
نامهکاوشپژوهشی فصلنامۀ علمی
27شماره، )1392(چهاردهمسال 

*بررسی کهن الگوي سایه در شاهنامه

1اشرف خسروي 

دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان
دکتر محمود براتی

دانشیار دانشگاه اصفهان
دکتر سیده مریم روضاتیان 
استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده
ـ  ،یونـگ . ترین موضوعات نظریۀ یونگ استکهن الگوي سایه یکی از مهم منفـی و  ۀسـایه را  جنب

ـ    داندت و چکیدة  صفات ناخوشایندي میحیوانی  شخصی ه که با قـوانین و قواعـد زنـدگی خودآگاهان
تی که یونگ آن را انسان براي رسیدن به کمال و تمامی. کندپنهان میها رامناسبتی ندارد و انسان مدام آن

،در این پژوهش. که آن را سرکوب نماید، آن را کنترل کند، باید سایه را بشناسد و بدون آننامدد میتفرّ
گیرد و مصادیق بارز آن یعنی ضـحاك و دیـو سـپید    ه در شاهنامه مورد بررسی قرار میکهن الگوي سای

هاي مثبت و منفی سایه و نقشی که در ایجاد انرژي روانـی دارد و  همچنین به جنبه. شوداسی میرمز شن
رسد که اگرچه سایه جنبـۀ  و به این نتیجه می. شوداجتماعی این کهن الگو پرداخته میبه ابعاد فردي و 

با تضاد و ان بپردازد وتقابل با خودآگاه قهرمبه تواندتاریک و تیرة روان است اما در بعد مثبت خود می
.منشا انرژي روانی و باعث تالش قهرمان شود،تقابل با آن

.نقد روانشناسانهشاهنامه، یونگ، کهن الگو، سایه، :کلیديگان واژ

24/04/1391:تاریخ پذیرش نهایی11/11/1390:تاریخ دریافت مقاله*
a_khosravi_f@yahoo.com:نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول-1



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش76

مهمقد
بـوده و  توجـه ات از قـدیم االیـام مـورد    در ادبی،به معناي عام،به روانشناسیتوجه

در اوایل قرن چهارم قبل از میالد ارسـطو در تعریـف خـود از    . موضوع جدیدي نیست
اي از حالـت تـرس و   اشته و تراژدي را به عنوان آمیـزه تراژدي رویکردي روانشناختی د

امـا نقـد روانشـناختی    . ترحم براي ایجاد پاالیش درونی مورد اسـتفاده قـرار داده اسـت   
هاي روان شناختی در طـول قـرن بیسـتم، یعنـی پـس از      ظریهجدید به دنبال مکاتب و ن

.فروید و پیروانش، به وجود آمد
هـاي اخیـر و از تحقیقـات و    هاي پویاي نقد ادبـی در دهـه  این نوع نقد که از شاخه

هاي متعـددي اسـت کـه    هخود داراي انواع  و زیرشاخ،اي استهاي میان رشتهپژوهش
نشناسـان و روان کـاوان مختلـف بـا آرا و نظریـات      ها  وامدار ظهـور روا بخش عمدة آن

ـ  هـاي متفـاوت در   ه دنبـال آن پیـدایش مکاتـب و نظریـه    متفاوت در طول قرن اخیرو ب
ــن شــاخه. اســی شخصــیت  اســتروانشن ــا پســیکانالیز،هــایکــی از ای ــاوي ی روان ک

)Psychoanalysis (ــت ــیکانالی«. اس ــاوي(ز پس ــل روان  ) روانک ــق و تحلی روش تحقی
توان سـود  یات فرهنگی، روانی و اجتماعی میتمام تجلّةه است و از آن در بارناخودآگا

امروزه به روشنی به این اصل مسلم اذعان داریم که روانکاوي کلیـدي اسـت قابـل    . برد
.)342، ص1350ارنست جویز، (» اطمینان براي گشودن رموز هر نوع اثر ادبی

تواند شقوق تفسیري یک اثـر  تنهایی نمیبه رویکرد روانکاوي «داشت که توجهباید 
هـاي خـاص   تهر رویکـرد محـدودی  زیراارزشمند ادبی را کامالً مورد بحث قرار دهد، 

. تی نادیده گرفتن غوامض ساختاري اثر هنري استت رویکرد سنّمحدودی. خود را دارد
ممکن کههاي تاریخی و اجتماعیکرد صورتگرایی از مفاهیم و زمینهاز سوي دیگر روی

مانـد و  غافـل مـی  . یک اثر هنري فـراهم آورد هاي مهمی در مورد ژرفاي است رهیافت
ایـن رویکـرد   . ت گریزناپذیر در روان شناختی نارساییهاي زیباشناختی آن استمحدودی

اي درونمایه) (Thematic(می تواند سرنخهاي مهم براي کشف رازهاي نمادین تماتیک
.)139، ص1370، ...گورین و (»ئه دهدیک اثر هنري ارا) یا موضوعی
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هـا کـه در نقـد ادبـی     یکی از این شاخه. هاي متعددي استروانکاوي خود داراي شاخه
.1معاصر بسیار اثر گذار بوده روانکاوي کارل گوستاویونگ است

اصـول نظریـۀ یونـگ ایـن اسـت کـه روان انسـان داراي دو بخـش         ةچکیده و زبد
خودآگـاه بخـش بالفعـل روان اسـت و     . خودآگاه یا هشیار و ناخودآگاه و ناهشیار است

ت نیافته و ظهور و بروز آن بـه  دهد فعلیه که قسمت عمدة روان را تشکیل میناخودآگا
ناشـناخته و بـدون   ه مـبهم، معانی و مفاهیم موجود در ناخودآگـا . خودآگاه بستگی دارد

ی بخشی از این مفاهیم و معانی فردي و بخشی جمعی و حتّ. اندصورت و شکل خاص
هـا  کهـن الگو . نامیده اسـت ) Archetype(این دستۀ اخیر را یونگ کهن الگو .  اندنوعی

ت مبهم و به ماهیتوجهبا . کنندیابند و بروز میت شرایط مختلف به خودآگاه راه میتح
شوند وده و به شکل نماد و رمز ظاهر میها نیز خاص بتاریک گونۀ کهن الگوها نمود آن

نیسـت و بسـتگی بـه میـزان     ها نیـز یکسـان   مرموز بودن  نماد. دهندو خود را نشان می
بیشتر باشد نماد مرمـوز تـر و   هر چه تأثیر ناخودآگاهی . ها با ناخودآگاهی داردارتباط آن

.)18، ص1389و خسروي، آقاحسینی (تر است مبهم
د که ناخودآگاه جمعـی در ایجـاد   انبهترین بستر بررسی کهن الگوها و  نمادها آثاري

این آثـار اسـاطیري،   بنـابر . تـري دارنـد  درون گرایانۀ قويۀها تأثیر بیشتري دارد و جنبآن
نـوي  درون گرایانه ماننـد مث هاي عامیانه و عاشقانۀ یک قوم، آثار عرفانی حماسی، داستان

هاي روان شناختی،  همچنین رویا و خواب به دلیل ارتباط بسیار نزدیکی کـه بـا   و رمان
آن جهـت کـه   ی از هاي ملّحماسه. ناسبی براي این بررسی استناخودآگاه دارد ، بستر م
هاي ملـی را  حماسه. ی براي این نوع نقد دارنداند ظرفیت مناسبزاییدة ناخودآگاه جمعی

هر ملتی به تنهایی و به سائقۀ قریحه و طبـع، موجـد و مؤسـس    «د و کننها خلق میملت
ـ  او در تـدوین و تنظـیم آن   ال و کـارگزاران  اصلی حماسه خویش است و شعرا تنها عم

یک منظومۀ حماسی ممکن نیست قابل دوام و بقا باشـد  مگـر آن کـه    . شوندشمرده می
اینـرو محتویـات ناخودآگـاه    از ) 10، ص1363صـفا،  (» واقعاً با این شرط به وجود آیـد 

شاهنامه به عنوان شاهکار حماسـی ایـران کـه    . ها به خوبی نمود یافته استجمعی در آن
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، بستر مناسبی براي بررسی ناخودآگـاه جمعـی و   ق به قومی دیرینه و باستانی  استمتعل
در این شیوة نقد به جـاي ارزیـابی آثـار    .موضوعات مربوط به آن مانند کهن الگوهاست

. نمایـد و اقبال عامه را به اینگونه آثار توجیه و تفسیر مـی توجهی منتقد سبب نفسانی ادب
اگر در استفاده از این شیوه منتقد به افراط و مبالغه نگراید و آن را یگانه مالك تحقیق و 

هـاي  اعماق نفوس انسانی و شـناخت جنبـه  توان از آن براي نفوذ درمینقد تلقی نکند،
).696ص ،1373ك، زرین کوب، .ر(بشري بهره گرفت مشترك میراث 

یکی از قدرتمندترین و عمیق ترین کهن الگوهاي معرفی شده توسـط یونـگ سـایه   
)Shadow (ــان صــفات    . اســت ــدة هم ــی شخصــیت و چکی ــه منف ــودار جنب ــایه نم س

