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-1مقدمه

كهن الگوها پردازشگر نگاره و مضامينی هستند که معاني مشخصي دارند .در ادبيات
كالسيك كهن الگوهايي چون من ،نقاب ،سايه ،خود ،پيردانا ،سفر ،مرگ و تولد دوباره وجود
دارد« .يونگ صور اوليه را آركي تايپ ناميده و بر اين باور است كه اين صورت هاي ازلي،
بقاياي بجا مانده از تجربه هاي مكرر در زندگي پدران نخستين و ميراث ناخودآگاه جمعي
نژاد بشر بوده كه به ما رسيده است( ».فرای)10 :1377 ،
کهنالگو چیست؟ در اصل گرایش های ارثی مشتركی هستند كه انسان در موقعیت
های گوناگون از خود نشان می دهد« .به قول كارل ،مسایل بنیادی و فطری حیات بشری
چون تولد ،رشد ،عشق ،خانواده ،مرگ ،تضاد بین فرزندان و والدین و رقابت دو برادر جنبة
كهن الگویی دارند( ».شمیسا« )342 :1378 ،كهنالگو ()Archetype؛ صورت نوعی،
سرنمون ،الگوی نخستین؛ اصل این واژة یونانی به معنای الگویی بود كه چیزهای همانند را
از روی آن میساختند ولی بعدها در فرهنگ غربی در معانی دیگری به كار برده شده است،
از جمله در روانشناسی كارل گوستاو یونگ اصطالحی است برای ایده یا نحوة تفكر ارثی
جمعی هر فرد حضور دارد؛ مث ً
ال مام
كه از تجربههای كهن قوی مشتق شده و در ناخودآگاه
ِ
بزرگ ،پیر دانا» (پاكباز رویین ،1383 ،ص.)44 .
«یونگ معتقد است که در زیر سطح ظاهری آگاهی ،ناخودآگاه جمعی ازلی وجود
دارد که به صورت عامل مشترک موروثی و روانی تمام اعضای خانواده بشری در آمده
است ،یونگ خالف فروید که به شعور ناخودآگاه فردی اعتقاد داشت برای شعور قائل به
دو جنبه است شعور ناخودآگاه فردی( )Personal Unconsciousو شعور ناخودآگاه
جمعی( .)Collective Unconsciousبه گمان یونگ ناخودآگاه فردی فروید بسیار
شخصی است و بر روی قشر عمیق تری قرار دارد که از تجربه ها و داده های شخصی مایه
نمی گیرد بلکه قائم به خود است  .این قشر همان است که بدان ناخودآگاه جمعی گفته می
شود و علت اطالق صفت جمعی برای آن هم به سبب کلی بودن و جمعی بودن و همچنین
مشترک بودن آن بین همه افراد بشر است و نیز این نکته که مقید به تجربه مندی های
شخصی نیست و محتوایی ورای ادراکات شخصی دارد( ».امامی)210 :1378 ،
در ادبیات حماسی ،طلیعه ظهور اسطوره ها و تجلی افکار کهن ،بستری مناسب در
جهت تحلیل کهن الگوهای یونگ فراهم میگردد که ریشههای روانی و رفتارشناسی عناصر
داستان را در بر میگیرد .در میان داستانهای حماسی ،منظومه بهمن نامه حکیم ایرانشاه
ابی الخیر در بن مایه اصلی داستان نمود گستردهتری از ریشههای روانی افراد را به تصویر
حماسه میکشد؛ داستان دشمنی گشتاسب شاه با رستم و تحریک فرزند خود اسفندیار
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در به بند کشیدن رستم به سودای پادشاهی و بر تخت نشستن و کشته شدن اسفندیار
بهدست رستم در شاهنامه حکیم فردوسی و همچنین گسترانیدن نگاه پر از خشم و نفرت
بهمن به این واقعه توسط حکیم ایرانشاه ،چه بهشیوه نقل و گفتار دهقانان و موبدان باشد و
یا به گزارش نسلهای متعدد و سینه به سینه باشد؛ یا حتی تخیالت سراینده ،در تعاریف
کهن الگوها به یک معنا میرسند «یونگ کهنالگوها را دارای جایگاهی مهم در ناخودآگاه
جمعی انسانها میداند .بهسبب همین ویژگی ناخودآگاه ،برای یافتن و درک آنها باید به
بررسی رفتار ،هنر ،اساطیر ،مذهب یا رویاهای افراد پرداخت .کهنالگوها به باور یونگ،
انگارهها و تصاویری جهانی و باستانی و رونوشت روانی غرایز هستند .آنها عوامل ارثی پنهانی
هستند که چون به خودآگاه میرسند ،در برهمکنش با جهان خارج برای افراد یا فرهنگها
شکل تصویر یا بازنمودهای رفتاری را مییابند( ».طاهری)23 :1396 ،
اشخاص در اينگونه آثار حماسي ،بنحوي پرداخته شده اند كه تصویری از حاالت و
افعال آن ها در ذهن خواننده ایجاد میگردد ،و واكنشهاي احساسي چهرههاي داستان را
در برافروختگي يا شادماني و ياس و ترديد ميتوان حس كرد .بهمن نامه ،صحنه نمايش
دلپذيري است كه در راستای رسالت ادبیات تعلیمی ،انسانها آيينه عبرت و عقوبت اعمال
خود را در آن احساس میكنند و به رازهاي دروني خود آگاهتر میگردند .با تحليل كهن
الگويي يا آركي تايپ يونگ در شناخت رواني بهمن ،به رازهاي شخصيت او و علل اصلی
حوادث داستان پي ميبريم.

