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   چكيده
ي ها است و داستان و از نوع حماسه و محصول ناخودآگاه جمعي اقوام ايراني ملّي شمندارز شاهنامه اثر

يكـي از  . تواند نمادين و داراي معاني ژرف و عميق باشـد  و حماسي، مي اي هاي اسطوره آن  بويژه در بخش
و  كـاوي  روانر بسـت   ،تواند بستر پژوهش شاهنامه باشد و آثار و نتايج مفيدي به دست دهد ميي كه يها زمينه

ترين موضـوعات نظريـه   مهماز  ،)وجود مادينه(آنيما  ،كارل گوستاو يونگبر اساس نظر . روان شناسي است
در . كنـد  مـي ي دوگانة سازنده و ويرانگـر نمـود پيـدا    ها است كه به صورت شخصيتروان شناسي تحليلي 

ي شـاهنامه در  ها معشوقه. اند ه قابل بررسيوجود دارد كه از اين ديدگا اي عاشقانهيي ناغي ها شاهنامه داستان
ي دوگانه آنيما باشند كه در ناخودآگاه جمعي قوم ايراني وجود ها توانند نمود ميي غنايي ها كنار داشتن جلوه

و اثرگـذار   مهـم سودابه و رودابـه دو معشـوقة   . اند داشته و در اسطوره و پس از آن در حماسه پديدار شده
فردوسـي نقـش و    ةحماسـ  ديگري آنيماي مثبت ناخود آگاه است كه در يماي منفي وكه يكي آن اند شاهنامه
توانـد   مـي اين دوگانگي بيانگر اين نكته است كه آنيما در برخورد بـا خودآگـاه   . كنند ميايفا   يمهمكاركرد 

ت و نقـش  يماه. عكس آفرينندة آن به خودآگاه فرد بستگي داردرنتايج ويرانگر و يا ب مثبت و يا منفي باشد و
ر بـه  اتصـ اخاين مقاله بـه  . شود ميخودآگاه و در نتيجه اراده در ساختن فرد و جامعه در اين تحليل آشكار 
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مهمقد  
اي  ادي يافته و نتايج مفيد و ارزندهدنياي امروزي رونق زياي در  تحقيقات ميان رشته

و بررسي متون ادبي از  ادبياتو  كاوي روانهم رابطة  ادبياتدر حوزة . دهد ميبه دست 
مفيد اسـت و نتـايجي شـگفت بـه      ها كاوي در گشودن بسياري از رازو رمز ديدگاه روان

حب نظـران متعـدد بـا    سـت كـه صـا   خـود حـوزة وسـيعي ا    كاوي روان. دهد ميدست 
كارل «كاوان  يكي از اين روان. اند به آن پرداختهي مختلف و حتّي گاهي متضاد ها ديدگاه

تواند مـا را بـه    مياو  كاوي روانبررسي آثار ادبي ايران از ديدگاه . است» گوستاو يونگ
 هـا  اين نوع پـژوهش . برساند آنهايي از رمزشناسي اين آثار و درك ژرفاي رواني ها جنبه

 ،هـا  ، داسـتان هـا  ليك بيان دربسياري ازاسطورهوي نمادين و سمبها كند تا جنبه ميكمك 
 .و ماننـد آن روشـن گـردد و معـاني پنهـان درون آن آشـكار گـردد        ها حوادث و افسانه

علي رغـم انتقادهـايي كـه بـر آن     ، گسترش و رونق هرمنوتيك مدرن در دوران اخير نيز
  .  كند را تقويت و تشويق مي ها ودريافت ها وارد است، اين گونه پژوهش

ايـن   ،سـت ها و محصول ناخودآگاه جمعي ايراني در طول قرن ملّيكه شاهنامه اثري 
معـاني ژرف   وي نمادين ها داستانداراي و حماسي،  اي بخصوص در بخش اسطورهاثر 

ي اهـ  همچنين در شـاهنامه داسـتان  . ستا  كه از ديدگاه فوق قابل تحليل است  و عميقي
و محـدود بـه    اند ي ناخودآگاه جمعيها شود كه داراي جنبه ميديده  اي غنايي و عاشقانه

تـوان از از ايـن    ميرا نيز  ها اين داستان. نفسانيات، احساسات و عواطف شخصي نيستند
  . ديدگاه بررسي كرد

و فراگيـر   مهـم ي هـا  ي آن يكي از نظريهها و جلوه) آركي تايپ(موضوع كهن الگو 
روان شناسـي تحليلـي   «روان شـناس سوئيسـي و نظريـه پـرداز      ،وسـتاو يونـگ  كارل گ
است ،»تشخصي .ي روانـي مختلـف   هـا  ت را واحدي متشكل از سيسـتم يونگ شخصي

ايـن   .ثير متقابـل نسـبت بـه هـم دارنـد     أكه گرچه از همديگر جدا هستند ولي ت داند مي
ناخودآگاه جمعي، پرسونا، آنيما، من يا خود آگاه، ناخودآگاه فردي، : عبارتند از ها سيستم

 )9، ص 1377 يونگ،( .آنيموس و سايه
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ي نوعي و الگوهاي كهن ثابـت و مشـتركي   ها صورت ها در ناخود آگاه جمعي انسان
شـوند  و   مـي ي دروني يا بيروني در خودآگاهي پديدار ها وجود دارد كه به سبب انگيزه

ي بسـياري در  هـا  ي رمزها و نمادگير شناسانند و موجب شكل ميخود را به خودآگاهي 
صـور نـوعي عبارتنـد از همـة مظـاهر و      «. شوند مياساطير، مذاهب، آثار ادبي و هنري 

ناخودآگاهي جمعي كـه از مجمـوع صـور نـوعي     . ات نمونه وار و عام روان آدمييتجلّ
صـورت نـوعي   ... كنون اسـت مة تجارب زندگاني بشر از آغاز تافراهم آمده، ته نشين ه

بـدين سـبب خـود     .ه عنصر رواني است كه در بخش تاريك ضمير نهفته اسـت في نفس
اما نمادهاي معروف صورت نوعي آن را بـه  . صورت نوعي ناپيدا و دست نيافتني است

نماد يـا رمـز    مهمي ها يكي از ويژگي). 439ـ442صص ،1366 ،ستاري(» شناساند ميما 
آن را تأويـل   تـوان مي زواياي مختلفمعنايي دارد و از پر نيز اين است كه ويژگي بسيار 

ي هـا  ه قرار گرفتـه و منشـأ تحقيقـات و پـژوهش    له بويژه اخيراً مورد توجاين مسأ. كرد
نظر داشت ايـن اسـت    كه در اين موارد بايد هميشه مد اي نكتهه البتّ. فراواني شده است
نيسـت، بلكـه    هـا  و دريافـت  هابه معناي انكار و رد ساير ديـدگاه  ها كه اين نوع تحليل

يشي در بررسي اين آثار منطقـي و  اند گرايي و مطلق جزم. ستآنهاتحليلي ديگر در كنار 
يشـي اسـت و   اند گروي خشك جزم. گري است ميجز رمزپردازي ضد«. پسنديده نيست

» .شـود  مـي رمزباوري، رهيدگي از جزم و جمود، چه هـركس از بـاطن خـود يـار رمـز      
  )186، ص1386 ،ستاري(

از  اي ناخودآگاهي كه وسعت بسيار زيادي دارد و بخش عمده ،ناسي يونگش ر رواند
ـ : حيات انسان از جمله يي از بيـداري،  هـا  ي بخـش دوران كودكي، اوقات خوابيدن و حتّ

هـر فـرد، بـه     ةي زيسـت هـا  گذشته از تجربـه  بلوغ و پختگي او را تحت تأثير خود دارد،
او نمادهـا را  . افراد بشر مشـترك اسـت   ةرسد كه بين هم تري از روان مي ي ژرفها اليه

ي هنـري و ادبـي را   هـا  شكل آشكار كهن الگوهاي پنهان در ناخودآگاه دانسته و آفرينش
كـه ناخودآگـاه جمعـي    بر ايـن بـاور اسـت    وي . داند ي بازيابي و تجلّي آنها ميها زمينه
يـا،  رؤ: دي مناسب ماننـ ها و مشتركي است كه در بستر مهمحاوي مفاهيم بسيار  ها انسان
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نيز كه از ناخودآگـاه   ملّيي ها حماسه. يابد ميبروز  آنهااسطوره، حماسه، داستان و مانند 
از الگوهـاي كهـن و   . توانند حاوي كهن الگوهـا باشـند   مي ،اند ريشه گرفته  ميو قو ملّي

كهن مـا ديـده    ادبياتي متفاوت در ها ي نوعي كه به اشكال مختلف و با نقشها صورت
آنيموس خوانده  ،و جنبة مردي زنآنيما  ،جنبة زني مرد« .نيما و آنيموس استآ ،شود مي
دليل اين كه آدمي داراي اين دو جنبه است از نظر فيزيولوژي اين است كـه در  . شود مي

همچنين است در زن كه در او نيز هر دو . ي جنسي ماده ترشح دارندها مرد هم هورمون
ناسي نيز صفات مردانه و صـفات زنانـه در هـر دو    از نظر روان ش. هورمون ترشح دارند

اسـاطيري تـا    ةي ديرينـ هـا  آنيما از زمان) 80ص ،1371، سياسي(» .شوند جنس ديده مي
ي مختلف ايزدبانوان، امشاسپندان مؤنث، ديوزنان، الهگان ها كنون در قالب نمادها و نقش

ايـن  . مـود يافتـه اسـت   و يا در نقش مادر، دختر، معشوقه، همسر، جادوگر و امثال آن، ن
در برخورد با خودآگاه مي تواند نيك يـا   ،يات روان انسان استصورت نوعي كه از تجلّ

الت فكري و ذهني ي اين صورت ثابت به دنبال تحوها همچنين نمودها و جلوه. بد شود
ل وانسان متحو به شكل ايزد بانوان و ديوزنان اي مثالً در فرهنگ اسطوره ،شود ر ميمتغي 

و الهگان و در حماسه به شكل مادران و همسران قهرمانان و شاهان و شـاهزادگان و يـا   
ي بعد بـه اشـكال مختلـف    ها در نقش منفي گمراه كنندگان شاهان و پهلوانان و در دوره

ي رواني زنانه در روان ها م تمام گرايشتجس) عنصر مادينه(آنيما . است ديگر ظاهر شده
از . مثبت داشـته باشـد   يا برعكس سازنده و منفي و ب ومخرّ ةتواند جنب مرد است و مي
و  ادبيات ي كامالً متعارض درها كاريزنانه در دو نقش متضاد و با خويش اينرو نمادهاي

