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 چکیده
شناسی جدید و  نقد ادبی است که بر مبنای روانهای  ترین حوزه شناختی از مهم نقد روان

الگوهای مختلف،  هناین امر با استفاده از کُ. دپذیر میبر اساس نظریات یونگ صورت 

را در موارد گوناگون  ها آن رفتاری  پردازد و کُنش های افراد می به واکاوی شخصیت

از  ،زنان آن های و شخصیت شاهنامهدر این میان کتاب . دهد مورد ارزیابی قرار می

 ها آنکاوی  به بررسی روان حاضر پژوهشدر نظرهای گوناگونی دارای اهمیت است که 

، گردآفرید، های که بر مبنای شخصیت در این تحقیق. یونگ پرداخته شده است ازنظر

را بر مبنای  ها آن پنهان در ذات های الگو هنکُ، است صورت پذیرفته کتایون و تهمینه

فردیت  ،الگوهای مادری در این میان کهن. ایم قرار دادهکاوی  رواننظریات یونگ، مورد 

این  تاآنان را از هر نظر ممتاز نموده  های ، شخصیتهای مختلف در موقعیت آنیموسو 

خوبی  را به ها آنخصیت ی ششناس روانای که از آنان بروز کرده،  های بالقوه امر با رفتار

بیشترین کتایون  مشخص شد که ،شاهنامهبا بررسی افراد موردبحث در  .نشان دهد

فوق را  فتاری او در موارد گوناگون، نظریۀهای ر نشو کُ را داراست الگو کهنهای  نشانه

های آنان صورت  و توصیف رفتار یاین پژوهش با روش تحلیل .سازد بیشتر برجسته می

و با استفاده از  ارزیابی کندرا  شاهنامهشخصیت هرکدام از زنان موردبحث در  تا گرفت

 .ایدخوبی تفسیر و تبیین نم را به افراد این های مختلف هریک ازالگو کهننظریات یونگ، 

 .، کتایون، تهمینهگردآفرید، یونگ، انهشناس روانفردوسی، نقد  شاهنامه: کلیدی واژگان
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 مقدمه

منظور از نقد » .آید شمار می های نقد ادبی به ترین حوزه ترین و جدید از مهم ،شناختی نقد روان

این  .گیرد میصورت از فروید به بعد  و شناسی جدید انه، نقدی است که بر مبنای روانشناس روان

 تفاسیر ای را در ادبیات بررسی کرده و برخی از بهترین ناشناخته های وسیع و کامالً حوزه ،نوع نقد

اما آنچه از هر لحاظ ؛ (420: 0181 شمیسا،)« وجود آورده است بهدر باب آثار پیشرو ادبی ادبی را 

های  جنبهخصوص از دیدگاه فروید و یونگ اهمیت دارد گذر از  ، بهشناختی رواندر نقد 

به مشترکاتی است که در توجه کردن کلی و همگانی، های  شناسی شخصی و رسیدن به جنبه روان

ها و  افسانه مطالعۀ همین براساس»زیرا  وجود داشته است؛( ها ها و اسطوره افسانه)ها  انسان میان همۀ

بنابراین باید ؛ (74: 0189 اقبالی و دیگران،)  «شناسی توده را فهمید توان روان می ست کهها اسطوره

پردازد، با ادبیات که  دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان می عنوان بهی شناس روانارتباط گفت، 

شناسی ادبی  روان»ای به نام  ن نزدیک است که شاخهمحیط بر اوست، چنا تأثیرموضوع آن انسان و 

یک اثر  پس (.84: 0171وارن،  ولک و) «مده استآ وجود بر اساس مشترکات این دو دانش به

ای از تخیل، الهام و اندیشه  اثر ادبی آمیزه»ادبی با امور روانی انسان ارتباط تنگاتنگی دارد، زیرا 

ن برای برانگیختن احساسات و تا از آ ورده استآوجود  آن را بهاست که ذوق و دانش یک انسان 

 (027: 0184پور و دادخواه تهرانی،  محکی) «خواننده استفاده کند عنوان بهری عواطف انسان دیگ

با جهان  ها آندهد، درگیری  فرهنگ پیوند می باکاوی، هنر و ادبیات را  آنچه روان»بنابراین 

رو  به رو خودآگاهشود تا ما با ضمیر نا عوامل سبب می نیا .(74: 0189، صنعتی) .«هاست اسطوره

 یعنی آن قسمت» ی نامیدعجم خودآگاهضمیر نایونگ آن را که  خودآگاهناشناخت ضمیر  .شویم

. (094: 0187 یونگ،)« کند می از روان که میراث روانی مشترك نوع بشر را حفظ و منتقل

 ضمیر آگاه را به تجربه کردن صورت مثالی ،خودآگاهاگر کاوش در ضمیر نا»همچنین باید گفت 

که این ( 49: 0171یونگ، )« .برساند، فرد با تضادهای ژرف بشری مواجه خواهد شد (الگو کهن)

های  و فرهنگ  اسطوره درو  های گوناگون مشهود های مختلف در شخصیت امر به صورت

 و دهد شکل میای از تصاویر ذهنی جهان شمول را  مجموعه که درنهایتموجود است  گوناگون

فقط راهی برای  الگوها نه تفحص در کهن» شود، بنابراین شناخته میالگو  در مکتب او با نام کهن

 .«متون ادبی و آثار هنری بوده و هست ای برای قرائت نقادانۀ لکه شیوهفهم رفتار عام بشر، ب

ای مناسبی برای پژوهش ه زمینه الگو کهن ازنظرکه ثار ادبی یکی از آ .(8: 0184 بیلسکر،)
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 ،ای از اساطیر مجموعه عنوان به است که فردوسی ۀشاهنامخورد،  در آن به چشم می شناختی روان

کتاب فوق،  در، های ما را در خود جای داده است اندیشهو  ها ای از باور بخش گسترده

 شاهنامههای  فردوسی در توصیف شخصیت وشده  دادهپردازی به بهترین نحو ارائه  شخصیت»

های پنهان روانی و  توان به الیه می شناختی روانای تصویرپردازی کرده است که با تحلیل  گونه به

 (.92: 0188 ،قبول و یاحقی) «دست یافت ها آنشخصیتی 

 .مسئله و فرضیه پژوهش

قش زنان در آن رود ن یک اثر حماسی است و بر همین مبنا انتظار می شاهنامه که اینبا توجه به 

شوند و عامل  ساز حماسه می گاهی زنان زمینه شاهنامهگفت که در باید حائز اهمیت نباشند، اما 

بحث و بررسی است که در این  قابل شناختی روان ازنظراین امر و  ها تلقی خواهند شد اصلی رویداد

های الگو کهنپرداخته شده و  شاهنامهرفتار زنان بررسی  به ،پژوهش با استفاده از نظریه یونگ

 .مورد واکاوی قرار گرفته است ،آنان

 .پیشینه پژوهش

فصلنامه . «ونگی اتیبراساس نظر شاهنامهزال در  ٔ  هاسطورتحلیل » .طیفه سالمت باویلل .0
 .0178بهار و تابستان . شماره سوم. سال دوم. علمی تخصصی شفای دل

و  خودآگاه، ناخودآگاهفردیت، خود،  فرایند الگوهای فوق، به بررسی کهن نویسنده در مقالۀ

از چگونگی تبلور هریک  که پرداخته است ...و وهایی نظیر قهرمان، سایه، پرسوناالگ همچنین کهن

یی نظیر تولد لگو  ا های کهن اصلی تحقیق مشخص و به موقعیتۀ مسئل عنوان بهشده را  موارد بیان

 ۀدر اسطور ،دهد که طبق نظریات یونگ پژوهش نشان مینتایج این  .ه استکرد دوباره نیز اشاره

که تحول او را به پرسونا شاهد  الگوی سایه الگوی مادر، سام نمود کهن زال، سیمرغ بیانگر کهن

الگوی قهرمان است که پس از دشواریها و گذر از  هستیم، رودابه نمود آنیما و زال تبلور کهن

تأویل  قابل فردیت فرایندشخصیت زال در چارچوب  کهد یاب های فراوان تولدی دوباره می آزمون

 .است

فصلنامه « سودابه و رودابه تتحلیل روان کاوانۀ شخصی». اشرف خسروی، اسحاق طغیانی .4

 .0187. 40شماره . 00سال  .یزد نامه کاوش

دو معشوقه مهم و  ،سودابه و رودابههای  در تحقیق مذکور، نویسنده به بررسی شخصیت

در  وآگاه است  منفی و دیگری آنیمای مثبت ناخود که یکی آنیمای پرداخته است شاهنامهاثرگذار 

میان  دوگانگی ،نتایج این تحقیق نشان داد. کنند ردوسی نقش و کارکرد مهمی ایفا میف ۀحماس
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تواند مثبت و یا  می خودآگاهبیانگر این نکته است که آنیما در برخورد با  های مذکور، شخصیت

 .است اراده در ساختن فرد و جامعه ۀنتیجآن، اهمیت و نقش که  شدمنفی با

. جستارهای ادبیمجله « شاهنامهشناسی شغاد در  تشخصی» .احسان قبول، محمدجعفر یاحقی .1

 .0188بهار . 094ش

 ازنظر در این تحقیق، نویسنده به بررسی شخصیت شغاد و علل قتل رستم به دست او

های  با نابهنجاری ها آنمقایسه  ، بهها شانهها و ن بررسی توصیف که بای پرداخته است شناس روان

شغاد دچار اختالل روانی عقده  که و درنتیجه مشخص شد پرداخته شناسی روانی در دانش روان

 .استساز قتل رستم گردیده  و همین امر زمینه بوده حقارت

که  شاهنامهی زنان شناس رواننقد  ش، باید گفت که تحقیق حاضر دربارۀبا توجه به پیشینه پژوه

