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شناسی یونگبررسی تطبیقی داستان سیاوش بر اساس روان

1ابراهیم واشقانی فراهانی

دانشگاه پیام نور،فارسیادبیاتاستادیار زبان و
2اشرف حسنوند

دانشگاه ارومیه ،فارسیادبیاتآموختۀ کارشناسی ارشد زبان ودانش
:چکیده

شناخت اساطیر، . استۀ بشري را به خود اختصاص دادهاساطیر، بخشی بزرگ، بنیادین و موثر از اندیش
اساطیر را از . یشه، فرهنگ و تمدن بشري استکنندة اندهاي تعییندر حقیقت شناخت زیرساخت

ها، تطبیق بررسیگونهاینترینرسی کشید و یکی از رایجتوان به بردیدهاي گوناگون میزوایه
کارهاي وها با ساختار روانی و سازاسطورهبا این روش، پیوند . شناختی بر اساطیر استنظریات روان

برآنیم در این پژوهش. شودزي مشخص میزندگی و جامعۀ امرودفاعی بشر تبیین و جایگاه اساطیر در
این داستان از پر . شناختی یونگ به بررسی داستان سیاوش بپردازیمگیري از نظریات روانکه با بهره

هاي ایرانی است که بسیاري از مقوالت مشترك در روان بشر را هاي اساطیر و حماسهترین بخشسخن
الگوهاي قهرمان، پیر دانا، آنیما و آنیموس، فت، از قبیل فرایند فردیت و کهنتوان در آن سراغ گرمی

شناختی بر هدف از این پژوهش، نشان دادن امکان تطبیق نظریات نوین روان. سایه ونقاب، و خویشتن
ترین مقوالت مشترك در روان بشري است که در قالب اساطیر کهن ایرانی و نیز استخراج شایع

.نمایده میاساطیر، چهر

.تطبیقیادبیاتالگو، یونگ،شاهنامه، کهنسیاوش، :واژگان کلیدي

gmail.com@vasheghani١٣٥٣:رایانامه نویسنده مسئول.  ١

com.yahoo@hasanvand.ashraf:رایانامه. ٢
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مهمقد
هاي یا بررسی پیوند اثر ادبی با دیگر حوزهتطبیقی، مطالعۀ آثار ادبی، فراتر از مرزهاي کشورها ادبیات

تطبیقی، مجموعه مطالعات ادبی بیرون ادبیاتبه دیگر تعبیر، ). 50: 1999الخطیب، (دانش بشري است
ویژگی مهم ). 235: 1389نظري منظم، (از مرزهاست، اعم از مرزهاي جغرافیایی یا مرزهاي موضوعی

و بر آن است که با ) 52: 1/2، 1389انوشیروانی، (این گونه از مطالعات، پویایی و تکیۀ بر نقد است
یکی ). 26: 1392وند، زینی(به تکامل و نوآوري برسدهاترکیب مطالعات ادبی با دیگر هنرها و دانش

ادبیاتویژه در نقد شناسی است که بهها که در مطالعات ادبی بسیار به کار آمده، رواناز این دانش
شناسانی پردازان و روانیکی از نظریه. استاي به درون متن بودههاي تازهاساطیري، گشایندة دریچه

پزشک مشهور روانکاو و روان،ستاو یونگواست، کارل گه طرزي گسترده پرداختهکه به این مسأله ب
یونگ متفکري . الگوهاستگذار و خالق نظریۀ کهناو در واقع بنیان. است.) م1875-1961(سوئیسی

عنوان هبدر این حوزه، شناسی و ارائۀ نظریاتش هایش در زمینۀ رواناست که به دلیل فعالیت
آدمی را در شخصیتمنفی هاي مثبت واو جنبه. استگر معروف شدهشناسی ژرفانگر یا تحلیلروان
هاي مطلوب نیز صفات شخصیتکند و معتقد است که حتی در وجو میها جستالگوها واسطورهکهن

هر فرد تشخصیالگو در هاي متضاد کهنآمیخته وجود دارد و سبب، حضور زوجنیک وبد، به هم
تر رفتارهاي آدمی چه در هیأت فردي و تواند به شناخت دقیقالگوها میبنابراین شناخت کهن. است

روان (وس، آنیم)روان زنانه(الگوهایی چون سایه، آنیماشناخت کهن«. چه در هیأت اجتماعی بینجامد
. سازد و از برخی پرهیز کندها را برآورده هاي آنکند که برخی از خواسته، به آدمی کمک می)مردانه

سرکوب، . ها را سرکوب کردالگوها چه بسا همانند نهاد در ناخودآگاه قرار دارند و نباید آناین کهن
).1379:284یونگ، (»ها کنار آمدکند، باید با آنمشکلی را حل نمی

