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  دهيچك
از جملـه آثـاري اسـت كـه بـه دليـل سـاختار و درونمايـه          ،داستان بيژن و منيژه، همچون ديگر داستانهاي شاهنامه

بنابر اين نگرش، اين داستان را . و تحليل قرار گيرد الگويي مورد نقد نمادينش اين قابليت را دارد كه با نگرشي كهن
نام آن دانست كه با دريافت فراخوان، داوطلبانه پاي در مسير فرديت و   توان شرح به فرديت رسيدن قهرمان بيژن مي

شـود، پـس از رويـارويي بـا      زمين آغـاز و بـه آن خـتم مـي     كمال خود كه از ايران ةاو در چرخ. نهد رشد رواني مي
با آنيماي روان ناخودآگـاهي  ) گرگين( ، با نيرنگ پير داناي اهريمني قصه)گرازهاي وحشي( وهاي اهريمني سايهنير

بيـژن  . شـود  اي دشوار مي كند و وارد مخمصه اش قرار دارد، ديدار مي ترين سطح زيستي و غريزي خود كه در پايين
او سـرانجام  . شود كه نماينده زهدان مادري اسـت  كه از سرزمين خير آمده است، در سرزمين شر، زنداني چاهي مي

كمال خود را به آغـاز   ةپايان داير ةزمين، نقط يابد و با بازگشت به ايران به دستياري رستم از اين مخمصه رهايي مي
 هاي زيستي و غريزي صرف فراتر رفتـه و  داستان با ازدواج نمادين بيژن با منيژه كه اكنون از جنبه. دهد آن پيوند مي

سو شرح بـه فرديـت رسـيدن بيـژن      اين داستان نمادين از يك. يابد مثبت خود را آشكار كرده است، پايان مي ةوجه
جا كه بنابر رويكرد تحليلي يونگ، تمامي عناصر و شخصيتهاي يك روايـت نمـادين،    ا از سوي ديگر از آنام ؛است

بخشي از نيروهاي خودآگاه كيخسرو دانست كه در هاي رواني يك شخصيت واحد هستند، بيژن را بايد  اجزا و پاره
) ايرانيان( الگوي خود است كه با من خودآگاهي يافته كهن  رأس هرم تحليلي مذكور قرار دارد و نماينده بعد فعليت

تـوان گفـت كـه     با اين تأويل مـي . ه اين ساحت از روان روايت قرار گرفته استبه اتحاد و يگانگي رسيده و در قلّ
افتد؛ زيرا بيژن بخشي از روان كيخسرو اسـت   بيژن و منيژه در اصل براي كيخسرو اتفاق مي ةموجود در قصفرديت 

    . شود و فرديت او فرديت كيخسرو محسوب مي
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  تاريخچه نقد روانشناختي -1

پرسيونيستي شاعران و نويسندگان و با تكيه بر اين اصل كه اثـر ادبـي بـا ويژگيهـاي     رمانتيك و به دنبال نگرش اكس ةدر دور
ـ     -ا: ف برابر است، سه شيوه در نقد پديد آمدعاطفي و ذهني مؤلّ ف بـراي توضـيح و   پرداختن بـه چگـونگي شخصـيت مؤلّ

اً بـه عنـوان روشـي بـراي     قرائت اثـر ادبـي مخصوصـ    -3ف بررسي آثار ادبي براي ساختن شخصيت مؤلّ -2تفسير اثر ادبي 
دوم قـرن بيسـتم ادامـه     ةاين سه رويكرد عمده تا حدود دهـ ). 479: 1385داد، ( تجربه ذهنيت يا ضمير شاخص نويسنده آن

اين جريان كه . اي شد شناسي با روانكاو برجسته اين زمان، زيگموند فرويد وارد مسير تازه نقد روان 1920ا از دهه داشت؛ ام
ترين ايـن   يكي از برجسته. هاي متعددي است شود، داراي شاخه شناخته مي» )روانكاوي( شناختي تحليلي رواننقد «با عنوان 

ـ     ها توسط شاگرد مشهور فرويد، كارل گوستاو يونگ پديد آمد كه در بستر يافتـه  شاخه ا در مسيــري  هـاي علمـي فرويـد، ام
  .رفتهاي او شكل گ متفاوت و در برخي موارد در تقابل با انديشه

پـذير   اخير در ايران اقبال بسيار يافته است، در برخورد ويژه با متون بـاز و تأويـل   ةكه بويژه در چند دهشناختي  نقد روان    
اي را براي ناقدان ادبي و مخاطبان گشوده و مستورات بسياري را  ، افقهاي تازه)از قديم تا معاصر( زبان و ادب فارسي ةحوز

ها روز به روز گستردگي بيشتري يافته و بيش از پيش مورد توجـه قـرار    نوع نقد در تمامي شاخهاين . مكشوف ساخته است
اي را در  هاي وسـيع و كـامالً ناشـناخته    اين نگرش تازه، حوزه«: توان گفت اي است كه مي گرفته است و اهميت آن تا اندازه

صي و جمعي، صور مثالي و امثال آن در آثـار ادبـي بـه    و با طرح مطالبي در باب ناخودآگاه شخ... ادبيات بررسي كرده است
  ).217: 1381شميسا، ( »نقد ادبي، عمق و نوعي جنبه پيشگويانه و رازآميز بخشيده است

  تحقيقاتي آن ةداستان بيژن و منيژه و پيشين ةدربار -2
ت را دارد كـه از ديـدگاه نقـد    فردوسي به عنوان يكي از شاهكارهاي ادبيات اسـاطيري ايـران و جهـان، ايـن قابليـ      ةشاهنام
اي  يكـي از داسـتانهاي مهـم شـاهنامه كـه داراي سـاختار و درونمايـه       . الگويي يونگ مورد تحليل و بررسي قرار گيـرد  كهن
شاهنامه است كه برخـي ردپـاي    ةبيژن، يكي از شخصيتهاي برجست. است» بيژن و منيژه«الگويي و نمادين است، داستان  كهن

دسـت كـم بـراي    « :كوياجي معتقـد اسـت  . اند محبوب و پهلوان ايراني را تا دوران اشكانيان پي گرفتهتاريخي اين شخصيت 
از . بنيادي تاريخي وجـود دارد  -با حذف قسمت مربوط به افراسياب و رستم –شكني گرگين  بخشي از رمانس بيژن و پيمان

داشته و طبيعـي اسـت كـه دختـري از خانـدان مـونز،       وجود » مونز«و » مهران«لحاظ تاريخي پيوندي ميان دودمانهاي پارتي 
از پـارت،  » مارك آنتـوني «نشيني  برد كه در جريان عقب نام مي) عموزاده مونز( پلوتارك از مهرداد. خوانده شده باشد» منيژه«
دنـد، بايسـت   مهرداد و عموزاده وي مونز كه هر دو نزد آنتوني رفته بو. العي به وي داد كه موجب نجات سپاه روم گرديداطّ

در حقيقت بنا بر نوشته پلوتارك ايـن هـر دو بـه همدسـتي و     . ي گرديده و منفور واقع شده باشنداز سوي پارتيان خائن تلقّ
اي تاريخي بـراي   و مونز تنها گواه بر وجود زمينه) مهرداد( »ميالد«كردند؛ البته اين پيوند ميان دو خاندان  ها كار مي ياري رمي

و مهرداد در روزگار پارتيان در پارت و پـس از آن در ارمنسـتان و   ) وركين( »گرگين«يژه نيست؛ هر دو نام داستان بيژن و من
در ارمنسـتان، ديـر زمـاني از    » پايتاكاران«در ناحيه . بسيار متداول بود -كه داستان بيژن و منيژه در آنجا واقع شده -گرجستان

كويـاجي،  ( »نام بيژن نيز تا امـروز در ارمنسـتان متـداول اسـت    . سخن در ميان بود» زندان بيژن«يا » بِزَن هنكَني«غاري به نام 
1371 :131.(  

