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  چكيده
ايـن اثـر را     . جمعي ملّت ايـران دارد    نامه، ريشه در ناخودآگاه      بانوگشسب ةمنظوم

هـا، ديـدگاه     يكـي از ايـن ديـدگاه       .هاي مختلف مورد بررسي قـرار داد      توان از ديدگاه  مي
ايـن  . رودشناسي تحليلي يونگ است كه از موضوعات عمده در نقد ادبي بشمار مـي               روان

ه هـاي منظومـ  پژوهش درصدد است تا دو عنصر آنيمـا و آنيمـوس را در روان شخـصيت       
دادهـاي    ثيـري شـگرف در ايجـاد حـوادث و روي          تأاين دو عامل،    . مورد تحليل قرار دهد   
. هاي داستان را ايجاد كرده اسـت      هاي كشمكش در ميان شخصيت    داستان دارد و زمينه   

الگوي آنيما در وجود فرامرز، شيده، تمرتاش، خواستگاران هنـدي و يـالن ايرانـي و                كهن
نوگشـسب تبلـور يافتـه اسـت و ايـن دو آركـي تايـپ،           الگوي آنيمـوس در وجـود با      كهن

اين پژوهش درصدد است    . هاي مختلف برانگيخته است   هاي داستان را به كنش    شخصيت
  . تا عوامل ايجاد كننده آنيما و آنيموس را بر اساس نظريات يونگ مورد بررسي قرار دهد

  ها كليد واژه
  . نيموسالگو، قهرمان، آنيما، آنامه، نقد، كهنبانوگشسب

                                                      
 Bahramirahnama@yahoo.com 
  tavoosi mahmoud.@yahoo.com 
***  mahoozi@riau.ac.ir 
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  مقدمه
 كهن الگوها، يكي از مباحث عمده در نقد ادبي است كـه توسـط كـارل گوسـتاو                

وام گرفتـه اسـت،     » قديس آگوستن «يونگ، ايده سرنمون را از      «. يونگ مطرح شده است   
خـودي خـود پديـد      هـايي كـه بـه     گويد؛ انديـشه  هاي اصلي سخن مي   جا كه از انديشه   آن

توان به زبـان سـاده      هاي اصلي را مي   اين انديشه . تتر است هي مس نيامده، بلكه در فهم اال    
تايپ كه در فارسـي     ادراك مفهوم واقعي آركي    «)7: 1376مورنو،  . (»ناميد» آركي تايپ «
و يا مانند آن ترجمه شدة      » الگوكهن«،  »صورت نوعي «،  »صورت ازلي «،  »صورت مثالي «

ه مقـصود يونـگ بـوده، بكـار         چتر از آن  ها سطحي چندان آسان نيست و در برخي نوشته      
ــده اســت  ــرده ش ــن . ب ــگ كه ــر يون ــي اســت   از نظ ــاه جمع ــواي ناخودآگ ــا محت   الگوه

)Collective Unconscious (هاي كه بالقوه در روان آدمي موجود است و به سبب انگيزه
عبارت ديگر خود را بـه خودآگـاه        شود و به  دروني يا بيروني در خودآگاه آدمي پديدار مي       

وار و عـام روان آدمـي       الگوها، همان مظاهر و تجليات نمونه     طور كلي كهن  به. شناساند  مي
آركي تايپ، نمونة نخست يا الگويي است كه از         «) 339: 1369جونز و همكاران،     (.»است

تـرين  تـرين و اساسـي    اي مجـرّد اسـت كـه نماينـدة نـوعي            شود؛ ايده روي آن رونويسي مي   
گـرا و    الگوي نياكان كهن. هاي هنري است  ر و رهيافت  ها و اساطي  خصوصيات مشترك داستان  

ــت    ــان ماس ــراث نياك ــي و مي ــاه جمع ــصول ناخودآگ ــاني، مح ــادن،  (.»جه    )39: 1386ك
الگوهــا، مــاهيتي جهــان شــمول دارد و موجوديتــشان از  كهــن«: يونــگ معتقــد اســت

 )60: 1388بيلـسكر،   . (»گيري مغز و ذهن انسان در طول تاريخ ناشي شـده اسـت             شكل
شناسـي  ، يكي از اين كهـن الگوهاسـت كـه نقـشي پـر رنـگ در روان                 2 و آنيموس  1آنيما

به عنصر مادينه در روان مردان، آنيمـا و بـه عنـصر نرينـه در روان            .  دارد 4 يونگ 3تحليلي
الگو تهي نيـست و   به اعتقاد يونگ هيچ زن و مردي از اين دو كهن          . زنان، آنيموس گويند  

ــسياري از عمــل ــشر ا ب ــراي تبيــين . ت گرفتــه اســتنشأز ايــن دو عامــل كردهــاي ب ب
نامه مـورد تحليـل و بررسـي نگارنـده     الگو، منظومة بانوگشسبكردهاي اين دو كهن    عمل
ق و از شـرح چهـار واقعـة جداگانـه           . ه اين منظومه، متعلّق است به قرن پـنجم         «. است

  . ديگر چندان ارتباطي ندارد تشكيل يافته است كه با يك

                                                      
1 - Anima 
2 - Animus 
3 - Analytical Psychology 
4 - Jung 
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.  بـردار حماسـة ايـران اسـت         ختر رستم و يكي از زنان پهلوان و نـام         بانوگشسب، د 

رفت و مبارزان را به يـك زخـم دونـيم و            پهلواني وي چندان بود كه به جنگ شيران مي        
بر سر اين دختر زيبـاي پهلـوان،        .  ساختشاهان و اميران را اسير و پيرو فرمان خود مي         

ن كاووس درگرفت و رستم و كاووس بـراي          سخت ميان بزرگان ايران و درباريا      اي  مناقشه
ميان ايرانيان از همه دليرتر بود، دادنـد        در  يل، او را به گيو، پسر گودرز كه         مساختم اين   

اما بانوگشـسب پهلـوان، نخـست بـا گيـو      .  تا مناقشات فرو نشيند و نزاع از ميان برخيزد       
.  صـالح بـاز آورد  ا را بهدرآويخت و او را به بند افگند تا رستم به سرزنش وي رفت و كاره 

ــزاد     ــرده اســت، ب ــام ب ــي ن ــه بزرگ ــه از او ب ــه فردوســي آن هم ــژن ك ــن زن، بي   .»از اي
الگوي آنيما در وجود اشخاصي چـون؛ فرامـرز،     در اين منظومه، كهن    )303: 1378صفا،  (

  الگـوي آنيمـوس   شيده، تمرتاش، خواستگاران هندي و يالن ايراني تجلّـي يافتـه و كهـن    
ــرده اســت در وجــود بان ــه بررســي  . وگشــسب خودنمــايي ك ــژوهش ب ــن پ ــابراين، اي بن

هاي بروز آن را الگو در اشخاص اين داستان پرداخته، زمينههاي اين دو كهن كاري خويش
  .مورد بررسي قرار داده است

  :شود پيش از ورود به بحث سه پرسش اساسي مطرح مي
  ؟هاي داستان استتآنيموس در شخصيگيري آنيما و چه عواملي باعث شكل. 1
  هاي داستان وجود دارد؟هاي مختلف آنيما در شخصيتآيا جنبه. 2
  آراي يونگ تا چه ميزان در اين منظومه قابل بررسي است؟. 3