اد را يكي از اصل دوقطبي يا تضّ ،يونگ. نيز راه يافته است ها هنر ظاهر شده و در داستان
وي معتقـد اسـت  . داند ميخود سيدن به يت و در واقع رعوامل رشد و شكفتگي شخص 

» ماننـد خـوب و بـد، سـياه و سـفيد، درسـت و       ي دارددر عالم وجود هر چيزي ضـد ،
... نادرست، مثبت و منفي، روشنايي و تاريكي، زن و مرد، پست و بلند، زندگي و مرگ، 

ي مختلف، دو بـه دو در برابـر هـم قـرار     ها ت هم سيستمبر طبق همين اصل در شخصي
آدمي در برابر اين تضاد و تقابـل غالبـاً دچـار كشـمكش درونـي و فشـار و       ...  اند تهگرف
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زيـرا بـراي    ؛شود، ولي اين كشمكش و ناراحتي براي او الزم و مفيـد اسـت   ناراحتي مي
تسكين دادن يا از بين بردن آن ناچار است به حركت و فع1371سياسي، ( .ت بپردازدالي، 

  )98ص 
و ايزدبانوان و ديو زنان اسطوره  به صورت زنان قهرمان و زنـان  الهگان  ،در شاهنامه

آيند كه در سرنوشت مردانـي چـون شـهرياران و شـاهزادگان و      پليد و جادوگري در مي
توانند نماد آنيماي مثبت و منفي موجود در روان  مياين زنان . ر و كارسازندثّؤپهلوانان م

تواند مادر، همسر، معشوقه، جادوگري  ميد و ياب ميآنيما به شكل زن نمود . انسان باشند
ي عاشـقانه و  هـا  ر شاهنامه عـالوه بـر جنبـه   و مؤثّ مهممعاشيق . فريبنده و مانند آن باشد

ـ    اند غنايي خود معاني رواني و ذهني پنهاني در خود جاي داده ايـن  . انـد  لكـه قابـل تأم
جـب تكامـل روانـي، خـود     تواننـد مو  ميتوانند مثبت يا منفي باشند يعني  مي ها معشوقه

و تحقيـر او   هـا  روي آگاهي  شناسي و رشد يك مرد يا برعكس موجب تنزل رواني، پس
 آنهـا شوند؛ از اينرو با روان و ميزان رشد و آگاهي آن ارتباط دارند و چگونگي عملكرد 

نقطة مركـزي   خوداز نظر يونگ . بستگي به تالش و كوشش فرد در مسير خوديابي دارد
ف كوششهايي است كـه بـراي عـدول از پراكنـدگي و     معرّ خوديابي«ت و ت اسشخصي

مركـز   مـن گويـد   يونـگ مـي  . كثرت و وصول به اعتدال و وحدت از آدمي سر مي زند
ت، زيرا خودآگاهخودآگاه است نه مركز شخصي، ت نيست، بلكه قسـمتي از  همة شخصي

و هـم ناخودآگـاه را،    ت را در نظر آوريم، يعني هم خودآگـاه شخصي ةاگر هم. آن است
ت نخواهد بود، بلكه اين مركز ميان خودآگاه و ناخودآگـاه  ديگر مركز شخصي منآنوقت 

ا ايـن  ام. خواهد بودخود وجود را در بر خواهد گرفت و نامش  قرار خواهد داشت، كلّ
ت به قدر كـافي رشـد   دهندة شخصي گردد كه عناصر تشكيل ر ميهنگامي ميس »خوديابي«

اي كه ميـان   خودآگاه به ناحيهمن ت از شند؛ در اين هنگام است كه مركز شخصيكرده با
در شـاهنامه خويشـكاري   )  81، صهمـان (» .شود خودآگاه و ناخودآگاه است منتقل مي

نمايـان   ويآفرينندگي و سازندگي آنيما در وجود زناني چون رودابه و امثـال   ،زايندگي
اين دو . ناني چون سودابه نمود پيدا كرده استپليدي و ويرانگري آن در وجود ز شده و
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آنچه ايـن  . دانست) ي دوسويهها يگانه( ي دوسوية يك صورت نوعيها توان جلوه ميرا 
زيرا آركـي   ،كند آگاهي، اراده و خودآگاهي فرد است ميصورت نوعي را مثبت يا منفي 

نهفته است و كانسان ت ندارد و به صورت بالقوه در روان تايپ فعلييفيت ت و نوع فعلي
مهمتواند نقش  مي مسألهاين . زيادي در اختيار انسان است آن تا حد  ت انسان و مسـئولي

تواند زنان را  مي. خطير او را در ساختن خود و جامعه به او گوشزد كند و برجسته سازد
ا از از اين كه مصداق آنيماي منفي باشند باز دارد و به مثبت شدن تشويق كند و مردان ر

 ،به پيوسـتن بـه نيمـة خردمنـد وجـود خـود       و اسير شدن در دام ناداني و جهل باز دارد
يونگ معتقد اسـت هـر صـورت مثـالي فـي      . انديشيدن و تمييز نيك از بد ترغيب نمايد

 اعتناسـت و  اي است كه اخالقاً بـي  النفسه نه نيك است ونه بد؛ بلكه نيروي افسون كننده
. گـردد  مـي شود يا بد و يا مجمع هـر دو ضـد    خودآگاه نيك ميتنها در اثناي مواجهه با 

  ) 60ص  ،1372 يونگ،(
شود يك اثرادبي زنـده و   ميپويا و باارزش موجب  ،وجود اين معاني پنهان، سازنده 

  . جاويد بماند و يا  بر عكس  عمري كوتاه داشته باشد و فراموش شود
و ريشـه در   اسـت  و فكـر انسـان  نتيجة ذهـن   آنهانمادهاي ناشي از  كهن الگوها و 

به تدريج به بايگاني ناخودآگاه خزيـده، بـه    ها واقعيتو  ها تجربه. ددار واقعيتتجربه و 
در ايـن فراينـد    ؛اند نمادين به اسطوره راه يافته و پس از اسطوره به حماسه آمده اي گونه

. پيـدا كننـد   سعي بر اين بوده كه با شرايط فكري و فرهنگي جامعه تطبيـق و سـازگاري  
  .اند و نمادين شاهنامه نيز اين فرايند را گذرانده سمبوليكزنان 

شاهنامه يعني سودابه و  مهمدر اين مقاله سعي بر اين است كه به بررسي دو معشوق 
براي . پرداخته شود ،رودابه كه يكي نماد آنيماي مثبت و ديگري نماد آنيماي منفي است

 ةنقش آنيماي منفي و مثبت از ديدگاه يونگ و نقش دوگانه به تعريف و با توج ،اين كار
،  و هـا  تفـاوت  ،هـا  سودابه و رودابه مورد بررسي قرار گرفته و به شباهت شخصيتآن، 

ي دوگانـة آنيمـا بـه    هـا  هدف اصلي اين مقاله بيان جلـوه  .پرداخته شده است آنهاريشة 
  .نمود يافته است عنوان يك كهن الگوي دو سويه است كه در سودابه و رودابه
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  آنيما در شاهنامه ةي دوگانها رودابه و سودابه جلوه
شـود   مـي به عنوان الگوي كهن و صورت نوعي در ناخودآگاه جمعي  بايگـاني   هچآن

 ،انسـان  ،عـالم واقـع   در. ي انسان در طـول زنـدگي دارد  ها و تجربه  ها واقعيتريشه در 
ايـن دو  . د روحاني  و جسماني اسـت داراي دو  بعيعني  .داراي دو جنبة وجودي است

توانـد ايـن    مـي طلبند و انسـان خردمنـد و خودآگـاه     ميي از تعادل و تناسب را بعد حد
 .از اين تركيـب اسـت   اي وجود زن نيز آميخته. كند ايجاد آنهاسازگاري و تناسب را بين 

ايـز  در وي مجتمع است، يعني عالوه بـر غر  ،هر دو ،لطافت روحاني و كثافت جسماني«
آينه گردان صفات و آيات حق  ،و به همين جهت.... عموم بشر، جاني جان شناس دارد 

و جلوه گاه الهوت در ناسوت و مظهر ربوبي سـتاري (» .شـود  مـي ت ت در لباس بشـري، 
اين ويژگي موجب شكل گيري صورت نوعي دوگانه در روان ) 368ـ369 صص ،1386

هرگـاه روان بتوانـد بـا    . در آثار مختلـف اسـت   ي دوگانة آنها انسان و نمود يافتن نماد
نـه  ( محافظـت ي منفـي را  ها جنبه آن پيوند يابد و يگانه شود و ةي مثبت و زايندها جنبه

رسد و هرگاه اسير بعد جسماني گـردد و از جـان    ميبه كمال  ،نمايد) حذف و سركوب
نكته الزم اسـت  ه به اين توج. گردد ميآيد و پست  ميفرود  ،جان شناس آن غافل گردد

ت حياتي دارد، ايجاد تعادل و توازن ميـان اضـداد اسـت و    يدر نظر يونگ اهم هچآن«كه 
» .رسالت رمز به اعتقاد وي، حفظ اين هماهنگي يا به هم پيوستن متعادل دو ضـد اسـت  

به عنوان مثال زال در شاهنامه نمـاد وجـودي اسـت كـه در شـناخت      ) 410ص  ،همان(
ـ   ي مختلف وجودها جنبه ق شـده و توانسـته تعـادل و    خود و درك محتويـات روان موفّ

بـانوي خردمنـد    ،اين تعـادل و پيونـد در پيوسـتن بـه رودابـه     . پيوند الزم را برقرار كند
ـ   ميحا نمود يافته و نتيجة آن  نيز رستم است كه از يك سو ،شاهنامه ـ هوي ت ت و تمامي

در مقابل او كـاووس خيـره سـر    . ستروان ا كلّيتايران و از سويي ديگر نشانة كمال و 
مانـد  و   ميي مثبت باز ها و نابخردي از درك جنبه شخصيتقرار دارد كه به دليل تزلزل 

نيست بلكه برعكس اسير بعد منفي شده و اين اسارت روز بـه   آنهاقادر به بالفعل كردن 
دهد، خود را  يمـ  را  به كشتن  روز بيشتر شده تا سرانجام سياوش ـ نماد پاكي و زيبايي 
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از  ةنشـان  كاوي روانشود كه از ديدگاه  مييي ها كشاند و موجب بروز نبرد ميبه حقارت 
ي دوگانه است كه موجب ها همين جنبه. رواني و آشفتگي است كلّيتبين رفتن كمال و 