 .صورت گرفته، از نوآوری برخوردار است« نهیو تهم ونیکتا ،گردآفرید»های  بر مبنای شخصیت

 .بحث و بررسی

 .نژادی و صور مثالی است ۀ حافظۀنقد ادبی بیشتر به دلیل نظری ۀشهرت و اهمیت یونگ در حوز

 صورت بهجمعی ازلی وجود دارد که  خودآگاهدر زیر سطح ظاهری آگاهی، نا»وی معتقد است 

ضمیر  :گوید وی می ؛آمده استبشری، در ۀاعضای خانوادهمۀ  عامل روانی مشترك و موروثی

های رفتاری خود  ساخته، یا گونه چون بدن او خصایص ازپیش بشر مانند یک لوح سفید نیست و هم

های ازلی و صور  تصویر مایۀ بنعوامل ساختاری تحت عنوان او به تجلی و بازتاب این . را داراست

شناسی  گذار مکتب رواننیونگ بنیا .(074: 0171 آل گورین و دیگران،) «کند مثالی اشاره می

نظر او  به. دهد وی در ساخت روان آدمی به علیت و غایت اهمیت یکسان می. تحلیلی است

های  ی نسلهای گذشته و حت اساس تجارب جمعی و تصاعدی نسل شخصیت انسان امروزی بر»

نژادی و تاریخی  برای گذشتۀ تی که یونگیاهم .(44-40: 0174 شاملو،) «اولیه شکل گرفته است

مذاهب،   اسطوره به مطالعۀ یرشناس دیگ شد که پیش از هر روان سببشخصیت فرد قائل بود 

 را واحدییونگ شخصیت » .های اولیه بپردازد داب رسوم انسانآی قدیمی و عقاید و  ها لسمبُ

متقابلی  تأثیردیگر جدا هستند ولی  داند که گرچه از هم های روانی مختلف می متشکل از سیستم

 خودآگاهانمن، : ند ازا های اصلی عبارت امنظ .ندا های اصلی در ارتباط با نظام نسبت به هم دارند و

 «و خود، سایه تایپ، پرسونا، آنیما، آنیموس رکیجمعی و آ خودآگاههای آن، نا شخصی و عقده

 .(002: 0171 شولتز،)
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یونگ ارائه شد، باید گفت که این نظریه در  ر توضیحات مختصری که در باب نظریۀبناب 

را زنان محبوب و مقدس و  شاهنامهآفرین  بیشتر زنان نقش زیرا ،واکاوی است قابل شاهنامهکتاب 

شهریاران و قهرمانان و  پرورنده، آموزنده و نگاهدارندۀ دهند که زاینده، خردمندی تشکیل می

شوند و حتی در  گر و راهنمای همسران و فرزندان خود می یاری شاهنامهاین زنان در . شاهزادگانند

های پهلوانی سزاوارترین سخنان  در بیشتر داستان»طور کلی  به. ترند مواردی نسبت به آنان خردمند

گویند زیرا  سخن بسزا می شاهنامهزنان  .شنویم را از دهان مادران و همسران و دختران پهلوانان می

در این . (4: 0170 کیا،) «اندیشندجا که باشند، آزاد همه حال و هر ند و چون خرد دارند در خردمند

 .خواهیم پرداختاز منظر یونگ  شاهنامهپژوهش به بررسی بعضی از زنان 

 .گردآفرید .1

 شناختی روان ازنظراولین موضوعی که  .آفرید است گرد شاهنامهو جنگاور یکی از زنان دلیر 

باید گفت که  مذکوردربارۀ واژۀ  .قهرمان بودنش است، استبررسی  قابل گردآفرید ۀدربار

کوشد عناصر درونی شخصیت خود را کشف و به  شناختی دارد که می قهرمان، مفهومی روان»

 «فداکاری و ایثار است»، انهای قهرمان یکی از ویژگی. (49: 0189 هندرسن،) «اثبات رساند

؛ اسیر شدن گردآفریدالگوی قهرمان  از عوامل بروز کهن( 077: 0171 گورین و دیگران، ال)

در راه ایرانیان و مردمان دژ  گردآفریدسهراب است، به همین دلیل  ۀوسیل نگهبان دژ به

 :رود سپاه تورانیان می کند و یکه و تنها به مبارزۀ می ازخودگذشتگی

 در آن کار جای درنگـنبود ان  واران جنگـدرع سد ـوشیـبپ

 رگ رومی گرهـر تـر سـزد بـب  رد گیسو به زیر زرهـان کـهـن

 رـادپایی به زیـان بـر میـکمر ب  رود آمد از دژ به کردار شیرـف

 (011: 4ج. 0197، فردوسی) 

زمانی خوب شناسانده ، شاهنامهزنان »این است که  شاهنامهزنان  ۀتوجه دربار قابل اما نکتۀ

در چنین وضعی است که حساسیت و عاطفه و شخصیت . که با آزمایشی روبرو گردند شوند می

سهراب به دژ سپید  در پی حملۀ گردآفرید. (008: 0170، شناسالمی ندو) «کند پیدا می آنان نمود

ها، الگو کهن؛ که یکی از این برد می  پی (الگوی قهرمان و آنیموس کهن)اش  به عناصر درونی نهفته

با گرفتار شدن قهرمان  گردآفرید ؛الگوی قهرمان است ترین ویژگی کهن مهماز  و نجات بخشی

 .شود به کردار یک قهرمان و نجات دهنده راهی میدان رزم با سهراب می، دژسپید
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 نبد مرغ را پیش او بر گذر  کمان را به زه کرد و بگشاد بر

 (014: 4ج. 0197فردوسی، )

کار اصلی قهرمان، انکشاف »ی این است که شناس رواندیگر در باب قهرمان از منظر  نکتۀ

ای که بتواند  های خودش، به گونه ها و توانایی خویشتن فرد است؛ یعنی آگاهی به ضعف خودآگاه

که فرد توانست آزمایش اولیه را پشت سر  رو شود، به محض این با مشکالت زندگی خود روبه

گویی مرگ  ،دهد قهرمان مناسبت خود را از دست می ۀپختگی شود، اسطور حلۀگذارد و وارد مر

توجه به توضیحاتی که بیان  با .(71: 0172، هال و نوردبای) «نمادین قهرمان دوران پختگی است

با  گردآفریدزمانی که : برای مثالکامال بارز است؛  گردآفریداین صفت در وجود  شد باید گفت،

توانایی  ،او در آغاز نبرد. برد می های خود پی ها و توانایی کند، به ضعف سهراب زورآزمایی می

 :دهد خود قرار می تأثیرکند و او را تحت  شناسد و به همین دلیل بر سهراب غلبه می خود را می

 چپ و راست جنگ سواران گرفت  به سهراب بر تیر باران گرفت

 (014: 4ج. 0197فردوسی، ) 

در صدد  ،تواند به پیروزی برسد شود که در برابر سهراب نمی متوجه می گردآفریدوقتی اما 

الگوی قهرمان که در  کهن واسطۀ بهو  آید چنگ سهراب برمیاز  یای برای رهای یافتن چاره

گیری است و از مخمصه  در شرایط سخت و بحرانی قادر به تصمیم ؛نهفته است شخودآگاهنا

مرگ نمادین وی است؛ در واقع  منزلۀ کست خوردن از سهراب که بهاو با ش. دهد نجات میخود را 

 :گیرد در مسیر دوران پختگی قرار می

 ت زودـرگاشـبپیچید ازو روی ب  ودــا او بـسنـده نـبـه آورد بـبـ

 گردآفریدخت ـاویـت کـبـدانس

 

 

 

 مر آن را جز از چاره درمان ندید

 (011، همان)

بررسی  قابل گردآفرید شناختی روان ۀکه دربار است از دیگر مواردیی آنیموس الگو کهن

شناسی  در مکتب روان ،ابتدا به توضیحات مختصری درباب آنیموس خواهیم پرداخت .است

، هم نر و هم ماده استهر فردی یونگ، هیچ انسانی دارای روان مطلقا مردانه و زنانه نیست، یعنی 

زنانه مرد و  جنبۀ. دارد و هر زنی مردی بالقوههر مردی یک زن بالقوه در خود » بدین صورت که

 «آورد حیات انسان دوام می در سرتاسر دورۀ خودآگاهنا صورت به مردانه زن جنبۀ

 های شوند که یک جنس، ویژگی ها سبب می تایپ این آرکی» بنابراین (022: 0172پور، آریان)
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آنیمایی که در خودش وجود  ت دیگر، مرد طبیعت زن را بر پایۀعبار به ،جنس دیگر را نشان دهد

 «کند و اساس آنیموس درونی خود، شناسایی می  شناسد و زن نیز طبیعت مرد را بر پایه دارد، می

پدیدآمده از  ،درون زنان های مردانۀ ویژگی»یونگ بر این باور است که  (47: 0174شاملو،)

ادی زن با مرد ژهای ن تجربه ۀست، اما این امر را بیشتر نتیجی نرینه اهای جنس ها و هورمون کروموزم

ه وجود دارد که با دیدن مردی بالقو نیز گردآفرید خودآگاهدر نا. (81: 0188 سیاسی،) «داند می

ژسپید در د گردآفرید .کند شود و نمود پیدا می شکست هجیر و اسیر شدن او، بالفعل می صحنۀ

ها  قاعدتأ از دوران کودکی با انواع سالح و نبرد ،این دژ است فرماندۀسکونت دارد و پدرش 

 .از وجود وی است ئیآشنایی دارد و جنگاوری جز

 همیشه به جنگ اندرون نامدار  زنی بود برسان گردی سوار

 که چون او نیامد ز مادر پدید  گردآفریدود ـام او بـجا نـک

 (014: 4ج. 0197فردوسی، )

