
 

  كهن الگويان زنان شاهنامه
  1فاطمه نسا صابري

  چكيده 
اسـتفاده از  . داردي بشر پرده بر مـي گشايد و از راز و رمز ديرينهماند اسطوره زبان ميآن جا كه تاريخ از بيان حقايق باز مي

  .گرا گرديده است هاي نقد ادبي از جمله نقد روانشناسانه و اسطورهكنوني، موجب پيدايش مكتب اسطوره براي تفسير جهان
 به عنوان طرح كلـي رفتارهـاي بشـري،   » هاكهن الگوها يا آركي تايپ« شناساني است كه با مطرح كردنيونگ يكي از روان

بـه كهـن    گـرا بر آن است تا از ديدگاه نقد اسطورهدر اين پژوهش سعي . هاي ادبي گشوده استدري ديگر را بر روي پژوهش
 هـا هاي هر يك ازآنويژگي در اساطير ايراني به بنابراين نخست با معرفي اين كهن الگوها الگويان زنان شاهنامه نگريسته شود؛

  .ها خواهيم پرداختبه بيان چگونگي تأثيرپذيري زنان شاهنامه از اين سرنمونه سپس .خواهيم داشت نگاهي
  زنان شاهنامه ، گرانقد اسطوره، ايزد بانو، كهن الگو، اسطوره :واژگان كليدي

  :مقدمه
، جاي جـاي ، حماسه«، آيدآثار حماسي نخستين نوع ادبي است كه در جوامع بشري پديد مي، پس از متون مقدس

 1385شـاليان،  (» كندآداب و ترتيب زيستن و سرانجام، چگونگي مردن يك جامعه را در خالل جمالت خود بازگو مي
:16-15 (  

آثار حماسي كهن با اساطير در آميخته،  سينه به سينه نقل شده  و بدين گونه به حيـات خـويش ادامـه داده اسـت     
ي مانند حماسه. حماسه هاي اساطيري كهن ترين و اصيل ترين نوع حماسه و مربوط به دوران پيش از تاريخ است«.

تا داستان فريـدون جـزو   (بخش نخست شاهنامه فردوسي . م است.ي سوم پ ارهبابلي گيل گمش كه از هز سومري،
ي جهـان  اسطوره در زمان خود نه تنهـا برداشـت آدمـي را دربـاره     )33: 1387، اسماعيل پور(» .ي اساطيري استحماسه

  . گوي نيازهاي بشري بوده استكرده بلكه پاسخميپيرامونش بيان 
... شناسـي، باسـتان شناسـي و    شناسـي، مـردم شناسـي،روان   هـاي گونـاگون جامعـه   هها از ديدگاامروزه به اسطوره

اي به ايـن موضـوع   گرا توجه ويژهشناسانه و نقد اسطورهمكاتب مختلف نقد ادبي به ويژه نقد روان. شودنگريسته مي
امثال اين درآثار ادبـي بـه   باب ناخودآگاه شخصي و جمعي، صور مثالي و  شناسانه با طرح مطالبي درنقد روان«دارند 

ي پيشگويانه و رازآميز بخشيده است، اگر ادبيات جزو علوم انساني است به يـك اعتبـار   نقد ادبي عمق و نوعي جنبه
تـر از  هـاي آن شايسـته  به سبب آن است كه محصول ذهن آدمي است و چه علمي براي مطالعه ذهن آدمي و فراورده

  )218:  1383شميسا،( .»شناسيروان
ي الكتـرا و  عقـده ، ي اديـپ با نگاه به اساطير به بيان مسائلي نظير عقـده  خود شناختيهاي رواندر پژوهش فرويد

تـر  هاي روزگار خود با قهرمانان اساطيري يونان و روم در جهت درك روشننارسيسم پرداخته، وي با سنجش انسان
  .است و اساسي برداشته هاي بلندروان انساني گام

كـرد امـا بسـياري از    هاي فرويد موافقت و همراهـي مـي  شناس ديگري است كه هر چند ابتدا با نظريهانيونگ رو
) هـا آركي تايـپ (اساطيري  هاي وي را رد كرده، وي با بيان مطالب مهمي در خصوص ناخودآگاه جمعي، صورنظريه

   .اندها جايگاهي نو در زندگي بشر يافتهنشان داده  است كه چگونه اسطوره
كند تا كهن الگوها و ها به ما كمك ميها و اسطورهكاوانه و كالبد شكافانه آثار كهن و به ويژه حماسهبررسي ژرف

