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چکیده
اینمقالهبهتحلیلنمادهایداستانگنبدِسیاهدرهفتپیكر نظامیبراساس
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استکهازسهمرحلةاصلیعزیمت،تشرفوبازگشتتشكیلشدهاست.دراین
مقاله،سفرقهرمانگنبدِسیاهدرهفتپیكر نظامیبااینالگوومراحلخردترآن
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مقدمه
سفرروحانیوتمثیلی،یكیازواکنشهایبشربرایرهایی ازمحدودیتهایزندگی
مادیاست؛ولیازآنجاکهذهناوقادرنیسترخدادهایدرونیراچنانکهباید،گزارش
کند،ناگزیرمیشودآن رادرقالبحكایتوتمثیلکهبیانگررخدادیواقعیوبیرونیهم

میتواند باشد ،به نمایش بگذارد .امروزه علم روانشناسی ،گسترة پهناوری از نادانسته-

های بشری را در قلمرو روان آدمی کشف کرده است .این امر سبب شده تا بسیاری از
داستانها و روایتهای تمثیلی ،از پردة ابهام بیرون شود و الیههای توبرتوی آن بر ما
روشنگردد.سفرهایتمثیلی ،ساختاریپیازینهواردارند.الیةبیرونیآنرامیتواندر
تفسیرحرکتهایاجتماعی،فرهنگی،سیاسیو...بهخدمتگرفتوالیةدرونیآنرابه
کمک نظریههای روان شناسانی چون یونگ ،فروید ،الیاده ،کمپبل و دیگر روانکاوان و
نظریه پردازان اسطوره ،بازیابی و تفسیر کرد .الیة بیرونی آن ،بیانی است تمثیلی برای
رسیدنبهیکنگاه،باورتازهوحرکتبرایتحققبخشیدنآن.اینسفرباگذرازموانعو
آزمونها،ورسیدنبهقدرتبرایرهاییازبودوبنددنیایمادّیممكنمیشود .
کارلگوستاویونگ،چهارکهنالگویاصلیرادرقالبپرسونا،سایه،آنیما/آنیموس
و خود معرفی کرد .پس از او ،ژوزف کمپبل کوشید تا نشان دهد که سفر همة قهرمانان
اساطیریازالگویثابتیپیرویمیکند:جدایی،تشرفوبازگشت.قهرمانبایدپساز
جداییاززندگیمألوف،درسرزمینیناآشناتحتتعلیمنیروهاییآیینیقرارگیردوبه
یاریرنجهاوآزمونهاییروحخودراجالبخشد،آیینتشرفرابیاموزدوسپسبادید
ودانشبهدستآوردهکهرهآورداینسفراستومیتواندسرزمیناورامتحولکند،به
سویجامعهبازگرددوحكمرانسرزمینخودباشد .
داستانگنبداول ازهفتپیكرنظامیرنگوروییمثالیواسطورهایدارد و بیشتر
ناظربهسیریدرونیاستکهدرجامةنمادظاهرشدهاست.برایتحلیلاینسیرنمادین،
ازنظریةتکاسطورةژوزفکمپبل،بهرهگرفتهایم .
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پرسشهاي پژوهش
.9درنظریةکمپبل،الگویسفرقهرمانازسهمرحلةعزیمت،تشرفوبازگشت
تشكیل شده است .اینک می خواهیم ببینیم در داستان گنبد اول ،کدام یک از مراحل
سفرقهرمان،قابلیتانطباقباداستانرادارندوکدامیکدرمتنروایتنیامدهاست؟
.2کهن الگوهادرهریکازمراحلسفرقهرمان،درهیأتچهکسانیدرداستان
نمودارشدهاندوکدامیکازمراحلسفرقهرمانازگردونةروایتفروافتادهاند؟ 

پيشينة پژوهش
محمودطاووسیونسیممحمودزادهدرمقالة«تحلیلساختاریداستانگنبدسیاهاز
منظومه هفت پیكر نظامی» ( ،)9412بتول واعظ و رقیة کاردل ایلواری در مقالة «نقد
اسطورهشناختی گنبد سیاه» ( )9414و مسعود سپهوندی در مقالة «جنبههای تأویلی و
تمثیلیداستانروزشنبهدرگنبدِسیاه»()9411بهتحلیلداستانگنبداولازهفتپیكر
نظامی پرداختهاند .اما نوشتاری مجزا که به تحلیل عناصر کهنالگویی داستان از دیدگاه
نظریةکمپبلویونگپرداختهباشد،تاکنونمنتشرنشدهاست .

روش تحقيق
در پژوهش حاضر ،با روش توصیفی-تحلیلی ،نخست مراحل سهگانة سفر قهرمان
معرفیمیشود؛سپس،داستانگنبداول،باآنهاسنجیدهمیشود.نویسندگانبراینباورند
که این داستان ،عالوه بر این که میتواند روایتِ سفری بیرونی باشد ،سفری درونی هم
هست .سفری که در آن ،خودآگاهِ وجود به دعوت ناخودآگاه ،دنیای ناشناختة درون را
درمینورددوپسازشناختخویشتن،بازمیگرددتاطرحینودرافكند.دراینراهازنقد

ونظرهایآگاهانبهایننظریهمددگرفتهایموداوریخودرابهیاریآندیدودریافت-
ها،استوارکردهایم .

الگوی سفر قهرمان از دیدگاه ژوزف کمپبل
ژوزفکمپبل ،سفردرونیانسانرادرقالبقهرماناناساطیریطرحمیکندونشان
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میدهدکهکهنالگویسفردرقصههاوافسانههایجهان،درزمانهاومكانهایمختلف،
خود را در قالبی نو تكرار میکند تا انسان را به سوی سیر و سلوک درونی و شناخت
نفس ،رهنمون شود .او نشان میدهد که اسطورهها و روایتهای عامیانة ملل گوناگون،
پیرنگیواحددارندوسیرتحولوسفرقهرمانرادرگذرازحجابدانستههابهسوی
جهانناشناخته،بهسهمرحلهتقسیممیکندوآنراهستةاسطورةیگانهمینامد.ازدیدگاه
اوقهرمانکسیاستکه«بتواندبرمحوریتهایشخصییابومیشفایقآیدوازآنها
عبورکندوبهاش كالعموماًمفیدومعموالًانسانیبرسد.قهرمانبهعنوانانسانیمدرن
]رهاازقیدوبنداسطوره[ میمیرد؛ولیچونانسانیکاملومتعلقبهتمامجهان،دوباره
متولدمی شود.دومینوظیفةخطیراوبازگشتبهسویماست،باهیأتیجدیدوآموزش
درسی کهازاینحیاتجدید آموختهاست»(کمپبل .)49-41:9412،ضمن اینسفر،
قهرمانبهتحولیدرونیوعرفانیمیرسدوبارهاییازجهل،بهبلوغجسمیوروحی
دستمییابدتاازاینراهبهعنوانعضویازگروهوجامعةخاصخودپذیرفتهشود.این
روندحرکتیقهرمانطیسهمرحلهانجاممیپذیرد :
«مرحلةنخست،جداشدنوپانهادنبهمرحلةکشفِخودکهباسفرهمراهاست.مرحلة
دوم،تغییروتحولاستکهدرقالبتحققدوامرمهمشكلمیگیرد.یكیرابروزصداقت
و راستی مینامند که قهرمان باید این ویژگی را در خود متجلی سازد و دومی بروز
شجاعتاستکهدراینجاالزماستتاقهرمانبانشاندادناینویژگی،مرحلةتحولرا
تكاملبخشدوسرانجامدرمرحلةسوم،بازگشتانجاممیگیردوطیآنقهرمانپساز

رسیدن به شرایط الزم به سوی جامعه و گروه مورد نظر خویش بازمیگردد» (گورین،
.)911:9471کمپبلبرایسفرقهرمانمراحلخردترینیزقایلشدهاست :
الف-عزیمت :
 .9دعوت به آغاز سفر  .2رد دعوت  .4امداد غیبی  .4عبور از نخستین آستان .5
شكمنهنگ .
ب-آیینتشرف :
.9جادةآزمونها .2مالقاتباخدابانو.4زندرنقشوسوسهگر.4آشتیباپدر .5
خدایگان.1برکتنهایی 
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پ-بازگشت :
 .9اربابدوجهان.2رهاوآزاددرزندگی 
الف .عزیمت
انزوا،گوشهنشینیوخلوتگزینیمشخصةهمةآیینهایتشرف،است.آشناییوورود
نوآموزبهمسیرتشرف،محصولتجربةشخصیخوداوو«تحتتأثیرخوابهاورؤیاها
والهاماتشهودیکهبهواسطةمجموعهایازاعمالوروشهایریاضتیدرکنجخلوت
وانزوایفردیبرانگیختهمیشود...خلوتگزینیوانزواینوآموزدرطبیعتوحشی(کوه
ودشتوجنگل)،برابراستبانوعیشناختومكاشفةشخصیازتقدسکیهانوکاینات

وحیاتجانوری.کلطبیعتهمچونیکتجلیقدسیظاهرشدهاست»(الیاده:9412،
 .)941-947گاه قهرمان اغوا شده به سوی آستان سیر و سلوک حرکت میکند و گاه
داوطلبانهپایدراینراهمیگذارد .
شاه برای رسیدن به راز سیاهپوشی ،فردی از خویشاوندان را به پادشاهی میگمارد،
مملكت را ترک میگوید و پرس و جوکُنان ،راه به شهر سیاهپوشان میبرد .هر چه بر
رازپوشیاهلسرّافزودهمیشود،اشتیاقشاهبهرازگشاییازآنبیشترمیشود.قهرمان
اسطورهای در خارج از محل زندگی خویش «با سایهای روبهرو میشود که از گذار
نگهبانیمی کند.قهرمانممكناستایننیروراشكستدهدویاباآنبهآشتیبرسدو
زندهقدمبهقلمروتاریكیگذارد(.نبردبابرادر،نبرد بااژدها،تقدیمپیشكشی،طلسم)یا
اینکهنیرویمخالفاورامیکشدتابهقلمرومرگفرورود(مثلهشدن،برصلیبرفتن)»
(کمپبل.)252:9412،سرانجامقصابیازساکنانشهرمدهوشان،بهواسطةدریافتگنجو
زر،بهیاریشاهراضیمیشود :
گفتپرسییدیآنهیهنیسیتصیواب 

دهمییتآنچنییانکییههسییت،جییواب 

(نظامی)954:9411،
«دراغلبنحلههایباطنیعهدباستان،رهروبرایسرسپردن،میبایدبرخیآزمونها
رادرشبمیگذرانْد»(شوالیهوگربران،ج .)114:9411،4قصابهمشبهنگامودر
تنهاییشاهرابرایرسیدنبهخواستة خویش،بهسویویرانهایرهنمونمیگردد.یونگ
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نیز « سفرانسانرابهدنیایدرونسفرازسیاهیبهسپیدیمیداند.سفریکهازدیداربا
الیههایفردیسایه()shadowآغازمیشودورفتهرفتهبهالیههایعمقیترروانمی-

رسدوفردرابههمروزگارانشوکسانیکهبسیار پیشازاوزیستهاندپیوندمیدهد.
پیشازشناختنسایه ،روبهروشدنباآنیماکهنزدیکترینچهرةپنهاندرپسسایهو


برخوردار از نیروهای جادویی ِافسون و تسخیر است ،ممكن نیست» (یاوری:9411 ،
.)944آغازسفرشاهدرشب،ذهنرابرایرویاروییباعناصرمرموزونمادینآمادهمی-
کند.سایه ،بخشتاریک،ساماننیافتهوسرکوبشدهیابهتعبیریونگهرچیزیاستکه

فرد از تأیید آن در مورد خودش سرباز میزند و همیشه از سوی آن تحت فشار است
(پالمر  )974-972:9415،کهدرادبیاتعرفانیازآنبهشیطانیادشدهاست.درمردان
بزرگاینهمتهستکهبرایشناختسایةخود،خویشتنشناسی،حرکتکنند .
سایه«ازآرکیتایپهایمهمناخودآگاهقومیدرروانشناسییونگاستوعبارتست
ازبخشدرونیوالیةپنهانشخصیتکهمجموعهایازهمةعناصرروحشخصیوجمعی
است.یونگمیگویدسایهپنهانوسرکوفتهاست؛زیراداخلیترینوگناهکارترینبخش
شخصیتاستوریشهاشحتیبهقلمروحیاتاجدادیوحیوانیمامیرسدوازاینرو
شاملهمةجنبههایتاریخیناخودآگاهاست...پسسایه،آنسویچهرهوسویدیگر
انساندرناخودآگاهاست.اوکسیاستکهمانیستیم»(شمیسا .)71-74:9474،مرحلة
دیدار با سایه ،مرحلة رویارویی فرد با ویژگیهای منفی روان است .برای گذر از این
مرحلةدشوار،اوبایددیوهایدرونخودرابشناسدورذیلتهایاخالقیخود رااصالح
کندوبكوشدتاباپرورشفضایلاخالقی،دیونفسخودراتسلیمنماید.قصابنمادیاز
سایةشاهاستوفریفتهشدنبهمال،صفتاواست.بهنیرویهمینصفت،سایهصیدشاه
(خودآگاه)میشود.
روزتییییاروز،قییییدرشافییییزودم 

آهنییییییرابیییییهزربرانیییییدودم 

(نظامی)952:9411،
شاهباسیرابکردناینحس،از ویژگیمنفیسایه،یعنیآز،میرهدوآنرادراین
سفردرونیباخودهمراهمیکند.شاه،بابخششبهسایه،اوراکههمچونآهناستبه

زرمیگیرد.آهن«نمادنیرویسخت،تیره،ناخالصوشیطانی»(شوالیهوگربران،ج،9
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 )414-412 :9411و همچنین مظهر توانمندی ،سختی ،استقامت ،شدت و حدّت و در
ضمنآنانعطافپذیریاست.شاهگاهازدیبا،وگهیازدیبارویبراینرمکردنآهنِسایه
مددمیجوید .

دعوت به آغاز سفر
وجهمشترکزندگیهمةقهرمانان،کوششبرایجستنمعناوارزشیدرزندگیاست
کهبهجایتعادل ،هیجانیدرزندگیآنانایجادمیکند.اینهیجانیكیازلوازمغیرقابل

انكاربهداشترواناست؛زیرا،بهگفتةنیهه«:اگرآدمیبرای"چرا؟"ی ِزندگانی خود
پاسخیداشتهباشد،کموبیشباهر"چگونه؟"ایمیسازد»(نیهه )24:9417،وبدین

ترتیب،همتحملدشواری ورنج زندگیبرایاودارایمعناخواهدبودوهمدردورنج،
اورابهسویمعنایزندگیسوقخواهدداد.به نظرمیرسد«،هرفردبایدمعناورسالت
زندگیخودرادرهرلحظةمعینومعلومدریابد[...گویی]،هرفردوظیفهورسالتیدارد
کهبایدانجامدهد.اودراینوظیفهورسالتجانشینینداردوزندگینیزقابلبرگشت

نیست.وظیفةهرفردیكتاستوفرصتوینیزبرایانجامآنیكتاست»(فرانكل:9417،

« .)79در بحرانهای روحی و روانی ،تنهایی و انزوای همراه با یأس و نومیدی که هر
انسانیبایدآنراازسربگذراند،تابتواندبهحیاتیمسؤوالنه،اصیلوصادقانهوخالقو
سازندهدستیابد.حتیاگرسرشتآیینیتشرفورازآموزیدراینآزمونهایدشوار،
بهمعنایدقیقکلمهدرکنشود،بههرحالاینحقیقتوجودداردکهانسانفقطپساز
حل و رفع یک رشته از شرایط و موقعیتهای شدیداً دشوار و حتی خطرناک است که
خودشمیشود(بهفردیتوخودآگاهیواقعیمیرسد؛)یعنیپسازتحمل«شكنجههاو
عذابها»کهبیدارشدندرزندگیدیگریرادرپیداردکهبهلحاظکیفیتبازندگیقبلی

تفاوتدارد؛چوناصالحشدهوبانیرویتازهایازنوبهوجودآمدهاست»(الیاده:9412،
 )211عزیمتقهرماندرگذراززندگیامنبهسویکشفدنیایناشناختةدرون،درپی
دعوت نیرویی است که «به گونهای معجزهآسا وارد داستان میشود ،نمادی مقدماتی از
نیروهاییاستکهواردبازیخواهندشدومیتوانآنراپیکنامیدوبحرانیکهباحضور

اوبهوجودمیآید،مرحلهایاستکهآنرا"دعوتبهآغازسفر" مینامیم»(کمپبل:9412،
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 .)11-19
قهرماندرنخستینگنبدازهفتپیكر،ملكیکامكار،عادل،بزرگومیهماننوازاست
که شبی ،گلهمند از ترکتازی تقدیر ،کدبانوی زاهد قصر را محرم خویش مییابد و راز
سیاهپوشیخویشرابراومیگشایدکهروزیازمیهمانیغریب،رازِسیاهپوشیاشرامی-

پرسدواوازشهریدروالیتچینسخنبهمیانمیآوردکهشهرمدهوشانوتعزیتخانة
سیاهپوشان است .پیک سیاهپوش ،فقط در شش بیت دربارة این شهر سخن میگوید و
رختبرمیبنددوشاهراترکمیگوید .او آگاهانهشاهرابهسفر،تحریضمیکندوبا
حضورنمادینخود،شوقعزیمترادر اوبیدارمیکند.اوازشهریسخنمیگویدکه
مردمانزیبارویآنبهدوصفتخاموشیوسیاهپوشیشهرهاندوهمین انگیزةرفتنشاه
بهشهرمدهوشانمیشود.میتوانشهرمدهوشانرادنیایناخودآگاهوجودپادشاهدانست؛
زیراهمیشهندا،پیامویادعوتکنندهایبرایآغازسفر،ازعالمِناخودآگاه،بهسویعالم
خودآگاه،کهدراینجاوجودشاهاست،میآید .
ازآنجاکهاینسفررویاییوتمثیلی،ساختوصورتیواقعیدارد،میتوانسفررا
همازمنظربیرونی،مادیوواقعی،وهمدرجنبةدرونینگریست.اززاویةوقایعبیرونی،

فردیازبیرونشهربهنزدپادشاهمیآیدواورابهرفتن،دیدنوفهمیدنهایینوفرامی-

خواندوازمنظردرونی،نداییازدرون(ناخودآگاه)،عنصربیرونیوجودراکهمیتواند

عقلباشد،دعوتمیکندتابرایتماشایکُنهقلمرووجودسفرکندوازراهشناخت"بود"

و"باید" هایدرون،پسازآشتیباقلمرودرون،بااشراف،کلّیتوجودرامدیریتکند.
بنابرایندراینجاشاهمیتواندنمادعقلباشدواگرقرارباشدعقلبهوجودخودمراجعه
کندوبادرونخودیكیشود،غالباًنداییازدرونبهبیرونمیآیدونفسیاناخودآگاه،
عقلرابهدرونمیخواند.عقلپسازبازگشتازشناختدنیایدرون،حاکمبالمنازع
بیرونمیشودوبااشرافوآگاهی،قلمرووجودراسامانمیدهد.مقدمةعصیانوخروج
آدموحوانیزازبهشت،باگوشسپردنبهندایوسوسهآمیزابلیسفراهممیشود.گویی
شیطان از عالم ناخودآگاه میآید و شوق سفر را در فرد را برمیانگیزد .آدم و حوا
(بشریت)پسازهبوطبهزمینوزندگیدرآنکهمعادلبامرحلةتشرفاست.درنهایت
بهسویعالمباالوبهشتبازخواهندگشت .

عناصرکهنالگوییسفرقهرماندرداستانِگنبداولِهفتپیكر محمدریحانی...،
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ردِّ دعوت
گاهیدرزندگیواقعیدعوتبهسفربیپاسخمیماند؛چونهمیشهمیتوانگوشهارا
بستو حواسرامتوجهچیزدیگریکرد«.رددعوت،سفررا برعكسکرده،بهحالتی
منفیبدلمی سازد.دراینحالت،فردکهپشتدیواریازکسالتروزمره،کارسختویا

زندانیشدهاست،قدرانجامعملمثبتراازدستمیدهدوبدلبهیکقربانی

"فرهنگ"
میشودکهنیازبهناجیدارد»(کمپبل.)17:9412،علترددعوتایناستکهفردنمی-

خواهدازتعلقاتخویشدستبردارد.دررددعوتکسییاکسانیانگیزةقهرمانرابرای
شروعسفرکممیکنند.ممكناسترددعوتازدرونمابرآیدوممكناستنمودبیرونی
داشته باشد« .قهرمان بیمیلی که مدام باید فراخوانده شود ،زیرا سعی میکند از زیر بار
مسؤولیتشانهخالیمیکند -قهرماننیست.قهرمانِمشتاق،بهدعوتدرونیبااشتیاق
بیشتریپاسخمثبتمیدهدونیازیبهفشاربیرونیندارد.اووخودرابرایماجراجویی
برگزیدهاست»(وگلر.)941:9411،دراینداستاننیزممانعتویاسدراهیبرایشروع
سفرشاهوجودنداردواومشتاقانهقدمدرراهمیگذارد .سرباززدنِغریبةسیاهپوشو
قصابازافشایرازِسیاهپوشی،اشتیاقشاهرابرایکشفرازدوچندانمیکند .

امداد غیبی

قهرمانیکهبهدعوتپاسخمثبتدادهاست،دراولینمرحلةسفرباموجودیحمایت-

گرروبهرومیشودواو«طلسمیبهرهرومیدهدکهدربرابرنیروهایهیوالوشیکهدر
راههستندازاومحافظتمیکند» (کمپبل .)75:9412،امدادهایغیبی،نیروهاییهستند
کهبهیاریقهرمانمی آیندتااورادرمسیرتشرفیاریرسانند.مردمشهر،خاموشو
مدهوشوبهزیبایی وپاکیآراستهاند .یعنیهمدرصورت وهمدرسیرتآراستهاند.
خامُشیرمزیازرسیدن،پرشدنودرخودغورکردناست؛چنانکهآوردهاند«:مَنعَرَفَ
اهللکَلّلسانه»(المنهجالقوی،ج،2ص،9511نقلازبدیعالزمانفروزانفر.)17:9419،
همانطورکهمولویفرمود :
هرکییهرااسییرارعشییقآموختنیید م ُهیییرکردنیییدودهیییانشدوختنییید 

(مولوی،ج)2241:9414،5
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بادیدنمردمشهر،براشتیاقشاهبرایشناختسببرمزآمیزیآنانافزودهمیشود.
اینخودمددیپنهانیاستکهاورامجابمیکندتابهاصرار،ازقصاب،کهخودجزئی
ازیاریرسانهاست،بخواهدتااورابهسرچشمةرازنزدیکترکند.ازنظریونگخودآگاه
در مسیر ورود به ناخودآگاه و سپس نمود در ناخودآگاه ،هر قدر بیشتر پیش برود ،با
شگفتیهایبیشتریمواجهخواهدشد .

خرابهرمزیدیگرازورودخودآگاهبهناخودآگاهاستجاییکهدیگرازدستکاری-

های خودآگاه و آبادگریهای آن نشانی نیست .سبد ،طناب و پرندة شگفت ،از یاری
رسانهایدیگراینمرحلهاند.چنانکهبهگفتةموالنا،پیامبربهنیرویعشقازخاکبه
افالکباالرفت:
جسمخاکازعشیقبیرافیالکشید 

کییوهدررقییصآمییدوچییاالکشیید 

(مولوی،ج)25:9414،9
سبد ،طناب ،باد و پرنده از منظر نمادشناسی میتوانند رمزی از الهام ،فیض ،لطف و
رحمتخداوندگارباشندکهسالکرابهسرچشمةلطفورحمتنزدیکمیکند.درویرانه
سبدیدررسنبسته،هست.قصابازمردمیخواهددرسبدبنشیند.سبدچونمرغیراهِ
آسماندرپیشمیگیرد«.ریسمانوطنابدرارتباطبانمادگراییعروجاست...ریسمان
وسیلةصعودومیلبهعروجاست»(شوالیهوگربران.)491:9411،خداوندمیفرماید:
«آنانسلطنتآسمانهاوزمینراوآنههمیانایندواست،دراختیاردارند وباریسمان
به آسمان میروند» (قرآن کریم .)44/41 ،سبد ،در حقیقت وظیفة ارتباط میان زمین و
آسمانرابرعهدهداردوازایننظربهنمادنردباننزدیکمیشود.نردبان«،وسیلهایبرای

صعود تدریجی و برای برقراری ارتباط از دو جهت میان سطوح مختلف» (شوالیه و
گربران،ج)412:9417،5استوازایندیدگاه،بامرکزجهانیكیمیشود.صبحهنگام
سبددرجاییمتوقفمیشود.زینپسمرغیهدایتاورابرعهدهمیگیرد :
پروبیالیچیوشیاخههیایدرخیت 

پیییایهیییابیییرمثیییالپاییییةتخی یت 

چیییونسیییتونیکشییییدهمنقیییاری 

بیسیییییتونیودرمییییییانغیییییاری 

(نظامی)957-951:9411،
پرنده«،نمادعالمملكوتی،دربرابرعالمخاکیلحاظمیگردد...حتیبهطورجامعتر

عناصرکهنالگوییسفرقهرماندرداستانِگنبداولِهفتپیكر محمدریحانی...،




صص 919 □ 31-114

پرندگان،نمادمراحلمعنوی،نمادفرشتگانونمادمرحلةبرتروجودهستند»(شوالیهو
گربران،ج .)917:9411،2مرغنمادجانیانفساست،بدینمعنیکهنفس،خودرابه
صورتذاتیبالدارمیبیندکهبهسویعالمافالککهموطناوستپروازمیکندواین
رمزیبسیارکهن است (ستاری .)991:9411،اوبهشاهکمکمیکندتابه باغآسمانی
بانویزیباروبرسد.مرغِشبهسیمرغاینداستان«روشندلورازآشناستودستگیرو
چارهسازونجاتبخشاست»(ستاری.)944:9411،
هربارکهپرندهتنشرامیخاراند،ازبالهایش،نافةمشک،صدفومرواریدمیریزد.
«درعرفان،مرواریدنقشیمرکزیایفامیکندونمادمتعالیشدنغرایز،معنویشدنماده،

استحالةعناصردرخشندگینهاییپسازتكاملوصیرورتاست»(شوالیه

تغییرصورتو
وگربران،ج .)249:9417،5مرواریدِ سختی که پشت صدفِ سخت پنهان شده است،
همچونکلماتی استکهنبایدبابیاحتیاطیآنرابهنامحرمانسپرد.همچنین«مروارید
درطولتاریخ،بهعنواننشانةقدرتوحسن،زینتبخشتاجودیهیموآرامشوزیب
وزیورجامةشاهاست»(دوبورکور.)944:9471،
پرندهایکهازبالهایشالماسومرواریدمیریزدمارابهیادداستانیازسندبادنامه
میاندازد که «سندبادِ کشتی شكسته ،به جزیرهای خالی از سكنه پناه میبرد به چنگال
پرندهای به نام رُخ میآویزد و همراهش به کشوری کوهستانی میرود .در اینجا پرنده
]نمادی از عالم ملكوت [،او را رها میکند تا به ماری عظیم ]نمادی از عالم خاکی[،
حملهور شود که یكی از بیشمار خزندگانی است که از درة الماس پاسداری میکنند»
(بری .)241:9415،نظامیگوشةچشمیبهاینداستانداشتهاست.اوداستاندرةالماس
را در اینجا نادیده میگیرد (ولی آن را در در اسكندرنامه گزارش میدهد) و شاهزادة
هندیراآویختهبهچنگالپرندهبهسویگنجیدیگرپروازمیدهد:باغآسمانیبانوی
زیبا(همان.)241:مردبهاعتمادخدایدرپایمرغچنگمیزندودوبارهدرآسماناوج
میگیردوتامیانةروزبهسفرآسمانیخویشادامهمیدهد .
چییونبییهگرمیییرسیییدتییابشمهییر 

بییرسییرمییاروانییهگشییتسییپهر 

میییرغباسیییایههمنشیییینیکیییرد 

انیییدکانیییدکنشیییاطپسیییتیکیییرد 

تییابییدانجییایکییزچنییانجییایی 

تیییازمیییینبیییودنییییزهبیییاالیی 
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بییرزمییینسییبزهایبییهرنییگحریییر 

لخلخیییهکیییردهازگیییالبوحرییییز 

(نظامی)951:9411،
همینکهپایمرغرارهامیکندخودرادربهشتمییابدوزیردرختیسرو،تا شب
آراممییابد.
روضییهایدیییدمآسییمان،زمیییاش 

نارسیییییییدهغبییییییارآدمیییییییاش 

(نظامی)951:9411،

عبور از نخستین آستانه
«درآنسویآستان،قهرماندرجهانیسفرراآغازمیکندکهسرشارازنیروهاییاست
که غریبانه ناآشنایند .بعضی از این نیروها به شدت او را تهدید میکنند (آزمون)؛ بعضی
دیگرباامدادهایجادوییبهیاریاومیآیند(امدادها).وقتیبهحضیضچرخةاسطوره-

ایرسیدمشقتیعظیمراتحملمیکندودرعوضپاداشیمیگیرد.پیروزیممكناست

بهصورتوصلتباخدابانو-مادرجهاننمایانشود(ازدواجمقدس)یابهصورتقبول-

شدن در درگاه پدر-خالق (آشتی با پدر) و یا به صورت خدایگونشدن خود قهرمان
(خدایگان) و یا اگر نیروها با او از در آشتی درنیایند ،آنگاه پیروزی به صورت ربودن
برکتینمایانمیشودکهقهرمانبهدنبالآنآمدهاست(ربودنعروس،ربودنآتش،طبعا
اینسیرگسترش آگاهیاست وبنابراینبهبیداری رسیدن،تغییرهیأتوآزادیاست)
(کمپبل.)252:9412،
شاهبرایعبورازآستاناولیهبایدازدونگهباننمادینعبورکنددراینداستانایندو
نگهبان میتواند ثروت و شهرت پادشاه باشند ،زیرا شاه برای سفر کردن باید از این دو
دست بشوید .همچنانکه در متن می بینیم شاه از تخت (پادشاهی) چشم میپوشد و از
ثروت،تنهابهقدرنیازباخودبرمیدارد .
عاقبیییتمملكیییترهیییاکیییردم 

خویشییییازخانیییهپادشیییاهکیییردم 

بییردمازجامییهوجییواهروگیینج 


آنهییییهزاندیشییییهبییییازداردرنییییج 

(نظامی)952:9411،

شاهباگذرازایندوکهنگهبانانجسمو حضورمادیماهستند،پادرراه رسیدنبه
اسرار،نگاههایتازه،صفاتوفراقحقیقیخویشمیگذاردوبا حقیقتسیاهپوشیآشنا
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میشود .

شکم نهنگ (درون غار)
«گذر از آستان جادویی مرحلة انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره
متولدمیشودواینعقیدهبهصورتشكمنهنگ،بهعنوانرحمجهان،نمادینشدهاست.
درایننماد،قهرمانبهجایآنکهبرنیروهایآستانهپیروزشودویارضایتآنهارا
جلب کند ،توسط ناشناخته بلعیده میشود و به ظاهر میمیرد» (کمپبل .)11:9412،در
حقیقت« ،عبور از آستان ،نوعی فنای خویشتن است .این درونمایه شباهتی آشكار به
ماجرایصخرههایلرزاندارد؛ولیدراینداستان،به جایحرکتبهسویخارجمرزهای


ناشناختةدنیایعینی،قهرمانبهدرونسفرمیکندتادوبارهمتولدشود.اینغیبتمعدل
گذریکعابدبهدرونمعبداست .جاییکهبابهیادآوردناینکهکیستوچیست،به
ظاهرخاکوخاکسترودرباطن،جاودانه،جانمیگیرد.معبدِدرون،شكمنهنگوقلمرو
ملكوتییکهباال،پایینیاآن سویدنیایعینیقراردارد،یكیهستند.بههمیندلیلاست
که ورودیها و راههای معابد از دو سو ،توسط ناودانهایی که به صورت شخصیتها و
جانوران غریب ساخته شدهاند ،محافظت میشود؛ موجوداتی چون اژدها ،شیر ،قهرمانان
دیوکشباشمشیرهایآخته(»....همان.)11:
دراینداستانشاهبانشستندرونسبدورفتنبهدلتاریكیآسمانگوییواردشكم
نهنگشدهاستشاهباورودبهتاریكیآسمانوارددنیایجدیدمیشود .
چییوندمیییدیییدمازخلییلخییالی درنشسییییتمدرآنسییییبدخییییالی 
سیییبدممیییرغشییید،هیییوابگرفیییت 
چییونتیینمدرسییبدنییوابگرفییت 

(نظامی)955:9411،
قهرمانبعدازبیرونآمدنازشكمنهنگبایدباخودگنجیبیاوردواینجاگنجمعرفت
استچونباکمکصفاتبهنزدیكترینحدممكنبهذاتنزدیکشدهاست؛همانطورکه
درمعراج،پیامبرهمازهمراهیباصفاتبهنزدیکترینفاصلهتاخدارسید.شاههمبعد
ازآشناشدنباکنیزهاکهنمایندةصفاتهستندونزدیکشدنبهبانویزیباروکهنمایندة
ذاتاستدربازگشتگنجمعرفتبهحقیقتراباخودمیآورد .
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ب .تشرف
قهرمان با گذر از آستان ،باید یک سلسله آزمون را پشت سر گذارد« .این مرحله،
مرحلهای محبوب در سفرهای اسطورهای است که مایة به وجود آمدن بخش عظیمی از
ادبیاتجهان،دربارةآزمونهاوسختیهایمعجزهآساشدهاست.همانامدادرسانغیبی
که قبل از ورود به این حیطه با قهرمان مالقات کرده بود ،اکنون با نصایح طلسمها و
مأمورانمخفی،بهطورناگهانیبهاویاریمیرساند ویاممكناستقهرماناولینبار،
همینجانیرویمهربانیراکهدرعبورازگذارهایفرابشریحامیاوست،مالقاتکند»
(کمپبل .)915:9412،
پسازاین،حوریانیشمعدردستازراهمیرسندوبانویایشانهمچونآفتابیبر
تختمینشیند .
آفتییییابیپدیییییدگشییییتازدور 

کییهآسییمانناپدیییدگشییتازنییور 

(نظامی)919:9411،
زیبارومیداندکهنامحرمیدرباغهست :
چییونزمییانیگذشییت،سییربرداشییت 

گفییتبییامحرمیییکییهدربییرداشییت :

«کییهزنامحرمییانِخییاکپرسییت ،

مینمایدکهشخصییایینجیاهسیت» 

(نظامی)919:9411،
کنیزکان،مردرادستگیرکردهبهنزدبانویبانوانمیبرند.مردکهآرزومندرفتنبهسوی
اوبودهاست،نهمقاومتیمیکندونهبرخواستةپیک،چیزیمیافزاید.پادشاهباشنیدننامِ
ترکتازازهمآهنگینامزیباروبالقبخوددرشگفتمیشود.اگرشاهبازنزیبا،بهیک
نامخوانده میشوند،دلیلدیگریاستبراینکهآندویكیهستند دردوجامهوالبته
ناخودآگاه،یعنیترکتاز،بویخودآگاهراخوبمیشناسدوبههنگامدیدار،اوراآشنانظر
خطابمیکند.
بانوازآنجاکهمرد،میهماناستوبویژهآنکهرایضِهنراست،پایةبندگیراسزاوارِ
اونمیبیند؛پساورابرسریرخویشدعوتمیکند:
پیشچونمنحریفمهمیاندوسیت 

جییایمهمییانزمغییزبییهکییهزپوسییت 

خاصییییهخییییوبیوآشیییینانظری 

دسییییتپییییروردِراییی یضِهنییییری 
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(نظامی)912:9411،
ازآن جاکهشاهشیطاننفسخویشرارامساختهاست،بانواورارایضِهنرخطاب
میکند.مردکهخودراشایستةهمنشینیوهمصحبتیبانونمیبیندبهزبانونهبهدل،
بهانهایمیآورد :
گفییتمشهمسییرتییو،سییایةتوسییت .

تییاجِمیینخییاکتخییتپایییةتوسییت .

گفییتسییوگندهابییهجییانوبییرم 

کییهبرآیییییكیییزمییانبییهبییرم .

(نظامی)914:9411،
بانواورابرسریرمینشاندواینشبههبرایمردپیش میآیدکهماهراگرفتارکرده

است.غافلازآنکهخود،صیدشدهاست.خوانمینهندوازپسخوردبهطربمی-

پردازندوسپسبهبادهدستمیبرند.قبلازمایتوانا=(9ازدواججادویی)شرابنوشیده
میشود(شمیسا.)924:9474،باتأثیرشراب،اندکاندکشرمازمیانبرمیخیزد.مردبه
نیرویعشقوعذرشراب،بهوصلمیاندیشد.بانوهمکهازاینشكربازی گلهایندارد
همراهمیشودوبابوسهومی،نردِعشقمیبازند.سرانجاموقتیمردمست،گرممیشودو
عنانکارراکفمیدهد،ترکتازاورابهقناعتوخرسندیدعوتمیکند:
گفییتامشییببییهبوسییهقییانعبییاش .

بیییشازاییین،رنییگِآسییماننتییراش .

(نظامی)915:9411،
ترکناز،پادشاهرادرزلفکشیدنوبوسهربودنوگازگرفتنآزادمیگذارد.ولیاگر
کاربهجاییرسیدکهدیگرنتوانستازنیازطبیعیشرویگرداند،یكیازکنیزکانمیتواند
آتشهوساورافروبنشاندواوراهرشببهکنیزیمژدهمیدهد.نظامیتاسهشب
داستانازعشقباختنمردباکنیزیدرتمامطولشبسخنمیگوید.زنبارسیدنپگاه،
قصدغسلوگرمابهمیکندوزانپسناپدیدمیشودومردمخمورازکامجوییوعشرت
دوشینه،وبهامیدعشرتآینده،برلبمَرغزارپژمردهمیماند.
ترکنازدرشبدوم،نواختبیشتریدرحقمردداردوبهنگاهغمزهآلودی،پرستاران


راازبرخویشدورمیکند،خلوتیدستمیدهد.مرددستدرکمرترکنازحلقهمیکند
کهازاوکامبرگیرد؛ولیبازهمبهقناعتفراخواندهمیشود:
Maithuna

1
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بییهقناعییتکسیییکییهشییادبییود ،

تیییابیییود،محتشیییمنهیییادبیییود؛ 

وانکیییهبیییاآرزوکنیییدخویشیییی 

اوفتییییدعاقبییییتبییییهدرویشییییی 

(نظامی)911:9411،
آرزومندی مرد از آغاز داستان با اشتیاق به کشف راز و سپس با آرزوی کامجویی

تقریبادرتمامیصحنههادیدهمیشود.آسیبجایپادشاه،آرزومندیاوستکهباقناعت-

ورزیوخرسندیپاسخدادهمیشود.سیشب،مردبر خواستةخویشپایمیافشردو
ترکنازهمچنانبرصبوریاصرارمیورزدکه:اگرتنهایکباربتواندبرخواستنغلبه
کند،ونخواهد ،نوریازجاودانگیبراوخواهدتابیدوجاودانهخواهدشد :
گییرشییبیزییینخیییالگییردیدور ،

یییییابیازشییییمعجییییاودانی،نییییور 

چشییمهایرابییهقطییرهایمفییروش 

کییاینهمییهنیییشدارد،آنهمییهنییوش 

درِییییکآرزوبیییهخیییوددربنییید؛ 

همییهسییالهبییهخرمیییمیییخنیید؛ 

(نظامی)971:9411،
درشبِآخر،مردقادرنیستبر خواستةخویشفایقآید،البههایترکنازنیزاثر
بخشنیست.لیکبداندعوتمیشودکهدمیدیدهبربنددتاترکنازخویشتنراآماده
کند.وقتیچشممیگشایدخودرادرونسبدیمیبیندکهاورابدانباغِبهشتیرهنمون
شدهبودوبیدرنگمردقصابرسنمیگشاید:
مانییدهچییونسییایهایزتییابشِنییور 

تیییرکتیییازیزتیییرکتیییازیدور .

(نظامی)971:9411،
شاهبهنشانةحسرتپرندسیاهبرمیپوشد.

جادة آزمونها
زنانِزیبارویِشمعبهدست،همپیشبرندهاندوهمبازدارنده.هریکازآناندرهر
شب،مأموراستتاشاهرااززیردرختیکهنمادشناختومعرفتاستوآبیروان،از
کنارشمیگذرد،فرابخواندوبهنزدشاهبانوببرد.بازدارندگیزیبارویانازرسیدنبهشاه،
زمانیاستکهشاه،ناگزیرمیشوددراینمستی،بهاشارةخدابانو،اورارهاکندوشبرا
بایكیاززیبارویانبگذراند.ازنظرعرفانیسالکتنهامیتواندباصفاتخداوندهمراه
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شود،آنهارابشناسدوازشناختوهمراهیباآنهاذات رادریابد.دراینداستانهم
شاهتنهامجازاستباصفاتسرکند.همراهیبازیبارویانشمعدردست،خودآزمونی
است برای کمال و تحوالت روحی .هم چنین قهرمان با همآغوشی با بانوی زیبارو و
نرسیدنبهاوبارهاامتحانمیشود .
شاهروزهارادرسایةدرختمیخوابیدوشبهنگامبههدایتیكیاززیبارویان،به
نزدخدابانومیرفت،بهخوابرفتنِشاهدرروزوبیداریاودرشب،نمادیازفعالیت
ناخودآگاه و خاموشی خودآگاه است .شب در تدبیر دینی سفری از فراهم شدن شرایط
برایتابشاسرارالهیاستچنانکهدرحدیثرشّآمدهاستکه«اناهللخلقالخلقفی
ظلمهٍ  ثم رشّ علیهم من نوره فمن اصاب من ذلک النور اهتدی و قد اخطاهُ فقد ضل»
(رسالةعشقوعقل،نجمالدیندایه51،؛نقلدرعطار«.)545:9414،خداوندخلقرادر
ظلمتآفریدوسپسنورخودرابرآنانپاشید،هرکهازآننورنصیبیافت،هدایتیافت
وهرکهبینصیبماندگمراهشد»(شفیعیکدکنی .)545:9414،
زنانیکهپادشاهباآنهانردعشقمیبازدومانعازیكیشدناوبازیبارومیشوند،در
حكمزنِوسوسهگرظاهرشدهاند .

مالقات با خدابانو
معموالًدرمرحلةپایانی،ازدواججادوییصورتمیگیرد.تنهاکسانیکهقدرتدرک
بسیارباالییدارند،می تواننداینمكاشفهراکامالًدرککنندوعلومقاماینخدابانورا
دریابند.اینخدابانوتنهابرایتعدادبسیاراندکیازخواص،چنینازشكوهودرخشندگی
خودمیکاهدوبهخودشاجازهمیدهدباهیأتوصورتیهماهنگباقدرتهایتكامل
نیافتةبشربراوظاهرشود.درککاملاوبرایکسیکهازلحاظروحیآمادگیندارد،
حادثهایبسخوفناکخواهدبود...زندرتصاویراسطورهاینمایانگرتمامیتآنچیزی
استکهمیتوانشناخت،وقهرمانکسیاستکهبهقصدشناخت،پایپیشمیگذارد.
هم گام با حرکت کند او در معرفتی که همان زندگی است ،شكل و هیأت خدابانو هم

برایشدچارتحولمیشود.البتهخدابانوهرگزنمیتواندبزرگترازرهروشود؛(کمپبل،
)924:9412اگرچههمیشهنویدمیدهدکهبیشتروبزرگترازقدرتدرکفعلیاوست.
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اومیفریبد،راهنماییمیکندورهروراازپارهکردنزنجیرهامنعمیکند.اگراوبتواندبا
مفاهیمخدابانوهماهنگشود،هردوعارفومعرفهازمحدودیتیرهاخواهندشد .زن
راهنمای بشر به سوی اوج لذات جسمانی است .اگر با چشمان ناقص به او بنگرند ،به
مرحلهای پستتر هبوط میکند و اگر با چشمان شرور جهل به او نگاه کند ،محكوم به
ابتذال وزشتی است.ولیبانگاهکسیکه اورادرکمیکند،آزادمیشود.قهرمانی که
بتوانداوراهم چنانکههست،بدونهیاهویبسیارواطمینانیکهمحتاجآناستبپذیرد،

بالقوه پادشاه و تجلی خدای جهانی است که به دست آن زن خلق شده است» (همان:
 .)924
قهرمانباخدابانو(بانویزیبارو)مالقاتمیکندامابااویكینمیشودوبهیگانگی
نمیرسد؛زیرا،قهرمانهفتداستانهنوزدرمرحلةاولیةسلوکقراردارد؛تارسیدنبه
یگانگیهنوزشِشوادیدیگرماندهاست.پادشاههرشبتالشمیکردتاباذاتیگانه
شود،امازیباروامتناعمیکرد.پسفرایندفردیتآنچنانکهیونگبیانمیکندحاصل
نمیشود؛یعنی،خودآگاهباناخودآگاهیكینمیشود.دراینجافرایندفردیتچنانکهعطار
میگوید :
محیییواوگشیییتندآخیییربیییردوام 


سییایهدرخورشیییدگییمشییدوالسّ یالم 

(عطار)472:9414،

صورتنمیگیردوزیبارواجازةیكیشدنرابهشاهنمیدهدوبهاومیگویدباکنیزکان
(صفات) باش و از من (ذات) دور باش .فردیت در اینجا نزدیک شدن صفات به ذات
است،نزدیکشدنخودآگاهبهناخودآگاهونهیكیشدنآنهاباهم؛بهقولسهراب :
نهوصلممكننیست؛ 



همیشه فاصلهای هست  .

(سپهری)411:9411،





برکت نهایی
در پایان سفر ،قهرمان باید گنجی را تصاحب کند .این گنج ممكن است فناناپذیری
جسمباشد«.برکتاعلیکهانسانبرایجسمفناناپذیرخویشمیخواهد،سكونتدایمی
دربهشتیاستکههرگزمخدوشنشود»(کمپبل« .)914:9412،شناختجاودانگیبه
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انسان قدرت درک بسیار باالیی عطا میکند؛ قدرت درک ،ذهن او را وسعت میبخشد،
وسعتِدیدصداقتبههمراه میآوردوصداقتهمچونبهشتاست»(همان .)911:در
اینجاآنههپادشاهازمراودهباخدایبانوبهدستمیآوردپاداشوبرکتنهاییاوست.
گرچه در اینجا پادشاه مجبور به بازگشت میشود اما نزدیک شدن او به خدابانو همان
پاداشاوست.
پ) بازگشت
قهرمانپیروز،بایدبابرکتیکهبهدستآوردهاست،برایاحیایجامعهاشبازگردد.
رسالتی کهدربازگشت بردوشقهرمانقرارمیگیرد،ایجادتحولدرزندگی است.در
موارد بسیاری قهرمانان از بازگشت و انجام رسالت خویش ،سرباز زدهاند و سكونت
گزیدن در سرزمین خدابانو را ترجیح دادهاند .شاید علت مقاومت قهرمان از بازگشت،
تردیدیاستکهدرقابل انتقالبودنپیامبهدیگراندردلاوراهمییابد (همان.)911:
سیاهپوشیمردمشهرمدهوشان،نشانغمواندوهاستونشانمیدهدآنهانمیخواستند
ازآنسفروهمجواری،بامعشوقومحبوببازگردند.اینرامیتوانبهنوعیامتناعاز
بازگشت در مراحل سفر دید .همین که پادشاه از عالقة خویش به بازگشت به سرزمین
خویشنمیگوید،نشاندهندةتمایلاوبهاقامتدرنزدخدابانواست .
« اگرقهرمانبرخالفمیلنگهبان،گنجغنیمتیرابهچنگآورد،ویااگرخدایانو
دیوهاراضیبهبازگشتقهرماننباشند،آنگاهآخرینمرحلةچرخةاسطورهایتبدیلبه
تعقیبوگریزینشاطآور واغلبخندهدارمیشود»(همان .)211:اینمرحلهازمراحل
الگویسفرقهرماندراینداستانمشهودنیستولیامكانداردچشمبرهمزدنشاهرا
کهموجبشدن ازسفر برگرددفرارجادویی او از عالمناخودآگاهدانست.ممكن است
قهرمانبرایبازگشتقهرمانازاینسفرماورایی،نیازمندبهیاریفردیانیروییازخارج
باشد؛یعنیکسییاچیزیبهدنبالاوبیایدواوراباخودببرد؛زیرا«ترکِسعادتآن
مسكن عمیق و ماورایی ،برای بازگشت به حالت بیداری که خویشتن را آشفته میکند،
چندانسادهنیست»(همان .)295:دراینداستانخدابانومیتواندکارکردیدوگانهداشته
باشد.اومیخواهدکمککندتاشاهبرگردد.پسآگاهانه،بهاومیگویدچشمانشراببندد؛
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چنانکهدرداستانمعراجخداوندبهپیامبرمیگویدحاالکهازنصیببهرهمندشدیبازگرد
ورسالتترابهانجامبرسان.شاهپسازبازکردنچشم خود،خودرادرهمانخرابةاول
میبیند .

