
 

 از نگاه كارن هورناي شخصيت تهمينهي  نقد و بررسي روانكاوانه
  1مجيد هوشنگي

  چكيده
ي آثـار هنـري و    در ميان رويكردهاي گوناگون نقد و بررسي آثار ادبي كه از ابتداي قرن بيستم شكل گرفت، نقد روانكاوانه

فرويد به عنوان بنيانگذار روانكاوي توانست بـا توجـه   . تحليل متون ادبي از منظر روانشناسي از ويژگي خاصي برخوردار است
اي را از متون ادبي  ي خويش از روان انسان و كشف ابعاد جديدي از وجود آدمي، قرائت تازه هاي جديد و نوآورانه به دريافت

توجه وي به تحليل رواني مولف از خالل اثرش بزرگترين دستĤورد او در . خود ارائه دهد و اساطيري و آثار هنري به مخاطبان
پس از وي نقد روانكاوانه دستخوش تحوالت گوناگوني شد كه يونگ، آدلر، ارنست جونز، اريـك اريكسـون از   . اين زمينه بود

ـ . ي تحول و پرورش اين روش نقد بودند ي فعاالن در زمينه جمله هـاي   تـرين روش  ن تحـوالت يكـي از برجسـته   در جريان اي
هاي اثر از منظرگاه روانشناسي است كه توسط شاگردان فرويـد بـويژه ارنسـت جـونز      تحليل آثار ادبي، نقد و تحليل شخصيت
ي كالسيك مطرح گرديد كه اين روش به دليل پويايي  ترين رويكردهاي نقد روانكاوانه پيگيري شد و به عنوان يكي از برجسته

ي مـدرن نيـز از اهميـت بـااليي      ساختارمندي خود، تا زمان كنوني به صورت رويكردي برجسته و مطرح در نقد روانكاوانـه و 
بنابراين در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه شخصيت تهمينه در شاهنامه از نگاه روانشناسي مورد نقـد و  . برخوردار است

  .ي نرينگي كارن هورناي تحليل شود ر چارچوب نظريه عقدهبررسي قرار گيرد و ويژگي رواني اين شخصيت د
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  مقدمه 
نـام   نقد روانكاوانـه توان آن را   هاي علمي خود را بر آن شكل از نقد كه مي ي گذشته، بررسي ناقدان ادبي از سده

شود، سه معنـا دارد كـه يـك     ها، آنچه نقد روانكاوانه خوانده مي اصل از اين بررسيدر نتايج ح. اند نهاد، متمركز كرده
نقـد  نـوع دوم  . هايي است كه معموال معطوف به قرار دادن ادبيات در بـاب نظـام روانشناسـي اسـت     معناي آن تالش

شناسي و ادبيات دو امر مسـتقل  ن تواند به معناي روانكاوي ادبيات باشد؛ به اين معنا كه روا ي متون ادبي مي روانكاوانه
كوشد تـا هـم    در واقع نقد روانكاوانه دراين معنا مي. از يكديگرند كه در عين استقالل با يكديگر پيوندهايي نيز دارند

نوع سوم نقد روانكاوانه، روانكاوي در . ها را مشخص نمايدفصول مميز ادبيات از روانشناسي را  و هم پيوند ميان آن
نقد روانكاوانه به نوعي بيان ارتباط . ناي كوششي در جهت كشف مسائل روانشناسي در متون ادبي استادبيات به مع
هاي باليني و درماني در روانشناسي است كه با نظريات منتقدان در خصوص چگـونگي قرائـت مـتن يـا      بين اسلوب

بـر خواننـدگان متمركـز بـوده و در      ي علت نگارش و ارتباط و تأثير متون نگارش آن و همچنين نظريات آنها درباره
شـايد بتـوان   . تواند به روشنگري مفهوم واقعـي مـتن، كمـك كنـد     پس روانشناسي مي. واقع، تفسير اين روابط است

توانـد   روانشناسـي مـي  . روانشناسي اشخاص را در رمان يا نمايشنامه، بهتر از خود شخصيت نويسـنده بررسـي كـرد   
در يك اثر ادبي، معني كامل خود را تا چه حد از يك منبع روانشناختي عميق، يعني  ها و نمادها مطالعه كند كه تصوير

نقد، تـأثير ضـمير ناخودآگـاه، در    روش اين  در )211، ص1379ديچز، ( .كند هاي دائم ذهن بشري كسب مي برخي جنبه
هـاي   هـا و توصـيف موقعيـت    و ذهنيات شخصيت }كلمات، سخنان{آفرينش اثر ادبي و چگونگي بيان آن در ادبيات

شناختي و ساختاري اثر  هاي زيبايي گيرد؛ و به عوامل ديگري از جمله ارزش مؤثر و موجود در اثر مورد توجه قرار مي
بايد اذعان كرد كه نقد روانشناسانه با گستردگي مباحث امروز  )70، ص1376انوشه، (. شود ادبي اهميت چنداني داده نمي

ي  گرچه قبل از فرويد كسـاني چـون هربـارت وفخنـر دربـاره     . شود ي ناخودآگاه وي آغاز مي يد و نظريهفروز پس ا
از تقـاطع چنـد عامـل كـه     اما فرويد توانست   )28، ص1369دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ( .ناخودآگاه بحث كرده بودند

ي  امـل عبارتنـد از افكـار دارويـن و توسـعه     ايـن عو . دهـد سـريعا گسـترش   روانكـاوي را  ابداع شـد؛   وي ي بوسيله
هـدف از   )50 -49، صص1372شفيع آبادي، ( .شناسي تداعي و روانپزشكي قرن نوزدهم شناسي تداعي، رشد عصب زيست
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در ايـن نگـرش،   . ي ذهـن مؤلـف اثـر اسـت    هـايي كـه زاييـده   تواند تحليلي باشد بر شخصيتمينيز نقد روانكاوانه 
رش روانكاوانـه را در چهـارچوب   دهـي نگـ   هـاي روايـت اسـت كـه جهـت     هاي شخصيتمحوريت با افعال و گفته

در اين شكل، اصالت با شخصيت روايت است؛ و ناقد روانكاو، به دنبـال تحليـل   . گيردهاي خود، در دست مي كنش
ت، در اين مقوله، متون كالسيككه برخاسته از ذهـن هنرمنـد خـالق اسـ    . گرددابعاد شخصيت در چهارچوب متن مي

زباني اسـت كـه   كالسـيك فلمـن معتقـد اسـت كـه ادبيـات      . جايگاه بروز و ظهور خوبي براي اين نوع نگرش اسـت 
ي نامگذاري مفاهيم روانكاوي  ادبيات از طرفي سرچشمه. مند است روانكاوي براي تشريح و توصيف خود از آن بهره

هنر و ادبيات يكي از ابزارهـاي مهـم اطالعـاتي بـراي      )9، ص1982فلمن، ( .ي مفاهيم آن است و از طرفي، بنيان و پايه
هـا در   هـايي در متـون كالسـيك، اعـم از محـدوديت     زيـرا بـا وجـود كاسـتي    . شـده اسـت   روانكاوي محسوب مـي 

هـا، كاسـتي در بخـش     هايي در پرداختن مؤلف به ساختار روحي و رواني شخصـيت  پردازي، وجود كاستي شخصيت
ها از چهارچوب تيـپ   ها و گريزناپذيري آني مدرن، كمبود انعطاف شخصيت دورههاي پردازي نسبت به رمان صحنه

تـري بـه دريافـت     ي ظريفتوان با نگاه ناقدانه مي... هاي شفاهي و اساطير و و مدل مرسوم و پايبندي متون به داستان
بـراي روانكـاوي    اطالعـاتي  هنر و ادبيات يكـي از ابزارهـاي مهـم    و به عبارتي، .ها از متون نائل شداينگونه برداشت

كه پيشواي اين روش نقد، يعني فرويـد، بـراي دريافـت     درست همانطور )4،ص1385صنعتي، ( ،شده است محسوب مي
موسي در تورات  ي اديپوس و داستاننامه اش به سمت متون كالسيك و اساطيري چون نمايشهاي روانكاوانهانديشه

ي يونگ، ارنست جونز و ديگـران جـاي خـود را بـاز     و اين سنت او در خاطره )17، ص1374ياوري، ( تمايل پيدا كرد؛
بـين تيـپ واقعـي مـردم و آنچـه برزبـان       اصل اساسي در نقد روانكاوانه فرويد از آثـار ادبـي ايـن اسـت كـه       .نمود
، 1380صنعتي، (. گشت هاي پنهان مي ها، درپي يافتن انگيزه و نيت فرويد نيز درپشت واژه. آورند،تفاوت بسيار هست مي

اما مـتن ادبـي و   . اي با رفتار و گفتار بروز دهد فرويد معتقد است كه بيمار بايد ناخودآگاه خود را به گونه )7 -6صص
هايشان كالم است؛ و گفتار و عبارت است كه درون يك روان ناخودآگاهانـه را تفسـير    ي هنري،تنها داشته آثار خالقه

