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مقدمه
یوني یکی از نظریهپردازان بزرگ در حوزه روانشناسی است که با بهکارگیری
آرای او ،میتوان متون کهن را از این منظر نقد کرد .نقد روانشناسی از جایگاه
ویژهای در ادبیات برخوردار است« .شعر و ادب مسألهای روانشناسی است؛ به
این دلیل ،منتقدان توجه به روانشناسی را در فهم آثار ادبی بسیار مهم و آن را
مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد بهشمار میآورند( ».زرّینکوب  )19 :1550باید توجه
داشت که با رویکرد روانکاوی نمیتوان همه ابعاد یك اثر ادبی را تجزیه و
تحلیل کرد؛ چراکه «هر رویکرد محدودیّتهای خاص خود را دارد و محدودیّت
گریزناپذیر در روانشناختی ،نارساییهای زیباشناختی آن است .این رویکرد
میتواند سرنخهای مهم برای کشف رازهای نمادین تماتیك (درونمایهای یا
موضوعی) یك اثر هنری ارایه دهد( ».گورین و دیگران)152 :1550

نقد کهنالگویی که ریشه در آرای یوني دارد« ،به کشف ماهیّت ویژگی
اسطورهها ،کهنالگوها و نقش آنها در ادبیات میپردازد .منتقدان این شیوه ،در
جستوجوی صورتهای مثالی و کهنالگوها در آثار ادبی هستند و از رابطه
ادبیات و هنر با اعماق سرشت بشری سخن میگویند؛ زیرا اثر هنری را تجلّی
نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روانی جمعی بشریّت میانگارند»؛ (امامی

 )909 :1513کهنالگوها «در تصاویر ،شخصیّتها ،طرحهای روایی ،درونمایههای
نوعی و در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب ،شالودهای برای مطالعه
ارتباطهای متقابل اثر فراهم آوردهاند( ».مکاریك )001 :1510

به گفته یوني ،وا ه آرکیتایپ 1یا سرنمون که برای نخستین بار فیلوجودانوس
آن را مطرح کرد ،به تصویر خدا 9در انسان اشاره دارد .وی ایده سرنمونی را از
2. Imago Dei

1. Archetype
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قدّیس اگوستین وام گرفته است .یوني برای تعریف این اصطالح ،عبارتهای
گوناگونی بهکار برده است:
«تمایالت کلّی ذهن ،نوعی آمادگی جهت تولید پیدرپی اندیشههای اساطیری یکسان
و مشابه ،گنجینهای از روان جمعی و اندیشههای جمعی ،از آفرینندگی ،راه و رسم
اندیشیدن ،احساس و تخیّل کردن که هر کجا و هر زمان فارغ از سنّت پدید آمدهاند؛
بنابراین ،اشکال نمونهوار رفتار و کردار هرگاه به سطو آگاهی برسند ،در هی ت
اندیشهها ،تصاویر و انگارهها نمود مییابند؛ قالبها یا مجراهایی که زندگی روانی در
مسیرشان ،پیوسته در جریان بوده است .هرچند که این فرانمودها 1گوناگونند ،اندیشه
مستتر در پس آنها همیشه یکسان است .سرنمونها ،صورتهای نوعی و کلی
دریافتاند که در هی ت تصاویر ازلی ،اندیشه از معنا و قدرت بسیار پدیدار میشوند؛
تصاویری که بر الگوی رفتار ما تأثیر شگرفی گذاشتهاند و برای انسان ایمنی و
رستگاری به ارمغان آوردهاند( ».مورنو )5 :1556

منظومه بانوگشسبنامه از جمله آثاری است که ظرفیّتهای ویژهای برای
کاوش بر مبنای رویکردهای نقد ادبی دارد.
«این منظومه متعلّق است به قرن پنجم ه .ق و از شرح چهار واقعه جداگانه تشکیل
یافته است که با یکدیگر ارتباط بسیاری ندارند .بانوگشسب ،دختر رستم و یکی از
زنان پهلوان و نامبردار حماسه ایران است .پهلوانی وی چندان بود که به جني
شیران میرفت و مبارزان را به یك زخم دو نیم و شاهان و امیران را اسیر و مطاو
فرمان خود میساخت .بر سر این دختر زیبای پهلوان ،مناقشه سختی میان بزرگان
ایران و درباریان کاووس درگرفت و رستم و کاووس برای ختم این مسایل ،او را
به گیو ،پسر گودرز که میان همه ایرانیان از همه دلیرتر بود ،دادند تا مناقشات
فرونشیند و نزا از میان برخیزد ،اما بانوگشسب پهلوان ،نخست با گیو درآویخت و
او را به بند افگند تا رستم به سرزنش وی رفت و کارها را بهصالح بازآورد .از این

1. Expressions
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زن ،بیژن که فردوسی آن همه از او به بزرگی نام برده است ،بزاد( ».صفا :1551
)505

خویشکاریهای شخصیّتهای این منظومه را میتوان بر طبق نظریههای
یوني تحلیل کرد .در این منظومه ،بانوگشسب مراحل و موان متعددی را پشت
سر میگذارد تا به فرآیند فردیّت 1دست یابد .او به مبارزه با سایهها و نیروهای
شرّ درون میپردازد تا به «خویشتن» 9برسد .او سپس از کهنالگوی پیر فرزانه
یاری میجوید که همین عامل در تکامل شخصیّت او نقش بسزایی دارد .در این
پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسشها هستیم:
 -1چگونه بانوگشسب به فردیّت دست مییابد
 -9کدام کهنالگوها بر اساس آرای یوني در این منظومه قابل بررسی است
 -5چه عواملی منجر به شکلگیری کهنالگوها در این منظومه شده است
پس از این ،به بررسی طرح مانداالیی رفساخت کنشهای بانوگشسب
میپردازیم.
تاکنون مقالههای متعددی در مورد نقد کهنالگوها به رشته تحریر درآمده است
و بسیاری از آثار کالسیك و معاصر از این منظر بررسی شدهاند که از آن میان
میتوان به پژوهشهایی اقبالی و همکاران ( ،)1516موسوی و همکاران (،)1515
امینی ( ،)1511جعفری و همکاران ( ،)1520اتونی ( ،)1520طاهری و همکاران
( ،)1529و آفرین ( )1511اشاره کرد ،اما در بررسیهای انجامشده ،موضوعی منطبق
با موضو تحقیق حاضر یافت نشد .روش تحقیق تحلیلی و جامعه آماری تحقیق،
منظومه بانوگشسبنامه بهتصحیو روحانگیز کراچی است.

