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چکیده
عنصر «شروع» یا «وضعيت آغازین» ،یکی از مهمترین تکنيکهاي داستانی است که نقشی برجسته در رویکرد مخاطب و نوع
خوانش وي از اثر دارد؛ بدین مفهوم که چگونگی شروع داستان تا حد زیادي تکليف خواننده را در مواجهه با متنی که پيش
رو دارد ،مشخص میکند .یک شروع قصوي ،رئال ،سوررئال و ...آشکارکننده خط سير داستان و منطق حوادث آن است و
نوع آن داستان را مشخص میکند .مطالعه وضعيت آغازین منظومههاي داستانی نظامی مبين این مطلب است که این آثار در
این بخش ،داراي عناصر و موتيفهاي مشترکی هستند و این اشتراکات ،شباهت قابل مالحظهاي را ميان آنها پدید آورده
است .در دو منظومه خسرو و شيرین و ليلی و مجنون ،آغاز داستان ،شرح حال پادشاه و رئيس قبيلهاي است که هر دو
عدالتگستر و دادپيشه هستند؛ پس یک عنصر مهم که نداشتن فرزند است ،تعادل داستان را برهم میزند؛ وضعيتی که در
بسياري از قصهها و افسانهها شایع است .در منظومه هفت پيکر ،در نقطه مقابل دو منظومه مذکور ،پریشيدگی روان روایت
که ظلم و ستم پادشاه ،بيان داستانی آن است ،وضعيتی متفاوت پدید میآورد که مرگ فرزندان متعدد نتيجه آن است .این دو
گونه وضعيت شروع ،از دیدگاه تحليلی یونگ قابل نقد و بررسی است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته خواهد شد.
کلیدواژهها :خسرو و شيرین ،ليلی و مجنون ،هفتپيکر ،وضعيت آغازین ،کهنالگوي کودک ،کهنالگوي خود
مقدمه
از دیدگاه نقد داستانی« ،تکنيک» یا «جنبه فنی» عبارت از همه روشها و تمهيداتی است که نویسنده ،آن را جهتت ایجتاد ستاختار
ادبی داستان بهکار میگيرد (ميرصادقی .)11 :7711 ،صورتبندي داستان به کمک تکنيکهاي داستانی انجام میشود؛ بدین مفهتوم
که تکنيک داستانی تنها در شکل و عناصر صوري داستان بهکار میرود و نقشی در محتوا ندارد و از این لحاظ با سبک کته بتر دو
عنصر زبان و اندیشه بنيان گذاشته میشود ،متفاوت است .تکنيک ،مقولههایی چون :پيرنگ ،شتروع ،بننگتاه ،گترهگشتایی ،پایتان،
فضاسازي ،زاویه دید ،صحنه و گفتوگو را دربرمیگيرد .به عقيده ناقدان داستان« ،شروع» به عنوان یکی از مهمترین تکنيتکهتاي
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داستان نویسی ،جنئی جدانشدنی از پيرنگ است و نویسنده باید آن را در جهت مفهوم کلی داستتان شتکل دهتد .آنچته شتروع را
جذاب میکند ،عنصري است که میتوان آن را «ناپایداري» و «عدم تعادل» ناميد .شروع جذاب ،خواننتده را بته سترعت بته درون
داستان میکشاند و با توصيف ،تکگویی ،گفتوگو ،پرسش یا حادثه آغاز میشود (مستور 57 :7713 ،و .)71
در مجموع می توان گفت که اهميت شروع در آن است که «آستانهاي است که راهنمایی خواننده به متن اصلی را برعهده دارد.
این عنصر مهم داستانی ،رازي ،فاصلهاي یا خالئی را از خود به جاي میگذارد؛ فاصلهاي که باید پر و رازي که باید گشوده
شود...آغاز در محدوده خود شالوده جهان را میریند؛ یعنی بنيادي که بر زمينه شخصيتها ،طرح مضمون ،شيوه بيان و چارچوب
داستانی استوار است؛ بنابراین آغاز ،زمان و مکان داستان را مشخص و شخصيتها را معرفی میکند و با این معرفی ،بهطور
ناخودآگاه ،حرکت طرح داستان نين حدوداً مشخص میشود» (اخوت 177 :7721 ،و .)111
در ذکر پيشينه تحقيق باید گفت که بررسی ساختار قصه و تقسيمبندي بخشهاي مختلف آن براي نخستين بار توسط شخصی
به نام «والدیمير پراپ» مورد توجه و تحقيق واقع شده است .به عقيده او «هر قصهاي معموالً با یک صحنه آغازین شروع میشود؛
مثالً اعضاي خانوادهاي نام برده میشوند؛ یا قهرمان آینده با ذکر نام و موقعيتش معرفی میشود .این صحنه با آنکه یک
خویشکاري محسوب نمیشود ،با وجود این یک عنصر ریختشناسی بسيار مهم است ...ما این عنصر را صحنه آغازین نام
میگذاریم» (پراپ .)20 :7712 ،پراپ با بررسی قصههاي متعدد ،چندین وضعيت براي شروع آنها به دست میدهد که همگی
سبب برهم خوردن تعادل در ساحت قصه و آغاز حرکت براي بازگرداندن آن محسوب میشود .یکی از مهمترین وضعيتهاي
آغازین «بیفرزندي» است که عنصر شروع در منظومههاي نظامی است.
برهم خوردن تعادل ،به عنوان مهمترین عامل حرکت ،نه تنها در قصه اهميت دارد ،بلکه یکی از مقولههاي مورد توجه «کارل
گوستاو یونگ» نين است .به عقيده یونگ ،حرکت به سوي کمال و فردیت روانی ،تنها زمانی ممکن میشود ،که تعادل روانی برهم
خورد و فرد براي دستيابی دوباره بدان ،در مسير فردیت و رشد روانی گام نهد و قطبهاي متضاد روان خود را با یکدیگر متعادل
و متناسب سازد (یونگ.)117 :7717 ،
چنانکه گفته شد ،در هر اثر داستانی منظوم یا منثور ،نحوه شروع روایت ،تعيينکننده دیگر عناصر و موتيفهاي داستانی است؛
براي مثال یک شروع نمادین ،نشاندهندۀ یک متن نمادین است؛ یا یک شروع سوررئال ،رئال و ...تکليف خواننده را با متن
مشخص میکند .منظومه هاي داستانی نظامی نين از این امر مستثنا نيست و شروع نمادین آنها نشاندهندۀ نمادین بودن کل
داستانهاست .با وجود اهميت این عنصر آغازین در منظومههاي نظامی ،این موضوع تا کنون مورد توجه منتقدان و نظامیپژوهان
واقع نشده و از این روي ،این مقاله ،پژوهشی بدیع در این زمينه است.
 -1نقد و بررسی وضعیت آغازین در منظومههای نظامی
 -1-2درباره منظومههای خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون و هفتپیکر
اگرچه داستانهایی که نظامی به نظم درآورده است ،بنيانی تتاریخی دارد و توصتيف اشتخاص و حتوادث کليتدي آنهتا در کتتب
تاریخی آمده است ،به دالیل مختلف از جمله :گذشت زمانی طوالنی از زمان وقوع این حوادث و اقبال عامه بدانها این روایتهتا
نين همچون بسياري از رویدادهاي مهم تاریخی ،از واقعيت خود فاصله گرفته و مواد و عناصتري غيرتتاریخی بتدان افتنوده شتده
است .مطالعه منظومه هاي نظامی ،روشنگر این مطلب مهم است که آنچه بته قلتم نظتم وي درآمتده استت ،بستيار بته قصتههتا و
افسانههاي پریوار نندیک و از این روي متنی نمادین با زیرساختی کهنالگویی 7است و نشانههاي آن از همان آغاز در شتروع ایتن
منظومهها بازتاب یافته است1؛ به بيانی دیگر ،باید گفت که وجود شباهتها و اشتراکات برجسته ميان وضعيت آغازین منظومههاي
نظامی با قصههاي پریان و برخی افسانهها که نمونههایی از آن آورده خواهد شد ،نمایانگر این مطلب است که آثار نظامی همچتون
همانندهاي خود از «ناخودآگاه جمعی» 7نوع بشر سرچشمه گرفته و حاوي برجستهترین محتویات حافظه جمعی است کته برختی
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از آنها افنوده خود شاعر است و برخی در نتيجه گذر زمان و نقل دهان به دهان بدان افتنوده شتده استت .در منظومته خسررو و
شیرین ،این امر به این دليل است که منبع اصلی نظامی در پرداخت و سرایش این اثر گرانسنگ ،روایات محلی ناحيته بتردع بتوده
است؛ زیرا «داستان عشق خسرو و شيرین در نواحی گنجه از دیرباز شهرت و آوازهاي داشت .در بردع ،ماجراهاي شتگفتانگيتني
از این عشق پرشور نقل میشد .کسانی هم که از گنجه به بغداد یا مکّه میرفتند ،همه جا در راه خود «اثر»هایی از ایتن متاجراي از
یادرفته دیده بودند« .شهرود» که خسرو ساخته بود ،سر راه بود .اساس بيستون در افسانهها به این داستان منسوب میشتد و شتکل
شبدین که بر سنگها نقش بسته بود ،خاطره این داستان را در اذهان زنده میکرد .خرابههاي کاخ پروین در مداین هنوز نشانههتایی
از دنياي خسرو پروین را عرضه میداد و قصر شيرین با آنچه «جوي شير» وي خوانده میشد ،هنوز چيني از ماجراي فرهتاد را بته
خاطر میآورد ...این امر سبب شد ،نظامی قصه خسرو و شيرین را جن آنچه به واقعيت تاریخ مربوط میشد ،بتر روایتت محلتیاي
که در بردع نقل میشد ،بنياد نهد» (زرینکوب.)15-11 :7711 ،
چنان که گفته شد ،تکيه نظامی بر روایات محلی ناحيه بردع سبب شده است که اثر او بافتی قصوي پيدا کند و عناصر نمتادین و
کهن الگویی نمودي برجسته در آن یابد؛ زیرا به عقيده محققان ،روایات محلی و عاميانه در کنار اسطوره و فولکلور ،یکتی از انتواع
برجسته ادبيات شفاهی است که بيش از هر اثر مکتوبی ،آیينه تمامنماي محتویات جمعی قوم بشر است و نابترین و بتدويتترین
این مفاهيم را در این دسته از آثار میتوان یافت .منتقدان ادبی ،این نوع ادبی را برگرفته از زنتدگی ،افکتار ،نيتات و اهتداد متردم
عادي دانستهاند و بر این اعتقادند که سوژهها و موضوعات این حوزه وسيع ادبی ،اغلب تکتراري و هماننتد هستتند؛ چنتانکته بتا
بررسی ادبيات عاميانه از دیدگاه نقد علمی میتوان این موتيفهاي مشترک را به عنوان اصلی کلی در آنهتا مشتاهده کترد .ویژگتی
برجسته داستانهاي عاميانه آن است که محتواي اغلب آنها را اشخاص مشهور تاریخی ماننتد :بهترام گتور ،حتاتم ،نمترود و امتور
مابعدالطبيعه چون :بهشت و جهنم و حيوانات و گياهان افسانهاي ،رمل و اسطرالب ،فال ،ستعد و نحتس و بستياري متوارد دیگتر