رودابه را مادر قهرمان و سرچشمة حيات و آفرينش كند و سـودابه   ،ملّيشود حماسة  مي
ويرانگــري و  ،مــادري ندانســته و او را بــراي هميشــه بــاركش ننــگ ناپــاكيرا ســزاوار 

  :شود ميبه اختصار به بررسي اين دو نماد پرداخته . خونريزي كند
مهـراب از تبـار ضـحاك و    . و سيندخت خردمند اسـت  كابلي دختر مهراب ،رودابه

ابه به زال، رود. ناخردمند خود برتري دارد تايانسيندخت از زنان محبوبي است كه برهم
ايـران   ملّـي پيوندد و نتيجة اين پيوند رسـتم قهرمـان حماسـة     مياسطورة خرد شاهنامه، 

باشد كه با  اي تواند آنيماي مثبت و سازنده ميشاهنامه است كه  مهماو از معاشيق . است
  . دهد ميرسد و نتيجه  ميپيوستن به نيمة ديگر خود به كمال 

 ،او پس از ماجراي يـك جنـگ   .رش ناشناخته استماوران، مادها دختر شاه ،سودابه
او در شاهنامه نه . آيد ميگيرد و به همسري وي در  ميدلبستگي كي كاووس قرار  طرف

ل ناپـاكي و پليـدي   وبلكه سـمب  ،نيست  اي تنها زاينده وآفرينندة هيچ قهرمان و شاهزاده
  .فرستد مياست كه سياوش را هم به كام مرگ 

  خاستگاه واحد
يي با هم ها ي دوسوية يك صورت نوعي واحدند كه شباهتها و رودابه جنبهسودابه 

ايـن  . انـد  توان دو روية يك سكه دانست كه در عين وحدت دوگانه مياين دو را . دارند
نحوة برخورد نوآموز  دهد كه اصل و مبدأ اين دو نماد واحد است و مينشان  ها شباهت

  .موجب شده در دو جهت مخالف قرار گيرندو عملكرد مثبت و يا منفي بعدي  آنهابا 
اي هستند كه  اين است كه عناصر مادينه ،ترين شباهت اين دو نماد ترين و اصلي مهم

نحـوة عملكـرد   . دهند ميگذارند و به آن سمت و سو  ميبر ذهن و عملكرد مردان تأثير 
 هـا  اين صـورت زيرا خاستگاه  ؛دارد بستگي آنهابه نحوة برخورد خودآگاه مردان با  آنها

  .تواند دوسويه عمل كند ميدر ناخودآگاه قرار داشته و بالقوه است و 
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ي اين دو معشوق تأثيرگذار شاهنامه اين است كه هـر دو از  ها يكي ديگر از شباهت
وصف رودابه  ،زال. گيرند ميموضوع عشق قرار   ،نه از طريق ديدن ،طريق وصف شدن

شنود و شـيفتة او   ميكاووس نيز وصف سودابه را  بندد و كي ميشنود و به او دل  ميرا 
  :است در ابتداي داستان زال و رودابه آمده. شود مي

ــان ــان مهــ ــدار از ميــ ــي نامــ  يكــ
  

 

ــان     ــوان جه ــاي پهل ــت ك ــين گف  چن
  

ــت ــر اس ــي دخت ــردة او يك ــس پ  پ
  

 

 ...كه رويش ز خورشيد روشن تر است
  

 بــرآورد مــر زال را دل بــه جــوش
  

 

 و هـوش  چنان شـد كـز او رفـت آرام   
  

ــت زال ــه بنشس ــد پرانديش ــب آم  ش
  

 

 هـال  به ناديده بـر گشـت بـي خـورد و    
  

  )312ــ  321 :ابيات ،157ص ،1جلد ( 
  :كند ميبه سودابه دلبسته  اي كي كاووس را نيز گوينده 

 از آن پس به كـاووس گوينـده گفـت
  

 

ــه او دختـــري دارد انـــدر نهفـــت   كـ
  

ــت ــاتر اس ــاالش زيب ــرو، ب ــه از س  ك
  

 

... بر سـرش افسـر اسـت   ز مشك سيه 
  

 بجنبيــــد كــــاووس را دل زجــــاي
  

 

.............................................................  
  ) 72ـ 77 :بياتا، 131، ص2جلد(   

آنيما در ژرفاي ناديدني و پنهان روان . تواند معنايي نمادين داشته باشد مي مسألهاين 
اين نيرو پـس از  . بالقوه است كه قابل رؤيت نيست يعني ناخودآگاه قرار دارد و نيرويي

سودابه و رودابه نيز ابتدا در ژرفـاي  . ديده خواهد شد ،ت رسيدن و نمادين شدنبه فعلي
ت نرسـيده بودنـد و قابـل مشـاهده نبودنـد؛ از ايـن رو       به فعلييعني  ،روان جاي داشتند

دل  آنهـا آگاه شده و به  نهاآبه طور غير مستقيم از وجود ) زال و كي كاووس(نوآموزان 
  .  اند بسته

ماوران و رودابـه  ها سودابه دختر شاه. اند اين است كه هر دو بيگانه آنهاديگر شباهت 
رسد اين است كه بيگانه بـودن    ميكه اين جا به ذهن  اي نكته. دختر مهراب كابلي است

ـ   . اين نوع زنان در شاهنامه يك رمز است ان نقـش آفـرين   سودابه و رودابـه و سـاير زن
. انـد  منيژه، مادر سياوش و تهمينه از ديار بيگانـه  ،شاهنامه چون كتايون، فرنگيس، جريره
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ق آنـان بـه   توان بر آن بود كه تعلّ مياين موضوع شده  ازي مختلفي كه ها در كنار تحليل
ـ  ،ديار بيگانه از ديـد روانكـاوي   را بـه بخـش ناخودآگـاه پنهـان و مخفـي و       آنهـا ق تعلّ

قهرمـان بايـد در سـفر    . ناخودآگاه براي خودآگاه بيگانـه اسـت  . دهد ميته نشان ناشناخ
ي مختلـف آن را  هـا  دشوار تكامل و تعالي به ديار ناخودآگـاه روان خـود رفتـه و جنبـه    

ين و خويشـي دو  اجتماع ضد .را با خود هماهنگ نمايد آن كرده،غلبه  آنهابشناسد و بر 
  .دشمن نيز همين معنا را دارد

به از زنان بيگانه اي است كه به ايرانيان پيوسته و بيگانه بودن او مشـكلي ايجـاد   رودا
اينان چـون بـه   «. گردد ميبا او يگانه شده و ايراني  ،زيرا پس از پيوستن به زال ؛كند مين

شـوند و جانـب    از دل و جان ايراني مـي  ،برند پيوندند يكباره از كشور خود مي ايران مي
و بـه ايـن   ) 120ص ،1374 ،وشـن داسالمي ن(» گيرند مي ،ران استنيكي را كه جانب اي

گر ذهن آنـان شـده و آنـان را در انتخـاب و برتـر      ييار ،زنان با پيوستن به مردان ترتيب
رودابـه كـه همـزاد و همـراه اسـطورة زال اسـت و        . دهند ميدانستن نيك و نيكي ياري 

  ،زار سالة زال در كنار اوسـت شود و در طول حيات ه مياندكي پس از زال وارد حماسه 
گيـري او از حماسـه و مـرگ     زال است كه پس از درماندگي زال و كناره ةآنيماي سازند

  .  ماند ميشود و از ايفاي نقش خود باز  ميآشفته و ديوانه  ،رستم
كساني است كه در اين زمينـه نـاتوان بـوده و ايـن      ةكي كاووس نمون ،در مقابل زال

منفي زيادي براي او به بار آورد كه بدترين شكل آن در ماجراي كشته ي ها ناتواني پيامد
خود منفي ناخودآگاه  ةجنب او به دليل نابخردي با. شدن سياوش در توران به ظهور رسيد

  :گويد مياو خطاب به اين نيروي بيگانه . كند ميكند بلكه با آن آشتي  ميمبارزه ن
ــي ــويم هم ــد ج ــو پيون ــا ت ــون ب  كن

  

 

ــويم همـــــيرخ آشـــــتي ر  ا بشـــ
  

  ) 84، ب 132، ص2:ج( 
مهـراب كـه تـاب     .ي بيگانـه هـر دو بـاج گزارنـد    ها نكته اين كه پادشاهان سرزمين

ماوران هم تـاب  ها دهد و شاه ميمقاومت كردن در مقابل سام را ندارد  به او باج و ساو 
توانـد   مـي اين نكته . بپردازد وو سا جنمايد كه با ميجنگيدن با كاووس را ندارد و تعهد 



  
      

  19  ... ت سودابه و رودابهكاوانة شخصيتحليل روان

بـه نماينـدگي    به اين معنا باشد كه ناخودآگاه چون بالقوه است تحت فرمـان خودآگـاه  
  .ت يافتن و عملكرد آن وابسته به خودآگاه انسان استاست و چگونگي فعلي »من«

اين است كه هردو پس از يك سفر به پيونـد همسـران خـود در     ها از ديگر شباهت 
ـ    مينند و به دنبال آن به آنيما ك ميآيند؛ نوآموزان قصد سفر  مي ت پيوندنـد؛ اگرچـه ماهي
 آنهـا راي «عبارت مشابهي را آورده و از  ،فردوسي در مورد هر دو. متفاوت است ها سفر

  نكتة قابـل تأمـل ايـن اسـت كـه زال نيـز ماننـد       . سخن گفته است» در جنبيدن از جاي
  .كاووس در اين داستان بر مسند پادشاهي است كي 

  :زال آمده در داستان
 چنان بـد كـه روزي چنـان كـرد راي

  

 

ــاي  ــد زجـ ــاهي بجنبـ ــه در پادشـ  كـ
  

 برون رفـت بـا ويـژه گـردان خـويش
  

 

 ...كه با او يكي بودشـان راي و كـيش  
  

ــان ــيد آن زم ــل رس ــه كاب ــل ب  ز زاب
  

 

ــادمان   ــدان و دل شـ ــرازان و خنـ  گـ
  

  ) 289ـ294 :ابيات، 155ص ،1: ج( 
  :گويد ميكاووس  او در داستان كي

ــين كــرد كــاووس راي  ازان پــس چن
  

 