2. Self

1. Individuation process
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کهنالگو در منظومه بانوگشسبنامه
 .1فرآیند فردیّت یافتن
فرایند فردیّت یافتن را اینگونه تعریف کردهاند:
«فرآیندی که موجب تکامل و تمامیّت یافتن شخصیّت در انسان میشود" ،فردیّت
یافتن یا تحقق نفس" نام دارد .این فرآیند خود شدن روندی طبیعی دارد که یوني
آن را "غریزه" نامیده است .در راه فردیّت یافتن ،موان بسیاری وجود دارد که همه
انسانها قادر به تحصیل آن نمیباشند .یوني معتقد است افرادی که بدان دست
یافتهاند ،میتوانند به غایت خود شدن ،فهم ،بلوغ ،سالمت روانی ،تمامیّت،
جامعیّت و کامل شدن دست یابند( ».شولتز )53 :1532

در فرآیند فردیّت ،روند و جهت رشد شخصیّت فرد به سمت وحدت و ثبات
است.
«به باز شدن و گسترش اجزای کلیّتی که در آغاز نامشخص و تفکیك نشده است،
"رشد" گویند؛ هدف نهایی این باز شدن ،رسیدن به "خویشتن" است .برای
رسیدن به این هدف ،باید تمام سیستمهای مختلف ،به اجزای خود تفکیك شوند
تا تکامل یابند .اگر یکی از این سیستمهای شخصیّت به اندازه کافی رشد نکند و
عقب بماند ،سعی میکند از سیستمهای دیگر نیرو بگیرد .این تالش ،تعادل
شخصیّت را برهم میزند .اگر به همه سیستمهای مختلف شخصیّت مانند
آرکیتایپهای آنیما ،آنیموس و امثال آن اجازه بروز ،تفکیك و تکامل داده شود،
شخصیّت سالمی بهوجود خواهد آمد که این روند را فردیّت نامند( ».شاملو :1519
)32

فرآیند فردیّت ،یکی از عوامل شکلگیری شخصیّت در انسان است که منجر به
انجذاب محتویات ناخودآگاه در انسان میشود .این فرآیند ،نقابها 1و سایههایی
2. Shadow

9

1. Persona
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را که در شخص رخنه کرده است ،میپاالید و هوشیاری را برای شخص به
ارمغان میآورد .در این منظومه ،بانوگشسب برای رسیدن به فرآیند فردیّت،
مراحل و موان بسیاری را پشت سر میگذارد تا به تکامل و یکپارچگی شخصیّت
دست یابد؛ بهگونهای که در فرجام داستان ،با فرد دگرگونشدهای به لحاظ
شخصیّتی مواجه هستیم.
اولین خویشکاری بانوگشسب برای دستیابی به فردیّت ،تالش برای تربیت و
پرورش فرامرز است .او بهسان مادری ،تربیت فرامرز را برعهده میگیرد و در این
راه نیز از هیچ کوششی فروگذار نمیکند .او تصویری از «مادر مثالی» 1است.
«مادر مثالی مانند هر صورت مثالی دیگری ،در صور مختلف تقریباً نامتناهی تجلّی
میکند .اهّم این صور عبارتند از :مادر واقعی و مادربزرگ ،نامادری ،مادرزن یا مادر
شوهر و پس از آن ،هر زنی که خویشی و ارتباطی با او برقرار است ،مانند پرستار،
دایه یا جدهای دور و نیز هرچه ممکن است به مفهوم مجازی ،دارای معنای مادر

باشد .ربالنو به این طبقهبندی تعلّق دارد ،بهخصوص "مادر خدا"" ،باکره" و

"سوفیا" .9در اساطیر ،به انوا گوناگون مادر مثالی پرداخته شده است؛ به عنوان
مثال ،مادری که در افسانه دیمیتر 5و کر 0به صورت باکره و یا مادری که مثل افسانه

سیبل – اتیس 3بهصورت معشوقه ظاهر شد .سایر مظاهر مادر به مفهوم مجازی آن،
در چیزهایی متجلّی شدهاند که مبیّن غایت آرزوی بشر برای نجات و رستگاری

است؛ مانند فردوس ،ملکوت خدا و اورشلیم بهشتی .بسیاری از چیزهایی که
احساس فداکاری و حرمتگذاری را در انسان برمیانگیزند ،میتوان از مظاهر مادر
بهشمار آورد( ».یوني )96-93 :1556

2. Sophia
4. Kore

1. Mother Archetype
3. Demeter
5. Sibylle-Attis
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یکی از خویشکاریهای مادر ،پرورش کود ،همراه با آموزشهای الزم است.
بانوگشسب با شوق و شفقت مادرانه امور گندآوری و نخچیر کردن را به فرامرز
میآموزد؛ چنانکه شیر در بیشه از او زنهار میخواهد.
به انــد ،زمانـی چنان شـد دلیــر

که زنهـار از او میخـواست در بیشه شیــر
(بانوگشسبنامه )36 :1519

در درون بانوگشسب ،مهر مراقبتکننده و پرورشدهندهای وجود دارد که عامل
مهمی در جهت فرآیند فردیّت یافتن او است .از سوی دیگر ،عامل صورت مثالی
که در وجود او نهادینه شده است ،به او جنبه اساطیری میبخشد و این صورت
مثالی ،از ارزشمندترین کارکردهای نفس در هر انسانی است .اثرات پرورش
فرامرز را باید در عملکردهای پهلوانی بانوگشسب جستوجو کرد؛ چراکه
کارهای فرامرز ناشی از تأثیرپذیری از کردارها و پهلوانیهای او است.