سـاالري   جامعـه زن  ةاند كـه نماينـد   از ديدگاه اساطيري، داستان بيژن را يكي از آثار بازمانده از اساطير دوران عتيق دانسته    
شـده   اين داستان، شكل دگرگـون «بنابر اين رويكرد . يران استروزگار پيش از مهاجرت اجداد آريايي مردساالر به سرزمين ا
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بـرد و در چـاه زنـداني     گويد كه پهلوانان بزرگ خود را مي اي است كه اصالً كردار كيهاني الهه و بغ بانويي را باز مي اسطوره
اي كه اصالً كردار  تساب يافته، اسطورهمايه بنابر تأثير روايات تاريخي به پهلوانان ايران و توران ان اندك اندك اين بن... كرد مي

 »دزدد دختر افراسياب بدل شده است كه بيـژن دالور و نوجـوان را مـي   » منيژه«كيهاني و ايزدينه زني اساطيري بوده به افسانه 
  ).267: 1379واحددوست، (

از جملـه داسـتانهاي    ،نديارداستان بيژن و منيژه همچون بهرام چوبين، رستم و سهراب، اردشـير بابكـان و رسـتم و اسـف        
اين داستان مشهور قديمي با ديگر بخشـهاي شـاهنامه، نمايـانگر ايـن      ةمقايس. مستقلي است كه به شاهنامه اضافه شده است

ت ايـن امـر   هاي صـح  از نشانه. مطلب است كه فردوسي آن را در ايام جواني و تنها اندكي پس از مرگ دقيقي سروده است
ل است كه اين ويژگي آن بسيار مفصة كه مقدم ديگر اين. لفهاي اطالقي بسيار زياد در آن به كار رفته استكه براي نمونه ا اين
عالوه بر اين وصف فردوسي از خود . صراحت نماينده منفرد بودن اين داستان و ابتداي كار شاعر در سرودن شاهنامه استب

177-178: 1379صفا، ( د جواني هر دوي آنها استو همسرش در ابيات مقدمه، مؤي    .(  
قان، اين بخش مهم پژوهان و محقّ شود، شاهنامه كه در اقوال مذكور نيز ديده مي با وجود اهميت داستان بيژن و منيژه چنان    

هـاي   مايـه  هـاي تـاريخي و بـن    را بيشتر از ديدگاه سبكي، تاريخي و اساطيري مورد كاوش قرار داده و سعي در يافتن ريشـه 
اند كه البته در جاي خود حائز اهميت بسيار است؛ عالوه بر اين در برخي از مقاالت نيز داسـتان بيـژن و    ي آن نمودهاساطير

سـينا را بـا بيـژن و     ابـن » عينيه« ةمنيژه از ديدگاههاي مختلف مورد خوانش قرار گرفته است؛ از جمله عليرضا جاللي، قصيد
بينـي   تفسيرهاي تمثيلي شاهنامه، عناصـر مهـم جهـان    ةپيشين ةمقاله پس از ارائوي در اين . منيژه فردوسي مقايسه كرده است

بند تن و فرامـوش كـردن اصـل     گنوسي همچون دوگانگي جسم و روح، هبوط روح از عالم باال و زنداني شدن آن در تخته
ـ   ناصـر  . كـرده اسـت  تطبيقـي در دو اثـر مـذكور بررسـي      ةخويش و سرانجام بيداري و بازگشت به موطن اصلي را بـه گون

در دو داستان بيژن و منيژه و منظومه خسـرو و  ) پيرنگ( اي به مقايسه عنصر طرح نيكوبخت و خورشيد نوروزي نيز در مقاله
در ايـن مقالـه، داسـتان    . »هفت زينه مهري در هفتخان بيژن«با عنوان  ،اي است  پژوهش ديگر مقاله. اند شيرين نظامي پرداخته

عالوه بر مـوارد  . ستاز ديدگاه نقد اساطيري مورد كاوش واقع و مراحل سلوك مهري در آن تبيين شده اپارتي بيژن و منيژه 
اي به مقايسه دو شخصيت هلن در حماسه ايلياد و منيـژه در   محمدرضا نصراصفهاني و ليال ميرمجربيان نيز در مقالهياد شده، 

نيـز  » مطالعه اولين ديدار در ادبيات فارسي«. اند ها را بررسي كردهشاهنامه پرداخته و ويژگيهاي انساني، اجتماعي و عاطفي آن
و مجنـون بررسـي    يپژوهش ديگري از كتايون مزداپور است كه اين موتيف را در سه اثر بيژن و منيژه، ويس و رامين و ليلـ 

ناييـده  «اي اشاره كرد كـه   الهتوان به مق از ديگر پژوهشهايي كه بر روي منظومه بيژن و منيژه انجام شده است، مي. كرده است
  . پرداخته است» بژان ان منژان«داستان بيژن و منيژه با افسانه مردمي  ةآن را نگاشته و در آن به بررسي رابط» اوشلوموا

ها و اسـاطير، داراي سـاختار و    از آنجا كه داستان بيژن و منيژه همچون بسياري ديگر از داستانهاي شاهنامه و ديگر افسانه    
توانـد بسـياري از    الگويي مطرح توسط يونـگ مـي   اي كامالً نمادين و سمبليك است، ديدگاه تأويلي و رويكرد كهن درونمايه

بـه  . پژوهش حاضر، داستان بيژن و منيژه را از اين دريچـه مـورد خـوانش قـرار داده اسـت     . رموز و غموز آن را آشكار كند
توان در داستان كهن بيژن و منيژه يافت  الگوها را مي موتيفها، نمادها و كهناي از  قابل مالحظه ةموجب اين رويكرد، مجموع

  . دهد هاي پريان قرار مي ها و قصه بينامتنيت با بسياري از اساطير و افسانه ةكه آن را در رابط
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  تحليل ساختار نمادين داستان بيژن و منيژه -3

گيرد؛ پس در يك داستان سمبليك نيز  مل با محتواي آن شكل ميهر داستاني داراي ساختاري منسجم است كه در تناسب كا
نمادين آن دستيابي به كمال و فرديت  ةدر داستان بيژن و منيژه كه درونماي. بايد به دنبال كشف ساختار و طرحي نمادين بود

رمانان و اشـخاص  است، طرح و ساختار قصه نيز در تناسب كامل با اين درونمايه ترسيم شده و گسترش طرح و حركت قه
زمين كه نماينـده سـاحت خودآگـاهي روان قصـه      نماياند؛ بدين ترتيب كه حركت از ايران نمادين دايره را مي ةداستاني، نگار
 ، در نهايت به خودآگـاهي )زمين توران( شود و قهرمان پس از تجربه فرديت و كمال در سرزمين ناخودآگاهي است، آغاز مي

دايره، عالمت «به موجب نمادشناسي اشكال، . زند پايان دايره فرديت خود را به آغاز آن پيوند مي ةطگردد و نق باز مي) ايران(
ايـن نگـاره، مشخصـه جهـت     . وحدانيت اصيل و عالمت آسمان است و بدين گونه نشانگر فعاليت و حركات دوراني است

تماميـت و كمـال بـوده و زمـان در آن گنجانـده       ةاز عهد باستان، دايره، نشـان . ممتد است؛ در نتيجه عالمت هماهنگي است
 »اي متمركـز، بـدون انتهـا و ابتـدا، مشـبِع و كامـل، عالمـت مطلقيـت اسـت          دايـره . شده است؛ تا بهتر اندازه گيري شود مي

اي كامالً پويا است و از اين جهت نماد حركـت اسـت؛ زيـرا در مركـز،      دايره، نگاره«). 172و  169و  167: 2/1382شواليه،(
 ةافتـد و از نقطـ   شوند؛ همچـون سـنگي كـه در آب مـي     گاه باز و گسترده مي رسند و آن مه چيز با همزيستي به وحدت ميه

دواير هـم مركـز، رمـز    . دهند يابند و حركت اصلي را تا بي نهايت ادامه مي فروافتادن سنگ، امواجي پديد آمده، گسترش مي
 »ي اجتماعي يا اخالقي و مدارج وجود و مراحل پياپي زنـدگاني اسـت  تطور و تكاملي تدريجي و مراتب مختلف نظام ارزش

  ).79: 1376دوبوكور، (
  الگويي اشخاص داستاني تحليل كاركرد كهن -4
  الگوي خود كهن -4-1
او در . الگوهـايي اسـت كـه يونـگ آن را مطـرح سـاخته اسـت        ترين كهن ترين و در عين حال مبهم ، يكي از برجسته»خود«

