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Abstract  
It could be said that Nezami’s Haft Peikar is a book about the unity of Hero and his 

holy joining to his Anima which leads to a sort of self-awareness according to a variety 

of symbols or meaningful metaphors. The appearance of collective unconscious 

archetypes of this book put it in an aura of ambiguity that cannot be understood unless 

by psychological approaches to myth. The archetype of “archetypal woman” or 

“archetypal mother” in symbolic travel of Bahram and his different steps of self-

awareness examinations is a movement from the deepest layer of darkness to the heart 

of lightning. In the stories of this book, some kind of deficiency and lockage in Hero’s 

psych cause him to move and travel to open the unknown windows. According to 

Nezami’s report, the mysterious life of Bahram changed him into a mythical hero that 

at the end of his life was an aware man who reached a kind of metaphysical 

individuation. The main concern of this article is the Bahram’s travel which happened 

in order to reach a kind of regeneracy and the consequence of events and their internal 

connections empower the self-awareness process of the Hero. The aim, by revealing 

the psychological side of myth and analyzing the symbolic elements in HaftGonbad’s 

stories, is to investigate the internal connections between stories and make all fictional 

actions and reactions meaningful in line with improving the Hero’s metaphysical side. 

It should be said that the approach of this article is analytical-descriptive. 
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 به توجه اب نظامي رپیکهفت هایداستان الگویيکهن رمزگشایي
 «مثالي مادر» به رسیدن برای بهرام سیر

  نسرین شکیبی ممتاز 
یو، توکیو، توک خارجی مطالعات فارسی، دانشگاه ادبیات و زبان مدعو استاد
 ژاپن

 چکیده
مادها یا با آنيما دانست که در گسترۀ ن و پيوند مادس او پيکر نظامي را کتاب یگانگي قهرمانتوان هفتمي

الگوهاي ناخودآگاه جمعي موجود شود. جلوۀ کهنمنجر مي« شناسيخویشتن»هایي معنادار به نوعي استعاره
 قابل درک شناختي اسطورهدهد که جز با راهکارهاي رواناي از ابهاماتي قرار ميدر این کتاب، آن را در هاله

هاي نآزمومبليک بهرام و در مراحل در سفر س« مادر ازلي»یا « زن نخستين»الگوي و تبيين نيست. کهن
هاي این کتاب، ناصان و کمبودي در داستان خودشناسي او، حرکتي از اعماق سياهي به دل روشنایي است.

زد. ساهاي ناشناخته فراهم ميها را براي گشودن دریچهدر روان تمامي قهرمانان، موجبات حرکت و سفر آن
در فرجام زندگاني مند ساخته که مي از او یک قهرمانان اسطورهزندگي پر رمز و راز شاه در گزار  نظا

مسألة  .ابدیخویش به عنوان یک انسان آگاه به شعورِ شورمندِ خویش به نوعي فردانيت متافيزیکي دست مي
لسل تسدهد و به قصد نوزایي رُخ مي اصلي پژوهش در این مااله، سير بهرام است که خود در قالب سفري

است تا با  کند. هدف اینقهرمان را تاویت مي شناسيخویشتنها با یکدیگر فرایند باط دروني آنوقایع و ارت
اط گنبد، ارتبهاي هفتشناختي اسطوره با واکاوي عناصرِ نمادینِ موجود در قصهرویکرد رواننشان دادن 
ا در جهت استعالي هاي داستاني رها و واکنشها با داستان اصلي بررسي شود و تمامي کنشدروني آن

 في است.توصي -متافيزیکي قهرمان معنا بخشد. گفتني است که شيوۀ تحايق در این مااله، تحليلي

 .یونگ مثالی، مادر خویشتن، آنیما، گنبد، هفت پیکر، هفت گور، بهرامها: کلیدواژه
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 مقدمه 

گي بهرام ندپيکر یا هفت گنبد، چهارمين مثنوي از پنج گنج نظامي است که در آن زهفت
در دو برهة مهم به نظم درآمده است. لاب بهرام نه تنها « بهرام گور»پنجم ساساني مشهور به 
ون بلکه در مت« اخبار الطوال»و « تاریخ طبري»، «تاریخ یعاوبي»در منابع اسالمي همچون 

تربيت  وبوده است. این کتاب با تولد شاهزاده « بهرام گور»نيز « زند وهومن یسن»پهلوي مانند 
 درشود. است، آغاز مي« پاگشایي»او به دور از خانواده و سرزمين پدري که خود نوعي 

اول  ةبرهگيرد، که پرور  شاهزاده در آن صورت مي تولد تا آغاز جواني ةحايات در مرحل
ري که د باز کردن ترین ماطع زندگي وي؛ یعني. پا از این، مهمگيردشکل مي اوزندگي 

 که خودکشد تصویر مي به را هفت شاهدختبا  اومنع شده است، ماجراي  از گشودن آن
زند. به عبارت دیگر، ازدواج با هفت سفري به قصد بلوغ و کمال دروني براي او رقم مي
ترین مراحل سلوک رواني بهرام ها مهمدختر از هفت اقليم و ساختن هفت گنبد براي آن

ن شناختي، فاصلة مياپریرد. در نگر  روانمي است که سرانجام با مرگ رازآلود  پایان
مایکل »ند.کشناسي و تکامل پيدا ميتولد تا مرگ بهرام، فرصتي است که او براي خویشتن

ر هفت هایي که دختران دپيکر این فرصت را که در قالب قصهدر تفسير خود از هفت« بري
 (.6839، 6داند )بريکنند، هفت سال ميروز براي او حکایت مي

ن کند، هستة مرکزي ایاشاره مي«پيکر نظاميتحليل هفت»در « محمد معين»همانطور که  
کتاب، هفت داستان روایي است که از سوي دختران پادشاهان هفت اقليم در هفت گنبد با 

(. هرچند در نگاه ظاهري، ساختار 6835شود )معين، هفت رنگ در هفت روز هفته ایراد مي
ه ها را باي پنهان آنها با دیگري متفاوت است، اما رشتههر یک از آن ها و مفاهيمداستان

دهد که همان تکامل شخصيت بهرام در قالب یک سفر به دنياي درون یکدیگر پيوند مي
ا هاي معنایي و ساختاري بخویش است. بدین ترتيب تمامي الیه« خویشتن»براي کشف 

دگي ساز زناي ساختاري داستان، مراحل دگرگونهاند. الیهپيوندي دروني با هم یگانه شده
هاي معنایي و ساختاري را به وجوي خود سرنخي است که الیهدهد.جستبهرام را نشان مي
سازد. نمادها، تصویرها و رویدادهاي داستان هر یک جدا از هم و همه در پيوند هم مرتبط مي

 (.6837کنند )یاوري، با هم به همين معناي یگانه اشاره مي

                                                            
1. Barry Michael 
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وجوي پير گنجه در جست»کوب نيز در کتاب . زرین6ها روشن نيستمأخر این قصه 
هاي ادبي اي در سنتکند که طرو هفت گنبد مأخر و ساباهبه این نکته اشاره مي« ناکجاآباد
با  ها راي رایج در عصر نظامي ندارد. ایشان ساختار و مضمون این قصههاي عاميانهیا روایت
کند ، نویسندۀ ایتاليایي عصر رنسانا ماایسه مي2از بوکاتچو« آمه تو»نام اي به قصه
« سمر»یا « آورهاي خوابقصه»ها به عنوان ها را که از آن(. او این قصه6838کوب، )زرین
 داند که با تصویرهايها ميزنان نخجيرجوي بيابانهاي الفکند، همچون روایتتعبير مي

ده از مبالغه و تناقض، هدفي جز برآوردن اعجاز و شگفتي مخاطب آميز و آکنرنگين، خيال
ه تنها کند کها را رویایي ماليخوليایي تصور ميها در این قصهندارند. او بسياري از صحنه
اي است که توانایي رویارویي با واقعيت را گویان عروسک گونهمناسب حال و ماال قصه

ه . ناگفته پيداست کاند )همان(م به درستي نيازمودههاي آن را هندارند و حتي عشق و محنت
شناختي این داستان، چنين ادعایي چندان اي و روانهاي ادبي، اسطورهبا توجه به ازر 
 پریرفتني نيست.

