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 چكيده
شناسي به نقد و ادبي است که بر اساس اصول روان ای از نقدشناختي گونهنقد روان 

تدرین مسدة ة تحقيدس اسدت. شخصديتت مممپردازد. در این نوع نقدد، تحليل اثر ادبي مي

تحليلي انجدام شدده، شخصديتت  -کرد، در این مقا ه که به شيوة توصيفيمطابس این روی

کاوانه بررسدي شدده قمرمان در یک داستان عاشقانه )بيژن و منيژه(، از حيث تحليل روان

ای رمانتيدک هقمرماني، فارغ از جنبده –تا این فرضيه اثبات شود که یک داستان عاشقانه

خود، داستاني از تعا ي شخصيتت قمرمان در مسير تشرتف از من به فرامن یا مدن  آرمداني 

کند، سپس، احساس است. بيژن در این داستان، هبوط در ظلمت ناخودآگاه را تجربه مي

شدود. کند؛ مسيری که با تبعيد به چاه تاریدک آاداز ميگناه، زمينة تعا ي او را فراهم مي

توان مظمری از جنبة تاریک خویشتن بيژن دانسدت کده خدروی وی از آن، را مياین چاه 

شدناختي اسدت تدا ایدن چداه تاریدک درون را بده مستلزم فرایندی چون یک درمان روان

راه منيژه کده نمدادی روشنای خودآگاهي و رهایي تبدیل کند. در نتيجه بيژن )خود(، هم

پدردازد تدا ناخودآگداه )چداه( بده هدا مديرند  تریناز اروس اوست، تاوان گناه را با سخت

 خودآگاه )رهایي( تبدیل شود. آزمون پایاني او نمادی از همين تعا ي است. 
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 مقدتمه 

تا جدایي ای ایفا کرد؛ شناسي، در تحوتل نقد ادبي در قرن بيستم نقش عمدهدانش روان

که البة فلسفه در نقد کده از عصدر افالندون و ارسدطو پيشدينه داشدت، در مقابدل رشدد 

گرفتن مكاتب نقد و حتتدا خلدس آثداری چدون سوررسا يسدم کده شناسي نظری و شكلروان

رند  و مداختي، کددشندهدای روانرفت، بر مبنای نظریهدة فروید شكل گدتحت تةثير نظری

یكدي در »اسي از دو نریس با ادبيات و نقد ادبدي مواجده شدد: شنتر شد. علم روانرن کم

شدناختي  نویسدندگان  آثدار  بحث آفرینش و ابداع یک اثدر ادبدي و دی در در مطا عدة روان

های دادن ارتباط بين مواضع و حاالت ذهني خود نویسندگان و ویژگيگوناگون برای نشان

 (.916: 1966)دیچز، « آثار ایشان

نقطة عطفي در تكامل  1های گوناگون در این زمينه، آرای زی موند فرویداز ميان نظریه

شناسي بود که فراتر از ن اه بدا يني بده روان انسدان، تكامل نقد ادبي بود. او نخستين روان

آگاه ذهن آدمي پيوند زد و روان فرهن ي انسدان را ها را به کارکردهای قلمرو ناخوداسطوره

نقد »فروید است.  8«کاویروان»بشر زمينة اصلي نظریة  کاوش کرد. قلمرو ناخودآگاه ذهن

ر اساس نظریة ده بدد معاصر است کدردهای نقدکرین رویدت، یكي از اصلي9«روان شناختي

کاوی فروید و توصيف  او از سه الیة اصلي روان بشدری، شدكل گرفدت و تحدت تدةثير روان

ن اه انسان را به خود، به نور عدام و وی بود. این نظریه « 4ناخودآگاه»نظریة انقالبي ضمير 

بده  ،فرویدد به ماهيت آفرینش اثر ادبي و چ ون ي تكوین آن، به ندور خدا ، تیييدر داد.

خدویش از  ةهدای جدیدد و نوآورانده به دریافتتوانست با توجت ،کاویگذار روانعنوان بنيان

ادبدي و  از متدونجدیددی  خدوانشروان انسان و کشدف ابعداد جدیددی از وجدود آدمدي، 
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ف از  تدمؤه وی به تحليل رواندي به مخانبان خود اراسه دهد. توجترا اسانيری و آثار هنری 

 ورد او در این زمينه بود. ادست نیترخالل اثرش، بزرگ

یون ، آد در، ارنسدت . الت گوناگوني شدخوش تحوتکاوانه دستنقد روان فروید،پس از 

ل و پرورش ایدن روش نقدد بودندد. در تحوت ةزميناالن در فعت جونز، اریک اریكسون از جمله

هدای تحليدل آثدار ادبدي، نقدد و تحليدل ترین روشالت یكدي از برجسدتهجریان این تحوت

 ،ویدژههط شداگردان فرویدد بدشناسي اسدت کده توسدت های اثر ادبي از منظر روانتشخصيت

 ةکاواندقدد روانکردهای نترین رویگيری شد و به عنوان یكي از برجستهپي ،ارنست جونز

تا زمان کنوني نيز  ،این روش به د يل پویایي و ساختارمندی خود .کالسيک مطرح گردید

سدزایي هت بديتدمددرن، از اهمت ةکاواندکردی برجسته و مطدرح در نقدد روانبه صورت روی

کوشدد، در ورای اثدر هندری، کداوی ميکرد منتقد چدون رواندر این رویبرخوردار است. 

های مضمر مؤ تف و جامعده و فرهند  جمعدي او را شدة ناخودآگاه و ان يزه اميال سرکوب

نقدد »نظریدة ، در ادامدة تحدوتل ایدن نظریده، 1ویژه یون وجو کند. با افكار آد ر و بهجست

اختي تسدرتی پيددا کدرد و ایدن دشنده نقد رواندنيز ب 9«اینمونهنقد کمن»یا  8«اسانيری

 شناختي و تمدتني به اوی بلوغ خود رسيد. انسانهای فلسفي و کرد، با زمينهروی

ا روش دتحليلدي و بد-کدرد توصديفيار بدا رویدکرد فوق، در این جستدبا توجته به روی

کاوانده، بده ایدم، بدر مبندای منظدر روانای کوشيدهآوری انالعات به صورت کتابخانهجمع

فسير سدطوح متفداوت و ت شاهنامهقمرماني  -تحليل شخصيتت قمرمان در داستان عاشقانه

نقد و تحليل این داستان بدر مبندای ایدن  و« بيژن و منيژه»شخصيتت قمرمان در داستان 

کاوی و ادبيدات )دو مدتن، دو جمدان، روان پيشينة تحقيس، جدای ازدر  بپردازیم. کردروی

 را شداهنامههدای باید به مقاالتي اشاره کرد که داستان( از حورا یاوری، 1914) دو انسان(

اندد. از جملده شناختي، با تكيه بر نظریة فرویدد، تحليدل کردهکرد نقد روانبر مبنای روی
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ای و پملدواني هدا در بخدش اسدطورهشدناختي شخصديتتپدردازی و روانشخصديتت»مقا ة 

هدا، رییاهدا و نمادهدای پنداه کده اندواع عقدده( از سپيده یزدان1929« )فردوسي شاهنامة

های زی موند فروید، کارل گوستاو یون  و آ فرد آد ر، و دي بدا یهرا بر مبنای نظر شاهنامه

شدناختي تحليدل روان»کردی عمومي و گاهي سطحي، بررسدي کدرده اسدت. مقا دة روی

حسدين ( از احمد امين و ادالم1926« )شاهنامهشخصيتت کاووس، گرسيوز و سياوش در 

رسديوز و عقددة حقدارت مددی نيز شخصيتت پارانویایي کاووس، شخصيتت ضدت اجتماعي گ

نقدد اسدانيری »های شخصيتت تحليل کدرده اسدت. در مقا دة سياوش را بر مبنای نظریه

( از فرزاد قاسمي و محمدجعفر یاحقي 1926« )شاهنامهو  اوستاشخصيتت جمشيد از منظر 

کداوی فرویدد نيز فروپاشي شخصيت جمشيد بر مبنای شخصيتت یون  در تلفيدس بدا روان

از فيدروز « شداهنامهسدياوش، شخصديتتي آسيندي و رازندا  در »مقا دة  تحليل شده است.