()1

دوران بلوغ آغاز مسئولیتپذیری بانوگشسب است« .یوني دوران بلوغ را تولّد
روانی فرد میخواند و آن را زمان آغاز کشمکشها و انطباقهای بسیار در انسان
دانسته است( ».شولتز  )10 :1532در این دوران شخص از خودآگاهی به
ناخودآگاهی سوق داده میشود و روند فردیّت یافتن را در «خود شدن یا تحقق
نفس» او میتوان جستوجو کرد.
دومین خویشکاری بانوگشسب در راه رسیدن به فردیّت ،صید و شکار است.
در این منظومه ،ابیات بسیاری اشاره به نخچیر کردن او دارند .او هر روز به صید
شیر ،پلني ،آهو ،گور و ...میپردازد.
اگــر شیــر پیــش آمدی یــا پلنـــي

نمــیداد بـــانـــو یکــی را درنــــي

ســه شیــر نــر افگنـــد در مــرغزار

دو شیـــر دگــر زنــده بسـت استــوار
(بانوگشسبنامه )36 :1519

شکار کردن پلی برای ورود به ساحت ناخودآگاه است« .شکار از بین بردن جهل
و گرایشهای پلید و پی گرفتن ردّ پای خداوند است و این راهی است که به
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ذات اعظم میرسد( ».شوالیه و گربران  )59 :0 ،1511شکار عبور از قلمرو
ناشناختهها و حجابهای ظلمانی در شخص است .دیو نفس بهصورت شکار ،در
این منظومه تجلّی یافته است و بانوگشسب با شکار ،به تهذیب و تکامل نفس که
گامی در جهت فرآیند فردیّت یافتن است ،دست میپردازد.
سومین خویشکاری بانوگشسب نبرد با خواستگاران انیرانی است .او در این
منظومه ،تمرتاش چینی و جیپور را در میدان رزم به قتل میرساند ،زخمی بر جان
چیپال وارد میسازد و به رایگزین هم زنهار میدهد .نبرد او با خواستگاران،
جني میان نفس و نیروهای درونی او است و او با غلبه بر آنها و سرکوب غرایز
جنسی ،میل به کمال و کامل شدن را در خود ایجاد میکند.
«در فرآیند فردیّت ،دو جنبه به چشم میخورد .1 :جریان پیراستن یا تهی کردن روح
از لفّافههای دروغین که نقاب نام دارد و نیز حفظ و حراست آدمی از گزند نیروی
وسوسهآمیز تصاویر ازلی .9 ،کمالپذیری یا جریان آگاه ساختن محتویات ناآگاه به
کاملترین وجه ممکن و ترکیب آنها با آگاهی از طریق فعل بازشناسی( ».مورنو
)02 :1556

بانوگشسب پس از غلبه بر شهوات نفسانی ،قدرت تمیز فرآیندهای هوشیاری را
از فرآیندهای ناهوشیاری بهدست میآورد و گامهای استواری در جهت روند
تکاملی خویش برمیدارد.
چهارمین خویشکاری بانوگشسب ازدوا است .ازدوا با گیو ،آخرین حلقه از
فرآیند فردیّت یافتن او را تشکیل میدهد .او با ازدوا کردن به تکامل خود یاری
میرساند و به سالمت نفس دست مییابد« .هنگامی که شخص فرآیند فردیّت را
از سر میگذراند ،ضمیر ناخودآگاهش تصویری از تمامیّت پدید میآورد .یوني
این تصاویر را نمادهای خودجوش نفس یا تمامیّت محسوب میکرد( ».بیلسکر

 )69 -61 :1515ازدوا با گیو تولّد دوباره او را رقم میزند؛ چراکه دیگر از نبردها
و نخچیر کردن او در این منظومه یادی نمیشود که این نکته بیانگر تغییر جهت و
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دگرگونی و رفتن به سوی اصل زنانگی است .او پس از برانداختن حجابهای
ظلمانی خویش ،به «تولّد معنوی» دست مییابد.
« اهل معرفت برای انسان دو گونه تولّد قایلند :یکی تولّد صوری که همه را شامل
میشود و در این تولّد اختیار در کار نباشد و دیگری ،تولّد معنوی که خاص
صاحبدالن است و به اختیار صورت بندد و ابتدای این تولّد ،زمانی است که سالك
در همین جهان خاکی ،روح را از زنگار تعلّقات مادی و دنیوی بزداید و سرانجام
همچون شعله فروزان ،فارغ از وزش بادهای دنیوی ،راست و استوار ایستد؛ از این
رو است که حضرت مسیو( ) فرمود :به ملکوت درنیاید آنکه دو بار زاده نشود؛
پس هر انسانی برای نیل به حقیقت باید دو بار زاده شود( ».زمانی :1 ،1513
)299

یوني نیز معتقد است که «در فرآیند فردیّت ،شخص باید از نو زاده شود که
الزمه این نوزایی ،دگرگونی تمایالت اولیّه و اصلی نیست ،بلکه ایجاد دگرسانی

در نگرش کلّی انسان است»؛ (مورنو  )31 :1556بنابراین ،تولّد مجدد ،1دگرگونی در
«طبیعت ذاتی شخص» ایجاد نمیکند ،بلکه بخشی از کنشها و عملکردهای
شخص را اصالح و تقویت میکند.

 .2سایه
کهنالگوی سایه« ،بخش پست و حیوانی شخصیّت انسان و میراث نژادی است
که از شکلهای پایینتر زندگی به ما رسیده است .سایه شامل تمامی امیال و
فعالیّتهای غیر اخالقی و هوسآلود است ...هر یك از ما بهوسیله سایهای تعقیب
میشویم که هرچه کمتر با زندگی خودآگاه فرد درآمیزد ،سیاهتر و متراکمتر
است»؛ (یوني « )915 :1552سایه اولین الیّه پنهان شخصیّت است که در تحلیل
روانی ظاهر میشود .سایه بخش تاریك شخصیّت انسان است»؛ (اسنودن :1515
1. Rebirth
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« )16سایه شامل همه آرزوها و هیجانهای ناسازگار با تمدّن امروزی است که
درنتیجه ،با معیارهای اجتماعی و شخصیّت آرمانی ما متناسب نیست .هر اندازه
جامعهای که فرد در آن زندگی میکند ،متعصّبتر و مقیّدتر باشد ،سایه نیز
وسی تر خواهد بود( ».فدایی )51 :1511

در این منظومه ،بانوگشسب برای دست یافتن به فردیّت الزم است که صفات
مذموم و ناخوشایندی را که در شکل کهنالگوی سایه است ،از خود بزداید .این
کار ،عملی مناسب برای رسیدن به «خودشناسی» است .شکار کردن ،اولین عامل
برای زدودن سایه است« .شکار نوعی سفر و عبور از حجاب دانستهها بهسوی
ناشناختهها است( ».کمبل  )21 -20 :1512بانوگشسب با شکار کردن به نبرد
نیروهای شر و اهریمنی خویش میرود تا خودآگاهی را کسب کند .او شبانهروز
به صید میپردازد:
شـب و روز عــزم شکـــارش بــدی

