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چكيده
آراي فرويد و يونگ در قلمرو اساطير مورد توجه بسياري از منتقدان حوزه نقد ادبي قرار گرفته
اس��ت .در پژوهش حاضر ،منظومه بانوگشس��بنامه كه سرش��ار از كاركردهاي اس��اطيري است ،در
چهارچوب نظريههاي فرويد و يونگ قابل بررس��ي روانكاوانه است .اين مقاله به بررسي شخصيّت
بانوگشس��ب ،انواع عقدهها و مكانسيمهاي دفاعي و س��پس به بررسي دو كهن الگوي پير خردمند و
نقاب پرداخته و چگونگي تب ّلور هر يك از اين آرا و نظريهها را مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
روش تحقيق ،تحليل محتوا بوده اس��ت .نتايج اين پژوهش نش��ان ميدهد كه بانوگشسب داراي تيپي
اقتدارطلب و داراي عقدههاي متعددي چون؛ اختگي ،حقارت از نابرابري جنس��ي و زير دس��تبودن
اس��ت و از مكانيسمهاي دفاعي چون؛ تصعيد ،سركوبي و انكار سود جسته و كهن الگوي پير دانا در
وجود رس��تم و كهن الگوي نقاب در وجود بانوگشس��ب تبلور يافته اس��ت .بنابراين ،با بررسي آراي
فرويد و يونگ ميتوان شخصيّت بانوگشسب را مورد تحليل و بررسي روانكاوانه قرار داد.
كليد واژگان :بانوگشسبنامه ،قهرمان ،عقدهها ،مكانيسم دفاعي ،كهن الگو ،پير دانا ،نقاب.
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مقدمه
نقد روانشناس��ي در قرن بيستم ،توسط فرويد و پيروانش بسط و گسترش داده شد.
اين نوع نقد كه از تحقيقات ميان رش��تهيي ،خود داراي ش��اخههاي متعددي است كه از
آن ميان ميتوان به نقد روانكاوي اش��اره كرد«.روانكاوي ،روش تحقيق و تحليل روان
ناخودآگاه اس��ت و از آن درباره تمام تجليّات فرهنگي ،رواني و اجتماعي ميتوان سود
برد .روانكاوي ،كليدي قابل اطمينان براي گشودن روموز هر نوع اثر ادبي است»(جونز،
 .)342 :1350فرويد پرچمدار نقد روانكاوانه اس��ت .پژوهشهاي او ،رستاخيز عظيمي
در مت��ون ادبي ايجاد كرده اس��ت« .فرويد ،براي دريافت انديش��ههاي روانكاوانهاش به
سمت متون كالسيك و اساطيري چون؛ نمايشنامه اديپوس و داستان موسي در تورات
گرايش داشت»(ياوري .)17 :1374 ،سپس يونگ كه پايهگذار روانشناسي تحليلي است،
تحقيقات جديدي را در عرصه روانكاوي بهوجود آورد« .روانشناسي تحليلي يونگ ،از
ايدهها و راهكارهاي برگرفته از مراقبه ،تصويرسازي ذهني ،تحليل رويا ،شفاي روحاني،
صوفيگري ،آيين بودايي ،طالع بيني و تجربهيي پس از مرگ افراد است»(وست:1383 ،
« .)62يونگ و فرويد ،تص ّورات گوناگوني از ضمير ناآگاه داشتند؛ درواقع همين اختالف

بود كه باعث جدايي آنها شد»(مورنو.)5 :1376 ،

بنابراي��ن ،نقد روانكاوي ،يك��ي از رويكردهاي حاضر در ادبيات اس��ت .ادبيات،
مجالي تم��ام مفاهيم روانكاوي كه نگرشه��اي روانكاوانه را در چهارچوب خاص
كنشها مورد بررسي قرار داده است« .از نظر روانكاوي ،ادبيات و درواقع تمام اقسام
هنر ،عمدت ًا محصول نيروي خودآگاهي هس��تند كه در نويس��نده و خواننده و به زعم
برخي منتقدان ادبي روانكاو معاصر ،حتي در كل جامعه درحال فعاليّت است»(تايسن،
 .)69 :1387ه��دف از اين نقد ،بررس��ي تم��ام مولّفههايي كه زايي��ده و پرداخته ذهن

مولّف است .بنابراين ،با نقد روانكاوي ميتوان انگيزهها و خويشكاريهاي اشخاص
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را مورد تحليل رواني قرار داد و نيز ميتوان با اس��تفاده از نظريههاي اشخاصي چون ؛
فرويد و يونگ به تحليل شخصيّتهاي داستاني پرداخت.

منظومه بانوگشسبنامه ،سرش��ار از از باورها ،بينشها و كاركردهاي اساطيري كه

بس��تر مناسبي براي پژوهشهاي روانشناس��ي فراهم كرده است« .اين منظومه ،متع ّلق
اس��ت به ق��رن پنجم ﻫ .ق و از ش��رح چهار واقعه جداگانه تش��كيل يافته اس��ت كه
با يكديگر ارتباط بس��ياري ندارند .بانوگشس��ب ،دختر رس��تم و يكي از زنان پهلوان
و نامبردار حماس��ه ايرانس��ت .پهلوان��ي وي چندان بود كه به جنگ ش��يران ميرفت
و مب��ارزان را ب��ه يك زخم دونيم و ش��اهان و اميران را اس��ير و مط��اوع فرمان خود
ميساخت .بر سر اين دختر زيباي پهلوان ،مناقشه سختي ميان بزرگان ايران و درباريان
كاووس درگرفت و رس��تم و كاووس براي ختم اين ﻣﺴﺎيل ،او را به گيو ،پسر گودرز
كه ميان همه ايرانيان از همه دليرتر بود ،دادند تا مناقش��ات فرو نش��يند و نزاع از ميان
برخيزد .اما بانوگشسب پهلوان ،نخست با گيو درآويخت و او را به بند افگند تا رستم
به سرزنش وي رفت و كارها را بهصالح باز آورد .از اين زن ،بيژن كه فردوسي آن همه
از او به بزرگي نام برده اس��ت ،بزاد»(صفا .)303 :1378 ،بنابراين اين مقاله به بررس��ي
ش��خصيّت بانوگشسب بر اساس آراي فرويد و نيز به بررسي برخي از كهن الگوها بر

اساس آراي يونگ پرداخته است.

.1بررسي شخصيّت بانوگشسب و تيپهاي اقتدار طلب

«واژه ش��خصيّت در انگليسي از واژه التين پرس��ونا ( )Personaاقتباس شده است و

در اصل اش��اره به نقابهايي دارد كه توس��ط هنرپيشگان ﺗﺌﺎتر در نمايشنامههاي يونان
باستان به صورت زده ميشد و در عين حال دربردارنده نقش آنان نيز بود .بنابراين ،مفهوم
ابتدايي شخصيّت داللت بر تص ّور سطحي اجتماعي ( )Superficial social imageداشت
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كه يك فرد در ايفاي نقشهاي زندگي آن را اتخاذ ميكرد ،يعني يك شخصيّت عمومي
( )Public Personalityكه افراد به اطرافيان خود نشان ميدادند»(هجل و زيگلر:1379 ،
« .)7ش��خصيّت ،س��ازمان پويا و نسبت ًا پايداري است كه فرد را از ديگران متمايز كرده و

امكان پيشبيني رفتار فرد را در موقعيّتهاي معيّن فراهم ميكند»(عليپور.)37 :1386 ،

ش��خصيّت ،يكي از حوزههاي اصلي كاربرد روانش��ناختي اس��ت كه به بررسي و

ارزياب��ي ماهيّت ،كنشها و ويژگيهاي مختلف آن در اش��خاص ميپردازد و از طريق

بررس��ي ش��خصيّت اس��ت كه ميتوان رفتارهاي هنجار و ناهنجار و اختالالت رواني
شخص را مورد سنجش روانشناسي در دنياي واقعي و نيز اساطيري قرار داد .بنابراين،