کمک کند  تواند به او درونی که کار مردم در دژ سپید، دفاع از سرزمین است؛ میاین باور 

الگوی آنیموس دارای صفاتی مردانه همچون سردی، لجبازی،  کهن. همتا شود که جنگاوری بی

با  گردآفریدبنابراین آنیموس  ،است... شجاعت و  ،جویی، اعتماد به نفس  گری، ستیزه پرخاش

در  .آید پدید می گردآفریدنش و رفتار مردانه در ای فراافکنده شده و کُ رهای مردانهوچنین با

زنان  خودآگاهنا ۀالگوی آنیموس، مظهر طبیعت مردان کهن» :تکمیل توضیحات پیشین باید گفت

 صورت بهکند و اغلب  تخیالت جنسی نمود پیدا می صورت بهروان به ندرت  این عنصر نرینه. است

ای علنی و با پافشاری دست به ترویج  هنگامی که زن به گونه. گردد مقدس پدیدار می اعتقاد نهفتۀ

کوشد با برخوردهای  یا می (در میدان نبرد گردآفریدمانند یله کردن ) زند اعتقادات مردانه می

هال و ) «کند خود را آشکار می به آسانی روان مردانۀ نهفتۀ بار اعتقادات خود را بیان کند، خشونت

با پوشیدن لباس و کاله جنگی، کمر بر میان  گردآفرید بینیم، می شاهنامهدر  .(482: 0172، وربادین

آنیموس به  ،شکست هجیپس از  .دهد بستن و یله کردن در میدان نبرد آنیموس خود را نشان می

درونی آنیموس  ،گردآفرید. کند آید و زمینه را برای بروز آن فراهم می می گردآفرید خودآگاه

شوند  مردانی کشیده می سوی بهکند زیرا زنان، همیشه  خود را در این زمان بر سهراب فرافکنی می

 و سهراب( قهرمان) گردآفریددر واقع نبرد میان . های آنیموس درونشان را دارند که ویژگی

خویشتن  «من»  گرایانه های واپس دهد که بر گرایش این اجازه را به او می( گردآفریدآنیموس )
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با چنین فراافکنی به اوج نیرومند و توان  گردآفریدالگوی  کهن. ن را آشکار کندآپیروز گردد و 

لجبازی، » آنیموس های منفی از ویژگی .کند رسد و شخصیت دختر مردنما را پیدا می خود می

 ناپذیری در های لجبازی، سردی و دسترس گیویژ ۀهم. سرکش و سردی و دسترسی ناپذیری است

که این  (482: 0171یونگ،) «آیند وجود می  ها، ساخته و به روان آن زنان، از سوی نرینه

رزمش دختری  شود هم هنگامی که سهراب متوجه می .نمایان است گردآفریدخصوصیات در 

 :خواند را به آشتی فرامی گردآفریدکند و  است به او ابراز عشق و عالقه می

 روی جنگ جستی تو ای ماه چرا  بدو گفت کز من رهایی مجوی

 (014: 4ج. 0197فردوسی، )

اسیر  تا او آید می گردآفریدبه سراغ  (لجبازی، سرکشی و سردی)ویژگی منفی آنیموس اما 

با رد عشق  گردآفرید ،شود ای از دست سهراب رها می ستن حیلهکار ب با بهو شود سهراب ن  خواسته

عنصر »، زیرا است گردآفریداین همان خالقیت  وکند  ز تسخیر دژ سپید جلوگیری میا ،سهراب

ای چون خالقیت،  قدر شود و زن را به صفات مردانه تواند یک همراه درونی گران روان می نرینه

 این امر گردآفریددر  که (474: 0171یونگ،) «گرداندشجاعت، عینیت و خرد روحی آراسته 

آنیموس است که در شخصیت گرآفرید های مثبت  از ویژگی دیگر شجاعت یکی .افتد اتفاق می

باکانه و جسورانه پا در میدان نبرد  بارز زنانی است که بی نمونۀ گردآفرید ؛شود وضوح نمایان می به

 .است گردآفریدچشم امید ایرانیان بعد از شکست هجیر به  .نهد با سهراب می

 ه ابر بلندـد بـرآمـدش بـسمن  ازو فکندـه بـه زه را بـان بـکم

 عنان و سنان را پر از تاب کرد  زه را سوی سهراب کردـر نیـس

 (014: 4ج. 0197فردوسی، )

 :دارد می کند که سهراب را به شگفتی وا سرعت عمل می قدر به آن او

 ه آوردگاهـد بـر آمـنین دختـچ  شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

 (014همان، )

صورت نیروی  به ،روان انکشاف عنصر نرینه نخستین مرحلۀتوجه این است که  قابل نکتۀ

ورزشکار عالقه  زنانی که در عالم بیرون به مردانمثال باید گفت  طور به. شود جسمانی آشکار می

 شاهنامهزنان  ، ازجملۀاند به این شناخت از آنیموس خود رسیدههستند که و کشش دارند افرادی 
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موس شخصیت آنی. را نام برد گردآفریدتوان  میاند  شناخت از آنیموس رسیده که به این مرحلۀ

 .شود ن در سهراب نمادینه میآپهلوانان و دالوارن دژ، رستم و پس از  در وجود همۀ گردآفرید

 کمر بر میان بادپایی به زیر  کردار شیر فرود آمد از دژ به 

 (014همان، )

 :برد پی گردآفریدتوان به نیروی جسمانی و قدرت بدنی  در ابیات زیر می

 دمید ر سان آتش همی برـه بـک  گردآفریدد ـراب را دیـو سهـچ

 ندـر بلـه ابـمد بـرآندش بـسم  ندـازو فکـه بـه زه را بـان بـکم

 عنان و سنان را پر از تاب کرد  زه را سوی سهراب کردـر نیـس

 (010همان، )

با روح خالق و مبتکر به  گردآفریدداشتن روحی مبتکر است که های آنیموس،  از دیگر جنبه

رهاند و پس از یافتن چاره به گفتار متوسل  گردد و خود را از دست سهراب می دنبال چاره می

 :شود می

 :دهد های دروغین می و ضمن پند دادن سهراب، به او وعده

 ودـر بـتـهـار مـن کـتـرد داشــخ  ـر بـودــهتـب مازیــنـهـانـی بس

 پاهـده سـرکشیــف بـان دو صـیـم  ن آهو ز هر سو مخواهـر مـهـز ب

 ر این آشتی جنگ جستـد بـایـبـن  به فرمان تست ژون لشکر و دـکن

 دژ و گنج و دژبان سراسر تراست

 

 

 

 چو آیی بدان ساز کت دل هواست

 (همان)

خرد و اندیشۀ تجسم  ،گردد نمودار می گردآفرید آن آنیموس واسطۀ بهای که  آخرین مرحله

مذهبی  نند عنصر مادینه نقش میانجی تجربۀروان نیز ما در این مرحله، عنصر نرینه» اوست شخصی

همین امر در نبرد با رستم بارز است، بدین (. 1117: 0171یونگ،) «کند مانند پیشگویی را ایفا می

 رــیـردار شـه کـران بـان دلیـیـم  ت ای دلیرـمود و گفـدو روی بنـب

 رز و شمشیر و آهنگ ماـرین گـب  اـن جنگ مـر ایـر نظاره بـدو لشک

 ر از گفت و گویـسپاه تو گردد پ  کنون من گشایم چنین روی و موی

 ردـه دشت نبـری او بـا دختـه بـک

 

 

 

 ن سان به ابر اندر آورد گردـدیـب

 (014همان، )
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را مورد به تمسخر  رود و وی پس از فریب دادن سهراب به درون دژ می گردآفریدصورت که 

 :گیرد می

 دـه بـنـگـریــرآمـد سپباره به ب  گردآفریددیـد نــبـخراوان ـف

 نگفت کای شاه ترکان چی نچنی  چو سهراب را دید بر پشت زین

 م ز دشت نـبردـدن هم از آمـه  بازگرد چنین؟ی چرا رنجـه گشت

 د جفتـران نیابنـکه ترکان ز ای  گفت او را به افسـوسو ندید بخ

 (014همان، )

دهد و او را از عاقبت شومی که در انتظارش  اش سهراب را انذرز می با خرد و اندیشهسپس 

 :دهد دارد و به او هشدار می حذر می است بر

 پاید ـداریـن نـتـا تهمـا بـمـش  نبد ز جایـاه و رستم بجـنشـشه

 بر سرت دـد ز بـه آیـم چـدانـن  رتـشکـده از لـکی زنـاند یـنم

 باید نهفتـان بـگـلنـی از پـمـه  سفت و  دم کین چنین یالدریغ آی

 خورد گاو نادان ز پهلوی خویش بازوی خویش ن بهایم نباشی بس

 (همان) 

شورمندی یا « آروس مادرانه» معادل یونگ همزاد مؤنث را»بحث دیگر این است که  قابل نکتۀ

در زنان ( خرد یا منطق)یعنی آنیموس را معادل کالم داند و همزاد مذکر  عشق در مردان می

جسارت، خرد و اندیشۀ  واسطۀ به گردآفریدپس باید گفت، (. 24: 0184بیلسکر،) «شمارد برمی

کند  سهراب را از سرانجام شوم این نبرد آگاه می (اش الگوی نرینه کهن) استوار برگرفته از آنیموس

ازحد سهراب مانع از دریافت و درك این سخنان  بیشجویی  خواهی و برتری قدرت ۀاما عقد

 .شود می

الگوی  جنگندگی که بر بنیاد کهن خوی و کشاکش و پرخاشگری گفت توان می پایان در

بایست بر مرد یا مردانی با خوی  زن یا دختری گذاشته شده است، می آنیموس در نهاد هر

درونی را  نهفتۀ خودآگاهن نیروی نابتواند ایتا زن  سلحشوری و جنگاوری همسانی و برابری کند