همـــه روز نخچـــیر کــــارش بــدی
(بانوگشسبنامه )60 :1519

شکارکردن مبارزه با نفس است و تدوام شکار ،این کار را قابل توجه کرده
است .بانوگشسب و فرامرز ،هردو بر کره رخش سوار میشوند و به شکار
میپردازند.
بر آن کـــره رخـــش هر دو ســوار

شتـابـان به صحـــرا چـــــو ابـــر بهــار
(همان)61 :

کره رخش میتواند نمودی از «خود» باشد« .خود ،معموالً به صورت یك حیوان
تالش میکند طبیعت غریزی ما و پیوند آن را با محیط نمادین کند؛ بنابراین ،در
قصّهها و اساطیر ،حیوانات یاریدهنده بیشماری وجود دارد( ».یوني )599 :1515

شکار حیوانات بیانگر وجه تاریك نیروهای شر درون بانوگشسب است که با
کشتن آنها ،بر تمایالت پست نفسانی پیروز میشود.
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«یوني معتقد به تطّور و تکامل انسان از حیوان است؛ بنابراین ،سایه همان بخش
مستور و فرومایه شخصیّت ما است که از قلمرو نیاکان حیوانی ما منشعب شده و
مشتمل بر تمامی وجه تاریخی ضمیر ناآگاه است .بدین ترتیب ،ما باردار انسان
ابتدایی و فرومایهایم با همه رانشها و عواطفی که در پستترین سطوحشان از
غرایز حیوانی تمیزدادنی نیستند( ».مورنو )35 :1556

بانوگشسب ،آن هنگام که در جني خویشاوندی نادانسته به نبرد رستم میرود ،او
را به «دیو سپید» تشبیه میکند که توانایی نابود کردن او را مانند یك شاخه بید
دارد.
گرفتــم که هستــی چـــو دیـــو سفیـد

زنـم بــر زمینـت چــو یك شـاخ بیـــد
(بانوگشسبنامه )50 :1519

دیو ،به منزله شر ،جایگاهی منفی در داستانها دارد و اغلب زشت ،مهیب و
مخوف است« .دیو در اوستایی « ،»Daevaدر هندی باستان « »Devaو به معنای
خدا است ،اما پس از ظهور زرتشت و معرّفی اهورامزدا ،دیوان گمراهکنندگان و
شیاطین خوانده شدند .مطابق روایات ،دیوان موجوداتی زشترو ،شاخدار،
حیلهگر و ستمکارند و از نیروی عظیمی برخوردار هستند( ».یاحقی  :1562ذیل

مدخل «دیو») در بیت ذیل ،گرگ و ا دها نماد دیو نفس هستند که بانوگشسب
توانایی سرکوب آنها را دارد.
وگـر گــرگ بـــاشــی وگــــر ا دها

که از تیـــغ تیــــزم نیـــــابی رهــــــا
(بانوگشسبنامه )50 :1519

«ا دها همان نفس پلید و لذّتخواه است که قهرمان برای رسیدن به کمال و
وحدتیابی باید با آن بجنگد و پیروز شود( ».رستگار فسایی  )2 :1563مبارزه با
نیروهای شر ،بیانگر ستیزه و کشمکش انسان برای دست یافتن به خودآگاهی
است« .شخصیّت قهرمان در خالل انکشاف و خودآگاهی فردی ،امکان نمادینی
است تا بهوسیله آن منس خویشتن بتواند سکون ناخودآگاه را از هم درنوردد و
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انسان پخته را به تمایل واپسگرایانه بازگشت به دوران کودکی زیر سلطه مادر
رهایی دهد»؛ (یوني « )153 :1515در مرتبه رازآموزی ،ا دها نماد موانعی است که
راه را بر کشف شگفتیهای ناخودآگاه بهخاطر پیوندهای تنگاتني با خودآگاهی
میبندد( ».یوهانسن  )903 :1515بانوگشسب باید بر ا دهای نفس که مان رشد او
است ،پیروز شود؛ چراکه «ا دها نمودار مان خیالی است که فرد را به پایداری و
سرسختی مبالغهآمیز میکشاند( ».برفر  )113 :1512بانوگشسب با افزاری جنگی
چون گرز به نبرد با ا دهای نفس میرود:
اگر کـــوه باشـــی ،چو کاهـــت کنــم

بـدین گــــــرز چون خـا ،راهـــت کنم
(بانوگشسبنامه )50 :1519

«در اساطیر هند و ایرانی ،کهنترین ابزار پهلوان ا دهاکش ،گرز است .در میان
قهرمانان ا دهاکش ایرانی ،فریدون و گرشاسب دارنده گرز هستند»؛ (کیا :1553

« )31گرز سالحی قابل ستایش است؛ سالحی که مینوان ،دیوان را بهوسیله آن
شکست میدهند و این سالح از فلز ساخته شده است( ».بهار  )136 :1569این
سالح گاه از خواص جادویی برخوردار است و قهرمان را در ا دهاکشی یاری
میدهد.
«طبق اعتقاد انسان اولیّه به افسون و جادو ،رزمافزار پهلوان در نبردهایش،
بهخصوص نبردهای سرنوشتساز که گاهی کشتن ا دها است ،نه تنها باید از روی
طرح ویژهای (توتمش) ساخته شود ،بلکه باید افسون و جادو نیز به آن دمید .در
این صورت ،سالح از نیروی مرگبار و خارقالعاده برخوردار خواهد شد که حتی
بر موجودات خارق العادهای چون ا دها یا افراد رویینتن کارگر خواهد افتاد .این
سالحها که اغلب موسوم به نام خدایان هستند ،نیایش میشوند .تا جاییکه به
اشیایی مقدّس و بتواره (فیتیش) تبدیل و فدیه و قربانی تقدیمشان میشود».
(سرکاراتی )561 :1551

نبرد با خواستگاران و به قتل رساندن آنها ،نمودی از مبارزه بانوگشسب با
سایههای درونی است تا به «خویشتن» دست یابد .تکامل نفس در وجود هر
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انسانی به صورت فطری وجود دارد و ارگانیسمهای مختلف بدن در جهت
رسیدن به آن ،هماهني و کوشا عمل میکنند .هنگامیکه تمرتاش چینی دلباخته
بانوگشسب میشود ،درصدد برمیآید تا عشق خود را به او اظهار کند و دل او را
متمایل به خویش سازد:
چـــو چشمــم کنــون دیـد دیــدار تو