-2بحث و بررسی

در منظومه حماسی بهمن نامه شخصیت اصلی این داستان یعنی بهمن همواره در
آرزوی انتقام جویی از رستم به خونخواهی پدر ( اسفندیار) است و حتی پس از کشته
شدن رستم بدست شغاد ،آتش انتقام جویی خاموش نمیگردد و بهمن این آتش شعله ور
را بسوی خاندان رستم و سیستانیان گستردهتر میکند .در این باره انگیزههای روانی بهمن
به سنین کودکی و رازهای ناگفته در آن زمان بر میگردد .واضح است كه اين داستان به
سرشت و سرگذشت پدران او نيز مرتبط است.
بهمن در نگاه مخاطب از تعاليم رستم هيچ نياموخته و با ذهني آشفته در سوداي آنچه
بوده است كه در روزگار پادشاهي اش از او سر ميزند؛ حتي در جنگ آوري و دليري نيز او
آنگونه كه شایسته است؛ تعليم يافته رستم نيست .در يكي از رزم ها ،فرامرز او را به نبرد تن
به تن فرا مي خواند اما ياران بهمن در سپاه ايران ميدانستند او از عهدهی كار بر نمي آيد
و چند نفر را مامور ياري رساندن به او در ميدان نبرد با فرامرز ميكنند .دشمنی او با رستم
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نیز بی گمان به دلیل دشمنی دیرینة پنهان یا آشکار پدران او با رستم است .رستم همواره
بسبب محبوبیت و دالوری ها قهرمان ملی ایران بوده و همین حسادت ها کافی است که
یکی از علت های اصلی دشمنی و آتش افروزی و انتقام جویی به بهانه خون اسفندیار باشد .
بهمن تا فصل سوم داستان هرگز نشانه هایی از ناخودگاه را از خود بروز نمی دهد و
پیوسته تا چهل سال در جنگ و ستیز با فرامرز و زال و سیستانیان به سر می برد تا آنکه در
هنگامه سفر برای ویرانی دخمهی پهلوانان او خواب می بیند .خواب بهمن او را هوشیار می
کند ،خوابی که تلنگر و پیامی روشن از "خود" در علم روانشناسی یونگ را تعریف می کند.
این پیام اثری در تطور اعمال و تحول افکار او را دارد و در این مسیر از به آتش کشیدن و
ویرانی دخمه ها دست بر می دارد.
 -1-2حرکت مانداالیی
اثر بهمن نامه در راه رسیدن به فردیت بهمن ،او را در سیــر حرکت مانداالیی و هفت
خوانی قرار می دهد ،بهمن برای گسستن از سایه ها باید در آنها گام بردارد و بر آن ها عبور
ِ
مشقت دیدن و وحشت کردن از سایه های وجودی خود را بپذیرد .او برای
کند و رنج و
رسیدن به دخمه های گرشاسب و نريمان و سام و رستم و برای رسیدن به پیام خود ،در
مرکز مانداال ناخودگاه ،این مسیر دشوار را در جهت دست یافتی عظیم طی می کند و در
این راه با موجودات اهریمنی و سخت گذرهای متعددی مواجه می شود ،این عناصر در
هفت خوان بهمن ،در تعاریف یونگ با عنوان "سایه" اطالق می شود .در حرکت مانداالیی
که با سفر توام است ،کهن الگوی "من" با گذر از "سایه" ها و "پرسونا" سیر معارف و
تعالی خود را به سوی کهن الگوی"خود" ادامه می دهد« ،فرآیند فردیت غالبا با سمبولی
از مسافرت برای کشف سرزمین های ناشناخته نمودار می شود( ».یونگ )430 : 1383 ،؛
و "سایه" نیز در گذر این سفر و حرکت مانداالیی اثری از وجود ماست؛ همه درونیات بد
ماست که گاه با آن ها همراه هستیم و گاه با آنان در تقابل و ستیز بر خواهیم آمد .بهمن
برای رسیدن به هدف ناخودآگاه ،باید با سایه های روانی خود بجنگد و بر آن ها فایق آید؛
او با من می جنگد و "خود" ،بهمن را در خواب؛ برای آگاهی از تفکرات پس زده شدة
ناخودآگاه پیردانا ،در هیبت سه پادشاه اندرزگو نمایان می سازد.
 -2-2من
همهی آن ساز و کارهایی که آگاهانه در آدمی به انجام می رسد ،خودآگاهی او را می
سازد ،آگاهی او از خویشتن و جهان پیرامونش زمینه های بنیادین خود آگاهی را فراهم
می سازد ،یونگ خود آگاهی را پیوندی روانی می داند که آدمی با کانونی در خویش به من
دارد( .کزازی ) 60 :1372 ،همه اعمالی که بهمن با اختیار خود و بواسطه قدرت خود انجام
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میدهد ،کهن الگوی "من" را در داستان ایفا میکند.
 -3-2پیـر دانا
نزديك ترين كهن الگويي كه در تحليل بحث ما قرار دارد كهن الگوي پير داناست«.
"پيردانا" نمادي است از تفكر و پند و تصميم كه در روياهاي ما بصورت قهرمان معلم يا
استاد و پروفسور يا حتي پدربزرگ و  ...ظاهر ميشود و به كمك ما ميشتابد .انسان در
مسير زندگي گاهي به يك مرشد و راهنما نياز دارد .اين نيروي برتر و مافوق بشر گاهي
در خواب ظهور و آدمي را راهنمايي مي كند ،اما اگر شرايط رويا و خواب مهيا نباشد ،در
شرايط خلوت گزيني و خلسه به ارشاد و راهنمايي ميپردازد( ».مورنو 73 :1384 ،و ) 74
در داستان بهمن نامه ،حکیم ایرانشاهگاه از زبان عناصر داستان در نقش یاری رساننده بهمن
و گاه خود با سخنان حکیمانه پند و اندرز میدهد.
 -1-3-2در رویا
آن شب بخفت و به گاه بانگ خروس ،ناگهان نعره اي همچون بانگ كوس بزد و بسان
كسي كه چیز ترسناكي ديده باشد ،بانگي زد .جاماسب كه چنين شنيد ،دوان بيامد و بدو
گفت :اي شهريار جوان ،بر گوي كه تو را چه رسيد و چه در خواب ديدي؟ « در خواب و
رویاها همیشه عقاید قاطع و ممنوعیت ها و خردمندیها از سیمای پیر خرد سرچشمه می
گیرد( ».یونگ)111 :1376 ،
فريدون و كيخـــسرو نيكخــــواه
به خواب اندرون ديدم امشب سه شاه
گرفته يكايك همــــه جام مـــي
سه ديـــگر سياوخــــش كاوس كي
همه شادمان از مي لعــــل مست
خرامـــان و با يكـــــدگر داده دست
بپرسيدم و گفتم اي سركشــــان
چو ديــــدم به شادي از ايشان نشان
چنين شادمانه اي بي درد و غــم
كجا رفت خــــواهيد هر سه بهــــم
مرا هـــر سه گفتند ســــوي بهشت	كه يزدان ز خوبي و خوشي نوشت
به مينو ستمكـــاره را نيست جاي
مرا هر سه گفتند كاي تيـــــره راي
به آتش تنــي چنــد را سـوختن
تو نام نكو خـــــواهي اندوختـــــن
شكست سپـــاه بــدانـــديش ما
كه پيـوسته بودنـــــــد در پيش ما
(همان :ص )7173 -7165 /422
 -2-3-2سخنان جاماسب درباره ديو كينه
 -1-2-3-2دستور به رستم تور ميگويد :كه ديو همواره كين و آزار به ميان
مي افكند.
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كنون بود فرمان گيـــــهان خديو	كه نفريــن بد بــاد بر جــان ديو
من از ديــــو بينم همــه كـار بد
كه كين افكند ديـــــــو و آزار بد
ميان انـدرون انــدكي بخـردسـت
جهان پر ز ديو ست و مردم بدست
بديـــن ابلـهان ساخته روزگـــار
شده چــــرخ با ديــــو بد سازگار
شده بـــر دل هر كسي زورمنــد
همه ساله فـرمان ديــــــو نـــژند
همي اسپــري بايـدش بود و رنج
ندانند مــــردم كه اين روز پنــج
(همان :ص 581و )10048 – 10043 / 582
پیر دانا همواره انسان را با توجه به عقوبت اعمالش ،از پيش آگاه مي سازد و فرد
مقابل اندرزگو ،افرادي متعصب ،كوتاه فكر و يا
را از انجام آن فعل بر حذر مي دارد .در
ِ
قدرتمند قرار مي گيرند كه از قدرت طلبي غره مي شوند و آينده را نمي بينند .بواقع پیر
دانا ديدگاهي است که از باال بر حقايق يا دورنماي مسير تامل دارد و فرد را از آن آگاه و
هدایت می کند.
 -2-2-3-2پس از سخنان زال در برابر شاه ،جاماسب در اندیشه مولف در
مقام اندرزگو به بهمن چنینن می گوید:
بــدو گفت فرزانه كاي شهـــريار
كه درياي تنــد است و كوه ِ روان
اگر شاه بپذيــرد اين گنـج از اوي
پسنديده باشد ز هــر دو جهــان

