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چکیده
کهنالگوها ازضمیر ناخودآگاه جمعیِ افراد در دورههای اوّلیّه آغازشده است ،از نظر یونگ و پیروانش ،کهنالگوها قالب هبا و
ظرفهای از پیش تعیینشدهای دارند که در رؤیاها و اسطورهها نمود مییابند .در پهنه ی ادبیّات فارسی ،شاهنامه ی فردوسبی
در بر دارنده ی بخش عظیمی از این نمادها و کهنالگوهاست که مبتنی بر ناخوداگاه جمعی اقوامی ،در طبول سبالیان متمبادی
بوده است .این پژوهش درصدد است تا دو عنصر آنیما و آنیموس را در روان شخصبیّت هبای منظومبه ی شباهنامه دربخبش
پهلوانی طبق نظریّات یونگ مورد تحلیل قراردهد این دو عامل تأثیری شگرف در انعکاس حوادث ورویدادهای داسبتان دارد و
زمینه های کشمکش درشخصیّت های داستان را ایجاد کرده است .عنصر مادینبهآآنیما ببه دو صبورت م ببت آزال و روداببه،
رستم وتهمینه ،کاووس و مادر سیاوش ،سیاوش و جریره و غیره و منفی آخوان چهارم زنبان جبادوگر و رسبتم و اسبفندیار
نمایان شده است .عنصرنرینه آآنیموس ببه دو صبورت م ببت آ شخصبیّت گردآفریبددر داسبتان رزم سبهراف وگردآفریبد و
شخصیّت سیندخت درداستان زال و رودابه منفی آسودابه درداستان سیاوش ،نمایان است.
کلید واژه ها :کهن الگو ،آنیما ،آنیموس ،شاهنامه.

مقدمه
یونگ را در کنار زیگموند فروید از پایه گذاران دانش نوین روانکاوی به شمار میآورند .بهه عبییهر فوردهها
پژوهشگر آثار یونگ هرچه فروید ناگفته گذاشته یونگ عکمیل کرده است .وی در ابتدا مهدتعی دسهتیار فرویهد
بود؛ امتا عأکید فراوان فروید بر اهمیتت جنسیتت سیب شد میان آن دو جدایی بیافتد .یونگ از طریق عوجته عمیق
به محتوای رؤیاهای بیماران و عحلیل آنها و نیز از طریق گردآوری اطّالعات گسهترده ای از مراسه و باورههای
دینی اقوا و مذاهب گوناگون و نیز با عوجه به مفاهی سمیلیک اساطیر نظریهه ای دربها

سها ت شی هیتت

انسان عدوین کردند.
یونگ شی یتت انسان را مرکب از چندین سیست یا دستگاه میداند کهه مهمن نا ودآگهاه مسهتقل بهودن در
یکدیگر عأثیر متقابل دارند .یکی ازمفاهیمی که وی به آن پردا ته اند آنیما وآنیموس است.
کهن الگوهای آنیما(مادینه) و آنیموس(نرینه) بدین مبنا است که هر شیص بر ی از ویژگیهای جنس میهال
را نشان می دهدآنیما به مبنای

ایص زنانگی در مردان و آنیموس بیانگر

ایص مردانگهی در زنهان اسهت

دراین کهن الگوها فرد عا هر دو وجهه ی ودرابیان نکند نمیعواند به شی هیتت سهال دسهت یابهد .در نظهر
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یونگ هیچ زنی به عمامی زن نیست و هیچ مردی به عمامیمرد نیست .یونگ مبتقد است دو نوع آنیما در مهردان
وجود دارد آنیمای مثیت و آنیمای منفی .
جنیه های مثیت :عن ر مادینه مرد را یاری می دهد عا همسر (مبشوق) مناسب ود را بیابهد دلیها تن زال بهه
رودابه یا عاشق شدن رست نسیت به عهمینه عملکرد مثیت دیگر عن ر مادینه نقش راهنما و یاریگر مهرد اسهت
در جاهایی که ذهن مشوتش است احساس عشق و عالقه ای که سیاوش به جریره داشت یا بیژن به منیژه .نقش
مثیت دیگر نقش میانجی بین دنیای درون( ود) و بیرون (من) فرد را برعههده دارد بهه زنهی گهرفتن سهیاوش
فرنگیس د تر افراسیا

را با وجود عشق سودابه نسیت به ودش .

جنیه های منفی :عن ر مادینه به صورت ش

ناعوانی و عردید بروز می کند .شی یتت منفی مدا یهادآور مهی

شود که «من هیچ نیست  .هیچ چیز برای من مفهو ندارد ومن بر الف دیگران از هیچ چیز لذّت نمی بر .ایهن
لق و وی عن ر مادینه می عواند سیب ناهنجاری عرس از بیماری ناعوانی وع ادف گردد و زندگی سراسهر
غمگین و سته کننده می شود ( ».یونگ ) 273 1392
به عنوان نمونه اوا ر زندگی سودابه و رسوا شدن یانت وی نسیت بهه کهاووس وحهست نهاعوانی و سهتگی
درونی کاووس شاه .یکی دیگر از نمودهای منفی عن ر مادینه در شی یتت مهرد عمایهل بهه کارههای زننهده و
ناپسند و زنانه است که همه چیز را بی ارزش می نماید « .در اروپا حتّی عا به امروز ه به صهورت اعتقهاد بهه
زنان جادوگر نمود دارد( ».یونگ )274 1392
گونه دیگرعن رمادینه عییتالت شهوانی است .درشاهنامه فردوسی ببضی جاها اشاره هایی هه شهده اسهت از
جمله ان های چهار رست واسفندیارزنان جادوگر به صورت زییا رویانی که درحضورآنان جلوه می کنند امتا
پس از این که صورت واقبی شان آشکار می گردد؛ کشته می شوند« .این عن ر زمانی شکل می گیردکه مرد به
قدر کافی مناسیات عاطفی ود را پرورش نداده باشد وومبیتت عاطفی وی نسیت به زنهدگی کودکانهه بهاقی
مانده باشد( ».یونگ  ) 275 1392که این بُبد از آنیما در هر دو شی یتت رست واسفندیار صدق می کند.
 .1پیشینه عحقیق
عاکنونمقاهاییربسیار در مورد نقدکههن الگوههابههه رشههته یعحریههر درآمههده و بسیاری از آثارکالسیک و