   تحقيقةپيشين
الگوهـا بـه رشـتة تحريـر درآمـده و           هايي بسيار در مورد نقد كهـن       تاكنون مقاله 

توان بـه   معاصر مورد بحث قرار گرفته است كه از آن ميان مي          بسياري از آثار كالسيك و      
آنيمـا و راز اسـارت خـواهران        «،  )1386(»تحليل داستان سياوش بر پايه نظريات يونگ      «

، )1392(»الگـوي پيــر خــرد در شــاهنامه بررســي كهــن«، )1387(»راه در شــاهنامه هـم 
، )1381(»يـه يونـگ   تحليل اسطوره قهرمان در داستان ضحاك و فريدون بر اساس نظر          «
هاي انجام اما در بررسي . اشاره كرد ... و) 1388(»نظريات يونگ در رمان شازده احتجاب     «

روش تحقيق، تحليلي است و     . شده، موضوعي منطبق با موضوع تحقيق حاضر يافت نشد        
نامه به  جامعة آماري تحقيق، بانوگشسب   . هر عامل جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است       

  . انگيز كراچي از انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استتصحيح روح
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  نامهيما و آنيموس در منظومه بانوگشسب آن دو كهن الگويبررسينقد و 
   آنيما-1

شناسي يونگ و آن    تايپ روان انگيزترين آركي ترين و از طرفي دل    آنيما، پيچيده  «
مردان، كسي را دوسـت     . شودمتجلّي مي » مادر«و  » زن« است كه به صورت      1تصوير روح 

روان انـسان، دوجنـسي و در   . هاي روان زنانـه آنـان را داشـته باشـد    دارند كه خصوصيت 
خـصوص در تـصاوير كتـب       معارف بـشري از قـديم انعكـاس وسـيعي داشـته اسـت؛ بـه               

هـر  : گويدالمثل آلماني مي  يك ضرب . كيمياگري غرب به انحاي مختلف اشاره شده است       
آنيما، تجسم تمـامي    «) 55: 1371شميسا،  (» .حواي خود را در اندرون خود دارد      مردي،  
احـساسات، خلـق و خوهـاي مـبهم،         : هاي رواني زنانه در روح مرد است، هماننـد        گرايش
ت عـشق شخـصي، احـساسات          هاي پيامبرگونه، حساسيت  مكاشفه هاي غيرمنطقي، قابليـ

نظـر يونـگ،    به «)271: 1381يونگ،  . (»اهنسبت به طبيعت و سرانجام روابط با ناخودآگ       
آنيما زني خاص نيست و شكل مشخص آن در روان فرد، بستگي بسيار زيـاد بـه دانـش                   

ثيراتي كـه در طـول      تأشخصي مرد از زنان دارد كه ريشه در ارتباط او با مادر دارد و نيز                
  )94: 1387سنفورد، (» .ده استرشد از زنان ديگر بدست آور

ت گرفته است   نشأالگوهاست كه از بخش نيمه خودآگاه انسان         كهن آنيما، يكي از  
 آنيما، روح مرد است، البتـه نـه روح بـه          « .و آن شامل تجارب زنانگي در وجود مرد است        

مفهوم مسيحي آن كه بر ذات شخصيت با نشاني از ابديت داللت دارد، بلكه روحـي كـه                  
) 58: 1374فوردهام،  (. »صيت است كنند، يعني بخشي از شخ    هاي بدوي تصور مي   انسان

ها، محرّك اصـلي كارهـايي      ثير آنيماست و آنيماي درون آن     تأروان مردان، هميشه تحت     
كه ها نام جلوه كرده است، چنان     آنيما در ادبيات ملل با ده     «. زندها سر مي  است كه از آن   

، سهراب  »حوا «، ميلتون در بهشت گمشده، او را      »تريس«بئادانته در كمدي االهي، او را       
و » حوري تكلّم بدوي  «و  » خواهر تكامل خوش رنگ   «،  »زن شبانة موعود  «سپهري، او را    

در . انـد خوانـده » معـشوق جفاكـار  «و گـاهي  » معـشوق خيـالي   «سرايان كهـن، او را      غزل
خوانده شده است و شاعران عرب از جن و تابعه كه » پري«هاي عاميانه، گاهي آنيما  قصه

  )55: 1383شميسا، (» .اندكنند، سخن گفتهقا ميبه آنان شعر ال
بعد از مرگ بـر روان مـرد مـؤمن    ) دين و وجدان(ئنادر آيين و شريعت مزدايي، د   

چـه پرهيزگـار و چـه       ) رسـي حـساب (پس برنـدش آن روان را بـه آمـار         «. يابدتجلّي مي 
ي به پذيره رسد،    گاه او را گاوپيكر   ، اگر آن روان پرهيزگار است در راه، آن        )كار  گناه(دروند

                                                      
1 - Soul - image 
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ديگر كنيز پيكري به پـذيره رسـد،   . فربه و پرشير كه روان را از او كامگاري و رامش رسد 

ديگـر  . نيكوتن، سپيد جامه، پانزده ساله كه از مه نيكوتر است كـه روان بـدو شـاد شـود                  
بستان پيكري رسد پربار، پر آب، پر ميوه، بس آباد كه روان از آن شادي و غناي انديـشه             

باشـد كـه آن روان،      . اين نشان را به جهان پيش از آمار بينـد         .  كه بوم بهشتي است    رسد
پرسد كه تو كيستي؟ مرا ايـدون گمـان اسـت       . يكي يكي را چون به پذيرة او آيند، برسد        

ام، اي  مـن وي  : ايشان ايدون يكي يكي پاسخ گوينـد      . كه همه آسايش و آساني به توست      
كه تو آن نيكي كردي، مـن تـو را   هنگامي.  تو ورزيديام كهپرهيزگار، دين تو، آن كنشي   

ديگر تا ابد او را رها نكرد و بـا او يكـي شـد و بـدين                  «) 135: 1385دادگي،  (».ايدر بودم 
 نيز  2سوفيا) 241: 1364پورنامداريان،  (». دوباره تحقق يافت   1 ماده نخستين  –ترتيب، نر   

حيات يـا روح مادينـة      أ ي همان مبد  سوفيا يا حكمت االه   «. گر آنيما در ادبيات است      بيان
سـوفيا، رمـز    . شـود جهان است كه به صورت زني آسماني نژاد و خورشيدي متمثّل مـي            

در انجيـل  . 3است و معـادل لوگـوس  ) اورشليم(نيروي قدسي، ملكوتي و مادينه شهر مادر   
 ».شـود  صورت كبوتر يـا پرنـدة عـشق مجـسم مـي           يوحنا، نمونة روح خالقّي است كه به      

  )160: 1368ي، ستار(
ساز حوادث مختلف نامه، تجلّي آنيما بر افراد داستان، سبب بانوگشسبدر منظومة

و » پـري «هـاي داسـتان، روح خـويش را بـا آنيمـايي كـه               آن هنگام كه شخصيت   . است
يابند و نيز ضميرناخودآگاه آنان، يك نقش       سان مي   افكنند، يك ها مي بر آن » بانوگشسب«

ت آن    خـويش احـساس مـي    زنانه را در وجـود       هـا  كنـد، درصـدد بدسـت آوردن و مالكيـ
 منفي كه بـه بررسـي       -2 مثبت   -1:آنيما در اين منظومه، نمادي دو سويه دارد       . شوند مي

