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  20ة ، شمار)1389( يازدهمسال 

  

  *نقد و بررسي قصة گنبد سفيد
   )بر اساس قصة هفتم منظومة هفت پيكر حكيم نظامي گنجوي( 

  سكينه عباسي
  فارسي ادبياتدانشجوي دورة دكتري 

  دانشگاه يزد
  چكيده

جوي آب هاي درون و جست تاريكي هفت پيكر حكيم نظامي گنجوي دربارة سفر بهرام گور به
شود و پس از عبور قهرمان از  اين سفر با گنبد سياه آغاز مي. تحيات در تاريكي ظلمات اس

به گنبد سفيد منتهي مي شود؛ هفت گنبد برابر با هفت اختر و هفت رنگ است  ،گنبدهاي پنج گانه
پوشند  ي به رنگ هفت گنبد ميهستند، لباسكه در آن هفت شاهزاده بانو كه از هفت سرزمين جهان 

هاي  ها، ترسيم خواب در واقع اين قصه. گويند مي) بهرام گور( قصهو شباهنگام براي قهرمان 
  .گانه وي است و همگي قابل تأويل و تفسير هستند هفت

اي  قصه  هاي و سازه) گنبد سفيد قصه(هفت پيكرهفتم منظومه  قصهحاضر، ابتدا شكل  در مقالة
سپس با دو رويكرد بررسي . پريان بررسي شده است ةريخت شناسي قصكتاب ساس آن بر ا

، پس از تشريح آنگاه .عناصر روساختي و عناصر زبرروايي به تشريح متن پرداخته شده است
هاي نمادين  متن بر  عناصر و سازه، قصهاي و آييني متن بر اساس ريشه شناسي  هاي اسطوره سازه

  .شناختي منطبق با الگوهاي عرفاني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استاساس نمادشناسي روان
هاي ناخودآگاه  روانكاوانه و ريشه شناسانه، جلوهتحليل و نقد  نگارنده بر آن است تا با ارائة

هاي  متن را از البه الي عناصر و سازهفردي شاعر و كهن الگوهاي ناخودآگاه جمعي موجود در 
هان آن، راهي جهت نقد ج نمايد تا عالوه بر روشن شدن پيام متن و زواياي پناستخراآن فراواقعي 
  .هاي بيشتر فراهم گردد و بررسي

  .قصه، نماد، هفت پيكر، نقد روانشناسانه، نظامي گنجويريخت شناسي : ها كليدواژه

                                              
  3/6/88 :تاريخ پذيرش نهايي    20/7/87  :تاريخ دريافت مقاله *

  ruh_56@yahoo.com :ة مسئولنشاني پست الكترونيكي نويسند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


      
  

   20ة، شمار)1389(يازدهمسال،نامهكاوش    204

  .مردن همچـون افتـادن در نـاخودآگـاه جمعي است
  .ت محضآنجـا به صورت بـر مي گـرديد؛ به صور

  شود خودآگاهي فردي در آبهاي ظلمات خاموش مي
  و پـايـان ذهني جهان فرا مي رسد؛ يعني همان دمي

  استه از آن است، كـه برخكـه خودآگـاه در تاريكي
  .فرو مي رود؛ دم مرگ، جزيرة خضر

  )151ص ،1364 لوفلر،جانگ، .جي.سي(
  مقدمه

يـك  ) هـاي معاصـر   نوشـته (آنهـا  بـازآفريني  ن دورةآغاز فرهنگ ها تا الاقل آخري از
 آن آركـي تايـپ   ي است وات فكري و هنري ما انسانها متجلّهمة تجلي صورت ازلي در

)Archytype( ) ــوي ــن الگ ــت« )كه ــان   » بهش ــه زب ــه ب ــت ك ــتايي اس ــاييري «اوس پ
 اي كه قوم ايراني هر  شود؛ نقطه ناميده مي) محطي محصور، مانداال( )pairidaeza(»دايزا

يافتة خود را در آيـين قـومي    باز» تماميت«كند تا خود را بازيابد و  جعت ميبار، به آن ر
  )94، ص1371شايگان، . (ش بازآفريندا هنري

بشري، اموري را كه مربوط به ماوراي طبيعت و  حكما و بزرگان و فالسفة
دهند تا درك آن  ي انعكاس ميسرنوشت روح است، در قالب صحنه ها و تصاوير حس

اغلب اين تصاوير و رمزها، معموالً درخواب قهرمانان . ر باشديسبراي عموم م
و  قصههاي آنان جلوه گر مي شود و از همين جاست كه بافت  وتمثيل )Typeic(نوعي

اين نوع برخورد با ) 160، ص1383مداريان، پورنا. (هم ارتباط پيدا كرده استرؤيا با 
كه در شيوة بيان مي گذارد، به  ت تجربه و تأثيريق معرفت و كيفيموضوع و متعلّ

ت دارد اين است كه اين تصاوير يآنچه اهم. اثر و جهان بيني او مربوط است گويندة
خودشناسي«ي، تمثيلي براي بيان آزمون حس«)Rebirth(  نوع بشر است، حال آنكه اگر

نويسنده، با ابزار و رمزهاي پرندگان و آسمان و امور ي مورد استفادةتصاوير حس 
  .است» خداشناسي« آزمون داشته باشد، تمثيل، منعكس كنندةمربوط به آن وابستگي 
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  205     نقد و بررسي قصة گنبد سفيد

تها پيش ي، ناسوتي شدن اين طرحها و موضوعات الهوتي و قدسي از مدبه طور كلّ 
ملل آغاز شده است و در تمامي آنها، غايت انسان ديني، در  ادبياتتاكنون در فرهنگ و 

اين حركت فكري در زبـان فارسـي نيـز،    . د يافته استهاي تمثيلي نمو قصهقالب همين 
ماننـد  (» يفردوس شاهنامة«، بخشهايي از » ف نامهارداويرا«ه بوده است؛ بسيار مورد توج
 نظـامي » هفت پيكر«هاي  قصهنصراهللا منشي ، » كليله و دمنه« ، مقدمة)هفت خان رستم

ه در جهـت بيـان آزمـون    جمله آثاري هسـتند كـ  از جامي » سالمان و ابسال«گنجوي و 
هـاي   ابـن سـينا، رسـاله   » بـن يقظـان   حي« همچنين رسالة. اند خودشناسي، پرداخته شده

» رسالةالطير«عطار نيشابوري،  »يرمنطق الطّ« سهروردي، »الغريبة غربت« و »الواح عمادي«
اند ر جهت آزمون خداشناسي، نوشته شدهد غزالي نيز دامام محم .  