 خود را بر پهلوانان قلعه نیز آنیموس گردآفرید .ل دهد و بر آنان فرافکنی کندراحتی به بیرون انتقا به

شما » :گوید ای که در سخنان خود به سهراب می به گونه، کند تر از همه بر رستم فرافکنی می و مهم

کامل و بارزتری از  داند که رستم نیز نمونۀ می گردآفرید (.012، همان)« د پایبا تهمتن نداری
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های برابر و مساوی؛  ، با چنین فرافکنیگردآفریدی الگو کهناین بنابر کشی و جنگاوری است؛ کین

موضوع  عکس این دقیقاً شود؛ تنها آن گاه که اسیر سهراب می .رسد به اوج نیرومندی و قدرت می

س و همچنین با استفاده از های مثبت آنیمو بار با بهره گرفتن از دیگر جنبه دهد اما این رخ می

رهاند و برای بار دیگر سعی در بکار  هویت زنانۀ فارغ از آنیموس، خود را از چنگ سهراب می

به  ااز همان ابتدای داستان که نقش قهرمان دژ ر گردآفریددر واقع  .کند میاش  گرفتن نیروی نرینه

 -ویژه آنیموس به -شخودآگاهدر نا صر نهفتهرد؛ سعی در شناخت و شکوفایی عناگی عهده می

 آنیما و آنیموساهمیت »زیرا که ؛ گیرد شناسی قرار میو با قبول این نقش در مسیر خودکند  می

ز در نبرد نی گردآفرید (.014:0171زشولت) «برای سالمت روان در آن است که هر دو باید بیان شود

دهد و  اش بروز می ا خصوصیات جنسیرا همراه ب( پرخاشگری) خودبا سهراب خصایص مردانۀ 

یکی از  گردآفریدای  توان گفت که شخصیت اسطوره بنابراین می؛ کند آن را بیان می

 .برای زنان ایران زمین استهای ایرانی الگو کهن

 کتایون .2

 و گشتاسب داستان روند در که است روم قیصر ودختر گشتاسب همسر شاهنامه در کتایون

که در  الگوی مادر است از صفات بارز آنیموس کهن .کند می ایفا را مهمی نقش اسفندیار، ماجرای

فردوسی در داستان پادشاهی لهراسب به چند صفت بارز او  .کردار و رفتارهای او نمود بارزی دارد

 :کند  اشاره می

 خردمند و روشندل و شادکام  یکی بود مهتر کتایون به نام

 (07: 2ج. 0197فردوسی، )

دارد را بر عهده از همان آغاز داستان نقش یاریگری و راهنمایی اسفندیار ، شاهنامهدر کتایون 

و در کتایون بارز  انهالگوی مادر نمودی از کهن که این ویژگی، سعی در نجات فرزندش داردو 

کتایون زنی . و مهربان بودن است هوجه مراقبت کنند ،الگوی مادر یکی از خصوصیات کهن. است

و آگاهی ترین هم وغمش محافظت از اسفندیار  جوست که بزرگ با خرد، با حس و عاطفه و صلح

در شکل آنیما و معشوقه بلکه در هئیت زنی زیبا  تنها نهصورت مثالی مادر نیکوکار . دادن به اوست

است که  انه بودنشنیکوکار ،الگوی مادر کهن» .کند ز میو مهربان که یار و یاور قهرمان است برو

ال گورین و ) «مهلکه برهاند او را از خواهد شتابد و می در مواقع سختی و خطر به کمک فرزند می
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خوار فرزند است و زمانی که اسفندیار از پدرش شکایت  کتایون نیز غم .(078: 0171دیگران،

 :شود کند نگران فرزند می می

 همه پرنیان خوار شد بر برش  گفتار او مادرش غمی شد ز

 (474: 2ج. 0197، فردوسی)

همان شعور « من» .است خودآگاههای ساخت شخصیت از دیدگاه یونگ من یا  یکی از سیستم

ها و افکار و تمایالت و عواطف و  است که از احساسات و خاطره خودآگاهظاهر یا ضمیر 

تواند معلوم او باشد، تشکیل یافته و علم شخص  است، یا میچه معلوم شخص  کلی از هر آنطور به

، خود» توان گفت که بنابراین می؛ (717: 0188 سیاسی،)« سازد ش میسر میرا به وحدت و هویت

و د کن یذهن کتایون هم بسیار هوشیارانه عمل م( 018: 0171شولتز،) «ذهن هوشیار است همان

 .آگاه بودروشنی از نیت گشتاسب  او به ،داندیش می

 اهـردار شـامبـد ورا نـشـبخـن  بدانست کان تاج و تخت و کاله

 (474: 2ج. 0197، فردوسی) 

های  خوش محرك تما پیوسته در طول زندگی دس» باید گفت که خودآگاهیا « من»ۀ دربار

آن برآییم، از  ۀمؤثری از عهد طور بهها بیش از آن است که بتوانیم  داری هستیم که وسعت آن دامنه

معنا،  هایی که بی باید محرك. گر باشیم گذرد گزینش چه پیرامون ما می این رو باید در ادراك آن

 ،زشولت)« دهد انجام می« من»این کنش حیاتی را . آور و تهدیدکننده است بپاالییم نامربوط، زیان

 :در نهاد کتایون به شیوۀ خاصی بارز است« من» این. (047: 0171

 دست منمای ن تیزـکـری مـیـدل  از سیستان در جهان جای هستجز 

 ام بشنو سخنـربان مـهـن مـاز ای  نــکـی مـیتـسار دو گــاکـرا خـم

 (112: 2ج. 0197، فردوسی)

توان گفت کتایون  بنابراین می؛ کند نانش خود را مادر مهربان خطاب میکتایون در سخ

ای که خود او هم به آن  هر شخصی باشد را داراست به گونه احساسات و عواطفی که باید معلوم

مرد  ،نگیوتوجهی دارد،  قابل الگوی آنیموس در شخصیت کتایون نیز نمود کهن .کند اشاره می

انکار آگاه است که او به  قابلاز این واقعیت غیر زن امروزی،» :نمایاند درون زنان را این گونه می

 (.019:0187، یونگ) «یابد مگر در حالت عشق رد دست نمیباالترین و بهترین چیز در خو

نخست در  شود؛ فرافکنی می ،یخودآگاهی همگانی به خودآگاهی ناآن زمان که از ژرفا ،آنیموس
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های آنیموس  شوند که ویژگی میمردانی کشیده  سوی بههمیشه  ،زنان .شود پدر هر زنی نمادینه می

باره با دیدن  که یک سوی زنانگونه مردان برگزیده از  این پس بر این اساس، .درونشان را دارند

الگوی آنیموس زنان خواهد  نماد کهن« خواهم همان است که من می» گویند، با خویش می ،ها آن

ادینه نه( عشق در یک نگاه)خود  ها بر شوهر آن زنانی است که آنیموس آنۀ کتایون ازجمل .بود

نگاه بیند و آ که گشتاسپ را در خواب می شود بیرون افکنده میایون زمانی به آنیموس کت .شود می

 .نشیند گشتاسپ میشده بر دل  افکنده بیرون هدرنگ این الگوی ب بی .بیند که در بیداری باز او را می

یش رؤیااش که او را در  رون خویش را بر نخستین مرد زندگیبه این معنا که کتایون این مرد د

خویش را به  ی زنان،رؤیاالگوی آنیموس در  کهن»یونگ  زیرا به گفتۀ؛ کند ی میدیده فرافکن

کتایون پیوند خود با  (.471:0171 یونگ،) «گرداند ۀ مرد یا گروهی از مردان پدیدار میگون

ردانی در واقع تمامی م .یابد میای که ریشه در روان دارد، در ی اسطورهرؤیادر یک گشتاسپ را 

، شوند آنان میشیفته و فریفته  ،، در نگاه نخستینای های اسطوره که زنان پر شور و شر حماسه

ها  الگو نیز در اسطوره ین کهنپس ا .تواند باشد الگوی آنیموس آن زنان می از کهن نمودی بیرونی

الگوی  چرا که کهن ،نماید واین نمادپردازی درست می .دهد ای نشان می خود را در سیمای مردانه

 مرد درون هر زنی است و فرافکنی آن به بیرون نیز باید بر مردان باشد؛راستی که  آنیموس به

دهد،  در پیکرهای زنانه نشان میخویش را  ای، های اسطوره الگوی آنیما در نماد چنان که کهن هم

د عبارت از آنیما شای»: گوید کند و می با شک و تردید بیان می یونگ خود این عقیده راهرچند که 

یونگ در ادامه باید گفت،  .(21: 0171یونگ، )« های ماده در بدن نر باشد اقلیت ژنتعبیر روانی 

بلکه خود  به چگونگی زندگی خواب بیننده بستگی دارد، تنها نهخواب »بر این باور است که 

ز یک ترتیب و او همچنین دریافت که خواب در مجموع ا .بخشی از بافت عوامل روانی آن است

همین  (.440:0171 یونگ،) «گذاشت "فرایند فردیت"آن را  کند و نام میشکل باطنی تبعیت 

. بیند خواستگاری می ۀآن خوابی است که دربار نمونۀ .مسئله در زندگی کتایون نیز بارز است

، مردی غریبه ،مردان شهر جمع شدند و در آن میانبیند که  شبی در خواب میگونه که او  بدین

 :گیرد گلی از او می دستهدهد و  گلی به او می دسته

 ابـدی کشور از آفتـن شـه روشـک  کتایون چنان دید یک شب به خواب
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 دیــا شــریــردم ثــوه مـبــاز ان  دیــدا شـیـرد پـن مـمـی انجـکـی

