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چکیده
نظامی  هفت پیکر  از  ششم  گنبد  در  قهرمان  سفر  الگوی  کهن  اجزای  تحلیل  به  مقاله  این 
می   پردازد و نشان می   دهد که داستان "خیر و شر" مطابقتی کامل با الگوی سفر قهرمان و مراحل 
سه گانه ی آن دارد. خیر، در زمانی نامعلوم، پای به راه سفری نامعلوم می   گذارد. شر، که سایه ی 
فریب  کار و آزمنِد خیراست، بینایی ظاهری او را می   ستاند؛ اما به یاری شباِن ُکرد، خیر بینایی   اش 
را باز می  یابد و نگاِه چشم باطِنش به دنیای ناخودآگاه گشوده می   شود. خیر به پاس خدمتی که 
دریافت کرده، شبانی گوسفندان ُکرد را بر عهده می   گیرد. شبان، دختر خود را به ازدواج خیر 
درمی  آورد. ازدواج جادویی با بانوی ُکرد، سبب می   شود تا خیر، به اکسیر معرفت، که همانا دست 
درمانگری  جادویی،  درخت  نیروی  به  خیر،  بیابد.  دست  است،  جاودانگی  درخت  راِز  به  یافتن 
می   آموزد و دختِر شاه و وزیر را درمان می   کند. درماِن دختران و ازدواج با آنان، رمزی از یگانگی 
با عالم درون است. وحدت با آنیماهای درون، و آشتی با سه پدر، برای خیر رسیدن به پادشاهی، 
قدرت، عدالت و توان گری را به هم راه دارد. خیر با برکاتی که به دست آورده است، باید برای انجام 

رسالت خویش که همانا برقراری عدالت است، به سوی جامعه ی بشری بازگردد. 
واژگان کلیدی: کهن الگو، سفر، قهرمان، گنبد ششم، نظامی، خیر و شر.

تاریخ دریافت مقاله: 1396/1/19
تاریخ پذیرش مقاله: 1396/8/28



مجله ی زبان و ادبیات فارسی28 /

1-مقدمه
پژوهش هایی چند از این دست، به انجام رسیده است؛ از آن جمله، به کتاب  ساختار 
قهرمانان  از سفر  روایت کمپبل  اثر،  این  اشاره کرد. در  نامه می   توان  فیلم  اسطوره  ای در 
 )1386 )وگلر،  است.  شده  داده  نشان  جهان  فیلم  نامه   های  مشهورترین  در   اسطوره  ای 
)کنگرانی،  ماهی  و  یونس  روایت  به  نگاهی  با  کمپبل  نزد  اسطوره  تک  تحلیل  مقاله ی 
1388( هم با این نظریه به پیش رفته است. فرزانه ی  زعفرانلو در پایان نامه ی کارشناسی 
نظریه ی  ژوزف  با  آن  انطباق  و  عیار  ساختار  اسطوره  ای سمک  بررسی  به  خویش،  ارشد 
منظومه ی  تحلیل  و  بررسی  مقاله  موضوع  است.  پرداخته   )1390 )زعفران لو،  کمپبل 
مانلی نیمایوشیج بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل از نصراهلل امامی و دیگران 
در  که  در جست وجویی  است.  منظومه  این  در  قهرمان  الگوی سفر  تحلیل  هم   )1394(
گنبد  تمثیلی  داستان  آن  در  که  مستقل  پژوهشی  شد،  انجام  شده  منتشر  آثار  میان 
نشد. دیده  باشد،  شده  سنجیده  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوی  کهن  نظریه ی  با  ششم، 

2-بحث و بررسی
2-1-گزارش داستان به روایت هفت پیکر:

روزی دو جوان با نام   های خیر و شر هم  سفر شدند. در آغاز، خیر از توشه خود می   خورد 
بیابانی گرم  به  تا  نگه می   د اشت  را  توشه ی خویش  و غذا می   داد و شر  به شر هم آب  و 
رسیدند. بعد از هفت روز، آب مشک خیر تمام شد. خیر ناگزیر، دو لعل گران  بهایی را که 
هم راه داشت پیش کش کرد تا از شر قدری آب بستاند. اما شر گوهری را طلب می   کرد که 
خیر نتواند با رسیدن به شهر آن را بازستاند. او در ازای آب، چشمان خیر را می   خواست. 
شر دو چشم او را از کاسه درآورد و بدون این که به او آب دهد، جامه و دو گوهر خویش 
بر سر چشمه  ای  پر کردن کوزه  برای  ُکرد که  مهتران  از  یکی  و رفت. دختر  برداشت  را 
رفته بود، در پِی صداِی ناله  ای که به گوش می   رسید، پیش رفت و خیر را خونین و مالین 
دید. دختر به او آب نوشاند و دو چشم او را که هنوز چشم فاسد نشده بود، در جای خود 
گذاشت. دختر، خیر را با خود به خانه برد. پدر دختر از عصاره ی برگ   های درخت صندل، 
مرهمی بر چشمان او نهاد تا بیناییش باز گردد. این درخِت ُرسته بر کنار چشمه، دو شاخه، 
داشت. عصاره ی برگ   های یکی از شاخه  ها، چشم را و برگ   های شاخ دیگر، بیماری صرع 
را درمان می   کرد. پس از پنج روز، مرهم اثر می   کند و خیر دوباره بیناییش را باز می  یابد. 
خیر شتربانی گله ی مرد ُکرد را بر عهده می   گیرد. او به دختر ُکرد، دل بسته است، در 
واکنشی غریزی، مرد ُکرد را از قصدش برای بازگشت به سوِی والیِت خویش آگاه می   کند 
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و از او می   خواهد تا دعای خیرش را بدرقه ی راهش کند. مرد ُکرد، برای پای  بند کردن 
خیر، دخترش را به همسرِی او درآورد و ثروت خویش را بدو سپرد. مدتی بعد، خیر به 
بود هر  رنج می   برد. شاه شرط کرده  بیماری صرع  از  آن  پادشاه  شهری رسید که دختر 
که دختر را مداوا کند، او را به دامادی بپذیرد و هر کس را که جمال دختر را ببیند و 
او  رضاِی خدای،  بهر  از  تا  می   گیرد  تصمیم  خیر  خواهد کشت.  کند،  درمان  را  او  نتواند 
به دختر  بود،  آورده  فراهم  برگ   های درخت صندل  از  که  از عصاره  ای  او  کند.  درمان  را 
نوشاند و دختر سه روز به خواب رفت. وقتی به هوش آمد، سالمتی خود را باز یافته بود. 
شاه به نشانه ی قدردانی از خیر، بدو خلعتی بخشید که هم  وزن ارزش مملکتی بود. به 
او کمری زرین و حمایلی گوهرین داد و او را به دامادی خویش پذیرفت. دختِر وزیر نیز 
بر اثر آبله، چشمان خود را از دست داده بود. خیر، پس از مداوای دختِر وزیر، او را هم 
پادشاهی رسید. به  نیک  خواهی  از سر  آن چنان شد که سرانجام، خیر  و  زنی گرفت  به 

او را نزد خیر  با مردی یهودی دید.  باغی، شر را در حاِل داد و ستد  روزی خیر، در 
او نامش را مبّشر خواند. خیر گفت: تو شّری نه مبّشر؛ تو  او را پرسید؛  نام  آوردند. خیر 
تو  ندادی.  آب  او  به  و  ربودی  را  گوهرانش  درآوردی،  را  هم  سفرت  چشمان  که  همانی 
بدی هایی  رغم  به  خیر،  مرده.  تو  بخت  و  است  زنده  من  بخت  اکنون  خیر،  من  و  شّری 
که از شّر دیده بود، به سبب گوهر نیک وجود، او را بخشید و آزاد کرد. شر پس از آزاد 
همه  این  نتوانست  بود،  خیر  مالزِم  که  ُکرد  مرد  می   رفت.  شادمان  خیر،  دست  از  شدن 
ناجوان مردی را از سویی، و بخشایش خیر را از سویی دیگر برتابد؛ پس بر او حمله برد 
و  غیرت  پاس  به  هم  خیر  آورد.  بیرون  شر  لباس  از  را  خیر  گهر  دو  و  برید  را  و سرش 
حمّیت کرد، گوهران را بدو بخشید. خیر پس از آن به نشانه ی پای  بندی و وفاداری به 
کرد. تن  بر  رنِگ صندل  به  بود، جامه  ای  رسانده  قدرت  به  و  داده  را شفا  او  که  درختی 

