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Abstract
In Carl Jung's theory, ‘persona archetype’ or mask is a guise that any person uses in
connection with Expectations and social, cultural and traditional standards and replying
within archetypal needs. In fact, persona is a role that society expects an individual to
play and its aim originally is to influence others and to cover individual's real inner
nature. Persona is individual's social character against his private character that he
presents to the world unconsciously. In this descriptive-analytic article, we have studied
persona archetype in dialogues and encounters of characters of the Siavash story in
Shahnameh of Ferdowsi. It has been shown in this article that Siavash and Kavoos do
not face the harmful mask in their talks or behaviors due to having godfather qualities.
In the article we have presented that main character of the story, Siavash, hasn't any
dialogue and encounter combined with persona, conversely, most dialogues and
encounters by using persona archetype are from two malevolent characters of the story,
Sudaveh and Karsiuse and all their persona are devilish and negative.
Keywords: Persona, Archetype, Shahnameh, Siavash Story, Dialogue

*

Corresponding author

فخلنارهررننناسیادبفارسی( ل ی-پژیهیی)
رهاینتپژیهشیفنایریدانیگاهاصفهان
سالپنجاهیچهارم،دیرهیفیف،سالدهم
ن ارهسوم(پااپی،)82پایاز،1827ص

58-85

تاریخیصول،1825/19/97:تاریخپریرش1826/02/01:

نقابهای سودمند و زیانبار در داستان سیاوش


خدابخش اسداللهی -جعفر عشقی
چکیده

کهن الگوینقابیاپرسونادرنظریةیونگ،صورتکیاستکههرفررددرارتاراب راانرظارهرایرهاارهرایایر را ی،
فرهنگی،سنرییناز رایپاسخگویی هاحرااجهایکهنالگوییدرینخود،ازآن هرهریگارد.دریاقعپرسرونانقیری
استکهایر اع،انجامآنراازفردانرظارداردی هطورکلیهرف آن،تثیارگرراری رردیگررانیپونرانفنطااهرتی
راهاتیاقهیدرینینرص

اسرت.پرسرونادر را ررنصخراتخخوصریفرردقررارداردیدریاقرعنصخراتیرا

نصخاتهایایر ا یایستکهفرد هطورناخودآگاه هیهان رضهریکنف.اینپژیهش هریشتوصافی رتحلالی


الگویپرسونادرگفتیگوهرایرفرارهراینصخراتهرایداسررانسراایشدرنراهنارة


استیدرآنکهن

انجامنفه
فردیسی ررسیرینود.دراینرقالهنیاندادهنفهاستکهساایشیکاییس هساب رخورداریازفرهایزدی،در
یگوهایارفرارهایخود،نقابزیان ار رچهررهن ریزننرف .ایرررینگفرتیگروی رخروردیکره رااسررفادهاز

گفت
کهنالگویپرسونادرداسرانساایشآرفه ،رایدیچهرة فنهاداینداسرران،یهنریسرودایهیکرسراوزاسرتیه رة
پرسوناهایآنانازنوعزیان اراست .
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ههم هکارریرید؛درآغازدر ارةن ایشهایتئاتر هکارریرفتی«درتئاترکالسا ریری،نقا ی ودکه رازیگران
راساسنقییکه ر هفهدانرنف ،هچهرهریزدنف»(ر ر .)662:1820،
پرسونادراصطالحاد ی،رسئلهایکارالًخودآگاهاستیدرآیاراد ی هصورترنریایرینرهریراداسرران رکره
راییایلنرص »یدرنرهر ره

داسرانینهرازدیفگاهای اانرینود رن ودرییا ف.اینرنریاییدرداسران ره«
«رننهری»رهری است.گفرنیاستکهپرسونا یتردیفخودنرا ریرانویسرنفه رچنانکرهدرزنرفگیریزرررهاش
ی آفرینرفتراخواننرفهازز رانای رهدناراینرهری
هسترناست؛ لکهنصخاریاستکهنا ریانویسنفه،آگاهانهر 
داسرانیاردنود(ر اهاان.)972:1831،پرسوناالزمناستنصخاتداسرانی انف؛ لکه رهصرورت«رؤلر ضر نی»
).ازاینریپرسونار کناست اراییداسرانیانهریکیناانف؛حریاگر
ریتوانفرهرفینود(یل ،1875،ج 464:8
داسرانینهر اناوةایلنص

رفردنونرهنود(رارصادقییرارصادقی.)128:1877،اینرایی،نری یراحاروانی

غاریانفارهمریتوانف انف(رفرسی)34:1820،؛ راین ونهفررنگا دررررانچیرمهرایش،پرسروناییاسرتکره
نویسنفه اایراارزاتسااسیراتثیافریکنفیحکورتدیکراتوریراریکو ف(رارصادقییرارصادقی128:1877،ی
هایزنفگیخودریگویف(ر اهاان،)972:1831،پرسوناییاستکره

.)124رایی و کورنازکهازانفییههای اطفه
ریکنف .
صادقهفایت اآن،داسرانراریایت 
دررحفیدةنهرنازازرایینهر«صفایپایآب»(سپهری 967:1875،ه هف)،سریدةسهرابسپهریرریتروان
نام ردکهرنِنهرییاپرسوناییاستکهسپهری اآنازدیفههایادراکهایخودسصنرریگویرف(ر اهاران:1831،
)972یازنراییدرنهر«ازرویههای رقعپوشکا لی»،سریدةساف لیصالحیکهرنِریایییاپرسوناییاسرتکره
نا ردرقالبای ایرهایشراآنکارریکنف(صالحی.)951-942:1838،فریغفرخزادنارزدرنرهر«کسریکرهر رل
هاچک ناست»،نقابدخرریسادهلوحیخاالپردازازینوبرا رچهرهریزنفیازز انایانرظارینرارینرا اران
ریکنف(رفرسی .)34:1820،

ایننقابها ااصطالحنقابدرریاننناسییونگتفایتیاساسیدارد.ه ةاینن ونههانقابهاییهسرنفکهنا ر
آفرینف؛ارانقابدرریاننناسرییونرگ،کهرنالگروییاسرتکرهاز

یانویسنفهآنهارا اهففیییژه هطورخودآگاهری
تجر ههاینژادیسرچی هریگارد.هزارانسالاسرتکرهنااکرانانسرانهرا رهسرابهراییراننرفرضرایت صیریی
سودرنف ودن رایایراینقشایر ا ی،نقاب رچهرهریزننف(پورافکاری)1104:1876،؛ هه انسرابیونرگ رر
این ایراستکهاینتجر هدرناخودآگاهی هیانسانها هیادگاررانفهاست(گورین)177:1273،یاکنرون رهفررد
آرادگیریدهفتارفراریراآنکارکنفکه هرفرارنااکانشدرروقهارتهرایریرا هنرااهاسرت(نرولرز،1879،ج:9
.)809پرسونارا طهاینزدی  ارن() Egoدریایگراههسررةررکرزی صرشخودآگراهاهرندارد؛اررا رههراچییره
خودآگاهانهآفریفهن ینود(کاک  .)167:1873،
یونگایناصطالحراررراد  انو یراس ریدانفکهانسانها رایپنهانکردنییژگیهراییاقهرینراناسررفاده
ریکننف( السکر.)52:1834،پرسونایسالهایرادراخراارفردریگراردتانصخاتکسیراتجسم صیفکه رهطرور
قطهیخ ودایناست.پرسونانقابیان ایخارییاستکهنص

در را رنگاه وری هن ایشریگررارد؛ راایرن

هف که انناسانفنخود،تثیاریرطلوب ریایگراردی ا ثنودیارههایرافردیپریرفرنی یناسف؛ نا راینآن
)نازریتوانناراف(هالینورد ای .)68:1875،

الگویهمنوایی(Conformity


راکهن
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افراددرروقهات های سااری،هویریانرا اکار ستی نقشدرزنفگییرا رخرورداریازیر نرشلریرص



ریکننفیا رخال ا رقادیرال اطنی،همرنگیارههرینونفییااینکهخودرادرپ ی نقابپنهانریکننفی را
ظاهرسازیچهرةدریغانیازخود هن ایشریگرارنف؛گزیفةسصناینکهپرسونا اارتاستاز« قفهایکنیریکره
هسابتالشفرد رایسازگاری ا قافههای ورییا هساباینکهفردراازدردسرریرهانف ،هییرودرریآیرف»
( السکر.)52:1834،پرسونای صورتظاهریاستکهآنرایاقهاریدی هفینازریتواننارارف(ه ران.)60:پر 
پرسونادریاقع،نصخاتایر ا ییان اییریاسرتینصخراتیاقهرییخخوصریهررک درزیررآنقرراردارد
(سااسی)72:1870،؛حریریتوانگفت« پرسوناچازیاسرتکرهنرص

یاقهراًناسرتیلراکنخروداییدیگرران

ریپنفارنفهست»(ففایی .)87:1831،

هرنص

ر کناست اشازی نقابدانره انف.نقا یکهایدررنزل اافرادخانواده هصرورتدارد،ر کرن

است انقابکارشررفایت انفیهنگاریکه ادیسرانش ه ارینریرید،نایفنقابسوری رچهرهزنف.دررج وع
هگونههایرصرل  اروقهارتهرایررفرایتسرازگار

ها،پرسونایایراتیکالریدهنف.ایتنهاخودرا

ه ةایننقاب
ریکنف(هالینورد ای .)65:1875،

کهن الگویپرسونادررفهومرنظوریونگ هدینکلدراد ااتن وددارد.درنکلنصست،درنگاهیانفییةخود
نا ریانویسنفهررجلیرینود .رای ررسییکی پرسروناینرا ریرانویسرنفه ایرفآگراهیکرارلیاززنرفگیی
احساسیانفییةایدانت.درایننوعپرسونا،نا ریانویسنفه رخال احساسیانفییرةاصرلیخروددرزنرفگی
زنفیانفییههاییرا اانریکنفکه هکلری راانفییرههرایایدر

نصخی،نقابیپرسونایفردیدیگررا رچهرهری
یهانیاقهییزنفگینصخیررفایتاست؛راننفنا ریانویسنفهایکههاچا رقادی هآزادینفارد،ارادرآیارخود
رایرسافن ههففیییژه،آزادیراریسرایف؛دراینجارصاطب انو یتناقضآنکار انزنفگینصخرییزنرفگی
ریرینود .

