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 چکیده

ها موجوداتی دو جنسی هستند که هر کدام عنصر مکمّل دیگرری اا دا  ی یونگ انسانهطبق نظریّه     

ی اوح مردان است که شامل تصویر قویّ زن دا ناخودآگاه جمعی وجود خود دااد. آنیما بخش زنانه

د است. دا دیدگاه او کشش و تمایل نسبت به زن دا مرد ناشی از همین آاکی تایر  اسرت. آنیمرا    مر

های مثبت آنیما شامل معشوق، وصف طبیعت، الهرام بخشری،   دااای دو بعد مثبت و منفی است. جنبه

زود ااهنما و...است. آنیما دا بعد منفی خود، دا قالب عفریت مرگ، قاتل عشّاق، تخیاّلت شهوانی و 

شود.دا این مقاله عالوه بر تبیین مفهوم آنیما و بیان ابعاد آن، بره براسری ایرن    انجی مردان نمایان می

ابعاد دا این بخش از شاهنامه  شود.از تولد تا مرگ استم، پرداخته می تای  دا شاهنامه فردوسی،آاکی

به جز مواادی از عفریت مررگ   های منفی این آاکی تای خواد و جنبهمثبت آنیما بیشتر به چشم می

 .دیده نمی شود

 

 تای ، آنیما، استم، شاهنامهآاکی کلیدی: ه هایواژ
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 مقدمه

های جنس دیگرر اا  ی ما از نظر زیست شناختی به میزان چشمگیری، ظرفیّتبه اعتقاد یونگ همه    

ممکن است این موضوع به نظر ضدّ و نقیض آید که یک مرد تماماً مرد نیست یا اینکره یرک   »داایم. 

-(.صاحب نظران زیادی انسان اا یک موجود دو جنسری مری  4731:65فوادهام،«)تماماً زن نیست زن

-صرببت مری  « ینرگ »و« ین»های تائوئیست از چینی»دانند که هر کدام عنصر مکمّل دیگری اا دااد. 

-ی شخصیّت آنان. هر چند این نکته دا ابتدا عجیب بره نظرر مری   های زنانه و مردانهکنند؛ یعنی جنبه

سد؛ ولی یافتن خصوصیّات زنانه و مردانه دا شخصی از یک جنس واحد تجربه و استنباط بالنسرب   ا

نویسد، تصویر قویّ می« ی اوان شناسی تبلیلیاساله دابااه»شایع و مشترکی است. یونگ دا کتاب 

زن به صوات یک آاکی تای  دا ناخودآگاه جمعی مرد و زن وجود دااد که به کمرک آن طبیعرت اا   

 (.5831:01یابد.)فدایی،دامی

هدف از این پژوهش براسی آنیما و ابعاد آن دا شاهنامه فردوسی)از تولد تا مرگ اسرتم( اسرت.       

ای تبلیلی انجام گرفته و برای گرد آوای اطاّلعرات از اوش کتابخانره   -این تبقیق به اوش توصیفی

 .برداای استفاده شده استخوانی و فیشو بیشتر از نوع متن

 

 آنیما 

شرود. بره اعتقراد وی    بخشی از اوح مردان که زنانه است، دا اوان شناسی یونگ آنیما نامیده می     

شرود. یونرگ   های جنس مخالف باعث پیدا شدن شخصیّت ناخودآگاه جنس مخالف میتعداد کم ژن

یر ایرن یرا آن   کند؛ البتّه نه تصوتصویر جاویدان زن اا دا داون خویش حمل می هر مردی»گوید3 می

زن به خصوص اا؛ بلکه تصویر غایی زنانه اا. این تصویر اصوالً ناخودآگاه اسرت، ناخودآگاهانره برر    

گوید اوان زنانره تجسّرم   است. او می ی عشق و بیزاایشود و یکی از علل عمدهمببوب منعکس می

-های مبهم، مکاشفههای اوانی زنانه دا اوح مرد است؛ مانند احساسات و خلق وخویتمامی گرایش

های پیامبر گونه، پذیرا بودن اموا غیر منطقی، قابلیّت عشق شخصی، احسراس خوشرایند نسربت بره     

(. منبع الهام و شهود شاعر،ضمیر ناخودآگاه 76:31:66ی او با ضمیر ناخودآگاه)یونگ،طبیعت و اابطه



 

 

بیّات نیز ماننرد خرواب مبرلّ    از نظر یونگ هنر واد»است و آنیما نهفته دا ژافای ناخودآگاهی است. 

(. دکترر فردایی دا کتراب    1:331:08فرر، شایگان«)ها و ظهوا ناخودآگاه جمعی استتای تجلّی آاکی

هرای  کند کره فشرااهای اجتمراعی بره تفراوت     بیان می« گوستاو یونگ واوان شناسی تبلیلی اوکاال»

ی خرود اا اشرد   کنرد وجره زنانره   مری  دهد. زنران اا واداا آمیز میی اغراقجنسی مردانه و زنانه جنبه

« ی دیگرر جنبه»کند؛ دا نتیجه بیشتری دهند و مردان اا واداا به تأکید بیشتر بر طبیعت مردانه خود می

مسرتقل، پرخاشرگر و متفکّرر    « یکسویه»اییابند به گونهشود. مردان تمایل میواپس زده و ضعیف می

یعنری آنیمرا ظراهر    « زن داون»ها به عنوانو خیال پردازیی زنانه دا  اؤیاها شوند. با این وجود جنبه

