طلوع و غروب خورشید است و در آنجا با پیوستن به خورشـید   کوه می

نـام   امیرا و جاویدان اسـت. اگـر هـم ریشـۀ    شود. چون همچون خورشید ن اودانه میج

کیخسرو را به نیکنام مربوط کنیم، این معنا با اعمال، کـردار و رفتـارش تناسـب کامـل     

ترین شاه و شاه آرمانی ایران است که در نهایت به قهرمانی با اعمال دارد. کیخسرو نیک

رود. قابـل توجـه    ك دنیا و مافیها، به بهشت جـاودان مـی  شود و با تر عارفانه تبدیل می

اي در اساطیر مللی چون هند نیز کـه بـا    است که چنین تیپ شخصیتی و چنین اسطوره

 رفتن وهـک انه بهـافس دارمستتر«ود؛ ـش فرهنگی مشترك دارند، دیده می ۀـان پیشینـایرانی

 کرده سهیمقا مهابهاراتا، هند، معروف حماسۀ عیوقا از یکی با را انشیجنگجو و خسرویک
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 خود، نیجانش نییتع از پس و شودزار مییب جهان ره ازیشدهیوذی حماسه، نیا است. در

 در ،يگرید از پس یکی او، آورد. همراهان می يرو ایمالیه يها دامنه به برادرش چهار با

 سـتی اسـت،  و سگ باوفایش که همانند ذُرمه یـا را  او خود تنها و ندیآ درمی يپا از راه

  .)5: 1390آبادي،  (خاتون» بگذارند گام بهشت به که شوند می موفق

  اعمال و رفتار عرفانی کیخسرو. 2ـ4

  سفر کیخسرو از خلق به حق. 1ـ2ـ4

داستان بیژن و منیژه، داستان  :نمود یافته است شاهنامهشخصیت کیخسرو در سه بخش 

سالکی است که براي  کیخسرو دوازده رخ و داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب.

رسیدن به حقیقت وجودي خود، تمامی چیزهایی را که در دنیا وجـود دارد، در حالـت   

طور که بـراي    ها را کنار زد، همان دهد. براي رسیدن به مبدأ باید حجاب تعلیق قرار می

هاي پیشـین را بـه کنـاري گذاشـت.      ها و دانسته رسیدن به ذات چیزها، باید پیشداوري

هاي دنیوي گـرد او را   آید و با گذر زمان حجاب رست مانند انسانی که به این دنیا مید

سـازد. ایـن همـان سـفري      گیرد و وي را از حقیقتی که به آن متعلق بود، دور می می فرا

 بایـد دوبـاره سـفري را از    الخلق. حا� الحق الی است که از حق به خلق دارد: سیر من

ازلـی بـا او همـراه اسـت و در      ۀو همیشه این یاد و خـاطر  سوي حق آغاز کند خلق به

شـدن از   توان گفت که براي رها می ،تر ه ماند. به بیان ساد اي از وجودش باقی میگوشه

ك خود، همه چیـز  سیروسلورا در پرانتز گذاشت. عارف نیز در ها  آن ها باید دانسته پیش

نیـز پـس از    کیخسـرو نگـرد.   عالم مـی  گذارد و با ذهنی خالی و آزاد به را در پرانتز می

افتد. با خـود   شدن از بابت ایرانیان، به فکر سراي جاوید می پیروزي در جنگ و آسوده

ام؛ سپس نگران از اینکه مبادا روانش  گوید که هرچه در دنیا خواستم به دست آورده می

  گوید: اسیر دیو آز شود، جهان را ترك می

ــی  ــد ز آز ایمنــ ــم نیابــ   روانــ

  

ــد   ــی  ب ــیش آهرمن ــد و ک   اندیش

  )2427بیت ، 976: 1387، فردوسی(    

به دنبال آن است، رسیدن به جایگاه صالحان است و بیم آن دارد کـه   کیخسروآنچه 



                  

  هاي عرفانی  شناسی جنبه نشانه                   

 ریشۀ نام اوکیخسرو بر اساس  شخصیت      211  

اي از آن جایگـاه اسـت، از وي    با زندگی بیشتر در این دنیاي فانی، فرّه ایزدي که نشانه

مقابــل خــداگرایی و  یــزدان ناســپاس شــود کــه خــود در نقطــۀ بگســلد و نســبت بــه

  گوید نکند که:  گیرد. پس او نگران با خود میپرستی کیخسرو قرار می یزدان

  به یزدان شوم یک زمان ناسـپاس 

  

  به روشن روان انـدر آرم هـراس    

ــابخردي      ــژّي و ن ــه ک ــرایم ب   گ

  

ــزدي    ــرّه ایـ ــلد فـ   ز مـــن بگسـ

  )2433ـ2432 بیت، 976 :(همان  

کان است و دنیا و قدرت را مانعی براي رسیدن بـه  یابی به جایگاه نیاو به دنبال دست

  داند:   آن می

  که این تاج و تخت مهی بگـذرد 

    

ــرد    ــدان جــاي نیکــان ب ــم ب   روان

  )2447، بیت 977: (همان       

ـ  آمـال هـر انسـان     ۀجاي نیکان همان گرودمان یا بهشت دین زرتشتی است که خان

 کیخسـرو ان مـادي اسـت.   هاي جهـ شود و تاج و تخت از نشانه دینداري محسوب می

  کند:  نیایش می گونه دارد و اینسوي پروردگار برمی عا بهکندن از دنیا، دست د براي دل

  همی گفـت کـاي کردگـار سـپهر    

  

ــر    ــی و داد و مهـ ــدۀ نیکـ   فروزنـ

  گر از من خداوند خشـنود نیسـت    

  

  ازین شـهریاري مـرا سـود نیسـت      

  ز من نیکویی رفت بسیار و زشت  

  

  ي ده در بهشــتمــرا جــا نشســت  

  )2568ـ2566بیت ، 982: همان(  

گـویی وي پیـامبري    ؛خواهـد  سان رسیدن به جایگاه ازلی خود را از خداوند می و بدین

است که پس از نجات ایرانیـان از دسـت افراسـیاب و برقرارکـردن صـلح و آرامـش،       

یدن داند و عاشـقانه بـراي رسـ   رسالت و در حقیقت خویشکاري خود را پایان یافته می

  کند.  صورت نخستین و ازلی خود ت�ش می به

  ارتباط کیخسرو با سروش خجسته .3ـ4

  اهمیت خواب در داستان کیخسرو .1ـ3ـ4

، خواب اسـت. بسـیاري از پادشـاهان و پهلوانـان     شاهنامهیکی از مسائل بسیار مهم در 
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و از از آینـده، از حـوادث پـیش رو     ،خواب ۀوسیلدر مواقع حساس، به شاهنامهبزرگ 

سـروش،   وسـیلۀ شوند. کیخسرو نیز از طریق خواب و بـه  نیت اطرافیان خود باخبر می

کنـد.   استجابت دعایش توسط یزدان را براي پیوستن به جهان جاودان دریافت می ۀمژد

آن را بـه   أکید دارد که خواب از اهمیت بسیاري برخوردار است و ریشـۀ فردوسی هم ت

/ یکـی بهـره   گوید: نگر خواب را بیهده نشمريند و میرسااي الهی و پیغمبري میبهره

اي دانی ز پیغمبري. در اس�م و در میان عارفان، خواب و به تعبیري واقعه، اهمیت ویژه

ششم از وحی است. همچنین وحـی،  و حدیث آمده است که خواب یک چهل دارد. در

حضـرت نـازل شـده     یاي صادقه به آنوسیلۀ رؤ در چند ماه اول پس از بعثت پیامبر، به

  .)111و  89، 87 :2003: بخاري، کناست (

بشري اسـت   سروش (جبرائیل، هرمس، مرکوري) در واقع پیر فرزانه و نیروي فوق

نوعی مددرسـان غیبـی بـه    آید. سروش بهکه به کمک سالک راه حق یعنی کیخسرو می

شـود. در   تـی مردانـه ظـاهر مـی    ها مددرسـان غیبـی در هیئ  خیلی وقت«رود:  شمار می

شخصـیت بـزرگ راهنمـا، معلـم قـایقران و       ۀتر این نقش بـر عهـد  هاي عمیق اسطوره

 ــ  این نقـش را هـرمس   ،هاي ک�سیکراهنماي ارواح در جهان دیگر است. در اسطوره

القدوس این مهم را بـر  مرکوري بر عهده دارد؛ در مصر، خداتوت و در مسیحیت، روح

سـروش   ۀمهـم بـر عهـد    ۀاین وظیف ،یین زردشتیدر آ .)81: 1395(کمبل، » عهده دارد

شود،  قهرمانی که این مددرسان بر او ظاهر می«نویسد: است. جوزف کمبل در ادامه می

   .)82 :(همان» کسی است که به نداي درون، پاسخ مثبت داده است معمو�ً

  کیخسرو و سروش .2ـ3ـ4

ی از طریـق دیگـران. هـم    یعن ؛ارتباط سروش با کیخسرو یا مستقیم است یا غیرمستقیم

آید و هم از طریق دو نفر دیگر یعنی گودرز و هـوم بـه   به خواب کیخسرو می مستقیماً

درپی کیخسرو، خواسـتاري بازگشـت بـه نـزد      هاي پی شود. نیایش کیخسرو مربوط می

زدن به امور دنیوي و پادشاهی از نمودهـاي نـداي درونـی او بـراي      پاخداوند و پشت