اد یایری ه
نکلدیگریاصلیترینن ودکهنالگویپرسونادراد اات،درگفراریرفرارنصخاتها ،رهییرژهنصخراتهرای
داسرانیاست.هری ازنصخاتهادر رخورد اروقهاتهایافراد،گاه اپرسوناظاهررینونفیچهرةاصرلیخرود
رادرپیتآنپنهانریکننف .

راینناختیکی کهنالگویپرسونا ،هرهگاریاز نخرگفرتیگرو( )Dialogueسرااراه ارتدارد؛زیرراکرم
هایانفییههارااندییاچنرف

ریتوان فین ررسیاین نخر،پرسوناراکی کرد«.گفتیگو هرفهومدادیسرفاحساس
نصخاتاست»(آار.)1172:1831،درانفییةرهاصرناز«گفتیگونیانةتاادل انچنفینض ار()Conscienceاسرت
کهدریستییویارتاابازطریقرا طةررقا لهسرنف»(کهن وییپوریه کاران .)994:1831،

ررسیگفتیگوینصخاتهایداسرانی رایکی پرسوناهایاحر الیافراد،اه اتییژهایدارد؛زیرراپرسرونا
در رخوردیتقا لنصخاتهادرایر اع هییودریآیف.راصائال اخرانرهرقفاست«ایراد ری رصرهایاسرتکره
چنفصفایاچنفنوعگفر اندرآن هتاادلگفتیننودیریپردازنف.هاچکفامازایرنصرفاهایراسرصنهراپفیرفهای
کالریناست؛ لکهپفیفههاییایر ا یهسرنفیازاینریرحخول وارلتهارانکننرفةررهرفد،ازی لرهطاقرهیگرریه
ایر ا یییارهةز انیهسرنف.سصنهرنص

 ،اانگری فردیتخود سرنفیازپراشنرکلگرفررهناسرت؛ لکره

یگوپفیفریآیف»(آ رارزیهارپهام .)23:1837،


نصخاتایدریریانگفت
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اتویه هاینکهیهاناد اات،تفایتاساسی ایهانیاقهیدارد ،ررسییکی کهنالگویپرسونادرایرنیهران
غاریاقع ،ساارسصتتریپاچافهترازیهانیاقهیاست.دریهانیاقهی،قرینههایگوناگونی هیزگفرتیگرو ررای
نناختپرسوناییوددارد؛ارادریهاناد اات،کی پرسوناینصخاتهایا راتوضرامرسررقامنرا رینویسرنفه
گرانجامرینود .هه انساب ررسری

یگوهاینصخاتها اه فی

است رکهاین ساارکمرخریدهفرییا اگفت
یگوهااساسیتریندسر ایةپژیهیگر راینناختیکی پرسوناهاینصخاتهایداسرانیاست .


گفت
2ـ داستان سیاوش
ساایش،فرزنفکاییس ناهاستکهازدخرریتورانی هدنااآرف.رسرمایرادرکودکی،آیانآزادگییینگینرکار
آروختیچون رزییالپهلوانانیافت،نارادریاشسودایه رایدل اختیایرا رهخرودفراخوانرف؛ارراسراایش
نپریرفتیدرنراجه،سودایهایرا هخاانتررهمکرد.ساایش اخیمکراییسری رهرینرف.اینراگزیر ررایایارات
یگناهیخود،ازرااناناوهیآتشگررکرد.ای یهاچزیانیازراانآتشتفرهگرنرتتراراسرریگفررارشرا رایر
کننف.ساایشپ ازچنفی ،اسپاهیاناوه هینگافراساابرفتی اایصلمکرد.کاییسازاینکارخینودناودی
درناره ایساایشراسرزنشکرد.ساایشرنجافهنفی هتورانرفت.افراساابیپاران،رقفمایراگراریدانررنفی
دخررانخود،فرنگا ییریرهرا هایدادنف.ساایشسپ  هخرنرفتیکنگدزرا ناکردیدرآنجارسکنگزیرف.
سرانجام،نارورانتوران ،ه ییژهکرساوز ،رایرن  ردنفیافراساابرا هکیرنای رانگاصرنف.افراسااب،فررانقررل
ساایشراصادرکردیخونناهزادةرهخومرا رزرانریصت(فردیسی،1832،ج .)864-909:9
داسرانساایش،یکیاززیااترینیتثیارگرارترینداسرانهایح اسةرلیایراناستی هگفرة رخریانفییر نفان،

نسات هه ةداسرانهایاسطورهاییح اسیناهناره ،صشررکزی هن ارریرید.ریتوانگفتساایشپنفانرهای
کاهانییرحوری رایپافایشه ةاسطورههایناهنارهاست(رزداپور .)66:1862،رپایةایننظریه،ساختاصرلیی
نااناسطورهایدرداسرانهایناهناره ،چازییرززادنینرهادتسراایشی راززاییایدرکالارفکاصسرریناسرت
(ه ان .)78:ایرر نرایههایرفاهامنهادینداسرانیدرسراسرناهنارهراننفکان،سررم رر ریگنراه،نرهادتیقررل
یوان،پاکیکان خواهییتالشرقفسگریهی رایآن،دریاقعتکرار نرایههایرفاهام ناادیداسرانساایشاسرت
ترپفیفاررینود(ه ان .)65:

کم 
رنگ
کهدراینداسران اتثکاف ایرریدر صشهایدیگرناهناره 
نا راینداسرانساایش خارهی ناانناهنارهاستیپژیهشی ررسیایرنداسرران سرااراه ارتدارد.دریاقرع
ریتوانته رامداد .راتویره رهایرنرسرئله
نراجةهرپژیهیی ررییاینداسرانرا ار ایتاحرااب ،هه ةناهناره 
داسرانساایش رای ررسیکهنالگویپرسوناانرصابنف .
3ـ پرسونا در داستان سیاوش
درنهرهایغارداسرانی،چهدرنهرنویچهدرنهرکهن،ه ةنهر ای رنِنهرییاپرسوناریایترینود؛ارادر
آیاریراننفناهنارةفردیسیکهی ریایتداسرانیاست،نهی پرسونا لکهپرسوناهایپرن اری هکاررفرهاسرت.
نا ردراینگونهنهر،لحظه هلحظهچهره وضریکنفیحریگاهی اپرسونایزنیگاهی اپرسونایررددرنرهر
پفیفاررینود.فردیسینازدرداسرانساایش،پرسونایانقابه ةنصخاتهاییرا هچهرهریزنفکهازز رانآنران
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سصنریگویف .

پرسونادریایگاهکهنالگو ،هدینکلدرداسرانساایشدرخور ررسیاسرت.نرکلنصسرتآندر ارتهرایی
استکهریایتداسرانینفارنفیفردیسیدرآن اتها،حالیانفییهیدیفگاهخرودرا ارانرریکنرف؛ رراین ونره
فردیسیدر اتهایآغازینداسرانساایش،انفییههایخوددر ارةخردیخردرنفیرا اانکردهیدرپایرانداسرران
رهرییهانیلزیمدلناسرن هآنسصنگفرهاست(فردیسی،1832،ج901:9ی .)876

نازاز ی
فردیسیدرداسرانساایش،هریاحالیانفییةخودرا اانریکنف،هاچپرسونایینفاردیهاچدیگانگیایراران
هایایدراینداسرانیانفییههاینصخیایدیفهن ینود .


انفییه
دیراننکلن ودکهنالگویپرسونادرداسرانساایش،درگفراریرفرارنصخاتهایداسراناست .هطورکلیدر
آیاریکه هصورتریایتداسرانیهسرنفیدرآنهانصخاتهایگوناگونینقرشپرردازیرریکننرف،اساسریتررینی
اصلیترینن ودکهنالگویپرسونادرگفراریرفرارنصخاتهای رخوردآنان رایکرفیگردیرفهررینرود.سراایش،
سودایه،کاییس،رسرم،افراسااب،پاران،فرنگا ،کرساوز،گرییزره،کاصسری،نصخاتهرایاصرلیهسررنفکرهدر
نکلگاریاینداسراننقشدارنف .