 شود.می

 

 آنیمانمودهای

باشد که دا ایرن  های مثبت و منفی میها که دو قطبی هستند، دااای جنبهتای آنیما مانندسایر آاکی   

 شود.ها و براسی آنها دا شاهنامه)از تولد تا مرگ استم( پرداخته میبخش به براسی این جنبه

 های مثبت نبهج

  معشوق-1

اسرد و  ، به خودآگاه مری اش با زن برقراا میکندهایی که مرد دا طول زندگیآنیما از طریق تماس     

گیرد. به اعتقاد یونگ اوّلین و مهمترین تجربه یک مرد از زندگی، از طریرق  شکل ملموسی به خود می

ای برر او  ماداش است و بریش از هرر تجربره    نخستین تجربه مرد از زن از طریق»اسد. مادا به او می

شروند خرود اا از   دهد؛ به نبوی که بسیاای از مردان هرگز موفّق نمیگذااد و او اا شکل میتأثیر می

شود ی کودک یک ویژگی ذهنی شاخص دااد که سبب میاین قدات دل فریب اها سازند؛ امّا تجربه

ی افتراا مرادا باشرد.    ه همچنین احساس کودک از نبوهعامل تعیین کننده نه فقط نوع افتاا مادا بلک

بندد، تصویر دقیق او نیست؛ بلکره تصرویری اسرت کره     تصویری که از مادا دا ذهن کودک نقش می

-آنیمررا-ترکیررب نهررایی آن متررأثّراز ظرفیّررت فکررری کررودک برررای شررکل دادن برره تصررویرذهنی زن 

وناگونی که مرد دا طول زندگی خود جذب (.به اعتقاد یونگ این تصویر بر زنان گ1:04است)شاملو،



 

 

دهنرد.  شود و اکثر موضوعات عاشقانه و غیر قابل توضیح بدین طریرق اوی مری  کند، فراافکنده میمی

دهد که آنیما بر زنی منطبق گرردد بره طروای کره مررد عاشرق       های مببّت آمیز وقتی اوی میجاذبه»

شود کره دا عرالم خرااز، زنری)و دا     اشق میمرد زمانی ع»(.دا دیدگاه یونگ 3731:06شود)اسنودن،

ااتباط با زن، مردی( اا بیابد که خصوصیّات وی با آنچه که دا ناخودآگاه جمعی دااد، منطبرق شرود.   

دا این حال، شخص عاشق شده و نیرویی عظیم و شگفت کره دا ناخودآگراه وی وجرود دااد، او اا    

هرای  (. دا غرزل 7531:45اادوبرادی، «)کشراند اختیاا به جانب معشوق و مببوب مری کواکواانه و بی

فااسی معشوق و توصیفاتی که شاعران از معشوق و زیبایی او اا دااند؛ همچنین عشرق دا نگراه اوّل   

توان دست کرم  اخداد عشق به ویژه عشق با اوّلین نگاه اا می»ی همین آنیما دانست. توان نتیجهاا می

کرد. ما تمایل داایم که از سوی جرنس مخرالف خرود کره     یونگ توجیه « آنیمای»یتا حدّی با نظریه

 (.13631:66دهد، جذب گردیم)گواین و دیگران،های داونی خودمان اا بازتاب میصفات خویشتن

فردوسی، فرافکنی این جنبه از آنیما اا به صوات عاشق شدن شخص و توصیف زیبایی معشروق       

کیکراووس از زیبرایی دخترر شراه هامراواان گفتنرد        به تصویر کشیده است؛ از جمله  زمانی که برای

 ،کاووس دلباخته او شد.

 ازان پس به کاووس گوینده گفت               که او دختری دااد اندا نهفت

 که از سرو باالش زیباترست                   ز مشک سیه بر سرش افسرست

 خنجر لبانش چو قند به باال بلند و به گیسو کمند                    زبانش چو

 بهشتیست آااسته پرنگاا                         چو خواشید تابان به خرم بهاا

 نشاید که باشد به جز جفت شاه               چه نیکو بود شاه اا جفت ماه

 (:1:1-1:16، 7)ز

 



 

 

رانجام سودابه به کسی اا به خواستگاای سودابه فرستاد. پادشاه موضوع اا با سودابه دا میان نهاد و س

 کند3ازدواز کاووس دا آمد. فردوسی دا جای دیگر زیبایی سودابه اا چنیین توصیف می

 عماای به ماه نو آااسته                       پس پشت و پیش انداون خواسته

 یکی لشکر آااسته چون بهشت                 تو گفتی که اوی زمین الله کشت

 س شاه                دالاام با زیب و با فر و جاهچو آمد به نزدیک کاوو

 دو یاقوت خندان دو نرگس دژم                ستون دو ابرو چو سیمین قلم

 نگه کرد کاووس و خیره بماند                به سودابه بر نام یزدان بخواند

 یکی انجمن ساخت از بخردان                  ز بیداادل پیرسر، موبدان

 زا دید سودابه اا جفت خویش                 ببستند عهدی بر آیین و کیشس

  (1:40-7،1:77)ز

 

