
  
  
  
  
  

      133-153: 1387پاييز، 3، شماره  6پژوهش زنان، دورة 

  
 

  
  آنيما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه

 ∗∗، اشرف خسروي∗سيد كاظم موسوي

  
هاي مختلف قابل نقد و بررسي ديدگاه جهان است كه از ترين آثار ادبي ايران وشاهنامه فردوسي از ارزنده: چكيده

 ازي ودپر، داستانشناسيي، اسطورهشناس ادبيات، جامعهجهت زبان و توان ازرا مي اين اثر ارزشمند و افتخارآميز. است
نتايج  آثار و تواند بستر پژوهش در شاهنامه باشد وكه مي هاي به نسبت جديدزمينه يكي از. ها تحليل كردزمينه ساير

نظر دوران اخير كه شناسان برجسته و صاحبروان كاوان واز روان. شناسي استكاوي و روان، رواندست دهدمفيدي به
وجود ( آنيما .، كارل گوستاو يونگ استابل استفاده استزمين مفيد و قرات او در بررسي آثار ادبي مشرقآرا و نظ
هاي دوگانه شناسي تحليلي شخصيت اوست كه به گفته وي به صورتترين موضوعات نظريه روانمهم از) مادينه

توانند به هاي بيروني و اجتماعي خود مي جلوهزنان در شاهنامه در كنار داشتن. كندگر نمود پيدا ميسازنده و ويران
گانه آنيما باشند كه در ناخودآگاه جمعي قوم ايراني وجود داشته و در اسطوره و پس از آن در هاي دواي نمودگونه

، رودابه و سيندخت  فرنگيس آنيماي منفي و فرانك،،خوانكننده هفتسودابه و زنان گمراه. اندحماسه پديدار شده
رويان جمشيد و پاكيزه (ماني أخواهران تو. كنندحماسه نقش و كاركرد مهمي ايفا مي اند كه دراي مثبت ناخود آگاهآنيم

اند كه آنيما در برخورد با شوند بيانگر اين نكتهآيند و سپس آزاد ميميكه در شاهنامه به اسارت در )ن اسفنديارخواهرا
آيد و دوباره در برخورد با يك و ناپاكي در و پاكي به اسارت فرينندگي حالت آتواند دگرگون شود و ازخودآگاه مي

  . استهه شد مقاله به بررسي اين موضوع پرداختدر اين. خودآگاه نيك به حالت اوليه خود باز گردد
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  مقدمه
كـه   دارد مـشتركي وجـود    الگوهاي كهن ثابـت و     هاي مثالي و  ها صورت ناخودآگاه جمعي انسان   در

يكـي   زن،. ه است هنري شد  ادبي و  آثار اساطير، مذاهب و   رد بسيارينمادهاي   و هاگيري نشانه موجب شكل 
، ، امـشاسپندان مؤنـث    انوانهاي مختلف ايزدب  نقش هاي ديرينه تاكنون در   زمان از اين كهن الگوهاست كه از     

اين صـورت  . يافته است آن، نمود امثال و جادوگر همسر، دختر، معشوقه، نقش مادر، در يا ، الهگان وديوزنان
صورتي ثابت است كه     شود، تواند نيك يا بد   برخورد با خودآگاه مي    در تجليات روان انسان بوده و     مثالي كه از  

  . شودمتغير مي ذهني انسان متحول و  تحوالت فكري وآن به دنبال هايجلوه و نمودها
 شناس سوئيسي و  يونگ روان  كارل گوستاو  فراگير هاي مهم و  نظريه يكي از  )آركي تايپ ( موضوع كهن الگو  

هـاي روانـي    يونگ شخصيت را واحدي متشكل از سيستم      . است» شناسي تحليلي شخصيت  روان«پردازنظريه
ها عبارتنـد   اين سيستم  .دهم دارن ثير متقابلي نسبت به   أديگر جدا هستند ولي ت    كه گرچه از هم    داند مي مختلف

يونگ،تحليـل  . ك.ر( سـايه  و آنيمـا، آنيمـوس   ناخودآگاه جمعي، پرسـونا،  ناخودآگاه فردي، من يا خودآگاه،  : از
. جـاي داد   ه فـرد  خودآگا در پرسونا را  سيستم ناخودآگاه و   توان در سايه را مي   آنيموس و  آنيما، ).9: 1377يا،ؤر
    روان تـري از  هـاي ژرف  بـه اليـه    فـرد،  هاي زيسته هـر   تجربه گذشته از  شناسي يونگ ناخودآگاهي،  روان در
رؤياهاي عميق  نمادها را شكل آشكاركهن الگوهاي پنهان و او .مشترك است بشر كه بين همه افراد    رسدمي

وي دريافـت كـه ناخودآگـاه        .دانـد آنها مي  تجلّي  و هاي بازيابي زمينه ادبي را  هاي هنري و  آفرينش دانسته و 
اسـطوره   درصورت عدم هوشـياري درخـواب و   ها حاوي مفاهيم بسيار مهم و مشتركي است كهجمعي انسان

 يكي از  .كنندارتباط پيدا مي   ياهاي انسان نيز  ؤبا ر  بوده و  كهن الگوها  ها بيانگر اسطوره رواين از. يابندمي بروز
 اسـت و   روح مـرد   هاي روانـي زنانـه در     تجسم تمام گرايش   )عنصر مادينه ( آنيما .ا آنيما است  اين كهن الگوه  

زنانـه   نمادهاي    همين دليل است كه    به شايد و مثبت داشته باشد   يا سازنده و   منفي و  جنبه مخرب و   تواندمي
ـ  وجـود . اسطوره ظاهرشـده اسـت   هاي كامالً متعارض دربا خويشكاري  و نقش متضاد  دردو  ان نمـادين در زن

  . مخرب استگر،كشنده وويران سوي ديگر از سازنده و زاينده و آفريننده، سويك اسطوره و حماسه از
 هـا ايـزد بـانوي آب     ،)سـپندارمذ (نمادهاي مختلفي مانند امـشاسپندنگهبان زمـين        زن دراسطوره در  

و  ايزدبانوي توانگري  ،)چيستا(وداناييايزدبانوي دانش    ،)مهر(پيمان ايزدبانوي روشنايي و   ،)اردوي سورآناهيتا (
منفـي   و هاي پليددرنقش مقابل، در امثال آن ظاهرشده و و )دين يادئنا(ايزدبانوي وجدان ،)اشي ياارد (بخشش



 
 
 
 
  
 

  135 آنيما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه
  

   
 

زن  ديـو  ،)ترومـد (تكبـر  زن نخوت و  ديو ،)جه يا جهي  ( گريروسپي نماد هاي زنانه و  زن آلودگي  قالب ديو  در
  . يابدمي آن نمود مانند و )اودگ(ضحاك و ت سرديوآورندة هف به وجود زاينده و

از جملـه    حماسـه،  وارد شـده و   تـر كم عقالنـي  كم تحول ذهن انسان اين تصاوير     تكامل و  فرايند در
خويـشكاري زاينـدگي،     و آيـد مـي  صـورت زنـان قهرمـان در      داستان مربوط به الهگـان بـه      . اندشاهنامه شده 
، كتايون و امثال     زناني چون فرانك، فرنگيس، رودابه، سيندخت، تهمينه        وجود ها در سازندگي آن  آفرينندگي و 

ن سـودابه و زن     هـا در وجـود زنـاني چـو        گـري آن  پليدي و ويران   شود و ديو زنان اسطوره و      پديدار مي  هاآن
دا خوان رستم و اسفنديار و مانند آن نمود پيگر وي بود، زنان فريبندة خوان چهارم در هفت   ي كه ياري  جادوگر

هاي مذكور نتيجة ذهن و فكر انسان است كه از اسطوره به حماسه راه يافته است و در      نمادها و نمود  . كندمي
زنـان در   . ه تطبيـق و سـازگاري پيـدا كنـد         عي جام هر تحولي سعي بر اين بوده كه با شرايط فكري و فرهنگ           