2-2-سفر قهرمان از نظر ژوزف کمپبل:
ژوزف کمپبل )1392(، بیان می   کند که سفر قهرمانان اساطیری از هسـته ی واحدی 
سرچشمه   های  از  بعضی  دل  به  نفوذ  دنیا،  از  جدایی  بخش  سه  از  که  می   کند  پیروی 
ا گر  است  معتقد  او  است.  شده  تشکیل  شادی آور  و  بخش  حیات  بازگشتی  و  قدرت 
فرضی  اسطوره ی  یا  و  آیین  افسانه،  داستان،  یک  از  کهن الگویی  اصلی  عناصر  از  یکی 
آن  و حذف شدن  است  اشاره شده  آن  به  تلویحی  گونه  ای  به  حتماً  باشند،  شده  حذف 
در  را  زیادی  اطالعات  بحث،  مورِد  داستاِن  شناسِی  آسیب  درباره ی  می   تواند  عنصر 
است: شده  قایل  نیز  خردتری  اجزای  اصلی  هسته ی  این  برای  او  دهد.  قرار  ما  اختیار 

عزیمت  -1

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي
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نهنگ. از نخستین آستان و شکم  امداد غیبی، عبور  آغاز سفر، رد دعوت،  به  دعوت 
آیین تشرف  -2

جاده ی آزمون  ها، مالقات با خدابانو، زن در نقش وسوسه  گر، آشتی با پدر، خدایگان، برکت نهایی.
بازگشت  -3

امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دست نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دو جهان.
سفر روحانی و تمثیلی، یکی از واکنش   های بشر برای رهایی از محدودیت   های زندگی 
مادی است؛ ولی از آن جا که ذهن او قادر نیست رخ دادهای درونی را چنان که باید، گزارش 
کند، ناگزیر می   شود آن را در قالب حکایت و تمثیل که بیان  گر رخ دادی واقعی و بیرونی هم 
می   تواند باشد، به نمایش بگذارد. امروزه علم روان  شناسی، گستره ی پهناوری از نادانسته   های 
بشری را در قلم رو روان آدمی کشف کرده است. این امر سبب شده تا بسیاری از داستان  ها و 
روایت   های تمثیلی، از پرده ی ابهام بیرون شود و با نوری که علم روان  شناسی بر پیکره ی آن فرو 
تابانده، الیه   های توبرتوی آن بر ما روشن گردد. سفرهای تمثیلی، ساختاری پیازینه  وار دارند. 
الیه ی بیرونی آن را می   توان در تفسیر حرکت   های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... به خدمت 
گرفت و الیه ی درونی آن را به کمک نظریه   های روان  شناسانی چون یونگ، فروید، کمپبل و 
دیگر روان  کاوان و نظریه پردازان اسطوره، بازیابی و تفسیر کرد. الیه ی بیرونی آن، بیانی است 
تمثیلی برای رسیدن به یک نگاه، باور تازه و حرکت برای تحقق بخشیدن آن. این سفر با گذر 
از موانع و آزمون  ها، و رسیدن به قدرت برای رهایی از بود و بند دنیای ماّدی ممکن می   شود. 
و  دارد  و  اسطوره  ای  مثالی  روی  و  رنگ  باشد،  واقعی  آن که  از  بیش  داستان  این 
برای  است.  شده  ظاهر  نمادین  جامه  ای  در  که  است  درونی  سیری  به  ناظر  بیش تر 
تالش  از  روان  کاونه  تحلیلی  که  یونگ  نظریه ی  از  نخست  نمادین،  سیر  این  تحلیل 
نظریه ی  از  بهره  گیری  با  سپس  گرفته؛  مدد  است،  ناخودآگاه  شناخت  برای  خودآگاه 
پرداخته  ایم.  نظامی  پیکر  هفت  از  ششم  گنبد  روایت  تحلیل  به  کمپبل،  اسطوره ی  تک 
روان شناسی  در  شر  است.  شر  و  خیر  میان  کارساز  نبردی  آوردگاِه  گنبد،  »این 
خودآگاِه  قلم رِو  فرماِن  از  که  است  روانی  کارکرد  هر  اهریمنی  وجه  یونگ، 
و  می   گیرد  خیر  از  را  خودآگاه  جهاِن  دیدن  نیروی  شر،  می  پیچد.  سر  روان 
 )148  ،1374 )یاوری،  می   گشاید.«  برابرش  در  را  درون  دنیای  چشم  انداز 

2-3-شرح مراحل سفر در گنبد ششم 
عزیمت:

دعوت به آغاز سفر:
پایه  بر  می   خواند.  سفر  به  را  قهرمان  بیرون،  از  فردی  غالباً  تمثیلی،  سفرهای  »در 
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ناخودآگاه  از  که  صدایی  یا  ندایی،  نیرویی،  به  قهرمان(،   ( خودآگاه  نیز،  یونگ  نظریه ی 
برمی  آید، به سفر فراخوانده می   شود. آن گاه، خودآگاه برای شناخت ناخودآگاه، پا به راه 
بازی گر  و  ناخودآگاه  نیروهای  مقدماتی حضور  ازنمادهای  که  پیک،  بار حضور  می   گذارد. 
است، داستان تمثیلی و نمادین آغاز می   شود. این حضور، بحرانی را در روند زندگی قهرمان 
)کمپبل، 1392، 60(  آغاز سفر می   نامد.«  به  را دعوت  آن  به وجود می   آورد که کمپبل 
تمام  در  است.  نظامی  پیکر  هفت  منظومه  از  داستان  ششمین  شر،  و  خیر  داستان 
داستان   های هفت پیکر، خودآگاه در هیأت یک قهرمان، ممثل و مجسم می   شود و به ندایی 
که او را به رفتن فراخوانده، پاسخ می   دهد و پا به راه می   گذارد. از آن جا که هم راوی، و هم 
خواننده از وجود این دعوت  گر باخبر بوده  اند، نظامی نیازی ندیده است که در این داستان، 
سخنی از پیک به میان آورند. به عبارت دیگر، این قسمت از ساختار سفر در داستان، به 
قرینه حذف شده است تا تکرارش ماللت نیاورد. در واقع داستان   های هفت پیکر، صورت   های 
گوناگون یک روایت واحد هستند که نظامی با توجه به پیوستگی و توالی داستان  ها، گاه 
سطح  از  دارد،  انطباق  کمپبل  نظریه ی  در  سفر  ساختار  با  که  را  سفر  اجزای  از  پاره  ای 
بیرونی داستان، حذف کرده است. در حالی که این جزء یا اجزا در زیر ساخت، به روشنی 
به چشم می   آیند و سهم به سزایی در پیش  بُرِد داستان دارند. ندای دعوت گر، فراخوانی 
درونی از سوی ناخودآگاِه قهرمان است که در هیأت تمثیل، به تصویر کشیده شده است .