  . انسان داشته باشيم تري از فرهنگ، ادبيات، جامعه وراز و رمزهاي آنان را دريابيم و درك عميق
فرهنگ و ادب ايران زمـين اسـت كـه در آن اسـاطير و      ي هويت،كارنامه و تبارنامه اثر سترگ فردوسي، شاهنامه، 
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مسـائلي   تنوع موضـوعات و . دارداي با كاركردهاي چشمگير خود خواننده را به شگفتي وا ميهاي اسطورهشخصيت
هاست كه پژوهشگران سال .اي فراهم نموده استهاي گستردهشاهنامه از آن سخن رفته زمينه را براي پژوهش كه در

  .اندهاي متعدد زدههاي آن دست به پژوهشن به نايافتهبراي پي برد
هـا از چـه كهـن    يـك از آن  كه هر در اين پژوهش  سعي بر آن است تا با بررسي شخصيت زنان  شاهنامه دريابيم

تـري از  ژرف و تـر اند تـا بتـوانيم بـر اسـاس آن بـه درك درسـت      كردهطرح كلي رفتارهاي بشري پيروي مي الگو يا
  .رفتارهاي اين زنان دست يابيم  و ها ويژگي

  ها يا كهن الگوها آركي تايپ
هاي اجتماعي كهن و پي بردن به هاي تاريك ساختدانش اساطير در شناسايي تاريخ تمدن، روش شناختن گوشه«

توجه داشت اي كه بايد به آن نكته« )6-7، 1385آموزگار،( ».طرز تفكر و اعتقادات مردمان دوران باستان بسيار مفيد است
هـا نـزد   ها مهم نيست، بلكه آن چه اهميت دارد مفهوم و ارزشـي اسـت كـه آن   اين است كه صحت تاريخي اسطوره

  ) 10: 1375گويري،(» .پيروان خود دارند
انـد  ناميـده  Arche typeal ها نقد صور مثاليتايپ نقد مبتني بر آرا يونگ را از آن جا كه بيشتر حول محور آركي«

ي هـا و گذشـته  ث مردم شناسايي و اسطوره شناسي همراه است و به بررسي ارتباط انسان با آركـي تايـپ  كه با مباح
  ) 228:  1383شميسا،( ».كندمربوط ميمثالي   ها و حوادث داستاني  را به  اساطير  و  صورپردازد و شخصيتبشري مي
، ناخودآگاه جمعـي ميراثـي اسـت از زنـدگاني     به دو گونه ناخودآگاه معتقد بود، ناخودآگاه فردي و جمعي«يونگ 

زيسـت و از ايـن رو بـه خـاطره     تاريخي گذشته، از زندگي نياكان و حتي از دوراني كه بشر در مراحل حيـواني مـي  
افـراد بشـر    .يها به تـاريخ قـديم همـه   و بدين ترتيب هنر و ادبيات از طريق آركي تايپ( رسد يناخودآگاه نژادي م

ند امـا آركـي   اي مردم در ناخودآگاه سهيمهمه) يابدواننده به نوعي خود را ناخودآگاه در آن باز ميپيوندد و هر خ مي
  .توان تعريف كردرا مشكل مي... ) كهن الگو ، صور اساطيري(تايپ 

همان ناخودآگاه جمعي است به بيان ديگـر آركـي تايـپ     آن آركي تايپ طرح كلي رفتارهاي بشري است كه منشأ
خيال پردازي و هنر و ادبيـات خـود را بـه مـا      صور مثالي در رؤياها و توهمات و .ناخودآگاه جمعي استمحتويات 
  ) 227: همان ( ».دهد و به طور كلي بر ما نظارت و نفوذ داردنشان مي

دهد كـه آن را دروغ  هشدار مي فردوسي خود نيز ما را به واكاوي و ژرف نگري در شاهنامه رهنمون شده است و
  .افسانه نپنداريمو 

  

تـــو ايـــن را دروغ وفســـانه مـــدان 
  

بــه يكســان روشــن زمانــه مــدان  
 

 از او هــر چــه انــدر خــورد بــا خــرد
  

 دگــر بــر ره رمــز معنــي بــرد     
 

  

هـاي زيـرين مـتن دعـوت     پي بردن به اليـه  ها ما را به رمز گشايي وها واسطورهايت امانتدارانه حماسهدر عين رو
  .كند وخود نيز آغازگر اين راه است مي

  

تــو مــر ديــو را مــردم بدشــناس 
  

 كسـي كــو نـدارد ز يــزدان  ســپاس   
 

  

رو هستيم كه هر يـك در جايگـاه خـود ارزش    هاي گوناگون اساطيري روبهدر شاهنامه با موضوعات و شخصيت
كردارهاي آنان در اين اثر ارزشمند است چنانچه با  ويكي از موضوعات قابل اهميت وجود زنان و كار . شگرفي دارد
يابيم كه زنان حضور چشمگيري در آن ندارند و آن را كتابي مردانه و رزمي مي نگر به شاهنامه بنگريم،ديدي سطحي
  . داردتر به اين اثر پرده از حقايقي  ديگر  برمينشينان اين جغرافياي انساني هستند اما نگاهي ژرفبيشتر حاشيه