اي اري و عملكرد دوگانة اسطوره    ويشكشاهنامه با شكلي انساني و ظاهري خردپسند و معقول ولي با همان خ            
واقعـي بـراي    سو يك وجـود عينـي و  توان از يكبا داشتن چنين ظرفيتي است كه مي .شوندوكهن ظاهر مي  
 درون او را به تحـرك و  كننده ذهن انسان است و كه بازگو صورت يك نماد  به از سوي ديگر   آنان قائل شد و   

  . مطرح نمودمردان عنوان آنيماي وجودبه داردعمل وا مي
اند معموالً وجودي آميخته از     هاي سازنده و آفريننده حضور يافته     ورزي زناني كه با نقش     در شاهنامه 

خـردي و اسـطوره و   اند عموماً آميخته از بي گر نمود يافته  هاي پليد و ويران   خرد و اسطوره و زناني كه با نقش       
 و شغاد را نمونه نـامردي و برادركـشي          ا قهرمان حماسه  آنچه رستم ر  .اندتر دژخردي و اسطوره   عبارت دقيق به
ي وجود آنها و چگـونگي بـروز آن   هاي فردي، تفاوت و تمايز آنيما  ها و ناشايستگي  ، در كنار شايستگي   كندمي

رغـم  علـي (كنـد   دار رسالتي بزرگ و دشوار در عرصـه اسـطوره و حماسـه مـي              آنچه كيخسرو را عهده   . است
، شجاعت، خرد و توانايي فـرنگيس اسـت كـه اوج آن در گذشـتن                نمود برتري ) يرههاي فرود و جر   شايستگي

ي از دو گـروه فـوق   هـاي در اين مقاله سعي بر اين است كـه بـه بررسـي نمونـه        . فرنگيس از آب نمايان است    
 ، با توجه به تعريف و نقش آنيماي منفي و مثبت از ديدگاه يونگ و نقش دوگانه                و براي اين كار    شود   پرداخته

 زنان برجسته شاهنامه مورد بررسـي قـرار گرفتـه و در نهايـت بـه خـواهران       مثبت و منفي زنان در شاهنامه،   
ذكر اين نكته مجدداً الزم اسـت       . نند پرداخته شده است   كساخت تا حدي يكسان عمل مي     توأمان كه در ژرف   
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حرك ذهني و عمل مردان اسـت  هاي مثبت و منفي اين زنان كه بيانگر آنيماي مثبت و منفي ت  كه تأثير جلوه  
  .   شودهدف اصلي اين مقاله است كه انعكاس آشكارتر آن در ظهور خواهران توأمان نمايان مي

  
  آنيماي سازنده و مثبت

د كـه زاينـده،     ندهآفرين شاهنامه را زنان محبوب و مقدس و خردمندي تشكيل مي          بيشتر زنان نقش  
اين زنان در راه انجـام رسـالت خـود رنـج             . و پهلوانان و شاهزادگانند    رياراندارندة شه ، آموزنده و نگاه   پرورنده

انـد و گـاه بـه سـفيري و          اند فرزند را از خود دور كنند، گاه به كوه پناه برده           گاهي مجبور شده  . اندفراوان برده 
و  گـر ه يـاري اين زنان كه بـاز مانـدة ايزدبـانوان و الهگـان و امـشاسپندانند در شـاهنام            . اندباني تن داده  ديده

 در وجود اغلـب     شوند و حتّي در مواردي نسبت به آنان خردمندترند و         يا فرزندان خود مي    راهنماي همسران و  
تـوان   اين گروه از زنـان شـاهنامه را مـي         . شودگر خرد مي  اي و فراتر از عقل نيز  ياري        نيروهاي اسطوره  آنان

مـايي و   ، زاينـدگي، راهن   نقش آفريننـدگي  ) صر نرينه عن(نست كه پس از پيوستن به آنيموس        آنيماي مثبتي دا  
هرگـاه ذهـن منطقـي مـرد از         «هاي مثبت آنيما اين است كه        يكي از جنبه   .كنندبخشي خود را ايفا مي    نجات

تـر  شود، به ياري وي بشتابد تا آنها را آشكار كند نقش حيـاتي            هاي پنهان ناخودآگاه عاجز مي    تشخيص كنش 
راه بـه    هاي واقعي دروني همساز كنـد و      دهد تا خود را با ارزش     به ذهن امكان مي   عنصر مادينه اين است كه      

 »مـن «ميانجي را ميان    خود نقش راهنما و    ويژهعنصر مادينه با اين دريافت      ...هاي وجود برد  ترين بخش ژرف
  زنـاني كـه در     .)278 :1377هـايش، سـمبول  يونـگ، انـسان و    ( »عهده دارد به» خود« يعني »دنياي دروني «و

  : شودها پرداخته ميترين موارد آنبه ذكر مهم.  فراوانند،ند نمود اين جنبه باشندتوانشاهنامه مي
  

  فرانك 
 كه نقش زايندگي، نگهـداري  و راهبـري و راهنمـايي خـود را بـه                  از زنان مثبت و محبوب شاهنامه     

 از يـك   نيروهاي فـرا واقعـي    او خويشكاري خود را به ياري     .  فرانك مادر فريدون است    خوبي ايفا كرده است،   
، قاطعيت و شكيبايي ايـن زن در        شجاعت. رساند خود از سوي ديگر، به انجام مي        و نيروي تدبير و انديشة     سو

فشارد و تا پايان پيش     فرانك پس از مرگ شوي در ميدان نبرد عليه ضحاك پاي مي           «.نظير است شاهنامه بي 
. شـود كند به موقع آگاه مـي  خطري كه فرزندش را تهديد مي     دل فرانك از  . )347 : 1380جوانشير،  (» رودمي
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احتيـاط و آينـده    اي است در واقـع خـرد، خردمنـدي و   اين دل آگاهي كه ظهور يك انديشه ايزدي و اسطوره    
  : است بيدار نگري يك مادر

  فراز آمده است از ره بخردي  اي در دلم ايزديكه انديشه
     )1 ،59(     

اي مايه موجودي اسطوره   گاو بر . شوندگر اين بانوي خردمند مي    اي در اين داستان ياري    رهنيروهاي مقدس و اسطو   
توان يكي از موجودات غير انساني خردمند و او را مي. گيرداست كه نقش دايگي و شيردهي فريدون را بر عهده مي

  .دهدآگاهي دانست كه در راه ايفاي خويشكاري، جان ارزشمند خود را از دست مي
رساند خردمندي اوست كه در شاهنامه به صـراحت بـه آن اشـاره              اي مي آنچه فرانك را به اين وجود اسطوره      

   :شده است
  كه بر جفت او برچنان بد رسيد  خردمند مام فريدون چو ديـــد
  همي رفت پويان بدان مرغـزار  پر از داغ دل، خسته از روزگار
  ه بر تنش پيرايـه بــودكه بايست  كجا نامور گاو بر مايـه بـــود

               )1 ،58(                   
  . كندهاي ظاهري و زيبايي شگفت او نيز تأييد ميتفاوت اين موجود با ساير موجودات را ويژگي

اي اي كه مركز جهان بوده و جايگاه خردمندان اسطوره        همان كوه اسطوره  . فرانك با البرز كوه نيز ارتباط دارد      
  .يقباد، زال و سيمرغ نيز هستچون ك

  برم خوب رخ را به البرز كوه  شوم ناپديد از ميان گروه
      )59،1(                  

نقش پدري فريدون را بر      برد و او  اي است پناه مي   او در البرز كوه به مرد ديني مقدسي كه يك وجود اسطوره           
  : گيردعهده مي

   از كار گيتي بي اندوه بـودكه  يكي مرد ديني بران كــــوه بـــود
  ...منم سوگواري از ايران زمين  فرانك بدو گفت كاي پاك دين

