Visiting Lecturer of Persian Language and
Literature, Tokyo University of Foreign
Studies, Tokyo, Japan

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 selfawareness 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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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

رمزگشایي کهنالگویي داستانهای هفتپیکر نظامي با توجه به
سیر بهرام برای رسیدن به «مادر مثالي»
نسرین شکیبی ممتاز



استاد مدعو زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه مطالعات خارجی توکیو ،توکیو،
ژاپن

ميتوان هفتپيکر نظامي را کتاب یگانگي قهرمان و پيوند مادس او با آنيما دانست که در گسترۀ نمادها یا
استعارههایي معنادار به نوعي «خویشتنشناسي» منجر ميشود .جلوۀ کهنالگوهاي ناخودآگاه جمعي موجود
در این کتاب ،آن را در هالهاي از ابهاماتي قرار ميدهد که جز با راهکارهاي روانشناختي اسطوره قابل درک
و تبيين نيست .کهنالگوي «زن نخستين» یا «مادر ازلي» در سفر سمبليک بهرام و در مراحل آزمونهاي

تاریخ دریافت0932/02/02 :

چکیده

خودشناسي او ،حرکتي از اعماق سياهي به دل روشنایي است .در داستانهاي این کتاب ،ناصان و کمبودي
زندگي پر رمز و راز شاه در گزار

نظامي از او یک قهرمانان اسطورهمند ساخته که در فرجام زندگاني

خویش به عنوان یک انسان آگاه به شعورِ شورمندِ خویش به نوعي فردانيت متافيزیکي دست ميیابد .مسألة
اصلي پژوهش در این مااله ،سير بهرام است که خود در قالب سفري به قصد نوزایي رُخ ميدهد و تسلسل
وقایع و ارتباط دروني آنها با یکدیگر فرایند خویشتنشناسي قهرمان را تاویت ميکند .هدف این است تا با
نشان دادن رویکرد روانشناختي اسطوره با واکاوي عناصرِ نمادینِ موجود در قصههاي هفتگنبد ،ارتباط

تاریخ پذیرش0931/02/29 :

در روان تمامي قهرمانان ،موجبات حرکت و سفر آنها را براي گشودن دریچههاي ناشناخته فراهم ميسازد.

دروني آنها با داستان اصلي بررسي شود و تمامي کنشها و واکنشهاي داستاني را در جهت استعالي

کلیدواژهها :بهرام گور ،هفت پیکر ،هفت گنبد ،آنیما ،خویشتن ،مادر مثالی ،یونگ.

eISSN: 0781-1011

نویسنده مسئولnasrinshakibi@yahoo.com :

ISSN: 0020-8091

متافيزیکي قهرمان معنا بخشد .گفتني است که شيوۀ تحايق در این مااله ،تحليلي -توصيفي است.
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مقدمه
هفتپيکر یا هفت گنبد ،چهارمين مثنوي از پنج گنج نظامي است که در آن زندگي بهرام
پنجم ساساني مشهور به «بهرام گور» در دو برهة مهم به نظم درآمده است .لاب بهرام نه تنها
در منابع اسالمي همچون «تاریخ یعاوبي»« ،تاریخ طبري» و «اخبار الطوال» بلکه در متون
پهلوي مانند «زند وهومن یسن» نيز «بهرام گور» بوده است .این کتاب با تولد شاهزاده و تربيت
او به دور از خانواده و سرزمين پدري که خود نوعي «پاگشایي» است ،آغاز ميشود .در
حايات در مرحلة تولد تا آغاز جواني که پرور شاهزاده در آن صورت ميگيرد ،برهة اول
زندگي او شکل ميگيرد .پا از این ،مهمترین ماطع زندگي وي؛ یعني باز کردن دري که
از گشودن آن منع شده است ،ماجراي او با هفت شاهدخت را به تصویر ميکشد که خود
سفري به قصد بلوغ و کمال دروني براي او رقم ميزند .به عبارت دیگر ،ازدواج با هفت
دختر از هفت اقليم و ساختن هفت گنبد براي آنها مهمترین مراحل سلوک رواني بهرام
است که سرانجام با مرگ رازآلود پایان ميپریرد .در نگر روانشناختي ،فاصلة ميان
تولد تا مرگ بهرام ،فرصتي است که او براي خویشتنشناسي و تکامل پيدا ميکند«.مایکل
بري» در تفسير خود از هفتپيکر این فرصت را که در قالب قصههایي که دختران در هفت
روز براي او حکایت ميکنند ،هفت سال ميداند (بري.)6839 ،6
همانطور که «محمد معين» در «تحليل هفتپيکر نظامي»اشاره ميکند ،هستة مرکزي این
کتاب ،هفت داستان روایي است که از سوي دختران پادشاهان هفت اقليم در هفت گنبد با
هفت رنگ در هفت روز هفته ایراد ميشود (معين .)6835 ،هرچند در نگاه ظاهري ،ساختار
داستانها و مفاهيم هر یک از آنها با دیگري متفاوت است ،اما رشتهاي پنهان آنها را به
یکدیگر پيوند ميدهد که همان تکامل شخصيت بهرام در قالب یک سفر به دنياي درون
براي کشف «خویشتن» خویش است .بدین ترتيب تمامي الیههاي معنایي و ساختاري با
پيوندي دروني با هم یگانه شدهاند .الیههاي ساختاري داستان ،مراحل دگرگونساز زندگي
بهرام را نشان ميدهد.جستوجوي خود سرنخي است که الیههاي معنایي و ساختاري را به
هم مرتبط ميسازد .نمادها ،تصویرها و رویدادهاي داستان هر یک جدا از هم و همه در پيوند
با هم به همين معناي یگانه اشاره ميکنند (یاوري.)6837 ،