  .ها خواهيم پرداختهريك از آن

  آنيماي مثبت 1-1
  آنيما به شكل پري 1-1-1

كـه  هنگامي. تجلّي يافته است  » پري« آنيما در فرامرز به شكل معشوق در هيأت         
او به همراه بانوگشسب به نخچير كردن شتافتند، با گوري مواجـه شـدند كـه از شـيري                   

 با گرزي بر سر شير زد و او را          ها پناه آورده بود كه بانوگشسب     شرزه گريخته بود و به آن     
  . يك پري درآمدتأهيسپس آن گور به . قتل رساندب

                                                      
1 - Primordial and Rogyne 
2 - Sophia 
3 - Logos 
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 زنــــــاگاه پيــــــدا بـــشــد يـــك جــــــوان

 ــــدار چـــون مــــاه تابنــده بـــود    بــه ديــ
 بگفتـــــش كــــه اي مــــــاه روي زميـــــــن
ــد     ـــاه منن ـــر در پنـ ــه سـ ـــر ب ـــري سـ  پــ

 

ـــرو روان     ــو ســـ ـــد همچ ـــاه قــ ــه رخ مـ ك
ـــود   ـــده بــ ــا بنــ ـــاه ت ـــش ش ـــع رخ ...مطي

»عــين«منــــم پــــادشــــــاه پـــــري نــــام 
فـــــــزون از درختــــــان سپــــــاه مننـــــد

)37-31، ب 58 -57ص: 1382نامه، بانوگشسب(  
جاست كه عنصر مادينه بر فرامرز سايه افكند و او دلباخته پادشـاه پريـان               در اين 

ديگـر مـشتبه      هاي سايه را در بردارد و گـاهي هـر دو بـا يـك              عنصر مادينه، ويژگي  .  شد
شـود،  فرافكني موجب مـي   «.ديگر تميز داد    ها را از يك   توان آن شود كه با فرافكني مي     مي

جويش بوده و فكـر     ومرد به هنگام اولين برخورد، پندارد او همان زني است كه در جست            
اش بخواننـد  اش شودكه همه ديوانه شناخته است و چنان شيفته    كند او را از پيش مي     مي

اي كه شوند، به گونه گونه هستند كه فرافكني عنصر مادينه را موجب مي        و اين زنان، پري   
هـا انـواع   دهد و دربـارة آن ها نسبت مياي را به آن  هرچيز افسون كننده   مرد، كم و بيش   

آنيمـايي كـه در وجـود فرامـرز شـكل           ) 278 -275: 1381يونگ،  (».بيندها را مي  خواب
تـصوير  ت أهيتوانـد در    آنيما مـي  «. ثير پرورش او، توسط بانوگشسب است     تأيافته، تحت   

ثير سيماي  تأدرحقيقت، او تحت    ) 64: 1376مورنو،  (».همسر درآيد ت أهيمادر بعدها به    
دهـد،  بانوگشسب كه صورت مادر مثالي اوست و الية پنهان شخـصيتش را تـشكيل مـي               

  .شودباختة پادشاه پريان مي دل
. آنيما خواهان زندگي است چـه خـوب و چـه بـد، چـه زيبـا و چـه ناخوشـايند            «

هـم  . ورت مـار بهـشت    تواند به صورت نماد فرشته درآيـد و هـم بـه صـ             درنتيجه هم مي  
، پري دريايي، فرشتة رحمت يا دختـري زيبـا باشـد و هـم مـاده ديـوي                   1تواند سيرن  مي

عالوه بر آن،   . مكدكند و شيرة جانشان را مي     كار كه مردان جوان را فريفتة خود مي         فريب
) 63: همـان .(»ببر، مار و پرنده نيز كشش و التفـات دارد : آنيما به برخي از حيوانات نظير   

  .شود تا فرامرز عاشق پري شودصر مادينه سبب ميعن
 فرامــــــرز از آن صـــورت از دســت شـــــد   

 
ـــد    ــست شـ ـــاشقي مـ ـــي عــ ـــام مــ زجـــ

)45، ، ب58ص: همان(  
ها، از قدرت سحر و افسون كردني ويژه برخوردارند كه گاهي زمينة عـشق و               پري

 ايـزدان فراوانـي و      –ان زن   هـا در يـك زمـ      پري«. سازندها مهيا مي  عاشقي را در داستان   
 گاهي بـا ايـزدان و     3هاي يوناني  و پري  2هاي هندي زايش بودند و در اين نقش مانند پري       

ت جنـسي                  پهلوانان و نران اساطيري وابستگي و رابطه داشتند و اين رابطه بناچـار ماهيـ
                                                      
1 - Cyren 
2 - Apsaras 
3 - Mymph 
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عنـوان محبـوب و همـسر خـويش         هـا بـسياري از يـالن را بـه         در اسـاطير، پـري    . داشت
هـاي  هـاي بعـدي در اثـر دخالـت ارزش    گزيدند و گاهي مطابق افسانه كه در زمـان       برمي

كـرد و   جا شده بود، اين آميزش و همسري جنبة اغوا و فريبندگي پيدا مـي             اخالقي جابه 
   ».انجاميـد در فرجام بـه آوارگـي، گزنـد و گـاهي اوقـات مـرگ پهلـوان و محبـوب مـي                     

ان فرامرز را تحـت تـسلّط خـويش درآورده          پري، تمام روح و رو    ) 11: 1378سركاراتي،  (
  :كوشد تا نشاني از جايگاه او بيابدبنابراين فرامرز مي. است

ـــري   ـــش پـــــ ـــايش بگفتـ ـــرسيد جـ  بپـــ
 ســه ســاله ره اســت تـــــا بــه جــاي اندريــست

 

كـه شـش مـــاه بـاال ســه ســـال انــــــدري       
ــا آن پريــست  وز آن جــــــاي شــش مـــــاه ت

)27-26، ب58ص: همان(  
» دست نيافتني بودن پري«سان يافت، اما  فرامرز دل و جان خويش را با پري يك

  .او با پري بدرود كردسرانجام مانع ازدواج او شد و 
ـــرد   ــشنــود كـ ــو خ ـــورتش دل چ ــدان صـ  ب

 

ــسنديـدش آن  ـــرد پ ـــدرود كــ ـــاه و پـــ گــ
)48، ب58ص: همان(  

  آنيما به شكل معشوق 1-1-2
به  تصوير ذهني مرد از زن در اولين برخوردش پس از حمل بر مادر،              آنيما چونان    «

شود؛ معشوق و محبوبي كه در نظر مرد تمثال نجيـب           گر مي صورت معشوق و محبوب جلوه    
كـه وجـود ايـن تـصوير        اما ايـن  . االهه مانند دارد، نهايت كمال و همه خوبي و مهرباني است          

هاي و مبناي جذب به معشوق است، بيانگر سرچشمهآرماني از زن يا آنيما در روان مرد علّت 
شيده، فرزند افراسياب آنيماي خـود      ) 96: 1383ستاري،  (».اي است همانند و عميق اسطوره   

آنيما نقشي فعال در او بازي كرده و سخت درصدد است         .  را در وجود بانوگشسب يافته است     
يز دهد، زيـرا آنيمـا   ي را از آنيما تم   براي مرد دشوار است كه خودش     «. تا او را از آنِ خود كند      

اما آنيما وجود دارد و مهم است كه مرد بتواند به اين تمايز پـي ببـرد، زيـرا او                    . نامريي است 
  )63: 1376مورنو، (».اي خودمختار يكي شودتواند با عقدهنمي