هـاي مـدرن   در رمانطور اخص، شخصيت، بههاي پنهان  چند پردازش انگيزه و نيتهر )150، ص1953فرويد، (. كند مي
هاي دوران خويش بـوده و   اي از روان و آرزوهاي انسان آينهي يابد، اما از آنجا كه متون كهن به مثابه بروز بيشتري مي

توانـد جايگـاه   ايـد، لـذا مـي   نمهمچنين تصوير ذهني بشر را از انسان آرماني خود به وضوح هرچه تمامتر آشكار مي
هايي بيشتر ارزش تحليل دارند  معتقد است داستاننيز يونگ در اين خصوص . مناسبي براي پردازش روانكاوانه باشد

هرچند كـه   )82-83ص، ص1380صنعتي، (. كه به عنوان اثري غيرروانشناختي و در قالب شاهكار هنري مطرح شده باشند
الي ها بسامد بـاالتري دارد، امـا در البـه   ها، نسبت به ديگر شخصيتدر اين روايتهاي قالبي  سازي و شخصيتتيپ

هاي انسان يا يك بعد شخصـيتي و  اي را دريافت كه به يكي از بحرانتوان عناصر ويژهها، ميرفتارهاي اين شخصيت
ها با  ها و روابط آنآن كنش  توان با تعمق و كاوش در يا سركوب شده،  اشاره دارد؛ و مييا آرزويي از دست رفته و 

ي فردوسـي، مصـداق   در اين خصوص، شاهنامه. فتهاي جالبي دست ياباورهاي جديد علم روانشناسي، به رهيافت
ي اساطير و  تواند قلمداد شود، كه عالوه بر آنكه محققان آن را متن منظوم شدهبسيار مناسبي براي اين نوع نگرش مي

دبير ( نمايند سازي قلمداد مي پردازي بيشتر معطوف به تيپ و توجه او را در شخصيتدانند، هاي نخستين مينامه خداي
هـا و بيـان حـاالت و    اما هنر فردوسـي در پـردازش شخصـيت    )13-14، ص1372حميديان، (و  )21-22ص،ص1369ي، قسيا

ر قالـب راوي كـل،   هـا د شراف او بر روان شخصـيت هاي روايت و همچنين اروحيات در قالب گفتارهاي شخصيت
ي تحقيـق را اينگونـه طـرح نمـود كـه       اكنون بايد مسـأله .نائل كند يهاي جديدتواند ناقدان روانكاو را به دريافت مي

شخصيت تهمينه در اين اثر حماسي با توجه به حضور اندك از نظر كمي، آيـا قابليـت تحليـل و بررسـي از نظرگـاه      
  اي قابل تحليل است؟ كدام چهارچوب شخصيتي و از چه زاويهروانكاوي را دارد و در اين صورت در 

در اين تحقيق فرض قضيه بر آن است كه شخصيت تهمينه عالوه بر حضور فرعي و زودگذر در روايت رسـتم و  
دارد كه با نگاه روانشناسي آن را  هاي بسيار غني و سرشاري است كه ناقد روانكاو را بر آن مي سهراب، داراي ظرفيت
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ي كـارن   توان براساس روايت شـاهنامه در نظـام تحليلـي شخصـيت زنانـه      بررسي كند؛ و اين شخصيت را مي نقد و
بررسـي  معرفي هورناي و در اين قسمت، نخست به . ي نرينگي مورد بررسي قرار داد هورناي و در چهارچوب عقده

ي  پردازيم؛ و سپس با ارائهآنان مي رنجوري درهاي رواندر خصوص رفتارهاي زنان و همچنين سابقهاو هاي انديشه
 .دست خواهيم زد تازه از اين شخصيتآن بر روي شخصيت تهمينه، به تحليلي 

  1كارن هورناي
او فرزند دوم بود؛ و از همان اوان كودكي بـه بـرادر   . اي نزديك هامبورگ آلمان متولد شد كارن هورناي در دهكده

او در . انـديش بـود  خـوان و مـادرش زنـي آزاد   پدرش انجيل) 167،ص1383شولتز، (. كردحسادت مي 2بزرگترش بونت
. نوجواني دستخوش تب و تابي مذهبي شد كه البتـه در آن زمـان، در ميـان دختـران تـازه بـالغ حـالتي معمـول بـود         

ر هورنـاي د . ي او به لحاظ اقتصادي و اجتماعي از امنيت كامل برخوردار بودند؛ و پدرش ناخداي كشتي بود خانواده
العمـرش بـه سـفر  و     ي عشـق مـادام   جواني همراه پدرش به سفرهاي طوالني دريايي رفت؛ و همان سـفرها، توشـه  

هاي زيادي رفته بـود، لـيكن بيشـتر     با آنكه هورناي با پدر به مسافرت. هاي عجيب و دورافتاده شد اش به مكان عالقه
او ) 11-10، ص1383هورنـاي،  (. كـرد  ام را با او سـپري مـي  ي خود بود و بيشتر ايانديش و سرزنده تحت تأثير مادر آزاد

امـا از خودگذشـتگي و رفتـار او    . كـرد داشتني را بـازي مـي   براي اينكه مادرش را حفظ كند، نقش يك دختر دوست
طلب و سركش شد؛ و در تمام دوران زندگي به دنبال عشقي بـود كـه   كارساز نبود، لذا روش خود را تغيير داد و جاه

ي خـود را  عاشقانه ي سالگي عاشق معلم خود شد؛ و اولين تجربه14او در سن . ي تمام زنان و دختران استخواسته
در پايان قرن نوزدهم با آنكه پزشك شدن زنان امري بسيار نامعمول بود، امـا كـارن    )168، ص1383شولتز، (. سپري كرد

ي آمـوزش پزشـكي،   او براي گذرانـدن دوره . دي خود سازهورناي به تشويق مادرش تصميم گرفت پزشكي را پيشه
سالگي با وكيلي برليني، به نام اسكار هورناي 24م در سن .1909او در سال . روان پزشكي و روانكاوي به برلين رفت

اما به دليل اختالف ساليق و سروكار داشتن با جنبش روانكاوي در سـال  . ازدواج كرد؛ و از او صاحب سه دختر شد
اين دوره مقارن با ظهور و سقوط رايـش  . اش را در برلين گذراندهورناي بخش اعظم زندگي. او جدا شدم از .1937

ي چنـداني بـه سياسـت    اش از ايـن حـوادث، عالقـه    هورناي به رغم تأثير پذيري. دوم و سلطه و حكومت قيصر بود
شناسـي زنـان چنـدان از    اش بـه روان القـه ي زنان آگـاه بـود، امـا ع   عادالنهطور حتم از جايگاه ناگرچه او به. نداشت

م .1933از سوي ديگر، عزيمتش به اياالت متحـده در سـال   . شدمشاهداتش در باب شرايط اجتماعي زنان ناشي نمي
كه فرويد او را يكي از تواناترين شـاگردان خـود    3هورناي را ابتدا كارن آبراهام. نيز مستقيمأ به دليل ظهور هيتلر نبود

 )13، ص1383هورنـاي،  . (پرستيد، مورد تحليل روانكاوانه قرار دادند كه فرويد را مي 4سپس هانس زاخس پنداشت ومي
چيـزي بـراي او باشـد؛ در نتيجـه بـه      توانـد كمـك نـا   او آرام آرام به اين نتيجه رسيد كه روانكاوي فرويدي تنها مـي 

اش، قويـاً  هورناي در طول مـدت خودكـاوي  . دادكاري كه وي در طول زندگي به آن ادامه مي. آوردخودكاوي روي 
نظر آدلر در مورد اينكه وي مخصوصاً به اظهار. هاي حقارت قرار داشت جبران احساس ي تحت تأثير نظر آدلر، درباره

جستجوي هورناي براي محبت دائمي، هنگامي كـه  . هاي حقارت است، حساس بود جذاب نبودن بدن علت احساس
 5ي عشقي او بـا اريـك فـروم   در طول اين مدت، شديدترين رابطه. د، همچنان ادامه يافتوي به آمريكا مهاجرت كر

م .1952تـا   1932از سـال  . شـد زماني كه اين رابطه پس از بيست سال خاتمـه يافـت، او عميقـاً آزرده    . تحليلگر بود
يشـرفت روانكـاوي آمريكـا    او بنيانگذار انجمن پ. نكاوي شيكاگو و نيويورك خدمت كردهاي روا هورناي در موسسه

  )169-170، ص1383شولتز، (. او سالهاي زيادي يك مربي و نويسنده و درمانگر پرطرفدار بود. بود

                                                            
١- Karen horney 
٢- Bount 
٣- Karen abraham 
٤-Hans zakhs 
٥-Erik ferom 
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 Mي  پريشي و عقده روانخاستگاه 