  پــدر وار لرزنـده بر جـان او  تــرا بــود بــايــد نــگهبـــان او
)59،1(                
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دفي  و وحدتي مقدس براي رسيدن به ه       دپيوندتوان گفت آنيما به آنيموس مي      در اين قسمت داستان مي    
مـرد درون   زن درون هر مرد و آنيمـوس،  ،نكته قابل ذكر در اينجا اين است كه اگر چه آنيما  .گيردبزرگ شكل مي  

ها كه خـود  ويژه در اسطورهها بهنماد گونگي اين شخصيت توانند يك شكل عيني داشته باشند،هر زن است و نمي  
كل  در اختيار ما قرار گيرد تا به كمك آنها بتوانيم يـك شـ              مايهعنوان دست تواند به بايگاني كهن الگوها هستند مي    
  .فرانك و مرد ديني در واقع نمادي از آنيما و آنيموس هستند .عيني به آنيما و آنيموس بدهيم

وجود فرانك داللت دارند در كنار عواملي چون شـجاعت،           هاي فراتر از عقل در    عناصر فوق كه بر جنبه    
هـاي مختلـف    دهد، نشانه تركيـب جنبـه     هايي كه به فريدون مي    ها و هشدار  نماييصبر، آگاهي و دل آگاهي، راه     

ورزخردمنـد  توان آن را همان هماهنگي عقل و دل در وجـود ايـن مـادر نقـش                خودآگاه و ناخودآگاه است كه مي     
  .دانست

فريـدون از  هـايي دارد كـه   تر است و نهاني طلبد زيرا او آگاه   ياري مي   فريدون در آغاز مبارزه از مادر     
  .او اولين مرجع و منبع پژوهش فريدون است. آنها آگاه نيست

  كه بگشاي بر من نهان از نهفت  بر مادر آمد پژوهيد و گفت
     )1 ،59(                

  :دهددر ادامه نيز فرانك در مقابل جواني، تندي و شتاب فرزند به او درس خرد و آهستگي مي
   گيتي جز از خويشتن را نديدبه  كه هر كو نبيد جواني چشيد

     )1 ،61(               
توان تكرار كهن الگوي مادري دانست كه با عملكردي كامالً آفريننـده و سـازنده در داسـتان                   او را مي  

است كه پليدي خـرد، چـون       ) ضحاك( مرد در نبرد با موجود دژ خردي         گر يك كند و ياري  پيدا مي  فريدون نمود 
    بـد خـردي و پليـدي       و خردي است كـه بـه نبـرد بـا            ا. كشاند كرده و در نهايت او را به بند مي         ابليس بر او غلبه   

او از  . كندتدبير، خرد و هوش اين زن موجبات نابودي سلطنت هزار ساله ضحاك بيدادگر را فراهم مي                .پردازدمي
صـدا از  كننـد و آرام و بـي  زناني است كه هم دوش و هم ارز مردان به نحوي شايسته به وظيفه خود عمـل مـي                  

  . گرددو هم عنصر نماديني از آنيما است كه باعث تحرك و پويايي مرد مي شوندصحنه حماسه بركنار مي
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  سيندخت
رويارويي آيد كه در    مي) مهراب  ( سيندخت مادر رودابه زني هوشمند و خرد ورز است كه به ياري مردي            

همچون نيرويي مثبت ذهن مهراب را كه از سـويي ريـشه در نـژاد او                 ورزانه، او خرد  .با مشكالت در مانده است    
  : آوردراه ميطلبد بهچون و چراي فرزند را ميدارد و از دختر بيزار است و از سوي ديگر اطاعت بي

  كمر كرد بر گردگاهش دو دست  چو اين ديد سيندخت بر پاي جست
  كيسخن بشنو و گوش كن اند  چنين گفت كز كهتر اكنون يكي
  روان و خرد رهنماي آيدت  از آن پس همان كن كه راي آيدت

)1 ، 137(       
سفير هوشمند و سخنور مهراب است كه به سوي سام رفتـه            . او در پيوند زال با رودابه نقش مهمي دارد        

بـر  «. خرد او بر خرد مهـراب شـاه كابـل برتـري دارد    . كندو با تدبير و فراست از كشتار مردم كابل جلوگيري مي    
اسـماعيل  (» شودها حل مي  طبق مندرجات شاهنامه در بيشتر موارد بر اثر تدبير، خرد و هوش زن اغلب دشواري              

شجاعت، هيبت و قاطعيت اين زن كه در مردانگي بـر           . اي از اين زنان است     سيندخت نمونه   و ).185: 1382پور،  
بنـد آن   كند كه خود را تا گسستن جان، پـاي        ار مي بسياري از مردان برتري دارد، سام را به بستن پيماني با او واد            

  .داندمي
  ...ورا نيك بنواخت و پيمان ببست   گرفت آن زمان سام دستش به دست
  چنيــــن داد پاسـخ كـه پيمــان مـن

)         1 ،212(  
  درست است اگر بگسلد جان من

  
  ها چو بشنيـــد ازو پهلـــوانسخن

)         1 ،213(  
  باراي و روشن روانزني ديد 

دهد، سام را با پيونـد      ديدار سيندخت با سام و شايستگي و لياقتي كه اين بانوي ارجمند از خود نشان مي               
تواند تأثير آنيمـاي مثبتـي باشـد        اين نكته و اين چرخش خردمندانه سام نيز مي         .كندزال و رودابه هم داستان مي     

 شواري ذهن او در پيونـد زال و رودابـه را بـه سـوي عملـي بايـسته                  شود و د  كه به وسيله سيندخت به او القا مي       
زال در شاهنامه آشكارترين نماد خرد و اسطوره است و سيندخت بانويي است كـه در پيونـد او                   . سازدرهنمون مي 

. دهنـده رودابـه اسـت    پـرورش  ، پروراننده زال و سيندخت    ،سيمرغ دانا . ترين نقش را ايفا كرده است     به مهم با رودا 
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ايـن  . پـرورد همتا و همزاد زال را مـي  يعني سيندخت نيمه ديگر سيمرغ است و در خويشكاري با او يگانه است و   
  .دهدپيوند مي ،نايي كه الزمه راهنمايي كردن استشباهت نيز او را به خرد و دا

   فرنگيس
 اي دراده شـهريار و يـا شـاهز   ياوش و مادر كيخسرو است كه هر سهفرنگيس دختر افراسياب، همسر س  

 هـر دو جنبـة زيبـايي    خردمند و نيرومند توصيف شده و بـه او در شاهنامه زيبا،    . اندخرديپيوند با خردمندي يا دژ    
  .دروني و بيروني ستوده شده است

سـاخت  در ژرف «. هـاي درونـي او تركيبـي از خـرد و اسـطوره اسـت              هاي شخصيتي و زيبـايي    ويژگي
، بلكه پيك و كارگزاري ايزدي و مينوي اسـت،          )به مفهوم عادي  ( مادر   /همسر/ اسطورگي داستان، او نه يك زن     

و مند پسين را بـه زهـدان بپـذيرد           فرّه ةگريخته از كنام دروج اپاختري و پيوسته به نيمروز فروغمند تا تخمه و فرّ             
  :در آغاز داستان  پيوند سياوش با او آمده. )208: 1380دوستخواه، (» بپرورد

  ...سياووش را گفت كاي نامدار    بــه روزگـاريكي روز پيران بــه
  مرا غم ز بهر كم و بيش تست  اگر چند فرزند من خويش تست
  نبيني به گيتي چنان روي و موي  فرنگيس مهتـــر ز خوبـــان اوي
  ز مشك سيه برسرش افسرست  به بـاال ز ســرو سهــي بـرترست
  ...ر دارد بــه پـيش خرد را پرستا  هنـرهـا و دانـش ز انـدازه بـيـش
  كه فرمان يزدان نشايد نهفت  سياوش به پيران نگه كرد و گفت
  اگر آسماني چنيــن است راي