ش از شان پيايکنندۀ هر قصه، یکي از همسران پادشاه است که جایگاه اسطورهحکایت 
آورد. روند هاي هزار و یک شب را فرایاد ميقصههر چيز قدرت جادویي شهرزاد در روند 

و اجزاي  شناسيها با توجه به ریختگویي شهرزاد در این کتاب و ماایسة مضامين قصهقصه
ها خبر از این دارد که وي نيز همچون دختران هفت اقليم در اجراي حرکت سازاي آن
 ف شاهبانواني که بهرام را در یککنندۀ خود کامالً هوشمندانه عمل کرده، اما او برخالتعيين

سازند، آنگونه که حسيني و قدرتي هفت خان نمادین و رمزوار به ناخودآگاه خود نزدیک مي
هند دنشان مي« هاي هزار و یک شبگویي شهرزاد در توالي قصهروند قصه»( در ماالة 6866)

 د. رساناهي ميبا تدبير و هوشياري، پادشاهي خودکامه و مستبد را به پایگاه خودآگ
ند کنهایي که نال ميدر روایت نظامي هم زنان در داستان اصلي همه شاهبانو و در قصه 

ه اي کنيز داراي شأن وجودي و مرتبة خاص اجتماعي هستند. در پنج قصه از هفت قصه
کنند، انگيزۀ اصلي قهرمان برداشتن موانع براي شاهبانویان هفت اقليم براي بهرام نال مي

هاي قابل توجهي از خرد، زکاوت و ل با دختري است که نه تنها زیباست، بلکه بهرهوصا

                                                            
ها را ناشااناخته فرض کرده و بر آن اساات که پيکر، مأخر این قصااهي هفتي مشااهور خود درباره. یان ریپکا در مااله6

 (.6853)ریپکا،  هاي ملل اسالو نشاني داشته باشدي دوم واقعا از قصهاي مانند قصهنباید انتظار داشت که قصه

2. Boccaccio, G. 
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اخالق دارد.به این نکته نيز باید توجه داشت که با وجود رفتارهاي غنایي بهرام، تا خان آخر 
نيز بسيار مهم است که بهرام با هفت زن یعني یک  گيرد، اما این نکتهوصلت صورت نمي
شود. او قهرماني است که در هفت ماطع نمادین و با یافته کامل ميملکليت منسجم و تکا

 رسد. هفت وجه از وجوه رازآميز آنيما یا مادر مثالي به مطلوب مي
تطابق با  پریري وویژه نيمة دوم آن به دليل استعداد باالي سمبلداستان زندگي بهرام به 

واره مورد توجه آن دسته از الگوهاي وي همو کهن 6یونگ« فرآیند فردیت»نظریة 
اختي شناي و روانهاي اسطورهپژوهشگران و خوانندگاني قرار گرفته است که به تحليل

ها باور دارند که تنها با ها و روایتمندند و به وجود قدر مشترکي ميان اغلب داستانعالقه
-به« ي و ادبياتروانکاو»شناسي اسطوره قابل درکند.حورا یاوري در کتاب هاي روانتبيين

ناختي شها براي نشان دادن ابعاد روانها را تحليل کرده و از ارتباط آنتفصيل این سرنمون
 داستان سود برده است. 

ي هاهمایپيکر بنحسيني با توجه به مفاد این کتاب و درک و دریافت خود از هفت 
ان الگویي داستکهن ايهاي مهري و زرتشتي روایت را جُسته و با رویکردي اسطورهآیين

 زندگي قهرمان را بررسي کرده است.
ماالة حاضر با توجه به آنچه پيش از این گفته شده، تمامي سير سمبليک بهرام را تالشي  

، «دیپوسا»هاي ملل نيز از قبيل ها و اسطورهداند که در داستانمي« مادر مثالي»براي رسيدن به 
به عبارت دیگر، بهرام پا از آشنایي با هفت جنبه از آنيماي هایي دارد. و... نمونه« آدونيا»

خود در پایان به زهدان مادر اعظم یا آنيماي برتر بازگشته و به نوعي خُلود نمادین دست 
 یابد.مي

 . پیشینة پژوهش9
اي ههاي منحصر به فرد در زمينهپيکر نظامي از جمله آ اري است که به دليل ویژگيهفت
و نيز  شناسي ادبيشناسي، نشانهپژوهي، روانسانه، ساختار روایت، اسطورهشناسي افریخت

بسيار  هايشناسيِ اسطوره تاکنون مورد تحايق و بررسياي از جمله روانرشتهمطالعات ميان
ل شناختي این مثنوي، کتاب تحاياي ا تحليلي مایکقرار گرفته است. در زمينة واکاوي روان

 بيش از هر ا ر دیگري به تفسير ابعاد فکري، داستاني و« پيکر تفسير هفت»بري به نام 

                                                            
1. Jung C, G.  
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رِ پردازد و با تحليل شاکلة سمبليک کتاب و تبيين بافت ساختارمزشناسي روایت نظامي مي
 ائه داده است. پيکر ارتصویري آن از جمله نخستين آ اري است که تفسيري چندسویه از هفت

ميان روانِ بهرام گور به عنوان قهرمان ا ر و ساختار « اتروانکاوي و ادبي»پياوري نيز در کتاب 
فصل نوان ع به شناختي ناخودآگاهشناسي آن پيوندي مبتني بر روانروایت و ماولة زیبایي

ظر الگوهاي مورد نبرقرار کرده و با محوریت کهن ي افراد بشرمشترک و ميراث رواني همه
 یده است. پيکر دست یازیونگ به خوانش جدیدي از هفت

اي نامکشوفي هپيکر نظامي پرداخته و جنبهحسيني در دو مااله به برررسي و تحليل هفت 
هرمانان با ماایسة تطبياي ق« پيکر نظاميازدواج جادویي در هفت»کند؛ از آن را رمزگشایي مي

 ر بر جنبةپيکاي ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کيمياگري در روایت هفتاسطوره
عرفاني منظومة نظامي تأکيد کرده و آن را با مسير سلوک قهرمان براي شناخت خویشتن که 

 هاي بهرام را بيشبازيداند. او عشقشود، یکي مياز طریق وحدت با جانب مؤنث فراهم مي
ه از کند کاز آنکه رابطة جنسي قلمداد شود به عنوان ارتباطي معنوي و روحاني تأویل مي

مهر ي آیينهامایهبُن»دهد. هم او در ماالة قهرمان براي دستيابي به کمال خبر ميروند پيشرفت 
پيکر را هفت ویژه در کتابتأ ير آیين مزدیسنا بر تفکر نظامي به« و زرتشت در هفت پيکر

يترایي هاي بِهي و مصورت استعاري و نمادین بيان کرده و به رکر اهميت عدد هفت در آیينبه
پردازد. عالوه بر موارد یاد شده که اهم مااالت در تحليل این کتاب امي ميو منظومه نظ

بد نوشته گنهاي هفتهستند، مااالت دیگري نيز پيرامون موضوعات خاص یا یکي از داستان
اري در افسانة بانوي حص« سفر قهرمان»الگویي ناد کهن»ها عبارتند از: ترین آنشده که مهم

تحليل »نوشتة مجوزي و عابد کهخاژاله،  6نظریة یونگ و کمپبل پيکر نظامي براساسهفت
-سنجش داستان بانوي حصاري از هفت»از یاحاي و بامشکي، « پيکر نظامينماد غار در هفت

گویي سفر العناصر کهن»نوشتة مدرسي و ریحاني، « الگوي سفر قهرمانپيکر نظامي با کهن
شناختي تحليل روان»زاده برزو، یحاني و عبداهللاز ر« پيکرقهرمان در داستان گنبد اول هفت

بازتاب »، از کهنسال« درمانيپيکر نظامي بر تکيه بر فرآیند قصهشخصيت بهرام در هفت
وشتة دواني و ن« پيکر نظاميدر هفت-اسطوره کشتن گاو نخستين  -نمادین قرباني ميترایي

یر از خائفي و هوشيار کلو« پيکرفتاي در سایة نور عرفاني در هنمادهاي اسطوره»دیگران و 
هایي هستند که هر کدام از منظري خاص که حاصل رویکرد از جمله مااالت و پژوهش

                                                            
1. Campbell, J. 
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اند. آنچه در ميان این آ ار بدان پرداخته نشده سيرِ شناختي است به این منظومه پرداختهروان
 ه مراحل تکامل آنحرکتِ نمادین بهرام براي بازگشت دوباره به زهدان مادر اعظم است ک

 شود، مشهود است.اي که در هر گنبد براي او نال ميدر هفت قصه

 . روش پژوهش6
هاي استدالل و تحليل عاالني استفاده نوع این پژوهش نظري است. در تحايق نظري از رو 