خودآگـاهي وي  » مـن «بيان كرد، اظهار داشت كه هستي و وجود انسان، نه تنهـا منحصـر بـه     1897در سال  اي كه سخنراني
وي در ادامـه  . نيست؛ بلكه خودآگاهي انسان، مشروط و استوار بر وجود متعاليِ ناخودآگاهي است كه بسيار هوشمند اسـت 

عد ناخودآگاهي روان انسان، غيرقابل تقليل به باي را در  عد خودآگاهي است و همچون اقيانوسي كـه جزيـره  بيان داشت كه ب
شـروع   ةتوان نقط اين عقيده را مي. خود دارد، ناخودآگاهي نيز خودآگاهي را در درون خود دارد و آن را محصور كرده است

: 47( توســط وي شــد» خــود«الگــوي  بخشــي از مطالعــات خــاص يونــگ دانســت كــه درنهايــت منــتج بــه كشــف كهــن 
1983M.Capobianco‚    .(  

كنـد كـه ايـن امـر      ن ميهاي رواني را معي بنابر دريافتهاي يونگ، خود به عنوان يك مفهوم تجربي، طيف وسيعي از پديده    
الگوي خود داراي دو بعد بالقوه و بالفعـل اسـت كـه     وي كهن ةبه عقيد. وحدت شخصيت به عنوان يك كُلّ است ةكنند بيان

تجربه و  از اين ديدگاه، خود، دو مفهوم قابل. رسد ه خواهد شد، طي فرايند فرديت رواني به فعليت ميكه گفت بعد بالقوه چنان
به طـور تجربـي،   . مانده دارد شده و هم جنبه ناخودآگاه خودآگاه ةگيرد؛ به عبارت ديگر خود هم جنب تجربه را دربرمي غيرقابل

ت مانند مربع، دايره يا در يك نماد كلي... پادشاه، قهرمان، پيامبر، ناجي و هاي پريان، به هيأت خود در رؤياها، اساطير و افسانه
شود؛ بـراي   الگوي خود، نمايانگر جمع اضداد باشد، معموالً مانند يك دوگانگي متحد ظاهر مي وقتي كهن. شود ظاهر مي... و

، فاوسـت و شـيطان   )اژدها-قوس دشمن( شمنشمثال تائو به عنوان فعل و انفعال يين و يانگ، يا برادران شمن، يا اژدها و د
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توان گفت كه اگرچه خود به عنوان يك كليت و وحدتي كه در آن اضـداد بـا هـم متحـد هسـتند، بـه نظـر         نتيجه مي در... و

  ). Jung، 1983: 789-791( ا بيشتر شبيه بازي نور و سايه استرسد؛ ام مي
الگوي خـود در بعـد بالفعـل آن     كهن ة، نمايند)ايران( ه اقليم خودآگاهيدر داستان مورد بررسي، كيخسرو به عنوان پادشا    

 يافتگي در سرزمين ناخودآگاهي نماياند كه پس از طي دوران فعليت او ساحتي از ناخودآگاهي قوم جمعي ايراني را مي. است
پادشـاهي وي بـر   . رسـيده اسـت   ، به ساحت خودآگاه روان روايت نقل مكان كرده و با آن به اتحاد و يگـانگي )زمين توران(

فرديتي است كه براي كيخسـرو   ةبيژن و منيژه، قص ةبا اين تأويل، قص. زمين، بياني نمادين از اين اتحاد و يگانگي است ايران
، امنيت و انسجام اقلـيمش بـر هـم خـورده     )گرازها( او كه در پي يك يورش از جانب نيروهاي اهريمني سايه. افتد اتفاق مي
بخشي از نيروهاي روان خودآگاه وي است، جهت بازگردانـدن تعـادل، بـه مـأموريتي اسـاطيري و       ةيژن را كه نماينداست، ب

ـ   آشناي گذر يا همان كه يونگ به بيان روانشناختي، آن را فرايند فرديت رواني مي ةفرستد؛ تا اسطور نمادين مي ق نامـد، محقّ
توان همچون اهـريمن و اهـورا دو قطـب     ياب قرار دارد كه اين دو را ميمقابل و قطب متضاد كيخسرو، افراس ةدر نقط. شود

  .الگوي خود يا همان همزادان دشمن به حساب آورد متضاد كهن
  الگوي قهرمان كهن -4-2

ترين زمان تا كنون و ميان تمامي ملـل و اقـوام و    الگويي است كه از قديم ترين شخصيتهاي كهن قهرمان اساطيري از برجسته
الت عامـه، هميشـه طالـب    تخـي «علت اين امر آن است كـه  . زيسته و حوادث شگفت و شورانگيزي را آفريده استمذاهب 

اي كه  ف يك جامعه بشري است؛ جامعهدر مجموع، قهرمان، نشانه و معرّ. قهرماني است؛ خواه اين قهرمان خوب يا بد باشد
ت نزديك بوده است و چون حقيقت الـوهي و بشـري، در   حتي در ضمن مخاصمات و اشتباهات خود، هميشه به مبدأ الوهي

با اين توصـيف، توجـه بـه منشـأ     . يابد ي ميزندگي به هم درآميخته است؛ در شخصيت قهرماني نيز همين خصوصيات تجلّ
خودنمـايي  » انسـاني «يـا  » خدايي«فايده است و هر قهرمان در عين حال در هر دو صحنه  خدايي يا انساني، قهرمان امري بي

  ).217: 1379واحددوست، ( »كند مي
شود؛ تا در زماني معين، پاي در مسيري غريـب و جـادويي نهـد و بـا      هاي قهرماني، قهرمان زاده مي بنابر اساطير و افسانه    

سـفر  «بـه عقيـده كمبپـل،    . رفته را به جامعه بازگردانـد  پشت سرنهادن مراحل و آزمونهايي دشوار، بركت و فضيلت از دست
، »جـدايي «شـود و داراي سـه مرحلـه     ناميـده مـي  » گـذار «اي قهرمان معموالً تكريم و تكرار الگويي است كه مراسم  اسطوره

كشـد و   يك قهرمان از زندگي روزمره دسـت مـي  . ناميد» اسطوره يگانه ةهست«توان آن را  است كه مي» بازگشت«و » تشرف«
شـود و بـه    رو ميه جا با نيروهاي شگفت روب وي در آن. كند آغاز ميشگفتيهاي ماوراءالطبيعه را  ةآميز به حيط سفري مخاطره

هنگام بازگشت از اين سفر پر رمز و راز، قهرمان، نيروي آن را دارد كـه بـه يـارانش بركـت و     . يابد پيروزي قطعي دست مي
  ).40: 1389كمبپل، ( »فضل نازل كند

م او درواقع تجس. نهد بانه پاي در مسيري نمادين و خطرناك ميبيژن، قهرمان برجسته داستان مورد بررسي است كه داوطل    
كـه قهرمانانـه پـاي در مسـير     ) كند زيرا او نيز در ايران زمين زندگي مي( بخشي از نيروهاي روان خودآگاهي كيخسرو است

. تر دست يابد لتر و غنينهد؛ تا تعادل بر هم خورده را دوباره برقرار كند و در پايان سيري دوري، به شخصيتي كام فرديت مي
عمل قهرمانانه خود را به سرانجام رساند؛ زيرا هنوز جوان و خام اسـت و از   ،بنابر روايت فردوسي، بيژن بتنهايي قادر نيست
نـاتواني بيـژن در انجـام    . شود خورد و گرفتار مخمصه مي ه، يعني گرگين را مياين روي براحتي فريب پير داناي دغلكار قص

كند؛ تا ياريگر  شود و همه چيز به دستياري هـوش و   ترين قهرمان شاهنامه، يعني رستم را وارد عرصه مي رجستهمأموريت، ب
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وار داسـتانهاي شـاهنامه، داسـتان بيـژن و      عالوه بر اين بنابر بافت زنجيره. درايت و قدرت او به خير و خوشي به پايان رسد
يابـد كـه ايـن امـر      مـي  1ه رستم و اكوان ديـو داستان پيش از آن، يعني قص منيژه با وجود مستقل بودن آن، ارتباطي ظريف با