در بیش  تر داستان   های تمثیلی، فراخواندن به سفر یا آغاز سفر در شب رخ می   دهد. 
از  که  می   داند. سفری  به سپیدی  از سیاهی  درون سفر  دنیای  به  را  انسان  یونگ »سفر 
عمقی تر  الیه   های  به  رفته  رفته  و  می   شود  آغاز   )shadow( سایه  فردی  الیه های  با  دیدار 
روان می   رسد و فرد را به هم روزگارانش و کسانی که بسیار پیش از او زیسته اند، پیوند 
می   دهد. پیش از شناختن سایه،  رو به رو شدن با آنیما که نزدیک   ترین چهره ی پنهان در 
پس سایه و برخوردار از نیروهای جادویی ِافسون و تسخیر است، ممکن نیست.« )یاوری، 
1386، 144( آغاز شدِن داستان در ظلمات شب، ذهن را برای رویارویی با عناصر مرموز 
و نمادین آماده می   کند. در سفرهای تمثیلی که گزارشی از تّطور روحی و دگردیسی   های 
آن است، زمان و مکان کم رنگند یا نمودی ندارند. از آن جا که زمان در این سفر مشخص 
در  است.  نموده شده  نابینایی ظاهری خیر،  به صورت  ناخودآگاه،  فضای  تاریکی  نیست، 
این سفر، مقصد و انگیزه ی همسفران نیز آشکار نیست. زیرا راوی نمی  داند که خودآگاه، 
به چه ساحت هایی از عالِم ناخودآگاه، پای می   گذارد و در رویارویی با قلم رو پهناور جان، از 
چه گریوه هایی می   گذرد. نظامی تنها به اشاره  ای کوتاه می   گوید: »سوی شهری د گر شدند 
از آن سبب  نمی  گوید،  راه سخن  و چون  از چند  او  ا گر  نظامی، 1389، 269(   ( روان؛« 
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است که می   خواهد قهرمان در مسیر سلوک، خود راوی مکاشفه  ها، دیده  ها و دریافت   های 
خویش باشد، فراز و فرودها را خود دریابد و منزل به منزل به مقصد نزدیک شود. ضمن 
این که در سفرهای تمثیلی، اساساً مقصد مهم نیست. آن چه اهمیت دارد، خود راه و مسیر 
سفر است. چنان که عارفی بودایی می   گوید: سعادت وجود ندارد، سعادت همین راه است. 
"There is no way to happiness, happiness is the way". )شفیعی  کدکنی، 1385، 54(

رد دعوت:
همیشه  چون  بماند...  بی  پاسخ  دعوتی  که  می   آید  پیش  واقعی  زندگی  در  »اغلب 
می   توان گوش ها را بست و حواس را متوجه چیز دیگری کرد. ردِّ دعوت، سفر را برعکس 
از  کرده، به حالتی منفی بدل می   سازد. در این حالت، فرد که پشت دیوار کسالت  باری 
از دست  را  زندانی شده است، قدرِت عمِل مثبت  یا فرهنگ،  زندگی روزمره، کاِر سخت 
 )67  ،1392 )کمپبل،  دارد.«  ناجی  به  نیاز  که  می   شود  بدل  قربانی  یک  به  و  می   دهد 
بردارد.  دست  خویش  عالیق  از  نمی  خواهد  فرد  که  باشد  این  دعوت  این  رد  علت  شاید 
دعوتی  رد  پیکر،  هفت  دیگر"  "گنبدهای  داستان  هم چون  هم،  داستان  این  در 
راه  در  قدم  خویش  میل  به  قهرمان  و  نمی  شود  دیده  داستان  قهرمان  سوی  از 
پیش  را  مسافری  گویی،  می   کند؛  هم راهی  را  شر  خیر،  داستان،  این  در  می   گذارد. 
می   رساند  سود  او  به  خیر  است؛  سفر  در  خود  وجودی  نیمه ی  با  هم راه  که  داریم  روی 
دارد. را  خیر  سایه ی  حکم  شر  تمثیلی،  روایت  این  در  می   شود.  او  زیان  سبب  شر  و 

»سایه،  بخش تاریک، سامان نیافته و سرکوب شده یا به تعبیر یونگ هر چیزی است که 
فرد از تأیید آن در مورد خودش سرباز می   زند و همیشه از سوی آن تحت فشار است.« )پالمر، 
1385، 172-173( که در ادبیات عرفاني از آن به شیطان یاد شده است. سایه، خصوصیات 
مثبت و خالقانه هم دارد؛ ولي، در ادبیات بیش تر بر جنبه ی منفي آن تأکید شده است. به جای 
گریز از سایه، »در مردان بزرگ این همت هست که برای شناخت سایه ی خود حرکت  کنند: 
خویشتن شناسی. این اتفاق برای هر کسی رخ نمی  دهد. اغلب انسان  ها، خودآگاه و ناخودآگاه 
خود را به حال خویش رها می   کنند و اجازه می   دهند هر یک در قلم رو خویش، به کار خویش 
مشغول باشند. اما انسان   های خالق و هنرمند می   کوشند تا فاصله ی میان این دو دریا، »بَْیَنُهَما 
بَْرَزٌخ ال یَْبِغَیان« را از میان بردارند و آنان را با هم آشتی دهند.« )شمیسا، 1374، 151-150( 
برای گذر از مرحله دشواِر دیدار با سایه، خیر باید دیوهای درون خود را بشناسد. نخستین 
کسی که خیر در سفر به سوی عالم ناشناخته ی ناخودآگاه با او روبه رو می   شود، شر است که 
می   تواند نمادی از جنبه   های منفی سایه باشد. فریب  کاری و زیاده  خواهی از صفات ناپسند 
سایه ی خیر است و خیر می   کوشد این دیِو درون را رام کند. نکته ی قابل تامل این است که 
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قهرمان تا زمانی که با دیوهای وجود یا موانع نفس آشنا نشود، نمی  تواند به عمق درون راه یابد. 
خودآگاه می   تواند با اصالح رذایل و پرورش فضایل، دیو یا دیوهای نفس خود را تسلیم نماید 
و با گذر از این الیه، با آنیما که در الیه ی عمیق  تری از روان ناخودآگاه جای دارد، دیدار کند. 

امداد غیبی:
موجودی  با  سفر  مرحله ی  اولین  در  داده اند،  مثبت  پاسخ  پیک  دعوت  به  که  »آنان 
برابر  در  او  از  که  می   دهد  رهرو  به  طلسمی  حامی،  می   شوند.  رو  روبه  حمایت گر 
 )75  ،1392 )کمپبل،  می   کند.«  محافظت  هستند،  راه  در  که  َهیوالوشی  نیروهای 
آشناست.  شخصیتی  اروپا  پریان  قصه   های  در  نجات  فرشته ی  و  رسان  یاری  »عجوزه ی 
عهده ی  به  بیش تر  نقش  این  دارد،  مسیحی  مقدسان  به  اختصاص  که  افسانه هایی  در 
)77 )همان،  دارد.«  هم راه  به  نیز  را  پدر  بخشش  باکره،  شفاعت  عذراست.  باکره ی 