مرين زال را خـــوار مايه مــدار
گزيـن بزرگـــــان و پشت گوان
بگـــرداند انــديشه و زنج از اوي
چه نزديك يزدان چه پيش مهان
(همان :ص 196و )3090 – 3087 / 197

 -3-3-2در روایت داستان
حکیم ایرانشاه در سراسر این منظومه خرد و دوراندیشی را ستایش می کند.
چــو زر يــك بيك آن ببايد گزيد
		
ز پيـــران سخنـــها ببايـد شنيد
نبهـــره همـــي پاك بگذاشتــن
		
سخنــهاي نيــكو نگـــه داشتـن
سخن بر سخندان گرامي ترســت
		
سخـن هست كـز در نامي ترست
وگرنه زبان هيچ رنجـــه مكــــن
		
اگر بشنـــود بشنـــوانش سخـن
چنان دان كه گوهر به دريا درست
		
خرد همچو دريا ،سخن گوهـرست
		كه يزدان ،خرد بيكــران آفـــريد
كرانــه ز دريــــا نيــايد پــديـد
نـــدارد ز هـــر دو جهـان آگهي
		
كسي كز خرد ،مغـــز دارد تهــي
(همان :ص 5017 / 303تا )5023
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هنگامي كه شاه ايران از گفتار زال خشمگين ميشود ،دستور ميدهد زال را در قفسي
تنگ و كوتاه زنداني كنند .حكيم ايرانشاه كار جهان را چنين شرح ميدهد.