گر ضرورت حضور رستم در اين بخش از شاهنامه است؛ بدين ترتيب كه به فرمان افراسياب توراني، چاهي كه بيـژن   توجيه
پوشـاندن  ( ايـن امـر  . شود ميشود، با سنگ اكوان ديو كه با پيل از سرزمين چين آورده شده است، پوشانده  در آن زنداني مي

ه نبرد رستم با اكوان ديـو اسـت،   ه بيژن و منيژه را با داستان پيش از آن كه قصكه گفته شد، قص چنان) چاه با سنگ اكوان ديو
  .زند پيوند مي

يـالن  . آينـد  كند، رستم و همراهانش بر سـر چـاه بيـژن مـي     بنابر روايت فردوسي، پس از اين كه منيژه آتش را روشن مي    
شوند و در نهايت رستم  ا هيچ يك موفق به انجام آن نميكوشند تا سنگ اكوان ديو را از سر چاه بردارد؛ ام نيرومند ايراني مي
بـه نظـر   . كنـد  شهر چين پرتاب مـي  ةدارد و به بيش شود و پس از طلب ياري از يزدان پاك، سنگ را برمي از رخش پياده مي

م عالوه بر اين كه برخاسته از نيروي ويژه او است، به اين دليل است كه او در داسـتان اكـوان   اين زور و توان رست ،رسد مي
ديو كه فردوسي آن را پيش از داستان بيژن و منيژه آورده است، اين موجود اهريمني را از پاي در آورده و نابود كرده اسـت؛  

  . ي كه از جانب اكوان ديو بر سر راه قرار دارد، غلبه كندتواند بر هر نيروي اهريمن از اين روي او تنها كسي است كه مي
  الگوي سايه كهن -4-3

الگوي سـايه، آن   كهن«بنابر دريافتهاي يونگ، . هاي مطرح در روانكاوي يونگ است ترين مقوله الگوي سايه، يكي از مهم كهن
سـايه، شـامل بخشـهاي تاريـك،     آن را آشـكار نكنـد؛ بـدين مفهـوم كـه       ،دهـد  بخش از شخصيت است كه فرد ترجيح مـي 

زند و هميشـه   نيافته و سركوب شده يا به تعبير يونگ هر چيزي است كه فرد از تأييد آن در مورد خودش سر باز مي سازمان
: 1385پـالمر،  ( »صفات تحقيرآميز شخصـيت و سـاير تمـايالت نامتجـانس    : از سوي آن تحت فشار است؛ چيزهايي از قبيل

173-172.(  
ترين مراحل فرديـت   مرحله ديدار با سايه كه يونگ آن را از نخستين و برجسته«توان گفت كه  ويكرد تطبيقي ميدر يك ر    
شود و بايد آنها را اصالح و برطـرف سـازد تـا     داند كه فرد طي آن با ويژگيهاي منفي و رذيلتهاي اخالقي خود مواجه مي مي

دشواري است كه پس از يقظـه و انتبـاه و اراده و    ةار كند، منطبق با مرحلهاي ديگر روان ناخودآگاهي خود ديد بتواند با اليه
گيرد و طي آن وي بايد به تزكيه نفس و مبارزه با رذيلتهاي اخالقي و تقويت  عرفاني قرار مي ةطلب، پيش روي سالك طريق

پردازد تـا بـا سـركوب     خود مي» اماره نفس«در اين مرحله او به مبارزه با . و شكوفايي نيكوييها و فضيالتهاي اخالقي بپردازد
  ).172: 1389فرد و جعفري،  ميرباقري( »خود ديدار كند» نفس مطمئنه«كردن آن با 

شده سـايه   ر نيروهاي اهريمني و سركوبااند، نمود اي كه به ارمانيان حمله كرده در داستان بيژن و منيژه، گرازهاي وحشي    
بنابر قول فردوسي، شهر ارمان در مرز ايران و تـوران قـرار   . له كند و آنها را از پاي درآوردهستند كه قهرمان بايد با آنها مقاب

يونـگ، شـامل    ةتوان گفت ارمان، همان اقليم فردي ناخودآگاه كيخسرو است؛ ساحتي كه به عقيـد  دارد كه با اين وصف مي
اند كه به هوشياري  قدر قوي نبوده آگاه كه آنشده، ادراكات حسي ناخود هاي دردناك سركوب خاطرات فراموش شده، انديشه

آنچـه ايـن تأويـل را تقويـت     ). 149: 1385پـالمر،  ( شود برسند و محتوياتي كه هنوز براي رسيدن به خودآگاهي نارسند، مي
ب م آن محسـو الگوي سايه كه در داستان مورد بررسي، گرازها تجس كند، اين مطلب است كه بنابر دريافتهاي يونگ، كهن مي
اي اسـت كـه بشـر     سوسـماري  لگو درواقع دنبالچةا اين كهن. شوند، تا حدود زيادي در ضمير ناخودآگاه فردي قرار دارد مي
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ترين بازتاب آن شيطان است كـه نماينـده جنبـه تاريـك و اهريمنـي شخصـيت فـرد         كشد و رايج هنوز در پي خود يدك مي
  ).212: 1388رستگار فسايي، ( شود محسوب مي

  الگوي پير دانا نكه -4-4
ـ       ترين كهن الگوي پير دانا يكي از برجسته كهن رو ه الگوهايي است كه در مسير دستيابي بـه فرديـت روانـي، فـرد بـا وي روب
ترين مظهر عامل روحاني، در رؤياها در هيأت ساحر، طبيب، روحـاني،   بنابر تحقيقات يونگ، پير دانا به عنوان رايج. شود مي
يابد كه بصيرت، درايـت،   او همواره در وضعيتي حضور مي. شود رگ و يا  هرگونه مرجع ياريگر ظاهر ميم، استاد، پدربزمعلّ

ـ  پند عاقالنه، اتخاذ تصميم و برنامه ر، بصـيرت،  ريزي و امثال آن ضروري است؛ بدين ترتيب پير از طرفي مبين معرفت، تفكّ
يونـگ،  ( نيتي و ميل به ياوري اسـت  خوش: اخالقي از قبيلذكاوت، درايت و الهام و از طرف ديگر نمايانگر خصائل خوب 

طور كه وجهي مثبت، مطلـوب و روشـن دارد كـه واالسـت،      الگو همان به عقيده يونگ، اين كهن). 118و  113-112: 1368
  ). 122همان، ( كشاند وجهي پست نيز دارد كه قهرمان را به گمراهي و دشواري مي

رسـد و گرازهـاي بيشـماري را     س از طي مسيري نسبتاً طوالني سرانجام به دشت ارمان مـي بنابر روايت فردوسي، بيژن پ    
ا گرگين كه نهاد و اي كمين كند و هرگاه الزم بود با گرز به گرازها حمله كند؛ ام خواهد تا در گوشه او از گرگين مي. يابد مي

گـرگين،  . كنـد  اي نه من، از ياري رساندن به او امتنـاع مـي   سرشتي اهريمني دارد، با اين بهانه كه مزد كار را تو دريافت كرده
در ايـن وجـه   . رود الگوي پيرداناي منفي و از اين روي از نيروهاي گمراه كننده اهريمن به شـمار مـي   نمادي برجسته از كهن

ي پير دانـاي منفـي   الگو كهن. كند شود و او را گرفتار نيروهاي اهريمني ناخودآگاهي مي منفي، وي سبب گمراهي قهرمان مي
او همان گرگسار تـوراني اسـت كـه چنـدين بـار      . در داستان هفتخان اسفنديار نيز نمودي برجسته و كامالً گمراه كننده دارد

ظاهراً نام . خورد شود و شكست مي ا هربار با درايت و بصيرت اسفنديار مواجه ميكوشد كه در اسفنديار را فريب دهد؛ ام مي
كه هر دو اصلي واحد دارند نيز تناسبي با كنش منفي آنهـا دارد و بعمـد انتخـاب    ) گرگين و گرگسار( نياين دو چهره اهريم

  . شده است
    كه در اختيار افراسياب توراني  است كه با وجود اين» پيران ويسه«الگوي پير دانا در داستان بيژن و منيژه،  م ديگر كهنتجس