)            3 ،94 -95(  
  مرا بــا سپهر روان نيست پاي

فـرنگيس را بـه     ) سـمبل خـرد و دانـايي      (از نكات قابل تأمل در ابيات مذكور يكي اين است كه پيـران              
 همچنـين   .معرف و مؤيد فرنگيس و واسطه پيوند او با سياوش اسـت           » خرد«در حقيقت،   . هددميسياوش پيوند   

داند كه هنرهـا و دانـش او بـيش از انـدازه             در توصيف فرنگيس در كنار وصف زيبايي و جمال، او را از زناني مي             
گيس را موجب درخشاني فـرّ او       رندر ادامه ابيات، پيران پيوند سياوش با ف       . »خرد را پرستار دارد به پيش     «است و   

 وي را بـا آن پـاي و پايـداري           داند كـه  همچنين سياوش اين پيوند را فرماني يزداني و رايي آسماني مي          . انددمي
  :و شهريار آرماني شاهنامه است، كيخسر)آنيموس(به سياوش ) آنيما(نتيجه پيوستن او . نيست
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   جهــان در كناربـيـايــد بگيــرد  كزين دو نژاده يكي شهريــــار
    )3 ،97(                

گـري، او را رازدار      رود تا اينكه خردمندي و تـدبير       فرنگيس پا به پاي سياوش پيش مي       ،در ادامه داستان  
  :سازداي ميدار يك بار اسطورهاي سياوش و امانتخواب اسطوره

  ...به جا آمد و تيره شد آب من   سياوش بدو گفت كان خواب من
  از اين نامور گر بود رستني   پنج ماه هست ز آبـستنــــيترا

  يكي نامور شهريـــار آورد  درخت تو گر نر ببــــــــار آورد
  به غم خوردن او دل آرام كن  سرافراز كيخســــــروش نام كن

                      )140ـ 143، 3( 
تـرين  او از شـجاع   . يسه رسالت دشواري را به انجام رسـاند       او بايد به نيروي دانايي خود و به پشتيباني خرد پيران و           

زنان شاهنامه است كه به خردي برتر و ناب آراسته شده و همين خرد برتر تعـصب را از او دور كـرده و وي را بـه                            
    او در ايـن راه متحمـل شـكنجه و آزار فراوانـي            . داردحمايت از راستي و نيكي و ايستادن در مقابل پـدرش وا مـي             

دهد و گيرد تا اينكه دانايي خود او و حمايت پيران خردمند او را از مرگ نجات مي    شود ودر آستانة مرگ قرار مي     مي
، ظلمت و   زايد كه پايان بخش بدي    اي مي هسرانجام در شبي قيرگون به كمك گلشهر بانوي بزرگوار پيران، اسطور          

نقـش  . شـود پروراند و در رسيدن به مقصد رهنمـون مـي         ميزايد،  او شهريار آرماني حماسه ايران را مي      . ستم است 
  . هاي خردمندانه و سازنده پيران قابل انكار نيستگلشهر به عنوان آنيماي مثبت در خويشكاري

ايـن بـانوي امانتـدار رازدار       . كند كه چراگاه بهزاد اسـت     فرنگيس، كيخسرو را به مرغزاري راهنمايي مي      
اي سـياوش  درع اسـطوره  . شوداي و خردمند سياوش مي    برنگ اسب اسطوره  موجب پيوستن كيخسرو به بهزاد ش     

كنـد و بـراي چنـين روزي برگـستوان،           نمايان مـي   ناپذيري آن فرا رسيده است،    ة آسيب را كه زمان نمايش دوبار    
  . نيز براي اين روزها نهان كرده استنگري گنجيه است و به دليل آيندهخنجر، تيغ و گرزگراني نيز تدارك ديد

سـوي  رونـد و هـر سـه بـه    يابد به سوي فرنگيس ميدر ادامه داستان پس از اينكه گيو، كيخسرو را مي         
ماجراهاي بعدي نـشان    . افتدراه مي نهد و همراه مرداني قهرمان به     او شجاعانه ترك بر سر مي     . افتندايران راه مي  

  . ددهدكه او حفاظت و نگاهباني اين دو قهرمان را نيز بر عهده دارمي
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تـشخيص  . حماسي نيز تدابير فرنگيس در پيروزي كيخسرو نقش مهمي دارد          -اي در اين سفر اسطوره   
هاي خردمنـدان اسـت؛ پنـد       شناسي از ويژگي  و تمييز حساسيت موقعيت و درك  اهميت وقت تدبير اوست؛ وقت           

  .دهي و هشدار نشانه ديگر آنان است
لـي  بـان حماسـه م    او زن ديـده   . نشاندگاهي مي ني و پاس  بابيني وي را بر جايگاه ديده     خردمندي و ژرف  

  : بينندگي و خردمندي اوستباني نشانهايران است و ديده
  به ديگر كران خفته شد گيو و شاه  نشسته فرنگيس بر پاس گـاه
  درفش سپهــدار تـوران بـــديــد  فرنگيس زان جايگه بنگريد
  اب كوتـاه كردبران خفتــگان خو  دوان شد بر گيو و آگاه كرد

   )3 ،217(             
ها را نجـات  ، خفتگان اين سفر را بيدار كرده و با آگاه كردن به موقع آندر بيت اخير درست نگريستن او  

  .تواند كاركرد آنيماي مثبت باشددهد و اين خود معنايي ژرف و عميق دارد و ميمي
هـاي ايرانـي اهميـت      گذر از آب در اسطوره     .كندرا تجربه مي  » گذشتن از آب  « فرنگيس زني است كه     

  .بالدنازد و ميزيادي دارد و كيخسرو از اين كه مادرش بانويي است كه از آب گذشته، به خود مي
اتمـام رسـالت     جانبه آنيماي مثبت در شاهنامه دانست كه پس از        هاي همه نمونه توان از فرنگيس را مي  

  .شودش ميكند و فراموگيري ميخود از حماسه كناره
  ساير زنان

اي گذرا و   ترين زنان شاهنامه، در مورد ساير زنان به اشاره        ترين و مهم  پس از بررسي مواردي از شاخص     
  .شودكوتاه بسنده مي

رود نقش زنان در آن حايز اهميت نباشـد  طور كلي اگر چه شاهنامه يك اثر حماسي است و انتظار مي           به
ساز حماسه اسـت و   آورد و گاه نيز خود زمينه     خ داستان را به گردش در مي      زن شبحي گذرا نيست، بلكه چر     «ولي  

هاي پهلواني سـزاوارترين سـخنان را از دهـان مـادران و همـسران و           در بيشتر داستان    ....عامل اصلي رويدادها    
ل و  همه حـا  دارند در   گويند زيرا خردمندند و چون خرد       زنان شاهنامه سخن بسزا مي    . شنويمدختران پهلوانان مي  

  . )2-3: 1371، كيا(»  جا كه باشند آزاد انديشندهر
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 همزاد و همـراه اسـطورة زال        گر و دانا كه   او زني است خردمند، تدبير    . رودابه الهه عشق زال است     -
شود و در طول حيات هزار سالة زال در كنـار اوسـت و               اندكي پس از زال وارد حماسه مي       است و 

 و مرگ رستم آشفته     گيري او از حماسه   از درماندگي زال و كناره    آنيماي سازنده زال است كه پس       
كنـد و   او تنها زني است كه سيمرغ را درك مي        . ماندشود و از ايفاي نقش خود باز مي       و ديوانه مي  
 ،نتيجـه پيونـد آنيمـا و آنيمـوس در اينجـا رسـتم             . آيـد  مي  هنگام زادن به ياري وي     سيمرغ  دانا  
  .   است،قهرمان ملي

او مـادر   . تـن شـاهنامه اسـت     دة پهلـوان رويـين    ن از زنان خردمندي است كه زايندة شـاهزا        كتايو -
زنـدگيش را بـا عـشق       « دانند زيـرا    كتايون را نماد احساس مي    . اسفنديار و همسر گشتاسپ است    