ه مناسبتی ندارد و انسان مدام ناخوشایندي است که با قوانین و قواعد زندگی خودآگاهان
. کند مانند خودپسندي، آز ، عشق به مادیات، میل به قـدرت و ماننـد آن  ا را پنهان میآنه

سایه بـه عنـوان یـک کهـن الگـو مسـئول نمایـان        . سایه جنبۀ حیوانی طبیعت بشر است
هـا و  تظـاهر رفتارهـاي ناخوشـایند، افکـار، خواسـته     ساختن تمایالت گناه آلود بشـر و  

و در مواقـع ضـعف و   انـد ناخودآگـاه خزیـده  تماعی است کـه در احساسات ناپسند اج
دانـد، در سـایه   که جامعه اهریمنی و غیراخالقی مـی رفتارهایی را . کنندبحران ظهور می
تـرین معنـاي آن بگیـریم دم نـامرئی خزنـده یـا       سـایه را اگـر در ژرف  . سکونت دارنـد 

شـیطان  ترین کهن الگـوي سـایه   متنوع. کشداري است که انسان هنوز با خود میسوسم
: ك.ر(»است که معرف بعـد خطرنـاك، نیمـه تاریـک و درك ناپـذیر شخصـیت اسـت       

).257ـ 269، صص1387یونگ،
اگرچه سایه غالباً منفی و نمودار شخصیت مستور و سرشار از بار گنـاه اسـت ولـی    

هـاي  توانـد داراي جنبـه  پلید نیست و مانند سایر کهن الگوها دوگانه اسـت و مـی  الزاماً 
ي سایه دو جنبه دارد یکـی دهشـتناك و دیگـر   «: یونگ معتقد است. نفی باشدمثبت و م
تواند منبع نیـروي حیـات و غرایـز عـادي،     سایه می. )264، ص1387یونگ، (»گرانقدر

به اعتقاد یونـگ ایـن   . گرا، و هیجان باشدت و آفرینندگی، بینش واقعخودجوشی، خالقی
ی و پیشرفت و دوقطبی شدن براي ترقّند کیوانی به دوقطبی شدن امور کمک میجنبۀ ح
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هاي روانـی نیـاز بـه انـرژي     تالییونگ معتقد است انسان براي انجام فع. ضرورت دارد
در . شـود اد موجود در روان انسـان تـأمین مـی   این انرژي از کشمکش اضد. روانی دارد

انسـان  ۀوظیف. اندآمده که دایم در نبرد  و کشاکشاي از اضداد گردروان انسان مجموعه
ها حدي از تعادل و تناسـب برقـرار   اد را بشناسد و بین آناین است که این نیروهاي متضّ

. ردآوتعادلی که بین اضداد به وجـود مـی  میزان کمال انسان بستگی دارد به میزان. نماید
ـ ت الزم و مفیـد اسـت و فع  ها براي رشد شخصیاز اینرو اضداد و کشمکش بین آن ت الی

.)60، ص1388ك، سیاسی، .ر(گیري تضاد در روان انسان است کلشسایه موجب
باید دسـت  » من«. ال درآمیختاگر سایه مثبت و حیاتی باشد باید آن را با زندگی فع

ـ   از منی ا در واقـع  ت و خودخواهی بردارد و بگذارد تا چیزي که به ظاهر منفـی اسـت ام
غلبه بر عاطفـه را  اي در حدري قهرمانانها گردد و این  فداکاشکوف،تواند منفی نباشدمی
.طلبدمی

کنـد و معتقـد اسـت در داسـتان     اي از قـرآن ذکـر مـی   وص نمونهیونگ در این خص
در سورة هیجدهم قرآن کریم ثمرة یـک عمـر تجربـه    ) ع(و موسی) ع(همسفري خضر

شـود و خضـر نگـران    همسـفر مـی  ) ع(با خضر) ع(موسی ،در این داستان. نهفته است
توانسـت  نمـی ) ع(است که مبادا همسفرش بر او و کارهایش خشم گیرد و اگر موسـی 

مـاهیگیري روسـتاییان   قیخضر قا. شددرك کند خضر ناگزیر از ترك او میاعمال او را 
فروریختۀ شهر کافران را کشد و دیوارهايکند و جوانی خوش سیما را میرا سوراخ می

قـانون  ۀاده انگارانه به این داستان بنگریم خضـر سـای  به عقیدة یونگ اگر س. کندبرپا می
ـ ،  اما اینشکن، بلهوس و گناهکار موساي پارسا و مطیع است م گونه نیست بلکه او تجس

: ك.ر(اي آفریننـده و حیـات بخـش اسـت     اق و اسرارآمیز خداوند و سایههاي خلّکنش
.)267ـ 268، صص1387یونگ، 
-ال به ذهن میؤپیر خرد تناسب بیشتري دارد این سيجا که خضر با کهن الگواز آن

ال و تردیـد را در  ؤپاسخ به این سـ . م پیر خرد بدانیم یا سایۀ مثبترسد که وي را تجس
ـ م کنندة پیر خرد میوي سایه مثبت را مجس. تون یافتیکی دیگر از آثار یونگ می د دان
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سایه اسـت کـه جنبـۀ خطرنـاك نیمـه      ۀهاي دیرینو معتقد است شیطان یکی از صورت
تواند جنبۀ مثبـت پیـر فرزانـه را    یاین چهره م. دهدریک و ناشناختۀ انسان را نشان میتا

در حقیقت. م سازدمجس،ـ   ۀترین جنبم منفیشیطان را تجس م سایه و پیـر خـرد را تجس
.)132-133، صص1371یونگ، (داند ترین شکل آن میمثبت

یـابی بـه کمـال و رشـد کـاري      رویارویی بـا آن جهـت دسـت   ز سایه وآگاه شدن ا
چـه  رض روي برگردانـدن از آن غ«زیرا. و در عین حال دشوار و حساس استضروري

زیـرا  . ترین نحو ممکن اسـت ه تجربه کردن و ادراك آن به کاملمنفی است، نیست؛ بلک
وجـود ماسـت،   یري که در خودشناسی فرایندي است که به ساخت و ساز با بیگانه یا غ

. گرچه این راه، راهی لغزان و دشوار است). 395، ص1386ستاري،(» رهنمون است
سـختی  بـه » خـود «از نمادهـاي برخاسـته از   هاي برخاسته از سـایه گاهی تشخیص نماد

-ذهن هشیار و ناهشیار را شـامل مـی  ترین کهن الگوست که جامع» خود«. ممکن است

ـ خود مظهر شخصـی . کندیکپارچه میضاد روان را شود و عناصر متّ ّت و وحـدت   ت، کلی
شود و گاهی شکل ت ایده آل ظاهر میخود در ناهشیار جمعی به صورت شخصی. است

فیسـت،  (گیـرد  هاي پرستیدنی به خـود مـی  تمسیح، بودا، کریشنا و سایر شخصیعیسی 
شود دچار در خواب ظاهر میت نمادینی کهدر تشخیص شخصیمثالً .)134، ص1388

ت و ریزبینی این موارد نیاز به دقّ. دانیم منشأ آن سایه یا خود استشویم و نمیشک می
.فراوان دارد

.مهم این است که خود شناسی نخستین شرط الزم رودررویـی بـا سـایه اسـت    ۀنکت
این جنبۀ تاریک طبیعت انسان باید شناخته و پس از آن رام و اهلی شود و هرگـز نبایـد   

دهـد و معتقـد اسـت    ر بارة سرکوب کردن سایه هشدار مـی یونگ د. رکوب کردآن را س
وب کردن آن را بـه سرکشـی   کوشند سایه را سرکوب کنند در حالی که با سرکبرخی می
رکوب هرچه میزان آگاهی فرد از سایه کمتر باشد و هر چه سایه بیشتر سـ . کنندوادار می

، امکـان  خـویش آگـاهیم  ۀزمانی که ما از ساییرا تا ز. شودتر میشود، تاریک تر و غلیظ
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هـیچ امکـانی بـراي    تصحیح آن هم هست؛ حال اگر آن را یکسره سرکوب کنـیم دیگـر  
.)56، ص1376مورنو، (» ماندتصحیح باقی نمی

گـردد زیـرا   یاگر سایه به طور کامل سرکوب شود یا روان یکنواخت و بـی روح مـ  
وقتـی سـایه سـرکوب    کند چـون رش مییابد و یا سایۀ شخص شوانرژي آن کاهش می

» من«شود و منتظر  بحران یا ضعف در رود بلکه در ناخودآگاه پنهان میشود از بین نمی
مانـد تـا شـخص را تحـت سـلطه گیـرد       رکز بخش هشیار و خودآگـاه روان مـی  یعنی م

ط الزم رویارویی صحیح بـا  رو شناخت درست سایه شراز این.)124، ص 1390شولتز، (
.آن است

رو شدتوان شناخت و با آن روبهت اخالقی میسایه را به وسیلۀ علم و به یاري هم .
ي تحقـق  هـاي آن تـا حـد   ش الزم گذاشت که تمایالت و خواستهمچنین باید با سنج

