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چکیده
خودآگاه، ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعی تقسیم : یونگ، روان، به سه بخشِدر روانشناسیِ تحلیلی ِ

، ردم، از نژادهـا و فرهنگهـاي مختلـف   مۀناخودآگاه جمعی، مربوط به یک فرد نیست بلکه بین هم. گرددمی
ها، که از ادوار کهن، نسل به نسل بـه مـا   این ناخودآگاه جمعی، مخزنی است براي کهن نمونه. مشترك است
مکتب روانشناسـی تحلیلـیِ یونـگ دارد،    ها که جایگاهی بس ویژه، در یکی از این کهن نمونه. رسیده است

ـ رشد و بالشِ این کهن نمونه در فرد، باعث می. است» تفرّد«یا » فردیت« و تمامیـت ردد کـه شـخص بـه    گ
هنگـامی رخ  » فردیت«و » خودشناسی«یکپارچگی روانی دست یابد و به نوعی خود شناسی نائل آید؛ و این 

دهد که فرد، فقط به بخشِ خودآگاه روانِ خویش توجه ننماید، بلکه سـفري نیـز بـه عـالم ناخودآگـاهیِ      می
و گردد، و در فرجام، میانِ خودآگاه و ناخودآگاه خـویش،  رهآن روبۀخویش داشته باشد و با عناصر ناشناخت

.سازش و آشتی برقرار نماید
اي و حماسی است که در بخش سـوم  بهمن نامۀ حکیم ایرانشاه بن ابی الخیر، یکی از داستانهاي اسطوره

، بـه  Self)(» خـود «آن، قهرمان داستان، بهمن، با قدم نهادن بـه عـالم ناخودآگـاهی و توجـه بـه پیغامهـايِ       
وي براي رسیدن . رسدمی» فردیت« یابد و به اصطالح روانشناسان، به روانی دست میتمامیتیکپارچگی و 

نهد، که در این جسـتار، از دیـدگاه روانشناسـیِ تحلیلـیِ یونـگ، بـه آن       ، مراحلی را پشت سر میفردیتبه 
. شودپرداخته می

.  فردیتبهمن، ناخودآگاه جمعی، کهن نمونه،: يکلیدواژگان
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مقدمه
اسطوره شده است، کـه  ۀاخیر، رویکردهاي گوناگون و مختلفی به مسئلةدر یک سد

مـردم شناسـی،   : هر یک از این رویکردها، در تبیین اسـطوره، از دانشـی خـاص، چـون    
تـرین و مهمتـرینِ ایـن    یکی از شاخص. بهره جسته است... تاریخ، دین، زبان شناسی و

این رویکرد روانی به اسطوره، با توجه . رویکردها، رویکرد روانشناسانه به اسطوره است
ر شدنش در بین اسـطوره پژوهـان، باعـث گردیـده کـه در نـیم قـرن اخیـر، از         به فراگی

گـذار و مؤسـس ایـن رویکـرد، کـارل گوسـتاو       پایه. گاهی بس ویژه برخوردار شودجای
او بـر ایـن بـاور بـود کـه اسـطوره و       . یونگ، روانشناس و فیلسوف اهل سوئیس است

قدس، و بی توجه به خود روان، اي اجتماعی نیست، که از طریق مناسک مافسانه، پدیده
بل، فرایندي است روانی کـه  ). 180، ص1385گرین، (از نسلی به نسل بعد انتقال یابد 

) projection(ها و عناصر بیرونی، فرافکنـی  دهد و آنگاه، به پدیدهدر درون انسان رخ می
ها، همـان  اسطورهتر؛گیرد؛ به بیانی سادهشود و شکلی کالبدینه و پیکرینه به خود میمی

خـود  . فعل و انفعاالت روانی و ذهنیِ بشر است که صورتی عینی به خود گرفتـه اسـت  
: نویسدمنشاء روانیِ اسطوره میةیونگ دربار

مـاه، فصـول   ۀتابستان و زمستان، اهل: طبیعت، از قبیلةفرایندهاي اسطوره شدۀهم«
بارانی و غیره، به هیچ وجه رمزي از این رخدادهاي عینی نیستند؛ در واقع، بیان نمادینِ 

اند که هشیاري انسان، از طریق فرافکنی بـه آنهـا دسترسـی    درامِ درونی و ناهشیارِ روان
.)جاهمان(» شوندر رخدادهاي طبیعت، منعکس مییعنی د-یابدمی

ها، عوامل روانـی گونـاگونی را   یدایی و ساخت اسطورهپروفسور یونگ، در توجیه پ
، )Archetype(هـا »کهـن نمونـه  «گرفت، که یکی از مهمتـرین ایـن عوامـل،    در نظر می

) Collective unconscious(» ناخودآگاه جمعی«را محتویات » هاکهن نمونه«او، . بودند
اي ینـد و بـه گونـه   نماافراد، یکسـان و یـک شـکل مـی    ۀدانست که در بین همبشر می

ـ   هـا، افسـانه  پوشیده و ناآشکار، اسطوره مـا را  ةی رفتارهـاي روزمـر  هـا، رؤیاهـا، و حتّ
» همگـانی «تی از خاصـی » هـا کهـن نمونـه  «بـدین شـکل،   . دهنـد سازند و سامان مـی می



273در حماسۀ بهمن نامه» فرایند فردیت«

هـاي ملـلِ   هـا و افسـانه  برخوردارند، و یونـگ، در توجیـه یکسـانیِ مضـامین اسـطوره     
و هـا  که سـازندگان اسـطوره  -هات همگانی بودن کهن نمونهاصیگوناگون، از همین خ

.)159، ص1389واحد دوست، (جست بهره می-ها هستندافسانه
ـ    ها در سخن گفتن از چیستی کهن نمونه رو شـویم و  هشاید کمـی بـا دشـواري روب

اي یدهپیچۀساختار کهن نمونه، شبک«نتوانیم به شایستگی، حقِّ مطلب را ادا نماییم، زیرا 
,Neumann(» است از سازمان روانی 1974: که به خوديِ خود، محتوایی نـدارد؛ و بـه   ) 4

کارل گوسـتاو یونـگ، کـه خـود،     . توان آن را توصیف نمودهمین دلیل، به دشواري می
، راجع به دشواري شرح و توصیف 1اياست، در مقاله» هاکهن نمونه«نظریه پردازِ اصلی 

حتّی بهتـرین کوششـها در شـرح آن، تنهـا موفّقیـت کمتـر یـا        «: نویسدمیها کهن نمونه
,Jung and other(» بیشتري است، در انتقال به زبانِ استعاريِ دیگـر  1949: بـه نظـر   .)109

: توان از چیستیِ کهن نمونه کرد، آن اسـت کـه بگـوییم   رسد، بهترین توصیفی که میمی
توان با میدان دارد، و در حقیقت، نیروي آن را میکهن نمونه، به خوديِ خود، محتوایی ن

پیش سـازندگی و طـرح   ۀبریم، جنبمغناطیسی آهن ربا مقایسه نمود؛ آنچه ما به ارث می
شـایگان،  (آیـد در مـی » سـمبول « ردد، بـه قالـب   گبخشی آن است که هر گاه ظاهر می

.)209، ص1388
ۀتوانـد بـه واسـط   سازد، میمیخودش را آشکار » کهن نمونه«هنگامی که «در واقع، 

این بدین . نامیممی» سمبول«ذهن خودآگاه، در برخی از اشکال ادراك شود، که ما آن را 
,Jacobi(» در آنِ واحد، یک کهن نمونه است،»سمبول«ست که هر معنا 1959: 74(.

روانشناسـیِ تحلیلـی   مکتبهایی که جایگاه ویژه و پر اهمیتی در یکی از کهن نمونه
؛ کـه در پیونـدIndividuation(   (»فردیتفرایند «ناماي است بهیونگ دارد، کهن نمونه

این کهن نمونه سـخنی بگـوییم، بایسـته    ةپیش از آنکه دربار. با رشد روانی انسان است
اي هر چند کوتاه و فشرده، به سـاختارِ  نماید که براي ورود به این بحث، ابتدا  اشارهمی

.روان از دیدگاه یونگ داشته باشیم
»خودآگاهی«یکی : نمایدتقسیم میبخشکارل گوستاو یونگ، روان آدمی را، به دو 
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)Conscious( ،ناخودآگاهی«و دیگري«)unconscious( .   خودآگاهی، همانگونـه کـه از
نامش پیداست، قسمتی از روان است که در ارتباط با آگاهی مـا از خویشـتنِ خـویش و    

نام دارد کـه  ) Ego(» من«، »خودآگاه«بخش مرکزيِ . کارا و فعال استجهان پیرامونمان،
را خودآگـاه محـض   گ، آن یون«رساند؛ و در حقیقت، وظایف خودآگاهی را به انجام می

.)36، ص1387فدایی، (» داندمی
ـ    » ناخودآگـاهی «قسمت دیگر روان، که  زِبـرین، و  ۀنـام دارد، از دو الیـه، یکـی الی

نـام دارد کـه   » ناخودآگـاه فـردي  «زِبـرین،  ۀالی. زیرین، تشکیل یافته استۀدیگري، الی
ایم؛ تمایالت و احساساتی است که ما، در طول زندگی خویش، واپس زدهۀمحتوي هم«

ـ ا چون بـا پنـدارِ   اند امیعنی تجربیاتی که زمانی، خودآگاه بوده مـا از خـود،   ۀآرمانگرایان
» سازگاري نداشته، واپس زده شـده، و مـورد غفلـت و فراموشـی واقـع گردیـده اسـت       