توان گفت است، میهاي آغازین هاي انساننگرشها وهاي نمادین اندیشهاز آنجا که اساطیر، قالب
باورهاي کهن ایرانیان باستان را به زیباترین وجه ممکن به تصویر ها وفردوسی در شاهنامه، اندیشه

بر . توان شاهنامه را تبلور ناخودآگاه جمعی ایرانیان دانستگونه تردیدي میهیچبدون . استکشیده
و واپس زده، یعنی عمالًضمیر ناخودآگاه شامل خاطرات فراموش شده«اساس نظریات یونگ 

است تا از ی، از حدت زیادي برخوردار نبودهحسهاي یعنی ادراك. شده و ناخوشایند استفراموش
مرز خودآگاه فراتر رود و به گسترة آگاهی برسد و سرانجام این ناخودآگاه شامل محتواي روانی است 
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در ). 88: 1383یونگ، (»امنامیدهشود ومن آن را سایه که هنوز به طور عمده در رویا پیدا می
بسیاري از . شودالگوها دیده میبارز استفاده از کهنيهاي شاهنامۀ فردوسی، به نحوجاي داستانجاي

اند و هاي شاهنامه غیرشخصی و به عبارتی جهانیشخصیتهاي کاريپیشامدها و رفتارها و خویش
ودآگاه جمعی در طی فرایند ـهاي متعدد ناختجلیچون ، هاهاي این  داستانشخصیتهریک از 

ها هستند الگوها تجارب غریزي اجدادي انسانبه طور کلی بر اساس نظریات یونگ، کهن. اندفردیت
ها سال به صورت نیرویی ازلی و بالقوه در بخشی از روان انسان به صورت یک که در طی میلیون

و همه جاي دنیا به اما در تمامی ادوار؛شناخته شده نیستهااز نظر یونگ منشأ آن. اندساخت درآمده
ها و آمیزش نژادي ناشی از ه نتوان حضورشان را در تداوم نسل، حتی در جاهایی کخورندچشم می

هاي بشري در ناخودآگاه واقع بخش بزرگی از خواستهدر). 96: 1383همان،(مهاجرت توضیح داد
ها بر وي در پستوي ذهن آدمی واپس زده شده که ریشۀ این خواستهقرار دارد، اما ناخودآگاه چنان 

هاي روانی، چه بسا بدون نظارت روشن نیست و یا بسیار دشوار است که راه بدان یابد، چرا که فعالیت
).335: 1382فروید، (گیردخودآگاه صورت می

کند، اجزاي اش بیان میکه عشق ممنوع سودابه، نامادري سیاوش را به ناپسريداستان سیاوشدر 
اي از روابط پیچیدة نفرت ودوستی، جنگ وآشتی، هاي آن در شبکهشخصیتها و لفهؤداستان و م

است و در قالبی از نیرنگ و راستی، مرگ و زندگی، و شکست و پیروزي به هم پیوند خورده
اختاري جهانی فردي در گذشته و ابعاد همگانی با سهاي روانتمامیت وکلیت، از محدودیت

است که از آن جمله هایی از عشق ممنوع در دیگر ملل، شباهت نزدیک یافتهاست و با داستانیافته
.اشاره کرد» فدر و هیپولیت«و » زلیخایوسف و«هاي توان به داستانمی

: بر اساس آنچه گفته شد، در این مقاله بر آنیم که ببینیم
سیاوش کدامند؟نمادهاي به کار رفته در داستان -
الگوها هستند؟آیا نمادهاي به کار رفته در داستان سیاوش، از سنخ کهن-
پذیر شناختی، تبیینوکارهاي روانهاي داستان سیاوش بر اساس سازشخصیتکاري آیا خویش-

است؟
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بحث. 1

این داستان که فردوسی در. داستان سیاوش یکی از زیباترین و غم انگیزترین داستانهاي شاهنامه است
کند که براي رعایت مصالح اي از تراژدي است، داستان زندگی انسان آزاد و مختاري را بیان میگونه

سیاوش به نوعی . شوداجتماعی و مسائل اخالقی، همواره در برابر تقدیري قدرتمندتر از خود تسلیم می
ارد، به همین دلیل هیچ تالشی قربانی سرنوشتی است که خود نیز به تیرگی و تاریکی آن آگاهی د

هایی هستند که او را براي او همۀ جهان و جهانیان سبب. دهدبراي تغییر و یا از بین بردن آن انجام نمی
علل تأثیرگذاري شگرف داستان سیاوش بر روان آدمی، بسیار است، اما . دهندبه سوي مرگ سوق می

هاي شخصیتاي که ن از روان بشري است، به گونهها، برخاستن این داستاترین این علتیکی از مهم
شناسی نشان زد و تبیین توان بر اساس نظریات روانهایشان را به وضوح میکارياین داستان و خویش