شکل میدهد (احمدسلطانی .)1 :7711 ،بنابراین ،بازتاب کهنالگوها و نمادها در روایات شفاهی داستان عاشتقانه خسرو و شیرین
و منظومه نظامی که بر بنيان این روایتها سروده شده ،امري مهم و قابلتأمل است که از همان آغتاز منظومته و در بافتت قصتوي
وضعيت آغازین آن نمود یافته است.
داستان لیلی و مجنون ،چنانکه گفتهاند ،روایت عاشقانهاي است که تاریخی یا قصوي بودنش مورد اختالد بسياري از محققان
و پژوهشگران است .به اعتقاد برخی از محققان و نظامیپژوهان ،داستان لیلی و مجنون از یک موضوع مردمی قدیمی که در
ادبيات بابلی رواج داشته ،اقتباس شده است (ر.ک :ریپکا .)711 :7710 ،کراچوفسکی ،این نظریه را سوءتفاهمی بيش نمیداند و
معتقد است که «آنچه تاکنون درباره ادبيات بابلیها و زندگی آنان به ما رسيده ،مؤید آن است که با تواجه به شرایط آن زمان
نمیتوانسته است چنين داستانی در ادبيات بابلی به وجود آید و تنها در صورت وجود شرایط حقيقی متناسب میتوان ظهور
موضوعی خاص از داستانی را به صورت قابل قبول اثبات کرد» (کراچوفسکی.)717 :7721 ،
از مهمترین منابع و مراجع نظامی در سرودن منظومه لیلی و مجنون ،کتب تاریخ ادبيات از جمله :الشعر و الشعراء ابن قتيبه و
األغانی ابوالفرج اصفهانی است .تاریخ عشاق نين از جمله منابع این داستان است که مهمترین آنها عبارتاند از :الزهره اثر
محمدبن داود ظاهري ،مصارعالعشاق ابن سراج و کتاب داود انطاکی (طبیب و ادیب نابینا) .از دیگر منابع مورد استفاده نظامی در
منظومه لیلی و مجنون میتوان به آثار لغویان و جغرافیدانان و مورخان اشاره کرد؛ آثاري چون :الکامل مبرد ،الموشی اثر وشاء،
عقد الفرید ابن عبدربه ،امانی القالی .عالوه منابع مذکور ،باید به «حکایت قصه مجنون» اثر ابوبکر والبی نين اشاره کرد که به نظر
میرسد مهمترین منبع نظامی بوده است (احمدنژاد .)77-71 :7715 ،به اعتقاد زرینکوب ،بخشی از داستان لیلی و مجنون نين
بدانگونه که در مأخذ یا مآخذ نظامی وارد شده ،ظاهراً مأخوذ از اشعاري بوده است که شاعري از اعراب بنیعقيل به نام «توبه بن
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الحمير» با شاعرهاي از اهل قبيله خود به نام «ليلی االخيليه» براي همدیگر سرودهاند (زرینکوب .)771 :7711 ،عالوه بر آثار
مذکور که در آنها به قصه لیلی و مجنون پرداخته شده است ،دیوان شعري نين منسوب به مجنون (قيس عامري) وجود دارد که
شهرتی قابلتوجه یافته است .به اعتقاد بروکلمان ،این دیوان متعلق به شخصيتی تقریباً افسانهاي است که در حدود سال 10
ه.ق(213م) وفات یافته است (براون.)31 :7757 ،
با توجه به نقلهاي مذکور ،عناصر قصوياي که از همان تکنيک شروع ،خود را در منظومه لیلی و مجنون آشکار ساخته است،
از یکسو میتواند برخاسته از دخل و تصردهاي حافظه جمعی نظامی در داستان مذکور باشد و از یکسو میتوان احتمال داد که
این عناصر و موتيفهاي کهنالگویی در منابع و بهویژه روایت اصلی مورد استفاده شاعر ،یعنی حکایت قصه مجنون اثر ابوبکر
والبی ،وجود داشته باشد؛ زیرا اینها عناصر و موادي کهنالگویی است که در ناخودآگاهی جمعی بشر یافت میشود و مختص یک
فرد یا یک قوم و قبيله و یک نژاد نيست.
در هفتپيکر نين هرچند عالوه بر شاهنامه و مأخذ آن ،تاریخ طبری و تاریخ بخاری اثر ابوعبداهلل محمدبن اسماعيل بخاري نين
مورد استفاده نظامی بوده (ر.ک :احمدنژاد)71-72 :7715 ،؛ اما مطالعه این آثار تاریخی نشاندهنده آن است که عناصر قصوي و
عاميانه ،بازتابی گسترده در آنها یافته و حوادث و وقایعی که در آنها نقل شده است ،از اصل تاریخی خود فاصله بسياري گرفته و
با اساطير و افسانهها درآميخته است .کاربرد عناصر قصوي و مواد کهنالگویی که از یکسو در برخی از منابع مورد استفاده نظامی
آمده و از سویی دیگر در پاره اي از موارد از ناخودآگاه جمعی خود شاعر سرچشمه گرفته است؛ دليل برجستهاي است که
منظومههاي وي با رویکردي کهنالگویی و نمادین ،تحليل و خوانش شود.
 -2-2توصیف وضعیت آغازین در سه منظومه داستانی نظامی
شروع داستان عاشقانه خسرو و شیرین ،آنگونه که نظامی روایتگر آن است ،شروعی نمادین و تأویلپتذیر استت .نظتامی از قتول
«سخنگوي کهنزاد»ي که داستانهاي بسياري به خاطر دارد ،چنين روایت میکند« :هرمن»شاه هنگامی کته پتس از مترگ پتدر بته
پادشاهی میرسد ،راه و رسم داد و دهش در پيش میگيرد و به آبتادانی جهتان متیپتردازد .اگرچته عتدالتختواهی و دادپتروري
هرمنشاه روي در حقيقتی تاریخی دارد و در تاریخ بلعمی و تاریخ طبری نين به آن اشاره شتده استت (ر.ک :بلعمتی ،ج:7757 ،1
 7017و طبري ،ج)111 ،7753 ،1؛ چنانکه گفته شد ،حافظه جمعی در گنینش مواد و عناصر و شخصيتهاي تاریخی ،چارچوب
اصلی آنها را حفظ و محتویات کهنالگویی و جمعی خود را در آن متجلی میکند .در ادامه ایتن حقيقتت تتاریخی ،بنتابر روایتت
نظامی که در تاریخها ذکري از آن نشده است ،تنها چيني که خاطر پادشاه عدالتگستر و رعيتپرور ایرانزمتين را آشتفته ستاخته
است ،نداشتن فرزند است؛ فرزندي که نسل او را ادامه دهد و پيوند نسبی با او داشته باشد:
نستتتب را در جهتتتان پيونتتتتد متتتیجستتتت