دختر ُکرد، نقش یاری گر خیر را دارد. ظاهر شدن او در اوج سختی، نشان می   دهد که 
»نیروی حمایت گر همیشه در حرم دل حاضر است و درون یا پشِت هیأت   های ناشناِس 
زندگی، باقی و ماندگار، پنهان شده است. فقط باید او را شناخت و اطمینان کرد.« )همان، 
78( او دو چشم از دست رفته ی خیر را در چشم  خانه می   نهد و او را به خانه می   برد. خیر، 
در پیِ از دست دادن بینایی ظاهری، به یاری مرِد ُکرد، این بار چشم بر روِی باطن و حقیقت 
امور باز می   کند. چشم در سراسر جهان، نماِد نیروی دراکه است. چشم از دیدگاه یونگ رمز 
مرکز است؛ مرکز وجود و مرکز روح. آن چه پیش از هر عضوی در بدن در نظر اول نمود 
دارد، چشم است. در برخی سنت ها هم »چشم به عنوان طبیعت خورشیدی و ناری، منبع 
نور و آگاهی و باروری ملحوظ می   شود.« )شوالیه و گربران، 1388، ج 2، 516( »چشم سر، 
عالم ماده را می   بیند و چشم دل، عالم روح را. خیر بایستی با روح دم  ساز گردد و از ماده، که 
طبیعتش بر پلیدی و شر است، رهایی یابد. آبـ  آن چه خیر در ازای از دست دادن چشم سر، 
طلب می   کند،ـ  که در عهد جدید نماد ذات خداوند است.« )مکاشفات، 21( تنها با چشم دل 
شناخته می   شود. چشم ظاهر، سد راه شناخت است؛ باید از میانه برداشته شود« )زمردی، 
1388، 118( فروبسته شدن چشم یا کور شدن آن، رمزی از سفر به دنیای درون است . 
از عصاره ی برگ صندل،  امداد دیگر در مسیر سفر خیر، حضوِر شبان ُکرد است که 
مرهمی می   سازد و بر چشم   های خیر، می   نهد و آن ها را مداوا می   کند. خیر در این رخ داد 
در  را  خود  و  بازکند  درون  نگارین  و  نمادین  دنیای  بر  دیده  تا  می   یابد  فرصت  شگفت، 
»نماِد  حکایت،  این  در  ُکرد  چوپان  ببیند.  بوده،  محروم  دیدنش  از  کنون  تا  که  آینه  ای 
کهن  الگوِی پیِر فرزانه، یکی از برجسته   ترین کهن الگوها در مسیر دست  یابی به فردیت،  
راهی تصمیم  قهرمان در دو  قهرمان می   نمایاند که  به  را  او وقتی چهره ی خویش  است. 
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میل  و  الهام  بصیرت، ذکاوت،  معرفت،  تفکر،  از  نمادی  فرزانه  پیر  باشد.  ایستاده  تدبیر  و 
غیبی،  از دید کمپبل، »مدد رسان  )یونگ، 1368، 112-113و 118(  است.«  یاوری  به 
شکل  به  است  ممکن  پریان،  عامیانه ی  قصه   های  در  می   شود.  ظاهر  مردانه  هیأتی  در 
کوتوله ی جنگلی، جادوگر، راهب، چوپان و یا آهن گر ظاهر شود که طلسم ها و ابزار مورد 
عهده ی شخصیِت  بر  نقش  این  عمیق  تر،  اسطوره   های  در  می   کند.  تهیه  را  قهرمان  نیاز 
وسوسه  گری  او  است...  دیگر  درجهان  ارواح  راهنمای  و  قایق  ران  معلم،  راهنما،  بزرِگ 
 )82-81  ،1392 )کمپبل،  می   کشد.«  آزمون ها  قلم رو  به  را  بی گناه  جان   های  که  است 
کهن الگوی پیر دانا، بازتابی از آب دیدگی و سرد و گرم چشیدگِی ناخودآگاه جمعی در 
این گنبد است. او از صحرایی به صحرای دیگر می   رود و دایم در گذر است. از عهد عتیق 
عنوان شبان را فقط به بزرگان و پیشوایان دین و حکومت می   داده  اند. انبیای الهی اغلب 
شبان بوده  اند. نماد گرایی شبان، »در برگیرنده ی مفهوم عقل الهامی و عقل تجربی است. 
شبان، نماد شب زنده داری است؛ عمل کرد او عملی مستمر از مراقبت و توجه است. او بیدار 
است و می   بیند؛ با این نگرش می   توان چوپان را با خورشید مقایسه کرد که همه چیز را از باال 
می   بیند. از سوی دیگر، چوپان نماد صحرانوردی است و چنان که گفته شد، ریشه در زمین 
ندارد؛ او نشانه ی روح است که در هیچ جای زمین بومی نیست؛ بلکه همواره در گذر است. 
چوپان از گله  اش حمایتی هم راه با آگاهی را آغاز می   کند.« )شوالیه و گربران، 1388، ج 2، 
549( ُکرد صحرانشین، شباِن بشریِت ره گم کرده است. او آشنا به اسرار است؛ عارفی واصل. 
او که به راز درخت کیهانی آگاه است، خیر را در شناخت و درک به تر شر یاری می   رساند. 
درآوردن  نمایش  به  در  شایسته  بازی گرانی  اعداد،  تمثیلی،  داستان   های  در 
داستان  این  در  که  است  دیگری  نماد  پنج،  عدد  هستند.  داستان  نمادین  روایت 
نکاح خوانده  اند.«  عدد  را  آن  فیثاغورثیان  و  است  عدد وصلت  »پنج،  می   کند.  خودنمایی 
اثر  خیر  چشمان  جراحت  بر  مرهم،  تا  می   کشد  طول  روز  پنج   )242 )همان، 
. اوست  درون  پُرنگار  پهنه ی  به  خیر  راه  یابی  از  رمزی  مفهومی  چشم،  بینایی  بگذارد. 
مرد ُکرد، به شـتربانی و گله داری سـرگرم است. خیر نیز پس از بهبود، در گله ی مرد 

ُکرد، به شتربانی و شبانی می   پردازد.
به شتربانی و گله داری                                                                                   کردی آهستگی و هشیاری
)نظامی، 1389، 280(

»شتر نماد خلق و خویی زشت نیست؛ بلکه نماد خودپسندی و ادعا است.« )شوالیه و 
گربران، 1385، ج 4، 42( اشتغال خیر به شترچرانی، یادآور خوک  چرانی سالکی دیگر است 
که در داستان شیخ صنعان از منطق الطیر آمده است. هر دو سالک، یعنی خیر و شیخ صنعان، 



35 /

در پی رام کردن ویژگی     های منفی نفس بوده  اند. تالش خیر برای رام کردن خودپسندی درون، 
آزمون دیگری را پیش پای او می   نهد و آن مداوای دختران وزیر و شاه است. پاداشی که خیر از 
درماِن دختران دریافت خواهد کرد، ازدواج با آن  هاست. بی تفاوتی او نسبت به وعده ی ازدواج 
و تالش برای جلب رضای حق در انجام این کار، نشان می   دهد که تالش او در شتربانی موثر 
واقع شده است؛ زیرا، »شتر با وجود حالت پر ادعا و ناراضی  اش، مظهر قناعت به شمار آمده 
است.« )همان، 40( رسیدن خیر از تَرک خودپسندی به تَرک آز، تقویت کننده ی این نماد است.
دوری را  بنده  کز طمع هست  لیک شرط آن بود به دستوری                   
این دوا را که رای خواهم کرد                              از برای خدای خواهم کرد
)نظامی، 1389، 285(

بی  توجهی خیر به وعده ی ازدواج با دختر شاه و وزیر، نشان دهنده ی رسیدن او به پاکی است؛ 
زیرا، »تا وقتی انسان به این بدِن جسد مانند، کوچک   ترین اعتنایی داشته باشد، ناپاک است و 
هم چنین از دشمنان، و هم چنین از تولد، بیماری و مرگ، رنج خواهد برد.« )کمپبل، 1392، 130( 