 كـــه در پادشـــاهي بجنبـــد ز جـــاي
  

ــين ــوران زم ــه ت ــا ب ــران بشــد ت  از اي
  

 

 ...گذر كرد از آن پس به مكران زمـين 
  

ــهر ــدرون ش ــيش ان ــه پ ــاورانب  هام
  

 

ــران   ــه هــر كشــوري در، ســپاهي گ ب
  

  )1ـ40 :ابيات ،126، ص 2ج ( 
سان براي رسـيدن بـه كمـال را    نماد تعالي است و كوشش ان ،از ديدگاه يونگ ،سفر

ـ   ميبه خودآگاه  ،دهد و محتويات ناخودآگاه را فراهم كرده مينشان  ال شـوند برد تـا فع  .
و  هـا  سـفر نمـاد سـختي    .شود مينوآموز در خالل سفر به كشف طبيعت مرگ نيز نايل 

براي رسيدن بـه خـود   . يي است كه بايد در راه رسيدن به مقصود تحمل كندها دشواري
مـرگ را   ،انسان بايد در سفر دشوار خودشناسي ،دي دوباره استاهي كه در واقع تولّآگ

 ،يونـگ . (كشف كند و آزموني دشوار را پشت سر نهد تا به حيـاتي دوبـاره نايـل شـود    
فريدون  ،سفر كيخسرو ،الطير عطار سفر نمادين مرغان در منطق) 195ـ227صص ،1377
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يي از ها نمونه  مير خير و شر در هفت پيكر نظاو پهلوانان هفت خوان در شاهنامه و سف
شوند كه در خالل آن مسـافر خـود را بـه كمـال و خودآگـاهي       مياين سفرها محسوب 

كنند و به دنبال آن  ميدر داستان مورد بحث نيز زال و كي كاووس قصد سفر  .رساند مي
  .پيوندند ميبه آنيماي خود 

نيـاز  پژوهشـي مسـتقل   بـه  ل تأمل است و شباهت نام اين دو زن در شاهنامه نيز قاب
  .دارد

) آنيمـا (دهد سرچشمة اين دو نماد يك صورت نوعي واحد  مينشان  ها اين شباهت
به اختصار به ايـن دو نمـود   . تواند به دوشكل آفريننده و ويرانگر نمود يابد مياست كه 
  :شود ميپرداخته 

  
  آنيماي مثبت و آفريننده  

س و خردمنـدي تشـكيل   محبـوب و مقـد  نامه را زنـان  آفـرين شـاه   بيشتر زنان نقش
. ندد كه زاينده، پرورنده، آموزنده و نگاهدارندة شهرياران و قهرمانان و شاهزادگاننده مي

اينـان كـه بازمانـدة ايزدبـانوان و      .اند اين زنان در راه انجام رسالت خود رنج فراوان برده
، در انـد  گر آفرينش اهورايي و نيك بودهكه زماني ياري اند الهگان و امشاسپندان اساطيري

شوند و حتّي در مواردي نسبت  شاهنامه ياريگرو راهنماي همسران ويا فرزندان خود مي
رود  ميي اگر چه شاهنامه يك اثر حماسي است و انتظار به طور كلّ. به آنان خردمندترند

نقش زنان در آن حايز اهمچرخ داسـتان را   زن شبحي گذرا نيست، بلكه«ت نباشد ولي ي
... آورد و گاه نيز خود زمينه ساز حماسه است و عامل اصلي رويـدادها   ميبه گردش در 

در بيشتر داستانهاي پهلواني سزاوارترين سخنان را از دهان مادران و همسران و دختـران  
گويند زيرا خردمندند و چون خرد دارند  ميزنان شاهنامه سخن بسزا . شنويم ميپهلوانان 

  )2-3، ص1371 ،كيا( .»آزاد انديشند ،همه حال و هر جا كه باشنددر 
توان  آنيماي مثبتي دانست كه پـس از پيوسـتن بـه     مياين گروه از زنان شاهنامه را  

زاينـدگي و راهنمـايي بخشـي خـود را ايفـا       ،نقـش آفريننـدگي  ) عنصر نرينـه (آنيموس 
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هرگـاه ذهـن   «ت است كه آنيما وقتي مثب) 136ص ،1387 ،موسوي و خسروي.(كنند مي
شود، به ياري وي بشتابد تـا   ي پنهان ناخودآگاه عاجز ميها منطقي مرد از تشخيص كنش

دهـد تـا    تر عنصر مادينه اين است كه به ذهن امكـان مـي   نقش حياتي. آنها را آشكار كند
 ...ي وجود بـرد ها ترين بخش قعي دروني همساز كند وراه به ژرفخود را با ارزشهاي وا

دنيـاي  « و »مـن « ميـانجي را ميـان   خود نقش راهنما و ةمادينه با اين دريافت ويژ عنصر
زنـاني كـه در شـاهنامه    ) 278 ص ،1377يونـگ،  ( »به عهـده دارد » خود«يعني  »دروني

او خويشـكاري خـود   . ستها توانند نمود اين جنبه باشند فراوانند و رودابه از برترين مي
ي اخترشـماران  ها گويي پيش ،ي سيمرغها گري ن چارهرا به ياري نيروهاي فرا واقعي چو

انديشـة زال و سـيندخت و   (و دل آگاهي خود از يـك سـو و نيـروي تـدبير و انديشـه      
   .ساندر به انجام مياز سوي ديگر  )موبدان و بخردان

پيوند و وحدتي  ميتوان گفت آنيماي سازنده به آنيموس  در داستان رودابه و زال مي
در اين داسـتان زال بـه   . گيرد ميشكل ) تولّد رستم( به هدفي بزرگ مقدس براي رسيدن

عنوان قهرمان خودآگاهي و كمال كه خردمنـدي و دانـايي او بـا پيرسـر متولـد شـدنش       
پيونـدد و در   مـي شناسد و آگاهانه به آن  ميي مثبت ناخودآگاهي را ها نمايان شده، جنبه

ي در اين داستان وجود دارد كـه ايـن   عوامل رمز. كشاند ميگاهي آحقيقت آن را به خود
  :شود مياشاره  آنهاكه به  كند ميادعا را تأييد 

كند رامشـگري   ميدر شاهنامه آن كه زال را از وجود رودابه آگاه  :نامداري از مهان 
) انـد  آن گونه كه خبرگزاران كاووس(ناآشنا  اي ناشناس و ديوي در هيأت غالم و گوينده

باشد بر اين كه بزرگـان و   اي تواند نشانه مياين . ميان مهان استنيست بلكه نامداري از 
  :كنند مياين پيوند را تدبير و تأييد  يي آگاه و خردمندند،ها نامداران كه انسان

 يكــــي نامــــدار از ميــــان مهـــــان
  

 

ــان    ــوان جه ــاي پهل ــت ك ــين گف  چن
  

ــت ــي دخترسـ ــردة او يكـ ــس پـ  پـ
  

 

 كه رويش ز خورشيد روشـن ترسـت  
  

  )313ـ 314: بياتا ،157ص ،1ج(
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مدتي با خـود در كشـمكش    ،زال قبل از اين كه به رودابه بپيوندد: كشمكش رواني
در واقـع او براحتـي تسـليم    . سنجد ميي مختلف اين موضوع  را ها رواني است و جنبه

بلكـه پـس از شناسـايي و ارزيـابي و بـه شـكلي آگاهانـه بـه آن          ؛شـود  ميناخودآگاه ن
  :و در اين ابيات روشن استكشمكش دروني ا.پيوندد مي

ـــا شــوم ــه رعن ــم، نبايــد ك  عروس
  

 

ــوم   ــوا شـ ــد رسـ ــزد خردمنـ ــه نـ  بـ
  

 از انديشـــگان زال شـــد خســـته دل
  

 

 بــــران كــــار بنهــــاد پيوســــته دل
  

ــي ــوي  هم ــان دل از گفتگ ــود پيچ  ب
  

 

 مگـــر تيـــره گـــردد ازيـــن آبـــروي
  

  )348ـ 350، ب159همان، ص (
او در ايـن كشـمكش   . دمنـدان اسـت  نگراني زال از رعنا شدن و رسوا شدن نزد خر

او عالوه بر بـاال و ديـدار رودابـه از خـرد و راي و     . رواني نگران تنزّل خرد خود است
كند  ميسنجد و تالش  ميرا كه بعد معنوي وجود اويند  ها پرسد و اين جنبه ميگفتار او 

ئن تا از سازگاري رودابه با خوي خود از جهت خردورزي و رايمندي و سخنداني مطم
چنان كه در ادامه خواهد آمد كي كـاووس هرگـز چنـين كشـمكش و نگرانـي را      . شود

ي ظاهري ها نگرد و تسليم زيبايي ميگيرد، به يك بعد  ميندارد و بسيار عجوالنه تصميم 
  :گويد ميفردوسي در داستان زال  .شود ميسودابه 

    ســـپهبد بپرســـيد ازيشــــان ســـخن
 

ــروبن ــدار آن ســـ ــاال و ديـــ  ز بـــ
  

 خــردو  رايو ديــدار و  ارگفتــز 
  

 

 بــدان تــا بــه خــوي وي انــدر خــورد
  

 بگوييـــد بـــا مـــن يكايـــك ســـخن
  

 

ـــن    ـــچ ب ــد اي ــر نفگني ــژي نگ ــه ك  ب
  

  )473ـ 475 :ابيات، 167همان، ص( 
اهمروشن است ،قايل است ،تي كه زال براي خرد و عمل كردن به آني.  