1. Barry Michael
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مأخر این قصهها روشن نيست .6زرینکوب نيز در کتاب «پير گنجه در جستوجوي
ناکجاآباد» به این نکته اشاره ميکند که طرو هفت گنبد مأخر و ساباهاي در سنتهاي ادبي
یا روایتهاي عاميانهي رایج در عصر نظامي ندارد .ایشان ساختار و مضمون این قصهها را با
قصهاي به نام «آمه تو» از بوکاتچو ،2نویسندۀ ایتاليایي عصر رنسانا ماایسه ميکند
(زرینکوب .)6838 ،او این قصهها را که از آنها به عنوان «قصههاي خوابآور» یا «سمر»
تعبير ميکند ،همچون روایتهاي الفزنان نخجيرجوي بيابانها ميداند که با تصویرهاي
رنگين ،خيالآميز و آکنده از مبالغه و تناقض ،هدفي جز برآوردن اعجاز و شگفتي مخاطب
ندارند .او بسياري از صحنهها در این قصهها را رویایي ماليخوليایي تصور ميکند که تنها
مناسب حال و ماال قصهگویان عروسک گونهاي است که توانایي رویارویي با واقعيت را
ندارند و حتي عشق و محنتهاي آن را هم به درستي نيازمودهاند (همان) .ناگفته پيداست که
با توجه به ازر هاي ادبي ،اسطورهاي و روانشناختي این داستان ،چنين ادعایي چندان
پریرفتني نيست.
حکایتکنندۀ هر قصه ،یکي از همسران پادشاه است که جایگاه اسطورهايشان پيش از
هر چيز قدرت جادویي شهرزاد در روند قصههاي هزار و یک شب را فرایاد ميآورد .روند
قصهگویي شهرزاد در این کتاب و ماایسة مضامين قصهها با توجه به ریختشناسي و اجزاي
سازاي آنها خبر از این دارد که وي نيز همچون دختران هفت اقليم در اجراي حرکت
تعيينکنندۀ خود کامالً هوشمندانه عمل کرده ،اما او برخالف شاهبانواني که بهرام را در یک
هفت خان نمادین و رمزوار به ناخودآگاه خود نزدیک ميسازند ،آنگونه که حسيني و قدرتي
( )6866در ماالة «روند قصهگویي شهرزاد در توالي قصههاي هزار و یک شب» نشان ميدهند
با تدبير و هوشياري ،پادشاهي خودکامه و مستبد را به پایگاه خودآگاهي ميرساند.
در روایت نظامي هم زنان در داستان اصلي همه شاهبانو و در قصههایي که نال ميکنند
نيز داراي شأن وجودي و مرتبة خاص اجتماعي هستند .در پنج قصه از هفت قصهاي که
شاهبانویان هفت اقليم براي بهرام نال ميکنند ،انگيزۀ اصلي قهرمان برداشتن موانع براي
وصال با دختري است که نه تنها زیباست ،بلکه بهرههاي قابل توجهي از خرد ،زکاوت و
 .6یان ریپکا در ماالهي مشااهور خود دربارهي هفتپيکر ،مأخر این قصااهها را ناشااناخته فرض کرده و بر آن اساات که
نباید انتظار داشت که قصهاي مانند قصهي دوم واقعا از قصههاي ملل اسالو نشاني داشته باشد (ریپکا.)6853 ،
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
وصلت صورت نميگيرد ،اما این نکته نيز بسيار مهم است که بهرام با هفت زن یعني یک
کليت منسجم و تکاملیافته کامل ميشود .او قهرماني است که در هفت ماطع نمادین و با
هفت وجه از وجوه رازآميز آنيما یا مادر مثالي به مطلوب ميرسد.
داستان زندگي بهرام بهویژه نيمة دوم آن به دليل استعداد باالي سمبلپریري و تطابق با
نظریة «فرآیند فردیت» یونگ 6و کهنالگوهاي وي همواره مورد توجه آن دسته از
پژوهشگران و خوانندگاني قرار گرفته است که به تحليلهاي اسطورهاي و روانشناختي
عالقهمندند و به وجود قدر مشترکي ميان اغلب داستانها و روایتها باور دارند که تنها با
تبيينهاي روانشناسي اسطوره قابل درکند.حورا یاوري در کتاب «روانکاوي و ادبيات» به-
تفصيل این سرنمونها را تحليل کرده و از ارتباط آنها براي نشان دادن ابعاد روانشناختي
داستان سود برده است.
حسيني با توجه به مفاد این کتاب و درک و دریافت خود از هفتپيکر بنمایههاي
آیينهاي مهري و زرتشتي روایت را جُسته و با رویکردي اسطورهاي کهنالگویي داستان
زندگي قهرمان را بررسي کرده است.
ماالة حاضر با توجه به آنچه پيش از این گفته شده ،تمامي سير سمبليک بهرام را تالشي
براي رسيدن به «مادر مثالي» ميداند که در داستانها و اسطورههاي ملل نيز از قبيل «ادیپوس»،
«آدونيا» و ...نمونههایي دارد .به عبارت دیگر ،بهرام پا از آشنایي با هفت جنبه از آنيماي
خود در پایان به زهدان مادر اعظم یا آنيماي برتر بازگشته و به نوعي خُلود نمادین دست
ميیابد.

 .9پیشینة پژوهش
هفتپيکر نظامي از جمله آ اري است که به دليل ویژگيهاي منحصر به فرد در زمينههاي
ریختشناسي افسانه ،ساختار روایت ،اسطورهپژوهي ،روانشناسي ،نشانهشناسي ادبي و نيز
مطالعات ميانرشتهاي از جمله روانشناسيِ اسطوره تاکنون مورد تحايق و بررسيهاي بسيار
قرار گرفته است .در زمينة واکاوي روانشناختي این مثنوي ،کتاب تحاياي ا تحليلي مایکل
بري به نام «تفسير هفت پيکر» بيش از هر ا ر دیگري به تفسير ابعاد فکري ،داستاني و
1. Jung C, G.
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رمزشناسي روایت نظامي ميپردازد و با تحليل شاکلة سمبليک کتاب و تبيين بافت ساختارِ
تصویري آن از جمله نخستين آ اري است که تفسيري چندسویه از هفتپيکر ارائه داده است.
پياوري نيز در کتاب «روانکاوي و ادبيات» ميان روانِ بهرام گور به عنوان قهرمان ا ر و ساختار
روایت و ماولة زیبایيشناسي آن پيوندي مبتني بر روانشناختي ناخودآگاه به عنوان فصل
مشترک و ميراث رواني همهي افراد بشر برقرار کرده و با محوریت کهنالگوهاي مورد نظر
یونگ به خوانش جدیدي از هفتپيکر دست یازیده است.
حسيني در دو مااله به برررسي و تحليل هفتپيکر نظامي پرداخته و جنبههاي نامکشوفي
از آن را رمزگشایي ميکند؛ «ازدواج جادویي در هفتپيکر نظامي» با ماایسة تطبياي قهرمانان
اسطورهاي ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کيمياگري در روایت هفتپيکر بر جنبة
عرفاني منظومة نظامي تأکيد کرده و آن را با مسير سلوک قهرمان براي شناخت خویشتن که
از طریق وحدت با جانب مؤنث فراهم ميشود ،یکي ميداند .او عشقبازيهاي بهرام را بيش
از آنکه رابطة جنسي قلمداد شود به عنوان ارتباطي معنوي و روحاني تأویل ميکند که از
روند پيشرفت قهرمان براي دستيابي به کمال خبر ميدهد .هم او در ماالة «بُنمایههاي آیينمهر
و زرتشت در هفت پيکر» تأ ير آیين مزدیسنا بر تفکر نظامي بهویژه در کتاب هفتپيکر را
بهصورت استعاري و نمادین بيان کرده و به رکر اهميت عدد هفت در آیينهاي بِهي و ميترایي
و منظومه نظامي ميپردازد .عالوه بر موارد یاد شده که اهم مااالت در تحليل این کتاب
هستند ،مااالت دیگري نيز پيرامون موضوعات خاص یا یکي از داستانهاي هفتگنبد نوشته
شده که مهمترین آنها عبارتند از« :ناد کهنالگویي «سفر قهرمان» در افسانة بانوي حصاري
هفتپيکر نظامي براساس نظریة یونگ و کمپبل 6نوشتة مجوزي و عابد کهخاژاله« ،تحليل
نماد غار در هفتپيکر نظامي» از یاحاي و بامشکي« ،سنجش داستان بانوي حصاري از هفت-
پيکر نظامي با کهنالگوي سفر قهرمان» نوشتة مدرسي و ریحاني« ،عناصر کهنالگویي سفر
قهرمان در داستان گنبد اول هفتپيکر» از ریحاني و عبداهللزاده برزو« ،تحليل روانشناختي
شخصيت بهرام در هفتپيکر نظامي بر تکيه بر فرآیند قصهدرماني» از کهنسال« ،بازتاب
نمادین قرباني ميترایي -اسطوره کشتن گاو نخستين -در هفتپيکر نظامي» نوشتة دواني و
دیگران و «نمادهاي اسطورهاي در سایة نور عرفاني در هفتپيکر» از خائفي و هوشيار کلویر
از جمله مااالت و پژوهشهایي هستند که هر کدام از منظري خاص که حاصل رویکرد
1. Campbell, J.
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روانشناختي است به این منظومه پرداختهاند .آنچه در ميان این آ ار بدان پرداخته نشده سي ِر
حرکتِ نمادین بهرام براي بازگشت دوباره به زهدان مادر اعظم است که مراحل تکامل آن
در هفت قصهاي که در هر گنبد براي او نال ميشود ،مشهود است.

 .6روش پژوهش
نوع این پژوهش نظري است .در تحايق نظري از رو هاي استدالل و تحليل عاالني استفاده
ميشود و بر پایة مطالعات کتابخانهاي انجام ميشود .این مااله با رویکردي بينارشتهاي
براساس مطالعه منابع مورد نظر در دو حوزۀ ادبيات و روانشناسي تأليف شده و بر آن است
تا ارتباط هفتپيکر نظامي را با مطالعات جدید بهویژه روانشناسي اسطوره تاویت کند.