ي اشود. این مااله با رویکردي بينارشتهاي انجام ميشود و بر پایة مطالعات کتابخانهمي
شناسي تأليف شده و بر آن است ساس مطالعه منابع مورد نظر در دو حوزۀ ادبيات و روانبرا

  ند. شناسي اسطوره تاویت کویژه روانپيکر نظامي را با مطالعات جدید بهتا ارتباط هفت

 های متافیزیکي بهرام . ویژگي3
اما  آموزد،آید، شاه نعمان آیين شاهزادگي به بهرام ميآنگونه که از گزار  نظامي برمي

ا از گيرد؛ زیرا پگویي هفت شاهبانو صورت ميگنبد با قصهتربيت رواني او در هفت
شود؛ متعاقب این داستان کلي، ل هویت ميوصلت با این دختران است که در پي تکام

کنند در پي حايات وجودي هایي که هفت دختر نيز براي او تعریف ميقهرمانان قصه
ب ها، نمادي از بهرام هستند. بدین ترتيتوان گفت که تمامي قهرمانان قصهخویشند. پا مي

ي اي و نمادین به وورهآورد و ناشي اسطنظامي بهرام را از قالب پادشاهي تاریخي بيرون مي
 آفریند که در پي یافتن حاياتوجوگر را ميبخشد. او از بهرام، اسطورۀ انساني جستمي

(. چنين انساني 6866کند )حسيني، نهان وجود خویش است و براي رسيدن به آن تال  مي
هاي هیگيرد که به الي خود در مسيري قرار ميها و استعدادهاي بالفطرهبا پرور  توانایي

 شود. نامکشوف و ناپيداي روان رسيده و در فرجامي نمادین با جهان یگانه مي
توان گفت که تمامي قهرمانان موجود در هفت قصة مناول از در یک نگاه جامع مي 

شاهدختان هفت اقليم، نمودي از شخصيت متوسع بهرام هستند؛ زیرا هر کدام از آنان در یک 
یابند. حرکت اصلي بهرام نيز در کل کتاب ایي خود دست مياي به ماصود غحرکت دایره

حله در این مر« نخویشت»و شناخت آن است. « خویشتن»اي براي یافتن یک حرکت دایره
انداال م الگوي تحاق استعدادهاي نهفته و انسجام شخصيت رواني اوست.براي قهرمان، کهن

ه سوي زندگي ب ةکه هم است تي روانيتماميکه خود  ستوالگاین کهن نماد جادویي ۀیا دایر
 ها در ارتباط باهاي مشابه قهرمانان قصهانداز، خویشکارياز این چشم .استآن در حرکت 
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کنند و زندگاني رواني وي را در یک دایرۀ متحدالمرکز قهرمان اصلي ارزشي نمادین پيدا مي
-ویشتن نزدیک ميکه خود داراي هفت الیة تودرتو و رمزآميز است به کمال مطلوب خ

 سازند.
یندي آفر« خود» به« من» که سفر از به این دریافت رسيدتوان ، ميبا توجه به آنچه گفته شد 
ميان » .شودرا شامل مي« خویشتن» وار است و هبوط به ظلمت سایه و صعود به سوي نوردایره

 يزگشت جاودانهي بافریزر و نظریه ۀي خداي ميرنده و باز زنده شونداین نظریه و چرخه
-آید، نوعي تاارن ناهموار به چشم مينظمي پدید ميآن از بي ةلياده که جهان به واسطیا

  (.6835، 6)کو  «شناختي استیونگ الگوي نهایي انسجام روان ةاما در نظری، خورد
یونگ که الگوي ساختاري نخستين شهرها و واحدهاي زیستي را نيز بازتابي از ساختار  

داند، برآن است که در ساختمان هر شهر، هر نيایشگاه و یا هر کاخي که از الگوهاي روان مي
ازتاب اي براي فراافکني و بالگوي تماميت و کمال، زمينهماندالیي پيروي کرده باشد، کهن

هاي عمايِ ناخودآگاهي بر دستان سازندۀ این هاي دور از الیهیافته و صدایي از زمان
ورد خن رانده است. نيروهاي تن و روان به نيروهاي کيهاني پيوند ميواحدهاي زیستي فرما

کاخي  پيکر این معنا؛ یعني برپا ساختنشوند. در هفتو انسان و کيهان با هم یکي و یگانه مي
(. ورود به 6837ي دور ساختن گزند از جان بهرام به روشني بازتافته است )یاوري، بااندیشه

اي هرف جایگاه خاصي دارد. در ميان جوامع باستاني، نخستين آیينهاي تشکلبه نيز در آیين
-نمادین آشناسازي با قرار گرفتن در کلبة تاریک به منزلةبازگشت به رحم مادر تحاق مي

اساس، نوآموز با ریاضت و قرار گرفتن در جاي سخت به اصل خود و آغاز پریرد. براین
در آن  -با وجود ممانعت راهنما–که بهرام  (. اتاقي6868، 2کند )ایليادهجهان رجعت مي

کند، چارچوبي دربسته است که روزني به بيرون تصاویر دختران هفت اقليم را مشاهده مي
ندارد و ساف آن به هفت سياره آراسته شده است. این اتاق که در حکم ميوۀ ممنوعة بهرام 

-رميب« ناخودآگاه»اي هایي است که یونگ در آ ار متعدد خویش براست، یادآور ویژگي

هاي زیسته و تمناهاي سرکوب شدۀ یک انسان شمارد. ناخودآگاهي در اندیشة او از تجربه
، تاریخِ روان استرسد که همان پيشتري از روان ميهاي عميقخاص، فراتر رفته و به الیه
 ت.اند و تا به امروز به همان صورتِ آغازین باقي مانده اسهمة آدميان در آن شریک

                                                            
1. Coupe, L. 

2. Eliade, M. 
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« تنخویش»در حايات بهرام در این مرحلة خطير که آغاز حرکت نمادین او براي کشف  
وامل ع، یندآدر این فرکند. را آغاز مي« سفر به ناخودآگاه»است، نوعي حرکت جادویي یا

مان را ها قهرگيري رشد انساني به طور یکسان عمل کرده و اتحاد آنآگاه و ناآگاه در شکل
 دهد. ي رشد رواني سوق ميي واالبه مرحله
کر که پيبهرام سفر خود به درون گنبدها را که در زبان استعاري در نيمة نخست هفت 

 کند و در روز اول بهارنماد دنياي درون او هستند در فصل زمستان و از گنبد سياه آغاز مي
 د.نرساو در گنبد سپيد که گنبد هفتم یا گنبد تماميت و کمال است به انجام مي

که از  داند، سفريیونگ نيز سفر انسان به دنياي درون را سفر از سياهي به سپيدي مي 
سد و رتر روان ميهاي عمايشود و رفته رفته به الیهآغاز مي« سایه»هاي فردي دیدار با الیه

دهد ند، پيوند ميابه گفتة یونگ فرد را به همروزگارانش و کساني که بسيار پيش از او زیسته
یک »پيکر، داستان هر گنبد نمادي از توان گفت که در هفت( بدین ترتيب مي6837)یاوري، 

(. به عبارت دیگر همة آنان 6836)زیرک، « هاي دروني او با خود  استانسان با کشمکش
ان کنند. در داستان زندگي ماهاست، تجربه مي« خود»به « من»این سفر خطير را که سفري از 

یده مي شود. او قهرماني است که مسير قهرماني خود را از شب به سوي نيز این حرکت د
 کند.صبح طي مي

 « آشکارا ستیز پنهان دوست». آنیما؛ 0
ناش زن و جایگاه او در سير قهرمان به عنوان بخش الینفکي از روان یا آنيما و مادر ازلي از 

ا هن بسياري از داستاني باالیي در جهت تبييکاوانهشناسي و روانهاي اسطورهارز 
هاي مختلف وجودي خود از جمله زن با جنبه هاي پریان برخوردار است.اي و و قصهاسطوره

هرمان توان شناخت و قمادر در زبان تصویري اسطوره نمایانگر تماميت آن چيزي است که مي
 که هدر حايات آنگون سازد.کسي است که به قصد شناخت، سير قهرماني خود را آغاز مي

-آخرین آزمون «خدابانو» با دارد، مالقاتمي ارعان« قهرمان هزار چهره» در« کمپبلجوزف »

اي است که خود نمونه 6هاي قهرمان براي به دست آوردن موهبت عشق یا مهر و محبتي
اي از وابستگي به مادر در هر مرحله. (6836)کمپبل،  رودکوچک از جاودانگي به شمار مي

                                                            
1. Amor Fati 
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اکامي در رها ن بنابراین، ؛استي وابستگي به مادر واقعي یا فرد جانشين مادر زندگي به معنا
 ساختن خویش به معناي وابستگي هميشگي به مادر است.