صورت  آن پژوهش هايي هاي هفت گانة قصهنظامي گنجوي و هفت پيكر  دربارة   
: ج، چـاپ اول، تهـران  2: محمـد معـين   (» تحليل هفت پيكر نظامي«كتاب . گرفته است

حـورا يـاوري،   (» ادبيـات از روانكـاوي بـه   «كتـاب   و) 1338انتشارات دانشگاه تهران ، 
ل، رش يافته كـه اثـر او  آثاري است كه دراين زمينه نگا) 1374شر تاريخ جهان، ن: تهران

هفـت   ،اثر اخير بـا نگرشـي روانشـناختي   شناختي به هفت پيكر دارد و  رويكردي نماد
  .پيكر را بررسي كرده است

 نجـوي هفت پيكر نظامي گ هفتم از منظومة گ قصةحاضر، پس از نقل پيرن در مقالة
 يشـة اسـتخراج ر  به) م1969-1895(آن براساس الگوي پراپ  قصةو بررسي روساخت 

فـي عناصـر داسـتاني مـتن و تجزيـه و      هاي آن و معرّ اي برخي تصاوير و صحنه اسطوره
  .تحليل محتوايي آن پرداخته ايم

  

  :پيرنگ قصة گنبد سفيد
) 7، ص1376آيتـي،  (از نسـل كيكـاووس،    ،دختر كسـري  )Dorseti(»درستي«آنچه 

، 1379، 1جصــفا، ) (م.ق 483-420(شــب جمعــه در گنبــد هفــتم بــراي بهــرام گــور  
از زبان مـادر   قصه. هفت پيكر نظامي است» گنبد سفيد«كند، ماجراي  ، نقل مي)204ص
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   20ة، شمار)1389(يازدهمسال،نامهكاوش    206

. شـود  يك ميهماني شركت داشته، بيان مـي يكي از دوستانش كه در  روايتشاهزاده، به 
  )184،179، صص1380نظامي گنجوي، (

سم گلستاني زيباست، بعد از ظهر به ر و ي كه صاحب باغجواني عاقل و پاكيزه خو
از قضا در باغ بسته اسـت و از حضـور   . مي رود ج به باغاش، به قصد تفرّ عادت هفتگي

پس از جستجوي زياد، صـداي رود و سـرود از بـاغ بـه گوشـش      . باغبان خبري نيست
زنـد؛   ر مـي شود، چنـد بـار د   او براي رفتن به باغ دو چندان ميرسد، بنابراين حرص  مي

اي  ة وجود رخنهپردازد تا اينكه متوج اطراف باغ مي ماند به جستجو در نتيجه مي چون بي
دو كنيزك كه نگهبـان بـاغ   . يابد اين طريق به عرصة باغ راه مي شود و از در ديوار آن مي
ف بسـته  توي را ك شتم، شوند و پس از ضرب و ة حضور جوان غريبه ميهستند، متوج

ـ ام اندازند؛ اي در باغ مي به غرفه رس و جـو از وي و جويـا شـدن    ا، مؤاخذه قهرمان و پ
  .شود اش مي ت ورود به آنجا، برات آزاديعلّ

كنيزكـان او را از ضـيافت   . شـود  جديـد خـود مـي    وارد مرحلـة  قصه به اين ترتيب،
راسـم شـادي و پـايكوبي    سازند و جوان را بـه م  روي شهر، در باغ آگاه مي دختران زيبا

از گزينش يكي از جوان، به او جو، همچنين به عذر مجازات ناحق كنند خود دعوت مي
در باغ اي  شادي و طرب، به غرفه پذيرد و پس از مراسم جوان مي. دهند زيبارويان را مي

شود تا در آنجا بيارامد و پنهاني پريرويان را كه در حال شنا كردن هسـتند،   راهنمايي مي
ازنـده اسـت،   ه از قضـا نو دختـر زيبـارويي را، كـ    ،جـوان . نظاره كند و يكي را برگزيند

در اثنـاي  . آورند نام را نزد جوان مي» بخت«دخترك  دو كنيزك نگهبان،. كند انتخاب مي
ت و در هم ريخـتن آن، مـانع ادامـة كـار دو     دلبري، سستي غرفه كه از جنس خشت اس

  .برند اي پناه مي ، هر دو نا اميد و غمگين به گوشهشود جوان مي
ب وصـال دختـرك و   را، آنها، بار ديگر، ترتيـ پس از آگاهي دو كنيزك نگهبان از ماج

رونـد تـا    جوان، شب هنگام، به خلوت گاهي مـي اين بار، دو . سازند جوان را فراهم مي
اي اسـت، بـر هـم     اي كه در كمين پرنده»گربه«ها را كامجويي كنند؛ اما باز هم وصال آن

  .زند مي
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  207     نقد و بررسي قصة گنبد سفيد

خـود را بـر زبـان    شود و اندوه و شكوائية  اندوهناك مي) بخت( خترك چنگ نوازد
خـوردن بـزم پيشـين    بر هم  ةسازد تا اين كه دو كنيزك نگهبان متوج چنگش جاري مي

نمـودن مجلـس كاميـابي دو دلـداده     ، در صدد فـراهم  به همين دليل بار ديگر. شوند مي
در  ،برنـد  تان سر بر هم كشيده است، پناه ميگاهي كه پر از درخ آنها به فراغت. شوند مي

صحرايي كه در كمين چند كـدوي آويـزان بـر درختـان     » موش«ستند كه اوج كامراني ه
از صداي بر هم خوردن كدوها، دو قهرمـان از تـرس   . زند ا بر هم مياست، وصالشان ر

  .كنند كدام، به گوشه اي در باغ فرار ميرسوايي، هر 
سبب بـر   هايي كه باز هم، دخترك غمگين، در پردة عشاق، به گله و شكايت، از فتنه

نـزد   شوند و دختـرك را  دو كنيزك نگهبان آگاه مي. پردازد م خوردن بزمشان است، ميه
» اورد پـرواز كĤفت آنجا ني/وقت كار آشيانه جايي ساز«: خواهند برند و از او مي جوان مي

دهند كه مراقب و نگهبان هستند تا آنها به مـراد و مقصـود خـود     و به وي اميدواري مي
برند كه درخت يـاس   اي از باغ پناه مي رمان و دخترك به گوشهن ترتيب، قهبه اي. برسند

جايي است متناسب با خلوت و اطراف آن را  ت و در ميانة آن، تاريكعظيمي در آنجاس
دختـرك و جـوان را    نيـز معاشـقة   ا اين بـار ام. شاخ و برگ درخت ياس پوشانده است

  .زند ار روباه و بچگان اوست، بر هم ميگرگي كه در پي شك
در ادامه، بيان معترضه اي از زبان قهرمان، مبتني بر اين كه، به حكم تقدير، انسانهاي 

  :پاك هيچ گاه به آلودگي كشيده نخواهند شد، آورده شده است
  

  ي دادــايـد رهــار بـان كـاز چن  ا را چو  پــارسـايي داد  م»بخت«
  

  )313، 1380نظامي، (
بنـدد و بـه    رود و دختـرك را كـابين مـي    به سوي شهر مي اهان، جوان از باغصبحگ