 .3ویژگيهای متافیزیکي بهرام
آنگونه که از گزار نظامي برميآید ،شاه نعمان آیين شاهزادگي به بهرام ميآموزد ،اما
تربيت رواني او در هفتگنبد با قصهگویي هفت شاهبانو صورت ميگيرد؛ زیرا پا از
وصلت با این دختران است که در پي تکامل هویت ميشود؛ متعاقب این داستان کلي،
قهرمانان قصههایي که هفت دختر نيز براي او تعریف ميکنند در پي حايات وجودي
خویشند .پا ميتوان گفت که تمامي قهرمانان قصهها ،نمادي از بهرام هستند .بدین ترتيب
نظامي بهرام را از قالب پادشاهي تاریخي بيرون ميآورد و ناشي اسطورهاي و نمادین به وي
ميبخشد .او از بهرام ،اسطورۀ انساني جستوجوگر را ميآفریند که در پي یافتن حايات
نهان وجود خویش است و براي رسيدن به آن تال ميکند (حسيني .)6866 ،چنين انساني
با پرور توانایيها و استعدادهاي بالفطرهي خود در مسيري قرار ميگيرد که به الیههاي
نامکشوف و ناپيداي روان رسيده و در فرجامي نمادین با جهان یگانه ميشود.
در یک نگاه جامع ميتوان گفت که تمامي قهرمانان موجود در هفت قصة مناول از
شاهدختان هفت اقليم ،نمودي از شخصيت متوسع بهرام هستند؛ زیرا هر کدام از آنان در یک
حرکت دایرهاي به ماصود غایي خود دست ميیابند .حرکت اصلي بهرام نيز در کل کتاب
یک حرکت دایرهاي براي یافتن «خویشتن» و شناخت آن است« .خویشتن» در این مرحله
براي قهرمان ،کهنالگوي تحاق استعدادهاي نهفته و انسجام شخصيت رواني اوست .مانداال
یا دایرۀ جادویي نماد این کهنالگوست که خود تماميتي رواني است که همة زندگي به سوي
آن در حرکت است .از این چشمانداز ،خویشکاريهاي مشابه قهرمانان قصهها در ارتباط با
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قهرمان اصلي ارزشي نمادین پيدا ميکنند و زندگاني رواني وي را در یک دایرۀ متحدالمرکز
که خود داراي هفت الیة تودرتو و رمزآميز است به کمال مطلوب خویشتن نزدیک مي-
سازند.
با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان به این دریافت رسيد که سفر از «من» به «خود» فرآیندي
دایرهوار است و هبوط به ظلمت سایه و صعود به سوي نور «خویشتن» را شامل ميشود« .ميان
این نظریه و چرخهي خداي ميرنده و باز زنده شوندۀ فریزر و نظریهي بازگشت جاودانهي
ایلياده که جهان به واسطة آن از بينظمي پدید ميآید ،نوعي تاارن ناهموار به چشم مي-
خورد ،اما در نظریة یونگ الگوي نهایي انسجام روانشناختي است» (کو .)6835 ،6
یونگ که الگوي ساختاري نخستين شهرها و واحدهاي زیستي را نيز بازتابي از ساختار
روان ميداند ،برآن است که در ساختمان هر شهر ،هر نيایشگاه و یا هر کاخي که از الگوهاي
ماندالیي پيروي کرده باشد ،کهنالگوي تماميت و کمال ،زمينهاي براي فراافکني و بازتاب
یافته و صدایي از زمانهاي دور از الیههاي عمايِ ناخودآگاهي بر دستان سازندۀ این
واحدهاي زیستي فرمان رانده است .نيروهاي تن و روان به نيروهاي کيهاني پيوند ميخورد
و انسان و کيهان با هم یکي و یگانه ميشوند .در هفتپيکر این معنا؛ یعني برپا ساختن کاخي
بااندیشهي دور ساختن گزند از جان بهرام به روشني بازتافته است (یاوري .)6837 ،ورود به
کلبه نيز در آیينهاي تشرف جایگاه خاصي دارد .در ميان جوامع باستاني ،نخستين آیينهاي
نمادین آشناسازي با قرار گرفتن در کلبة تاریک به منزلةبازگشت به رحم مادر تحاق مي-
پریرد .برایناساس ،نوآموز با ریاضت و قرار گرفتن در جاي سخت به اصل خود و آغاز
جهان رجعت ميکند (ایلياده .)6868 ،2اتاقي که بهرام –با وجود ممانعت راهنما -در آن
تصاویر دختران هفت اقليم را مشاهده ميکند ،چارچوبي دربسته است که روزني به بيرون
ندارد و ساف آن به هفت سياره آراسته شده است .این اتاق که در حکم ميوۀ ممنوعة بهرام
است ،یادآور ویژگيهایي است که یونگ در آ ار متعدد خویش براي «ناخودآگاه» برمي-
شمارد .ناخودآگاهي در اندیشة او از تجربههاي زیسته و تمناهاي سرکوب شدۀ یک انسان
خاص ،فراتر رفته و به الیههاي عميقتري از روان ميرسد که همان پيشتاریخِ روان است،
همة آدميان در آن شریکاند و تا به امروز به همان صورتِ آغازین باقي مانده است.
1. Coupe, L.
2. Eliade, M.
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در حايات بهرام در این مرحلة خطير که آغاز حرکت نمادین او براي کشف «خویشتن»
است ،نوعي حرکت جادویي یا«سفر به ناخودآگاه» را آغاز ميکند .در این فرآیند ،عوامل
آگاه و ناآگاه در شکلگيري رشد انساني به طور یکسان عمل کرده و اتحاد آنها قهرمان را
به مرحلهي واالي رشد رواني سوق ميدهد.
بهرام سفر خود به درون گنبدها را که در زبان استعاري در نيمة نخست هفتپيکر که
نماد دنياي درون او هستند در فصل زمستان و از گنبد سياه آغاز ميکند و در روز اول بهار
و در گنبد سپيد که گنبد هفتم یا گنبد تماميت و کمال است به انجام ميرساند.
یونگ نيز سفر انسان به دنياي درون را سفر از سياهي به سپيدي ميداند ،سفري که از
دیدار با الیههاي فردي «سایه» آغاز ميشود و رفته رفته به الیههاي عمايتر روان ميرسد و
به گفتة یونگ فرد را به همروزگارانش و کساني که بسيار پيش از او زیستهاند ،پيوند ميدهد
(یاوري )6837 ،بدین ترتيب ميتوان گفت که در هفتپيکر ،داستان هر گنبد نمادي از «یک
انسان با کشمکشهاي دروني او با خود است» (زیرک .)6836 ،به عبارت دیگر همة آنان
این سفر خطير را که سفري از «من» به «خود» است ،تجربه ميکنند .در داستان زندگي ماهان
نيز این حرکت دیده مي شود .او قهرماني است که مسير قهرماني خود را از شب به سوي
صبح طي ميکند.

 .0آنیما؛ «آشکارا ستیز پنهان دوست»
ناش زن و جایگاه او در سير قهرمان به عنوان بخش الینفکي از روان یا آنيما و مادر ازلي از
ارز هاي اسطورهشناسي و روانکاوانهي باالیي در جهت تبيين بسياري از داستانها
اسطورهاي و و قصههاي پریان برخوردار است .زن با جنبههاي مختلف وجودي خود از جمله
مادر در زبان تصویري اسطوره نمایانگر تماميت آن چيزي است که ميتوان شناخت و قهرمان
کسي است که به قصد شناخت ،سير قهرماني خود را آغاز ميسازد .در حايات آنگونه که
«جوزف کمپبل» در «قهرمان هزار چهره» ارعان ميدارد ،مالقات با «خدابانو» آخرین آزمون-
هاي قهرمان براي به دست آوردن موهبت عشق یا مهر و محبتي 6است که خود نمونهاي
کوچک از جاودانگي به شمار ميرود (کمپبل .)6836 ،وابستگي به مادر در هر مرحلهاي از