 ای هــرزانـــی دل آزار فــبـریــغ  ای ـهانـگـیـود بـن بـمــجــر انــس

 رگاه شاهـر سـن بوــش چتنـشسـن  اهـــدار مـه دیـرو و بــاالی سـه بـب

 گ و بویـه رنـدی دستـستـو زو ب  تایون بدویــای دادی ک هـکی دستـی

 (08: 2ج. 0197، فردوسی)

های  د روان کاوی و راه بردن به نهفته، در زمان ما از دیرؤیا»همچنین باید گفت که 

ن روزها، قیصر در همابنابراین ؛ (80:0174 کزازی،) «ارزش و کاربرد یافته است ی،خودآگاهنا

که رود زمانی  ه تماشای مراسم میرد دهقان بگشتاسپ هم به همراه م ،کند بزرگان را دعوت می

 :گزیند پس او را برمی یابد که در خواب دیده بود؛ همان را می بیند، کتایون گشتاسپ را می

 از نهفت که آن خواب سربرکشید   چو از دور گشتاسپ را دید گفت

 (40: 2ج. 0197، فردوسی) 

 عنوان به «خـود»فردیت، نقش  فراینددر جریان » تر شدن مطالب فوق باید گفت برای روشن

« است هته و ویژس، بسیار برجخودآگاههای نا کنندۀ کنش راهنمای درونی و یک مرکز تنظیم یک

و به ناخود آگاه  این خوابدیدن توان گفت کتایون با  می در واقع(. 444 -441: 0171یونگ، )

رستم و کامل در داستان  طور بهگیرد که بعدها  در مسیر فرایند فردیت قرار می آمدن آنیموس،

همانند عنصر مادینه زن  خودآگاهدر نا تجسم عنصر نرینه»همچنین  .رسد اسفندیار به این فردیت می

تخیالت جنسی نمود پیدا  صورت بهعنصر نرینه به ندرت . های مثبت و منفی دارد در مرد، جنبه

این  سازد و مردان می، زنان را عاشق و شیفته اساساً آنیموسباید گفت پس  (.482همان، )« کند می

 .استوار نیستهای تنی  شهوت و نیاز بر پایۀ

و  شود های مذکر فراافکنده می آنیموس، بر بسیاری از شکل»در مسیر جریان طبیعی توسعه، 

پندارد که مرد موردنظر  طور قطع می فرافکنی صورت گرفت؛ یک زن بههنگامی که این 

آنگاه که کتابون باید گفت  ۀپس دربار. (91: 0174 فریدا،)« کند گونه است که او مشاهده می همان

شود؛ و زمانی که در بیداری همان  ظاهر می ای آنیموس کتایون در خواب در سیمای مرد غریبه



 411  علیبیگی/ ...روانشناسانه زنان شاهنامه نقد : پژوهشی-مقاله علمی

مده؛ همین مردی است آ خودآگاهش به خودآگاهدارد آنیموسی که از ناپن بیند، می حاالت را می

یکی از  .گزیند پس آن را برمی داری هم به واقعیت تبدیل شده است،که درخواب دیده و در بی

. بینش است استینکند بستن چشم ر های منفی آنیموس که در شخصیت کتایون نمود پیدا می جنبه

قیصر روم از انتخاب دخترش  رازی؛ گذرد تاج و تخت پدر درمیکتایون با انتخاب گشتاسب از 

شوی خود برگزیده، ناراحت  عنوان بهکه دخترش مردی غریبه و ناشناس را  خرسند نیست و از این

 :کند می است به همین دلیل او را از کاخ و تاج و نگین دور

 که دخت گرامی بگشتاسب داد  چو بشـنید قیـصر بران برنهاد

 نیابی ز من گنج و تاج و نگین  گفـت با او برو همچنینبـدو 

 (44: 2ج. 0197، فردوسی)

. دهد را به گنج و ثروت پدر ترجبح می( آنیموس) که گفته شد کتایون، گشتاسبچنان  هم

مردی که در بیرون مشاهده کرد، که در خواب هم او را دیده بود با  (گشتاسب) مرد درونی کتایون

 :در خواب مردی را دیده بود که .کرد طابقت میهمسان بود و م هم

 ای غریبی دل آزار و فرازنه  ای  گانهـسر انجمن بود بی

 نشتنش چون بر سر گاه شاه  باالی سرو و به دیدار ماهه ب

 (41: 2ج. 0197، فردوسی)

گشتاسب آال خود دست یافته، اما از زمانی که با  د کتایون بر این باور است که به ایدههرچن

بنابراین ؛ کشد های زیادی می رود تا پایان داستان رستم و اسفندیار سختی ازقصر پدر خود بیرون می

بینش را  استیهای منفی آنیموس برای کتایون این است که چشم ر یکی از جنبه ،توان گفت می

ترجیح را بدون شناخت کافی بر پدر و ثروتش ( گشتاسب)یی خود رؤیا ۀبندد و شاهزاد می

 م دارد به دلیل داشتن عقدۀدهد، زیرا گشتاسب بر خالف کتایون که شخصیتی مثبت و سال می

 .خواهی و درون اهریمنی و تاریکش، از شخصتی منفی و بیمارگونه برخوردار است فزون

های مثبت گران بهایی نیز  بلکه از جنبه»های منفی و زیانبار ندارد،  الگوی آنیموس تنها جنبه کهن

 که (470: 0171یونگ،) «فعالیت خالقش به خود مرتبط گرددواسطۀ  تواند به و می است برخوردار

های سودمند و  زیرا یکی از ویژگی ،استآن خردورزی و شکیبایی و استواری روحی  یک نمونۀ

این ویژگی و صفت را ما (. همان) .دهند مثبت عنصر نرینه این است که به زن صالبت روحی می

 ۀخود، از انگیز ۀکتایون با هوشمندی و خردمندی ویژ .توانیم در شخصیت کتایون جستجو کنیم می
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شود و فرزندش  کتایون مانع از رفتن اسفندیار به زاولستان می. شوم شوهرش گشتاسب آگاه است

 :دهد را پند می

 به بد تیز مشتاب و بر بد مکوش  ز گیتی همی پند مادر نیوش

 (114: 2ج. 0197، فردوسی)

تواند بانی روح مبتکر، شجاعت،  طرف مثبت عنصر نرینه نیز می»در ادامه باید بگوییم که 

کتایون، برای . (471: 0171یونگ،) .«ترین شکل خود وسعت روحی باشد شرافتمندی و در عالی

این است که او یک زن معمولی  دهندۀ خواند؛ و این نشان را بر میرستم  ۀاسفندیار صفات و گذشت

 :سرایی نیست و از سیاست روز آگاه است حرم

 لـنی وار آیدش رودـار خـبه گفت  سـواری کـه باشـد به نیروی پیل

 یدـد راه شـم کنـر او گـز شمشی  دگـرگـاه دیـو سـپـیـــبـدرد ج

 نیاراست گفتن کس او را درشت  اه هاماوران را بکشتــان مـمـه

 (119: 2ج. 0197، فردوسی)

تواند اغلب  می»وجود دارد این است که  الگوی آنیموس در زن کهننکتۀ دیگری که دربارۀ 

های  مادران حماسه( 482: 0171یونگ،)« آشکار پدیدار گرددمقدس و یا  ۀهای نهفت صورت باور هب

های  همگی سرشت... وچون سیندخت، رودابه، تهمینه، جریره، کتایون  ای ایرانی، هم اسطوره

الگوی  کهن». شود های آنان دیده می ها و کنش مینوی و آسمانی در خویش دارند که در رفتار

های مذهبی و مینوی وی  اری از تجربهیبس ۀدهد و مای آنیموس، در زن به وی استواری روحی می

 .«دبینی کن آینده را پیشتواند پرده از رازها بردارد و رخدادهای  او می کهجا  شود؛ تا بدان می

گونه  داند و این گاه اسفندیار می نگری خود، سیستان را قتل آینده واسطۀ بهکتایون ( 471 :همان)

 :کند فرزند را نصیحت می

 ن تیز منمای دستکجوانی م  جز از سیستان در جهان جای هست

 (117: 2ج. 0197، فردوسی)

 :بیند گرو این سفر مین را در آداند و  حتی سرنوشت خویش را می

 از این مهربان مام بشنو سخن  مرا خاکسار دو گیتی مکن

 (همان)
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به همین دلیل  ،شوند شته میدانست که فرزندان اسفندیار در این سفر کُ گویا کتایون از پیش می

های  الگوی نرینه کتایون در این داستان از جنبه کهن .کرد اسفندیار را از بردن فرزندان منصرف می

اش را از  ای که دل و اندیشه ، به گونهدهد جلوه میمثبت آن بهره برده و او را روحانی و مقدس 

تواند به انکشاف نهفته در شرایط  زن از طریق عنصر نرینه می». گرداند می آالیش پاك و بی ،بدی

: 0171یونگ،) «تری دست یازد عینی شخصیتی و فرهنگی خود، آگاهی یابد و به زندگی روحانی

زید و  پذیرد؛ روحانی می ویژه از زمانی که دین بهی را می کتایون در زندگی خود به .(471

گوید که رفتن او به سیستان، خواست و  او به اسفندیار می. پروراند های مینوی را در سر می اندیشه

 .دلخواه اهریمن است

از دیدگاه ». انه کتایون، بررسی فردیت در شخصیت اوستشناس روانهای  از دیگر مشخصه

هایی است که مورد غفلت  ن دسته از جنبهتگی، آگاهی یافتن از آردیت یافیونگ نخستین شرط ف

 «کنیم تالش می فردیت یافتن غریزی است و هدفی است که در راهش. اند واقع شده

همسر دلخواهش راهی سخت را برگزید  عنوان بهکتایون با انتخاب گشتاسب (. 040: 071شولتس،)