  :رسد ايان ميبه پ» سپيدي«و » پاكي«رسد و داستان با ستايش  وصال او مي
  

  ان افروزـوز سپيدي است مه جه  ت روشنــايي روز  سپيدي اس  در
  ودستالـني ز  سپيدي  كه  او ـج  انـدودست  في  تكلّـرنگهمه 
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  دـسپي  د ـاكيش   را  لقب  كننـپ  ــوميد   نـي  شودرچ از آلودگـه
 دنـوشيـپ  د ـد   سپيـت  آمسنّ  يدن  وشــكه وقتـرستش بـدر پ

  

  )315، ص 1380نظامي، (
  :)م1961-1875(بر اساس الگوي پراپ قصهريخت شناسي 

پريان، قابل  ت پيكر، بر اساس ريخت شناسي قصةهف» گنبد سفيد« اي قصه هاي سازه
ـ ايـن  ) 173-161، صـص 1368پـراپ،  . (تنظيم اسـت  شـرقي بـا طـرح    ة قص»مـه مقد« ،

الگـوي ايـن   ) 24، ص1374، يـاري ( .پي ريزي شده است» روايت«و » سفر«، »گزينش«
  ، به صورت زير است؛قصه

α   معرفي قهرمان  

β1 ون آمدن از منزلبير 

α6 خالف انتظار جوان در باغ بسته استبر:كمبود و نياز. 

B3 حركت اول در ديوار باغ  رخنهجستجو و يافتن : عزيمت 

B6 ورود به باغ 

C به دنبال شنيدن صداي رود و سرود، جوان به جستجو مي پردازد:واكنش.
C4 از او نگهبان و استنطاق قهرمان با حضوريافتن دو كنيزكيگرفتار:مجازات
D2 اوضاع باغ پرسش جوان از دو نگهبان دربارة:پرس و جو 

D3 كسب خبر و آزادي جوان 

χ شودقهرمان به ضيافت دعوت  مي:تاوان دهي. 
G4 شود به جوان اجازة گزينش يكي از دختران داده مي:ن راه به قهرماننمود.

θ 
غرفـه بـه بيـرون و انتخـاب      رخنةنگريستن از(يشنهاد انتخابپذيرفتن پ

 حركت دوم ) يكي از دختران زيبارو

F3 
دو دختر نگهبان با جوان همكاري مي كنند تا دختر مورد نظر :ميانجيگري

 .را به دست بياورد

K  حركت سوم در غرفه » بخت«به دست آوردن دخترك زيبارو به نام 

KD كنيزك از سوي قهرمانوصالدرخواست 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
      

  209     نقد و بررسي قصة گنبد سفيد

KF9 ختب«پذيرفتن:عرضه داشتن خدمت« 
Pr3 خشتي مانع كامراني جوان و دخترك مي شودريزش غرفة:مانع. 

Rs فرار دو قهرمان به باغ 

 
Č  حركت چهارم رود  باز هم قهرمان به طلب بخت مي: دجستجوي مجد  

F3  دو كنيزك نگهبان قهرمان را ياري مي كنند:ميانجيگري.  
K  بخت(به دست آوردن كنيزك( 

KD ز سوي قهرماناوصالدرخواست 
KF9پذيرفتن از سوي بخت 

PR3 
حضور يافتن موشي در مكان، كه در طلب كدوهاي آويزان است :ممانعت

  .بر هم خوردن بزم : وترس از ايجاد سروصدا ورسوايي
RS فرار دو جوان به باغ 

 
C 
 

  حركت پنجم رود  باز هم قهرمان به طلب بخت مي: جستجوي مجدد

F3 و كنيزك نگهبان قهرمان را ياري مي كنندد:ميانجيگري.  
K بخت(به دست آوردن كنيزك( 

KD از سوي قهرمانوصالدرخواست 
KF9پذيرفتن از سوي بخت 

PR3 
حضور يافتن گربه اي در مكان، كه در طلب پرنده اي است، و بر :ممانعت

 هم خوردن بزم

RS فرار دو جوان به باغ 

C حركت ششم مان به طلب بخت مي رود باز هم قهر: دجستجوي مجد  
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F3 
دو كنيـزك نگهبـان در وصـال جـوان بـه دختـرك يـاريگري        :ميانجيگري

  .كنند مي
K ندهزبه دست آوردن دخترك نوا 

KD مجدد وصالدرخواست 
KF9عرضه داشتن خدمت از سوي دخترك 

Pr3 
مـي  اين بزم را گرگي، كه در طلب روباهي در آن مكان است، بر هم :مانع
  .زند

RS فرار دو جوان به باغ 
 

Ss رويداد پيوند دهنده(رمان از ماوقعحديث نفس قه( 

  )صبحگاهان(بازگشت قهرمان به شهر

C  حركت هفتم جستجوي دخترك در شهر  

K به دست آوردن دخترك و كابين بستن او 
w ازدواج دو قهرمان با هم 

  

ــت  ــيدر هف ــه )Movement(حركت ــان در د ك ــتان دارد، قهرم ــكاريهاياس  خويش
)Action (پذيرنـد؛   تنها عناصر در هر حركـت تغييـر مـي    شود و از او ديده مي مشابهي

ل، نياز به عروس بـه عنـوان عامـل حركـت     كنجكاوي قهرمان به عنوان عامل حركت او
كـه  ششم  دوم، وصال با دختر برگزيده به عنوان عوامل حركتهاي سوم، چهارم، پنجم و

اي كـه در طلـب مرغـي     سست بودن خشتهاي غرفـه، گربـه  (ارجي عوامل خهمواره با 
وباه است، موشي كه به دنبال كدوهاي آويزان بر درخت است و گرگي كه در پي صيد ر

كـه سـبب   ( وان عامل حركت هفـتم و آگاهي به عنريزد  در هم مي) هاي آن است و بچه
ز بر هم خوردن پس ا .هاي قهرمان هستند اسباب حركت) وصال دخترك برگزيده است

را بـه   وي) يا به تعبير روانشناختي تعادل درون(جوان، اندوه فلسفي  بزم هاي چهارگانة

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
      

  211     نقد و بررسي قصة گنبد سفيد

ن انسان نيالود«دارد و در ادامه يك قطعة معترضة نه چندان كوتاه با محتواي  تفكّر وا مي
بـه صـورت تـك گـويي     (از زبان قهرمان » هاي شيطاني وسوسه گناه به وسيلة پاك و بي

  :شود ارائه مي) )Interrior monologue(رونيد
  

 يـي خللـب   ا  داده  بود ـاز  خط  ـي  ازل  ايتـا   را    عنار   مـك
  مهري دـب    ردـد   هيچ   مـنكن  ري ـري چهـپروسي چنينـا عـب
  دارد    ي  ـمهربانيردي     و   ـم  ي  دارد  ـو  جوانيـكآن هاصـخ