.کرد
:پیدا شدن شاهدخت تورانی، بازیابی آنیماي کیکاووس و زادن سیاوش. 1-1

دارد و رسالتش بارگرفتن از شاه و به دنیا در شاهنامه، مادر سیاوش حضوري گرچه کمرنگ اما موثر 
هاي اروپایی باشد که به صورتوالگویی هنداي تغییریافته از کهناو شاید نمونه. آوردن سیاوش است

گیرد تا از آنان بار گیرد و شهرناز و جادو بر سر راه قهرمانان قرار می- پري و زن- اژدها، زن- زن
از این زن در شاهنامه تنها در حدود پنجاه بیت سخن گفته شده . شمارندارنواز، رودابه و تهمینه از آن 
پري بودن و رسالت بارگرفتن از قهرمان -شود و این فراموشی، ظن زنوسپس به فراموشی سپرده می

هانی پریان، به ناگهان وارد داستان گاین زن، به سان ظاهر شدن نا.کندرا دربارة وي تقویت می
شوند و زنی زیبا را در آن اي میمراه توس و سوارانی دالور براي شکار وارد بیشهگیو به ه. شودمی

مدتی از پیوند آنان . دهنداین زن زیبا را به کاوس هدیه می. همتاستبینند که در زیبایی بیبیشه می
: گذرد کهنمی

که بر خوردي از ماه فرخنده پییـاوس کــاه کـند با شـفتـگـب
باید کشیدابربرتـون تخـکند پدیدــرخ آمـفـۀچـی بـکـی

ت آذريـبان ـسه ـره بـهـبه چجدا شد زو کودکی چون پري
براو چرخ گردنده را بخش کردکردسیاوخش جهاندار نامش 

)385: 1385، فردوسی(
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آنیماي خویش و ازدواج کیکاووس با مادر پریوارة سیاوس، نمودي از پیوند دوبارة کیکاووس  با 
سیاوش که حاصل این پیوند . است» الگوي خویشتنکهن«راهگشاي من خودآگاه او براي دستیابی به 

، یاریگر او در فرداست که در پی پیوند آنیما و خودآگاهی» الگوي قهرمانکهن«است، در واقع تبلور 
. استهاي روانشها و تواناییاز ضعفآگاهی 

پدر و آزمایش قهرمان-الگوهاي پیر دانااوش، تجلی کهنتربیت یافتن سی. 1-2
ستان ببرد و به او آیین و راهسپارد تا او را با خود به سیکیکاووس، سیاوش را از کودکی به رستم می

در واقع سیاوش نیز به مانند دیگر قهرمانان . آزادگی، نبرد، شکار و آداب و نشست و برخاست بیاموزد
الگوي کهن«ا دور از اجتماع و در سایۀ حمایت دانامردي چون رستم که بیانگر اساطیري باید مدتی ر

:است پرورش یابد» پدر- پیر دانا
بسی رنج برداشت و آمد به برسر  هسر بشـیاموختـبرهاـنــه

کس نبود از مهان  او مانندبه هان  جسیاوش چنان شد که اندر 
)386، همان( 

جان که جوانی رشید شده و کمال جسم وگردد و درحالیسیاوش پس از آموزش به بارگاه پدر بازمی
:یافته و یگانۀ زمانۀ خویش است

فرهیاـش بـسیاوخآمد کهآگهیچون آمد به کاوس شاه 
و کوسروییناي ـند با ـبرفتنطوس وسپه گیو بابفرمود تا

چو گرگین و خرَاد لشکر شکنمن    ـانجد دنـشنامداران همه
رخنده رايـفیاوش ـسزد ـنبه اي  ـر ز جـند یکسـرفتـره بـپذی

)387، همان(
پاکدامنی و صداقت او، تاج کاووس پس از هفت سال آزمایش و آزمودن سیاوش و دریافتن پاکی و 

عدد هفت همواره در اساطیر، عددي نمادین است که بر . پادشاهی و منشور فرمانروایی را به او می دهد
ت داللت داردتمامی .سیاوش پس از این هفت سال، به تمامیرسد و این هفت سال،  در ت میت فردی

:است» الگوي آزمایش قهرمانکهن«واقع نماد 
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به هر کار جز پاك زاده نبودسالش همی آزمود                      چنین هفت 
زگوهر درافشان کاله و کمرزر                        تاج ا ـم  بفرمود تــتـه هشـب

کیانفرّزرگان وـم بـبه رسانـیـرنـپر ـور بـنشـد مـنـتـشـنب
که بود او سزاي بزرگی گاهاهـشداد ورا ان ـکهستن ـزمی

)388، همان(
:آنیماي زیانکار در سودابه و عشق ممنوع او به سیاوش. 1-3

او به جاي آنکه تجلی زایندگی آنیما باشد، . سودابه، شاهدخت هاماوران و همسر کیکاووس است
نقش او . استآنیموسی سخت فعال دارد که آنیماي او را  از مسیر باروري و سازندگی خارج ساخته