ا ررسیگفتیگوهایرفرارایننصخاتهادرداسرانساایش،پرسوناهایایرنافررادآنرکارررینرود.ازراران
نصخات هایاصلیاینداسران ،ایررینپرسرونا ررایسرودایهیکرسراوزاسرتیدیگررنصخراتهرادرگفرراری
رفرارنان،یسرهگریصرهپرسونادارنف .

3ـ 1پرسونا در گفتوگوهای سوداوه
سودایه،دخررناههارایرانیه سرکاییس ،هتهااراسرطورهای،خررداهری نریکراییسنراهاسرتیییرودای
سرآغاز سااریازرنجهاینور صریهاییاستکهکاییس هآنهادچارررینرود(یراحقی)436:1836،؛اررادرایرن
رقاله،سودایهیدیگرنصخاتهانهازدیفاسطورهای لکهازدیفداسرانییدریایگاهی نصخاتداسرانی ررسری
گفتیگرو راکراییسنراه
گفتیگوازسودایه ااننفهاستکه اارتاستاز 19:
رینونف.درداسرانساایش 90،
(فردیسی،1832،ج)982،987،988،981،980،992،996،995،999،917،917،919:9؛6گفتیگرو راسراایش
(ه ان)994،998،991،990،912،916:؛1گفتیگو اهار ف(ه ران)913:ی1گفرتیگرو رازنحارلرةیرادیگر
گفتیگوازاین90رورد ،اپرسوناه راهاستکه هترتاب ررسیرینود .
(ه ان 11.)993:
)1درآغازداسران ،رخوردسودایه اکاییسناه،ه واره اپرسونایزنییفادارینوهردیستاستکرهسراایش
راراننففرزنفخودریدانف؛ نا راینیقریساایش،د وتایرا هناسراننراهن ریپرریرد،سرودایهریز هرف راایرن
ناهریریدیازاییساایشتهری یسرایشریکنف :

پرسونا هپاشکاییس
بـــدو گفـــت کـــای اـــهریار ســـ اه

که چون و ندیـده اسـت خوراـید و مـاه

نــه انــدر زمــیچو کــن چــو رزنــد ــو

جهـــان اـــاد بـــادا بـــه پیونـــد ـــو

رســتش بــه ســوی اخوــتان خــویش

بـــر خـــواهران و خوـــتان خـــویش

همـــــه رویپواـــــیدگان را ز مهـــــر

پــر از خــون دلوــت و پــر از ب چهــر

نمــــازش بــــری و نمــــار وریــــ

درخـــت پرســـتش بـــه بـــار وریـــ
(همان)212 :
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سودایهچنان اپرسونایخوده اننفسازیریکنفکهگویاکاییسناهنارز رایررریکنرفایررادریدلسروز ررای
ساایشاستیایراراننففرزنفخوددیستدارد .
بــدو گفــت اــاه ایــچ ســخچ درخورســت

بــرو بــرو ــو را مهــر اــد مــادر اســت

سـ ـ هخد ســـیاوخش را خوانـــد و گفـــت

کــه خــون و پــی و مهــر نتــوان نهفــت

پــن پــرد مــچ ــو را خــواهر اســت

کــه ســوداوه چــون مهربــان مــادر اســت
(همان)

)9پ ازاینکهساایش راینصسران ار هناسرانناهریرید،کاییسازسودایهدر ارةساایشریپرسف.سودایه
کنفیچنانپاسخریدهف :

نازه چنان اپرسونایزنینوهردیستیدلسوزازکاییستهری ری
بـــدو گفـــت ســـوداوه همتـــای اـــاه

ندیــده اســت بــر گــاه خوراــید و مــاه

چــو رزنــد ــو کیوــت انــدر جهــان

چـــرا گفـــت بایـــد ســـخچ در نهـــان
(همان)212 :

کاییس،پرسونایسودایهرا ایرریکنفیچنانریانفییفکهاینپرسونارنِسودایهیخودآگاهایسرت؛ نرا راین
اایشریگویف :

هس
کــــه گفتــــار او مهربــــانی بــــود

بـــه جـــان ـــو بـــر پاســـخانی بـــود
(همان)212 :

خوانفیایریپرریرد.

)8سودایه اپاامدادن ههار ف(پردهداریکلافدارناسرانناهی)ساایشرا هناسرانفراری
ساایشدرنظرگرفرهاست؛ارا اپرسونایی رچهره،دخرررانناسررانرا رهسراایش

سودایهدر اطنش،خودرا رای
نیانریدهفتاایازراانآنهایکیرا رگزینف .

بــدو گفــت بندــر بــدیچ خــت و گــاه

پرســـتنده چنـــدیچ بـــه زریـــچکـــ ه

همـــــه نارســـــیده بتـــــان ـــــراز

کــه بوشراتشــان ایــشد از اــر و نــاز

کوــی کــهت خــوش یــد ازیشــان بدــوی

ندـــه کـــچ بـــه بـــای و دیـــدار اوی
(همان)212 :

سودایهه چناندره ة رخوردهایش اکاییسناهیساایش،اینپرسونارا رچهرهدارد؛ارایقری اسراایشدر
ناسرانکاییسناهخلوتریکنفیکسییزخودیساایشران ی انف،نصخاتیاقهیاشرااززیررنقراب اررین
ریآیردیرنحقاقیخودران ایانریکنف.فردیسیدراینجاازیاژةقخبزیاااسرفادهکرردهاسرت؛گویرا راانفییرة
پرسوناآنناستیریدانفسودایهتااینزران،پرسونا رچهرهدانرهاست :

ســیاوش بــه پاســگ چــو ندشــاد لــ

پـــریچهـــره بردااـــت از ر

بـــدو گفـــت خوراـــید بـــا مـــاه نـ ـو

گـــر ایـــدوند بیننـــد بـــر گـــاه نـــو

نخااـــد اـــدفت ار اـــود مـــاه خـــوار

ــو خوراــید داری خــود انــدر کنــار

بــه ســوگند پیمــان کــچ اکنــون یکــی

ز گفتـــار مـــچ ســـر م ـــی انـــدکی

چــو بیــرون اــود زیــچ جهــان اــهریار

ـــو خـــواهی بـــدن زو مـــرا یادگـــار

ز مــچ هرچــه خــواهی همــه کــا ــو

بر یــــد ن ــــی

ـــ

ســــر از دا ــــو
(همان 222 :و )221
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سودایهدرگفتیگوهرایخرود راکراییس،ه روارهازای رهخرو ییاری نرفییرادرریکنرفیپرسرونایزنری

نوهردیستییفادار رچهرهدارد؛ارا اتپنجمکهازز انسودایه ااننفهاست ،اطنپلارفایراآنرکاررریکنرف.
سوسودایهپرسونادانرنخودرادر را ررکراییسنراهآنرکار

این اتازدییناه سااررهماست؛دراین اتازی 
ری کنفیازسویدیگر،این اتن ودیازآنا وسرنفیسودایهاست.درنظریةیونرگ«،آنا روسزیران رار،تجسرم
ییژههنگاریکهنروانفاز نفاحساساتخرود

ت اری ازتابهایسردیییرانگریاستکه رییودزنچارهرینود؛ ه
گریزد .فینساناستکهای هفکرراراثخانوادگییرسئلههاییازایندسترریافررفیحسرا گری،کانرهتروزیی
دساسه ازیدرییرنفریکنفیازنظرریانی هیاییریرسفکهر کناستحریآرزییررگدیگرانراهم کنرف.
یقرییکیازرادینفرررد،رنریآیماینجازنرفگیرریکرنم»»

زنی ادیفنکرانةزیاایرفیررانه هنوهرخودگفت«:
(فونفرانر 937:1877،ی.)933اینگفرةسودایهنازدرتحلالکهنالگرویی رهایرنرهناسرتکرهایدرناخودآگراه،
انرهاست .
آرزییررگکاییسراد 
سودایهدر رخورد اکاییسناهیساایش،ه واره اپرسوناگفتیگوریکنفیدرینایکارالً ا ررینزیارایکرالم
رهرآرازایتفایتدارد؛اینروضوعدرخودگویییاحفیثنف ()Soliloquyساایشدرا ااتزیرکارالًآنکاراست :
ســـیاوش رومانـــد و پاســـگ نـــداد
کـــه گـــر بـــر دا پـــا

اـــیون کـــن

چنـــیچ مـــدش بـــر دا پـــا

یـــاد

بـــه یـــد کـــه از داـــمنان زن کـــن

اــــنیدهســــت از نــــامور مهتــــران

همــــه داســــتانهــــای هامــــاوران

کــه از پــیش بــا اــاه ایــران چــه کــرد

ز گــــردان ایــــران بــــر ورد گــــرد

پــر از بنــد ســوداوه گــر دخــت اوســت

نخواهــد ه ـ ایــچ دوده را مخــش و پوســت
( ردوسیو 1322و ج)222 :2

)4ساایش هدرخواستسودایهپاسخرنفیریدهف.سودایهیارهاشراپارهیصورتخودرا اناخنچاکچراک
کنانیرویکنان هیانبایریرید .