 که به داندميي مفاهيمي مفهوم مادر را در زمره« چهار صورت مثالي»یونگ در کتاب  
 م ويزعبه گيرد.را دربر ميهاي مادر ادیان تطبياي تعلق دارد و انواع گوناگون الهه ۀحوز
صویر رهني ت»زیرا این علم با مفهوم  ،شناسي نيستاین مفهوم به طور مستايم مورد نظر روان»

او . (6868)یونگ،  «به نحوي که مورد توجه ادیان تطبياي است، سر و کار دارد« مادر اعظم
 ، وابستگي به مادر بهاور از نظ «شودناشي مي «مادر مثالي»این نماد از اصطالو »: افزایدمي

مادر واقعي یا شخص جانشين مادر را  وي .)همان( الگوي مادر استمعناي وابستگي به کهن
  داند.الگو مياي از آن کهنتنها جلوه
ي در کند که در هند، حتبه این نکته اشاره مي« اسطوره و واقعيت»در کتاب  نيز ليادهیا 

سازي سالخوردگان و احيا و بهبود بيماران رو وباره جوانروزگار ما نيز در طب سنتي براي د
در این فرایند  .(6868لياده، ی)ا کنندها را در گوري به شکل زهدان مادر دفن ميبه موت، آن

 کار است.آش( زهدان زمين)نمادپردازي تولد نو و ميل به بازگشت به زهدان نخستين مند آیين
است تا در غایت با روب شدن در زهدان رازناک  وجوگر مادر ازليبهرام قهرمان جست 

او به نظم کيهاني دست یابد. در روایت نظامي سخني از مادر شاهزاده در ميان نيست. قهرمانان 
اي او زناني هستند که در توالي هفت قصه، شاه را براي رسيدن به ماصد زندگي اسطوره

امي زناني که در ماجراهاي هفت کنند. به عبارت دیگر، تمغایي راهنمایي و همراهي مي
بانوي کيهاني یا همان مادر مثالي نمایند، نمادي از تجلي شگفت کهنگنبد بر او رُخ مي

روست که قهرمان در پایان زندگي خویش و آن زمان که به تماميت خود دست هستند. از این
 زندگي خود در کند. او در طولیافته بار دیگر در حرکتي رمزواره به زهدان او رجعت مي
کند که بار نخست در پي راهنمایي گزار  نظامي دو بار وارد شدن به درون غار را تجربه مي

براي  یابد، اماشود و با کشتن اژدها به گنج پنهان غار دست ميگوري به درون غاري وارد مي
را  وغبل زیندهاي پا اآفر دومين ارجاع هيچ بازگشتي متصور نيست، زیرا این بار قهرمان

 طي کرده و وظيفة خطير قهرماني را به انجام رسانده است.
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 های هفت گنبد. رمزگشایي عناصر نمادین در قصه5
 دختر پادشاه هند ←گنبد سیاه  ←. گنبد اول )شنبه( 5-9

وبهار ن»رود و از آن اي سياه نزد دختر پادشاه هند به گنبد سياه ميروز شنبه بهرام با جامه
اه هم است. این ش« شاه»شنود. قهرمان این داستان را مي« بانوي سياهپو »افسانة « کشميري

کند. او یک سال در شهر مانند بهرام شهر و سرزمين خود را براي کشف حايات ترک مي
ته شود. با سبد به جایي ناشناخپردازد و پا از این مدت با قصابي آشنا ميجو ميوبه جست
ه افتد. در این روایت قصاب بوسيلة یک پرندۀ سهمگين به باغ ارم ميجام بهرود و سرانمي

شود که مادمات مرگ پيش از مرگ را براي قهرمان داستان یک شخصيت نمادین تبدیل مي
سازد. پرندۀ سهمگين نيز در این روایت یادآور طاووس و عامليت او در خروج آدم فراهم مي

 ي به تفصيل بدان اشاره شده است.از بهشت است که در متون تفسير
د رود، سفري خيالين به قصشمار مياي از وجود بهرام بهقهرمان این داستان که خود جنبه 

ايتي کند، اما در آن موفآغاز ميرا « خویشتن»اتحاد با بخشي از ناخودآگاهي براي ارتباط با 
ت عود و نزول در دایرۀ شگفشود. او با دو بار نشستن در سبد دو مرحلة خطير صحاصل نمي

دارد.  شناختي باالیيدر این افسانه اهميت روان« سبد»کند. نمادپردازي هستي را تجربه مي
اتو » قرار دادن قهرمان در بدو تولد در سبد یا در جعبه و قایق از جمله مواردي است که

اي و مرهبي هقهرمان اسطور 88در مورد بيش از « اسطورۀ تولد قهرمان»در کتاب  6«رانک
و براي  دانداو این عمل را نمادي از بازگشت دوباره به زهدان مادر مي بدان توجه دارد.

-مياز آن سود « داراب»، «یون»، «کارنا»، «سارگون»، «موسي»هایي همچون داستان تحليل

پا از تولد  ويتعداد قابل توجهي از قهرمانان مورد نظر  ،رواز این(. Rank, 2001جوید )
است،  «زهدان نخستين»اي ازاستعاره 2به زعم فرویدمادر در یک سبد یا جعبه که  ةبه وسيل
در « 8سرلو». توجه به این نکته نيز ضروري است که آنچنانکه (6853)فروید، شوند ميتعبيه 
سبد یا  ،در داستان تولد این کودکانکند اشاره مي به نال از یونگ «فرهنگ نمادها»کتاب 
 . 5(6836اي از تن مادر است )سرلو، هجعبه نشان

                                                            
1. Rank, O. 

2. Freude, S. 

3. Cirlot, J, E. 

 وا خود به متعلق مطلب و اساات آورده یونگ از را مطلب این نمادها فرهنگ کتاب در ساارلو که اساات این . منظور 5

 .ویرایش شد قسمت این بهتر، درک براي« ... کندمي اشاره یونگ که آنگونه» گویدمي فاط اما نيست،
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بد از اي با نشستن بار نخست در سپوشي غریبهقهرمان گنبد سياه براي کشف راز سياه 
نهد و در آنجا بخش ده شده و قدم به ساحت رازآميز ناخودآگاهي ميجهان خودآگاه کن

کند، اما با عدم رعایت موازین مورد نظر آنيما بدون وصلت ي روان خود را مالقات ميمادینه
شود. به عبارت دیگر، در با او باز هم از طریق یک سبد به جهان خودآگاه بازگردانده مي

در  هاي پيوستن به آنيماست کهو انکار زیباروي همان دغدغه این افسانه، لحظة اصرار پادشاه
-خودآگاهي غير قابل وصول است؛ از این رو، شاه با بستن چشم، خود را به ناخودآگاه مي

پيوندد، اما با گشودن چشم و خودآگاه شدن، خود را در ميان سپارد و در آنجا به آنيما مي
(. ناکامي وي در یگانگي با آنيما در 6862سفي، یابد )فالو و یوزمين و آسمان سردرگم مي

اولين گنبد حائز اهميت بسيار است. در حايات این داستان، داستان خودشناسي پادشاهي 
آید، اما گشوده برمي« مدهوشان»پوشي شهر وجوي آگاهي از راز سياهاست که در جست

 6شود.شدن راز بر شاه باعث سياه پوشي او نيز مي
دیدار گنبد نماد سير قهرمان به آگاهي است. هاي هفترخي داستاندر ب« درخت» 

در مراحلي از سفر خود با  سياه، سرخ و پيروزه رنگقهرمانان گنبدهاي قهرماناني همچون 
ها از است، زیرا در این سفر آن آناندرخت، داراي پيامي نمادین از سوي طبيعت براي 

ا نيروي روان و قدرت خویشتن خویش جاودانه د و بنميرنيروهاي مادي و زیستي جهان مي
طور عام و هاي پریان بههاي نمادین آن در حوزۀ قصهاستفاده از درخت و ارز  .شوندمي

طور خاص آنچنان گسترده است که رویکردي کامالً اساطيري پيکر بههاي هفتدر داستان
 (. 6838، 2د )هالدهاي خود را نشان ميهاي کهن نمونهو رازآلود یافته و جلوه