 گناه   پيش      وان  رفت   بازـنت  راه   ود درـي بـون عصمتـليك چ
 )313، ص1380نظامي، (    

  است همه جان دارويي برآن درد   مرد است  ه برـا كـا دردهـاي بس
 )314همان، ص(    

  

ه هدف، بر اساس الگوي پراپ، به نمودار حركت هاي متوالي قهرمان براي رسيدن ب
  :صورت زير است

         β1             
 
G 4                     

a6     كمبود 
 

K         گزينش 

 
 مراحل

  

       چهارگانه
             C                    PR3  
  C                                PR3  
            C                   PR3  
  C                             PR3  

  
             S        RS                         دل دروني اتع

              W      K       ازدواج                           
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ه هايي كامالً  سازه) گنبد سفيد(اين متن  بـن   هـا در قالـب    ايـن سـازه  . د اي دار قصـ
كمبـود و  «، »مراحل پيش از آگاهي«، »سفر«، »گزينش«ي همچون كلّ )Motive(هاي هماي
ديـد چرخـان و انتخـاب     كـاربرد زاويـة   ،(Plot)به عنوان عوامل گسترش پيرنـگ  »نياز

پرداختـه  ... و گـاهي قهرمانـان سـمبوليك و   ) نـوعي به عنوان قهرمانان (قهرمانان بي نام 
 )90ص ،1368 پراپ،. (اند شده

ديوار بـاغ بـراي    رخنةزند، انتخاب اول، جستن  به گزينش ميقهرمان سه بار دست 
اسـت و انتخـاب    »بخـت «ورود به آن است، انتخاب دوم، گزينش دختر نوازنده به نـام  

  .است) وصال حقيقي دخترك(نهايي، حركت با آگاهي به سوي هدف
فـاق  اتّ) بـه عنـوان شـروع حادثـه    (غورود او به با قهرمان نيز از همان آغاز با» سفر«
، »گريـز «حوادث را انسـجام دهـد،    )Confix(» تعليق يا گره«ا به جاي آن كه ام. افتد مي

پـنجم و   چهـارم،  سـوم، ( قصـه چهار رويداد ميـاني  . آيد پس از هر رويداد به وجود مي
  .آيند مي رند و در چهار ساحت مشابه پيشي و معلولي نداارتباط علّ) ششم

ي بـر سـر راه وي بـه وجـود     پيش از آگاهي قهرمان، همواره مـوانع  در شش مرحلة
سسـت بـودن خشـتهاي    «، »ظاهر شدن دو دختـر نگهبـان  «، »بسته بودن در باغ«آيد؛  مي

از مخاطراتي اسـت كـه جـوان    » حضور گرگ« و» حضور موش«، »حضور گربه«، »غرفه
  .بايد براي رسيدن به هدف پشت سر بگذارد

انسـان اسـت كـه در     ، به طور نمادين، نمودهايي از اطـوار قصه )Theme(درونماية
ايـن  . يابد بروز مي» كمبود«همواره به صورت  غفلت و گمراهي است، ، كه عرصةييدنيا

آنگاه كه قهرمان به خـود   كنند، تا يان خارجي، به خودي خود، رفع نميكمبود را راهنما
ه و آگاهي يابدآيد و تنب.  
بـه نظـر   . يابـد  شود و تا سپيده دم ادامه مـي  از عصر شروع مي قصهحاظ زماني، به ل

كه برخورد او  افتد؛ چرا فاق ميخواب قهرمان اتّ رسد، تمام حوادث داستان در عرصة مي
ـه ا همزمان با هـدايت او در پايـان   با موانع عموماً در شب است؛ امسـپيده دم فـرا   قص ،

، گمراهي و به بن بست رسيدن جوان در شب و هـدايت  توان از اين لحاظ مي. رسد مي
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ــ ــة ش ــن ماي ــك ب ــه دن او در روز را ي ــمار آورد قص ــه ش ــفر. اي ب ــاغ(س ــه درون ب ، )ب
ارويي بـا راهنمـا از   و رويـ ) در سه مرحله(، گزينش)شركت در مجلس دختران(ضيافت

  .اند قصههاي  ديگر بن مايه
ـ   روايت مي )Third point of view(»داناي كل«از ديد  قصه ا گـاهي نيـز،   شـود، ام
دانـاي  (گاهي خارجي قصهديد  به بياني ديگر، زاوية. پردازدحديث نفس  به بيان قهرمان

اي شـرقي    قصـه است كه با الگوي نقل در نقل ) خودگويي قهرمان(و گاهي دروني) كل
شده  پرداخت شده است، نيز، نقل قولهاي طوالني از زبان ساير قهرمانان در متن، آورده

شود و با محتواي اثر كه در فضاي تاريك  خوانده مي» چرخان« اين سبك روايت،. است
  .گذرد، انطباق كامل دارد و خيال قهرمان ميو روشن خواب 

هت اصلي شخصيايـن  . است كه هيچ نامي براي او انتخاب نشده اسـت » جوان«، قص
. دهـد  را نشـان مـي   )Typic hero(موضوع گرايش نويسنده به پرداخت قهرمـان نـوعي  

 .هـاي مثـالي اسـت    عرضـه اسـوه  سرايي به سوي مطلق سـازي و  وي در داستان  عالقة
» بخـت « ا نامي كه وي براي زن محـوري برگزيـده اسـت،   ام) 54ص ،1363 حميديان،(

انتخاب ايـن  . دست يابي قهرمان به او، نمودار رسيدن او به كمال و سعادت است. است
  .، هدفدار صورت گرفته است)Symbolic hero(نام براي قهرمان سمبوليك

و ارتباط آنها با يكديگر است كـه   قصهاي  هاي اسطوره بحث از سازه موضوع ديگر،
  .هاي تمثيلي و رمزي، راهگشاست قصهدر تحليل نمادين 

  

  :ة گنبد سفيدقص اي و آييني هاي اسطوره رسي سازهبر
از  را، كـه بـي ترديـد برتـر     ازمينـي هاي فراسطوره بهتر از ميزان عقل وخرد، ساختار

ازايـن رو، شـاعر   . وب مي دارند، توصيف مي كندصفات متضادي است كه به وي منس
را در ايـن  » تكامل انسـاني «، نمودگار كهن الگويي )نظامي(قرن ششم هجري  دپيشةخر

صـة  اين موضوع، اصل روانشـناختي مسـتقلي اسـت كـه مشخّ    . قالب فراهم نموده است
شـود و همـه    ان بشر تكرار مياش اين است كه همواره در فرهنگ و اذه يپديدار شناخت
با گزينش نمـود  (» زن«را در كنار » مرد« بنابراين حكم، نظامي اسطورة. است جا يكسان
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ــ=(ونــوس  ــه واســطة) انوي عشــقزهــره، ايــزد ب آن ســيماي هبــوط و  قــرار داده و ب
  .را ترسيم نموده است) آزمون خودشناسي(رستگاري
، )Eroic(ترين تصاوير قابل بحث در اين حوزه، تصاوير غنـايي و ايروئيكـي  عمده 