1. Amor Fati
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زندگي به معناي وابستگي به مادر واقعي یا فرد جانشين مادر است؛ بنابراین ،ناکامي در رها
ساختن خویش به معناي وابستگي هميشگي به مادر است.
یونگ در کتاب «چهار صورت مثالي» مفهوم مادر را در زمرهي مفاهيمي ميداند که به
حوزۀ ادیان تطبياي تعلق دارد و انواع گوناگون الهههاي مادر را دربر ميگيرد .بهزعم وي
«این مفهوم به طور مستايم مورد نظر روانشناسي نيست ،زیرا این علم با مفهوم «تصویر رهني
مادر اعظم» به نحوي که مورد توجه ادیان تطبياي است ،سر و کار دارد» (یونگ .)6868 ،او
ميافزاید« :این نماد از اصطالو «مادر مثالي» ناشي ميشود» از نظر او ،وابستگي به مادر به
معناي وابستگي به کهنالگوي مادر است (همان) .وي مادر واقعي یا شخص جانشين مادر را
تنها جلوهاي از آن کهنالگو ميداند.
ایلياده نيز در کتاب «اسطوره و واقعيت» به این نکته اشاره ميکند که در هند ،حتي در
روزگار ما نيز در طب سنتي براي دوباره جوانسازي سالخوردگان و احيا و بهبود بيماران رو
به موت ،آنها را در گوري به شکل زهدان مادر دفن ميکنند (ایلياده .)6868 ،در این فرایند
آیينمند نمادپردازي تولد نو و ميل به بازگشت به زهدان نخستين (زهدان زمين) آشکار است.
بهرام قهرمان جستوجوگر مادر ازلي است تا در غایت با روب شدن در زهدان رازناک
او به نظم کيهاني دست یابد .در روایت نظامي سخني از مادر شاهزاده در ميان نيست .قهرمانان
زندگي اسطورهاي او زناني هستند که در توالي هفت قصه ،شاه را براي رسيدن به ماصد
غایي راهنمایي و همراهي ميکنند .به عبارت دیگر ،تمامي زناني که در ماجراهاي هفت
گنبد بر او رُخ مينمایند ،نمادي از تجلي شگفت کهنبانوي کيهاني یا همان مادر مثالي
هستند .از اینروست که قهرمان در پایان زندگي خویش و آن زمان که به تماميت خود دست
یافته بار دیگر در حرکتي رمزواره به زهدان او رجعت ميکند .او در طول زندگي خود در
گزار نظامي دو بار وارد شدن به درون غار را تجربه ميکند که بار نخست در پي راهنمایي
گوري به درون غاري وارد ميشود و با کشتن اژدها به گنج پنهان غار دست ميیابد ،اما براي
دومين ارجاع هيچ بازگشتي متصور نيست ،زیرا این بار قهرمان فرآیندهاي پا از بلوغ را
طي کرده و وظيفة خطير قهرماني را به انجام رسانده است.
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 .5رمزگشایي عناصر نمادین در قصههای هفت گنبد

 .9-5گنبد اول (شنبه) ← گنبد سیاه ← دختر پادشاه هند
روز شنبه بهرام با جامهاي سياه نزد دختر پادشاه هند به گنبد سياه ميرود و از آن «نوبهار
کشميري» افسانة «بانوي سياهپو » را ميشنود .قهرمان این داستان «شاه» است .این شاه هم
مانند بهرام شهر و سرزمين خود را براي کشف حايات ترک ميکند .او یک سال در شهر
به جستوجو ميپردازد و پا از این مدت با قصابي آشنا ميشود .با سبد به جایي ناشناخته
ميرود و سرانجام بهوسيلة یک پرندۀ سهمگين به باغ ارم ميافتد .در این روایت قصاب به
یک شخصيت نمادین تبدیل ميشود که مادمات مرگ پيش از مرگ را براي قهرمان داستان
فراهم ميسازد .پرندۀ سهمگين نيز در این روایت یادآور طاووس و عامليت او در خروج آدم
از بهشت است که در متون تفسيري به تفصيل بدان اشاره شده است.
قهرمان این داستان که خود جنبهاي از وجود بهرام بهشمار ميرود ،سفري خيالين به قصد
اتحاد با بخشي از ناخودآگاهي براي ارتباط با «خویشتن» را آغاز ميکند ،اما در آن موفايتي
حاصل نميشود .او با دو بار نشستن در سبد دو مرحلة خطير صعود و نزول در دایرۀ شگفت
هستي را تجربه ميکند .نمادپردازي «سبد» در این افسانه اهميت روانشناختي باالیي دارد.
قرار دادن قهرمان در بدو تولد در سبد یا در جعبه و قایق از جمله مواردي است که «اتو
رانک» 6در کتاب «اسطورۀ تولد قهرمان» در مورد بيش از  88قهرمان اسطورهاي و مرهبي
بدان توجه دارد .او این عمل را نمادي از بازگشت دوباره به زهدان مادر ميداند و براي
تحليل داستانهایي همچون «موسي»« ،سارگون»« ،کارنا»« ،یون»« ،داراب» از آن سود مي-
جوید ( .)Rank, 2001از اینرو ،تعداد قابل توجهي از قهرمانان مورد نظر وي پا از تولد
به وسيلة مادر در یک سبد یا جعبه که به زعم فروید 2استعارهاي از«زهدان نخستين» است،
تعبيه ميشوند (فروید .)6853 ،توجه به این نکته نيز ضروري است که آنچنانکه «سرلو »8در
کتاب «فرهنگ نمادها» به نال از یونگ اشاره ميکند در داستان تولد این کودکان ،سبد یا
جعبه نشانهاي از تن مادر است (سرلو.5)6836 ،
1. Rank, O.
2. Freude, S.
3. Cirlot, J, E.
 .5منظور این اساات که ساارلو در کتاب فرهنگ نمادها این مطلب را از یونگ آورده اساات و مطلب متعلق به خود او
نيست ،اما فاط ميگوید «آنگونه که یونگ اشاره ميکند  »...براي درک بهتر ،این قسمت ویرایش شد.
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قهرمان گنبد سياه براي کشف راز سياهپوشي غریبهاي با نشستن بار نخست در سبد از
جهان خودآگاه کنده شده و قدم به ساحت رازآميز ناخودآگاهي مينهد و در آنجا بخش
مادینهي روان خود را مالقات ميکند ،اما با عدم رعایت موازین مورد نظر آنيما بدون وصلت
با او باز هم از طریق یک سبد به جهان خودآگاه بازگردانده ميشود .به عبارت دیگر ،در
این افسانه ،لحظة اصرار پادشاه و انکار زیباروي همان دغدغههاي پيوستن به آنيماست که در
خودآگاهي غير قابل وصول است؛ از این رو ،شاه با بستن چشم ،خود را به ناخودآگاه مي-
سپارد و در آنجا به آنيما ميپيوندد ،اما با گشودن چشم و خودآگاه شدن ،خود را در ميان
زمين و آسمان سردرگم ميیابد (فالو و یوسفي .)6862 ،ناکامي وي در یگانگي با آنيما در
اولين گنبد حائز اهميت بسيار است .در حايات این داستان ،داستان خودشناسي پادشاهي
است که در جستوجوي آگاهي از راز سياهپوشي شهر «مدهوشان» برميآید ،اما گشوده
6
شدن راز بر شاه باعث سياه پوشي او نيز ميشود.
«درخت» در برخي داستانهاي هفتگنبد نماد سير قهرمان به آگاهي است .دیدار
قهرماناني همچون قهرمانان گنبدهاي سياه ،سرخ و پيروزه رنگ در مراحلي از سفر خود با
درخت ،داراي پيامي نمادین از سوي طبيعت براي آنان است ،زیرا در این سفر آنها از
نيروهاي مادي و زیستي جهان ميميرند و با نيروي روان و قدرت خویشتن خویش جاودانه
ميشوند .استفاده از درخت و ارز هاي نمادین آن در حوزۀ قصههاي پریان بهطور عام و
در داستانهاي هفتپيکر بهطور خاص آنچنان گسترده است که رویکردي کامالً اساطيري
و رازآلود یافته و جلوههاي کهن نمونهاي خود را نشان ميدهد (هال.)6838 ،2
شاه سياهپوشان در آغاز سفر خود در زیر درخت سرو به خواب ميرود .رویش گياه و
درخت به دليل تغيير دائمي خود نماد مهم زندگي است که وضعيتي خاص از تغييرات کيهاني
را نشان ميدهد .وجود برگها بر تنة درخت نشانة مرگ و باززایي است و اینکه درختان در
 .6آنگونه که «کامل احمدنژاد» نيز ميگوید ،این قصاه ،داستان حضرت آدم را فرایاد آورده و تمثيلي از رانده شدن او
از بهشت ميباشد(احمدنژاد )56 :6816 ،نظامي خود نيز به این نکته اشاره ميکند:
کااآسااااامااان بااياان چااه تاارکااتااازي کاارد

بااا چااو ماان خساااااروي چااه بااازي کاارد

مااااارا

در سااااااواد قاااالاااام کشاااااايااااد ماااارا...