تمـاعی اسـت، بـه نظـر     نتیجه در حالی که قدري سرکوب سایه الزمۀ حیات اجدر.یابند
که ممکـن اسـت سـایه قـدرت بیابـد و بـا       رسد خطر سرکوب کامل آن در آن استمی

یـد سـایه   بااي کـه مـی  رسد ، لحظهد به طوري که وقتی لحظۀ موعود میقدرت رشد کن
ـ   نمایان شود، سایه خطرناك تر شـده و احتمـال دارد بقی ت را مضـمحل سـازد   ۀ شخصـی

.)55، ص1374فوردهام، (
رفتن ناکامـل بـودن   پـذی تشخیص سایه و شناخت آن انسان را به فروتنی و تواضع و

چـه در جهـان خطـا و    داند که آنشناسد، میخود را میانسانی که سایۀ. داردخود  وا می
.نادرست است در خود وي نیز وجود دارد و مهم این است که او بداند با آن چه کند

سایه داراي دو جنبۀ شخصی و جمعی اسـت و بخشـهایی از محتویـات ناخودآگـاه     
ز بـه نظـر یونـگ سـایه چیـزي بیشـتر ا      . گیـرد جمعی را در بر میصی و ناخودآگاه شخ

هاي فرد مربـوط  ها و شکستها، سستیاي که به ضعفتا اندازه. ناخودآگاه فردي است
مـثالً شـیطان   . شـود اي قومی مـی شود ، پدیدها چون مشترك میام،است شخصی است

تنهـا یـک توفیـق فـردي     این توفیق شناخت سایه نـه بنابر. ه استتظاهر جنبۀ قومی سای
وجـود سـایه یـک مسـألۀ اخالقـی اسـت کـه        . است بلکه خدمت به همگان نیز هسـت 
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تمامیعالوه بـر آن مسـأله اجتمـاعی بسـیار بـا      . طلبدت را به مبارزه میت من یا شخصی
.)93ـ 96، صـص 1356فوردهـام،  (که نباید کوچک و اندك شمرده شوداهمیتی است

بـه  . کشـاند ت سایه گاهی بشر را به نـابودي مـی  یق در شناخیونگ معتقد است عدم توف
ـ نظر وي نازي ت و درسـتی خـود   ها سایه را نشناختند در نتیجه با اطمینانی که از حقانی

مورنـو،  : ك. ر(تلر به اعال درجه مظهر سایه بـود  داشتند دنیا را به نابودي کشاندند و هی
).56، ص 1376

سایه در شاهنامه
تنی که بر مار سیاه رنگ و تیره. سایه در شاهنامه نمودهاي فراوانی داردکهن الگوي 

هـاي  لـین نمونـه  شود، از اود و از دود دهان او جهان تیره میآیسر راه هوشنگ پدید می
.پیوند این مار با تاریکی در ابیات زیر مشخص است. سایه در شاهنامه است

ــا   یکــی روز شــاه جهــان ســوي کــوه     ــرد ب ــذر ک ــروه  گ ــس همگ ــد ک چن

ــزي دراز   ــد از دور  چیــ ــد امــ ـــاز  پدیــ ــز تــ ــن و تی ــره ت ــگ و تی ــیه رن س
ــون  دو چشم از بر  سر چو دو چشمه خـون  ــره گـ ــان تیـ ــانش جهـ ز دود دهـ

)33، ص1ج ،1379فردوسی،(
هـا پنهـان شـد و از    سوز بـین سـنگ  مار جهان. خیزدهوشنگ  به مقابله با آن بر می

هوشنگ سنگی خرد برداشت و بر آن سنگ گران کـه مـار البـه    . دست هوشنگ جست
خـش  ذرنگ شد و آتش روشـنی ب آناگهان دل سنگ از فروغ . الي آن پنهان شده بود زد

مار که نماد سـایه و تـاریکی بـود    . داند پدیدار گشتکه هوشنگ آن را فروغ ایزدي می
تقابـل نـور و   . آگاه خزید و نور و روشنایی پدیـدار گشـت  پنهان شد و به اعماق ناخود

.ظلمت در حقیقت تقابل سایه و خودآگاه است
جهانسوز مار از جهـان جـوي جسـت   بــــه زور کیــــانی رهانیــــد دســــت
همـان و همـین سـنگ بشکسـت گــرد    بـر آمــد بـه ســنگ گـران ســنگ خــرد   
ــنگ  ــر دو س ــد از ه ــد آم ــی پدی ــروغ   فروغ ــت از ف ــنگ گش ــگدل س آذرن
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ــیکن ز راز    ــته و لـ ــار کشـ ــد مـ ازیـن طبــع ســنگ آتــش آمـــــد فــراز نشـ
ـــن   ــان آفریــ ــیش جهـ ــدار پـ نیــایش همــی کــرد و خوانـــد آفریـــنجهانـ
ــاد کــه او را فروغــی چنــین هدیــه داد     ــه نهـ ــاه قبلـ ــین آتـــش آن گـ همـ
ــردي  بگفتــا فروغــی اســت ایــن ایــزدي     ــر بخــ ــد اگــ ـــد بایــ پرستیــ

)34، ص1ج ، 1379فردوسی،(
رود سایه و شر از بین نمی. لیلی داردپنهان گشت نیز خود داین که مار کشته نشد و
ین موضـوع  به ا(در مواقع مناسب دوباره ظاهر شود شود تا بلکه در ناخودآگاه پنهان می

-ه اسارت در آوردن آنان نیز نمونـه تقابل طهمورث با دیوان و ب.)بعداً اشاره خواهد شد
. اي از تقابل خودآگاه با سایه است
در ) دیـو سـپید  ضـحاك و  (هاي برتر ایـن کهـن الگـو    اینک به تبیین و تحلیل نمونه

از ایـن  . طلبنـد را به مبارزه می) جمشید و رستم(که دو قهرمانشودشاهنامه پرداخته می
وحـدت و  یابد سایه را بشناسـد و بـه کنتـرل در آورد و بـه     دو  قهرمان رستم توفیق می

رچگی روان خـود  ت و یکپاییکپارچگی نایل شود ولی جمشید این توفیق را ندارد و کلّ
.دهدرا از دست می

هـاي کـم   برتر است و از پرداختن بـه نمونـه  هايدر این بررسی هدف تحلیل نمونه
رنگ و کم اهمسـر  توان ذیـل همـین  هاي دیگر را میزیرا نمونه. شودت خودداري میی

حیواناتی چون گرگ و شیر، دیوان و . آور خواهد بودها ماللقرار داد و تکرار آنها نمون
کنند گیرند و سعی میقرار میها را که بر سر راه قهرماناناهریمنان، اژدها، مار و مانند آن

همچنـین  . گیرندهاي فوق قرار میاند که ذیل سرنمونها را گمراه کنند، نمودهاي سایهآن
اند زیرا این دو بخش ارتبـاط  ري و پهلوانی شاهنامه انتخاب شدهش اساطیها از بخنمونه

ـ اهم،بیشتري با ناخودآگاه جمعـی دارنـد و در نقـد روان کاوانـه از دیـدگاه یونـگ       ت ی
. بیشتري دارند
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ضحاك
هـاي  دآگاه قوم ایرانـی، ضـحاك از نمونـه   ی برخاسته از ناخودر شاهنامه، حماسۀ ملّ
. ن بـود قبل از ضحاك، جمشید شهریار ایـرا .سایه استيالگوشاخص و پر رنگ کهن 

روزگـار جمشـید روزگـار شـادي و     . ها را به مـردم آموخـت  او بسیاري از فنون و پیشه
. را تیره نموداسی بر وي غلبه کرد و این روزگاررامش بود تا این که دیو غرور و ناسپ

ــناس    ــزدان ش ــاه ی ــرد آن ش ــی ک ــد ن  من ــد و ش ــزدان بپیچی ــپاسز ی ...اس
ــدرآوردو برگشــت کــار منــی چــون بپیوســت بــا کردگــار     ...شکســت ان
همــی کاســت آن فــــرّ گیتــی فـــروزبه جمشـیدبر تیـره گـون گشـت روز    

)43، ص1ج ، 1379فردوسی، (
ضـحاك پسـر   . غرور و ناسپاسی جمشید زمینه ساز پادشاهی ضحاك بـر ایـران شـد   

گذاران بود که به فریب ابلیس پدر خود را کشـت و  مرداس، شاه پاك دین سرزمین نیزه 
خـورش  . کـرد روز خود را به ضحاك نزدیک تـر مـی  ابلیس روز به. بر جاي او نشست

روزي از ضحاك . خوراندو به او غذاهاي حیوانی مختلف میخانۀ او را بر عهده گرفت
ن دو مار سیاه نتیجۀ این بوسۀ پلید رویید. خواست تا به وي اجازه دهد کتفش را ببوسد

پزشکان فرزانه از عـالج ضـحاك درماندنـد و ابلـیس بـار دیگـر در       . بر دو کتف او بود
. هیأت پزشکی بر وي ظاهر شد و تدبیر اهریمنی و خردستیز خود را به او آموخت

ــرورش به جز مغـز مـردم مـده شـان خـورش      ــن پ ــد از ای مگــر خــود بمیرن
) 48، ص1ج ، 1379فردوسی، (