) قـومی (= » ناخودآگـاه جمعـی  «زیرین ناخودآگاه، از نظر یونـگ،  ۀالی.)42، صهمان(
ناخودآگـاه جمعـی،   «. سهیم هستندانسانها، در آنۀشود و هماست، که به ارث برده می

نیاکـان، آموختـه شـده    ۀته نشینِ آن چیزي است که در حین تطور نوع انسـان و گذشـت  
ایـن خـاطرات   . هـاي اوسـت  تهاي از گذشـ در انسان، تودهDNAاست؛ به همانگونه که 

پنهانی، نه فقط شامل بشر اوم نمـايِ  ه است، بلکه خاطرات مربوط به اجداد حیوانیِ آدلی
، مخزنی است بـراي  »ناخودآگاه جمعی«این .)44، صهمان(»گیردبشر را هم در بر می

بـه نظـر یونـگ،    . -خن گفتـیم کـه پیشـتر، از آن سـ   -ها و سنخهاي باسـتانی کهن نمونه
اخودآگاهی، خود، زهدانِ خودآگاهی است و نطفه، مایه، و منشاء امکانـات جدیـد، در   ن

.دشوآن یافت می
ها، و یکی از این کهـن  مانگونه که گفتیم، ناخودآگاهی، مخزنی است از کهن نمونهه
، »خـود «. اسـت ) Self(» خود«کل روان دارد، ةاي فعال و مهم در ادارها که وظیفهنمونه
کنـد  زندگی روانی انسان را هدایت میاست ذاتی، که به صورتی ناخودآگاه، کلّتی ظرفی

ـ و در متوازن کردن و آشتی دادن جنبه » مـن «. ت، نقشـی بسـزا دارد  اد شخصـی هاي متضّ
)Ego ( ،خود«را اگر بتوان مرکز خودآگاهی روان دانست «)Self(توان مرکـز کـلِّ   ، را می
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بـه حسـاب آورد؛ و   -که از خودآگاهی و ناخودآگاهی تشکیل یافته است-روان انسانی
کند که در خوابها و یا در لحظات بحرانـی  به مثابه راهنمایی درونی عمل می» خود«این 

ـت شود و غالباً خـود را در نمادهـاي   زندگی، بر انسان ظاهر میو مهمو تکامـل،  تمامی
.بر انسان می نمایاند... نگهاي جادویی و دایره، عدد هفت، پیر سپید موي، س: چون

فرایند «به تبیینیم، کرد، ساختار روان را از دیدگاه یونگ بررسی اینک که به فشردگی
:یمپردازمی، »فردیت

» بـه خـود آمـدن   «و یا » خودشناسی«توان به را از دیدگاه یونگ، می» فردیتفرایند «
ین باور بود که بـراي هـر کـس، از پـیش     یونگ بر ا). 409، ص1370یونگ،(تعبیر کرد 

برسد، به همان ترتیبی که مقرّر شده اسـت  ) تفرّد(فردیتمقرّر شده است که روانش به 
جسم وي رشد کند؛ اما همانطور که جسم انسـان بـراي رشـدي کامـل، نیازمنـد غـذاي       

   ت نیـز، محتـاجِ کسـب تجربیـات     مناسب و تمرین و ورزش و تحـرّك اسـت، شخصـی
بـه ایـن ترتیـب، انسـان در مسـیر رشـد       . اسـت » تفرّد«تعلیم و تربیت، جهت مناسب و

شود؛ این تفاوت و تمـایز، نـه بـه معنـی جـدایی      روانی، از دیگران متمایز و متفاوت می
مـري لـوییزه فـون،    (کنـد  ، دنیا را در انسان جمع مـی »تفرّد«انسان از جهان است، بلکه 

.)188، ص1383
خـویش را   ) Ego of conscious(خودآگـاه  » منِ«، باید فردیتانسان در راه رسیدن به

قسـمتی از شخصـیت کـه    -)Shadow(»سـایه «: متوجه عناصـر ناخودآگـاهی، از قبیـل   
ـ  -)Anima(»آنیمـا «، -رو شویمهخواهیم با آن روبنمی ، -شخصـیت مـرد  ۀبخـش زنان

» تفـرّد «بتوانـد بـه   کند تا » خود«، و -ت زنشخصیۀبخش مردان-)Animus(»آنیموس«
فراینـد  «: گویـد براستی، همانگونه که آندرو سـاموئلز مـی  . واقعی و بلوغ روانی نائل آید

ترکیب و ادغـامِ  ۀحرکتی است به طرف کلیت و یکپارچگی روانی، که به واسط» فردیت
پذیردت، صورت میخودآگاهی و ناخودآگاهیِ شخصی«Samuels,2005:81)(.

تواند به بلوغ روانـی  خودآگاه خویش نمی» منِ«ۀانسان، فقط به واسطتر به بیان ساده
اش ارتباط با جهان پیرامون ما است، خـود، بـه   خودآگاه که وظیفه» منِ«برسد، یعنی این 
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گردد؛ این مهـم، زمـانی صـورت    » خودشناسی«تواند سرمنشاء بلوغ روانی و تنهایی نمی
دآگاه، بجاي توجه به خویش یا جهان پیرامون خویش، این بار، به خو» منِ«پذیرد که می

متوجـه گـردد و از   » ناخودآگـاهی «سوي دنیـايِ پـر رمـز و راز و تاریـک روان، یعنـی      
رو شود، و نیز به نـداي  هنگریزد و با آن روب-هایعنی سایه-تهاي پست شخصیقسمت

ت فـرد، بـه   به این واسطه، شخصـی ، گوش فرا دهد، تا)Self(» خود«درونی روان، یعنی 
.نامند، نائل آیدنیز می» تفرّد«یا » فردیت«، که آن را تمامیتنوعی یکپارچگی و 

پـنج و  ةهاي حماسی سدحکیم ایرانشاه بن ابی الخیر که یکی از منظومه»بهمن نامۀ«
کـه  شش هجري قمري است، داستانی است از پادشاهی بهمن، پورِ اسفندیارِ رویین تن،

بخش سوم این منظومـه،  قسمت پایانیِ. نظم کشیده شده استۀدر چهار بخش، به رشت
گرشاسـب و  ۀداستان شاه بهمن با راي تندبر و صفت کـردنِ تنـدبر راه دخمـ   «با عنوان 

خانـدان رسـتم، توسـط    ۀقصد به آتش کشـیدن دخمـ  ةکه دربار» نریمان و سام و رستم
فراینـد  «دارد و در ایـن بخـش، بـه آشـکارگی،     » کهن الگویی«بهمن است، زیر ساختی 

از این روي، نگارندگان این جسـتار، بـر آن   . توان دیدت بهمن میرا در شخصی»فردیت
هاي یونگ، راجع به اسطوره و روان، به بررسی زیر سـاخت  ه به آموزهاند تا با توجشده

ـ  به تبیـین  بهمن نامه بپردازند وۀاي این بخش از منظومکهن نمونه فراینـد  «ۀکهـن نمون
. بپردازند» فردیت

تحقیقۀپیشین
ات ها توانست انقالبی شگرف در روانشناسی و ادبینظریات یونگ دربارة کهن نمونه

بوجود آورد، تا آنجا که شاید بتوان گفت در این باره، صدها کتـاب و هـزاران مقالـه تـا     
هـا کـه در   یکـی از ایـن کهـن نمونـه    . استکنون تألیف شده و به رشتۀ نگارش درآمده 

است، که البته در مقایسه با دیگـر  » تفردی«ی یونگ، جایگاهی بس ویژه دارد، روانشناس
کمتر مورد توجه پیروان یونگ قـرار گرفتـه   -... سایه، آنیما، آنیموس، و –هاکهن نمونه

.است و با تألیفات کمتري در این زمینه روبه رو هستیم
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، که البتـه بـه شـکلی پراکنـده در اکثـر      »فردیت«هاي خود یونگ دربارةتهاگر از نوش
ند و مفیـد در ایـن   آثارش بدان پرداخته است بگذریم، یکـی از کتابهـاي بسـیار ارزشـم    

ست از دکتر مري لوییز فـون  ا) 1383(»هاي پریانفرایند فردیت در افسانه«زمینه، کتابِ 
ـ «است بـه بررسـی   ونه که از نامش پید، که همانگفرانتس هـاي پریـان   در قصـه » تفردی

ـ . پردازدمی انسـان و  «ن زمینـه تـألیف شـده اسـت، کتـابِ       کتاب مهم دیگري که در ای
خانم فون ، نوشتۀ»تفرایند فردی«با عنوانِ است که فصلِ سوم آن ) 1389(»سمبولهایش

.ازدپرد، با استفاده از رؤیا و خواب، به تحلیل این کهن نمونه میفرانتس
پس از ترجمۀ این دو کتاب و نیز، کتابهاي دیگري که خود یونگ و برخی پیـروانش  

ـ «به شکلی پراکنده به مسألۀ انـد، پژوهشـگران و محققـان ایرانـی نیـز      پرداختـه » تفردی
و کـارکرد آن در آثـار ادبـی    » فراینـد فردیـت  «مقاالتی هر چند انگشت شمار در زمینـۀ 

نگرشـی بـر نمـادگرایی    «اي بـا عنـوان  ابراهیم اقبالی در مقاله:اند، از جملهتألیف نموده
و سید اصغر میـر بـاقري   ) 1385(» موالنا و بررسی فرایند فردیت در دو حکایت مثنوي

مقایسۀ تطبیقی سیر کمال جویی در عرفـان و روانشناسـی   «فرد و طیبه جعفري در مقالۀ 
؛ و یـا  انـد رفـانی مطـرح نمـوده   را در ادب عتفـرّد بحث دربارة موضوع ) 1390(» یونگ

و علـی  ) 1386(»تحلیل داستان سیاوش بر پایۀ نظریـات یونـگ  «ابراهیم اقبالی در مقالۀ
فراینـد فردیـت در شـاهنامه بـا تکیـه بـر       «تسلیمی و سید مجتبی میـر میـران در مقالـۀ    

تحلیـل اسـطورة قهرمـان در    «و محمد رضـا امینـی در مقالـۀ    ) 1389(»شخصیت رستم
این موضوع را در داسـتانهاي  ) 1381(»ان ضحاك و فریدون بر اساس نظریۀ یونگداست

.اندحماسی بررسی کرده
ت و کاربرد با توجیـت  «ه به اهمدر تبیـین برخـی داسـتانهاي حماسـی و     » فرایند فردی
بـاالخص  -ر از شـاهنامه ِ غیـ اي، و نیز توجه کمتر پژوهشگران به متـون حماسـی  افسانه
ۀ، با تکیه بر کهن نمونبهمن نامهۀبه تحلیل قسمتی از حماسپژوهش حاضر، نامهبهمن 

»بپردازد» تفرایند فردی.