رود. رویش گياه و پوشان در آغاز سفر خود در زیر درخت سرو به خواب ميشاه سياه 
درخت به دليل تغيير دائمي خود نماد مهم زندگي است که وضعيتي خاص از تغييرات کيهاني 

ها بر تنة درخت نشانة مرگ و باززایي است و اینکه درختان در دهد. وجود برگرا نشان مي

                                                            
گوید، این قصاه، داستان حضرت آدم را فرایاد آورده و تمثيلي از رانده شدن او  نيز مي« کامل احمدنژاد». آنگونه که 6

 کند:( نظامي خود نيز به این نکته اشاره مي56: 6816باشد)احمدنژاد، از بهشت مي

 کااآسااااامااان بااياان چااه تاارکااتااازي کاارد     

 مااااارا باااااریاااااد  ارم سااااااااواد از
 

 کاارد بااازي چااه خساااااروي ماان چااو بااا 

 ...ماااارا کشاااااايااااد قاااالاااام سااااااواد در
 

 (6871)نظامي، 

2. Hall Kalvin, S. 
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کنند ها را به تن ميوري دائمي هر ساله از برگ برهنه شده و در بهار مجدداً این برگد
(. دیدار قهرمان با این درخت در این مرحله از سفر خود داراي پيامي نمادین 6873، 6)شواليه

از سوي طبيعت براي قهرمان است؛ زیرا در این سفر او از نيروهاي مادي و زیستي جهان 
(. 6866رسد )حسيني و شکيبي، نيروي روان و قدرت خویشتن به جاودانگي ميميرد و با مي

طور عام به معناي زندگي، نماد رشد دروني و نماد فراید فردیت از منظر یونگ نيز درخت به
 (.6862و پختگي تعبير شده است )فون فرانتا، 

 دختر پادشاه رم ←گنبد زرد  ←. گنبد دوم )یکشنبه( 5-6
ود و از شتکاملي خود در روز یکشنبه با لباس زرین به گنبد زرد وارد ميبهرام در سير 

شنود. شاه که خود بخشي از وجود بهرام ، شاهدخت بيزانا، داستان شاه عراقي را مي«هماي»
ویش تواند آنيماي راستين خاست در این مرحله در حالتي ميان تردید و تعليق قرار دارد و نمي

را عواملي همچون پيرزن گوژپشت قصر که در تعبير یونگ همان را به نيکي بشناسد؛ زی
 اي الزم استرو، شخص واسطهاند. از اینآنيماي منفي شاه است، راه شناخت او را سد کرده

تا به عنوان یاریگر او را براي رسيدن به ماصود راهنمایي کند. آشنایي او با مردي کنيز فرو  
 را یافته و در پایان داستان با او به یگانگي برسد.شود تا او آنيماي حاياي باعث مي
هاي پریان از موقعيت چشمگيري ها و قصهها، افسانهنيروهاي یاریگر در اسطوره 

کمپبل بر آن است که این نيروها نشانگر قدرت محافظ و مهربان سرنوشت  د.نبرخوردار
ها در زهدان مادر به تجربه شتهي بهشت که در گرآرامش از دست رفته» ،به زعم او ند.اقهرمان

رسيده است، هنوز از بين نرفته بلکه حامي حال است و در آینده نيز دوباره به دست خواهد 
کند و درون یا پشت نيروي حمایتگر همواره از قهرمان مواظبت مي. (6836)کمپبل،  «آمد
هاي به عنوان نيرودر تمامي گنبدها عوامل یاریگر  .شودهاي ناشناس زندگي پنهان ميهيئت

کننده بر عهده دارند. استفاده از ي قهرمان در مراحل گرر ناشي بنيادین و تعيينسوق دهنده
م، ي هفتعناصر مادینه به عنوان راهنما در اساطير ملل ساباه دارد. دو کنيزک باغ در قصه

و راهنمایي با ا ؛ یعني وصال آنيما و یگانگي«تماميت»راهنمایاني هستند که قهرمان را به سوي 

                                                            
1. Chevalier, J. 
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ا هکند، آگاه ساختن قهرمان به ضعف. ناش یاریگران آنگونه که یونگ نيز اشاره مي6کنندمي
 (. 6836هاي خویش براي رویارویي با موانع و مشکالت زندگي است )یونگ، و قوت
به  شود که توسط پيرزن مکّار در نزدیکي اوآنيما باعث آگاهي شاه نسبت به فریبي مي 
پيوسته است. در حايات با آمدن آنيماي مثبت در درون شاه، آنيماي منفي رانده شده وقوع 

(. آنگونه که یونگ نيز ارعان 6866گيرد )ترکماني و چمني، و وصال حاياي صورت مي
کند که قهرمان را از نوعي دارد در اغلب موارد وجود آنيما در قالب تلنگري عمل ميمي

عملکرد مهم دیگر عنصر مادینه این است »دهد. اهي نجات ميرخوت و غفلت ناشي از ناآگ
هاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود، به یاري وي که هرگاه رهن منطاي مرد از تشخيص کنش

 (.6836)یونگ، « ها را آشکار سازدبشتابد تا آن

 دختر پادشاه خوارزم ←گنبد سبز  ←. گنبد سوم )دوشنبه( 5-3
کند. بانوي کشد و با کسوتي بدین رنگ، قصد گنبد سبز ميمي بهرام روز دوشنبه چتر سبز 

ید. گوبشر پرهيزگار و چگونگي وصال او با زن دلخواهش را بازمياین گنبد داستان 
درحايات سومين خویشکاري بهرام پا از تردید و تعليق در مرحلة پيشين، شناخت سایه و 

اي هر این داستان به وضوو از ویژگيمبارزه با آن در جهت رسيدن به مطلوب است. مليخا د
شناسي یونگ، انسان با کندوکاو در اعماق خود به وجود سایه سایه برخوردار است. در روان

 برد؛ بنابراین، براي تعدیل رواني والینفکي از شخصيت رواني اوست، پي ميکه بخش 
فر رمزآميز و پر از سهماهنگي اجزاي روان باید این جنبه را بشناسد و با آن ادغام شود. 

اص اي خدر مرحله هاي پریاناي، عاميانه و قصهاسطورههاي شگفتي قهرمانان برخي داستان
 هاي روان آنان و تمهيداتي براي دیدار با آنيماگوني از نهانگاههاي سایهبا سرکوبي ویژگي

گر، عبارت دیهرساند.بظهور مي ةکه بخشي از هویت رواني قهرمانان را به منص شودآغاز مي
ر هاي ناپيدا و نامکشوفي از آن بها که گاهي جریان روایت، جنبهحضور آنيما در این داستان

 این دهد.گرداند، وجدان فعال وي را براي رویارویي با خویش نشان ميقهرمان آشکار مي

                                                            
به عنوان راهنمایان « دو پري»از سااامبل« نامهالهي»و عطار در« قصاااة الغربة الغربية». ساااهروردي در ا ر معروف خود 6

زني که در باغي بر تختي « بهرام چوبينه»( در داستان 6836)عباسي،  اندبهره گرفتهقهرمان براي رسيدن به تماميت فردي 

داستان کشته شدن سيامک را « پو پري پلنگينه»در شاهنامه نيز  کند.نشاساته است، بهرام را از روزگار آینده باخبر مي  

 دهد.به پدر ، کيومرث، خبر مي
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در حايات ساحت  است« خود»جان که براي یونگ راهبر آدمي به بهشت درون مادینه
  ي راهنماي انسان و صورت متعالي هستي اوست.ي و فرشتهآسمان

 دختر پادشاه روس ←گنبد سرخ  ←. گنبد چهارم)سه شنبه( 5-0
وجوگر گنبد چهارم که گنبد سرخ است نيز یک شاهزاده است. در این افسانه قهرمان جست
یا  «شيرین نو »شود. شخصيت ساز سفري دروني ميوجوي نيمة گمشده سببهم جست

انوي حصاري که خود را از انظار اغيار پنهان ساخته، بخشي از ناخودآگاه پادشاه است که با ب
اي بهرام براي یافتن مادر ازلي ارتباطي نزدیک و دروني دارد. این بانوي  دانا که اعمال اسطوره

اي بلند و آهنين روي کوه، همچون گنجي دور از دسترس در حصار نشسته، همان در قلعه
هاي ناخودآگاهي شاه قرار گرفته و راهنماي دروني او به شمار ترین الیهست که در عميقآنيما
نها ها تاند، اما تمامي آنرود. مردان بسياري پيش از این درصدد وصال بانوي حصاري بودهمي