مباصر مورد بحﺚ قرارگرفته است که از آن میان میعوان بهه"نقد وبررسی دوکهن الگوی آنیما وآنیمهوس در «
منظومه ی بانو گشسب نامه» (  « )1392بررسههیکههن الگهویپیههر ههرد در شههاهنامه » ( « )1392عحلیل
داستانسیاوشبرپایهنظریّاتیونگ» (  « )1386بررسی و مقایسه ی چهار دوره ی قهرمانی شاهنامه بر اساس نقد
کههههههنالگهههههویی » ( « )1394بررسی و عحلیلچیستی و چگونگی ﻇهور کهن الگوی آنیما و آنیموس در
شبرطاهرهصفارزاده»( )1391وغیره اشاره کرد .امتا دربررسی های انجا شده موموعی منسج وکامل در مهورد
همه شی یتت های بیش پهلوانی یافهت نشهد .روش عحقیق عحلیلی است وباعوجتهه بهه منهابت کتابیانهه ای
واینترنتی هرعاملجداگانهموردبررسیقرارگرفته است.
 .2آنیما
کهن الگوی آنیماعجست عمامی گرایشهای روانی زنانه درروح مرداست .احساسات لق و وی میه مکاشهفات
پیامیرگونه عشق ارعیاط باماوراءو....نمودارنوع رابطهی مردبانا ودآگاه جمبی است .آنیماه نمودمثیت داردوه
منفی .این اصیتت کهن الگویی و نمادین بودن آنیماست .اگر محتویتات مثیت آنیما نتواند به طور ودآگاه بروز
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شود انرژی آن به جنیه های منفی کهن الگو منتقل میشود و به صورت نمایه های منفهی ﻇهاهر

می گردد.
شمیسا می گوید « :آنیما مظهر طییبت زنانه درروان مردان است یبنی روح مونﺚ مرد است یاآن بیهش از روح
مردان است که زنانه است .به نظر یونگ هرمردی ع ویر جاویدانی از یک زن در ود دارد .همهین آنیماسهت
که الها بیش آثارهنری است (شییه به عاببه نزد اعرا
نشان می دهد.سهرا

سپهری گویا طا

باستان ) لذا در بر ی آثار لّاق ادبی ود را بهه مها

به اوست که می گوید :حرف بزن ای زن شیانه موعود حهرف بهزن

واهر عکامل وشرنگ حرف بزن حوری عکلّ بدوی( ».شمیسها 1378

 /) 227ویلفهرد گهورین درکتها

رویکردهای نقدادبی « آنیما را پیچیده عرین صورت مثالی یونگ می دانهد و آن را ع هویر روح مهی دانهد( » .
گورین  1377ص ) 194وی مبتقداست که آنیما عامل زنده در انسان است که حیاعی مسهتقل داشهته و هود
حیات آفرین است  .اگر به واسطه ی جنیشها و افت و یزهای روح نیود بشر اسیر شهوات ود یبنی بطالهت
وبیهودگی می شد واز بین می رفت .
او مبتقد است که « یونگ آنیما را به عنوان جنیه های مادینگی روان مردانه مطرح سا ته واشاره مهی کنهد کهه
می یابد .همانطور که یک مر

ع ویر آنیما غالیاً با چهره ی زنان بازعا

المثل آلمانی می گویهد ههر مهردی

حوتا را در درون ود دارد  -به عیارت دیگر روان بشر دوجنسی اسهت اگرچهه صهفات روانشهنا تی جهنس
میال

درهریک از ما عموما نا ودآگاهند لیکن

ود را در رؤیاها یا "فرافکنهی" بهر افهراد میهال

محهی

آشکار می سازند  .ر داد عشق به ویژه عشق با یک نگاه را می عوان دست ک عا حدتی با نظریته آنیمای یونهگ
عوجیه کرد (» .همان ) 196عشق سهرا

با اولین نگاه به گردآفرید را می عوان در این حیطه قرار داد.

یونگ می گوید « :عن ر آنیما به ذهن امکان می دهد عا ود را با ارزش های واقبی درونی همساز کند وراه به
ژرف عرین بیش های وجود برد .می عوان آن را رادیویی درونی انگاشت که با عنظهی طهول مهوص صهداهای
بیگانه را حذف می کندوعنها صدای انسان بزرگ را می گیرد ( ».یونگ ) 278 1392
آنیما متبلّق بهمردان است و بامواردیکهمادینههستند در ارعیاط است .مثالًسیاهی و عاریکیعناصری زنانههستند
و ماهنیز از مفهو عأنیﺚ بر وردار است و از اینجهتبا آنیماپیوندیافته است .عالوهبر این آعشنیزکه مایه ی
عحرّك استمﺆنﺚشمردهمیشود و در اغلبموارد نگهیان آعشیک دابانو یا الهه است؛ از این رو هریک از این
مفاهی نیز میعوانند بر وجود آنیما دﻻلتکنند.
در منظومه ی شاهنامه عجلّی آنیمابر افراد داستان سیبسازحوادثمیتل

است  .آنیما در این منظومهه دوسهویه

است  -1.مثیت  -2منفی که به نقد وبررسی هریک از آن ها واهی پردا ت.
.2.1

آنیمای مثیت

ال ) دلیا تن زال به رودابه
الصه داستان :زال دریک مرغزار سیز و رّمی چادر زد وشب را با دوستان به نوشیدن می وگهوش کهردن بهه
موسیقی گذراند.بر حسب ع ادف که مهرا

ه

ودش یک دﻻوربزرگ بود به نزدیک زال یمه داشهت وبهه

نزدیک زال رفت وباه به مباشرت پردا تندواز هر دری سهین گفتندبهه طهوری کهه ههردو ازایهن مباشهرت
وشحال بودند مهرا
بزرگان وقتی که مهرا
وعمجید بسیار کردند:

یلی از زال عبری

کردوهمه هنر های اورا ستود وبدو هدیه های فراوان داد.