از

سااااااااواد

ارم

باااااریاااااد

(نظامي)6871 ،
2. Hall Kalvin, S.
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دوري دائمي هر ساله از برگ برهنه شده و در بهار مجدداً این برگها را به تن ميکنند
(شواليه .)6873 ،6دیدار قهرمان با این درخت در این مرحله از سفر خود داراي پيامي نمادین
از سوي طبيعت براي قهرمان است؛ زیرا در این سفر او از نيروهاي مادي و زیستي جهان
ميميرد و با نيروي روان و قدرت خویشتن به جاودانگي ميرسد (حسيني و شکيبي.)6866 ،
از منظر یونگ نيز درخت بهطور عام به معناي زندگي ،نماد رشد دروني و نماد فراید فردیت
و پختگي تعبير شده است (فون فرانتا.)6862 ،

 .6-5گنبد دوم (یکشنبه) ← گنبد زرد ← دختر پادشاه رم
بهرام در سير تکاملي خود در روز یکشنبه با لباس زرین به گنبد زرد وارد ميشود و از
«هماي» ،شاهدخت بيزانا ،داستان شاه عراقي را ميشنود .شاه که خود بخشي از وجود بهرام
است در این مرحله در حالتي ميان تردید و تعليق قرار دارد و نميتواند آنيماي راستين خویش
را به نيکي بشناسد؛ زیرا عواملي همچون پيرزن گوژپشت قصر که در تعبير یونگ همان
آنيماي منفي شاه است ،راه شناخت او را سد کردهاند .از اینرو ،شخص واسطهاي الزم است
تا به عنوان یاریگر او را براي رسيدن به ماصود راهنمایي کند .آشنایي او با مردي کنيز فرو
باعث ميشود تا او آنيماي حاياي را یافته و در پایان داستان با او به یگانگي برسد.
نيروهاي یاریگر در اسطورهها ،افسانهها و قصههاي پریان از موقعيت چشمگيري
برخوردارند .کمپبل بر آن است که این نيروها نشانگر قدرت محافظ و مهربان سرنوشت
قهرماناند .به زعم او« ،آرامش از دست رفتهي بهشت که در گرشتهها در زهدان مادر به تجربه
رسيده است ،هنوز از بين نرفته بلکه حامي حال است و در آینده نيز دوباره به دست خواهد
آمد» (کمپبل .)6836 ،نيروي حمایتگر همواره از قهرمان مواظبت ميکند و درون یا پشت
هيئتهاي ناشناس زندگي پنهان ميشود .در تمامي گنبدها عوامل یاریگر به عنوان نيروهاي
سوق دهندهي قهرمان در مراحل گرر ناشي بنيادین و تعيينکننده بر عهده دارند .استفاده از
عناصر مادینه به عنوان راهنما در اساطير ملل ساباه دارد .دو کنيزک باغ در قصهي هفتم،
راهنمایاني هستند که قهرمان را به سوي «تماميت»؛ یعني وصال آنيما و یگانگي با او راهنمایي

1. Chevalier, J.
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ميکنند .6ناش یاریگران آنگونه که یونگ نيز اشاره ميکند ،آگاه ساختن قهرمان به ضعفها
و قوتهاي خویش براي رویارویي با موانع و مشکالت زندگي است (یونگ.)6836 ،
آنيما باعث آگاهي شاه نسبت به فریبي ميشود که توسط پيرزن مکّار در نزدیکي او به
وقوع پيوسته است .در حايات با آمدن آنيماي مثبت در درون شاه ،آنيماي منفي رانده شده
و وصال حاياي صورت ميگيرد (ترکماني و چمني .)6866 ،آنگونه که یونگ نيز ارعان
ميدارد در اغلب موارد وجود آنيما در قالب تلنگري عمل ميکند که قهرمان را از نوعي
رخوت و غفلت ناشي از ناآگاهي نجات ميدهد« .عملکرد مهم دیگر عنصر مادینه این است
که هرگاه رهن منطاي مرد از تشخيص کنشهاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود ،به یاري وي
بشتابد تا آنها را آشکار سازد» (یونگ.)6836 ،

 .3-5گنبد سوم (دوشنبه) ← گنبد سبز ← دختر پادشاه خوارزم
بهرام روز دوشنبه چتر سبز ميکشد و با کسوتي بدین رنگ ،قصد گنبد سبز ميکند .بانوي
این گنبد داستان بشر پرهيزگار و چگونگي وصال او با زن دلخواهش را بازميگوید.
درحايات سومين خویشکاري بهرام پا از تردید و تعليق در مرحلة پيشين ،شناخت سایه و
مبارزه با آن در جهت رسيدن به مطلوب است .مليخا در این داستان به وضوو از ویژگيهاي
سایه برخوردار است .در روانشناسي یونگ ،انسان با کندوکاو در اعماق خود به وجود سایه
که بخش الینفکي از شخصيت رواني اوست ،پي ميبرد؛ بنابراین ،براي تعدیل رواني و
هماهنگي اجزاي روان باید این جنبه را بشناسد و با آن ادغام شود .سفر رمزآميز و پر از
شگفتي قهرمانان برخي داستانهاي اسطورهاي ،عاميانه و قصههاي پریان در مرحلهاي خاص
با سرکوبي ویژگيهاي سایهگوني از نهانگاههاي روان آنان و تمهيداتي براي دیدار با آنيما
آغاز ميشود که بخشي از هویت رواني قهرمانان را به منصة ظهور ميرساند.بهعبارت دیگر،
حضور آنيما در این داستانها که گاهي جریان روایت ،جنبههاي ناپيدا و نامکشوفي از آن بر
قهرمان آشکار ميگرداند ،وجدان فعال وي را براي رویارویي با خویش نشان ميدهد .این

 .6ساااهروردي در ا ر معروف خود «قصاااة الغربة الغربية» و عطار در«الهينامه» از سااامبل«دو پري» به عنوان راهنمایان
قهرمان براي رسيدن به تماميت فردي بهره گرفتهاند (عباسي )6836 ،در داستان «بهرام چوبينه» زني که در باغي بر تختي
نشاساته است ،بهرام را از روزگار آینده باخبر ميکند .در شاهنامه نيز «پري پلنگينهپو » داستان کشته شدن سيامک را
به پدر  ،کيومرث ،خبر ميدهد.
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مادینهجان که براي یونگ راهبر آدمي به بهشت درون «خود» است در حايات ساحت
آسماني و فرشتهي راهنماي انسان و صورت متعالي هستي اوست.

 .0-5گنبد چهارم(سه شنبه) ← گنبد سرخ ← دختر پادشاه روس
قهرمان جستوجوگر گنبد چهارم که گنبد سرخ است نيز یک شاهزاده است .در این افسانه
هم جستوجوي نيمة گمشده سببساز سفري دروني ميشود .شخصيت «شيرین نو » یا
بانوي حصاري که خود را از انظار اغيار پنهان ساخته ،بخشي از ناخودآگاه پادشاه است که با
اعمال اسطورهاي بهرام براي یافتن مادر ازلي ارتباطي نزدیک و دروني دارد .این بانوي دانا که
در قلعهاي بلند و آهنين روي کوه ،همچون گنجي دور از دسترس در حصار نشسته ،همان
آنيماست که در عميقترین الیههاي ناخودآگاهي شاه قرار گرفته و راهنماي دروني او به شمار
ميرود .مردان بسياري پيش از این درصدد وصال بانوي حصاري بودهاند ،اما تمامي آنها تنها
براي کامجویي از او کوشيدهاند .در حايات هيچکدام در جستوجوي حايات آنيما و پارۀ
ناشناختة خود نبودهاند .ماهيت شروط دختر براي ازدواج که در قالب چهار پرسش نمادین و
معنادار مطرو ميشود نيز از منظر تحليل روانکاوانهي داستان اهميت بسزایي دارد.
بانوي حصاري با توانایيها و شایستگيهاي راتي خود اسباب رسيدن یکي دیگر از
قهرمانان هفتگنبد را به فردانيت خویش فراهم ميآورد .آنگونه که یونگ نيز اشاره ميکند
هرگاه رهن منطاي مرد از تشخيص کنشهاي پنهان ناخودآگاه عاجز ميشود باید به یاري
وي بشتابد تا آنها را آشکار کند .ناش حياتيتر عنصر مادینه این است که به رهن امکان
ميدهد تا خود را با ارز هاي واقعي دروني همساز کند و به ژرفترین بخشهاي راه برد.
عنصر مادینه با این دریافت ویژۀ خود ناش راهنما و ميانجي را ميان «من» و «دنياي دروني»
یعني «خود» به عهده دارد (یونگ.)6836 ،