به یكباره جــان شد خـــریـــدار تو

همــان بـه که بــانـــوی خانــم شوی

انیــــس دل و قـــوت جانـــم شوی

به چیـــــن اندرم هست فـــرماندهی

همه چینــیان پیــــش تختـــم رهــی
(بانوگشسبنامه )101 :1519

اما بانوگشسب خشمگین میشود و به پیکار با او برمیخیزد .تیغ بر میکشد و او
را دو پاره میکند.
دو پـــاره تنــش کـــرد و افتاد خوار

ز خــــون شد چــو کوه پر از چشمهسار
(همان)109 :

«سایه ،مشکل اخالقی را در انسان مطرح میکند و تمام «من – شخصیّت» 1را به
مبارزه میطلبد؛ پس بدون تالش و کوشش بسیار نمیتوان بر سایه آگاه گشت.
یوني میگوید :اهمیّت مسأله سایه به همان اهمیّت مسأله گناه در حوزه کلیسا
است؛ زیرا آگاه شدن از حضور سایه ،متضمّن تشخیص جنبه تاریك وجودمان
همچون چیزی واقعی و حی و حاضر است .من ،مجهّز به قدرت داوری اخالقی
است و از مسأله شر و امکان بعدی توبه ،آمرزش و بخشش باخبر است( ».مورنو
)30 :1556

«سایه ،همواره تکانههایی را در انسان فرامیخواند که از بخش غریزی و حیوانی
ماهیّت انسان برخاستهاند( ».پالمر )155 :1513

در این منظومه ،تکانههای شهوات نفسانی ،هیچگاه دل بانوگشسب را به لرزه
درنمیآورد و او تا آنجا که توان دارد ،این تمایالت را در خود سرکوب میکند.
1. Ego- Personality
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«مقاومت در برابر خواهشهای نفسانی ،یکی از راههای سلو ،برای رستگاری و
مبارزه با پلیدی و اهریمن است» (کومن  )109 :1515و «اولین پیروزی قهرمان،
پیروزی قهرمان بر خودش است( ».شوالیه و گربران  )020 :1511بانوگشسب با غلبه
بر هواجس نفسانی درصدد جذب ناخودآگاهی است؛ زیرا روند خودکاوی ،بدون
مبارزه با سایه امکانپذیر نیست و تشخیص سایه که بخش تاریك روان او را
فراگرفته است ،امری ضروری بهنظر میرسد .او در ادامه جذب سایه در آگاهی،
به نبرد با خواستگاران هندی خویش میرود .جیپور را به قتل میرساند ،زخمی
بر چیپال وارد میسازد و به رایگزین هم زنهار میدهد:
به جیـپور گـــردید بـــانــو دچـــار

بیــامــــد به پیـکــــار آن نــامـــدار

بــرو بـــر یکی نیـــزه زد پرنهیــب

شــدش از بــدن جـان و پـای از رکیب

بــه چنــگال چیپــال را دست بــــرد

کمــربنـــد او را گـــرفـت و فشــــرد

ز زیـــن بــرگـــرفتش به کردار مرد

بینــداخـت خـــوارش به دشــت نبـرد

یکــی کشته گشــت و دگر را بخست

چــو رای آنچـنـان دید ز آنجا بجـست

به نــزدیك زال آنگه از رزمـگـــــاه

ز بــانـــو بــــر زال بـــرد او پنـــــــاه

ز جــا جســت زال و گرفتـش به بــر

بدو گفـت اکنـــون سپـــاهــت ببـر
(بانوگشسبنامه )115 :1519

 .3الگوی مانداالیی ژرفساخت منظومه بانوگشسبنامه
طبیعت و اجزای آن سرشار از نماد هستند .بشر با نگریستن به کوهها ،درهها،
غارها ،گیاهان ،درختان ،جانوران ،خورشید ،ماه و نیز برخی از اعداد و اشکال
هندسی نماد بالقوهای برای هریك از آنها در نظر گرفته است؛ نمادهایی که گاه از
ساختار مذهبی برخوردار هستند و نزد مردم دوران باستان تقدّس داشتند و
ستایش میشدند« .نماد ،نشانهای عینی است که به وسایل طبیعی (مأخوذ از
طبیعت) ،چیزی غایب یا غیر قابل مشاهده را مجسّم میکند ...و تصویری است
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رساننده معنای سرّی و رمزی( ».دالشو  )10-2 :1560مانداال 1یکی از نمادهای
چشمگیر در مذهب و هنر است.
«مانداال یك لغت سانسکریت است و به معنی دایره جادویی است .سمبولیسم آن،
تمام شکلهایی را که بهطور متحدالمرکز مرتّب شده باشند ،کلیّه نظم و ترتیبهای
کروی یا شعاعی و همه دایرهها و مرب هایی که دارای یك نقطه مرکزیاند ،شامل
میشود .مانداال یکی از قدیمیترین سمبلهای مذهبی است (باستانیترین شکل
شناخته شده ،چرخ خورشید است) و در سرتاسر دنیا یافت میشود .در شرق،
مانداال در ریاضت بودایی و یوگای تانتریك به عنوان کمکی به تعمّق گونههای
آیینی بهکار برده میشود .مانداالهای مسیحیای وجود دارند که از ابتدای تاریخ
قرون وسطی ،مسیو را در مرکز چهار حواری و سمبلهای آنان را در چهار جهت
اصلی نشان میداد .مانداال بهطور تاریخی ،به عنوان یك سمبل نمایشدهنده طبیعت
و نیز بهمنظور نیایش به کار میرفت( ».فوردهام )51-50 :1550

طرحهای مانداالیی در محرابها و نیایشگاهها و در ساختمانهای شهرها و
کاخها نمودی برجسته دارد .در نیایشگاهها «صلیب با چهار بازوی مساوی ،ابتدا
دایره بود .چهار جهت اصلی آن در بینالنهرین ،نماد چهار جهت اصلی طبیعت و
بادهای بارانزا است که نماد خدایان ،آسمان ،آب و هوا و نیز نماد شمش 9و
آنو 5،خدای آسمان ،است»؛ (هال  :1510ذیل مدخل «دایره») «در هند ،دایره نماد زمان
و حرکت پیوسته و مدوّر آسمان است که با الوهیّت مرتبط است( ».هوهنهگر :1556
)51

دایره ،یکی از اشکال هندسی نمادین است که تبلور هماهنگی و یکپارچگی با
معیارهای زیباشناختی است.