با كنكاش در ش��خصيّت فرد است كه ميتوان تعارضهاي دروني فرد و عوامل ذهني

او را در شكلگيري حوادث ،مورد بررسي ع ّلي و معلولي قرار داد و به كنه شخصيّت
افراد پي برد .نظريّه ش��خصيّت ،تحت ﺗﺄثير انديش��ههاي زيگموند فرويد پديد آمد و
تا امروز نيز ،يكي از پركاربردترين نظريهها محسوب ش��ده اس��ت« .شخصيّت ،محور
اساسي بحث در زمينههايي مانند :يادگيري ،انگيزه ،ادراكّ ،
تفكر ،عواطف ،احساسات،
هوش و ...اس��ت .به عبارتي ،عوامل فوق ،اجزاي تش��كيل دهنده شخصيّت در انسان

هستند»(شاملو.)15 :1382 ،

شخصيّتپردازي در داس��تانها ،همواره مدّ نظر شاعران و نويسندگان بوده است و

آنها ميكوش��يدند تا با ش��خصيّتپردازي در آثار خويش ،مخاطب را با جهان ذهني
گسترده افراد آش��نا س��ازند .بنابراين «شخصيّت ،مهمترين عنصري است كه تم داستان

را به خواننده منتقل ميكند و مهمترين عامل داس��تان است»(يونسي .)331 :1369 ،در
منظومه بانوگشسبنامه ،سراينده گمنام به شخصيّتپردازي توجه ويژهيي داشته است.
شخصيّتهاي اين منظومه ،افرادي هستند كه داراي ويژگيهاي اخالقي و آگاهي پيش

ش��ناختهاند كه مخاطب در سراسر منظومه با اين ويژگيها كه در عمل ،رفتار و كردار
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آنها تج ّلي مييابد ،آش��نا ميش��ود .اگرچه در اين منظومه ،شخصيّت محوري داستان

بانوگش��سب اس��ت و بيانگر نوعي فرديّت اس��ت ،اما ويژگيهاي او بيش از آنكه با
خصلت فردگرايانه داستانهاي امروزي مطابقت داشته باشد ،با قواعد داستانهاي كهن
س��ازگار است .شخصيّت بانوگشسب در اس��طورهها پرورش يافته است و شخصيّت
او ج��دا از كنشهاي مختلف او نيست؛ «كاركردها و ش��خصيّتها را نميتوان از هم
جدا كرد ،زيرا رابطه متقابل دارند و يكي مستلزم ديگري اس��ت»(مارتين.)84 :1382 ،

بنابراين ،با بررس��ي ابعاد ش��خصيّت اس��ت كه ميتوان به خويشكاريهاي قهرمانان
اس��اطيري پي برد و ابعاد رواني آنان را به مخاطب نماياند .از اين رو ،به بررسي آراي

فرويد در ش��خصيّت بانوگشسب كه قهرمان اصلي داستان است و حوادث و رويدادها

بر محور او به چرخش درآمده ،خواهيم پرداخت.

بانوگش��سب در اين منظومه از شخصيتي قدرت طلب برخوردار است .او همواره
درصدد است تا در رﺃس قرار گيرد .اين چنين تيپها «به ساختار هرمي شكل عالقهمند
هستند كه خود در رﺃس قرار داش��ته باش��ند .آنها دستور دادن و قانون وضع كردن را
دوست دارند»(اولدهام و موريس .)484 :1385 ،اين تيپ ،او را برآن ميدارد تا هميشه
بر ديگران تس ّلط يابد و هيچ گاه تسليم كسي نش��ود .برخي از ويژگيهاي ش��خصيّتي
او عبارتند از :به نمايش گذاش��تن قدرت و برتري ،عدم توجه به عش��ق خواستگاران،

جسور ،خود محور بودن و مجازات سخت گستاخان.
 .2بررسي شخصيّت بانوگشسب بر اساس آراي فرويد
 .1 .2عقدهها

«عقده عبارت اس��ت از مجموعه متشكل و سازمان يافتهيي از احساسات ّ
تفكرات،

ادراكات و خاطرات كه در ناخودآگاه ش��خصي مستقرند .هر عقده ،يك هسته مركزي
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( )Nucleusدارد .جاذبه و كش��ش اين هسته س��بب ميش��ود كه تجارب ديگر بهدور
آن تج ّمع كنند .عقده ممكن اس��ت خودمختار شود و كنترل تمام شخصيّت را بهدست
گيرد .اگر چنين ش��ود ،ش��خص تمام وجود خود را در خدمت ارضاي آن عقده قرار

ميدهد؛ هيتلر و ناﭘﻠﺌﻮن كه گرفتار عقده قدرت طلبي بودند ،نمونهيي از چنين وضعيّتي

هستند .هسته مركزي عقده و اقمار آن ناخودآگاه هستند؛ ليكن تحت ش��رايطي ممكن
اس��ت به ضمير خودآگاه بيايند»(ش��املو .)47 :1382 ،در روان بانوگشسب ،عقدههاي
فراواني وجود دارد كه در ذيل به هريك از آنها اشاره خواهد شد.
.1 .1 .2عقده اختگي(نرينگي)
عق��ده نرينگ��ي ،يكي از نظريهه��اي رواني – جنسي فرويد اس��ت ك��ه آن را در
روانشناس��ي مطرح ساخته اس��ت .فرويد معتقد اس��ت كه «زنان اميدوارند كه روزي
بهرغم تمام واقعيّتهاي موجود داراي نرينگي ش��وند» (هورناي« .)29 :1384 ،فرويد

از زنان به عنوان كسانيكه قربانيان وضعيّت كالبدشناختي دستگاه تناسلي خود هستند،
ياد ميكرد و معتقد بود كه زنان هميش��ه نسبت به مردان بهخاطر داش��تن آلت تناسلي
احساس خشم و حسادت ميكنند .فرويد معتقد بود كه زنان (بهدليل حل ناقص عقده
اديپ) فراخودي ضعيف دارند و نسبت به بدنشان داراي انگارهيي ضعيف و احساس
كهتري هستند؛ بهطوريكه خود را مردان اخته شده ميپندارند» (شولتز.)185 :1381 ،
در اين منظومه ،بانوگش��سب س��عي ميكند ،احساس غبطه خود را با شكار و نبردهاي
مردانهي��ي كه انج��ام ميدهد ،جبران كند و او با چنين عملكردي ميكوش��د تا برتري
طبيع��ي خود را حفظ كند كه اين عامل ،ناش��ي از عقدهه��اي حقارت كه در وجود او
رخنه كرده اس��ت .تالش او در سراس��ر منظومه آن اس��ت كه هم��واره در ﻫﻴﺌﺖ يك
مرد ظاهر ش��ود و كارهاي مردان��ه انجام دهد .بنابراين براي ف��رار از زنانگي خويش
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ب��ه كارهايي چون؛ ش��كار كردن و نبرد كردن كه عملكردي مردانه محسوب ميش��د،
ميپرداخت .سراينده منظومه نيز او را به «مردان» تشبيه كرده است.
چنــان چـــون به خوبيـــش همتا نبـود

بـه مـــرديـــش ماننــد پيـــدا نبـــــود

سلحشــور و شيــــرافگــن اندر نبــرد

نبـــد كــس به ميـــدان مــرديش مـــرد

(بانوگشسبنامه :1382 ،ص ،113ب)795 -794

گريز از زن بودن ،محور فكري عقدههاي بانوگش��سب را تش��كيل داده ،بهطوري
كه تمام ابعاد ش��خصيّتي او را فرا گرفته اس��ت« .احساس حقارت ميتواند از تكامل
طبيعي جلوگيري كند و آن زماني است كه فرد قادر به غلبه بر ضعف و نارسايي خود

نيست و چارهيي جز اين ندارد كه با يك تعادلبخش��ي تخيّلي (جبران كاذب) خود را
در اختيار محيط بگذارد» (آدلر .)57 :1370 ،عقدههاي حقارت بانوگش��سب را بايد در