 .5-5گنبد پنجم (چهارشنبه) گنبد پیروزه رنگ  /دختر پادشاه مغرب
قصه اي که چهارشنبه دختر پادشاه مغرب در گنبد پيروزه رنگ براي بهرام نال ميکند،
داستاني است که از سازههاي اسطوره اي قابل توجهي برخوردار است .قهرمان این داستان
که ماهان مصري نام دارد در بخشي از مسير پرپيچ و خم سفر براي کامجویي با مهتر پري-
رویان درمي آميزد ،اما چون نيک نظر ميکند ،او را عفریتي سهمناک ميیابد .بانوي پري-
رُخ ،مهتر زیبارویان ،آنيماي منفي ماهان است که با حضور اغواگرانهي خود مشکالتي
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او را دچار تردید ميسازد

براي او پدید ميآورد و با ضعيف کردن جنبههاي مردانها
(فالو و یوسفي.)6862 ،
این گنبد از ناطههاي اوج همخواني روانشناسي تحليلي یونگ با هفتپيکر است .ماهان،
پا از گرر از این بيابانهاي پرهراس و پا از چشم گشودن به آنچه از چشم پنهان ميماند،
نه تنها جهان را به گونهاي دیگر ميبيند ،بلکه خود نيز دگرگون ميشود و در الیههاي انجامينِ
داستان ،یک بار دیگر با پيرِ دانا دیدار ميکند ،اما پير دانا در این تجلي انجامين ،دیگر نه دشمن
است و نه ناشناس .ماهان او را که خضر سرسبز درون خود او و بازتابي از آگاهي و دانایي
اوست ،درست «به شکل و پيکر خویش» در برابر ميبيند و این خودِ به آگاهي رسيده را به یک
نگاه بازميشناسد (یاوري .)6837 ،در ميان داستانهاي هزار و یک شب ،دیدار قهرمان با همزاد
خویش در ماجراي «عبداهلل برّي و بحري» و همچنين روایت «سندباد برّي و بحري» دیده مي-
شود .عبداهلل برّي در وضعيتي شبيه به آنچه بر ماهان گرشت در آن هنگام که به قصد صيد به
نزدیک دریا ميرود با شخصيتي همنام خود آشنا ميشود که نمونة بحري اوست و او را براي
سفري آیينمدار به دریا دعوت ميکند (طسوجي.)6868 ،

 .2-5گنبد ششم (پنج شنبه) ← گنبد صندلي ← دختر پادشاه چین
دنياي درون بهرام در گنبد ششم آوردگاهِ نبردي سهمگين و سرنوشتساز ميان نيروهاي خير
و شر است .در این افسانه دو جوان با نامهاي انتزاعي خير و شر در سفري آیينمند با هم
همراه ميشوند که طي آن به نوعي نبرد دروني با یکدیگر ميپردازند .شر یا همان کنش
روان که از فرمان قلمروي خودآگاهي سر پيچيده است براي براندازي بنياد خير از هيچ
نيرنگي فرو نميگرارد و چشمان خير را که از تشنگي به جان آمده در برابر پيمانهاي آب
کور ميکند (یاوري .)6837 ،از اینرو ،ميتوان این گنبد را گنبد جدال خير و شر دانست
که در آن داستان همزادها دو وجه متخاصم وجود انسان را که یکي تمایل به نيکي و روشنایي
و دیگري روي در تاریکيهاي وسوسههاي نفساني دارد به تصویر ميکشد.
کور شدن خير در این داستان داراي یک تعبير استعاري از ارجاع او به ناخودآگاه است.راو
براي به دست آوردن آب دو چشم خود را از دست ميدهد .از منظر یونگ آب سمبل
ناخودآگاه است و تصویر دریا و خود دریا نماد مادر حيات و مرگ و باززایي به شمار ميرود
(اسماعيلپور .)6832 ،چشمان ادیپ و اسفندیار نيز در فرجام زندگيشان نابينا ميشود .از دست
دادن چشم براي این دو شاهزاده ،سرنوشت مشترک و گرانباري است که در ا ر ميلِ به همسر
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گزیني مادران خود بهطور آگاهانه یا ناآگاهانه داشتهاند .6داستان اُدیپ نيز مانند روایت زندگي
اسفندیار در سطح ظاهر یا آشکار ،داستان شخصي را حکایت ميکند که به تعبير «آلن سگال»2
در کتاب «اسطوره» ،بيهوده ميکوشد تا از تادیري که بر او تحميل شده ،بگریزد ،اما در سطح
پنهان به نظر فروید ،اُدیپ در جستوجوي آن چيزي است که در سطح آشکار تال ميکند
بيش از همه از آن احتراز جوید؛ او ميخواهد «عادۀ اُدیپ»ا را تجربه کند (سگال.)6836 ،
بدینترتيب اسطوره ،سطح پنهان یا همان معناي نمادین دو داستان را مخفي ميکند ،اما در واقع
کاميابي آن دو را در ارضاي دستنيافتنيترین غرایز ميداند.
با توجه به آنچه گرشت ،ميتوان گفت که از دست رفتن بينایي ظاهري و کور شدن
چشمان بيروني ،قهرمان را به بصيرتي تازه ميرساند و او را دریافت تاریکيِ زهدانِ مادرِ
نخستين که تصویري مبرهن از کهنالگوي «باززایي» است ،بازميگرداند .خير نيز همچون
ادیپ و اسفندیار با مرگي آیيني ،تولدي دوباره ميیابد .در این داستان هم ناش زن و حضور
آنيماگون او ،عملکردي سازنده و حياتبخش دارد؛ شاید انتخاب سه دختر در داستان با
انتسابهایي که از سوي پدر دارند ،چندان تصادفي نباشد ،چراکه دختر چوپان نور چشمان
خير را توسط پدر به او ميدهد .دختر پادشاه قدرت پدر را برایش به ارمغان ميآورد و
وزیرزاده حکمت و خرد پدر را به او ميبخشد (بيدمشکي.)6832 ،

 .7-5گنبد هفتم← گنبد سفید ← دختر پادشاه ایران
روایت از عصر شروع ميشود و تا سپيدهدم ادامه ميیابد.به نظر ميرسد تمام حوادث
داستان در عرصة خواب قهرمان اتفاق ميافتد؛ چراکه برخورد او با موانع عموماً در شب
است ،اما همزمان با هدایت او در پایان قصه ،سپيدهدم فراميرسد .از این لحاظ ميتوان
گمراهي و به بنبست رسيدن جوان در شب و هدایت شدن او در روز را یک بنمایهي
قصهاي به شمار آورد .سفر (به درون باغ) ،ضيافت (شرکت در مجلا دختران) ،گزینش
(در سه مرحله) و رویارویي با راهنما از دیگر بنمایههاي این قصه هستند (عباسي.)6836 ،
قصة گنبد سفيد ،آنگونه که یاوري در کتاب «روانکاوي و ادبيات» اشاره ميکند ،آخرین
دایرۀ سرنوشت بهرام است؛ در حايات سفر او به دنياي درون که با دیدار سایه و سياهي آغاز
 .6براي اطالعات بيشاتر ر.ک :سافرهاي آیيني اسافندیار در شااهنامه ،پژوهش زبان و ادبيات فارسي (شکيبي و ممتاز،
.)6866
2. Segal, A.
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شده بود در هفتمين گنبد با آميز او با نور و سفيدي به پایان ميرسد .بهرام درون خود را
ميشناسد و قلمروي ناخودآگاه خود را به سود سویة خودآگاهش در فرمان ميگيرد تا به
تماميتي برسد که مرحلة اول فرآیند «خودشناسي» بر پایة آن استوار است (یاوري.)6837 ،
در قصة هفتم نام دختر «بخت» است .دستيابي قهرمان به او که خود فاقد نام است ،نمودار
رسيدن وي به کمال و سعادت است .سفيدي این گنبد نشان از عدم تعلق به رنگ و نوعي
پاکي و بيشائبگي محض است که تنها در صورت تکامل فردانيت صورت ميگيرد.
در قصة هفتم موانع متعددي از جمله «خشت غرفه»« ،پرنده»« ،کدو» و«روباه بچگان»
جلوههایي از سایهي قهرمان بهشمار ميروند که جز با شناخت آنها ادامة سفر ميسر نميشود.
به بيان دیگر ،آنها پندارهاي غریزي گررایي هستند که به صورت حيوانات و مفاهيم دیگر
در ژرفناي طبيعت حيواني فرد و الیههاي بدوي ناخودآگاه او قرار دارند.