 همچنین توصیف زیبایی تهمینه و عاشق شدن استم بر او نتیجه فرافکنی آنیماست3 

 یکی بنده شمعی معنبر به دست               خرامان بیامد به بالین مست 

 چو خواشید تابان پر از انگ و بوی  پس پرده اندا یکی ماه اوی      

 دو ابرو کمان و دو گیسو کمند                   به باال به کرداا سرو بلند

 اوانش خرد بود تن جان پاک              تو گفتی که بهره ندااد ز خاک

 از او استم شیردل خیره ماند                برو بر جهان آفرین اا بخواند 

 (7833-7،7185)ز



 

 

تروان دا نبررد گردآفریرد و سرهراب مشراهده نمرود.وقتی سرهراب فهمیرد         این موضوع اا باز مری    

گردآفرید زن است شیفته زیبایی او شد و گردآفرید این شیفتگی او اا دستاویزی قراا داد تا از چنرگ  

 سهراب فراا کند3

 اا چو اخسااه بنمود سهراب اا                      ز خوشاب بگشاد عناب 

 یکی بوستان بد دا اندا بهشت                   به باالی او سرو دهقان نکشت

 دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان            تو گفتی همی بشکفد هر زمان

 بدو گفت کاکنون ازین برمگرد                   که دیدی مرا اوزگاا نبرد

 (7::1-3::7،1)ز

پیران از زیبایی جریره با سیاوش سخن گفت و سیاوش با شنیدن  زمانی که سیاوش به تواان افت    

 توصیفات او بر جریره دل بست و او اا به ازدواز خود دا آواد3

 سیاوش چو اوی جریره بدید                خوش آمدش خندید و شادی گزید

 همی بود با او شب و اوز شاد                    نیامد ز کاووس و دستانش یاد

 (4887-7،4886)ز

گوید اگرچه دختر من همسر توست؛ اما فررنگیس دخترافراسریاب دا زیبرایی    پیران به سهراب می    

کنری. توصریفات او دا زیبرایی فررنگیس عاقبرت      همتا ندااد و دا جهان اوی به این زیبایی پیدا نمری 

 کند3سیاوش اا دلباخته او می

 نی به گیتی چنان موی و اوی         فرنگیس مهتر ز خوبان اوی             نبی   

 به باال ز سرو سهی برترست              ز مشک سیه بر سرش افسرست                



 

 

 هنرها و دانش ز اندازه بیش                خرد اا پرستاا دااد به پیش                 

 کابل کجاست از افراسیاب اا بخواهی اواست              چنو بت به کشمیر و 

 (4816-4878، 7)ز

توصیف های گرگین از منیژه نتیجه فرافکنی این جنبه از آنیماست . او بره بیرژن گفرت3 منیرژه برا          

زند. توصریفات او از سررو قرد  و مروی مشرکین آنهرا       کنیزان نگاامانند خود دا این مرغزاا خیمه می

ن مرغزاا شد بتانی دیرد کره ماننرد بهراا خررم      سبب شد بیژن به بزمگاه منیژه برود. بیژن زمانی وااد آ

زد دید کره اخسراا او ماننرد سرهیل یمرن      آااسته بودند. او منیژه اا زمانی که خیمه  خود اا به ااه می

داخشان بود و موهای او مانند بنفشه  دو طرف سمن صوات او اا برگ واا گرفته بودند. بیژن  به او 

 به بعد(468:، :ندد. )زبندد و عاقبت به منیژه می پیودل می

زیبایی معشوق باعث اختالف بین گیو و طوس شد. زمرانی کره آن دو دا بیشره  نزدیرک مرغرزاا          

پرسیدند. هردو دل به او دادند و عاقبت برین آنهرا   خوبریی دیدند، از نژاد وچگونگی آمدن او به بیشه 

تصرمیم گرفتنرد او اا نرزد کراوووس      اختالف افتاد تا جایی که خواستند  سر او اا ببرنرد؛ دا نهایرت  

ببرند. کاووس حیران زیبایی شگفت انگیز کنیزک شد و به آن دو گفت که چنین شکاای شایسته مرن  

باشد وعاقبت او اا به مشکوی خود فرستاد و او اا سروا زیبااویان حرم خرود  که مهتر شما هستم می

 ساخت.

 الهام بخش-2

-توان به الهام بخشی آن دا مرد اشااه کرد که عامل مهم آفررینش یهای مثبت آنیما ماز دیگر جنبه    

آفرین باشرد؛ چنران   تواند الهامبعد مثبتش میبه اعتقاد یونگ آنیما دا »های هنری دا اوح مرد است. 

-شود و او اا بره سریر دا بهشرت مری    ( به صوات فرشته بر دانته متجلّی میBeatriceکه بئاتریس )

کره  دانند؛ به طروای (. شاعران این موضوع اا دا خلق آثاا ادبی خود مؤثّر می333 1:65برد)فواد هام،

کنرد.  ی شعر، داستان ایلیاد اا به او الهرام مری  داند که الههمی ی ایلیاد، خود اا واسطههومر دا حماسه



 

 

از  همین آنیماست که الهام بخش آثاا هنری است)شبیه به تابعه نزد اعرراب باسرتان(، لرذا دا برخری    »

 گوید3دهد. سهراب سپهری گویا خطاب به اوست که میآثاا خلّاق ادبی خود اا به ما نشان می

 ی مروعرود،حررف برزن ای زن شربانه

 حرف بزن خواهر تکامل خوش انگ

 حررف بررزن،حروای تررکرلّم بردوی

 (3776 1:01)شمیسا،                                                         

آید؛ بلکره  صببت از یک نجات دهنده است که از آسمان فرود نمی»گوید3 و یونگ دا این بااه می   