دهد کـه سـروش    اي می دار است. کیخسرو با خوشحالی خبر از مژدهرسیدن به حق پای

یی رؤیـا  ؛ي صادقه دیده اسـت رؤیاتوان گفت که کیخسرو به او داده است. در واقع می
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  افتد:  عینه اتفاق میکه خاصِ خاصان حق تعالی است و ب

  مـرا چشـم بغنـود دوش    سحرگه

  

  خجسـته سـروش  ز یزدان بیامـد    

ــه ر      ــد گَ ــاز کام ــه برس ــتک   فتن

  

  ســـرآمد نژنـــدي و ناخفتنـــت  

ــه ســر    ــد ب ــن آم ــاه م ــون بارگ   کن

  

  غم کشور و تاج و تخـت و کمـر    

  )2655ـ2653بیت ، 985: 1387، (فردوسی     

توان ذکـر کـرد و آن ایـن    بودن خواب کیخسرو مینکته دیگري در ارتباط با صادقه

به او مژده گوید سروش هنگام سحر (سحرگه) به خوابش آمده و است که کیخسرو می

خواب صادقه، در ثلث آخر «ي صادقه است. رؤیاداده است و این زمان، درست هنگام 

حضـور   .)246: 1373(مجلسـی،  » شود که آن وقت نزول م�ئکـه اسـت   شب دیده می

بلکه سروش به هومِ موبد نیـز از   شود جا ختم نمیسروش در داستان کیخسرو به همین

یعنـی سـروش بـا واسـطه بـه       ؛دهدچیچست خبر می شدن افراسیاب در دریاچۀ پنهان

  گوید:  که که هوم می رساند؛ چنان کیخسرو یاري می

  شــبی ناگهــان ســروش خجســته

  

ــر نهــان    ــه مــن ب   بکــرد آشــکارا ب

  )2296بیت  ،599: 1387، (فردوسی  

  سروش در خواب هوم. 3ـ3ـ4

ر دور از شـهر و  شود. این غا افراسیاب در نزدیکی شهر بردع و در غاري بلند پنهان می

فریدون و  ۀنزدیک آب است. تا اینکه مردي به نام هوم که عابد و موبد است و از تخم

فرّ و برز کیان دارد و به هر کاري کمربسته پادشاه بوده و در کوه مسکن گزیـده اسـت،   

  یابد:  او را می

  کمندي کـه بـر جـاي زنّـار داشـت     

  

  کجـــا در پنـــاه جهانـــدار داشـــت  

  گرفت آن به دست بهنگ اندرون شد  

  

  چو نزدیـک شـد بـازوي او ببسـت      

  همی رفت و او را پس انـدر کشـان    

    

  همی تاخت با رنـج چـون بیهشـان     

  )2240ـ2237، بیت 597: (همان  

ست (معلوم نیست گیاهی است یـا شـیرۀ گیـاه    که در اسطوره خیلی شناخته نی هوم
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از داستان کـه افراسـیاب در   یابد. در آن بخش ) در حماسه در هیکل مردي نمود مییا...

یابـد و  شـود و افراسـیاب را مـی    شود، هوم، همچون عابدي ظـاهر مـی   غاري پنهان می

گیـاهی   شتابد. هوم، عصارۀمی کیخسرونوعی، در یافتن این دیو خشکسالی به کمک  به

بخشـی دارد. در  بخش است و همچون آب، کارکرد حیـات است که نوشیدن آن زندگی

پایـان تبـدیل    کست آن کسی که زندگی و باروري را به مرگـی بـی  حقیقت هوم، در ش

  کند: را که پاسدار آب و زایندگی است، یاري می کیخسروکرده است (افراسیاب)، 

ــت   ــدار دس ــرد دین ــه ورا م   گرفت

  

  به خواري ز دریا کشـید و ببسـت    

  سپردش بدیشان و خود بازگشـت   

  

  تو گفتی کـه بـا بـاد انبـاز گشـت       

  )2335و  2334ت بی ،600: (همان     

 کند. مسئلۀ ه دو نیم میي باساطیر رسد و افراسیاب را به شیوۀو بعد کیخسرو از راه می

انجام کاري به تمام و کمـال بـوده و از مظـاهر فـرّه ایـزدي       کردن هم، نشانۀ نیمبه دو 

  است. 

ــز   ــغ تی ــا تی ــود ت ــیم فرم ــه دژخ   ب

  

  کشـــید و بیامـــد دلـــی پرســـتیز  

  کـــرد میــان ســـپهبد بــدو نـــیم    

  

  ســپه را همــه دل پــر از بــیم کــرد  

  )2369ـ2368ت ، بی601: (همان  

عارفـانگی قـوي    رود، جنبۀ شمار می وجود راهنمایی چون هوم که از موبدان هم به

به شخصیت کیخسرو داده و یادآور نقش پیر و راهنماي سالک در آداب عرفانی اسـت.  

نـوعی دخالـت    شـود و بـه   میخضر، سالک را رهنمون این پیر همان است که همچون 

توانـد مظهـر خـداي مـدافع     نیروهاي متافیزیکی در مسیر حماسه است. پیر حتـی مـی  

طور که خداي دیگري به نام ابلیس مدافع دشمن او یعنی دیو نفس   قهرمان باشد. همان

آمـده   الطیر منطقاست. اصط�حات حماسی به عرفان نیز راه پیدا کرده. همچنان که در 

  است:  

ــر ــت�   گ ــقی مب ــرّ راه عش ــه س   ب

  

ــ�   ــتوانی از بــ ــرفکن برگســ   بــ

  )108: 1368 ،(عطار     
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  سروش در خواب گودرز .4ـ3ـ4

دهـد.   آیـد و در مـورد کیخسـرو بـه او پیـام مـی      همچنین سروش به خواب گودرز می

 ستا، جایگاه سروش بر بلندترین قلـۀ در او«هاي مقدس جاي دارد: سروش بر فراز کوه

   .)279ـ278 :1363(رضی، » شده استهرا (البرز) بنا 

  به فرمان یـزدان خجسـته سـروش   

  

  مرا روي بنمـود در خـواب دوش    

  نشسته بـر ابـري پـر از بـاد و نـم       

  

  بشســتی جهــان را سراســر ز غــم  

  )3041ـ3040ت ، بی284: 1387، (فردوسی  

شـانگر  ، از جایگاه سروش با صفت مینوي یاد شده کـه ن اوستادر سرودي دیگر از «

یعنی جایی که کیخسـرو خواهـان    ؛)361: 1363(رضی، » اه بهشتی این ایزد استجایگ

دنیایی، به سـراغ بهشـت جـاودان    کردن پادشاهی و امور این جاست و با رهارفتن بدان

  هم از اقامتگاه سروش با لفظ بهشت یاد شده است.  شاهنامهرود. در  می

  کیخسرو، خیر بزرگ است .5

  روي زمین ترین شرّ کشتن بزرگ .1ـ5

تـرین   تـرین شـرّ و دشـمن ایـران و بـزرگ      کما اینکه بزرگ کیخسرو خیر بزرگ است؛

کـس    کنـد. ایـن افتخـار نصـیب هـیچ      خداي قبایل تورانی یعنی افراسیاب را نابود مـی 

هرتل معتقد «ترین خیر از بین برود.  ترین شرّ باید به دست بزرگ چون بزرگ شود؛ نمی

ترین خـداي اقـوام تـورانی     خداي جنگ و بزرگ ) اص�ًاست که فرنگرسین (افراسیاب

 أتنها خیر بزرگ اسـت، بلکـه منشـ    ). کیخسرو نه194: 1387(واحددوست، » بوده است

هاي بارزي از ها، رفتارها و اعمالش همگی حاوي نشانهرود. حرف شمار می خیر نیز به

ن، بـه گـودرز   خیریت اوست. اعمالی از قبیل اینکه هنگـام عزیمـت بـه جهـان جـاودا     

ها، آبگیرها و رسیدگی بـه وضـعیت   ها، رباطها را براي آبادانی ویرانیگوید که گنج می

چیز مصرف کند. چون رمز وجـود کیخسـرو در آبـادانی و زایـش و     کودکان و زنان بی

  خیررسانی است:  

  نگه کـن ربـاطی کـه ویـران بـود     

  

  یکی کـان بـه نزدیـک ایـران بـود       
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ــري کــه باشــد خــر    ابدگــر آبگی

  

ــیاب    ــج افراسـ ــران و ز رنـ   از ایـ

ــی     ــه ب ــانی ک ــر کودک ــددگ   مادرن

  

  چادرنـد  شـوي و بـی   زنانی که بـی   

  )2804ـ2802ت بی ،612: 1387، (فردوسی     

  استجابت دعاهاي کیخسرو .2ـ5

  الدعوه است؛ این امر از سخنان اطرافیانش هم پیداست:  کیخسرو مستجاب

  آیــد بــه ایــران پــی فــرخش  چــو

  

  پرسد دهد پاسـخش  ز چرخ آنچه  

  )3027، بیت 283: همان(  

هاي کیخسرو، امدادهاي غیبی (شاید ایزدان باد و خاك) بارهـا بـه   با دعاها و نیایش

  سازند.  آیند و سپاهیان توران را با شکست مواجه میکمک سپاه ایران می

  همان گه برآمد یکـی بـاد سـخت   

  

  که بشکست شاداب شاخ درخـت   

  زمگــاههمــی خــاك برداشــت از ر  

  

ــپاه      ــوران س ــاه ت ــر رخ ش ــزد ب   ب

    )985و  984ت بی ،563: (همان     

ل شخصیت کیخسرو، کاربردهایی از ارزش وقت و زمان حـا  وجوه عارفانۀ از دیگر

بـودن   آزاري، حتمـی مانند مهربانی بـا همسـر، بـی    عرفانی و انسانی در سخنان اوست؛