كاربرد اساطيري اعداد، كاربرد تشبيهات و صور خيال خاص، انعكـاس رسـوم آيينـي و    
  .است... و) رقص و شناي دختران(اي قصهالتقاط آن با بافتهاي 

بـزم پـرداز و    ر از برداشتهاي غنايي شاعربه شدت متأثّ قصه )Atmosphere(يفضا
پـي وصـال   در چهار مرحله اي كه قهرمان در . است) نظامي(عاشقانه سراي شعر فارسي

گاهي شاعر در كاربرد تصاوير . خصوص، اين امر، مشهود استدخترك نوازنده است، ب
موده اسـت كـه تأويـل    كند، به قدري افراط ن ه هايي كه اين مفهوم را تداعي ميو صحن

ـ    شود، ام مي ها دشوار مفهوم آن صحنه ة ا به هر حال نظامي، اين چهـار مرحلـه را بـر پاي
كه در اساطير سابقه دارد، ) 57،ص1352يونگ،( )Marriage qaterino(» چهارينةماده«

در ايـن رابطـة   » معشـوق «به عنـوان   و بخت» عاشق«ست و جوان به عنوان خلق كرده ا
سـاير معشـوقگان ادب   گفتني است كـه ايـن معشـوق نيـز، ماننـد      . غنايي حضور دارند
حميـديان،  . (بر عهدة عاشق اسـت  قصهتمام باركشش  خيالي است و فارسي، موهوم و

  )73، ص1373
نظامي، اين است » هفت پيكر« مجموعة از ه در ارتباط با هفت گنبدنكتة جالب توج

است و عناصر اين ) بهرام گور(ها، خواب قهرمان آن  قصهكه به گفتة منتقدان، تمام اين 
بر ايـن  . هاي قابل تأويل بر مفاهيم تجربه ناپذير دنياي فراسويي بشر است»رمز« خوابها،

شود،  بخش زنانة  گر مي بهرام، در گنبد سفيد، جلوهاساس، اين دخترك را كه در خواب 
  )113،ص1374ياوري،.(دانسته اند) قهرمان هفت پيكر(وجود وي 

، بر عدد هفت استوار شده قصهمحور . جايگاه خاصي دارند قصهنيز، در اين » اعداد«
مسـير  ) بهـرام (نظامي اسـت كـه در آن قهرمـان    هفت پيكرِ هفتمِ گنبد سفيد، گنبد. است

از ايـن رو، نظـامي، دختـر شـاه ايـران را در ايـن گنبـد قـرار داده         . پيمايد تكامل را مي
  )81،ص1338معين،.(است
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روساخت هفت پيكر، بر پايـة شـمارة هفـت و شـكل دايـره اسـتوار اسـت و ژرف        
ساخت آن بر پاية پيوند اين نمادها با ساختار روان و فراز و نشيبهاي روان و تن در سير 

كـه در آن   قصـه نظامي همة ايـن مـوارد را بـه زبـان     .  تتمامي شدن و» خود«به سوي 
شـوند، بـاز    ظاهر مـي آغازين و غريزي آن  و ويژگيهاي تن و روان در صورتهاي مثالين

  )31،ص1374ياوري،.(گويد مي
 اساس داستان كه عدد هفت است در سرزمينهاي گوناگون با نمادهاي شناخته شـدة 

در » سـه «. اسـت » سـه «و » چهـار «اي از هفـت، آميـزه  . يوندي همه سـويه دارد پ» كمال«
نمايندة قلمـروي خودآگـاه    ، عددي ناكامل و نرينه و)م1961-1875(روانشناسي يونگ 

درهم . دآگاه روانمادينه و كامل است و نمايندة ساحت ناخو» چهار«روان و در كنار آن 
ـ  آميختن نرينة خودآگاه و مادينة رسـاند  ت مـي ناخودآگاه، فرد را به سوي كمال و تمامي .

  )113،ص1374ياوري،(
 قصـه در . دارنـد اي  هاي هفت پيكر ساختار هفـت مرحلـه   قصهگفتني است كه همه 

اين مراحـل  . گذشت، هفت مرحله وجود دارد آن حاضر نيز، چنانكه در ريخت شناسي
شـئ گزينـي   «)2(، )ورود به باغ به عنوان گـام اول ( »خودشيفتگي«)1(سه ساحت تحت 

ــ ــا عقالني ــده(»تاول ي ــا «)3(و  )انتخــاب دختــرك نوازن فرازمينــي شــئ گزينــي دوم ي
  )201، ص1352يونگ، .(قابل بررسي است) ي قهرمانانتخاب ارادي پس از آگاه)(شدن

ـ . اين سه مرحله، براي ايجاد جهان بيني تكـاملي افـراد، ضـروري اسـت     ا پـس از  ام
ت يابي بـه او بـراي قهرمـان شـكل     انتخاب دخترك نوازنده نيز، چهار مرحله جهت دس

ل، در در ارتباط با عناصر نمادين ايـن مراحـ  . گيرد كه همگي منتهي به شكست است مي
  . ادامه بحث خواهيم نمود

دو . همچنين استفاده از عناصر مادينه، به عنوان راهنما، در اساطير ملـل سـابقه دارد   
ـ   ، رسـيدن بـه   »تماميـت «ه سـوي  كنيزك نگهبان باغ ، راهنماياني هستند كه قهرمـان را ب

چنـين  » بئاتريس«) م1265-1321(ايتاليايي ،در كمدي الهي دانته. دهند دخترك سوق مي
) م124-183(»خر طاليي«ف افسانه مؤلّ» آپوليوس«، به هنگامي كه »ايزيس«نقشي دارد و
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ان را به سوي زندگي واال، سوق اي هستند كه قهرم شود، عوامل زنانه اهر ميدرمتن اثر ظ
ة در هفت پيكـر ، عـالوه بـر    ) 7، ص1379آپوليوس، . (دهند مي در سـاير  حاضـر  قصـ ،

  )7، ص1379آپوليوس، . (شود ده ميگنبدها  نيز اين روند دي
اي اثر، آن است كه خلق تصاوير و  قصهاي ـ   ث ديگر در ارتباط با بافت اسطورهمبح

هـا و رسـوم    اي آن، با آيـين  ر از فضاي اسطورهت پردازي آن متأثّايماژها و حتي شخصي
ه بانوي انتخاب پوشش سفيد براي بهرام و شاهزاد. ديني و مذهبي التقاط پيدا كرده است

زمين ايران كه متناسـب بـا سـتارة    و سر» جمعه« اقليم هفتم و متناسب ساختن آن با روز
ايـن   از جملـة » كمـال «به عنـوان نمـود   » هفت« زهره است و هماهنگ كردن آن با عدد