 دیگر فردیت جنبۀ». بود ای برای رسیدن به خویشتن و فردیت یافتگی اما این انتخاب برای او مقدمه

هایی از شخصیت که شخص را قادر  های مادی دوران جوانی و ویژگی هدف فدا کردن ،یافتگی

گشتاسب، از تخت و تاج و گنج و کتایون با انتخاب (. 044:همان) «کرد ها می به کسب آن هدف

هایی از تمایالت ناشناخته و یا  در گذر از فرآیند فردیت، شخص با جنبه .نگین پدر محروم گردید

ای درونی را  ها تجربه شود و با بازشناسی و جذب آن آشنا می خودآگاهشخصیت نا ۀسرکوب شد

به تعالی روانی و کشف خویشتن  ای روحانی برای وصول ای که در واقع مکاشفه آزماید؛ تجربه می

ای سخته و درست؛ رنج رسیدن به تکامل و فردیت را به  در واقع کتایون، با اندیشه. حقیقی است

ن بهره ببرد؛ ترجیح داد و در این راه هم اش از آ توانست در آن دوران جوانی گنج پدر که می

 .سربلند بیرون آمد

 تهمینه .3

فردوسی  ۀور شاهنامآ نان نامیکی از زسمنگان، همسر رستم و مادر سهراب،  تهمینه دختر شاه

د و حاضر دان کیفیت آن مین کسان است که ارزش زندگی را در عرض و تهمینه از آ. است

ها رنج بزرگ کردن فرزند را در غیاب پدر، به شیرینی  است در ازای شبی با رستم بودن، سال

مادری  ،ربا و مادری فداکار ترسیم شده است زنی دل صورت بهتهمینه  ۀچهر. تحمل کند
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در  .کند مهربان و رنج کشیده که در غیاب شوهر دلخواه خود فرزندش سهراب را بزرگ می

قبل از بررسی شخصیت . پردازیم می شخصیت تهمینه از دیدگاه یونگاین پژوهش به بررسی 

شعور آگاه یا ضمیر  ،خود یا من» وی ازنظربه نظریۀ یونگ استناد کنیم، تهمینه باید ابتدا 

افکار و عواطفی که شخص نسبت به  ای از احساسات، خاطرات، است که مجموعه خودآگاه

بردن و شناخت او از وحدت و هویت خود  ن آگاهی دارد و برای او معلوم است و باعث پیآ

 .آن در رفتار تهمینه کامال مشهود است ۀنمون. (87: 0171کریمی،) «شود می

دختر  ،هنگام شبرود،  زمانی که رستم برای پیدا کردن رخش خود به سرای شاه سمنگان می

د و حین معرفی کردن خود و شو به دست وارد خوابگاه رستم می شاه سمنگان با خدمتکاری شمع

آرزوی خود را مبنی بر داشتن کند و  به او ابراز عشق می ،های رستم سخن گفتن از دالوری

ه روشنی از احساسات ب ،دامن و عفیف شخصیتی پاك عنوان بهتهمینه . کند فرزندی از رستم بیان می

گاهی این است که در مواقعی مناسب این آشناسد و در پی  ن را میآگاه است، و عواطف خود آ

باکانه  ، جسورانه و بیرسد فرا می راین، زمانی که موقعیت بروز این آگاهیبناب؛ را به وحدت برساند

 .دارد آورد و احساسات و عواطف و عشق خود را به رستم ابراز می آن را به زبان می

 ام ویی که از غم به دو نیمهـو گـت  ام هـمینـه تهـخ کـاسـن داد پـچنی

 است چو من زیر چرخ کبود اندکی  ه گیتی ز خوبان مرا جفت نیستـب

 راـی مـاهـرغ و مـزین مـند جـنبی  ـی مراواهـخـبر ـون گـم کنـرایـت

 (044: 4ج. 0197فردوسی، )

شد که رستم در هوشیاری کامل نبا کند؛ نخست آن دیدار نخستین تهمینه دو اصل را رعایت می

با زنان نیست؛  ۀگزینی و معاشق وی اهل معاشرت و خلوت ۀنددانست شوی آی چرا که تهمینه می

 :مراقب است کسی او را در حال این اقدام جسورانه نبیند که ایندوم  «بالین مستخرامان بیامد به »

 ازـدر خـوابگه نـرم کردنـد ب  سخن گفتن آمد نهفته به راز

 (همان)

 :که این رفتار نشات گرفته از

 رگز کس آوا شنیدی مراـنه ه  کس از پرده بیرون ندیدی مرا

 (همان)
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 صورت بهافسانه آگاه شده و دیدن رستم و رسیدن به او را  ۀشیوهای رستم به  از دالوری تهمینه

که این تمایل و آرزو به وقوع بپیوندد؛ او  ال و آرزو در درون خود پرورش داد و منتظر بودامی

 :گوید گاهش بوده به رستم میار و تمایالت خود را که در ضمیر آپرده و صریح افک بی

 سیـت بـانـی داستـمـدم هـشنی  ـیسـه از هر کـسانـردار افـکـب

 وـزیدم ز تـبسی لب به دندان گ  ها شنیدم ز تو انـن داستـای وـچ

 خورتـر کرد ایزد آبشـبدین شه  بجستم همی کتف و یال و برت

 راـین مرغ و ماهی ما زـیند جـنب  واهی مراخـنون گر بـم که راو ت

 (044: 4ج. 0197فردوسی، )

چون رستم که بیند که از فردی هم را در این میتهمینه وحدت و تکامل هویت خود 

 :هایش زبانزد خاص و عام است؛ صاحب فرزندی شود دالوری

 ام هـوا کشتــر هـهــرد را ز بــخ  ام ـشتـهن گـنیـو چـر تـب ی آنکـیک

 نارـدر کـورم انـی پـکـد یـشانـن  ارـردگـر کـگـو مـه از تـگر کـو دی

 رش دهد بهره کیوان و هورـپهـس  مگر چون تو باشد به مردی و زور

 (041همان، )

تواند مورد بررسی قرار  شخصیت تهمینه می ۀکه دربار است از دیگر مواردیالگوی مادر  کهن

 .گیرد

انه، قدرت شوق و شفقت مادر: ازجملهدارای صفاتی »الگوی مادر در دیدگاه یونگ  کهن

چه  چه مهربان است و هر آن و هر آن دهنده یاری ۀانگیز، غریزه فرزانگی، رفعت،جادویی، 

ی مادر باید بگوییم که الگو کهنریشۀ  دربارۀ(. 49: 0198، یونگ)« کند پروراند و نگهداری می می

تجربیات و معلوماتی هستند که در طول تاریخ از »های دیگر،  الگو چون کهناین صورت ازلی، هم

الگوی مادر در شخصیت  صفات کهن(. 87: 0171کریمی،). «اند شدهقل نسل دیگر منتنسلی به 

مادر ) و تهمینه( مادر اسفندیار) ویژه در شخصیت کتایون به شاهنامهای در  بیشتر مادران اسطوره

همان  گیرد و به اش صورت می نقش مادرانه های او، در زمینۀ فعالیت. دارند یترنمود بارز( سهراب

آن زمانی بروز  بهترین نمونۀ .نهد اش را به پای فرزند می شود که تمام هستی تبدیل میمادری 

جا که  ن؛ تا آکند میراهنمایی با رستم از ایجاد نبرد سهراب را در جهت جلوگیری کند که  می

 :ها، در گفتگوی میان سهراب و هومان مشهود است هها و نشان این راهنمایی تأثیر
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 یز لختی بتابم همیـه دل نـب  م همیـبیابادر ـهای م  انـنش

 (081: 4ج. 0197فردوسی، )

هایی که تهمینه برای  ها و راهنمایی در واپسین لحظات دیدار پسر و پدر نیز، سهراب از نشانه

 :گوید کرده است سخن می یافتن رستم

 ر اندر آمد روانم به سرـهـز م  درـرا از پـادر مـان داد مـنش

 (089همان، )

الگوی مادر نیکوکار  کهن تهمینه از دیدگاه یونگ همانبا توجه به ابیات فوق باید گفت که 

این » .کند او را از مهلکه برهاند شتابد و سعی می است که در موقع سختی و خطر به یاری فرزند می

جادویی، ، شفقت و شوق مادرانه، قدرت: اند از کند که عبارت الگو صفاتی را آشکار می کهن

همین خصوصیات . (49: 0198یونگ، )« فرزانگی و رفعت روحانی که برتر از دلیل و برهان است

ویی را از رویار اوکند  که سهراب، تهمینه را از سفرش آگاه می پس از آنشود،  است که سبب می

 :دارد با افراسیاب برحذر 

 نبـاید کـه دانـد ز سـر تا به بن  بدو گفت کافراسیاب این سخن

 (049همان، )

را به همراه « زندرزم» دهد و باز برای اطمینان بیشتر برادر خود پدر را به او می ۀمهرتهمینه 

طور ضمنی دلش به  تن، بهحذر داش از راهنمایی و بر سرشت جدا این مادر نیک. فرستد میسهراب 

بیامد »گوید  ب در واپسین لحظات مرگش میای که سهرا به گونه ،دهد دی گواهی میوقوع تراژ

بسیار  ریزۀتهمینه به یاری غ. «همی جانش از رفتن من بخست»چنین  هم« پر از خون دو رخ مادرم

کند و  الوقوع را احساس می نیرومندی که از ازل در جان دردمند مادران نشانده شده، خطر قریب

او تنها به . دهد ترین اقدامی برای نجات فرزند دالورش انجام دردا که مادر بینوا قادر نیست کم

استیالی سرنوشت بر . فرستد رزم را به همراه سهراب می دهد و زنده سهراب هشدار و نشانه می