بتته قربتتان از ختتدا فرزنتتتتتد متتیجستتت
(نظامی)10 :7715 ،

تا اینکه سرانجام:
بتتته چنتتتدین نتتتذر و قربتتتانش خداونتتتتد

نرینتتته داد فرزنتتتتتتتدي ،چتتته فرزنتتتتد !
(همان جا)

پسري که پس از چندین نذر و قربان به هرمن عطا میشود ،مبارکطالعی است که از همان کودکی ،فرّ شتاهی دارد و بتهواستطه
ویژگیهاي خاصش از کودکان همسن و سال خود متماین است .نظامی این ویژگیها را چنين برشمرده است:
گرامتتتتی درّي از دریتتتتتتتتتتاي شتتتتاهی

چتتتتتتراغی روشتتن از نتتتتتتتتتور الهتتی

مبتتتارکطتتتالعی ،فتتتتتتتترخسریتتتتتتتري

بتته طتتالع ،تاجتتتتتتتداري ،تختتتگيتتتتري
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پتتتدر در خستتتروي دیتتتتتتتتتده تمتتتامش

نهتتتاده خستتتتتتتترو پرویتتتتتتتتتتن نتتتامش

از آن شتتتتتتتد نتتتام آن شهتتتتناده پرویتتتن

کتته بتتودي دایتتم از هتترکس پتترآویتتتتتتن

گرفتتته در حریتترش دایتته چتتتون مشتتک

چتتو مرواریتتتد تتتتتتتتر در پنبتتتته خشتتک

رختتی از آفتتتتاب انتتتتتتتتتدوهکُتتتشتتتتتر

شکرخندیتتتتتتتتتدنی از صبتتتتر خوشتتتتر

چتتو ميتتل شتتکرش در شيتتتتتر دیتتتتدند

بتته شتتير و شکّتتترش متتیپروریدنتتتتتتتتد

بتته بتتنم شتتاهش آوردنتتتتتتد پيتتتتتوست

بتته ستتتتتان دستتتته گتتل ،دستتت بتتر دستتت
(همانجا)

الگوي شروع منظومه لیلی و مجنون نين با تغيير شخصيتها همچون الگوي شتروع خسرو و شریرین استت .در ایتن منظومته،
شرح حال یکی از بنرگان عرب روایت میشود که رئيس قبيله «عامر» است و والیتی معمور دارد .او مردي صاحبهنر استت کته
در درویشنوازي و مهماندوستی شهرتی چشمگير دارد؛ اما غم بیفرزندي ،او را نين چون هرمنِ دادگسترِ رعيتپترور آزردهختاطر
کرده و بر آن داشته است تا نذر و نياز و قربانی فراوان کند و از خداوند ،فرزندي شایسته بخواهد؛ تا ايکه سرانجام:
ایتتتند بتتته تضتتتتتتتترعی کتتته شایتتتتتتتتد

دادش پستتتري چنتتتتتتتتتان کتتته شایتتتتتد
(نظامی)51 :7713 ،

کودک نوباوهاي که وي را به شرط هنر« ،قيس هنري» مینامند ،به تعریف نظامی ،همچون خسروپروین ویژگیهتاي برجستتهاي
دارد که او را از دیگر کودکان متماین کرده است:
نورستتتتتته گلتتی چتتو نتتار خنتتتتتتتدان