خواهد که به گرمی بـا منیـژه   بیژن می ارزشی دنیا و پرهیز از امور دنیوي. او ازمرگ، بی

نوازي کننـد. کیخسـرو جهـان را جـایی     رفتار کند. شاید چون غریبه است و باید غریبه

آزاري (بـدون  داند که ارزشی ندارد و بهتر است که انسان با بیآغشته به ناز و نوش می

  گونه آزاري) رفتار کند.  هیچ

ــین اســت کــار ســراي ســپنج    چن

  

  و گهی درد و رنـج  گهی ناز و نوش  

  ز بهـــر درم تـــا نباشـــی بـــه درد  

  

  آزار بهتــــر دل رادمــــرد بــــی  

  )1311ـ1310بیت ، 468: همان(  

  کیخسرو در جنگ اخالق و رفتار عارفانۀ .3ـ5

  ترین دشمن نیکی به بزرگ .1ـ3ـ5

نوعی تضاد موجود در رفتار ایـن   به کند؛ جنگ برخ�ف افراسیاب عمل می کیخسرو در
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تـوان در روابـط   می کند. دقیقاً انگی رفتار نیک کیخسرو را برجسته میدو شخصیت، نش

جانشینی به جایگذاري اعمال هر کدام اقدام کرد تـا آنگـاه متوجـه شـویم کـه تناسـب       

دارد و سازد. شاه ایران سـپاهیانش را از بیـداد برحـذر مـی     رفتارها چه شخصیتی را می

ند و رفتار افراد تنـدمزاجی چـون طـوس را    دارساندن به غیرنظامیان را ناپسند می  زیان

کند. اما شاه توران رفتـاري دیگرسـان دارد. خسـرو ایـران بـه سـپاهیانش        نکوهش می

  گوید:   می

ــه بیــداد دســت  ــا نیــازي ب   نگــر ت

  

ــت    ــاد پسـ ــوان آبـ ــی ایـ   نگردانـ

  چو لشکر سوي مـرز تـوران بـري     

  

  مکــن تیــز دل را بــه آتــش ســري  

  نگر تا نجوشـی بـه کـردار طـوس      

  

  بندي به هر کـار بـر پیـل کـوس    ن  

  )132ـ129ت بی ،472 همان:(   

کند که تنها با جنگ و کینه سـخن بگویـد و    کید میاما افراسیاب به پسرش شیده تأ

  آشتی نجوید:   درِ

  در آشـــتی هـــیچ گونـــه مجـــوي

  

  سخن جز به جنگ و به کینه مگوي  

  )57بیت  ،470: (همان  

او را رعایـت   اهی و حرمت خـانوادۀ سیاب هم، شأن شحتی هنگام تصرف کاخ افرا

  گوید: کند و می می

ــیاب    ــاخ افراس ــر ک ــه ب ــد ک   نبای

  

ــاب     ــد آفتـ ــرخ بلنـ ــد ز چـ   بتابـ

ــیده    ــم آواز پوشـ ــان اوي هـ   رویـ

  

  نخواهم که آید ز ایـوان بـه کـوي     

  )1374ـ1373، بیت 574: (همان     

  ها و اعداد مرتبط با کیخسرو رنگ .6

  هارنگ .1ـ6

هاي روحـانی شخصـیتش    خوبی با جنبه که به کیخسروداستان هاي یکی دیگر از بخش

تـدریج از آغـاز    به از هر چیزي جز خداوند است. کیخسروشدن   همخوانی دارد، خالی

سـپارد تـا بـه     شود. ثروت را به دست گـودرز مـی   داستان، وي از دنیا و مافیها جدا می
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فرمانروایی براي رستم و  کند و منشور اش را تقسیم میدردمندان بدهد، قلمرو پادشاهی

سـوي   بـه سپارد و سـبکبار   ز به لهراسپ میکند و در پایان، پادشاهی را نی گیو صادر می

غـ�م همـت   «گویـد:  ه حافظ میک شود؛ چنان و از رنگ تعلق آزاد میشتابد  حقیقت می

در  .)26 :1390(حـافظ،  » علق پذیرد آزاد اسـت چه رنگ ت/ ز هرآنم که زیر چرخ کبود

شـود کـه ایـن فـرورفتن در بـرف نیـز از منظـر         نیـز در میـان بـرف ناپدیـد مـی     پایان 

اي مل است؛ البته در نظام کنونی سمبولیسم جهانی، برف را نشـانه قابل تأشناسانه  نشانه

البته برف در ارتبـاط بـا پـنج پهلـوانی کـه او را       ،دانند. در داستان کیخسرواز مرگ می

  آور است: کنند، مرگ همراهی می

  آنگـه برآمـد یکـی بـاد و ابـر      هم

  

  هوا گشت بـر سـان چشـم هژبـر      

  چو برف از زمین بادبـان برکشـید    

  

  نبـــد نیـــزۀ نامـــداران پدیـــد      

  یکایک بـه بـرف انـدرون ماندنـد      

  

ــد      ــون ماندن ــدانجاي چ ــدانم ب   ن

  زمـــانی تپیدنـــد در زیـــر بـــرف  

  

  یکی چاه شد کنده هر جـاي ژرف   

  نماند ایـچ کـس را ازیشـان تـوان      

  

ــد   ــیرین روان  برآم ــام ش ــه فرج   ب

  )3052ـ3048بیت  ،619: (فردوسی          

اي از نـوعی رمـز و نشـانه    ط بـا کیخسـرو، بـرف و رنـگ سـفیدش بـه      اما در ارتبا

سـفید،  «زنند. روند و جاویدانی کیخسرو را رقم می جاودانگی مرتبط با آب به شمار می

 رود و دقیقـاً  ن مـی هاي مناسک گذر سـخ رنگ گذر است؛ با همان مفهومی که از آیین

بـر   یابـد. بنـا   ها انسان استحاله مـی  رنگ مشخص این آیین است، که از طریق این آیین

و  (شـوالیه » همان مرگ و بازگشت به زندگی است هاي عرفانی، الگوي قدیم تمام آیین

رود. او بـا طلـوع    آور فرونمـی کیخسرو اما در بـرف مـرگ   .)589، 3ج: 1388، گربران

ورشید است شود؛ در حقیقت کیخسرو، نوري از خ خورشید ناپدید میخورشید در نور 

  پیوندد. اصلی و ازلی خود می که در نهایت به سرمنشأ

  چو از کوه، خورشید سـر برکشـید  

  

  ز چشــم مهــان، شــاه شــد ناپدیــد  

  جــوي بگشــتند از آن جایگــه شــاه  

  

  بــه ریــگ بیابــان نهادنــد روي      
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ــان   ــایی نش ــد ج ــرو ندیدن   ز خس

  

  ز ره بازگشـــتند چـــون بیهشـــان  

  )3029ـ3027بیت ، 1000: (فردوسی     

کند. این عمـل   لباس سپید به تن می ،و نیازهایش ها و رازکیخسرو در هنگام نیایش

پوشد. در سپید می ۀکیخسرو قابل مقایسه با سیاوش است که هنگام عبور از آتش، جام

رنـگ   ،ور در میـان اسـت. سـفید   گـذر یـا آزمـون     ، مسئلۀ تطهیر و مسئلۀهر دو مورد

رنگ بـود.   رنگی باید بیرنگ است و براي م�قات با بیرنگی است. خداوند هم بی بی

  شوند.  در واقع هر دو براي م�قات با پاکی، تطهیر می

  اعداد .2ـ6

سوي  خواهد که او را به از خداوند می کند و کیخسرو در اوج پادشاهی، دل از جهان می

روزي نیـایش  صـورت شـبانه  هفته، بـه  پنجو براي رسیدن به این آرزو،  خود بازگرداند

دهد کـه آرزویـش    کند تا اینکه بعد از این مدت، سروش به خوابش آمده و مژده می می

کند، هشت تـن از پهلوانـان او را    پذیرفته شده است. وقتی کیخسرو سفرش را آغاز می

رش کیخسرو، رسـتم، زال و گـودرز   کنند. پس از طی بخشی از راه، به سفا همراهی می

تن دیگر یعنی گیـو، گسـتهم، بیـژن، طـوس و فریبـزر او را همچنـان        پنجگردند.  برمی

رسند. عدد پنج در میان بسیاري از اقوام  اي می هنگام، به چشمهکنند تا شب همراهی می

 Heirosپـنج، عـدد وصـلت الهـی (    «اي برخوردار اسـت.   تمدن بشري، از تقدس ویژه

gamos(نورآقـایی،  » شـود  وان ازدواج مقدس نام برده میعن) یا همانی است که از آن به

1387 :65(.   