وجوي حايات آنيما و پارۀ کدام در جستاند. در حايات هيچبراي کامجویي از او کوشيده
اند. ماهيت شروط دختر براي ازدواج که در قالب چهار پرسش نمادین و خود نبودهناشناختة 

 ي داستان اهميت بسزایي دارد.شود نيز از منظر تحليل روانکاوانهمعنادار مطرو مي
هاي راتي خود اسباب رسيدن یکي دیگر از ها و شایستگيبانوي حصاري با توانایي 

ند کآورد. آنگونه که یونگ نيز اشاره ميخویش فراهم ميگنبد را به فردانيت قهرمانان هفت
شود باید به یاري هاي پنهان ناخودآگاه عاجز ميهرگاه رهن منطاي مرد از تشخيص کنش

تر عنصر مادینه این است که به رهن امکان ها را آشکار کند. ناش حياتيوي بشتابد تا آن
هاي راه برد. ترین بخشاز کند و به ژرفهاي واقعي دروني همسدهد تا خود را با ارز مي

 «دنياي دروني»و « من»عنصر مادینه با این دریافت ویژۀ خود ناش راهنما و ميانجي را ميان 
 (.6836به عهده دارد )یونگ، « خود»یعني 

 . گنبد پنجم )چهارشنبه( گنبد پیروزه رنگ / دختر پادشاه مغرب5-5
کند، رنگ براي بهرام نال ميدر گنبد پيروزه اي که چهارشنبه دختر پادشاه مغربقصه

اي قابل توجهي برخوردار است. قهرمان این داستان هاي اسطورهداستاني است که از سازه
-که ماهان مصري نام دارد در بخشي از مسير پرپيچ و خم سفر براي کامجویي با مهتر پري

-ريیابد. بانوي پسهمناک مي کند، او را عفریتيآميزد، اما چون نيک نظر ميرویان درمي

 ي خود مشکالتيرُخ، مهتر زیبارویان، آنيماي منفي ماهان است که با حضور اغواگرانه
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سازد ا  او را دچار تردید ميهاي مردانهآورد و با ضعيف کردن جنبهبراي او پدید مي
 (.6862)فالو و یوسفي، 

. ماهان، پيکر استلي یونگ با هفتشناسي تحليهاي اوج همخواني رواناین گنبد از ناطه 
اند، مهاي پرهراس و پا از چشم گشودن به آنچه از چشم پنهان ميپا از گرر از این بيابان
اي انجامينِ هشود و در الیهبيند، بلکه خود نيز دگرگون مياي دیگر مينه تنها جهان را به گونه

شمن پير دانا در این تجلي انجامين، دیگر نه د کند، اماداستان، یک بار دیگر با پيرِ دانا دیدار مي
است و نه ناشناس. ماهان او را که خضر سرسبز درون خود او و بازتابي از آگاهي و دانایي 

ک بيند و این خودِ به آگاهي رسيده را به یدر برابر مي« به شکل و پيکر خویش»اوست، درست 
هاي هزار و یک شب، دیدار قهرمان با همزاد (. در ميان داستان6837شناسد )یاوري، نگاه بازمي

-يدیده م« سندباد برّي و بحري»و همچنين روایت « عبداهلل برّي و بحري»خویش در ماجراي 
يد به گرشت در آن هنگام که به قصد ص ماهانعبداهلل برّي در وضعيتي شبيه به آنچه بر شود. 

 بحري اوست و او را براي ةکه نمونشود رود با شخصيتي همنام خود آشنا مينزدیک دریا مي
 (.6868)طسوجي،  کندمدار به دریا دعوت ميسفري آیين

 دختر پادشاه چین ←گنبد صندلي  ←. گنبد ششم )پنج شنبه( 5-2
ي خير ساز ميان نيروهادنياي درون بهرام در گنبد ششم آوردگاهِ نبردي سهمگين و سرنوشت

م مند با ههاي انتزاعي خير و شر در سفري آیينمو شر است. در این افسانه دو جوان با نا
پردازند. شر یا همان کنش شوند که طي آن به نوعي نبرد دروني با یکدیگر ميهمراه مي

روان که از فرمان قلمروي خودآگاهي سر پيچيده است براي براندازي بنياد خير از هيچ 
ي آب ان آمده در برابر پيمانهگرارد و چشمان خير را که از تشنگي به جانيرنگي فرو نمي

توان این گنبد را گنبد جدال خير و شر دانست رو، مي(. از این6837کند )یاوري، کور مي
که در آن داستان همزادها دو وجه متخاصم وجود انسان را که یکي تمایل به نيکي و روشنایي 

 د.کشهاي نفساني دارد به تصویر ميهاي وسوسهو دیگري روي در تاریکي
کور شدن خير در این داستان داراي یک تعبير استعاري از ارجاع او به ناخودآگاه است.راو  

دهد. از منظر یونگ آب سمبل براي به دست آوردن آب دو چشم خود را از دست مي
ود رناخودآگاه است و تصویر دریا و خود دریا نماد مادر حيات و مرگ و باززایي به شمار مي

دست  شود. ازشان نابينا مياسفندیار نيز در فرجام زندگي ادیپ و چشمان(. 6832پور، )اسماعيل
باري است که در ا ر ميلِ به همسر دادن چشم براي این دو شاهزاده، سرنوشت مشترک و گران
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. داستان اُدیپ نيز مانند روایت زندگي 6اندطور آگاهانه یا ناآگاهانه داشتهگزیني مادران خود به
« 2آلن سگال»کند که به تعبير در سطح ظاهر یا آشکار، داستان شخصي را حکایت مياسفندیار 
کوشد تا از تادیري که بر او تحميل شده، بگریزد، اما در سطح ، بيهوده مي«اسطوره»در کتاب 

ند کوجوي آن چيزي است که در سطح آشکار تال  ميپنهان به نظر فروید، اُدیپ در جست
(. 6836ا  را تجربه کند )سگال، «عادۀ اُدیپ»خواهد تراز جوید؛ او ميبيش از همه از آن اح

ا در واقع کند، امترتيب اسطوره، سطح پنهان یا همان معناي نمادین دو داستان را مخفي ميبدین
 داند.ترین غرایز مينيافتنيکاميابي آن دو را در ارضاي دست

 رفتن بينایي ظاهري و کور شدن از دستتوان گفت که با توجه به آنچه گرشت، مي 
رساند و او را دریافت تاریکيِ زهدانِ مادرِ چشمان بيروني، قهرمان را به بصيرتي تازه مي

ز همچون خير نيگرداند. است، بازمي« باززایي»الگوي نخستين که تصویري مبرهن از کهن
حضور  ان هم ناش زن ویابد. در این داستمرگي آیيني، تولدي دوباره مي ادیپ و اسفندیار با

شاید انتخاب سه دختر در داستان با بخش دارد؛ آنيماگون او، عملکردي سازنده و حيات
هایي که از سوي پدر دارند، چندان تصادفي نباشد، چراکه دختر چوپان نور چشمان انتساب

و آورد دهد. دختر پادشاه قدرت پدر را برایش به ارمغان ميخير را توسط پدر به او مي
 (.6832بخشد )بيدمشکي، وزیرزاده حکمت و خرد پدر را به او مي

 دختر پادشاه ایران ←گنبد سفید  ←. گنبد هفتم5-7
رسد تمام حوادث یابد.به نظر ميدم ادامه ميشود و تا سپيدهروایت از عصر شروع مي 

اً در شب افتد؛ چراکه برخورد او با موانع عمومداستان در عرصة خواب قهرمان اتفاق مي
توان رسد. از این لحاظ ميدم فرامياست، اما همزمان با هدایت او در پایان قصه، سپيده

ي مایهبست رسيدن جوان در شب و هدایت شدن او در روز را یک بنگمراهي و به بن
اي به شمار آورد. سفر )به درون باغ(، ضيافت )شرکت در مجلا دختران(، گزینش قصه

 (.6836هاي این قصه هستند )عباسي، مایهرویارویي با راهنما از دیگر بن)در سه مرحله( و 
کند، آخرین اشاره مي« روانکاوي و ادبيات»قصة گنبد سفيد، آنگونه که یاوري در کتاب  

دایرۀ سرنوشت بهرام است؛ در حايات سفر او به دنياي درون که با دیدار سایه و سياهي آغاز 
                                                            

ي و ممتاز، )شکيب سافندیار در شااهنامه، پژوهش زبان و ادبيات فارسي  سافرهاي آیيني ا  :براي اطالعات بيشاتر ر.ک  .6

6866 .) 