وزال را درگفت و گو دیدند اززنهدگی مههرا

ود تهر زییهای او بهرای زال عبریه
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همان کزپس پرده بودش نهان

مراوراستودندیک یک مهان
زباﻻ ودیدار وآهستگی
دل زال یکیاره دیوانه گشت

زبایستگی ه زشایستگی
رد دور شد عشق فرزانه گشت (شاهنامه

)158

دراین هنگا به یکیاره عن ر مادینه برزال سایه می افکندواوندیده ونشنا ته دلیا ته رودابه می شود این آنیمای
زنانه به او کمک می کند عا بتواند همسر مناسب ود را پیدا کند با یک نوع فرافکنی همراه مهی شهود « .عمها
جنیه های مادینه همان ویژگی های چند سایه را دارد وموجب می شود مرد به هنگا اولهین بر هورد پنهدارد
که او همان زنی است که در جست وجویش بوده وفکر می کند که اورا از پیش می شنا ته اسهت ( ».یونهگ
) 275 1392
زنان در شاهنامه نقش مهمی دارند گاهی ه نقش مکمل مردان را ایفا می کنند .از جمله رودابه که او ابتدا یهک
عاشق پیشه ی کامل است برای رسیدن به هدفش بسیار عالش می کند .اسهالمی ندوشهن در کتها

آواهها و

ایماها می گوید  « :بین داستان های عاشقانه ی شاهنامه از همه عالی عر وکامل عر داستان دلدادگی رودابه وزال
است (».اسالمی ندوشن ) 30 1370
) بزنی واستن کاووس سودابه د تر شاه هاماوران
الصه داستان :ببداز این که شاه هاماوران از جنگ با کیکاوس من رف و واستار باص دادن به ایران شد .بهه
کیکاوس گفتند که شاه هاماوران د تری دارد بسیار زییا وهنرمند که هیچکس را لیاقت ازدواص با او نیست  .او
د تری بلند باﻻ وبا فرهنگ می باشد که در ور ازدواص با کیکاوس شاه ایران است .کیکاوس به این د تهر دل
با ت.
فردوسی فرافکنی این جنیه از آنیمارا به صورت عاشق شدن شیص وعوصی

زییای مبشوق به ع ویر کشیده

است .مانند زمانی که برای کیکاوس اززییایی د تر شاه هاماوان گفتند کاووس دلیا ته ی او شد .
از آن پس به کاووس گوینده گفت
که از سرو باﻻش زییاعر است

که او د تری دارداندر نهفت
زمشک سیه برسرش افسرست

به باﻻ بلند و به گیسو کمند

زبانش چو نجرلیانش چو قند

بهشتیست آراسته پر نگار

چو ورشید عابان به رّ نگار

نشاید که باشد به جز جفت شاه
بجنیید کاووس را دل زجای

چونیکو بود شاه را جفت ماه

چنین داد پاسخ که اینست رای (شاهنامه )131

ماجرا به اینجا ت نمی شود درادامه می بینی که سودابه زن کیکاوس [نامادری سیاوش] عاشهق سهیاوش مهی
شود ولی سیاوش در دا این عشق پلید نمی افتد ولی کینه ی این عشق نادرست سیاوش را به کا مرگ مهی
کشاند .ومتأستفانه کیکاوس فق نظاره گر ماجراست وهیچ کار مثیتی انجا نمی دهد  .چون کورکورانهه عحهت
سلطه ی سودابه ونا واسته مغلو

زن درون ود است .

« در شاهنامه او د تر شاه هاماوران است که پس از حمله ی نابیردانه ی کیکاووس به هاماوران به زنی شهاه
ایران درآمد و به دربار ایران راه یافت همان گونه که حمله به مازندران او را به اسارت دیوان درآورد و نابینها
کرد حمله به هاماوران نیز او را به سودابه پیوند داد و پس از آن به اسارت او درآمد .زبونی پیوستن به سهودابه
بیشتر و و ی عر بود .زیرا اسارت جس و عن او را به بند کشید در حالی که سودابه رد او را در بنهد کهرد و
نیروی عشییص و عمییز را از او گرفت( ».موسوی ) 145 1387
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یونگ می گوید در مرد ع ویری جمبی اززن وجود دارد ومرد به یاری آن ع ویر فطرت زنان را درمهی یابهد
درزناشویی آنیما نقش فبتالی ایفا می کند زیرا مرد می کوشد دل زنی را برباید که بها زنهانگی ناهشهیارش بهه
بهترین نحو سازگار باشد.یبنی زنی که بتواند فرافکنی روح اورا دریابد .
« یوﻻند یاکوبی می گوید  :اما مردانی ه هستند که کورکورانه عحت سلطه زن امی قرار مهی گیرنهد اغلهب
دیده ای روشنفکر با فرهنگی عاجزانه ودرا به دست زن هرزه ای می سپارد چون جنیه زنانه وعاطفی روح او
نامتمایز مانده است ( ».مورنو ) 62 1392
ص) آمدن عهمینه د ت شاه سمنگان به بالین رست
الصه داستان :رست

ر ش ود را گ کرده بود درپی ر ش به سرزمین سمنگان رسید در آنجا مهمان شاه

سمنگان شد شب هنگا رست که در بستر ود آرا

وابیده بود کسی به آهستگی درراباز کهرد ونزدیهک او

شد رست یک د تر بسیار زییا دید که شاید همتا نداشت وبا لیاس فا ر وحرکت نر ومهوزون بهه او نزدیهک
شد  .رست بسیار وشحال شد وعهمینه را از شاه سمنگان

واستگاری کرد  .شاه موافقت کرد وسپس به رسه

وآیین ود برای رست وعهمینه جشنی برپا کردند ورست چند روز با شادی وسرور نزد عهمینه مانهد ور هش را
ه یافت .
عوصی

زییایی عهمینه وعاشق شدن رست بر او نتیجه فرافکنی آنیماست:

یکی بنده شمبی مبنیر به دست
پس پرده اندریکی ماه روی

رامان بیامد به بالین مست
چو ورشید عابان پرازرنگ وبوی

دوابرو کمان و دو گیسو کمند

به باﻻ به کردار سرو بلند

روانش رد بود عن جان پاك

عو گفتی که بهره ندارد ز اك

ازاو رست شیردل یره ماند

برو برجهان آفرین را بیواند

چو رست برآنسان پری چهره دید

زهر دانشی نزد او بهره دید

ودیگر که از ر ش داد آگهی

ندید ایچ فرجا جز فرّهی

بفرمود عا موبدی پر هنر

بیاید بیواهد ورا از پدر(شاهنامه ) 174 -6

کارکردهای چهارگانه ی آنیما به این عرعیب است:
 سویههای غریزی و زیستی آنیما.

 آمیزهای از سویههای جنسی و سطوح جمالین و شاعرانه ی آنیما.
 زنی که عشق را عا مرعیه ی اعتالی روح باﻻ میبرد.