  ).  106: 1370اسالمي ندوشن، (» بردبا داغ فرزند به پايان مي و كندآغاز مي
يابـد؛ پيونـدي    اي كه ريشه در روان دارد، در مي       سپ را در يك رؤياي اسطوره     كتايون پيوند خود با گشتا    

آينـدة   دل در خواب  از    مند روشن ير بانوي خرد  در ابيات ز  . تن شاهنامه است  كه حاصل آن اسفنديار پهلوان رويين     
  :شودخود آگاه مي

   دل و شادكــامخردمند و روشن  يكي بود مهتــر كتــايــون به نـــام
  ...كه روشن شدي كشور از آفتاب   يون چنان ديد يك شب به خوابكتا

  ...يــي غريبي دل آزار و فرزانــــه  ييســـر انجمــن بـــود بـيـگــانـه
  وزو بستدي دسته رنگ و بـوي  يكي دستــه دادي كتايــون بدوي

  )6 ،21(        
. كنـد اي را از انجمن گزين مـي      يستد و بيگانه  اردانه و يكسو نگرانه پدر مي     كتايون در مقابل انديشه نابخ    
  .ردن با پدر به فرنگيس شباهت دارددر اين قسمت داستان  او در مخالفت ك

خـوبي آن را در     دل بـه  دارد كه كتـايون روشـن     ) فرّه ايزدي (اي  گشتاسپ در اين انجمن نشاني اسطوره     
  :گويددستور قيصر به او مي. اندقين كتايون ولي تا حدي آن را در يافتهيافته و ديگران نيز نه به ي

  تو گويي همه فرّه ايزديست  بد آنست كو را ندانيم كيست
    )6 ،23(  
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كـه در نهايـت گـشتاسپ را بـه           كننـد  خواب كتايون و مهتري خردمند پيوندي برقرار مـي         ، فرّه ايزدي 
كنـد و از كتـايون فاصـله    خردي مـي كند اما او بيي ايران و پدري اسفنديار نايل ميمواهبي بزرگ چون شهريار   

رود و گشتاسپ تا زماني كه همدل و همراز كتايون است فراز مـي . دهدگيرد و در نتيجه هر دو را از دست مي      مي
بت وجود گشتاسپ اسـت و      آيد از اين رو كتايون نيز آنيماي مث       گيرد فرود مي  شود و فاصله مي   وقتي از او دور مي    

 اينـان چـون بـه ايـران       « اي است كه به ايرانيان پيوسته و        كتايون از زنان بيگانه    .گيردهمواره جانب نيكي را مي    
  ي را كـه جانـب ايـران اسـت       شوند و جانب نيكـ    ، از دل و جان ايراني مي      رندبپيوندند يكباره از كشور خود مي     مي
هـاي  شخصيت و بررسي آنيما مرز    ة  اوانككه در تحليل روان   نكته اين  ).120: 1374،  وشنداسالمي ن ( » گيرندمي

  . جغرافيايي نقشي ندارند و آنچه مهم است خويشكاري و تأثير نمادين آن است
  

  گرآنيماي منفي و ويران
شـوند كـه بـا      اند ولي زناني هم ديده مـي      در شاهنامه زنان اغلب با كاركردي مثبت و زاينده ظهور يافته          

ايـن زنـان    .  فريفتن شهرياران و قهرمانـان اسـت       هاشوند و هدف آن   گر و فريبنده ظاهر مي    ، ويران اي پليد هرهچ
كنند ذهن او را از راه      كه سعي در گمراه كردن يك مرد را دارند و تالش مي            نمود آنيماي منفي و مخربي هستند     

در » جـه يـا جهـي     «تر  تر و منطقي   تكرار عقالني  اين زنان باز نمود و    . هاي عميق دروني باز دارند    بردن به ارزش  
  .گرددها  باز ميرو پيشينه حضور و ظهورآنان به روزگار ديرين اسطورهاساطير كهن ايراني هستند، از اين

نام دختر اهريمن اسـت كـه       ) روسپي به معني زن فرومايه و    ( در پهلوي    1جهيكا در اوستا و جه    / جهي« 
ن مينـوي سـتيهنده     كرداري و آفرينش آشوبي برتـري     آيد و در پتياره   شمار مي سايانه به كامگي پليد و ناپار   نماد مرد 

  .شوداو موجب تازش اهريمن بر آفرينش مي). 215: 1380دوستخواه،(» است
 در بندهش آمده هنگامي كه اهريمن از كارافتادگي خود و ساير ديوان را ديد گيج شد و سه هزار سـال                     

نخاسـت تـا آن كـه جهـي         ردن او داشتند ولـي او از گيجـي بر         ز ديوان سعي بر بيدار ك     هر كدام ا  . در گيجي ماند  
فـره  . به سبب كردار مـن، زنـدگي نبايـد   ! برخيزيد پدر ما«تبهكار، با به سر رسيدن سه هزار سال آمد و گفت كه       

ا آفـرينش هرمـزد آفريـده ر      ايشان را بدزدم، آب را بيازارم، زمين را بيازارم، آتش را بيازارم، گياه را بيـازارم، همـه                   

                                                           
1 / jeh/ 
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  حضور .)51: 1380فرنبغ دادگي،   (»  ، سر جهي را ببوسيد    يجي فراز جست  ، از آن گ   اهريمن آرامش يافت  ... بيازارم
، ريـشه در ناخودآگـاه روان       ها تداوم يافتند  ها و ساير داستان   ها و افسانه  اين زنان كه به اشكال مختلف در حماسه       

  .دابه در رأس اين زنان  قرار داردسو .شوندا محسوب ميانسان داشته و جنبه منفي آنيم
  سودابه

  سودابه است كه فراينـد دگرگـوني و   -  ماده ديو اهريمني آزار دهنده - جهيترين زن شاهنامه به شبيه
  .ني به شكل انساني تبديل كرده استت ديو زرا از هيئ ها اوعقالني شدن اسطوره

و تجـسم   ا.  ويژه فرنگيس قرار دارد   و به  چون رودابه، فرانك، كتايون      ر مقابل زناني  سودابه در شاهنامه د   
دار و نه تنهـا سـزاوار عهـده    شودآلود است كه نشاني از زايندگي و حيات در آن ديده نميعشقي جنسي و شهوت  

دة ، سياوش  شـاهزا آفرينيانگيزي و مرگشود بلكه با فتنهشدن نقش مقدس مادريِ يك قهرمان يا شهريار نمي       
  . فرستداي شاهنامه را به كام مرگ مياسطوره

سودابه وجودي است كه كياست، زيركي و هوش خود را در خدمت مقاصد پليد و اهريمنـي خـود قـرار                     
 سـامي و    -اي يعني مادر سـاالري در اسـاطير سـومري         سودابه را ورود عنصري بيگانه اسطوره     «ايعده. دهدمي

شود آنچه مهم است    ان سياوش مادر ساالري و تقابل نقش زن و مرد ديده نمي           دانند ولي در داست   اي مي همديتران
راني سودابه و تالش او براي تسليم كردن سياوش و سرانجام شكـست اوسـت كـه از جهـي زن پتيـاره                       شهوت

  ) .44: 1374بهار، (» اهريمني اقتباس شده است
سودابه . كرداران است  با خردمندان  و نيك     داستان سودابه در شاهنامه بيان نبرد دژ خردان و دژ كرداران          

هاي زنانـه در شـاهنامه    ستيزي، دروغ و ناراستي و پليدي     شكني و پيمان  راني و كامجويي، پيمان   سر نمونه شهوت  
شود سياوش را به شبستان شاه فرا خواند تـا          وار او يعني ربودن خرد يك مرد، موجب مي        خويشكاري جهي . است

هاي زنانه فريب دهد اما سياوش كه از سويي پرورده رستم خردمند اسـت و از سـوي ديگـر                    او را از طريق جاذبه    
، زن  خورد و در يافتـه كـه در ايـن مـورد           ، فريب نمي  هاي پنهان روان خود دارد    آنيمايي چون فرنگيس را در اليه     
توانـد اهريمنـي   داند مهر يك زن با وجود خوشايندي مـي سياوش مي . گر است نمودي از يك عنصر منفي ويران     