2. Segal, A. 
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خود را  رسد. بهرام درونا آميز  او با نور و سفيدي به پایان ميشده بود در هفتمين گنبد ب
ه گيرد تا بشناسد و قلمروي ناخودآگاه خود را به سود سویة خودآگاهش در فرمان ميمي

(. 6837بر پایة آن استوار است )یاوري، « خودشناسي»تماميتي برسد که مرحلة اول فرآیند 
يابي قهرمان به او که خود فاقد نام است، نمودار است. دست« بخت»در قصة هفتم نام دختر 

رسيدن وي به کمال و سعادت است. سفيدي این گنبد نشان از عدم تعلق به رنگ و نوعي 
 يرد.گشائبگي محض است که تنها در صورت تکامل فردانيت صورت ميپاکي و بي

« باه بچگانرو»و« کدو»، «پرنده»، «خشت غرفه» هفتم موانع متعددي از جمله ةدر قص 
شود. ها ادامة سفر ميسر نميروند که جز با شناخت آنشمار ميي قهرمان بههایي از سایهجلوه

ها پندارهاي غریزي گررایي هستند که به صورت حيوانات و مفاهيم دیگر به بيان دیگر، آن
 هاي بدوي ناخودآگاه او قرار دارند.در ژرفناي طبيعت حيواني فرد و الیه

 ت به زهدان نخستین و یگانگي با مادر اعظم. بازگش2
جوي قهرمان با پشت سرگراشتن مراحل پيشين و پا از نفور در سرمنشأ و دریافت وجست

واند با تاکنون او با غنيمت خود که مي شود.فضل و برکت به پایان نهایي خود نزدیک مي
 ةچرخ» بر آن است کهد مشهور خوگردد. کمپبل در کتاب آن زندگي را متحول سازد، بازمي

شود که قهرمان با سعي و تال ، جادوي سخن یگانه هنگامي تمام مي ۀکامل اسطور
حکيمانه، پشم طالیي و یا شاهزاده خانم خفته را به ملک بشري بازگرداند؛ یعني جایي که 

 «ي زمين یا ده هزار جهان کمک کندتواند به تجدید حيات جامعه، ملت، کرهاین برکت مي
 . (6836مپبل، )ک
رود، اما طبق سال حکومت بر ا ر مرگ طبيعي از دنيا مي 18در شاهنامه بهرام پا از  

رود که بازگشت از آن در هيچ روایت اغلب مورخان، او در باتالق یا چاهي عميق فرومي
ميرد، او در پي شکار پيکر بهرام در پایان داستان نمي. در هفت6گزارشي رکر نشده است

خيزد، گویي مرحلة شود و همچون دودي از فراز آن برميه درون یک غار وارد ميگوري ب
 هرامبمرگ رازآلود رود. به عبارت دیگر، مي کند و به آسمانعروج نهایي خود را سپري مي

 در ، ارجاع اساطيري او به زهدان مادر نخستين است کهغارشدن نمادین او در  ناپدیدبا 

                                                            
، تاریخ بلعمي، 128/2، تاریخ طبري، 288/6، تاریخ یعاوبي، 578/6براي اطالعات بيشاااتر ر.ک. الکامل، ابن ا ير، .  6

 .58و مآ ر الملوک،  32، فارس نامه، 698/2
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در مفاهيمي همچون بطن، دل زمين، شکاف کوه، شکم ماهي  ختلفهاي مها و قصهداستان
 تاریکي است که زهدان  زندگي اوروایت  در غار روشن است که یابد.و غار تجلي مي

اي از ابهامات اساطيري فرود برده و پایان زندگي خویش را در هاله، با ورود به آنقهرمان 
جام آن به سران است با فرو رفتن در کمال را که یکي شدن و وحدت ةگویي آخرین مرحل

عظيم انرژي زميني است، یکي دیگر از صور تجلي مادر  ۀگيرندخود  این غار کهرساند. مي
که قرار گرفتن قهرمان در آن و خارج شدنش، نمادي از بازگشت به رود به شمار ميمثالي 

 تيب نماد غار به عنوانبدین تر دنياي تاریک رحم اوست. درزهدان مادر اعظم و تولد دوباره 
ي ورهمادر یا کد که عملکردي شبيه زهدان کنميتبدیل محل تولد دوباره به آن را ، مرکز

 .کيمياگري دارد
توجهي برخوردار است، زیرا شناختي قابلالگوي غار در این داستان از اهميت روانکهن 

ه به ادین مکرري است کتولد دوباره در غار تصویر نمیکي از صور تجلي مادر مثالي است.
دها و این غار که نمو شود.هاي مختلف در ميان اقوام باستاني و حتي متأخرتر دیده ميشکل
همان مفهوم رازناکي است که در  ۀحايات در بردارند کند درهاي متکثري پيدا ميتعين
ه با ک اصيلنمونة این کهن پيرامون زهدان مادر اعظم و مرکز عالم نهفته است.ایلياده آراي 

ن از آ الگوهاي بشري مرکزیتي روحانيپرور  مرگ و زایش در باطن خود در ميان کهن
که کسي که به چنين غاري که همه در خود دارند و یا به تاریکي  اخود کرده است، بدین معن

اه یند ناخودآگآکه در پشت خودآگاهي نهفته است گام نهد در ابتدا خود را جزیي از فر
 مایدنیابد و از طریق نفور در ضمير ناخودآگاه با محتویات آن رابطه برقرار ميدگرگوني مي
 . (6868)یونگ، 
ي که یا  و فرآیند روانيکند تا بهرام را با توجه به زندگاني اساطيرينظامي تال  مي 

افتد در زمرۀ جاویدانان قرار دهد. او نيز همانگونه که در روند داستان براي وي اتفاق مي
 کندميرد، بلکه مدت زماني نامعلوم جسم خود را ترک ميدربارۀ مردان مادس آمده، نمي

 (.6866تا دوباره در هيأتي تازه براي نجات بشر قيام کند )حسيني، 

 . ازدواج جادویي7
چنان  ،اي آنهاي اسطورهبا قبول دعوت سفر به ناخودآگاه و سير آیينپيکر هفتقهرمان 
 فت قصهدر ه سلکان خوداز همتوجهي تعداد قابلدرون متکثر شده و با  یابد که ازتوسع مي

 نتوامي ،رو این از .شودميهویت همکنند، که هر کدام بخشي از سرنوشت او را بيان مي
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همان ازدواج جادویي یا آميز  حاصل را  یک زن مشخصبسياري از قهرمانان با  ازدواج
گنبد، تي هفدر پایان هفت افسانه افتد.ن اتفاق ميدانست که گاهي نيز در یک ت 6مادسي

گيرد که آنگونه که ازدواج مادس بهرام با شاهدخت ایراني در گنبد سفيد صورت مي
ند، کهم اشاره مي«پيکر نظاميهاي مهر و زرتشت در هفتمایة آیينبن»حسيني در ماالة 

منِ اصيل خود را از دریچة این  رود که پا از آن قهرمانبه شمار مي« نکاو کيمياوي»نوعي 
گوید، این ازدواج نوعي ادغام نيروهاي ناخودآگاه جان یابد. آنگونه که او ميازدواج درمي

(. در گنبد اول )گنبد سياه( داستان شهر 6866با خودآگاهي من جزوي است )حسيني، 
رد متاي استان مگيرد، اما در داستان گنبد آخر دشود. وصالي صورت نميپوشان نال ميسياه

 رسد.شود که در روند داستان به وصال دختر دلخواهش ميتعریف مي
تي شناخمند و روانهاي اسطورهحرکت در مسير چنين سفري که از بسياري از شاخصه

هاي رواني قابل توجهي در قهرمان به هاي روحي و دگردیسيبرخوردار است، دگرگوني
وي در این مرحله، خود را جزیي  .شودمياو  ۀدوبار آورد که خود منجر به تولدوجود مي

ر دنياي زیرا هم د ؛شودميداند و در سنخيتي یکپارچه و منسجم با آن یگانه جدا از هستي نمي
 ياین نوع از تولد که در حوزه داند.درون یکپارچه است و هم خود را با دنياي بيرون یکي مي