تعداد خدایان هـرم خـدایان سـلتی، پـنج اسـت یـا در       «در همین کتاب آمده است: 

عنوان آمریکاي مرکزي، پنج عدد مقدس است. عدد پنج در اس�م نیز مقدس است و به

 .)66: (همـان » شـود  پنج تـن آل عبـا و... دیـده مـی     ،نمازهاي پنجگانه، پنج ستون دین

گویـد کـه بـا سـرزدن خورشـید، او را دیگـر نخواهنـد دیـد.          کیخسرو به همراهان می

وشـو   در آب چشـمه شسـت  خود را رسد، کیخسرو برخاسته و  هاي شب که فرامی نیمه

رسد و خورشـید   خوابند و چون صبح فرامی سپس همگی می .دهد (عملی روحانی) می
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یابند،  بینند. این پنج پهلوان که اثري از پادشاه نمی گشاید، اثري از کیخسرو نمی وي میر

  سپارند.  گردند اما در راه برگشت، همگی در برف جان می ناچار بازمی به

در  هفـت در ارتباط با کیخسرو، عدد هفت است. عـدد  دار  نشان یکی دیگر از اعداد

رخوردار است. در اساطیر ایران نیـز بـه همـین    از معانی مقدسی ب ،اساطیر ملل مختلف

منوال است. از هفتخوان حماسه گرفتـه تـا بعـدها کـه هفـت بـه عرفـان راه یافـت و         

سـلوك ایجـاد شـد. ضـمن اینکـه       ۀمرحلـ  هفـت هاي عرفانی شکل گرفـت و   حماسه

مرحله دارد. در ارتباط با کیخسـرو نیـز عـدد هفـت      هفتسلوك در آیین مهر نیز سیرو

رود، بعـد از هفـت روز بـار     ب توجهی دارد؛ کیخسرو وقتی به خلوت مـی نمایش جال

» خودآگـاهی و هفـت مرحلـه تکامـل اسـت      عدد هفت نمایانگر هفت مرتبه«دهد.  می

  گردد:  همچنین گیو هفت سال به دنبال کیخسرو می .)136: (همان

  به توران همی رفت چون بیهشـان 

  

ــد از شــاه جــایی نشــان      مگــر یاب

  مد بـرین هفـت سـال   چنین تا برآ  

  

ــد دوال    ــغ و بن ــوده از تی ــان س   می

  )3113ـ3112ت بی ،286: (فردوسی  

  ارتباط کیخسرو با آب .7

  آب کیخسرو در کنار چشمۀ .1ـ7

آبـی   ۀرود، کیخسـرو را در کنـار چشـم    جوي کیخسرو به توران مـی وقتی گیو به جست

کند  گیو را مجاب میهایی است که آب و مرغزار سرسبز از جمله نشانه بیند. چشمۀ می

  که آن پسربچه، کیخسرو است:  

ــان ز دوریکــی چشــمه ــد تاب   اي دی

  

ــا� دل    ــرو بـ ــی سـ ــور یکـ   آرام پـ

  به دل گفت گیو این به جز شاه نیست  

  

  چنین چهره جز درخور گاه نیسـت   

  )3133و  3128ت بی ،286: (فردوسی  

 وشـوي ویـژۀ  سـت شود؛ عـ�وه بـر ش   جا ختم نمی ارتباط کیخسرو با آب به همین

کنـد. همچنـین    ها، براي رسیدن به ایران و تاج و تخت شاهی از دریا عبـور مـی  نیایش

کنـد. ارتباطـاتی از ایـن     وشو مـی  آبی شست رجعت به جهان جاودان، در چشمۀ هنگام
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دست موجب شده تا کیخسرو را یک پادشاه مهري بدانند. کیخسرو پـا بـر سـر نفـس     

به تعبیري عارفانه، گـاو نفـس خـویش را     زند؛ شت پا مینهد و به دنیاي دون پخود می

ه گاو خورشید ایران باستان) گاواوژن است ک ـکشد و از این لحاظ یادآور مهر (خدامی

نیز  شاهنامهدیگر شاهان مهري  .)120 :1381شمیسا،  :کن( نخستین را قربانی کرده بود

شود:  ر آب، بر ضحاك پیروز میفریدون با کمک ایزد موکل بمث�ً رفتار مشابهی دارند؛ 

ضحاك اژدهافش و اژدهاگونه است و فریدون در روز خرداد، که موکّل و نگهبان آب «

» کنـد شدن آب او را حمایـت مـی   شود، گویی ایزد خرداد در آزاد است بر او پیروز می

آب در آیین مهر بارها مورد پژوهش واقع  . اهمیت غار و چشمۀ)205 :1382فر، (مهین

هـایی   مهر هستند. در غالـب مهرابـه   ي اصلی اسطورۀغار و چشمه از اجزا«است:  شده

)Mithraeumانـد کـرده اي جاري است که در آن غسل می چشمه ،) که پیدا شده است «

   .)51: 1390، آمده گاسکه(

پاکی است. به همین دلیل به دیـدار   توان گفت که کیخسرو منشأبه زبان عرفانی می

وشـوي  این پـاکی نیـز شسـت    شود. �زمۀ اکی مطلق است، نائل میپ و وصال یزدان که

پـردازد و در  وشـوي درونـی مـی    نشینی بـه شسـت  درونی و بیرونی است. او با خلوت

شوید و در واقع طهارت روحـی و جسـمی را    آب نیز وجود بیرونی خود را می چشمۀ

همچنـان کـه حـافظ    تواند پـاکی مطلـق را ببینـد.    آورد. چون تنها پاك، میبه جاي می

  گوید:   می

  غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند

  

  پاك شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز  

هاي بشري دارد. شاید بدین خاطر اسـت کـه   ترین تمدنریشه در کهن ،تقدس آب  

سرشت دانسته و اي آب در اغلب مذاهب بزرگ، انسان نخستین را برآمده از نطفه تقریباً

ها رمز کل چیزهایی است که بالقوه  آب در اسطوره«دانند.  ز برآمده از آب میجهان را نی

امکانات هستی است. آب نماد حیات و  منشأ و زهدان همۀوجود دارند و سرچشمه و 

ها بود و در مقابل آن  نیکی ، مقدم بر همه چیز و اصل همۀزندگی و در خلقت اهورایی

بنابراین در ارتبـاط بـا کیخسـرو، بـا      .)86: 1374(الیاده، » ۀ اهریمن استزاد خشکسالی
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آب و  اسـت. همچنـین چشـمۀ   آزمون گذر مواجهیم که در اینجـا گـذر از آب مطـرح    

وشو در آن، دو نشانه هستند که بـه آب حیـات و عمـر جاودانـه اشـاره دارنـد؛       شست

  نیز از جاودانان است.  اوستامیرد و در  کیخسرو نمی ،شاهنامهه در ک چنان

  آب، آزمون گذر و طهارت روحی و جسمی مۀچش .2ـ7

د ارتبـاط کیخسـرو بـا آب    لزوم عبور او از آب براي رسیدن به پادشاهی از دیگر مـوار 

اند تـا طهـارت و روحانیتشـان    ه سایر پادشاهان بزرگ ایران همچنین کردهک است. چنان

ز و�دتی آزمون گذر از آب پا�یش و تطهیر و تعمید است. عبور از آب رم«ثابت شود؛ 

نو و رستاخیز دوباره است. گذشتن فریدون از اروندرود براي دستگیري ضحاك، گـذر  

دژ در هفـت خـوان، گـذر رسـتم از آب بـراي      اسفندیار از دریا براي رسیدن به روئـین 

از آب یـک بـار بـدون کشـتی      کیخسـرو رهایی کاوس از چنگ دیوان مازندران، گذر 

ن و از دادن خاقان چـی  ورد و دیگري پس از شکستآ هنگامی که گیو او را به ایران می

پـس شـاهان بـزرگ، بـدون      .)86: 1387(نـامورمطلق،  » زره  دریاي طوفانی و شـگفت 

  گوید:  ناچار گیو به کیخسرو می آب به پادشاهی نخواهند رسید. به گذشتن از

  بدو گفـت گیـو ار تـو کیخسـروي    

  

ــوي    ــز نیکـ ــن آب جـ ــی ازیـ   نبینـ

ــه بگذاشــت ارو   ــدون ک ــدرودفری   ن

  

  فرســـتاد تخـــت مهـــی را درود    

ــی     ــر ره ــد او را سراس ــانی ش   جه

  

ــی     ــا فرّه ــود و ب ــا روشــنی ب ــه ب   ک

  چــه اندیشــه گــر شــاه ایــران تــوي  

  

ــوي    ــیران تـ ــداران و شـ ــر نامـ   سـ

  بــه بــد آب را کــی بــود بــر تــو راه  

  

  کــه بــا فــرّ و بــرزي و زیبــاي گــاه  

  ) 3468ـ3464ت بی ،296ـ295، 1ج :1387(فردوسی،   

یگري که در ارتباط بـا چشـمه بایـد بـه آن اشـاره شـود، ارتبـاط چشـمه و         د نکتۀ

آناهیتا بـا مهـر   «مهر و دیانت مهري کیخسرو است.  ها یعنی آناهیتا با آیینایزدبانوي آب

وشو در دین مهر برجسـتگی دارد. ابوریحـان هـم بـه     مربوط است. لذا چشمه و شست

ه را دید و فرشت ]کیخسرو[ اي وارد شدگوید: و به چشمهرسم اغتسال اشاره کرده و می

هـاي  وشوي بـه ایـن آب و دیگـر آب    و رسم اغتسال و شست الفور مدهوش شد و فی
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   .)423: 1397(شمیسا، » سارها باقی و پایدار ماندندچشمه

طو�نی دارد؛ در اسـاطیر ایـران نیـز     همۀ اقوام کهن بشر، سابقۀ تقدس آب در میان

وجـود آمـد و گـاو      ه در سمت چپ رودي به نام دائیتی بـه نمونعنوان پیش کیومرث به

اش در  نمونه نیز در سمت راست همان رود آفریده شد. پـدر زرتشـت و خـانواده   پیش

اند و زرتشت نیز در کنار همین رود به دنیـا آمـده اسـت.     زندگی کرده Darjaکنار رود 