اين كنش مثبت پيران در داستان بيـژن و  . كوشد كه سبب آشتي و خير شود همواره ميا است و در سرزمين شر قرار دارد؛ ام
دهـد و   شنود، فرمان توقف كار اعدام بيژن را مي شود؛ بدين ترتيب كه هنگامي كه ماوقع را از زبان بيژن مي منيژه نيز ديده مي

  . يابد ير پيران از مرگ نجات ميسرانجام بيژن با پايمردي و تدب. رود خود به خواهشگري نزد افراسياب مي
  الگوي آنيما كهن-4-5

يونگ بيشتر در ناخودآگاه فردي قرار دارد و جنسيتي هماننـد جنسـيت فـرد     ةالگوي سايه كه به عقيد در نقطه مقابل كهن    
بـل روان  شود كه مربوط به خصوصـيات جنسـيتي متقا   الگوي ديگري در ناخودآگاه جمعي يافت مي خواب بيننده دارد، كهن

شود؛ در حالي كه ايـن نيمـه    ناميده مي» آنيموس«الگو در زنان داراي جنسيتي مردانه است و  است؛ بدين مفهوم كه اين كهن
توان گفت كه هر زني،  ؛ به بيان ديگر مي)173: 1385پالمر، ( شود خوانده مي» آنيما«رواني در مردان با جنسيتي زنانه ظاهر و 

  . رود شمار مي كند؛ پس انسان، موجودي دوجنسيتي به ر مردي را زني دروني همراهي ميمردي درون خود دارد و ه
. زمان دارد آنيما كيفيتي بي«. داراي دو وجه مثبت و منفي است... بنابر تحقيقات يونگ، آنيما نيز همچون پير دانا و سايه و    

ا نه و دانا است؛ ام. اي ضمني از سالها تجربه دارد رهشود؛ اگرچه در پشت سر خود اشا  اغلب به صورت زن جواني ظاهر مي
آيد كه چيزي به طور غريب پرمعني به وي پيوسته است؛ چيزي مانند يك دانش نهـاني يـا يـك     به نظر مي. چندان مستحكم
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نـور  : جنبه دارداو نيز دو . شود و ممكن است به او نيروي عظيمي اعطا شود آنيما غالباً به زمين يا آب مرتبط مي. عقل پنهان
گـون، نجيـب، پـاك و     سو به چهره الهه شود؛ از يك و ظلمت كه اين هر دو به خصوصيات و تيپهاي مختلف زنان مربوط مي

  ). 57-58: 1374فوردهام، ( »شود شود و از سويي ديگر به چهره ساحره، افسونگر و هرزه نمايان مي خوب ظاهر مي
او در آغاز داستان، . الگوي آنيما را بر عهده دارد عنوان دختر افراسياب توراني، نقش كهن در داستان بيژن و منيژه، منيژه به    

هـايي صـرفاً    آنيما با جنبه 2اول ةمرحل ةعنصري بوالهوس، هرزه، فريبكار و جادوپيشه است و با اين خصلت خود كه نمايند
ر اخـود، كـه نمـود    او به دسـتياري گـرگين و دايـة   . فكندا اي دشوار مي زيستي و غريزي است، قهرمان داستان را به مخمصه

شـود و   او با ترفند شيطاني منيژه، ناخواسـته وارد سـرزمين تـوران مـي    . كند است، بيژن را شيفته خود مي 3»مادر«الگوي  كهن
ش تبـديل بـه   ا يابـد و كـاركرد منفـي    لي اساسي مـي منيژه در جريان داستان، تحو. نهد بدين ترتيب پاي در مكان اهريمن مي

  . ل، انتقال او از ساحت اهريمني قصه به ساحت مثبت و اهورايي آن را در پي دارداين تحو. شود كاركردي مثبت مي
  تحليل عناصر و موتيفهاي نمادين در داستان بيژن و منيژه -5
  زمان نمادين -5-1

 چـون شـبه روي  ت تاريكي شبي كه از شد. دشو آور آغاز مي داستان بيژن و منيژه با توصيف شبي غريب و اهريمني و رعب
  :شسته به قير است و در شبي اين چنين به توصيف شاعر
 جهــان از دل خويشتــــــــن پــر هــــراس
 نه آواي مــــــرغ و نــه هـــــــرّاي دد 
 نبد هيچ پيـــــــــدا نشيب از فــــــراز

  

ــاس    ـــان پ ـــده نگهبــــ جــرس بركشيــــ
ه از نيــك و بـــــــد زمانــــــه زبــان بستـــ

ـــرياز    ــب ديـــــ ـــد زان ش ــگ ش ــم تن دل
 )10-5/13 :1379 ،فردوسي(                        

در واقع ايجاد آمادگي ذهني مخاطب براي مواجهه با داستاني است كه  ،توصيف فضايي اين گونه گوتيك از جانب فردوسي
او با توصيف شبي چنين دهشتناك، ذهن خواننده را آماده . حضور و خويشكاري نيروهاي اهريمني و جادويي است ةعرص

عالوه بر اين مفهوم نمادين شب نيز ارتباطي . كند كه همچون اين شب ديرياز، شوم و رازآلودند رويارويي با حوادثي مي
روز بزرگ در  لقاح، جوانه زدن و فساد است كه در ةشب، نماد دور«الگويي داستان دارد؛ زيرا  كهن ةبرجسته با درونماي

جايي كه كابوسها و غولها افكار سياه  ،تمايزي يعني بازگشت به بي ؛ورود به شب. هنگام پيدايش زندگي منفجر خواهد شد
مانند تمام نمادها شب هم داراي . شود شب، تصوير ناخودآگاه است و در رؤياي شب، ناخودآگاه آزاد مي. زنند را به هم مي

سازي براي روز؛ جايي كه نور زندگي از آن  آماده ةگيرد و جنب جايي كه كون و فساد صورت ميتاريك،  ةدو جنبه است؛ جنب
تعيين شده با  ارتباطي قابل توجه و از پيش ،نمادين شب چنان كه گفته شد ةاين جنب). 30: 4/1385شواليه، ( »جوشد مي

ناداني بيژن، پس از يك دوره نمادين حبس در  داستان دارد؛ زيرا در اين داستان، شب پريشيدگي و ناپختگي و ةدرونماي
رفته است، در اين  3رستم نيز كه در داستان قبل به نبرد با اكوان ديو. شود چاه، تبديل به روشناي فرديت و يكپارچگي مي

 هاي حضور اهريمني او را كه همان سنگ سر چاه بيژن است، به كند و آخرين بازمانده داستان نبرد خويش را كامل مي
  .گرداند جايگاه اصلي آن بازمي

گفته شد كه شب، نماد ناخودآگاهي و زمان فعاليت نيروهاي اهريمني و جادويي است؛ نيروهايي كه افراسياب     
ترين سمبل آن در كل شاهنامه و گرازان، گرگين، منيژه بوالهوس و سنگ اكوان ديو، ابزار و دستاويزهايي براي افعال  برجسته

شناسي عرفاني، شب نماد غيبت كامل آگاهي  در يزدان«عالوه بر اين . رود او در اين داستان به شمار مي اهريمني و شوم
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 »فقدان هر گونه امر بديهي و حمايتهاي رواني است ةپذير و قابل بيان است و بيش از آن نشان معين، يعني آگاهي تحليل
اندازد و  ي و هوش ايراني در دام گرگين و منيژه و افراسياب مي؛ فقدان و غيبتي كه بيژن را با تمام نيروي پهلوان)همان(

  .آورد چنان شوم برايش پيش مي حوادثي آن
گويـد   فردوسي در ادامه پس از توصيف شبي آن چنان كه موجب وحشت او شده است، از بت مهربان خويش سخن مي    

گسترد و در ميان اين بـزم نمـادين، شـهرزاد     عر را ميآورد و بساط بزم شا كه برايش شمع و چنگ و مي و نارنج و ترنج مي
گويي زن كه در ايـن داسـتان شـاهنامه     قصه. خوابي شاعر باشد و شب ديرياز او را پيوندي شيرين با سحر زند گوي بي قصه