ردی ملکوعی که در نهایت پیراستگی عجلّی میکند

مطابق با گفتههای یونگ درباره ی کارکردهای چهارگانه ی آنیمها عهمینهه در عقابهل بها رسهت از مرحلهه ی
ابتدایی یک گا پیشرفتکرده است و در مرحله ی دو یبنی آمیزهای از سویههای جنسی سطوح جمالین و
شاعرانه ی آنیما قرار دارد؛ زیرا وی با رست رابطه ی عاطفی برقرار کرده است و این پیوند نه عنهها عجربههای
زیستی بلکه جنسی و عاطفی است و آنیما

ود متمایل و سازنده ی رابطه بوده است .همچنین فرزنهدی کهه

از آمیزش آنها به دنیا میآید آن پیوند را عداو میدهد.
د) رز سهرا

وگردآفرید (عشق بایک نگاه)

الصه داستان  :سهر ا

به ایران لشکر کشید به مرز ایران وعوران رسید یبنی دژ سپید در آنجها بهاهجیردرگیر

شد وموفّق شد اورا شکست دهد  .د ترکژده از گرفتاری هجیر آگاه شد موی بسیار ود را زیر کهاله پنههان
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کرد ولیاس رز پوشید وبه میدان نیرد آمد .وسیت با سهرا
کشید باﻻ ره سهرا
.سهرا

اورا با کمند به زیر اندا ت وکالهش را از سرش بیرون آورد وموی سر او نمایان گشهت

متبجتب شد  .گردآفرید از سهرا

رها شد زبند زره موی اوی
بدانست سهرا

جنگید .در یک جنگ سیت که ساعت هها طهول

درفشان چو ورشید شد موی اوی

که او د تر است

...چور ساره بنمود سهرا

امان واست سهرا

ه پذیرفت.

سر و موی او از در افسر است
ز وشا

را

بگشاد عنا

یکی بوستان بود دراندر بهشت

به باﻻی او سرو دهقان نکشت

دوچشمش گوزن و دو ابرو کمان

عو گفتی همی بشکفد هر زمان

بدو گفت کاکنون ازین برمگرد

را

که دیدی مرا روزگار نیرد(شاهنامه ص )188 2

«آنیماچونانع ویر ذهنیمرد از زن در اوتلینبر وردشپس از حمل برمادر به صورتمبشوق و
محیو جلوهگرمیشود؛مبشوق و محیوبیکه در نظرمردعمثالنجیه هب اﻻههمانند دارد نهایتکمال و همهی وبی
و مهربانی است .امّا ایهههنکهههه وجهههود ایهههنعههه ویر آرمانی از زن یا آنیما در روان مردعلّت ومینههای
جذ بهمبشوق است بیانگرسرچشمه هایهمانند و عمیق اسطوره است( ».ستاری )96 1383
وقتی سهرا

فهمید گردآفرید د تر است شیفته ی زییایی اوشدوگردآفرید این شیفتگی اورا دسهتاویزی قهرار

داد عا از چنگ سهرا

فرار کند .این ه نتیجه فرافکنی آنیماست  .گردآفرید د تر کژده مرزبان ایرانی اسهت

که عنها در یک صحنه از داستان سهرا

ﻇاهر می شود  .او دلیر وشجاع ودرعین حال باهوش وزیرك اسهت « .

دلیری گردآفرید چندان است که سهرا

را به عحسین وا می دارد( ».سرّامی )701 1388

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه

چنین د تر آید به آوردگاه (شاهنامه ص )186 2

ه) مادرسیاوش وکاووس شاه
زییایی مبشوق باعﺚ ا تالف بین طوس و نوذر شد  .زمانی که آنها در بیشه نزدیک مرغزار وبرویی را دیدنهد
از نژاد وچگونگی آمدن او به بیشه پرسیدند  .هردو دل به او دادند.وعاقیت بین آنها ا تالف افتاد عا جایی کهه
واستند سراورا بیرند ؛ درنهایت اورا نزد کاووس شاه بردند  .کاووس حیران زییایی شگفت انگیز کنیزك شهد
وبه آن دو گفت که چنین شکاری شایسته من که مهتر شما هست
چوکاووس روی کنیزك بدید

می باشد .

بیندید ولب را به دندان گزید

کاووس گفت:
بدوگفت کاین روی وموی ونژاد
بمشکوی زرتین کن شایدت

همی واستی دادهرسه به باد
سرماه رویان کن بایدت (شاهنامه ص )9 3

باید بدانی هرمردی زنی را دوست دارد که

وصیتات روان زنش را دارا باشد مردی که اسیر جنیه های منفهی

آنیماست هنگامی که با زن زندگی ود روبرو می شود آنیما شروع به فرافکنی می کند وبه مرد القا می کند این
همان زنی است که به دنیال اوست .کاووس با اولین نگاه دلیا ته کنیزك وشیفته وشیدای او می شود .
یونگ می گوید  « :د قیقا این زنان پری گونه هستند که فرافکنی عن ر مادینه را موجب می شهوند بهه گونهه ای
که مرد ک وبیش هرچیز افسون کننده ای را به آن نسیت می دهند ودرباره ی آنها انواع وا
» (یونگ ) 275 1392
و) به زنی دادن پیران جریره و فرنگیس را به سیاوش

ها را می بینند.
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« جریره شاید م ییت کش عرین زن شاهنامه باشد  .رنج وناکامی او حتّی از عهمینه وفرنگیس افزون عر اسهت ».
(اسالمی ندوشن ) 45 1370
ازمهت عرین کار های جریره فرستادن فرزندش (فرود) به جنهگ عورانیهان بهود بهرای ونیهواهی همسهرش
(سیاوش )که اورا یلی دوست داشت وبه او وفادار بود .ودراین جنگ فرود کشته شهد فهرنگیس بهه قهدری
نازك دل وزودرنج بود که غ فرزند را عا
دورخ را به روی پسر برنهاد

نیاورد ودر کنار جسدفرزندش شک

ویش را پاره کرد :

شک بردریدو برش جان بداد (شاهنامه )493

الصه داستان :پیران یک روز به سیاوش گفت عواز نسل کیقیاد هستی وبسیار دلیر وجوانمرد وبافرهنهگ بهتهر
کنی  .که دوست وه سین عهو باشهد زیهرا عهو ببهد ًا پادشهاه هواهی بهود

است زنی برای ودت انتیا

زییایی های جریهره بهراو دل

هرد تری از عوران به راحتی همسر عو می شود سیاوش پس از شنیدن عوصی
بست  .جریره را از پیران واستگاری کرد وگفت او بهترین همسر برای من است.
چوپیران زنزد سیاوش برفت