تقـدس   که گویاي جنبۀ خوریم ه فقراتی ب میب و در کتب دینی پهلوي غالباً اوستادر «

الهام غیبی رسیده ه باشد. پیغمبر در کنار رود این سرزمین ب ایرانویج و رود آن دایتی می

وده رسـتگاري و  پهلوانان و ناموران در کنار آب این خاك ایزدان را سـتوده و نـذر نمـ   

ارتباط کیخسـرو بـا آب، نمـود بـارزي در      .)45: 1377(پورداود، » کامیابی درخواستند

بینـد، سـروش،   ، آنگاه که گودرز خواب مـی شاهنامهاب گودرز نیز دارد؛ در روایت خو

کند که همچون ابر فی میشکست افراسیاب معر زمین ورا عامل پیروزي ایران کیخسرو

  آید: زایی به خواب گودرز میباران

  چنان دید گودرز یک شب به خواب

     

ــر آب     ــران پ ــد ز ای ــري برآم ــه اب   ک

  ران خجســته ســروشبــر آن ابــر بــا  

  

  به گودرز گفتی کـه بگشـاي گـوش     

  چو خواهی کـه یـابی ز تنگـی رهـا      

  

  وزیـــن نـــامور تـــرك فـــر اژدهـــا  

  به تـوران یکـی نامـداري نـو اسـت       

  

ــام آن شــاه کیخســرو اســت      کجــا ن

  ) 286ـ283ت بی، 283 :1387فردوسی، (     

کسالی)، بـا آمـدن   قانون اساطیر، رهایی از شرّ افراسیاب (دیو خش بر اساسبنابراین 

شود. به همین دلیل در ابتـداي داسـتان،    باران است، میسر می که نماد و نشانۀ کیخسرو

  شود.  فی میخیر و برکت معر منشأزا و ابر باران مثابۀ به کیخسرو

  کیخسرو  العاۀنیروي فراسویی و خارق .8

  بینجام جهان .1ـ8

ن فردوسـی و در ابتـداي جنـگ    صورت ناخودگاه در سخ اعمال فراسویی کیخسرو، به

   :آشکار شده است» جادوي«بزرگ کیخسرو و افراسیاب در لغت 
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  چــو پیکــار کیخســرو آمــد پدیــد

  

ــادوي    ــن ج ــنید ز م ــد ش ــا ببای   ه

  )75بیت  ،539: (همان  

هاي تسلط او بر نیروهـاي فراسـویی و آگـاهی از    نماي کیخسرو از نشانهجام گیتی

کنـد   شدن بیژن زاري مـی  رود و از گم زد کیخسرو میرود. گیو ن شمار می عالم غیب به

  دهد: بودن بیژن خبر می اما کیخسرو از زنده

  چو از گیو بشـنود خسـرو سـخن   

  

  بدو گفـت منـدیش و زاري مکـن     

  که بیژن به جانست خرسـند بـاش    

  

  بــر امیــد گــم بــوده فرزنــد بــاش   

  )540ـ539، بیت 448: (همان     

یعنـی   ؛ا آمدن فصل بهار و مـاه فـروردین صـبر کنـد    گوید که باید تسپس به او می

رسد اع�ي پرتوافشانی می ۀپوشد، خورشید به درجماهی که در آن زمین چادر سبز می

  شود:  رسد و فرمانش روان میو بنابراین زور و قدرت کیخسرو به نهایت می

  که بفروزد اندر جهـان هـور دیـن       بمـــان تـــا بیایـــد مـــه فـــرودین

  ت بـاد چو بر سر همی گل فشـاند     ت بـاد گـل نشـاند   بدانگه کـه بـر  

ــدا  ــبز درپوشـ ــادر سـ ــین چـ   هـــوا بـــر گـــ�ن زار بخروشـــدا    زمـ

  به جام اندرون این مرا روشن است    سـت ا را هر کجـا بیـژن  و بگویم ت

  )579ـ573 ت، بی449و  448 :(همان         

با استفاده از ابزاري اي که داده است،  رسد و کیخسرو طبق وعدهفروردین از راه می

  پردازد:  فراسویی و با قدرت خداداده، به جستجوي بیژن می

ــدش   ــراز آم ــرخ ف ــوروز ف ــو ن ــاز آمــدش     چ ــدان جــام روشــن نی   ب

ــاي  ــی قبـ ــید رومـ ــد بپوشـ   بدان تا بود پـیش یـزدان بـه پـاي        بیامـ

  به خورشید بـر چنـد بـرد آفـرین        آفــرین خروشــید پــیش جهــان  

  بدیـــدي جهانـــدار افســـونگرا      نـــدراهـــا بـــدو اهمـــه بـــودنی

  )594ـ588 ، بیت449 :1386 :(فردوسی

  کیخسرو، ایزدي درختی .2ـ8

اما چرا براي یافتن نشانی از بیژن، گیو باید تا ماه فروردین صبر کند؟ بهار، مـاه رویـش   
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آیـد و  ها بیرون میعنوان یک ایزد نباتی در آن فصل از زیر برفگیاهان است و بیژن به

مضمون در چاه افتادن و بدبختی کشیدن، زنـدانی شـدن و بعـد بیـرون     «شود.  می زنده

تواند داشـته باشـد.   آمدن و دوباره به سعادت رسیدن، مضمونی است که هزار شکل می

بیـژن   ،شـاهنامه ولی مضمون همه، خداي خشکسالی، مرگ و حیات مجدد اسـت. در  

هاي ایـزد نبـاتی،   وي این داستانشود. همیشه ت سردار ایرانی است که عاشق یک زن می

نحوي با  رگ ایزد بشود. در اینجا منیژه بهتواند باعث ممی زن وجود دارد. آن زن معمو�ً

کیخسـرو   .)269: 1387(بهـار،  » شـود  چاه افتـادن بیـژن مـی    عشقش به بیژن، سبب به

عنوان یک ایزد درختی در نهایت هم به جایگـاه اصـلی خـود یعنـی جنگـل و کـوه        به

  شود.  گردد و در آنجا جاودانه می میبر

کیخسرو نیز ایزدي نباتی است و در فصل بهار، بیشترین زور و قدرت را دارد:  خود

/ ز آهرمن بدکنش داد خواست. همچنین کیخسرو بـه  استز فریادرس زور و فریاد خو

ه هر سـو  شود: ب گوید که در فصل بهار فرمانش روان است و حکمش انجام می گیو می

توان برداشتی از این دسـت  / پرستش که فرمود یزدان ما. بنابراین میپاك فرمان ما شود

نیز داشت که کیخسرو از یک طرف خورشید است و در برج حمل (ماه فـروردین) بـه   

بنـابراین در مـاه فـروردین     .رسـد با�ترین حد از نور و قدرت و درخشندگی خود می

وان درختی که در خواب زمسـتانی اسـت و در   عنبیشترین قدرت را دارد که بیژن را به

شـود، جویـاگر باشـد. خاقـانی نیـز در بیـت زیـر بـه          ماه فروردین زنده و سرسبز مـی 

  برج حمل) اشاره دارد:   ـنیروگرفتن خورشید در ماه فروردین (صفر 

  رخشِ به هرّا بتافت بر سر صـفر آفتـاب  

  

  آخوري، گنجِ روان در رکابرفت به چرب  

  ) 63: 1375(خاقانی،   

خود او نیـز در   .کیخسرو چون ایزدي نباتی و در واقع درخت است ،از طرف دیگر

هاي درخـت آورد. ریشهفصل بهار است که زندگی و زور و قدرت دوباره به دست می

بودگی کیخسرو در داستان برادرش فرود نیز نمایان است؛ فرود در پاسخ به بهرام که از 

ید: (بدو گفت که آري فرودم درست/ از آن سـرو افکنـده   گوپرسد، مینام و نژادش می
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دیگـري از درخـت    ۀشاخی برست) سرو افکنده سیاوش است و کیخسـرو نیـز شـاخ   

  رود:  شمار می سیاوش به

  هــم از پشــت او روشــن کردگــار

  

ــار     ــه ب ــازان ب ــرآورد ی ــی ب   درخت

  )3090بیت  ،285 :1386 :(فردوسی  

اش هـاي درختـی  توانـد در ریشـه  ش میخیر و برکت بودن منشأتقدس کیخسرو و 

خیر و برکـت اسـت. در ایـران نیـز      منشأها، فرهنگ جاي داشته باشد. درخت در همۀ

ند و هنوز هـم در منـاطق مختلـف ایـران محتـرم      اي برخورداردرختان از قداست ویژه

شوند. از سرو کاشمر گرفتـه تـا درختـانی در شـمال ایـران کـه پیـر نامیـده          شمرده می

کنـار ایـران مقـدس شـمرده      یا سدر، انار و... نیـز در گوشـه   کاج، سرو، کنار :شوند می

هـاي سـتایش ایـزد    پرستش درخت و آیین به اسطورۀ کیخسروسیاوش پدر «شوند.  می

(و  کیخسـرو توان بـه فرزنـدان او از جملـه    شود که این اسطوره را می نباتی مربوط می

گویی با کشته شـدن روح درخـت   « .)341ـ340، 1387(شمیسا، » فرود) نیز تسرّي داد

 .)338 :1387(فریـزر،  » یابـد تجسـم مـی   کیخسـرو در وجود سیاوش، روح در وجود 

 ،کیخسـرو در داسـتان   شاهنامههمچون شاخی از این درخت تنومند است. در  کیخسرو

برجستگی خاصـی   ،شود که به این نظریه از اصط�حات مربوط به درخت بسیار یاد می

  شود:  گونه آغاز می این کیخسرو سالۀ ت مربوط به پادشاهی شصتابیا بخشد. می

  به پالیز چون سر کشد سـرو شـاخ  

  