فرهنگ«مرد ساالر» ،فرهنگي كه هر گونه تبعيض را بر زنان روا ميدارد ،جست و جو
كرد .هنگاميكه به تاريخ اين مرزو بوم بنگريم ،درخواهيم يافت كه س��نّت مردساالري
بر فضاي عمومي جامعه س��ايه گسترده اس��ت« .در طول تاريخ ،فرهنگ مردس��االرانه
جامعه سنّتي ايران و ديدگاه تحقيرآميز نسبت به زنان ،مجال هيچ گونه فعاليّتي را براي

زن باقي نميگذاش��ت .تقيّد به س��نّتها ،آداب و رس��وم جامعه مردساالر ،محدوديّت

فعاليّ��ت آنان به خانهداري و ش��وهرداري ،از ويژگيهاي زنان در جامعه س��نّتي ايران

بود»(بشيريه.)291 :1374 ،

در جوامع مردس��االر «زن در هر حال اگر نه برده ،حداقل رعيّت مرد بوده اس��ت؛ دو

جنس هرگز بهطور برابر دنيا را تقسيم نكردهاند و امروز نيز زن هرچند وضعش در شرف
متح ّول شدن باشد ،بهشدّ ت از امتيازهاي منفي رنج ميبرد .تقريب ًا در هيچ كشوري ،وضع
حقوقي زن مش��ابه وضع حقوقي مرد نيست و غالب�� ًا اين وضع به نحو قابل مالحظهيي

موجب بياعتباري او ميش��ود»(دوبووار ،1380 ،ج .)25 :1اما بانوگشسب ،هرگز سنّت
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مردساالري را در تمام منظومه نپذيرفت و درصدد برآمد تا خوي مردانگي خويش را به
تصوير كشد .بنابراين ،لباس رزم مردانه پوشيد و به شكار و نبرد كردن پرداخت.
چو مــردان به جــوشـــن شدي در زمـان

ســر و مــوي در خـــود كــردي نهــان
(همان :ص ،56ب)17

گـــرانمايه بــــانـــــو زره پوش گشـت به ظلمـــت نهـــان چشمــــه نوش گشت

(همان :ص ،111ب)765

 .2 .1 .2عقده حقارت از نابرابري جنسي
نبرد بانوگش��سب با خواستگاران ،نش��انه اعتراض او به فرهنگ مردساالري است.
در جوامع س��نّتي«زن را به عنوان يك چه��ره انساني ،بلكه همچون موجودي مطيع كه
بايد در يك سري اس��تاندارهاي مشخص جاي گيرد ،مطرح ميكردند .درواقع جامعه
س��نّتگراي ايران در ادوار تاريخ ،هرگونه تش��خّ ص مستقل را ب��راي زن برنميتابيد
و هم��واره ارزشهايي همچ��ون؛ مطيع بودن ،ناتواني ،مصلحت انديش��ي ،تقيّه ،تعبّد،
پنهانسازي و اختفاي شخصيّت حقيقي و نظاير آن به انواع گوناگون تبليغ و در ﻫﻴﺌﺖ
فرهنگ بازدارنده متج ّلي شده است»(احمدي خراساني .)110 -109 :1380 ،بنابراين،

اين چنين جوامعي زن سرس��پرده و مطيع ميخواهد كه فرمانهاي مرد را اجابت كند.
در اي��ن منظومه ،بانوگش��سب در ازدواج خود از هيچ ح��ق انتخابي بهرهمند نيست و
هنگاميكه گيو بر او تحميل شد ،اعتراض خود را در قالب بستن دستان و به گوشهيي
افكندن او در شب ازدواج نشان داد.
بـزد بر سـر گــوش او مشـت سخـت بدانسـان كه افتــــاد از روي تخـــت
		
دو دسـت و دو پـايـش به خم كمـند

ببسـت و به يك گـــوشهاش درفگــند

(همان :ص ،126ب)993 -992
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 .3 .1 .2عقده زيردست بودن
يكي از عقدههاي دروني بانوگش��سب آن اس��ت كه زيردست شخصي قرار نگيرد.
او كه فرزند رستم است ،به هيچ وجه برنميتابد كه تسليم قدرتي باالتر از خود شود.
«او ،تسليم ش��دن به يك قدرت باالتر را براي خود تحقير ميداند و بهطور ناخوداگاه
احساس ميكند تا زماني كه كنترل را بهدست نگرفته است ،قدرتش را از دست خواهد
داد»(اولدهام و موريس .)491 :1385 ،آن هنگام كه تمرتاش چيني ،شيفته بانوگشسب
شد ،در حين الفزنيهاي خود ،درصدد تحقير بانوگشسب برآمد و به او گفت:
		
كنــون اي نگــار سمـــن بــوي من

مگـردان برآشــته ايـن خـوي من

		
كـه هــرچنــد گـردي و نــام آوري

به مــردان نـتـابـي گــــه داوري

		كه بـا زور مـن زور او كـم بــود
نـه آنـكه بيـمــم ز رستــم بـــــود
		
گه جنـگ رستـــم به زخـم ركيــب

ز بـاال فــرود آورم بــر نشــيـب

		
به نامـم تمـرتــاش چـــينـي لقـب

فـزونسـت ز افـراسيــابــم نسب

		
به مـن رام شـو چـون كه رام تــوام

بـديـن ســربلنــدي غــالم توام

		
وگـرنه چـو مـن دسـت يازم به كـار

مبـادا كه غمگيـن شوي اي نگــار

(بانوگشسبنامه :1382 ،ص ،101ب)619 -613

بانوگشسب ،پس از شنيدن الفهاي تمرتاش و براي ارضاي حس برتريجويي و نيز
برطرف كردن احساس حقارت زير دست بودن ،تيغ بركشيد و تمرتاش را به قتل رساند.
 .2.2مكانيسمهاي دفاعي بانوگشسب
«بهنظر فرويد ،هر فرد براي دفاع از خود در مقابل تمايالت نهاد و فشارهاي فراخود
به بعضي اعمال ناخودآگاه دس��ت ميزند كه به آنه��ا «مكانيسم دفاعي» ميگويند .او
معتق��د بود كه مكانيسمهاي دفاعي دو عم��ل انجام ميدهند :يا مانع از انتقال تمايالت
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از مرز ناخودآگاهي به آگاهي ميش��وند يا آنكه آنها را به گونهيي تغيير ميدهند كه
از ش��دّ ت اوليهشان بهمقدار محسوسي كاسته شود .بنابراين همه مكانيسمهاي دفاعي
دو عامل مش��ترك دارند؛ يكي اينكه بهطور ناخودآگ��اه عمل ميكنند و درواقع نقش
خود فريبي دارند و ديگر آنكه باعث مسخ ادراك ما از واقعيّتها ميش��وند تا آن كه
اضطراب را كمتر حس كنيم .فرويد بر اين عقيده بود كه همه انسانها در بيشتر مواقع،