   .هاي سازنده رواني اوستباشد و اين دانستن حاصل خرد و خودآگاهي يعني جنبه
  )3،18(چنان دوستي نز ره ايزديست   سياوش بدانست كان مهر چيست
  )3،15(به دانش زنان كي نمايند راه   چه آموزم اندر شبستــــان شاه



 
 
 
 
  

      1387 پاييز، 3، شماره 6پژوهش زنان، دورة  146 

  
 

دهد اما او از لوح هشدار مياو آگاه است به كاووس سادهسياوش كه آنيماي منفي را شناخته و از پليدي      
پيوند با سودابه كيكاووس را به . بين شخصيت رواني اين پدر و پسر فاصلة زيادي وجود دارد. درك آن عاجز است
قبول عشق اين زن شكستن عهدي است كه ناگفته « . كندكشاند و او را از سياوش دور ميحقارت و زبوني مي

   ). 51: 1375مسكوب، (»وفايي و روي گرداندن از مردانگي و دانايي است و فرزند بسته شده و بيميان پدر
در شاهنامه نيروهاي اهريمني و منفي چون زن جادوگر، گرسيوز پليد و افراسياب اهريمنـي در كنـار                     

كنـد و بـا     ت او را يـاري مـي      ابتدا زني  پليدكه باردار دو بچه اهريمني اس        .  ايستندسودابه و در مقابل سياوش مي     
ط كـردن و قتـل      سودابه با ايراد تهمت ساق     .دهدبه سودابه مي   كشته و كردن نقش مادري، دو بچه خود را        ويران

ر و پليد خود ناسزاوار بـودن       به سياوش، قصد تخريب وي را دارد و شايد در ژرفاي روان بيما            دو شاهزاده دروغين    
. كنـد س و اطرافيان توجيه و تبيين مـي       وي ازلي و مقدس است براي كاو      را در پذيرش نقش مادري كه نقش      خود  

باشند و ظلمت و تيرگي شب را بـراي ايفـاي   هاي او از تبار ديوان و اهريمنان مي     گر سودابه و حتي بچه    زن ياري 
  :كنندعملكرد خود انتخاب مي

  كه بفتاد زو بچــه اهــرمــن  چو شب تيره شد داروي خورد زن
  چگونه بود بچه جادو نـژاد  انچــون بـــود ديــو زاددو بچه چن

)3 ،29(           
كشاند و آنجـا گرسـيوز   س، سياوش را به توران ميوپاك زن و تأثير آن بر كاوخرد پليد اين بد انديش نا    
  . رساندكار ناتمام سودابه را به انجام مي

كارند كه برگش خون و بـارش  رختي ميد وجود كاووس است كه با پيوستن به او         سودابه آنيماي منفي  
سودابه زني است كه به دليل دژ خردي در نيمه تاريك و ظلماني و اهريمني اسطوره و حماسه جـاي                    . كين است 

ود بـه  شـ و از كـاووس دور مـي  شـود  گرفته و در نهايت به دست رستم، آموزگار خردمند سياوش  به دو نيم مـي     
اين نابودي و انتقام، پيروزي خودآگـاهي بـر آنيمـاي            .كند تغيير مي  كاووس نيز طوري كه پس از او شخصيت كي      

منفي است كه بهروزي را هم در عرصة درون انسان و شخصيت رواني و هم در حيات اجتماعي و بيروني مـژده                      
  . دهدمي
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   خوانزنان فريبندة هفت
در . شـود فنديار ديـده مـي    ، در خوان چهارم رسـتم و اسـ         از زنان منفي و فريبكار شاهنامه      نمونه ديگري 

  :گيرد آمدهاه او قرار ميخوان رستم در چهارمين خوان در مورد  زني كه بر سر رهفت
  وگر چند زيبا نبودش نگـــــار  بياراست رخ را بسان بهــــــار
  بپرسيد و بنشست نزديك اوي  بر رستم آمد پر از رنگ و بوي
  ر، اهريمنستنهفته به رنگ اند  ندانست كو جادوي ريمن است

  )2 ،98(                       
عنـوان  توانـد بـه   اگر چه مـي   . ني اين زن در اين ابيات مشخص است       دو رويي و فريبكاري و پيكر گردا      

 كـه مظهـر     را او خداونـد مهـر     .شتابدنيروي ايمان رستم به ياري او مي       آنيماي منفي باعث انحراف رستم گردد،     
 كند؛ ناگهان زن جـادو بـه چهـر دگرگـون           دهد و نام يزدان بر زبان جاري مي        مي آوازآنيماي مثبت وجود اوست،     

  .كندشود و رستم او را شناخته و ميانش را به دو نيم ميمي
  : يابددر خوان چهارم چنين زني حضور مي

  ...چو بشنيد شد چون گل اندر بهار   زن جادو آواز اسفنديــــــــار
  ديباي چيني رخ از مشك مويچو   بسان يكي ترك شد خوبروي
  نشست از بر سبزه و جويبــــــار  بيامد به نزديك اسفنديــــــار

 )6 ،178(              
زنجيري آهنـين اسـت   ، گر اسفنديار در نبرد با اين جادو كه به صورت آنيماي منفي نمود پيدا كرده      ياري

        رسـد امـا در يـك تأويـل و تفـسير ژرفـا شـناختي               مـي كه در كالبد بيروني خود نامعقول  و باور نكردني به نظر             
گونه كـه زنجيـر      همان ،كننده شهوات و اميال انسان است     آگاهي و نيروي خردي باشد كه مهار      تواند نماد خود  مي

  . داراي ويژگي مهاركنندگي است
رد سـهمگين   گر و كشنده اسـت در نبـ       ، ويران و زنانگي او در شاهنامه؛ اهريمني       نمونه ديگري كه زن     

نبـردي او   آيد هيچ توراني جرأت هم    وقتي زرير خردمند و دانا به نبرد مي       . شودايرانيان با ارجاسپ توراني ديده مي     
دادن  خواه سپاه بـا وعـدة       ه اين بد سگالي فريفتن مردان نام      سگالد و نتيج  اي مي را ندارد، ارجاسپ اهريمني چاره    
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     ريبنده ارجاسپ به مباشـرت بيـدرفش در مـرگ زريـر خردمنـد شـريك               در اين نبرد دختران ف    . دختر به آنهاست  
  . شوندمي

  بگرداندش پشت و بگريزنــد  هرآن كــز ميــان بــاره انگيزند
  ...سپارم بدو لشكر خويــش را   من او را دهم دختـر خويش را
  پليد و بد وجادوي و پير گرگ  بيامد پس آن بيدرفش سترگ

 )6 ،104(  
شود و موجـب    را عنصر زنانه حتي بدون حضور يك زن  با نقش فريبندگي و مرگ ظاهر مي               در اين ماج  

  . شودمرگ زرير مي
سـفر رسـتم بـه سـمنگان و     (ت و زاينده، مرد  بايـد سـفر كنـد         نكته اين كه براي پيوستن به  زنان مثب        

 و  زال( زمـان را تفـسير كنـد         ، آزمـون  )بهرام چوبينه و دختر خاتون چين     (،  بر اژدها پيروز شود       )گشتاسپ به روم  
اسپ  گـشت ( هاي گذشته دور شـود  خردي، از بي)سياوش و فرنگيس( نماد خرد يعني پيران پيروي كند       ، از )رودابه

هـايي از ايـن قبيـل كـه همـه           و نمونه ) فريدون  و دختران جمشيد    (، از آب بگذرد     )پس از سفر به روم و كتايون      
كـه بـراي پيوسـتن بـه زنـان منفـي و        برقراري اين پيوند است در حالي   نشانة لزوم خودآگاهي و خردمندي براي     