  ســر شــاخ ســبزش برآیــد ز کــاخ  

  بــه بــا�ي او شــاد باشــد درخــت  

  

ــادل و نیکبخــت    ــدش بین   چــو بین

  )2ـ1، بیت 304: 1387(فردوسی،   

درخـت بـا    رار واژۀه متن توجه کرد و میـان تکـ  گونه موارد باید به ناخودآگا در این

  ایزدان درختی ارتباطی قائل شد.  شان به اسطورۀسیاوش، کیخسرو و فرود و ربط

  نیروهاي فراسویی و اعمال روحانی کیخسرو .3ـ8

  اي فراسوییدادن به گستهم با مهره شفا .1ـ3ـ8

 هالعـاد  موبد همچون عارفان داراي نیروي فراسویی و ابزارهایی خارقـ  عنوان یک شاهبه او
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کـارگیري قـدرت معنـوي خـویش اسـتفاده       هره است و از آن براي درمان و بـه چون م

اي باستانی دارد که بر بازوي راسـتش بسـته و آن را از شـاهان قـدیم     مهرهمث�ً  ؛کند می

رو ایران به یادگار دارد. جهت راست در اساطیر، جهت اهورایی و مقدس است. کیخسـ 

دهـد یـا بـه تعبیـر     عی قدرت خود را به او انتقال مینو با بستن آن بر بازوي گستهم، به

دیگر، مهره، ابزار و دالی براي انتقال نیروي شفابخش کیخسرو به گستهم است. ضـمن  

انتقال نیرو از ایـزدان و یـاریگران بـه کیخسـرو نیـز بـه شـمار         میانجیِ ،اینکه این مهره

رو بـه مـرگ    رود. گستهم در جنگ فرشیدورد و لهاك بدنش چـاك چـاك شـده و    می

ان برسـاند تـا بـراي آخـرین بـار      خواهد که او را به سپاه ایررود. بنابراین از گیو می می

  کیخسرو را ببیند:   چهرۀ

  سـت  کنون آرزو گسـتهم را یکـی  

  

  که آن کار بر شـاه دشـوار نیسـت     

ــوا     ــتش ه ــاه آمدس ــدار ش ــه دی   ب

    

  وزان پـــس اگـــر میـــرد او را روا  

  )2489ـ2488ت ، بی536(فردوسی،        

بیند، ابتداي پزشکان را بـه بـالین او   خسته از زخم گستهم را می وقتی کیخسرو بدنِ

اي را که از شـاهان گذشـته ایـران بـه یادگـار دارد و بـر بـازوي        خواند، سپس مهرهمی

خوانـد و معجـزه اتفـاق    بندد، بر او افسون میراستش بسته است، بر بازوي گستهم می

  ماند: یابد و زنده میهاي گستهم التیام میوي کیخسرو، زخمافتد و در نهایت با نیر می

           

  ز هوشنگ و تهمورث و جمشـید 

  

  یکی مهـره بـد خسـتگان را امیـد      

ــراث نزدیــک شــاه    ــه می   رســیده ب

  

  به بـازوش برداشـتی سـال و مـاه      

  چو مهر دلش گستهم را بخواسـت   

  

  مایه از دست راست گشاد آن گران  

ــر ب    ــتهم ب ــازوي گس ــر ب ــتاب   بس

  

  هــاش دســت بمالیـد بــر خســتگی   

  پزشکان که از روم وز هند و چین  

  

  چه از شهر یونـان و ایـران زمـین     

ــاند     ــان برنش ــالین گستهمش ــه ب   ب

  

  برو بـر بخوانـد   افسون ز هر گونه  

  )2455ـ2450بیت  ،536: همان(     
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بخشـی و   حیـات «نویسـد:  شفابخشی ایزدان مـی  دربارۀ شاخه زرینفریزر در کتاب 

ها و ایزدان در اسـاطیر ملـل دیگـر نیـز     ده کردن مردگان، خویشکاري بسیاري از الههزن

هـا، آتـیس در   شود؛ آدونیس در یونان، تموز در بابل، بعل در میـان سـامی   محسوب می

ري، زایـش و  فریگیه و اُیزیس در مصـر. همچنـین آناهیتـا در اسـاطیر ایـران بـه بـارو       

   .)385: 1387» (کند شدن کمک می  زنده

  گر کیخسروایزدان یاری .2ـ3ـ8

رود، بیابان  امدادهاي غیبی یاریگر کیخسرو هستند. وقتی کیخسرو از مکران به بیابان می

شود و باز هم صحبت از ابر و باران اسـت کـه پیونـدي     براي او و سپاهش گلستان می

  ناگسستنی با کیخسرو دارند:  

  وز آن شـــهر راه بیابـــان گرفـــت

    

  آسـان گرفـت   هـا بـر دل  همه رنج  

  چنان شد بـه فرمـان یـزدان پـاك      

  

ــاك     ــد خ ــان ندیدن ــدر بیاب ــه ان   ک

  هوا پر ز ابر و زمـین پـر ز خویـد     

  

  جهـــانی پـــر از �لـــه و شـــنبلید  

  )1955ـ1953بیت  ،589: (فردوسی             

کنند و دریا به فرمان یزدان هـیچ مـوجی نـدارد و آرام     سپس از دریاي زره عبور می

  ایران:   است و یاریگر سپاه

ــپهر  ــار ســ ــایش کردگــ   ببخشــ

  

  هوا شد خوش و باد ننمـود چهـر    

ــاه     ــت م ــر هف ــر آب ب ــتند ب   گذش

    

ــادي نکــرد اندریشــان نگــاه     کــه ب

  )1982ـ1981ت بی، 590: (همان  

دهـد کـه بـاد هـیچ     نشـان مـی   »بادي نکرد اندریشان نگاه«و  »باد ننمود چهر«عبارات 

یونـدي در میـان اسـت کـه ایـزدان موکـل بـر        زند. چرا؟ انگـار پ آسیبی به کیخسرو نمی

آب یعنی آناهیتاست، آسیبی نزنند. در حقیقت باد  خشیجان، به کسی که ملحوظ نظر الهۀآ

د خیـر و  عنوان نمـا شود. کیخسرو به بخشی محسوب می کنندگان آناهیتا در حیاتاز یاري

اي   از براي مـن « آمده است: هایشتشود. در  آناهیتا محسوب می ۀنوعی نمایند رویش، به

ناهید را بستاي، کسی کـه از بـراي او اهـورامزدا، بـاد و      زرتشت اسپنتمان این اردویسور
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   .)293: 1377(پورداوود، » باران و ابر و تگرگ، چهار اسب ساخت همیشه

شتابد و تیـري را کـه او پرتـاب    آرش نیز باد به یاري آرش کمانگیر می در اسطورۀ

آورد. در حقیقـت بـاد نیـز بـا آرش کمـانگیر      خت گردو فرود میکند، ایزد باد بر در می

هدفی مشترك دارد و آن، از بین بـردن قحطـی و خشکسـالی و بازگردانـدن حیـات و      

  زمین است.   باروري به ایران

  عمل روحانی برپایی آتشکده .3ـ3ـ8

از  دهد.اعمال مذهبی و روحانی انجام می، شاهنامهکیخسرو بیش از هر شاه دیگري در 

و، دو کار بیش از همه اهمیت دارد: یکی آنکه بتکـدۀ بـددینان را کـه در    میان کارهاي ا

هـاي   کنـد و آتـش   ) قرار دارد، ویـران مـی  شاهنامهچیچست (دژ بهمن در  کنار دریاچۀ

کرد و بر فراز جبالی که میـان ایـران و تـوران     مقدسی در کنگ که در آنجا پادشاهی می

ن کار بزرگ وي آن بود کـه افراسـیاب و گرسـیوز را کـه     واقع است، روشن کرد. دومی

  سالی و شرّ بودند، کشت.  نماد خشک

هاي عارفانگی کیخسرو است. عنوان مکانی مذهبی، از دیگر نشانهبرپایی آتشکده به

توانـد بـا   این دژ در تصرف اهریمنان و جادوگران است و تنها کیخسرو است کـه مـی  

نـوعی حـرز و    غلبه کند. او با نوشـتن نامـه و بـه   ها  نآ قدرت فراسویی و عارفانگی بر

  کند:   دادنش بر دیوار دژ، آن را ویران می دعانویسی و قرار

  اي خواست بر پشت زیـن نویسنده

  

  یکـــی نامـــه فرمـــود بـــا آفـــرین  

ــوي     ــر پهلـ ــتند بـ ــر نوشـ   ز عنبـ

  

ــود نامــه خســروي    ــان چــون ب   چن

  وگر جادوان راسـت ایـن دسـتگاه     

  

ــه جــادو     ــرا خــود ب ــد ســپاهم   نبای

ــد آورم    ــم دوال کمنــ ــو خــ   چــ

  

  ســـر جـــادوان را بـــه بنـــد آورم  

  وگر خود خجسته سروش اندر است  

  

  به فرمان یزدان یکـی لشـکر اسـت     

  )3701ـ3694ت ، بی302: (همان     

نوشـتن و بـر دیـوار دژ     هاي زیادي در تصـرف دژ بهمـن وجـود دارد؛ نامـه    نشانه

گویـد  امروز ایران است. کیخسـرو مـی   در جامعۀدآور دعانویسی دعانویسان درنهادن یا
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دادن جـادوان، نیـازي بـه لشـکر و سـپاه نـدارد و بـه اذن یـزدان و بـا           براي شکسـت 

  کند:  دعانویسی، دژ جادوان را ویران می

ــاد   ــوار دژ درنه ــه دی ــه ب ــو نام   چ

  

ــرونژاد      ــانجوي خس ــام جه ــه ن   ب

ــاك    ــزدان پ ــان ی ــه فرم ــه ب   همانگ

  

  كاز آن بــــارۀ دژ برآمــــد تــــرا  

  تو گفتی که رعد است وقت بهـار   

  

  خروش آمد از دشت و از کوهسار  

  )3719ـ3715بیت  ،302: (همان     

شـاه در واقـع   عنوان شاه ایران، از آن جهت اسـت کـه   این نقش مذهبی کیخسرو به

هـاي   دهد کـه شـاه در دوره   تاریخ کشورهاي باستانی نشان می مطالعۀ«موبد هم است. 