خـي  آمده است، يكي از موتيفهاي برجسته و آشنايي است كه بويژه در هزار و يك شب نمودي برجسته يافته است و در بر
گـو   الگويي، اين زيباروي قصـه  در رويكردي كهن. شود از جمله هفت پيكر و سندبادنامه نيز ديده مي ،ديگر از آثار مهم ادبي
در . شـود  نيوش خويش مـي  سرايي سبب به فرديت رسيدن قصه گويي و افسانه اي است كه از طريق قصه همان آنيماي فرزانه

دهد تا خود را با ارزشهاي واقعي دروني همساز كند و  ين است كه به ذهن امكان ميعنصر مادينه ا  نقش حياتي«اين كاركرد 
توان آن را راديويي دروني انگاشت كه با تنظـيم طـول مـوج،     در اين صورت مي. ترين بخشهاي وجود خود ببرد راه به ژرف

اين دريافـت ويـژه خـود، نقـش راهنمـا و      آنيما با . گيرد را مي» انسان بزرگ«كند و تنها صداي   صداهاي بيگانه را حذف مي
طور نقـش   به عهده دارد و اين همان نقش جادوگران قبايل است و همين» خود«و دنياي دروني، يعني » من«ميانجي را ميان 

ظاهر شـد؛ تـا او را بـا    » االغ طاليي«ف نامي ، مؤلّ»آپوليوس«به هنگامي كه در خواب » الهه ايزيس«دانته يا نقش » بئاتريس«
  ).278:  1383يونگ، ( »تر آشنا سازد ندگي واالتر و روحانيز
  داستان بيژن و منيژه مكان نمادين در -5-2

در داستان مورد بررسي يا به عبارتي در كل منظومه شاهنامه، سرزمين توران، نماد بخشي از سرزمين ناخودآگاهي اسـت كـه   
پادشاه اين سرزمين در تقابل با كيخسرو و نماينده تمـامي شـر و   در دست نيروهاي اهريمني قرار دارد و افراسياب به عنوان 

نبرد ميان او و فرستادگان كيخسرو همان نبرد اساطيري . نشاندگان اهريمن است سياهي و نيرنگ و پليدي و در اصل از دست
  .دهد مايه تفكر ايرانيان باستان را تشكيل مي و ديرين خير و شر است كه بن

  ر داستان بيژن و منيژهد نمادين داعدا -5-3
بنابر روايت فردوسي، فاصله زماني رفتن بيژن به جشنگاه منيژه تا هنگام زنداني شدنش در چاه، هفت روز است؛  :عدد هفت

در ارتباط با «به موجب نمادشناسي . شود سه روز در جشنگاه منيژه و چهار روز در قصر افراسياب كه مجموعاً هفت روز مي
است و با عدد سه كه نماد آسمان است، عدد هفت نمايانگر كـل جهـان در   ) با چهار جهت اصلي( زمين عدد چهار كه نماد
. رود ترين اعداد به شمار مي در ديدگاه تأويلي يونگ نيز عدد هفت، يكي از مهم). 558: 5/1387شواليه، ( »حال حركت است

ث و كامل و نماينـده  گاه روان و عدد چهار، عددي مؤنّساحت خودآ ةوي عدد سه، عددي مذكر و ناكامل و نمايند ةبه عقيد
آيد، چون كامل و ناكامل و نرينه و مادينـه   ساحت ناخودآگاه روان است و عدد هفت كه از مجموع چهار و سه به دست مي

نده وجـه  در قصه مورد بررسي، بيژن، نماي). 120-121: 1386ياوري، ( رود را در خود جمع دارد، كاملترين عدد به شمار مي
زمين، عدد ( ثنماي وجه مؤنّ جهانِ در حالِ حركت و تبديل شدنِ روايت و منيژه، نقش) آسمان، عدد سه، خودآگاهي( مذكر

  . روند آن به شمار مي) چهار كاركرد آنيما( و چهارگانگي آن) چهار، ناخودآگاهي
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گر نيز كاربرد نمادين يافته است؛ بدين ترتيب كه در داستان بيژن و منيژه، عدد هفت، عالوه بر بخش مذكور در جايي دي    
بنابر شاهنامه، رستم هنگام رفتن به سرزمين توران جهت آزادسازي بيژن، هفت تن از يالن سپاه ايران را به همراه خود 

  . اردترين اعداد است و همه اضداد را در خود د كه گفته شد، هفت از كامل اين امر به اين دليل است كه چنان. برد مي
اي نزد  كند و او را به همراه نامه به موجب روايت فردوسي، كيخسرو پس از آگاهي از احوال بيژن، گيو را باخبر مي :عدد سه
رستم پس از خواندن نامه كيخسرو و اطالع از ماجرا سه روز گيو را نزد خود نگـه  . خواهد فرستد و از او ياري مي رستم مي

چنان كه گفته شـد، بنـابر ديـدگاه تـأويلي     . آيد ي از سواران گردنكش خويش نزد كيخسرو ميدارد؛ سپس به همراه تعداد مي
اعتدالي، نقصان و پريشيدگي است و به همين دليل است كه در اين بخش از داستان كه اوضاع و  بي ةيونگ، عدد سه، نمايند

از ديگر بخشـهاي ايـن   . بينيم ود اين عدد را مياحوال بر هم خورده و نابساماني و پريشيدگي بر روان روايت حاكم است، نم
رود كه بنابر روايت فردوسي، سه روز  داستان كه عدد سه در آن كاربرد يافته است، بخشي است كه بيژن به جشنگاه منيژه مي

ر ايـن  افتـد؛ درحـالي كـه اگـ     اي است كه پس از اين قهرمان بدان مي اين سه روز ماندن، مخمصه ةانجامد و نتيج به طول مي
شد و اعتدال و انسـجام   اي ديگر مي انجاميد، قطعاً اوضاع به گونه چهار روز به طول مي) ماندن بيژن در جشنگاه منيژه( اتفاق

  .  و كمال به دنبال داشت؛ نه پريشيدگي و به هم ريختگي اوضاع
  نما جام جهان -5-4

ري انجـام شـده اسـت؛ از جملـه كريسـتين سـن بـه        نماي كيخسرو و ويژگيهاي خاص آن پژوهشهاي بسيا جام گيتي ةدربار
كويـاجي نيـز در بنيادهـاي    ). 465-2/467: 1368كريسـتين سـن،    :رك( بررسي تطبيقي آن در آثار ديگر ملل پرداخته اسـت 

پژوهشـهاي  » افسانه جام ورجاوند و همانندهاي ايرانـي و هنـدي آن  «لي تحت عنوان ايران در فصل مفص ةاسطوره و حماس
س او در كتاب پژوهشهايي در شاهنامه، ذيل عنوان جام مقـد ). 347-428: 1388كوياجي،  :رك( اي انجام داده است برجسته
فضـيلت و بـه وجـه     ةاي نمايانده شده كه به نحو اعم، آزمايند كاركرد اين شيء جادويي جام مقدس نيز همچون پياله ةدربار

ايـن داسـتان بـه يـاد مـا      «: داستان بيژن و منيژه چنين آورده اسـت  در). 45: 1372كوياجي، ( »اخص، آزماينده حقيقت است
توان يكي  نماي كيخسرو را مي الگويي، جام جهان اين است كه از ديدگاه كهن ،اند آورد كه آنچه ديگران به آن اشاره نكرده مي

الگوهـايي اسـت    ترين كهن مترين و در عين حال مبه يكي از برجسته» خود«. دانست» خود«الگوي  از نمودهاي برجسته كهن
اي جدي و با پشتكار با جنبه منفي عنصر نرينه يـا   هنگامي كه فرد به گونه«وي  ةبه عقيد. كه يونگ آن را مطرح ساخته است

دهد و به شكل نمادين جديـدي كـه    خود را تغيير مي ةعنصر مادينه خود مبارزه كرد تا با آن مشتبه نشود، ناخودآگاه خصيص
  ).295،299: 1383يونگ، ( »شود ترين هسته روان است، پديدار مي يعني دروني» دخو«نمايانگر 