شناسي شخصيتت سدياوش اسدت کده فاضلي و ابراهيم کنعاني نيز تحقيقي مبتني بر روان

کدرد پویایي و کمال شخصيتت وی را ا بته بددون اسدتفادة دقيدس از متددو وژی ایدن روی

« کدردی ندوین در نقدد ادبديیشناسي اسدطورة دو داسدتان؛ روروان»بررسي کرده است. 

( از مریم حسيني و نسرین شكيبي ممتاز نيز یكساني عاميانة اسانير را بر مبندای 1984)

ویژه یون  تحليل کرده است. ا بته مقداالت بسدياری در های کساني چون رانک و بهنظریه

بدا  شناختي ن اشدته شدده اسدت کدههای مختلف روانحوزة نقد ادبي با استفاده از نظریه

شناسدي بدا ایدن جسدتار کده مبتندي بدر روان هداآنتوجته به زمينة متفاوت متددو وژیک 

 شود. ها صرف نظر ميشخصيتت است و برای پرهيز از نوالني شدن کالم، از یادکرد آن

جستار حاضر، با هسدته و هددف قدرار دادن شخصديتت قمرمدان در داسدتان حماسدي 

را در ژانر داستان بيژن و منيدژه کده یدک داسدتان ، ابتدا ا  وی شخصيتت قمرمان شاهنامه

قمرماني است، بررسي کرده، در ادامه، بر مبنای بستر نرح شدده در بخدش اول،  –عاشقانه

شناسي تكوین و پویایي شخصيتت قمرمان اصلي این داسدتان را در بخش دوم، سطوح روان
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ل مدتن، در ميدان کدرد تحليدتحليل کرده است؛ تحليلي که نمونة مشدابمي از حيدث روی

 مقاالت فارسي ندارد.

 

 بحث و بررسي        

 شناسي شخصيتتشناسي داستان از حيث رواننوع -1

کوشدد شناسدي مديای از نقد است که بدر مبندای اصدول روانشناختي گونهنقد روان 

ضمير ناخودآگاه مؤ تف و ناخودآگاه متن )فراتر از خودآگاه مؤ تف( را تفسدير کندد و از ایدن 

هددای کمددن و حتتددا یددس بدده بررسددي و مطا عددة تددةثير فرهندد  جامعدده و آداب و آیدديننر

 پيشاتاریخي متن بپردازد.

های تفسيری پرسروصددای قدرن بيسدتم اسدت. شداید شناسي یكي از مكتبنقد روان

ررسي و تحليدل داو را بد عةدر هنرمندد و جامددبتوان گفت این شيوه، حاالت رواني حاکم ب

تدوان خدود هنرمندد را بمتدر شناسانة اثر ادبدي مديکه با تفسير روان کند؛ بدین معنيمي

-12: 1916)فرزاد، های حقيقي او را برای ساختن چنين آثار ادبي  پيداکرد شناخت و ان يزه

18). 

کاوانه است و از منظدر کداربردی در اصطالحي است که کليدواژة نقد روان« شخصيتت»

کدرد و گرایانه دارد؛ اگرچه متناسب بدا رویحضور عملهای نقدی ها و موقعيتتتمام حوزه

در زبدان التدين شود:  یت شخصديتت )نظریه، تعاریف و تفسيرهای مختلفي از آن نرح مي

personalite  ساکسون و در زبان ان لوpersonality) پرسدونا ، ریشده در کلمدة التدين

(persona دارد. این کلمه به نقداب یدا )ه در یوندان قددیم، شدود کدگفتده مدي صدورتكي

بندابراین  ،(199: 1922)هرسن و دی دران،  زدندبر چمرة خود مي برای ایفای نقش بازی ران تئاتر

مفموم اصلي و اوت ية شخصيتت، تصویری ظاهری و اجتماعي است که براسداس نقشدي کده 

 یعني، درواقع، فرد بده اجتمداع خدود شخصديتتي را کند، قرار دارد؛فرد در جامعه بازی مي

. شخصيتت در یدک (19: 1928شاملو، ) دهد تا جامعه براساس آن وی را ارزیابي کنداراسه مي

کده در  همتا و کمابيش پایدار دروني و بيروني مدنش فدردهای بيمعنای کلتي؛ یعني جنبه
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وافس دعددم تد. (12: 1929)شدو تز، د دذارنددگةثير مديدر رفتار وی تدتلف بدهای مخموقعيتت

نظرهدای زیدادی دربدارة واژة شخصديتت ربارة ماهيتت شخصيتت، به اخدتالفشناسان دروان

 اندازیم. ن اهي به تعاریف موجود ميجا نيمانجاميده است که در این

کاو اعتقاد دارندد کده شخصديتت، یدک مفمدوم انتزاعدي اسدت و برخي از منتقدان روان

ها رسد اکثر آنامتا به نظرمياند، متخصتصان مختلف، تعاریف متفاوتي را برای آن ذکر کرده

های با این موضوع موافس هستند که شخصيتت ترکيبي از اعمال، افكار، هيجانات و ان يزش

باشد، امتا شخصيتت افراد مختلدف دارای وجدوه فرد است. شخصيتت افراد منحصر به فرد مي

دم بدا هدم توان از این جمت که چ ونده مدراشترا  خاصتي است، بنابراین شخصيتت را مي

کرد. شخصديتت دی ر مشارکت دارند، مطا عهکه در چه چيزی با هممتفاوت هستند و یا این

توانندد آن را ماند، امتا هر دو عامل  رشدد و تجربده مدينورمعمول ثابت باقي ميیک فرد به

  .(89: 1919، راس)تیيير دهند 

د قبدول همدة علمدای ات آن مدوردتمام جزسيدده تدد کدریفي واحدارة شخصيتت، تعددرب

هدای دی در، شود و با وجود اشدتراکات، هدر نظریده بدا نظریدهشناسي باشد دیده نميروان

گدر آن دسدته شخصيتت، بيان»خوانيم: های اندکي دارد؛ به عنوان مثال در جایي ميتفاوت

: 1918)پدروین،  «دهددها را نشان مديهای افراد است که ا  وهای ثابت رفتاری آناز ویژگي

تني فرد  -های روانشخصيتت، سازمان پویایي از سيستم»بينيم، . در جایي دی ر هم مي(1

های متفداوت برداشت .(14: 1919، راس)« کنداست که رفتارها و افكار خا ت او را تعيين مي

دهد که با گذشت زمان، معنای شخصيتت از مفمدوم اوت يدة آن از مفموم شخصيتت نشان مي

تر شده اسدت. براسداس تعداریف فدوق و اجتماعي بود، بسيار گستردهکه تصویری ظاهری 

صورت اراسه کرد کده: شخصديتت عبدارت توان تعریف کمابيش جامعي از شخصيتت بدینمي

یافته و واحدی متشكل از خصوصيتات کمدابيش ثابدت و پایددار ای سازمانمجموعه ازاست 

 (.11-16: 1929ز، شو ت)سازد که یک فرد را از افراد دی ر متمایز مي
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نظرهای موجدود در رو با توجته به ماهيت پيچيدة شخصيتت و گستردگي و اختالفازاین

کرد خا ت خود به این موضدوع شناسي، هر مكتب و گروهي با رویهای مختلف روانشاخه

و هر یک در چارچوب ا  وی خود تعریفي از آن اراسه داده کده باعدث شدده اسدت  پرداخته

شناسدان و محقتقدان ایدن حدوزه یفي جامع و واحد، که مورد اتتفاق نظر تمدام روانتعر اراسة

شناسي، علمي است که شخصيتت، موضوع  بررسدي آن اسدت و باشد، اير ممكن شود. روان

هدای مختلدف، این پيچيدگي، نبيعت رشد این دانش است. باوجوداین از بطن این نظریده

دادن وجدوی تكيدهکاوانه در جسدتکه نقد رواننقاط مشتر  بسياری قابل استخرای است 

ترین تعریدف بر این اشتراکات و گسدترش سدطوح آن در بدعدد تفسدير مدتن اسدت. جدامع

هدایي شخصيتت انسان در جمان متن از این حيث چنين است: شخصيتت مجموعده ویژگدي

کندد. يهای مختلف اجتماعي تعيين مداست که رفتار، افكار و احساسات فرد را در موقعيتت

هایي است که باعث تمدایز فدرد از همتایي فرد اشاره دارد و در واقع ویژگيشخصيتت به بي

کند که بتوان نحوة کدنش و واکدنش شود. شخصيتت این امكان را نيز فراهم ميدی ران مي

بيني کدرد. عوامدل زیدادی مانندد فرهند  و های مختلف اجتماعي را پيشفرد در موقعيت

: 1926)استوارت، گذارد شود، روی ساخت شخصيتت تةثير مينواده گرفته ميوراثت، که از خا

982.) 