نامجویان  دل از این درست زمانی است که در ایران جنگ و جوش و خروش برآمده و 
.اند و شاه جویان به سوي ضحاك آمده او را پادشاه ایران خواندندمهر جمشید بریده

او سـایۀ  . توان گفت ضحاك نماد کهن الگو سایه استمیهدر یک تحلیل روان کاوان
فته و در کنترل جمشید بود و اکنون در شـرایط  جمشید است که  در عمق ناخودآگاه نه

عا را اثبـات  تواند این اددالیلی که می. کندبحران  ظاهر شده و بر وي غلبه میضعف و 
:نماید عبارتند از
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ـ همان گونه که قبالً گفته شد نتیجۀ شناخت سایه تواضع و فروتنی و پیامد نشـناختن  1
نیـز علّـت اصـلی ظهـور ضـحاك غـرور و       در این داسـتان  . آن غرور و خودبینی است

. خودبینی جمشید است که در ابیات قبل به صراحت به آن اشاره شده است
مـبهم  تواند نماد ناخودآگاه ناشناخته وخته و بیگانۀ نیزه گذاران نیز میـ سرزمین ناشنا2

کنون در ضـحاك تـا  . ۀ ناخودآگاه سـکونت دارد هاي ناشناختزیرا سایه در تاریکی. باشد
-آمده زمینۀ حضـور او را فـراهم مـی   ناخودآگاه خزیده بود و عوامل و شرایط به وجود

.کنند
-یۀ پلید را سیاه تر و پلید تر میچه این ساآن. ابلیس از دالیل مهم دیگر استحضورـ3

ابلیس نیز بدترین و بـارزترین نمـاد سـایه    . کند حضور و نفوذ ابلیس یعنی شیطان است
ـ ). قبالً اشاره شـد (صراحت آن را نمادشناسی کرده استاست و یونگ خود به  رو از این

ك و ضـحا . غلبۀ ابلیس بر ضحاك نمودار قدرت گرفتن سایه و تیره تر شـدن آن اسـت  
.اند که پیوندشان ویران گر و پلید و مرگبار استابلیس هر دو نماد مراتب سایه

شود و آن این کـه عملکـرد   میلی در این قسمت داستان دیده نکتۀ مرموز و قابل تأمـ4
او براي رسیدن به شهریاري و . است» خردکشی«ضحاك به عنوان نماد سایه مشروط به 

مـرداس  . ط بر خودآگاه باید پدر خود، مـرداس، را از میـان بـردارد   در حقیقت براي تسلّ
نماد پیرخرد است که باید در چاه فرو افتد و از خویشکاري باز مانـد تـا سـایۀ منفـی و     

ي یونگ پدر  سمبل خرد و تفکـر اسـت   در نقد اسطوره ا. لید بتواند بارز و مسلط شودپ
هفتمـین و  . همان پیر است،در این داستان،پدر.)47، ص1382، اسماعیل پور، ك. ر(

نیز مرحلۀ پدر یا پیر است، پیر ساختی اسـت دیگـر   آخرین مرحلۀ کمال در آیین مهري
هـاي آیینـی را برتابـد و پیروزمنـد از هفـت      ست رنجه اکسی که می توانست. از واژة پدر

رسیده است، براي رسیدن به این پایگاه گذرد، به پایگاه پدري یا پیري میآزمون بزرگ ب
است، او به مرگ نمادین تـن  آزمودهپیش از آن، مرگ در زندگی را می،مهرپرست،بلند

اسـت و آخـرین و بـاالترین    این مرحله خود داراي سه مرحلۀ درونی . داده استدر می
.)187، ص1380کزازي، ك،. ر(است » پیر-پدران«یا » پیر-پیران«آنها مرحلۀ درونی 
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: در شاهنامه در وصف او آمده
ــذار یکـــی مـــرد بـــود انـــدران روزگـــار ــزه گــ ــواران نیــ زدشــــت ســ
ــرد گرانمایــه هــم شــاه و هــم نیــک مــرد ــاد سـ ــا بـ ــدار بـ ــرس جهانـ ز تـ

ــام گرانما ــودکـــه مـــرداس نـ ــه بـ ــود   یـ ــه ب ــرین پای ــش برت ــه داد و ده ب
) 43، ص1ج ، 1379فردوسی، (

کرد، از سر راه خود مان شاه بوده و سایه را کنترل میسایه باید مرداس را که تا آن ز
. بردارد و خود را از سلطۀ او بیرون آورد تا خود بتواند مسلط شود

:افتدنیرنگ ابلیس شبی در چاهی فرو میاو به. نحوة کشتن مرداس نیز معنایی داردـ5
ــد  بیـــاورد وارونــــــه ابلـــیس بنــــــد ــر فکن ــه ره ب ــاهی ب یکــی ژرف چ
ــاه   ــه آن ژرف چ ــیس وارون ــس ابل بـــه خاشـــاك پوشـــید و بســـترد راهپ
ــامجوي   ــر نــ ــان مهتــ ــر تازیــ ــاد روي   ســ ــاغ بنه ــوي ب ــد س ــب آم ش
یــزدان پرســتشــد آن نیــک دل مــردبه چاه انـدر افتـاد و بشکسـت پسـت    

)45، ص1ج ، 1379فردوسی، (

چاه دنیاي ناخودآگاه است «در تحلیل روانکاوانه . در اینجا چاه نماد ناخودآگاه است
شمیسـا،  (» ون کشـیدن محتویـات اعمـاق درون اسـت    بیـر ،و بیرون کشیدن آب از چاه

فرسـتد و  هاي ناخودآگـاه مـی  سایه پیر خرد را به تاریکی،در حقیقت.)196، ص1372
. شـود ط مـی کند و مسلّکه تا آن زمان نهفته بود بروز میدارد و خود آن را از کار باز می

شود که محتـواي ناآگـاهش بـه    است و تنها زمانی وارد آگاهی میسایه به کمین نشسته
.)56، ص1376مورنو،(آگاهی درآید 

نند ماران سیاه روییده کاز دیگر همیاران ضحاك که او را در ویرانی و مرگ یاري میـ 6
در رویاها سایه بـه  «: یونگ معتقد است. مار سیاه نیز نشانۀ سایه است. بر دو کتف اویند

اسـطوره و ) 53، ص1376همـان، (» صورت نماد جلوه می کند به مانند یک مـار سـیاه  
سیاهی نیز بر پلیدي مار . اند و مار همان معنا را داردیاي جمعی یک قومؤحماسه نیز ر
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. تر کرده استافزوده و آن را پررنگ
شـولتز،  (کنـد  قع ضعف و بحران خودآگاهی ظهور مییونگ معتقد است سایه در مواـ 7

ضحاك نیز در شرایطی ظهور کرد که جمشید گرفتار غرور شده بـود  .)124، ص1390
خودآگاهی است کـه دچـار   ،ایران،در حقیقت. و نامجویان شورش و طغیان کرده بودند

ط شـده و  این بحران نیز زمانی به وجود آمد که ابلیس بر ضحاك مسلّ. بحران شده است
. پیر خرد یعنی مرداس را در چاهی افکنده و مارهاي سیاه بر کتف ضحاك رویانده بـود 

حکیم تـوس در توصـیف آن   .اندمانی آنها زمینه ساز ایجاد بحرانهمۀ این عوامل و همز
:یدگومی

ــروش   ــران خ ــد ز ای ــس برآم پدید آمد از هر سویی جنگ و جـوش از آن پ
گسســـــتند پیونـــــد از جمشـــــیدســـیه گشـــت رخشـــنده روز ســـپید
ــردي    بـــرو تیـــره شـــد فـــرّه ایـــزدي     ــا بخ ـــد و ن ــژي گرایی ـــه ک ب
ــد آمــد از هــر ســویی  خســروي  ــی نـــامجویی ز هـــر پهلـــوي   پدی یکـ
ــید پرداختــــه  دل ســـپه کـــرده و جنـــگ را ساختـــــه ــر جمشـ ...از مهـ
ــر بـــه ضـــحاك روي ســواران ایــران همــه شــاه جــوي     نهادنـــد یکسـ
ــد    ــرین خواندن ــر او آف ــاهی ب ــه ش ــد  ب ــین خواندنـ ــران زمـ ــاه ایـ ورا شـ

)49، ص1ج ، 1379فردوسی،(

ط نمادهاي سایه بر نمادهـاي  در نتیجه، بیخردي و غرور جمشید و به دنبال آن  تسلّ
-را بـه قـدرت مـی   ) ضـحاك (، سـایه  بحران و ضعف  به وجود آمدهاز آن خرد و پس 

. سازندعمل کردن و بالفعل شدنش فراهم میرسانند و زمینه را براي 
خردکشـی و آگـاهی سـتیزي    . هـاي حضورسـایه اسـت   خوردن مغز سر نیز از نشانهـ 8

ضحاك مارهاي رسته بر کتف . ابدیط هم یافته، تداوم میضحاك که اکنون قدرت و تسلّ
این کـه از میـان تمـامی اعضـاي     . شدندخوردند تا آرام مییان را میباید مغز سر آدممی