مطـرح گرديـد    1هايي با عنوان هراس از اختگيدر باورهاي روانكاوانه جديد كه با ظهور فرويد آغاز شد، شاخصه
اصول اين قضيه، مبتنـي اسـت بـر اينكـه     . شودي هر شخص با جنس مخالف خود حادث ميمواجههي كه به واسطه

رسند كه دختران روزي آلت تناسلي چون مردان پسران با ديدن دخترها و عدم وجود قضيب در آنان، به اين باور مي
باورند كه آلت آنان به جرمـي كـه در    دختران نيز بر اين. ي يك گناه، آلت آنان بريده شده استداشتند، اما به واسطه

مـردان و  رنجوري خاصـي در  منجر به رواننسبت به جنس مخالف،  نگرشاين  1.خاطرشان نيست، بريده شده است
نمودهاي روانجوري در زندگي زنان، كه در اعتراض ايشان به زن بودنشـان ريشـه   فرويد معتقد بود كه . شودزنان مي

ايـن بـاور فرويـد و آبراهـام بـود كـه        2.اين رشك در وجودشان ايجـاد شـده اسـت   د كه گرددارد، به دوراني باز مي
اي، بسط داد و آن را محدود به رشك گيري تازهرا با جهت مسألهاما خانم هورناي اين . توانست قابل ترديد باشد مي

ت و بايـد خاسـتگاه ديگـري    زنان قابل تعميم نيسـ  دركرد مبني بر اينكه اين رشك،  اي مطرح  مسألهاو . نكرد قضيب
تواند به عنـوان   نقشي كليدي در اين خصوص دارد كه مياو بر اين باور است كه تمايالت سركوب شده. باشدداشته 

ها به هيچ وجـه  بچه ي او، احساس حقارت دختر عقيده  هب .مهمترين عنصر، پيش از موارد مورد تاكيد فروي قرار گيرد
تواند بخشي از غرايز هايي دارد و نميكند كه در مقايسه با پسران محدوديتتصور ميدختر . احساسي مادرزاد نيست

ي رفع يـا تثبيـت عقـده    ي كننده در اين مرحله، بايد عوامل تعيين. بسيار حياتيند، ارضا كند رشدي خود را كه در دوره
  .را كشف كردحسادت 

ي بدون آنكه به خود آسيبي برساند، از دو راه قـادر اسـت بـر عقـده     يعني سن رشد و بلوغ، دختر در اين مرحله،
ودانگيختگي ميلـي آميختـه بـه خـ     به مردانگي كهتواند ميل زنانه به مرد را جايگزين ميل او مي. حسادت به فائق آيد

كنـد، ميـل عينـي بـه      رشك مردانـه تواند آن را جايگزين تمايل ديگري كه او مي. سازد جنسي و خودشيفتگي است،
  .داشتن فرزند است

هـاي هـر دو رويكـرد،    توان گفت كه ريشه يا يكي از ريشـه  در مورد زندگي عشقي زنان سالم و زنان نابهنجار مي
دليل . دار شدن تأكيد كرددر اين جا بايد به خصوص بر اهميت ميل به بچه. جويي دارد ي خودشيفتگي و تملكصبغه

در مراحـل بعـدي، در مقايسـه بـا     » خود«چون . آن بسيار مهم و اساسي است ي خودآگاهانهآن اين است كه قدرت نا
اي ، رابطـه ي حسـادت ي اين تمايل بـا عقـده  رابطه. پذيردهاي جنسي، با سهولت بيشتري اين ميل را ميديگر انگيزه
لي ناخودآگـاه تقويـت   ، بـه شـك  چنين تمـايالتي ي مادري به دليل از يك سو، مشخص است كه غريزه. دوگانه است

، 1922هورنـاي،  (. ي خـودانگيختگي جنسـي مربـوط اسـت    يابد و بـه دوره ميلي كه از اوايل كودكي شكل مي. شود مي
ميـل بـه    هـا بـه جـنس مخـالف،     تمايل انساني اصلي و معناي غايي معتقد است كه انگيزه 2از طرفي، فونزي) 52ص

آوردنش سهيم بود، خويشتن وجود ن كودك در رحم خود، كه در بهزن، با جاي دادلذا . بازگشت به رحم مادر است
هـاي غيرمسـتقيم   بخش نيست، چون او تنهـا بـه شـيوه    لذا در اين نگرش، شرايط رواني زن رضايت. كند ميرا راضي 

  .كندپنداري مي يعني تا حدودي با كودك خود همزاد. آورده سازدرا بر ميل استعاليي خويشتواند  مي
باشد، اين است كه از ديدگاه اجتماعي، مادر ي هورناي كه برگرفته از باورهاي فونزي ميي مهم در انديشهاما نكته

اما هنگامي كه انسان بيش از امـروز بـه طبيعـت نزديـك بـود، اوضـاع       . بودن ممكن است عامل محدويت تلقي شود
كـرد، امـا در    به فرزنـددار شـدن ترغيـب مـي     يعني شايد حس مادر بودن در اين دوران، زنان را نسبت. اينگونه نبود

، عامـل احساسـي در فرزنـددار شـدن تلقـي      ي وي رشك مردانه گذشته كه انسان بيشتر به طبيعت نزديك بود، حس
پـس از ديـدگاه   . شـود، نـه اجتمـاعي   شناختي توصيف مي ، براساس مسائل زيست M ي رشكالبته كه نظريه. شد مي

پس . چون و چرايي بر مرد دارد ق فيزيولوژيكي بيوفَادري يا قابليت مادر شدن، تَشناختي، زن به لحاظ حس مزيست

                                                            
١-The Castration anxiety 
٢- Founsi 



 2005/   ي شخصيت تهمينه از نگاه كارن هورناي    نقد و بررسي روانكاوانه

اي شود كه ميل به داشتن بچه و نيز ميل به مـرد بـودن، بـه صـبغه    ، باعث ميMنيرويرشك  اوليه اين بود كه ي فرضيه
ايـن نـوع   در نتيجـه، بـر   . ودشـ آيد و تحكيم مـي ليبيدويي تقويت شود، اما ميل دوم، مستقل از ميل اول به وجود مي

و  Mرشـك  ي كند كه ميل به داشتن بچه، زاييدهشود، تا آنجا كه فرويد خود تأكيد ميهرچه بيشتر تأكيد مي حسادت
ه است؛ و وابستگي عاطفي به پدر نيز، تنها ريشـه در ميـل بـه بچـ    هاي خاص مردانه  ويژگينااميدي به خاطر نداشتن 

سوي جنس مخالف، باعث گيرد كه شايد سبب كشش بهلذا كارن هورناي نتيجه مي )67-68، صص 1936هورناي، (. دارد
دار شـدن از   ، كه تجلي آن با ميل به بچـه هاي منحصر به جنس مخالف شود ويژگيي ليبيدويي دختر به  جذب عالقه

دار شدن و شـيردادن  وي در خصوص زنان آبستن بر اين باور است كه نه بچه )77همـان، ص (. نمايديك مرد جلوه مي
آبسـتني بـراي   . داشتن جنيني در داخـل بـدن  و مراقبت از او، كه خود آبستني است كه اهميت دارد؛ يعني صرف نگاه

شود كه حتي بعضي از زنان، دچـار زايمـان ديرهنگـام    اين امر باعث مي. آوردها خودشيفتگي عجيبي به ارمغان مي آن
  )209، ص1932هورناي، (. اي اين امر پيدا كردتري برتوان دليل روشنچون نمي. شوند

كه در » تغييرات شخصيت در دختران نابالغ« ي الخصوص مقالههاي متعدد، عليبا اين تفاسير، هورناي در كنفرانس
ي اديپ در زنان را مطرح كـرد  مهم عقده ي مسألهم قرائت شد، .1934پزشكي پيشگيري آمريكا، در سال  انجمن روان

ها در ارضاي اين ميل دختـر   كند؛ و سپس با توضيح ممنوعيتي ايجاد اولين عشق درون زن را تشريح ميها كه بارقه
نسبت به پدر، با بيان عواملي چون ترس از زنا با محارم و ترس از اختگي و حس رقابت با مادر، بر اين بـاور صـحه   

 3.شـود ميي نرينگي عقدهد حسي در زن به نام گذارد كه اين سرخوردگي در ارتباط با  اولين عشق، منجر به ايجا مي
شود، به معني ناتواني در ارضاي اميال جنسي زنانه نيسـت، بلكـه   كه منجر به سرد مزاجي ميMي عقدهدر اين حالت،

شود كـه زن از اينكـه خـود را     ، باعث ميMي عقده. كند كه به نوعي نقش مرد را ايفا كندزن در اين مرحله سعي مي
هـاي مخصـوص   هاي زنانه و عاشقانه با مرد كند، پرهيز نموده و سعي در قدم گذاردن به اريكـه اد ارتباطملزم به ايج
شود و سعي در ارضاي نيروهاي وارد مي مردانهي زماني كه زن به مرحله) 86، ص1926-27هورناي، . (مردانه نمايد
زنـد كـه   اي دسـت مـي  م به رفتارهاي مردانـه گيرد، آرام آرامينشأت ي خود كه از عدم ارضاي آرزوهايش سرخورده