27، شماره)1392(مچهاردهسال ، نامهکاوش278

:بهمن نامهۀل و دوم حماسبخش اوۀخالص
بهمن نامه، مربوط است به تاجگذاري بهمنِ اسـفندیار، و نبـرد و   ۀبخش اولِ حماس

.ستیز وي با همسر اولش، کتایون؛ و نیز، شنیدنِ خبر مرگ رستم توسط نابرادرش، شغاد
ـ ةبخش دوم این حماسه، دربار انتقـام خـون   ۀکین کشیِ بهمن از خاندان رستمبه بهان

ـ وي، در این نبردها، پس از پذیرش سه ب. پدر است ق بـه  ار شکست از فرامزِ رستم، موفّ
.گرددکشتن او و به قفس انداختن زال زر می

:بهمن نامهۀبخش سوم حماسۀو اینک خالص
گیرد که دختران رستم، بانوگشسب و زربـانو را نیـز،    در این بخش، بهمن تصمیم می

ـ    با وي نبرد آزمـوده چهل سالکه چونان برادرشان، فرامز،  ب هنـد  انـد و اینـک بـه جان
وي پس از نبردي سخت، سـرانجام آن دو را در  . اند، دستگیر و یا به قتل برساندگریخته

.کندکشد و زندانی میهندوستان به بند می
حس کین کشی و انتقام خواهیِ بهمن، پس از کشتار و بنـدي نمـودن سیسـتانیان و    

خاندان ۀکشیدن دخمکند و این بار دیوانه وار، قصد به آتش خاندان رستم فروکش نمی
هنگامی که موضوع را با شاه قنوج، تُندبر، در میـان  . کندرا می» سمندور«رستم، در شهر 

: گویددارد و میگذارد، وي، او را از این کار باز میمی
ــدین راه راي آوري  ــو بــ ــر تــ ــاي آوري اگــ ــر پـ ــی زیـ ــران را بسـ سـ

)410، ص1370ابن ابی الخیر، ایرانشاه (

که قبالً این راه را با فرامـز، بـراي   -پذیرد و با راهنمایی تندبرسخن او را نمیبهمن، 
بـه سـوي شـهر    -خانوادگیش طی کـرده بـود  ۀجان رستم به جانب دخمبردن کالبد بی

دشـوار را پـسِ   هفت خواناو، در این راه، به همراه لشکرش، . گرددسمندور، روانه می
را، که موجوداتی عجیب الخلقـه و زورمندنـد بـه    دشمنانِ اهریمنیۀنهد و همپشت می

آورد و حتّـی گـاهی نیـز از    دهد و به فرمان خـود در مـی  نیروي زر و زور، شکست می
بهمن، پس از این سفر هفت خوانی، که بیشـترش در دریـا   . گرددمند مییاري آنان، بهره
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پرسد رستم را میخاندانۀرسد و از تندبر، مسافتشان تا دخمدهد، به خشکی میرخ می
.داردو تندبر، در جواب، مسافتشان تا آنجا را، سه منزل، بیان می

خوابد، ولی پگاهان، ناگاه، بهمن، آن شب را بهمن به همراه سپاهیانش در همانجا می
جاماسب، وزیر بهمن، از وي، علّـت را جویـا   . شودزند و از خواب بیدار میاي مینعره
: گوید کهمیگردد و او در پاسخ می

ــره بخــت یکــی خــواب دیــدم نکوهیــده ســخت ــه خواهــد شــدن تی ــا ک همان
فریـــــدون و کیخســـــرو نیکخـــــواهبه خواب اندرون دیدم امشب سه شـاه 
ــی   ــاووس ک ــیاوخش ک ــر س ــه دیگ ــی   س ــام مـ ــه جـ ــک همـ ــه یکایـ گرفتـ
همـــه شـــادمان از مـــی لعـــل مســـتخرامـــان و بـــا یکـــدگر داده دســـت

ــان  ایشــان نشــانچـو دیــدم بــه شـادي از   ــتم اي سرکشــ ــیدم و گفــ بپرســ
چنـــین شـــادمانه ابـــی درد و غـــم   کجــا رفــت خواهیــد هــر ســه بــه هــم
ــت    ــوي بهش ــد س ــه گفتن ــر س ــرا ه که یـزدان ز خـوبی و خوشـی سرشـت    م
از ایشــــان همــــی آرزو خواســــتم  زبــــان را بــــه البــــه بیاراســــتم   
انــــدکیببیــــنم بهشــــت بــــرین   کــه مــن بــا شــما هــر ســه آیــم یکــی 
ــره راي   ــاي تی ــد ک ــه گفتن ــر س ــرا ه ــاي   م ــت ج ــتمکاره را نیس ــو س ــه مین ب
ــوختن تـــو نـــام نکـــو خـــواهی انـــدوختن  ــد را سـ ــی چنـ ــش تنـ ــه آتـ بـ
ــا  ــیشِ مـ ــد در پـ ــته بودنـ ــه پیوسـ شکســـته ســـپاه بـــد انـــدیش مـــا    کـ
ــرد    ــرد ک ــرا س ــخ م ــه پاس ــیاوش ب ــرد   س ــرم درد ک ــر س ــوب زد ب ــی چ یک

دل و زهــره از بــیم جوشــان شــدم   خروشان شـدم از آن درد از این سان 
)423-422، ص1370ابن ابی الخیر، ایرانشاه (

زاندنگویـد کـه از سـو   جاماسب، پس از شنیدن آن خواب از زبان بهمن، به وي می
.گردایم، بازخاندان رستم دست بدار و از همان راهی که آمدهۀدخم

خواهم به آن مردگان گزندي به یزدان سوگند که دیگر نمی: گویدبهمن در پاسخ می
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آنگـاه، بـه همـراه    . هـا، نیکوییهـا بـه جـاي آورم    رسانم بلکه قصد دارم که در آن دخمه
اي سـر بـه فلـک کشـیده     دخمه. رسدافتد و سه روز بعد به دخمه میلشکرش به راه می

بااليِ در، اسبی است زرین که سـواري کمانـدار بـر آن    بیند که دري از پوالد دارد و می
تنـدبر  . نشسته، و تیر در کمان نهاده، تا هر کس را که نزدیک شود  بـه هالکـت رسـاند   

سـپاهیان، او را سـنگ بـاران    . باید او را به سنگ گرفت تا از اسب به زیر آیـد : گویدمی
در . شـوند بز و زیباست، مـی آورند و وارد آن مکان، که جایی سرسکنند و به زیر میمی

شـود و در آنجـا، چهـار شـیر زریـن، و      اي است که بهمن در آن، وارد میآن مکان، قبه
. بیندتختی شاهوار، که بر آن تخت، چهار سوارِ جنگی، خوابیده، می

زند، رود و چادر از روي او کنار میوقتی بهمن نزد نخستینِ آن چهار مرد جنگی می
هایی بـر  اي در زیر سر اوست که نوشتهاست که تختهگرشاسبجانِد بیبیند که کالبمی

ها، بهمن را مورد خطاب قرار داده که آگـاه بـاش تـا    روي آن حک شده و در آن نوشته
ه عنوان پـاي مـزد بهمـن    آنگاه، در زیر بالین، دو پاره الماس را ب... جهان تو را نفریبد و

.نهاده است
است که آنـان نیـز چونـان    سامونریمانجان ترتیب، کالبد بیکالبد دوم و سوم، به 

انـد و  هایی که در آن، بهمن را مورد خطاب قـرار داده گرشاسب در زیر سرِ خود، نوشته
وفاییهـاي  ها، از هنر نماییهایشان در جنگ بـا دشـمنان ایـران، و نیـز از بـی     در آن نوشته

آنان نیز، به عنوان پاي مزد، هـدایایی گرانبهـا   آنگاه . انداند، قرار دادهروزگار، سخن گفته
.اندرا براي بهمن کنار نهاده

اي ، کـه بـر تختـه   رستم دسـتان جان چهارمین مرد جنگی، کسی نیست جز کالبد بی
: نوشته است

ــو  ــردارِ تـ ــودم ز کـ ــاه بـ ــن آگـ ــو  مـ ــازارِ تـ ــز بـ ــامی و تیـ ز خودکـ
ــ  ــته ت ــوش گش ــن و فرام ــج م گــنج مــن  بــه تــاراج داده همــه   را رن