به نزدیک گلشهر عازید عفت

بپرسید گلشهر کای نامجوی

چرایی عو شادان بدینسان بگوی

به او گفت پیران که ای نیک زن
چگونه نیاش امروز شاد

شدست سرافراز بر انجمن
که داماد ما شد نییره ی قیاد

سیاوش وقتی جریره را دید بسیار شادمان شد وبه رس وآیین ود بااوازدواص کرد .مطابق با گفته های یونهگ
درباره کارکردهای چهارگانه ی آنیما جریره درعقابل با سیاوش در مرحله دو یبنهی آمیهزه ای از سهویه ههای
جنسی وسطوح جمالین وشاعرانه ی آنیما قرار دارد ؛ زیرا او ه زییا ولطی

بود ه دلسهوز ومهادری مهربهان

ورنج کش است.
سیاوش چوروی جریره بدید

وش آمدش ندید و شادی گزید

همی بود با او شب وروز شاد نیامد زکاووس ودستانش یاد (شاهنامه ص )93 3
مدتعی ببد پیران به سیاوش می گوید اگرچه د تر من همسر عوست ؛ اما فرنگیس د تر افراسیا

در زییهایی

همتا ندارد ودر جهان رویی به این نیکویی پیدا نمی کنی عوصیفات او در زییایی فرنگیس سیاوش را دلیا ته
او می کند :
فرنگیس مهتر ز وبان اوی
به باﻻ زسرو سهی برعر است
هنرها و دانش زاندازه بیش
از افراسیا

ار بیواهی رواست

نیینی به گیتی چنان موی وروی
زمشک سیه برسرش افسر است
رد را پرستار دارد به پیش
چنو بت به کشمیر وکابل کجاست (همان ص)94 3

امتا می عوان فرنگیس را در عقابل با جریره در ذهن نا ودآگاه سیاوش یک مرحله بهاﻻعر درنظهر گرفهت.یبنی
زنی که عشق را عا مرحله ی اعتالی روح باﻻ می برد .زیرا هدف سیاوش از ازدواص با فرنگیس عرّقی وپیشهرفت
به مدارص باﻻست .
درمورد فرنگیس همین بس که « آنچه کییسرو را عهده دار رسالتی بزرگ ودشوار در عرصه اسطوره وحماسهه
می کند نمود برعری شجاعت
فرنگیس د تر افراسیا
ولط

رد وعوانایی فرنگیس است ( ».موسوی ) 135 1387

ومادر کییسرو است .او زنی شجاع قدرعمند استوار ورایزن است  «.فرنگیس زییهایی

وفرهنگ را با ه جمت دارد ودرجانیداری از نیکی وعدالت ووفاداری به شهوهر و هانواده اش از زنهان

نمونه ی شاهنامه است» ( اسالمی ندوشن ) 46 1370
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به نظر م ی رسد فرنگیس در داستان های شاهنامه نقش مهمتی ندارد .ولی حضورش همواره زییا ودلگر کننهده
است  .سیاوش درهمه ی کارها با او مشورت می کند.فرنگیس حتّی پدرش را اندرز می دهد هنگامی که ق د
کشتن سیاوش را داشت « .چیره زبانی فرنگیس به هنگامی که می کوشد افراسهیا

پهدر هویش را از کشهتن

سیاوش شوی ویش باز دارد ستایش انگیز است  .در شاهنامه این گونه سین گفتن را از کمتر قهرمانی چهه
مرد چه زن سراغ عوانی گرفت ( ».سرّامی ) 701 1388
ز) داستان بیژن و منیژه
عوصی

گرگین از منیژه نتیجه ی فرافکنی آنیماست  .اوبه بیژن گفت :منیژه بها کنیهزان زییها روی هود درایهن

مرغزار یمه زده است .عوصیفات او از قد سرو وموی مشکین آن ها سیب شد بیژن به بزمگهاه منیهژه بهرود .او
منیژه را زمانی که یمه ی ود را می زد دید که ر سار او مانند سهیل در شان بود.درونش پهر آشهو

شهد

ومهر منیژه بردلش نشست .
دل کامجویش پر اندیشه شد

بیامد به نزدیک آن بیشه شد
به زیر یکی سرو بن شد بلند
به نزدیک آن یمه ی و

که عا زآفتابش نیاشد گزند
چهر

همه دشت زآوای رود وسرود

بیامد دلش اندر افرو ت مهر
روان را همی داد گفتی درود

بیژن درادامه صحیت هایش با دایه ی منیژه می گوید:
اگرنیک رایی کنی عاص زر
مراسوی آن و

عورا بیش وگوشوار وکمر

چهر آوری دلش با دل من به مهر آوری (شاهنامه )649

او در چر ه کمال ود که از ایران زمین آغاز و به آن ت می شود با نیروهای اهریمنی جنگیهد وبهاﻻ ره بهه
ایران برگشت .داستان دلدادگی منیژه د تر افراسیا

وبیژن جزو مشهورعرین داسهتان ههای عاشهقانه اسهت او

د تری جسور وعاشق پیشه است ؛ ولی این جسارت وعاشقی کار دست او وبیژن می دهد .
« منیژه نقش کهن الگوی آنیما را برعهده دارد اودرآغاز داستان عن ری بوالهوس هرزه فرییکار وجهادو پیشهه
است وبا این

لت ود که نماینده ی آنیما با جنیه های صرفازمینی وغریزی است بیهژن را شهیفته ی هود

می کند بیژن با عرفند شیطانی منیژه نا واسته وارد سرزمین عوران می شود وبدین عرعیب پای درمکهان اههریمن
می نهد .منیژه درجریان داستان عحوتلی اساسی می یابدوکارکرد منفی اش عیدیل به کارکرد مثیت مهی شهود » .
(جبفری )162 1392
« عاثیرگذاری نقش منیژه در روند داستان بیهوش کردن وبردن بیژن به کاخ افراسیا

است کهه نقطهه ی عطه

داستان بیژن ومنیژه می شود  .او یک عاشق کامل است ؛زیرا برای این که بیژن نزدش بماند هرکهاری مهی کنهد
حتّی اگر آن کار به مررش باشد ( ».نقی ) 71 1390
.2.2