تعدادي از اين مكانيسمها را بهكار ميگيرند» (شاملو.)40 :1382 ،
 .1 .2.2تصعيد
«فرويد ،آن نوع دفاع «خود» را كه باعث ميشود ،تمايالت ناپسند به شكلي اجتماع
پسندانه تظاهر كند ،تصعيد مينامد .بهنظر فرويد ،تصعيد تنها مكانيسم سالم و سازنده
در برابر تمايالت ناپسندانه اس��ت؛ زيرا ،به خود اج��ازه ميدهد تا بدون جلوگيري از
تظاه��ر و ارضاي اين تماي�لات و غرايز ،آنها را تغيير دهد»(هم��ان .)41-40 :عقده
اختگي و گريز از زن بودن كه در ناخودآگاه بانوگش��سب س��ركوب شده است ،قصد
ورود ب��ه ناخودآگاه��ي دارند .اما اين مكانيسم به او اين اجازه را مي دهد كه تمايالت
سركوب شده خويش را به شكلي عامهپسند جلوه دهد .مكانيسم تصعيد ،بانوگشسب
را وادار مي سازد كه به شكار و نبرد كردن بپردازد.
 .2.2.2سركوبي
«بهنظر فرويد ،س��ركوبي( )Repressionاس��اس و پاي��ه مكانيسمهاي دفاعي خود
اس��ت ،زيرا از جهتي پايه و مكانيسمهاي پيچيدهتر اس��ت و از جهتي ديگر ،كوششي
ناخودآگاه براي جلوگيري از تظاهر تمايالت ناخودآگاه جنسي و پرخاش��گرانه است،
بهگونهيي كه هيچگاه نتوانند به ضمير آگاه فرد راه بيابند .در اثر س��ركوبي ،فرد نه تنها
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از تعارض��ات اضطراب انگيز دروني خوي��ش بيخبر ميماند ،بلكه حتي وقايع هيجان
انگيز گذشته را به ياد نيز نمي آورد .البته تمايالت سركوب شده از بين نميروند ،بلكه
در ناخودآگاه فرد به صورت ف ّعال و در انتظار رسوخ به ضمير آگاه باقي ميمانند .اگر
خود در اين كنترل دايمي كه باعث اتالف انرژي نيز ميشود ،كمي دچار لغزش شود،
تمايالت س��ركوب شده در خواب ،در شوخيها و اشتباهات كالمي بروز پيداميكنند.
فرويد اين عمل را «پسيكو پاتولوژي روزمره» ناميده است .حال اگر فرد در كنترل خود
ضعيف باشد ،به بيماريهاي رواني و انحرافات رفتاري دچار ميشود» (همان.)41 :
«سركوبي ميتواند بر خاطرات مربوط به موقعيّتها يا ديگران ،بر ادراك ما از حال

و حتي بر كاركرد فيزيولوژيكي بدن اثر گذارد»(شولتز .)65 :1381 ،روان بانوگشسب،
انباش��ته از اضطرابها و تعارضهاي گوناگون اس��ت كه او با س��ركوبي آنها ،تنش
ناش��ي از خطرات آن را كاهش ميدهد .البته اين تعارضها در ضمير ناهش��يار او به
صورت ف ّعال باقي ميماند ،اما او با سركوبي و واپسراني اجازه بروز آنها را نميدهد.
درحقيقت ،س��ركوبي تعارضها بيانگر نبردي دروني است كه بانوگشسب ميكوشد تا
اين نبرد را در بيرون از روان خويش بهصورت پيكار با خواس��تگاران و كش��مكش با
گيو آشكار سازد.
 .3 .2.2انكار
اي��ن مكانيس��م «پيوندي نزديك ب��ا واپسراني دارد و به معن��اي نپذيرفتن و انكار
وج��ود تهديد بيروني يا رويدادي آس��يبزا كه رخ داده اس��ت .ب��راي مثال :فردي
كه دچار بيماري كش��ندهيي ش��ده اس��ت ،امكان دارد كه قريبالوق��وع بودن مرگ را
انكار كند .والديني كه كودك خود را از دس��ت دادهاند ،ممكن اس��ت كه اتاق كودك
را دس��ت نخ��ورده باقي گذارند و بدي��ن ترتيب ،موضوع مرگ فرزن��د خود را انكار
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كننند»(همان .)65:بانوگش��سب ،تحت فشار نيروي تكانههاي جنسي است ،اما او اين
تكانهه��ا را در روان خويش واپس ران��د و انكار كرد و رفتاري را كه از نظر اجتماعي
پذيرفتهتر است ،جانشين آن ساخت .او براي انكار و نيز گريز از تكانههاي جنسي كه
هر از گاهي توس��ط تمرتاش و خواس��تگاران هندي ايجاد ميشد ،به نبرد روي آورد.
بنابراين ،او تكانههاي پريشان كننده جنسي را به اين وسيله در خود انكار ميكرد.
.3 .2سمبوليسم بر اساس آراي فرويد
«عقدههاي س��ركوفته شده انسان براي اينكه از ناخودآگاهي به مرحله خودآگاهي
و به اجرا درآمدن برسند ،به صورت رويا ،خالقيّتهاي هنري ،مذهب و سمبول بروز

مييابند»(فروي��د« .)135 :2537 ،عقدهه��اي واپس زده ش��ده در طول زندگي مايل به
بازگش��ت هستند ،ولي ش��خص به صورت ارادي با بازگشت آنها مقابله ميكند ،ولي
این به آن معني نيست كه هميش��ه موفّق اس��ت .عقدهها بيترديد در رفتارهاي خاص،
خ��ود را اب��راز ميكنند؛ به اين صورت كه انسان براي ارضاي اميال س��ركوفته خود به
تغيير ش��كل دادن آنها ميپردازد و «او» خواس��تههاي خود را در قالب «سمبول» براي
ارضا به خودآگاه ميراند« .من» فريب ظاهر آراس��ته و قانوني اين سمبولها را خورده
و اج��ازه خودنماي��ي به آنان ميدهد .بنابراين ،س��مبول همان واقعيّ��ت يك تمايل يا

آرزوس��ت كه به طرزي استعارهآميز و كنايهوار براي كام-گيري به عرصه خودآگاه راه
يافته است»(جونز.)272-271 :1350 ،
اس��طورهها در داالن پيچ در پيچ تاريخ ،در قلمرو س��مبول و نماد تفسير ش��دهاند.
س��مبولهايي كه زباني س��خته و پيچيده و رازوارانه دارند و اسطورهشناسان بهوسيله
اين س��مبولها توانستهان��د كه بسياري از مفاهيم و نهفتهها را بازگش��ايي كنند« .نماد
را ميتوان نمونه برترين ش��مرد .مايههاي رواني همگ��راي و همگون ،آنگاه كه بههم
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درآميختند و درهم فرو فش��ردند ،در نمونه برت��ري ،در برجستهترين و نمايانترين و
نيرومندترين نمونه به نمادينگي ميرسند .به سخني ديگر ،فردها آنگاه كه از پراكندگي
ب��ه يگانگي گراييدن��د ،در برترين فرد ،به همه رويگي و همه س��ويگي راه ميبرند و
آن ف��رد برگزيده همانند نماد ،همه فردهاي ديگر را در خود ميگنجاند ،ميافش��رد و
به ش��يوه رازوارانه باز ميتاباند و به نمود م��يآورد» (ك ّزازي .)166 :1387 ،فرويد در
كاوشهاي روانشناسانه خويش بر ﻣﺴﺄله سمبول ﺗﺄكيد ورزيده است ،چراكه سمبلها
نه تنها بيان كننده ارضاي غرايز به وس��يله مكانيسم تصعيد ،بلكه رش��د و ش��كوفايي
ش��خصيّت فرد را به تصوير كش��يده اس��ت« .بهدليل نزديكي و همانندي بنمايههاي
رويا و اسطوره ،براي نمادشناسي اسطورهيي از شيوه«تعبير روياي فرويد ميتوان بهره
جست»(فرويد.)249 :1341 ،
«از ديد فرويد ،رويا نمودها و بازتابهايي اس��ت از ناخودآگاهي كه به ش��يوهيي
نمادين گوياي خواس��تههاي ژرف س��ركوفتهاند .گزارش روانكاوانه فرويد از رويا در
تنگناي دبستاني روانشناختي كه وي بنياد نهاد ،مانده است .او همواره در رويا بازتابي
از عقدههاي جنسي را ميديد كه ريشههايش��ان به س��اليان كودكي باز ميگردد .از اين
روي ،فروي��د و پي��روان وي كمابيش در ه��ر چيز درازي كه در رويا ديده ميش��ود،
نمادهاي��ي از نره(فالوس) را ميديدند و در هر چيز گرد يا گود ،نش��انههاي رمزي از
ش��رم زنانه را»(كزازي .)82-81 :1385 ،بنابراين ،رويا دريچهيي به اساطير ميگشايد
كه با استفاده از آن ميتوان روان انسان را مورد كاوش روانكاوانه قرار داد.
از ديدگاه مكتب فرويدي ميتوان گفت كه بانوگش��سب نماد مادينگي است و در
سراس��ر منظومه با رستم ،تمرتاش چيني و خواستگاران هندي كه نماد نرينگي هستند،
به جنگ برخاسته است .از ديدگاه سمبوليسم فرويدي ،تيغ و نيزه نماد نرينگي و سپر
نماد مادينگي است .بانوگشسب درصدد است تا تمرتاش را به قتل رساند ،اما تمرتاش
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به زير سپر كه نماد دفاعي و مادينگي است ،جهيد و بانوگشسب با تيغ كه نماد فاعلي
و مردانگي است ،به پيكار با او برخاست.
ز بيمــش نهـــان شــد به زير سپـــر