2. Shamash

1. Mandala
3. Anu
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«نماد جهان در نزد هندوها یا بوداییان مانداال است .مطابق باور هندوها ،انسان
دارای طبیعتی خدایی است ،ولی او از این حقیقت آگاهی ندارد .روح آدمی در
زمانهای بسیار دور ،اسیر تن شده و نجات انسان فقط از طریق تکامل است که
برای اکثریّت انسانها در یك زندگی نمیتواند صورت بگیرد؛ پس روح آدمی در
چرخه زندگی و مرگ اسیر است تا اینکه از طریق تکامل و خودشناسی از این
وادی پر رنج و وحشت خود را برهاند( ».مهاریشی )111 :1551

منظومه بانوگشسبنامه ،از رفساخت مانداالیی برخوردار است .بانوگشسب
پس از طی مراحل رسیدن به فردیّت ،به تکامل شخصیّتی دست مییابد و تکامل
شخصیّتی او در نگارههای مانداال به تصویر درآمده است؛ چراکه دایره نماد
تمامیّت و خود شدن و نیز «نمادی از الوهیّت است( ».یوني  )103 :1550اولین
مانداال را صورت مادر مثالی بانوگشسب تشکیل داده است .او با پرورش فرامرز،
قدم در جهت فرایند تفرّد یافتن میگذارد .دومین مانداال آشنایی با پادشاه پریان
است که در هیأت گوری بر بانوگشسب وارد میشود و این اتفاق خود مقدمهای
برای ورود به قلمرو ناخودآگاهی است.
بگفتــش کــه ای مـــاه روی زمیــــن

منــم پـــادشـــاه پـــری نـام عین

پـــری سـربــــهســـر در پناه منـند

فــزون از درختــان سپـــاه مننـــد
(بانوگشسبنامه )31 :1519

پری موجودی است «لطیف و بسیار جمیل که اصلش از آتش است و با چشم
دیده نمیشود و بهواسطه زیبایی فوقالعاده ،آدمی را میفریبد .پری ،عکس دیو،
اغلب نیکوکار و جذّاب است»؛ (اشرفزاده  :1516ذیل مدخل «پری») «پری یا پریکا
در متون متأخّر یشتها ،تقریباً بهصورت تداعی و مالزمت ناخودآگاهانه در کنار
یاتو افسونگر آمده است»؛ (کریستنسن )12 :1533
«از مجموعه اشارههای مربوط به پری در شاهنامه و کتابهای دیگر فارسی و
افسانهها و داستانهای عامیانه ،چنین برمیآید که در ایران دوره اسالمی ،پری
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آنچنانکه پیروان آیین زرتشتی و مزدیسنا باور داشتند ،موجودی ناخجسته و زشت
نیست ،بلکه بهصورت زن اثیری بسیار زیبا پنداشته شده که از نیکویی و حتی فرّ
برخودار است( ».سرکاراتی )9 :1551

پریان حضور چشمگیری در اسطورهها دارند .در اسطورههای یونانی« ،دافنه
یك پری دریایی است که برای رهایی از دست آپولون خود را به گونه درخت
غار درمیآورد( ».روتون  )91 :1551در انهاید ،یك پری دریایی به نام « وتورن»

1

وجود دارد که از بغبانو ،ونون 9،میخواهد تا او را در نبرد برادرش با انه ،قهرمان
داستان ،یاری دهد« .پس در چهره متیسکوس ،5آخوربان انه ظاهر و یاریگر
برادرش ،تورنوس 0،شد( ».ویر یل « )001:1520اعراب معتقدند که پریان در لطف و
صفا مانند مالیکه ،طبیعتی پا ،و معصوم دارند و مفید و نیکوکارند .بیرون از
عوالم بشریّت ،مانند اطفال خردسال در جهانی مخصوص به خود ،به خوشی و
نیکی روزگار میگذرانند( ».ناس)51:1550

بانوگشسب در مانداالی سوم ،نادانسته به نبرد خویشاوندی با رستم میرود که
این جني ،کمك بسیاری به خویشتنیابی و حذف نقاب او میکند .در مانداالی
چهارم ،او کهنالگوی زن پیکارگری است که در آن ،بنیادهای آنیموس 3را
میتوان یافت« .آنیموس ،عبارت است از تهنشست همه تجارب از مرد در میراث
روانی یك زن .بشر یك موجود دوجنسی است و یك مرد دارای عنصر مکمل
زنانه و یك زن دارای عناصر مکمل مردانه است .چینیهای تائوییست از «ین و
یني» صحبت میکنند؛ یعنی جنبههای زنانه و مردانه شخصیّت انسان( ».فدایی

2. Junon
4. Turnus

1. Juturne
3. Matiscus
5. Animus
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 )00 :1511کهنالگوی آنیموس در وجود بانوگشسب تجلّی یافته و او وامدار
تجارب نژادگی مردان دالور در روان خویش است.
چنــان چـــون به خوبیــش همتــا نبــود

به مـــردیــش مــاننــد پیــدا نبــود

سلحشــور و شیــــرافگن اندر نبـــــرد

نبــد کس به میــدان مــردیــش مــرد
(بانوگشسبنامه )60 :1519

بانوگشسب تصویر قوی و پررنگی از رستم است« .همانگونه که عنصر مادینه
از مادر شکل میگیرد ،عنصر نرینه زن هم از پدر متأثّر است و پدر به عنصر نرینه
دختر خود اعتقادات حقیقی بیچون و چرا و به آنها جلوه ویژهای میبخشد».
(یوني  )915 :1515بیگمان پرورش یافتن بانوگشسب در خاندان رستم ،تأثیر
شگرفی بر اعمال پهلوانی او گذاشته است؛ تا آنجا که او را مبدّل به سلحشوری
چون رستم ساخته است .او با نخچیر کردن به حذف سایههای درون خود
میپردازد .کهنالگوی آنیما 1در خواستگاران بانوگشسب نمودار شده است« .آن
کنشهای زنانه در رفتار مردان را آنیما (مادینهروان) میتوانیم نام بنهیم؛
کنشهایی که بهروشنی و آشکارگی دیده میآید :مهربانی شگفتانگیز خشنترین
مردها ،ترس بیموق شجا ترین مردان ،بیمنطقی زنانه مردان ،پرسخنی زنانه
مردان و( ». ...اتونی  )15 :1520در این مانداال ،او به سرکوب غرایز نفسانی خویش
در قالب نبرد با خواستگارانش میپردازد و این مانداال او فرآیند فردیّت یافتن
در او است.
در مانداالی پنجم ،هشدارهای مشفقانه رستم که در قالب کهنالگوی «پیر
فرزانه» تجلّی مییابد ،او را در مراحل بحرانی یاری میدهد .پیر خردمند ،9یکی از
کهنالگوهای رایج در نقد روانشناسی است .پیر خردمند نماد دانش ،بینش و
2. Old Man