آنیمای منفی

ال ) ان چهار رست و اسفندیارکشتن زن جادوگر
عفریت مرگی ازن جادوگر یکی ازنمودهای منفی آنیماست که دراساطیروادبیتات ایران به صورت زنی جهادوگر
ا فسانه ای اسرارآمیز اغواگر و بسان سرابی ویرانگر به نمود در میآید و مرد را به طرف موقبیتت های طرناك
و مرگ آفرین سوق می دهد .این نمود منفی به صورت زن جادو در ان چهار رست و اسهفندیار دیهده مهی
شود.
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) کشتن زن جادوگر عوس رست
در ان چهار رست و اسفندیا ر دیده می شود .در این ماجراها زنان اهریمنی با پیکرگردانهی اسهطوره ای بهه
شکل زییارویانی جوان بر سر راه قهرمانان ﻇاهر می شوند و سبی در فریفتن آن ها دارند .در چهارمین هان از
هفت ان رست درباره ی زنی که بر سر راه او قرار می گیرد آمده است.
وگر چند زییا نیودش نگار

بیاراست رخ را بسان بهار
بر رست آمد پراز رنگ وبوی

بپرسید وبنشست نزدیک اوی

عهمتن به یزدان نیایش گرفت

ابر آفرین ها فزایش گرفت

که در دشت مازندران یافت وان می وجا با میگسار جوان (شاهنامه )98
میارزه با این زنان دورو وفرییکارنیاز به رد وهوشیاری پهلوان داستان دارد که این ویژگی ها در رسهت نهفتهه
است « .اگرچه می عواند به عنوان آنیمای منفی باعﺚ انحراف رست گردد  .نیروی ایمان رست به یهاری او مهی
شتابد  .او داوند مهررا که مظهر آنیمای مثیت اوست آواز می دهد ونا یزدان برزبان جاری می کنهد؛ ناگههان
زن جادو به چهر دگرگون می شود( ».موسوی ) 147 1387
دگرگونه عر گشت جادو به چهر (شاهنامه ص)98 2

چو آواز داد از داوند مهر

رست او را می شناسد و میانش را به دو نی می کند همان گونه که سودابه را دو نی کرده بهود .در پهس ایهن
نیروی یاریگر اسطوره ای نوعی رد بندگی و مبرفت شهودی دیده می شود که اگر وجود نمی داشهت رسهت
نا یزدان را بر زبان نمی آورد .در زندگی انسان همواره دیوان و جادوگرانی عوانا و ﻇاهرفریب وجهود دارد کهه
به حک

رد برای پرهیز از آن ها باید به یزدان پناه برد .در چنین ابیاعی اسطوره با دینهداری و داپرسهتی مهی

آمیزد .در ان چهار اسفندیار نیز حضور چنین زنانی آشکار است.
کشتن زن جادوگر عوس اسفندیار
بسان یکی عرك شد و

چودییای چینی رخ از مشک وموی

روی

بیامد به نزدیک اسفندیار

نشست از بر سیزه وجوییار

جهانجوی چون روی اورا بدید

سرود ومی و رود برعر کشید

چنین گفت کای دادگر یک دای
بجست ه اکنون پری چهره ای
آنیما

به کوه وبیابان عویی رهنمای
به عن شهره یی زو مرا بهره ای(شاهنامه ص )179 6

واهان زندگی است « چه و

چه بد چه زییاو وشایند چه زشت وپلید ؛درنتیجه ه می عوانهد نمهاد

فرشته نور درآید وه به صورت ماربهشت ه سیرن پری دریایی فرشته ی رحمت د تر زییها باشهد وهه
ماده دیوی فرییکار که مردان جوان را فریفته ود می کند که مردان جوان را فریفته هود مهی کنهد وشهیره ی
جانشان را می مکد عالوه بر این آنیما به بر ی از حیوانات نظیر بیر ومار وپرنده نیز کشهش والتفهات دارد( ».
مورنو ) 63 1392
 .3آنیموس

)(Animusآنیموس که در فارسی به « عن ر مردانه » و « عن ر نرینه » عرجمه شده است از مه ت عرین آرکی

عایپ هاست .آنیموس یا روان مردانه زن ع ویر یک مرد اصت و مشیص نیسهت .بلکهه روح مردانهه ی زن
است که مبموﻻ عحت عأثیر شی یت ت پدر شکل می گیرد .چنانچه زن نتواند با پدر به هر دلیلی ارعیهاط عهاطفی
متبادلی برقرار کند آنیموس جنیه منفی ود را به نمایش می گذارد.
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«آنیموس مبموﻻ عقایدی ابراز می کند که بیش وک جمبی اند  .اگر زن زییا باشد این عقاید به گهوش مهرد
طنینی گیرا وکودکانه دارد واورا وادار به روش یر واهانه می کند  (.عکس البمهل سههرا

ببهداز شکسهت

گردآفرید) امتا اگر مرد بیواهد که زن صهالحیتت وشایسهتگی از هود نشهان دههد در آن صهورت عقیهده ی
آنیموسی زن جان مرد را به لب واهد رساند .
از سوی دیگر آنیموس در حک هستی زاینده نیز هست ؛ به این مبنا که سویه ی نرینه زن عی های زاینهده ای
به بار می آورد که قدرت بارور کردن سویه های مادینه ی مهرد را دارد ایهن همهان زن الهها بیهش اسهت ».
[رودابه] (مورنو )66 1392
افکار نا ودآگاه عن ر مردانه گاهی چنان حالت انفبالی به ود مهی گیهرد کهه ممکهن اسهت بهه فلهج شهدن
احساسات یا احساس ناامنی شدید و احساس پوچی منجر شود.
آنیموس در وجود زن همچون عن ر زنانه چهار مرحله اکتشاف و پیشرفت دارد«:نیست به صورت جسهمانی
ﻇاهر می شود  .مثال در قالب یک ورزشکار  .درمرحله ببد دارای روحی میتکر وقابلیتت برنامه ریزی مهی شهود

.عن رنرینه در مرحله سو در قالب "گفتار " بروز می کند وبه صورت استاد یا کشهیش پدیهدار مهی شهود .
وسرانجا درچهارمین وواﻻعرین مرحله با عجست اندیشه نمودار می شود  .دراین مرحله عن هرنرینه هه ماننهد
عن ر مادینه نقش میانجی عجربه ی مذهیی را ایفا می کند  .وبه زندگی مفهو عازه ای می بیشد  .عن هر نرینهه
به زن صالبت روحی می بیشد  .نوعی دلگرمی نادیدنی درونی برای جیران ﻇرافت ﻇاهرش ( ».یونگ 1392
) 293
درکتا