، بايـد   )كـاووس و سـودابه    (گر جنگي نا بخردانه باشد      خردي كند و بد انديشي ورزد، بايد آغاز       د بايد بي  ويرانگر مر 
  .)قاتل زرير و دختر ارجاسب(نماد خرد را بكشد 

و از هوم زريـن نـابودي آنهـا را          اند و ا  رتشت شده انگيز موجب نگراني ز   در اوستا اين زنان جادوگر هوس     
  :طلبدمي

  ! اي هوم زرين«
كه پيكر اشون را نـابود كنـد،      ...  را پناه دهد،     ]گناهكاران[انگيز كه   به ستيزه با زن روسپي جادوي هوس      

  .)143: 1385اوستا، (» !زيناوند شو
  رخوان اسفندياراز اسارت خواهران همراه در داستان ضحاك و  هفت

نخستين زنان حماسة ملـي     . نيستدر شاهنامه از حضور زنان تا زمان پيروزي ضحاك بر جمشيد اثري             
آينـد و سـپس   ايران شهرناز و ارنواز دختران جمشيدند كه طبق رو ساخت داسـتان بـه اسـارت ضـحاك در مـي                  

ها را برازنـدة    ه فريدون آن   دو زن به نام سنگهوك و ارنَوك دارد ك         ،دهاكدر اوستا اژي  . كند مي شانآزادفريدون  
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 فريدون  25 و   24يشت در فقرة    در رام . ها را دارد  نگاهداري و شايستة افزايش دودمان دانسته و آرزوي ربودن آن         
چـشم،  سه پوزة سه كلة شش    ...دهاكژيمرا اين كاميابي ارزاني دار كه من بر ا        ! دستاي اندرواي زبر  « : گويدمي

، آن زورمنـدترين دروجـي      جهـان رسانِ  ،آن دروند آسيب   آن ديو بسيار زورمند دروج     آن دارندة هزار گونه چاالكي،    
، در جهان استومند بيافريد پيروز شـوم و هـر دو همـسرش را،        ي تباه كردن جهان اشه به پتيارگي      كه اهريمن برا  

 انـدرواي   . از وي بربـايم    - افـزايش دودماننـد      نگاهداري خانـدان و شايـستة       كه برازندة  -سنكهوك و ارنوك را     
انتـساب ايـن     اي از  نشانه  ).451: 1385اوستا،  (» اشت و فريدون كامروا شد    دست اين كاميابي را بدو ارزاني د      زبر

  .شودجا ديده نميدر اين دو زن به جمشيد
هاي رواني به روشني حـضور فـرنگيس،        هكه در شاهنامه در نگاه اول حضور اين دو زن در عرص            با اين 

هـا بـا شخـصيت    هايي از پيوند عميـق آن ساخت وجود آنان نشانه   ، ولي در ژرف   سيندخت نيست فرانك، رودابه و    
  . شودديده ميرواني 

  : ه پس از غلبة ضحاك بر جمشيد آمدهدر شاهنام
  برون آوريدند  لرزان چو بيد  دو پاكيزه از خانة جمشيــــــد
  سر بانوان را چو افسر بدنـــد  كه جمشيد را هر دو دختر بدند
  دگر پاك دامن به نام ارنـــواز  ز پوشيده رويان يكي شهرنـــاز
  بران اژدهافش سپردندشـــان  به ايوان ضحـــــــاك بردندشان
  بياموختشان كژي و بد خويي  بپروردشـــــــان از ره جادويي
  جز ازكشتن وغارت وسوختن  ندانست جز كــــژي آموختن

  )1 ،51(  
كيزگي و پوشيده رويي ستوده بودند، بـا  ، پان كه به پاكدامنيشود اين زناده ميكه در ابيات فوق دي  چنان

 كـژي و    ،آگاهي ضحاك و به بهانه  بيم هـالك        تأثير آموزگاري و خود   هاي منفي آنيماي خود و تحت     ظهور جنبه 
ل بـوده و    قابـل تأمـ   »  كژي آموختن «و  » بياموختشان«،  »بپروردشان«هايي چون وجود واژه . آموزندبد خويي مي  

دهنـده تـأثير    دهندة نقش انسان و آموختن در پرورش و همچنين نقش مؤثر آموزگار است كه خـود نـشان                 نشان
  .متقابل فرد و اجتماع است
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 يعنـي  ، شستن سرين دو زن با خرد و خودآگاهي است دليل رابطة ااي كه در شاهنامه زيباترين نشانه   
دهد نخست سر بانوان را بـا   فريدون پس از پيروزي دستور مي   . است ، پس از آزادي   جايگاه خرد و معرفت و روان     

ا و باز   ه، شستن سر نشانه و نماد پااليش روان از آلودگي         ر كه در ابيات زير به صراحت آمده       طوهمان. آب بشويند 
و ي گنـاه ، مقدس بوده و نشانة پاكي و بينيز كه الزمة شستن است در اسطوره   آب  . گشت به راه داور پاك است     
  . در حقيقت خودآگاهي است

رود  مـي ها از بيندر حقيقت تيرگي و پليدي روان آن    شود و با شستن سر و تن        سر و تن آنان شسته مي     
  :گردندباره به خويشتن خويش يعني آگاهي و خرد انساني باز ميها دوآن و

  بتان سيه موي و خورشيـدروي  برون آوريد از شبستــان اوي
  ها بشستروانشان ازآن تيرگي  شان نخستبفرمودشستن سران

  ز آلودگي پس بپالودشــــــــان  ره داور پاك بنمودشـــــــان
  سراسيمه بر سان مستان بدنــــد  پرستان بدنـدكه پروردة بت

  به نرگس گل سرخ را داده نــــم  پس آن دختران جهاندارجم
  كه نوباش تا هست گيتي كهـن  گشادند بر  آفريدون سخـن

   )1 ،69(        
هـا  روانشان از آن تيرگي   «: هاي روان آنها نيز اشاره شده است      صراحت به شستن تيرگي   در اين ابيات به   

  هـاي درون را    اي تيرگـي  كه در يـك آيـين اسـطوره       آبي مقدس است    .  آب پاكي و توبه است     ،اين آب . »بشست
  .)313: 1379ك، كزازي، .ر(شويد مي

كـاوي   ،  از ديـدگاه  روان      شودخوان پهلوانان نيز ديده مي    ن شستن كه در هفت    اي سر و ت    آيين اسطوره 
  . نترل سايه به وسيلة خود آگاه استها  و ك،  دانا شدن  و دور شدن از نادانينشانة  آگاه شدن

ها و نيروهاي منفي درونـي      آزادي نيز در اين داستان همين مفهوم را دارد و به معني آزاد شدن از ناداني               
  . و رواني است

خردي، از او دور شده و بـه اسـارت ضـحاك               در شاهنامه اين زنان آنيماي وجود جمشيدند كه بر اثر بي          
ذهـن منطقـي جمـشيد از       . اسـت  به  آنيمـاي منفـي تبـديل شـده          اند يعني آنيماي مثبت   در آمده ) سمبل پليدي (

ا كه در واقع خرد راهنما و نيـروي يـاريگر           اين عناصر مادينه ر    شود و هاي پنهان دروني عاجز مي    تشخيص كنش 
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فريـدون  . كنـد در واقع تبديل به پليدي مي     سپارد و شدند از خود دور كرده و به اسارت مي        ذهن وي محسوب مي   
در واقـع آنيمـا بـه شـكل         . گردانـد كند و باز مي   ، آزاد مي  دآگاه آنان را پس از گذشتن از آب       شهريار خردمند و خو   
 از ديـدگاه يونـگ      .شانة  پيروزي قهرمان در نبرد است      پيوندد و آزادي زنان ن    به فريدون مي  مثبت و پيراسته شده     

»  اي واقعـاً خـالق بـه آن نيـاز دارنـد           رهانيدن عنصر مادينه به مثابة تركيب دروني روان است و تمـامي كارهـ             «
تواند كار خالق او    يفريدون هم براي در بند كشاندن ضحاك كه م        ). 187: 1377هايش،يونگ، انسان و سمبول   (