زنفیگریه
ریکنف.ای اآرفنکاییس هناسران ،ازه انپرسونارا هچهرهری

چنــیچ گفــت کسمــد ســیاوش بــه خــت

بیاراســت جنـــر و بر ویخــت ســـخت

کــه از ــو اســت جــان و دل ـ پــر ز مهــر

چـه پرهیــشی از مــچ ــو ای خــوبچهــر

کــه جــش ــو نخــواه کوــی را ز بــچ

چنینـــت همـــیرانـــد بایـــد ســـخچ

بینـــداخت ا وـــر ز مشـــکیچ ســـر

چنـــیچ چـــا

زد جامـــه انـــدر بـــر
(همان 222 :و )222

کنفیازآندیریخواهفتاحقاقتررایرارا اران


آراییسودایه،ناسرانراخلوتری
)5کاییسناهپ ازصحنه
کننف.ساایشحقاقتراریگویف؛اراسودایهه چنان اپرسونایی رصورتریگویف :

چنیچ گفـت سـوداوه کـیچ نیوـت راسـت

کــه او از بتــان جــش ــچ مــچ نخواســت

مرا خواسـت کـسرد بـه کـاری بـه چنـر

دو دســت انــدر ورد چــون ســنر نــر

نکـــردمشش رمـــان همـــه مـــوی مـــچ

بکنـــد و خرااـــیده اـــد روی مـــچ

یکــــی کــــودکی دار انــــدر نهــــان

ز پشــــت ــــو ای اــــهریار جهــــان

ز بـــن رنـــنو کشـــتنبش نشدیـــد بـــود

جهــان پــیش مــچ نــر و اریــد بــود
(همان)222 :
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کاییسناه،حقاقترا ا ررسیدررییا فیگناهکاریسودایه رایشآنکاررینود .

گریریکنف.ایزنی ارداررازر ساارریدهرفتراینارنشرا


است،چاره
ناهرسوانفه

)6سودایهکهپاشکاییس
سقطکنف؛سپ خودشچنانیان ودریکنفکهینانشسقطنفهاست.کاییس رر راالیسررایحاضررررینرود.
گویفکهرنحقاقیایدرپیتآنپنهاننفهاست .

سودایهه چنان اپرسونایی رچهرهسصنری
بخاریـــــد ســـــوداوه از دیـــــده ب

بـــدو گفـــت :رواـــچ بخـــیچ تـــاب

همــیگفتمــت کــو چــه کــرد از بــدی

بـــه گفتـــار او خیـــره ایمـــچ اـــدی
(همان)222 :

طلافیحقاقترایرارادررییا رف؛اررا


نناسانیاریری

نود.ازسراره
)7کاییس هرایرایسقطینان فگ انری
سودایهه چنان اپرسونا اکاییسسصنریگویف .
همــــیگفــــت همداســــتان ز اــــاه

بــه زخ ـ و بــه ا دنــدن از خــت و گــاه

ز رزنــــد کشــــتچ ب ی ــــد دلــــ

زمـــان ـــازمـــانو ســـر ز ـــچ بدوـــل
(همان)232 :

کردهرارییا نفیایا ررا ریکنرف.سرودایهرا ره

)3ه هچاز رایکاییسآنکاررینود.زنیادیگر چهسقط
خواننفیسرارهن ر،اصلرایرارا ازگوریکنف؛اراسودایهازپرسونایخوددست رن یدارد .


پاشکاییسری
چنـــیچ پاســــگ ورد ســــوداوه بــــاز

کــه نشدیــد ایشــان جــش ایــچ اســت راز

ز بـــــی ســـــ هخد گـــــو پیلـــــتچ

بلـــرزد همـــی اـــیر بـــر ان مـــچ

جـــش ن کـــو بفرمایـــدو اختراـــنا

چه گوید سخچو وز کـه جویـد سـ ا

ســـخچ گـــر گر تـــی چنـــیچ سرســـری

بـــدان گیتـــی ا دنـــد ایـــچ داوری

ز دیـــــده ـــــشون زان بخاریـــــد ب

کــــه بــــردارد از رود نیــــت تــــاب
(همان 231 :و )232

ایکرهغ گران
سودایهچنان اپرسونایخوده اننفسازیکردهاستکهگفرههایشراکاییس ایرریکنف؛ هگونره 
رینودیه راه اسودا هریگریف(ه ان .)989:

)2کاییسه ةرو فانرای عریکنفتا راییافرنگنهکارچارهکننفیآنهارریگوینرف «:ررآترشیکریرا اایرف
گرنت».کاییس هسودایهری گویفکه ایفیکیازآندیازآتش گررنرف.سرودایه راپرسرونایزنریپراکداررنی
یانبریگویف :

حق ه

چنـــیچ پاســـگ ورد ســـوداوه پـــیش

که مچ راسـت گـوی بـه گفتـار خـویش

ســـیاوخش را کـــرد بایـــد درســـت

کــه ایــچ بــد نکــرد و خــاهی ن وــت
(همان)233 :

)10ساایش هسالرریازآتشری گرردیکاییسدرفکرتنااهسودایهاست.سودایه اپرسوناییحق هیانرب ره
ناهریگویف :


کاییس
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بـــدو گفـــت اگـــر ســـر بخایـــد بریـــد

مکا ــات ایــچ بــد کــه بــر مــچ رســید

بفرمــــای و مــــچ دا نهــــاد بــــریچ

نخــواه کــه بااــی دا از مــچ بــه کــیچ

ســیاوش ســخچ راســت گویــد همــی

دا اــــاه از ــــش بشــــوید همــــی

همــــه جــــادوی زاا کــــرد انــــدریچ

نخــود ــش یــش بــا مــچ بــه کــیچ
(همان 232 :و )232

کاییساین ارازپرسونایسودایهفریبن یخورد .

بــــدو گفــــت :نیرنــــر داری هنــــوز

ندــردد همــی پشــت اــوخیت کــوز
(همان)232 :

ایدسرورریدهفتاسودایهرا هدارآییزنف .

)11کاییسناه،سودایهرا هسابپادرراانیساایشری صیفیپر ازررفتی رازکراییس راسرودایهرهر ران
رینود.سودایهنازازفرصتاسرفادهریکنفیحالهگریراآغازریکنفکهدریاقعرانایپرسونایزیران راراسرت.در
یگوییازسودایهناارفهاست؛ لکهپرسونافقط رراناینوعرفرارایدرکرینود .


اینجاگفت
دگربــــاره بــــا اــــهریار جهــــان

همـــی جـــادوی ســـاخت انـــدر نهـــان

بـــدان ـــا اـــود بـــا ســـیاوخش بـــد

بـــدان ســـان کـــه از گـــوهر او ســـشد
(همان)232 :

از11پرسونایسودایه10،روردآندررییارییی اکاییسناهیی روردآندررییارییی اساایشاست .
3ـ 2پرسونا در گفتوگوهای کرسیوز
کرساوز ،رادرافراسااب،درکانهیرزیینارنگکمراننف ود.اییکیازاصلیترینافرادیاسرتکرهسراایشرا را
رکرینارنگنزدافراسااب فنیاندادیچنرانیان رودکرردکرهسراایش رهفکررپادنراهیاسرت.ایسررانجام را
توطئهچانی،اساابقرلساایشرادرتورانفرراهمآیرد(یراحقی624:1836،ی.)625دساسرهیتوطئرةکرسراوز را
ک

گرفرنشازپرسونا لینف .
درداسرانساایش93،گفتیگوازکرساوزنقلنفهاستکه اارتاستاز11:گفتیگو اسراایش(فردیسری،

گفتیگرو راافراسرااب(ه ران:
،1832ج)842،882،883،887،886،885،888،895،894،898،899،956:9؛ 10
)859،841،840،881،880،892،893،969،950،942،947؛9گفتیگو اپا هاییکه هنزدساایشرریفرسررف
(ه ان)844،888:؛9گفتیگو ا زرگانیکهه راهخود رهسراایخشگررد ررده رود(ه ران)897،895:؛9ررورد
خودگویییاحفیثنف (ه ان)884،891:؛1گفتیگو اپاکیکه هسویافراساابرریفرسررف(ه ران11.)952:
گفتیگویکرساوز،ه راه اپرسوناستکه هترتاب ررسیرینود .
روردازاین 93
)1افراسااب،کرساوزرا رای ازدیفازساایخشگرد هنزدساایشریفرسرف.ساایش،کرساوزراه راهیریکنرف
سودیریکنفی هفکرفریریرید .