چتته نتتار و چتته گتتل هتتنار چنتتتتتتدان

روشتتتتتتتنگهتتتتتتتتري ز تابنتتتتتتتتتاکی

شتتتب روزکتتتتتتنِ ستتتتتتتتتراي ختتتتاکی

چتتون دیتتتتتتد پتتدر جمتتال فرزنتتتتتتتتد

بگشتتتتتتاد در خنینتتتتتتتتته را بنتتتتتتتتتتد

از شتتتادي آن ختتتتتتتتتتتنینهخيتتتتتتتتني

متتیکتتتتترد چتتو گتتل خنینتتتتتتهریتتني
(همان جا)

در یک مقایسه تطبيقی ،عناصر مشترک ميان وضعيت آغازین دو منظومه مورد بررسی را میتوان بدین صورت بيان کرد:
 -7هرمنشاه و رئيس قبيله عامر ،هر دو افرادي دادگر ،درویشنواز و رعيتپرور هستند.
 -1هرمنشاه و رئيس قبيله عامر ،هر دو آرزوي داشتن فرزند را دارند.
 -7هرمنشاه و رئيس قبيله عامر ،هر دو به درگاه خداوند ،تضرع و عرض نياز و نذر و قربان فراوان میکنند.
 -1هرمنشاه و رئيس قبيله عامر ،هر دو سرانجام صاحب پسري میشوند.
 -5فرزندان هرمنشاه و رئيس قبيله عامر ،هر دو ویژگیها یی برجسته دارنتد کته آنهتا را از دیگتر همستاالن ختود متمتاین
میکند.
اشتراکات مذکور نه تنها ميان دو منظومه خسرو و شیرین و منظومه لیلی و مجنون دیده میشود ،بلکه ایتن نحتوه شتروع را در
بسياري دیگر از آثار برجسته ادبی نين میتوان یافت .سندبادنامه ،یکی از این آثار است که آغازي اینگونه دارد .به روایت ظهيتري
سمرقندي« ،کوردیس» از پادشاهان قدیم هند ،مردي بود که «صحایف معالی جهانداري را به مکارم اخالق حميده موشر گردانيده
بود و رداي مفاخر پادشاهی را به مآثر اعراق کریم مطرّز کرده و روزگار او به جمتال عتدل آراستته و اوصتاد او بته کمتال عتدل
مشهور شده ،دولتی مطاع و حشمتی مطيع ،مدتی طویل و مملکتی عریض» (ظهيري سمرقندي .)77 :7721 ،با وجتود تمتامی ایتن
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مکنت ،خداوند فرزندي به وي عنایت نکرده و این امر سبب آزردگی خاطر او شده بود؛ تا اینکه روزي به پيشتنهاد همستر ختود،
دست نياز به درگاه بینياز دراز کرد و خالصانه از خداوند خواست تا فرزندي بته وي عنایتت کنتد .خداونتد نيتن درخواستتش را
اجابت و پسري به وي عطا کرد که چون طالعبينان ،ستاره بختش را دیدنتد ،گفتنتد« :شتاد بتاش و جاویتد زي! کتی ایتن فرزنتد،
شردتبار و از ملوک ماضيه این خاندان یادگار خواهد بود و نام بنرگ ایشان را به رسوم حميتده و اختالق مرضتيه زنتده خواهتد
گردانيد» (همان .)11-17 :
سمک عیار نين شروعی همانند با آثار مذکور دارد .وضعيت آغازین این اثر ،شرح حال پادشاهی بسيار عادل ،باکمال ،فرخ بخت
و صاحب رعيت فراوان و لشکري مهربان و گنجی فرخ به نام مرزبان شاه است که تنها یتک غتم دارد و آن نيتن غتم بتیفرزنتدي
است .مرزبانشاه نين همچون دیگر همتایان خود (هرمن ،کوردیس و پدر مجنون) پس از دعا و نذر فراوان ،صاحب پسري میشتود
که در جمال و فهم و هوش و کمال ،یکتاي زمان خویش استت (ر.ک :فرامترزبن ختداداد7 :7715 ،و .)3ایتن نحتوه شتروع را در
خسرونامه عطار که افسانهاي بسيار قدیمی است نين میتوان دید (ر.ک :عطار نيشابوري.)73 :7773 ،
به موجب رویکردي کهنالگویی ،کودک به دعا خواستهشده در منظومه خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون و دیگر افسانهها و آثار
قصوي ،انگارهاي کهن الگویی است که وضعيت آغازین آثار مذکور ،شرح شرایط مشترک پيش ،هنگام و پس از تولد او است؛
انگارهاي که «می تواند گواه یا مستلنم حرکت و پيشرفت از طریق پسرفت خالقی باشد که نهایتاً نمادي از مرگ و نوزایی را در
روان شکل میدهد ...رؤیت یک کودک در رؤیا می تواند نقطه عطفی در زندگی یا تجربيات روانکاوانه فرد باشد؛ در عين حال
میتواند خبر از پيشآگاهی مفيدي دهد .انگاره «کودک آسمانی» در بسياري از فرهنگها مشاهده میشود و شاید حاکی از حيات
و انتخاب مسير دوباره ،احساس حضور آزادي و نشاط کودکی ،بيداري دوباره ،آغازي دیگر ،هویت نمادین دیگر ،جهان دیگر،
خالقيت ،استعداد و رشد باشد .همچنين این انگاره میتواند مظهر «خویشتن (خود)» ،نشانگر روند فردیت یافتن یا تحقق
«خویشتن (خود)» یا نماد نوزایی باشد ...نظریه یونگ و پيروانش ،حضور نماد ویژه کودک را در مراحل رشد انسان مفروض
میگيرد» (مادیورو.)112-115 :7711 ،
بنابر دریافتهاي یونگ ،کهنالگوي کودک ،پيوندي برجسته با کهنالگوي «خود» دارد .به اعتقاد وي خود انستان در بتدو تولتد
هنوز بهطور کامل شکل نگرفته است؛ بلکه فرد با گذشت زمان آرام آرام رشد میکند و با از سر گذراندن فراینتد تفترد ،آن کستی
میشود که هست .یونگ ،خود را مفهوم تجربی «وحدت شخصيت کل» فرد مینامد و معتقد است که این کهنالگو نمیتواند جنبه
کامالً آگاهانه داشته باشد؛ زیرا هم شامل آن چيني است که فرد قرار است در آینده بشود و هتم دربرگيرنتده تجربيتات قبلتی وي
است .خود در رؤیاها و اساطير بيشتر به شکل پادشاه ،قهرمان ،پيامبر ،منجی و از این قبيل متجلی میشود (بيلسکر.)51 :7711 ،
با توجه به دریافت مذکور ،انگاره کهنالگویی کودک آسمانی را درواقع میتوان برجستهترین شکل تجلی بعد بالقوه کهنالگتوي
خود در خوابها ،اساطير و افسانهها دانست که پادشاه به عنوان بعد بهفعليترسيده این کهنالگتو ،آرزوي تولتد او را دارد؛ تتا بته
کمال مطلوب خود دست یابد .به م وجتب ایتن رویکترد تتأویلی ،خستروپروین و هرمنشتاه ،بته ترتيتب دو بعتد بتالقوه و بالفعتل
کهنالگوي خود هستند .هرمن ،بخش بالفعلی است که در حد کمال است .او پادشاهی عادل و رعيتپرور و حاکمی ایدهآل استت؛
اما این شخصيت کامل ،تنها بخشی از استعدادهاي خود است که به فعليت رسيده و امکان بروز و ظهور یافته است .بعد بالقوه آن،
همان فرزندي است که شاه ،آرزوي داشتن آن را دارد؛ زیرا چنانکه گفته شد ،انگاره کهنالگویی کودک ،روي در آینده و بالقوهگی
دارد؛ استعدادي که باید به فعليت برسد؛ تا حرکت و رشد را ممکن سازد .خسروپروین پس از دعا و نذر و قربان فراوان ،سترانجام
زاده میشود؛ تا کهنالگوي خود ،نيمه پنهان خود را آشکار کند و دایره وجودش کامل شود .این تحليل درباره مجنون و پتدرش و
دیگر افسانهها مشابه نين به طور کامل صدق میکند.