عبور از نخستین آستان:
آستانه  نگهبان  با  می   نهد  سفر  راه  در  پای  پیک،  دعوت  به  قهرمان  آن که  از  پس 
کنونِی  آسمان  و  زندگی  افق  محدوده ی  در  ایستاده  سرایداران،  »این  می   شود.  مواجه 
قهرمان، به نگاهبانی از چهارسوی و هم چنین باال و پایین آن می   پردازند و آن را محدود 
 )85 )همان،  است.«  انتظار  در  خطر  و  ناشناخته  تاریکی،  آن ها  سوِی  آن  می   کنند. 
از بیابان گرم و ورود به کاشانه ی دختر ُکرد را معادل عبور از  می  توان عبور قهرمان 
نخستین آستان دانست. قهرمان قبل از رفتن به سکونت  گاه دختر ُکرد، دو چشِم ظاهری 
را از دست می   دهد. از دیِد نمادشناسی، کور شدن چشمان اسفندیار، فرصتی است برای 
راه  یابی او به دنیای درون. تنها از این راه می   شود پرده ها و حجاب ها را کنار زد و هزار توی 
درون را دید و با منابع و موانع ناخودآگاه آشنا شد. او تا زمانی که بینایَیش را از دست نداده، 
نمی  داند که قربانی نفس و قربانی قدرت است؛ به محض این که، تیر بر چشمش می   نشیند، 
آگاه می   شود. در حقیقت چشِم ظاهِر او کور می   شود تا دو چشم باطنش باز شود. پس، 
چشمِ  سر در این داستان، نوعی حجاب است که با از بین رفتن بینش ظاهری، از پیش پای 
سالک برداشته می   شود. از طرفی دیگر، چشم ها دریچه   های عالم خودآگاهند. به محض این 
 که آن ها را می   بندیم، وارد قلمرو ناخودآگاه می   شویم. چشمان  مان را که فرو ببندیم، دنیا 
در تاریکی فرومی  رود، به محاق می  نشیند و خودآگاه مجال می   یابد تا به دنیای درون پای 
بگذارد. عالم ناخودآگاه، جهانی تاریک است و در همین تاریکی است که گنج و نقشه ی راه 
زندگی، جای گرفته است؛ مانند غارها که نهان گاه گنج ها و گنجینه   های اسرار بوده است. 
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و  می   آورد  دست  به  را  وزیر  و  شاه  ُکرد،  دختر  سه  ناخودآگاه،  عالم  به  ورود  با  خیر 
سه  نمایان گر  سه،  »عدد  است.  نابینایی  و  صرع  شفابخش  که  می   یابد  دست  دارویی  به 
عرفانی  پیش رفت  مرحله ی  سه  یا  االهی  و  معنوی  مادی،  از  اعم  بشر  زندگی  سطح 
 )670  ،2 ج   ،1388 گربران،  و  )شوالیه  است.«  توحید  و  اشراق  تصفیه،  یعنی  سالک، 
الیه ی  عمیق   ترین  در  خود  آنیمای  گوناگوِن  جنبه   های  یا  سطوح  با  خیر  حقیقت،  در 
می   رسد.  کمال  و  وحدت  به  خود  ناخودآگاه  با  آن  ها،  با  ازدواج  با  و  می   شود  آشنا  روان 

شکم نهنگ:
»عبور از آستان، در حقیقت نوعی فنای خویش تن است؛ ولی در این داستان، قهرمان 
به جای حرکت به سوی مرزهای خارج، به دنیای تاریک درون سفر می   کند تا دوباره متولد 
شود.« )کمپبل، 1392، 98( »این عقیده به صورت شکم نهنگ، به عنوان رحِم جهان، 
نمادین شده است. در این نماد، قهرمان به جای آن که بر نیروهاِی آستانه پیروز شود، و یا 
رضایت آن ها را جلب کند، توسط ناشناخته، بلعیده می   شود و به ظاهر می   میرد. آستان یا 
بیابان و صحرایی که خیر در آن رها می   شود، دو مفهوم نمادین دارد: یکی نشانه ی بی  تمایزی 
کشف  حقیقت  باید  آن  پشت  در  که  بایر  و  پهناور  نشانه ی سطحی  دیگر،  و  است  اولیه 
شود. در اسالم مفهوم دوم این نمادگرایی بیش تر مطرح می   شود ... در عرفان اسماعیلی، 
وادی، موجودیت بیرونی یعنی جسم،  دنیا یا پوسته ی ظاهری است که چشم بسته با آن 
درگیریم؛ بی  که حقیقت حقانی پنهان در پشت این ظاهر را ببینیم. از سویی چنان چه در 
انجیل متی آمده، »بیابان مملو از شیاطین است.« )شوالیه و گربران، 1385، ج 4، 138( 
داده شده  نشان  خیر  بینایی  تیره  شدن  با  ناخودآگاه  جهاِن  تاریکِی  داستان،  این  در 
غاری  درون  هنوز  گویی  نابیناست.  می   رسد،  ُکرد  چوپان  کاشانه ی  به  خیر  وقتی  است. 
یاری درخِت شفابخش،  با  بیرون می   آید،  آن  از  زمانی که  و  است  نهنگ  یا شکم  تاریک 
چشمش به جهانی دیگر گشوده می   شود، به گنج آگاهی دست می   یابد، درون خویش را 
که از چشم عقل پنهان مانده بود می   بیند، و وارد مرحله ی دیگری به نام "تشرف" می   شود. 

جاده ی آزمون  ها:
پا  سیال  و  مبهم  اشکاِل  رویایی  چشم  انداِز  به  قهرمان  آستان،  از  عبور  از  پس 
رسان  امداد  »همان  بگذارد.  سر  پشت  را  آزمون  سلسله  یک  باید  جایی که  می   نهد؛ 
نصایِح  با  اکنون  بود،  کرده  مالقات  قهرمان  با  حیطه  این  به  ورود  از  قبل  که  غیبی 
او را یاری می   رساند.« )کمپبل، 1392، 105( طلسم ها و مأموراِن مخفی، به طور نهانی 

صرع  بیماری  دادن  شفا  اول  است.  روبرو  بزرگ  آزمون  دو  با  سفر،  ادامه ی  در  خیر 
ا گر  که  بودند  کرده  اعالم  وزیر  و  شاه  وزیر.  دختر  نابینایِی  درماِن  دیگر  و  پادشاه  دختر 
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نیاید، کشته می   شود. پس، حضور در این ماجرا  از مداوای دختران سربلند بیرون  کسی 
آموخته،  ُکرد  از شباِن  دانشی که  یاری  به  او  به شمار می   آید.  برای خیر  آزمونی خطیر، 
نوش  این  با  و  می   آورد  فراهم  صندل  درخت  برگ   های  عصاره ی  از  شفابخش  دارویی 
این،  از  پیش  خیر  برمی  آید.  سربلند  و  می   نهد  قدم  رو  پیش  آزمون  دو  وادی  به   دارو، 
شبانی  با  او  است.  ُکرد  مرد  برای  چوپانی  آن  و  بود  برآمده  سربلند  آزمون،  نخستین  از 
برای ُکرد، حیوان نفس خود را رام می   کند و در راه تزکیه بیش تر نفس گام بر می دارد.

گنبد  داستان  در  بخورد.  پیوند  اول  گنبد  داستان  با  گونه  ای  به  داستان می   تواند  این 
اّول، شاه سیاه پوشان، از پایتخت به حرکت درمی  آید و در آخر به همان  جا بازمی  گردد. 
در این داستان، خیر، همان پادشاه است که در سیمایی مبدل، پا به راه گذاشته و بعد 
بر تخت عزت می   نشیند. باز می   گردد و  به مقِر پادشاهی  از مسیر تشرف، دوباره  از گذر 

مالقات با خدا بانو:
با پشِت سر گذاشـتن تماِم موانـع به خواِن آخـر می   رسـیم که معموالً ازدواج جادویِی 
قهرماِن پیروز با خدابانو، ملـکه ی جهـان است. »او معیاِر تمام زیبـایی  ها، پاسـخی به تماِم 
خواستـه ها و هدفـی موهبت  آور برای تمام قهرمانانی است که به طلب خواسته   های زمینی 

یا ماورایی برآمده  اند.« )کمپبل، 1392، 116( 
دیدار دختر ُکرد نوعی رسیدن و مالقات با خدابانو است. مرد ُکرد با آگاهی از عزم خیر 
برای بازگشت به وطن، برای پای  بند کردن او، ازدواج با دخترش و در اختیار گرفتن تماِم 

داراییش را پیش نهاد می   کند. 
سیر عطارد  با  داد  را  زهره  دختر خویش را سپرد به خیر                
تشنه ی مرده آب حیوان یافت                            نور خورشید بر شکوفه بتافت
)نظامی، 1389، 284(