. نماي آن سخن به ميـان آمـد   الگوي خود و كاربرد آن در داستان بيژن و منيژه و شخصيتهاي نقش كهن ةپيش از اين دربار    
در تمام دوران زندگي با مـا اسـت؛   » خود«نها نه ت«كه بنابر دريافت يونگ،  اين ،جا بدان پرداخت ديگري كه بايد در اين ةنكت

. نيـز قـرار دارد   ،يابيم زمان دست مي ةآن به تجرب ةاي كه به آن آگاهي داريم و به وسيل بلكه فراسوي گذشت زمان در زندگي
و همواره به  ا معموالً همه جا حضور داردوراي خودآگاه ما از زمان قرار دارد؛ ام» خود«دارد، اگر چه  چنان كه وي اذعان مي

آسا كه تمامي جهان را در خود دارد و هر بار كـه ايـن    كند؛ مثالً به شكل انساني غول شكلي خاص، حضور خود را تبيين مي
زيرا مركز حياتي روان چنان  ؛توان اميدوار بود كه راه حلي براي درگيريهاي فرد وجود دارد نمايه در خوابي پديدار شود، مي

  هاي فراواني كه از تمدنها و عصرهاي گوناگون به دست ما رسيده نمونه... تواند بر مشكل چيره شود مي افتد كه به فعاليت مي
يعنـي عنصـر    ؛او به مثابه هدف يا نمودي از اسرار رواني ةنماي. است» انسان بزرگ«است، همگي نمايانگر جهاني بودن نماد 
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آشتي غالباً در خواب به صورت زوج الهي، شاهانه يـا رفعـت نمـود     دهد كه اين مردانه و عنصر زنانه را با يكديگر آشتي مي
» انسان بزرگ«توان شكلي ديگر از همان  نماي كيخسرو را مي بنابر اين توضيحات، جام گيتي). 304، 301همان،( »كند پيدا مي

  .يافتها دست  توان به نادانسته دانست كه همه چيز را در خود دارد و با برقراري ارتباط با آن مي
پوشيدن قبـاي رومـي، رفـتن بـه پرستشـگاه و      ( در روايت شاهنامه، كيخسرو در فروردين ماه و پس از انجام مراحلي خاص

، قادر به استفاده از قدرت )ع به درگاه خداوند و طلب ياري از او، بازگشت از پرستشگاه و بر سر نهادن كاله خسروانيتضرّ
الگـويي اسـت و مراحـل فراينـد فرديـت روانـي را        داراي زيرسـاختي كهـن   اين مراحل دقيقاً. جام مخصوص خويش است

است كه » از پريشيدگي رواني به يكپارچگي رواني«خاص و رفتن به پرستشگاه، نمودگر مرحله  ةپوشيدن جام. نماياند بازمي
آورد و بـا پوشـيدن    اش است، از تن بيـرون مـي   پادشاهي را كه خاص خودآگاهي او و نقش اجتماعي ةطي آن كيخسرو جام

سـرزمين  ( شود و بـه پرستشـگاه   مخصوص عبادت، از ميان درباريان كه نمودي از من خودآگاهي وي هستند، جدا مي ةجام
ع و ياري طلبيدن از او درواقع نمود به اتحاد و يگـانگي  رفتن به پرستشگاه و ارتباط با خداوند و تضرّ. رود مي) ناخودآگاهي

زمـان اسـتفاده از جـام    ( دي دوباره را براي او به دنبال دارد؛ چنان كه در فروردين ماهست كه تولّا» خود«رسيدن كيخسرو با 
يابد و همه چيز چرخه حيات خـود را   طبيعت پس از يك دوره مرگ و ركود، تولدي دوباره مي) نما به روايت شاهنامه جهان

بـراي  » به يگـانگي رسـيدن بـا جهـان    «، هنگام »خود«  پس از انجام مراسم مخصوص و به يگانگي رسيدن با. گيرد از سر مي
  .بازگشت وي به گاه و بر سر نهادن كاله خسرواني، نمودگر اين مرحله است. رسد كيخسرو فرا مي

دي دوباره را تجربه كرده و خودآگاهي و ناخودآگاهي وي در عين اتحاد و يكپارچگي است، قادر كيخسرو كه اكنون تولّ    
نما مشاهده كند؛ زيرا كسي كه با خويشتن خويش به يگانگي رسيده است، به تعبير  ر را درون جام جهاناست احوال روزگا

مانند باد است و ) ع(چنين كسي به گفته عيسي. بيند و آسماني را در گلي خودروي اي مي جهان را در سنگ ريزه«، »مي.ام«
چنين . رود آيد و به كجا مي داني كه از كجا مي ا نميشنوي؛ ام وزد و آواي آن را يكسره مي خواهد، مي باد به هر كجا كه مي
اين شخص، كسي است كه به معنايي . ت رسانيده و صاحب چشم باطني شده استش را به فعلي»خود«است حال كسي كه 

ز اين لفظ است؛ يا به معنايي كه كريشنا ا» روشن شده«است؛ به قول بودا » از نو زاده شده«اراده كرده، ) ع(كه عيسي
در اين مرتبه . شود و معجزه امري متعارف است پذير مي در اين مرتبه دعاي حقيقي امكان. است» رهايي يافته«خواست،  مي

جا كه  و از آن)  35-36: 1378مي، . ام( »است كه وحي و انكشاف الهي امكان پذير است؛ يعني در مرتبه خود روحاني
د و يگانگي با جهان و نيروهاي گيهاني نيز رسانده است، نه تنها احوال هفت اقليم را ، كيخسرو را به اتحا»خود«اتحاد با 

  :تواند در جام مشاهده كند بلكه احوال ستارگان را نيز مي
ــا بـــــــره ــه جــام انـــــدرون ت  ز مــاهي ب
ـــر   ــد و شيــــ ــرام و ناهي ــوان و به ــو كي  چ

  

 نگاريـــــــده پيكـــر همـــــــــه يكســـره 
 از بــر و مــاه زيــر  چــو خورشــيد و تيــر   

  )597-5/598: 1379فردوسي، (                     
شود بتوان  است و آنچه سبب مي» جامي نبيد«كند،  نما همان گونه كه فردوسي نيز بيان مي م است اين كه جام جهانآنچه مسلّ

يت رواني كيخسرو است؛ بـدين  بلكه يكپارچگي و فرد كرد، نه ويژگي منحصر به فرد جام؛ از طريق آن همه چيز را مشاهده
آنچه را در ملك هفت اقلـيم و حتـي    بتواند در جامي نبيد هر ،سازد مفهوم كه تعالي و كمال كيخسرو است كه او را قادر مي

كه بدون شك در آن به معناي نمادين شـراب و   نما اين نكته قابل توجه درباره جام نبيد جهان. گذرد، مشاهده كند آسمانها مي
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كند،  اي كه ايجاد مي به خاطر مستي«آن با آگاهي يافتن از احوال جهان توجه شده است؛ زيرا نمادشناسي شراب آن را ارتباط 
  ). 47: 4/1385شواليه، ( »داند نماد معرفت و دست يافتن به رمز و راز الهي مي

 1/502: 1380سـهروردي،   :رك( دشو تأويل جام كيخسروي به جان و خويشتن انسان كه در آثار سهروردي نيز ديده مي    
زهـد و   كيخسرو، پادشاهي پارسا و خاشع است و از يمن«، به اين دليل است كه بنابر شاهنامه و متون كهن ايراني، )2/157و

ترين ابزاري كه تقـدس كيخسـرو    مهم. خداوند آراسته شده است و حتي قدرت پيشگويي دارد واسطة پارسايي به حمايت بي
نما است كه نشانه د، جام جهانكن م ميرا مجس ايـن جـام كـه نـامش در     . ني دارنـده آن اسـت  اي از اشراق پيامبرانه و علم لد

فرهنگ ايران پس از اسالم و بويژه در ادبيات عرفاني با جمشيد عجين شده اسـت، در شـاهنامه بـه كيخسـرو تعلـق دارد و      
ر به عنوان واسطه، آن را بـه شـخص در اختيـار دارنـده آن منتقـل      رمزي از الهام ملكوتي، تأييد و علم الهي است كه اين ابزا