  زنان شاهنامه
فرمانروايـاني هسـتند كـه قـدرت      ي حماسه يامردان پهنه است و باآن كه شاهنامه بيانگر حكومت نظام پدرساالر 
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امـا در كنـار حضـور پررنـگ ايـن       انـد مردانگي دالوري و يا پهلوانان پرچمدار ميدان رزم، سياسي را در دست دارند
  .پهلوانانند همتايان اين شاهان و رو هستيم كه از هماالن وبهآفريني چشمگير زناني روبا نقش مردان،
هـا  هويـت آن  دسـته نخسـت كـه  نـام و     شويم؛رو ميزنان  روبه هاي گوناگون شاهنامه  با دو دسته ازداستان در

ي ديگـر زنـان دربـاري و وابسـته بـه      دسته و هاي شاهنامه ندارندنقش پررنگي در ساختار داستان مشخص نيست و
  :گردنداند كه به يازده گروه تقسيم ميستگاه حكومتد

  .آزرميدخت و رسند مانند هماي، پوراندختـ زناني كه به مقام شاهي مي1
دختـر قيصـر    ،ـ شهبانوان مانند سيندخت همسر مهراب كابلي، سودابه همسر كاووس، كتايون همسـر گشتاسـب  2

   .روم و مادر اسفنديار
  .هاي ايراندختشهرناز دختران جمشيد، شاه ها مانند ارنواز وـ شاهدخت3
  .توان نام برداز گلنار گنجور اردوان مي: ـ زنان گنجور4
  .اندهاي زنان و دختران شبستان نشيندايه ها وكه همان نديمه: پرستندگان -5
  .آفرين رويدادي نيستند مانند ماه آفريد كنيز ايرجنقش كه جز در مواردي معدود :ـ كنيزان6
دهند توانايي اقدام در امور مهم مملكتي دارنـد ماننـد سـيندخت همسـر     زناني هستند كه نشان مي: فرستندگانـ 7

   .مهراب كابلي، گلشهر همسر پيران و مادر جريره
گردآفريد دختر گژدم كه نبرد او با سهراب فرامـوش  . كنيمتنها به دو زن پهلوان و جنگجو برخورد مي: پهلوانان ـ8

   .يگري  گرديه خواهر بهرام چوبيننشدني است د
  سـاالري بـر   گرديه تنها زني است كه جنگاوران مرد پس از كشته شدن بهرام چـوبين او را بـه سـپه    :ـ جنگاوران9

  .آورندگزينند و به سوي ايران تاختن ميمي
هـا در نهايـت بـه    آن كنـيم كـه دلـدادگي   هاي عاشقانه شاهنامه با اين گونه زنان برخورد ميدر داستان: ـ دلبران10

تهمينه به رسـتم، منيـزه بـه بيـژن و تنهـا در دو مـورد ايـن         گردد نظير عشق رودابه به زال،زناشويي ختم مي
انجامد يكي در عشق ناپاك سودابه به سياووش ديگري عشـق شـيرويه بـه نامـادري     دلدادگي به شكست مي

  .خود شيرين
ي حماسه از فرانك، سـيندخت، رودابـه، تهمينـه، جريـره، فـرنگيس،  كتـايون و       از مادران بلند آوازه: مادران ـ11

داسـتاني شـگرف دارد از همـه     توان ياد كرد كه هـر يـك  مي)  845-835صص :1368برگرفته از سرامي ،(روشنك 
تر داستان جريره و فرزندش فرود است كه پس از كشته شدن پسر، مادر با دريدن شكم خود در كنـار  عاطفي

  . بازدجان فرزند جان مير بيپيك

  سيماي زنان در شاهنامه 
كه به انحاي مختلف « بر دوگانگي  و ثنويت استوار است هاي ايرانيحماسه ي اساطير وباتوجه به اين كه بن مايه

 ».يابـد جلـي مـي  ا تهـ متضـاد در  سراسـر  ايـن روايـت     هـاي هـا و ارزش جـاي  افراد، قابل اشخاص،ت  و به صورت
بنـدي  اساس بنگريم يا به تعبير ديگر در دسـته  شاهنامه نيز بر همين توانيم به سيماي زنانمي ) 85: 1371كاراتي،دكترسر(

اي شـويم چهـره  رو ميي زن روبهكلي از چهره تصوير با دو بر اساس اين الگو. اين الگو پيروي كنيم سيماي زنان از
  .ناشايست شايسته و ديگر
ي زن ايرانـي نـژاده، دانـا و    نخست با چهـره : گرديمرو ميبا سه نوع تصوير از زن روبههاي شايسته در ميان چهره