، به انتخاب همسـر دسـت   هاي خود ناكاميبه عنوان نمونه، زن جهت ارضاي . استجايگزين آن حس سركوب شده
هاي جوامع تا حدي مغاير با بسياري از فرهنگ مسألهاين . انتخاب كندخود كند كه همسر خود را زند؛ و سعي مي مي

قـدم شـدن،    زن با پيش. ي زنانه استنيروهاي سركوب شده ي كننده است، اما به نوعي بيانشرقي و تا حدودي غربي 
ي آن بـه دسـت آوردن   مرد و يك انسان كامل براي خود دارد، كه نتيجهدست به انتخاب زده، سعي در تملك يك ابر

. ردانه و مردانه عمل كـردن اسـت  هاي مي كاملي از اقدام به رفتاراين امر، نمونه. ي پدر در زندگي خويش استسايه
مردانه پوشيدن، يا الفاظ مردانه بر زبان آوردن و يا به طور كلي، خود  نهايي چوتواند واكنشالبته زن در اين ميانه مي

  . را محل رشك مردان خطاب كردن، از خود بروز دهد
ي اصله بگيـرد؛ و بـه نقـش مردانـه    خود ف ي شود كه زن اساسأ از نقش زنانهگيري ادعاهاي مردانه، باعث مي شكل

در آنجـا خـانم   . ي كاملي از ايـن انديشـه باشـد   تواند نمايندهمي 1ي شيلرنامه به باور هورناي، نمايش. كاذبي پناه ببرد
زني است كه به نداي خداوند، از زنانگي خود فاصله گرفته و در عوض اين محروميت، حس افتخار مردانـه   2اورلئان

  : گيردبه خود مي
  

  نه عشق مردي سهمت
  ي هوس بر قلبت نه شعله

  نه تاج عروس بر سرت
  نه كودكي زيبا بر دامنت

                                                            
١- shiler 
٢- oreale 
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  ي عظمت خواهد بودكه پيروزي در نبرد، مايه
  بيش از نام و شوكت هر زن خاكي 

  

ن هاي تمايـل بـه مردانگـي در زنـا    ث احياي نيرويباع M يدريافت كه رشك به مردي و عقده تواندر اينجا مي 
در ) 92، ص1936هورنـاي،  . (شـود خود، دستخوش تغيير و تبدل مـي  ي شود؛ و هدف آنان از زندگي عاشقانه و زنانهمي

ـ   ك فرزنـدي اسـت كـه    اين مرحله، نگاه زن به ازدواج نگاهي ابزارگراست؛ و مقصد زن از روابط عاشقانه، تنهـا تملّ
گـذارد   خود بر اين امر صحه مي» تنش پيش از قاعدگي«ي هورناي در مقاله. نمايدرا در او جبران مي نيروهاي رشك

ها و غرايز، در پي دارد؛ و به اين دليل، زن با حاملگي كه زايمان فرزند، به نوعي حس رهايي و آزادي زن را از انگيزه
بـا تولـد    لذا نگاه زن به ازدواج، عاشقانه است كـه  )117، ص1931هورناي، (. رسد و زايمان به ارگانيسم خاص خود مي

هاي ي عطفي در جهت نيل زن به تمام نداشته شود؛ و حضور فرزند در اين ميانه، نقطه فرزند به پايان خود نزديك مي
تولد كودك و قرار گرفتن او در مسير رشد، تمـامي آرزوهـاي نـوعي جـنس مؤنـث را برطـرف       . شودخود تلقي مي

كودكي كه خود مـرد در  . ي يك كودك است شود، چهره عاشقش ميبيند و  بنابراين آنچه او در مردان بالغ مي. كند مي
بدين ترتيب در شرايط خاص رواني، حتي . اوست؛ و كودكي كه زن از مردش انتظار دارد به او بدهد ي نظر زن نشانه
ه مـرد  پس در نتيجه، نگاه زن ب )157،ص1932هورناي، (. تواند منبع بيگانگي زوج و حتي ايجاد نفرت شودفرزند نيز مي

  :شودبه عوامل زير خالصه مي
  .مرد پدر ذهن دختر باشدتواند احياي صورت ابرازدواج مي -1
 .گذارنداست، خود قدم به انتخاب شوهر و ازدواج مي در آنها اوج پيدا كرده M ي عقدهزناني كه  -2

سعي در ايجاد ارتباطات رفتارها و گفتارهاي آنان، به نوعي گوياي خلق و خوي مردانه است؛ و زن در اين مورد  -3
 .كندمردانه مي

كنـد؛ و نمـايي از يـك انسـان     مرد را در ذهن او پرجاي آن ابر تواند تنها فرزندي باشد كه بازموضوع ازدواج مي -4
 .كامل باشد

ي فرزند مـورد  گاه مرد به عنوان يك سارق و رباينده. شودروابط زن تا حدودي پس از ازدواج با مردش قطع مي -5
 .هراسدشود؛ و هميشه زن به خاطر از دست دادن فرزند ميواقع مينفرت زن 

توان به مسائلي چون نفـرت  زنان بيان نمود كه مي M ي عقدهالبته بايد گفت كه هورناي، نتايج ديگري را نيز براي 
ت خصـوص بحـث نقـد روانشـناختي شخصـي     اما آنچه در. رنجورانه اشاره كرد هاي رواناز مرد، اضطراب و وسواس

البته بايد گفت كـه شخصـيت تهمينـه در    . شودتهمينه در اين تحقيق مورد نظر خواهد بود، در موارد فوق خالصه مي
ايـن  . هاي شخصيتي او نظر داشـت هاي متفاوتي به كنشهاي متفاوتي كاويد و از زاويهتوان به خوانششاهنامه را مي

ي پررمز و راز حماسه  ي فرهنگي از زن و نظام روابطش در پهنههاهاي آركي تاپي و خوانشتوان در نگاهرا مي مسأله
تواند ابعاد فراگير بـودن نگـرش فردوسـي را بـه نمادهـا و      چنيني مي هاي اين نگاه. و اسطوره، به وضوح مشاهده كرد

ي نكاوانـه لذا قبل از ورود به بحث تحليـل روا . پردازي تبيين نمايد ي شخصيت ها و روابط آنها با هم در عرصهنشانه
ي ديد شود، تا با گستره تهمينه از زاويه ديد كارن هورناي، بحثي كوتاه در خصوص جايگاه زن در شاهنامه مطرح مي

  . شودبيشتري قدم به اين عرصه گذارده 

  شخصيت تهمينه نقد و تحليل
مـه از فرزانگـي و   زنـان ه  ي ي فردوسي حضور دارند، بـه جـز سـودابه  بقيـه    ي زناني كه در شاهنامهدر مجموعه

ي آنـان، زنـاني باوفـا و متعهـد بـه      آنكه همـه  به ويژه. مادري و اقتدار انساني خود برخوردارند /شخصيت واالي زن
ي  به پيروي از فرهنـگ سـاختار جامعـه    انساني پذيرفته شده در همان نظام حاكم مردانه و مؤمن/ هاي اخالقيارزش
اسـالمي ندوشـن،   (. اندشده كش خواندهزنان مصيبتي ريره و فرنگيس كه در زمرهمانند تهمينه، ج. ي خود بودندمردانه
  )68، ص1358
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اين چهار زن جسارت و شهامت گـزينش  . گروه دوم قرار دارند» ب«بند  ي در شاهنامه، چهار تن از زنان در زمره
ن، وابسته بودن آنـان بـه خانـدان    هاي مهم اين چهار زاز ويژگي. اندعشق در قالب همسر و يار زندگي خود را داشته

باشد؛ زيرا هنوز تا اين مقطع تـاريخ  بسيار مهم و در خور توجه مي يا است، كه اين نكتهحكام و امرا و سالطين بوده
شـده و جسـارت و شـهامت ايـن     تلقـي مـي  ) بـه مفهـوم عـام آن   (» رعيت«اند كه چون زناني بوده» ب«از گروه بند 

چهار زني كه در شاهنامه، شهامت اعالم موجوديت و شخصـيت كـرده و دسـت بـه اينگونـه      . اندها را نداشته گزينش
  : اند، عبارتند ازگزينش زده

  .بنددكابلستان كه به زال دل مي) دختر حكمران(رودابه،  -1
 .كند نهد و به او اظهار عشق ميكه دزدانه به خوابگاه رستم پا مي) دختر پادشاه سمنگان(تهمينه،  -2

 .بنددكه دل به گشتاسب مي) دختر قيصر(كتايون،  -3

گذرانـد، تـا بـه وصـال يـار       كه به خاطر عشق بيژن روزگار سختي را مي) دختر افراسياب، شاه توران(منيژه،  -4
 )194-196، ص1383توسلي، (. رسد مي