ي هـا  تواننـد نمـاد   مـي رايزنان و موبدان خردمنـد كـه    :حضور رايزنان و خردمندان
عرصة پيوند زال و رودابه چند بار حضور دارنـد   خودآگاهي و خرد محسوب شوند، در

خوانـد و از آنـان    مـي مردان خـرد را فـرا    ،ابتدا زال. كنند ميري ايفا ال و مؤثّو نقش فع
  :خواهد ميمشورت 



  
      

  23  ... ت سودابه و رودابهكاوانة شخصيتحليل روان

ــده را ــتاد خواننـــ ــپهبد فرســـ     ســـ

 

ــه خوانـــد بزرگـــان داننـــده را     كـ
  

 چـــو دســـتور فرزانـــه بـــا موبـــدان
  

 

ــرّخ ردان  ــردان و فــ ــرافراز گــ  ســ
  

ــد ــوان آمدنـ ــر پهلـ ــادي بـ ــه شـ  بـ
  

 

خردمنـــد و روشـــن روان آمدنـــد   
  

  )589ـ591 :ابيات، 174ص همان،(
خ تكرار و تأكيدي كه با الفاظي چون داننده، دستور فرزانه، موبدان، سرافراز ردان، فرّ

شود، نقش خرد و خودآگاهي زال  ميديده  ردان و اوصافي چون روشن روان و خردمند
  :ه استپاسخ آنان نيز در خور توج. كند ميرا در داستان آشكار 

 يكـــي نامـــه بايـــد ســـوي پهلـــوان
  

 

 چنان چون تو دانـي بـه روشـن روان   
  

 تــورا خــود خــرد زان مــا بيشــتر
  

 

ــر   ــديش تـ ــه انـ ــت بـ  روان و گمانـ
  

ــاه ــك ش ــه نزدي ــو يكــي نام ــر ك مگ
  

 

را نگـــــاه فرســـــتد كنـــــد راي او 
  

ــوار ــام سـ ــم راي سـ ــوچهر هـ  منـ
  

 

ــار   ــه كـ ــدين مايـ ــردازد از ره بـ  نپـ
  

  )636ـ 639 :ابيات، 177همان، ص (
در ايـن پيونـد نقـش ايفـا      آنهـا موبدان و خردمندان بار دوم هنگام مشورت سام بـا  

  :خوانند مينمايند و آن دو را همال  ميكنند و سام را به اين پيوند ترغيب  مي
ــو ــدانچوبرخاســت از خ ــا موب  اب ب

  

 

 يكـــي انجمـــن كـــرد بـــا بخـــردان 
  

ــمر ــتاره ش ــر س ــخن ب ــاد آن س  گش
  

 

 ...كه فرجام ايـن بـر چـه باشـد گـذر     
  

ــمر ــتاره شـ ــان سـ ــام نريمـ ــه سـ  بـ
  

 

 چنـين گفــت كــاي گــرد زريــن كمــر 
  

 تــو را مــژده از دخــت مهــراب و زال
  

 

 كــه باشــند هــر دو بــه شــادي همــال
  

 ازيـــن دو هنرمنـــد پيلـــي ژيـــان
  

 

ــدد   ــد ببنـ ــان بيايـ ــردي ميـ ــه مـ  بـ
  

  )695ـ 706 :ابيات، 180ـ 181همان، صص ( 
منوچهر نيز يك بار ديگر با مردان خـرد  . كند ميخرد بار ديگر از اين پيوند حمايت 

  :كند از آيندة اين وصلت اطمينان حاصل  تاكند  ميمشورت 
ــدان و ردان ــا موبـــ ــود تـــ  بفرمـــ

  

 

ــردان   ــم بخـ ــان و هـ ــتاره شناسـ  سـ
  

 نــدكننــد انجمــن پــيش تخــت بل   
  

 

ــد    ــژوهش كنن ــپهري پ ــار س ــه ك  ...ب
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ــد ــر پديـ ــد از داد اختـ ــين آمـ     چنـ
 

 كــه ايــن آب روشــن بخواهــد دويــد
  

  
ــام   ــراب واز پورس ــت مه ــن دخ  ازاي

  

   
ــك نــام      گــوي پــرمنش زايــد و ني

  

  )1233ـ1239 :ابيات ،217ـ 218صص ،همان( 
آورنـد   يممردان خرد و دين، آزموني دشوار از زال به عمل  ،در نهايت :آزمون زمان

كننـدة كمـال و دانـايي     ي زال اثبـات هـا  پاسـخ . خواهند به سؤاالت پاسخ دهد ميو از او 
گشايد  مياو راز دشوار زمان را . كند مياوست و احتمال هر نوع گمراهي و خطا را نفي 

كند و با پشت سر نهادن ايـن آزمـون در حقيقـت بـه      ميو آگاهي و خرد خود را اثبات 
  .درس ميتولدي دوباره 

ــهريار ــان زال را شـ ــد آن زمـ  بخوانـ
  

  

 كزو خواست كـردن سـخن خواسـتار   
  

 بــدان تــا بپرســند ازو چنــد چيــز
  

ــه ســـخن  ــز نهفتـ ــه نيـ  هـــاي ديرينـ
  

 نشســـــتند بيـــــدار دل بخـــــردان
  

 

 همــــان زال بــــا نــــامور موبــــدان
  

ــدي ــر زال را موبـــ ــيد مـــ  بپرســـ
  

 

...........................................................  
  )1248ـ 1250 :ابيات، 218همان، ص(   

پهلوان بايد آزمونهاي دشوار را از سر بگذراند آنگونه كه از بيخـردي و  «در شاهنامه 
ـ   ،و دانا از مـاجرا بيـرون آيـد    ناداني خالي شود و خردمند دي رمـزي و  در مـرگ و تولّ

 .)32ص ،1374 ،مسـكوب (» تمثيلي در خود بميرد و چون مردي تازه از خود زاده شود
اين است كـه موضـوع آن كشـف راز     ،ل نهفته در ژرفاي اين آزمونو قابل تأم مهمنكتة 

نمـاد  زال « سـويي از . زال در اين آزمون دشوار بايد بتواند زمـان را بشناسـد   .زمان است
اين زمان همـان اسـت كـه زروان نيـز ناميـده شـده        ....زمان ناوابستة بيچون ،زمان است

در حقيقت زال بايد در اين آزمون خود را بشناسد و ) 852ص ،1384 ،كزازي( .»....است
نتيجة اين خودآگاهي نيز پيوسـتن بـه آنيمـاي مثبـت و     . به خودآگاهي و خوديابي برسد

ايـن  . بخشي از ناخودآگـاه روان زال اسـت   اينجا نيز رودابه. د رستم استپس از آن تولّ
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ت خودشناسي را يتر و پر معناتر و اهم قپيوند عميق داستان را باسيستم روان عمي ها نكته
  .كند ميآشكار و برجسته 

تـوان از   مـي ري دارنـد  از ديگر خردمنداني كه در اين داستان نقـش مـؤثّ  : سيندخت
د و خردورز است كـه بـه يـاري مـردي     او زني هوشمن. نام برد ،مادر رودابه ،سيندخت

همچـون نيرويـي مثبـت     ست وآيد كه در رويارويي با مشكالت در مانده ا مي) مهراب(
ذهن مهراب را كه از سويي ريشه در نژاد او دارد و از دختر بيزار است و از سوي ديگر 

او در پيونـد زال بـا رودابـه    . آورد ميبه راه  ،طلبد مياطاعت بي چون و چراي فرزند را 
ر سفير هوشمند و سخنور مهراب است كه به سوي سام رفته و با تدبي. دارد  يمهمنقش 

 ،شـاه كابـل   ،خرد او بر خـرد مهـراب  . كند ميو فراست از كشتار مردم كابل جلوگيري 
بر طبق مندرجات شاهنامه در بيشتر موارد بر اثر تدبير، خرد و هـوش زن  «. برتري دارد

اي از  سـيندخت نمونـه  ) 185ص، 1382اسماعيل پور، ( .»شود ميحل  ها اغلب دشواري
ت اين زن كه در مردانگي بر بسياري از مـردان  طعيشجاعت، هيبت و قا .اين زنان است

كند كه خود را تا گسستن جان، پـاي   ميبرتري دارد، سام را وادار به بستن پيماني با او 
  :داند ميبند آن 

 گرفت آن زمان سام دستش به دسـت
  

 

 ...ورا نيك بنواخـت و پيمـان ببسـت    
  

ـــن ــان م ـــه پيم ــخ ك ــين داد پاس  چن
  

 

 جـان مـن   درست است اگـر بگسـلد  
  

  )1174و  1160 :ابيات، 212ص  همان،(
ديدار سيندخت با سام و شايستگي و لياقتي كه اين بـانوي ارجمنـد از خـود نشـان     

ايـن نكتـه و ايـن چـرخش     . كنـد  مـي دهد، سام را با پيوند زال و رودابه هم داسـتان   مي
سـيندخت بـه او    ةتواند تحت تأثير آنيماي مثبتي باشد كه به وسيل ميسام نيز  ةخردمندان

. سازد ميبايسته رهنمون  ملّيشود و ذهن او را در پيوند زال و رودابه به سوي ع ميالقا 
آشكارترين نماد خرد است و سيندخت بانويي است كه در پيوند او بـا   ،زال در شاهنامه

 ةزال و سـيندخت پـرورش دهنـد    ةسيمرغ دانا پروراننـد . كند ميايفا   يممهرودابه نقش 
زيرا در خويشكاري به او  ؛توان قرينة سيمرغ دانست مييعني سيندخت را . است رودابه
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بويژه كه جزء اول نـام آن دو نيـز يكـي     ،پرورد ميهمتا و همزاد زال را  نزديك است و
  )139ص ،1387 ،موسوي و خسروي. (است

شـود و در   مـي از ديگر نمادهاي خرد و دانـايي كـه يـاريگر زال و رودابـه      :سيمرغ
رودابـه تنهـا زنـي اسـت كـه      . كند، سيمرغ است مياي زاده شدن رستم رفع خطر ماجر

يك  اي از ديدگاه يونگ همة قهرمانان اسطوره. كند ميسيمرغ او را در زادن فرزند ياري 
ي هـا  دارند و آن اين است كه نيروي نگهبان يا پشتيباني دارنـد كـه نـاتواني    مهمويژگي 

ات خود را كه بدون ياري گرفتن از يملسازد تا ع ميقادر را  آنهاكند و  ميآنان را جبران 
ـ  ،در حقيقـت  ،الهـي  شخصيتاين  .دنبه سرانجام برسان ،تواند انجام دهد مين آنها ي تجلّ

آيد كه كـار اصـلي اسـطورة     مينمادين روان كامل است و از نقش شگرف آن چنين بر 
ي هـا  و توانـايي  هـا  ضعفيعني آگاهي به  .قهرمان انكشاف خودآگاه خويشتن فرد است

 )164، ص1377،يونـگ ( .كـه بتوانـد بـا مشـكالت مواجـه شـود       اي خودش بـه گونـه  
ي نمادين تـالش يـك قهرمـان بـراي كشـف خويشـتن       تواند تجلّ ميماجراهاي زال نيز 

در  .نشـانة پيـروزي او اسـت    ،صال او بـه سـيمرغ  خودآگاه و رسيدن به كمال باشد و اتّ
از  ،درمانده شده و به ياري اين نيرو كه نماد خرد برتر است د رستم نيز زالماجراي تولّ