یه هیایساایخشگردرا هاینیانریدهف؛اراکرساوز،ح

،دیرةیفیف،سالدهم،ن اره(،8پااپی)82پایاز1827
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دا و مخــش کرســیوز مــد بــه جــوش

دگرگونــه ــر اــد بــه یــیچ و هــوش

بـــه دا گفـــت ســـالی دگـــر بدـــ رد

ســیاوش کوـــی را بـــه کـــن نشـــمرد

ـاج و گـاه

همــش گــنن و ه ـ بــو و بــر ه ـ س ـ اه

نهــــان دا خــــویش پیــــدا نکــــرد

همـــیبـــود پی ـــان و رخوـــاره زرد

همش پاداـاهی اسـت و هـ

(همان 321 :و )322

کرساوز ،اه ةپاچان ودنش،پرسونایی رچهرهریزنفی هساایشریگویف :
بــدو گفــت بــر خــوردی از رنــن خــویش

همــهســاله اــادان زی از گــنن خــویش
(همان)2322 :

)9ریز هف،کرساوز اساایشچوگانری ازدیساایشخودرا هرخکرساوزریکیف.کرساوز اخودرریگویرف
یتردیفساایشرانکستخواهفداد؛اراپرسونایی رچهرهریزنفی هایچنانریگویف :

بـــدو گفـــت کرســـیوز ای اـــهریار

خردمنــــد و از خوــــروان یادگـــــار

هنـــر بـــر گهـــر نیـــش کـــرده گـــ ر

ســـشد گـــر بـــه رکـــان نمـــایی هنـــر

ســنان گــر بــه یــر و کمــان

زمــــیچ ورد یرگــــی یــــدزمــــان

بــه نــو

(همان 322 :و )323

)کرساوزدرچوگان هساایشری ازد.یارانکرساوزنازدرزره رگررفرندررارفانی ...رهسراایشرری ازنرف.

8
کرساوزارافیاراستکهدرناردتن هتن رساایشچارهنودیانرقامنکستهایپایانرا گاردیایراخروارکنرف؛
نا راین اپرسونایی دیستخارخواهی یحسف هایریگویف :
بـــدو گفـــت کرســـیوز ای اـــهریار

بــه ایــران و ــوران ــو را نیوــت یــار

بیـــا ـــا مـــچ و ـــو بـــه وردگـــاه

بتــــازی هــــر دو ز پــــیش ســــ اه

بدیــــــری هــــــر دو دواا کمــــــر

بـــه کـــردار جندـــی دو پرخااـــخر
(همان)322 :

ساایشدرایرانیتوران،همآیردینفارد»ای اندانت،هرگرزایرا رهناررد

اگرکرساوزیاقهاً هاینگفرهاشکه«
تن هتند وتن یکرد؛ نا راینه ان اتنصست ،اانکننفةپرسونایکرساوزاست .

)4ساایشروافقناردتن هتن اکرساوزناستیازایریخواهفدینفررا ررایناررد فرسررف.کرسراوز،درروری
نونف.کرساوزآنفرهخراطرررینرودی

گرییزرهرا رایناردریفرسرف؛اراهردیدراینهنرن اییرشلوبساایشری
یگوریکنف :


صتپادناهیگفت
نزدافراسااب اپرسونایفردیخارخواهینگرانت
بـــدو گفـــت کرســـیوز ای اـــهریار

ســـیاوش دگـــر دارد یـــیچ و کـــار

رســــتاده مــــد ز کــــاوو اــــاه

نهــــانی بــــه نشدیــــد او چنــــد راه
گیــرد بــه جــا

ز رو و ز چـــیچ نیـــشش مـــد پیـــا

همــی یــاد کــاوو

بـــرو ان مـــچ اـــد ـــراوان ســـ اه

ب ی ــــد بناگــــاه ازو جــــان اــــاه
(همان)322 :



هایسودرنفیزیان اردرداسرانساایش 45 /


نقاب

کنفیریگویف :

)افراسااب،دریغگویییپرسونایکرساوزرا ایرری

5
بــدو گفــت بــر مــچ ــو را مهــر خــون

ب نخیــــد و او بــــد ــــو را رهنمــــون
(همان)322 :

یادارهریدهفکهرندرحقساایش،خو یکردهام.اکنونچارهاییزاین رایمن انرفهاسرتکرهایرا رهپراش
پفرشکاییس فرسرم؛اراکرساوزکهداغنکستازساایشرادرسانهدارد ،اپرسونایی رچهرهریگویف :
بـــدو گفـــت کرســـیوز ای اـــهریار

مدیـــر این نـــیچ کـــار پرمایـــه خـــوار

از ایـــدر گـــر او ســـوی ایـــران اـــود

بـــر و بـــو مـــا پـــا

ویـــران اـــود

هــر ندــه کــه بیدانــه اــد خــویش ــو

بدانوــــت راز کــ ـ و بــــیش ــــو

یکــــی داــــمنی بااــــد اندوختــــه

نمـــد را م ـــرکچ ـــو بـــر ســـوخته
(همان 322 :و )332

)6دراداره،افراسااب هکرساوزریگویف:ساایشرا هدرگاهخودفراریخوانمیایرا ازیوییریکنمتا اانمچه
درسردارد.کرساوزه چنان اپرسونایفردیدلسوزِافراساابینگرانتصتپادناهیریگویف :
چنـــیچ گفـــت کرســـیوز کینـــهجـــوی

کـــه ای اـــاه بینـــادا راســـتگـــوی

ســـیاوش بـــدان لـــت و ـــر و بـــرز

بــدان ایــشدی اــا و ن یــ و گــرز

گــر یــد بــه درگــاه ــو بــا ســ اه

اــود بــر ــو بــر یــره خوراــید و مــاه
(همان)331 :

)7افراساابپ ازاینکه احالهگریهایکرساوز رانگاصرهرینود،ایرا هپاشساایشریفرسرفتاایراه رراه
افرنگا  هنزدخودفراخوانف.کرساوز هپاشساایشریریدیچونازقخفساایش رایرفرن رهنرزدافراسرااب
آگاهرینود ،هفکرفریریریدیپ ازآنریگریف.زرانیکهساایشسابگریرههرایکرسراوزرارریپرسرف،ای را
پرسونایفردیدیسرفارساایشیطالبصلمیدیسریریگویف :

بــــدو گفــــت کرســــیوز ای نامــــدار

مــرا ایــچ ســخچ نیوــت بــا اــهریار

نــدانی ــو خــوی بــدش بــیگمــان

بمـــان ـــا بیایـــد بـــدی را زمـــان

مــرا زیــچ ســخچ ویــ ه انــدوه وــت

کـــه بیـــداردا بـــادی و ندرســـت

کنــــون خیــــره هــــرمچ دلدوــــت

ورا از ـــو کـــرده اســـت پـــر دا دا

دلـــی دارد از ـــو پـــر از درد و کـــیچ

نـــدان چـــه خواهـــد جهـــان ـــریچ

ــو دانــی کــه مــچ دوســتدار ـــوا

بــه هــر نیــد و بــد ویــ ه یــار ــوا
(همان 332 :و )332

)3کرساوزنقشخودراخوب ازیریکنفیچهرةاهری نیخودرا رهخرو یدرپیرتپرسروناپنهرانرریکنرف.
ساایشنازاینپرسونارارنحقاقیکرساوزریپنفارد؛ هطوریکه هایریگویف:نگرانی هدلتراهنفه.اگرافراسااب
قخفآزارررادانت،ررادرراانانج نسرافرازن یکرد.اکنون اتو هدرگاهایخواهمآرفتراسرو تفاهمرا رطرر 
کنم؛اراکرساوزکهنگرانآنکارنفندساسةخوداست ،از اپرسونایی رچهره هساایشریگویف :
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بـــدو گفـــت کرســـیوز ای مهربـــان

ــو او را بدانوــان کــه دیــدی مــدان

نهــــانش بخــــیچ اــــکارا کنــــون

چنــیچ دان و ایمــچ مشــو زو بــه خــون

همـــیگفـــت و م گـــان پـــر از ب زرد

پرا وــون دا و لــ

پــر از بــاد ســرد
(همان 332 :و )332

ه ان اتپایانی هتنهایی اانکننفةپرسونایکرساوزاست .
کنم،ری انمنایسرةرجازاتافراساابناسرم.اکنون اتو رهپراشای

)2ساایش هکرساوزریگویف:هرچهفکر 
ری
ریریمتاسابناراحریاشرا فانم.کرساوز رایآنکارنیفندریغهایشن یخواهرفسراایش راافراسراابریدرری
نودی اه انپرسونایآننایه ایگی هساایشریگویف :
بـــدو گفـــت کرســـیوز ای نـــام وی

ـــو را مـــدن نـــشد او نیوـــت روی

ـــو را مـــچ همانـــا بوـــ پـــایمرد

بـــر ـــش یکـــی بـــرزن بـــاد ســـرد

یکـــی پاســـگ نامـــه بایـــد نخشـــت

پدیــدارکــردن همــه خــوب و زاــت

ز کـــیچ گـــر بخیـــن ســـر او هـــی

درخشــــان اــــود روزگــــار بهــــی

ســـواری رســـت بـــه نشدیـــد ـــو

درخشـــان کـــن رای اریـــد ـــو

وگــر بیــن انــدر ســرش هــی

ــاب

هیـــونی رســـت هـــ انـــدر اـــتاب
(همان 332 :و )332

هایایراراستریپنفارد .