رو هستيم كه در هيچ حال به خطا و دورانديش روبه پاكدل و پاك نهاد و چاره ساز و فداكار حافظ دوده و خردمند و
يـد، ارنـواز و شـهرناز دختـران     آزرميدخت، گرديه، فرانك، گـرد آفر ، همچون پوراندخت. ناروا خود را نيالوده است

رسانند و كتايون و مريم كه ي فرعي نژاد آريايي مانند فرنگيس، منيژه، جريره كه  نسبت به تور ميجمشيد دوم شاخه
  .اند اينان نيز مظهر صفات نيك هستنداز نسل سلم
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دل و نيـك  انـد، پـاك  قـرار گرفتـه  اند اما چون در پيوند زناشويي با ايرانيان چند از نژادي بيگانه سوم زناني كه هر
انـد، سـيندخت   اعتقاد هستند مانند رودابه، تهمينه، كتايون و شيرين، دختران شاه يمن كه همسر پسران فريدون شـده 

يابيم وي سفير صلح خويش ضحاك كه در داستان عشق زال و رودابه او را زني خردمند مي) دختر دانا(ياسئنه دخت 
آورد و در واقـع  گردد و با درايت خود موجبات ازدواج زال و رودابه را فراهم ميانستان ميو دوستي بين ايران و افغ

  .بينيم در جاي جاي شاهنامه اين تصوير ارزشمند زن را مي. زندي رستم را رقم مياسطوره
د سـودابه كـه   شويم كه بدنهاد و بدمهرند ماننـ رو ميي بيگانگاني روبهدر تصاوير ناشايست از زن نخست با چهره

  :گويدآن چنان كه رستم  در نكوهش كاووس راجع به سودابه مي .وفا و مكار استبدانديش، بي
  

ـــن  ـــر انجم ـــود مهت ـــو ب ــي ك كس
  

ـــر او را ز  ـــن بهت ـــرمان زن كف  ف
 

ــياووش ز ــهس ــار زن شــد ب ــادگفت  ب
  

ــزاد    خجســته زنــي كــو ز مــادر ن
 

  

ي شاعر خردمند توس يـا كهـن الگـويي سـترگ چـون      نبايد اين سخنان را با ديدي سطحي نگرانه به انديشهالبته 
  .نسبت داد بلكه بايد پذيرفت كه اين سخن به اقتضاي شخصيت سوادبه و رفتارهاي او بيان شده است» رستم«

رستم و هفت خـان اسـفنديار   ي آن را در هفت خان ي زنان جادوگر است  كه نمونهتصوير ناشايست ديگر چهره
  .بينيم، كه با نابكاري قصد فريبكاري پهلواناني چون رستم و اسفنديار را دارند اما ناموفق هستندمي

به  بررسي  كهـن الگـوي ايـزد بـانوان      تواننوع كاركرد  زنان شاهنامه مي تر شخصيت وبهتر ودرست براي درك
  .تبيين كرد ي اين زنان را در برابر مسائل مختلف تفسير وهاكنش ها وتا بر اين اساس، انديشه پرداخت

هـاي گونـاگون باشـند زيـرا بـا آن كـه       توانند بيانگر رفتارهاي زنان جوامع مختلـف در دوران ها مياين كهن الگو
كنـد كـه   يابد اما ژرف ساخت رفتارهاي كلي انسـاني از الگوهـاي مشخصـي پيـروي مـي     روساخت جوامع تغيير مي

  .ها گرفتو براي فهم بهتر زندگي ازآن بهره وجو كردتوان در ايزدبانوان اساطيري جستآن را مينمودهاي 
اي باشد براي فهم بهتر كهـن  پردازيم تا  روزنهبنابراين ابتدا به بررسي خويشكاري ايزدبانوان در اساطير يوناني مي

  .رابطه با موضوع كهن الگويان زنان شاهنامه تر اساطير ايراني درر اين سرزمين و همچنين شناخت ژرفالگويي د
هاي شرق و غرب بسيار مشابهند و بسـياري از  ها در دنيا تأييدي بر اين موضوع است كه اسطورهمشابهت اسطوره

اسطوره شناسان معتقدند كه اين اساطير ريشه و اصلي آريايي دارند كه از طريق سوريه و مديترانه راهي غرب شده و 
چنـان كـه   .اند اي يوناني، رومي و در نهايت اروپايي را ساختههاي اسطورهاي يافته و شخصيتهاي تازهنامدر آن جا 

  . توان در آتناي يوناني ديدخرد و دانايي آناهيتا ايزد بانوي ايراني را مي

  ي خدايان و خدا بانواناسطوره
بـه روايـت   «ا بـانوان هسـتند در اسـاطير يونـان     گيري عالم، آفرينش خدايان و خـد ي شكلها بيانگر نحوهاسطوره