نيمة مادينة خود، و رستم را كه نتيجة اين پيوند اسـت   ،يابد و رودابه ميمخمصه نجات 
  .دهد مينجات 

ايـن  «. دانسـت » ناهيتا يـا ناهيـد  آسـور ياردو«توان شكل دگرگون شـدة   ميرودابه را 
عشق و باروري نيـز در   ةخردمندي به صورت اله ايزدبانو با صفات نيرومندي، زيبايي و

به . شود مينيز » مادرخدا«جوشد و بدين گونه  ميزيرا چشمة حيات از وجود او  ،آيد مي
عنوان ايزدبانوي باروري، زنان در هنگام زايمان براي زايش خوب و دختران براي يافتن 

  )23ـ24ص ،1385آموزگار، ( ».كنند ميشوهر مناسب به درگاه او استغاثه 
 .ترين مخالف يگانگي و پيوند زال و رودابه، مهراب كابلي اسـت  سرسخت :مهراب 

  :او از تبار ضحاك است
ــتي ــر داشـ ــازي گهـ ــحاك تـ  ز ضـ

  

 

ــتي    ــر داش ــوم و ب ــه ب ــل هم ــه كاب  ب
  

  )298: ، ب155ص  ،فردوسي( 
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، 1384 ،كـزازي ( .هنر و كمـال اسـت   ،نماد پليدي و ناپاكي و دشمن نيكي ،ضحاك 
در  ،رودابـه . توانـد ريشـه در پليـدي او داشـته باشـد      مـي  نيـز  خالفت مهرابم )43ص 

عنصر مادينة روان زال است كه در كاخ مهراب گرفتار اسـت و زال بايـد او را    ،حقيقت
رهانيدن عنصر مادينه به مثابة تركيـب درونـي روان اسـت و تمـامي كارهـاي      «. رها كند
مهـراب   ،كاوانه در يك نگاه روان .)187ص، 1377يونگ، (» اق به آن نياز دارندواقعاً خلّ

توان نماد نيروهاي منفي درون دانست كه همواره قهرمان را از رسيدن به كمال باز  ميرا 
ت حقيقي او براي بـار دوم وقتـي آشـكار    د رستم بيمناك است و ماهياو از تولّ. دارد مي
وند شـغاد پليـد، نمـود    شود كه در ماجراي رستم و شغاد به عنوان پدر زن و خويشـا  مي
كـه ايـن    شـگفت ايـن  . رسـد  مي ،كه نابودي رستم است ،يابد و به مقصود شوم خود مي

ـ     ه صورت مثالي در ماجراي مرگ ناجوانمردانة رستم دوباره با عنوان شـاه كابـل كـه البتّ
او كـه از ايـن اطاعـت و    . شود ميدهد، ظاهر  ميفرمانبر و تسليم رستم بوده و به او باج 

هر دو شاه  ،اين دو نماد. كشد ميرستم را نامردانه  ،با همياري شغاد ،در رنج استتسليم 
مهـراب چـون از تبـار ضـحاك اسـت بـد گهـر بـوده و در         (هر دو بد گوهرند  ،اند كابل

همـان  «شاه كابل نيز به صراحت بد گهر خوانده شده است ) 327ص ، 6جلد ( شاهنامه
 آنهـا خانـدان رسـتم و تحـت سـلطه و تسـليم       و هر دو باجگزار) »گوهر بد پديدار كرد

بويژه كه شاه كابـل   ،اند نمادهاي برخاسته از يك صورت نوعي كه دهد مي، نشان هستند
شـناخته  » همان بد گوهر«ي در داستان رستم و شغاد ندارد و گويي او به عنوان نام خاص

   .شده است و نيازي به ذكر نام ندارد
اين تسليم كه . كه رستم او را تسليم خود كرده بود نيروي منفي رواني است ،مهراب 

بار ديگر زماني آغاز شد كـه پـس از ازدواج زال بـا     ،قبالً با پرداخت باج نمود يافته بود
ايـن نيـروي    ،رسـتم  ،در حقيقت .از كابل به سيستان رفت آنهامهراب هم همراه  ،رودابه

  .منفي و ويرانگر را به ياري خودآگاه مهار كرد



      
  

    21، شماره)1389( ميازدهسال ، نامه كاوش     28

ــا ــر مـ ــتسـ ــان برفـ ــام نريمـ  ه سـ
  

 

ــت   ــاد تف ــتان روي بنه ــوي سيس  ...س
  

 چو سيندخت و مهراب و پيوند خويش
  

 

ــيش   ــد پ ــتان روي كردن ــوي سيس  س
  

  )1451ـ1454 :ابيات ،234همان، ص(  
بـه نـوع    آنهـا و مثبت يـا منفـي بـودن     اند كه نيروهاي ناخودآگاه بالقوهواقعيت اين 

تگي دارد در اين جـا مصـداق يافتـه اسـت    بس آنهات برخورد خودآگاهي با و نوع فعلي .
اين رمزهـا  . تقابل سيندخت و مهراب در واقع تقابل نيروهاي رواني مثبت و منفي است

دهد قهرمان  بايد در تشخيص و تمييز نيروهاي برخاسـته از ناخودآگـاه بسـيار     مينشان 
ي منفـي را  هـا  هجنب. ي منفي را از مثبت بازشناسدها دقيق و خودآگاه باشد و بتواند جنبه

داند  مياين پيوند را يونگ اجتماع اضداد . ي مثبت بپيونددها و به جنبه در اختيار بگيرند
و آن را شرط الزم موضوعيدر ميان دو قطب دروني   مييعني آد ؛داند ميت ت يافتن هوي

با هماهنگي تعارض آميز و باطل نماي دو مركز كه يكي خودآگاه و ديگري ناخودآگـاه  
خويشـي دو دشـمن   ) 418،ص 1386ستاري، ( .آيد ميبه تحقق ذات خويش نائل است 

  :تواند اجتماع ضدين باشد ميدر ابيات زير 
ــه روز دراز ــان بــ ــتاره شناســ  ســ

  

 

ــي ــتند راز همـ ــاز جسـ ــمان بـ  زآسـ
  

ــد ــيش آمدن ــده پ ــا خن ــد و ب  بديدن
  

 

 كه دو دشمن از بخت خويش آمدنـد 
  

  )702ـ703 :ابيات ،180همان، ص( 
  :منفي و ويرانگرآنيماي  

تـوان نمـود    مـي او را  .سودابه نيز همچون رودابه از معاشيق معروف شـاهنامه اسـت  
از  ويو بـاز داشـتن   ) آنيموس(بي دانست كه گمراه كردن يك مرد آنيماي منفي و مخرّ

ي عميـق  ها كند ذهن مرد را از راه بردن به ارزش مياو تالش . كمال خويشكاري اوست
اي اساطيري دارد  ن عنصر از ديرباز در آثار ادبي وجود داشته و ديرينهاي .دروني باز دارد

  :شود ميكه به اختصار به آن اشاره 
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  :سودابه از اسطوره تا حماسه
ر اساطير كهـن ايرانـي اسـت، از    د» جه يا جهي«تر  باز نمود و تكرار عقالني ،سودابه

جه يـا جهيكـا   . گردد ميباز   ها حضور و ظهور او به روزگار ديرين اسطوره ةرو پيشيناين
ي ايراني اهريمن را از خواب بيدار كـرد و بـه آزار   ها دختر اهريمن است كه در اسطوره

  .آفرينش واداشت
بي درنگ جهي و پتيـارگي و زداركـامگي او را در    ،نگاهي به منش و كنش سوداوه«

بـه يـاد مـا     ياري رساني به اهريمن براي تباه كردن اشون مرد و برآشفتن همـة آفـرينش  
) به معني زن فرومايه وروسپي(در پهلوي  )jeh(جهيكا در اوستا و جه / جهي......آورد مي

آيد و در پتياره  مينام دختر اهريمن است كه نماد مرد كامگي پليد و ناپارسايانه به شمار 
 صصـ ، 1380دوسـتخواه،  (» كرداري و آفرينش آشوبي برترين مينـوي سـتيهنده اسـت   

در اوستا اين زنـان جـادوگر   . شود ميو موجب تازش اهريمن بر آفرينش ا). 215و 185
  :طلبد مين نابودي آنها را و او از هوم زري اند هوس انگيز موجب نگراني زرتشت شده

»را پنـاه   ]گناهكـاران [به ستيزه با زن روسپي جادوي هوس انگيز كه ! ناي هوم زري
  )143ص، 1385اوستا، ( .»!ند شوكه پيكر اشون را نابود كند، زيناو... دهد، 

كه اهريمن از كارافتادگي خود و ساير ديـوان را ديـد گـيج     ميدر بندهش آمده هنگا
هر كدام از ديوان سعي بـر بيـدار كـردن او داشـتند     . شد و سه هزار سال در گيجي ماند

ولي او از گيجي بر نخاست تا آن كه جهي تبهكار، با به سر رسيدن سه هزار سال آمد و 
فره ايشان را بـدزدم، آب را  . به سبب كردار من، زندگي نبايد! برخيزيد پدر ما«گفت كه 

آفرينش هرمـزد آفريـده را    ةبيازارم، زمين را بيازارم، آتش را بيازارم، گياه را بيازارم، هم
فرنبـغ  (» سر جهي را ببوسـيد  ،از آن گيجي فراز جست ،اهريمن آرامش يافت... بيازارم 
حضوراين صـورت نـوعي كـه بـه اشـكال مختلـف در اسـاطير،        ) 51ص ،1380دادگي،
ريشه در ناخودآگاه روان انسان داشـته   ،تداوم يافته ها و ساير داستان ها افسانه ،ها حماسه
  .شود ميمنفي آنيما محسوب  ةو جنب
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سودابه را از هيأت ديو زنـي و اهريمنـي    ،ها فرايند دگرگوني و عقالني شدن اسطوره
ي منفـي ايـن نمـاد را    هـا  كه  جلـوه  ملّيبرخي از عوا. تبديل كرده است به شكل انساني

  :دهند عبارتند از مينشان 
اولين نتيجة منفي پيوند با سودابه اسـارت كـي كـاووس، پهلوانـان و ديگـر       :اسارت

مـاوران  ها  شـاه  ،پس از اينكه سودابه به همسري شاه ايـران در آمـد  . مهتران ايراني است
گيـو و   ،دهد و با فريب و نيرنگ شاه ايران و به تبع آن توس، گودرز ميميهماني ترتيب 

  :آورد ميساير مهتران ايران را به اسارت خود در 
    گرفتنــــــد ناگــــــاه كــــــاووس را

 

 چو گودرز و چون گيو و چون توس را
  

ــين  چــه گويــد در ايــن مــردم پــيش ب
  

 

ــن   ــدر اي ــاردان ان ــو اي ك ــي ت ــه دان  چ
  

  ) 152ـ152: ابيات، 136ص  ،2:ج(  
ي منفـي روان بـر   هـا  ط جنبهاسارت شاه و همراهان در سرزمين بيگانه به معني تسلّ

كـي كـاووس در مازنـدران نيـز يـك      . ي مثبت و نتيجة بي خردي نوآموز اسـت ها جنبه
ت اسـارت او ايـران نيـز    در مد. بارديگر اين نوع اسارت و خواري را تجربه كرده است

شود كه اين اسارت  و ويرانـي مثـل    ميبيگانگان  عرصة نبردهاي ويرانگر و تاخت وتاز
  . يابد ميي رستم پايان ها هميشه با قهرماني

قهرمان بايد خردمند باشد و خردمندي خود را  ،براي پيوستن به زنان مثبت و زاينده
در حالي كه بـراي پيوسـتن بـه زنـان منفـي و       ؛چنانكه در مورد زال ذكر شد ؛اثبات كند
كي كاووس نيز به دنبال بيخردي بـه  . خردي كند و بد انديشي ورزدبيمرد بايد  ،ويرانگر

سـفر او   .او به انگيزة شوم و ناخردمندانة جنگ و فـتح سـفر كـرد   . آنيماي منفي پيوست
  . روحاني و كمال بخش نبود و نتيجة آن نيز شوم و پليد بود

  
  :آلود و شهوت زمينيعشق 

ود را در خدمت مقاصد پليـد و  سودابه وجودي است كه كياست، زيركي و هوش خ
يعنـي مـادر    اي اسطوره ةبيگان سودابه را ورود عنصر« اي هعد. دهد مياهريمني خود قرار 
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مـادر   ،دانند ولي در داستان سياوش مي اي هو مديتران  ميساالري در اساطير سومري ـ سا 
ابه و است شهوت رانـي سـود   مهمآنچه  ،شود ميساالري و تقابل نقش زن و مرد ديده ن

زن پتيـاره   ،تالش او براي تسليم كردن سياوش و سرانجام شكست اوست كـه از جهـي  
ـ   )44ص، 1374بهـار،  ( .»اقتباس شـده اسـت   ،اهريمني شـهوت رانـي و    ةسـودابه نمون

ي زنانـه در شـاهنامه    ها ستيزي، دروغ و ناراستي و پليدي شكني و پيمان كامجويي، پيمان
   .است

شود سـياوش را بـه    ميي ربودن خرد يك مرد، موجب يعن ،خويشكاري جهي وار او
امـا سـياوش كـه از     ؛ي زنانه فريب دهدها شبستان شاه فرا خواند تا او را از طريق جاذبه

ي ها رستم خردمند است و از سوي ديگر آنيمايي چون فرنگيس را در اليه ةسويي پرورد
زن نمـودي از يـك    ،مـورد خورد و در يافته كه در اين  ميفريب ن ،پنهان روان خود دارد

توانـد   مـي داند مهر يك زن با وجود خوشـايندي   ميسياوش . عنصر منفي ويرانگر است
روانـي   ةي سـازند هـا  حاصل خرد و خودآگاهي يعني جنبه ،اهريمني باشد و اين دانستن

 .رواني اين پسر و پدرش كي كاووس فاصـلة زيـادي وجـود دارد    شخصيتبين . اوست
سـياوش دور   كشـاند و او را از  ي كاووس را به حقارت و زبـوني مـي  ك ،پيوند با سودابه

شكستن عهدي است كه ناگفته ميان پدر و فرزند بسته شده  ،قبول عشق اين زن«. كند مي
  ) 51ص، 1375مسكوب، ( .»وفايي و روي گرداندن از مردانگي و دانايي است و بي

جز جنگ و ويراني و خواري سودابه از آغاز تا پايان  :ويرانگري جايگزين زايندگي
سودابه در شاهنامه نـه تنهـا سـزاوار بـر عهـده       .براي كي كاووس و ايران ثمري نداشت

س مادري نيست و از زايندگي و آفريننـدگي او سـخني نيسـت، بلكـه     گرفتن نقش مقد
ي بـزرگ  ها كند كه موجب مرگ سياوش شده و موجب بروز جنگ مييي فراهم ها زمينه

شود، همچنان كه در آغاز پيوستن به كاووس و در  ميرانيان با تورانيان و خانمان سوز اي
او در . مدت اسارت شاه ايران و همراهانش نيز ايران صحنة جنگ و خونريزي شده بود

وار  بـاردار دو بچـه    زني پليـد و سـودابه  . نقش مادري است كنندة جايي ديگر نيز ويران
خود را كشته  ةران كردن نقش مادري خود، دو بچكند با وي ميسودابه او را وادار . است
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دروغـين بـه    ةسودابه با ايراد تهمت ساقط كـردن و قتـل دو شـاهزاد   . و به سودابه دهد
سياوش، قصد تخريب وي را دارد و شايد در ژرفاي روان بيمار و پليد خـود ناسـزاوار   

و  كـاووس  بـراي  ،س استكه نقشي ازلي و مقد ،بودن خود را در پذيرش نقش مادري
سودابه در شاهنامه در مقابل زناني چون رودابه و فرانك . كند مياطرافيان توجيه و تبيين 

او در شـاهنامه از زنـاني اسـت كـه حيـات معنـوي را       . فرنگيس قـرار دارد  و كتايون و
ي جسماني و پليد شده و نشاني از زايندگي و حيات در او ها فراموش كرده و اسير جنبه

س مادريِ يك قهرمان يا از اينرو نه تنها سزاوار عهده دار شدن نقش مقد .شود ميديده ن
  . آفريند ميانگيزد و مرگ  ميبلكه همواره فتنه  ،شود ميشاهزاده و شهريار ن

در شاهنامه نيروهاي اهريمنـي و منفـي چـون زن     :همياران سودابه در قتل سياوش
ره در كنـار سـودابه و در مقابـل    جادوگر، گرسيوز پليد و افراسياب اهريمني و گروي ز

 كـاووس خـردي   خرد پليد اين بد انـديش نـا پـاك زن در كنـار بـي     . ايستند ميسياوش 
كشاند و آنجا گرسيوز و هميارانش كار ناتمام سودابه را به انجام  ميسياوش را به توران 

اب، وزير خردمند افراسي ،كشتن سياوش پيران ويسه ،نكته اين كه هنگام مرگ. رساند مي
نيـز نشـان پيونـد سـودابه و      چنين موضوعي. حضور ندارد و از صحنه كامالً دور است

  .هميارانش با بدخردي و گسستن از خرد است
  

  :اي ناشناس جايگزين نامداري از مهان گوينده
در داستان زال ديده شد كـه  . شناساند ميناشناس به كي كاووس  اي سودابه را گوينده

شـود ولـي در داسـتان كـي      مـي ز ميان مهان از وجود رودابه آگاه زال از طريق نامداري ا
  :كاووس آمده

 از آن پس به كـاووس گوينـده گفـت
  

 

 كـــه او دختـــري دارد انـــدر نهفـــت
  

ــت ــاتر اس ــاالش زيب ــرو ب ــه از س  ك
  

 

 ز مشك سيه بـر سـرش افسـر اسـت    
  

  )72ـ 73 :ابيات ،131ص ،2جلد ( 
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مثبتـي   كنـد، ويژگـي خـاص    مياخبر كه كي كاووس را از وجود سودابه ب اي گوينده
تواند اين باشد كه او وجودي شناخته و بر خاسته از آگاهي  ميندارد و معناي نمادين آن 

بلكه وجودي ناشناس و خوب يا بد بـودنش نـامعلوم بـوده اسـت و      ،و شناخت نيست
  . نيست شايسته اياعتماد كردن بر او كار 

از آگاه شـدن از وجـود زنـي بـه نـام      كه پس  ،بر خالف زال: نبود كشمكش رواني
ت بررسي كـرد و در  تي دچار كشمكش شده و موضوع پيوستن به او را  به دقّرودابه مد

  و فكري و انديشة رودابـه را ارزيـابي كـرد     ميخوب يا بد آن بسيار انديشيد و ابعاد جس
م به طوري كه اين كشمكش و بررسي در شـاهنامه از آغـاز تـا پيوسـتن آن دو بـه هـ       -

دهدـ كي كاووس ناانديشيده و  ميحدود هزارو صد و شصت بيت را به خود اختصاص 
كنـد   مـي عجوالنه و بر مبناي احساسات عمـل   ،ي گوينده شدهها نسنجيده اسير توصيف

دهندة درنگ و آهستگي زال و عجول بودن و نابخردي كي كاووس در  اين مقايسه نشان
ـ بر اساس ا. بالفعل كردن ناخودآگاه است  ،در روان انسـان  ،اد و دوقطبـي بـودن  صل تضّ

ولي اين كشمكش بـراي او مفيـد و سـازنده    . اند ي مختلف با هم در كشمكشها سيستم
است و او را به حركت و فعسياسـي،  ( .ت كه عمل اصلي زنـدگي اسـت وا مـي دارد   الي

اي  نهه گول و تالش آن را بزال خردمند اين كشمكش را دريافته و با تأم) 98، ص1371
مثبت سامان داده و كي كاووس نابخرد كه آن را درنيافته از همان آغاز فريـب خـورده و   

  . ي منفي آن شده استها اسير جنبه
 ،از وجـود نمادهـاي خـرد و آگـاهي چـون سـيمرغ      : عدم حضور نمادهـاي خـرد  
از آزمـون بـزرگ خودآگـاهي كـه زال      ،تر از همـه مهمسيندخت، موبدان و خردمندان و 

است كه تأييد نشدن  مهماي  در اين داستان خبري نيست و اين نيز نشانه ،نهادپشت سر 
  .كند مياين پيوند از سوي خودآگاهي و خرد را اثبات 

  
  :دو نيمه شدن سودابه

قتل به شكل دو نيمـه شـدن در شـاهنامه دو بـار      .مرگ سودابه نيز مرگي ويژه است
سودابه زني است كـه  . در مورد جمشيديك بار در مورد سودابه و يك بار  .شود ميديده 
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به دليل دژ خردي در نيمه تاريك و ظلماني و اهريمني اسطوره و حماسه جاي گرفته و 
شـود و از كـاووس دور    دو نيم مـي  ،در نهايت به دست رستم، آموزگار خردمند سياوش

 يهـا  كند و نابخردي يز تغيير ميت كي كاووس نگردد به طوري كه پس از او شخصي مي
  .يابد مياو پايان 

 به خنجـر بـه دو نـيم كـردش بـه راه
  

 

 نجنبيــد بــر جــاي كــاووس شــاه     
  

  )  2627ب  ،172ص ،3جلد( 
تواند نشان دهندة تجزيه و گسستن  مي ،به شكل دو نيمه شدن استكه نوع مرگ او 

اين نابودي و انتقام، پيروزي خودآگـاهي بـر   . خودآگاه كي كاووس از آنيماي منفي باشد
روانـي و هـم در حيـات     شخصـيت ي منفي است كـه بهـروزي را هـم در عرصـة     آنيما

اين نوع مرگ را در شـاهنامه در داسـتان جمشـيد نيـز     . دهد مياجتماعي و بيروني مژده 
كنـد و در   ميكه نابخردي  ميجمشيد شهرياري خردمند و فرهمند بود ولي هنگا .بينيم مي

دهـد  و   ميشهرياري را از دست  ،او دور شدهفرّه ايزدي از  ،ورزد ميبرابر كردگار غرور 
مرگ او و سودابه از يك نوع ولـي  . شود ميپس از مدتي به دست ضحاك با اره دو نيم 

كند و رسـتم نيمـة    ميضحاك نيمة نيك جمشيد را از او جدا . سوي متفاوت است با دو
  . نمايد ميو در حقيقت كي كاووس را جدا و از او دور  را پليد سودابه

كند و خود كي كاووس از انجام اين كار نـاتوان   مياين كه رستم سودابه را به دو نيم 
دهد كه كاووس هنوز به كمال نرسيده و نتوانسته به تنهايي به وظيفة خود  مياست نشان 
هر بار شكست و درماندگي خرد گريزپاي اين پادشاه را يكچند بـه وي بـاز   «. عمل كند

عرضـي و  ... آيد ميو حقيقت كارها به دست ن ها از سنجش چيزاما اين خرد . گرداند مي
زيرا اين خردمندي حاصل كاركرد .. .گذراست، از جانب جهان خارج تحميل شده است

ايـن  .... شي نيست، وابسته به وضعي منفي ــ به نـاتواني ـــ اسـت   يخودبخود و آزاداند
) 118، ص 1375وب، مسك( .است كه كاووس در اسيري بخرد و در آزادي نابخرد است

  پـس از دو نـيم شـدن سـودابه دسـت      . ي شـاهنامه اسـت  ها شخصيتترين  او از متزلزل
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شود؛ به تدريج زمينة سپردن شهرياري  ميكي كاووس نيز از نابخردي و بدكرداري كوتاه 
  . گيرند ميرا  شگردد و ايرانيان انتقام خون سياو ميبه كيخسرو فراهم 

  
  گيري نتيجه

تواند نتايج ارزنده و مفيـدي بـه    ميي شاهنامه ها سمبل شكافي داستاننمادشناسي و 
ي عاشـقانه و غنـايي شـاهنامه در    هـا  تأثير ناخودآگاه جمعي روان بر داستان .دست دهد

آنهـا عاطفي و احساسات فـردي در   ،ي شخصيها ل چندان روشن نيست و جنبهنگاه او 
 آنهايي از پيوند عميق ها نشانه ها ؛ ولي در ژرف ساخت وجود اين داستانر استمشهودت

  . شود رواني و ناخودآگاه جمعي ديده مي شخصيتبا 
ه به ژرف ساخت ي مذكور در اين مقاله به عنوان نماد آنيما و توجها بررسي معشوقه

عالوه بر روساخت نمايان و آشكار خـود معـاني    ها دهد بسياري از داستان مينشان  آنها
ي گـاهي  پنهان دارند كه حاصل  بخش ناخودآگاه است و حتّژرف و عميقي را در خود 

تأثير ناخودآگاه در اساطير و آثاري كه . خبرند خود داستان سرايان از وجود اين معاني بي
ي هفـت  ها شاهنامه، مثنوي، افسانه: مانند هستند حاصل جريان خروشان و ژرف انديشه

 ةشـاهنام . خـورد  مـي بيشتر به چشم  ري مانند بوف كور هدايت،و آثار متأخّ  ميپيكر نظا
ي گوناگون اجتماعي ها است و از جنبه ميو قو ملّي ،فردوسي با اين كه يك اثر حماسي
ي روانـي و نكـات درونـي بسـيار دقيـق و      هـا  جنبـه  ،و ادبي قابل كاوش و تحليل است

دقـايق   و هـا  اين نكتـه . مانند ميل از ديده پنهان را در خود جاي داده كه در نگاه او يمهم
اما با توجه بـه   ،شوند كه به ظاهر متعلق به يك فرد است ميگرچه از داستاني استخراج 

شوند، در وجود افـراد بيشـماري    مينماد و نمونه محسوب  ها شخصيتاين نكته كه اين 
ي مورد استفاده قـرار گرفتـه و   ي فراگير و كلّها گيري توانند در نتيجه ميمصداق دارند و 

در ناخودآگـاه روان  . تحليـل شـوند   ،اند كه همگاني و هميشگي ،ها تايپ آركي ةدر حوز
 اي بيروني شكل گرفته و جنبـه  واقعيتآنيما بر اساس يك  ها انسان در حوزة آركي تايپ

تواند عملكردي نيك يا بد داشته باشد در ناخود  مياين عنصر كه در بيرون . دوگانه دارد
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اين عنصر رواني گاهي منشـأ سـازندگي    .را دارد تآگاه فردي و جمعي نيز همين وضعي
روان انسان و رساندن او به كمال و گاه منشأ تخريب روان و باز داشـتن وي از رسـيدن   

كه گسستن از آن  و سركوبي كامل آن ممكـن   شود وبا توجه به اين ميبه كمال و آگاهي 
لـف آن همچنـين   ي مختهـا  آورد، درك  جنبـه  مـي نبوده يا حداقل عوارض منفي به بـار  

تالش براي كسب شناخت و تقويت خودآگاهي جهت كنترل جوانـب منفـي و نيرومنـد    
  . است  ميكردن جوانب مثبت آن امري ضروري و براي رسيدن به كمال الزا

بر اساس اصل تضاد يا دوقطبي بودن كه به آن اشاره شد در روان انسان همواره بين  
ي وجود دارد كه قهرمان بايـد آن را بشناسـد و   ي مثبت و منفي كشمكش و تقابلها جنبه

خردمنـد   ،زال. و بخـش سـازنده را تقويـت كنـد     به فرمـان درآورد ب آن را بخش مخرّ
در شـاهنامه  . مرد شكست خوردة اين عرصـه اسـت   ،قهرمان اين شناخت و كي كاووس

بي زال رودابه نمونة آنيماي مثبت، رشد يافته و فرزانه و در نتيجه نشانة كمـال و خوديـا  
بوده و سودابه نمونة آنيماي منفي روان يك مرد است كـه در مسـير خوديـابي شكسـت     

  . خورده و به كمال نرسيده است
  

  منابع و مĤخذ
  :ها كتاب) الف

انتشـارات    ،تهـران  ،چـاپ هفـتم   ،تاريخ اساطيري ايـران ، )1385( ،ژاله ،آموزگار -1
  .سمت
 ،چـاپ ششـم   ،زندگي ومـرگ پهلوانـان   ، )1374(،        محمد علي ،ندوشن مياسال  -2
  . نشر آثار ،تهران
  .نشر افكار ،تهران ،ي نورها زير آسمانه، )1382( ،ابوالقاسم ،اسماعيل پور –٣
نشـر   ،تهـران  ،چـاپ دهـم   ،)1385(، گزارش وپژوهش جليل دوستخواه ،اوستا  -4

  .مرواريد



  
      

  37  ... ت سودابه و رودابهكاوانة شخصيتحليل روان

 ،تهـران  ،دومچـاپ   ،جسـتاري چنـد در فرهنـگ ايـران    ، )1374(، بهار، مهـرداد  -5
                       .انتشارات فكر روز

، تهـران  ،هـا  حماسة ايران يادماني از فراسوي هـزاره ، )1380( ،جليل ،دوستخواه  -6
  .انتشارات آگاه

  .نشر مركز ،تهران ،عشق صوفيانه، چاپ پنجم، )1386(ستاري، جالل،  -7
  .انتشارات توس ،رانته ،كاوي روانرمز و مثل در ، )1366( ،ــــــــــ ـــ8
  .انتشارات دانشگاه تهران ، تهران،ي شخصيها نظريه، )1371(علي اكبر،  ،سياسي ـ 9

چهار (متن انتقادي از روي چاپ مسكو  ،شاهنامه، )1379( ،ابوالقاسم ،فردوسي -10
  .نشر قطره ،تهران ،چاپ پنجم ،به كوشش سعيدحميديان ،)مجلد

 ،تهـران  ،چـاپ دوم  ،مهـرداد  ،گـزارش بهـار   ،)1380( ،بنـدهش  ،فرنبغ دادگي  -11
  .انتشارات توس

  .سمتانتشارات  ،تهران ،نامة باستان، )1384(  ،ـــــــــــــــــــــ -12
 ،تهــران ،ســخنان ســزاوار زنــان در شــاهنامة پهلــواني، )1371( ،خجســته ،كيــا -١٣

  .انتشارات فاخته
انتشـارات   ،ران، تهـ  ،چـاپ ششـم   ،سوگ سياوش، )1375( ،شاهرخ ،مسكوب -14

  .خوارزمي
 ،ترجمه محمـود سـلطانيه   ،انسان و سمبولهايش، )1377( ،كارل گوستاو ،يونگ -15
  .نشر جامي ،تهران

   .نشر افكار ،تهرانترجمه رضا رضايي،  ،تحليل رويا ،)1377( ،ــــــــــــــ -16
  .كارجهان نگري، ترجمه جالل ستاري، تهران، نشراف، )1372( ،ــــــــــــــ -17
  مقاالت) ب
، آنيمـا و راز اسـارت خـواهران    )1387(سيد كاظم موسوي و اشرف خسـروي،   -1

، صـص  6دورة : 3همراه در شاهنامه، فصلنامه پژوهش زنـان، دانشـگاه تهـران، شـمارة     
153-133.  