 ،تـر از همـه   و مهـم  ممالک، مرکز ثقل همۀ نیروهاي اجتماعی بود از تاریخ اینبسیاري 

قاي جامعه و مظهر روحانیت هم مظهر برکت و نعمت و آبادانی بود. مظهر س�مت و ب

منم گفت با فـرّه  «گوید:  که جمشید میهمچنان .)113ـ112 :1388(بهار و شمیسا، » بود

همم دین و هـم  «گوید:  خود می ۀیا منوچهر دربار». ایزدي/ همم شهریاري همم موبدي

و کیخسـرو، خسـرو موبـدان     »فرّه ایزدي است/ همم بخت نیکی و هم بخـردي اسـت  

. همچنـین در کتـاب   »/ که بر ما بود ننگ تا جـاودان نخواهد مگر خسرو موبدان«است: 

ان، شاه را همراهـی  هخامنشیان با آنکه مغ دورۀدر «آمده است:  آیین شهریاري در شرق

شاه خـودش مراسـم    ،کرد. در ترموپیل هاي مذهبی را اجرا می خود شاه آیین کردند، می

تم آیین آتش را خـودش  فشانی را برگزار کرد. داریوش بزرگ در نقوش نقش رس جرعه

گویـد:  است که مـی  دینکردشاهد مثال دیگر از  .)74: 1381(کندي ادي، » کند اجرا می

   .)157: 1385ز، (هیلن» ن شهریاري است و شهریاري دین استدی«

  شدن کیخسرو جاودانه .9

  پیوستن کیخسرو به خورشید بر فراز کوه .1ـ9

شـود. امـا    زمان با طلوع خورشید و بر فراز کوه ناپدید شده و جاودانه مـی  هم کیخسرو

کنـد؟! چـرا    چرا کیخسرو براي رفتن به گرودمان و بهشت ابدي، کـوه را انتخـاب مـی   

شود و چرا بـراي رسـیدن بـه کـوه ابتـدا از کنـار        ید میزمان با طلوع خورشید ناپد هم
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آورد؟ کـوه در  رسـم اغتسـال را بـه جـاي مـی      ،کند و در آن چشمه اي عبور می چشمه

بینـیم  اساطیر ملل مختلف، مقدس و جایگاه روحانیان است. در داستان کیخسرو نیز می

عنـوان مکـانی   هکه هوم عابد، بر فراز کوهی به عبادت مشغول است. در حقیقت، کوه ب

ر بسـتر  را د کیخسـرو مقدس که با باروري و عنصر آب و آناهیتا نیز در ارتباط اسـت،  

بر فراز کوه و به تعبیري در چشمه حیات سـر   کیخسروه ک سازد. چنان خود جاودان می

کوه در اساطیر ایران جایگاه خدایان و ایزدان بوده (آناهیتا نیـز از کـوه   «شوید.  و تن می

هاي اسرارآمیزي است و ارتباط معنوي بـا عـالم مـاورایی    ید) و داراي ویژگیآفرود می

مهم دیگري که در این میان وجود  . نکتۀ)63: 1382(جعفري کمانگیر و مدبري، » دارد.

  دارد، ارتباط کیخسرو با خورشید است. 

ناپـذیر و پیروزگـر اسـت. یکـی از اسـامی      در حقیقت کیخسرو، خورشـید شکسـت  

تـرین خـدایان    است؛ مهر در اساطیر ایران نقش خدایی دارد و از محبـوب  خورشید، مهر

باستانی در میان ایرانیان بوده است. پادشاهانی مثل جمشید و فریدون نیـز بـه مهرپرسـتی    

تـوان جمشـید را    ی و اوستایی، پهلوي و فارسی میهاي ودای با بررسی افسانه«اند.  فمعرو

هستند که آن را شاهوار یـا   xsaetaجم و خور هر دو  با خورشید برابر دانست. در اوستا،

هاي جمشـید و   اند و این همان است که امروزه، در فارسی، در ترکیب درخشان معنا کرده

صفت جمشید به معناي خورشیددیدار اسـت   daresaـHvareخورشید باقی مانده است. 

: 1352(بهـار،  » است که خود با خورشـید برابـر اسـت    vivahvantو جم پسر ویوهونت 

 ان مهـر پیوسـتگی دارد؛ محوریـت جنبـۀ    اشاره شد که کیخسرو با خورشید یا هم .)131

النهـرین،   در بین«النهرین نیز ریشه دارد: ه بینلهاي دیگر و از جمخورشیدي شاه در تمدن

قدرت و شهامت بـود کـه بـر     ،شمش ایزد خورشید است. از جمله صفات بارز این ایزد

یعنی درست  ؛)75ـ74: 1382، (ژیوان و همکاران» مستان را گریزاندشب چیره گشت و ز

  دهد.  همان کاري که کیخسرو در ارتباط با افراسیاب انجام می

بـودنش اسـت:    اي بر جاودانگی و نامیراضمن اینکه خورشیدبودگی کیخسرو نشانه

ده مرگی و رستاخیز است. در بعضی روایـات آمـ   خورشید در بعضی از مناطق رمز بی«
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هـا در قلمـروي    آید و راهبر جـان  هنگام به سرزمین مردگان فرود می که خورشید، شب

» رسـاند  را به سرزمین روشـنایی روز مـی  ها  آن شود و مانند ماراتون بامدادان دوزخ می

بـه خـور یـا    نام کیخسرو را که  بودن ریشۀ توان معنادارمی .)81ـ80: 1373(دوبوکور، 

خورشید همواره مظهر عمـر جاویـدان   «خوبی مشاهده کرد:  بهکور مربوط است، در اینجا 

و شکوه و ج�ل سلطنت شمرده شده است، تا آنجـا کـه تـاج پادشـاهان همـواره داراي      

توان گفـت کـه   بنابراین می .)345: 1370(گیرشمن، » کنگره یا شعاع نور یا بال بوده است

پیونـدد.   ودانه، به خورشـید مـی  زمان با طلوع آفتاب، براي دستیابی به عمر جا کیخسرو هم

نیـز کـه    (ع)در متون عرفانی، جایگاه خورشید در آسمان چهارم است و حضرت عیسـی 

    عمر جاودانه دارد، در این طبقه از آسمان و در کنار خورشید جاي دارد.

  عمر جاویدان کیخسرو .2ـ9

  شود:  شوید و با طلوع خورشید ناپدید می سر و تن می ،کیخسرو در چشمه

  و بهري ز تیره شب اندر چمیـد چ

  

ــامور پــیش چشــمه رســید      کــی ن

  سر و تن بشست آب روشن بر آن  

  

  همی خواند اندر نهان زند و اُست  

  )3022ـ3021بیت  ،618: (فردوسی  

سـفر   ه، کـوه و شـیوۀ  یم؛ اعداد، چشـم اي مواجهدر اینجا با یک ساختار و نظام نشانه

اي اسـاطیري اسـت. شمیسـا در ایـن بـاره      هـ کیخسرو، نظامی ساختمند و حاوي نشـانه 

ـ  ،شـود  رود و ناپدیـد مـی   آنجا که به کوهی مـی  ،در داستان کیخسرو«نویسد:  می  ۀدو نکت

اساطیري قابل استنباط است: نخست اینکه او درخت سـرو اسـت کـه در مـذهب کهـن      

و بـه کـوه پـر از بـرف یعنـی زادگـاه نخسـتین خـود          ،پرستی مورد پرستش بـود درخت

دد. دوم اینکه کیخسرو خورشـید (مهـر) اسـت کـه نخسـت در چشـمه ناپدیـد        گر بازمی

زند. جاي خورشید یا در آب است یا در کوه، لذا وقتـی  شود و سپس از کوه سر برمی می

گردنـد. بـه    دوباره به دور چشمه بازمی ،شوند که یاران از یافتن کیخسرو در کوه ناامید می

وشـو کـرده بـود    در آن شسـت  کـه قـب�ً   فرستند چـون کیخسـرو  درون چشمه درود می

شسـتن کیخسـرو    بـر اسـاس  ظاهر از آنجا رفته بود.  جاست. حال آنکه شاه جهان به همان



                  

  هاي عرفانی  شناسی جنبه نشانه                   

 ریشۀ نام اوکیخسرو بر اساس  شخصیت      233  

صورت رمـز وارد   هاي مغتسله (منداییان) است که بعدها بهخود را در چشمه یادآور آیین

  شعر عرفانی فارسی شد:  

  وشویی کن و آنگه به خرابات خرامشست

  