گايا، زمين مادر بـه  . از بيان اين هرج و مرج زمين، دوزخ تاريك و عشق پديد آمد. هسيود، در آغاز، هرج و مرج بود
  )29: 380بولن، (» .پسري به نام اورانوس، كه به بهشت معروف است تولد بخشيد و از آن دو دوازده تيتان آفريده شدند

انوس مظهر پدر ساالري از فرزندان خود منزجر شد و كرونوس، پـدر را از پـاي در آورد از او و ريـا ،زئـوس     اور
هـاي ديگـري   از زئوس نسل، ها و هيديز خداي جهان زيرين متولد شدندپوسيدان خداي قلمرو آب، هاخداي آسمان

  .هاي زنانه هستند پديد آمدنديا آركي تايپ ها خدا بانوان اساطيري كه همان كهن الگوهاپديد آمد كه در ميان آن
اي مـوارد حتـي در تضـاد بـا     انـد كـه در پـاره   اراي ويژگي و شخصيتي خاص و يگانههر يك از اين خدا بانوان د

ها شامل آرتميس، كه شدند كه باكرهپذير تقسيم ميايزد بانوان يوناني به دو دسته باكره و آسيب. گيردديگري قرار مي
خدا بانوي آتشكده و معابد، زني دانا، خاله عمـه  ، بانوي شكار و ماه است وي رقابت جو و خواهر است، هستياخدا 

سه خدا بانوي آسيب « .خدا بانوي عمل و مهارت، مدبري رزم آرام و دختر عزيز كرده پدر است: و دوشيزه است آتنا
اين . انوي  غالت و پرسفون، دوشيزه و ملكه جهان زيرينخدا ب هرا، خدا بانوي زناشويي؛ ديميتر: پذير از اين قرارند

  )175:همان( ».هاي سنتي زنان، همسر، مادر و دختر، هستندهاي معرف نقشسه خدا بانو تجلي كهن نمونه
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يونگ كه مفهوم كهن الگو را در روانشناسي مطرح كرد معتقد است كه اين كهن الگوها، رفتارهاي غريزي هسـتند  
ي ه جمعي ما وجود دارد كه جزئي از ضمير ناخودآگاه ماست كه فراشخصي و جهاني اسـت و همـه  كه در ناخودآگا

هـا ثابـت هسـتند امـا اسـاطير در تـاريخ       آركـي تايـپ  «: كـه   است دكتر مهرداد بهار معتقد.گيرد ها را در بر ميانسان
  ) 376: 1376، بهار( ».اند با تحوالت فكري انسان تطبيق بكندي ما هميشه سعي داشته گذشته

  :ايزد بانوان و امشاسبندان ايراني
در سه هـزار سـال اول كـه جهـان     «: چنان كه در سطور پيشين اشاره شد ويژگي اصلي اساطير ايراني ثنويت است

: آيدمي مينوي است و هنوز نه مكان هست ونه زمان و جهان فارغ از ماده و حركت است از دو هستي سخن به ميان
اي به اورمزد كه پر از نور، زندگي، دانايي، زيبايي، خوشبويي، شادي و تندرستي اسـت و مجموعـه   يكي جهان متعلق

تواند راجع به دنياي خوبي بينديشيد دوم جهان بدي متعلق به اهريمن كه تاريك اسـت و  است از هر آن چه ذهن مي
توانـد راجـع بـه دنيـاي بـدي      ين مياي است از هر چه زمزشت ومظهر نابودي و بدبويي و بيماري و غم و مجموعه

  ) 14:  1385، آموزگار(» .بينديشيد
بهمـن  ، هـاي  سـپندمينو  كند ابتدا هفت امشاسپند را به نـام ها فرمانروايي ميها و نيكياورمزد كه بر قلمرو روشني

، )ميتـره (هاي مهر به نامها  ايزداني را آفريند پس از آن، ارديبهشت، شهريور، اسپندارمد، خرداد و امرداد مي)وهومنه(
، )اَرد(اشـي   ،)سرئوشـه ( ، سـروش )رشـنو (، رشن )ويد(وا  ،)وهرام(بهرام  ،)رپيتوين(، تيشتر، ربيهوين )اناهيد(ناهيد 
گوشـورن، درواسـب و زروال و خـدايان     ،)هئومـه (، هوم )اتر(چيستا، آذر  ،)رئنا(، دين )آتر(چيستا، آذر  ،)دئنا(دين 

  .آفريند شتاد زامياد را ميديگر نظير اشتاد يا ار
و به آفرينش ديوان  گيردكند و در مقابل اورمزد قرار ميها فرمانروايي ميها و بدياهريمن نيز كه بر دنياي تاريكي