  )47، ص1338، 2معين، ج.(مناسبات است كه شاعر آگاهانه رعايت كرده است
ـ  » زهره«به  قصه، در ابتداي )راوي(همچنين تشبيه شاهزاده بانوي ايراني ه قابـل توج

  :است
  رازـــد فـد سفيـشد سوي گنب  ناز  ا  زيور سپيد  بهـــاه  بـش

 ه تسليمشــان بـزن  پنج نوبت  ش رج پنجم اقليمــر بــزهره ب
  )292، ص1380نظامي،(

  

نيـز موسـيقي زن و نوازنـده     بنـدد،  ، كه قهرمان بـه او دل مـي  قصهدخترك زيباروي 
اسـاطير ايرانـي   ) آناهيـد (است و مانند ايزد بـانوي عشـق   ) ويژگي زهره، نوازنده فلك(

  .ر گرددداستان بيشتر ميس حصول نتيجة تا) 90، ص1371شايگان، (.توصيف شده است
  

  زنگي  پيش  رومي   رخش  همه  ود      لعبتي   چنگي  در  ميان   ب
  مستعشق هشيار و عقل گشتي    زدن گشادي دست  ستاندهچون ب

  )302همان، ص(
چهـارم   از بـاغ قـرار دارد و مكـان مرحلـة     اي يز شاعر،  بوته ياسي، كـه در گوشـه  ن

كامجويي جوان و دخترك است، به گنبد سفيد و نوراني مانند كـرده اسـت و در پايـان    
  .پرداخته است) ل كمالوسمبآرزوي وصال ( به ستايش رنگ سفيد قصه
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ي دختران در آب است كـه بـه   ا دايره» رقص«و» شنا«، قصهديگر در  ةقابل توج نكتة
نام، در واقـع،  » بخت« گزيند، اين دختر اش را برمي واسطة آن، قهرمان، دختر مورد عالقه

ر ا ارتباط ريشه داري ميان اين تصوير و توصيف آن از زبـان شـاع  طالع قهرمان است ام
هاي كهن توتمي وجـود داشـته    آيين وجود دارد كه در اساطير و» چرخ طالع و بخت« با

 پرداخته شـده اسـت در حـوزة   ) شاعر يا(اين موضوع كه ناآگاهانه از سوي راوي. است
  )69، ص1371پراپ، .(قابل بررسي است» پريان قصةدگرديسي آييني «

همواره با سرنوشـت و  ) ز ميالدسوم يا چهارم قبل اة هزار(چرخ از زمان اختراعش  
شـدن زمـان و    سرگذشت بشر دمساز بوده اسـت؛ جابجـايي و گـردش چـرخ، سـپري     

داده است و معنـاي   بخت واقبال را به ذهن وي خطور ميهاي  گذشت عمر و باژگونگي
  )88، ص1376دوبوكور،( .است» بازگشت جاودانه به يك نقطه« روانشناختي آن

زمان بـا گـزينش   ر حوض و پايان آن حركت كه همان ددختر حركت دوراني خاص
بخـت را بـه ذهـن متـداعي      سوي قهرمان است، دگرديسـي گردونـة  از ) بخت(دخترك

نتخـاب او از  ناخودآگاه جـوان اسـت، ا  ة كند و از آنجا كه اين دخترك، نمادي از نيم مي
ايجـاد  صال خودآگـاه و ناخودآگـاه روان او بـراي    اي سمبليك، اتّ سوي قهرمان، به گونه

وي است) كمال(تتمامي.  
و بـه  ) تصـوير رقـص  ( ها وجـود دارد  قصهرسد، اين تصوير كه در اغلب  به نظر مي

آيين مذكور  وگزيند، ريشه در همين رسم  برمي خود را» عروس« ،»مرد«دنبال آن قهرمان
  .دارد كه در ناخودآگاه جمع اقوام بشري انباشته شده است

در ميان جوامع باستاني، . ي داردف جايگاه خاصهاي تشرّ نيز در آيين» ورود به كلبه«
، با قرار گرفتن در كلبة تاريك به منزلة بازگشت بـه  هاي نمادين آشناسازي نخستين آيين

بر اين اساس نوآمـوز بـا رياضـت و قـرار گـرفتن در جـاي       . پذيرد رحم مادر تحقّق مي
، ايـن  بنـابراين ) 71،ص1367اليـاده، .(كنـد  به اصل خود و آغاز جهان رجعت مي سخت
اي تكـاملي از   بـه شـيوه   قصههد كه طرح د رد، بر حسب تصادف نيست و نشان ميكارب
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هآيد، بلكه از مانندگي زبان  ت به وجود نميبازتاب مستقيم واقعيبـا رسـوم مردمـان     قص
  .شود زاده مي قصهسرزمين خاص، طرح 

  

  :گنبد سفيد)supra narration(تحليل عناصر زبر روايي
ـ  قصههاي  اگر به سازه ايـن  . شـود  ت در آن مشـاهده مـي  نگاهي بيفكنيم، عدم واقعي

تموضوع ناشي از اعمال شخصي چـه در برخـي    ت وقوع حوادث است كه گرها و كيفي
بـه نظـر   ) بـي معنـا  (د و غيـرممكن  ا در ساير قسمتها بعيموارد، محتمل الوقوع است؛ ام

ظـاهري آن،   بايست در زير پوستة كه مي ر كندصوبنابراين مخاطب حق دارد، ت. رسد مي
  .، تمثيلي رمزي است و قابل تأويل استقصهاين . معناي ديگري نهفته باشد

از . دانـد  گردد كه هيچ كـس نمـي   امي، بهرام به دنبال غيرممكني ميدر هفت پيكر نظ
درز انگونه توصيه و كند و هر خورنق و هفت گنبد او را راضي نمياين رو، ساخت باغ 

هاي ترديد كه بـه   او تنها از راه دستيابي به سايه .يده استفا بي) فتنه كنيزك بهرام(راهنما
. ، به اين آرمـان دسـت يابـد   تواند ميپوشاند،  با هفت خواب كه پيرامون او را ميتدريج 

وي با رفع نواقص . ناشي از اين امر است قصهرسيدن به باغ و ناپديد شدن او سرانجام 
خوابهاي نواقص ناخودآگاه او نيز، در . منحصر به فرد مي رسدمرحلة گاه، به اين ناخودآ

  .يابند او در هفت گنبد، ظهور مي
سرنوشت بهرام است؛ سفر او به دنيـاي درون كـه بـا     قصة گنبد سفيد، آخرين دايرة

ش او با نـور و سـفيدي بـه    ديدار سايه و سياهي آغاز شده بود در هفتمين گنبد، با آميز
 و ناخودآگاه خود را به سـود سـوية  شناسد و قلمر بهرام درون خود را مي. رسد پايان مي

بر » خودشناسي«تي برسد كه مرحلة اول فرايند گيرد تا به تمامي خودآگاهش در فرمان مي
  )149، ص1374ياوري، . (آن استوار است پاية