، یک متن داستاني بلند مبتني بر وجوه متندوتع اسدانيری، حماسدي، اندایي، شاهنامه

هاسددت کدده در آن انسددان در داسددتان ای ازدراماتيددک و تراژیددک و دربرگيرندددة مجموعدده

ها در حد شكل مسطتح بيروندي و رخي از این چمرهب کند.ی گوناگون نمود پيدا ميهاچمره

ای در مدتن هدای پيچيددهوجدوی چمرهکاوانه در جستهستند، امتا نقد روان« تيپ»نوعي 

 هاتيتشخصاند. تبدیل شده« شخصيتت»است که با حضور ممتد در محور نو ي اثر به یک 

هدای گویيو تک هداا وگیدها، . با کنشکشنديمبار اصلي داستان را به دوش »در داستان 

عنصدر  نیتدرمممرود. و هم روایدت پديش مدي شونديمهاست که هم خودشان ساخته آن

نيداز، )بي« ترین عامل نرح داستان، شخصيتت داستاني استمنتقل کنندة تم داستان و ممم

1912 :12.)  
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ني ، داسدتا«داستان قمرماني»است. « قمرمان»ترین شخصيتت در داستان حماسي ممم

و ماجراهدا و مدوانعي « قمرمان»ترین زمينة تشكيل دهندة آن، شخصيت است که محوری

ها که شود تا ضمن تحوتل و تكوین، به نقطة اوی این قبيل داستاناست که با آن درگير مي

شدن و مرگ مقدتس است، ختم شدود. رسيدن به مطلوب و پيروزی بر دشمن یا حتتا کشته

هدای عاميانده یدا اگرچه در شمار آثار حماسدي یدا افسدانه -رمانيهای قمدر اقسام داستان

های ممدم در ورای عناصدر تواندد یكدي از زميندهمدي« عشدس»-های پملواني باشندرمانس

چدون دیل شدود؛ هدمدتواند به ان يدزش نمدایي تعدا ي قمرمدان تبدداستان باشد و حتتا مي

ز گدذر از دشدمنان و دیدوان و ی که قمرمان در آخدرین مرحلده پدس ااهيشوا های رمانس

 شود. رسد و تعا ي به جای پيروزی، به وصال بدل مياهریمنان، به معشوق آرماني خود مي

ای بدوده اسدت های افسانهباختن همين قمرمانهای عاشقانه، ماجرای دلاوت ين داستان

خشدن  مند و سخت وای از کشمكش و نبرد، بدعدی متفاوت از شخصيتت قدرتکه با زمينه

کردند. این روایات از حيدث اجتمداعي قمرمان را که بخش عانفي وجود اوست، شكوفا مي

به عصر رشد ادبيات انایي دربارها و سطوح اشرافي جامعة کالسيک تعلس داشتند، اگرچده 

هدای ترین داسدتانیافتند. این سنتت از کمنترین سطوح جامعه نيز گسترش ميبه عوامانه

گيدری اسدت. های اروپایي قرون وسطي در ارب قابل پديي تا رمانستیزت ي شرق -حماسي

. در آثار حماسي را به سامان رساندخود ت موریتةرود تا مپيش مي استوار ایقمرمان با اراده

های سدرزمين در ي دشدوارتموریتةعدازم مدقمرمدان مواجميم که  این مضمونبا  ملل بزرگ

تواند تقابل قمرمان بخشي از این مةموریتت، مي. (Campbell, 1994: 240) دگرددوردست مي

قمرمدان  آنيمدا یدا مادیندة روان با معشوق آرماني او باشد؛ همان ا  ویي که یون  از آن به

که در وجدودش به باور یون ، هيچ مردی به صورت کامل مردانه نيست، بل .کندتعبير مي

حماسه حد اعدالی ایدن « قمرمان» که -چيزی زنانه وجود دارد. حتتا مردهای بسيار مردانه

نيز روحيتة عانفي  طيفي را کده گداهي بده خطدا زنانده  -ذهنيتت ا  ویي پدرساالرانه است

 (.62: 1916)مورنو، اند نامند، به دقتت در ضمير ناخودآگاه خود حفظ و پنمان کردهمي
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ن با همين یون ، در ا  وی فردیتت و تعا ي قمرمان، بخشي از این مسير را مواجمة انسا

. قمرمدان در ایدن دانددآنيما یا مادینة روان یا روح مؤنتث پنمان در اعمداق ضدمير وی مدي

 بده روان نامكشدوف خدویش،مادیندة  به مدد ی دان ي بدا عالوه بر پيروزی، مسير از تعا ي،

  (Kliewer, 2006: 55).رسد مي روحانيو پاالیش  تمعنویتاکسير 

یدارویي شخصديتت قمرمدان بدا مادیندة رواندش در های روترین صدحنهیكي از شداخص

گاه که تممينه نيمه شب بدر بدا ين توان دید، آنرا در داستان رستم و سمراب مي شاهنامه

آید. در این صحنة ش فت، تممتن با تممينه )که حتتا در سطح اسم نيز مؤنتث  نام رستم مي

 کند:ود دیدار ميرو شده، گویا در رییایي ش رف با روح مؤنتث خاوست( روبه

 بده دسدت معنبدر شدمعى بدرده یكى

 روىمددداه یكدددى انددددر پدددرده پدددس

 کمنددد گيسددو دو و کمددان ابددرو دو

 پددا  جددان تددن و بددود خددرد روانددش

 

 مسدددت بددده بدددا ين بيامدددد خرامدددان 

 وبدوىرند  از پدر تابدان خورشديد چو

 بلندددد سدددرو بددده کدددردار بددده بددداال

 خددا  ز ندددارد بمددره کدده گفتددى تددو

 (188/ 8 :1926وسي، )فرد               

شود که بدرای دور کدردن سدحر  رستم با دیدن این مادینة درون  خود چنان متحيتر مي

ای کده از بدعدد مداورای خواند؛ صدحنهپریان و ابطال جادوی جادوان نام خدا را به مدد مي

 دهد:  نبيعت این دیدار گواهي مي

 ماندددد خيدددره شددديردل رسدددتم ازو

 

 بخواندددد را آفدددرینجمدددان بدددر بدددرو 

 همان()                                       

شدناختي، قمرمدان، های روانبندیکاوان در نبقههای رواني معروف رواندر ميان تيپ

کاری اسانيری او بر این نكته متمرکز است که است و خویش« نلببرتری»ذاتاً یک تيپ 

ا اخالقي )تقابدل خيدر و شدر(، قطدب با چيره شدن بر دشمناني که از نظرگاه هویتت ملتي ی

گاه خویش را به عنوان محور  ایمان  جمعي  مخانبدان آورند، جایمنفي داستان را پدید مي

از روایدات حماسدي کمدن تدا آثدار  -هداگاهي که قمرمانان داسدتانخود تثبيت کند؛ جای

ن اند، امتدا ایدوشيدهدپيوسدته در کسدب و حفدظ آن کد -پرکشش سدينمای امدروز جمدان
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گشداید، تدا نلدب قمرمدان مديشخصيتت برتری« ممرنلب»ای به بخش ها، دریچهعاشقانه

 کمال انساني این ا  وی شخصيتتي را به اثبات برساند. 