خیزد. فیلسوفان کیمیاگر چنران تصروّا   از اعماق، یعنی از میان آنچه دا زیر خودآگاه نهفته است، برمی

از داسرتان  (. فردوسی دا آغر 3107 1:68یونگ،«)کردند که یک اوح آنجا دا قالب مبسوسی استمی

داند و به داخواست او این داسرتان اا  بیژن ومنیژه معشوق خود اا الهام بخش این داستان به خود می

 به نظم دا آواد3

 مرا مهربان یاا بشنو چه گفت                 ازآن پس که گشتم بامام جفت

 مرا گفت آن ماه خواشید چهر                 که ازجان تو شاد بادا سپهر

 یمای می تا یکی داستان                      فرو خوانم از دفتر باستانبپ

 که چون گوشت از گفت من یافت برخ      شگفت انداو مانی از کاا چرخ

 (06::-38::،:)ز

 راهنما -:

به اعتقاد یونگ یکی دیگر از نمودهای آنیما، خرد متمرکز دا ناخودآگاه جمعی فرد است کره بره        

تایر   شود. به نظر وی پیر دانا اوح یا جان است. پیر دانرا مظهرر آاکری   رزانه مجسّم میصوات پیر ف

شرود کره   گاه پدیداا میاوح است و نمادی است از خصلت اوحانی ناآگاهمان. آاکی تای  اوح آن

انسان نیازمند داون بینی، تفاهم، پند نیکو، تصمیم گیری و برنامه ایزی است و قادا نیست خرود بره   

کند و مبتویاتی ااائه ایی این نیاز اا برآواد.آاکی تای  اوح این حالت کمبود معنوی اا جبران میتنه

هرایی  کند که پیر دا لبظره ( .دکتر شایگان فر بیان می:36 1:67دهد که این خأل اا پر کند.)موانو،می



 

 

هرا  یرر دا داسرتان  به نظر یونگ ظهوا پ»نهد. شود که قهرمان مستأصل شده و تن به مرگ میظاهر می

دهد که بصیرت، پند عاقالنه، اتّخاذ تصمیمی مهم یا... ضروای اسرت؛ امّرا   هموااه دا وضعیتی اخ می

-انسان دامانده به تنهایی توانایی نیل بدان اا ندااد. این آاکی تای  کمبود شخص دامانده اا پرر مری  

( پیرر دا ادبیّرات و اسراطیر    3141 1:08فرر، شرایگان «)اانرد کند و با تجلّی خود، او اا از مخمصه مری 

یابد. ها و دا احواالت حاصل از مراقبه و مکاشفه تجسّم میپیر دانا دا خواب»نمودهای متفاوتی دااد.

ی آن اسرت و  ی زاینرده ( از حیث جنبهspiritشود  که تجسّم معنا و اوح)نخست دا پدا پدیداا می

سرروا، پرردابزاگ یررا هررر شخصرریّت صرراحب نیررز دا هیئررت جررادوگر، پزشررک، معلّررم، اسررتاد و پرف

فر خدایان مذکر، قهرمانران شراهنامه مثرل گروداز و      ( .به اعتقاد دکتر شایگان365 1:67موانو،«)اقتداا

شود( مظاهری از ایرن  کیخسرو ،پیران عرفانی)که دا ادبیّات فااسی خضر هم از این گروه شناخته می

یواناتی که مظهر حمایت و قردات هسرتند، آاکری    آاکی تای  هستند و آسمان، کوه، خواشید و یا ح

 شوند.تای  پیر اا یادآوا می

خواهد که با جادو بررف و سررما اا   دا داستان کاموس کشانی، پیران از جادوگری به نام بازوا می    

ند توانسرت بر ایرانیان فروبیاواد. با جادوی او تعداد زیادی از ایرانیان کشته شدند و تواانیان به ااحتری  

آنها اا تیربااان کنند. ایرانیان که دامانده شده بودند بره داگراه خردا اوی آوادنرد ترا آنهرا اا از ایرن        

شد، نجات دهرد. بعرد از آن مرردی دانرش     سرمای سخت که دست سپاهیانشان از شدت آن سیاه می

کشرت برا    پژوه اهام اا به سمت جایگاه جادوگر اهنمون شد. اهام به جایگاه جادوگر افرت و او اا 

 مرگ جادوگر سرما هم ازبین افت. 

 بیامد یکی مرد دانش پژوه        به اهام بنمود به انگشت کوه

 کجا جای بازوا نستوه بود      به افسون وتنبل برآن کوه بود

 (61:-67:،:) ز                                                   

-ه صوات حیوان است که به دسرتگیری از فررد دامانرده مری    گاهی نمود این جنبه از ناخودآگاه ب    

پردازد؛ ظهوا ااهنما به صوات حیوان نیز دا شاهنامه به  نمایش دا آمده است. زمانی کره اسرتم بره    

آمد به زال خبر دادند که اودابه داحال مرگ است، زال به یاد پر سریمر  افتراد کره دا هنگرام     دنیا می



 

 

سیمر  ظاهر شد و دستان اا  زال پر سیمر  اا دا آتش افکند،  ک بگیرد.توانست از او کمگرفتاای می

به فرزند نامجوی مژده داد. او دستان اا ااهنمایی تا با خنجر پهلوی اودابه اا بشکافند و سپس جرای  

 آن اا بدوزند. بدینگونه استم به دنیا آمد.