جایگـاه خـرد و   . خورند، به معناي خوردن خرد و آگاهی استبدن، فقط مغز سر را می
. آگاهی جز مغز سر نیست
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اسـت،  توجـه هاي ضحاك که در حوزة روان کاوي قابـل  یکی دیگراز آگاهی ستیزيـ 9
ط یـافتن ضـحاك بـر    پـس از تسـلّ  . گرفتار شدن دختران جمشید، شهرناز و ارنواز است

در . ایران و پنهان شدن  جمشید، دو دختر او را به ایوان ضحاك بردند و بـه او سـپردند  
توان نماد آنیماي مثبت جمشید دانسـت کـه پـس از    حلیل روانکاوانه این دو زن را میت

حاك یعنـی سـایه   ط ضـ بت خود را از دست داده و تحت تسلّبیخردي کردن او، جنبۀ مث
. انددرآمده و منفی شده

هـا از نظـر روان شـناختی از هـر دو جنبـۀ مردانگـی و       یونگ معتقد بود همۀ انسـان 
نانه هاي روانی زم تمام گرایشجنبۀ زنانۀ مرد آنیما نام دارد و تجس. زنانگی برخوردارند

گیـرد و بـه   شمه میي موروثی از ناخودآگاه جمعی سرچادر روان مرد است که به گونه
مردان براي خودیابی و رسیدن بـه تفـرد یعنـی    . شدت در برابر هشیار شدن مقاوم است

آنان براي پـی  .تعادل روانی باید این جنبه از روان خود را بشناسند و آن را کنترل نمایند
دآگاه خود  را کـاوش کننـد تـا بـا     بردن به آنیما باید بر موانع چیره شوند و اعماق ناخو

ت خود آشنا شوندجنبۀ زنانۀ شخصی.
شـود و  یابد و نیک یـا بـد مـی   ت میآنیما بالقوه است و در برخورد با خودآگاه فعلی

ی آنیمـا  به طور کلّ«برعکس سازنده ومثبت داشته باشد مخرب ومنفی ویا ۀتواند جنبمی
ـ م میو آنیموس ضمیر ناخودآگاه را مجس یـک  م اسـت کـه بـه آنهـا     کنند و همین تجس

. ناخودآگاه فی نفسه داراي چنین صفات منفی نیست. دهدآور میحالت نامطبوع یا مالل
ـ   ن صفات منفی اساساً وقتی بروز میای م کنند که ناخودآگاه به وسیلۀ ایـن اشـکال مجس

درك  . )51، ص1370یونـگ،  (» شود و این اشکال شروع بـه تـأثیر در خودآگـاه کننـد    
ت خودآگاهی جهت کنتـرل  هاي مختلف آنیما و تالش براي کسب شناخت و تقویجنبه

جوانب منفی و نیرومند کردن جوانب مثبت آن  امري ضروري و براي رسیدن به کمـال  
.الزامی است

در این داستان نیز تا زمانی که جمشید آگاه و شناسنده و خردمند بود، آنیماي مثبـت  
ا از وقتی بیخردي کرد و آگـاهی و خـرد خـود را از دسـت داد،     اروان او نیز فعل بود ام



89بررسی کهن الگوي سایه در شاهنامه

نکته این که پـس از شکسـت   . آنیما از او جدا شد و به سویۀ مقابل پیوست و منفی شد
ضحاك و در بند شدن او، دوباره این زنان آزاد شده و به فریدون که خود نماد انسان به 

، به فریدونتر این که قبل از پیوستن به مهم. ندوندپیمال رسیده  و تفرد یافته است، میک
هـاي  شویند و آنها را از آلـودگی ها را با آب که نماد پاکی است میدستور او سر و تن آن

رت خـواهران همـراه و   اسـا . کننـد ۀ منفی و پلید یعنی ضحاك، پاك میهمنشینی با سای
پادشاهی گشتاسـپ نیـز دیـده    ها به دست قهرمانان در شاهنامه در دورانسپس آزادي آن

هران اسیر خود را از دست ارجاسـپ  اسفندیار پس از عبور از هفت خوان خوا. شودمی
. انـد ر روان کاوي بسیار پر معنـا و غنـی  ها از نظها و آزادياین اسارت. رهاندتورانی می

ك، موسـوي و  .ر(شـود  بررسی شده و از تکرار خودداري میاین مطلب در جایی دیگر 
پـژوهش زنـان،   » آنیما و راز اسارت خواهران همراه در شاهنامه«.)1387پاییز(روي خس

.)133ـ 154صص ،3، شمارة 6دورة 
ن نمـاد خودآگـاهی   کاخ، قلعه و مانند آ. دهدجمشید کاخ شاهی را نیز از دست میـ10

طـرح  هر بنایی خواه مذهبی و خواه غیر مـذهبی کـه بـر مبنـاي    «. اندیکپارچه و منسجم
مانداال ساخته شده باشد فرافکنی تصویر کهـن الگـویی اسـت از ناخودآگـاه بـه جهـان       

، ص1387یونـگ، (»شـوند معبد هر کدام نماد وحدت روانی میشهر، قلعه و یا . خارج
371.(

ـ ، دسـت دادن کنتـرل خـود بـر ناخودآگـاه     به این ترتیـب جمشـید بـا از     ت و تمامی
ـ      یکپارچگی روان خود را از دسـت   و تداده اسـت درسـت ماننـد شـهریاري کـه تمامی
در داستان جمشید انشقاق روانی و از بین رفـتن  . دهداستقالل ملک خود را از دست می

مچنـین  نیروهـاي   ه نمود یافتـه اسـت ه  یکپارچگی روان او به شکل دو نیمه شدن با ار
کـه در داسـتان   نند چناشوهاي اعماق ناخودآگاه پنهان میمثبت روان جمشید در تاریکی

. نیز جمشید صد سال در اعماق دور و ناشناختۀ دریاي چین پنهان بود
ــد چو صد سالش اندر جهان کـس ندیـد   ــاهی و او ناپدیــ ــام شــ ــرو نــ بــ
ــین  ــاي چ ــه دری ــال روزي ب ــاه ناپـــاك دیـــن صــدم س پدیـــد آمـــد آن شـ
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ـــا  نهـــان گشتــــه بــــود از بـــد اژدهـــا ــم زو رهـ ــام هـ ــه فرجـ ــد بـ نیامـ
ــه چنــگچــو  یکایـــک نـــدادش زمانـــــی درنـــگ ضــحاکش آورد ناگــه ب

ــرد   بــه ارش سراســر بــه دو نــیم کــرد     ــیم ک ــی ب ــاك ب ــان را از او پ جه
)49، ص1ج 1379فردوسی،(

اد و تقابـل جمشـید و نمادهـاي    توان بر آن بود که تضّچه گفته شد میبه آنتوجهبا 
هـاي مثبـت و منفـی    و تقابل جنبهاد همگروهش با ضحاك و همیارانش در حقیقت تضّ

ایـن کشـمکش و تضـاد    . شودی این جنبه و گاهی آن یک مسلط میروان است که گاه
و زبونی ضـحاك  از  ضعف. گیرندکه دوباره نیروهاي مثبت نیرو مییابد تا اینادامه می

وز هر راند، ارسا و خردمند که خود نماد آگاهیکه به تدبیر دو مرد پشودزمانی آغاز می
شـد، نجـات   شان به مارهاي سیاه ضحاك داده میبایست مغز سریکی از جوانانی که می

ردانی شود، مکند، فریدون متولد میشد، کاوه ظهور مییافته و دیگر مغز آنها خورده نمی
دل آگاه شجاعانه فرزنـد را حفـظ   شوند، فرانک بخرد و در خواب بر ضحاك نمودار می

ي دوباره هاهمۀ این عوامل نماد.... آید و ها میرز کوه به یاري آنالبکند، مرد دینی درمی
شـوند و  هاي ناخودآگـاه بـه تـدریج رهـا مـی     اند که از نهفتگیخرد و آگاهینیرو گرفتۀ
ود یکپارچـه  آورند و فریدون که نماد خط خود را بر ملک روان به دست میدوباره تسلّ

.نشیندو کامل است بر تخت می
-شود بلکه به بند کشـیده مـی  ل این است که ضحاك کشته نمیمهم و قابل تأمۀنکت

خواست با گرزة گاو سر او وقتی فریدون بر ضحاك پیروز شد میدر داستان آمده . شود
. سروش آسمانی مانع شد و از فریدون خواست تا او را در کوه به بند بکشد. را بکشد

ــته دمـــان    ــروش خجسـ ــد سـ را نیامـــد زمـــانمـــزن گفـــت کـــو بیامـ
ــگ  همیدون شکسـته ببنـدش چـو سـنگ     ــیش تن ــدت پ ــوه آی ــا دو ک ــر ت بب
ــد او     ــود بن ــه ب ــدرون ب ــوه ان ــه ک ــد او ب نیایـــد بـــرش خـــویش و پیونـ

)75، ص1ج 1379فردوسی،(
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ترین روایـت پایـان   ه ماندن او تا روز رستاخیز معروفبه بند کشیده شدن ضحاك و زند
ـ  بر اساس یک «. کار اوست پتیـاره در  «ۀمضمون تکرار شونده که می توان آن را بـن مای