« مدن»(، id« )نمداد»قلمرو روان آدمي را به سه حوزه یا محدودة رواني شدامل فروید 

(ego و )«رامندف( »super egoتقسيم مي )دودة ده در محددشدي کدن بخدند. نخستيدک

نام دارد که منبدع تمدامي نيروهدای رواندي و « نماد»گيرد، آگاه روان آدمي جای ميخودنا

شدوند و شدامل همدة ترین بخش ذهن است که دی ر منانس رواني از آن مشدتس مديکمن

 )فرویدد، انددمواریثي است که از هن ام تو د وجود داشته و در سرشت آدمدي فدرو نشسدته

 و (21: 1991)فرویدد،  نماد فاقد اصول اخالقي و اجتماعي اسدت(. 69: 1919و استور،  28: 1949

ترین کار نماد، است، زیرا اساسي« جویياصل  ذتت»کندد تنما اصلي را که از آن پيروی مي

ترین توجته به قراردادهای اجتماعي، قدانوني جویانة آدمي بدون کمکردن ارایز  ذتتسيراب

 .(91: 1942)فروید،اخالقي است  هایو محدودیتت

های بيروني در یک سير تددریجي آگاه است که در تةثير محرت بخشي از ناخود« من»

گذارد، امتا بسياری از کارکردهای آن آگاه قدم ميشود و به محدودة نيمهجدا مي« نماد»از 

گاه گناه را تشكيل ماند و هستة اوت ية احساس ناخودآچندان در ناخودآگاه روان باقي ميهم

)یداوری، گيدرد را به خود مدي« فرامن»دهد؛ همان چيزی که در آثار بعدی فروید مفموم مي

کند در برابر نيدروی چنين من، عامل منطقي حاکم بر روان است و سعي مي. هم(12: 1914

دروني مخرتب نماد از فرد محافظدت کندد. بددین ترتيدب مدن، نماینددة عقدل و منطدس و 

گسيخته اسدت. پدس همدانگر شموات  جامکه نماد نمایانندیشي است؛ در حا يامصلحت

 گيدرددارد، من از اصل واقعيتدت فرمدان مديجویي  قرارنور که نماد زیر سلطة  اصل  ذتت

 .(144: 1912دی ران،  )گورین و

است، شناخته شده« من»دهنده به سوتمين قلمرو روان آدمي که به عنوان نيروی یاری

نام دارد. من برتر با وجود اختالفات شدیدی که با نمداد دارد، در « فوق من»یا « برتر من»

هدا نتيجدة تدةثيرات گذشدته، یعندي دوران اوت يدة یک ویژگي با او مشتر  است؛ هردو آن
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تواند در مقابدل نمداد مقاومدت اند و به همين د يل من برتر تنما کسي است که ميزندگي

تواندد چنين ميو هم (21: 1991)فروید، مورد او نشود های بيخواستهکرده و تسليم اميال و 

ای را کده جویاندههای نماد را سرکوب کند و یا اميال  ذتتبا تكيه بر اصول اخالقي، گرایش

نلبدي اند و بر اثر افلت من و فرصتها در ناخودآگاه روان به صورت عقده باقي ماندهمدتت

. بده تعبيدر فرویدد (198)همدان: اند، دوبداره بده عقدب براندد کردهنماد به نور ناگماني بروز 

ای است کده در ناخودآگداه جمعدي روان آدمدي وجدود هایي اسطورهحامل ارزش« فرامن»

هدا را اندیشدة گداه ایدن ارزشچنين خاسدترود. همآساني از ميان نمي داشته و دارد و به

، بنابراین به همدان ميدزان کده (12: 1914)یاوری،  داندمذهبي و ميل به صيانت اخالقي مي

جویي و من تحت فرمان اصل واقعيتت است، فدرامن نيدز تحدت نماد تحت سلطة اصل  ذتت

من  آرماني »کند که از من، یک های انساني است و تالش ميتسلتط اصول اخالقي و آرمان

 شود.ميبسازد که در تقابل با وسوسة اميال، پيروز ميدان شناخته 1«دی ران

مداهيتتي گدذارد کده کاوانه، قمرمان، تصویری از خدود را بده نمدایش مدياز منظر روان

 یدا« فراخدود»متتحد شده بدا  8«من»یا « خود»دارد و تبلوری نمادین از « من»تر از بزرگ

رفتارهدا و  ةکده در برگيرندد، 4«وجددان»بخدش اسدت: شامل دو  فراخود است. 9«فرامن»

 9«خود آرماني» و استد رفتارهای ناپسنو در مجموع تنبيه  درخوراعمال نكوهش شده و 

رفتارهدا و اعمدال سدتوده و تحسدين شدده از سدوی جامعده )رفتارهدای  ةکه دربرگيرندد

کند تا من یا همان خود  واقعي او بده قمرمان مسيری از تكوین را ني مي .استپسندیده( 

درخدور سدتایش ای بده اسدطورهمن  آرماني جامعه تبدیل شود و با وحدت خود و فراخدود، 

 هدای پنمدان ناخودآگداه بدا مدن آرمداني دی دران ی انده تبدیل شده، در تالش برای ظمور قابليت

  (Shalit, 2011: 97).شود

 
1. union of ego and ego ideal 
2. ego 
3. superego 
4. conscince  
5. ego-ideal 



 

 826  1982ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومشماره دهم، پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 

شناختي شخصيتت قمرمدان را در داسدتان بيدژن و منيدژه در ادامة جستار، تحليل روان

 بررسي خواهيم کرد.

 ان در داستان بيژن و منيژهشناختي شخصيتت قمرمتحليل روان -8

 زندگي و مرگ ةاریزا  وی شخصيتتي قمرمان )بيژن(: تقابل  -8-1

، از نمودهدای شخصديتت آرمداني قمرمدان اسدت. پددرش دالوری از شداهنامهبيژن در 

اش فرت آزادگان، گدودرز؛ مدادرش شديرزني چدون بانوگشسدپ و جاودانان، گيو و جدت پدری

بيژن در رزم از تواناترین ایرانيان و بسيار گستاخ و نتدرس  اش رستم زال است.نيای مادری

شدود؛ افراندي کده باکي مفرط وی آااز مياست. داستان بيژن و منيژه نيز با دالوری و بي

پيوسته جددال او و پددرش، گيدو، را بده دنبدال دارد کده سدعي دارد، مدانع خطدر و تمدوتر 

مة پملوانان دربدار ایدران از پدذیرش آن گسيختة او شود. او مةموریتت خطيری را که ه جام

ای از پدذیرد. فرسدتادههديچ تردیددی مديبا  دارند و پدرش نيز بدان راضي نيسدت، بدي

برد و برای مردمش که از هجدوم گدرازان سرزمين ارمان )ارمنستان( به دربار ایران پناه مي

کند. تنمدا بيدژن اسدت اند، دادخواهي ميوحشي )نمایندة قومي با توتم گراز( به امان آمده

ای که حتي پدرش، گيو، که خود پملدواني شود؛ وظيفهکه داونلب چنين وظيفة گراني مي

 :کنديمدالور است، او را به د يل پذیرش آن سرزنش 

 به فرزند  گفت: این جدواني چراسدت 

 جدددوان گرچه دانددددا بود بددددا گمدر

 بد  و  نيک  هر  گونده  بایدد   کشديد

 که  هرگدز  نرفتدي،  مپدویبه  راهي  

 

 به نيروی خویش این گماني چراست  

 ابددي آزمددددایش ن يددددرد هندددر

 ز  هر تلخ  و  شوری، بباید چشيد

       بر شددداه خيددددره  مبر آبددددروی 

(928/ 9: 1926)فردوسي،      

ای از آن ای است از صفاتي که در هر کس بمدرهقمرمان، من  آرماني دی ران و مجموعه

نظير داشتن و چوگان و بزم داشتن و سوار کمیافت خواهد شد. بيژن در رزم و شكار، کمان

کشي برخوردار است که منيدژه است؛ در عين حال زیباست و از چندان جمال و شكوه دل

 بازد: با تماشای جمال او به وی دل مي -دخت تورانيشاه –
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 شه شدددددنزدیدک آن بيه امد بددددبي

 نددن شدد بلدبدد روددددیدر یكدي سزه ب

 چمددروبددددخ ةنزدیددک آن خيمدده بدد

 

 شه شددددجددویش پددر اندیددامددددددل ک 

 د گزندددديایدددا ز آفتدددابش نددددددکددده ت

 خددت ممددرآوید ددش اندددر ه امد بدددبيدد

 (911/ 9)همان:                                  

ني با دیدن بيژن دخت توراا نتوع زیبایي در ميان کيانيان، سياوش پرفرته است و شاهرب

ای درمقابدل اوسدت زادهپرسد: سياوش زنده شده است یا پدریآورده، ميسياوش را به یاد 

 که سحر و جادو جما ش را زیب داده است:

 دیددار کيسدتن ه کن کده آن مداه

 

 ستسياوش گمانم که هست، ار پری 

 )همان(                                

که پدرش گيو نيدز بارهدا تجرب ي وی است؛ همانمي و بيسری، خاتنما نقص او سبک

زد کرده، جدل پدر و پسر را نيز بران يختده اسدت. ا بتده ایدن ویژگدي نبيعدي به او گوش

است؛ قمرماني که در بدعد مادتی به اوی رسيده است و حال باید با گدذر از « قمرمان جوان»

قمرمان، تبدیل شود. « قمرمان با غ» های کمال، تكامل معنوی را تجربه کند تا به یکخان

است که در مسير تشرتف، از مرحلدة مدن  دروندي بده سدوی مدن  آرمداني « ما»من  انساني 

حرکت کرده است و در این راه باید با مدوانعي فراتدر از تدوان مدا درگيدر شدود. « دی ران»

د، چده دندبرهای ناخودآگداهي کده روان او را در ایدن مسدير پديش مديروها و کشانندهدني

 گاهي دارند  خاست

اندد: های رفتاری بشر را به دو دسته تقسديم کدردهها و کشاننده«ساسس»شناسان، روان

گدری یدا تخریبدي رخاشدا شمواني و دی ری را ساسس پددیكي  از این دو را ساسس جنسي ی

رد توان فرض کرد که دو نوع انرژی نفسداني وجدود دانامند. هماهن  با این تمييز، ميمي

گدری همدراه اسدت. اوت دي را بده ندام که یكي با ساسس جنسي و دی ری بدا سداسس پرخداش

رخاش و دنددارد، گداهي آن را اندرژی پد ي خا تخوانند؛ دوتمي ناممي«  يبيدو»مخصو  

سداسس »نمداد کدرد کده اوت دي را پديش فرویدد خوانند.مي« گریپرخاش»ای اوقات هم پاره

 نمداد ،فرویدداز دیددگاه  (.99-98: 1941)برندر، نام دهندد  «ساسس مرگ»و دوتمي را « زندگي
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ساسس زندگي اسدت و  که شور و زندگي( ة)اریز 1اروس هاینامه عمده ب ةاز دو اریز انسان

 ،تشدكيل یافتده اسدت. ميدل جنسدي ،ساسس مرگ است مرگ( که شور و ة)اریز 8تاناتوس

در وجود قمرمان،  .(42)همان:  جزء تاناتوس است نیترممم ،جزء اروس و خشونت نیترممم

رسند کده در مدورد بيدژن، اندرژی رواندي های ان يزشي به اتتحاد مياین دو دسته از انرژی

 شود.، در عشس او با منيژه متبلور ميزندگي ةاریزپرخاش در ا  وی پملواني او و 

 های قمرمانکام ي معشوق در عاشقانهتن -8-8

یدا  9قمرمداني، زميندة اروتيدک -هدای عاشدقانهنهای موجدود در داسدتایكي از زمينه

کام ي )شمواني بودن( بخشي از احساسات قمرمان نسبت به معشوق است؛ عشقي کده تن

دامني و معنویدت صدرف )عشدس نورمعمول صبیة پا شود، بهها روایت ميدر این داستان

از تةکيدد بدر  وارة عاشس و معشدوق کدهعذری یا افالنوني( ندارد و جسميت و جاذبة اندام

شود، نقدش دی ر ختم ميها از یکگيری آنهای آن دو آااز شده، به کامزیبایي و جذتابيت

 کند. مممتي در این روایات بازی مي

کنيم. عالوه بر جمال بيدژن کده در داستان بيژن و منيژه نيز این روند را مشاهده مي  

هاسدت و بيدژن بدا یدک ین جذتابيتبدان اشاره شد، منيژه نيز همانند بيژن، صاحب همة ا

 شود:    شاه ميچمر تورانن اه، شيفتة جذتابيت دخت خوب

 چمددرخددوب ةنزدیددک آن خيمدده بدد

 

 ممرآویخت د ش اندر ه بيامد ب 

 (911/ 9 :1926)فردوسي،                  

گدداز و سدوزنا  نيسدت. این عشس چون رابطة  يلي و مجنون، شدرح یدک فدراق جان

را  هداآنکاماندة رابطدة داده بخشي از همين سدطح تندرن   سه روزة این دو دلوصال بي

آیدد و سده روز و سده شدب دهد. بيژن به دعوت منيدژه در خيمدة او فدرود ميتشكيل مي

 
. Eros1  
. Thanatos2  

3.Erotic 
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گسداری یابي است( با او بده بدزم و بادهعدد کمال است که در این روایت کمال کام« سه)»

 شود:سرگرم مي

 هدمبودند بده سه روز و سه شب شاد

 

 گرفته برو خواب و مستي ستم 

 (982/ 9)همان:                             

منيژه نمودی از اروس و اریزة زندگي بيژن است. اروس تبلدور همدان بخشدي از نمداد 

ای آ مداني و جعلدي از ریشدة : واژهکندديمدتعبيدر  1« يبيددو»است کده فرویدد ازآن بده 

«Lieben »  داشتن؛ منظور از  يبيدو، نيروی محرت  جنسدي بده و دوستبه معنای عشس

های پراکندة شخصيتت را به سوی هدف مشختصدي مفموم وسيع و عام آن است که محرت 

نيدز « ی زنددگيهدازهیارانرژی »و فروید از آن به  (92: 1998)ویتل و دی ران،  دهديمسوق 

یدا  -بده تعبيدر فرویدد –زة زندگي چون اری. منيژه هم(12: 1998)منصور، تعبير کرده است 

تبددیل بده نيدروی محرتکدة حرکدت قمرمدان در مسديری  -به تعبير یون  –مادینة درون 

 .شود که در نمایت به تكامل او خواهد انجاميدمي

 پشيماني از گناه و تصعيد قمرمان   -8-9  

 قابدلمدر  -کنددمدي دايو تابوشكن خود تبلور پ يبه شكل افران يوقت -عشس اروتيک

احساسي که  شود؛يم منجر «گناه»شمول مایة جمانجامعه، به بن ياخالق یگذر از تابوها

 اريبسد يقمرمدان یهارمانس آن در نةيجویي است و زمحاصل پشيماني روحي پس از کام

بدين بایددها و نبایددها و  مدرز معتقد است همدين احسداس گنداه دی. فروشوديمشاهده م

است کده  يانسان يسرخوردگ جةينت ،ياخالقانسان  و دهدمي كلش را «اخالق» و «قانون»

 زةیدار نیبرآورده کرده است و حال با احساس گناه، ا افراط کامانة خود را در حدتن اليام

آن را ممكدن  ديتصدع ده،يبخشد يتعدا  ختدهيفره يقدانون اخالقد کی قا ب رهاشده را در

 آالمو  هداان فروید انسان بدا آن از رند است که به گم یندییا تصعيد، فرا واالیش .کنديم

انسدان ) يبيددو(  زیستية گریخته است. تصعيد، به معنای تبدیل کردن اریز شدهسرکوب

 
1.Libido  
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از ایدن دسدت اسدت. در  چيزهدایيو  داندش و علدم معنوی، و مادتی هایبه هنر، آفرینش

 بكوشدد ونبير و درون هایاز رن  گریز حقيقت این تصعيد باعث شده است که آدمي برای

گذر این تطدوتر به مفاهيم زیبا بدل کند تا در ره را وجودی خود کارمایة و زیستي ارایز که

ت قمرمدان در گدرو شخصديت ديتصدع. (Frued, 1955: 146)باشد  اافلها و تصعيد از آن رن 

ه دخدت آرمداني قصدت نيروی سرکش اریزه است که با تصاحب قلب شداه بر توان چيرگي او

 چدهاگر ؛شدمارآوردقمرمانان را باید تبلور روایي این مفمدوم بده هایعاشقانه .شودکامل مي

 .بخشدمي ای باشكوهبدان جلوه ديگاه اریزه دارد، فرایند تصعخاست روياین ن

عاشس شدن قمرمان، البة اریزة زندگي بر مرگ و انرژی عشس بدر پرخداش و آراسدتن 

رمان اسدت کده دشدناختي قمدن روانر تكدویدنلب به ممرنلدب، در مسيدشخصيتت برتری

سازد، امتدا پذیر ميکنندة آن امكانگيری این ا  وی فرامن را در بستر فرهن ي روایتشكل

تواندد این مسير سن الخ، مانعي نيز در پيش دارد که احساس گناه است؛ احساسي که مدي

ند  و ناشي از بازگشت حست تصعيدیافتة اریزة جنسي بده اصدل حيدواني خدود باشدد و ر

 .(192همان: )است ریاضت عظيمي را باعث شود که برای پاالیش معنوی قمرمان ضروری 

ایل بده دمتمد ار و حتددگدرخاشدافت زیستي خدود پددد بشر در اریزه و بداز نظر فروی

گری و شر است. این تحليل از انسان به هيچ وجه با تحليدل بيشدتر ادیدان از آدمدي ویران

گدر گر و ویرانا این نكته که بشر به شر گرایش دارد یا پرخاشسازد. در حقيقت دین بنمي

هدا و نتدای  مخا فت بنيادین دارد. این نكته از نظر فروید یكي از عوامل ناخرسدندی ،است

گوید: بددی همدان اسدت کده اگدو آید. فروید ميشوم تمدن و فرهن  و دین به شمار مي

ابراین در این خصو  وجدود عامدل بي انده بن، ت اوستتفریح و  ذت ةآرزویش را دارد و مای

کند چه چيزی بناست خوب دهد و همين تةثير بيروني است که تعيين ميخبر از خود مي

تعدارض  ةجلدو باشد و چه چيزی بد. در حقيقت این احساس گناه و وجدان در آدميان دو

هدای اره تحليدلاندیشي فروید همواین دوگانه (.22 :)هماندروني و بيروني است  امر این دو

ارضدای  ةنيازمندد و شديفت ،کند. از سویي آدمي در درونراه مياو را با اموری دو سویه هم
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 بده همدين ،کنددمبدارزه مدي ن با آن مخا فت وارایز است و از سوی دی ر فرهن  و تمدت

، شونديورتر مت اونهدامني و معنویتاست که به گمان فروید هر چه آدميان در پا  د يل

تری از گنداه را بدر دوش خدویش احسداس شود و بار سن ينها بيشتر مياس گناه آناحس

تر به سوی مساسل معنوی و دیني گام بردارد، این تضداد هر چه بيش فردچرا که  ،کنندمي

اقتددار خدارجي و  ،هدا و دسدتورهای آنو شكاف ميان مساسل دروني و اگوی خود با فرمان

افزایش پيدا کدرده و وجددان همدواره بدا  عمالً احساس گناه ،یعني کند،ميعيني را بيشتر 

 عذاب همراه است. 

  1سازیواکنش وارونه یا وارونه -8-4

کند و در عوض قبول خود را سرکوب ميآرزوها و اميال ناپسند و ايرقابل ،گاهي فرد

يان چنين مطا بي را بکند. همایجاد مي ،هاستمقابل آن ةآرزوها و اميا ي را که نقط

نيروهای اریزی درون و نيروهای . متضاد است نورکاملبهاش کند که با اميال واقعيمي

دهند. از نظر کنند و آدمي را تحت فشار قرار مينبيعي بيرون هر دو بر انسان البه مي

توانست از خرد خویش ای وجود داشت که انسان نميل بشری دورهفروید، در تاریخ تحوت

نيروهای نبيعت و نيز بر نيروهای ممارناپذیر خود چيره شود. از این رو  استفاده کند و بر

ناگزیر بود که به جای مبارزه و رویارویي با این نيروها، بكوشد از نيروهای عانفي و 

ها را به این ناتوانایي ،ای فرافكنيهای دروني خود استفاده کند و در واقع با گونهاحساس

انسان از جمان تاریكي که خود را به هبوط و تبعيد در  ترسجای دی ری منتقل سازد. 

نمفتة ذهن او و ترسيم جماني  بریز  نيروهای عانفيداند، به فرافكني شوق و آن مبتال مي

گاه منيژه مظمر تبلور همة اميال و ارایز شود. خيمهاز  ذتت جنسي و رفاه مادتی ختم مي

 است: رها شدة قمرمان در یک مرازار بي بند و حصار

 همدي دشدت و کدوهپری چمره بيني

 منيژه   کجدا    دخدت    افراسيدداب

 به شادی نشسته به هر سو گروه  

 درخشان  کند بدداغ  چون  آفتاب

 
. Reaction Formation1  



 

 818  1982ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومشماره دهم، پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
 ستاره   سدپمدار     دخدت   گزیددن

 رویهمدده  دخددت  ترکددان  پوشدديده

 همه رخ پرازگل، همده چشدم خدواب

 

 زندددد  بددا کنيدددزان با آفریددن

 بوید و همه مشددکهمه سروق

 همه  ب پر از مي به بوی گالب...

 (919/ 9 :1926)فردوسي،                    

جوشيدن گوهر پملوان در برابر توصيف چنين بمشتي  بریز از ارایز، حاکي از اهميدت 

جویي، ایدن سدطح از سازی   دذتتاین بخش در ا  وی رواني اسطورة قمرمان است. با وارونه

کند که وارونه شده، تبدیل به بخشدي از قمرمان، این ظرفيتت را پيدا مي« من»ت ارایز پس

های دفاعي  ناخودآگداه سازی، برخي مكانيسممظاهر تعا ي فرامن شود. در مسير این وارونه

کند تا مفاهيم وارونه، عينيتت واقعي به خود ب يرندد. انكدار، یكدي از نيز به انسان کمک مي

 هاست.این مكانيسم

  1انكارمكانيسم دفاعي  -8-9

فرد ممكن است منكدر  ،ت بيروني، بيش از حد ناخوشایند باشدبا واقعيت رویارویيوقتي 

ناپذیری دچار اسدت ات ناخوشایند شود. وا دین کودکي که به بيماری عالیوجود این واقعيت

وانده، کااز منظدر نقدد روان تكذیب کنند که مشدكلي وجدود دارد. نورکاملبه ممكن است

در داستان بيژن و منيژه،  وقتي گناه وصال سده  کود ، نمونة با يني ا  وی قمرمان است.

آیدد و بده شود و بيژن، با حيلة گرسيوز به بندد درمديروزه و پنماني بيژن و منيژه افشا مي

ری او را بده حدریم دکندد کده وسوسدة یدک پدرود، اعتراف مينزد افراسياب به اسارت مي

 شاه کشانده است: بوی دخت مدشک

 یددي  بيددددامد  ب ستددددرد  پددرپددری

 از اسددبم جددداکرد و شددد تددا بدده راه          

 گندداهي مددرا اندددر ایددن بددوده  نيسددت          

 گمددان بخددت برگشددته بددود         پددری بددي

 

 مددرا  اندددر آورد خدددددفته بدده  بددر 

 که آمد همدي  شدكر و دخدت شداه...

 منيددژه  بدددین کدددار آ ددوده نيسددت

 بددر مددن  همددي جددادوی آزمددودکدده 

 (986 -989/ 9: 1926)فردوسي،       

 
Denial. 1 
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نسبت دادن گناه بيژن به موجودی اهریمني چون پری، از زبان خود او، از سویي انكدار 

بالیي است که فروالتيدن در آاوش اروس بر سر قمرمان جدوان آورده اسدت و از سدویي، 

هدای لكدرد یكدي دی در از مكانيسدمفرافكني گناه خود به موجودی بيروني است؛ ایدن عم

دفاعي روان انسان در برابر وقایع ناخوشایند است. ا بته فرافكني در داستان، بدعددی دی در 

نيز در سطح روایي دارد و آن مقصر پنداشتن گرگين به عندوان گناهكدار اصدلي اسدت؛ در 

نيژه و خدوابي پس از پذیرایي سه روزة م حا ي که فعل گناه از بيژن و منيژه سر زده است.

آیدد و قصدد عزیمدت رباید، وقتي بيژن به خود مديکه از شدت عيش و مستي بيژن را مي

خواهدد کده داروی کند، منيژه که از وصال او سيراب نشده است، از خدمتكار خود مديمي

 بر به او بخوراند تا بدعد جسماني او را تصاحب کند:هوش

 بددربفرمدددددود تددددا داروی هددوش  

 

 ه آميدخت بر ندددوش برپرستند 

 (982/ 9)همان:                                   

هوش در کجاوه نماده، به کاخ توران که نمادی از دنيدای تاریدک زیدر زمدين و او را بي

)نمادی از ظلمت ناخودآگاه( است )در مقابل ایران که سرزمين روشنایي و آگداهي اسدت( 

امانة قمرمان و بيداری احسداس گنداه در اوسدت کده مقدمدة کبَرَد. این پایان نشيب  تنمي

تعا ي و تصعيد وی و بازگشتش به دنيای روشن روی زمين )افس آگداهي(، یعندي ایدران و 

قمرمدان و زوی وحدتش با اروس )مادینة درون( خواهد شد. در مرحلة آخدر  ایدن تحليدل، 

 مكمتل او باید تطمير شوند.  

 من آرماني(تعا ي من قمرمان به فرامن ) -8-6

در داستان بيژن و منيژه، تعارض و تقابل دو سویة اریزة مرگ و زندگي را در آن  واحد 

کامانده دارد، و دي های تنکنيم؛ تالش منيژه برای تصاحب بيژن در ابتدا جنبهمشاهده مي

در ادامه پس از تةثير احساس گناه برای بيداری، رن  و مبارزة منيدژه بدرای نجدات بيدژن، 

تدرین نشدانه جویي به عشس را شاهد باشيم. مممشود در داستان، تصعيد این  ذتتميباعث 

برای قطب اول این تقابل، دزدیده شدن بيژن به وسيلة منيژه است. پس از ربودن قمرمدان 
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آیدد، خدود را در و بيداری او در کاخ افراسياب )هبونش در تاریكي( وقتي او به هوش مدي

 گيرد: یابد و ندامت حاصل از گناه، او را فرا ميتابوها( ميبستر منيژه )مظمر شكستن 

 چددو بيدددار شددد بيددژن و هددوش یافددت                  

 بدده ایدددددوان افراسيددددداب انددددددرا                   

 بپيچيدددددد برخددددددویشتن بيددددددژنا

 ر مددراافت کددای کردگددار دچنددين گدد

 ز گرگين تدو خدواهي م در کدين مدن

 

ر آاوش یافتبر دن ار سمن   

 به یزدان بنا يدددد از آهدَدرمَنا

 به یزدان بنا يدددد از آهدَدرمَنا

دن ز ایدراواهد بددددرهایي نخ  

         ن منددبرو بشنوی درد و نفری

(981/ 9)همان:                        

 کندد. دراحساس گناه و فرافكني گناه در گرگين، او را برای بيداری خویشتن آماده مي

شددن در سرخوشدي، به ارقه« ناخودآگاه»، ميل ناهشيارانة «خود»مقابل ندامت هشيارانة 

 خواند: ان اری ميباشي و هيچواکنش منيژه در برابر بيژن است که او را به خوش

 دار ادددددفت دل شدددددمنيددژه بدددو گ

 ونه کددار آیددداددددددمددردان ز هددر گه بدد

 ز هددر خرگمددي گلرخددي خواسددتند

 تندددددددد برداشرگان رودددددچمپدددری

 

 اد داردددددهمددده کدددار ندددابوده را ب 

 زم و گدده کددارزار آیدددادگمددي بدد

 تنددددددبياراس چيندديدیبددای ه بدد

 روز ب ذاشددتند يشددادی همدده بدد

 )همان(                                  

راه نجدات از چداه تاریدک ایدن این تعارض، برآیندی از تعارض مدرگ و حيدات اسدت. 

از دنيدای سدياه سدرکوبي در اعمداق  تاناتوساست که به نجات سرگشت ي، واالیش اروس 

-دو است که موجب فردیت و آرامش انجامد و وحدت اایي اینناخودآگاه مبمم بشری مي

منداندة دو ضدلع شود؛ وحدتي که به پایان خوش و وصال سعادتیافتن نماد دروني فرد مي

   انجامد.های قمرمانان ميعاشقانه

بل، تقدیس قطب مؤنتث داستان با ریاضت و ایثار است کده از هن دام قطب دوتم این تقا

دخدت در پرسدتاری از شدود کده شداهشدن منيژه از بارگاه پدر و مصاسبي نمودار مديرانده

 شود:ای برای سدت جوع وی متحمتل ميپارهقمرمان محبوس و حتتا گدایي نان
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 چدددن از کددوه خورشدديد سددر بددرزدی

 درازهمدددي گدددددرد کدددردی بددده روز 

 بدده  بيددژن  سددپردی  و  ب ریسددتي  

                

 منيژه بده هدر در همدي ندان چ ددی 

 بدده  سددوراخ  چدداه  آوریدددی فددراز

 زیسددتيبدددین شدددوربختي همددي
 (999/ 9)همان:                            

دهنددة نمدایي ممدم در تكوین شخصيتت بيژن،  نقش نيای وی، رستم، به عنوان نجات

آورند. شرارت افراسياب به افراسياب، دو قطب خير و شرت حماسه را پدید مياست؛ رستم و 

پس از افشای رابطدة  -شود و اوست که افراسياب را به قتل بيژنوسيلة گرسيوز تكميل مي

کند؛ در مقابل او، پيران ویسه، شخصيتت متقابل ناصحي اسدت کده ترايب مي -او با منيژه

شود، او را در چاهي کده سدن ي دارد تا سرانجام راضي ميميافراسياب  را از قتل بيژن باز 

بدر دهاندة آن نشسدته اسدت، گرفتدار   -سن ي که اکوان دیو از دریا برآورده است -بزرگ 

کرده، منيژه نيز عاری از هر ثروتي از ایوان پدر رانده شود. رستم در این داستان، نمادی از 

ین قرینده بدرای رسديدن بده ایدن واقعيتدت، حدت اعالی شرافت اخالقي قمرمان است. بمتدر

نمدا خسرو در جدام جمدانکه کيگذارد. پس از اینشرني است که او برای نجات بيژن مي

شدود و همدة کند و جرم گرگين در فریفتن و کتمان سرنوشت او افشا مديبيژن را پيدا مي

شوند، رسدتم ابدرام ن ميداستاویژه گودرزیان، برای تاوان دادن او همبزرگان دربار ایران، به