ارباب دو جهان
قهرمانیکهبرایتكمیلسلوکخویشباز میگردد،اربابدوجهانخواهدشد.هنر
او« آزادیعبورومروردردوبخشآناست.حرکتازسویتجلیاتزمان،بهسوی
اعماقِسببسازوبازگشتازآن؛آنهمبهطوریکهقواعدهیچیکازایندوسو،به

دیگریآلودهنشود؛ولیدرعینحالذهنبتواندیكیراازدریهةدیگریبنگرد»(همان:
 .)247
حالاینپرسشپیشمیآیدکهاگرشاهاربابدوجهاناستپسچراسیاهمیپوشد؟
ارباب دوجهان یعنی ،شخص به مرتبهای برسد که بتواند بین دو عالم ،بین خودآگاه و
ناخودآگاه بهآسانیترددکند؛درحالیکهسیاهپوشیشاه از آنسبباستکهپس از
بازگشتبهعالمخودآگاه،نمیتوانددوبارهبهعالمناخودآگاهبازگردد.پس،دراینداستان
قهرمانبهمرتبةاربابدوجهاننمیرسد.مگرآنکهتکتکِسیاهپوشانشهرراتكرار

یکشخصیتبدانیم؛بهعبارتدیگر،همةمردمجلوههاییاز"من" نخستین هستندکه

توانستهبهنزدناخودآگاه(خدابانو)برودوچونازاینسفردرونیبازمیگردد،باردیگر،

درهیأت"من"دیگریبهآنجاسفرمیکند.اگراینرابپذیریم،مرحلةاربابدوجهان،در
اینداستانقابلتوجیهخواهدبود .
بااینكهدرداستانشاهسیاپوشان،بیشترینانطباقبانظریةکمپبلدیدهمیشود،ولی
چونپیشرویبهرام،قهرماناصلیهفتپیكر،هنوزششمرحلةدیگرقرارداردونظامی
میخواهدهمةاینداستانهارادرقالبیواحدبیانکند،اینداستانرابهنوعیدیگردر
ششداستانِدیگرادامهمیدهدتاعاقبتیكیازقهرمانان،بهمقاماربابدوجهانبرسد.به
محضاینكهقهرمانیكیازداستانهابهاینمرحلهرسید،گوئیایناتفاقدرتمامداستان-

هارخدادهاست .

عناصرکهنالگوییسفرقهرماندرداستانِگنبداولِهفتپیكر محمدریحانی...،
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رها و آزاد در زندگی
این مرحله نتیجة نهایی گذار قهرمان از آستان و بازگشت اوست« .درست مانند
شخصیکهلباسهایکهنهرابهدوراندازدولباسنوبرتنکند ،خویشتن ()selfتجسم
یافتههم،جسدهایفرسودهرابهدوراندازدوواردِجسدهاینوشود،اسلحةبرندهآنرا
نمیبرند ،آتش آن را نمیسوزاند ،آب آن را خیس نمیکند ،باد آن را نمیفرساید .این
خویشتن()selfرانمیتوانبرید،سوزاند،خیسکردو یافرسود.جاودان،حاضردرهر
کجا،بدونتغییروبدونحرکت،خویشتنهمیشههماناستکهبود»(همان .)245:
رهابودندرزندگی،درپایانداستانبهرامگوردیدهمیشود.بهرامهممانندقهرمانان
داستانهایهفتگنبد،اینمراحلراازسرمیگذراند.نكتةقابلتوجهایناستکهنظامی
ابتداشرحسفرپیامبر،سپسشرحزندگیوسفربهرامراوسپسداستانهاییکههرکدام
خودیکسفرتمثیلیهستند،میآورد.گویینظامیدرهمةاینمنزلهاشریکقهرمانان
است.رفتارعادالنةبهرامبانمایندگانهفتقشرازمردمسببخواهدشدتااوازآنپس
رهاوآزادزندگیخواهدکرد .

9

درپایانبایدگفترنگسیاهنشانمعرفتاست؛چنانکهبنابر حدیثرش ،خداوند
درشبسیاه،معرفترابرانسانهاوهستیمیگستراندواینکهپادشاهلباسمعرفتبه
تنمیکندهمانخلعتخاصی استکهخداوندبربشرارزانی میکند.امانظامیتأکید
میکند سیاهپوشی او نشانة مصیبتزدگی نیست؛ بلكه او از سر تیزهوشی جامة سیاه را
برگزیدهاست .
تییاجهییانداشییتتیزهوشیییکییرد 

بییییمصییییبتسییییاهپوشییییکیییرد 

(نظامی)941:9411،
اینرنگعالوهبر نمادغم دربعضیاساطیر،نیز نمادپلیدیهاونیروهایشراست،
شایانذکراستکهتاریكینورانییانورسیاه درمقایسهباتیرگیِ سادةنیستی،متفاوت
استاین نورسیاههمان َناخودآگاهواز میانرفتنموانعیکهمیانایندوفاصلهانداخته
بود .
« .9اناهللخلقالخلقفیظلمهٍثمر شّعلیهممننورهفمناصابمنذلکالنوراهتدیوقداخطاهُفقدضل»
(رسالةعشقوعقل،نجمالدیندایه51،؛نقلدرعطار.)545:9414،

□ 992پژوهشهای نقد ادبی و سبکشناسی ،سال نهم ،شمارة ( ،4پیدرپی  )44زمستان 1431

نتيجهگيري
دراینداستان،نظامیعزیمتشبانةشاهرا کهنمادیازخودآگاهِرواناست،بهسوی

ناخودآگاهروان،وصفمیکند.شاهدرقدماولبهقصاب،کهنمودیازسایهاست،برمی-

خوردواو رابهتسلیمخویشوامیداردتابهیاریاوبهسویکشفرازرهنمونشود.
سبد،رسنوپرندهازعناصر یاریگرهستند.درمسیرتشرف،در آخرینالیةذهنخود-

آگاه باید با آنیما روبهرو شود .آنیما همان خدابانوی زیبایی است که پیوسته مرد را به
قناعتدعوتمیکند؛بانوییکه مردسیشببااونردعشقمیبازد،نمادیازآنیما،و
کنیزکانکهسیشببهجایخدابانوبامردبهوصلمیرسند،نمادیازصفاتاوهستند.
سرانجامشاه،پسازپشتسر گذاشتنمسیرتشرف،بهاجبارودرچشمبرهمزدنی،به
زمین بازمیگردد و سیاهپوشی پیشه میکند .سفر قهرمان در این داستان نسبت به دیگر
داستانهایهفتپیكرتطابقبیشتریباسفرقهرمانازنظرکمپبلدارد .
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