ردن بر هم زدن آرامش خانواده، ایجاد مصیبت، خرابکاري و از بین بردن تعادل و در نهایت، وارد ک
: صدمه به قهرمان داستان است

پر اندیشه گشت و دلش بر دمیدزنـاگـاه روي سیــــــاوش بـدیـد
خ استـهاده یـوگر پیش آتش نچنان شد که گفتی طراز نخ است               

)389، همان(
اش ارهدرباي است که یونگعاشق شدن سودابه به سیاوش و دعوت او به امري ناپسند از سنخ پدیده

یونگ، (»رو شده استهدهد که قهرمان با آن روباو را آنیماي مخوفی جلوه می«این کار، : نویسدمی
1378 :274:(

که پنهان سیاوش را این بگويکسی را فرستاد نزدیک اوي                 
اشد شگفت ار شوي ناگهانـنبجهان                                               ان شاه ـبستـکه اندر ش

)389: 1385فردوسی، (
ی ، نوعی خاص از فریب و آسیب را تجلّآمیزهاي نیرنگاینجاست که  پیشنهادهاي اغواگر و پیمان

اش، همسر مورد عالقهسودابه پیشنهادهایی چون آوردن سیاوش به شبستان براي انتخاب. دهدمی
انگیزش، وعدة تاج تخت و آینده، سعی  در فریب دادن  قهرمان داستان و پیشنهاد نامشروع و وسوسه

:کندمی» فریب قربانی«در نهایت تالش براي 

اره و تاج و گاهـیت ـمیـاراـبیفزون زان که دادت جهان دار شاه           
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ان منـمـوي پیـت سـدلاید ـنینـمان ـرمـفز چیـربپیـسر ـوگ
شود تیره بر روي تو  چشم شاهاهـبـتادشاهی ـپاین  کنم برتو بر 

)398، همان(
هرمان داستان باید در مرحلۀ نخست، خودآگاهی را از این جنبۀ شیطانی وجودش بیاگاهاند، اما با ق

:شودبا نمودهایی از جنبۀ منفی آنیما مواجه میهاي سودابه، سیاوشها و دسیسهلهحی

، سر دهم من به بادکه از بهر دلرگز مباد                ـهفت ـگسیاوش بدو 
مـکنیش جدایــدانمردي و زم                    ـنـکیایــی وفـن با پدر بـیـچن

)همان(
او با آنکه روان زنانه و آنیماي کیکاووس است، به . باري داردزیان) آنیموس(ابه، روان مردانهسود

هاي سودابه او را تا به مرز نقشه. هاي روان مردانه از قبیل خشونت باشدتواند داراي ویژگیتنهایی می
:پردازدچینی از سیاوش میبرد، چندان که نزد کیکاووس به سخنآور پیش میهاي رسواییتوطئه

بر آراست جنگ و برآویخت سختچنین گفت کآمد سیاوش به تخت 
چهرخوب اياز من پرهیزيچهزمهر            پر دلم که از توست جان و

باید    سخنت  همی  راند  ـز اینـجبن                زرا نخواهم کسی توکه جز
برم                                                                                اندرهـجامدـشچاك ین ـچنرم                  ـسنـشکیـمزرـافسبینداخت 

)399، همان(
:الگوي خودآگاهی اسیرِ آنیماچینی سودابه، تجلی کهنتسلیم کیکاووس به سخن. 1-4

اي بزرگ در داستان باز چینی از سیاوش نزد کیکاووس، راه را براي فاجعهسودابه با سخن
کیکاووس به شدت گرفتار عشق سودابه است، به عبارت دیگر، خودآگاهی من در تسخیر .کندمی

گسیخته، ن، بوالهوس، لجامتسخیر خودآگاهی به سبب آنیما، فرد را متلو«:به باور یونگ. آنیماست
کیکاووس با . )76: 1368یونگ، (»دهدشیطانی میششمیحسسازد و به او واه و مرموز میبدخ

شود و این ماجرا که جدال میان سودابه و گناهی پسر باور دارد، اما گرفتار عشق سودابه میآنکه به بی
تش شود که موبدان راي برآزمایش سیاوش با آسیاوش را به نقطه اوج خود می رساند، موجب می

. دهند
:الگوهاي نبرد قهرمان با اژدها، و مرگ و باززاییآزمون آتش، تجلی کهن. 1-5
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تعصید و تلطیف کرده و روان زنانۀ خوب ،هاي زن درون خود را با ایمان و عرفانسیاوش که خواسته
ثبات پاکدامنی است، به بینشی عارفانه دست یابد و می پذیرد که براي ادر سیاوش، ایمان وعرفان و