خسرو از خون گرگين ب ذرد و به او عمدی دهد تا در سفر برای نجات بيدژن کند تا کيمي

یابد، برای که رستم، بيژن را در ژرفای چاه درمينمایي کند. هن اميراهي و راهرستم را هم

 وشد:کند تا از گناه گرگين چشم بپنجات او نيز همين عمد را بار دی ر تعيين مي

 بدددو گفددت رسددتم کدده برجددان تددو

 کنددون  ای خردمنددد آزاده خددوی

 بدده مددن بخددش گددرگين مدديالد را

 

 بددان  تددوببخشددود  روشددن جمددان 

 مدددرا ماندددد زی تدددو یكدددي آرزوی

 ز دل دورکدددن جنددد  و بيدددداد را

 (921/ 9)همان:                            

 ز گرگين است:جستن ابرای بيژن این پذیرفتني نيست، زیرا که تشنة کين 
 

 بددين مددنگرآیددد بروبددر جمددان
 

 بددرو رسددتخيز آیددد از کددين مددن 
 )همان(                                          
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امتا رستم که در مقام نيا، مظمر قمرمان کامل است، حتتا بدا موضدع تمدیدد پدرانده بده 

 کند:پوشيدن وادار مينجات ندادن نواده، او را به این چشم

 رسدتم کده گدر بددخوی چنين گفت

 بمددانم تددو را بسددته در چددداه  پددای

 

 بسدددازی  و  گفتدددار  مدددن   نشدددنوی 

 بدده رخددش اندددر آرم شددوم بازجددای

 (928-921/ 9)همان:                         

ي دارد. هر انسداني در در دوران کودکي بشر تجلت به نور کاملاز نظر فروید این فرآیند 

کند و از این نظر خود را تحت حمایدت زندگي ميحمایت پدر  ةزمان کودکي خود در سای

که کود  بتواندد از ایدن حمایدت برخدوردار باشدد، الزم دهد. برای اینتوانای پدر قرار مي

است دستورها و اوامر پدر را اناعت کند و موجبات رضایت خانر او را فدراهم سدازد. ایدن 

د و بدرای زنددگي بمتدر و آورای است که هر کودکي در دوران کودکي به دست مديتجربه

کداوان، عالقده و عشدس از نظدر روانط پدر قرار داشته باشدد. تر مجبور است تحت تسلتآرام

:  1948)فدرام، ای مشدروط اسدت پدری، نسبت به عشس کمابيش ايرمشروط مادری، عالقده

 نقش رستم نيز در قبال فرامن بيژن نقش مشروط پدرانه است.   (.19

هدف  یک فرایند  درمان  رواني این اسدت کده کيفيتدات ناخودآگداه فروید معتقد بود که 

. بيدژن در (Russell, 1990: 228)های پنمدان  بده خودآگداه تبددیل شدوند ها و ترس]عقده

تجزیده کداوان در شود که نماد کليدی این داسدتان اسدت. روانچاهي تاریک محبوس مي

کده بدا تصدویر تدرس از  انددانسدتهنسي را نمادی جگودال و حفره تحليل از رییا، چاه و  و

تدرس از  ریخود را در پشدت تصدو نورمعمولبهگاه مرتبط است که آزبان ناخودزهدان در 

ناخودآگداه بدا  يرواند یهداه به ارتبداط گرهبا توجت .(Roback, 1999: 87) کنديپدر پنمان م

 داشدته يگاه جنسخاست توانديکه م کیچاه تار نیا د،یفرو يشناسدر روان يجنس زةیار

نا  ناخودآگاه است باشد، از مظاهر ترس تهشكل گرف يجنس یبا ترس از شكست تابوها و

بازمانده  یهازهيها و ان ترس زيالکان ن .ددهشان مينا  و ناشناختة آن را نکه جنبة هول

دهنددة جنس مخا ف، از عوامل شدكل يجسمان دةيپوش یهايژگیرا در کشف و ياز کودک
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 کیدچدون  «ناشدناخته»اخودآگداه ن، شدوديکه باعث مد دانديم يروان اريناهش ریوتص نیا

ر کدود  مدذکت یزنانده بدرا تيکده جسدمچندانبماند؛ هم يباق «کیچاه تار» ای «گودال»

-Sheets) گذاشدتيمد يمبمم ناخودآگداه را در رمدز و راز بداق یفضا ریبود و تصو دهيپوش

Johnstone, 1994: 295) . 

 

 گيرینتيجه

قمرمداني،  –کاوانه، جدای از یک داسدتان عاشدقانهبيژن و منيژه، از حيث تحليل روان

داستاني از تعا ي شخصيتت یک قمرمان در مسير تشرتف از من بده فدرامن یدا مدن آرمداني 

کندد؛ کام ي و ظلمدت ناخودآگداه را تجربده مياست. بيژن در این داستان، هبوني در تن

کند. مسديری کده بدا تبعيدد او بده چداه ي او را فراهم ميتعا  نةيزم سپس، احساس گناه،

شود. این چاه تاریک، سرکوبي است که وجدان ناشدي از تاریک )دنيای زیر زمين( آااز مي

و آن را باید مظمری از جنبدة  راندميبه اعماق ضمير ناخودآگاه خود احساس گناه بيژن را 

 زم فراینددی چدون یدک درمدان تاریک خویشتن بيژن دانست که خدروی وی از آن مسدتل

 –های منفي ناخودآگاه اوسدتشناختي است، تا این چاه تاریک درون را که نماد جنبهروان

 به روشنای خودآگاهي و رهایي تبدیل کند.  -کندتعبير مي« سایه»چه یون  از آن به آن

 یبمدا ،اروس  اوست ایدرون  نةیاز ماد یکه نماد ،ژهي)خود( همراه من ژنيب ،جهينت در

)چداه(  ناخودآگداه از ژنيدتا ب کنديپرداخت م شود،يل مکه متحمت يگناهش را با اوی آالم

 ريدتطم ديتصدع ندیبا فرا اروسی کننده به سوجذب زةی. ارابدی ي( تعا یيبه خودآگاه )رها

 یبه ممدار خطدرات شكسدتن تابوهدا شود ويدر ازدوای آن دو نمودار مکه چه آن شود؛يم

حرکدت بده  ريدر مس ندهیرن  پاال نیقمرمان در کورة ا« من» سرانجامو  جامدانيم يجنس

 ژنيدشدود )ب لیتبد « رانید يخود آرمان»تا به  شوديگداخته م« فرامن» با وحدت یسو

نسدبت بده  را« گذشدت» دیداست: او با يتعا  نياز هم یاو نماد يانی(. آزمون پاابدی تكامل

 ،مرشدد کیداز  ینمداد (، به اجبار رستم کدهنيگرگاست ) یاز و «انتقام»که تشنة  يکس

 يبانن ليم راميتشرتف، عل فیوظا از يكی انندتجربه م نیپدر است، تجربه کند. ا ای يمربت
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کمال  ياز آگاه ینماد زي. راهنما نردیبپذ را گذشت نیا دیاست که او با«( خود»)خواست 

 -اسدت تيتمشد ازمنددين يودککه چدون کد -بر متشرتف را هافراخود است و آزمون افتةی

 ایدنخواهدد « خدود»اگدر  اجذب کندد، حتتد يو تعا  یيرها یسو تا او را به کنديم ليتحم

 تیداسدت، نما« مدن» یيکه از مظاهر ابتددا نيبا گذشت از گرگ ژنيب ب،يترت نینداند. بد

 د،يو تصدع شیتجربه کرده، با پداال -روان خود کیتار هایبه جنبه نسبتحتتا  –بخشش را

عقدل  یپرتدو کدرده، در داينجات پ -افتهیرشد اهيس یواليه نیا –کیتار ةیسا نیا البة از

 .ردگييم شيپ (، راه بلوغ راژهي)من افتهیو تطمير شی)رستم( و عشس پاال يبرتر مربت
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