ـ » انساني نفس ناطقة«يا » روح«وقوف ، در واقع، قصهاين  ت خـود در جهـان   به غرب
را تشريح مي كند كه به دنبال آن با اصـل آسـماني   ) تبعيدگاه غربي(ظلمت و زندان تن 
موانعي كه در راه بازگشت به شـرق    ازو ) فرشته راهنما، عقل فعال(خود ديدار مي كند 

خـدا  «كـه در مسـير   اسـت  » خودشناسـي «اين مرحله، همان . شود دارد، آگاه مي وجود 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
      

  219     نقد و بررسي قصة گنبد سفيد

يابـد و بـه سـوي     ت مـي قات مادي نجـا گيرد و فرد سالك، از دام تعلّ يانجام م» شناسي
  .شده است هپرداخت» خودشناسي«حاضر، در جهت  قصه. كند مقصد حركت مي
و پيـام و فكـر مـتن را    » مشبه به« ، روساخت حكايت را به منزلةقصه در تأويل اين

  .شده است حاد هر دو، اصل منسجم متن زاييدهايم كه از اتّ شمرده» مشبه«
سفر . اي و اساطيري است قصهشود كه يكي از نمادهاي رايج  آغاز مي »سفر«با  قصه
مـرگ  (ف طبيعـت مـرگ   زيارت روحاني نوآموز است كه در خالل آن به كشـ  به نوعي
كه به وسيلة يك ياريگر  اين مرگ، آزمون زندگي و آموزش است. شود نائل مي) حقيقي

سفر قهرمان جوان به بـاغ نيـز بـه قصـد نـوزايي      ) 93، ص1354يونگ، (.شود انجام مي
) عزيمـت ( »باغ«به اين ترتيب، حركت او به سـوي  . گيرد مي صورت )Rebirth(دروني

ـ   اش صورت مي ودآگاه با كلية امكانات ناشناختهبه عنوان ساحت ناخ نبـودن  «ا گيـرد؛ ام
د و سـرود و  صـداي نـواختن رو  «پيشين قهرمان دانست؛ » غفلت«توان  را مي »باغبان

جديدي براي خود قهرمان اسـت   »محرك«رسد،  كه از درون باغ به گوش مي »موسيقي
كه قهرمان  اي راه چاره. كشاند هاي درونش مي را هرچه بيشتر به سوي ناشناختگي كه او

 موجود در ديوار باغ است كه سمبول دستيابي غير »روزن« جويد براي رسيدن به باغ مي
  . ودآگاهي استمشروع به قلمرو ناخ

از سـاحت بـاغ   كند كه  برخورد مي »دو كنيزك نگهبان« در ادامه، قهرمان، در باغ، به
آنهـا  . كنند كسب جواز ورود به آنجا، تنبيه ميكنند، اما قهرمان را به سبب عدم  كنترل مي

كننـد و وي را قـادر    اتواني اوليـة قهرمـان را جبـران مـي    هاي پشتيبان هستند كه ن قدرت
ند تا عمليات خود را، كه بدون ياري گـرفتن از آنهـا نـاممكن اسـت، بـه انجـام       ساز مي

و نيروهايي ) خضر(رد ت غني داهستند كه ماهي» روان كامل«ي نمادين آنها تجلّ. برساند
نقـش آنهـا آگـاه كـردن فـرد بـه ضـعفها و        . فاقـد آن اسـت  » من«بينند كه  را تدارك مي

ـ     تواناييهاي خودش است به گونـه اي كـه    . رو شـود  هبتوانـد بـا مشـكالت زنـدگي روب
» هغربـت الغربيـ  «هروردي در اثـر معـروف   گفتني است كـه سـ  ) 214، ص1352يونگ،(
به عنوان » دو پري«نيز از سمبول » الهي نامه«ار در و عطّ) 397، ص1383پورنامداريان، (
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يـن دو  ا) 160همان، ص. (اند ت فردي بهره گرفتهرسيدن به تمامي برايراهنماي قهرمان 
ت اي يكسان بر موضوع و شخصـي  ي يكسان و به گونهتماهيبا زن، تنها راهنما هستند و 

  .دهند از خود نشان ميهاي يكساني نيز  قهرمان اشراف دارند و كنش
كه پيشتر نيز آمد، مرحلة اول راهنمايي پريان، آگاه كـردن جـوان از ماجراهـاي    چنان

شادي و پايكوبي زيبارويـان   جوان را با مراسماست، آنها ) ناخودآگاهي(موجود در باغ 
سـازند و سـپس    آشنا مي) 78، ص1354يونگ، ) (هاي ايزدي و اميد برانگيز روان جلوه(

اسـت كـه سسـتي و    » تن و جسم«نماد  »غرفه« .كنند اي در باغ هدايت مي او را به غرفه
آن را بخـش  تـوان   بـه تعبيـري ديگـر، مـي    . ار روان اسـت ناسالمي آن مانع از كشيدن ب

توان رسيدن به نيمة كامـل   ،هاي مادي ن فرد دانست كه به سبب بازدارندهروا» خودآگاه«
هست كه قهرمان بايـد از طريـق آن، بـه     »روزني«در غرفه، . را ندارد) ناخودآگاه(خود 

اين نقطه، نماد بعد عقالني وي اسـت كـه بـه واسـطة آن     . گزينش اول خود دست يابد
دختران در حـال شـنا در   جوان، وي را از ميان . كند را انتخاب مي »بخت«دختر زيبارو، 

 )Shadow(»سـايه « ورود آنها به آب و رقص خـاص در آن، . گزيند حوض باغ برمي
گيــرد و نماينــدة  ت ناخودآگــاه او را در بــر مــيقهرمــان اســت كــه بخشــي از شخصــي

آن غفلت ورزيده خصوصيات و صفات ناشناختة وي است كه بنا به داليلي از توجه به 
. انتخاب بخت، مسير حركت قهرمان را مشخص مي كنـد ) 60، ص1352يونگ، . (است

اوست كه هميشـه بـا وي بـوده و قهرمـان در تمـام      ) فرا من(» نفس جوان«بخت، نماد 
كرده و به دنبـال او مـي گشـته اسـت و بـه گفتـة        كمبود و نياز به او را حس مي ،تمد

  :حافظ
  ز ما مي كرد  م اـام جـجا دل طلب ـساله      

  مي كرد  اآنچه خود داشت ز بيگانه تمنّ و                                        
كـه  ) بخش منفـي وجـود  (است  »نافرمان و شيطاني«تا زماني ) كنيزك(اما اين نفس 

تصويري گويا از عملكـرد   قصهخواهد، پنهاني به او برسد و مراحل چهارگانة  جوان مي
  .رندة او نسبت به قهرمان استبازدا
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بـه   »گـرگ « و» موش«، »گربه«، »غرفة خشتي«در اين مراحل چهارگانه، به ترتيب 
از وجـود   »هـوس «و » حسـد «، »حـرص «، »سستي انديشة معاشـي «عنوان نمادي از 