نظامی دختر ُکرد را با گیسویی بافته توصیف می   کند.
رسن زلف تا به دامن بیش                                     کرده مه را رسن به گردن خویش
 )نظامی، 1389، 274(
یا  شود،  داده  نشان  زن  موی  که  این  است.  زنان  اصلی  سالح   های  از  یکی  »گیسو 
زن  یک  کردن  ذخیره  یا  دهش  آمادگِی  نشانه ی  اغلب  باشد،  باز  یا  بافته  گردد،  پنهان 
به سوی  پر کردن کوزه  برای  ُکرد  و گربران، 1387، ج 5، 322( دختر  است.« )شوالیه 
مفهوم  اولین  حقیقت  در  می   شنود.  دور  از  را  خیر  ناله ی  صدای  که  است  رفته  چشمه 
و رحم است.  با زهدان  آن  پنداری  از طریق هم  ذات  نمادین کوزه و ظرف   های سفالین 
)همان،  است.«  شده  دانسته  نیز  معرفت  و  آگاهی  نماد  فرهنگ ها  برخی  »در  هم چنین 

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي



مجله ی زبان و ادبیات فارسی38 /

کماِل  به  رسیدن  برای  ُکرد  دختر  آگاهانه ی  حرکت  نماد،  دو  این  در   )631-630
است.  شده  نمایانده  خوبی  به  خیر،  با  یگانگی  و  وحدت  طریِق  از  آگاهی  و  شناخت 
»زن در زباِن تصویرِی اسطوره، نماد تمامیت آن چیزی است که می   توان شناخت و 
قهرمان کسی است که به قصِد شناخت، پای پیش می   گذارد... ا گر او بتواند با مفاهیم خدا بانو 
هماهنگ شود، هر دو، عارف و معرفه، از هر محدودیتی رها خواهند شد. زن، راهنمای بشر به 
سوی اوج لذت جسمانی است. ا گر با چشمانی ناقص به او بنگرند، به مرحله  ای پست تر هبوط 
می   کند و ا گر با چشمان شروِر جهل به او نگاه کنند، محکوم به ابتذال و زشتی است؛ ولی با 
نگاه کسی که او را درک می   کند، آزاد می   شود. قهرمانی که بتواند او را هم چنان که هست، 
بدون هیاهوی بسیار و با مهربانی و اطمینانی که محتاج آن است، بپذیرد، بالقوه پادشاه و 
تجلی خدای جهانی است که به دست آن زن خلق شده است.« )کمپبل، 1392، 124-123( 
مالقات با خدابانو که در تک تِک دختران این داستان تجلی یافته است، آخرین آزمون 
قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق است. پس از بهبود یافـتن دو دختـر بیـمار به 

قدرِت دانِش خیر، به پادشاهی می   رسد.
تا چنان شد که نیک  خواهِی بخت                 برساندش به پادشاهی و تخت
)نظامی، 1389، 288(

زن در نقش وسوسه  گر:
از  بدانیم.  وسوسه   گر  نوعی  به  را  وزیر  دختر  و  پادشاه  دختر  می   توانیم  این جا  در 
آن  با  ازدواج  باشد،  دو  این  دادن  شفا  به  قادر  کسی  ا گر  که  می   رسد  خبر  آن ها  سوی 
بتواند  تا  بود  این خبر چنان منتشر شد که هرکس در پی آن  او خواهد شد.  دو نصیِب 
دختر،  دو  به  رسیدن  وسوسه ی  آورد.  در  خود  همسری  به  را  آن ها  دختران،  مداوای  با 
بانو )دختر ُکرد( جدا می   کنند.  می   تواند مانع راه باشد. این ها به نوعی قهرمان را از خدا 

آشتی و هماهنگی با پدر:
نظر  به  می   کند،  آشتی  پیر  با  کسی  وقتی  و  است  ریشه  هم  پیر  با  پدر  لغت،  در 
گرفته  صورت  آشتی  هستی،  روح  با  یعنی  کرده،  آشتی  کل  عقل  و  پدر  با  می   رسد 
با آن ها هم دم  با رفتن به سرای مرد ُکرد، پادشاه و وزیر  است. در این داستان هم خیر 
هماهنگی  و  آشتی  به  پدر  سه  با  بار  سه  نوعی  به  روایت  این  در  خیر  می   شود.  هم راه  و 
است.  موضوع  اهمّیت  و  تاکید  از  رمزی  بالغی  نظر  از  سه  گانه  تکرار  این  و  می   رسد 
به خیر  تا  بر عهده می   گیرد  افسانه  پایان  تا  را  نقِش کمکِی گریزناپذیری  ُکرد،  »مرد 
ـ  ببیند؛  تمامی  به  را  درخت  بنابراین  و  بفهمد  هست،  که  آن چنان  را  شر  دهد،  اجازه 
خیر  که  هنگامی  حتی،  شود.ـ  بهره  مند  گرفته  قرار  راهش  سر  بر  که  معرفتی  از  یعنی 
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به نیروی تام دست می   یابد، جز بخشش و دل سوزی، همان گونه که از نامش برمی  آید، 
کار دیگری از وی ساخته نیست. از این رو، بار دیگر از خطای شر حیله گر درمی  گذرد. 
پس، ُکرد باید در مقام افسر نگهبان، همواره در کنار خیر بماند تا صفِت ضروِر دیگر خدا 
را بر او بازنمایاند: ناِم خشم یا کیفر ـ برای آن که با پس دادن گوهرهایش چشمان خیر 
فراخور  به  را  فطرت  این پست  و سرانجام  بازکند  است،  آن  واقعیتی که شر مظهر  بر  را 
صفت هایی که ناِم شومش بر آن ها گواهی می   دهد، به کیفر برساند.« )بری، 1385، 299(

در این داستان لطف و رحمِت شاه و وزیر، در کنار خشم آنان نمایانده شده است. »جنبه ی دیو 
ماننِد پدر، انعکاسی از من یا )ego( خود قربانی است. این انعکاس از حس کودکانه  ای برخاسته 
که آن را پشِت سر گذاشته  ایم ولی به مقابل خود فرافکنی کرده  ایم.« )کمپبل، 1392، 136(

خدایگان:
پس از گذر از موانع و درک امدادها، وقتي قهرمان به »حضیض چرخه ی اسطوره  اي 
رسید، مشقتي عظیم را تحمل مي  کند و در عوض پاداشي مي  گیرد. پیروزي ممکن است به 
صورت وصلت با خدابانو- مادر جهان نمایان شود "ازدواج مقدس" یا به صورت قبول شدن 
در درگاه پدر- خالق "آشتي با پدر" و یا به صورت خدایگون شدن خود قهرمان "خدایگان" و 
یا ا گر نیروها با او از در آشتي درنیایند، آن گاه پیروزي به صورت ربودن برکتي نمایان مي 
 شود که قهرمان به دنبال آن آمده است، "ربودن عروس، ربودن آتش"طبعاً این سیر گسترش 
آگاهي است و بنابراین به بیداري رسیدن، تغییر هیأت و آزادي است.« )کمپبل، 1392، 252( 
به موجودی کامل  ناخودآگاِه وجوِد خود،  با  از طریق وحدت  این مرحله، قهرمان  در 
بدل می   شود. درخت، نمادی از معرفت بارور و بن  آور است و رمزی از پیوند ُکرد با مفاهیم 
و مضامین دینی است و نشان می   دهد که ُکرد دست  پرورده ی دین و درگاِه خدایی است. 
حمایت او از خیر و آرام گرفتن خیر در اقامت گاه ُکرد، نشانی از خدای  گونگی خیر دارد. 