گناهی خود، طبق آیین آن روزگار از آتش بگذرد، زیرا بنا بر باوري کهن، اعتقاد دارد که آتش بر بی
او در این . اما در باور یونگ گذر سیاوش از آتش، نمود ستیز قهرمان و اژدهاست. پاکان تأثیري ندارد

مرگ نمادین قهرمان است ،ورود به آتش. شودالگوي مرگ و تولد دوباره مواجه میستیز با دو کهن
:دهدو خروج از آن، تولد دوبارة او را نشان می

روانن ـروشنه دلرا ـمرددـگـندوان                 از هرسرانجام گفت ایمن 
دـنـوا کـرسزود را ردهـکهـنـگکند                        پیدا ز ـیـش تـآتکه مگر 

نـدریـنون انـد کـنـت چه بیـه رایـکزمین                    شاه گفتجوان پوربه
که دوزخ مرا زین سخن گشت خوارکاي شهریار                  سیاوش چنین گفت 

بگذرماگراز این ننگ  خوار است رم                         ـپـسـببود شـآتوه ـکرـاگ
)1385:405فردوسی، (

الگوي آید که نمودي از کهنکند و سربلند بیرون میدر نتیجه، قهرمان از خرمنی از آتش عبور می
:باززایی است

نشد تنگدل جنگ آتش بساختبتاخت                       تندي سیاوش سیه را به 
اسب سیاوش ندیدخود وکسیبرکشید                         زبانه همیسويهر ز

برونآتش زتا او کی آید که یکی دشت با دیدگان پر زخون                        
واه نـشرونـبز آتشآمد که غو                           برخاست بدیدند رااوچو

)407همان، (
از ماهیت ، وس، من خودآگاهکاوکی. شودشود و با برخورد تند کیکاووس مواجه میدابه رسوا میسو

دهد و او را میرا بیش از پیش در سیطرة تسلط خود قرار شود، اما آنیماي منفی، اوپست آنیما آگاه می
مزاج است که روان اساتی و رنگینحسی اشخصیتوس کاو.داردهمچنان در چنگال خود نگه می

شود و به دستور هاي نابخردانۀ آنیماي خویش میاو تسلیم خواسته. اش بر او چیره گشته استزنانه
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مان داستان براي قهر. کندسیاوش را که در واقع مردانگی اوست، رهسپار سرزمین مرگ می،سودابه
. شودرهایی از کینۀ آنیما، داوطلب جنگ با افراسیاب می

:  الگوي سایهافراسیاب،کهن. 1-6

زده هاي واپسالگوي سایه است و حملۀ او به ایران نمودي از بروز و جلوة سایهتبلور کهن،افراسیاب
شود، سایه شخصی یافت میسوي دیگر انسان را که در نا خودآگاه طرف و«یونگ . در روان است

ۀخواهد همچنان کسی است که میآنوي. تر وکهتر در ماستپایینيوجود،سایه. خواندمی
»باشیماو چیزي است که ما نمی. انجام دهد،دهیمها را به خود نمیچیزهایی را که ما اجازة عمل به آن

:)93: 1351فورد هام،(

وارـسرده ـمـشانـرکـتز دهـگزیهزار  صد و آمد اب ـیـافراسکه 
و زو گشته کشور پر از گفت و گويروينهاده است ایران سوي شهر

شدجنگ رایش سوي،زمـبه ازـکشد                     گـتنشاه کاووس از آندل 
)410: 1385فردوسی، (

. شتابدمییبه یاري خودآگاه) افراسیاب(رویی با سایهبراي رویاسیاوش که قهرمان داستان است 
:خواهد که اجازه دهد به جنگ افراسیاب برودرود و از او میسیاوش به نزد پدرش می

بدو گفت من دارم این پایگاهکاووس شاه                       پیش بشد با کمر
به گرداندر آرمسر سروارنبجویم نبرد          توران شاهباکه 

)411همان،(
ترین رویاها، برجسته«به نظر یونگ . سازدنگرانه، روند رو به رشد سایه را متوقف مییایی آیندهؤاین ر

خیزند و چیزي را با وضوح رسد به طور خود به خود از ناخودآگاه برمیهایی هستند که به نظر میآن
رسد گاهی به نظر می.سازددهند که دقت و توجه را اجباراً به خود معطوف میانگیز نشان میشگفت

فورد (»کننداه، بیان میآگکه چنین رویاهایی تمایل ناخودآگاه را به تغییر کامل گرایش خود
این رویا، در حقیقت . کشدبیند که سیاوش او را میافراسیاب در خوابی هولناك می). 187: 1351هام،

کند که افراسیاب سعی می. تالگوي سایه اسزدن کهنتدبیري برآمده از اعماق ناخودآگاه براي واپس
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توان در اینجا می. از آیندة جنگ با سیاوش آگاه شودگزار، خواب خود را تعبیر کند وخواببه یاري
خودآگاه، از گسترش سایه گزار افراسیاب در واقع نمودي از پیر داناست که به سود گفت که خواب