تحليل وضعيت آغازین در منظومه خسرو و شيرین ،ليلی و مجنون و هفتپيکر نظامی 177 /

عدالت گستري و رعيتپروري که ویژگی برجسته در وضعيت آغتازین خسرو و شیرین ،لیلی و مجنرون و متوارد مشتابه ایتن
داستانهاست ،درواقع ،شرح داستانی همان تعادل و فردیت موقت روانی است که ساحت قصه را آبستتن حتوادثی مهتم متیکنتد؛
حوادثی که روي دادن آنها تنها در پی برهم خوردن تعادل و آشوب ممکن است؛ آشوبی که رکود قصته را بترهم متیزنتد و آن را
جاري میسازد .چنانکه گفته شد ،فقدان فرزند ،مهمترین عامل برهم زننده تعادل در داستانها و قصههایی با شروع مذکور است و
دعا و نذر و نياز صادقانه ،کليد گشایش آن محسوب میشود .نکته قابل توجه این که در هيچ کدام از موارد مورد بررسی ،نته تنهتا
به مادر پرداخته نمیشود ،بلکه حتی نامی هم از او برده نمیشود .علت این امر آن است که روان در حال تکامل در ایتن قصتههتا
روانی مردانه است و مهم کودکی است که متولد میشود و این کودک ،ویژگتیهتاي مشتخص و ازپتيشتعيتينشتده دارد .او ایتن
ویژگیها را از جانب پدر که بعد بالفعل وجود او است ،به ارث میبرد و عدالت و رعيتپتروري و دیگتر صتفات پتدر کته ميتان
تمامی پدرانی از این گونه مشترک است ،ترسيمگر سيماي کودک است؛ به بيانی دیگر میتوان گفت که وضعيت پدر ،تعيينکننتده
وضعيت کودک است؛ بدون آنکه مادر در آن نقشی قابل ذکر داشته باشد.
در منظومههاي خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون و دیگر آثاري که وضعيت آغازین آنها شبيه به ایتن دو اثتر استت ،کتودکی کته
متولد میشود ،بسيار ویژه و متماین از همساالن خود است .رشد او به لحاظ جسمانی و عقلی ،بسيار بيش از سایر کودکان استت و
به گونهاي برجسته همته علتوم و فنتون را در حتد کمتال متیآمتوزد .او صتاحب هتوش و فراستتی استاطيري استت؛ نمونته آن
«خورشيدشاه» ،فرزند مرزبانشاه است که سمک عيار روایتگر سرگذشت غریتب او استت .بنتابراین ،افستانه وي چنتان «فهمتی و
خاطري داشت که هرچه ادیب یکبار بگفتی و بدو نمودي ،حاجت به یکبار دیگتر نبتود» (فرامترز بتن ختداداد .)3 :7715 ،ایتن
پسران بهدعاخواسته شده که ویژه و ممتازند ،نمود انگاره کتودک آستمانی هستتند و از همتين روي استت کته نظتامی در تعریتف
خسروپروین ،او را با عنوان «چراغی روشن از نور الهی» وصف میکنتد .او همتان هرمنشتاه استت کته دوبتاره زاده متیشتود؛ تتا
استعدادهاي بالقوه خود را به فعليت رساند و به فردیت و کمال روانی دست یابد.
1