ساایشپرسونایکرساوزرا ایرکردهاست؛ نا راینحر 
)10کرساوزنارهراازساایشریگاردی ه تاختی فیناینکرهنربیریزاسررراحتکنرف ،رهپراشافراسرااب
رریگردد.افراساابسابنرا انآرفنایرایویارینودکهکرساوز اه رانپرسروناییکرهه ایرهپراشافراسرااب
کنف،ریگویف :

ن ایانری
ورا گفــت چــون یــره اــد روی کــار

نشـــاید اـــمردن بـــه بـــد روزگـــار

ســـیاوش نکـــرد ایـ ـ در کـــن ندـــاه

پـــ یره نیامـــد مـــرا خـــود بـــه راه

ســـخچ نیـــش نشـــنید و نامـــه نخوانـــد

مــرا پــیش خــتش بــه پــاییچ نشــاند

از ایـــران بـــدو نامـــه پیوســـته بـــود

بـــه مـــا بـــر در اـــهر او بوـــته بـــود

ســــ اهی ز رو و ســــ اهی ز چــــیچ

همـــی هـــر زمـــان برخرواـــد زمـــیچ

ـــو بـــر کـــار او گـــر درنـــر وری

مدــر بــاد از ن پــن بــه چنــر وری

اگـــر دیـــر گیـــری ـــو جنـــر ورد

دو کشــور بــه مــردی بــه چنــر ورد
(همان 322 :و )321

)11پاکیازکرساوز ااینخار هپاشساایشریآیف :



ز نشدیــــد کرســــیوز مــــد نونــــد

کـــه بـــر چـــار جـــان میـــان را بخنـــد

نیامـــد ز گفتـــار مـــچ هـــی ســـود

از ـــش ندیـــد جـــش از یـــرهدود

ندـــر ـــا چـــه بایـــد کنـــون ســـاختچ

ســــ ه را ک ــــا بایــــد انــــداختچ
(همان)322 :
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ساایشپرسوناینهفرهدراینخاررا ایرریکنف :
ســـــیاوش ندانوـــــت بـــــازار اوی

همـــی راســـت دانوـــت گفتـــار اوی
(همان)322 :

کرساوزتااینقس ته انگونهدررییارییی اساایش،پرسونایی دیستدلسوزیخارخواهرا رچهررهزده

است؛اراسرانجامچهرةیاقهیخودراازپیتنقاب ارینرریآیرد.افراسرااب رهسرویسراایخشگرردلیکرکیری
ریکنفیساایشناز ادساسةکرساوز،لیکریدررقا لافراساابریآرایرف.سراایشسرابکانرهیرزییلیکرکیری
ارلاین ه رهکیر کشیدنر نییلیرکرآراییسراایشیافراسرااب لاره

افراساابراریپرسف.دراینجاکرساوز
زنفیاینگونهرنِحقاقیخودرا هساایشنیانریدهف :

یکفیگر،پرسونایخودرا هکناریری
چنـــیچ گفـــت کرســـیوز کـــ خـــرد

کشیچسـان سـخچ خـود کـی انـدر خـورد

گـــر ایـــدر چنـــیچ بـــیگنـــاه مـــدی

چـــرا بـــا زره نـــشد اـــاه مـــدی

پـ ـ یرهاـــدن زیـــچ نشـــان راه نیوـــت

کمـــان و ســـ رو هدیـــت اـــاه نیوـــت
(همان)322 :

ادقتدراین11پرسونایکرساوز،ریتواندریافرتکره7رروردآندررییرارییی راسراایشی4رروردآندر
نقشهاییهسرنفکهکرساوز ازیریکنف.اینزدسراایش،یر 
رییارییی اافراسااب ودهاست.اینپرسوناهادریاقع ،
نقش ازیریکنفینزدافراسااب،نقییدیگر.چهرهایکهای هساایشنیانریدهرف،چهررهایررفرایتازچهررهی
دهف.هردییاینچهره ها رههرمنرااهاسرت؛نرزدسراایش،چهررهایدیسرر فار

نقا یاستکه هافراساابنیانری
ساایش هاینیانریدهفینزدافراسااب،چهرهایدیسرفارافراسااب؛اراایدیسرفارساایشناسرت.کرانخرواهیی
ینگهایایراناان اتورانااندرطولسالااندرازیفریامکارافراسااب،نیاندهنفةایناسرتکرهکرسراوز،دیسررفار
هافراساابیکیورشیاردکردهاست.کرساوزفقطدیسرفارخروداسرت

افراساابهمناست؛ای زرگترینضر هرا
یهرکاریریکنفیهرنقیی ازیریکنفتا هاهفا پلافخوددستیا ف .

3ـ 3پرسونا در گفتوگوها و ر تارهای سیاوش
دراینداسران ایررینگفتیگوازساایش(نصخاتاصلی) هیاترسافهاست؛ارراازرارانایرنگفرتیگوهرا،
حریی  ارهم اپرسونایزیان ارحر ن یزنفیحریگاهیپرسونایسودرنفایدیفهرینودکهی ن ونرةآندر
گفت یگویای اسودایهآنکاراستین ونةدیگردرناوةرفرارش اتوراناانن وددارد .

پ ازاینکهسودایهاز القهاش اساایشسصنریگویف،ای اخودفکرریکنفکهاگریوابسردی رهسرودایه
دهم،خی گانخواهفنف؛یادییی هکارریگاردیکاییسناهراناز اخوده راهریکنف.پ  هررراسرت راآیای
نرم اایصحاتکنم .

،دیرةیفیف،سالدهم،ن اره(،8پااپی)82پایاز1827

نناسیادبفارسی،سالپنجاهیچهارم
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همــان بـــه کـــه بـــا او بـــه وای نـــر

ســخچ گــوی و دارمــش چــر و گــر

ســیاوخش از ن پــن بــه ســوداوه گفــت

که اندر جهـان خـود ـو را نیوـت جفـت

نمـــــانی مدـــــر نیمـــــت مـــــاه را

نشــــایی کوــــی را جــــش از اــــاه را

کنــون دختــرت بــن کــه بااــد مــرا

نخایــد جــش او کــن کــه بااــد مــرا

ســـــر بـــــانوانی و هــــ مهتـــــری

مــچ ایــدون گمــان کــه ــو مــادری
(همان 221 :و )222

انفییةساایش،انفییهایسپنفیاهوراییاستیدراینگفتیگرو ،را هررهگارریازپرسرونایسرودرنف،هرماز

رخوردخی گان اسودایهپرهازریکنفیهم هسودایهریفه انفکهای هیزکاییسناه ،رازنفةفرددیگریناست
یدریایگاهرادرساایشاست.ساایشریخواهف اسودایه ا«آیاینرم»سصنگویفیایرا«چرمیگرم فارد»؛اگر
آراز،رانی ر القهاش هسودایهییوددانت،چنان ردانتررینرفکرهایرن

دراینسصنانحریی سصنرخلحت
است؛ارااینگونهناست .

گفرههایایه راه اپرسونایزیان ار وده

ن ونةدیگر،ناوةرفراریساایش اتوراناانیرفرنایدریایگاهی ناهزادةایرانی هترورانزررانیسرازش را
افراسااب،دن ندیرینةایران،است؛گفرنیاست رپایة ایرهایناهناره،ناهانیناهزادگانایرانیهاچگونهسازنری
اغارایراناان ،هییژهتورانااننفارنف؛ نا راین رپایةنظریةیونگ،رفرارررفایتساایشینصخاتایر را یای ،ررای
ل هنقشایر ا یاست .هاینترتابسازشیآنریساایش اافراساابیزنرفگیدرقل رریتروراندریایگراه
نیاندهنفةپرسونایسودرنفساایشاستکه انصخاتیاقهیای(ناهزادةایرانی)درتضاداست .
دارادافراسااب 
3ـ 2پرسونا در گفتوگوهای کاوو
درداسرانساایش،تنهای  رخورده راه اپرسوناازکاییسآرفهاست؛پ ازرایراهای سااریگرررسراایش
ازآتش،کاییسناهاط انانرییا فکهسودایهگنهکاراستی اآنکه هکیرنایراضیناست،دسرروررریدهرفایرا
هدارآییزنف.دسروردارزدنسودایه اتویه ه اتهای دیمیپنجم،کارالًآنکاراسرتکرهه رراه راپرسرونا رودهی
کاییسآندسروررا ارنِخویشنفادهاست .
چــــو ســــوداوه را روی برگااــــتند

اخوــــتان همــــه بانــــر بردااــــتند

پــــردرد اــــد

نهــان دااــتو رنــر رخــش زرد اــد

ســـیاوش چنـــیچ گفـــت بـــا اـــهریار

کــه دا را بــدیچ کــارو ممدــیچ مــدار

بــه مــچ بخــش ســوداوه را زیــچ گنــاه

پـــ یرد مدـــر پنـــد و یـــیچ و راه

بهانــه همــیجوــت از ن کــارو اــاه

بـــدان ـــا بخخشـــد گ اـــتهگنـــاه

ســــیاوخش را گفــــت بخشــــیدمش

از ن پــن کــه خــونریخــتچ دیــدمش

دا اــــاهکــــاوو

(همان)232 :

3ـ 2پرسونا در گفتوگوهای ا راسیاب
ساایشنارهای هافراساابری فرسرف؛الارهه راه ا اصفگریگانیکهافراسااب رایایااتحسرننارتخرود ره
ایراناانداده ود.ساایشدرنارهریگویفکاییسناهازصلمرن اتورنجافهخاطرنفهاسرتیخارالینرگداردی
ریخواهفصفگریگانرا هدارآییزد.افراساابنازنارهای هساایشرینویسفیایرا هنزدخودریخوانرفتراایرا
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راننففرزنفخود پریرد؛ارا هنظرن یرسفکهفردیغریاه،فرزنفدن نشراراگرچهازدردیسررییآنرریدرآررفه
انفرراننففرزنفخود فارد .هه انساباینگفرههایافراساابدرناره،ه راه اپرسونااست :
ممــی اــد دلــ ز نــد اــاه جهــان