و یگانگي با آن است، زندگي رواني قهرمان را  «خویشتن» شناسي آیيني همان شناختنماد
 رساند.برنده به هدف غایي خود ميدر الگویي مشخص و پيش

 . نمادشناسي اعداد در هفت پیکر7
صورت خاصي از  62تا  6انگيزترین اختراعات رهن بشر است. اعداد عدد از شگفت

ي از اعداد تمامي یک دهند. هر عدد در رویا تعبير خاصي دارد. برخشخصيت را نشان مي
که در اساطير جنبة  7(. عدد 6839دهند )صفري و محمودنژاد، دوره از زندگي را نشان مي

گانه و هفت سياره است. هفت شهر عشق هم از همين جمله تادس دارد، نماد افالک هفت
است. در اساطير یونان هفت خداي اصلي وجود دارد. در کيمياگري از هفت فلز استفاده 

رمز باروري و »دهندۀ اتحاد زمين و آسمان است. همچنين این عدد شود. عدد هفت نشانمي
جمع ضدین و ناض و فسخ دوگانگي و  نویت و در نتيجه، نماد وحدت و نمودگار انسان 

ناص و اتحاد زن و مرد و پدر و مادر و درون و برون است؛ زیرا از جمع کامل و خلات بي

                                                            
1. Magic Wedding. 
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ادینگي و رقم سه )آسمان( که رمز نرینگي است، حاصل آمده عدد چهار )زمين( که رمز م
هاي مهري، (. قدرت بسيار این عدد و کارکرد نمادین آن در آیين6871است )ستاري، 

 پيکر بوده استمانوي، زرتشتي، مسيحي و اسالمي ابزار مهم نظامي در رمزپردازي هفت
 (.6866)حسيني، 
 ها و گنبد است. نظامي با انتخابفالت، سرزمينها، عدد هفت حالة اتصال سيارات، رنگ 

هاي آسماني و هفت زن از هفت اقليم که هر یک با یکي از روزهاي هفته و یکي از رب
ها پيوند دارد، انسان و ارتباط او را نه تنها در سطح ها مانند فلزات و رنگعناصر زميني آن

(. 6833اکبري و حجازي، است )عليزميني و انساني آن، بلکه در گسترۀ هستي ممثّل کرده 
ي پيکر حضورشناختي خود در همه جاي هفتدر حايات این عدد با ابعاد اساطيري و روان

-مجسم دارد؛ خود هفت اقليم نمادي از تماميتي است که قهرمان اصلي )بهرام( در جست

جغرافيایي  ابعادوجوي آن است. او با ازدواج با دختران پادشاهان هفت اقليم به نوعي بر کليت 
وجویي فراآفاقي به دنبال یابد و پا از آن در قالب جستجهان و عالم آفاقي دست مي

 گردد. حايات روو خویش مي
پيکر که در دل قصة اصلي قرار دارند، هاي هفتشناسانه نيز در غالب قصهاز منظر ریخت 

آن به شناخت اي اي قصه و جایگاه عدد هفت و ناش اسطورهساختار هفت مرحله
 کند.ها کمک ميشناسي قصهروان
پيکر بر مبناي این عدد نهاده همانطور که پيش از این هم اشاره شد، اساس داستان هفت 

هاي گوید در سرزمينشده است.این عدد آنگونه که یونگ در آ ار مختلف خود مي
 سویه دارد. پيوندي همه« کمال»گوناگون با نمادهاي شناخته شدۀ 

ت. قهرمان یابي قهرمان اسپيکر سير کامل خویشتنهاي هفتتني است که تمامي قصهگف 
آخرین قصه براي رسيدن به ماصود که وصال دختري زیبارو یا همان حايات رواني و 

 گررد. فرامادي اوست از هفت مرحلة سمبليک مي
ه تنها ک پيکر کتاب سترگي استتوان ارعان کرد که هفتبا توجه به آنچه گرشت مي 

ي ایک قهرمان دارد. او در آغاز داستان براي توسع شخصيت خویش یک هفتگانة اسطوره
شود تا اي از روان و ناخودآگاه خود آشنا ميکند و در هر مرحله با پارهو نمادین را طي مي
ه هاي آتي او در بازگشت باي را تجربه کند که خود آغازگر حرکتدر فرجام تولد دوباره

 پيچيدۀ زندگي است.مسير 
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زند که خود مادمة ترین حوادث زندگي او را رقم ميازدواج بهرام در هفت مرحله مهم 
آورد. ساختار این ازدواج در اساطير گنبد فراهم ميهاي هفتگيري قصهالزم را براي شکل

با ازدواج کریشنا؛ یعني هشتمين تجلي ویشنو با هفت دختر گاوبان قابل ماایسه است 
 (.6832مردي، )ز

 گیریبحث و نتیجه
بهرام در هر گنبد یک گام به حايات وجودي خویش که بخشي از آن جدال با نمودهاي 

گنبدهاي  توانشود. به عبارت دیگر، ميتر ميمختلف سایه و یگانگي با آنيماست، نزدیک
 ةرخاز یک چهاي تودرتوي روان ناخودآگاه او دانست که قهرمان پا از گرر هفتگانه را الیه

 ساند.رنمادین با شناختي که در حايات نوعي خودشناسي سازنده است، آن را به پایان مي
گيرد. نخستين گنبد حرکت بهرام در گنبدها از تاریکي به سمت نور صورت مي 

وگر و وجسياهرنگ و متعلق به شاهدخت هند است. در آن گنبد وصلتي ميان قهرمان جست
و او پا از این با پوشيدن جامة سياه نشاني از این ناکامي را با خود گيرد آنيما صورت نمي

ه وار بحايات عدم خروج از تاریکي و توجه به تمنيات نفساني، قهرمان را آدم دارد. در
 کند.حضيض تاریکي نازل مي

در وراي این داستان نمادین، بهرام که با دروني تاریک وارد نخستين گنبد شده بود،   
ا هودي خود را ادامه داده و در هر خان با تلطيف کدورات رواني خود از تاریکيحرکت صع

کند. درنهایت او با دختر پادشاه کاسته و در جهت وصول به روشنایي محض حرکت مي
کند. این ازدواج خود ایران که در آخرین گنبد؛ یعني گنبد سفيد جاي دارد، ازدواج مي

به تعبير  یا« منِ ملکوتي»اي است که در آن قهرمان به مرحله اي براي ورودکنندهمادمة تعيين
خویش را پيدا کرده است. از این پا در پندار، گفتار و کردار شاه « فرامن»شناسانه روان

شود که خود حاصل استحالة رواني او در مسير هفت گنبد نوعي دگردیسي مثبت دیده مي
کرده و فرآیند فردانيت او را به نيکي به بوده است. مرگ رمزوار وي این سير را کامل 

 رساند. سرانجام مي
ها با شخصيت بهرام و دگرگوني رواني او ارتباطي ها و قهرمانان آنوار قصهپيوند تسلسل 

از  ها، وجهيهاي اصلي قصهنزدیک و تنگاتنگ دارد؛ بدین معنا که هر کدام از شخصيت
کنند. او در گنبد نخست قهرمان دور افتاده از مي هاي پيچيدۀ روان بهرام را بازنمایيجنبه

بهشت آغازین است که در مرحلة دوم از مراحل خودشناسي در حالتي ميان تردید و تعليق 
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گيرد. در گنبد سوم در راستاي تردید پيشين، جدال با سایه براي وصال آنيما در قرار مي
ور اي متصه براي قهرمان سایهگيرد.چهارمين مرحله، زماني است کناخودآگاهي صورت مي

 نيست، اما هنوز موانع بسياري در راه وصال وجود دارد.
اي دیگر از بهرام است که با وجود پشت سر نهادن مراحلي ماهان در گنبد پنجم رویه 

مهم، هنوز قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد. قهرمان قصة ششم با بازیافتن چشمان از 
و هاي فراواني از ان خان، راهنماي خود را شناسایي کرده و نکتهدست رفتة خود در پایان ای

 آموزد.مي
در حايات او در هر گنبد با بخشي از وجود خویش آشنایي پيدا کرده و بر ا ر شناخت،  

 یابد. پيداست که بدون چنين تسلسلي، ادامة راه براي او ميسر نبوده است. بدینآن را درمي

 -آنيما– ترین بخش رواننوعي گنبد کمال و تماميت او با مهم ترتيب در گنبد هفتم که به
 . دشوادشاهي عاقل و عادل تبدیل مياست به یگانگي رسيده و پا از خروج از آن به پ

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.
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