چنين رنگ بين و چنين دام بين
		
جهان را چه بيني ،سرانجام بين
		كه ناپـــايدارست و ناســازگـــار
مبـــاش ايمن از گردش روزگار
		كه اندر مغــاكي بـه چاهي كشد
سرانجـــام كارت به جايي كشد
(همان :ص 10105 / 585تا ) 10107
		

نكــويي بهست از صليــبي و دار
		
چـه يابي به گيتــي يكي يادگار
تو گر بد كني هــم به تو بد رسد
		
به گيتي بمــاند همي نيك و بد
بدان سر به زنــدان و آتش نــوان
		
بديــن سر نكوهش بود جاودان
(همان ، :ص  5708 / 339تا ) 5710
		
او بهمن را خطاب قرارداده و چنین نصیحت میکند :
		كه پند از تـو هرگــز ندارد نهان
تــرا نيكخــواه آن بـود در جهـــان
تو نيـــز اي خردمند بنيوش پند
		
بگـويــد چنانـــكت بـــود سودمند
( همان :ص  6668 / 395و ) 6669
		
پیردانا اعمال ما را پیوسته نقد مي كند و بر سر دو راهي ها ،يك تلنگر به ما مي زند ،او
به دور از هياهوي زمان ،مهياي گفتگوهاي خردمندانه با كهن الگوي"من" براي رسيدن به
"خود" مي شود .كهن الگوي "خود" ،خو ِد متعالي يا فرا انسان كمال يافته اي است كه در
جهت ثبات شخصيت "من" و بروز وحدت در اعمال رواني انسان عمل مي كند« .آگاهي
آدمي از خويشتن و از جهان پيرامونش زمينه هاي بنيادين خودآگاهي را فراهم مي سازد».
(کزازی)60 : 1372 ،
وگـرچه درازست ،هم بيـــدرنگ
		
جهان گر چه پهنست بر ماست تنگ
تـن خـويشتــن را به دوزخ مسوز
		
تو نيــكي نمــاي اندرين پنــج روز
(همان :ص 7386 / 434و )7387
		
راوي بهمن نامه در سراسر داستان به نكوهش از كينه توزي و انتقام می پردازد.
مكش تا تنت را بمــــاند روان
		
اگر زندگاني خوشست اي جــوان
تو كردي بدي ،بد بود در تنت
		
چو كشتي ،شدي كشته دشمنت
(همان :ص) 4212 – 4211 / 258
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 -4-3-2بر سر دخمه بزرگان
نقش پیردانا در بهمن نامه زمانی به وضوح دیده می شود که بهمن همچنان در آتش
خشم ،قصد ویرانی دخمه ها را دارد و براي سوزاندن دخمه های گرشاسب و نريمان و سام
و رستم به محل وارد مي شود .اما دخمه ها با پند و اندرز در گور خفتگان پیردانا را تداعی
می کنند .
چو برداشت و بر خواند آن نامور
		
نبشته يكي تخــته در زيـر سر
شدي بر جهـــان سربسر كامكار
		
چنين بود كاي بهـمن اسفنديار
نه پاداش ما بــــــود كـردار تو
		
مرا آگهي بود از اين كــــار تو
		كه جايت همينست فرجــام كار
نگر تات نفــريبد ايـــن روزگار
(همان :ص)7242 - 7239 / 426
		
او سپس به شرح زندگي و پيروزمندي خود مي پردازد و در آخر ياد مي كند كه از همه
آن تكبر و گردنفرازي ها يك جسم بيجان نژند به جاي مانده است.
روان رفته و مانـده تن مستمند
		
كنـونـــــم ببين او فتاده نژنـد
بدين سان مـرا خوار بگــذاشته
		
ز مـن فرهـــي روي بـرگاشته
نگـر تا ننازي تو اي شهـــريار
		
بدين پادشاهــي و انـدك سوار
(همان :ص ) 7254 - 7252 / 427
		
		كزو بيشه بگذاشتي نــره شير
سرافراز گرشاسب بود آن دلير
(همان :ص) 7260 / 427
		
از آنجا به پيش ديگري آمدند:
مرا بين و از خويشتن ياد كـــن
		
همي تا به گيتي دري ،داد كـن
(همان :ص ) 7264 / 427
		
		كه گويي نبــودم به گيتي درون
سرانجام من بين تـو شاها كنون
سرانجـام هر زنــــدگاني هالك
همه بازگشتن بدين تيـره خاك		
(همان کتاب ،صفحه ) 7277 - 7276 / 428
		
روان رفتــه و تــــن مستمنــد
		
نريمان گرشاسب بود آن نـــژند
(همان :ص ) 7281 / 428
		
آنگاه شاه بهمن به پيش سومي رفت و چادر را از رخسارش كنار زد .او سام پسر نريمان
بود .چون جاماسب آن تختة گرانبها را برداشت به روي آن نوشته شده بود:
اگــــرچه بـود شهريــاري دراز
		
به گيــتي بديـــن شهـــرياري مناز
(همان :ص) 7288 / 429
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جز از باد چيـزي ندارم به مشت
		