بوف کور صادق هدایت ؛ « روان زنانه ود دوجنیه یا دوعظاهر دارد  :جنیه مثیت و لّاق که نویسهنده

آن را (اثیری ) می واند وجنیه منفی وویرانگر ودنیوی که نویسنده به آن (لکّاعه ) می گوید(».شمیسها 1376
 ) 27در شاهنامه مثیت مانند رودابه ومنفی مانند سودابه .
.3.1

آنیموس مثیت

ال ) گردآفرید
« آنیموس مظهر طییبت مردانه نا ود آگاه زنانه است وگاهی در مواقت بحرانی مثال ع می گیری های مهه ت بهه
شکل پیرمردی در رؤیاها ﻇاهر شده راه می نماید(».شمیسا )227 :1378
آنیموس در زنانی که ه ﻇاهراً طیبی بسیار زنانه دارند ممکن است به گونه ای شهن وبهی رحه بهروز کنهد
.وممکن است انسان با چیزی در درون زن روبرو شود که لجیاز وسرد وغیرقابل دسترسی است .
نقش او کوعاه ولی پرقدرت است  .جنگ او با سهرا

نشان دهنده ی این است که ایرانیهان حتّهی بهه د تهران

ود نیز آموزش جنگی می داده اند  (.آنیموس گردآفرید) جنگ یک عنه او با سهرا
وگستا ی اوست  .او زیرك وباهوش نیز هست.زیرا سهرا
بدانست کاوییت گردآفرید

نشان شجاعت ودلیهری

را می فریید واز چنگ او رهایی می یابد.

مرآن را جز از چاره درمان ندید (شاهنامه ص )187 2

«الیته این فرییکاری بیش از آن که ناجوانمردانه باشد  .زیرکانه است .زیهرا آن دو در جنگنهد ومهی عهوان ایهن
نیرنگ را جزو حیله های جنگی به حسا
سهرا

آورد .از دیگر ویژگی های او میهن پرستی است ویکی از دﻻیلی که

را می فریید همین ویژگی است ( ».نقی )73 1390

) سیند ت

عملکرد آنیما و آنیموس در قسمت پهلوانی شاهنامه
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مهی آیهد کهه در

مقابله با مشکالت درمانده است  « .اوزنی بود عیزهوش وکار آمد ودوراندیش ورایزن ( ».ب اری ) 46 1350
« دیدارسیند ت با سا وشایستگی ولیاقتی که این بانوی ارجمند از ود نشان می دهد سا را بها پیونهد زال و
رودابه همداستان می کند( ».موسوی  .) 139 1387آنیموس جنیه های مثیت گرانیههایی دارد ومهی عوانهد از
جمله به صورت فبتالیت های لّاقانه ی سیند ت درپیوند د ترش با زال بروز کند .
سرّامی می گوید  « :آمیزش ردمندی ووقار با عواط

زنانه ومادرانه در شی یتت این زن به راسهتی عحسهین

بران گیز است  .اودرنهایت زیرکی وکادانی کار عشق د تر ویش رودابه را با زال جهان پهلوان زاده ایرانی به
سامان می آورد (».سرّامی ) 836 1388
او جزوزنانی است که به مانند یک سفیر هوشمند وکهاردان یهک پادشهاه را از سهرنگونی نجهات مهی دههد .
وبادرایت وهوشمندی با پادشاه ایر ان قرارداد می بندد .اسالمی ندوشن درباره او چنین می گویهد  « :سهیند ت
در نوع ود زنی یگانه است استحکا وشی یتت وکفایت ودانایی او درمیان زنان کدبانو ومیانه سال شهاهنامه
دارای در شندگی اصتی است ( ».اسالمی ندوشن ) 26 1370
« همه ی اقداماعی که سیند ت در راستای داستان انجا می دهد به ثمر می نشهیند ونتیجهه ی آن رسهیدن زال
ورودابه به ه است وبه دنیال آن به دنیا آمدن یگانه پهلوان شاهنامه است چاره گری وعیز هوشهی او در عمها
این اقدامات مشهود است سیند ت رنج شوهر را سیاوعمندانه بر ود می رد وبار مسﺆلیتتش را مهی پهذیرد
( ».نقی  ) 67 1390فرافنکی آنیموس دروجود او شبله می کشد وچاره ی کار این است که ود به عنهوان
فرستاده مهرا

نزد سا برود وبا او مانند یک سفیر سین بگوید  .دﻻوری شجاعت وعهدبیر او در ابیهات زیهر

مبلو است :
چو شد سا ته کار ود برنشست

چو گردی به مردی میان را بیست

یکی عرگ رومی به سر بر نهاد

یکی باره زیراندرش همچو باد

بیامد گرازان به درگاه سا
.3.2

نه آواز دادو نه برگفت نا (شاهنامه ص )210 1

آنیموس منفی

ال ) سودابه
کیکاووس به نقش آنیمایی وجود وددرق ته ی سیاوش و سودابه می گوید:
چههو فرزنههد و زن باشههد
در این بیت فرزند

ههون و مغههز

کههرا بههیش بیههرون شههود کههار نغههز (شههاهنامه ص)34 3

ون و زن مغز دانسته شده است .این دیوزن اسطوره ای که در شاهنامه به شکل زنهی بها

هیئت انسانی ﻇاهر شد پس از عیاه کردن رد کیکاووس در اندیشه ی شو فریفتن سیاوش شد و با بهه کهار
گرفتن روش های فریینده ی زنانه سبی کرد

ِرَد و پاکی سیاوش را برباید و چون پیروز نشد به اعّها متوستهل

شد و در نهایت رسوا گردید .کیکاووس در نهایت سیاوش را که اسطوره ی پاکی پیمان و زییایی بود بهه کها
مرگ فرستاد ولی از آن جا که نیکی بر بدی غلیه واهد کرد  .رست سودابه را عیاه کرد و کیکاووس را از شهرّ
او رهانید.