روان تيـغ تيــز از سپـــر شـد به در

(همان :ص ،102ب)621

تمرتاش با الفزنيهاي خود به افراس��ياب قول «تيرباران» كردن ش��هر سيستان را
داد .از ديدگاه مكتب فرويد« ،تير نماد نرينگي است»(فرويد.)249 :1341 ،
		
...نه رستــم بمانـم نـه دستــان پيـــر

ببــارم در آن شهـــــر باران تيـــــر

(همان :ص ،98ب)557

در بيت ذيل ،كمان نماد مادينگي و «كمند نشان نرينگي است»(همان.)267 :
		
به كـام دل شــاه و بخـــت بلـنـــد

خـم كمـان و به خــــام كمــــند
به ّ

(همان :ص ،98ب)560

گرز در س��مبوليسم فرويدي ،نماد آلت مردانه اس��ت كه رس��تم از آن وسيله براي
كش��تن بانوگشسب در نبرد خويشاوندي س��ود جسته است .هنگاميكه رستم ،گرز را
بر سر بانوگشسب باال برد ،او به زير سپر كه حالت تدافعي و انفعالي دارد و نيز ،نماد
مادينگي است ،پنهان شد.
		
چو بفــراخت او گــرز باالي ســـر

نهــان گشت بانــــو به زيـر سپـــر

(همان :ص ،73ب)207

 .4 .2ساختار شخصيّت بانوگشسب بر اساس ديدگاه فرويد

«از ديدگاه فرويد ،روان يا شخصيّت انسان بهمثابه ّ
تكه يخ قطبي بسيار بزرگي است كه

تنها قسمت كوچكي از آن آشكار است؛ اين قسمت ،سطح آگاه ( )Consciousرا تشكيل
ميدهد .بخش ناخودآگاه ( ،)Unconsciousجهان گستردهيي از خواس��تهها ،تمايالت،
انگيزهها و عقايد س��ركوب شده است كه انسان از آنها آگاهي ندارد .درحقيقت ،تعيين
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كننده اصلي رفتارهاي بش��ر ،همين عوامل ناخودآگاه او هستند كه از س��ه قسمت عمده
تش��كيل ميشوند :نهاد ( ،)idخود( ،)egoو فراخود ( .)superegoاين سه عنصر اساسي
ش��خصيّت همواره و به صورتي متقابل بر يكديگر ﺗﺄثير ميگذارند ،اما از لحاظ ساختار
كنش ،عناصر تش��كيل دهنده و پويايي( )dynamismبهطرز مشخصي با يكديگر تفاوت

دارند .از نظر فرويد ،رفتار يا روان يا ش��خصيّت انسان هميش��ه محصول ارتباط متقابل،
متعامل و يا متعارض اين سه عامل است»(شاملو.)32 :1382 ،
 .1 .4 .2نهاد

«بخش��ي از دس��تگاه رواني اس��ت كه از بدو تولّد بهصورت ارثي در انسان موجود

است .نهاد را ميتوان منبع تمام نيروي رواني دانست .اين منبع ،باعث بهكار انداختن دو
قسمت ديگر دس��تگاه رواني يعني خود و فراخود ميشود كه از نهاد منشعب ميشوند.
نهاد بهنوبه خود ،نيروي خود را از دستگاههاي جسماني دريافت ميكند .بهعبارتي ديگر،
نهاد شامل تمام انگيزههاي خام و تشكيل نيافته حيواني يا به اصطالح قدما «نفس اماره»
اس��ت؛ انگيزههايي مانند غريزه جنسي( )sexual instinctsو غريزه پرخاشگری كه هيچ
قانوني را نميشناسد و از هيچ اصلي به غير از اصل ّ
لذت ( )Pleasure Pricipleتبعيّت

نميكند»(همان .)32 :نهاد ،اس��اس شخصيّت انسان اس��ت و وظيفه آن برانگيختن تمام

نيازهاي بشر از جمله :گرسنگي ،تشنگي ،جنسي و ...است« .نهاد ،جايگاه يا مخزن تمام
غريزههاس��ت و انرژي رواني كل يعني زيستمايه را نيز دربردارد .بنابراين ،نهاد ساختار
نيرومند شخصيّت است ،زيرا تمام نيروي دو ساختار ديگر را ﺗﺄمين كرده است»(شولتز،
 .)59 :1381نهاد بانوگش��سب را حاالت غير ارادي ناآگاه و غريزي او تشكيل داده و او

را به ارضاي نيازهاي زيستي س��وق داده است؛ نيازهايي كه تنش يا فشار را در او ايجاد
كرده و ارگانيسم بدن او از طريق ارضا كردن اين نيازها ،در جهت كاهش تنش عمل كرده
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اس��ت .شكار كردن حيوانات و پرندگان ،محور نهاد او را تشكيل داده است .بنابر آنچه
كه فرويد آن را «اصل ّ
لذت»(ش��املو 1382:32 ،و شولتز )59 :1381 ،ناميد ،بانوگشسب
با شكار كردن ،سعي فراواني در ارضاي فوري نيازهاي خويش دارد ،بهطوري كه شبانه
روز مشغول نخچير كردن است.
		
شــب و روز عـزم شكــارش بــدي

همـه روز نخچــير كـارش بــــدي

(همان :ص ،60ب)69

ش��كار كردن ،يكي از اميال و غرايز ش��خصيّت بانوگشسب است« .غريزه عبارت

محركهايي در ذهن كه خاستگاهش��ان درون ب��دن .غريزه ،واحد
اس��ت از بازنمايي ّ

بنيادي نظريه ش��خصيّت فرويد است .غريزه ،نيروي انگيزنده و پيش-رانده شخصيّت
محرك رفتار است ،بلكه جهت آن رانيز تعيين كرده .فرويد ،براي اين مفهوم
كه نه تنها ّ
محرك يا
در زب��ان آلماني اصطالح « »Triebرا بهكار برد كه بهترين ترجمه آن «نيروي ّ

تكانه» اس��ت .غريزهها ،شكلي از انرژي ،انرژي فيزيولوژيكي تبديل يافته شده هستند
كه بين نيازهاي بدن و تمايالت ذهن پيوندي ايجاد كرده است»(ش��ولتز.)55 :1381 ،
محركهاي غريزي در بانوگش��سب ،خوردن و آش��اميدن است كه از درون او
يكي از ّ
سر بيرون آورده و او را به ارضاي آن ميل وادار ساخته است.

بســي گـور آهــو بر آتــش كبـــاب

بكـــردند و خــــوردند با هم شـــــراب

از آن خـوردنــيها كه درخـورد بــود

بيــــاورد خـــــوانها بگستــــــرد زود

		
كشــيدند شايسـته خـــواني ســــره

زحلـوا و هم نــــان مـــــرغ و بــــــره

		
برنــج مــزعفـــر سرافشـــان به قند

طبــقها فـــزون از چه و چــــون و چند

		
چه از خوردنــيها بسي خــورده شد

دگــرگــونه خــــواني بگستـــــرده شد

		
مــي و رود و مجلــس بيــاراستـنـد

زهر چشمــه رامشــگران خـــواستـند ...