:کنددر روان جلوگیري می

چو دیبه شود روي گیتی به رنگجنگ               ،شاهکند سیاوش با اگر
گ او پادشاهـردد از جنـی گـمـغا                   ـارسـپکسیدـمانـنرکان ـتز

د سر و تاج و گاهـانـمـوران نـبه تود کشته بر دست شاه           ـر او شـوگ
)1385:419فردوسی، (

در واقع پشیمانی . گیرد که از در صلح وارد شودتصمیم می،شودآگاه میافراسیاب که از تعبیر خواب،
را ) نقاب(الگوي پرسوناتر شدن کهنسرکوبی سایه و قوي، خود به نوعیحمله به مرزهاي ایرانازافراسیاب
اما ماند، در ناخودآگاه میشخصیتفی تر مردم، طرف تیره و مندر بیش«نظریات یونگ براساس . دهدنشان می

قهرمان به وارونه باید متوجه وجود سایه باشد تا بتواند بر اژدها پیروز شود؛ باید با نیروهاي ویرانگر خودکنار 
سایۀ قدرتمندي چون افراسیاب نیز با الگوي قهرمان داستاناینجا سیاوش، کهندر). 176: 1378یونگ، (»بیاید

تواند است، نمیس که در تسخیر آنیما به مرور بدخواه و شیطانی شدهواما من خودآگاه کاو. آیدکنار می
:زندهاي مورد نیازش را بشناسد و از شناختن و پذیرفتن سایه سر باز میارزش

خن هاي تلخیکی نامه اي با سبه بلخ              فرستمهیونی من اکنون 
ان منـرمـفبهد ـیایـد نـچـیـبپن                   ـمپیمانزسراگر اوشـسی

بازگردد به راه                                                                       خود و ویژگان سپاه                  سپارد د ـهبـسپوسـطهــب
)1385:429فردوسی، (

پناه دادن افراسیاب و پیران به سیاوش، گرایش یافتن سایه به نقاب و پیدا شدن دوبارة  . 1-7
:پیر دانا

و یابدنیرو می) افراسیاب(با سایهالگوي نقاب در تقابلبا آگاه شدن افراسیاب از سرانجام ستیز با سیاوش، کهن
نمود این تغییر را در مهر ورزیدن . یابدشود و با آن وحدت میشود و خود به نقاب مبدل میسایه ضعیف می

: بینیمافراسیاب به سیاوش و پناه دادن به او می

نیامدش خوابهمی بی سیاوشافراسیاب                و دلجاندادبدو 
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)444، همان(
ازدواج . شتابدوزیر و مشاور افراسیاب، مانند پیر دانا، به یاري قهرمان داستان میاز این پس، پیران ویسه، 

شخصیتکه دیگر از قالب سایه به پرسونا تغییر دختر افراسیاب،دختر پیران ویسه و فرنگیس،سیاوش با جریره
أثیر منفی  در روان قهرمان داده است، نمود پیوند یافتن قهرمان با آنیما و آرامش یافتن اوست، اما این آنیما ت

. ندارد
:دشمنی گرسیوز با سیاوش، نمود باززایی سایه و کنار آمدن قهرمان با آن در خاك. 1-8

افتد و تخم حسد و کینه در دل او گرسیوز، برادر افراسیاب با دیدن حشمت و جالل سیاوش به وحشت می
وتازهاي شود که روان را در معرض تاختو میاي در وجود اگیري عقدهساز شکلشود و زمینهکاشته  می
:دهدالگوي سایه  قرار میدوبارة کهن

گمانبدوزــرسیــگبد اندیشزمان                      تا ان ـزمرفتیشاه بر
تیـیخـگـانرـان  بـرکـاه تـدل شزهرگونه رنگ اندر آمیختی                    

پر از درد و کین شد دل شهریارتا برآمد برین روزگار                    چنین
)477، همان(

هاي گوناگون آن دست پیدا کند و بتواند الگوي قهرمان باید با سایه کنار بیاید تا به شناخت جنبهز هم کهنبا
باید تسلیم قدرت برتر شود و به سایه را مغلوب خود کند، اما قدرت سایه بیش از نیروي قهرمان است، پس او 

قهرمان باید یک بار دیگر، . الگوي مادر استاي نمادین، به خاك سپرده شود، خاکی که یادآور کهنگونه
:تاریکی ناخودآگاه را پشت سر بگذارد و با زایشی دوباره، خودآگاهی را از سلطۀ اهریمنی سایه رهایی بخشد