 اد به یادبه زال آنگهی گفت تا صد نژاد            بپرسی کس این اا ندا

 که کودک زپهلوبرون آواند             بدین نیکویی چااه چون آواند

 به سیمر  بادا هزاا آفرین               که ایزد واا اه نمود انداین   

 (:518-1،5184)ز 

ااهنمایی سیمر  باا دیگر دا نبرد استم با اسفندیاا آشکاا شده است. زمانی که استم از نبررد برا       

 یاا  دامانده و زخمی برگشت، زال چااه کاا اا ااهنمایی سیمر  دانست.اسفند

 یکی چااه دانم من این اا گزین            که سیمر  اا یاا خوانم بر این

 گر او باشدم زین سخن اهنمای             بماند بر و بوم وکشوا به جای

 ن یل بد پسند وگرنه شود بوم ما پر گزند                   ز اسفندیاا آ

 (  6656-5،6653)ز                                                         

های استم با طبابت سیمر  بهبود یافت و سیمر  به او گفت که چشرم اسرفندیاا تنهرا نقطره     زخم    

بق ااهنمرایی  تواند از این طریق او اا از پا دا بیاواد. استم طبدن اوست که اویین تن نیست و او می

سیمر  شاخی از گز اا با آتش ااست کرد و پیکانی تیز برآن قراا داد و پر سیمر  اا برر انتهرای تیرر    

 گذاشت تا دا نبرد با اسفندیاا موفق شد.

 



 

 

دا خوان دوم استم ظهوا ااهنما به صوات میشی اسرت دا بیابران. زمرانی کره اسرتم از شردت           

 تشنگی به داگاه خداوند ناله کرد، بر او ظاهر شد و استم تشنه اا به سمت چشمه هدایت کرد3

 بیفتاد استم بر آن گرم خاک                       زبان گشته از تشنگی چاک چاک

 سرین                           بپیمود پیش تهمتن زمینهمانگه یکی میش نیکو

 ازان افتن میش اندیشه خاست                    بدل گفت کابشخوا این کجاست

 همانا که بخشایش کردگاا                               فراز آمدست انداین اوزگاا

 (460-7،401)ز     

 

 

 وصف طبیعت -5

کند که دا اشعاا شاعران به وفوادیرده  هی به صوات توصیف طبیعت جلوه میی مرد گااصل زنانه   

هرایی بررای پرسرتاای، احساسرات، هنرر و یگرانگی برا        طبق نظر یونگ آنیما شامل ظرفیّت»شود. می

های  مثبرت آنیمرا غیرر از مرواادی کره بره       کند که جنبه(.وی بیان می351 1:01فدایی،«)طبیعت است

آید، به شکل احساسات مرد به طبیعت هرم بره نمرایش گذاشرته     نمود دا می ی زنانه بهصوات چهره

 گوید3. فردوسی دا وصف مازنداان میشودمی

 که مازنداان شهر ما یاد باد                                همیشه بر و بومش آباد باد

 سنبلستکه دا بوستانش همیشه گلست                        به کوه انداون الله و 

 نه گرم و نه سرد و همیشه بهاا              هوا خوشگواا و زمین پرنگاا          



 

 

 گرازنده آهو به اا  انداون         نوازنده بلبل به با  انداون                     

 همیشه بیاساید از خفت و خوی                 همه ساله هرجای انگست و بوی

 اوان                     همی شاد گردد ز بویش اوان گالبست گویی به جویش

 دی و بهمن و آذا و فرودین                             همیشه پر از الله بینی زمین

 به هر جای باز شکاای به کاا     ویباا                       همه ساله خندان لب ج

 ز دیبا و دیناا وز خواسته          استه                         سراسر همه کشوا آا

 همه نامدااان به زاین کمر                                    بتان پرستنده با تاز زا   

 (768-763، 7)ز

داخوان پنجم فردوسی چمنزاای اا که  استم دا آن استراحت کرد و متعلق به دشتوان بود چنرین     

 کند3توصیف می

 سید                       زمین پرنیان دید و یکسر خویدوزانجا سوی اوشنایی ا

 جهانی ز پیری شده نوجوان                          همه سبزه و آبهای اوان

 همه جامه بر برش چون آب بود                 نیازش به آسایش و خواب بود

 (700-738، 7)ز     

 کشد3اا از زبان گرگین برای بیژن به تصویر می دا داستان بیژن و منیژه فردوسی سرزمین تواان 

 همه بیشه وبا  و آب اوان                      یکی جایگه از دا پهلوان

 زمین پرنیان و هوا مشکبوی           گالب است گویی مگر آب جوی



 

 

 خم آواده از باا شاخ سمن             صنم شد گل وگشته بلبل شمن

 تذاو               خروشید بلبل از شاخ سروخرامان به گرد گل اندا 

 ازین پس کنون تا نه بس اوزگاا       شود چون بهشت آن همه جویباا

 (4:1:-4:4:، :)ز 

وصف تاایکی شب نیز دا شاهنامه که فردوسی آن اا دا آغراز داسرتان بیرزن ومنیرژه آواده اسرت،        

 شایان توجه است 3

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر              شبی چون شبه اوی شسته به قیر      