یونگ می گوید عن ر نرینه گاهی موقت چنین است « عنها چیزی که دردنیا می واه این استکه دوست بهدارد.
واومرا دوست ندارد .ودر این شرای عنها دوراه وجود دارد وهردو راه ه نامناسیند  ( ».یونگ ) 283 1392
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آنیموس هرگز استثنا را باور ندارد .به ندرت می عوان با عقیده ی عن ر نرینه میالفهت کهرد( .مهاجرای عشهق
سودابه به سیاوش ) سودابه آنیمای کیکاوس را به عسهییر هود درآورده واورابهه سهوی عهاریکی مهی رانهد.
سودابه در شاهنامه در مقابل زنانی چون رودابه فرانک کتایون و به ویژه فرنگیس قرار دارد .او عجسته عشهقی
جنسی و شهوت آلود است که نشانی از زایندگی و حیات در آن دیده نمی شود .او در شاهنامه نه عنها سهزاوار
عهده دار شدن نقش مقدتس مادری قهرمان یا شهریاری نمی شود بلکه با فتنه انگیزی و مرگ آفرینهی سهیاوش
شاهزاده ی اسطوره ای شاهنامه را به کا مرگ می فرستد.سودابه وجودی مرکب از کژ ردی و اسطوره اسهت.
او کیاست زیرکی و هوش ود را در دمت مقاصد پلید و اهریمنی ود قرار می دهد.
« سودابه آنیمای منفی وجود کیکاوس است که با پیوستن به او در تی می کارند که برگش ون وبارش کهین
است سودابه زنی است که به دلیل کژ ردی در نیمه ی عاریکی وﻇلمانی واهریمنی اسهطوره وحماسهه جهای
گرفته ودرنهایت به دست رست آموزگار ردمند سیاوش دونی می شود واز کاووس دور می شود بهه طهوری
که پس از او شی یتت کیکاوس نیز عغییر می کند این نابودی وانتقا پیروزی ودآگاهی بر آنیمای منفی اسهت
که بهروزی را ه درعرصه ی درون انسان وشی یتت روانی وه در حیات اجتماعی وبیرونی مژده مهی دههد».
(موسوی  87ص) 146
 .4نتیجه
کهن الگوی آنیما عجست عما گرایش های روانی زنان در روح مردان اسهت  .ایهن عن هر نرینهه در شهاهنامه
دوسویه است .
مثیت  :زال کاووس رست

سهرا

سیاوش وبیژن که فرافکنی آنیمایی آنها باعﺚ شد کهه مبشهوق واقبهی

ودرا پیدا کنند وحاصل ازدواص ببضی از آنان زادن پهلوانانی اسطوره ای در داستان های شهاهنامه اسهت کهه
روند داستان ها را جذّا

عر می کند و این نتیجه ی فرافکنی مثیت عن ر نرینه در وجود این مهردان اسهت .بهه

طور مثال  :رست فرزند زال پهلوان نامی شاهنامه از مرحله اول کارکردهای آنیمایی یونهگ یبنهی سهویهههای
غریزی و زیستی آنیما به مرحله چهار رسید .یبنی :رد ملکوعی که در نهایت پیراستگی عجلّی میکند.
منفی  :یونگ درنظریته ودبه این نکته عوجته داردکه اگرجنیه های آنیمایی درونی سرکو

شود و مجهال بهروز

نیابد به صورت نمودهای منفهی دربیهرون بروزمهییابهد .در هان ههای چههار بهه نظهر مهی رسهد رسهت
واسفندیارنیزدراین رابطه به چنین سرنوشتی میتالشده باشند .
آنیموس (عن ر نرینه ) به صورت مثیت درسیند ت وگردآفرید .عن رنرینه در وجهود سهیند ت بهه صهورت
کارهای لّاقانه و عمهیدات ﻻز برای ازدواص د ترش با زال .یا در درون گردآفرید با آن شهجاعت ودﻻوری و
هوشمندی که از ود به جا گذاشت .
برجسته عرین عن رنرینه ی منفی درشی یتت سودابه موص می زند ذهنیتت منفی او در عقابل با دیگر شی هیتت
های زن این مقاله است  .او عجست شهوت ونماد پلیدی است .
منابت و مآ ذ
اسالمی ندوشن محمد علی آواها وایماها انتشارات یزدان ()1390ب اری طلبت زنان شاهنامه انتشارات دانشسرای عالی ()1350

عملکرد آنیما و آنیموس در قسمت پهلوانی شاهنامه

بهرامی رهنما
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دیجه نقد وبررسی دو کهن الگوی آنیما وآنیموس در منظومهه بهانو گشسهب نامهه دانشهگاه

آزاداسالمی واحد رودهن ()1390
پورنامداریان عقی رمز وداستان های رمزی در ادبیات فارسی عهران علمی وفرهنگی ()1364ستاری جالل .سه مفهو اساسی در روان شناسی یونگ( رمز و مثل در روانکاوی) .عهران :عوس ()1366سرامی قدمبلی ازرنگ گل عا رنج ار (شکل شناسی داستان ههای شهاهنامه ) انتشهارات علمهی وفرهنگهی()1388
شمیسا سیروس داستان یک روح عهران فردوس ()1376 ------- ------نقدادبی عهران فردوس ()1378فرای نورعروپ.عحلیل نقد .عرجمة صالح حسینی .چاپ اوتل .عهران :انتشارات نیلوفر ()1377-0فردوسی ابوالقاس .شاهنامه فردوسی .به کوشش سبید حمیدیان .عهران :قطره .چاپ دوازده  9 .جلد ()1392

 فالح غالمبلی ؛ رمایی نوشاد بررسی ومقایسه چههار دوره قهرمهانی شهاهنامه براسهاس نقهد کههن الگهوییعهران ()1394
گورین ویلفرد ال راهنمای رویکردهای ادبی زهرا مهین واه عهران اطالعات ()1377دایان وانسان مدرن داریوش مهرجوی عهران مرکز ()1392

مورنو آنتونیو یونگموسوی سیدکاﻇ ؛ سروی اشرف آنیما وراز اسارت واهران همهراه در شهاهنامه مجلهه پهژوهش زنهاندوره  6ش )1387( 3
نقی حسین علی عحلیل شی یت ونقش زنان در داسهتان ههای شهاهنامه ف هلنامه علمهی وپژوهشهی زنوفرهنگ سال سو

ش )1390( 9

-یونگ کارل گوستاو انسان وسمیل هایش محمود سلطانیه چاپ نه

عهران جامی ()1392

 ........... ...........به سوی شنا ت نا ودآگاه انسان و سمیولهایش حسن اکیریان طیری عهران دایره ()1387ها عفکرات بهروز ذکا عهران پارسه ()1390

 ........... ...........اطرات وا ........... ..........-روانشناسی ودین محمدحسین سروری عهران سین ()1370