همی تاختندش پیاده کشان
ارــردگــکاــبد ــیــالـبناوشـسی

نـمم ـخـتاز کن داـپیشاخ ی ـکی
از این دشمنان کین خویش که خواهد

نکشابانان مردمچنان روز 
گردش روزگاربرتر از ايکه 

نـجمـانتابنده برچو خورشید
کند تازه در کشور آیین خویش

)494، همان(
پختگی شود، اسطورة لیه را پشت سر گذارد و وارد مرحلۀدر واقع به محض این که فرد توانست آزمایش او

هال (استفردسرآغاز دوران پختگی،دهد و گویی مرگ نمادین قهرمان، مناسبت خود را از دست میقهرمان
.)73: 1375و نوردباي، 
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:زایش کیخسرو، باززادن قهرمان از تاریکی ناخودآگاه براي رهایی از تسلط سایه. 2-9

تولد کیخسرو، تولد دوبارة  قهرمان داستان است، . کندآخرین آرزوي سیاوش با تولد کیخسرو تحقق پیدا می
: کندروید، نمود پیدا میهمان تولدي که در باور ایرانیان به شکلی نمادین در گیاهی که از خون سیاوش می

خونبهر از د ـستـبزرهگرويآبگون              خنجرآن گرسیوزز
نه شرم آمدش زآن سپهبد نه باكخاك             را بهژیانپیلبیفکند

سرشسیمینکرد زان سروجدابرش             زرینبنهادتشتیکی
کردش نگونوبردزرهگرويکه فرمود تشت خون              ی یجاه  ب

)494: 1385فردوسی، (
کیخسرو همان گیاه . الگوي مرگ و تولد دوباره استکنندة کهنقهرمان داستان و تولد کیخسرو، تداعیمرگ

الگوي مادر است، بار دیگر در قهرمان با رفتن به خاك که یادآور کهن. بالنده از خون قهرمان داستان است
الگوي قهرمان که این بار در کهن. ل برساندتمام را تمام کند و به کمایابد تا راه نیمهکالبد کیخسرو پرورش می

س را که منِ خودآگاه است، از سیطرة آنیماي منفی رها وشود با کشتن سودابه، کیکاوقالب رستم آشکار می
:کندمی

رويبنهاد خان سودابه سوي اوي            تختبر از برفت تهمتن
زتخت بزرگیش در خون کشیدبیرون کشید           پرده به گیسوش ز

اهـاووس شـکاي ـجبرنجنبید به راه          به دونیم کردش خنجربه 
)508، همان(

از آن پس، پیکار رستم و دیگر ایرانیان با افراسیاب، در واقع نمودي از جدال و ستیز قهرمان با سایه و واپس 
. راندن آن به اعماق ناخودآگاه است

الگوي رفتن گیو به جستن کیخسرو به اشارت سروش، رفتن قهرمان در پی کهن. 1-10
:الگوي پیر داناخویشتن به  راهبري کهن

گشاید که در آن سروش به عنوان پیر دانا، اي رو به ناخودآگاه میبیند، دریچهخوابی که گودرز میدر پی 
گیرد، کیخسروي که جهان در پناه پادشاهی او آرام می.کندشود و امر به آوردن کیخسرو از توران میظاهر می

فراز و نشیب را براي یافتن الگوي خویشتن است و گیو هم قهرمانی است که باید مسیري پر ازنماد کهن
:الگوي خویشتن بپیمایدکهن

دل آرام پوراالــسرو بی ـــیکدور             زتاباندیدايچشمهیـکـی
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رديـخــبت ـــرایوآمدپدیدزدي                         ـــایةرّـــــفاو ايــالـــبز
چنین چهر جز در خور گاه نیستت گیو این بجز شاه نیست         ـبه دل گف

)534همان، (
شناسی یونگ اي که بر طبق رواناي است، چشمههاي گیو، یافتن کیخسرو بر لب چشمهحاصل زحمت

زندگی گیرد که نیاز به این چشمه وقتی قوت می«تصویري از روح به عنوان منشأ درونی و انرژي روانی است و 
فرنگیس نیز که سعی در نجات دادن ). 176: 1382شمیسا،(»فرد در معرض خشک شدن قرار گرفته باشد

شود و کیخسرو را به الگوي مادر ظاهر میشود و در قالب کهنسیاوش داشت، اکنون یاریگر کیخسرو می
دهنده، ه و انگیزة یاريهر غریز«به عقیدة یونگ . کند و از گزند افراسیاب میرهانداسب سیاوش هدایت می

یونگ، (»کندالگوي مادر را تداعی میکند ؛ کهنهرآنچه مهربان است، هر آنچه می پروراند و مراقبت می
اقی آدمی بیانگر جنبۀ جادویی و درك اشر«سوي دیگر این حمایت، اسب سیاوش است که ). 27: 1368
آمیز کیخسرو است، زیرا تنها به کیخسرو قاسب سیاوش در واقع، آگاهی اشرا). 206: 1382شمیسا، (»است