 دگرگونه آاایشی کرده ماه                              بسیچ گذا کرده بر پیشگاه

 زتاجش دو بهره شده الجواد                        سپرده هوا اا ز زنگاا وگرد

 ل کرده تنگشده تیره اندا سرای دانگ                   میان کرده باایک و د

 سپاه شب تیره بر دشت و اا                    یکی خلعت افکنده ازپرّ زا 

 چو پوالد زنگاا خواده سپهر                  تو گفتی به قیر اندا اندوده چهر

 به بعد( 74::،:)ز                                                 

شود، مانند بهشتی دانسته کره آسرمان دا آن اللره کاشرته     ااد میوی بیشه ای اا که اسفندیاا به آن و  

 است3

 یکی بیشه ای دید همچون بهشت                که گفتی سپهر اندا آن الله کشت

 



 

 

 به هر جایگه چشمه ای چون گالب      اخت انداو آفتاب               ندید ازد

 (4048-4041، 5)ز                                                                      

های فردوسی از طلوع و غروب خواشید به صروات ابیراتی پراکنرده دا سراسرر شراهنامه      توصیف   

 شود3شود که به اختصاا دا زیر به آنها اشااه مییافت می

 چو خواشید بنمود باالی خویش        نشست از بر تخت برجای خویش

 ره                   جهان چون می زاد شد یکسرهبه زیر اندا آواد برز ب

 (0807-0806، 7)ز 

 (     547،:چو خواشید تابنده بنمود تاز          بگسترد کافوا بر تخت تاز    )ز

 (4333-5(، )ز1704-:(،)ز1875-:(، )ز1883-:(،)ز458-:(،)ز073-:ز3 ) همچنین ابیات     

 پیروزی-4

شود. قهرمان دا مسریر اسریدن   وات غلبه بر اژدها دا ادبیّات ظاهر میاین آاکی تای  گاهی به ص    

شود که باید با آن مباازه کند. به اعتقاد یونرگ مراا   به هدف با موانعی از جمله وجود اژدها مواجه می

دهرد. او  ی مهیب ناخودآگاه ما اا نشان مری ی دادناک ناخودآگاه دا اموا ماست و جنبهسمبل مداخله

کنرد.  ماا بیانگر جهان غریزه است و به شکاف و اختالف بین خودآگاه و غریزه داللت مری »گوید3 می

ی طرول عمرر و اهمیّرت    (. انسان دابرااه 31:3 1:63ی مهیب این جدال است)شمیسا،ماا بیانگر جنبه

دااد و از گزش و نیش واقعری  های شگرف اا منسوب میوازد و به وی قداتکااهای ماا مبالغه می

های اژدهرایی مقردّس و ثعبرانی غرول     گوید و گرزه ماا اا به صواتیالی ماا به اغراق سخن مییا خ

کند و خالصه همچون میراثی وهم آلرود  ی دایایی و حتّی خدا، مسخ میپیکر و جانوا عجیب الخلقه

ا ( به اعتقاد مونیک دوبوکروا آدم وحروّ  1:6:368از نسلی به نسل دیگر اسیده است.)مونیک دوبوکوا،

به اغوای ماا مرتکب نخستین گناه شدند و طرد شدن آنها باعث لعن و نفرین ماا شده و به نبرس و  



 

 

ی دکترر  داند که بایرد برا آن پیکراا کررد. بره گفتره      شوم بودن شهرت یافت. او این جانوا اا شوم می

کره ظهروا آن   فر دا زندگی امروز بین مردم اغلب کشواها ترسی ناخودآگاه از ماا وجود دااد شایگان

 دا خواب، تعبیر دشمنی خطرناک دااد.

استم با عبوا از هفت خوان و کشتن شیر و اژدها توانست موانع اا کناا بگذااد و به هردف خرود       

که آزادی کیکاووس بود، دست یابد. استم با مانع وجود اژدها داخوان سروم مواجره شرد، اسرتم دا     

ا جانوای داگیر نشود. اژدها خود اا از استم پنهان کرد و جایگاه اژدها خوابید و به اخش گفت که ب

 به طرف اخش آمد. سرانجام استم با هوشیاای اخش بر اژدها پیروز شد3

 برآویخت با او به جنگ اژدها                        نیامد به فرجام هم زو اها 

 ا تاجبخشچو زوا تن اژدها دید اخش                      کزان سان برآویخت ب

 بمالید گوش اندا آمد شگفت                         بلند اژدها اا به دندان گرفت

 بداید کتفش به دندان چو شیر                        برو خیره شد پهلوان دلیر

 بزد تیغ و بنداخت از بر سرش              فرو ایخت چون اود خون از برش

 (754-7،753)ز                                                        

این فرافکنی آنیما اا دا هفت خوان اسفندیاا نیز می توان مشراهده نمرود. اسرفندیاا نیرز دا هفرت        

خوان خود با کشتن گرگ و شیر و عبوا از برف توانست خواهران خود اا نجات دهرد. او دا خروان   

اا ، اسفندیاا به نبرد با  اژدها پرداخت و برر آن غلبره   شد که با وجود نهی گرگسسوم با اژدها مواجه 

 کرد3 

 دو چشمش چو دو چشمه تابان زخون              همی آتش آمد ز کامش برون

 دهن بازکرده چو غاا سیاه                             همی کرد غرّان برو دا نگاه



 

 

 ه یزدان پناهید ودم داکشیدچو اسفندیاا آن شگفتی بدید                           ب

 همی جست اسب از گزندش اها                    به دم دا کشید اسب اا اژدها

 فرو برد اسپان گردون به هم                      به صندوق دا گشت جنگی دژم

 به کامش چو تیغ اندا آمد بماند                چو دایای خون از دهن برفشاند

 (44085-4083، 5)ز                                                                  

توان دا شاهنامه مشاهده کرد3 میرین خواستاا دختر قیصر برود؛ امّرا   غلبه بر گرگ و اژدها اا باز می   