به خـون ریخـتن داده دل را شـتاب   پس از من، مرا خانـه کـرده خـراب   
ــد  ــه بن ــاب کــرده ب ــد   پســر کُشــته و ب ــر، گزن ــان ب ــر کودک ــانیده ب رس



281در حماسۀ بهمن نامه» فرایند فردیت«

ــاد  ــو ی ــترنجم نکــردي ت ــر از دس ــ گ ــردم ت ــادو ز رنجــی کــه ب ــاد ب را ی
...بســی رنــج دیــدم مــن از روزگــاراز آن پــس کــه پروردمــت بــر کنــار
ــروختم هنرهـــــا و مردیـــــت آمـــــوختم ــو، روي افـ ــدار تـ ــه دیـ بـ
...نهادمــت بــر ســر، کــاله مهــی    نشــاندمت بــر تخــت شاهنشــهی   
...پسر کُشـتی و کـاخِ مـن سـوختی    پــس از مــرگ مــن، کینــه افروختــی

)431-433ایرانشاه ابن ابی الخیر، ص(
خواهد تا در خواند و از وي میآن پندنامه، او را به نیکی فرا میۀآنگاه رستم در ادام

.حقّ پدرش، زال، نیکویی کند و مهربانی به جاي آورد
رستم نیز چونان گرشاسب و نریمان و سام، به عنوان پاي مزد، جـامی در خـور، در   

.روجام جهان نماي کیخسزیر بالینش، براي بهمن نهاده، و آن جام، چیزي نیست، مگر 
دهد تا آن دخمه را از نو آبـاد کننـد و نگهبـانی    بهمن، پس از دیدن آنهمه، دستور می

، زال زر را کـه در  »سـمندور «وي پس از بازگشـت از  . براي محافظت از آنجا، بگمارند
بخشـد  نماید و دخترانِ رستم، بانوگشسب و زربانو را نیز، میقفسی اسیر کرده، آزاد می

.ستان را که با خاك یکسان نموده بود، از نو، آباد می سازدآنگاه، سی. دکنو رها 

:بهمن نامهۀ، در بخشِ سومِ حماس»فردیتفرایند « بررسی
:»ناخودآگاه«ه به بی توج» منِ«بهمن، ) الف

:Cirlot,2001(اسـت؛  » خودآگاهی«اند که شاه، نماد گفته» شاه«در نماد پردازي  و 168
نمایـد کـه شـاه بهمـن،     بهمن نامه نیز اینگونـه مـی  ۀدر حماس) 336، ص1381یونگ، 

یونـگ و  ۀنظریـ ۀحقیقت، بر پایدر). Ego of conscious(خودآگاه» منِ«نمادي باشد از 
ةاي، پیکرینه و کالبدینـه شـد  هاي اسطورهتها و شخصیپیروانش مبنی بر اینکه، اسطوره

خودآگاهی باشد کـه  » منِ«تواند تجسم نیز میعناصرِ روانیِ سازندگانشان هستند؛ بهمن 
، که راهنمـایی اسـت درونـی، و    )Self(» خود«توجهی به نداي درونی ناخودآگاه، بویژه، 

هــر گــاه . در ایـن حماســه، در کالبــد جاماســب و زال زر پیکرینــه شــده اســت، نــدارد 
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کـه همـان   است، به بخشِ تاریـک و پـر رمـز و رازِ روان،   » من«که مرکزش، » خودآگاه«
بـه  . شـود بدل مـی موجودي خود رأي و خودکامهه ننماید، فرد به ناخودآگاه است، توج

هاي ناخودآگاهی خویش اسـت، تـا اواسـط    ه به پیغامت، بهمن نیز، که بی توجهمین علّ
بهمن نامه، شاهی اسـت خـود رأي و خودکامـه، کـه پنـد اطرافیـان       ۀبخش سوم حماس

و زال زر را، در خصوصِ پرهیز از کین کشـی و انتقـام،   خویش، بویژه، جاماسب فرزانه
تباهی بسیاري از لشکریان خویش در طول چهـل سـال نبـردش بـا     ۀنیوشا نیست و مای

.گرددسیستانیان می

:»آمادگی«و » کمال«چهل، نماد ) ب
ترین اعـداد در ادیـان و اسـاطیر، عـدد     ترین و در عین حال نمادینیکی از پرکاربرد

:چهل است
چهـل روز بـر   ) ع(دهـد؛ موسـی   چهل روز پس از طوفان رخ می) ع(بیعت با نوح«

دهـد؛  از قبر پس از چهل سـاعت رخ مـی  ) ع(ماند؛ عروج حضرت عیسی طور سینا می
اقوام موریتانی، شمار روزهایی را کـه جسـد موجـود زنـده بـراي جـدا شـدن از تمـام         

؛ صـوفیه،  )115، ص1387آقـایی،  نـور  (» داننـد متعلقاتش احتیاج دارد، چهـل روز مـی  
شمارد و یکـی از مهمتـرین   خلوت، عبادت و مجاهدت چهل روزه را از مستحسنات می

ت تخمیر گل انسان را رسوم آنان، رسم چلّه نشینی است؛ خداوند در حدیثی قدسی، مد
ـ [کندچهل روز ذکر می ، ص1344فروزانفـر،  (]آدم بِیـدي اربعـینَ صـباحاً   هخَمرت طینَ

اَربعینَ صـباحاً من اَخلَص للّه «:فرمایندنیز در حدیثی می) ص(؛ و حضرت رسول)198
.)196، ص2ق ،ج.ه1373سیوطی، (» لحکمه من قَلبِه علی لسانهظَهرَت ینابیع ا

ـ ۀهم ۀاشارات باال به عدد چهل و دهها و صدها مورد دیگر که ذکرشان موجب اطال
آمـادگی ؛ )269، ص1388شـیمل،  (»آمـادگی و کمـال  «شود، نمادي هستند از کالم می

براي انجام کارهاي بزرگ و پر اهماي ت که در آن، فرد پس از پسِ پشت نهادنِ مرحلـه ی
خـویش  کمالۀارزشی و نقص، به اعلی درجـ ست با روزمرگی، بیااز زندگی که مالزم
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خاندان رسـتم،  بهمن نامه نیز، بهمن پس از چهل سال کین کشی ازۀدر حماس. رسدمی
روانی براي پاي نهادن به عالمِ رازناك ناخودآگاهی و رسـیدن بـه   » آمادگیِ«اینک نوعی 

تـوان بـر آن بـود، کـه عـدد      در واقع، می. یابدرا می) individuation(» فردیت«و » کمال«
همراه است؛ شاید به همین دلیل بوده است کـه در تـاریخ   » بلوغ روانی«چهل، با نوعی 

آمده است که، تلمود و بعدها، کلیساي کاتولیک اعالم کـرد کـه سـنّ قـانونی     مسیحیت
، ص1388شـمیل،  (شـود  نی عقل، در آن زمان کامـل مـی  انسان، چهل سالگی است؛ یع

کنـد و  که نقشِ هادي درون را بـازي مـی  -»خود« یونگ بر این باور بود که و یا). 271
حـدود چهـل   -کـه شـخص بـه میانسـالی    تا زمانی -گیرد، بدون آن شکل نمیفردیت
.)54، ص1387فدایی،(شود نرسیده باشد، نمایان نمی-سالگی

بـراي انجـام   روانـی » آمادگیِ«تواند زمینه ساز نوعی این بلوغ روانی، در حقیقت، می
روشنِ سخن آنکه، عدد چهل که نماد بلـوغ روانـی اسـت،    . کارهاي مهم و بزرگ باشد

اي، که به تغییري اساسی و گـذرا از  تاریخی است؛ دورهةک دوربه پایان رسیدن یۀنشان
.)576-577صـص ، ج دوم،1388شوالیه، (گردد ی، به زندگی دیگر منتهی مییک زندگ

هاي بزرگ و تاریخ ساز دیـد؛ مـثالً   توان در زندگی انسانار آن را میروشن و آشکۀنمون
چهـل سـالگی بـه پیـامبري،     و بـودا، در سـن  -که درود خدا بر او باد-حضرت محمد

شوند و یا شاعري بلند نظـر، چـون ناصـر خسـرو قبادیـانی، در سـنّ چهـل        مبعوث می
.گرددسالگی دچار نوعی انقالب روحی و روانی می

بهمنِ اسفندیار نیز، گویی با به پایان آمدنِ چهل سال کین کشی و کشـتار از خانـدان   
نهـد  ، پاي در راهـی مـی  اي ناخواستهبه گونهالبته ، و»ناخودآگاه خویش«رستم، به فرمان 

.انجامدکه در فرجام، به تغییر روحیِ او، و رسیدن به نوعی تکامل روانی می

»ناخودآگاه«سفر بهمن به هند، سفري به ) ج
نقـد  مکتـب هـاي ایرانـی را در   اي حماسـه اگر بر آن سر باشیم تا جغرافیاي اسطوره

که یونـگ و پیـروانش، سـعی بـر آن داشـتند تـا       بیمکتهمان (اسطوره شناختیِ ژرفایی 
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توان بـر  بررسی نماییم، می) ها را، در آن، به یاري علم روانشناسی، تحلیل نماینداسطوره
هــاي اَنیرانــی، نمــاد ســرزمیناســت و »خودآگــاهی«کشــور ایــران، نمــاد آن بــود کــه، 

بــدانیم و درحقیقــت، اگــر خودآگــاهی را، ســويِ روشــنِ نهــاد آدمــی. »ناخودآگــاهی«
هـا نیـز، کـه    ، در حماسـه )61، ص1388کـزازي،  (ناخودآگاهی را، سـويِ تاریـک آن،   