جام . اي نماد روح است دايره در نقد اسطوره. كند، دايره است نقشي كه جام را در مركز اعتقادات به فر جاودانه مي... كند مي
ه جمعي اسـت كـه خويشـتن    اي خود به تعبير يونگ، بازتاب محتواي رواني انسان و وحدت تماميت ناخودآگا با شكل دايره

  ). 85-86: 1389قائمي، ( تاباند فرد را در مسير رسيدن به كمال و فرديت بر كليت جهان بيرون وي بازمي
  انگشتري -5-5
سپاه بر سر مرز توران، خود به همراه يالن نامي ايران در هيأت بازرگانان وارد  ر روايت فردوسي، رستم پس از تعبيةبناب

منيژه كه خبر آمدن كاروان ايراني را . پردازد پس از جلب اطمينان و حمايت پيران به داد و ستد مي توران زمين شده و
زند و با  خبري مي ا رستم خود را به بيپرسد؛ ام را مي... رود و از رستم، احوال گيو و گودرز و شنود، شتابان نزد آنها مي مي

شود و مقداري غذا و از جمله مرغي  بيند، احوال او را جويا مي نيژه را ميپس از آن چون اندوه م. كند تندي با او برخورد مي
برد، انگشتري را كه  بيژن چون دست به غذا مي. دهد آيد و غذا را به او مي منيژه بر سر چاه بيژن مي. دهد بريان به او مي

ت خنده او را جويا منيژه علّ. كند مييابد و شروع به خنديدن  رستم، پنهان از چشم منيژه در مرغ بريان نهاده است، مي
بنابر بسياري از حكايات و داستانها و «. كند شود و بيژن پس از اطمينان از رازداري او ماجرا را برايش تعريف مي مي

رود و نماد قدرت يا پيوندي است كه هيچ چيز  هاي به ويژه ايرلندي، انگشتر به عنوان وسيله آشنايي به كار مي افسانه
در داستان مورد بررسي، انگشتري رستم نيز داراي  ،رسد به نظر مي). 23: 3/1382شواليه، ( »واند آن را از هم بگسلدت نمي

  .شود مفهوم نمادين مذكور است كه چنين باعث شادي و شعف بيژن مي
  چاه -5-6

ه درواقـع شـكلي نمـادين از    زنـداني شـدن در چـا   . شـود  بنابر روايت فردوسي، بيژن به فرمان افراسياب در چاه زنداني مـي 
رود؛ زيرا چاه، غار، كلبه، دخمه و هر چيـزي شـبيه    شمار مي بازگشت به رحم مادري است كه يكي از مراحل مهم فرديت به

گيرد؛ يعني نشانه فراينـدي اسـت كـه طـي آن روان      پنداري با خود صورت مي نمادي محلي است كه در آن همذات«به اينها 
چـاه بيـژن   ). 4/344: 1385شـواليه،  ( »رسـد  آيد و به بلـوغ و پختگـي مـي    ترتيب شخص به خود ميشود و بدين  دروني مي

قهرمان به جاي پيروزي يا تسليم به نيروي اين خان به درون «كمپبل،  ةاست كه به عقيد» شكم نهنگ«درواقع شكلي ديگر از 
وع عام، تأكيدي است بر اين آمـوزش كـه گـذر از    اين موض. وي مرده است ،رسد شود، به طوري كه به نظر مي آن بلعيده مي

رود؛ تا  نابودي؛ كه طي آن به جاي رفتن به فراسوي محدوديتهاي دنياي مادي، قهرمان به درون مي -خوان شكلي است خود
ديشد تواند بين جايي كه وي بهتر مي. ناپديد شدن قهرمان، درست مانند رفتن يك عابد به سوي معبد است. د شوددوباره متولّ

224: 1379واحد دوست، ( »ا با روحي فناناپذيركه كيست و چيست و اينكه چيزي نيست جز مشتي خاك و خاكستر؛ ام.(  
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  نتيجه
ا همچون بسياري ديگر از بخشهاي شاهنامه نمايد؛ ام ياب مي كه در ظاهر داستاني عاشقانه و آسان داستان بيژن و منيژه با آن

زمين است كه بنابر  اين داستان، شرح به فرديت رسيدن كيخسرو به عنوان پادشاه ايران. ستالگويي ا داراي زيرساختي كهن
بنابر همين نگرش تأويلي، بيژن كه . الگوي خود دانست م بعد بالفعل كهنتوان تجس الگويي وي را مي رويكردي كهن

روي فرديت يافتن او درواقع فرديت يافتن  نماياند، بخشي از نيروهاي رواني كيخسرو و از همين الگوي قهرمان را مي كهن
بيژن به دنبال بر هم خوردن تعادل در اثر حمله نيروهاي اهريمني سايه، قهرمانانه پاي در مسير فرديت . كيخسرو است

پايان اين قصه نمادين، رهايي بيژن از چاهي . شود اي دشوار مي پير داناي اهريمني قصه، گرفتار مخمصه نهد و با خدعة مي
د دوباره را ه، موتيف بازگشت به رحم مادري و رهايي از آن تولّالگويي قص است كه حبس در آن، متناسب با درونمايه كهن

ل قهرمان براي منيژه لي است كه متناسب با تحوه وجود دارد، تحول برجسته ديگري كه در اين قصتحو. كند نمادين مي
) افراسياب( ه، عنصري اهريمني و بوالهوس و وابسته به نيروهاي سايهآغاز قصافتد؛ بدين ترتيب كه وي كه در  اتفاق مي

يابد كه همين امر او را  اي مثبت مي گيرد و وجهه است، در پي رانده شدنش از دربار افراسياب، از بعد منفي خود فاصله مي
جموع بايد گفت كه متناسب با درونمايه در م. كند و پيوستنش به نيروهاي خير مي) ايران( اليق آمدن به ساحت خودآگاهي

الگويي دارند و اين امر سبب  الگويي داستان، تمامي شخصيتها، مكانها و ديگر عناصر قصه نيز بعدي نمادين و كهن كهن
  .شود گونه خود مي پيوند بينامتنيتي داستان بيژن و منيژه با ديگر آثار هم

  ها پي نوشت
دانند كه در باور ايرانيان باستان و نيز در آيين زرتشتي از  شگران، تحريف شده اَكومن مياكوان را بسياري از پژوه ةواژ -1

) 189: 1375حميدي، (» به معني بدانديش يا بدمنش است» اَكَه منَه«اش  ديوان مقدم و يار اهريمن است و نام اوستايي
  ).1065: 1371چراغي، ( »اكوان ديو در شاهنامه همان ديو باد است«
كه روابطي كامالً »حوا«وسيله  تواند به نخستين مرحله مي«وي  به عقيدة. شمارد براي آنيما برمي يونگ چهار مرحله اساسي -2

اي  فاوست مشاهده كرد؛ او گرچه شخصيتي افسانه» هلن«توان در  دومين مرحله را مي. زيستي و غريزي داشت، نمادين شود
نشـان داده شـود؛   » مـريم بـاكره  «وسـيله   تواند به سومين مرحله مي. اش بود شخصها عناصر جنسي همچنان مو زيبا داشت؛ ام

چهـارمين مرحلـه خـرد اسـت كـه حتـي از       . بـرد  خود را تا به مقام پارسايي روح باال مي) اروس( اي كه در آن عشق مرحله
: 1383يونـگ،  ( »رود مـي  ، سرآمد سرودهاي نمادين شده است نيـز فراتـر  »سرود سوالميت«وسيله  پارسايي و خلوص كه به

281.(  
اهم اين صور . كند ي ميالگوها در صور مختلف تقريباً نامتناهي تجلّ الگو مانند ساير كهن اين كهن: الگوي مادر كهن -3

الگو  صفات منسوب به اين كهن... . مادر واقعي و مادر بزرگ، نامادري، مادر زن، مادر شوهر، پرستار، دايه و: عبارتند از
شوق و شفقت مادرانه، قدرت جادويي زنانه، فرزانگي و رفعت روحاني كه برتر از دليل و برهان است، هر : د ازعبارتن

كند و هر آنچه رشد و باروري را در  پروراند و مراقبت مي دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچه مي غريزه و انگيزه ياري
  ).25-27: 1367يونگ، ( گيرد برمي
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