1. Anima
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اشراق درونی است و با یاریگری او قهرمان بر موان غلبه میکند و با اشارتها و
راهنماییهای او به سرمنزل مقصود دست مییابد.
«کهنالگوی پیر خردمند ،کهنالگوی معنا و روح است .این کهنالگو که بهصورت
پدربزرگ ،مرد فرزانه ،جادوگر ،شاه ،پزشك ،کاهن ،استاد و برخی چهرههای مقتدر
ظاهر میشود ،نمایانگر بصیرت ،فراست و شهود از یكسو و صفات اخالقی ،نظیر
نیکی از سوی دیگر است .ظهور او باعث ایجاد خوداندیشی ،آگاهی از خطر و
تأمین پاداش برای کسانی است که صفات اخالقی الزم را از خود بروز دادهاند».
(وولف )329 -321 :1516

زمانی که انسان بر سـر تنگناهـا و دوراهـههـای سـخت قـرار گرفتـه ،نیازمنـد
پیری است که اشراق ،معرفت و شهود درونی او یاریگر شود.
«این کهنالگو آنگـاه پدیـدار مـیشـود کـه انسـان نیازمنـد درونبینـی ،تفـاهم ،پنـد
نیکو ،تصمیمگیری و برنامهریزی اسـت و قـادر نیسـت خـود بـه تنهـایی ،ایـن نیـاز
را برآورد .پیـر دانـا ،طبعـی دوگانـه و متّضـاد دارد و قـادر اسـت در هـر دو جهـت
خیــر و شــر کــار کنــد کــه برگزیــدن هــر یــك ،بســته بــه اراده آزاد انســان دارد».
(مورنو )50-55 :1556

پیر خردمند بانوگشسب ،رسـتم اسـت .او درصـدد برمـیآیـد تـا بانوگشسـب
را ترغیب بـه ازدوا بـا گیـو کنـد« .پیـر دانـا ،شخصـیّت قهرمـان را مجهّـز بـه
انگیــزه ،الهــام  ،معیــار هــدایت ،آمــوزش و هدیــهای بــرای ســفر مــیکنــد و
قهرمان به کمك کسـی یـا چیـزی راهنمـایی مـیشـود( ».وگلـر  )51 :1516رسـتم
دلیــل خــویش را بــرای ازدوا بــا گیــو ،ایــنگونــه بــه بانوگشســب توضــیو
میدهد:
ز گـــردان ایـــران و شهـــزادگــان

دلیـــران مــــــردان و آزادگــــان

مــن ایــن را بکردم ز گـــردان پسند

تو هم مهـــربان باش در کیـــن ببند
(بانوگشسبنامه )191 :1519
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در مانداالی ششم ،بانوگشسب با ازدوا  ،در راه رسیدن به تمامیّت و تکامل
نفسانی خویش قدم برمیدارد .در مانداالی هفتم ،او به تولّد دوباره و معنوی و به
«خود» که غایت فرآیند فردیّت است ،دست مییابد .نگاره مانداال با چنین
کارکردی ،نمادی از سرنمون «خود» است.
«خــود 1،یعنــی کوشــش ناخودآگــاه 9انســان بــرای مرکزیّــت ،تمامیّــت و معنــی.
خود عبـارت ا سـت از ظرفیّـت ذاتـی بـرای کلیّـت ،تمایـل درونـی بـرای متـوازن
کــردن و آشــتی دادن جنبــههــای متضــاد شخصـیّت و یــك اصــل ناخودآگــاه آمــر
کــه کــل زنــدگی روانــی را هــدایت مــیکنــد و منــتج بــه ایگــو مــیشــود کــه بــا
واقعیّت بیرونی مصـالحه مـی کنـد تـا از تـنش درونـی خـود بکاهـد و نیازهـایش
را بــر اســاس واقعیّــت و در ارتبــاط بــا آن و بــا اســتفاده از امکانــات واقعــی
برآورده سازد( ».شاملو )55 :1519

خــود ،یکــی از نمودگارهــای باســتانی اســت کــه بــه صــورت مجـزّا مــیتوانــد
ابعــاد شخصــیّتی فــرد را تحــت کنتــرل خــویش درآورد و عملکردهــای آن را
میتوان در نگارههای مانداالیی جستوجو کرد.
«خــود در تمــام جهــان ،در ترســیمهــای مانــداالیی عرضــه مــیشــود ،یعنــی
ال متـوازن
شکلهایی کـه در آنهـا ،همـه پهل وهـا در حـول یـك نقطـه مرکـزی کـام ً
است .خود بهوسیله جستوجوی مـا بـرای خـدا تظـاهر مـییابـد و نمـاد تمامیّـت
و معنی غایی است( ».فدایی )35 :1511

دایــرههــای متحــدالمرکز ،نمــادی از کمــال خــود اســت کــه در آن شــخص بــه
یگانگی و تمامیّت دست مییابـد« .افالطـون معتقـد اسـت کـه روح یـك دایـره
است( ».کمبل )913 :1521