  تـو ایـن دیـر خـراب آلـوده      تا نگردد ز  

  )453، 1395، (حافظ        

آفریـد و خورشـیدچهر   هایی چون مـاه  جالب است که اسم کنیزان کیخسرو هم اسم

: 1397(شمیسا، » همچون جمشید به خورشید مربوط است شاهنامهاست. کیخسرو در 

هـر  نوعی بـه ایـزد م   شود و به خورشید آغاز میدر نهایت سفر کیخسرو با طلوع  .)424

، گوید که سروش قرار است او را در این مسیر پیش ببردپیوندد. هرچند خودش میمی

در اینجا منظـور از سـروش،   «اند: بعضی از پژوهشگران سروش را در اینجا مهر دانسته

  گوید: کیخسرو به همراهانش می .)420: (همان» همان مهر است

  چو خورشید تابـان بـرآرد درفـش   

  

ــی    ــردد زم ــو زرآب گ ــنفشچ   ن ب

ــود      ــدایی بـ ــار جـ ــرا روزگـ   مـ

  

ــود     ــنایی ب ــروش آش ــا س ــر ب   مگ

  )3019ـ3018ت بی ،618: (فردوسی     

  گیرينتیجه. 10

انـد،  هاي پیش از این و تحقیقـاتی کـه نگارنـدگان ایـن پـژوهش داشـته      بنا به پژوهش

کند. او رفتار، کـردار   کیخسرو با وجود داشتن مقام شاهی، مانند دیگر شاهان رفتار نمی

و پندار متفاوتی دارد و در هر سه این موارد به کمال نیک است. بـا خـوانش سـطر بـه     

شناسـی، بـه    رهیافـت نشـانه   بر اساس شاهنامههاي مربوط به کیخسرو در سطر داستان

   نتایج زیر رسیدیم:

است و در اساطیر از اهمیت زیادي برخوردار اسـت. تـا جـایی کـه اگـر      منام مسـ 

عنوان سرور و  یک شخص را بر زبان جاري سازد، قادر است به کسی بتواند نام درست

خـوبی نمایـان شـده اسـت.      هم به شاهنامهصاحب، او را به اطاعت وادارد. این امر در 

یکی کور و خـور و خورشـید و دیگـر     شود: کیخسرو به دو مسیر هدایت می ریشه نام

توانـد  وجـود دارد کـه مـی    هایینشانه شاهنامههوسروه و نیکنام. براي هر دو مورد، در 
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آب  مهر دارد و ارتباطی با آب و الهـۀ  یید کند. با توجه به اینکه مذهبأشان را تدرستی

شدن در خورشید و پیوستن به خورشـید و جاودانـه شـدن و     یعنی آناهیتا دارد، ناپدید

 اي است که ریشـۀ ییدي بر نظریهه است، تأنقش ایزدي خورشید که در شاه تجسد یافت

رسـاند. همچنـین پیوسـتن    او را به خور و کور و کوروش و در نهایت خورشید می نام

کیخسرو به خورشید نیز به نوعی رسیدنش به خانه خورشید در آسمان چهـارم اسـت؛   

هاي مسیحی نمرده جایی که عیسی مسیح خانه دارد. کسی که در دیدگاه بعضی از فرقه

  هم از جاودان است.  اوستادر  و رجعت خواهد چون از جاودانان است. کیخسرو

همچنین اعمال و کردار نیکوي کیخسرو همچون توصیه به دسـتگیري از زنـان و   ـ 

ها، نیکی به دیگران حتی اگر دشمن شـماره یـک باشـد و...     کردن ویرانی کودکان، آباد

هایی از معناي نام کیخسرو است آنجـا کـه بعضـی از پژوهشـگران معتقدنـد کـه       نشانه

  شده.  نام و هوسروه به معناي خوب سرودهنیکخسرو یعنی 

تـا  کیخسرو شاهی با منش و رفتار عارفانه و زاهدانه است. محققان زیادي از قـدیم  ـ 

کنـد،   گزینـی مـی  کید دارند. او همچون عارفان خلـوت امروز بر منش عرفانی کیخسرو تأ

دهـد.   ی انجام میشماري دارد و بیش از هر شاه دیگري اعمال مذهبهاي بیاوراد و نیایش

کردن کاخ دیـوان و اهریمنـانی کـه دشـمنان دینـداران       کردن آتشکده گرفته تا نابود از بنا

 کند، دنیاگریزي و پشت اش را برجسته میهستند. دیگر ویژگی کیخسرو که منش عارفانه

نهد و رسیدن بـه وصـل   زدن به دنیا و مافیهاست. تا جایی که پادشاهی را به کناري می پا

  دهد.  گري، ترجیح میان را بر ماندن در این دنیا و افتادن در دام گناه و بزهیزد

رسان خدایان، بیشـترین ارتبـاط را بـا کیخسـرو      عنوان پیامسروش به ،شاهنامهدر ـ 

دارد؛ چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق دیگرانـی چـون گـودرز، پهلـوان بـزرگ      

هـاي   پیشه است. همین ارتباط هـم بـر ریشـه   تایران و هوم که عابدي دنیاگریز و عباد

جدابافته اسـت. او   ۀنوعی تافت کید دارد و هم اینکه او بهمذهبی و عارفانگی کیخسرو تأ

کس هم شبیه او نیست. حتـی سـرداران سـپاهش هـم از      کس نیست و هیچ شبیه هیچ

تـار و  رفتار و اعمالش متعجب هستند و حتی پیر فرزانه و خردمندي چون زال، دلیل رف
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  کند.  اش از پادشاهی را هضم نمیگیريکناره

اش ایـن اسـت کـه    کیخسرو نیکزاد اسـت و خیـر بـزرگ اسـت و خویشـکاري      ـ 

آید تـا  ترین شرّ و قدرترین دشمن دیرینه ایران را از بین ببرد. او به این جهان می بزرگ

و کـس جـز ا   اش را ادا کند و سـپس بـه سـراي جاویـدان برگـردد. هـیچ      خویشکاري

تواند چنین کاري کند و کشتن افراسیاب خویشکاري کیخسـرو اسـت. او از ابتـدا     نمی

  اش وارد نیست. خوب سروده ساخته شده و نیکنام مطلق است و هیچ خللی بر نیکنامی

الـدعوه اسـت. او از علـم غیـب هـم       عنوان یک عارف کامل، مستجابکیخسرو بهـ 

ها و ایزدان آب، باد و خـاك یـاریگران او در   برخوردار است. قدرت شفاگري دارد و نیرو

را بـه کـار   ها  آن هایی دارد که کافی استمواقع مختلف هستند. او ابزارها و اوراد و ادعیه

کنـد.   نوعی زنده می دیده را بهبگیرد تا آخشیجان به استطاعت از او برخیزند. گستهم زخم

 پزشک است. همـۀ ـ موبدـ  ک شاهدهد. کیخسرو یاز وجود بیژن در چاه افراسیاب خبر می

هاي نامش دارنـد. کیخسـرو دژ اهریمنـان را بـه     ها هم ارتباط تنگاتنگی با ریشهاین نقش

  سازد.   کند و به جایش آتشکده را که نمادي مذهبی است، می یاري دعانویسی نابود می

کـه  هـاي  رنگ سفید در ارتباط با کیخسرو هم در ارتباط با برف و هم از رنگ جام ـ 

کند، برجسته است. سفید رنـگ گـذر اسـت و کیخسـرو در یـک       هنگام نیایش بر تن می

سـپیدش   شتابد. همچنین رنگ جامـۀ  رود و به سراي جاویدان می هنگامه برفی به کوه می

رود. هر  شمار مینوعی آیین تطهیر به یاوش هنگام گذر از آتش است که بهس ۀیادآور جام

انتها. بنابراین باید سپید بـر   مطلق بروند. به دیدار بیرنگی بیدو قرار است به م�قات پاکی 

    تن داشته باشند.

اعداد هم در ارتباط با کیخسرو وجه نشانگی بارزي دارنـد. پـنج پهلـوان بـه همـراه      ـ 

دانند.  سپارند. پنج را عدد وصلت الهی میکیخسرو هستند که هر پنج نفر در برف جان می

اي کیخسرو این عدد، جالب توجه است. همچنین گیـو هفـت   هم براي پهلوانان و هم بر

کنـد. عـدد    گزینـی مـی  روز خلوتگردد و کیخسرو هفت شبانهسال به دنبال کیخسرو می

  رود.  هفت، عدد مقدس در میان اغلب ملل جهان است و عدد تکامل به شمار می
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بودنش ریشه  ینبات اي با آب دارد؛ این ویژگی هم در ایزدکیخسرو ارتباط گستردهـ 

زایـی  اش. در خواب گودرز همچون ابـر بـاران  دارد و هم در طهارت روحی و جسمی

ترین دشمن ایران و دیو خشکسالی یعنـی افراسـیاب را از بـین     شود و بزرگ نمایان می

آورد. در نهایـت هـم بـا     برد. او مذهب مهري دارد و رسم اغتسال را بارها به جا می می

شود. هنگـامی کـه از    رود و در شعاع آفتاب ناپدید می کوه میوشو در چشمه به شست

چون باید تعمید و تطهیر شود تـا   ،کند هم باید از آب بگذرد توران به ایران عزیمت می

 ؛چـون بایـد مسـئولیتی همچـون شاهنشـاهی را بـر عهـده بگیـرد         ؛به تولدي نو برسد

هـاي  مقـام  و او همـۀ شود  مسئولیتی که براي کیخسرو در پادشاهی صرف خ�صه نمی

  رؤساي یک جامعه در دنیاي باستان را بر عهده دارد.  به مربوط 
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