چو با من شد اين چرخ گردان درشت
رخان زرد و پژمــرده و بي روان
		
چنينـم كه بيني نــــژند و نــــوان
سپـــردن ره داد آييــن بـــود
		
تـرا نيـــز فرجـــام كــــار اين بود
(همان :ص) 7307 - 7305 / 430
		
آنگاه بهمن تاجور به پيش چهارمين گور آمد ،كالبدي تنومند ديد .اما همين كه چادر
را از روي رخسار آن مرد برداشت ،شاه بهمن آه سردي كشيد .بهمن با ديدن او گفت .اين
رستم است كه امروز ديگر كسي چون او را در گيتي كم باشد .چون جاماسب فرزانه آن
تخته را از زير بالينش برداشت ،در آن نوشته شده بود كه :اي نيكبخت ،از چه رو تن خود
را در آتش مي سوزاني؟ آيا از تهمتن نيك دل چه ديدي؟ بدان كه من از كردار تو و آن
خودكامگي و آزارت آگاه بودم .اكنون رنج مرا فراموش كردي و همه گنج هايم را به تاراج
داده اي .پس از درگذشتم ،خانه ام را خراب كردي و دلت را در خون ريختن ،شتابان ساخته
اي.
رسانيده بر كـودكـــان بر گـزند
		
پسر كشته و باب كــــرده به بند
بپيچد روان گنـهـــــكـار تـــو
		
نه پاداش مــن بود كـــــردار تو
ز رنــجي كه بـردم تــرا ياد بـاد
		
گر از دسترنجـــم نكردي تـو ياد
بسي رنــــج ديدم من از روزگـار
		
از آن پس كه پـروردمـت در كنار
		كه مــردم بديـد آشكار و نهـان
من آن رنج ها ديدم انـــدر جهان
(همان :ص ) 7330 - 7326 / 431
		
تو داني كه چون بود ايا شهـريار
		
ز گشتاسب چــو زاد شهـــــريار
برد نزد شـاه و گــــــزندم كند
		
به بيهوده آمد كه بنــــــدم كند
به نزديـك آن گرد سـرور شـدم
		
فــــراوان به البه ز بانور شـــدم
همي كرد رزم مـرا در بسيــــج
		
نپذرفت از من چنــــان البه ايچ
		كه بودم من از كيـــن او بيگناه
جهاندار دارم بــدان در گـــــواه
به دستـــم تبه گشت آن نامدار
		
چنان شد كه ديدي به فرجام كار
همي داشتــم من ترا چون پسر
		
ز پند و انـــــــدرز آن نامــــور
به ديدار تـــو روي افــــروختم
		
هنـرها و مـــــرديت آموخـــتم
نهـادمت بر سر كـــاله مهــــي
		
نشانـــدمت بر تخـت شـاهنشهي
		كه بخـشي به من خون اسفنديار
كمر بستمت پيش چون بنـده وار
به دل كيـنه جستن نيامدت راي
		
چو من زنـده بودم به گيـي بجاي
پسر كشتي و كاخ مـن سوخـتي
		
پس از مـرگ من كينه افـروختي

/ 132دو فصلنامهی زبان و ادبیات فارسی

		
بجــاي نكـــويي كسي بد نكـرد
		

تو كـــــردي ايا شـاه آزاد مـرد
(همان :ص ) 7379 - 7377 / 433

صدای اژدهای خشمگین ،پژواک همان صدایی است كه در دور دست ها گاه و بي گاه،
علت خشم و کینه توزی های بهمن را توجيه پذير نمي دانست .صدایی که بهمن را در
رذیلت های اخالق و كشتار و خون ريختن سرزنش میكرد ،اما پرچم صلح برافراشته نشد.
پیردانا درايت پنهان در پيش زمينه فكري ماست كه ما با آن به دنيا آمده ايم و در ناخودآگاه
جمعی ماست.
که نه خویشتن را بدان درفـکنـد
		