مطلب دیگري که در تحليل نقش کهنالگویی کودک در آثار مورد بررسی باید به آن اشاره کرد« ،فرایند فردیت روانی» و عشق
به عنوان عامل و انگينه حرکت به سوي آن است .یونگ ،محرک گرایش به فردیت روانی را عشتق مفترط اشتخاص بته یکتدیگر
می داند؛ بدین مفهوم که به اعتقاد وي عامل اصلی انگينش فرد به سمت و سوي کمال و فردیت روانی ،عشق است؛ عاملی که فرد
را از خود خالی و سرشار از آرزوي دستيابی به معشوق میکند .این عشق وقتی از حتد متعتارد فراتتر متیرود ،سترانجام بته راز
تماميت دست مییابد (ر.ک :یونگ .)703 :7717 ،و درست به این دليل است که نظامی ،عاشقانهسترایی متیکنتد و منظومتههتایی
میآفریند که تمامی کلمات و شخصيتها و مکانها و زمانهایش ،عشق و شور و وصال و هجران و دلدادگی را فریاد میزند.
او که خود از زمان سرایش نخستين منظومهاش ،مخزناالسرار ،عشق را با «آفاق»ش تجربه کرده و بته کمتال دستت یافتته استت،
داستان دلدادگی خسرو و شيرین ،ليلی و مجنون و بهرام و هفت شاهبانوي گنبدنشين و کنينکش را دستمایه بيتان تجربيتات ختود
میکند؛ تا آنچه را به گفتار نمیآید ،به گونهاي سمبليک و از طریق شخصيتهاي داستانی مطترح کنتد .آنچته نظتامی در منظومته
خسرو و شیرین در پی برجسته ساختن آن است ،عشق است؛ عشقی که خسروپروین را سرگردان یافتن شتيرین و شتيرین را والته
خسرو میکند؛ تا سرانجام پس از طی فراز و نشيبهاي بسيار ،آن دو دلداده را به یکدیگر برستند .ایتن عشتق ،کليتد بته فردیتت
رسيدن هرمنشاه است .این موضوع دقيقاً در مورد مجنون و پدرش نين صدق مییابد .عشتق مجنتون بته ليلتی ،عامتل بته فردیتت
رسيدن پدر مجنون است؛ زیرا او نين همچون هرمنشاه ،نمود بعد بالفعل کهنالگوي خود است و مجنون به عنوان بعد بالقوه آن به
واسطه عشق به ليلی ،فردیت روان روایت را ممکن میکند.
به بيانی دیگر ،در منظومههاي مورد بررسی و موارد مشابه آنها نداشتن فرزند ،عامل برهم زننده تعادل پدري است که بعد بالفعل
روان روایت محسوب میشود .بعد از تولد ،تعادل دوباره برقرار میشود و کودک به گونتهاي معجتنهآستا و کتامالً متفتاوت رشتد
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میکند؛ اما این تعادل نين امري موقت است و باز هم باید عاملی برهمزننده و آشوبگر وارد فضاي قصه شتود و حرکتت را ممکتن
سازد .این بار سرکشی و عصيان کودک ،این نقش نمادین را بر عهده میگيرد و موجی عظيم در مرداب قصه پدید میآورد؛ خسرو
نقض نهی میکند و مجنون به جاي درس خواندن ،دل به عشق میسپارد و از این جاست که زن به عنوان یکی از شخصتيتهتاي
روان ناخودآگاهی روایت ،وارد صحنه میشود و عشوهگريهایش مهم تترین عامتل انگيتنش بته ستوي فردیتت و تکامتل روانتی
میشود.
خسروپروین ،مجنون ،خورشيدشاه ،شاهناده سندبادنامه و دیگر مصادیق مشابه آنها ،همگی فرزند پدرانی عادل و دادور هستتند؛
پدرانی که در جایگاه خود در حد کمال و بینقصاند؛ اما از آنجا که خالئی باید به وجود آید تا تعادل برهم خورد و حرکتت بته
سوي فردیت آغاز شود ،یک غم مشترک ،همگی آنها را میآزارد و آن غم بیفرزندي است؛ فرزنتدي کته درواقتع صتورت متادي
همان کمال بالقوهاي است که براي این شاهان عادل مقدر شده است .این وضعيت فقط تا زمانی قابتل اجترا استت کته پتدران در
جایگاه خود در عين کمال باشند؛ اما زمانی که پادشاه یا ساالري پيدا شود که برچسب عدالت و دادگري بتر ختود نداشتته باشتد،
حافظه جمعی ،روشی دیگر را براي متجلی ساختن محتویات خود برمیگنیند .او پدر ظالم را سوگوار بیفرزندي نمتیکنتد؛ بلکته
فرزندان او را که از قضا بیشمار هم هستند ،میکشد و پدر را در حسرت زنده ماندن آنها نگه متیدارد؛ تتا در لحظتهاي حستاس،
تصميمی که باید گرفته شود و فرزند ویژه او که همچون خسروپروین و دیگر همتایانش ،طالعی مسعود و بختی ميمون دارد ،متولد
شود و در سرزمينی دیگر در آغوش کسی پرورش یابد که چون هرمنشاه و دیگران ،عتدالتگستتر و دادپترور و در حتد کمتال و
انسانيت است .این الگوي وضعيت آغازین منظومه هفتپیکر است؛ داستانی تتاریخی کته بته واستطه برجستته بتودنش ،همچتون
داستان تاریخی خسرو و شیرین ،طی زمانی طوالنی در ناخودآگاه جمعی حل ،زبان به زبان و سينه به سينه نقل شتده و بتا افتنوده
شدن محتویات کهنالگویی حافظه جمعی به آن ،صورتی افسانهگون یافته است.
بیشک وجود برخی از تفاوتها ميان وضعيت آغازین هفتپیکر و خسرو و شیرین و آثار مشتابه آن بته ایتن دليتل استت کته
حافظه جمعی در گنینش رویدادهاي تاریخی ،جهت متجلی ساختن محتویات خود ،چارچوب اصلی این وقایع را حفظ میکنتد و
از آنجا که از منبعی خالق سرچشمه میگيرد ،در مواجهه با رویدادهاي خاص تاریخی که قابليت تجلی مواد ناخودآگاه جمعتی را
دارند ،با حفظ کليت این رویدادها ،مفاهيم متعالی و مشترک خود را به زبانهاي مختلف ،اما بتا معتانی و مفتاهيم مشتترک مطترح
میکند.
به موجب روایت نظامی در هفتپیکر ،یندگرد که رویهاي خالد هرمنشاه و همتایانش در پيش گرفته ،غتم و انتدوهش نيتن از
گونهاي دیگر ،اما همچون آنها مربوط به فرزند است .اگر هرمنشاه و دیگران ،صاحب فرزند نمیشتوند ،غتم یندگترد ،غتم مترگ
فرزندان است؛ بدین ترتيب که در طول بيست سال ،همه فرزندان یندگرد میميرند؛ تا اینکه سرانجام کودک آسمانی زاده متیشتود
و او را «بهرام» مینامند .این کودک باید زنده بماند؛ زیرا رسالتی کهنالگویی برعهده دارد؛ امتا آغتوش پتدر ،جتاي مناستبی بتراي
باليدن او نيست .منجمان در طالع او میخوانند که باید به سرزمينی دیگر فرستاده شود؛ تا زنده بماند؛ سرزمينی که پادشاهی عتادل
و دادگستر دارد .بدین گونه ،حادثه ،طی یک چرخش به همان سمتی هدایت شود کته حافظته جمعتی خواهتان آن استت .کتودک
خاص باید توسط فردي خاص چون :هرمنشاه ،پدر مجنون ،فرامرزشاه و دیگرانی که از مسير انسانيت و عدالت خارج نشتدهانتد،
پرورش یابد .پس بهرام را به سرزمين یمن نند پادشاه رعيتپرورش« ،نعمان» میفرستند؛ تا الگو تکرار شود.
نظامی استداللی جالب توجه درباره فرستادن بهرام به یمن آورده است .به عقيده او بهرام به سرزمين عرب فرستاده میشود:
مگتتتر اقبتتتتتتتال از آن طتتترد یابتتتتتتد

هتتر کتتس از بقعتتتتتتتتهاي شتترد یابتتد

آرد آن بقعتتتتتتتته دولتتتتش بتتته مثتتتتتتل

گرچتتتته گفتنتتتتتتتتد« :للبقتتتتتتتتتاع دول
(نظامی)50 :7711 ،
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بنابر تحقيقات یونگ ،تعدد فرزندان که در منظومه هفتپيکر نين دیده میشتود ،محصتول و نمتاد از هتمپاشتيدگی روان استت؛
وضعيتی که ظلم و بیعدالتی ،تشریر داستانی آن به شمار میرود؛ درحالی که یگانه بودن کتودک ،همچتون در منظومته خسترو و
شيرین ،ليلی و مجنون ،سمک عيار ،سندبادنامه و ...وحدت و یکپتارچگی روانتی را متیرستاند و محصتول آن استت (ر.ک11 :
)Jung ،7327:؛ به بيانی دیگر و از دیدگاه کهنالگویی یونگ ،مرگ فرزندان یندگرد ظالم ،امري طبيعی استت و بيتانی داستتانی از
پریشيدگی و نابسامانی روانی است؛ درحالی که در وضعيت خالد آن ،یعنی به ستامانی و نظتم روانتی ،تنهتا یتک کتودک متولتد
میشود و همانی است که قصه را ادامه میدهد و قهرمانِ روندي کهنالگویی و نمتادین متیشتود .مرگتی کته نتيجته نابستامانی و
پریشيدگی روان روایت در منظومه هفت پیکر است ،سرانجام با تولد کودکی که همچون همسانان ختود ،ویتژه و آستمانی استت،
متوقف میشود و سرانجام رکود داستان برهم میخورد و حوادث بعدي روي میدهد.