نامید اهریمن یا مظاهر این جهانی او مانند شهریار بیـدادگر، اژدهـا، غـول، گـرگ،     » بند
شـوند بلکـه در   ست نیروهاي نیک و ایـزدي کشـته نمـی   پس از گرفتاري به د... سگ و
پایان جهان بند بگسـلند و پـس   شوند تا در زنده زندانی می) والً ژرفاي زمینمعم(جایی 

از انجام خویشکاري رستاخیزي خود که طبعاً اهریمنی است و منجـر بـه ایجـاد شـرّ و     
-م و پیامبر الهی کشته و نابود میشود غالباً از سوي ایزد، پهلوان، پادشاه یا اماشوب میآ

.)713، ص1390آیدنلو،(»شوند
یر اقـوام و ملـل   آن در روایات سااین مضمون عام و جهانی است و شواهد داستانی 

مثالً تیفون و کرونوس در اسـاطیر یونـان، لـوکی و فنریـر در اسـاطیر      (شود نیز دیده می
.)اسکاندیناوي

ـ  1از جملـه  . انـد ن ضحاك محققان فرضیاتی مطـرح کـرده  سبب زندانی شدةباردر
و در نتیجـه غیـر   ـ  نماد ناخودآگاه غریزي فریـدون 2. شاید او از رویین تنان بوده است

آتشفشـان،  (ـ یادآور امکان وقوع همیشگی خطر و بالهاي طبیعی3. قابل دفع بوده است
آیـدنلو،  :ك.ر(گنجـد  روایات دیگر که در ایـن مختصـر نمـی   است و ...) سیل، زلزله و 

.)712ـ 714، صص1390
را از تـوان آن دهد و میکهن الگویی میۀعام و جهانی بودن این مضمون به آن جنب

یونگ می گوید بسیار ضروري است که سـایه را  «. گاه روان کاوي یونگ تأویل کرددید
بنـابر ایـن سـایه را    . دهدبت به سرکوفتن آن ما را هشدار میا نسام. در خود جذب کنیم

ت ماست و یونگ معتقد است که غلبه بر شـر  سایه بخشی از شخصی. نباید سرکوب کرد
ـ 9، صـص 1376مورنـو،  (» عامل مثبتی اسـت چون خیر ممکن نیست چون شر نیز هم

در این داستان نیز فریدون بر آن است که با گرز گاوسر سر ضحاك را بکوبـد و او  .)58
روانی مثبت باشد، او را بـاز  تواند نیرويروش خجسته که خود میرا سرکوب کند و س

خت و کنترل کـرد نـه ایـن    آموزد یعنی سایه را باید شنادارد و راه درست را به او میمی
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همچنین وجود او براي ایجاد تضاد و در نتیجـه ایجـاد   . که آن را انکار یا سرکوب نمود
.انرژي روانی الزم است که قبالً به آن اشاره شد

دیو سپید
سایه که در داسـتان  . یکی دیگر از نماد هاي پررنگ سایه در شاهنامه دیو سپید است

، در هفـت  ه زیر کشید و بـر او سـلطه یافـت   از تخت بضحاك و جمشید، شهریاري را 
ولـی رسـتم بـر خـالف     آیـد  ی حماسۀ ایرانیـان، مـی  خوان به مقابله با رستم، قهرمان ملّ

.دهدشناسد و شکست میجمشید او را می
که از شودهایی مشابه آنها دیده میها و داستانات حماسی جهان هفت خواندر ادبی

ان رستم و اسـفندیار و  در شاهنامه نیز داستان هفت خو. اندسینظر روان کاوي قابل برر
ز ایـن نظـر   گذارند اان و پهلوانان آنها را پشت سر میهاي مشابه که شهریارسایر آزمون
آور ختن به یک یک نمادها و شکافتن آنها تکراري و ماللجا که پردااز آن. اندقابل تأمـل

تـوان بـا   نتایج این بررسی را می. شودسی میهد شد، پررنگ ترین نماد بررو مطنب خوا
.اندکی تساهل به نمادهاي مشابه تعمیم داد

هاي معنایی، می تواند معنایی روانکاوانـه  هفت خوان رستم در کنار دیگر الیهداستان 
او بایـد از  . سـفر کمـال اسـت   نوآمـوز ،رسـتم ،در این معنا. و کهن الگویی داشته باشد

در ایـن آزمـون   . بگذرد تا  به کمال و یکپارچگی روانی برسـد هاي دشوار روانیآزمون
هـاي  رستم که در مراحل قبل جلوه. کنددشوار نوآموز باید سایه را بشناسد و آن را مهار

دشوارترین آزمون ها فایق آمده است، در آخرین و تلف منفی روان را شناخته و بر آنمخ
.ر قالب دیو سپید نمادین شده استنیرو داین . ترین جلوة سایه بجنگدباید با نیرومند

از شش خوان قبل و نبرد با حیوانات، گذشتن از بیابـان، نبـرد بـا    رستم پس از گذار 
توانند نمادهـاي مراتـب مختلـف    اوالد و ارژنگ دیو که هر کدام میاژدها و زن جادو و 

و قـدرت و  تـرین جلـوة سـایه را بشناسـد     اهی آنیماي منفی باشند، باید قـوي سایه یا گ
.سلطۀ او را بگیرد
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: شود که عبارتند ازی در این قسمت از داستان دیده مینکات قابل بررس
. جایگاه دیو سپید در یک غار بی بن و بی انتها است: ــ غار1

ــروه چو رخش اندرآمـد بـران هفـت کـوه     ــته گـ ــوان گشـ ــرّه دیـ ــران نـ بـ
ــید     ــن رس ــی ب ــار ب ــی غ ــه نزدیک ــکر   ب ــدرون لش ــرد ان ــه گ ــد ب ــو دی دی

)106، ص2ج 1379فردوسی،(
-، داسـتان هاي رمزي و کهن الگویی است که در آثار مختلف دینیغار یکی از مکان

در قرآن اصحاب کهف . ها قابل مشاهده استها و حماسههاي عاشقانه و بزمی، اسطوره
هنگام . پرداختت میپیامبر در غار حرا به مناجا. گیرنددر غار در پناه پروردگار قرار می

گـاه بسـیاري از   غار نیایش. غار ثور پناه گرفتند، ایشان به همراه ابوبکر درهجرت پیامبر
یکـر  در هفت پ. ون مهر پرستی و زرتشتی  بوده استچگران ادیان دیگر عابدان و نیایش

غـاري  ،کندري که افالطون در جمهور توصیف میغا. شودنیز بهرام در غاري ناپدید می
. استرمزي 

غـار نمـاد ناخودآگـاهی اسـت یعنـی تـاریکی کـه در پشـت         ،در روان کاوي یونگ
ترین خـوان،  چنانکه در این داستان نیز دشوارخودآگاهی نهفته و تسخیر آن دشوار است

کسی که به چنین غاري یعنی غاري که همه در خود دارند و یـا  «. نبرد با دیو سپید است
از فراینـد  هفته است گام نهد بـدواً خـود را جزیـی   به تاریکی که در پشت خودآگاهی ن

ر ناخودآگـاه  از طریق نفوذ ناخودآگاه با محتویـات ضـمی  یابد و ناخودآگاه دگرگونی می
ت بـه معنـایی مثبـت یـا     حاصل آن شاید تغییر شدید شخصـی . کندخود ارتباط ایجاد می

ـ ،از نظر یونگ.)90، ص1368یونگ، (»منفی باشد ت و تسـخیرناپذیري  غار بیانگر امنی
از اینرو دیو سپید سایه قوي کمین گرفته در اعماق ناخودآگاه است که . ناخودآگاه است

تر سـایه را قـبالً   همچنین قهرمانی که مراتب کم رنگ.شناخت و تسخیر آن دشوار است
اي دشـوار از فراینـد   اید به این غار گام نهد تا مرحلـه شناخته و بر آنها فایق آمده اینک ب

پیـروزي قهرمـان بـه معنـاي     . دگرگونی را تجربه کند و با دشوارترین مرتبۀ سایه بجنگد
غار محل والدت مجدد است یعنی آن گودال مخفی که انسان در «. والدت مجدد اوست
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کسی که به چنین غاري گام نهـد  .)89، صهمان(» آن محبوس می شود تا پرورده شود
ت و توانـد تغییـر شـدید شخصـی    آن مـی حاصـل به ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ کرده و 

د باشدوالدت مجد.
که فریدون ضحاك پس از این. ي نمادین و رمزي دارددر داستان ضحاك نیز غار معنا

را شکست داد او را در دماونـد کـوه در غـاري بـه بنـد کشـید و در حقیقـت او را بـه         
سـایه یعنـی دیـو سـپید و     رو جایگاه دو نماد پررنگاز این. هاي ناخودآگاه سپردریکیتا

.اك هر دو در غاري در دل کوه استضح
کننـد بایـد از کـوه    قهرمانانی که با سایه نبـرد مـی  . تکوه نیز مکانی کهن الگویی اس