رسد و پس از آن     ، يعني روان خود را كشف كرده و به خودآگاهي مي          كندمحسوب شود ابتدا زنان اسير را آزاد مي       
  . كشدضحاك را  به بند مي

    هـا فرصـت    عمـر طـوالني بـه آن      . گردنـد آنان خرد دور شده و مهجور جمشيدند كه به فريدون باز مي           
كـه هنـوز    ، در حـالي   د و پس از آن به همسري فريدون درآينـد         الة ضحاك را تجربه كنن    دهد تا دوران هزار س    مي

والني نيز كه يادگار زمـان      اين زمان ط  . زايندهاي جديد مي  ورزيتور و ايرج را براي نقش      سلم و . زاينده و جوانند  
  .  ها باشدسانتواند نتيجه و نشانه تداوم الگوهاي كهن در ناخودآگاه مشترك اناي است  مياسطوره

اين رويداد با همين تركيب و با داشتن همين معنا در دوران پادشاهي گشتاسپ با اسـارت دو دختـر او،                      
  ، دو خواهرنـد كـه      در اين داستان نيز زنان اسـير شـده        . شونددست ارجاسپ توراني تكرار مي    ، به آفريدهماي و به  

تـن  را بـه اسـارت در آورده و اسـفنديار قهرمـان رويـين              آنان   -تأثيري كتايون در حالت بي  -خردي گشتاسپ   بي
  . كند،آنان را آزاد مي)مانند فريدون (  جمله گذشتن از آب در خوان هفتم ، ازخواناسطوره پس از گذشتن از هفت

اشـاره شـده    ) درواسپ يشت (يشتدر گوش » واريذكنا«و  » هماي«در اوستا به دختران گشتاسپ با نام        
اي ! اي نيـك  !  درواسـپ  اي«:گويـد كرانة آب دايتيا چنـين مـي      از نيايش و پيشكش در      گشتاسپ پس   كي. است

ي ديو پرسـت    »سپينج اوروشك « دژ دين را بر اندازم، كه       » تثرياونت «دار كه مرا اين كاميابي ارزاني   !... تواناترين
  .)351: 1385اوستا،(»زگردانم اها به خانمان برا از سرزمين خيون»واريذكنا«و » هماي«كه ديگر باره براندازم،را

ن  و در ناخودآگـاه جمعـي        هـا در فرهنـگ كهـ      دهد خواهران توأمان و اسارت آن     شواهد فوق نشان مي   
همراه بودن دو خواهر در اين دو داستان نماد دو جنبة خودآگاه و ناخودآگاه همـزاد                . اي ديرين دارد  ، سابقه ايرانيان

عـد جـسم و روح انـسان       دهد و يـا نمـاد دو ب       واني او را تشكيل مي    و همراه روان انسان است كه كل شخصيت ر        
، قابل تفكيك و    اندكه جدا و مستقل   اين دو همزاد با اين    . كست به اسارت بيگانه در آمده است      است كه پس از ش    

  ).هاي روانمانند جنبه(يه نيستندتجز
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تـرين  سطورة قهرمان يكي از رايج    ا. شوددر اسطورة قهرمان نيز ديده مي     شناسي يونگ   در روان » توأمان«
ـ              هاست كه شرح مشكالت يـك قهرمـان در دوره         اسطوره ه هـاي مختلـف بـراي كـشف خويـشتن و رسـيدن ب

، گـر حيلـه دورة  : ر دورة متمايز است كـه عبارتنـد از        از ديدگاه يونگ اسطورة قهرمان داراي چها      . خودآگاهي است 
  ).57: 1381،اميني. ك.ر(يا توأمان وقلوهااخ قرمز و دورة د، دورة شتازي يا خرگوش دورة سگ

هـاي غريـزي و     تر شـده و تـنش     ، در دورة دوم انسان متمدن     ه است حلترين مر دورة اول مربوط به ابتدايي     
يي مانند جنـگ و     هاكند و از آزمون   ها غلبه مي  ؛ در سومين مرحله اغلب قهرمان بر غول       شودكودكانة او اصالح مي   

 آخـرين   .گيرندمي چشمه اين پس از خود انسان سر      ها از خطر. يابدها دست مي  ياي انسان ، به دن  سواري بيرون آمده  
هاي مربوط به دوقلوها اين دو شخصيت تـا آنجـا تحـول             اي داستان در پاره «. رين مرحله دوقلوها هستند   تو مهم 

و ديگـري نمايـانگر   ه است اند كه يكي نمايانگر درونگرايي است كه نيروي اصلي ِبه توان انديشه وابست         پيدا كرده 
  .)168: 1377هايش، انسان و سمبول، ونگي(»  كارهاي بزرگ براي زماني دراز مرد عمل وبرونگرايي يعني

 دو در آخـرين مراحـل نبـرد آزاد       توان دو خواهر اسير شده در داستان ضحاك و گشتاسپ را كه هـر             مي
اي كـه قهرمـان بايـد    ورة دوقلوها دانست يعني دوره  در د ) فريدون و اسفنديار  (شوند، شكلي از حضور قهرمان      مي

انـد توأمـان   اند كـه توفيـق  يافتـه   فريدون و اسفنديار قهرمانان اين مرحله. ا آزاد كند  دو جنبة انساني وجود خود ر     
  .هاي مختلف روان پيروزي بخشندو خودآگاه خود را بر جنبه اسير درون خود را رهايي بخشند

  
  گيرينتيجه

، ملّـي و قـومي     ه فردوسي با اين كه يك اثر حماسـي        دهد شاهنام ذكر شده نشان مي    هايهبررسي نمون 
جمعـي در آفـرينش     خودآگاه  ، به جهت اينكه نا    ن اجتماعي قابل كاوش و تحليل است      هاي گوناگو است و از جنبه   

ه در نگـاه اول     هاي رواني و نكات دروني بسيار دقيق و مهمي را در خود جاي داده كـ               ، جنبه آن نقش مهمي دارد   
متعلق به يك فرد به عنوان      شوند كه   و دقايق گرچه  از داستاني استخراج مي        هااين نكته . ماننداز ديده پنهان مي   

 با توجه به ايـن نكتـه كـه           شاهزاده و يا يك زن در نقش مادر، خواهر، همسر و نظاير آن است،              ،شهريار، پهلوان 
تواننـد در حـوزه     افراد بيشماري مـصداق دارنـد و مـي          وجود د، در شون نماد و نمونه محسوب مي     هااين شخصيت 

در ناخودآگـاه روان انـسان آنيمـا بـر اسـاس يـك              .  تحليل شوند  ؛اند، همگاني و هميشگي   الگوها كه فراگير  كهن
كردي نيك يا بد داشـته      تواند عمل  مي اين عنصر كه در بيرون    . گانه دارد اي دو واقعيت بيروني شكل گرفته و جنبه     
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اين عنصر رواني گاهي منشأ سازندگي روان انـسان  . ي و جمعي نيز همين وضعيت را دارد   آگاه فرد  در ناخود  ،شدبا
ه با توجه ب   شود و داشتن وي از رسيدن به كمال و آگاهي مي        مال و گاه منشأ تخريب روان و باز       و رساندن او به ك    

ن تالش براي كـسب شـناخت و تقويـت     همچني،هاي مختلف آن جنبه آن ممكن نيست، درك  كه گسستن از  اين
  امري ضروري و براي رسيدن به كمال         ،خودآگاهي جهت كنترل جوانب منفي و نيرومند كردن جوانب مثبت آن          

  .الزامي است
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  .اولچاپ نشر جامي، : تهران،  محمود سلطانيه :، ترجمههايش انسان و سمبول)1377(يونگ، كارل گوستاو
  .چاپ اولنشر افكار، : تهران ؛ . رضايي، ر:، ترجمهياؤ تحليل ر)1377(ــــــــــــــــ

 
 