هرچند الگوي وضعيت آغازین در هفتپیکر به واسطه ظالم بودن پادشاه (پدر) ،اندکی متفاوت بتا لیلری و مجنرون ،خسررو و
شیرین و دیگر افسانههاست؛ اما بهرام دقيقاً مانند خسروپروین و همتایانش طالعی سعد و ميمون دارد و ممتاز از دیگتر هتمستن و
ساالن خود است:
روز اول کتتتتتتتتته صبتتتتتتر بهتتتتتتترامی

از شتتب تيتتتتتتتتتره بتتترد بدنتتتتتتتتتتامی

کتتتتتتتتتورهتابتتتان کيميتتتایی سپهتتتتتتتتتر

کتتآگهی بودشتتتتتتتتان ز متتاه و ز مهتتتتتتتر

در تتتتتتتتتترازوي آسمتتتتتتتتتانستتتنجی

بازجستنتتتتتتتتد سيتتتتتتتتتتتم دهپنجتتتتی

ختتود زر دهدهتتی بتته چنتتگ آمتتتتتتتتتد

درّ ز دریتتا گُهتتتتتتر ز ستتنگ آمتتتتتتتتتتتد

یافتنتتتتتتتتتتد از طریتتتق پيتتتتتتتتتروزي

در بتتتتتتتتنرگی و عالتتتتتمافتتتتتتتتروزي

طتتتالعش حتتتوت و مشتتتتتري در حتتتوت

زهتتتتتتتتتره با او چتتتتو لعتل بتا یتاقوت

متتتاه در ثتتتتتتتتور و تيتتتر در جتتتتتتتتوزا

اوج مریتتتتتتتتتتخ در استتتتد پيتتتتتتتتتدا

زحتتل از دلتتتتتتتتو بتتا قتتتتتتتوي رایتتی

خصتتتتتم را داده بتتتتتتتادهپيمتتتتتتتتتتایی

ذنتتتتتتب آورده روي در زحتتتتتتتتتتتتتلش

وآفتتتاب اوفتتتتتتتتتتتتتاده در حملتتتتتتش

داده هتتتر کتتتوکبی شتتتهادت ختتتتتتتویش

همچتتو بتترجيس بتتر ستتعادت ختتتتتتتویش
(همان جا)

بهرام نين چون خسروپروین و دیگران ،نمودي از انگاره کودک آسمانی درون است؛ از این روي طالعی ویژه و مسعود دارد .کتار
او بسيار دشوارتر از دیگر همتایانش است؛ زیرا در آن دو داستان ،بعد بهفعليترسيده کهنالگوي خود در جهت کمال گام نهتاده و
تولد کودکان بهدعاخواستهشده درواقع به فعليت رسانيدن استعدادها و امکانات بالقوه در همان مسير قبلی البته در بعدي متعالیتتر
است؛ اما بهرام گور باید مسيري خالد جهت پدر در پيش گيرد .او باید با به فعليت درآوردن بالقوگیهاي خود ،جنبههاي بالفعل
سياه و تاریکی را که در وجود پدرش یندگرد ،تجسم یافته است ،از بين ببرد و او را در مسير تعالی و رشد و گسترش روحتی بته
حرکت درآورد و براي این کار باید در مکانی دور از سرزمين سياه پدر ،در جایی که عدالت و انسانيت حاکم است ،پرورش یابد؛
تا آماده انجام رسالت مقدس کهنالگویی خود شود.
با وجود تفاوتهایی که ميان الگوي آغازین هفتپیکر با منظومههتاي خسررو و شریرین و لیلری و مجنرون وجتود دارد ،سته
شخصيت مرکني این آثار ،یعنی بهرام ،خسرو و مجنون داراي اشتراکات قابلتوجهی هستند که این امر به دليتل رستالت مشتترکی
است که حافظه جمعی بر عهده آنها نهاده است .آنها از همان زمان تولد ،نشانه هتایی ویتژه دارنتد کته در نتوزادان معمتولی دیتده
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نمیشود؛ از جمله اینکه طالعشان سعد است ،فهم و هوش و دریافتی غریب دارند ،بته لحتاظ جستمانی در اوج اعتتدال و زیبتایی
هستند ،هر سه بازیگران نقش اول سناریوي عشق هستند؛ عشقی که بدون آن دستيابی به فردیت امري ناممکن استت و درنهایتت،

هر سه در دامان عدالت و انسانيت پرورش مییابند .در نمودار زیر ،تفاوتها و مشابهتهاي الگوي آغازین سه منظومه خسررو و
شیرین ،لیلی و مجنون و هفتپیکر و تحليل کهنالگویی آن نمایانده شده است:
منظومهها