به آزمون قدرت ،از دیدگاه یونگ صعود ازکوه.بگذرند و این خود آزمونی بزرگ است
، ص 1387، یونـگ (شتن خویش خویودآگاه ، یعنی آزمون ارادة دستیابی به خدارداشاره 

196(.
ی و دیـو سـپید و یـارانش در تـاریک    : تقابل آفتاب و روشنایی با تـاریکی و سـیاهی  -2

ی روز و آفتـاب خـواب  و قابـل    انـد و در روشـنای  سیاهی بیدار و غیـر قابـل شکسـت   
. اندشکست

از ، راهنمـاي او، کـه خـود    اوالد. رسد هوا تاریک اسـت وقتی رستم نزدیک غار می
مثبـت  هاي سایه است که کنترل شده و تحت سلطۀ رستم در آمده و خویشـکاري جلوه

:کند که تا برآمدن آفتاب درنگ کندیافته است، به او توصیه می
ــاب    ــون آفتـ ــت اوالد چـ ــدو گفـ شود گـرم و دیـو اندرآیـد بـه خـواب     بـ
ــر  ــی مگـ ــروز باشـ ــو پیـ ــان تـ بریشـ

ج

ــگ  ــد درن ــرد بای ــان ک ــک زم ــون ی کن
جـــز از جــادوان پاسبــــان انــدکی   نبینــــی نشســــته یکــــیز دیــــوان

ــر   ــی مگـ ــروز باشـ ــو پیـ ــه تـ اگــــر یــــار باشــــدت پیروزگــــــربدانگـ
ــتاب   ــتن ش ــه رف ــتم ب ــچ رس ــرد ای ــدان تـــا برآمـــد بلنـــد آفتـــاب    نک بـ

)106، ص2ج ، 1379فردوسی، (
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پـاي  ازکند و آنهـا را  ن روشنایی رستم به دیوان حمله میپس از طلوع آفتاب و سر زد
. شودورد و آمادة نبرد با دیو سپید میآدر می
هـاي ایرانیـان اسـت و در حقیقـت     ترین اندیشهد تاریکی و روشنایی که از دیرینهنبر

شود و نشان نبرد نیروهاي مثبـت و منفـی روان   جا نیز دیده می، ایننبرد خیر و شر است
ناخودآگـاهی و فراموشـی و   ها مرگ وو تاریکی سمبل رازها و ناشناختهسیاهی«. است

.)80، ص1372شمیسا، (» سقوط است
سایه همان تـاریکی درون  . اندسایه و تاریکی یگانه. دآگاهی استتاریکی نشانۀ ناخو

رو دیـو سـپید و یـارانش در    از این. از جنس تاریکی و همرنگ با آن استسایه .  ماست
تظر بود تـا بـه خـواب رونـد و     باید من. ندهستتاریکی زنده و بیدار و غیر قابل شکست 

-روشنایی به یاري قهرمـان مـی  . استتضعیف شوند و این در روشنایی و آفتاب ممکن
ستم بـه کمـک نـور یعنـی     ر. ندهستنور و روشنایی رمز خودآگاهی، شعور و روح . آید

.تواند بر دیو سپید یعنی سایه منفی ناخودآگاه پیروز شودخودآگاهی می
تن دیو سپید نیـز  چه گفته شد، ختگی شدیدي دارد عالوه بر آنیتیرگی با دیو سپید آم

تیرگی و پنهان بودنش در غار تاریک و دوزخی که نمـاد ناخودآگـاه تسـخیر    . تیره است
. ناپذیر و منفی است، دیدن و شناختن آن را بـراي قهرمـان بسـیار دشـوار کـرده اسـت      

:ه خورشید تشبیه کرده است قهرمانی که در پیوند با روشنایی  است و فردوسی او را ب
ــپید   ــو سـ ــوي دیـ ــه سـ تابنـــده شـــیدبیامــــد بـــه کـــردار وزان جایگـ

ــردار   ــه ک ــی دوزخب ــاریک ــدغ ... ناپدیــد تیـــرگی  ازتــن دیـــو  دی
ــده ندیـــدتیرگـــیاز آن  ــد جـــاي دیـ ــه آرمیــ ــر ان جایگــ ــانی بــ زمــ

ــده بشســت  ــد و دی ــکدر آن جــاي چــو مژگــان بمالی ــی بجســتتاری لخت
ــه ــاریکیب ــد ت ــوه دی ــی ک ــدر یک ــده ان ــر شـ ــارسراسـ ــدغـ از او ناپدیـ
جهـــان پـــر ز پهنـــاي و بـــاالي اويروي و چون شـیر مـوي  رنگ شبهبه 

ــاعد ســیاهســوي رســتم آمــد چــو کــوهی  ــنش سـ ــاله ،از آهـ ــن کـ از آهـ
)107، ص2ج ، 1379فردوسی، (
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همچنـین رسـتم پـس از    . در این ابیات تکرار تیرگی و سیاهی داللت بر تأکید اسـت 
ز آن  جستجو در تاریکی دیـو  ت بینایی و پس امژگان مالیدن و چشم شستن یعنی تقوی

ـ    . شناسدرا می د نـ ت بلاین نیز نشان دشواري شناخت عمق سـایه و نشـان تـالش و هم
رونـد و  ت هست که به شناخت سـایۀ خـود مـی   در مردان بزرگ این هم. قهرمان است

هـاي  یـن مـردان بـزرگ را در عرصـۀ داسـتان     ا. را بشناسـند خواهند خویشتن خـود  می
.توان دیداي، حماسی، عرفانی و مانند آن میاسطوره

و ایـن سـپید   .ها را به شیر تشبیه کرده استاي این دیو سپید است و فردوسی آنموه-3
تـرین نمـاد خـرد و پیـر خـرد      همان گونه کـه زال بـزرگ  . مویی نشانۀ پیري سایه است

ترین و ویرانگرترین و پیرترین مرتبـۀ  ي است دیو سپید نیز که نماد پلیدپید موشاهنامه س
، نمـادي از  منـان و ریمـن ری » دیـوان دیـو  «دیو سپید چونان «. سپید مو استسایه است،

کار است و نمایان ترین تواند بود که شکستش دشوارترینترین بت میبزرگترین و ستبر
-، دیدگان تیره و خیره بینایی مـی »مرگ من«و دیو سپید با از پاي در آمدن .... ،»دستبرد«

، ص1381کـزازي،  (» رونـد مایه و نمودهاي بی بود، از میان مـی هاي بییابند؛ زیرا سایه
هاي دو سویۀ شاهنامه دانسـت کـه یکـی    توان از دیگر یگانهدیو سپید و زال را می). 51

هاي سایۀ این دو از عالی ترین نمونه. در سویۀ منفی و دیگري در سویۀ مثبت قرار دارند
. ندهستمنفی و پیر خرد 

د و دهد و او را بـه تفـرّ  تولدي دوباره و حیاتی جاودان میکشتن دیو سپید به رستم-4
.مردن از زندگی ناآگاهانه و زنده شدن به حیات آگاهانه است. رساندکمال می

زنــده ام جــاودان ،بمانــد بــه مــن  به دل گفـت رسـتم گـر امـروز جـان     
ــپید   ــو س ــت دی ــه دل گف ــدون ب ــه از جــان شــیرین شــدم ناامیــد    همی ک

)107، ص2ج ، 1379فردوسی، (
این نیـز  . شودایی کی کاووس شاه دربند ایران میمرگ دیو سپید موجب بینایی و ره-5

د است یعنی جذب و تحلیل سـایه و دسـتیابی بـه    به معنی رسیدن قهرمان به کمال و تفرّ
مـرگ دیـو سـپید نیـز     . ، بازگشت دوباره اسـت پارچگی روان و بازگشت او به پارسیک
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هـاي  ط و خزیدن بـه تـاریکی  مرگی نمادین است و به معنی از دست دادن قدرت و تسلّ
. دي نمادین استد دوباره تولّهمان گونه که تولّ. ناخودآگاه و نهفته شدن است

شود، فراینـد فـرد یـا    یا تفرّد نیز نامیده مید دوبارة روانشناختی، که خودپرورانی تولّ
هـاي متضـاد در یـک    فرایند یکپارچه کردن قطب،خودپرورانی. انسان کامل شدن است

مـام عناصـر   این فرایند به معنـی آن اسـت کـه شـخص ت    . فرد همگون و متجانس است
فراینـدهاي روانـی از رشـد بـاز     زکند به طوري که هیچ یـک ا کارکردي را یکپارچه می

ـ  اند، به خودپرورانی رسیدهکه این فرایند را پشت سر گذاشتهافرادي. ایستندنمی ر انـد، ب
-را تشـخیص داده ) سـایه (اند؛ جنبۀ تاریک خودشان ترس خود از ناخودآگاه چیره شده

یابـد، و  ول زندگی شخصی به تدریج تکامل مید فرایندي است که در طفرایند تفرّ«. اند
ـ . ... دهـد دوم زنـدگی روي مـی  ۀاین تکامل بیشتر در نیمـ ی توجهبه طور قابل  ت فردی

معموالً هدف یا ایده آلی براي یک جوان نیست، بلکه بیشتر مطلوب براي شخص رشـد  
که در مسیر وقوع این موضوع در میان مردم میان سال نادر نیست، آنهایی. ... یافته است