عني رسـتم  ي اتصال در جريان تعامل دو پهلوان روايت ياما شخصيت تهمينه در شاهنامه،  تنها به عنوان يك حلقه
تـرين  گرايي و جدال با دشمن با تكيه بر عنصر پهلواني يكي از بنيـادي از آنجا كه قهرمان. شودگر مي و سهراب جلوه

بايد پـذيرفت كـه حضـور تهمينـه در روايـت رسـتم و سـهراب،         )71، ص1386قبادي، (عناصر يك اثر حماسي است، 
غرض فردوسي از به ميدان كشيدن شخصيت تهمينه، تنهـا دسـتيابي    باشد؛ و اي ابزارگرايانه و جانبي از او مياستفاده

غرضي ثانوي است كه در جهت دستيابي به عنصر اصلي روايت و شخصيت اصـلي داسـتان يعنـي سـهراب، مطـرح      
 ضـمني ي ي شخصيت تهمينه به واسطهاما بايد گفت كه ارزش كار فردوسي در تصويرگري هنرمندانه. استگرديده 

پردازيش تأثيرگذار نبوده و تهمينـه آنچنـان هنرمندانـه در روايـت      و، به هيچ روي در ظرافت داستانبودن شخصيت ا
با اين كه بسياري از زنان شاهنامه، كاري جز زادن پهلوانان و . كند كه گويي از اركان اصلي روايت استنقش ايفا مي

تـرين وجـه   ند و نقـش مـادري آنهـا برجسـته    اهاي حماسي و بسترهاي جنگ و نبرد نداشته پرورش آنان براي محيط
زناني كه طراح حوادثند؛ . شمار آيندخورند كه خود، پهلوان ميادين بهاست، زناني نيز به چشم ميشخصيت آنان بوده

) سودابه، منيژه، فرنگيس و سيندخت(و بينشي مستقل از مردان دارند، اما از حيث نقش سمبليك، شخصيت چهار زن 
اما در اين روايت، به لحاظ فرعي بودن  )349همان، ص( .اندهاي شده پردازي داستان أ حوادث و سلسلهدر شاهنامه منش

طـور كامـل،   توان گفت كه فردوسي در خالل شصت بيـت، بـه  سازي در بستر حماسه، مينقش تهمينه و عدم جريان
 ي اق اسـاطيري كـاملي از نظريـه   كنـد كـه مصـد   است؛ و طرحي از يك زن تصوير ميعناصر وجودي او را  لو داده 

  .شودي نرينگي كارن هورناي قلمداد مي عقده
شود كه رستم به جهت پيدا كردن رخش به شهر سمنگان قـدم  حضور شخصيت تهمينه در روايت از آنجا آغاز مي

برنـد؛ و پـس از   شوند؛ و او را به قصـر مـي  گذارد؛ و پادشاه و بزرگان شهر به جهت استقبال از او، وارد ميدان ميمي
در ايـن  . سازندجاي رها مي استقبال و پذيرايي، او را به خوابگاه برده و براي يافتن رخش در صبح فردا، او را در آرام

شود؛ و خـود را  ميان، و هنوز يك بهره از شب نگذشته، تهمينه به همراه بانويي چراغ بدست، وارد خوابگاه رستم مي
  :نماياندبه رستم مي

 ره از تيـره شـب درگذشـتچو يك بهـ 
  

 شـــباهنگ بـــر چـــرخ گـــردان بگشـــت 
 

 ســـخن گفـــتن آمـــد، نهفتـــه بـــه راز
  

 در خوابگــــه، نــــرم كردنــــد بــــاز    
 

ــه دســت ــر ب ــمعي معنب ــده ش  يكــي بن
  

 خرامــــان بيامــــد ببــــالين مســــت    
 

 پـــس پـــرده انـــدر، يكـــي مـــاهروي
  

 بـوي  و  چو خورشيد تابـان، پـر از رنـگ    
 

ــان و دو گيســـو كمنـــد  دو ابـــرو كمـ
  

ــد   ــرو بلنــ ــردار ســ ــه كــ ــد  بــ  بيامــ
 

ــاك ــن جــان پ ــود و ت  روانــش خــود ب
  

ــره نــدارد ز خــاك       ــو گفتــي كــه به  ت
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ــد ــره مانـ ــيردل خيـ ــتم شـ  از او رسـ
  

ــد    ــرين را بخوانـ ــان آفـ ــر جهـ ــرو بـ  بـ
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همگان جهان شود و آن هم، حضور زن در برابر مردي است كه به شهادت پس در اينجا يك شاخصه مالحظه مي
مردي اسـت  رستم در شاهنامه، نماد ابر. برند هراسند؛ و پهلوانان به او رشك ميپهلوان است؛ و تمامي مردان از او مي

كه از سويي، نماد تماميت و كمال بوده است و قابليت آن را دارد كه نقش يك مرد را با تمام ابعاد براي يك زن ايفـا  
ي آغاز اين حركت از طرف تهمينه بوده است، كـه بـا حركـت بـه سـوي      م كه نقطهيابيپس از اين مرحله درمي. كند

. دهـد ي حقايق روان خود را لـو مـي  هاي پوشيدهرستم كه در ناخودآگاه او نماد تماميت و كمال است، نخستين اليه
خود را اينگونـه معرفـي    شود؛ و تهمينه نيزاكنون رستم از او سؤالي دارد و هويت تهمينه و نام و نشان او را جويا مي

  :كندمي
 امتهمينـــه:چنـــين داد پاســـخ كـــه

  

ــه      ــه دو نيم ــم ب ــه از غ ــويي ك ــو گ  ام ت
  

ــنم ــمنگان مـ ــاه سـ  يكـــي دخـــت شـ
  

ــنم    ــان مــ ــر و پلنگــ ــت هژبــ  ز پشــ
 

 بــه گيتــي ز خوبــان مــرا جفــت نيســت
  

ــود اندكيســت    ــرخ كب ــر چ ــن زي ــو م  چ
 

 كـــس از پـــرده بيـــرون نديـــدي مـــرا
  

ــنيدي     ــس آوا شـ ــز كـ ــه هرگـ ــرانـ  مـ
 

)175همان، ص(   
 

  

. شود كه تهمينه، سعي در معرفي خود دارد، اما معرفي او اندكي با معرفي زنانه متفاوت اسـت در اينجا مالحظه مي
گـري،   تواند مطرح شود، توجه زنان به عناصـر زيبـايي، عشـوه   آنچه كه در قاموس زنانه در ارائه و معرفي خويش مي

  : شمرد هاست كه فردوسي در تعريف و توصيف تهمينه در ابيات گذشته آن را برمي تناسب و مقوالت مانند اين
  

ــاهروي ــي مـ ــدر يكـ ــرده انـ  پـــس پـ
  

 چو خورشـيد تابـان پـر از رنـگ و بـوي      
 

ــان و دو گيســـو كمنـــد  دو ابـــرو كمـ
  

ــردار    ــه كــ ــد بــ ــد بيامــ ــرو بلنــ  ســ
 

)174همان، ص(   
 

ي عناصر ظاهري و زيبايي نقوش و تناسب تهمينـه اسـت؛ و لـذا    پس نگاه فردوسي به تهمينه، نگاهي در بردارنده
اما زماني كه خـود تهمينـه،   . شودي اوست، توصيف مي هاي زنانههايش كه مختص ويژگي ي زيباييتهمينه به واسطه

كند كـه عينـاً، مفـاهيمي اسـت كـه در      ارائه دهد، درست به مقوالت ديگري توجه ميبرآن است كه توصيفي از خود 
ي عناصر پهلـواني اسـت؛ و   دارد كه در بردارندهتعاريف پهلوانان و مردان ميدان نبرد بوده و بيشتر عباراتي را بيان مي

يش به ابرمرد ذهن خود، يعنـي  تهمينه نخست، معرفي خود را با انتساب خو. شودبندي مي خواني دستهدر قالب رجز
. نمايـد كند؛ و باز هويت خود را با انتساب خود به صلب پلنگان و هژبـران بيـان مـي   پدرش پادشاه سمنگان آغاز مي

-نخستين بارقـه  -كه ريشه در عقايد فرويد دارد -ي هورنايآنچه كه در اينجا اهميت دارد، آن است كه بر طبق گفته

شود؛ و دختر درصدد آن است كه از  دختر، در ايجاد ارتباط عاطفي وي با پدر ظاهر مي در وجود  هاي عشق و عالقه
 -ي موانع اخالقـي ي عاطفي را براي او در بردارد، كام برگيرد؛ و به واسطهاين مظهريت عشق كه جايگاه اولين تجربه

عمر، زن به دنبال احياي اين مظهريت  حال در تمام. شودهراسد؛ و اين نيرو در او سركوب ميمي مسألهديني، از اين 
پس پدر . شود كه جاي پدر را براي او پر كند عشق در ديگر مردان بوده؛ و تمام سعي وي در يافتن مردي خالصه مي