(همان :ص ،92ب)473 -468
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هدف اين غريزه (خوردن و آش��اميدن) ،تخفيف تنشهاي دروني اوست كه تعادل
حيات��ي را براي وي ب��ه ارمغان دارد .بنابراين ،بانوگش��سب ب��راي رهايي از تنش كه
محرك ،بيانگر انگيزههاي
نياز دروني اوس��ت ،به خوردن و آش��اميدن روي آورده .اين ّ
حيواني در روان اوست كه بانوگشسب را به سوي ادامه حيات و كامجويي سوق داده

اس��ت«.نهاد ،نميتواند فكر كند ،فقط ميتواند بخواهد»(دارابي .)73 :1388 ،بنابراين،
نفس اماره و طبيعت حيواني در وجود او س��بب ش��ده اس��ت تا به ارضاي تمايالت و
شهوات نفساني خويش بپردازد.
 .2 .4 .2خود
«فرآين��د نخستين نهاد ،بهتنهايي نميتواند تنش موج��ود را كاهش دهد .بهعبارت
ديگر ،فقط با تص ّور و تخيّل نميتوان نيازها را برطرف كرد .بههمين سبب ،قسمتي از
نهاد منش��عب ميشود و به صورت پاره دوم ش��خصيّت كه «خود» نام دارد ،درميآيد.
خ��ود به انسان كمك ميكن��د تا از تنش دروني خود بكاهد و نيازهايش را براس��اس

واقعيّت و در ارتباط با آن و با استفاده از امكانات واقعي برآورده سازد .بنابراين ،خود
از «اص��ل واقعيّت» ( )reality principleتبعيّت ميكن��د و از روشهاي فرآيند ثانويه

( ،)secondary processخود براي ارضاي تمايالت موجود ،نقشهيي واقعبينانه تنظيم
كرده اس��ت .س��پس آن را با انجام اعمالي آزمايش كرده اس��ت تا ببين��د كه آيا موفق
خواهد شد يا نه؟ اين جريان را «واقعيّت آزمايي» ( )reality testingنام نهادهاند .با اين
ّ
متشكل از تمام قدرتهاي شناختي ،ادراكي و عقالني انسان است .خود
تعريف ،خود

را ميت��وان ،قدرت عاقله تصميم گيرنده و اجرايي ش��خصيّت دانست ،زيرا با تع ّقل و

واقع بيني بر هرنوع واكنش انسان نظارت دارد»(شاملو.)34-33 :1382 ،

خود در روان بانوگشسب ،اساس واقعيّت و تصميمگيريهاي مهم در عملكردهاي
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اوس��ت .او به هنگ��ام مواجهه با تمرتاش و خواس��تگاران هندي ب��ه «اصل واقعيّت»

(همان 33:و ش��ولتز )60 :1381 ،كه فرويد بر آن ﺗﺄكيد دارد ،توجه كرده اس��ت .قصد
خ��ود در ضمي��ر او ،از ميان بردن تكانههاي نهاد نيس��ت ،بلكه كمك به نهاد در جهت
ايجاد كاهش تنش اس��ت و نيز خود در وجود او باعث شده كه تكانههاي جنسي نهاد
را تح��ت كنترل خوي��ش درآورد« .بهنظر فرويد ،خود منطق��ي ،عقاليي و ق ّوه اجرايي

شخصيّت است» (پروين.)70 :1381 ،

هدف او از نبرد با خواس��تگارانش ،كوش��ش در مهار نهاد است و او درصدد است

تا بتواند توازن و تعادلي را ميان نهاد و فراخود ايجاد كند« .خود به دو صاحب اختيار،
يعن��ي نهاد و واقعيّت خدمت كرده و بهطور ثابت ميان خواس��ت-هاي متعارض آنها
ميانجيگري و مصالحهجويي كرده است .همچنين ،خود از جهتي هرگز از نهاد مستقل

نيست و همواره پاس��خ دهنده خواس��تهاي نهاد و تمام نيرو يا انرژي خود را از آن
گرفته است»(شولتز .)60 :1381 ،خود ،بانوگشسب را بر آن ميدارد تا با تع ّمق فراواني
به الفهاي تمرتاش توجه كند .اگرچه تمرتاش ،فردي عاش��ق پيش��ه و خود ش��يفته
اس��ت ،اما بانوگشسب از س��خنان او بوي حقارت را استشمام كرده (بانوگشسبنامه،
 :1382ص ،101ب ،)619 -614س��پس درص��دد قتل او برآمده اس��ت .ق ّوه عاقلهيي
كه در وجود بانوگش��سب اس��ت ،سبب شد تا او هش��دارهاي زال را مبني بر درگيري

خواس��تگاران و درپي آن ،درگير ش��دن سپاهيان با يكديگر را جدّ ي تل ّقي كند و اجازه
بروز اين حادثه را به خواس��تگارانش ندهد .بنابراين ،او يكتنه در مقابل آنان ايستاد،
جيپ��ور را به قتل رس��اند ،بر چيپال ضربتي وارد س��اخت و ب��ه راي گزين زنهار داد
(همان:ص ،112ب.)788 -779
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 .3 .4 .2فراخود
«فراخود ،آخرين قسمت از شخصيّت انسان است كه از نهاد منشعب شده و نماينده

دروني ارزشهاي فرهنگي ،اجتماعي و اخالقي است»(ش��املو .)34 :1382 ،فراخود به
جلوگي��ري از تمايالت نهاد در ضمير پرداخته و درصدد جايگزين س��اختن معيارهاي
اخالقي است .بانوگشسب كه درپي سركوبي غرايز نفساني خويش و لغو خواستههاي
ّ
لذتجويانه نهاد است ،دستان گيو را بست و او را به گوشهيي افكند.
چـــو در خلوت خاص شد گيـو گـرد

بيــامــد بـــر مـــاه دستـبـــرد

همـي خواســت ماننـــد گستــاخ وار

درآرد مــر آن مـــاه را در كنــار

زتنـدي بر سـر گـوش او مشت سخت

بدانسان كـه افتـاد از روي تخـت

دو دست و دو پـايـش به خـــم كمند

ببست و ب يك گوشهاش درفگـند

(بانوگشسبنامه :1382 ،ص ،126ب)993 -989

«فراخ��ود ،در نق��ش داور اخالق��ي و بهمنظور حفظ پيجويي دايم��ي براي كمال
اخالقي ،مصمم و حتي بيرحم اس��ت .فراخود از نظر ش��دّ ت نامعقولي و پافش��اري
نسنجيده و پيگيرانه بر فرمانبرداري ،تفاوتي با نهاد ندارد .قصد آن نه به تعويق انداختن
خواس��تهاي ّ
لذتجويانه نهاد ،بلكه بازدارنده همه آنهاست .فراخود ،نه براي لذت
تالش ميكند (همچون نهاد) و نه براي دس��تيابي ب��ه هدفهاي واقع گرايانه(همچون
خود) ،بلكه تالش آن صرف ًا در جهت كمال اخالقي است»(شولتز .)61 :1381 ،اگرچه
بانوگش��ب دس��تان گيو را بست ،اما وجدان او كه عامل بازدارنده براي بروز تمايالت
پست نفساني،او را تنبيه كرده است.
		