چنــان یــش اــد بــا ــو انــدر نهــان

ولــیکچ ز گیتــی جــش از ــاج و خــت

چـــه جویـــد خردمنـــد بیـــداربخت

ــو را ایــچهمــه ایــدر راســته اســت

اگــر اــهریاری وگــر خواســته اســت

همـــه اـــهر ـــوران برنـــدت نمـــاز

مــرا خــود بــه مهــر ــو بااــد نیــاز

ــو رزنــد بااــی و مــچ چــون پــدر

پـــدر پـــیش رزنـــد بوـــته کمـــر

بــــدارمشت بــــیرنــــن رزنــــدوار

بــه گیتــی ــو مــانی ز مــچ یادگــار
(همان)222 :

3ـ 2پرسونا در گفتوگوهای پیران ویوه
پاران،سپهساالرافراساابییکیازپسرانییسهاست.درداسرانساایش،تنهای گفتیگوه راه اپرسوناازپارران
خوانفیازنگرانیاشدر ارةزنفه رودنکاصسرری،

ییسهدیفهرینود.افراساابنبهنگام،پارانییسهرا هپاشخودری
فرزنفساایش ،اایسصنریگویف.پارانکهن یخواهفآساای هکاصسری رسف ،اپرسونایی رچهرهریگویف :
بـــدو گفـــت پیـــران کـــه ای اـــهریار

ـــو را خـــود نخایـــد کـــن موزگـــار

یکـــی کـ ـودکی خـــرد چـــون بیهشـــان

ز کـــار گ اـــته چـــه دارد نشـــان

ــو ایــچ خــود مینــدیش و بــد را مکــوش

چـــه گفـــت ن خردمنـــد گـــوهر روش

کـــه پروردگـــار از پـــدر بر ـــر اســـت

اگـــر زاده را مهـــر بـــر مـــادر اســـت
(همان 321 :و )322

2ـ پرسونای اکار و پرسونای پنهان
کی ی ررسیپرسوناینصخاتهایگوناگونی ررنریاییدر رخوردهایگفتیگوهرا ،رهطرورآنرکارر کرن
ناست؛ راین ونهسودایهدر رخورد ادخررانش هگونهای لریکنفیدر رخورد اسراایش رهگونرهایدیگرر.
رخوردای اهری ازخفرةناسرانکاییسناز هناوةدیگریاست .ه اارتیدیگر،ایدرهری ازاین رخوردهرا
ازپرسوناییییژهاسرفادهریکنف.یقریسودایه،هار فرافراریخوانفیازایریخواهرفپارارشرا رهگروشسراایش
رسانف ،رخوردیگفتیگویش اهار ف ،یتردیف اپرسوناست؛اراقرینهایدرررنناهنارهییودنرفاردتراخواننرفه
اینپرسونارادریا ف .
چنـــیچ گفـــت بـــا هیربـــدو مـــاهروی

کــش ایــدر بــرو بــا ســیاوش بدــوی

کــه بایــد کــه رن ــه کنــی پــای خــویش

نمــــایی مــــرا ســــروبایی خــــویش
(همان 212 :و )212

ایندی ات،فقطدر ردارنفةپاامسودایهاستی اانگرنوعرفراریگفرارای راهار رفناسرت؛ نرا راینپرسرونادر
ن ونههاییراننفاین،پنهاناستین ونههایاینچنانیرا«پرسونایپنهان»رینارام؛یهنیپرسوناییکهییروددارد؛اررا
هسابآنکهراییآنرا هطورکارلتوضامنفادهاست،چگونگیآنراازررنن یتواندریافت؛اگره انگفتیگو
دری فالماتفاقریافراد،پرسوناازنوعحرکاتیحاالتنصخاتدریافرنی ود .
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هاینترتابدرررنهایاد ی،پرسوناینصخاتهاازسهراهدریافتررینرود)1:گفرراریرفررارنصخرات؛)9
توضامرسرقامنا ریانویسنفهایکهآننصخاتراتوصا ریکنف؛)8لحن()Toneنصخاتدرز انگفرراریکره
«ازطریقز انی اآرایشهنررنفانه(طنزآراز،فکورانه،رزیرانه،سودایی،رطایاتآرازی)...القراررینرودی رررفرراریرا
احساسنصخاتیاپرسوناانرارهرریکنرف»(رفرسری)407:1820،؛ رهگونرهایکرهنویسرنفگانرریکونرنففردیرت
)؛ارایقریهاچیر 

هایلحنصحاتهایآنانیناوةتفکرناننیاندهنف(ه ان403:


اییژگی
نصخاتهایخودرا
ازاینسهراه االییودنفانره انف،پرسوناران یتوانتیصا

داد .نا راین اتویه هنظریةیونگکرهرهرقرفاسرت

کننف،ریتوانگفت رخوردیگفرارسودایه را


دهری
ه ةافراددررییارییی اافرادرصرل ،ازپرسوناهایرصرل اسرفا
دیدرررنهایریاییردر ردارنفةپرسوناستینصخراتهرا رازدن

طورکلی سااریاز رخوردهایدی ه
هار فری ه 
پرسونا رچهره ،اطر رقا لسصنریگوینف .هپرسوناهایآنکاریتیصا دادنیدرررن،پرسرونایآنرکاری ره
پرسوناهایناارفهدرررنکه اگ انریتوان هآنهاپی رد،پرسونایپنهانیانهفرهگفرهرینود .
هیزآنچهدراینرقاله راین ودپرسونارطرحنف،گفتیگوهای رخوردهایدیگرقهرراناندرداسرانسراایش،
پرسونایآنکارینفارنف.ازررنگفتیگوهایدی هدیینصخاتهایاینداسران،هاچنیرانهایازپرسرونایآنرکار
دیفهن ینودیتنهاه انپرسونایپنهانراریتوانردیا یکرد؛ رایر الیقریساایشریخواهفایرانزرانراتررک
کنف،زنگةنایران هایریگویف :
چنــیچ گفــت زندــه کــه مــا بنــدهایــ

بــــه مهــــر ســ ـ هخد دا گنــــدهایـــ

ـــدای ـــو بـــادا ـــچ و جـــان مـــا

چنـــیچ بـــاد ـــا مـــر و پیمـــان مـــا
( ردوسیو 1322و ج)223 :2

یگوریکنف؛اراآنکاراستکههرک درگفتیگرو

اینگفره،پرسونایآنکارنفارد.زنگهصادقانه اساایشگفت
اسریرخود،پرسونا رچهرهریزنف.رفراریگفرارزنگه انزدیکانخود رهگونرهایاسرتیدر رخرورد راسراایش
هگونهایدیگر؛یهنیازپرسونایی رچهرهاسرفادهریکنف.رفراریگفراردیگرقهررانانزیردستساایشناز رهه ران
یگوریکننف؛ارااینپرسروناهادر

گونهاست.ه انافرادهنگامرییارییی اافرادزیردستخود اپرسوناییدیگرگفت
ررنریاییناهنارهآنکارناست؛پرسوناهاییریص

استکهازآن انامپرسونایپنهانیادرینود .

2ـ پرسونای سودمندو پرسونای زیانبار
یونگه اننفسایرکهنالگوها رایپرسونا،همنقشسودرنفیهمنقشزیران راردرنظرررریگاررد.ایرهرقرفاسرت
انسانها رایسازگاری انقشهایخودی هرر لکردن هآنها،پرسونا رچهرهریزننفی اآننقرشخرودراایررا
ریکننف.این،نقشسودرنفپرسوناست.درحقاقتپرسوناییکهافراددرپریرشنقشهایایر ا ی رچهررهرریزننرف،
نقشسودرنفپرسوناست؛زیرایارههازرردمانرظارداردکهدرزنفگینقییایراکننرف.دردیرفیونرگ،ایرنپرسرونا
خطری رایفردنفارد؛زیراایرا اایر ا شسازگارریکنف؛اررااگررپرسرونا رهانرفازهایپراشریدکرهیرایگزین
نصخاتاصلیانساننود؛ هگونهایکهنصخاتاصلیدراینراانگمنودیفرد،تنها رهایرراینقرشخرودفکرر
کنف،نصخاتییارههازاینپرسونایانقاب زرگآسابری انف.یکیازخطرهایپرسوناکرهیونرگآدرریراازآن
ازریدارد،یکسوییکینفن اآناست؛زیرایکسونفن اپرسونا،فردیتانسانراساخرگیریکنفیاطرافارانرا ره
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این ایرریانفازدکهفردپرسونادار رایخودفردینفهاست؛فردیریکهحقاقرینفارد؛ لکرهفقرطنقرا یاسرتکره
نص