قیصر شرط گذاشته بود که هر کس بخواهد داماد او شود باید کاای بزاگ انجام دهد تا هم دا جهان 

ی فاسقون گرگی پیل پیکر بود که مانع افتن کسی به آنجا اا شود و هم یاوا قیصر باشد. دا بیشهنامد

شود. میررین از گشتاسرب   شد. قیصر اعالم کرده بود که هرکه پوست آن گرگ اا بداّد، داماد او میمی

.قیصرر کره    خواست تا این کاا اا برای او انجام دهد.گشتاسب به بیشه افت و گرگ اا از پرا داآواد 

کرد میرین این کاا اا انجام داده است دختر خود اا به ازدواز میرین داآواد. اهرن خواستگاا فکر می

آمده از میرین خواست تا او اا نیز کمرک کنرد   دانست میرین از عهده این کاا برنمیدختر سوم که می

ب اا بره او معرفری کررد    تا بر اژدها که شرط ازدواز با دخترر سروم برود غلبره کنرد. میررین گشتاسر       

 به بعد( 488:،5وسرانجام اهرن نیز با کمک گشتاسب به دختر مواد عالقه خود دست یافت. )ز

 های منفیجنبه 

گیرد و اگر مرد حس کند، ی مادا شکل میهای فردی عنصر مادینه به وسیلهبه اعتقاد یونگ جلوه     

ی وجودش به صوات خشرم، نراتوانی و تردیرد    ماداش تأثیر منفی بر اوی وی گذاشته عنصر مادینه

گیررد کره   های ناهنجاا زمانی شرکل مری  (. او معتقد است این جنبه:376 1:45کند)اادوبادی،بروز می

هرای  های منفی به صواتی کافی مناسبات عاطفی خود اا پرواش نداده باشد. این جنبهمرد به اندازه

 شود.مختلفی نمایان می

 عفریت مرگ-1



 

 

شود و دااای قداتی است کره  یما گاهی دا شخصیّت کوتوله)جن مانند( یا پری مانند ظاهر میآن»    

هرا بااهرا و   اندازد. او دا ادبیّات و اسرطواه شان به دام میمردان اا دوا از مال و منال یا خانه وکاشانه

سرازد  وا میآب غوطهای که هزاا کشتی اا دا شود، چهرهی زن ویرانگر نمایان میبااها به عنوان الهه

شود که دا مبرلّ  های پریان به عنوان پری دایایی، اشباح دایا یا حوای دایایی ظاهر مییا دا افسانه

بایست برای همیشره  ای که او میزندگی خود یعنی دا زیر آب مردی اا به دام انداخته است، به گونه

ی آنیمرا گراهی   (.این جنبه1:65340م،حوای دایایی اا دوست داشته باشد یا اینکه غرق شود)فوادها

ی زن جرادوگر  کنرد. عفریرت مررگ گراهی دا چهرره     به صوات صعلوک، دزد و اهزن نمود پیدا می

-ی واقعی او نمایان مری شود؛ امّا وقتی چهرهشود. ابتدا به صوات زنی زیبا بر مرد ظاهر مینمایان می

هرای سراحل   زد یونانیان و آوای تخته سنگپریان دایایی ن»گوید3 شود، زشت و پلید است. یونگ می

های خطرناک همین عنصر مادینه هسرتند. افتراا عنصرر    ی سراب ویرانگر، جنبهها به مثابهنزد آلمانی

 ی اهالی سیبری  به خوبی نمایان است3ی ویرانگر دا این افسانهمادینه

آیرد. زن بره   خانه بیرون میبیند که از داون جنگل آن سوی اوداوزی یک شکااچی تنها،زنی اا می  

 خواند3کند و میشکااچی اشااه می

 آه ای شکااچی تنهای غروب، به کناام بیا

 خرواهررمخواهم، ترا میبیا، بیا که ترررا می

 من تررو اا دا آغرروش خرواهم گرررفت!

 بیا، بیا، شکااچی تنها مانده داسکوت غروب 

شرود  گذاد؛ امّا به ناگاه زن تبدیل به جغد مری از اود می کند و شناکنانشکااچی لباس از تن برمی    

هرای  خواهد ااه افته اا بازگردد کره دا میران آب  کند. شکااچی میای تمسخرآمیز پرواز میو با خنده

 (.3765 1:66شود)یونگ،منجمد اودخانه غرق می

 

دا  مشراهده کررد.   توان به صوات زن جرادو عفریت مرگ اا دا هفت خوان استم و اسفندیاا می    

خوان چهاام استم چشمه ای دید کره خروانی کنراا آن آمراده برود و طنبروای داکنراا آن. طنبروا اا         



 

 

برداشت و آواز خواند. پیرزن جادوگر  خود اا آااست و به حضوا اوآمد. اسرتم از اینکره چنرین زن    

ا وقتری نرام یرزدان اا    زیبایی دا آن بیابان نصیب او شده است خوشبال شد و جام می اا برداشت؛ امّ

 بخواند چهره زن دگرگون شد. و استم پی به ماهیت واقعی او برد و پیرزن اا به دونیم کرد.