به گستــاخي خـويـش دلخسـته شـد

زدلخستــگي تنـگ بـربســـته شـد

(همان :ص ،126ب)996

تمام تالش فراخود روان بانوگش��ب ،درجهت كمال اخالقي است تا آنجا كه او با
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ارشاد رستم ،ازدواج با گيو را كه آخرين حلقه از كامل شدن اوست ،پذيرفت.
.3بررسي آركي تايپها بر اساس ديدگاه يونگ
«واژه آركي تايپ به معناي نمونه اصلي اس��ت كه ميتوان واژه «پروتو تايپ» به
معني شكل اوليّه و نمونه ابتدايي را مترادف با آن قلمداد كرد»(هال و نوردباي:1375 ،
«.)56ادراك مفه��وم واقعي آركي تايپ كه در فارس��ي به صورت مثالي ،صورت ازلي،

صورت نوعي ،كهن الگو و ...ترجمه ش��ده چندان آس��ان نيست و در برخي نوشتهها،
س��طحيتر از آنچه مقصود يونگ بوده به كار برده ش��ده اس��ت .از نظر يونگ ،كهن
الگوها محتويات ناخودآگاه جمعي هستند كه بالقوه در روان آدمي موجودند و به سبب
انگيزهه��اي دروني يا بيروني در خودآگاهي پديدار ميگردند يا بهعبارت دقيقتر خود
را به آگاهي ميشناس��انند .بهطور كلي كه��ن الگوها عبارتند از :همه مظاهر و تج ّليات
نمونهوار و عام روان آدمي است»(جونز و همكاران.)339 :1366 ،
در منظومه بانوگشسبنامه به كهن الگوهاي فراواني اشاره شده است كه از آن ميان
به دو كهن الگوي پير دانا و نقاب پرداختهايم.
 .1 .3پير خردمند
پير خردمند ( ،)Old manيكي از كهن الگوهاي رايج در نقد روانشناس��ي اس��ت.
پير خردمند نماد دانش ،بينش و اش��راق دروني اس��ت و با ياريگري اوست كه قهرمان
بر موانع غلبه و با اش��ارتها و راهنماييهاي او به س��رمنزل مقصود دس��ت مييابد.
«كهن الگوي پير خردمند ،كهن الگوي معنا و روح است .اين كهن الگو كه به صورت
پدربزرگ ،مرد فرزانه ،جادوگر ،ش��اه ،پزش��ك ،كاهن ،استاد و برخي چهرههاي مقتدر
ظاهر ميش��ود ،نمايانگر بصيرت ،فراست و ش��هود از يكسو و صفات اخالقي نظير
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نيكي از س��وي ديگر است .ظهور او باعث ايجاد خودانديشي ،آگاهي از خطر و ﺗﺄمين
پاداش براي كساني اس��ت كه صفات اخالقي الزم را از خود بروز داده است»(وولف،
 .)592 -591 :1386نياز انسان به پير خردمند زماني اس��ت كه انسان بر س��ر تنگناها و
دوراهههاي سخت قرار گرفته و نيازمند پيري است كه اشراق ،معرفت و شهود دروني
او ياريگر قهرمان داس��تان شود« .اين كهن الگو آنگاه پديدار ميشود كه انسان نيازمند
درون بيني ،تفاهم ،پند نيكو ،تصميم گيري و برنامه ريزي است و قادر نيست ،خود به
تنهايي اين نياز را برآورد .پير دانا ،طبعي دوگانه و متّضاد دارد و قادر اس��ت در هر دو
جهت خير و ش��ر كار كند كه برگزيدن هر يك ،بسته به اراده آزاد انسان دارد»(مورنو،
.)74-73 :1376
پير خرد ،بخشي از ساحت رواني انسان را در برميگيرد ،بخشي كه نماينده فراخود
در درون انسان اس��ت و جنبه-يي از شخصيّت فرد را تشكيل ميدهد« .صورت مثالي
پير ،برخاسته از ضمير ناخودآگاه جمعي فرد است ،ضميري كه حاوي تجربه بشر چند
هزار ساله است و در آن عناصري وجود دارد كه موروثي است كه از آن جمله :غرايز
را ميتوان نام برد .غرايز و صور نوعي(كهن الگوها) روي هم ناهوش��ياري جمعي را
پديد ميآورند .ناهوش��ياري جمعي ،عناصري ع��ام و همگاني دارد كه با نظم جلوهگر
ميشوند» (جونز و ديگران.)432 :1366 ،
در اين منظومه رس��تم ،پير خردمند بانوگشسب كه او را براي عبور از موانع ياري
داده اس��ت.او درصدد برميآيد تا بانوگش��سب را ترغيب به ازدواج با گيو كند .رستم،
دليل خويش را براي ازدواج با گيو ،اينگونه به بانوگشسب توضيح ميدهد:
		
ز گـــردان ايـــران و شهـــزادگــان

دليـــران مــــــردان و آزادگــــان

		
مــن ايــن را بكردم ز گـــردان پسند

توهم مهـــربان باش در كيـــن ببند

(همان :ص ،128ب)1025 -1024
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بانوگش��سب ،اين ازدواج را به توصيه رستم پذيرفت كه حاصل اين ازدواج ،بهدنيا
آمدن بيژن است.
 .2 .3نقاب
«واژه نقاب( ،)Personaاصطالح التيني اس��ت كه ابتدا درباره نمايشنامههاي ﺗﺌﺎتر
بهكار رفته اس��ت و اش��اره به صورتكي دارد كه بازيگران هنگام اجراي نقش بهچهره
ميزدند»(بيلسكر«.)68 :1387 ،پرس��ونا ،روش سازگاري فرد با دنيا يا رفتاري كه فرد
در مواجهه با دنيا اتخاذ كرده اس��ت .هر كار و حرفهيي نقاب ش��خصيّتي خود را دارد،

منتهي خطر آنجاس��ت كه مردم با نقاب ش��خصيّتي خود يكي شوند؛ استاد دانشگاه با
كتاب درس��ي خوي��ش ،آوازه خوان با نوع صداي خويش و ...ب��ا كمي مبالغه ميتوان

گفت :نقاب ش��خصيّتي چيزي است كه شخص واقع ًا نيست ،وليكن خود او و ديگران
ميپندارند ،هست»(فدايي.)37 :1381 ،

در منظومه بانوگش��سبنامه ،كهن الگوي نقاب به بهترين وجهي در بانوگش��سب
ش��كل يافته ،به گونهيي كه تمام ابعاد ش��خصيّتي او را تح��ت كنترل خويش درآورده

اس��ت .نقابي كه بانوگش��سب براي خويش برگزيده تا شخصيّتش را در پشت آن نهان
س��ازد ،نقاب «زني پيكارگر و ش��يرافگن» اس��ت .او با زدن اين نقاب بر چهره ،نقش

ديگري را بازي كرده و از خود چهره ديگري را به نمايش گذاش��ته و او در سراس��ر
منظومه درصدد بوده اس��ت تا در هيبت يك مرد و گاه فراتر از آنان ظاهر ش��ود ،لباس
مردانه بپوشد و به نبرد بپردازد.
		
گــرانمايه بانــو زرهپـوش گـشت

به ظلمـت نهـان چشمه نوش گشـت

(بانوگشسبنامه :1382 ،ص ،111ب)765

نقاب زن پيكارگر ،ش��خصيّت اجتماعي او را تش��كيل داده ،بهگونهيي كه با نقاب

شماره  ،17پاییز 1392

31

خويش يكسان ش��ده و هويّت او را نظام بخش��يده است تا آنجا كه جدايي از آن قابل
تص ّور نيست .سراينده اين منظومه ،مردانگي او را اين گونه توصيف كرده است:
		
چنـان چـون به خوبيش همتـا نبـود

به مــرديــش مانـنــد پيـــدا نبــود

		
سلحشـور و شيــرافگـن اندر نبــرد

نبـ كس به ميـدان مــرديــش مـــرد

(همان :ص ،60ب)65 -64

«در برخ��ي مواقع ش��خص بيش از حد ب��ه نقاب خويش متّكي ميش��ود ،در اين
موقعيّته��ا ،يونگ اصطالح «نخوت» را براي توصيفش��ان بهكار برده كه هم هويّتي با

نقاب اس��ت كه حل كردن مسايل مربوط به س��ايه را براي شخص دشوار ساخته يا به
حقير پنداشتن خود منجر ش��ده است»(بيلسكر .)60 :1388 ،بانوگشسب از شخصيّت
اقتدارطلب��ي برخوردار كه در سراس��ر منظومه نيز درصدد اس��ت ت��ا آن را به همگان

بنماياند كه همين عامل زمينه كبر و نخوت را در او فراهم س��اخته اس��ت ،آن چنان كه
او به عش��ق خواس��تگاران خويش كام ً
ال بيتوجه اس��ت و با بي مهري خاصي به نبرد
آنان ميرود و گاه آنها را به قتل ميرساند .سراينده اين منظومه نيز به نكوهش كبر و
نخوت او پرداخته است:
		كـه گيــرد منـاهي نه از عاقــليـست
غره بودن بسي جاهليـست
به خـود ّ