برکت نهایی:
با  ارتباط  از طریق  نهایی، دست  یابی به جاودانگی است که قهرمان  از برکت  منظور 
خدایان و خدابانوان جست جو می   کند. »خدایان و خدابانوان، به عنوان تجّسم و نگهبان 
آن ها  با  ارتباط  طریق  از  قهرمان  که  را  آن چه  بنابراین،  ناپذیرند؛...  فنا  هستی"  "اکسیر 
جست جو می   کند، خود آن ها نیست، بلکه رحمت آن هاست.« )واحددوست، 1387، 228( 
ماّدی  جهان  محدودیّت   های  حجاب  از  باید  "اکسیرحیات"  به  دست  یابی  برای  قهرمان 
قهرمان،  که  است  این  مرحله،  این  وجوِه ضرورِی  از  برسد.  معنوی  رشد  به  و  کند  عبور 
به جان خریده و  را  ... قهرمان خطر مرگ  بوده می   شود  صاحب آن  چه در جست جویش 
از خود گذشتگی کرده و حاال در مقابل، چیزی به دست می   آورد. »اکسیر واقعی، قدرت 
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)وگلر،1390، 242(  آن هستند.«  در جست جوی  قهرمانان  اکثر  که  است  مرگ  بر  غلبه 
راِز  از  آگاهی  است.  معرفت  به  رسیدن  خیر،  برای  سفر  این  نهایی  برکت  و  پاداش 
داروی شفابخش، رمزی از اصالح روش و بینش است. به یاری این برکت، بخش تاریک 
ناخودآگاه ِخیر، یعنی شاهزاده و وزیرزاده، از مرگ می   رهند و آن که از مرگ رسته باشد، 
به جاودانگی رسیده است. از سوی دیگر، رسیدن به خدابانو نیز می   تواند برکت نهایی این 
سفر باشد. حاصل پیوند با شاهزاده ی مصروع، دریافت حمایل و کمر زرین است. »کمربند 
نماد قدرت، نیرو و عدالت است.« )شوالیه و گربران، 1385، ج 4، 611( و هم چنین »وجه 
خنثای کمربنِد زرین، به معنای توان گری است.« )همان، 614( پس خیر در کنار آگاهی 
است.  شده  بهره  مند  نیز  توان گری  و  عدالت  قدرت،  برکت  از  جاودانگی،  درخِت  راز  از 

بازگشت:
امتناع از بازگشت:

»جست و جوی قهرمان پس از نفوذ به سرچشمه   های قدرت، و دریافت برکت نهایی به 
پایان می   رسد. او باید به ملک بشری بازگردد و زندگی را متحول کند؛ ولی بارها قهرمانان 
از این مسوولیت سرباز زده  اند و اقامت در سرزمین خدابانو را ترجیح داده  اند. شاید یکی از 
علل امتناع از بازگشت، تردید در قابل انتقال بودن این پیام است.« )کمپبل، 1392، 203(

پای  آن جا  در  را  خیر  گویی  او،  سرزمین  در  شدن  ماندگار  و  ُکرد  دختر  با  ازدواج 
از  حرکت  را  بازگشت  مسیر  می   توانیم  ما  بازگردد.  او  که  نمی  دهد  اجازه  و  می   کند   بند 
در  پای بندی  نوعی  ُکرد  دختر  با  ازدواج  بدانیم.  شاهی  پایتخت  سمت  به  کرد  خانه ی 
می   فرماید: پیوندها  بودن،  پای  بند  بیان  در  سعدی  است.  خیر  برای  تشرف  مرحله ی 
ای گرفتار و پای بند عیال                                                                                         د گر آسودگی مبند خیال
غم فرزند و برگ و جامه و قوت                                                           بازت آرد ز سیر در ملکوت
همه روز اتفاق می   سازم                                                               که شبی با خدای پردازم
شب چو عقد نماز می   بندم                                                                                            چه خورد بامداد فرزندم
 )سعدی، 1368، 100(
از  بیانی  می   گوید،  سخن  عیال،  و  اهل  به  خود  پای  بندی  و  ازگرفتاری  سعدی  ا گر 
از  بیانی  روایت،  این  در  نظامی  گزارش  اما  است.  اجتماعی  و  مادی  زندگی  واقعیت 
به کمالی است که در آن، خودآگاه گرچه می   خواهد در حریم  و رسیدن  سلوک درونی 
عالم  در  را  خویش  رسالت  تا  بازگردد  باید  که  می   داند  اما  بماند،  یگانگی  و  وصال  معنا، 
برساند.  انجام  به  است،  فردیت  بیرونی  نمود  متحقق کردن  و هشیاری که همانا  بیداری 

فرار جادویی:
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پشِت  را  خدا  یا  و  خدابانو  خیر  دعای  پیروزی،  به  رسیدن  هنگام  قهرمان  »ا گر 
جهان  به  جامعه  اش  احیای  برای  اکسیری  با  است  مأمور  آشکارا  باشد،  داشته  سر 
دیگر  سوی  از  اویند.  حافظ  الطبیعه  مافوق  حامی  نیروهای  تمام  حال  این  در  بازگردد. 
و  خدایان  ا گر  یا  و  آورد  چنگ  به  را  غنیمتی  گنج  نگهبان،  میل  خالف  بر  قهرمان  ا گر 
چرخه ی  اسطوره  ای  مرحله ی  آخرین  آن  گاه  نباشند،  قهرمان  بازگشت  به  راضی  دیوها 
اغلب خنده  دار می   شود.« )کمپبل، 1392، 614( و  تعقیب و گریزی نشاط  آور  به  تبدیل 
خیر با شنیدن فراخوان شاه و وزیر به سمت پادشاهی می   رود. گویی بیش از این نمی  خواهد 
پای  بند دیر و دیار ُکرد بماند. او می   خواهد به نوعی از پای  بندی به محل سکونت مرد ُکرد بگریزد.

دست نجات از خارج:
ممکن است بازگشِت قهرمان از سفِر ماورایی، نیازمند نیرویی ماورایی یا نیرویی از خارج باشد. 
در این داستان هم همان فراخوان شاه و وزیر گویی دست نجاتی هستند که در راه بازگشت قهرمان 
را یاری می   کنند و خیر بهانه  ای می   یابد تا از گاه و زادگاه دختر ُکرد دل بکند و بتواند به قصر برود.

عبور از آستان بازگشت:
»این دو جهان، یعنی جهان االهی و بشری، را فقط به یک شکل می   توان به تصویر کشید 
و از هم متمایز نمود: به شکل مرگ و زندگی؛ روز و شب. قهرمان از جایی که ما می   شناسیم، 
به ظلمات سفر می   کند و در آن جا خوانی را پشت سر می   گذارد و تمام می   کند و یا دوباره 
اسیر و در معرض خطر، از نظر ما گم می   شود. بازگشِت او را بازگشت از جهاِن فراسو توصیف 
کرده  اند. با این وجود، این دو قلم رو در حقیقت یکی هستند و همین موضوع کلید اصلی درک 
اسطوره و سمبول است. قلم رو خدایان، بُعد فراموش شده  ای از جهانی است که ما می   شناسیم 
و کشف این بُعد چه از روی اراده انجام شود، چه بدون ِ قصد و اراده، معناِی عمِل کلی 
قهرمان است. یگانگی هولناک خویش تن با چیزی که قباًل بیگانه به حساب می   آمد، ارزش ها 
و تفاوت هایی را که در زندگی مهم به نظر می   رسیدند، محو می   کند.« )کمپبل، 1392، 224( 
شفا یافتن دختر پادشاه و وزیر، خیر را به پادشاهی می   رساند و او را به جای گاهی که 
شایسته آن بوده، بازمی  گرداند. بعد ازین مرحله، خیر ارباب دو جهان می   شود و می   تواند بین 
خودآگاه و ناخودآگاه، بین محل سکونت دختر کرد و پادشاهی حرکت کند. در داستانهای 
در اینجا خیرـ، پسر دل فریب، معرف خودآگاهی و خواست آگاهانه است  تمثیلی »شاهزادهـ 
و شاهزاده خانم ـ در این جا دختران ـ معرف ناخودآگاه فردی و هم چنین دانایی ناخودآگاه 
)125  ،1366 )دالشو،  است.«  عالم  حافظه ی  یا  مطلق  ناخودآگاهی  نماد  شاه  و  است 

در پایان داستان، شر باز می  گردد و می   شنود که پادشاه عادلی فرمان  روایی می   کند و 
متوجه می   شود ا گر با سرمایه  اش به آن سرزمین برود، می   تواند سود زیادی را به چنگ آورد. 