كنـد؛ و دختـر نيـز در بدسـت آوردن او يـا      به عنوان يك كل و يك حقيقت مقدس براي او، تمام هويتش را پـر مـي  
آوردن مظهريت پدر به رسـتم پنـاه   بينيم كه تهمينه براي بدستلذا در اينجا مي. تالش است ي از او، هميشه درا سايه
از طرفي، هورناي بر اين باور است كه اين سـركوبي، منجـر بـه ايجـاد     . برد كه سمبلي از عظمت و تماميت استمي

پـذيرد، كـه يكـي از ايـن     مـي  هاي متفـاوتي صـورت  شود؛ و ظهور اين عقده در زنان به جلوهدر زنان مي M ي عقده
ي خـود در  فاصله گرفتن زن از نقش زنانـه . ها، جايگزين كردن گفتار، رفتار و سلوك مردانه در خويشتن است جلوه
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در اينجـا ظهـور   . شـود  ، درست منجر به ايجاد باورهاي مردانه و تشبه به آنان در بيشتر امور ميMي چهارچوب عقده
ي شود؛ يعني رجوع تهمينه به سمت رستم و خواستگاري از او، كه به گفتهديده مي اين مقوالت، در شخصيت تهمينه

  .از طريق يافتن مردي است كه بتواند جايگاه پدر را براي او تصاحب كند Mي هورناي، ارضاي عقده
ي هورناي در تحليل شخصـيت تهمينـه اسـت؛ و از سـوي ديگـر، همـانطور كـه        مؤيد اين امر از يك سو، نظريه 

پدر در ناخودآگاه خـويش پنـاه    ي ابژهشود،  تهمينه براي معرفي خود، پس از بيان اسم خويش، سريعاً به  مشاهده مي
ي وجود نهاده است، سعي در برد؛ و با بيان آنكه دخت شاه سمنگان است و از پشت هژبر و پلنگان قدم بر عرصهمي

شود كه تهمينـه   ي سوم مالحظه ميدر مرحله. نمايد رستم ميي او يعني سازي ذهني، ميان الگوي پدر و سايههمسان
هاي ميدان نبرد ي رجزخوانيگيرد كه بار عاطفي زنانه ندارد و بيشتر تداعي كنندهدر توصيف خود از عباراتي بهره مي

  :در بيت. است
ــنم ــمنگان مـ ــاه سـ  يكـــي دخـــت شـ

  

ــنم   ــان مــ ــر و پلنگــ ــت هژبــ ز پشــ
 

)175همان، ص(   
 

نمايـد  اي توصيف ميگونهخويش را به پلنگان و هژبران، بشود كه تهمينه پس از معرفي خود، انتساب مالحظه مي
هاي اين بيـت، بـه    در نسخه بدل. كنداي را در خويشتن تصور ميكه گويي از خود تلقي زنانه نداشته، و روان مردانه

كه هر دو صورت مذكور، اين ) 251ص: 1936فردوسي، ( ود،شنيز مالحظه مي» به رشك«عبارت » ز پشت«جاي عبارت 
نمايد، زيرا اگر زني بر آن باور باشد كه آنقدر دالور و جنگاور است كه مورد حسـادت پلنگـان و   نظريه را تحكيم مي

كنـد؛ و گـرايش او را بـه جـنس     گيرد، به طور قطع، عدم تعلقاتش را بر جنسيت خـويش اثبـات مـي   هژبران قرار مي
  .نمايد تبيين مي...... هاي مردانه و كنشمخالف و عناصر اصلي وجودي او چون قدرت، دالوري، 

پنداري بـا مردانـي   زن در اين مرحله، زن نيست؛ و از آنكه جنس دوم تلقي شود، آزرده است؛ و سعي در همسان 
دهـد، در  در نتيجـه، تعريفـي كـه تهمينـه از خـود ارائـه مـي       . دارد كه هميشه آرزوي بودن در جايگاه آنها را داشـت 

  : اما در اين بيت يعني. ي تيپ شخصيتي آنان استگرفت؛ و القاكنندهساختارهاي مردانه جاي خواهد
  

 كـــس از پـــرده بيـــرون نديـــدي مـــرا
  

ــرا     ــنيدي مـ ــس آوا شـ ــز كـ ــه هرگـ  نـ
 

)175ص: 1384فردوسي،(     

گذاري براي مقبوليت جنس دوم، يعني زنان به تصوير كشيده  مقوالت ارزششرايط انحصاري اجتماع آن دوران و 
طور ناخودآگاه، در اثر گسترش آن در تمامي  ي فرهنگ آن روزگار است كه بهكننده اين بيت در حقيقت، بيان. شودمي
حال آنكه . مند بيان شوداي ارزشهاي ذهني زندگي فردي و اجتماعي زنان آن زمانه از زبان تهمينه، به عنوان نكتهاليه

  .كند ممكن است تهمينه، خود بر اين باور نبوده و تنها به عنوان يك ناقل و بدون انگيزه، اين مطلب را بيان مي
كند كه حس اشتياق به رستم به عنوان يك مظهـر پـدر و يـك    ي بعد، تهمينه سعي در بيان عناصري ميدر مرحله

و   شود كه آنچه تهمينه به آن توجه دارد، نمودي از پهلواني، دالوريباز مالحظه مي. است ابرمرد را در او ايجاد نموده
ي او احساس رهايي تواند او را به آرامش برساند؛ و در سايهها را دارد، مي گردي است كه تنها مردي كه اين شاخصه

ارد؛ و در نظريـات خـويش، آن را   اي است كه هورناي به آن توجـه ويـژه د  اين نگاه تهمينه، همان شاخصه. نمايد مي
است، در جستجوي عناصري است كـه   M ي عقدههورناي معتقد است كه زني كه دچار . مورد توجه قرار داده است

زن با اين ساختار فكر، متمايل به مردي است كه براي او به تمامي، مظهر . گر كندمظاهر مردانگي را در پيش او جلوه
گردنـد كـه   ي اوج يافتن اين احساس در آنان، بـه دنبـال مردانـي مـي    هستند كه به واسطهاز طرفي، زناني . مرد باشد

طور كلي، ايـن  اما به . خويش دارند ي باشند؛ و آنان به اين وسيله، سعي در اطفاي نيروي مردانهروحيات زنانه داشته 
ي دوران كـودكي را  سبب شوند تا گمشده طلبند كه جاي ابرمرد را در ذهن آنان پركنند؛ وقسم از زنان، مرداني را مي

شود كه تهمينه، به دنبال يافتن آن الگوي اوليه كه لذا در اين جا مالحظه مي )149، ص1932هورناي، ( .نمايند دوباره پيدا
 آمـال او  يابد كه خأل ا در وجود آن مردي ميها رباشد؛ و تنها اين شاخصه نظير است، مي در تمامي عناصر يگانه و بي
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در روايت شاهنامه، تهمينه تصوير رستم را در ذهـن خـويش كـه موجبـات شـيفتگي او را فـراهم آورده،       . را پر كند
  :كنداينگونه توصيف مي

  

ــر ــانه از هـ ــردار افسـ ــه كـ ــيبـ  كسـ
  

ــي     ــتانت بســ ــي داســ ــنيدم همــ  شــ
 

ــگ ــگ و پلن ــو و نهن ــير و دي ــه از ش  ك
  

ــگ    ــين تيزچنـ ــتي چنـ ــي و هسـ  نترسـ
 

ــوران ــه ت ــا ب ــره تنه ــب تي ــويش  ش
  

ــم نغنــــوي     ــرز و هــ ــدان مــ  دي بــ
 

 بــه تنهــا، يكــي گــور بريــان كنــي
  

ــي     ــان كنـ ــير گريـ ــه شمشـ ــوا را بـ  هـ
 

 هرآن كس كه گـرز تـو بينـد بـه چنـگ
  

 ــدر ــگ بــ ــگ پلنــ ــير و چنــ  د دل شــ
 

 برهنــه چـــو تيــغ تـــو بينــد عقـــاب
  

ــه نخ   ــارد بـ ــتاب  جنيـ ــردن شـ ــر كـ  يـ
 

ــر ــو دارد هژبــ ــد تــ ــان كمنــ  نشــ
  

ــر   ــارد ابـ ــون بـ ــو خـ ــنان تـ ــيم سـ  ز بـ
 

ــتان ــن داس ــوچــو اي ــنيدم ز ت ــا را ش  ه
  

 بســي لــب بــه دنــدان گزيــدم ز تــو      
 

ــرت ــال و ب ــت و ي ــي كف ــتم هم  بجس
  

 بـــدين شـــهر كـــرد ايـــزد آبشـــخورت 
 

)همان(     
 

پسـندد؛ و  شود كه تهمينه، تنها گردي و جنگاوري و پهلواني و عناصـر اينچنينـي را در رسـتم مـي    لذا مشاهده مي
از سـويي بيـان   . شـود كند، در همين مفاهيم خالصه ميتمام آرزوهاي خويش نائل مي تعريف او از مردي كه او را به