ـــت   ــشــق ســوخـ ـــش ع ـــده از آتـ  دل شيـ
ــشـت   ـــار گ ـــاهش گـــرفتــ ـــف سيـ ــه زلـ  ب

 

ــ  ـــو آتـ ــت چــ ــساره اش برفروخـ ـش دو رخـ
بــه چــشمش جهــــان چــون شــب تــار گــشت

)496 -495، ب94ص: 1382نامه، بانوگشسب(  
دانـد ازدواج بــا بانوگشــسب  او در ايـن منظومــه نخـستين كــسي اســت كـه مــي   
به اعتقـاد يونـگ، آنيمـا       «. سرانجامي نيك براي او ندارد و به فرجام اين عشق آگاه است           

آنيمـاي  ) 64: 1370يونـگ،   (»شـود  يا حامل وحي ظـاهر مـي       گاهي به شكل منبع الهام    
مثبتي كه در وجودش رخنه كرده، الهام بخش اوست و او را نسبت به خطـرات راه آگـاه                   

  .ساخت
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ـــريار   ــشـــتن شهــ ــر خويـ ـــرزيد بـ  بلــــــ
 زديــــده دلـــــش سخــــت شــد مبتــــال    

 

ـــار    ـــد روزگـــــ ـــت از بـــ ـــرسيد سخـ بتــ
ـــردا   ــه گـــ ــد ب ـــرو ش ـــال فـــ ـــر ب ب بحــ

)498-497، ب94ص: انهم(  
ــرد اســت « ــانوي روح م ــزرگ ب ــا، ب ــاوري، (».آنيم ــه ) 190: 1374ي ــايي ك آنيم

 كرده كه تمام هستي و      بانوگشسب بر دل شيده افكنده، او را مبدل به عاشقي دل خسته           
  . زندگي شيده را تحت كنترل خويش درآورده است

 گـــل ســـرخ او گـــشت چــــون زعفـــــــران 
ـــد س ــت    قـ ــم گرف ــان خ ــون كم ـــرو او چ  ـ

 ســـراپاش لــــــرزنده چـــــون بيـــــد مانـــد 
 نــه يـــــاراي صبــــر و نــه پـــــاي گريــز      

 

گـــــرفته بهـــــار جمــــالــــش خــــــــزان 
ـــرگرفت ـــرشكش روان بـــ زميــــــن از ســـ
زديـــــده بـــســي خـــــون دل بــرفـــشــاند

ــك   ـــل روان اش ـــو سيـ ــشمش چ ـــزدو چ ري
)506 -503، ب94ص: همان(  

بـاختگي او آگـاه       كه پيران ويسه، افراسياب و سـران تـوراني از مـاجراي دل            نگاميه
توانـست بـدون    اما شـيده نمـي    . شدند، درصدد برآمدند تا او را از اين عشق منصرف سازند          

 بانوگشـسب بـا جـان و روح او آميختـه شـده بـود و                 .آنيماي وجودش به حيات ادامه دهد     
آنيما، سرنمون نفس زندگي اسـت و بـه         «. پذير نبود نجدايي ميان آن دو هرگز برايش امكا      

آنيما زنـدگي نهفتـه در پـس        . كندهاي ضمير ناآگاه را برمال مي     ترين وجهي همة ويژگي     به
هـا،   ها، انگيزه ، واكنش آگاهي است؛ عنصري پيشين و ماقبل تجربي كه در پس همة احوال           

انـي بـه خـودي خـود روي     اي اسـت كـه در زنـدگي رو   ها و همة آن چيزهاي نهفته     كشش
دار زشـت و زيبـا،       آنيما موجودي تو خالي نيـست، بلكـه دم جـاودانگي و دوسـت             . دهد مي

تواند بـدون بانوگشـسب     اما شيده نمي  ) 65: 1376مورنو،  (».زندگي خوب و بد، هر دو است      
  .به زندگي ادامه دهد، پس دست به خودكشي زد تا جان خود را از اين زندگي رها كند

ــس ـــرد روي وزآن پ ـــدر كـــ ـــوي پـ ــه سـ   ب
 ســــر خـــود بــه خنجــــر ببــــرّم كنــــــون  
ــتاب   ــشيد از ش ـــر ك ـــن و خنـجــ ــت ايـ  بگف

 

ـــدم آرزوي    ـــرگ آمــــ ـــگ مــ ـــزين ننـ كـ
ــرين عــشـــق در خـــــاك خــون  بــريــــزم ب
ـــاب   ـــت افــراسيـ ـــر و دســ ـــرفتش ســ گـ

)543 -541، ب97-96ص: همان(  
اي كه شخص قـدرت     ويي و فريبندگي برخوردار است، به گونه      آنيما از قدرت جاد   

اين آنيما كه تمام ابعاد شخصيتي شـيده را تـسخير كـرده      . تشخيص آن را از سايه ندارد     
است، او را مبدل به فردي زودرنج و پرخاشگر ساخته كه تنهـا عـالج كـار خـويش را در                     

  .خودكشي يافته است
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  گشسب به ماه و سروآنيماي مثبت در تشبيه بانو 1-1-3
هاي آنيما در اين منظومه، توصيف بانوگشسب به ماه و سـرو اسـت             از ديگر جلوه  

  .فريب استها، استعاره از معشوق زيبا و دلكه هريك از آن
ــود   ـــاه بـ ـــراه آن مــــ ـــرز همـــ  فــــرامـــ

 
كـــه دلخــــــواه آن مــــــــاه شــــــاه بـــود  

)70، ب60ص: همان(  
  

  چـــون مـــــاه و مهـــريكـــــي روز همـــــراه
 

چهــربــرافــــروخته هـــر دو چـــون مــــاه    
)71، ب60ص:همان(  

  
 مهـــــي ديــد رخــشــان بــر افــراز تخــت     

 
ــي   ـــده ب ـــت  ش ــشته بخـ ـــرك برگ دل آن تـ

)602، ب101ص:همان(  
  

ــاه     ــاه ش ـــن ز درگ ـــدم مـ ـــن آمــ ــه كيــ  ب
 

ـــاه    ــسـار مــــ ــه رخ ـــر دارم ب ـــون مهـ كنــ
)605، ب101ص: همان(  

  . الگوي آنيماستر ابيات باال، ماه مبين كهند
در دوران ) 552: 1378يونـگ،  ( ».ماه با اصل زنانه يكي است «:يونگ معتقد است  

ماه در دوران ماقبل تـاريخ و اوايـل دوران          «. باستان ماه مورد تقدس و ستايش مردم بود       
ماه در مصر تات    خداي  . تاريخي در فرهنگ مديترانه و آسياي غربي جنبة الوهيت داشت         

نانـا، نـامو، سـين و هـور ناميـده و پرسـتش              ) سومر، اكاد، كلده و آشور    (النهرينو در بين  
در يونـان   . خذ فنيقي داشت كه بـر نـام طـور سـينا قـرار گرفـت               مأسين، بيشتر   . شد مي

در روم باسـتان، ديانـا، خـداي        . باستان، آرتميس، خداي ماه و آپولو، خداي خورشيد بود        
 و در اوستا    -mása-/máhaدر هند و ايراني باستان      . شددختري زيبا تصور مي   ماه بود كه    

 درخت با عنصر مادينه در ارتباط است )56 -55: 1380قرشي،  (».مااونگهه، ايزد ماه بود
  .و درخت سرو، استعاره از معشوقي بلند قامت چون بانوگشسب است