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي
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خیر او را می   شناسد و وقتی از او شر تقاضای عفو می   کند، او را می   بخشد؛ اما مرد ُکرد که 
مانند افسری نگهبان در کنار خیر است شر )نیمه ی شرور وجود خیر( را می   کشد. مرد کرد 
از منظر نمادشناسی عرفانی می   تواند رمزی از نفس لواّمه باشد که با مالمت کردن نفس 
اّماره )شر( سالک را به آرامش و اطمینان می   رساند. کشتن تمثیلی است از رام شدن؛ پس 
مِن شروِر خیر، رام او می   شود. این جاست که خیر از تعلقات منفی خود رها می   شود و رها و 
آزاد در زندگی به حیات خود ادامه می   دهد. بر تخت نشستن او نیز نمادی از همین یگانگی 
است. خیر اکنون پادشاهی است که دو گنج در دست دارد: درمان چشم، نمادی از اصالح 
این  است.  اجتماعی  و  مفهومی شخصی  اصالح روش در  از  رمزی  و درمان صرع،  بینش 
درمان گری به وجود، َمِنشی انسانی می   بخشد. از منظر نمادشناسی اجتماعی، خیر به قول 
افالتون، حاکمی است که حکیم شده و یا حکیمی است که بر مسند حکومت نشسته است.

درخت، در این گنبد نقشی اساسی و اصلی دارد. »درخت در کهن   ترین تصویرش، بنا به 
توصیفی که از آن در اساطیر اولیه شده، درخت کیهان غول  پیکری است که رمز کیهان و 
آفرینش کیهان است. نوک این درخت تمام سقف آسمان را پوشانده، ریشه  هایش در سراسر 
زمین دویده اند، شاخه   های پهن و ستبرش در پهنه ی جهان گسترده  اند.« )دو بوکور، 1376، 
9( درخت نماد حیات در تطور و تکامل دائم است که بدین اعتبار مستمراً در شرف تجدید 
و نوشدگی است. )همان، 21( رشد مداوم نباتات، نشانه ی تجدید حیات ادواری و یادآور 
اسطوره ی بازگشت جاودانه به اصلی واحد است. مونیک دوبوکور درخت را رمز جاودانگی 
و نامیرایی می   داند. از سویی درخت نشان نسب شناسی است. رمز بالندگی و رشد، مرگ و 
رستاخیز است. توصیف درخت کیهانی در قرآن نیز آمده  است: »الم ترکیف ضرب اهلل مثاًل 
کلمه طیبه کشجره طیبه، اصل ها ثابت و فرع ها فی السماء. )ای رسول ما( ندانستی که چگونه 
خدا کلمه ی پاکیزه را به درخت زیبایی مانند کرده است که اصل ساقه ی آن برقرار باشد و 
شاخه  های آن به آسمان بر شود.« )ابراهیم/24( »درخت، نشان معرفت است، درخت سه 
سطح جهان زیِر زمین، روی زمین و آسمان را به هم مرتبط می   سازد و تمامی چهار عنصر 
را در خود دارد: آب، خاک، باد و آتش.« )شوالیه، 1388، ج 3، 188( نظامی نیز به این نماد 
توجهی خاص داشته است. در تمامی گنبدها به جز گنبد زرد و سرخ، درخت نمادین وجود 
دارد. در گنبد ششم این نماد واضح تر و روشن تر به کار رفته است. درخت این گنبد، درختی 
آیینی است که می   تواند نابینایان و صرعیان را شفا دهد و نمادی از حکمت، معرفت و بایدها 
بالندگی می   بخشد. نبایدهای دینی، اخالقی و فرهنگی است که به راهروان، زندگی و  و 
مغز گردد  گشاده  نسیمش  کز  هست رسته کهن درختی نغز   
فراخ دو  هر  میان  در  دوریی  ساقش از بیخ برکشده دو شاخ    
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نور درآرد  را  رفته  دیده ی  برگ یک شاخ ازو چو حلّه ی حور   
نجات صرع  ز  دهد  را  صرعیان  برگ شاخ د گر چو آب حیات   
)نظامی، 1389، 278(

این  که  »همین  دارد.  عظیم  شاخه ی  دو  کیهانی  درخت  مانند  گنبد  این  درخت 
تنه  اش  روئید،  )باش!(  کن!  عربی  زبان  به  قرآنی  فرمانی  بذر  از  کیهانی(  )درخت  درخت 
خدا  خشم  نمایان گر  که  چپ  سمت  در  شاخه  ای  شد،  تقسیم  بزرگ  شاخه ی  دو  به 
شاخه،  و  برگ  میوه،  هر  بود.  رحمتش  نشان گر  که  راست  سمت  در  دیگر  شاخه  ای  و 
درونی  شیره ی  جنبه  ها،  این  همه ی  در  اما  می   کرد.  آشکار  را  هستی  از  بارز  جنبه  ای 
)295  ،1385 )بری،  نبود«  زندگانی  آب  چشمه ی  جز  چیزی  که  داشت  جریان  درخت 

3-نتیجه  گیری
قهرمان گنبد ششم از منظومه هفت پیکر، سفر متناقض  نمای خود را آغاز می   کند. 
خیر و شر، دو نیمه از یک وجودند. مراحل داستان با الگویی که کمپبل برای سفر قهرمانان 
اساطیری در نظر گرفته است، جز مرحله ی نخست که دعوت به سفر است، مطابقتی کامل 
دارد. قهرمان پس از عزیمت از وطن خویش، با از دست دادن چشم ظاهری، به بیابانی 
پای می   گذارد؛ گویی وارد شکم نهنگ یا معبد می   شود و تحت تعلیم قرار می   گیرد. او در 
تالش برای رام کردن شتر مدعی نفس، به فضیلت دیگری نیز دست می   یابد که قناعت و 
خرسندی است و با همین دو برکت است که پس از ازدواج جادویی با دختِر کرد، وزیرزاده 
و شاه  زاده را نیز از مرگ می   رهاند و بدین ترتیب با سطوح دیگری از ناخودآگاه خود به 
یگانگی می   رسد. از ازدواج با دختر وزیر و شاه که نمادی از اصالح بینش و روش در ساختار 
روحی سالک است، اکسیر توان گری، قدرت و عدالت را به دست می   آورد. سرانجام، او باید 
با اکسیرهایی که به دست آورده، به سوی جامعه ی بشری بازگردد و تحولی را آغاز کند. 
این سفر، بیانی از به فردیت رسیدن خودآگاه و ناخودآگاه است که در قالب پیوند خیر 
از  بیان گر شناخت عمیق خودآگاه  به گونه  ای  این معنا  با سه دختر، گزارش شده است. 
سطوح سه گانه ی معرفت یعنی تصفیه، تزکیه درون و رسیدن به خرسندی وجود است. 
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16-کنگرانی،  منیژه. )1388(. »تحلیـل تک  اسطوره سنـجی نـزد کمـبل با نـگاهی به 
روایت یونس و ماهی«، پژوهش نامه فرهنگستان هنر،  سال 3، شماره ی 14، پاییز 88، 

صص 74 -91.
17-نظامی، الیاس. )1389(. هفت پیکر، به کوشش سعید حمیدیان، تصحیح حسن 
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وحید  دستگردی. تهران: قطره.
18-واحددوست، مهوش. )1379(. نهادیـنه   های اساطیری در شاهنامه فردوسی، 

چاپ اول، تهران: سروش.
 19-وگـلر، کریسـتوفر. )1386(. ساخـتار  اسـطوره  ای در داسـتان و فیـلم نامه،  

ترجمه ی  عباس اکبری، چاپ اول، تهران: نیلوفر.
20-یـاوری، حـورا. )1374(. روان کاوی و ادبـیات، چاپ اول، تهـران: تاریـخ ایران.

21-یـونـگ، کـارل گـوسـتاو. )1368(. چهـار صـورت مثالی، ترجـمـه ی پـرویـن 
فرامرزی، چاپ اول، مشهد: آستان قدس رضوی.

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي




