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شناختي هاي زيگموند فرويد و كارل يونگ، به بررسي روانگيري از نظريهاين نوشتار، با بهره     
در پرتو سرپرستي و پردازد؛ سياوش دوران كودكي خود را شخصيت سياوش در شاهنامة فردوسي مي

مداري و هاي اخالقبا مطالعة ساختار توصيفي روان سياوش، خصيصه. كندهاي رستم، سپري ميآموزش
و فعاليت عالي آن در » فراخود«اين امر شايد از  .شودعواطف غايي انساني در وجود او به وضوح ديده مي

. است» نهاد«زير سيطرة مطلق وجود سياوش نشأت گرفته است، بر خالف پدرش، كيكاوس كه او 
و از نهاد به » نفس لوامه«هاي تعليم و تربيت و فرهنگ خودمان با استناد به قرآن، از فراخود به آموزه

گرايي سياوش در شاهنامه در اين پژوهش مطابق با نظريات يونگ، درون. كندتعبير مي» نفس اماره«
اي كامل از انسان خشونت و جنگ بيزار و جلوه طرح و اثبات شده است كه از اين منظر، سياوش از

معتدل و حتي آرماني اخالقي است و نيز به شباهت و اشتراك شخصيت سياوش با همتايان خود در 
الگوي گياه ـ خدا، خورشيد ـ مانند كهن شناسيهاي رواناساطير ملل ديگر اشارت شده است و مقوله

ه تفصيل بيان شده است و اين فرضيه طرح شده است كه خدا، مادر ـ زمين و تولد دوباره طرح و ب
- مي هاي اساطيري باستان هستند نيز تلقي سياوش نمودگار و مظهر خورشيد و نور و گرما كه از ويژگي

  .شود

  .، فراخود، خود، خدا، خورشيد نهادسياوش،: هاكليدواژه
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   مقدمه
پذير است بسياري تحليل جهات داستان سياوش و نمود شخصيت او در قالب اسطوره، از

هاي فرويد و و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه در پيكره اين داستان، چكيده برخي از يافته

شناختي، نسبت به شخصيت ديگر بررسي شخصيت سياوش از ديدگاه روان. شوديونگ ديده مي

: دو علت استاين موضوع برگرفته از . پهلوانان شاهنامه، از اهميت بيشتري برخوردار است

به استثناي رستم ـ  كه در شاهنامه كنش و رفتار سياوش نسبت به ديگر پهلوانان ـنخست، اين

دهد و حكيم توس در داستان سياوش گزارشي كامل از زندگي او ارائه مي. جلوة بيشتري دارد

لعة دقيق در گذارد تا به مطااز رفتار او را در اختيار ما مي درخورياين موضوع منبع اطالعاتي 

گرا ساخته است، كه فردوسي از سياوش، شخصيتي دروناو بپردازيم؛ دوم اين صفات و رفتار

اين موضوع باعث شده تا . يعني توجه و تمركز او به دنياي درون بيش از دنياي بيرون است

. دها و افكار سياوش در اختيار مخاطب قرار دهفردوسي اطالعات گسترده اي را دربارة انديشه

دهد، براي بنابراين به كمك اطالعاتي كه فردوسي دربارة اين شخصيت داستاني ارائه مي

شناختي شخصيت سياوش، بستر و شرايط مطلوبي وجود دارد و طبيعي است هاي روانبررسي

  .كه چنين بررسي و تحليلي داراي دقت و عمق زيادي است

گذارد؛ يعني وجود او به مي» الگوهاكهن«جايي كه شخصيت سياوش، پا به عرصة 

رسد و شود، پيچيدگي و ژرفاي اسطوره به اوج خود ميعنوان يك گياه ـ خدا نمايان مي

  .كندانگيز ميگر را غرق حيرتي اعجابخواننده و پژوهش

اي، آن بخش از مباني كه پژوهش بر پاية آن استوار است، رشتههاي مياندر پژوهش

كه با رشته و بحث مدنظر ناآشنا هستند، مطالب مزبور را بهتر بايد تشريح شود تا مخاطباني 

هاي مربوط به پژوهش، متخصص باشد مخاطبي در يكي از رشته ،درك كنند؛ زيرا امكان دارد

ولي در رشتة ديگري كه با موضوع پژوهش ارتباط دارد، دانشي نداشته باشد و اگر مبناي 

دربارة آن اطالع كافي ندارد، درواقع مخاطب از  هايي گذاشته شود كه مخاطبپژوهش، بر گزينه

با اين مقدمه در آغاز اين پژوهش، . ماندنصيب ميدرك مطالب مهم يا حتي تمامي مطالب، بي

  .دشومي تبييندهند، شناختي كه شالودة اين گفتار را تشكيل ميبرخي از اصطالحات روان
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   معرفي ساختار رواني انسان از ديدگاه فرويد

. عقيدة فرويد ساختار روان آدمي از سه بخش نهاد، خود و فراخود تشكيل شده استبه 

تولد انسان، به صورت وراثتي در ساختار ذهن او وجود  است، از» Id«بخش نهاد كه نام ديگرآن 

دارد و شامل تمام غرايزي است كه بنابر اصل كسب لذت و پرهيز از درد، در وجود انسان، 

هاي اولية نهاد بشر است؛ و سرچشمة تمام غرايز و انگيزه بخش، سازنده اين. كندفعاليت مي

از سوي ديگران، نياز مانند غريزة جنسي، غريزة پرخاشگري، نياز به كسب محبت، نياز به توجه 

- نهاد در پي ارضاء آني تمايالت خود است و از منطق و اخالق پيروي نمي... . به احساس امنيت و 

اي از نيازهاي خام و بدوي و حيواني سلسله» نهاد«بنابراين ) 716: 1، ج 1386 پورافكاري،(كند؛ 

البته  .است» ارهنفس ام«كه بر اساس آيات قرآن همان ) 144: 1384مكاريك، (وجود انسان است؛ 

وجود متعادل اين غرايز براي ادامة زندگي انسان ضروري است؛ پس اين بخش از روان، پيوسته 

گفته » فرامن«يا » superego«كه به آن » فراخود«. شودكنترل مي» فراخود«و » خود«توسط 

واقع همان معيارهاي  در) 51: 1376بتولي، . (شود، امري است كه بعدها آن را ناخودآگاه ناميدندمي

وجدان، مسائلي . است) آرزو(آرمان  رواني انسان است كه از نظر فرويد متشكل از دو بخش وجدان و

شود؛ و آرزو گيرد كه كودك به سبب آن از سوي والدين يا مربيان، سرزنش و يا تنبيه ميرا در برمي

برابر با » فراخود«كاركرد  بنابراين،. شودتمام آن چيزهايي است كه كودك به خاطرآن تشويق مي

و من نيز  egoكه به القابي چون » خود«. هاي قرآني استدر آيات و آموزه» نفس لوامه«كاركرد 

پردازد و از هاي نهاد ميطلح است، از يك سو به بررسي اوضاع دنياي بيرون براي ارضاي خواستهمص

فرامن و نهاد هيچ . كندهاي آرماني فراخود تعادل ايجاد ميسوي ديگر ميان تمنيات نهاد و انديشه

بنابراين . گيردگرا نيستند؛ اما خود به واقعيات توجه دارد و باتوجه به واقعيت، تصميم ميكدام واقع

  ) 479: همان. (خود همان شعور، منطق و عقل انسان است



   227مسلسل شماره / 92بهار و تابستان / 66سال /زتبريدانشگاهادبيات دانشكده سابق نشرية /زبان و ادب فارسي        140

ها و مطالعة چگونگي كاركرد اين اجزاء رواني، ها، با توجه به رفتار آنشخصيت كلي انسان

پردازيم با لحاظ كردن اين سخنان، به مطالعة كاركرد ساختار رواني سياوش مي. شودشناسايي مي

  . صيت او در شاهنامه، نايل آييمتا به چگونگي نمود شخ

  

   شكاف شخصيتي ناشي از آموزش در دوران كودكي

هاي والدين يا مربيان ها و تنبيهها و تشويقحاصل سرزنش» فراخود«به اين موضوع كه 

كنند كه از او والدين و يا مربيان يك كودك، زماني او را تشويق و يا سرزنش مي. است، اشاره شد

به اين صورت بخشي از . ا متضاد با معيارهاي رواني خويش، مشاهده كنندرفتاري مطابق ي

- ريزي مياي از شخصيت والدين و يا مربيان در دوران كودكي پيشخصيت انسان هم چون سايه

شناسان ريشة بيشتر اختالل شخصيتي را در دوران كودكي افراد به همين جهت روان. شود

كه . گيردش عظيمي از شخصيت هر فرد، در آن شكل ميكنند، يعني دوراني كه بخجستجو مي

  ). 69: 1387فروم، . (كندتعبير مي» ناخودآگاه سركوب شده«از آن به  فرويد

اووس كيكشويم كه نوعي شكاف فكري ميان او و با مطالعة داستان سياوش متوجه مي

اي بلكه به اندازهاين شكاف در حد اختالف نظر در مورد يك مسئله جزئي نيست، . وجود دارد 

ها به شود كه يكي از آنعميق است كه آثار آن در شخصيت هر دو فرد، نمايان است و باعث مي

تحقيق در . قيد و بند و حريص جلوه كندمدار و اخالقي و ديگري بيصورت شخصيتي وجدان

دوران ياد شده ارتباط با اي بيرساند كه چنين مسئلهدوران كودكي سياوش ما را به اين باور مي

تواند به صورت معيارهاي آرماني در فراخود سياوش، دوراني را كه شخصيت والدينش مي. نيست

پس شخصيت سياوش متأثر از معيارهاي . او ثبت شود، به دور از خانه و نزد رستم گذراند

به اين سبب، در وجود او هيچ گونه نزديكي . گيردشخصيتي مربي خويش، رستم، شكل مي

كنيم و برعكس وجود سياوش را آيينة كاووس مشاهده نميها و رفتار كيتي به انديشهشخصي

هاي عالي در وجود او مجسم نماي افكار و رفتار رستم است و بر اسا نظرية فرويد منشتمام

  ) 104: 1384فروم، (.است
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   وحدت شخصيت در وجود سياوش

دادگي سودابه و عشق نافرجام او اي دلمداري سياوش را در ماجرهاي اخالقنخستين جلوه

آشوبد و خواند و سياوش سخت برميكه سودابه او را به شبستان خود ميكنيم، هنگاميمشاهده مي

  . زنداز تن دادن به چنين درخواستي سرباز مي

تر شدن كنيم كه سودابه، به منظور نزديكدر بخش ديگري از اين داستان مشاهده مي

سياوش كه از بدگويي . كنداد پيوند او با يكي از دختران خود را نيز مطرح ميبه سياوش، پيشنه

خويي و پذيرش پيشنهاد گيرد با نرمسودابه و بدگماني كاووس، بيمناك است، تصميم مي

گرد رواني محسوب اين رفتار سياوش، نوعي عقب. سودابه، زمينة اين بدگويي را از ميان بردارد

م و حساب شده كه نه از پي شكست، بلكه در جهت نيل به پيروزي، از گردي منظعقب. شودمي

شود براي صيانت از سياوش مجبور مي» خود«در اين مرحله  .سوي دستگاه رواني طرح شده است

هاي ها و فشارهاي حاصل از واقعيتدر مقابل اوضاع جهان خارج و كاهش تنش» فراخود«معيارهاي 

اين . بپذيرد ـ او نيستند» فراخود«كه بيرون از معيارهاي  ـها را ينهدنياي بيرون، برخي از اين گز

با » خود«يعني . گيردو عمل به بخش سازگار خود انجام مي» فراخود«مسئله به صورت ناسازگاري با 

در . كندتالش مي» فراخود«هاي محيطي در جهت حفظ معيارهاي خود و باج دادن به وضعيت

گر سالمت كنيم كه نشانرا مشاهده مي» فراخود«و » خود«وحدت ميان  سخنان سياوش به سودابه،

  :رواني فرد است

  كه از بهر دل، سردهم من به باد  دو گفت هرگز مبادـسياوش ب

  ز مـردي و دانـش جدايـي كنم  وفـايي كنمچنين بـا پـدر بي

  سـان گناهسزد كز تو نـايد بدين  تو بانوي شاهي و خورشيد گاه

  )328ـ  320: 3، ج1384، فردوسي(

هاي سودابه با معيارهاي آرماني سياوش يابيم كه چون خواستهباتوجه به ابيات باال درمي

، در مصراع دوم »دل«واژة . دهدبه او اجازة برآوردن اين انتظارات را نمي» فراخود«منافات دارد، 
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واقع به منزلة  ابيات باال در. شناسي فرويد استدر تعاليم روان» نهاد«بيت نخست، دقيقاً مطابق 

اين . دهدجهت كنش در اختيار سياوش قرار مي» فراخود«هشدارها و معيارهايي است كه 

كند كه اين زد مياست كه معيارهاي اخالقي سياوش را به او گوش» فراخود«مفاهيم، فرياد 

اشتباه و گناه بزرگي  اند كه خيانت،روان سياوش، اين گونه ثبت شده» فراخود«مفاهيم در بخش 

  . ويژه ارتكاب آن از خواص جامعه پذيرفتني نيستبه ،است

هاي پيام بيت اول اين است كه شايسته نيست انسان زندگي خود را به سبب خواسته

اين . شودروان سياوش ابالغ مي» خود«سوي  اين پيامي است كه از. نهاد به مخاطره بياندازد

ي امكان برآورده ساختن انتظارات نهاد با اوضاع بيرون، پرداخته بخش از روان سياوش به بررس

بيند، بنابراين با اين پيام كه از بهر دل است كه وضعيت مناسبي را در محيط بيرون مهيا نمي

  .داردهاي سودابه برحذر ميسر به باد مده، او را از برآوردن خواسته» نهاد«

ديشيدن او پس از رسيدن نامه كاووس ديده وحدت ساختار رواني سياوش بار ديگر در ان

  :كندشود كه در آن شاه ايران، او را به نقض عهد با افراسياب تشويق ميمي

  زخويشان شاهي چنين نامدار  همي گفت صد مرد ترك و سوار

  اگرشان فرستم به نزديك شاه  گناهخواه و همـه بـيهمـه نيـك

  كنـد زنـده بـر دارشان همانگه  نه پـرسـد نه انـديشد از كارشـان

  بد آيــد ز كـار پـدر بـر سـرم  به نـزديك يـزدان چه پوزش برم

  چنان خيـره با شاه توران سپاه  گناهوريـدونـك جنـگ آورم بـي

  گشـايند بر مـن زبان انــجمن    جهانـدار نپسـندد اين بـد زمـن

  ـاهبه طوس سپهبد سپـارم سپ  وگر بازگردم بـه نزديــك شــاه

  چپ و راست بد بينم و پيش بد  از او نيز هم برتنــم بــد رســد

  ندانم چه خواهد رسيـد ايـزدي   نيايد ز سـودابه خـود جز بـدي

                                        )1020ـ  1012: 3، ج1384فردوسي، (                   
  

گناه را، در صورت هاي بيل كشته شدن انسانسياوش احتما» فراخود«در اين ابيات،        

هايي ـ جنگ كردن يا تسليم كردن گروگان. كندزد ميعمل كردن او به خواستة پدر، به اوگوش
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گناه ندارد كه اين امر، مخالف هاي بياي جز كشتار انسانكه نزد سياوش هستند ـ هردو نتيجه

وش امكان متالشي شدن وجهة او در سيا» نهاد«از سوي ديگر . است» فراخود«معيارهاي 

چنين او را از سرافكندگي دهد و همجامعه و سرزنش شدن او را نيز از سوي مردم هشدار مي

زند كه او نهيب مي نهاد سياوش بر. داردنزد پدر، در صورت سپردن سپاه به توس، برحذر مي

هاي و البته خواسته. دبعيد نيست با برگشت به سوي پدر، مجازاتي بزرگ در انتظار او باش

او در تضاد هستند، مانع بزرگ ديگري است كه او را » فراخود«سودابه كه به شدت با معيارهاي 

در ابراز اين هشدارها ساختار رواني سياوش آن چنان دست . دارداز برگشت به دربار پدر باز مي

بوط به كدام بخش از ها مركه هركدام از اين پيامدهد كه تشخيص دقيق اينبه دست هم مي

روان است دشوارخواهد بود، اما حكم نهايي شوراي رواني اين است كه پذيرش شرايط محيطي 

حاضر، به هيچ وجه با معيارهاي ساختار رواني سياوش مطابقت ندارد؛ پس سياوش، راهي جز 

  .بيندزا، پيش روي خود نميترك اين محيط آفت

صفات بارز سياوش ن نيرومند و خردمندي جزء ي و وجدابا نظر به اين مطالب، آزادگ

 روان او، به چنان رشد و تكاملي رسيده» فراخود«و » خود«سياوش شخصي است كه . است

  .دهنداست كه باهم پيوند دارند و به او اجازة كنش نامتعادل را نمي

ست كه او انديشد، نه تنها نشانة اين ااين موضوع كه سياوش پيش از عمل به سرانجام كار مي

گرا داراي خود رشد يافته است، بلكه يكي از عواملي است كه او را به عنوان شخصيتي درون

  . كندمعرفي مي

  

  گرا درون تيپ شخصيتي
برند، شناسان براي شخصيت به كار ميهايي كه روانبنديترين طبقهيكي از متداول

هاي شخصيتي بندي تيپراي تقسيمگرايي است كه اولين بار توسط يونگ بگرايي و بروندرون

شود، عضو دهند كه باعث ميها رفتارهاي مشخصي از خود بروز ميهركدام از انسان. مطرح شد

  :هاي شخصيتي به شمار آينديكي از اين گروه
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گرايان خوددارترند و از بروز احساسات خود بيشتر گرايان در مقايسه با بروندرون«

-بند به قوانين و مقررات درحالي كه برونگرا، افرادي هستند پايرونافراد د. كنندجلوگيري مي

گرا در برابر نفوذهاي درون. اعتنا هستندروند و به پيامدهاي آن بيگرايان به استقبال خطر مي

نسبت به «؛ »تري دارددر ارتباط با اشخاص و جهان خارج اعتماد به نفس كم. بيرون مقاوم است

اش نوع ارضاء خاطر خود را از دنياي دروني تفاوت است و هرعالقه و بيمحيط و اطرافيان بي

انديشد و سپس عمل مي گرا، ابتدا ميتر ارتباط دارد و برعكس برونبا ديگران كم. جويدمي

  ) 796: 1، ج 1386پورافكاري،  ؛ 182ـ  181: 1377يونگ، . (»كند

د و به ديگران با نظر احتياط و احياناً پرورنكار و خيالگرايان ديرآشنا، محافظهدرون«

چه آشكار نيست، به نيروهاي نامرئي و به نواميس طبيعت، عالقه نشان به آن. نگرندبدگماني مي

پيش . كشندانديشند و براي آينده نقشه ميبيشتر اهل نظرند تا اهل عمل، بيشتر مي. دهندمي

بندند ولي به اشياء و اشخاص، دير دل مي. دهنداز عزم و تصميم، مدتي از خود ترديد نشان مي

زاده، قلي( ».گذارندبستگي و وفاي به عهد پايدار هستند و به اصول و موازين احترام ميدر دل

1376 :97(  

 ها به؛ اما انساندهايي هستند كه در همة افراد وجود دارگرايي نگرشگرايي و بروندرون

اين نوع . كنندالت را در خود بيشتر تقويت ميمقتضاي شرايط محيطي، يكي از اين دو ح

بندي بعدي، هشت نوع تيپ يونگ در تقسيم ،از اين رو .بندي شخصيت بسيار كلي استتقسيم

گراي اي، درونگراي انديشهبرون: اند ازبندي شخصيت ارائه داد كه عبارتشخصيتي براي طبقه

 ،گراي عاطفيگراي عاطفي، درونبرون گراي احساسي،گراي احساسي، درونبرون ،ايانديشه

  .گراي الهاميگراي الهامي و درونبرون

بايد به اين نكته اعتراف كرد كه با وجود اطالعات زيادي كه فردوسي دربارة كنش و 

نبايد  ،بنابراين. سياوش ارائه داده است، باز هم او يك شخصيت اساطيري و داستاني است رفتار

 تحليل قابل دقتي مانند شخصيت يك فرد زنده و واقعيبا خصيتي او انتظار داشت كه ابعاد ش

  .باشد
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  شخصيت سياوش در شاهنامه

   گرا در شاهنامهـ نمود سياوش به عنوان شخصيتي درون 1

انجام كار، انديشيدن پيش از عمل، فرورفتن  خصوصياتي مانند ترديد داشتن پيش از

هنگامي كه كاووس . ع، جزء صفات بارز سياوش استدرخود و برخورد محتاطانه با افراد و اوضا

سرا برود و با خواهران خويش و پوشيدگان حرم شاهي ديداري داشته خواهد تا به حرماز او مي

  :كندكند و با دقت جوانب اين پيشنهاد را بررسي ميباشد، او در پاسخ به پدر بسيار درنگ مي

  بدو در نگاهره ـرد خيـهمي ك  سياوش چو بشنيد گفتار شـاه

  ويد زگردـا دل بشـيد تـبكوش  زماني همي با دل انديشه كرد

  تـا چه دارد به سرپژوهد همي  گمانـي چنان بـرد كــو را پدر

  هشيـوار و بيـنادل و بـدگمان  زبانكه بسياردان است وچيـره 

  از انـجـام آهنــگ آغاز كــرد  بپيچيد و برخويشتن راز كــرد

  گفت وگويز سودابه يابم بسي  رشبستان اويكه گر من شوم د

 )158ـ  153: 3، ج1384فردوسي، (
  

-شود كه سياوش با بدگماني به پدر و پيشنهاد او ميها چنين برداشت مياز اين بيت         

سرا يكي را براي پيوند خواهد، از ميان دختران حرمنگرد و نيز او در پاسخ سودابه كه از او مي
  : كندماند و به درون خود رجوع ميموش ميبرگزيند، خا

  چنين آمدش بـر دل پاك ياد  سياوش فـروماند و پـاسخ نداد

  به آيد كه از دشمنان زن كنم   كه من بـر دل پاك شيون كنم

          )268ـ  267: 3، ج1384فردوسي، (
  

ازدواج كند،  خواهد كه با يكي از دختران اوسياوش مي بار ديگر، هنگامي كه سودابه از
           ها تأمل، زبان به سخنبرد و پس از مدتسياوش باز براي انديشه به درون خويش پناه مي

  :گشايدمي
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  خديو گيـهان  مرا دور داراد   چنين گفت با دل كه از كار ديو
  كنم آشنـايي  نه بـا اهــرمن   وفايي كنــم         نه من با پــدر بـي

  
  

  ردد زخشمـرم گـدلش گ وشد ـبج  چشمبـدين شـوخ گر سرد گويم و
  جهــان شهــريــار  گـرود ـب دو ـب  انـدر نهــان  يكي جـادوي ســازد

  دارمش چرب و گرم  ويم وـگنـسخ  آواز نــرم  همان بـه كـه بـا او بـه
  تورا كيست جفت؟خودكه اندرجهان  به سودابه گفت  از آن پسسياوش

  )291ـ  286: 3ج، 1384فردوسي، (

بندي سياوش به موازين اخالقي و بيزاري او از بدعهدي و خيانت را نشان اين ابيات نيز پاي    

  . دهدمي

تواند در شخصيت سياوش در مباحث گذشته اشاره شد كه شرايط محيطي به هيچ وجه نمي. 1

رسد، او مي هاي حاصل از شرايط محيطي به باالترين حد خودهنگامي كه تنش. نفوذ كند

 .دهدنپذيرفتن شرايط و ترك محيط را، بر ماندن و پذيرش شرايط حاضر، ترجيح مي

افسردگي و نداشتن اعتماد به نفس كافي جهت رويارويي با موانع محيطي نيز برهان ديگري . 2

گرا بودن سياوش است؛ البته در شاهنامه، اين افسردگي و فقدان كاركرد با مسئلة بر درون

 . گرددبه جبر و سلطة تقدير بر محيط توجيه مي اعتقاد

 بيني نامبارك پيش ،زماني كه اخترشناسان سكونت سياوش را در سرزميني كه برگزيده بود

  : نگردكند و با نهايت نااميدي به آيندة خويش ميكنند، او گريه ميمي

  مـردرد و پرآب چشـدلش گشت پ  مــرآورد خشـاز اخترشناسان ب

  رمـدگان آب گـت از ديـهمي ريخ  رمـت نـي داشـاور همـعنان تگ

  چه بودت كه گشتي چنين سوگوار؟  ه اي شهريارـران كـبدو گفت پي

  انـم نژنـــدـدلم كرد پــردرد و ج  چنين داد پاسخ كه چرخ بلنــد

  م تــاج آراستـــهـج و هـهم از گن  كه هرچنـد گرد آورم خواستــه

  رتـن رســد        ـرگ بـود مـد بـبدي ب  رسدبـه فرجام يكسر به دشمن 

  ردار خوانندگــانــب جـهمـــان رن  كجا آن حكيمان و دانندگـــان

  ـانــرامي مهـــا آن دالور گـــكج  كجا آن سر تـــاج شاهنشهــان
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  وب و آواي نــرمـن خـن گفتـسخ  ر از نـاز و شرمـكجا آن بتـان پ

 )1611ـ  1601 :3، ج1384فردوسي ، (       

              

  چه يازي به رنج و چه نازي به گنج  چه بندي دل انـدر سراي سپنج

  جهان جوي دشمـن چـرا پرورد؟  كه از رنج ديگـركسـي بـرخورد

  پديد آيـد از هـر سـوي خواسته  چو خرم شـود جـاي آراستـــه

  نشيند بر ايـن جاي ديگـر كسي  نباشــد مـرا بودن ايـدر بســي

  نه پـرمــايه گـردي ز پيـوند من    نه من شاد باشم نـه فـرزند من

  نيـازز كـاخ و ز ايــوان شـوم بي  نباشــد مـــرا زندگـــاني دراز

  گنه مرگ بر من شتـابكند بـي  شود تخت من گـاه افراسيــاب

  )1667ـ  1661: 3، ج1384فردوسي،  (
  .ناميده است 1»غريزة تاناتوس«ا فرويد اين احساس يأس ناشي از غريزة مرگ ر

شود و افراسياب فرمان حمله رو ميبار ديگر، هنگامي كه سياوش با سپاه افراسياب روبه

  : داردكند و هوادارانش را نيز از اين كار باز ميدهد، سياوش از جنگيدن خودداري ميمي

  ـارزارـركـد دار ازــامـــه نـهمــ  ردي هزارـم  ودـه بـران سپـاز اي       

  ببسـتند خـون ريـختـن را ميـان  رده بــركشيــدنــد ايــرانيـــان

  نديـدنـد جـاي فســون و درنـگ  همه با سيـاوش گـرفتند جنــگ

  ببايد كه تنها بـه خـون دركشـند  كنون خيـره گفتند مـا را كشنـد

  ردببينند و مشمـر چنيـن كـار خ  بمان تـا ز ايـرانيــان دسـت بـرد

  همان جنگ را مايـه و پاي نيست  نيسترايكاينگفتچنينسياوش

  به دست بدان كـرد خـواهد تبــاه  گناهمرا چرخ گــردان اگــر بــي

  كه با كردگار جهـان جنگ نيست  به مردي كنون زور وآهنگ نيست

 )2236ـ  2229: 3، ج1384فردوسي، (   
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بندي يونگ، اين مطالب با معيارهاي تقسيمباتوجه به مطالبي كه ارائه شد و مطابقت 

اگرچه برخي از خصوصيات او با معيارهاي گروه . گيردگرايان قرار ميسياوش در گروه درون

-گونه كه برشمرديم، بسياري از معيارهاي شخصيتي درونگرايان سازگاري ندارد اما هماندرون

گرايي سياوش، شخصيت او را با نوعي ندرو. شودمشاهده ميگرايان در وجود سياوش و رفتار او 

كند كه اين خصيصه زمينة مرموز بودن فضاي داستان را مهيا كرده و رمزآلودگي همراه مي

  . سازدعوامل مربوط به ناخودآگاه را هموار مي الگوها و ديگرمسير پيوند داستان با كهن

  

          اين مسئله با  گوييالكهن خدا و پيوند ـتجلي شخصيت سياوش به عنوان گياه  ـ 2

  اساطير گوناگون  

گاه شخصيت و در مباحث گذشته به اين مطلب اشاره شد كه وجود سياوش، تجلي

آموختة مكتب رستم، قهرمان ديگري او در شاهنامه به عنوان دانش. تفكرات آرماني رستم است

شاهنامه، سعي  گرتدوين پس سراينده و .است كه نبايد وجودش با مرگ و نيستي به پايان رسد

سازي بايد با اسطورة سياوش در اما اين جاودان .كندسازي شخصيت سياوش ميدر جاودان

ميان مردمان آسياي ميانه و ايران، مرسوم  سياوشان كه از ديرباز درآيين زردشتي و نيز آيين 

  .رودمي آييني كه در اصل نوعي مراسم سوگواري به شمار. مطابقت كند ،بوده است

شود تا در شاهنامه سوگ سياوش در جريان داستان به دست افراسياب كشته مي ،بنابراين

        اما براي نمايان ساختن جاودانگي وي، درختي از خاكش .سياوشان به تصوير كشيده شود

  ! رويد تا نمادي باشد از زندگي ديرپاي اومي

  ختي ز گردبه ابــر اندرآمد در  زخاكي كه خون سياوش بـخورد

  همي بوي مشك آمد از مهر او  ها چهـر اونگـاريــده بــر بـرگ

  پرستشگه سـوگــواران بــدي   بدي مه نشـــان بـهاران بــدي

 )2564ـ  2562: 3، ج1384فردوسي، (

شود كه با در اين بخش از اسطوره، شخصيت سياوش به گياه ـ خدايي تبديل مي  

با گياه ـ خداياني چون . يابدساطير ملل گوناگون پيوند ميالگوهاي همسان خويش در اكهن

ادوني يا ادونيس در فنيقيه، تموز در بابل و كنعان، كيومرث در ايران و گياه ـ خدايان ديگري 
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در اساطير فنيقي دربارة آدونيس چنين آمده ... . چون آتيس، ايزيريس، نارسيس و لوتوس و 

  : است

. را گرفتار عشق خود كرد) الهة مهر و زيبايي(آفروديت آدونيس جواني زيبا بود كه «

بر وجود او حسد نمود و خود را به شكل گرازي چاالك  كه عاشق آفروديت بود،) بهرام(مارس 

آدونيس كه شكارچي ماهري بود، به اميد صيد گراز به تعقيب او پرداخت اما به دست او . درآورد

جان پاي اسب او را دنبال كرد و به جسد بيآفروديت براي يافتن آدونيس رد. كشته شد

آدونيس وقتي به دنياي . هاي زيبايي سر از خاك درآورده بودندآدونيس رسيد كه در كنار او گل

آفروديت از خداي خدايان . نيز شيفتة او گشت) ملكة شهر مردگان(مردگان رفت، پرسفونه 

اما پرسفونه از برآوردن اين خواسته . خواست كه معشوق او را دوباره به جهان زندگان برگرداند

زئوس براي خاتمه دادن به اين . لذا بين او و آفروديت نزاعي سخت برخواست. امتناع نمود

جدال حكم كرد كه آدونيس هر نيم سال را با يكي از آن دو بگذراند؛ پاييز و زمستان را نزد 

ختران يوناني  براي او سوگواري از آن پس د. ملكة مردگان و بهار و تابستان را نزد آفروديت

- شود، به جشن و پايكوبي ميكردند و در فصل بهار، هنگامي كه اين گل دوباره شكوفا ميمي

افسانة نارسيس در اساطير يونان نيز، ساختار و مفهومي  )119: 1376هميلتون، (».پرداختند

  : كشدمشابه افسانة آدونيس را به تصوير مي

شيفتة او   Echo(2(ها، از جمله اكو با بود و بسياري از الههنارسيس جواني بسيار زي

يكي از آنان وي را نفرين كرد و آرزو كرد كه او . گفتاما وي بر عشق آنان پاسخ نمي. بودند

روزي نارسيس تصوير خود را در آب صاف و . بركسي عاشق شود كه به عشق وي پاسخ نگويد

تا ) ... اين عشق خواب و خور از او گرفت. (باختروشن يك استخر ديد و بر تصوير خود دل 

ها بر مرگ وي سوگواري كردند اما وقتي به الهه. كه نارسيس در همان نقطه درگذشتاين

وجوي جسد او برخواستند، متوجه شدند گلي به همين نام نارسيس در آن محل روييده جست

  )115: 1376هميلتون،  ؛ 817: 1386ياحقي، (».است

  :فسانة به وجود آمدن گل الله به اين صورت بيان شده استدر هلند ا
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شوالية اول تاج طال، ديگري شمشير . سه شواليه خواستار ازدواج با دختري زيبا بودند«

دختر هرچه فكر كرد نتوانست از ميان اين سه . و آخرين شواليه يك گنج به او پيشكش كردند

تاج طال به . ت كرد كه او را به يك گل مبدل كندها درخواساو از روح گل. نفر يكي را برگزيند

   3» .جام گل، شمشير به برگ و گنج به پيازگل تبديل شد و اين گل الله نام گرفت

هاي ديگر آمده است كه از خون آتيس بنفشه روييد و يا از پيكر چنين در افسانههم

كنيم كه او در اثر هده ميمشا 4يا در افسانة كيليتيو. رشد كرد) maat(ايزيريس گندم و گياه 

         گردان دريغ به رخسار او تبديل به گل آفتابعشق مفرط به خداي خورشيد و نگاه كردن بي

  . شودمي

شباهت اين . خورددر واقع رد پاي مرگ و رستاخيز در تمامي اين اساطير به چشم مي

پنداريم كه اين اساطير ها چنين مياي است كه در هنگام مقايسة آنها با يكديگر به اندازهافسانه

خوش تغييرات اند و در پي انتقال از فرهنگي به فرهنگ ديگر، دستخاستگاه مشتركي داشته

پذيرد ها نميهرچند يونگ چنين قضاوتي را دربارة شباهت اين اسطوره. اندظاهري و روايي شده

  .داندالگويي آنها ميو وجود شباهت را ناشي از ماهيت كهن

. كنيمها نوعي پيوند، ميان زندگي انساني و گياهي را مشاهده ميدر تمامي اين اسطوره 

اند، بارها به هاي بدوي كه با طبيعت ارتباط مستقيمي داشتهبا توجه به نظريات يونگ، انسان

قرار گرفتن دانه درون خاك و رويش دوبارة آن و نيز مرگ انسان و قرار گرفتن جسد او در دل 

اما از آنجا كه براي انسان بدوي، چگونگي سرنوشت آدمي پس از دفن . اندجه كردهخاك تو

جسم او، مبهم بوده است، ذهن او در پي يافتن جوابي براي اين ابهام،  زندگي انساني را با 

ترين پاسخ براي اين پاسخ در نظر انسان بدوي منطقي. سازي كرده استزندگي گياهي مشابه

زيرا او قانون رويش دانه از دل خاك را بارها در دامن طبيعت به چشم  ؛ستمسئلة حاضر بوده ا

آميز اتخاذ پنداشته، دربارة آن رفتاري تحسينانگيز ميديده است و چون اين رخداد را شگفت

هاي بعدي به مرحلة ساختن گياه ـ خدايان و ستايش آنها ارتقاء اين رفتار در نسل. كرده است

ها، در زندگي بشر استفاده شده هاي باالتر به عنوان نمادها و نشانهيافته است و در نسل

  ) 283: 1385الياده، .(است
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شود كه هرچند در در داستان سياوش نيز نمادهاي مختلفي از مرگ و زندگي مالحظه مي

به طوري كه خزان سياوش با « .كننداند، اما پيامي مشترك القاء ميهاي مختلف نمايان شدهصورت

- نمودار مي(از مرگ او  خسرو بعدرويد و تولد كيگ وي و بهار او با تولد گياهي كه از خون او ميمر

؛ بدان سان كه رفتن سياوش با اسب به درون آتش، خزان وي و زنده بيرون آمدن او از آتش، )گردد

  )230: 1385هنيلز، ( ».بهار اوست

نشانة پيوند زندگي گياهي و  كند كهفردوسي نيز از زبان سياوش مطلبي را بيان مي
  .انساني است

  رتر از گردش روزگارـكه اي ب  ردگــارــا كـــسيــاوش بنـاليد ب

  چو خورشيد تابنده بر انجمن  يكي شاخ پيدا كن از تخم من

  )2328ـ  2327: 3، ج1384فردوسي، (
  

  خدايان ـ خدا در اساطيري با محوريت گياه الگوي خورشيد ـ ظهور كهن ـ 3
الگوي خورشيد ـ خدا نيز در اساطيري كه موضوع محوري آنها گياه ـ خدايان است، ظهور كهن

  :شودالگو در اساطير ملل گوناگون اشاره ميبه بخشي از نمود اين كهن. خوردبه چشم مي

شود كه دختران يوناني در زمستان در اسطورة نارسيس و آدونيس به اين نكته اشاره مي - 3-1

خدايان سوگواري كرده و در اولين روزهاي بهار  - براي اين گياه ) ول قدرت خورشيدهنگام اف(

 .كنندبراي آنها مراسم جشن و شادي برگزار مي) هنگام تجديد قدرت خورشيد(

گردان در اسطورة كيليتيو، او عاشق خداي خورشيد شده و سرانجام خود به گل آفتاب - 3-2

شبيه خورشيد است و هم مدار حركت او پيوندي مستقيم شود كه هم از نظر ظاهري تبديل مي

شود، گلي كه نماد خورشيد در واقع او تبديل به گل خورشيد مي در. با حركت خورشيد دارد

 .زمين است

چون اين . در اساطير مصري گل نيلوفر به عنوان بستر خداي خورشيد تصور شده است - 3-3

شود؛ پس بيدار شدن و به خواب رفتن ه ميشكفد و هنگام غروب بستدم ميگل در سپيده

 .يابدخداي خورشيد نيز به صورت شكوفايي و پژمردگي اين گل تجلي مي
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-الگو و پيوند آن با شخصيت سياوش مشاهده ميدر اسطورة سياوش نيز ظهور اين كهن - 3-4

اين جشن  شود و متعلقاتجشني كه از ديرباز در روزهاي اول سال نو در ايران برگزار مي. شود

با اسطورة گياه ـ خدا در فرهنگ ايران و نمود اين )  5سبزة سفرة هفت سين و حاجي فيروز(

شناخت «يكي ديگر از متعلقات اين جشن كه در كتاب . ارتباط دارد) داستان سياوش(اسطوره 

اول دم روز كه در برخي از مناطق ايران هنگام سپيدهاين ،به آن اشاره شده است» اساطير ايران

اين مسئله به عنوان پيوند اسطورة ) 230: 1385هينلز، . (كنندسال نو، خروسي را قرباني مي

اي است كه براي خورشيد خروس پرنده«الگوي خورشيد ـ خدا است؛ زيرا گياه ـ خدا و كهن

اين پيوند در داستان ) همان.(»پيوند دارد) ميترا(شود و خورشيد با آيين مهر قرباني مي

  . به صورتي نمادين به تصوير درآمده است سياوش،

عهدان را دوست دارد و از ميترا در آيين زردشتي نگهبان عهد و پيمان است و خوش - 3-5

سياوش نيز در جريان داستان به عنوان شخصيت وفادار به عهد و پيمان . كندايشان حمايت مي

ورد با افراسياب، جدايي از كند و حتي در برخشود؛ او هرگز به پدر خيانت نميآشكار مي

 . شماردمقدم مي ،آشنايان را بر شكستن عهد و پيماني كه با دشمن بسته است

خداي (با ميترا  ،گذردكند و سياوش از آن ميآتشي كه در داستان سياوش نمود پيدا مي -3-6

مة عنصر آتش در  ه«زردشتيان معتقد بودند كه . ارتباط دارد) خورشيد در فرهنگ ايراني

زا به هيأت آذرخش و به شكل در خورشيد بر آسمان برين، در ابر توفان. جهان پراكنده است

پس آتش ) 193: همان(».شودآيد به دست مردمان زاده ميهنگامي كه  بر زمين مي] و[صاعقه 

 . نمايندة خورشيد يا شكل زميني نيروي موجود در خورشيد است

پس  .كار نيستبيند؛ زيرا خيانتاما آسيبي نمي ،گذردميدر شاهنامه نيز سياوش از ميان آتش 

خيزد؛ چراكه خورشيد حامي وفاداران به به حمايت از او  برمي) نمود زميني خورشيد(آتش 

- شخصيت سياوش در اين داستان به مقام اين هماني با خورشيد نيز ارتقاء داده مي.عهد است

  .شوداو مشاهده مي هايي از نمود خورشيد، در وجودشود زيرا رگه

رنگ درفش توران، سياه است، . ايران در داستان سياوش نماد مشرق و رمز مطلع خورشيد است

از سوي ديگر افراسياب ـ پادشاه اين سرزمين ـ هنگام ظهر كه خورشيد در اوج تابش است، به 

  .رودخواب فرو مي
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  در خـواب راه سپهبد شــود  چو خورشيد بر تيغ گنبد شود

  )118/  426/  2: 1375نامه، به تصحيح خالقي مطلق، شاه(
  

دهد كه داليل و اسناد گوناگوني ارائه مي» از اسطوره تا حماسه«دكتر آيدنلو در كتاب  

  با قبول اين نظريه خوابيدن افراسياب هنگام ظهر،. افراسياب، در اصل يك ديو يا اژدها است

: 1386آيدنلو، . (ديوان از نور مناسبت دارد روزي نيست و با خصلت بيزارييك استراحت نيم

 ) 82ـ  80

توران همانند . با توجه به اين مطلب، سرزمين توران با نور و منبع آن در تضاد است

بهره است، پس توران نماد سرزمين مردگان در اسطورة آدونيس، سرزميني است كه از نور بي

در اسطورة آدونيس منظور از شهر . كندمغرب است يعني جايگاهي كه خورشيد در آن افول مي

اين موضوع، با معني واژة مغرب در فرهنگ انسان بدوي . مردگان، دنياي زير زمين بوده است

رود و در آنجا به پنداشته است كه خورشيد هنگام غروب به زير زمين ميزيرا او مي .يكسان است

  . دهدسير خود ادامه مي

-اين سرزمين در شرقي. واني خود را در زابلستان گذراندسياوش، دوران كودكي و نوج - 3-7

هاي خود را به سوي ترين نقطة ايران واقع شده است، جايي كه خورشيد نيز نخستين گام

سياوش در ايران كه نماد مشرق است به اوج . گذاردبالندگي و كمال در اين نقطه بر زمين مي

شوند زيرا در مقابل او تسليم مي) افراسياب لشكر(سپاه تاريكي . رسدرشد و شكوفايي خود مي

  . نابودي حتمي در جدال نور و ظلمت، از آن تاريكي است

از آنجا كه جهت سير خورشيد پس از اوج در مشرق، به سمت مغرب است، سياوش نيز 

تري داشته شود، البته اين موضوع بايد در بستر روايي داستان، دليل منطقيرهسپار توران مي

گر كرده و نيز با ساختار دليلي كه وجود خورشيدي سياوش را به صورت نمادين جلوه ؛باشد

حكيم . دليلي كه هم واقعي و هم نمادين باشد. نمايانه برقرار كندروايي داستان مطابقتي واقع

خورشيد «. كندتوس، ابزار ساختن چنين دليلي را در ميان مفاهيم آيين زردشتي جستجو مي
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» .گري است و در حال غروب، نمودگار مرگ استماد تولد، آفرينش و روشندر حال طلوع، ن

  . كندو اين امر در سرگذشت سياوش نيز صدق مي) 20: 1387پور، اسماعيل(

  : شودمندي از وجود ميترا چنين عنوان ميدر اوستا شرط بهره
ياري  روهيـر به آن گـروي هم بايستند، مهچون در آوردگاه دو صف پيكاري روبه«

  ) 2، كرده 10يشت(».كند كه از روي اخالص و منش نيك و اعتقاد، به ستايش وي اقدام كندمي
كند كه شرط حمايت شدن از سوي مهر، پاك بودن از نيك اين قانون را يادآوري ميواژة منش

- توجه مي ،اينكه مهر فقط به كساني كه به پيمان خويش وفادارند. گويي استخيانت و دروغ

گرداند؛ سياوش از پدر روي برمي. شويمرو ميدر داستان سياوش نيز با چنين قانوني روبه .كند
- از بازگشتن به بارگاه پدر بيزار است؛ چون آنجا پناهگاه انسان او. زيرا او قصد عهدشكني دارد

پدر، ديگر ). سودابه( ترين عهدهاي جامعه بشري پشت كنندتوانند به محكمهايي است كه مي
خواهد كه فرماندهي سپاه را به طوس هاي او اعتماد ندارد و از او ميسياوش و توانمنديبه 

گاه نمود ميترا اعتمادي به قدرت ميترا؛ پس سياوش كه تجليواگذارد و اين موضوع، يعني بي
  . شتابدگرداند و به سوي افراسياب كه بر عهد خود استوار بوده است، مياست، از آنها روي برمي

آورند، اما را به دست مي» فر«راسياب، هم در اوستا و هم در شاهنامه جزو كساني است كه اف
- مي  گو فر را به دستافراسياب در شاهنامه با كشتن زنگياب دروغ(توانند آن را حفظ كنندنمي

اي است كه آورد؛ اما اين كاميابي، لحظهدرست همانند مغرب كه خورشيد را به دست مي) آورد
  .دهدا از كف ميآن ر

در شاهنامه، صحنة كشته شدن سياوش نيز مانند جلوة خورشيد در هنگام غروب، به تصوير . 8
اي بريدن سر سياوش و ريخته شدن خون سرخ او بر پهناي تشت زرين، صحنه. شودكشيده مي

كند اما بر مهارت تصويرپردازي فردوسي، تر مياست كه اگرچه داستان سياوش را غمناك
  .هاني قاطع استبر

  جدا كرد زان سرو سيمين سرش  يكي تشت بنهـاد زريـن بــــرش

  ونــردش نگـگروي زره برد و ك  به جايي كه فرموده بد تشت خون

  برآمـد  بپوشيد خورشيد و مــاه  يكي بــاد با تيــره گردي سيـــاه

 )2343ـ  2341: 3، ج1384فردوسي، (                     
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  شناسي دربارة دليل ايجاد اساطير گياه ـ خدايان  هاي دانشمندان روانديدگاه ـ4

هايي را انكشاف انسان بدوي پيش از اين بيان شد كه يونگ دليل ايجاد چنين اسطوره

ولي . داندمي» ناخودآگاه جمعي«هاي بعدي از طريق در طبيعت و انتقال اين تجربيات به نسل

اند و الگوهايي پرداختههاي خود به بررسي چنين كهنز فراخور ديدگاهدانشمندان ديگري ني

  : پردازيماند كه به برخي از اين نظريات ميدربارة دليل ايجاد آنها نظرات گوناگوني را ارائه كرده

  

   الگوي گياه ـ خدا در اساطيرديدگاه فرويد دربارة ايجاد كهن - 1- 4
         او ميان . است» عقدة اوديپ«ن اساطيري فرويد معتقد است كه دليل ايجاد چني

كشد كه آثار هر دو نزاع، به پدران و پسران در روزگار پيشين دو نزاع گسترده را به  تصوير مي
در نزاع نخستين، پسران كه از استبداد پدر به . هاي متفاوتي در اساطير منعكس شده استگونه

كنند، البته مطابق نظرية فرويد، انگيزة اين ش مياند، برضد نظام پدرساالري شورستوه آمده
شورش تصاحب زنان و شايد قدرت آنها است؛ اما پس از كشتن پدر بر سر تقسيم غنايم با 

كنند و خود را به در ادامه، به دليل احساس گناه، زنان ايشان را رها مي. كننديكديگر جدال مي
اين فرزندان براي رهايي از احساس گناه، . ندكناند، مجازات ميدليل جنايتي كه مرتكب شده

براي مثال حيوان يا گياه و يا نمادي را جايگزين پدر  .كنندگذاري ميمراسم و تشريفاتي را پايه
آميز از پدر است البته اين عمل به معني اطاعت اغراق. دهند و به پرستش او مي پردازندقرار مي

شود كه كنگرة فروريختة ميزي دربارة نقش پدر باعث ميآچنين رفتارهاي اغراق. پس از مرگ او
گيري از به وقوع پيوستن رخداد پيشين بنا نهاده شود و نظام پدرساالري، بار ديگر براي پيش

ها قوانيني براي نظام خانوادگي وضع شده و فرزندان نسل جديد موظف به پيروي از اين قانون
  ).و گريز از محارم مانند قانون ازدواج با بيگانه(شوند مي

مجدداً تمايالت . با ظهور كشاورزي، اهميت پسران در خانوادة پدرشاهي بيشتر شد«اما 
 )symbolique(اي آنها نسبت به محارم عود كرد وليكن اين بار به نحو اشاره) ليبدويي(شهوي

-مي) تحكم مادر اس در اساطير در كه(زمين  بدين معني كه تخم خود را در دل. ارضاء شد

پيدا شدند كه هم روح ... در اين دوران است كه خداياني نظير آتيس، آدونيس و تاموتس. كاشت
اما احساس ... ورزيدندنباتات بودند و هم خدايان جواني بودند كه خدايان مؤنث به آنها عشق مي
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. استگناه اين مخلوقات آن چنان نبود كه بتوان از شدت آن كاست و اين معني در اساطير پيد
چه خدايان جوان مزبور كه با خدايان مؤنث مادرصفت، نرد عشق باخته بودند، يا مردي خود را 

آدونيس را گراز، . آمدنددادند و يا به خشم خداي پدر نما به هيأت حيوانات درمياز دست مي
آتيس، فاسق الهة سيبل، خداي زمين، از . از پاي درآورد  )مارس(حيوان مقدس آفروديت 

عزاداري پس از مرگ خدايان مزبور و شادي پس از حيات مجدد آنان از . افتاد و مرد مردي
خورشيدي ديگري را تشكيل مي  )پسر(هاي اساسي مناسك مخصوص خداي جمله قسمت

  .)251ـ  249، 1362فرويد، ( »دهد
  

  دوندز و جان راسل هينلز با تأثيرپذيري از نظرية كارن هورناي هاي آلنديدگاه - 2- 4
گويند گران بعدي نيز از آرزوهاي ناهشيار ديگري سخن ميتحليلبعد از فرويد، روان«

در  1988در ) Alendundes(آلن دوندز . كه از اهميتي در همين حد برخوردار است

يعني حسادت (اي از مقاالت خود به تأثر از كارن هورناي از مقايسة رشك تولد مردانه مجموعه

هاي مختلف اسطورة پيدايي آدم و حوا در سفر و شكل) اني از زايشناهشيار مردان در ناتو

ي شمالي به نام غواص زمين يا پوستان بومي آمريكاتكوين و اسطورة رايج نزد بسياري از سرخ

تر، به بياني ساده )24: 1385هينلز،(».گويدشوند، سخن ميهايي كه از زمين مادر زاده ميانسان

هاي مادر به خاطر رشك ناخودآگاهانة مردان در زايش، در اسطوره دوندز معتقد است كهآلن

  .گيرندزمين، پدر و فرزندان اين خدا ـ بانوان، در مقابل هم قرار مي

هايي مانند اسطورة سياوش كه در آنها مردان، راسل نيز معتقد است كه اسطوره

االر در زمينة ناتواني در گيرند، به خاطر رشك جامعة مردسمي قرار تبار جانشين جامعة مادر

در عنايت به رشك باروري كارن هورناي، تقدس «: گويداو در اين باره مي. اندزايش ساخته شده

و ) آسياي ميانه(باروري با رواج قدرت قبايل مردساالر آريايي و نيز سامي در اين محدوده 

ي خود را به  مردان و جوانان جا ،زن مادر و گياه ـ خدايانِ هاي هم جوار، خدا ـ بانوانِسرزمين

گياه ـ خدايي چون ادوني يا آدونيس در فنيقيه، تموز در بابل و بعد در كنعان و سياوش در 

   .)465: 1385هنيلز، (»كنندايران واگذار مي

چون و چراي خود بر نظام قبلي را خواست تسلط بيدر واقع جامعة پدرساالر كه مي

در جريان اين . سازي آثار زن از اجتماع و اساطير اقدام كردهرچه بيشتر، علني سازد، به پاك
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ها و خدايان زن جاي خود را به خدايان مذكر دادند، اما به دليل نقش باروري زن، پاكسازي الهه

 .هاي مربوط به مادر ـ زمين ناديده انگاردنظام مردساالر نتوانست وجود او را حداقل در اسطوره

ها پاك نشد، اما مقام به صورت كامل از متن اين اسطوره) ري و عشقبارو(گرچه وجود الهگان 

بارفتن به جهان  ،كه خدايان گياهي مرد ايگونهبه . ها به شدت كاهش يافتآنها در اين اسطوره

مردگان و بازگشت دوباره از آنجا، نقش ايجاد زندگي دوباره كه پيش از اين بر عهده خدا ـ 

  . ها را در حاشيه قرار دادندن كردند و وجود مادر ـ زمينبانوان بود، در خود نمايا

ـ خدايان مزبور به  گياه. صفات ديگر اين خدايان گياهي، زيبايي مسحوركنندة آنها است

هاي جديد، به گرمي اين صفت كه آن را از خدا ـ بانوان گذشته ربوده بودند، در اسطورهپشت

هاي در اسطوره. كردندگفتند و از آنها بيزاري مينمي پاسخ ،عشق دختراني كه شيفتة آنها بودند

جديد مقام خدا ـ بانوان گذشته آن قدر كاهش يافت كه الهگاني چون آفروديت، اكو، ايشتار و 

در داستان سياوش، سودابه كه خود اسوة زيبايي و جذابيت بودند، شيفتة اين گياه ـ خدايان 

  .ا درخواست كردندگشتند و ملتمسانه رسيدن به وصال آنها ر

دهد كه اين زن بودن شخصيت اصلي اساطير كيليتيو و گل اللة هلندي، نشان مي

تر بوده و ها در مقايسه با اساطير ديگر كه در آنها جنسيت گياه ـ خدايان مرد است، ناباسطوره

ها حداقل نقش باروري خود را در اسطوره اين شخصيت. اندتري شدهخوش تغييرات كمدست

  .اندفظ كردهح

  

  گيري نتيجه

هاي مهم پژوهش حاضر بر آن است كه احوال و خلق و خو و كنش يكي از شخصيت

قهرمان اساطيري سياوش،از اين نظر، . شناسي به بحث گذاردشاهنامه را از منظر علم نوين روان

د يا نفس او اسير نها. هاي مادي و ليبيدويي داردشاهنامه، سيمايي وارسته از قيد و بند لذت

زند و حتي در مواجهه با امارة خود نيست و به همين جهت از ارتكاب خيانت و گناه سرباز مي

سياوش هرچند شاهزاده است . بند استترين دشمن خود به عهد و شرط انساني پايسرسخت
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بار او شدت گرا و غمگين است كه حتي سرگذشت تراژيك و اندوهاي درونولي شاهزاده

سياوش مانند ديگر همانندان اساطيري خود در پيوند بين . را چند برابر كرده است مظلوميت او

سوگ او و رويش درخت سياوشان، او را به قلمرو جاودان . آسمان و زمين باقي مانده است

 .نباتات و درختان بهشتي منتقل كرده است و او مانند الهه و ايزدان مينوي، جاودانه شده است

كاركرد  الگوي مرتبط با آن است كهاي از گياه ـ خدايي و كهناو جلوه ،صيفاتدرواقع با اين تو

 ،در بخش ديگر .در اساطير اقوام ديگر براي اثبات اين گفتار بيان شده است شتايانهم و او

الگوي خورشيد ـ خدا كه شرق محل طلوع و زندگي او و غرب سياوش مظهري است براي كهن

شناسي متن شاهنامه، حركت سياوش به طبق تحليل و تأويل روان .محل غروب و افول او است

شود و سرانجام سمت توران حركت به سوي افول است كه در آن از هستي و روشني خالي مي

به استناد نظر دو نفر از بزرگان علم روانكاوي، فرويد و هورناي، جلوة هنري و  ،در پايان مقاله

دا بيان شده و نقش جنگ و ستيز و ليبيدو و رشك مردانه الگوي گياه ـ خزيباي اساطيري كهن

  .ها، به تناسب ظرفيت مقاله ارائه و بررسي شده استدر توجيه آن فرضيه
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  ها  شتنوپي

كه غريزة زندگي است (eros) انسان تسلط كامل دارد يكي اروس  به نظر فرويد دو غريزه بر. 1

) غريزة مرگ فرويد(بر اساس اين نظريه . و ديگري تاناتوس كه غريزة مرگ و شكست است

تخريب نفس يا پيرامون او است و اين بارسنگيني است كه بر طبيعت  سرانجام يك انسان، در

بشري نهاده شده كه كار او جز سقوط و نابودي پايان ديگري ندارد و انسان با كوشش خود و 

مفهوم و هدف نهايي زندگي رسد كه رخدادهاي هستي سرانجام به اين نتيجة نااميدكننده مي

به نظر فرويد لبيدو يا نيروي شهوت و غريزة جنسي كه در نهاد جاي دارد . فقط مرگ است

شود و حافظ غريزة حيات است و هرگاه اين نيرو به تحليل رود، تاناتوس بر اروس چيره مي

ن غرايزي يونگ نيز با وجود چني. رسدانسان چه از نظر جسمي و چه روحي به يأس و فنا مي

در . اي قائل نبودكنندهدر وجود بشر موافق بود اما يونگ برخالف فرويد، براي لبيدو نقش تعيين

. تر كرده استاين نوع نگرش به جهان را پررنگ) جبرگرايي(ها، تأثير بينش زرواني برخي گزينه

ان در برابر فلك، البته احتمال دارد كه اسطورة زروان و تسلط او بر جهان و يا تسليم بودن انس

: 1377يونگ، .(ضعف در برابر طبيعت  است در اثر قدرت تاناتوس در روان انسان بدوي به خاطر

 )221: 1383و شميسا،  62: 1370و بهرامي،  85

واقع همان پژواك صدا است كه در اساطير يونان، در جهت توجيه اين پديده به  اكو در .2

اساطير يوناني، او پري وراجي بود كه همه از پرحرفي او به  بنابر. شودموجودي جاندار تبديل مي

از . روزي اكو نزد هرا آن قدر حرف زد كه هرا عصباني شد و او را طلسم كرد. تنگ آمده بودند

او در اسطورة نارسيس نيز . توانست سيالب آخر گفتة هر كس را تكرار كندآن پس اكو تنها مي

نارسيس پنداشت كه . دويدوره اكو با سرعتي زياد در جنگل ميبنابر اين اسط. كندنمود پيدا مي

اكو در اين هنگام شيفتة نارسيس شد اما نارسيس هنگامي . او يك گراز است و او را شكار كرد

كه متوجه شد يك پري را شكار كرده است، تصميم گرفت او را به جاي گراز در آتش افكنده و 

كه نمود زيبايي (اما هرگز جايگاه آفروديت و هرا  ،تاكو اگرچه يك پري مؤنث اس. كباب كند

را در اساطير يوناني ندارد و تنها وجه مشترك او با يك زن، جنسيت و شايد پرحرفي او ) هستند
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است و اين وجوه مشترك تنها نكاتي هستند كه او را جايگزين نقش خدا ـ بانو در اسطورة 

ليدي، بريرلي مولي، بريگ آسا، اساطيريونان،  ك پلودن.جهت مطالعه بيشتر ر.(كندنارسيس مي

  .)ذيل اكو و نارسيس

          رسد كه در اين افسانه، توجه به جنبة ظاهري گل الله بيش از اگرچه به نظر مي .3

هاي اصلي و مشترك اما در اين اسطوره نيز زيرساخت ،هاي ديگر افسانه مدنظر بوده استبخش

تري پيدا رنگها نمود كمهرچند اين زيرساخت. خوردچشم مي هاي ديگر هنوز بهبا اسطوره

باختگي در جريان اسطوره، تبديل شخصيت محبوب به وقوع پيوستن عشق و دل. كرده باشند

در اسطوره به يك گياه و تبديل شدن اين محبوب گياهي به يك نماد و مشهور شدن او، 

گير تنها تفاوت چشم. شود، مشاهده ميهاي يادشدههايي هستند كه در همة اسطورهزيرساخت

اين اسطوره با اساطير مشابه ديگر اين است كه جنسيت محبوب در اين اسطوره زن است كه 

 . اين موضوع در مباحث بعدي بررسي خواهد شد

  .601: 1376جهت مطالعة شرح كامل اين اسطوره مراجعه شود به هميلتون،  .4

خواند، نو مردم را به شادي و جشن و سرور فراميال فيروز كه در روزهاي اول سحاجي. 5

او نشاني از زندگي وي در سرزمين مردگان تيرگي صورت . لباسي سرخ و صورتي سياه دارد

  .خداي شهيد شوندة گياهي اين شخصيت در فرهنگ ايراني، جايگزين يا نمادي است از. دارد
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  .پديده: تهران ،چاپ اول ، اساطير يونان، ترجمة محمد نژد،)1351(پلودن، ليدي؛ بريرلي،  مولي؛ بريگ،  آسا،   - 
  .فرهنگ معاصر: تهران، چاپ اول ، فرهنگ جامع روانشناسي روانپزشكي، )1386(اله، پورافكاري، نصرت  - 
  .پژوهيشاهنامه ،چاپ اول آفرينان شاهنامه،، حماسه)1380(كار، مصطفي، جيحوني سيفي  - 
پژوهشگاه علوم انساني و : تهران، چاپ دومهاي شاهنامه، ، فرهنگ نام)1379(رستگار فسايي، منصور،  - 

  .2و  1مطالعات فرهنگي، ج 
  .بهجت: هرانت ،، چاپ اول، اوستا)1379(رضي، هاشم،   - 
  .غزالي: ، تهرانچاپ اول  ،آيين، مباني روانشناسي فرويد، ترجمة ايرج نيك)1348(هال، كالوين،  .س  - 
  .فردوس، تهران، چاپ چهارم، نقد ادبي، )1383(شميسا، سيروس،   - 
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : حماسي ايران، تهران - ، فرهنگ اساطيري )1375(صديقيان، ميهن دخت،  - 

  .1فرهنگي، ج 
  ..دانژه: تهران ،چاپ اول،  يونگ و روانشناسي تحليلي او، )1381(فدايي، فربد،   - 
، به كوشش و زير نظر دكتر سعيد حميديان، )از روي چاپ مسكو(، شاهنامه )1384(فردوسي، ابوالقاسم،  - 

  .قطره: تهران ،چاپ هفتم
  .3پژوهشگاه دائرة المعارف اسالمي، ج  ، شاهنامه، تصحيح جالل خالقي مطلق،)1375(فردوسي، ابوالقاسم،  - 
  ..مرواريد: تهران ،چاپ سوم هاي پندار، ترجمة دكتر بهزاد بركت،، فراسوي زنجير)1384(فروم، اريك،  - 
ـ  -  ــ ـــ ــ ــ  .آشيان: ، هنر بودن، ترجمه پروين قائمي، تهران)1387(، ــ
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ـ  -  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .نقش خورشيد: نيا، اصفهاناوي، ترجمة فرشاد اماني، پنج گفتار در بيان روانك)1381( ،ــ
ـ  -  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .، توتم و تابو، ترجمة ايرج پورباقر، آسيا)1362(، ــ
  ..مرواريد: تهران ،چاپ پنجمفرويد، زيگموند، مفهوم ساده روانكاوي، ترجمة فريد جواهركالم،   - 
  .هادي: خصيت، تبريز، فرض اهللا، روانشناسي ش)1376(زاده كالن، قلي  - 
  .آگه: ، اسطورة  زال، تهران)1369(مختاري، محمد،   - 
  .، فرهنگ اصطالحات روانشناسي، نشر تالش)1378(مقيمي، آذر، محمدباقر،   - 
  .هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهاجر، محمد نبوينامه نظريه، دانش)1384(مكاريك، ايرنا،   - 
  . 8خصيت و روابط، نشر نسل نوانديش، ج ، ش)1386(پور،  فرشاد، نجفي  - 
  .سروش: تهران ،چاپ دومهاي اساطيري در شاهنامه فردوسي، ، نهادينه)1387(واحددوست، مهوش،   - 
  .اساطير: ، سيري در اساطير يونان و روم، ترجمه عبدالحسين شريفيان، تهران)1376(هميلتون، اديت،   - 
  ..اساطير: تهران ،چاپ دومطير ايران، ترجمة باجالن فرخي، ، شناخت اسا)1385(هينلز، جان راسل،   - 
  .ها در ادبيات فارسي، فرهنگ معاصرواره، فرهنگ اساطير و داستان)1386(ياحقي، محمدجعفر،   - 
، اصول نظري و شيوه روانشناسي تحليلي يونگ، ترجمة فرزين رضاعي، نشر )1377(يونگ، كارل گوستاو،   - 

  .ارجمند
  .هايش، ترجمة محمود سلطانيه، نشر جام، انسان و سمبول)1377(گوستاو،  يونگ، كارل - 
ـــ  -  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ها، ترجمة پروين فرامرزي، معاونت فرهنگي آستان ، خاطرات، روياها، انديشه)1370(، ــ

  .قدس رضوي
ـــ  -  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ معاونت  ، مشهد،چاپ دوم ، چهار صورت مثالي، ترجمة پروين فرامرزي،)1376(، ـ

  ..فرهنگي آستان قدس رضوي
ـــ   -  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :، تهرانچاپ دوم ، روانشناسي ضمير ناخودآگاه، ترجمة محمدعلي  اميري،)1377(، ـــ

  .نشر علمي فرهنگي،
ـ  -  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .، ماهيت روان و انرژي آن، ترجمة پرويز اميدوار،  انتشارات بهجت)1374(، ــ
ــ -  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .، نفس ناشناخته، ترجمة جاويد جهانشاهي، نشر پرسش)1367(، ـــ
  
 

  

  