كه شامل اكومن در برابر بهمن، اندر يا ايندر در برابـر  ) كمالگان(سر ديوان  :چونپردازد همو موجودات اهريمني مي
عـالوه  « .دربرابر شهريور، ناهيد دشمن سپندارمد، تيريز دشمن خرداد زيرير دشمن مرداد) سروه(ول ساو ارديبهشت،

 .يابنـد  هاي زشت و صفات پليد نيز به صورت ديوان و دروجان دربرابر ايزدان شخصيت مـي بر سر ديوان، همه جلوه
ديوهـا نيـز ماننـد ايـزدان     . متـرادف ديـو  شود اي ميسپس كلمهولي  وجدر آغاز نامي براي ماده ديوان بوده است، در

گيرند ولي شخصـيت وجـودي   هاي باال و پاييني قرار ميمقام سلسله مراتب دارند و از نظر اهميت و قدرت عمل در
: 1385آموزگـار،  ( ».ي ايزدان روشن و واضح نيست تعداد ديو زنان به نسبت ديوان مذكر محـدود اسـت  ها به اندازهآن
38 (  

استويداد، ويزرش، واي بد، نسوانسوش و تعدادي ديگـر هـم چـون    ، از جه يا جهي: اين ديوان عبارتندتعدادي از 
  ...پريمتي و  ،)ترومت(خشم، اپوش، وزن، اودگ، ترومد 

  ايزدان و كهن الگويي
ويـژه   بـه ـ   هاي آثار ادبيتوانند نماد يا كهن الگوي شخصيتهر يك از ايزدان، امشاسپندان و ديوان اساطيري مي 

تواند ريشه در نماد، كهن الگو يـا آركـي تـايپي    هاي شاهنامه ميبدين روي هر يك از شخصيت .باشند ـ آثار حماسي
  .داشته باشد

تـوان  بـه چگـونگي تـأثير     هاي شاهنامه مـي شخصيت يك از اين كهن الگوها و هاي هربنابراين با بررسي ويژگي
  .برد ها پييا آركي تايپي الگوهاو كهن  اين  نمادها از هاپذيري اين شخصيت

زن هستند كه هريك ويژگـي خاصـي دارنـد؛ از     در اساطير ايراني بسياري از امشاسپندان، ايزدان و حتي ديوها،    
  .توان به اسپندارمد، خرداد و امرداد اشاره كردمي امشا سپندان زن،

  ) سينته ارمئيتي(سپندارمد ، مد، اسفندارمد اسپندار«
آيـد و در انجمـن   شـمار مـي  اخالص و بردباري، مقدس است سپندار مد با نمادي زنانه، دختر اورمزد بـه به معني 

  ) 17: 1385آموزگار ،( ».بخشدنشيند چون ايزد بانوي زمين است به چهارپايان چراگاه ميآسماني در دست چپ او مي
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 سـيندخت،  راين وي كهـن الگـوي فرانـك،   توان ديـد بنـاب  را در مادران شاهنامه مي ويژگي اخالص و بردباري او
اند اخالص و اي زيبا به اين اثر بخشيدهكه هريك جلوه فرنگيس، كتايون مادران شاهنامه است جريره، تهمينه، رودابه،

بردباري فرانك در حفظ جان فريدون فراموش ناشدني است، بردباري سيندخت در رساندن رودابه  به زال سـتودني  
هـاي تهمينـه در بـزرگ كـردن     زدني است يا صـبوري ابه به عنوان همسر زال و مادر رستم مثالهاي روداست و رنج

سهراب و مرگ وي به دست پدر داستاني پر از آب چشم است خلوص و بردباري زنانـه جريـره در مـرگ سـياوش     
بـه خـاطر   هـايي كـه   دردي جانكاه است و صبوري فرنگيس در عشق به سياووش واز خودگذشتگي كتايون در رنـج 

  .اسفنديار كشيد
توان ديد كـه  شهرناز دختران جمشيد مي چون ارنواز وهاي همشاهدخت دختر اورمزد بودن را در بزرگ زادگي و
  .كنندپيروزي تحمل مي هاي ضحاك، به اميددست دوران اسارتشان  را در چگونه با بردباري،

  ) هئورتات(خرداد «
 »كنـد آب را حمايـت مـي   .مظهري است از مفهوم نجات براي افـراد بشـر  به معني تماميت، كليت و كمال است و 

توان كه با درايت و رايزني موجبات ازدواج نـاممكن زال و رودابـه   كمال زنانگي خرداد را در سيندخت مي) 17:همان(
از ايزد  بخشد را ممكن سازد يا فرانك كه با دانايي خود فريدون را از مرگ حتمي و چنگال خونين ضحاك نجات مي

  : توانيم به ايزد بانوان زير اشاره كنيمبانوان مي
  ) اناهيد اردوي سور اناهيتا(ناهيد «