ــت   ـــرو آزاد راس ـــون ســ ـــد چــ ـــدي دي  قـ
 

د كـز رشـك او مــــاه كاســـت         رخـــي ديـــ   
)486، ب 93ص: همان(  

  
 زقــــدش كــه شــد ســــــرو را پــا بــه گـــــل 

 

زلعلـــش كــــه بــــد راحــــت جـــــــان ودل 
)839، ب116ص: همان(  

زردشــت، درخــت ســرو را از بهــشت بــه زمــين «بنــا بــه اعتقــاد ايرانيــان قــديم
ر توصـيفي از بلنـد قـامتي        گـ   بنـابراين، درخـت سـرو بيـان       ) 72: 1372آزادگان،  (».آورد
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بازنـد و مـسحور   بانوگشسب است و عاشقان اين منظومه بـا ديـدن قـد او بـدان دل مـي         
  .شوندمعشوق خويش در درون مي

  آنيماي منفي 1-2
آنيما در نقش منفي اغلب در عرصة جهاني به صورت مادر وحشتناك، جادوگر،             «

نده بود و ملوانـان را بـا صـداي    اي كه نيمي از تنش زن و نيمي پر    فرشته(ساحره، سيرن   
اسـت  ... روسپي و زن جادوگر كه همراه با شهوانيت، تـرس، خطـرو           ) كردخود شيفته مي  

جنبه منفي آنيمـا در ادبيـات غربـي بـا اسـامي             «) 164: 1383گرين،  (».شود  پديدار مي 
يات اسامي آنان در ادب   . ترّحم شناخته شده است   متعدد از جمله زن مهلك و بانوي زيباي بي        
توان آن را با توجـه بـه ادبيـات كهـن فارسـي،              فارسي و ادبيات شرق معروف نيست، اما مي       

 )64: 1383شميـسا،   ( ».معشوق جفاكار و با توجه به بخـش دوم بـوف كـور، لكّاتـه خوانـد                
ملكـه شـب در     ( نامنـد مي» 1زن شوم «فرانسويان اين تجسم شخصيت عنصر مادينه را        «
پريان دريايي نزد يونانيان و     ). نمونه ماليم همين عنصر است    لبك سحرآميز موتزارت،    ني

هـاي خطرنـاك    گر، جنبه   ها به مثابة سراب ويران    هاي ساحل نزد آلماني   آواي تخته سنگ  
نامـه آنيمـاي    در بانوگشـسب  ) 274 -273: 1381يونـگ،   (» .همين عنصر مادينه اسـت    

شـكل يافتـه اسـت كـه بـه      منفي در وجود تمرتاش چيني، پادشاهان هند و يالن ايراني        
  . ها خواهيم پرداختبررسي هر يك از آن

  آنيماي منفي در تمرتاش چيني 1-2-1
ؤول باسارت درآوردن بانوگشـسب شـد، بـسان         مس آن هنگام كه تمرتاش چيني،      

نهنگي دمنده، تيغ رخشان را به چنگ گرفت و به نزد بانوگشسب رفـت، امـا ناگهـان بـا                    
  .ه و والة او شدباخت و شيفت ديدن او بدو دل

 چـــــو رخــســـار بــانـــــو نكــو بنگريـــد    
 مهـــــي ديــد رخــشـــان بــر افـــــراز تخـــت 
ــت   ـــزش ز دس ــشـــير تيــــ ـــاد شم  بيــفتـ

 

تــــو گفتــــي دگـــــر خويــشـتن را نديــد     
ــي  ــشــد ب ــت  ب ــشـته بخ ـــرك برگ دل آن تـ

ز جــــام مــــي عــشق گـــــرديد مــســت    
)603 -601، ب102 -101ص: همان(  

شود كه در عالم خارج، زنـي را بيابـد كـه            به اعتقاد يونگ، مرد زماني عاشق مي      «
در ايـن حـال،     . چه كـه در ناخودآگـاه جمعـي دارد، بـشود          خصوصيات وي منطبق با آن    

شخص عاشق شده و نيرويـي عظـيم و شـگفت كـه در ناخودآگـاه وي وجـود دارد، او را                    
او ) 63: 1354اردوبـادي،   (».كشاندبوب مي اختيار به جانب معشوق و مح     كوركورانه و بي  

                                                      
1 - Female Fatal 
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كــه درابتــدا هــدفش باســارت درآوردن بانوگشــسب و كــسب امتيــاز ســلطنت از ســوي 
افراسياب است، با ديدن بانوگشسب تغيير ماهيت داد و با آنيمايي كه او بر دل و جـانش                  

  .قدم ازدواج با او شدافكند، پيش
 بگفتـــــا كــــه اي دختـــــــر پيــلتــــــــن 

 ـــــن آمـــدم مـــــن ز درگـــاه شــــاهبـــه كيـ
ــشـت   ـــدار گـ ـــداي ديـ ـــده شيــ ــرا شيــ  تـ
ـــر   ـــت اسيـــــ ــا كنونـ ـــدم تـ ـــدان آمـــ  بـ
 چـــــو چـــشمم كنـــون ديـــد ديـــــدار تــــو
 همـــان بـــه كـــه بانـــــوي خانــــــم شـــوي 

 

ـــن   ـــت مــ ـــودي دل از دسـ ـــه يــك ره ربـ ب
ـــاه   ــه رخــســـار مــ ـــر دارم ب ـــون مهـــ كنـ

ـــ   ـــري را خ ـــان گــوهـ ــه جــ ــشتب ريدار گ
رســانم بــــدان خــســـرواني ســريــــــــر   
بــه يكبـــاره جـــــان شــد خـــــريـــــدار تــو 
...انيــــس دل و قــــــوت جـــانـــــم شــــوي

)609 -604، ب 101ص: همان(  
او بانوي جان من و كسي است كه مـردان را در عـشق و               . آنيما يك اغواگر است   «

فوردهـام،  (».كنـد دارد و بـه فنـا محكـوم مـي         مياندازد، به فعاليت وا     نوميدي به دام مي   
عنصر مادينـة وجـود او بـه عواطـف، احـساسات و خلـق و خـوي او جهـت                     ) 59: 1374

تواند مرد را   آنيماي منفي مي  . دهد، اما اين عنصر براي او عفريت مرگ را در پي دارد            مي
هيجانـاتي  مردي كه تحت تسلّط آنيماي خود قـرار بگيـرد، قربـاني             «به هالكت برساند؛    

  )59:همان(».غيرقابل كنترل خواهد شد
رحمي خاصـي، او را      اما بانوگشسب به عشق تمرتاش چيني توجهي نكرد و با بي          

  .با شمشير دوپاره كرد و سراپرده را با خون او رنگين ساخت
ــوار   ـــاد خ ـــرد و افتـ ـــش كــ ـــاره تنــ  دوپــ
ـــون    ــوج خـ ــر م ـــرده پ ـــر ســراپـ  ســراســ

 

سـار د چـو كـــوه پـر از چـشمه         ز خــون شـــ   
ـــون   ـــون سرنگـ ــوج خــــ ـــاش در م تمــرتـ

)625 -624، ب102ص: 1382نامه، بانوگشسب(  

  آنيماي منفي در خواستگاران هندي 1-2-2
هاي بانوگشسب، آنيما را بر دل و جان سه پادشاه هندي            شنيدن توصيف زيبايي  