ي وجود نيروي رشك قضيب و سـركوب آن، نهايتـاً بـه دنبـال ابرمـردي      واسطه شد كه هورناي معتقد است، زنان به
د است كه ايـن دسـته   هورناي معتق. شدن از او، اين رشك را در خويش ارضا كننددار ي فرزندواسطه گردند كه به مي

ورزيدند، به سرعت دچار نيروي سـردمزاجي نسـبت    از زنان، به محض فرزنددار شدن از مرداني كه به آنان عشق مي
توانـد حضـور   هستند، تنهـا مـي  Mي عقدهغرض اين دسته از زنان كه دچار . كنندبه مرد خويش شده و او را رها مي

در . ران كودكي را در آنان ارضا كند؛ و جانشـين عشـق پـدر شـود    ي دوفرزندي باشد كه همان نيروي سركوب شده
  :كندشاهنامه نيز، تهمينه عيناًٌ غرض خويش را از ازدواج با رستم اينگونه تعريف مي

  

ــته ــين گش ــو چن ــر ت ــه ب ــي آنك  اميك
  

 امز بهـــــر هـــــوا كشـــــتهخـــــرد را  
 

 و ديگـــر كـــه از تـــو مگـــر كردگـــار
  

 نشــــاند يكــــي پــــورم انــــدر كنــــار 
 

 تـو باشـد بـه مـردي و زور مگر چـون 
  

 ســپهرش دهــد بهــره، كيــوان و هــور     
 

ــه جــاي آورم  ســه ديگــر كــه اســبت ب
  

ــاي آورم    ــر پــ ــه زيــ ــمنگان همــ  ســ
 

)175-176همان، ص(     
 

اسـت، قسـمت اول و دوم،   بيان علل عشق تهمينه به رستم كه البته فردوسي آن را به سـه گزينـه تقسـيم كـرده     در
قي براي رسـتم در  تهمينه است كه او را به سوي رستم كشاند؛ و قسمت سوم، به عنوان مشوي كننده نيروهاي تشويق

 ي اما از اين دو علت، يعني عشق تهمينه به رستم و همچنين، عالقه. شوددادن به تقاضاي تهمينه قلمداد مي جبران تن
اصلي ي اغراض شود، كه دربردارنده يشدن از او، مصاديق عيني نظريات هورناي به تصوير كشيده موي به فرزنددار 

  . ازدواج است ي مسألهتهمينه از  روانشناختي
 طلبند، اگر در اين ميانه، يعنيي بحث ذكر شد، زناني كه تنها از ازدواج، حضور فرزند را ميهمانطور كه در مقدمه

باشـد، همگـي بـه     وجـود داشـته   با او تا زمان تولد فرزند، احساس تعلق خاطري مواجه شدن با مرد و ايجاد ارتباط
تواند جايگـاه خـأل را   صورت ناخودآگاهانه معطوف به حضور بچه در رحم زن است كه اين حضور و حاملگي، مي

  .نمايدهاي خود، براي فرزندي كه در شكم دارد، نوعي هويت مردانه را ترسيم ميپردازي در زن پر كند؛ و زن با خيال
كنـد كـه آن را در   اي سـعي مـي  است؛ و به هر وسيله ارضاي آن نيروي سركوب شدهزن در اين مرحله، به دنبال  

. شدن از مردي كه مظهريت كمال را داراست، بهترين راه براي رسيدن به اين ميل است خويش احيا كند؛ و فرزنددار
 تواند او را تـا سـرحد  بود، كه ميار شدن خواهد دي هورناي، نياز تهمينه به رستم، تنها نيازي براي فرزندلذا به عقيده



 2011/   ي شخصيت تهمينه از نگاه كارن هورناي    نقد و بررسي روانكاوانه

كند، كه با  جنسي را در ذهن اين زنان ايفا مي -حتي زايش فرزند، نقش يك ارگاسم رواني. نجات از بحران پيش برد
هـاي خـويش رسـيده    شود؛ و گويي زن به تمامي خواسـته  به تمامي ارضا مي M از رحم، نيروي رشكخروج فرزند 

كرد، بايد از يك ابرمرد كامـل و يـك   از يك نهايت و تماميت را براي زن بازي خواهد لذا اين فرزند كه نمايي. است
گونه، در رحم او گذاشته شود تا بتواند افق روشني از رسيدن به هر آنچه زن آرزويش را داشت، در  )پدر(انسان خدا

  .كند پيش روي او ايجاد
شود؛ و تهمينه است كه هـدف خـود را از    بيان ميدرست در عبارات تهمينه به صراحت  مصداق عيني اين نظريه،

رسـتم نيـز در اينجـا بـه     . داردرجوع به رستم، دقيقاً دستيابي به اين راهكار براي ارضاي اميال سركوب شده بيان مـي 
سـه ويژگـي كـه در    . دهـد شود و تن به اين ازدواج ميبيند تسليم مي راحتي در برابر زني كه سه ويژگي را در او مي

  :شودزير مالحظه مي ابيات
  

 چهـره ديـدسـان، پـريچو رستم بر آن
  

ــد     ــره ديـ ــزد او بهـ ــي نـ ــر دانشـ  ز هـ
 

ــي ــش داد آگهـ ــه از رخـ ــر كـ  و ديگـ
  

ــي     ــز فرهـ ــام، جـ ــيچ فرجـ ــد هـ  نديـ
 

)همان(     
 

او مظهر يك عشق نخستين و . خاطر زن به اوستپس فرزند در اينجا يك نماد است؛ و يك ابژه، كه تمامي تعلق 
كامل است، كه تمام ابعاد ذهن يك دختر را در كودكي پر كرده است؛ و اوست كه جايگاه رشـك زن را بـه   يك پدر 

ي آنكـه گـاه   ي هورناي، بسياري از زنان به واسطهبه عقيده. كندتمامي مردان و به آنچه كه از آن محروم است، پر مي
هورناي . طلبند تماميت اين عشق را براي خويش ميشوند؛ و شود، مضطرب و نگران ميفرزندشان به پدر متمايل مي

ي اديپ را در مادر احيا كنـد؛ و مـادر   تواند با تمايل به پدر يا همسر، دوباره عقدهبر اين باور است كه اين فرزند مي
هورنـاي،  (. كنند، احساس حسادت و ترس نمايـد نسبت به تمام عناصر اطراف فرزند كه توجه او را به خود جلب مي

شود، درست مظهر پدر در برابر مادر است كـه  بينيم، زماني كه سهراب متولد ميلذا در اينجاست كه مي)  73، ص1926
تهمينـه در  . خواهـد  هايش در تحت تصرف خود ميكند؛ و او را با تمامي داشته مادر نسبت به او احساس مالكيت مي

كند كه در آن  اي را تداعي ميو سهراب براي او، مرحلهبود، يافته است؛  سهراب جبران هر آنچه را كه سركوب شده
دست يافت؛ و هرگونه احسـاس حقـارت و نبـود را جبـران      اش هاي سركوب شدهبه تمامي آرزوها، اميال و خواسته

تواند از اين فرزند جدا شود، پس  نسب و هويت سهراب را تـا ده سـالگي از او پنهـان    او به هيچ عنوان نمي. كندمي
كند، از سر راه برداشته؛ و فرزند را بـه  دار ميكند تا هر آنچه را كه تعلق سهراب به او را خدشهد، زيرا سعي ميكنمي

رسـد، كنجكـاو شـده و در مقايسـه بـا اقـران و       خرد ميي  مرحلهاما سهراب چون به . باشد تمامي، براي خود داشته
تهمينه نيز زمـاني   )178همان،ص( .جويدم و نشان خويش را مييابد و از مادر ناهمساالن خود، تمايز خويش را در مي

نگرد و از طرفي تهديدهاي او را نيز در كنـار خـويش دارد،    كه درخواست معقول سهراب را در برابر يك مجهول مي
كند با آرام كردن فرزند، حقيقت مطلب را، البته بر خالف ميل خويش افشا كند؛ و سه يـاقوت درخشـان بـه    سعي مي

امـا در اينجـا،   . دهـد است، به عنوان نشان نياكان به سـهراب مـي   اي به تهمينه دادهي زر را كه رستم در نامهه مهرهس
جـدايي از سـهراب يعنـي جـدايي از كسـي كـه       . جدايي از فرزند اسـت  ي مسألههراسد و آن، تهمينه از يك چيز مي

هاي زندگي و محروميت جنسيتي است؛ و جبراني ستها و شكها و سرخوردگيي رهايي او از تمامي اضطراب نقطه
هـا و   هـاي خـاموش شـده و نگرانـي    اي است كه تمامي اضطرابهاي زندگي، درست نقطهاست براي تمامي نداشته