هولناك  ۀمادر را نادیده بگیرد و در ورط ۀهای دلسوزان شود که او هشدار قهرمان تراژدی باعث می

دیگر مواردی که  از .نوشد بیفتد و با نادیده گرفتن هشدارهای مادر، شرنگ تلخ مرگ را می

 ن در شخصیتآگیری  آنیموس و چگونگی شکلدهد،  ی تهمینه را مورد بررسی قرار میشناس روان

 .اوست
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خود را در نخستین دیدار به مرد مورد  کند که وی انی بروز میتهمینه زم آنیموس درونی

 سوی بهزنان همیشه درموارد فوق بیان کردیم، دربارۀ آنیموس  .کند اش رستم فرافکنی می عالقه

تهمینه با شنیدن اوصاف و . های نرینه روان درونشان را دارند شوند که ویژگی مردانی کشیده می

شود و در انتظار فرصتی است که از نزدیک با او  می او بازد، شیفتۀ های رستم به او دل می دالوری

و در ابراز  دارد رستم عرضه میبرخورد کند و نرینه روان خود را بر او فرافکنی کند و خود را بر 

تهمینه با شنیدن خصوصیات رستم او را در شکل و  ،شود قدم می مل پیشتا گی بیباخت دلعشق و 

 :کند آنیموس خود تصور می ۀقیاف

 شنیدم همی داستانت بسی  ردار افسانه از هر کسیـبک

 (044: 4ج. 0197فردوسی، )

گاهی . بخشیدن به زنان استصالبت نرینه روان،  های سودمند و برجستۀ از ویژگی دیگر ییک

چون تهمینه را گذارد که زنی هم مثبت می تأثیرالگوی نرینه روان چنان بر فرد  های مثبت کهن جنبه

جسارت است عجیب شهامت و تهمینه نمونۀ . کند نه از رستم میوادار به درخواست پاك و جسورا

آل و آرمانی  تن به ازدواج مرد ایده« سخن شاد شدچو بشنید شاه این »پدر که به رضایت کامل 

شود، چنان آنیموس درونش انگیخته  زمانی که از ورود رستم به سرای پدر اگاه می .دهد خود می

رود و  شود که بدون ترس و دلهره و با استواری روحی شبانگاه با معرفی خود به بالین رستم می می

 :کند وی عرضه می کند و خود را بر اش را بیان می خواسته

 ام تو گویی که از غم به دو نیمه  ام ینهــه تهمخ کـنین داد پاسـچ

 ...ران منمـران و شیـت هژبـز پش  ی دخت شاه سمنگان منمـیک

 (044: 4ج. 0197فردوسی، )

گیرد و در این اندیشه است که از فردی چون  تهمینه از خرد و عقل و درایت خود بهره می

 :گوید هر چند تهمینه در سخنانش به رستم می .فرزندی شودرستم صاحب 

 ام خـرد را ز بـهـر هوا کشته  ام یکی آنک بر تو چنین گشته

 (041همان، )

او عاشق و . گونه سخن گفتن تهمینه از شرم و حیا و پاکدامنی وی حکایت دارد اما در واقع این

فردوسی  ،آید رستم شده اما نه برای هوا و هوس، زمانی که تهمینه شبانگاه بر بالین رستم می ۀشیفت
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گی رستم، تهمینه را از جان و خرد باخت دلبرای پاك نشان دادن تهمینه و حتی پاك نشان دادن 

 :کند سرشته توصیف می

 ه بهره ندارد ز خاكـتی کـو گفـت  روانش خرد بود و تن، جان پاك

 (044همان، )

توانست مدافع  ود که تنها خود میتهمینه از همان ابتدا با استواری تمام دست به گزینشی زده ب

شود که برای  ، زنی تلقی میبین خاندان خود و چه در بین مردماو در هر صورت، چه در  ،ن باشدآ

ها و  تمام سختیبه بیگانه روی آورده است و ( حتی برای یک شب) بودن با مرد دلخواه خود

او با همان صالبت و استواری روح و خرد؛ یکه و . دل خواهان استو های این عشق را به جان  رنج

 .پدر بر سر او نیست و مادر، همه کس اوست سایۀپردازد که  تنها به پرورش کودکی می

 -0» انکشاف است برای بهتر نشان دادن موضوع باید گفت که عنصر نرینه، دارای چهار مرحلۀ

در قالب گفتار که  -1ریزی روحی مبتکر و قابلیت برنامه صورت به -4نیروی جسمانی  صورت به

در آخرین مرحله هم با تجسم اندیشه نمودار  -4گردد  استاد یا کشیش پدیدار می صورت به

 صورت بهالگوی آنیموس  پس نخستین مرحله از شناخت کهن(. 471: 0171یونگ،)« شود می

یابد؛ در  ، زنی که به شناخت آنیموس خود دست میشود؛ به این معنی نیروی جسمانی ظاهر می

در قالب یک ورزشکار باشد یا »یابد که یا  می بیرون روان خود به مردانی دلبستگی و کشش

بازر چنین افرادی تهمینه  نمونۀ. ده پیل و بزرگ هیکل باشدنیرویی بیش از مردان دیگر داشته و زن

گونه که  دیگران برایش همسر گزینند؛ همانت او انسانی است قهرمان طلب که حاضر نیست اس

 :همتای رستم شده بود ها و خصوصیات یگانه و بی دالوری  اشاره کردیم او شیفته

 سیـت بـانـی داستـدم همـنیـش  ـسیرکـه از هــانـسـردار افـکـب

 ز چنگـهستی چنین تینترسی و   ه از شیر و دیو و نهنگ و پلنگـک

 غنویرز و هم بـرآن مـگردی بـب  شوی ا به تورانـهـنـره تـشب تی

 نیـریان کـر گـه شمشیـوا را بـه  ان کنیـریـرو بـی گـکـها یـتنه ب

 (041 -044: 4ج. 0197فردوسی، )

رستم نماد کامل یک جهان پهلوان است که تهمینه عنصر نرینه خود را در شخصیت این مرد  

به اولین مرحله از شناخت آنیموس خود که همان نیروی  تا شود کند و او را خواهان می ادینه میهن

او به مردی گرایش پیدا کرده که در سراسر ایران و جهان از  یابد، زیرا اوالً سمانی است دست میج
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او پس از رودابه دومین زنی است که توانسته کودکی پیلتن  اًثانیهمتا است؛  لحاظ تن و عمل بی

 :را وزن حمل کند( سهراب)

 و گر سام شیرست و گر نیرمست  و پیلتن رستمستـی گـفتـو گـت

 (042همان، )

خواهد تا بتواند به  بودن چنین جنینی، مادری با نیروی جسمانی قوی و محکمی می ،شک بی

روحی مبتکر و قابلت  صورت بهروان  انکشاف نرینه  دومین مرحله .آسانی او را به دنیا آورد

است که این مرحله از آنیموس را با  باك تهمینه زنی هوشمند و بی .شود ریزی ظاهر می برنامه

 :نشینی پاکدامن است وی پرده. وردآ دست می اش به یشه و فکر خالقانهاستفاده از اند

 دی مراـهـرگز کس آوا شنینه   کس از پرده بیرون ندیدی مرا

 (044همان، )

های  گیرد؛ مثال آگاهی کامل از ویژگی بیند و در جریان خبرهای روز قرار می ولی جهان را می

 ...رستم

گردد که خود را  فرصتی می شنود و در پی ن میهای رستم را از این و آ ش، دالوریتهمینه از پی

سربلندی تهمینه در ایران و  ۀاو داشته باشد که مای چون بر رستم عرضه کند تا بتواند فرزندی هم

اندیشی   شوی خود ناشی از تدبیر و دور عنوان بهدر واقع گزینش تهمینه، رستم را . جهان گردد

و بلکه نقش پدر را در طول مدت رشد  ،مادری موفق بوده تنها نهاو پس از پیوندش با رستم . اوست

هایی  مادری که با وجود خالقیت. خوبی بر عهده گرفته است ، بهبالندگی فرزند دلبند خود سهراب

ماند اما همواره با  دهد؛ خیلی زود تنها می که برای ایجاد زندگی زناشویی از خود نشان می

ای روشن برای خود، همسرش رستم  کند و آینده های دوری را تحمل می تلخی امیدواری و ایمان،

دانست رستم یک شب بیشتر نزد او نخواهد  می که اینود تهمینه با وج .کند و سهراب ترسیم می

نزدیک جوانی را در کنار خود  ۀکند که در آیند نگری می ندهآیاما با روح و خرد خالقش  ،ماند

امید و زندگی مادر خواهد شد و با دیدن سهراب گویی جهان پهلوان رستم  ۀخواهد داشت که هم

شکند و  فرزند از پیش مادر درهم می و با رفتن پاید دیری نمیبیند اما این خالقیت و نوآوری  را می

زرگ مانند کشته شدن بهای کوچک و  وجود آمدن گره های تهمینه در طول داستان با به تمام تدبیر

 .شود ژنده رزم، تنها شناساننده پدر و پسر نقش بر آب می
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این مرحله از آنیموس . کند الگوی آنیموس در قالب گفتار بروز می مرحله دیگر شناخت کهن

ای که سخنان  گونه به. دارد شود، او را به سخنوری و چیره زبانی وا می در هر زنی پدیدار می

ای بر  گونه  تهمینه نزد رستم، به دهد؛ سخنوری استادانۀ قرار می تأثیرشیرینش دیگری را تحت 

او را از پدرش خواستگاری  گذار بود که رستم در همان شب با دعوت کردن موبد،  تأثیررستم 

 :کند گونه معرفی می تهمینه خود را این. کند می

 ز پشـت هـژبـر و پلنگان منم  یکی دخت شاه سمنگان منم

 (همان)