هاي او شدند و بـدو      ا، مسحور زيبايي  ههاي جيپور، چيپال و راي گزين افكند و آن        به نام 
باختند و از سرزمين هندوستان رهسپار كشور ايران شدند تـا آنيمـاي درون خـود را                   دل

  .جست و جو كنند
ـــده   ـــو نــديــ ـــار بــانـــ ـــد گرفتــ  شـدنــ

 

ـــدند     ـــده ش ـــر از شنيـ ــشقـش اسيـــ ــه ع ب
)684، ب106ص: 1382همان (  

دارد و مرد به ياري آن تصوير، فطرت زنان         در مرد، تصويري جمعي از زن وجود        «
كوشـد دل زنـي را      كند، زيرا مرد مـي     فعال ايفا مي   يدر زناشويي، آنيما نقش   . يابدرا درمي 

بربايد كه با زنانگي ناهشيارش به بهترين نحو سازگار باشد، يعني زني كه بتواند فرافكني               
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 اصــلي انجــذاب محتويــات بانوگشــسب، محــرّك) 62: 1376مورنــو، (».روح او را دريابــد
ها با   و اين گونه است كه آن      رود   بشمار مي  ناخودآگاه جمعي بشر در روان اين سه پادشاه       

هاي بانوگشسب، آنيماي مورد نظر خود را در وجود او يافتند و از             شنيدن توصيف زيبايي  
اما . ازندسرزميني ديگر به ايران آمدند تا با آنيماي درون خويش اتّحاد و يگانگي برقرار س

أت يك زن مهلك و عاري از رحم وشفقت بتصوير درآمد، در برابر آنان              هيبانوگشسب در   
  .ها تاختمهري تمام بر آنايستاد، نيزه بر دست گرفت و با بي

ـــر را بخــســت  ــشتــه گــشت و دگـ  يكـــي ك
 

جــا بجــستچــــو راي آن چنـــــان ديــد ز آن 
)786، ب113ص :همان(  

  ر يالن ايرانيآنيماي منفي د 1-2-3
گيو، توس، زنگة شـاوران، اشـكش و گـرگين مـسخّر آنيمـاي              :  يالن ايراني چون  

ها با شنيدن توصيف رخ، خال، ابرو، چشمان نرگسي، قد سرو، لـب             آن. بانوگشسب شدند 
باختند و هر يك سوداي بدسـت آوردن او           لعل، زلف و زورش كه شهرة آفاق بود، بدو دل         

ديگـر    ردند و براي بدست آوردن بانوگشسب به نزاع با يـك          را در ذهن و جان خويش پرو      
  .ديگر افتادند و هر يك ضربتي بر ديگري وارد ساختند برخاستند، به جان يك

 دليـــــران در آن بــــزم همچـــــون پلنــگ   
 چــــو شــد گفــت و گوهــاي مــــردي دراز    
ـــگ   ــود جن ـــد ب ـــوب و لگـ ــه چـ ــستين ب  نخ
ــود چـــاك   ــينه اش ب ـــو گــل س  يكــي همچــ

ــي ـــت   يك ـــاي و دس ــي پـ ــسته يك   ســرشك
 

دگــرشان به كيـــن بـود و جنـــــگ         ابــا يك  
ـــاز  ـــه هـــم رزم ســـ ـــري ب ـــد از دليــ شـدن
...وزان پــس بــه شمــشــير و تيــــر خـدنــــگ
...يكــي الله ســـان غـــرق در خـون و خـاك           

بديـــن گـــونه رفتنــــد از آن بـــاده مـست          
)875 -866، ب118ص: همان(  

ين ترتيب، آنيماي منفي در وجود پهلوانان ايرانـي بـه شـكل نـزاع و درگيـري                  بد
  .ها آسيب رسيدميان ايشان تجلّي يافت و اين گونه بدان

   آنيموس-2
آنيموس، عبارت است از ته نشست همة تجارب از مرد در ميـراث روانـي يـك                  «

و يك زن داراي بشر يك موجود دو جنسي است و يك مرد داراي عنصر مكمل زنانه . زن
كنند يعنـي   صحبت مي » ين و ينگ  «هاي تائوئيست از      چيني. عناصر مكمل مردانه است   

زن از طريـق عنـصر      « ) 40:1381فـدايي ،    (». شخصيت انـسان    هاي زنانه و مردانه     جنبه
تواند به انكشاف نهفته در شرايط عيني شخصيتي و فرهنگي خود آگاهي يابد و                نرينه مي 

تري دست يابد و در اين صورت، عنصر نرينه بايد از بيان عقايد مطلـق                 يبه زندگي روحان  
 شك در باورهـاي      زن بايد، شهامت و فراخ روحي را كه الزمة        . ناپذير دست بكشد  انعطاف
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توانـد بـا ناخودآگـاه خـود،          مقدس وي است، دارا شود و تنها در اين صورت است كه مي            

بدين سان اسـت كـه      . ساز شود افتد، هم    تضاد مي  اش در   ژه وقتي با عقايد عنصر نرينه       بوي
: 1381يونـگ،  (» .هـاي او را درك كنـد     توانـد خواسـته     شود و زن مي     متجلّي مي » خود«

 درون زنـان پديـد آمـده از          هـاي مردانـه   پذيرد، ويژگي   كه مي   يونگ با اين  «) 294 -293
ي هـا  برآينـد تجربـه   تـر    هاي جنسي نرينه است، اما اين امر را بيش          ها و هورمون    كروموزم

اي از طول تاريخ، زن با مرد زيسته است، پس تـا انـدازه   ه درداند، چ  نژادي زن با مرد مي    
ست و با نام آنيموس     هايي مردانه پيدا كرده ا    هاي مردانه در زن جسته و جنبه        آن ويژگي 

  . ســامان و ســازمان يافتــه و ريــشه دوانيــده اســت     ) زنــان(= آنــان در ناخودآگــاه
دار   در وجودبانوگشسب تجلّي يافته و او وام      » آنيموس«كهن الگوي   ) 59:1354سياسي،  (

 نرينه، كه در وجود او نهادينه       يعنصر. تجارب نژادگي مردان دالور در روان خويش است       
جا كه     تا آن  ،شده، او را در قد و قامت يك مرد و گاهي فراتر از آنان بتصوير كشيده است                

  : به توصيف عنصر نرينگي او پرداخته استگونهسرايندة اين منظومه، اين
 چنـان چـــون بـه خوبيـــش همتــــا نبـــود         
ـــرد  ــشــوروشيــــرافگـــن اندرنبــــ  سلحـــ
 اگــــركــــــوه بـــــودي همــــــــاورد اوي  
 نهنـــــگ ازنهــيبـــــش گـــريـــــزان در آب

 

ـــود    ـــدا نبــ ـــد پيـ ـــش مــاننـ ــه مــرديــ ب
 مـــردنبـــــد كــــس بــه ميــــدان مــــرديش

نمــانـــــدي بـــه روي زميــــــن گـــــرد اوي
پــــرافگـــــند از هيبـــــت او عقـــــــــاب  

)67-64، ب 60ص:1382نامه، بانوگشسب(  
كـردي   او در تمام كارهـاي خـويش ، عمـل         . بانوگشسب، تنها زن اين منظومه است     

 ايـن  دادهـا در  كارهـاي او، سلـسله جنبـان حـوادث و روي    جا كه خـويش  مردانه دارد تا آن  
.  بپردازد  عنصر نرينه روان او سبب شد تا نادانسته به نبرد خويشاوندي با رستم            . داستان است 