 رچهرهریزنفتانقشایر ا یییژةخودراایراکنف.اینیکسونفن اپرسونا ،هنکلتنفخویی ،رفخلقی،

هاآنکاررینود(رورنو .)67:1830،


هاییسواسیدررفرارانسان

هایانفییه

ها،نرارت

هایرهارنیفه،ترس

اطفه
ارنارافهری نرود.پرسروناییکرهافرراد ررایسرازگاری را


ایندیگونهپرسونا،پرسونایسودرنفیپرسونایزیان
ایر اعیایراینقشخوددرایر اع رچهرهری زننف،پرسونایسودرنف(اهرورایی)اسرت؛ارراآنگراهکرهپرسرونا را
تنفخوییینرارتی اطفههایرهارنیفهه راه انف،زیان ار(اهری نی)خواهف ود؛ نا راینپرسوناینصخاتهرای
داسرانساایشراازایندیفریتوانسنجاف .رپایةایننظریه،پرسوناهایپنهرانایرنداسررانکرهنصخراتهرا ررای
سازگاری انقشخودی هرر لکردن هآن رچهرهریزننف،پرسروناهاییسرودرنفاسرت.ه چنرانتنهراپرسرونای
آنکارکاییسدراینداسران،ازنوعسودرنفاست؛زیرا رایایراینقشایر ا یایدریایگاهپادناهایرانزرران ره
کاررفره است.پرسونایپارانییسهدررییارییی اافراساابنازپرسونایسرودرنفاسرت؛ارراپرسروناهایسرودایهی

کرساوز،ه گیزیان ارنف .
افهاست،هراچپرسرونایآنرکاری
ساایش(نصخاتاصلی)کهدراینداسران ایررینگفتیگوازای هیاترس 
نفاردیه ةتخ امهای رخوردهایشکارالًسازگار ارن()Egoخودآگاهاست .رپایةالگویپراشگفرره،پرسروناهای
پنهانایدر رخوردهایش اافراسااب،سایرتوراناانی...نازه گیسودرنفاست .
ریتوانگفتناودنپرسونایزیاناار رای رخیازنصخاتهایناهنارهدرارتااب افرهایزدیاست.کراییس1ی
ساایش اتویه هدانرنفرکاانی(ایسرا،زاراادییت ،نفهای71-70؛یراحقی426:1836ی)427کره رهانسرانهرای
پاونفد،هاچگونهپرسونایزیان ارینفارنف .

کارل،خودساخرهیفردیتیافر 
هری

نسات هه ةداسررانهرایاسرطورهاییح اسرینراهناره ،صرشررکرزی

رخیصاحبنظران،داسرانساایشرا
ریداننفیساایشرارحورپافایشه ةاسطورههایناهنارهرهرفیریکننف؛ نا رایننراجةاینپرژیهشرا رار ایرت
احرااب هه ةناهنارهریتوانته امدادی رآن ودکه )1راتویر ه رهنصخراتفردیسری،ایدره رةنراهناره،در
اتهاییکهحالیانفییةخودرا اانریکنف،هاچپرسونایینفاردیراانانفییههرایایدرنراهنارهیانفییرههرای
نصخیایهاچدیگانگیایدیفهن ینود .ا ررسیپرسونادرنونرههرایسرریدههراینویسرنفگانینرا راندیگرر
ایرانییرقایسةآن اگفرههاینصخیفردیسیدرناهنارهریتواندریافتکهنصخاری ینقرابراننرففردیسریدر
سراسرتاریخاد یایران ساارکمراننفاست؛)9دره ةناهناره،نصخاتهاییکهفرهایزدیدارنف،پرسرونایزیانارار
هاییفردیتیافره،خودساخرهیکارلهسرنف .


نفارنف؛زیرااینافراد،انسان
2ـ نتی هگیری
پرسونادیرفهومکلیدراد ااتیریاننناسیدارد.دراصطالحاد ی،رنظورازپرسونا،نگردیهنریاسرتکرهآنرا
هنررنف هطورخودآگاهریآفرینف .اانگفتیگوینصخاتهاازز اننرا ردررررنهراییراننرفنراهناره راریایرت
داسرانی،راننفپرسوناهایپرن اریاستکهنا ر راینکلگارییریایتداسران ،هنایسرگیازآن هرهرریگاررد؛
ارادرریاننناسییونگ،پرسوناکنییریانیاستکه هطورناخودآگاهآفریفهرینودتافرردضر نتثیارگرراری رر
دیگران،راهاتیاقهیخودیاه انرنخودآگاهخودراپنهانکنفیچهرهایپریرفرنی رهاطرافاراننیراندهرف.ایرن
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الگو،یقریآنکارادرگفراریرفرارنصخاتهایی ررناد ین ودرییا رف،پرسرونایآنرکارنارارفهررینرود.

کهن
پرسونایپنهاننازهنگاریاستکهدر رخوردرااندینصخات ه ودناینکهنالگوآگراهیکاررلییروددارد،اررا
هاچقرینةآنکاریرانی رییودپرسوناییودنفانره انف.پرسونایقریسودرنفاستکه هطورطااهی ررایایررای
نقشایر ا ی هکارگرفرهرینود؛ارااگر ا فکرداریینارنرگیتنرفخوییی اطفرههرایرهارنیرفهه رراهنرود،
زیان ارخواهف ود .

ا ررسیاینکهنالگودرداسرانساایشریتواندریافتفردیسی،نهتنهادراینداسران لکهدرسراسررنراهناره،در
هاییکهحالیانفییههایخودرا اانریکنف،هاچپرسونایینفارد.در رخوردهایگفرارهاینصخاتهرایداسرران

ات
ساایشناز،پرسونایپنهان ایررینپرسوناییاتنفهاستکهازپرسوناهایسودرنف هن اررریرید؛زیررا ررایانجرام
نقشهایایر ا یآنکاررینود96.گفتیگویرفرار رخاسرهازکهنالگویپرسونا هطورآنکاردراینداسرانریایت
نفهاستکه11روردآن هسودایهی11رورددیگرآن هکرساوزرر روبررینرود؛ه رةایرن99روقهارتپرسرونایی
زیان ارنف؛زیرا اتنفخوییی فکرداریه راهنفهانف.چهارپرسونایآنکاردیگرناز رایکاییس،ساایش،افراسراابی
پارانییسهاستکهپرسونایافراساابازنوعزیان اریپرسوناهایکاییس،ساایشیپارانییسهازنوعسودرنفاسرت؛
کلیریتوانگفرتدر

نا راینساایشیکاییس هساب رخورداریازفرهایزدی،پرسونایزیان ارنفارنف؛دریاقع ه 
طور
یان ارقرارن یگارنف .
اتهایی افرهایزدی،درن ارپرسونایز 
ه ةناهناره،نصخ 
پینوات
.1کاییسناهاگرچهدر هضیریایتهایپهلوییاد ااتفارسی ،هییژهناهنارةفردیسی،ناهیخودکاره ،یتف اری یخررد
نفهاست،درررحلةهنفیایرانی،ی پهلوانرریحانییدر خرایسرایییپهلروی،یر نراه رریحرانیسررودهی
توصا  
ینییرت :نرف،)189یریاینرفاسرت
پرهازکار هن ارریآرفهاست( هار)33:1878،کهفریهرشسرودهنفه(ایسررا،فرریرد 
(ه ان،آ انییت :نف،)45فرکاانیدارد(ه ان،زاراادییت :نفهای70ی)71ی هانرفازهایتواناسرتکرهزردنرت،آرزیرنرف
چنانتوانی رایگیراسپاست(رارفصرایی.)122:1862،دگرگونیچهرةکراییسازنراهیخردرنرف رهنراهی ریخررددر
درازایتاریخ ،لتهایگوناگونیدانرهاستکهدراینرقالهن یگنجف .
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-17کهن ویی
دانیگاهتهران.
-13رفرسی،فاط ه(.)1820فرهنگتوصافینقفینظریرههرایاد ری،تهرران:پژیهیرگاه لرومانسرانییرطالهرات
فرهنگی.
-12رزداپور،کرایون(«.)1862نالودةاساطاریناهناره»،فرهنگ،کرابهفرم،پایاز58،ر.73
-90رورنو،آنروناو(.)1830یونگ،خفایانیانسانرفرن،تری ةداریوشرهریویی،تهران:نیرررکز،چاپدیم .
نارةهنرداسراننویسی،تهران:کرابرهناز.

-91رارصادقی،ی ال؛رارصادقی،را نت( .)1877
یاژه
-99رارفصرایی،رهیاف(«.)1862اسطورةکاییسدرگررزران»،فرهنگ،کرابهفرم،پایاز127،ر.916
-98یل ،رنه(.)1875تاریخنقفیفیفج،8تری ةسهافار ابناریانی،تهران:نالوفر .
-94هال،کالویناس؛نورد ای،یرنونیی(.)1875راانیریاننناسریتحلالرییونرگ،تری رةرح فحسرانرقارل،
تهران:ررکزفرهنگیانریاراتیهاددانیگاهییاحفتر اترهلم.
یارههادراد ااتفارسی،تهران:فرهنگرهاصر.
فرهنگاساطاریداسران 

-95یاحقی،رح فیهفر(.)1836
26- Guerin, Wilfred L, Earle labor, Lee Morgan, and John R Willingham (1978), A Handbook of Critical
Approaches to Literature, Second Edition, NewYork, Harper & Row Publishers.