 .2بازگشت به زهدان نخستین و یگانگي با مادر اعظم
جستوجوي قهرمان با پشت سرگراشتن مراحل پيشين و پا از نفور در سرمنشأ و دریافت
فضل و برکت به پایان نهایي خود نزدیک ميشود .اکنون او با غنيمت خود که ميتواند با
آن زندگي را متحول سازد ،بازميگردد .کمپبل در کتاب مشهور خود بر آن است که «چرخة
کامل اسطورۀ یگانه هنگامي تمام ميشود که قهرمان با سعي و تال  ،جادوي سخن
حکيمانه ،پشم طالیي و یا شاهزاده خانم خفته را به ملک بشري بازگرداند؛ یعني جایي که
این برکت ميتواند به تجدید حيات جامعه ،ملت ،کرهي زمين یا ده هزار جهان کمک کند»
(کمپبل.)6836 ،
در شاهنامه بهرام پا از  18سال حکومت بر ا ر مرگ طبيعي از دنيا ميرود ،اما طبق
روایت اغلب مورخان ،او در باتالق یا چاهي عميق فروميرود که بازگشت از آن در هيچ
گزارشي رکر نشده است .6در هفتپيکر بهرام در پایان داستان نميميرد ،او در پي شکار
گوري به درون یک غار وارد ميشود و همچون دودي از فراز آن برميخيزد ،گویي مرحلة
عروج نهایي خود را سپري ميکند و به آسمان ميرود .به عبارت دیگر ،مرگ رازآلود بهرام
با ناپدید شدن نمادین او در غار ،ارجاع اساطيري او به زهدان مادر نخستين است که در
 .6براي اطالعات بيشاااتر ر.ک .الکامل ،ابن ا ير ،6/578 ،تاریخ یعاوبي ،6/288 ،تاریخ طبري ،2/128 ،تاریخ بلعمي،
 ،2/698فارس نامه 32 ،و مآ ر الملوک.58 ،
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داستانها و قصههاي مختلف در مفاهيمي همچون بطن ،دل زمين ،شکاف کوه ،شکم ماهي
و غار تجلي ميیابد .روشن است که غار در روایت زندگي او زهدان تاریکي است که
قهرمان با ورود به آن ،پایان زندگي خویش را در هالهاي از ابهامات اساطيري فرود برده و
گویي آخرین مرحلة کمال را که یکي شدن و وحدت است با فرو رفتن در آن به سرانجام
ميرساند .این غار که خود گيرندۀ عظيم انرژي زميني است ،یکي دیگر از صور تجلي مادر
مثالي به شمار ميرود که قرار گرفتن قهرمان در آن و خارج شدنش ،نمادي از بازگشت به
زهدان مادر اعظم و تولد دوباره در دنياي تاریک رحم اوست .بدین ترتيب نماد غار به عنوان
مرکز ،آن را به محل تولد دوباره تبدیل ميکند که عملکردي شبيه زهدان مادر یا کورهي
کيمياگري دارد.
کهنالگوي غار در این داستان از اهميت روانشناختي قابلتوجهي برخوردار است ،زیرا
یکي از صور تجلي مادر مثالي است.تولد دوباره در غار تصویر نمادین مکرري است که به
شکلهاي مختلف در ميان اقوام باستاني و حتي متأخرتر دیده ميشود .این غار که نمودها و
تعينهاي متکثري پيدا ميکند در حايات در بردارندۀ همان مفهوم رازناکي است که در
آراي ایلياده پيرامون زهدان مادر اعظم و مرکز عالم نهفته است .این کهننمونة اصيل که با
پرور مرگ و زایش در باطن خود در ميان کهنالگوهاي بشري مرکزیتي روحاني از آن
خود کرده است ،بدین معنا که کسي که به چنين غاري که همه در خود دارند و یا به تاریکي
که در پشت خودآگاهي نهفته است گام نهد در ابتدا خود را جزیي از فرآیند ناخودآگاه
دگرگوني ميیابد و از طریق نفور در ضمير ناخودآگاه با محتویات آن رابطه برقرار مينماید
(یونگ.)6868 ،
نظامي تال ميکند تا بهرام را با توجه به زندگاني اساطيريا و فرآیند روانيیي که
در روند داستان براي وي اتفاق ميافتد در زمرۀ جاویدانان قرار دهد .او نيز همانگونه که
دربارۀ مردان مادس آمده ،نميميرد ،بلکه مدت زماني نامعلوم جسم خود را ترک ميکند
تا دوباره در هيأتي تازه براي نجات بشر قيام کند (حسيني.)6866 ،

 .7ازدواج جادویي
قهرمان هفتپيکر با قبول دعوت سفر به ناخودآگاه و سير آیينهاي اسطورهاي آن ،چنان
توسع ميیابد که از درون متکثر شده و با تعداد قابلتوجهي از همسلکان خود در هفت قصه
که هر کدام بخشي از سرنوشت او را بيان ميکنند ،همهویت ميشود .از این رو ،ميتوان
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ازدواج بسياري از قهرمانان با یک زن مشخص را حاصل همان ازدواج جادویي یا آميز
مادسي 6دانست که گاهي نيز در یک تن اتفاق ميافتد .در پایان هفت افسانهي هفتگنبد،
ازدواج مادس بهرام با شاهدخت ایراني در گنبد سفيد صورت ميگيرد که آنگونه که
حسيني در ماالة «بنمایة آیينهاي مهر و زرتشت در هفتپيکر نظامي»هم اشاره ميکند،
نوعي «نکاو کيمياوي» به شمار ميرود که پا از آن قهرمان منِ اصيل خود را از دریچة این
ازدواج درميیابد .آنگونه که او ميگوید ،این ازدواج نوعي ادغام نيروهاي ناخودآگاه جان
با خودآگاهي من جزوي است (حسيني .)6866 ،در گنبد اول (گنبد سياه) داستان شهر
سياهپوشان نال ميشود .وصالي صورت نميگيرد ،اما در داستان گنبد آخر داستان مرد متاي
تعریف ميشود که در روند داستان به وصال دختر دلخواهش ميرسد.
حرکت در مسير چنين سفري که از بسياري از شاخصههاي اسطورهمند و روانشناختي
برخوردار است ،دگرگونيهاي روحي و دگردیسيهاي رواني قابل توجهي در قهرمان به
وجود ميآورد که خود منجر به تولد دوبارۀ او ميشود .وي در این مرحله ،خود را جزیي
جدا از هستي نميداند و در سنخيتي یکپارچه و منسجم با آن یگانه ميشود؛ زیرا هم در دنياي
درون یکپارچه است و هم خود را با دنياي بيرون یکي ميداند .این نوع از تولد که در حوزهي
نمادشناسي آیيني همان شناخت «خویشتن» و یگانگي با آن است ،زندگي رواني قهرمان را
در الگویي مشخص و پيشبرنده به هدف غایي خود ميرساند.