:برددهد و از او فرمان میسواري می

سپیدروزبر او تیره شد روي سیاوش چو گشت از جهان نا امید             
که فرمان مبر زین سپس باد رارازادـهـبگـشبرنگفتچنین 

آید ترا خواستارسرو ـکیخچو زارـرغـمدره و وـر کـاش بـی بـمـه
دشمن زمین را به نعلت بروبزکوب                ـی بـاش و گیتـبی ـارگـبورا

)537: 1385فردوسی، (

نتیجه
.پذیر استیونگ، تبیینشخصیتداستان سیاوش، بر اساس نظریۀ - 
ترین مهم. داستان سیاوش، نشان زدتوان در شمارد، به وضوح میالگوهایی را که یونگ در نظریات خویش برمیکهن- 

وتولد دوباره و ، خودآگاهی، قهرمان، پیر دانا، سایه و نقاب، مرگ آنیما و آنیموس: گوها عبارتند ازالاین کهن
.الگوي مادرکهن

هایشان کاريالگوهاست و خویشهاي اصلی و تأثیرگذار داستان سیاوش، هریک منطبق با یکی از کهنشخصیت- 
کیکاووس، منِ خودآگاه اسیرِ آنیماست؛ سودابه، . استها تبیین شدهشناسی براي آنیري است که در روانمطابق س

، قهرمانی شاست؛ سیاوآنیماي ویرانگر است که خاصیت زایندگی و باروري خود را ترك کرده و به آنیموس گراییده
شود؛ کند و باززاده میتاریکی ناخودآگاه عبور میآید و با پذیرش مرگ، از است که در قالب نقاب، با سایه کنار می
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شود؛ گرسیوز، سایۀ ویرانگر است؛ گیو، قهرمانی ، تعدیل می)سیاوش(اي است که با گراییدن به نقابافراسیاب، سایه
رود؛ کیخسرو، باززایی قهرمان پس از گذار از تاریکی ناخودآگاه استاست که به راهبري پیر دانا در پی خویشتن می

.الگوي مادر است و اسب سیاوش، اشراق و آگاهی جادویی آدمی استکه به نابودي سایه آمده است؛ فرنگیس، کهن
منابع

.، انتشارات دارالفکرعربیاً و عالمیاً: آفاق االدب المقارن، )1999(الخطیب، حسام، .1
نامۀ تطبیقیادبیاتنامۀ ویژه» تطبیقی در ایرانادبیاتشناسی آسیب«، )1389(رضا، انوشیروانی، علی.2

.55- 32، ص2، دورة دوم، شمارة فرهنگستان
فصلنامۀ ، »ايرشتهفرهنگی تا مطالعات میان- هاي تاریخیاز پژوهش«:تطبیقیادبیات، )1392(وند، تورج، زینی.3

. 35- 21، ص3، دورة پنجم، شمارة اي در علوم انسانیرشتهمطالعات میان
.، چاپ پنجمانتشارات فردوسی،تهران،داستان یک روح، )1382(شمیسا، سیروس، .4
انتشارات،توفیق هـ سبحانی، به اهتمام)1ج(چاپ مسکوۀبر اساس نسخ،شاهنامه،)1385(، ابوالقاسم،فردوسی.5

.چاپ اولروزنه ،
نشر ،سعید شفیعی، تهرانۀ، ترجمکاوي کالسیککاربرد تداعی آزاد در روان،)1382(فروید، زیگموند، .6

.س، چاپ اولققنو
سازمان ر مسعود میر بها، تهران،، ترجمۀ دکتشناسی یونگاي بر روانمقدمه،)1351(فورد هام، فریدا، .7

.، چاپ دومانتشارات اشراق
تطبیقی دانشگاه ادبیاتنشریۀ ، »هاي پژوهشتعریف و زمینه: تطبیقیادبیات«، )1389(نظري منظم، هادي، .8

.237- 221، 2، سال اول، دورة جدید، شمارة باهنر کرمان
، ترجمۀ محمد حسین شناسی تحلیلی یونگمبانی روان،)1375(ورنون، . نورد باي، و جی. هال، کالوین اس.9

.انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم،تهرانمقبل، 
انتشارات علمی و ، ترجمۀ محمدعلی امیري،خودآگاهشناسی ضمیر ناروان، )1383(یونگ، کارل گوستاو، .10

.، چاپ سومفرهنگی
، چاپ انتشارات جامی،، ترجمۀ محمود سلطانیه، تهرانهایشانسان وسمبل، )1378(، _____________.11

. دوم
، ترجمۀ پروین مکارچهار صورت مثالی، مادر، والدت دوباره، روح،،)1368(، _____________.12

.، چاپ اولانتشارات آستان قدس رضويفرامرزي، 
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