 بانوگشـسب،     كردارهاي مردانـة     برخوردار است، با مشاهدة    زال كه از درايت و تيزبيني خاص      
درصدد برآمد تا به رستم هشدار دهد كه مراقب فرزند خود باشد و از رفت و آمـد او جهـت                     

ها جنگاوري ).102-97، ب64-63ص:1382نامه، بانوگشسب( به توران جلوگيري كند     شكار
وجو كرد كه ازسـه ريـشه منـشعب    هاي او را بايد در آنيموس دروني وي جست    و رشادت 

 تجربـه   -2. برد  تصوير قوي از مرد در ناخودآگاه گروهي كه زن بارث مي           -1«: شده است 
كه در طول زندگي با مردان داشته است، حاصل         هايي  خاص زن از مردانگي كه از تماس      

بانوگشسب، تـصويري   ) 41:1381فدايي،  . (» پنهاني مردانه در خود او     ة زمين -3. شودمي
گيـرد،  گونه كه عنصر مادينة مرد از مادر شـكل مـي    همان«. قوي و پررنگ از رستم است     

عنـصر نرينـة دختـر      ثّر است و اين پدر است كه بـه          متأعنصر نرينة زن هم اساساً از پدر        
. دهـد اي ويـژه مـي    هـا جلـوه   بخشد و بـه آن      چون و چرايي مي   خود اعتقادات حقيقي بي   

ثيـري شـگرف در     تأگمان پرورش يافتن او در چنـين محيطـي،          بي) 287:1381يونگ،  (
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هـاي او جـاري   جا كه روحية سلحشوري رستم در تمـام رگ اعمال پهلواني او دارد، تا آن  
گر آن است كه در خاندان نريمان، تنها مـردان اعمـال              گشسب، بيان كردارهاي بانو . است

چنـان    هم(ها  دهند، بلكه دختران نيز پا به پاي آنان و گاهي فراتر ازآن           پهلواني انجام نمي  
كه در نبرد خويشاوندي، بانوگشسب توانست رستم را بـستوه آورد و او را زبـون خـويش                  

بانوگشـسب و   . اي، بـيم ندارنـد      هرگونـه مبـارزه    شوند و از  قدم مي در نبردها پيش   )سازد
جـا كـه اعمـال        تـا آن   ،دار چنين دستاوردي از خانـدان زال هـستند          خواهرش، زربانو وام  

عنـصر  . ها سبب شد تا براي هميشه، نامـشان در شـاهنامه جاويـد بمانـد              سلحشوري آن 
  . بتصوير كشيده شده است» جنگ و پيكار«ها در نرينگي آن

آن عنصر مردانه در زنان است، در جريان فعاليت زنان در خـالل             اصل مذكر كه    «
اين موضوع هنگامي روشن شد كه زنـان نـشان          . هاي جنگ تجلّي مثبت يافته است     سال

ت       ها مي دادند در خالل اين سال     هـايي را كـه از قبـل        توانند به اندازة كافي، اكثـر موقعيـ
اصل مردانه به بانوگشسب،    ) 59:1374فوردهام،  (» .شد، پر سازند  توسط مردان حفظ مي   

دار اموري سـازد كـه خـاص        بخشد تا او را عهده    صفاتي چون دليري و صالبت روحي مي      
گرمي ناديدني درونـي      دهد؛ نوعي دل    عنصر نرينه، به زن صالبت روحي مي      «.مردان است 

 ترين شكل خود، زن را به تحوالت      عنصر نرينه در پيشرفته   . براي جبران ظرافت ظاهرش   
هـاي  شـود، بـيش از مـردان، انگـاره        دهد و حتي سـبب مـي      روحي دوران خود پيوند مي    

اخالقي را پذيرا شود و از همـين رو در دوران گذشـته، در بـسياري از كـشورها، وظيفـة              
سـرنمون  ) 293:1381يونـگ،   (» . وي بـود   ةعهـد  خداونـد بـه     گـويي آينـده و ارادة     پيش

سـازد تـا برتـري       اوسـت و او را وادار مـي        اصلي قـدرت و شـكوه در درون       منشأ آنيموس  
پس او در پيكار با خواستگارانش زره پوشيد و . خويش را در سراسر منظومه بتصوير كشد

  . ها يورش برددست گرفت و به سوي آناز بستن تركش به كمر، نيزه ب
ـــو زره   ـــايه بــانــ ـــران مـ ــشت گــ ــوش گ  پ

 كمـــــر تــــركش خــســــرواني ببــســـت   
 

ــت نهـــان چـشمـه نــــوش گـشـت        به ظلم  
...يكــــي نيــــــزه پهـــلـــــواني بــه دســـــت

)766 -765، ب112 -111ص: همان(  
اصل مردانه شامل انديشة منطقي، ابراز وجود قهرمانانـه و پيـروزي بـر طبيعـت        «

او در سراسر منظومه هرگاه به جنگ روي آورده، پيـروزي را            ). 41: 1381فدايي،  (»است
ت خويش بدست آورده است تا برتري خـويش را بـيش از پـيش بـه همگـان                   در يد قدر  
او در مواجهه با تمرتاش چيني، آن چنان ضربتي بر سر او وارد ساخت كـه او را               . بنماياند

هـا نـشان داد و      دوپاره كرد و نيز، او در نبرد با خواستگاران هندي ضرب شـستي بـه آن               
  :اندها كشگونه قدرت نرينگيش را به رخ آناين
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ـــت    ـــال را دســ ـــال چيپــ ــه چنگـ ـــردب  بـ

ـــن برگرفتــــش بــه كـــردار مــــرد      ز زيـــ
 يكــي كــشتــه گــشت و دگــر را بخــســت    

 

ــشــــرد   ـــت و فـ ـــد او را گـــرفـ كمـــربنـــ
ـــرد   ـــت نبــ ــه دشـ ـــوارش ب ـــداخت خـ بينـ

...جـــا بجــستچــــو راي آن چنــان ديــد ز آن
)786 -784، ب113ص: همان(  

جـو  وبانوان باسـتان جـست    هاي بغ كاريهاني مردانه او را بايد در خويش      زمينة پن 
نقش اجتمـاعي زن در  «. گرفتزن در جوامع كهن مورد ستايش و پرستش قرار مي      . كرد

ها به اين فـالت گـسترده، در آثـار و بقايـاي روزگـار باسـتان                 ايران، پيش از ورود آريايي    
بان آتـش و     در عصر شكارگري، نقش زن، نگه      م.  در حدود ده هزار سال ق     . مشهود است 

» نوسـنگي «م كه بـه دوران  . در هزارة هشتم ق . بدع برخي افزارهاي جنگي بوده است م
شهرت دارد، بوميان نجد ايران كم كم از زنـدگي غارنـشيني بـه حيـات كـشاورزي روي                   

در ايـن دوره،  .  را بنيان نهادندم زندگي مدنيي ساده. كه در هزاره هفتم ق  آوردند، چنان 
يافتنـد و   » ايزدگـونگي «زنان در امور زندگي چندان دخالت و سيطره داشتند كه جنبـه             

مـادر   –اين ايزد بانو  . است يافتند مچون ايزد بانو يا االهة مادر قد      نماد پرستش شدند و ه    
خيـزي بـود، جلـوة آسـماني بركـت و             كه نقش و خويشكاري اصليش بـاروري و حاصـل         