آيـد، زيـرا   ي عشـق و بـاروري نيـز در مـي    اين ايزد بانو  با صفات نيرومندي، زيبايي و خردمندي به صورت الهه
   )23:همان( ».شودنيز مي» مادر خدا«جوشد و بدين گونه ي حيات از وجود او ميچشمه

اين الهه با عنوان بانوي عشق، كهن الگوي رودابه، تهمينه، منيژه، فرنگيس، شيرين وديگر زناني اسـت كـه گـام در    
ي بـاروري  و مـادر   ي الههاند، و  از جنبههاي فراواني در اين راه از خود نشان دادهو از خود گذشتگي عشق گذاشته

فرزنداني چون باشدكه فرنگيس و جريره مي ،ابه، تهمي، كتايو، مادر سياووش؛ رودخدا بودن، كهن الگوي زناني چون
  .اندكيخسرو و فرود را زاده سياووش، سهراب، اسفنديار، رستم،

  :يا اهر شيونگ) اَرد(اسني«
ارد به معناي سهم و بخشش و پاداش است و اهر شيونگ به معني اَشي خوب، ايزد بانويي است كه نماد توانگري 

ي شاهنامه است به ويژه زنان دربـاري كـه از   هاي بارز زنان شايستهدهش از ويژگي داد و )30: همان(. ش استو بخش
  .كردندمي هاي مختلف بخششتوانگري برخوردار بودند و به مناسبت

  ):دئنا(دين «
  )31:همان(.» دهد كه راه اهورايي را برگزينندايزد بانويي كه مظهر وجدان است و به آدميان نيرو مي

دهـد  گاه كه اسفنديار را پند واندرز مـي هايي چون كتايون مادر اسفنديار ديد آنتوان درشخصيتاين ويژگي را مي
يابي به فرمـانروايي  براي دست ايزد جنگ بهرام، اما اسفنديار  تحت تأثير كهن الگوي تا از رزم با رستم دست بردارد

و در حقيقت در تقابل دو ايـزد غلبـه بـا     رودراه خود را مي -راده آفريدگارامشاسبند نماد سلطنت  ا –شهريور گونه 
  .است ايزدان هدايتگر اسفنديار

  

ــوش  ز ــادر ني ــد م ــي پن ــي هم گيت
  

 چنـدين مكـوش   به بد تيـز مشـتاب و   
 

  

گاه توان اين كهن الگو را در شخصيت گرديه ديد وي كه در حقيقت مظهر وجدان  اهورايي است؛ آنهمچنين مي
دهد كه از راه يزدان برنگردد و بـا ادعـاي شـاهي،    پند مي وي را خيزدد به پا ميعليه هرمز، پهلوان جنگاور، بهرامكه 

ي ياران اهريمن قرار ندهد؛ دراين روايت نيز بهرام چون تحت تـاثير ايـزد جنگـاور بهـرام و بـانوي      خود را در زمره
  .گردندكند، در نتيجه ياران اهريمن پيروز ميرز گرديه اعتنايي نميتاجدار جادوگر از ياوران اهريمن است به اند
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  :تاچيس«
: همـان  (» .با ايزد بانوي دين ارتبـاط نزديـك دارد   ايزد بانويي كه نماد دانش و آگاهي و فرزانگي است اين ايزد بانو

ي زنـان  خصوصـيات بـارز همـه   هاي اين دو ايزد بانو يعني، وجدان و دانـش و فرزانگـي و دينـداري از    ويژگي) 31
  .اي شايسته هستندشاهنامه است كه داراي چهره

  ):گئوشورون(ايزد گَوشورن «
او وظيفه مراقبت از حيوانـات  ... ايزد نگاهدارنده و مينوي چهارپايان مفيد و به روايتي روان گاو يكتا آفريده است 

  )34 :همان( ».مفيد را در روي زمين بر عهده دارد
فرانك مادر فريدون ديد كه چگونه با مراقبت از فرزند و گاو سـعي   ردپاي اين ايزد بانو را به نوعي در شايد بتوان
گـاوي كـه بـه     »بر مايه« آيد وي فرمانروايي ضحاك  است از دست وي كاري بر نميچون دوره، ها دارددر حفظ آن

رنـج فرانـك    شود بنـابراين درد و كشته مي ،داد به دست مأموران ضحاك كه از ياوران اهريمن استفريدون شير مي
ي اهريمنـي، همچنـين يـادآور    حملـه  در نخسـتين  درگذشت گاو هنگام يادآور همان درد و رنجي است كه اين ايزد،

داري از چهارپايان مفيـد وحتـي پزشـكي بـا اسـتفاده از گياهـان       دوره مادرساالري است كه وظايف كشاورزي و نگه
  . بوده استي زنان دارويي به عهده