ایـران، در نمـاد شناسـیِ ایرانـی،     «روان سازندگانشـان هسـتند،   ةپیکرینه و کالبدینه شـد 
که مهمتـرین و  -و توران) 169همان، ص(» روشنی، سرزمین روز است؛سرزمین سپند

سـرزمین  -هـاي اَنیرانـی اسـت   نسـرزمی ة، و در واقع، نمایندترین سرزمین انیرانیاصلی
بینیم که مثالً، راي زدنِ ایرانیان در روز اسـت  بدین روي، در شاهنامه می.)جاهمان(شب 

زننـد ولـی تورانیـان بـه     و راي زدنِ تورانیان در شب؛ یا، ایرانیان هیچگاه شبیخون نمـی 
انیان در روز است و پیام رسـانی تورانیـان   کنند؛ و یا پیام رسانی ایرهنگام شب حمله می

).169-182، صصهمان... (در شب؛ و
خُرده بگیرند که نماد روشنی ایران، نمـادي  نگارندهشاید خوانندگان این جستار، بر 

هـاي اَنیرانـی، نمـادي از اهریمنـی     است از اهورایی بودن آن، و نماد تـاریکیِ سـرزمین  
گفت اسـت کـه ایـن بخـش     ۀانکار ناپذیر، ولی بایستاین، حقیقتی است ! آري. بودنشان

ها، به اهورایی و اهریمنی، جایگاهش نه در رویکردهاي روانشناسـانه بـه   بنديِ سرزمین
اسـطوره و حماسـه   ۀاسطوره، که در رویکردهاي دین پژوهان و تاریخ ادیـان بـه مسـئل   

کـه بخـش   -یتواند نمادي از خودآگـاه روانشناسی یونگ، روشنی، میمکتبدر . است
که بخش تاریـک  -باشد و تاریکی، نمادي از ناخودآگاهی-روشن و آشکار روان است
.-و پر رمز و راز روان است

توانــد چونـان تــوران زمــین، نمــادي از  ، مــینگارنــدهةسـرزمین هنــد نیــز، بـه عقید  
فردوسـی، از جملـه متحـدین نزدیـک     ۀباشد؛ زیـرا هنـدیان در شـاهنام   » ناخودآگاهی«

هاي آنـان بـه ایـران، بـه همـراه آنـان       آیند و در بیشتر لشکرکشیتورانیان به حساب می
، صص4، ج1384براي نمونه، رجوع شود به داستان کاموس کشانی، فردوسی، . (هستند

تـرین  توان گفت که سـرزمین انیرانـی هنـد، یکـی از اصـلی     در حقیقت می). 207-115
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هاي دشمنان ایران است؛ مثالً ضحاك مار بـه دوش، بـراي باطـل نمـودن خـواب      اهپایگ
و یا افراسیاب، بسیاري از لشکریان ) 70، ص1همان، ج(رودخویش، به آن سرزمین می
؛ و نیـز، در  ...)و 223و 177و 163، صـص 4همان، ج(آوردخویش را از هند گرد می

هـاي سـختی را بـا هنـدیان     ست، ایرانیان، نبردهایی که مربوط به خاندانِ رستم احماسه
؛ 129-93، صـص 1354اسـدي طوسـی،   بـراي نمونـه، رجـوع شـود بـه      (بسـیجند  می

.)126-103، صص1382فرامرزنامه، 
بهمن نامه، هند، ماننـد  ۀدر اینجا شاید سؤالی مقدر مطرح شود و آن اینکه در حماس

... ه، گرشاسب نامه، فرامـرز نامـه و   چونان شاهنام-اي پارسیهاي اسطورهدیگر حماسه
نه تنها جایگاه و مأواي دشمنان ایران نیست، بلکـه ایـن بـار پناهگـاهی اسـت بـراي       –

هنـد در ایـن حماسـه،    ! آري: تـوان گفـت  در پاسخ این پرسش مقدر مـی . خاندان رستم
رستم و پـدرانش  ۀآید و حتّی دخمپناهگاهی بس امن براي خاندان رستم به حساب می

د شـو واقع شده است؛ ولی این امر باعث نمـی » سمندور«ر یکی از شهرهاي هند به نام د
که هند را جزء سرزمینهاي دشمنِ ایران به حساب نیاوریم، زیرا حکومت مرکزي ایـران  

 فرماندهی صـور، پادشـاه کشـمیر،    »بهمن«اکنون در دست است و همین هندیان، تحت
ایت از دختران رستم بر علیه شـاه ایـران یعنـی    جنگهایی سخت و خونین را بخاطر حم

اي از بخش سوم بهمن نامه، بـه کشـمکش   بسیجند و در حقیقت قسمت عمدهبهمن می
اختصـاص  » تیبـال «و » صـور «سپاه ایران به فرماندهی بهمن، با سپاه هند بـه سـرکردگی   

بـه هـر   پس به هر روي، پادشاهان هند، چه بخاطر حمایت از دختران رستم و چه . دارد
دشمنی انیرانـی بـراي شـاه ایـران و سـپاه ایـران محسـوب        دلیل دیگر، در این حماسه، 

.آیدو هند نیز سرزمینی دشمن به شمار میشوندمی
هایشان حال، همانگونه که گفتیم، اگر بر آن سر باشیم که دشمنان ایرانیان، و سرزمین

تـوان جـزء   بدانیم، پس هند را نیز مـی » تاریکی«اي، نمادي از را در نماد شناسیِ اسطوره
.»ناخودآگاهی«هاي تاریک به حساب آورد، و تاریکی را نیز، نمادي از سرزمین

ادبیاتدر : اینکه هند، نمادي است از ناخودآگاهی، این است کهدلیل دیگر ما، مبنی بر
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نیـز، بخـش   » ناخودآگاهی«است، و پارسی، همیشه هند، با درون و معنی، در پیوند بوده 
هنـد و  «اي سخت، در میان بدین روي، همسانی. آیدروان به شمار میةدرونی و پوشید

.دیده می شود» ناخودآگاهی
:گویدباره مییندر ایشروانخاقانی

، راسـت همچـون آدمـم   هند معنـی من همی در 
وین خران در چین صورت، گوژ چون مردم گیـا 

)18، ص1374خاقانی، (
: و یا 

معنـی به هندوستان اصلی شـو، بـراي صـورت    
ج

به چین صورتی، تا کی پی مردم گیـا رفـتن  
)447، صهمان(

تحلیـل  ۀ، به ادامـ »ناخودآگاهی«عنوان سرزمین اینک، با رمزگشاییِ سرزمین هند، به 
.پردازیمبهمن نامه میۀدر حماس» فردیت«از روند ۀروانشناسان

خـویش، کـه   » ناخودآگـاه «ه بـه  بی توج» منِ«پیشتر گفتیم که بهمن، نمادي است از 
اي روانی، براي سفر به عالم ناخودآگـاه و  پس از چهل سال کین کشی، گویی به آمادگی

او، بـا تعقیـب دختـران رسـتم و     . ي نهادن به دنیاي پر رمز و راز آن، دست یافته بـود پا
»ناخودآگاهی«ورودش به سرزمین هند، در حقیقت، نخستین گامهاي خویش را به عالم 

گـردد تـا اینکـه    رود، بیشتر وارد این عالم پر رمز و راز مینهد و هر چقدر جلوتر میمی
خانـدان رسـتم در آن واقـع شـده، بـه مرکـز       ۀدر نهایت، در شهر سـمندور، کـه دخمـ   

.یابددست می» فردیت«رسد و به نوعی خودشناسی و ناخودآگاهی می
م ناخودآگـاهی و رسـیدن بـه    این سفر به هند، که در حقیقت، سفري اسـت بـه عـال   

بهمــن نامــه نیســت؛ بلکــه ۀ، تنهــا خــاص بهمــن، در حماســ»تفــرّد«و » خودشناســی«
هـاي گرشاسـب نامـه و فرامرزنامـه نیـز، هـر یـک،        ، در حماسـه »فرامرز«و » گرشاسب«

آن دارنـد، و پـس از   ةسفرهایی سخت و دشوار به سرزمین هند و جزایـر خـارق العـاد   
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، 1354اسـدي طوسـی،   : رك(یابنـد  دست مـی » تفرّد«و » لوغ روانیب«پایانِ آن، به نوعی 
)62-168، صص1382و فرامرزنامه، 40-74صص

، در نزد ایرانیان، و حتّی دیگر مـردم جهـان، سـرزمینی اسـت     »هند«از آنجا که ! آري
ــه افســانه ــدین روي، در حماس ــز و راز، ب ــر رم ــادي اســت از  اي و پ ــی، نم ــاي ایران ه

، براي »خودآگاه» «منِ«ه قهرمانانِ اینگونه داستانها، که نمادي هستند از ک» 2ناخودآگاهی«
نهند و بـا موجـوداتی   ، خواسته یا ناخواسته، به این سرزمین  پاي می»فردیت«رسیدن به 

شـوند  رو مـی هند، روبهستعجیب و غریب، که نمادي از محتویات شگفت ناخودآگاهی
.گردندو تمام، همراه با بینشی درونی بدل میو پس از پایان سفر، به قهرمانی کامل

:به درون» مانداالیی«هفت خوانِ بهمن، سفري ) د
هـاي قهرمانـان حماسـی، یکـی از بـن      سفرهاي هفت خوانی یـا هفـت خـوان واره   