» .ها مورد پرستش ايرانيـان باسـتان بـود        طبيعت بشمار رفت و قرن    مندي از مواهب     بهره
زن در اين دوران كه به نمادي از مادركبير تمام موجـودات            ) 109: 1378پور،  اسماعيل(

عنـصر نرينگـي كـه در    . تبديل شده بود، در مركز توجه تفكّرات مردم باستان قرار گرفت      
ي خاص اين زنان اسـت كـه گـاهي بـه            وجود بانوگشسب است، برگرفته از قدرت و تواناي       

يكــي از ايــن بــغ بــانوان، آناهيتاســت كــه برخــي از . ايــزد بــانواني تبــديل شــده بودنــد
توان به بررسـي    گونه مي ت گرفته از اعمال اوست و اين      نشأهاي بانوگشسب،   كاري خويش

م بخشد و ه  آناهيتا هم دليري مي   «: در اوستا آمده است   . عنصر نرينگي وجود او پرداخت    
، )302:همـان ( هـايي چـون جمـشيد     بنابراين، شخـصيت  ) 312: 1379اوستا،  ( ».دانايي

) 306:همان( »خسروكي«،  )305: همان( »كاووسكي«،  )304 -303: همان( »فريدون«
كردند تـا او    يابي به قدرت و پيروزي، فديه و پيشكشي را تقديم آناهيتا مي            براي دست   و

  . ها ياري دهدها را در جنگ آن

   گيري نتيجه
هاي توان به بررسي متون مختلف پرداخت و شخصيت       كاوي مي وسيلة نقدروان  به

يكي از اين متون ادبـي، منظومـة   . شناسي ژرفانگر قرار دادها را مورد تحليل روان داستان
 از ميـان كهـن    . توان با آراي يونگ آن را مورد بررسـي قـرار داد           بانوگشسب است كه مي   

كه يونگ بدان اشاره كرده، به بررسي دو عامل آنيما و آنيموس پرداخته      الگوهاي مختلف   
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هـاي  اين دو عامل كه محصول ضمير ناخودآگـاه در انـسان اسـت، شخـصيت         . شده است 
داستان را بر آن داشته تا براي دست يافتن و اتّحاد با آنيماي خويش، حوادثي گونـاگون                 

 :به دو شكل مثبت و منفي تبلور يافته اسـت         آنيما در اين منظومه،     . در داستان رقم زنند   
آنيماي مثبت در وجـود فرامـرز و شـيده و آنيمـاي منفـي در وجـود تمرتـاش چينـي،                      

 ةدر اين منظومه، هرجا كه سرايند     . خواستگاران هندي و گردان ايراني شكل گرفته است       
آنيمـاي  گمنام، بانوگشسب را به سرو و ماه تشبيه كرده است، مي توان آن را نمـودي از                  

آنيموس در اين منظومه، تنهـا در وجـود بانوگشـسب شـكل يافتـه               . مثبت درنظر گرفت  
هــا و گــر سلحــشوري ايــن عامــل كــه برخاســته از روان نرينــه در اوســت، بيــان . اســت

او، تـصويري  . هاي بانوگشسب است كه آن را از رستم بوديعت گرفته اسـت          جويي  پرخاش
وز از ميدان نبرد بيرون آمده و كوشيده اسـت تـا            از رستم است كه در تمام منظومه، پير       

  . تصوير كشدبرتري خويش را در تمام منظومه ب
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  منابعفهرست 
 موسسه مطالعات و    :، تهران اديان ابتدايي تحقيق در توتميسم     .)1372( . آزادگان، جمشيد  -

  . انتشارات تاريخي ميراث ملل با همكاري موسسه فرهنگي حنفا
وگـو  شناسي تحليلي كارل گوستاو يونگ و آخرين گفت        مكتب روان  .)1354( . اردوبادي، احمد  -

  .  دانشگاه شيراز:با وي، شيراز
 :، ايـران  نقش اجتماعي زن در ايـران باسـتان و ميانـه           .)1378( .پور، ابوالقاسـم   اسماعيل -

  .13شناخت، ش 
  .  جليل دوستخواه، تهران، مرواريدة ترجم.)1379(.  اوستا-
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات      : تصحيح روح انگيز كراچي، تهران     .)1382( .نامه بانوگشسب -

  . اجتماعي
  .  آشتيان:، ترجمه حسين پاينده، تهرانانديشه يونگ .)1388( . بيلسكر، ريچارد-
 علمـي و  :، تهـران هاي رمـزي در ادب فارسـي    رمز و داستان   .)1364( . پورنامداريان، تقي  -

  . فرهنگي
 :، ترجمه جالل سـتاري، تهـران      كاويرمز و مثل در روان     .)1369( . و همكاران   جونز، ارنست  -

  . توس
  .  توس:، ترجمه مهرداد بهار، تهران بندهشن.)1385( . دادگي، فرنبغ-
  .  توس:، تهرانافسون شهرزاد .)1368( . ستاري، جالل-
  .  مركز:، تهرانسايه ايزوت و شكرخند شيرين .)1383 (. ستاري، جالل-
  .  قطره:، تهرانهاي شكار شدهسايه .)1378( .ركاراتي، بهمن س-
  .  افكار:، ترجمه ترمه فيروزه نيوندي، تهرانيار پنهان .)1387( . سنفورد، جان-
  .  دانشگاه تهران:، تهرانهاي شخصيتنظريه .)1354( .اكبر سياسي، علي-
  .  رشد:شخصيت، تهرانشناسي ها در روانها و نظريه مكتب.)1382( . شاملو، سعيد-
  .  فردوس:، تهرانداستان يك روح .)1371(.  شميسا، سيروس-
  .  دستان:، تهراننقد ادبي .)1383 (. شميسا، سيروس-
 . فردوس:، تهرانسرايي در ايرانحماسه .)1387( . صفا، ذبيح اهللا-

  .  دانژه:، تهرانيونگ و روان شناسي تحليلي او .)1374( . فدايي، فربد-
پـور،  ، ترجمـه حـسين يعقـوب      شناسي يونـگ  يي بر روان  مقدمه .)1374( .وردهام، فريدا  ف -

  .  اوجا:تهران
  .  هرمس:، تهرانآب و كوه در اساطير هند و ايراني .)1380( . قرشي، امان اهللا-
  .  شادگان:، ترجمه كاظم فيروزمند، تهرانفرهنگ ادبيات و نقد .)1386( .اي. كادن، جي-
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  .  نيلوفر:، ترجمه فرزانه طاهري، تهرانمباني نقد ادبي .)1383( . و ديگران گرين، ويلفرد-
 :، ترجمه داريوش مهرجـويي، تهـران  يونگ، خدايان و انسان مدرن .)1376( . مورنو، آنتونيو  -

  .مركز
  .  تاريخ ايران:، تهران)دو متن، دو انسان و دو جهان(كاوي و ادبياتروان .)1374( . ياوري، حورا-
 شـركت   :، ترجمـه فـواد روحـاني، تهـران        شناسي و دين  روان .)1370(. گ، كارل گوستاو   يون -

  .هاي جيبي با همكاري اميركبيرسهامي كتاب
 :، ترجمه پروين فرامـرزي، مـشهد      شناسي و كيمياگري  روان .)1378 (. يونگ، كارل گوستاو   -

  .آستان قدس رضوي
 : ترجمـه محمـود سـلطانيه، تهـران        ،هـايش انسان و سمبول  . )1381. ( يونگ، كارل گوستاو   -

  .جامي
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