ندیدیم چاهی کسی را که کنـد
(همان :ص )1375 / 96
		
 -4-2پرسونا
پرسونا یا همان نقاب ،پوششی است که برای ورود به اجتماع از آن استفاده می کنیم.
هنجارهای موجود در جامعه باعث بروز این کهن الگو میشود .فرد برای ورود به جمع باید
هنجارهای آن را بپذیرد ،پس نقاب مناسب با هنجارها بر روان خود زده و در جامعه قرار
میگیرد .عناصر دانایی و خردورزی در داستان گاه برای عبور از مهالک و تنگناها سکوت را
ترجیح می دهند .جاماسب و پشوتن در بسیاری از صحنه ها ،نقشي كم رنگ و بي تاثير را
ايفا مي كنند .گاه جاماسب سخناني را در حد يك نظر بيان مي كند .جاماسب فرزانه چنين
مي پندارد كه از سخنان من چه فايده ،بگويم يا نگويم ،وقتي آبرويي و شان و مقامي نزد
بهمن ندارم و به نحوي با این نقاب خود را از گناهان مرتكب شده بهمن مبراء مي كند كه
دليل بي اهميتي ِخود را هم به خواننده داستان اعالم مي دارد.
در قسمتي از داستان جاماسب ،شاه را وادار به سوگند مي كند كه در صورت دست
يابي به زال او را نكشد ،او گزندي نرساند و در بند و زندان قرار ندهد و شاه اين قول را به
او مي دهد.
نه بـــــد خـــواهمــش نــه گزنـــدش كنــــم
نــــــه زنـــدان نمــــــايم نـــه بنــدش كنم
(ابی الخیر :1370،ص) 5319 / 318
پس از آن جاماسب با خوشحالي بسوي زال كه ديگر از زندان و كشتن رها شده مي
شتابد تا او را مژده دهد كه اژدهاي تند رام گشته است .او به زال مي گويد:
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يكـــــــي رنــــجــــه شـــو تا به نزديــك شاه
تــــرا چـــون ببينــد بــبـــخــــشد گـــــنـاه
بـــدو گفـت زال اي ســــــرافــــــــراز پيــــر
بـــــه كشتـــــن دهـــــي مــرمـــرا خيـر خير
كه شــــه بيـــوفــــــاست و انــــدك خــــرد
بجــــــز بـــــر بـــدي ســــــوي مــــن ننگرد
(همان) 5324 - 5322 /319 :
بهمن بيتوجه به سوگند ياد شده ،زال پير را در قفس زنداني ميكند .اما واكنش
جاماسب فرزانه جز سكوت چيست؟
این کهن الگو همانند دیگر کهن الگوها در هر فردی وجود دارد و جنبه های مثبت
و منفی خود را نیز به همراه دارد .یونگ درباره نقاب توضیح میدهد« :برای نیل به بلوغ
روانشناختی ،فرد باید پرسونایی انعطاف پذیر و متداوم داشته باشد که بتواند آن را به
محدوده روابط نامنظم و هماهنگ با دیگر اجزای سازنده روان همراه سازد ( گورین و
همکاران)197 :1370 ،
 -5-2كهن الگوي خود
سبب ساز ايجاد وحدت و در نتيجه يكپارچگي در شخص مي شود «خود با ايجاد توازن
بين همه جنبههاي ناهوشيار براي تمامي ساختمان شخصيت وحدت و ثبات را فراهم
ميكند .بدين سان خود تالش ميكند كه بخشهاي مختلف شخصيت را به يكپارچگي
كامل برساند( .».شولز و دیگران) 496 :1378 ،
دكتر كارل مي گويد« :براي حفظ تعادل اخالقي و حتي بدني خود هر فرد از قبول يك
نظم دروني و اصولي ناگزير است  ...هر كس بايد لزوم نيكوكاري و پرهيز از بدي را بفهمد و
خود را با كمك اراده به اين كار عادت دهد( ».کارل) 123 :1384،
همه اشخاصي كه مرتكب رذيلت ها ميشوند ،حتي براي يك لحظه هم كه شده ،به
سبب هشدار عقل ،حس اعمال گناه آلود و اشتباه در وجود آنها چون غرش رعد وارد مي
شود؛ اما انسان توجيه گر افكار و رفتار در جهت منافع خود است و نه در تضرر .حتي اگر در
آينده اظهار كند كه ندانسته چگونه دست به رذيلت ها زده ،باز هم مرتكب خطا شده است،
چرا كه دروغ ميگويد و عقل بيدار ،او را از عقوبت کار آگاه ساخته است .انسان با داشتن
فرصت تعقل و قدرت تكلم ،گاه براي سود و زيان ،تحسين و تمسخر ،خود را ناچار ميسازد
كه دروغ بگويد و ناگريز ،خود ِ راست گو را ديگر بروز ندهد .در تاریخ فلسفه شخصيت مطرح
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است .اشخاصي كه خود نيستند .اشخاصي كه خود هستند و تشخيص صحت اين بود و نبود
ها به عهده تاريخ است.
 -1-5-2سخنان بهمن در عدالت و دادگري
درگردهمايی سران و بزرگان ،بهمن پادشاه كياني منشور حکومت خود را تشريح و هدف
خويش را مبارزه با ستمکاران و کمک به زيردستان عنوان میکند .تالش او بر اين است که
با گسترش عدل و داد ،مظلومی در کشور يافت نشود.
ستم بر ستمــــكاره باشد ز شــــاه
ز مــــا داد يابد همـــه داد خـــــواه
بخــــوابيم و تاويم دل را به خشـــم
بكوشيـــم تا از گنهـــكار چشــــــم
بيــــابد بياسايـــد از رنـــــــج مــا
سپاهي و درويش از ايــن گنـــــج ما
گرانمـــــايـــگان را گـــــرامي كنيم
كسي را كه نام است نامــي كنيــــم
ز راه نيـاكـــان خــود نگــــــــذريم
تبــاهي و كــــژي ز دل بستريــــم
بكـوشيم كه نيـــك آمد از مــن منش
ز گوهـــــر نيايـد مـــــــرا سرزنش
( ابی الخیر :1370 ،ص 50 / 20تا ) 55
آنگونه كه روشن است اخالق انسان مرتبط با شخصيت اوست .اما سوال اين جاست كه
شخصيت ،ساخته پرداختة چگونه افكاري است و اينكه اين افكار تا چه حد خود را آشكار
ميسازند .براي مثال همانطور كه گفته شد ،شخصيت اصلي داستان بهمن نامه ،آموختة
مكتب تهمتن است ولي در دل ،آتش كين مي پروراند و به دليل ترس ،يا حجب و حيا و
به پاس قدرداني از زحمات رستم ،با او در اين باره سخن نمي گويد و سر عناد را در كار
خويش نمي گيرد .انگار که تنها مانع بهمن برای کین خواهی ،وجود رستم بود که پس از
مرگ رستم با خاندان او مي جنگد و خاك را به خون هزاران انسان بيگناه آغشته مي كند.
در فصل نخست داستان ،پس از مرگ رستم به ماتم و زاري مي نشيند
		يكي هـفتـه بر سوگ رستم نشست
دگر روز بـهمن به ماتـم نشست
(همان :ص ) 2912 / 185
		
ولي در ادامه او از شدت خشم ،گور رستم را نيز نفرين مي كند
نريمان و گـرشاسب و ســام ســــوار
		
بر آتش بســوزم تـن هـر چهـار
		كـه بـر جـان او بــاد نــفـريـن من
چـهــــارم تـن رستـم پـيـلتـن
(همان :ص  3103 / 197و ) 3104
		
بهمن در لحظه تصميم دارد كه زال پير را بكشد ،ولي با سخنان برزين به ناگاه همه را
مي بخشد .او نماد انسان هايي است كه دچار چندگانگي هاي شخصيت شده اند و از كنترل
تعادل روحي خود عاجزند.
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فرایند فردیت فرآیندی است که در طول زندگی شخصی بهتدریج تکامل می یابد و
بهطور قابل توجهی این تکامل بیشتر در نیمهی دوم زندگی روی میدهد ،کامل شدن
به معنی آشتی کردن با آن جنبههایی از شخصیت است که بهحساب آورده نمیشوند
(.فوردهام) 85 : 1374 ،
 -2-5-2ترس از عاقبت در گذشتگان
بهمن براي سوزاندن دخمه ها به آنجا وارد ميشود .اما دخمه گرشاسب و نريمان و سام
و رستم محلي براي عبرت آموزي از كار دنيا و ترساندن بهمن از گناهانش مي شود .در
تختههاي زير سر آنان چيزهايي نوشته شده است كه هر كدام از آنها از دوران حيات خود
ياد مي كنند و سراسر پند و عبرت آموزي براي بهمن است.
جاماسب او را از سوزاندن دخمه ها مي ترساند و بهمن نيز كه بسيار ترسيده است پاسخ
مي دهد:
به من بر هر كه بر كسي پادشاست
		
چنين گفت بهمن كه يزدان گواست
نسوزانـم آن جـــــــايگاه بلنـــد
		
كه آن مردگان را نخواهــــــم گزند
بسي نيكــــويها به جــــاي آورم
		
چــــو در خانه دخمه پــــاي آورم
كه با جان پاكت خـرد بــاد جفت
برو آفرين خــــواند فــــرزانه گفت
(ابی الخیر ،ص) 7186 – 7183: 423
		
 -6-2سايه
چيزي است حقير ،ابتدايي ،انطباق نيافته و نابهنگام در واقع سايه به منزله نقطه مقابل
فضائل به شمار ميروند به عبارت ديگر بخشي از ذهنيات ماست كه منكر وجودش هستيم.
(یونگ) 183 :1385 ،
اعمالي كه از بهمن سر ميزند در نقطه مقابل و در تقابل با خود و پيردانا قرار دارد و
نمادی از کهن الگوی سایه است .او دست و گريبان سايه است .پادشاهي كه دچار نفس
اماره شده است .شولتز و ديگران در تعريف سايه چنين ميگويند :کهن الگوی سایه خود
تاریکتر ما بخش پست و حیوانی شخصیت است میراث نژادی است که از شکل های پایین
تر زندگی به ما رسیده است ،سایه شامل تمامیه امیال و فعالیت های غیراخالقی و هوس
آلود و منع شده است ... .سایه ما را به انجام کارهایی وا میدارد که معموال انجام آن ها را به
خودمان اجازه نمی دهیم پس از اقدام به این گونه اعمال معموال اصرار می ورزیم بر این که
چیزی ما را به انجام این کار واداشت .یونگ ادعا میکرد که این چیز بخش ابتدایی ماست
(شولتز و دیگران) 496 : 1378 :
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 -1-6-2كينه بهمن در سخنان رستم
در بخش نخست داستان هنگامي كه گفتار رستم شنيده مي شود ،بهمن بر خود مي
پيچد و آهي از دل ميكشد .پدر را بخاطر مي آورد كه به دست رستم نامور كشته شد.
بپيچيد و باد از جگــر بركشيد
		
چو گفتار رستم به بهمن رسيد
		كه شد كشته بر دست آن نامور
به يادش آمد زان گرامـــي پدر
نه برداشت از ديـــده آزرم وي
		
نه روي چخيدن بود از شرم وي
(ابی الخیر :1370 ،ص) 70 – 68 :21
		
خود و سايه ،هرچند واقعا از هم جدا هستند ولي همانند احساس و فكر به گونه اي
جدايي ناپذير به هم گره خورده اند ،با وجود اين ،خود و سايه در ستيزه و گريزي دائمي به
سر مي برند ،چيزي كه دكتر يونگ آن را جنگ رهايي بخشي ناميده است ( .یونگ1386 ،
) 39 :
 -2-6-2كينه توزي بهمن پس از مرگ رستم
در بخش دوم درست آن زماني كه سرانجام كار رستم بازگو مي شود بالفاصله به زبان
بهمن از كين خواهي و انتقام سخن مي رود
		كه اين درد تا كي كنم در نهفـت؟
از آن پس به جاماسب فرخنده گفت
		كزان سو يكي كرد خواهـــم گـذار
ره سيستــــان را بســازيد كـــــار
		كه پيش آر گـــردان گشتـاسب را
بگفت آن زمان شـــاه ،جاماسب را
چه خواهي تو از سيستان باز گـوي
		
بدو گفت جامــــاسب كــاي نامجو
بخواهم من از بـــــد كنش زال زر
		
چنين داد پاســخ كه كيـــــن پدر
نبود اندر آن هيـــــچ كس را گناه
		
كه او رهنمــــون بــود بر خون شاه
		كه كس را به كينـــه بنگذاشتــم
من آزرم رستــــــم نگــه داشته ام
( ابی الخیر :1370 ،ص ) 2944 - 2938 / 184
		
بهمن نيكي ها و محبت هاي رستم را فراموش كرده و در صدد انتقام از خاندان اوست.
ُخ ُنك مرد نيكي و نيــكي شناس
		
نه مردم ب ُ َود كـــو ندارد سپاس
(همان :ص ) 5691 / 338
		
خواب بهمن در اواخر داستان نیز ،هجوم بي امان سایه هاست که سبب آشفته حالي
بهمن شده است و در هيبت يك اژدها در آخر داستان او را مي بلعد.
 -7-2كهن الگوي مرگ و تولد دوباره
«آدم قديم بايد در ما بميرد تا جان دوباره زاده شود همانند رمز ققنوس كه از
خاكسترش جان تازه مي يابد ،بسان رمز نوزايي يا والدت ثانوي از آب تبرك .اين تجديد

تحلیل آرکی تایپی شخصیت بهمن در بهمن نامه

137 /

حيات به يمن تطهير و تزكيه نيات كه ثمره خودشناسي است امكان پذير مي شود».
(ستاری)17 :1379 ،
بهمن در این داستان دو بار می میرد برای تولدی دوباره ،خوابی برای بیداری ،او در
خواب تلنگر و بیدار باش خود را دریافت میکند.
 -1-7-2خواب
براي روايت گر بهمن نامه ،خواب ديدن بهمن  ،فرصتي است براي اشاره به اعمال او ،كه
بهشت براي نيكوكاران است و نه ستمگراني چون بهمن.
هرچند که این تلنگر رویه او را دچار تحول کلی نمی کند و تنها از ویرانی دخمه های
پهلوانان صرف نظر میکند.
مرگ دوباره او خوابی است که ابرهای آتشین را بر سر خود می بیند ،او باز هم برای

بیداری ،با من و
سایه ها ( پلیدی ها ) می جنگد و باالخره برای خاموشی کینه دست بکار
میشود.
برزین آذر و رستم تور صلح او را می پذیرند ،اما ایده سمبیلیسم داستان ،یعنی مبارزه
با اژدهای خشمگین ،او را در نهایت عجز و ناتوانی در می نوردد،
 -2-7-2مرگ بهمن
بهمن در هیبت بزرگ سایهها گرفتار و خاموش می شود و در رنج و مشقت بسیار روح
او را برای جهانی دیگر تطهیر بخشد .ازدهایی که سمبلی از سایههای شخصیت بهمن است،
او در این نبرد تنهاست و دیگران به یاری او نمیشتابند ،بهمن در تقایل با سایه ها و امیال
خود باالخره شکست میخورد .اژدهای خشمگین ،بازخورد اعمال بهمن و خشم و شتاب
بی درنگ او در کینه توزی ها و قساوت قلب اوست.
به گیـتـی بمـاندن ب ِه از نام چیست
		
نگر تا جهــان را سرانجام چیست
زکــــوه و ز دریـــا برآورد گــــرد
		
نود سال و نه سال بهمـن چه کرد
ز تــیــغ شهنـــشاه ایـــرانیــــان
		
چـه مـایـه سرآمد ســران را زیان
بمــانــد و ز گــیـتی نیــامد رهــا
		
ســـرانـــجــام در کــام نر اژدها
که این نامه پند فـــراوان کس است
		
اگر هوشمندی ترا ایــن بس است
دهد دیگــری را نــهــان کرده گنج
		
ببخش و بخـور کاین سرای سپنج
(همان :ص 603و  10438/ 604تا )10443
		
-3نتیجهگیری
با درک معانی کهن الگویی (آرکی تایپ) یونگ اینگونه میتوان نتیجه گرفت که :
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 -1اعمال بهمن پردازشگر کهن الگوی من خودآگاهی اوست.
 -2او در سیطره فراموشی ها ( در رسیدن به کهن الگوی خود ) در پی دست یافتن به
امیال شخصی ( سایه ) است.
 -3بهمن ناخودآگاه خویش ( پیردانا در رویا و خواب ،در ندای درون ،در سخنان
جاماسب فرزانه ،در سخنان روایت گر داستان ) را که بر نفی و نهی اعمال خودآگاه تاکید
دارد پس می زند و هرگز بدان ها توجهی نمی کند
 -4در نیمه دوم عمر و در هنگام حرکت مانداالیی به سمت دخمه ها ،خواب و آشنایی
با سایه های اهریمنی ،او را دچار تحول می کند
 -5سایه ها در هیبت اژدهایی خشمگین او را در می نوردد.
کهن الگوهای یونگ منظومه بهمن نامه
مــــن

اعمال بالفعل بهمن در داستان

خـــود

پشیمانی ،نیکی شناسی ،صلح

ســـایــه

انتقام جویی،دروغ ،خشم ،ظلم ،قساوت قلب

پرسونـــــا

حقانیت،راست کاری ،نیک اندیشی،عدالت ،بخشایش

حرکت مانداالیی

سفر و عبور از سایه هایی به شکل اهریمنان ،عبور از گذرگاه های
صعب العبور و مهالک

پیـــر دانـــــا

راوی داستان ،ندای درون ،خواب و رویا ،دخمه ها ،جاماسب فرزانه

مرگ وتولد دوباره

خواب و رویا ،مرگ
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