(همان :ص ،126ب)994

 .4نمادينگي اعداد
اعداد ،همواره جايگاه ويژيي در نزد انسانها داش��ته اس��ت و به واس��طه اعداد كه
انسان درمييابد كه جهان بيهوده آفريده نش��ده ،بلك��ه تابع نظم و قوانين خاصي بوده
اس��ت« .عدد ،نماينده س��اختمان بنيادي نظام كيهاني است .در يكي از متون فيثاغورثي
آمده كه عدد راهنما و مرشد فكر انساني است .اگر اين قدرت وجود نداشت ،كاينات
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تي��ره و مبه��م باقي مي ماندند و ما در اين جه��ان حقايق زندگي نميكرديم و در عالم
نوميدي و ت ّوهم به س��ر ميبرديم .در عرصه اعداد اس��ت كه ما مي توانيم معني جهان
را درك كنيم»(كاس��يرر .)299 :1360 ،اعداد ،بينش انسان را نسبت به زيستن تغيير داد

و انسان توانست به كمك اعداد ،جهاني از رياضيات را كه س��نگ بناي آفرينش عالم
اس��ت ،به درستي دريابد و به اكتش��افات بسياري نايل شود .در اين منظومه ،برخي از
اعداد از نمادينگي برخوردار هستند كه به بررسی آنها خواهيم پرداخت.
 – 1 -4عدد هفت
ع��دد هفت ،عددي مقدّ س و نمادين و در آيين مهري از جايگاه خاصي برخوردار
اس��ت«.در برخي از نق��وش برجسته مهري نيز تصوير س��يّارات هفتگانه به چش��م

ميخورد .مراد از تطبيق هفت مقام با هفت سيّاره ،نشان دادن تمثيلي روح انسان است
كه به اعتباري در وقت تولّد و به اعتبار ديگر در موقع مرگ از نردبانهاي هفتگانه باال
تشرف را طي ميكند»(صمدي .)146 :1376 ،عدد هفت در بسياري
ميرود و مراحل ّ

از داستانهاي شاهنامه از جمله :هفت خوان رستم و اسفنديار ،بيانگر سلوك عارفانه و
تهذيب و تعالي روح اس��ت .در اساطير بينالنهريني«گيلگمش در مرگ انكيدو ،هفت
ش��بانه روز س��وگواري كرد»(مك كال« .)60 :1375 ،برخي معتقدند كه آدم در ساعت
چهار ،صاحب نفس ش��د و در س��اعت هفت ،حوا از پيكر او بهوجود آمد»(س��تاري،
 .)168 :1373در منظومه بانوگش��سبنامه ،عدد نمادين هفت در جش��ن انتخاب گيو
به عنوان همسر بانوگش��سب بهكار رفته اس��ت .پس از آنكه گيو ،س��ربلند از آزمون
برافشاندن فرش بيرون آمد ،يالن ايراني يك هفته به جشن و سرور پرداختند و در روز
هشتم رستم ،سرموبدان را فراخواند تا ازدواج آن دو را رسمي سازد.
چو يـك هـفتـه بـردند با هم به ســر		

به هم شـاد گـردان يـل ســر به ســر
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به هشتـم سـرمــوبــدان را بخــواند

ابــا مـوبـدانشان به عـ ّزت نشــــاند

		
ببســتنـد مـه را بـه مـريـخ عـقـــد

به مـفلــس بــدادنـد آن گنـــج نقـد

(بانوگشسبنامه :1382 ،ص ،125ب )985 -983

 – 2-4عدد چهل
چهل رمز پختگي و تكامل است« .چهل ،عدد آمادگي ،آزمايش و تنبيه است»(شواليه،
 :1384ذيل چهل)« .در سنّت يهودي ،عدد چهل معنايي اسطوره شناختي دارد؛ فرزندان
اس��راييل در بيابانها آواره بودند و عيسي نيز ،چه��ل روز را در بيابان گذراند»(كمبل،
 .)210 :1391در شاهنامه ،آن هنگام كه كيخسرو به كين جويي از افراسياب پرداخت
و او را به قتل رساند ،چهل شبانه روز در ايران جشن و سرور برپا بود.
		
چهــل روز با شــاه كــاووس كــي

همـي بــود با رامـــش و رود و مـــي

(فردوسي ،1387 ،ج :5ص ،277ب )2388

در منظومه بانوگشسبنامه ،پس از ازدواج بانوگشسب با گيو ،چهل روز در سيستان
مراسم جشن برگزار شد و در اين مدّ ت ،مردم اين شهر از غم و اندوه بهدور بودند.
		
چهــل روز در سيسـتان سـور بــود

زدل درد انـــدوه و غــــم دور بـــود

(بانوگشسبنامه:1382 ،ص ،128ب)1027

نتيجه

اس��اطير ،جلوهگاه قومي و فرهنگي هر م ّلتي است كه در آن انديشههاي انسانهاي

نخستين به تصوير كش��يده ش��ده اس��ت .از اي��ن رو منظومه بانوگش��سبنامه ،تبلور
ناخودآگاه جمعي ايرانيان اس��ت كه گنجينه ارزشمندي از كاركردهاي اساطيري را در
خود فراهم كرده اس��ت كه مي توان آن را مورد تحليل و بررس��ي روانكاوانه قرار داد.
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بانوگش��سب ،داراي تيپي اقتدار طلب كه در سراس��ر منظومه كوشيده است تا آن را به
همگ��ان بنمایاند .او تنها زني اس��ت كه منظومهيي مستقل ب��ه نام او اختصاص يافته و
حديث ش��جاعتها و پرخاش��گريهايش در اين منظومه به تصوير كشيده شده است.
بسياري از خويشكاريهاي او بر اس��اس آراي فرويد و يونگ قابل تحليل روانكاوانه
است .او در اين منظومه داراي عقدههاي فراواني چون؛ اختگي ،حقارت ،قدرت طلبي
و زير دس��ت بودن اس��ت و در مواجهه با خواستگاران خويش از مكانيسمهاي دفاعي
چون؛ تصعيد ،س��ركوبي و انكار سود جسته اس��ت .او در اين منظومه ،به پير راهداني
چون؛ رس��تم نياز دارد ت��ا او را از تمام موانع عبور ده��د .او آن هنگام كه در تقابل با
خواستگارانش قرار ميگيرد ،درصدد برميآيد تا نقاب زني پيكارگر را بر چهره بيفكند
و با آن نقاب در جامعه حضور يابد .در فرجام منظومه ،بانوگش��سب ازدواج با گيو را
ن گونه به پيكارهاي او
پذيرفت و اين گونه ،او نقاب را از چهره خويش برداشت و ای 
در این منظومه خاتمه داده شده است.
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 -30وست ،ويليام( )1383رواندرماني و معنويّت ،ترجمه شهريار شهيدي و ساالر علي
شيرافكن ،تهران ،رشد.
 -31وولف ،ديويدام( )1386روانشناسي دين ،ترجمه محمد دهقاني ،تهران ،رشد.
 -32هال ،كالوين اس و نوردباي ،ورنون جي()1375مباني روانشناس��ي تحليلي يونگ،
ترجمه محمد حسين مقبل ،تهران ،جهاد دانشگاهي تربيت معلم.
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 -33هج��ل ،الري.اي و زيگل��ر ،دانيل.چي ( )1379نظريههاي ش��خصيّت ،ترجمه علي
عسگري ،ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه.

 -34هورناي ،كارن ( )1384روانشناسي زنان ،ترجمه سهيل ُس ّمي ،تهران ،ققنوس.
 -35ي��اوري ،حورا ( )1374روانكاوي و ادبي��ات ،دو متن ،دو انسان ،دو جهان ،تهران،
تاريخ ايران.
 -36يونسي ،ابراهيم ( )1369هنر داستان نويسي ،تهران ،نگاه.