در اینگونه سفرها، قهرمان، بـا گـزینش   . آیداي به شمار میهاي اسطورههاي حماسهمایه
بـا موجـودات اهریمنـی و سـرکش، در هفـت مرحلـه، بـه        راهی دشـوار و رویـارویی   

.رسدیابد و به هدفی بزرگ میاي عظیم دست میپیروزي
روانشناسیِ یونـگ بررسـی نمـاییم،    مکتبسفرهاي هفت خوانی را اگر بخواهیم در 

.»مانداالیی«به شمار آورد؛ البتّه سفري ) ناخودآگاه(= بایست آن را، سفري به درون می
، در زبان سانسکریت به معنی دایره است، و اصـطالحی اسـت   )Mandala(»مانداال«

,Jung(رود؛ هاي ترسیم شده در مناسک مذهبی بـه کـار مـی   هندي که براي دایره 1955:

بوکـور،  (انـد  آنها، دقیقاً، ناظر به کـانونی مرکـزي  ۀهایی تو در تو، که همالبته دایره) 355
يِ مانــداال، نشــانگرِ گســلیدن از پریشــانی و هــاي تــو در تــودایــره«). 106، ص1387

که بـا در  ) 21، ص1389اَتونی، (»پراکندگی، و رسیدن به یکپارچگی و یکپارگی است،
و مرکزي، انجام وچکترکةو بیرونی، و رسیدن به ژرفاهاي دایربزرگترهاي نَوشتن دایره

دانـد  می» خود«ت، یعنی ییونگ، مانداال را، معرِّف مرکز روانی شخص) جاهمان(پذیرد می
.که به صورتی پیکرینه، دیداري شده است) 150، ص1373یونگ، (
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سفر هفت خوانی قهرمان، بر بنیاد روانشناسی یونـگ، سـفري مانـداالیی اسـت کـه      
تو در توي مانـداال  ةکه یادآور هفت دایر–قهرمان، با در نوردیدنِ هفت خوان تو در تو 

برسـد  فردیتکند تا به کمال و سفري به ژرفاها و درون ناخودآگاهی خویش می-است
در واقع، این سفر هفت خوانی، سفري اسـت بـه دنیـاي    .)29-30، صص1389اَتونی، (

خودآگاهی، که در پیکر قهرمان تجسم یافتـه اسـت،   » منِ«رازناك عالمِ ناخودآگاهی، که 
کند و سـعی  ، سفري مرحله به مرحله، به عالم ناخودآگاهی می»فردیت«به براي رسیدن

هـاي  »سایه«یکی از این محتویات، . رو شودهبر آن دارد تا با محتویات ناخودآگاهی روب
»سـایه «. شـود قهرمان است که در قالب موجودات اهریمنی و خونخـوار، پیکرینـه مـی   

)Shadow( ، تمـدن نپذیرفتـه  ۀروانشاسی یونگ، هممکتبدر اي آن آرزوها و هیجانات
آن ۀت آرمـانی مـا تناسـبی نـدارد؛ یعنـی، همـ      است که با معیارهاي اجتماعی و شخصی

ـ . خـود بـدانیم  ةخواهیم دربارچیزهایی است که از آن شرم داریم و نمی قـومی و  ۀجنب
ابـد و  ی، یا چیزهایی هماننـد آن تظـاهر مـی   »ساحره«، »شیطان«به شکل » سایه«همگانی 

.)82-83، صص1388فوردهام، (شود پیکرینه می
رسـتم، فرامـرز،   : بهمن نامه، چونان قهرمانانِ دیگرِ حماسی، چـون ۀبهمن، در حماس

نهد و با این سـفر مانـداالیی، مرحلـه    سفري هفت خوانی را پسِ پشت می... اسفندیار و
در این سفر بـه  . رودیبه مرحله، به مرکز ناخودآگاهی خویش، براي آشتی با آن، پیش م

ها کـه بیـانگر   »سایه«ت خویش، یعنی هاي منفور شخصیعالمِ ناخودآگاه، ناگزیر، با جنبه
 مخالف وي است و در پیکر موجودات اهریمنی» منِ«طرف زنبـور،  : اي چـون خودآگاه

. گـردد شود، روبـرو مـی  دیداري و کالبدینه می... سگسار، جادوان، موجودات پادوال و 
» تفـرّد «لین منزل سفر به درون که همـان رسـیدن بـه    نگ، رویارویی با سایه ها را، اویو

,Edwards and other(داند، است، می 2003: ، و بهمن نیز، بدین طریق، گامی بلنـد در  )45
.داردبر می» تفرّد«رسیدن به 

یونـگ و  (» .، دوست ما بشود یا دشمن ما، بستگی تام به خودمـان دارد »سایه«اینکه «
در واقع، سایه، درست همانند هر موجود بشري است کـه مـا   ) 263، ص1389دیگران، 
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بهمـن  . ایستیمآییم و  گاه در برابرش میکنیم؛ پس، گاهی با او کنار میبا وي زندگی می
هاي خویش، که در قالب موجودات اهریمنی، پیکرینه شده است، نیز در برخورد با سایه

کند و با آنان بطـوري  میعشان میگردد و گاه بجاي جنگ، تطل نمیهمیشه به زور متوس
منـد  آید و حتّـی گـاهی از یـاري نیروهـاي شـگرف آنـان، بهـره       المت آمیز، کنار میمس
.گرددمی

مانداال    سفر هفت خوانی بهمن به شکلی مانداالیی

)Self(» خود«خوابِ بهمن، پیغامی از ) هـ
و از به پایان آمدن سفر هفـت خـوان  همانگونه که در داستان خواندیم، بهمن، پس

افکند و شـب  خاندان رستم، رخت اقامت میۀرسیدن به ساحل امن، در سه منزلی دخم
شـود از  بیند که باعث مـی آساید، ولی در همان شب، خوابی غریب میرا در همانجا می

.ها دست بدارد و پشیمان گرددسوزاندن آن دخمه
در روانشناسی تحلیلی یونـگ، یکـی از مهمتـرین ابزارهـاي ارتبـاطی ناخودآگـاه، و       

 ،خود«باالخص «)Self( کـه  »خـود «در بسیاري از رؤیاها، . است» رؤیا«، »خودآگاه«، با ،
شـود و سـعی در   همان راهنمايِ درونی ماست، به شکلی نمادین بر رؤیا بین ظاهر مـی 

گـوش  » خـود «راهنمایی وي دارد؛ فقط، اینجا، مسئله این است که رؤیا بین، به نداهاي 

مرکز
ناخودآگاهی

سپاه گوش گلیم
پادوال
جادوان
سگسار

گذر از کوه زنبوران
کوه بلورگذر از 

گذر از بیابان
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اي درسـت و  تـا بتوانـد راه و شـیوه   اعتنایی با وي برنیاید، فرا دهد و از درِ دشمنی و بی
و  یکپارچگی روانی » فردیت«بِهنجار را در زندگی بپیماید و گامی بلند را در رسیدن به 

است که راهنماي رشد روانی انسـان، بـه جانـب    ) Self(» خود«در حقیقت، این . بردارد
Haule,1999,p(است، » تکامل«و » فردیت« هـاي او  و کـافی اسـت کـه بـه راهنمایی    ) 257

.دست یابد» فردیت«عمل شود، تا آنگاه، فرد به جایگاهی متعالی در روند 
، در خـوابی  »سـیاوش «گر خویش را بر زبان ، پیام هدایت»خود«در داستان بهمن نیز 

. کنـد خاندان رستم منع مـی ۀرساند، و او را از سوزاندن دخمنمادین، به گوش بهمن می
فریدون، سیاوش، و کیخسرو، بـه خـواب بهمـن    : یعنیدر این خواب، سه شاه با فرّه، 

سه، داراي سـاختی روحـانی و   « گفته اند که » سه«در نماد شناسی عدد . شوندظاهر می
,Cirlot(»استمعنوي 2001,p ، ص1388شـوالیه و دیگـران،   (» تمامیـت «و مظهـر  ) 232

مردم ةها، اساطیر، ادیان و زندگی روزمرجایگاهی بس ویژه، در افسانه» سه«عدد .)663
هـایی از خـدایان، ماننـد آگنـی، سـوما و      در هند باستان، سـه گانـه  -1: مثالً. جهان دارد

سه بار تکرار کـردن  -4-تثلیث مسیحیت-3-سه گام بودا-2-شودگندروا، دیده می
-6-تهاي هنـد و اسـالمی  سه بار تکرار اذکار نماز در سنّ-5-هاي دینیاوراد در آیین

. ...اي و هاي افسانهن در داستانسه آرزوي قهرما
و » تمامیـت «توانـد، نمـادي از   پس، ظهور سه شـاه بـا فـرّه در خـواب بهمـن، مـی      

»حقیقـت،  در . اسـت » خود«و بارز کهن نمونه باشد، که همان ویژگی اصلی» تروحانی
، ص1389یونـگ و دیگـران،   (بر او داللت می کنند » تمامیت«نمادهاي ۀهمکه » خود«

.یابد، ظهور می»سه«در خواب بهمن در قالب عدد .)2950
اسـت، کـه   » اَبـر مـرد  «در خـواب،  » خود«ۀیکی دیگر از نمودهاي ظهور کهن نمون

بـر خـواب   شود، که راه درسـت را غالباً به صورت فردي برتر یا کهنسال، نشان داده می
رو هستیم، که هر یک از ایـن  هدر خواب بهمن نیز، ما با سه اَبر مرد روب. نمایاندبین، می