  كهن الگويان بدي و پليدي در شاهنامه 
 گيـرد و بـراي هركـدام از   قرار مي وسپندمينو اورمزد برابر در مقابل خوبي است اهريمن نيز كه بدي در طورهمان«

  ) 37 ،1385 آموزگار،( .هماورد يا رقيبي ذكر شده است امشاسپندان و ايزدان،

  ): جهي(جه «
او در . هاسـت هـاي زنـان  ها و آلودگيي پليدينماد همه. اي در آغاز آفرينش داردعمدهديو زني كه نقش تخريبي 

  )39:همان(» .انگيزداوست كه اهريمن را به يورش دوم بر مي .شمار آمده استها هم دختر و هم زن اهريمن بهمتن
هـا را در هفـت   حضـور آن يابند چنان كه اين ديو زن كهن الگوي زنان جادوگري است كه در شاهنامه حضور مي

دهنـد و در آخـر پليـدي و نابكـاري     بينيم كه ابتدا خود را به صورت زني زيبـا جلـوه مـي   خان رستم و اسفنديار مي
 شـاه هامـاوران و   ي ديگري از اين ديو را در سودابه دختـر چهره. گردددرونشان در چهره و ظاهرشان نيز نمايان  مي

دهـد  و سياووش بـه عشـق پليـد او تـن در نمـي      .گرددكه عاشق سياووش مي كنيم زمانيزن كيكاووس مشاهده مي
  .سازد را تداعي مي) جهي(اي از جه شوراند و اين چهره سودابه در حقيقت چهرهكيكاووس را  عليه او مي

  :اودگ«
-سوي لذتاو جمشيد را به . وردآو ضحاك را به وجود مي) كماريگان( ديو زني است كه به قولي هفت سر ديو 

  )41:همان (» .داردي كه بايد سكوت كرد وا مييراند و مردم را به سخن گفتن در جاهاي دنيوي مي
  ):ترومت(ترومد «

) همـان (» .درست بر عكس سپندارمد كه نماد تواضع اسـت ، آفريندديو زني است كه نخوت و تكبر و گستاخي مي
  . آورد و نمودهاي ديگر از رفتار آنان استبه را به خاطر ميي زنان جادو و سوداي اين دو ديو زن نيز چهرهچهره

اي از در هـر زنـي مجموعـه   «تواند بيانگر اين نكته نيز باشد كه كهن الگويان  زنان  با ويژگي متعدد و متفاوت مي
خـدا بـانوان   تر داشته باشد، احتمـاأل تعـداد   كنند و اگر زني شخصيتي پيچيدهيعمل  م زمان با هماين خدا بانوان هم

  )10: 1380بولن، (» .فعال درونش بيشتر است
كنـد  او بيـدار مـي   خالقـي را در  فعاليت و تالشش در زندگي، مراكـز ژرف و  اي هرابعاد اسطوره شناخت زن از«

  ) 15همان، ( ».هاستميراث جمعي ما انسان كه بخشي از خوانندتصوراتي را فرا مي ها عواطف واسطوره
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اسـطوره، همچـون   . دهـد اسطوره، چه از راه عقل و چه از طريق احساس، بصيرتي را بشـارت مـي  تعبير و درك «
سپاريم، بـه قـول جـوزف    به دليل نماديني كه در آن نهفته، به خاطرش مي رغم درك ناقص آن،خواب است كه ما به

  ) 15:همان(» .اي فردي و اسطوره خوابي جمعي استخواب اسطوره«كمپبل اسطوره شناسي، 

  :گيرينتيجه
اين كهن الگوها بيانگر . براساس اعتقاد يونگ، هنر و ادبيات نيز مانند خواب و رويا محل تجلي كهن الگويان است

  . باشدي اقوام و كشورها مشترك ميناخودآگاه جمعي و بينش اساطيري كهن است كه بين همه
است كه كهن الگويان زنان شاهنامه بـه دو دسـته    ايراني روشنگر اين نكته اساطير دوگانگي در ي ثنويت وبن مايه

  :شوداصلي تقسيم مي
اي چون فرانـك، تهمينـه،   هاي اورمزدند و كهن الگوي زناني شايستهنخست امشاسپندان و ايزدبانوان كه از آفريده

پليـدي  و  هـاي نابكـار  ي ديوان و دروجان هستند كه كهن الگـوي شخصـيت  ديگر دسته دو. باشندمي ...و  سيندخت
  .چون سودابه وزنان جادوگرند

هـا  ي زماني جوامع بشري و همهكه در همه هاي كلي رفتارهاي بشري هستندطرح حقيقت اين كهن الگوها، در 
  .زمان شمول هستند  شوند، به عبارتي جهان شمول وتكرار مي
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