و فقـدان معنـی در   ک احسـاس خـأل  اند و به طور ناگهانی با یـ زندگی خود موفق بوده
.)85ـ 86، صص1374فوردهام، (» شوندزندگی بیدار می

رسند که بتوانند ناهشیار خود را نادر است و تنها کسانی به آن میخودپرورانی نسبتاً
کنار آمدن با ناهشیار فراینـد دشـواري اسـت کـه بـه      . ت شان جذب کنندشخصیدر کلّ

ط آدم خودپرورانده نـه تحـت تسـلّ   . ت شرور سایه نیاز داردشهامت مواجه شدن با ماهی
ت تعادل هاي شخصیخودهشیار، بلکه بین تمامی جنبهفرایندهاي ناهشیار قرار دارد و نه

توانند با دنیـاي بیرونـی و درونـی شـان ارتبـاط      افراد خوپرورانده می. ر کرده استبرقرا
دهنـد  قدامات موافق بـا آن را انجـام مـی   اکنند ودر دنیاي واقعی زندگی می. ر کنندبرقرا

-هـا نمـی  ها خودآگاه وافري دارنـد آن انسانبسیاري از .)147، ص1388فیست، :ك.ر(

از . پرمایگی و سرزندگی ناخودآگاه شخصی و جمعـی خـود را تشـخیص دهنـد    توانند 
سوي دیگر کسانی که تحت سلطۀ ناخودآگاهشان قرار دارند اغلب بیمـارگون هسـتند و   
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بنابراین باید در فرایند خـودپرورانی  بـین ایـن دو بعـد     . ها یک بعدي استت آنصیشخ
.تعادل برقرار شود

هاي اجتماعی سایه در شاهنامهجنبه
توانـد در کنـار جنبـۀ    ه آمد در روانشناسی یونـگ سـایه مـی   همان گونه که در مقدم

گیـري آن دخالـت   زیرا از یک سو ناخودآگاه جمعی در شـکل  . فردي، جمعی نیز باشد
توانـد  عدم شناخت درست و بـه موقـع آن مـی   دارد و از سوي دیگر شناخت درست یا

. خوبی مشهود استاین ویژگی سایه در شاهنامه ب. دنتایج اجتماعی متفاوتی به بار آور
هـاي  ند، جنبـه هسـت هـاي سـایه در شـاهنامه    تـرین نماد ضحاك و دیو سپید که از مهـم 

هاي فردي و نتـایجی کـه در زنـدگی فـرد و     و در کنار جنبهدنداراجتماعی بسیار قوي 
ـ  . انددارند، داراي نتایج اجتماعی مهمیروح و روان او  ت فـردي  جمشید عالوه بـر هوی

ی او بسیار مهمت اجتماعی و ملّخود شهریار ایران است و هوی  ت فـردي  تـر از شخصـی
ط شهریار ایران  نیز مسـلّ ط بر شخص جمشید، بر ایران و ضحاك عالوه بر تسلّ. اوست

، در تقابـل بـا قهرمـان    وه بر این که سایۀ شخص رستم اسـت دیو سپید نیز عال. شودمی
ت شناخت ایـن  یاهم. یار ایران را به بند کشیده استی نیز هست و کی کاووس، شهرملّ

نوع سایه در این است که خدمتی دوجانبه یعنی فردي واجتماعی است و عالوه بر ایـن  
جـا کـه   از آن. رهانـد ز آسـیب و نـابودي مـی   رساند جامعه را نیز افرد را به کمال میکه 

مختلف از جملـه  هاي اجتماعی موضوعاتی و جمعی است، جنبهاي ملّشاهنامه حماسه
تحلیـل روانکاوانـۀ   این در حالی اسـت کـه در   . خوبی نمایش داده استکهن الگوها را ب
ی هـاي عرفـان  مثالً در داستان. تر استتر و ضعیفهاي اجتماعی کم رنگآثار دیگر جنبه

شناسـد و کنـار   هاي منفـی درون را مـی  گذرد و جنبههاي دشوار میکه سالک از آزمون
نهـد، نقـش   کند و هفت شهر عشق را پشـت سـر مـی   نهد، با اژدهاي نفس مبارزه میمی

بـر  نیسایه  ضغیف و کم رنگ است و پیروزي یا شکسـت سـالک تـأثیر چنـدا    جمعی 
مـردم  . نظـر اسـت  سیاسـی نیـز مـد   ما در شاهنامه نتایج اجتماعی و ا،گذاردجامعه نمی
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ر ثّؤحضور دارند و پیروزي یا شکست قهرمانان بر اوضاع سیاسی و اجتمـاعی بسـیار مـ   
.است

ـ  . ت اثر ادبی استویژگی فوق، نتیجۀ ماهی ی، حماسـی و  شاهنامه اثري جمعـی، ملّ
فـانی داراي  هاي عرا آثار درونگرایانه مانند داستاندر مقایسه ببرونگرایانه است و مسلماً

هـا  هـا و برداشـت  اینرو در کنار درونی ترین تحلیـل از. تر استهاي اجتماعی بیشجنبه
.هاي بیرونی و اجتماعی را نیز از آن  دریافتتوان تحلیلمی

گیرينتیجه
کهن الگـویی ماننـد قهرمـان،    اي از عناصر سی فوق بیانگر این است که مجموعهبرر

اي منسجم و به هم پیوسته براي رسیدن بـه  سایه، آزمون و مانند آن، به گونهد، آنیما، تفرّ
هـا را حامـل معـانی عمیـق و     گرد آمـده و آن هاي شاهنامه ستانهدفی خاص دربرخی دا

. رمزي کرده است
ــددي داردکهــن الگــوي ســایه در شــاهنامه نماد  ــا، گــرگ و . هــاي متع ــو، اژده دی

هـاي سـایه   توانند نماددیگر موجودات اهریمنی شاهنامه میسایرحیوانات وحشی، مار و 
خص تـرین نمادهـاي سـایه در    ترین و شـا ضحاك و دیو سپید از قوي. وب شوندمحس

.اندشاهنامه
تـرل  قهرمان بـراي رسـیدن بـه کمـال بایـد سـایه را درسـت بشناسـد و آن را در کن        

تقابل جمشید با ضحاك  و تقابـل رسـتم بـا دیـو سـپید از دیـدگاه       . خودآگاهی درآورد
سایه در مسیر رسـیدن بـه   روانکاوي یونگ از نوع کشمکش و تقابل خودآگاه قهرمان با

.تفرد است
جمشید خودآگاهی است که از شناخت درست و به موقع سایه درماند و در نهایـت  

.و را گرفتروان ات یپارچگی و کلّط  شد و یکسایه بر او مسلّ
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ترین نمـاد سـایه   الگویی شاهنامه، دیو سپید پررنگترین قهرمان کهنرستم، شاخص
د ط یافت و بـه کمـال و تفـرّ   را در آخرین مرحلۀ آزمون هفت خان شناخت و بر او تسلّ

.رسید
لـی  ورسـد نظـر مـی  اگرچه سایه  جنبۀ تاریک و تیرة روان است و معموالً منفی بـه  

ه بـه تقابـل بـا    ترین نتـایج مثبـت آن ایـن اسـت کـ     از مهم. راي نتایج مثبتی نیز هستدا
اد و تقابل منشأ انـرژي روانـی   اد دارد و همین تضّپردازد و با آن تضّخودآگاه قهرمان می

مات آورد و مقدرد و از رکود و ایستایی بیرون میداشود و قهرمان را به تال ش وا میمی
نبرد با سایه اگرچه آزمونی دشوار است ولی سازنده و تعالی . کندفراهم میکمال وي را 
.بخش است

ـ سایه در شاهنامه کـه حماسـه   ی فـردي و  ی و جمعـی اسـت، صـرفاً موضـوع    اي ملّ
هاي اجتماعی بسیار نیرومند و ملموس است به طوري کـه  شخصی نیست و داراي جنبه

شود و شکست خوردن از آن به معنی موجب رهایی فرد و جامعه می،پیروز شدن بر آن
و اشـاره، بـراي   جنبۀ اجتماعی که یونگ، اگرچه به اختصار. شکست فرد و جامعه است

. اي داردت ویژهیخوبی در شاهنامه قابل مشاهده است و اهمسایه قایل شده ب

هایادداشت
پس از چند سال شـاگردي  . روانشناس و روان پزشک سوئیسی و شاگرد فروید بود،یونگ-1

فروید و همکاري با وي از او جدا شد و سال هاي زیادي از زندگی خـود را صـرف شـناختن    
یونگ با وجود اختالف نظر با فروید ، در نظریۀ خود اصولی از نظریـۀ  . انسان کردةروان پیچید

یونـگ نظریـۀ خـود را    . دکـر ودآگـاه را پـذیرفت و آن را مـنعکس    از جملـه اعتقـاد بـه ناخ   او
»توان نظریـۀ  ارد مینامید ولی به دلیل تأکیدي که بر ناخودآگاه د» تروانشناسی تحلیلی شخصی

.هاي روان کاوي دانستترین نظریهاو را  از مهم
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