2. Conscious

1. Ego
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الگوی مانداالیی منظومه بانوگشسبنامه

 .1پرورش فرامرز ← :صورت مادر مثالی و آغاز فرآیند فردیت یافتن؛
 .9آشنایی با پادشاه پریان ← قدم گذاشتن به قلمرو ناخودآگاهی؛
 .5نبرد خویشاوندی ← تثبیت شخصیّت و کمك به خویشتنیابی؛
 .0شکار و پیکار کردن ← تجلّی آنیما و آنیموس ،و حذف سایه؛ سرکوب
غرایز نفسانی و او فرآیند فردیّت یافتن؛
 .3هشدارهای مشفقانه ← ظهور پیر خردمند در لحظههای بحرانی برای
کمك به روند فرآیند فردیّت یافتن؛
 .6ازدوا ← تمامیّت یافتن و تکامل نفسانی؛
 .5تولّد دوباره ← مرگ هواجس ،تولّد معنوی ،دستیابی به خود و غنای
شخصیّت.
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نتیجه
نقد روانشناسی یکی از رویکردهای مهم نقد ادبی است که بهوسیله آن میتوان
آثار ادبی را با دیدگاه روانشناسی تحلیل کرد .بنیانگذار این شیوه نقد ،فروید
است که دستاوردهای او درباره روان انسان و کشف ابعاد مختلف شخصیّت او،
راهکارهای عمدهای را فرا روی مخاطبان قرار داد .سپس یوني این شیوه نقد را
دستخوش تحوّالت اساسی ساخت و انقالب عظیمی در خوانش ،قرائت و تأویل
متون ادبی ایجاد کرد .با رویکرد روانشناسی تحلیلی یوني میتوان به بررسی
شخصیّت و انوا کهنالگوها در یك اثر ادبی پرداخت .نقد کهنالگویی ،نقدی
پویا و ساختارمند است که به بررسی و کشف ماهیّت انوا کهنالگوها در
ناخودآگاه جمعی بشر میپردازد .کهنالگوها ،صورتهای مثالی و ازلی هستند که
در روان جمعی و در الیههای عمیق ذهن بشر رسوب کردهاند و شامل کلیّه غرایز
و خواستههای بشر و ...در طی قرون متمادی هستند که بالقوه در روان انسان
وجود دارند؛ بنابراین ،به اعتقاد یوني ،ناخودآگاه جمعی بشر دربردارنده انوا
کهنالگوها است که میتوانند در هر زمانی تجلّی یابند.
منظومه بانوگشسبنامه ظرفیّتهای بسیاری برای بررسی از منظر کهنالگویی
دارد و میتوان آن را بر اساس آرای یوني تحلیل کرد .این منظومه حدیث
دالوریهای بانوگشسب ،فرزند رستم ،است .او کهنالگوی زن پیکارگر است و
خویشکاریهایش ریشه در کهنالگوهای کهن دارد .او برای دستیابی به فردیّت
که سلوکی دشوار و خطرنا ،است ،موان بسیاری را پشت سر میگذارد.
خویشکاریهای او در روند فردیّت یافتن شامل صور مادر مثالی ،نخچیر کردن،
نبرد با خواستگاران انیرانی و ازدوا است .فرآیند فردیّت یافتن که همراه با رنج
معنوی است ،دگرگونی درونی در شخصیّت بانوگشسب ایجاد میکند .این فرآیند
که امری ضروری بهنظر میرسد ،بانوگشسب را وادار میسازد تا در مسیر
سرنوشت قرار گیرد و با تالش و کوشش خویش ،از موان مختلف موفّق بیرون
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بیاید تا درنهایت ،بتواند بر هواجس نفسانی خویش غلبه یابد و به «کمال» که
غایت سلو ،است ،دست یابد .در روند فردیّت یافتن ،بانوگشسب تولّد معنوی
مییابد؛ تولّدی که به اعتقاد یوني شخص از نو زاده میشود .در جهت فرآیند
فردیّت با سرنمونهای مختلفی همچون آنیما ،آنیموس ،سایه ،پیر دانا ،نقاب ،و
خود مواجه هستیم.
آنیما ،یکی از کهنالگوها است که از بخش نیمهخودآگاه انسان نشأت گرفته
است و آن شامل تجارب زنانگی در روان مرد است .در این منظومه ،تجلّی آنیما
بر شخصیّتهای داستان ،سببساز حوادث مختلف است .آن هنگام که
شخصیّتهای منظومه ،روح خویش را با آنیمایی که بانوگشسب بر آنها میافکند،
یکسان میبینند ،درصدد بهدست آوردن او میشوند .آنیموس ،عنصر نرینه در
روان زن است که این کهنالگو در روان بانوگشسب تبلور یافته است .عنصر
نرینهای که در وجود او نهادینه شده ،او را در هیأت یك مرد و گاه فراتر از آنان
بهتصویر کشیده است.
قهرمان برای رسیدن به فردیّت ،الزم است تا سایهها و صفات مذموم خویش را
بزداید .سایه بخش درونی و الیه پنهان شخصیّت است که دربرگیرنده غرایز
حیوانی است .مهار کردن نفس از شهوات ،یکی از مهمترین کارهایی است که
باید صورت گیرد .بانوگشسب با شکار و نبرد با خواستگاران انیرانی ،گام بلندی
در جهت مبارزه با هواجس نفسانی و سایههای درون خویش برمیدارد؛ بنابراین،
نبرد با سایه (= نبرد با نفس) مهمترین عمل قهرمان داستان است تا به تزکیه و
سالمت نفس دست یابد.
بانوگشسب برای عبور از موان راه ،به پیر دانایی نیازمند است تا او را در
مراحل مختلف یاری دهد .پیر دانا سرنمون خرد ،بصیرت و درایت برای قهرمان
داستان است .یاریگری او باعث میشود تا قهرمان داستان به انکشاف درونی
برسد .در این منظومه ،رستم پیر دانای بانوگشسب است .او که تجسّم روح و
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زندگی برای بانوگشسب است ،فرزندش را در نبرد خویشاوندی قرار میدهد تا
نیروی جنگاوری او را در نبرد با تورانیان بسنجد .سپس او را به ازدوا با گیو
ترغیب میسازد تا او به «خویشتن» دست یابد .سرنمون خویشتن در نگارههای
مانداال ترسیم شده است .مانداال نمادی قابل تأمّل در روانشناسی تحلیلی یوني
است که در آن میتوان سیر تطوّر روحی قهرمان داستان را به تصویر کشید .در
مانداال میتوان به عمیقترین الیه ناآگاه روان انسان ،یعنی خویشتن دست یافت.
فرآیند فردیّت یافتن بانوگشسب و چگونگی دستیابی او به خویشتن را در هفت
مانداال میتوان ترسیم کرد.

پینوشت
( )1حدیث سلحشوریهای فرامرز ،در منظومهای جداگانه به نام فرامرزنامه به تصویر کشیده
شده است.
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