هـاي  رنجوري كه جايگـاه بحـران  اي از روانشود؛ و بازگشتي است به مرحله ها از مخفي شدن دوباره آغاز ميهراس
كنـد كـه مبـادا كسـي بـه ايـن راز       هراسد؛ و به فرزند سفارش ميي تاريك ميشدت از اين نكتهلذا به . روحي است

  :ببرد پي
ــت  ــدو گف ــخن:ب ــن س ــياب اي  افراس

  

 !نبايــد كــه دانــد ز ســر تــا بــه بــن       
 

 پــدر گــر شناســد كــه تــو زيــن نشــان
  

ــان   ــرافراز گردنكشـــ ــتي ســـ  شدســـ
 

چــو دانــد، بخوانــدت نزديــك خــويش 
  

 درد ريـــــشدل مـــــادرت گـــــردد از 
 

)همان(     
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ي اديپ در مادر است ي عقدهپس در اينجا، توجه فرزند به پدر و جدايي او از مادر، همانا به تعبيري، برانگيزاننده
لـذا فرزنـد در ايـن    . كندشود، احساس حسادت و نگراني ميكسي كه مورد توجه فرزندش واقع مي كه نسبت به هر 

 .هراسـد كند كه قطع رابطه با آن، در حكم مرگ است؛ و تهمينـه از ايـن واقعـه مـي    جايگاه، نقش ابزاري را بازي مي
ي ي اجمالي بـر سـاختار ايـن روايـت و محـدوده     شود؛ و با مالحظهحضور تهمينه در اين مرحله از داستان، تمام مي

سـيار چشـمگيري، بـه    ن بگيرد كه در شاهنامه، بـه ميـزا  كمي حضور تهمينه در بستر داستان، اين نكته مدنظر قرار مي
است؛ و در ابياتي هر چند انـدك، وسـعت يـك نظـام شخصـيتي، بـه       ها توجه شده روان شخصيتتحليل و تشريح 
ي داسـتان  شود؛ و يك تيپ رواني و شخصيتي، بـه طـور كامـل بـه حضـور كيفـي خـود در پهنـه        تصوير كشيده مي

  .پردازد مي

  :گيري نتيجه
توان نتيجه گرفت كـه تهمينـه در داسـتان رسـتم و سـهراب،      ه، اين نكته را ميبا توجه نهايي به مباحث مطرح شد

اي بـه   در ابعـاد وجـودي او بـه صـورت هنرمندانـه      M ياي از شخصيت زني باشد كه عقدهتواند نمادي اسطوره مي
ي شـده  مختلشود، برخاسته از يك نظام مي هاي وي بر جريان روايت ديدهاست؛ و آنچه از كنشتصوير كشيده شده 

گيـري از  فردوسـي نيـز، بـا بهـره    . اسـت كرده رواني است كه همواره در طول تاريخ جنسيتي زنانه، آنان را تهديد مي
از  اي گيري از شخصيت زن بـه عنـوان حلقـه   هاي رفتاري شخصيت و همچنين بهرههايي چون زبان و كنششاخصه

. كنـد ي يك تيپ رواني را در آن نمايان ميدهد؛ و صورت و شاكله شناسي را با هم ارتباط ميداستان، اين نظام نشانه
بـرد، تحـت    ي واژگاني كه تهمينه در ارتباطات ديالوگي خود از آن بهـره مـي   فردوسي از دايره ي هاي آگاهانهاستفاده
ي ابعـادي  ي او كـه در بردارنـده  همچنين رفتارهاي ويژه. هاي زباني وي، گواهي بر اين مدعا استي زايشمجموعه

تواند در كنار اشراف فردوسي بر روان او كـه بـه   متمايز و جديد در شخصيت تهمينه از ديگر زنان شاهنامه است، مي
مدارانه و نمادين تهمينه را به عنوان تيپ و حتـي نمـاد يـك زن بـا اميـال       صورت راوي كل حضور دارد، مفهوم تيپ

گيـري فردوسـي از   لـذا بهـره  . شودي نرينگي تعريف مين عقدهي رواني تصوير كند، كه در تحت عنواسركوب شده
ي هاي موجود در جهت رسيدن به چنين تعريفي از شخصيت داستانش، بـر طبـق خـوانش روانكاوانـه    تمامي ظرفيت

 . شودي كارن هورناي، كامالً  دقيق و هنرمندانه ارزيابي ميزنانه

  ها نوشت پي
شد كه والدين پسران خود را در قبال بي ادبي به اين شيوه از تنبيه، يعني تهديد به بريدن آلت  مينوزدهممشاهده قرن  يدر اروپا -1

ميشل  ي يسندهداستان نو شد، ادبي اين روش تنبيه، كه مورد استناد فرويد نيز واقع مينمونه .تناسلي  يا اخته نمودن تهديد مي نمودند
   .بودLe Coq de Bruyèreعنوان  باد خو داستان  در مجموعه )MichelTournier(تورنر

بيان  Mبا عالمت اختصاري رشك )   The masculinity complex(در اين تحقيق، اين حسادت ناشي از فقدان قضيب در زنان  -2
  .شود مي
  .شود بيان مي Mي  ي نرينگي با عالمت اختصاري، عقده در اين تحقيق، عقده -3

  :منابعفهرست 
 .ققنوس: ، تهرانآواها و ايماها) 1358(اسالمي ندوشن، محمدعلي  -1

سـازمان چـاپ و   : ، اصطالحات موضوعات و مضامين ادب فارسي، تهران2ي ادب فارسي دانشنامه) 1376(انوشه، حسن  -2
 .انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 .قطره: تهران چرا خواب زن چپ است؟،) 1383(توسلي، ناهيد  -3

 .مركز: ، تهراندرآمدي بر انديشه و هنر فردوسي) 1372(حميديان، سعيد  -4



 2013/   ي شخصيت تهمينه از نگاه كارن هورناي    نقد و بررسي روانكاوانه

كتابسـراي  : ، مندرج در فردوسي، زن و تراژدي، ناصـر حريـري، تهـران   ي زن در شاهنامه چهره) 1369(دبيرسياقي، محمد  -5
 بابل

 .تسم: ، تهران2، جهاي روانشناسي و نقد آن مكتب) 1369(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه  -6

 انتشارات علمي و فرهنگي: ، محمدتقي صدقياني و غالمحسين يوسفي، تهرانهاي نقد ادبي شيوه) 1379(ديچز، ديويد  -7

 .1ي ي اول، شماره ي روانشناسي و علوم تربيتي، دوره ، فصلنامهروانكاوي) 1372(شفيع آبادي، عبداهللا  -8

 .ي نشر و ويرايش هما موسسه: سيدمحمدي، تهران  ، يحييشخصيتهاي  نظريه) 1383(شولتز، دوان و شولتز، سيدني الن  -9

 .مركز: ، تهرانهاي روانشناختي در هنر و ادبيات تحليل) 1380(صنعتي، محمد  -10

 .مركز: ، تهرانصادق هدايت و هراس از مرگ) 1385................... ( -11

 .قطره: حميديان، تهران، به كوشش سعيد 2، جشاهنامه) 1384(فردوسي، ابوالقاسم  -12

،آكادمي علـوم اتحـاد شـوروي،    2برتلس و ديگران، ج. برتلس، تصحيح آ.، به كوشش اشاهنامه) 1936.......................... ( -13
 .مسكو

دانشگاه تربيت : ، تهرانآيين آينه، سير تحول نماد پردازي در فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي) 1386(قبادي، حسينعلي  -14
 .مدرس

 .ققنوس: ، مندرج در روانشناسي زنان، سهيل سمي، تهراني اختگي در زنان خاستگاه عقده) 1922(هورناي، كارن -15

، منـدرج در روانشناسـي زنـان،    زنانگي سركوب شده، سرد مزاجي زنان از ديـدگاه روانكـاوي  ) 1926.......................( -16
 .ققنوس: سهيل سمي، تهران

 .ققنوس: ، مندرج در روانشناسي زنان، سهيل سمي، تهرانمشكالت ازدواج) 1932.................(....... -17

، مندرج در روانشناسي زنان، ي نرينگي در زنان از نگاه مردان و زنان فرار از زنانگي، عقده) 27-1926........................( -18
 .ققنوس: سهيل سمي، تهران

 .ققنوس: ، مندرج در روانشناسي زنان، سهيل سمي، تهرانتنش پيش از قاعدگي) 1931.....(................. -19

 .ققنوس: ، سهيل سمي، تهرانروانشناسي زنان) 1383..................... ( -20

 .تاريخ ايران: تهران روانكاوي و ادبيات، دومتن، دوانسان، دوجهان،) 1374(ياوري، حورا  -21

22- Felman, shoshana (1982) The Question of Reading Otherwise, ed literature and psychoanalysis, (Baltimore: 

johns Hapkins, university) 
23- Frued. Sigmund (1953). Remmbering, Repeating and working Through”. In Freud: The standart edition 

(London: The Hogarth prss and the Intitute of psycholnalysis.) 