 :کند دامنی و زیبایی خود اشاره می زبانی، به پاك  در ادامه با دلربابی و تر

 چو من زیر چرخ کبود اندکیست  بگیتی ز خوبان مرا جفت نیست

 س آوا شنیدی مراـز کـرگـه هـن  کـس از پرده بیـرون ندیدی مرا

 (همان) 

ود و درخواست خود ش ورزی پیش قدم می باکانه در عشق های رستم، بی و پس از بیان دالوری

 :کند را بیان می

 ام تهـوا کشـر هـهـرد را ز بـخ  ام ین گشتهـو چنـر تـک بـی آنـیک

 در کنارـورم انـی پـد یکـشانـن  ردگارـکر ـو مگـه از تـر کـگـو دی

 سپهرش دهد بهره کیوان و هور  مگر چون تو باشد به مردی و زور

 ورمر پای آـه زیـمـگان هـسمن  ه اسپت بجای آورمـر کـگـه دیـس

 (041همان، )

ن نغزگفتاری رستم را به خود و خرد است با آن ظاهر زیبا و با آدختری که ترکیبی از جان 

تواند بانی روح مبتکر، شجاعت، شرافتمندی و  روان می طرف مثبت عنصر نرینه»بنابراین ؛ کشد می

تواند به انکشاف نهفته  زن، از طریق عنصر نرینه می. ترین شکل خود وسعت روحی باشد در عالی

 «دتری دست یاب بد و به زندگی روحانیدر شرایط عینی شخصیتی و فرهنگی خود، آگاهی یا

اندیشند و به عبارتی دیگر  ن جهانی میابراین زمانی که زنان، روحانی و آبن؛ (471: 0171یونگ،)

روانشان برانگیخته شده و  الگوی نرینه بینی کنند؛ به این معناست که کهن توانند آینده را پیش می

ای  دران اسطورهآن دسته از ما وتهمینه جز. کند ها و کردارهایی می ها را وادار به چنین اندیشه آن
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در این خصوصیات و  پرورش دادههای مینوی و آسمانی را در خویش  حماسی است که سرشت

مادرانی است که به کمک هوش و یاری  هن دستاو از آ. شود های او دیده می کنش ها و رفتار

 .کند بینی می پایان شوم را پیش مادری ۀغریز

برای  ،بیند همچنین سرنوشت تسلیم و ناکام میتهمینه که خود را در برابر لجاجت سهراب و 

تالشی فروگذار فرستد و از هیچ  رزم را همراه سهراب به ایران می ندهتسکین دل خود برادرش ژ

این . ی سهراب را از نشناختن پدر از بین ببردهای احتمال که نگرانین است کند و در پی آ نمی

های مثبت آنیموس  گیرد که خود از جنبه اقدامات تهمینه از سرشت روحانی وی سرچشمه می

های مذهبی  بسیاری از تجربه ۀدهد و مای نیموس در زن به وی استواری روحی میآ»است؛ زیرا که 

تواند پرده از رازها برگیرد و رخدادهای آینده را پیش  جا که او می تا بدان شود و مینوی وی می

یکی از این  ؛منفی نیز دارد ۀمثبت جبن بر جنبۀآنیموس عالوه  .(471: 0171یونگ،)« بگوید

الگوی  آید که زن کهن و این حالت زمانی پیش می استمنفی به پوچی رسیدن زن  های جنبه

کند و چه بسا که دست  روانش برانگیخته شده و زیر سلطه آن قرار گرفته و احساس پوچی می نرینه

ای که پس از شنیدن  است به گونه نش تهمینه کامال بارزاین ویژگی در کُ .زند به خودکشی می

شود که چرا خود او پسرش را در این سفر همراهی نکرده است، به  تأثر میمرگ سهراب شدیدأ م

 :داند کند و مقصر می همین جهت خود را سرزنش می

 به خنجر جگرگاه تو پاره کرد  ادرت بیچاره کردهمی گفت م

 ای پور بنواختین ـا مـرا بـت  اختیـشنـم از دور بـرا رستـم

 (079: 4ج. 0197فردوسی، )

کند و شب و روز را با  انگیزه تصور می هدف و بی تهمینه زندگی را بعد از مرگ سهراب بی

 .رود آورد و در پی سهراب می ای که بیش از یک سال دوام نمی گونه گذراند، به گریه کردن می

ای است، رنج از دست دادن فرزند  اسطورههای زنان  رنج کشیدن و مصیبت دیدن یکی از ویژگی

تهمینه هم . پربسامد کرده است شاهنامهها را در  گونه مصیبت شوند؛ این متحمل می شاهنامهکه زنان 

کند و زندگی را جز در  خود احساس پوچی می ۀزنانی است که پس از مرگ فرزند نوباو ازجمله

او به روشنی عواطف و احساسات و . است نیموس مثبتتهمینه دارای آ. بیند در چیزی نمیمرگ 

زنان پاکدامنی است که  ۀنموناو  .رساند بروز می ۀشناسد و به مرحل وحدت درونی خود را می

کند که در واقع این عمل وی در راستای نیروی  درعین پاکی جسورانه عشق خود را ابراز می
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گانه بیند که از ی د را در این میاو وحدت و تکامل خو ،گیرد الگوی آنیموس تهمینه قرار می کهن

ن در جهت مثبت و در آنیموس و نهادینه کردن آ تهمینه با بروز. مرد روزگار صاحب فرزندی شود

الگو  های بروز این کهن افتد که از برآیند و نشانه اش؛ در مسیر شناخت خود می مرد مورد عالقه

توانایی جسمی تهمینه برای نگهداری سهراب در شکم و دیگری خالقیت فکری و  بهتوان  می

الگوی مادر است و ضمن  زنانی است که دارای صفات کهن ازجملهتهمینه . نوآوری او را نام برد

بندی به عهد خود با  که از شوق و شفقت مادرانه برخوردار است؛ در کمال وفاداری و پای این

 .دهد فرزندش انجام می ا برای صرف تربیترستم تمامی تالشش ر

 گیری نتیجه

های گوناگون،  های مختلف افراد در موقعیت جدید، رفتار و کُنش ۀانشناس روانبر اساس نقد 

کنند،  به علت نقش مهمی که در وقایع ایفا می شاهنامهزنان در . شخصیت آنان است ۀدهند نشان

 یونگ ازنظرگردند که این امر  ساز بسیاری از امور می های خویش، زمینه همواره با اعمال و رفتار

از منظر نقد . است گردآفریدتوان به آن اشاره کرد،  اولین موردی که می. تحلیل است قابل

ی یها ساز بسیاری از رفتار فراد در کنار بروز آنیموس، زمینهانه یونگ، قهرمان بودن اشناس روان

یابد که این رویه  می ها و نقاط قوت خود را باز خویش، ضعف خودآگاهگردد که با انکشاف  می

ی الگو کهنکتایون از دیگر زنانی است که از صفات بارز . کند در مبارزه با سهراب بروز می

بینی  هشدارهای او به فرزند برای جلوگیری از درگیری با رستم و پیش. مادر برخوردار است

 وجود. ی او از اتفاقات شوم پیش رو استخودآگاه ۀدهند قتلگاه فرزندش در سیستان، نشان

فردی مبتکر و خالق معرفی  عنوان بهرا  یا همان شعور ظاهری در شخصیت کتایون، او« من»

آنیموسی که در ذات کتایون نهان است،  .نمود بارزی دارد شاهنامهجای  کند که در جای می

تهمینه از . شود ازدواج با گشتاسپ منجر میکند که درنهایت به  در او بروز می رؤیا صورت به

اولین نمونه آن خود یا . مورد ارزیابی قرار گرفته است در این مقاله هایی است که دیگر شخصیت

این . کند ی است که در شناخت از رستم و ازدواج با او بروز میخودآگاهشعور آگاه در ضمیر نا

ی شناس رواننقد  ازنظر کند، تربیت میر فراق پدر ی مادر که فرزند را دالگو کهنرفتارها در کنار 

ای در  الگوی مادر در شخصیت بیشتر مادران اسطوره صفات کهن. مورد بررسی قرار گرفت

نمود بارزتری ( مادر سهراب) و تهمینه( مادر اسفندیار)ویژه در شخصیت کتایون  به شاهنامه

بیند که از فردی  خود را در این میهمچنین باید گفت تهمینه وحدت و تکامل هویت . دارند
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 ازجملهتهمینه . هایش زبانزد خاص و عام است، صاحب فرزندی شود چون رستم که دالوری هم

اش رستم فرافکنی  زنانی است که آنیموس درونی خود را در نخستین دیدار به مرد مورد عالقه

شود و در  می او ۀبازد، شیفت های رستم به او دل می تهمینه با شنیدن اوصاف و دالوری. کند می

انتظار فرصتی است که از نزدیک با او برخورد کند و نرینه روان خود را بر او فرافکنی کند و 

 ۀمرحل. شود قدم می مل پیشأت گی بیباخت دلدارد و در ابراز عشق و  خود را بر رستم عرضه می

مرحله از آنیموس در هر  این. کند الگوی آنیموس در قالب گفتار بروز می دیگر شناخت کهن

ای که سخنان شیرینش  گونه به. دارد زبانی وامی شود، او را به سخنوری و چیره زنی پدیدار می

 تأثیرای بر رستم  گونه  تهمینه نزد رستم، به ۀدهد؛ سخنوری استادان قرار می تأثیردیگری را تحت 

؛ کند پدرش خواستگاری می گذار بود که رستم در همان شب با دعوت کردن موبد، او را از 

بحث و  قابل یشناس روانهایی هستند که ازنظر نقد  ها و رفتار دارای کُنش شاهنامهبنابراین زنان 

 .خوبی مورد ارزیابی قرار گرفته است بررسی است و همین امر در این پژوهش به
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