 .7نمادشناسي اعداد در هفت پیکر
عدد از شگفتانگيزترین اختراعات رهن بشر است .اعداد  6تا  62صورت خاصي از
شخصيت را نشان ميدهند .هر عدد در رویا تعبير خاصي دارد .برخي از اعداد تمامي یک
دوره از زندگي را نشان ميدهند (صفري و محمودنژاد .)6839 ،عدد  7که در اساطير جنبة
تادس دارد ،نماد افالک هفتگانه و هفت سياره است .هفت شهر عشق هم از همين جمله
است .در اساطير یونان هفت خداي اصلي وجود دارد .در کيمياگري از هفت فلز استفاده
ميشود .عدد هفت نشاندهندۀ اتحاد زمين و آسمان است .همچنين این عدد «رمز باروري و
جمع ضدین و ناض و فسخ دوگانگي و نویت و در نتيجه ،نماد وحدت و نمودگار انسان
کامل و خلات بيناص و اتحاد زن و مرد و پدر و مادر و درون و برون است؛ زیرا از جمع
1. Magic Wedding.
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عدد چهار (زمين) که رمز مادینگي و رقم سه (آسمان) که رمز نرینگي است ،حاصل آمده
است (ستاري .)6871 ،قدرت بسيار این عدد و کارکرد نمادین آن در آیينهاي مهري،
مانوي ،زرتشتي ،مسيحي و اسالمي ابزار مهم نظامي در رمزپردازي هفتپيکر بوده است
(حسيني.)6866 ،
عدد هفت حالة اتصال سيارات ،رنگها ،فالت ،سرزمينها و گنبد است .نظامي با انتخاب
هفت زن از هفت اقليم که هر یک با یکي از روزهاي هفته و یکي از ربهاي آسماني و
عناصر زميني آنها مانند فلزات و رنگها پيوند دارد ،انسان و ارتباط او را نه تنها در سطح
زميني و انساني آن ،بلکه در گسترۀ هستي ممثّل کرده است (علياکبري و حجازي.)6833 ،
در حايات این عدد با ابعاد اساطيري و روانشناختي خود در همه جاي هفتپيکر حضوري
مجسم دارد؛ خود هفت اقليم نمادي از تماميتي است که قهرمان اصلي (بهرام) در جست-
وجوي آن است .او با ازدواج با دختران پادشاهان هفت اقليم به نوعي بر کليت ابعاد جغرافيایي
جهان و عالم آفاقي دست ميیابد و پا از آن در قالب جستوجویي فراآفاقي به دنبال
حايات روو خویش ميگردد.
از منظر ریختشناسانه نيز در غالب قصههاي هفتپيکر که در دل قصة اصلي قرار دارند،
ساختار هفت مرحلهاي قصه و جایگاه عدد هفت و ناش اسطورهاي آن به شناخت
روانشناسي قصهها کمک ميکند.
همانطور که پيش از این هم اشاره شد ،اساس داستان هفتپيکر بر مبناي این عدد نهاده
شده است.این عدد آنگونه که یونگ در آ ار مختلف خود ميگوید در سرزمينهاي
گوناگون با نمادهاي شناخته شدۀ «کمال» پيوندي همهسویه دارد.
گفتني است که تمامي قصههاي هفتپيکر سير کامل خویشتنیابي قهرمان است .قهرمان
آخرین قصه براي رسيدن به ماصود که وصال دختري زیبارو یا همان حايات رواني و
فرامادي اوست از هفت مرحلة سمبليک ميگررد.
با توجه به آنچه گرشت ميتوان ارعان کرد که هفتپيکر کتاب سترگي است که تنها
یک قهرمان دارد .او در آغاز داستان براي توسع شخصيت خویش یک هفتگانة اسطورهاي
و نمادین را طي ميکند و در هر مرحله با پارهاي از روان و ناخودآگاه خود آشنا ميشود تا
در فرجام تولد دوبارهاي را تجربه کند که خود آغازگر حرکتهاي آتي او در بازگشت به
مسير پيچيدۀ زندگي است.
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ازدواج بهرام در هفت مرحله مهم ترین حوادث زندگي او را رقم ميزند که خود مادمة
الزم را براي شکلگيري قصههاي هفتگنبد فراهم مي آورد .ساختار این ازدواج در اساطير
با ازدواج کریشنا؛ یعني هشتمين تجلي ویشنو با هفت دختر گاوبان قابل ماایسه است
(زمردي.)6832 ،

بحث و نتیجهگیری
بهرام در هر گنبد یک گام به حايات وجودي خویش که بخشي از آن جدال با نمودهاي
مختلف سایه و یگانگي با آنيماست ،نزدیکتر ميشود .به عبارت دیگر ،ميتوان گنبدهاي
هفتگانه را الیههاي تودرتوي روان ناخودآگاه او دانست که قهرمان پا از گرر از یک چرخة
نمادین با شناختي که در حايات نوعي خودشناسي سازنده است ،آن را به پایان ميرساند.
حرکت بهرام در گنبدها از تاریکي به سمت نور صورت ميگيرد .نخستين گنبد
سياهرنگ و متعلق به شاهدخت هند است .در آن گنبد وصلتي ميان قهرمان جستوجوگر و
آنيما صورت نميگيرد و او پا از این با پوشيدن جامة سياه نشاني از این ناکامي را با خود
دارد .در حايات عدم خروج از تاریکي و توجه به تمنيات نفساني ،قهرمان را آدموار به
حضيض تاریکي نازل ميکند.
در وراي این داستان نمادین ،بهرام که با دروني تاریک وارد نخستين گنبد شده بود،
حرکت صعودي خود را ادامه داده و در هر خان با تلطيف کدورات رواني خود از تاریکيها
کاسته و در جهت وصول به روشنایي محض حرکت ميکند .درنهایت او با دختر پادشاه
ایران که در آخرین گنبد؛ یعني گنبد سفيد جاي دارد ،ازدواج ميکند .این ازدواج خود
مادمة تعيينکنندهاي براي ورود به مرحلهاي است که در آن قهرمان «منِ ملکوتي» یا به تعبير
روانشناسانه «فرامن» خویش را پيدا کرده است .از این پا در پندار ،گفتار و کردار شاه
نوعي دگردیسي مثبت دیده ميشود که خود حاصل استحالة رواني او در مسير هفت گنبد
بوده است .مرگ رمزوار وي این سير را کامل کرده و فرآیند فردانيت او را به نيکي به
سرانجام ميرساند.
پيوند تسلسلوار قصهها و قهرمانان آنها با شخصيت بهرام و دگرگوني رواني او ارتباطي
نزدیک و تنگاتنگ دارد؛ بدین معنا که هر کدام از شخصيتهاي اصلي قصهها ،وجهي از
جنبههاي پيچيدۀ روان بهرام را بازنمایي ميکنند .او در گنبد نخست قهرمان دور افتاده از
بهشت آغازین است که در مرحلة دوم از مراحل خودشناسي در حالتي ميان تردید و تعليق
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قرار ميگيرد .در گنبد سوم در راستاي تردید پيشين ،جدال با سایه براي وصال آنيما در
ناخودآگاهي صورت ميگيرد.چهارمين مرحله ،زماني است که براي قهرمان سایهاي متصور
نيست ،اما هنوز موانع بسياري در راه وصال وجود دارد.
ماهان در گنبد پنجم رویهاي دیگر از بهرام است که با وجود پشت سر نهادن مراحلي
مهم ،هنوز قدرت تشخيص خوب و بد را ندارد .قهرمان قصة ششم با بازیافتن چشمان از
دست رفتة خود در پایان این خان ،راهنماي خود را شناسایي کرده و نکتههاي فراواني از او
ميآموزد.
در حايات او در هر گنبد با بخشي از وجود خویش آشنایي پيدا کرده و بر ا ر شناخت،
آن را درميیابد .پيداست که بدون چنين تسلسلي ،ادامة راه براي او ميسر نبوده است .بدین
ترتيب در گنبد هفتم که به نوعي گنبد کمال و تماميت او با مهمترین بخش روان –آنيما-
است به یگانگي رسيده و پا از خروج از آن به پادشاهي عاقل و عادل تبدیل ميشود.
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