قهرمـان   )Animus()آنيمـوس (هاي منفي بعد زنانه  قهرمان هستند، به بياني ديگر، جنبه
ه سر در پي قهرمان دارد، ي جديد، اين صفات كه به شكل حيواني كدر روانشناس. است

انـد و فـرد بايـد     اي هستند كـه از خودآگـاه جـدا شـده     يابد، نشان دهندة غريزه بروز مي
  )181، ص1384يونگ، . (بكوشد آنها را متعادل سازد و به ناخودآگاه برگرداند

هاي اهريمني نفـس   جلوه »روباه بچگان« و» كدو«، »پرنده«، »خشت غرفه«بنابراين 
قهرمان هستند؛ به بياني ديگر، آنها پندارهاي غريـزي گـذرايي هسـتند كـه بـه صـورت       
حيوانات و مفاهيم ديگر در ژرفناي طبيعت حيواني فرد و اليه هاي بدوي ناخودآگاه او 

ن و ت است كه فـرد، دائـم از آن گريـزا   اي از شخصي ار دارند، يا به گفتة يونگ، جنبهقر
  )101همان، ص. (اوست )Anima(يجر است و جلوة منفي آنيمامنز

نيز دو بن مايه هستند كه به ترتيب با غفلت و هـدايت قهرمـان انطبـاق     شب و روز
  .كامل دارند

و بـه قصـد بـه دسـت     ) يقين و اراده(يابد  ه قلبي ميبه هنگام صبحدم كه جوان، تنب
 بخشـي درونـش بـه   ) شـيطاني ( رود، بخشهاي منفي مي »شهر«آوردن مشروع كنيزك به 

قهرمان پس از انتباه كامل، بار ديگر به شهر، كه نماد عالم . شود تبديل مي) ايزدي(مثبت 
  .كند يا به خودآگاه رجعت مي) 75، ص1383پورنامداريان، (محسوس است 

  

   نتيجه
  : توان گفت مقاله مي به مباحث طرح شده در توجهبا 

اي است كـه بـا سـفر     ، دايرهقصهاست كه پيرنگ  گفتني قصهشكل و عناصر  دربارة
انتخاب اين پيرنگ با محور اصلي . پذيرد به باغ و از باغ به شهر پايان ميقهرمان از شهر 

ه الگوي . است، تناسب دارد» خودشناسي«متن كه  سـفر، روايـت اسـت    ،؛ گـزينش قصـ .
سـت، زمـان   همچنين از آنجا كه بحث فاصله گرفتن قهرمان از صـفات بشـري مطـرح ا   
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ت پردازي نيز، بـا قهرمـان تيپيـك، كـه     شخصي در حوزة. ادي در متن ملغي شده استم
انـد   كه پريرويان از آن دسته ت محوري از آن دسته است و قهرمانان سمبوليك،بشخصي

، سبب گسترش قصههاي آنان در مراحل هفت گانه  حضور و خويشكاري. روبرو هستيم
ل تن نيـز، چرخـان اسـت و دايـم از دانـاي كـل بـه او       روايي م شيوة. پيرنگ شده است

يابد و اين شكل روايـي بـا تـم     ميشخص و خودگويي و ديالوگ هاي پي در پي تغيير 
  .متن انطباق كامل دارد رؤياگونة

بحـث   ،رو هسـتيم  ههاي روساختي متن روب مقاله، كه با بررسي  سازه در بخش ديگر
ست شناختي ل روحي، با تبديل اعمال زيحودر اين ت. تشرف آييني قهرمان مطرح است

آيد كه با گذرانـدن   راتي در شرايط وجودي فرد پديد ميها، تغيي به اين تشريفات و آيين
انتخـاب  « ،»ورود به كلبه«ها  اين آيينترين  مهم. ت همراه استوي از مرز بشري به ابدي

كـه   ،»ه بخـت يكي از دختران در حال رقص در آب و انطبـاق آن بـا چرخانـدن چرخـ    
، »ضـيافت « ،»رسيدن بـه عـروس آيينـي   «رمان است، ايهامي به تعيين سرنوشت خود قه

پـاكي و   ة زهره، الهةتقدس عدد هفت و ارتباط آن با  روز جمعه و ستار«، »غسل پاكي«
  . است» نوازندگي، در فرهنگ ايراني

در ايـن  . تدر بخش پاياني متن نيز، عناصر نمادين متن مورد بررسي قرار گرفته اس
دانست كه قصـد تجديـد حيـات دارد؛    » خود«را سمبول متعالي  »جوان« توان مرحله مي

گيرد تا بخش خودآگـاه و   ه همة امكانات درون را به كار ميق، كيك نيروي حياتي خالّ
بخـش   )Ego()مـن ( بنابراين، جوان. برساند) تتمامي(ش را به تعالي محض ا ناخودآگاه

به مثابـة راهنمايـان    )Self()خود(نوعي است و كنيزكان نگهبان خودآگاه وجود قهرمان 
   فـرا  (اتحـاد ايـن دو بخـش،    . ت خودآگـاه اسـت  دروني هستند كـه متمـايز از شخصـي

سر اين امر زماني مي. ق هستة رواني او را شكل داده استبا جنبة خالّ )Superego()من
نده است تا ها رها تگيا از تمامي مقاصد مشخص و دلبسخويشتن ر» من«شده است كه 

» عمـل متعـالي روح  «يونگ ايـن سـير را   . تر برساند تر و اساسي خود را به اشكال عميق
  )95، ص1354يونگ، . (خوانده است
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كتـب يونـگ و   در انطباق ميان نماد شناسي عرفاني اسـالمي و روانكـاوي جديـد م   
يونگ » ناخودآگاه«خوانده است، همان » بخت«رسد، آنچه شاعر،  شاگردان او به نظر مي

مورد نظر حكماي اسالمي است كه خزانة معقوالت نفس ناطقـة انسـاني   » العقل فع«و 
ن به منبع عظـيم تجـارب فرامـوش    با آن، سبب رسيد) جوان(است و پيوند خودآگاهي 

ـ  گردد كه در سطح خودآگاهي و تفكّ اي مي شده ر ر عادي و منطقي، دستيابي بـه آن ميس
  )349همان، ص. (نيست

چـون  «: از اين رو، نظامي بزرگ، رنگ حركت برتر انسـاني را سـپيد دانسـته اسـت    
گرچـه بـه تعبيـر    )101، ص1381كـاظمي،  (» .ظلمت نفس نماند، نوري سپيد پديد آيـد 

  :اي از آزمون خداشناسي است تنها مقدمه) آزمون خودشناسي(» هدتاج هد«حافظ 
  

  نرودشه در پي هر صيد مختصرچو با   سفيدـر كه بازمبتاج هدهدم از ره  به
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