این سـه شـاه   . آینداي ایران به حساب میهاي ادب حماسی و اسطورهسه، بهترین چهره
با فرّه، در حالی که جامی از باده در دست دارند و خندان و شادان، بـه جانـب بهشـت،    
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اعتنایی و خشم خویش نسبت به بهمن، در حقیقت، خطـاي وي را  ، با اظهار بیاندروانه
که در پیکر سه اَبر مرد کالبدینه شـده  » خود«کنند؛ به سخنی روانکاوانه، به او گوشزد می

که تجسم آن را در بهمـن  -خودآگاه» منِ«اعتنایی و خشم خویش نسبت به است، با بی
نمایانـد و سـعی در   ، بـه آشـکارگی، مـی   »مـن «رفتـار  نارضایتی خویش را از-بینیممی

.راهنمایی او به سوي راه درست دارد
سنّی مختلـف؛  ة، ظهور سه شاه، در سه ردنگارندهدر نمادشناسی این خواب، به باور

، کـه در  »خـود «تواند دلیل بـر آن باشـد کـه    یکی پیر، یکی میانسال و دیگري جوان، می
در حقیقـت، ایـن   «. »فـرا زمـانی  «اي اسـت  داراي جنبـه قالب این سه، کالبدینـه شـده،   

هایی هستند براي بیان جوهر وجودي خـارج از زمـان، کـه    تجسمهاي متناقض، کوشش
.)299، ص1389یونگ، (» تواند هم پیر باشد و هم جوانیم

تـوانیم بگـوییم   این خواب، تفسیري روشنتر فرا دست دهیم، میةاگر بخواهیم دربار
ۀهـاي افسـار گسـیخت   »سـایه «از اینکه در سفر هفت خوانیش، توانست با که بهمن، پس 

رو شود و آنها را رام خود نماید، در حقیقت به نوعی آمادگی براي دریافت هخویش روب
، و در پیکر سه شاه با »رؤیا«به میانجی » خود«بدین روي، . دست یافت» خود«پیام هاي 

-سنّی مختلـف ة، در سه رد-»خود«تمامیتاز با تکیه بر عدد سه، که نمادي است -فرّه
، بر بهمـن آشـکار شـد، و او را بـه سـبب      -»خود«بودن » فرا زمانی«ي است از که نمود

کالبدهاي بیجان رستم و پـدرانش بکنـد، سـرزنش نمـود و     ستمی که قرار است در حقّ
.سزاوار ورود به بهشت ندانست

مسـیر  آشتی با ناخودآگاه خویش، طـی و» فردیت«حال، بهمن، که در راه رسیدن به 
خـویش  ةگیرد و پس از بیدار شدن از خـواب، از کـرد  را جدي می» خود«کند، پیغام می

هـا، رهسـپار شـهر    نماید و این بار به قصد اداي احترام بـه آن دخمـه  اظهار پشیمانی می
.شودمی» سمندور«
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:»فردیت«رستم، آخرین منزل بهمن، در راه رسیدن به ۀدخم) و
اي سر به فلک کشیده، که دري از پـوالد  بهمن پس از طی نمودنِ سه منزل، به دخمه

در بهبر باالي در، سواري کمانور، بر اسبی زرین نشسته، و هر کس را که. رسددارد، می
آن کمـانور  ةدربار-تندبر-بهمن، از پادشاه قنوج . رساندشود، به هالکت مینزدیک می

: دبرپرسد؛ و تنمی
ــهریار   ــه اي ش ــخ ک ــین داد پاس ــوار  چن ــن س ــت ای ــد در اس ــا کلی همان

ــر آوري   ــه زی ــوانی ب ــنگش ت ــه س ــد داوري ب ــاه شـ ــاه، کوتـ پـــس آنگـ
)424، ص1370ابن ابی الخیر، ایرانشاه (

بهمن و لشکریانش، پـس از سـرنگون کـردن سـوار کمـانور، بـه درون دخمـه وارد        
بیند که هـر  گرشاسب، نریمان، سام و رستم را در آنجا میجان بهمن، کالبد بی. شوندمی

خاندان رسـتم روا داشـته، بـا خبـر     یک، گویی از آمدن بهمن و جفاهایی که او در حقّ
رسـتمیان  از ستم بهمـن در حـقّ  خود راۀاند؛ بدین روي، بر لوحی از چوب، گالیبوده

اند و در پایـان، ، بـه عنـوان پـاي     اند و آنگاه، از بی وفایی دنیا، داد سخن سر دادهنوشته
پـاي مـزدي را کـه رسـتم،     . انـد اي گرانبها را به بهمن پیشکش نمودهمزد، هر یک، هدیه

.نمایدبراي بهمن در نظر گرفته، جام جهان بین کیخسرو است که به بهمن پیشکش می
,Cirlot(دانـد،  مـی » ناخودآگاهی«، را نمادي از »گور«و » مقبره«فرهنگ نمادها،  2001:

باشد؛ حتّـی  » ناخودآگاهی«تواند نمادي از خاندان رستم نیز، میۀبدین روي، دخم) 344
کـه مرکـز   -بگیـریم »خود«اجازه بدهید که پا را نیز از این فراتر نهیم، و آن را نمادي از 

، در ایـن داسـتان، سـفرِ    نگارنـده ة؛ زیرا بـه عقید –روان است و جایش در ناخودآگاهی 
ناخودآگاه ، از همان آغازِ ورودش به هند آغاز شـد و مرحلـه بـه مرحلـه     بهمن به عالم

پیشتر آمد، تا اینکه در پایان سفرش، یعنی شهر سمندور، بـه مرکـز ناخودآگـاهی و کـلّ     
.خاندان رستم رسیدۀیعنی دخم-»خود«-روان

گریـز و گزیـري از ورود بـه    » فردیـت «خودآگاه، براي رسیدن به » منِ«بهمن، یعنی 
رسـتم پیکرینـه شـده    ۀکه در این داسـتان، در قالـب دخمـ   -مرکز ناخودآگاهی و روان
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فقط مشکلی در این میان وجود دارد، و آن، نگهبـان دخمـه اسـت کـه از     . ندارد-است
جوزف کمپبل، بر این بـاور اسـت کـه منـاطق ناشـناخته،      . نمایدورود او، جلوگیري می

بنـابراین،  . شـوند آگاهی، در آنها، متجلّی میهاي آزادي هستند که محتویات ناخودحوزه
شـود، کـه   ، در مقابل فرد، به شکل تهدیدهاي خشونت باري ظـاهر مـی  )Libido(لیبیدو 

نهاد که قهرمان، هنگام ورود به سرزمینِ قدرت اعلـی  » نگهبان آستانه«توان، نام آن را می
گهبانِ مرزها، خطرناکنـد و  او، نیروهاي نةبه عقید. شودبا آن مواجه می-ناخودآگاهی-

کـس کـه شایسـتگی و شـجاعت     ، مخاطره انگیز است؛ ولی براي آنرو شدن با آنهاهروب
.)85-90صص، 1387کمپبل، (را دارد، خطري وجود نخواهد داشت الزم 

ناخودآگـاهی، یعنـی   ، ورود به سـرزمین ناشـناخته و تاریـک مرکـز     نگارندهةبه عقید
ورود بـه آن را نـدارد؛ زیـرا بـه     ةي هر کسی، توان و اجازنیست و پا، به راحتی»خود«

شود، تا در حقیقت، مردانِ مـرد را،  از آن محافظت و نگهبانی می» نگهبان آستانه«ۀواسط
، بـه  »خـود «، مرکز ناخودآگاهی، یعنـی  به بیان روشنتر. این شرف و بزرگی به دست آید

با کوفتن سرِ مارِ نگهبـانِ آن، کـه   اي گرانبها است که به دست آوردنش، جزسانِ گنجینه
ناخودآگـاه، بـه قـول    ۀدر واقع، این نگهبان آستان. شودبر او چنبره زده است، میسر نمی

.، کلید ورودي داخل شدن به آنجاست»تندبر«
بهمن، پس از سنگسار نمودن و سرنگون کـردن نگهبـان آسـتانه، اینـک، بـه دنیـاي       

خانـدان رسـتم   ۀکه در قالـب دخمـ  » خود«وان یعنی رازناك مرکز ناخودآگاهی و کلّ ر
در این دخمه، ما با چهـار تخـت زریـن، چهـار پهلـوان      . نهدنمادینه شده است، پاي می

در این مـوارد،  چهار رو هستیم که عددهین روبخفته بر آن، چهار پرده، و چهار شیر زر
هاي طبیعـی و بکـر مرکـز    جلوهۀمشخص« دارد، زیرا » خود«به راستی پیوندي حقیقی با 

» قـرار دارد ... بندیهاي چهـار تـایی  روانی ، همواره چهارگانه است یعنی بر مبناي تقسیم
همیشـه خـود را در   » خـود «تـر،  بـه بیـانی روشـن   .)302، ص1389یونگ و دیگران،(

» عدد چهار نیز یکی از کاملترین ارقام است«آورد و به نمایش در می» تمامیت«نمادهاي 
، »خود«این مرکز، یعنی . تواند بودتمامیتت و یکه نمادي از کلّ) 48، ص1388آقایی،(
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هـاي  نیروها و انـرژي ۀکه هم) 39، ص1389اتونی، (سرشار از انرژي و کار مایهاست، 
خودآگاهی و ناخودآگاهی را در خـود، ذخیـره دارد؛ و در ایـن داسـتان، ایـن انـرژي و       

رین پهلوانان ایران، یعنیرستم و پدرانش، و نیز، چهارشـیر زریـن   تکارمایه، در قالب قوي
.که در آن دخمه ها هستند، پیکرینه و نمادینه شده است