خسرو و شیرین/لیلی و مجنون

هفت پیکر

بعد بالفعل خود

هرمن/پدر مجنون← عادل

یندگرد ← ظالم

عامل برهمزننده تعادل

بیفرزندي

مرگ فرزندان

بعد بالقوه خود

خسرو/مجنون

بهرام

مکان فعليت یافتن بعد بالقوه

سرزمين پدري

دور از سرزمين پدري

نتیجه
از ميان تکنيکها و شگردهاي داستانی ،شروع یا وضعيت آغازین ،اهميتی برجسته در رویکرد مخاطتب بته اثتر متورد مطالعته وي
دارد .شروع ،راه ورود خواننده به متن را به وي نشان میدهد و از طریق نحوه شروع است که نتوع متتن و توقتع از آن مشتخص
میشود .یک شروع قصوي ،ذهن را آماده مواجهه با تصاویر و نمادها و درونمایههایی میکنتد کته نمتودي برجستته در استاطير و
افسانهها دارد؛ در حالی که یک شروع رئال ،این ذهنيت را براي خواننده ایجاد میکند که با واقعيت زندگی سر و کتار دارد؛ نته بتا
اساطير و افسانهها و مقولههاي فراواقعی .شروع قصوي در منظومههاي خسرووشیرین ،لیلی و مجنون و هفرتپیکرر از یتکستو
حوادث و صحنهها و شگفتیهاي فراواقعی این آثار را توجيه میکند و از سویی دیگر بيانگر این حقيقت است که اگرچه این آثتار
بر واقعيتی تاریخی بنيان نهاده شدهاند ،بافتی کهنالگویی و نمادین دارند و باید با دیدگاهی تأویلی مورد خوانش قرار گيرند .بنتابر
این رویکرد ،شروع نمادین دو منظومه خسرو و شیرین و لیلی و مجنون ،شرح تولد کودکی یگانه استت کته نماینتده بعتد بتالقوه
کهنالگوي خود و از این روي ویژه و متفاوت است .یگانه بودن کتودک در دو منظومته متذکور ،نمتادي از وحتدت و انستجام و
یکپارچگی روان روایت است .در نقطه مقابل این اتحاد و انسجام ،منظومه هفتپیکر ،توصيفگر نابستامانی و پتارگی روان روایتت
است و همين امر سرنوشتی دیگرگون براي کودک آسمانی منظومه رقم میزند؛ تا او که همچتون دیگتر همتایتان استاطيري ختود
مأموریتی کهنالگویی بر عهده دارد ،دور از سرزمين پدر و در ساحت ناخودآگاهی روان روایت پرورش یابد.
پینوشتها
 -7کهنالگو :به عقيده یونگ «کهنالگوها اشکال عهد عتيق و ستنخهتاي باستتانی هستتند کته از دورتترین دوران انستانی وجتود
داشتهاند .با این حال ،به نظر وي این بدان معنا نيست که این اشکال تنها با گذشته مرتبط هستند؛ بلکه این تصاویر بهویژه به دليتل
آنکه محتواي ناخودآگاه جمعی را تشکيل میدهند ،تظاهرات ماهيت ساختاري خود روان محسوب میشوند و بنابراین تجلی قشتر
زیرین و جمعی روان و ميان تمامی انسانها مشترک هستند .آنها کنشتی دائمتی و پویتا دارنتد و بترخالد عقيتده فرویتد ،عالئتم
انحصاري روانآزردگی نيستند ،بلکه همانگونه که یونگ مشخص میسازد ،باید همواره به خاطر داشته باشتيم کته کهتنالگوهتا و
خيالپردازيهاي کهن به خودي خود مرضی نيست و شرایطی حاد مانند اسکينوفرنی ممکتن استت وضتعيتی را فتراهم کنتد کته
کهنالگوها به شکلی حاد و وحشتناک ظاهر شوند؛ ولی نمیتوان گفت که فقط این شرایط باعث بته ظهتور رستيدن کهتنالگوهتا
میشود .کهنالگوها عناصر دائمی ذهن ناهوشيارند که وجود آنها نشان میدهد هر انسان متمدنی با وجود تحول بتاالي هوشتياري
در وي ،هنوز در عميقترین سطوح روان خود انسانی باستانی است» (پالمر .)721 :7715 ،به بيان دیگتر «در روانشناستی تحليلتی
یونگ که در ادامه سنت فکري اندیشمندانی چون افالطون و کانت قرار دارد ،روان در هنگام تولد ،لوحی سپيد و نانوشتته نيستت؛
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بلکه حامل الگوها و انگارههایی است که یونگ با توجه به دیرینگی آنها و اینکه همه آدميان در آن شریکاند ،به آنها نام کهنالگتو
میدهد» (یاوري.)15 :7712 ،
 -1تغيير و تحول روایات تاریخی که در اثر گذر زمان اتفاق میافتد و پدیدآورنده افسانهها و اساطير میشود ،مقوله مهمتی استت
که ميرچا الياده در بررسی ترانههاي حماسی بدان اشاره کرده است .به عقيده وي «هر چند ترانه حماسی ،شخصيتهاي تاریخی را
میسراید و رویدادهاي واقعی را باز میگوید ،دیري نمیکشد که حافظه جمعی ،واقعيت تاریخی را پيکري دیگر میدهتد و تخيتل
شعري ،آن را ارزشی نو میبخشد؛ تا بدانجا که ترانه حماسی پس از مدت زمانی ،باز در مقوله اسطوره جاي مییابتد( ...بته زعتم
وي) خود رویداد تاریخی هرقدر هم مهم باشد ،در حافظه عوام نمیماند و یاد آن تنها در صورتی تخيل شعري بهوجتود متیآورد
که رویداد تاریخی ،کم و بيش به الگوي اساطيري نندیک شود... .حافظه جمعی ،رویدادهاي تاریخی اصلی و پيکرهاي «فتردي» را
که شخصيتی خاص دارند ،به سختی نگه میدارد .حافظه عامه تقریباً فقط بر اساس ساحتهایی سير میکند که از ریشه استاطيري
پدید آمدهاند .سرمشقها و رفتارهاي نمونهوار را میشناسد و با شخصيتهاي تاریخی و رویدادهاي اتفاقی ،کامالً یا تقریبتاً بيگانته
است .از این روي ،شخص تاریخی به الگویی مانند میشود (پهلوان یا رقيب) کته سرمشتق استت و رویتداد در مقولته آوازهتاي
حماسی اساطيري جاي (جنگ با دیو ،دشمنی برادران و )...میگيرد .هر چند برختی منظومتههتاي حماستی آنچته را کته حقيقتت
تاریخی ناميده میشود ،حفظ میکند ،این حقيقت تقریباً هيچگاه به شخصها و رویدادهاي مشخص مربتوط نمتیشتود؛ بلکته بته
نهادهایی سنتی و به برخی از رفتارها و پارهاي از منظرهها پيوند میخورد» (الياده 237 :7752 ،و .)235
 -7تصاویر ذهنی کهنی هستند که در ميان تمام انسانها مشترکاند .او ناخودآگاه جمعی را نمایانگر بنيان شخصتی و غيرشخصتی
روان و بسط خودآگاهی و ناخودآگاهی شخصی میدانست و از این روي معتقد بود که مواجهه خودآگاهی افراد با دنياي بيترون و
نين برخورد ناخودآگاهی آنها با گذشته متأثر از نياکانشان است و اجداد بدوي تأثيري برجسته و قابلتوجته بتر عميتقتترین ستطر
روان انسان برجاي گذاشتهاند .یونگ ،تکرار مداوم تصاویر ذهنی کهن و جهانی نوع انسان را شتاهدي بتر ایتن متدعا متیدانستت
(پالمر .)713 :7715 ،وي درواقع ضمير ناخودآگاه جمعی را ميراث نياکان ما درباره شيوههاي بتالقوه بازنمتایی پدیتدههتاي جهتان
هستی میدانست و آن را «ذهنيت بدوي» میناميد (بيلسکر.)21 :7711 ،
 -1فرایند فردیت روانی« :یونگ با مطالعه بر روي تعداد زیادي از مردم و تحليل خوابهاي ایشان دریافت که خواب نته تنهتا بته
چگونگی زندگی خواب بيننده بستگی دارد؛ بلکه خود بخشی از بافت عوامل روانی آن است .او همچنين دریافتت کته ختواب در
مجموع از یک ترکيب و شکل باطنی تبعيت میکند و نام آن را «فرایند فردیت» نهاد .بته عقيتده وي از آنجتایی کته صتحنههتا و
نمایههاي خواب هر شب تغيير میکند ،بنایراین هر کسی نمیتواند تداوم آنها را با یکدیگر دریابد؛ اما اگر کسی توالی خوابهتاي
خود را طی ساليان دراز مورد مطالعه قرار دهد ،متوجه خواهد شد که پارهاي از محتویات آنها به تناوب آشکار و ناپدید میشتوند.
بسياري از مردم همواره خواب یک شخصيت ،منظره یا یک موقعيت را میبينند؛ که اگر چنانچه آنها را بهطور پيوسته مورد مطالعه
قرار دهيم ،خواهيم دید که نمایههاي آنها آرام اما محسوس تغيير میکنند .بنابراین ،میتوان چنين نتيجه گرفت که زنتدگی رؤیتایی
ما تحت تأثير پارهاي از مضامين و گرایشهاي دورهاي ،تصویري پيچيده بهوجود میآورند و اگر کسی تصویر پيچيتده یتک دوران
طوالنی را مورد مطالعه قرار دهد ،در آن گونهاي گرایش یا جهت پنهان اما منظم مشاهده میکند که همانا فرایند رشد روانی تقریبتاً
نامحسوس فردیت است؛ فرایندي که موجب میشود شخصيت فرد به مرور غنیتر و پختهتر شود؛ آنچنان که دیگران نيتن متوجته
آن بشوند» (یونگ .)117-110 :7717 ،به بيان دیگر ،به موجب عقيده یونگ «زمانی که نقطه اوجتی از زنتدگی فترد فرامتیرستد،
شخصيت برتر ناپيداي فرد به واسطه نيروي الهام بر شخصيت حقيرتر متجلی میشود .این امر سبب میشود تتا حيتات فتردي بته
سمت و سویی برتر و عالیتر جهت یابد و گونهاي از دگرگونی درونی شخصيت را پدید میآورد .این فرایند ،تحت عنوان «فرایند
فردیت روانی» مطرح میشود» (یونگ.)17 :7721 ،
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