 ی استم و زخم اودبه گوش زن جادو آمد سرود                   همان ناله

 بیاااست اخ اا بسان بهاا                             وگر چند زیبا نبودش نگاا

 آمد پر از انگ و بوی                    بپرسید و بنشست نزدیک اویبر استم 

 تهمتن به یزدان نیایش گرفت                   ابر آفرینها فزایش گرفت

 که دا دشت مازنداان یافت خوان                 می و جام، با میگساا جوان

 اندا اهریمنست ندانست کاو جادوی ایمنست                    نهفته به انگ

 یکی طاس می بر کفش برنهاد                ز داداا نیکی دهش کرد یاد

 تر گشت جادو به چهر چو آواز داد از خداوند مهر                        دگرگونه

 اوانش گمان نیایش نداشت                           زبانش توان ستایش نداشت

 تهمتن سبک چون داو بنگرید                 سیه گشت چون نام یزدان شنید  

 بینداخت از باد خم کمند                                  سر جادو آواد ناگه ببند

 (765-705، 7)ز

این واقعه برای اسفندیاا نیز دا خوان چهاام به وقوع پیوست.زمانی که اسفندیاا وااد بیشه شرد و      

کرد پری چهره ای از جانب یزدان به سمت او بیاید. پیرزن جادو کره   به نواختن طنبوا پرداخت، آازو

 صدای اسفندیاا اا شنید3



 

 

 به سان یکی ترک شد خوبروی         چو دیبای چینی اخ از مشک موی

 بیامد به نزدیک اسفندیاا                دو اخ چو گلستان و گل دا کناا

 واود برتر کشید جهانجوی چون اوی او اا بدید            سرود

 چنین گفت کای دادگر خدای            به کوه وبیابان تویی اهنمای

 بجستم هم اکنون پری چهره ای          به بیشه داون مرا اهنمای 

 (:407-4077، 5)ز 

ی واقعری خرود اا   اسفندیاا نیز مانند استم به حقیقت موضوع پی برد و از او خواست کره چهرره      

 نشان دهد 3 آنگونه که هست

 سر و موی چون برف و اوی سیاه           به زنجیر شد گنده پیری تباه    

 یکی تیز خنجر بزد برسرش                    مبادا که بینی تو سر یا برش

 بدان سان که چشم انداو خیره گشت         چو جادو بمرد آسمان تیره گشت   

 به بعد(   4064-5)ز                                                             

-های شاهنامه یافت نشد از این او به اختصاا از آنها عبروا مری  جنبه های منفی آنیما دا این بخش   

 کنیم3

 

 قاتل عشّاق-7

دا سراسرر  »های منفری آنیماسرت.  به نظر یونگ تمایل به کااهای زننده وناپسند یکی دیگر از جنبه    

هایی وجود دااد که داآنها زنی زیبا، دا همان شب اوّل وصال، عشّاق خرود اا برا زهرر یرا     دنیا افسانه

-ای از جنبره احم است که پااهی عنصر مادینه همان قدا سرد و بیکشد. این جنبهسالحی پنهانی می



 

 

های دهشت باا طبیعت دا ااوپا حتّی ترا بره امرروز هرم بره صروات اعتقراد بره زن جرادوگر نمرود           

 (.3765 1:66)یونگ،«دااد

 

 تخیّالت شهوانی-3

به اعتقاد یونگ اایجترین نمود عنصر مادینه تخیاّلت شهوانیست. مردان ممکرن اسرت بره جرایی         

ی پررده هرای بری  کشیده شوند که خود اا با دیدن فیلم نمایش برهنه شدن زنان و پرداختن بره کتراب  

 و شلفیّه نیز جزء این موااد هستند.  های الفیّه(.نوشته3764 1:66جنسی ااضا کنند)یونگ،

 زودرنجی مردان -5 

ی یونگ این نمود آنیما وقتی بروز کند، مرد  دا اویایی با مشکالت زندگی ناتوان خواهد به عقیده   

شود مرد احساسراتی شرده، هماننرد  پیردخترران زودانر       ای از این دست سبب میعنصر مادینه»بود.

های پریان شود که وجود نخرود اا  ی بودن خود همانند شاهزاده خانم قصّهگردد و یا با فوق احساسات

                             (.3764 1:66یونگ،«)کرداز زیر تشک احساس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نتیجه گیری 

 توان از پژوهش حاضر ااائه نمود3  های انجام شده نتای  زیر اا میطبق براسی

 ی مرد است  که دا ادبیات نمودهای مثبت ومنفی دااد.ن زنانهآنیما به عنوان بخشی از اوا

 دا این بخش از شاهنامه بیشتر نمودهای آنیما به صوات مثبت تجلی یافته است.

بندد و فرافکنری آنیمرا برا شرنیدن وصرف      دا بیشتر موااد مرد با شنیدن توصیف معشوق به او دل می

 زیبایی عاشق شد ن اا دا مرد  به دنبال دااد.

فرافکنی آنیما دا قالب توصیف طبیعت نیز نمایان شده است. توصریفات فردوسری از طبیعرت سراده     

 کشد.است و گاهی به صوات ابیاتی پراکنده، طلوع وغروب خواشید اا به تصویر می

 شود.آنیما به صوات ااهنما دا قالب انسان وحیوان نیز دا شاهنامه مشاهده می

 .واادی از عفریت مرگ دا شاهنامه یافت نشدهای منفی آنیما به جز مجنبه
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