آنچه که در این بخش از داستان، شاید تعجب خوانندگان را برانگیزد این اسـت کـه   
چگونه، گرشاسب، نریمان، سام و رستم، از کین کشـیِ بهمـن از رسـتمیان و بـه قفـس     

اند، و آن را بـر لـوحی   حوادث مربوط به بهمن آگاه بودهۀانداختن زال زر و در کل، هم
پاسخ این پرسـش، در  ! جانشان بنهند؟اند که در زیر بالین کالبد بیاند و فرمان دادهنوشته
از ایـن قـرار اسـت کـه     ) مکتـب روانشناسـی یونـگ   (اسطوره شناختی ژرفـایی  مکتب

تجربیات، حوادث، و ۀفردي و جمعی بشري، که همۀگذشتناخودآگاه، مخزنی است از 
خاندان رستم را نمـادي  ۀپس اگر دخم. هاي روانی را در خود جاي داده استسرکوفته

کارها و اتّفاقات مربـوط  ۀبگیریم، دیگر جاي تعجب نیست که همناخودآگاهیِ بهمناز 
» ناخودآگـاهی «هاي پریان نیز، به این جنبه از در داستان. به بهمن در آن نقش بسته باشد

هنگامی که دالرام به  کاخ -از سرزمین پرو-»دالرام و پرسینه«یم؛ در داستان خوربر می
نگ بلور است، برند که دیوارهایش از سشود، او را به تاالري بزرگ میپریان پذیرفته می

بیند که سرگذشتش تا این زمـان، حتّـی گردشـی کـه بـه      و در آنجا، با شگفتیِ بسیار می
در حقیقت، ایـن کـاخ   . تازگی با شاهزاده در سورتمه کرده است، بر آن دیوار حک شده

ــالل     ــته و از خ ــش بس ــاهی او نق ــه در ناخودآگ ــاویري اســت ک ــورین، مخــزن تص بل
.)105-106، ص1366دالشو، (کند ف میشتش، تاریخ جهان را تعریسرگذ

جـام کیخسـرو  جان رستم، به عنوان پاي مزد بهمن، به او، داستان، کالبد بیۀدر ادام
روانشناسی یونـگ، نمـادي   مکتبتوان آن را به دو دلیل، در نماید که میرا پیشکش می

یـره، نمـادي   یکی اینکه در رؤیا، اسطوره و افسانه، دا. دانست-هادي درونی-»خود«از 
، در حقیقـت ویژگـی اصـلی    تمامیتو این ) 297، ص1389یونگ، (است » تمامیت«از 

تواند نمادي از جام، به شکل مدور است، بدین روي، میۀ؛ پس چون، دهاناست» خود«
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.باشد» خود«
کـه مرکـز   -»خـود «ویژگی اصلی تري است، این است که دلیل دوم، که دلیل محکم

حـوادث  ۀدارا بودنِ ظرفیتی ذاتـی اسـت کـه در آن، همـ    -روان استناخودآگاه و کلّ
تـر،  به بیانی روشـن .گسستگی زمانشود؛ یعنی نوعی گذشته و آینده و حال، منعکس می

پنداریم نیست و بدین روي، گذشته بـا  زمان در ناخودآگاه، آنگونه که ما آن را واقعی می
وجـود گذشـته و   ةدربار»انسان و سمبولهایش«یونگ در کتاب . کندآینده هیچ فرقی نمی

تنهـا مـأمن   -اسـت » خـود «کـه مرکـزش   –ناخودآگـاه  : نویسـد آینده در ناخودآگاه می
مـا هـم   ةهاي آیندهاي وقایعِ روانی و انگارههاي ما نیست، بلکه سرشار از جوانهگذشته
بیشـتر  این گسستگی زمان در ناخودآگاه آنگـاه برایمـان   .)44ص،1389،یونگ(هست

اي را پـیش از وقـوع در عـالم عـین     خواب و رؤیـا ، واقعـه  ۀنمایاند که به واسطرخ می
در خوابمـان متبلـور   -اي کـه هنـوز رخ نـداده اسـت    حادثـه -بینیم و در واقع، آیندهمی
بحثهاي مفصـلی پیرامـون گسسـتگی زمـان در آثـارش      یونگ،: گفتنی است که.شود می

عرفاي اسالمی، از جمله عطار و موالنا، به این گسستگی کرده است ولی پیش از او نیز، 
کـه شـاید   –براي نمونه، عطـار، دل را  . اندگذشته و حال و آینده به درستی اشاره نموده

دانـد  آنچنان ارزشمند مـی -بتوان آن را به نوعی با عالم ناخودآگاهی یونگ مقایسه نمود
:توان همه چیز را از ازل تا ابد در آن دیدکه می

ــدل    ــا دل ب ــن ب ــادر زاد ک ــل م ــا ازل   عق ــد را بـ ــی ابـ ــی بینـ ــا یکـ تـ
)39، ص1388عطار، (

المکانی که تجلی گاه نور «یکسانی زمان گذشته و آینده در و یا موالنا، در خصوص
:فرمایداست می» الهی

ماضی و مستقبل و حـال از کجاسـت؟  ال مکـــانی کـــه درو نـــور خداســـت
هر دو یک چیزند پنداري کـه دوسـت  توسـت ماضی و مستقبلش نسـبت بـه   

)284، ب، دفتر سوم1387مولوي، (
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بـه خطـا   »خـود «ن در ناخودآگـاه و مرکـز آن یعنـی    ه به گسست زمااینک، با توج ،
ایم اگر بر آن سر باشیم که جام کیخسرو نیز که فردوسی، در شاهنامه، در وصـفش  نرفته

:فرمایدمی
ــد  ــپهر بلنــ ــان و نشــــان ســ کرده پیـدا چـه و چـون و چنـد    همهزمــ

)43، ب5، ج1384فردوسی، ( 
.داشته باشد» خود«شباهتی تام، با 

بهمن پـس از سـفر بـه درون و ناخودآگـاهیش، کـه در قالـب سـفر بـه شـهر          ! آري
ــ» ســمندور« ــد، توا ۀو دخم ــه ش ــتم، پیکرین ــینِ نســت رس ــنِ«ب ــالم » م ــاه و ع خودآگ

اسـت،  » فردیـت «یت روانـی کـه همـان    و به یک کلّناخودآگاهیش، آشتی برقرار نماید
بدین روي، او پس از بازگشت از شهر سمندور، فرمان داد تا زال و دختـران  . دست یابد

.بسازندرستم را از بند آزاد کنند و شهر سیستان را که با خاك، یکسان کرده بود از نو 

گیرينتیجه
در داسـتانهاي حماسـی اشـاره    » فردیـت فراینـد  «اي روشن از اگر بخواهیم به نمونه

بهمـنِ اسـفندیار   . بهمن نامه اسـت ۀها، بخش سومِ حماسکنیم، یکی از بهترینِ آن نمونه
ـ  » منِ«که نمادي از  ت خانـدانِ  خودآگاه است، پس از خودسریهايِ فـراوان، و آزار و اذی

. نهـد به شکلی ناخودآگاه، قدم در راه پر پیچ و خمِ عالمِ ناخودآگاهی ِخویش میرستم،
ه به ناخودآگاه، با سفرش بـه هنـد، اولـین گامهـاي خـویش بـه عـالم        توجبی» منِ«این 

و بـه آتـش   » سـمندور «دارد و هنگامی که تصمیم به سفر به شـهر  میناخودآگاهی را بر
گیـرد کـه   گیرد، سفري هفت خـوانی را در پـیش مـی   خاندان رستم را میۀکشیدنِ دخم

وي در این سفر هفت خوانی، با موجـودات عجیـب و   . سفري به درون ناخودآگاه است
هاي درونِ ناخودآگـاهی  تواند نمادي از سایهگردد که میرو میهغریب و دهشتناکی روب

» خـود «پیغامی از د به درون، در خواب، وي پس از پایانِ سفر مانداالیی خو. بهمن باشد
فریـدون،  : دارد که در قالبِ سـه شـاه بـا فـرّه ، یعنـی     دریافت می-مرکز ناخودآگاهی-
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بهمـن، بـه پیـامِ    . داردها باز مـی کیخسرو و سیاوش، وي را از به آتش کشیدنِ آن دخمه
خانـدان  ۀگـردد و راهـیِ دخمـ   خویش پشیمان مـی ةدهد و از کردگوش فرا می» خود«

شود و در آنجـا،  ، یا همان مرکز ناخودآگاهی و روان است می»خود«رستم که نمادي از 
. رسـد و خودشناسی مـی » فردیت«کند و به دآگاهیِ خویش آشتی میدر حقیقت با ناخو

دهد تا زال زر و دختران رستم را از قفس آزاد نماینـد و  وي پس از این تفرّد، دستور می
.به دستور او با خاك یکسان گردیده بود، از نو بسازندشهر سیستان را که

آید، این است کـه همانگونـه کـه    میدر حقیقت، برآیندي که از این داستان به دست 
خویش و تبدیل شدن به » ناخودآگاهیِ«فرد به سويِ » خودآگاه«حرکت » فردیتفرایند «

اي رسیدن بـه خودشناسـی و   ت روانی است، قهرمانان داستانهاي حماسی نیز برییک کلّ
که در ایـن داسـتانها بـه شـکلی نمـادین      -اي جز سفر به عالم ناخودآگاه ، چارهفردیت

.ندارند-که غالباً هفت خوانی هستند–و انجامِ سفرهاي سخت-شودنشان داده می
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