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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  66 -  47، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 


  پيكر هفتكاركرد نماد در حكايتي از 


  *كاظم دزفوليان


  **پائين مصطفي ملك


  چكيده
 ةنـ از نظريات يونگ در زمي برگرفتهاي است كه  نقد اسطوره يكي از انواع نقد ادبي
 مثابـة  الگوهاي اثر ادبي به اي بررسي كهن كار منتقد اسطوره. ناخودآگاه جمعي است


 ؛هــاي ناخودآگــاه جمعــي ذهــن شــاعر يــا نويســنده در اثــر ادبــي اســت بازتــاب
 كـل  ،قوم يا جامعه يا فراتـر از آن  الگوهايي كه در نهاد ناخودآگاه ذهن مردمان كهن
اي را اغلـب   ايد و رفتارهاي اسطورهذهن آدمي اين عق. ساري و جاري است ،بشر


 ،الگوها به شـكل نمـاد   يكي از اشكال بروز اين كهن .آورد مي اي نمادين در به شيوه
  .هاي ادبي است ، خالقيت... خواب و رؤيا و بر عالوه


اي و كاربردهاي  نظامي از آثاري است كه سرشار از نمادهاي اسطوره پيكر هفت
سـعي شـده بـا اسـتفاده از امكانـاتي كـه الگـوي         در اين مقالـه . الگويي است كهن
دست داده است و نظر نـورتروپ   ناخودآگاه جمعي به ةشناسي يونگ در زمين روان


تا كاركردهاي نماد  شودها، حكايتي منظوم از اين اثر بررسي  ميتوس ةراي در زمينف
  .شوددر اين حكايت روشن 


  .، حكايتپيكر فتهالگو، نماد، ميتوس،  اسطوره، كهن :ها كليدواژه
  
  مقدمه. 1


نقد ادبي بررسـي  با انواع از آثار منظوم داستاني در ادبيات سنتي فارسي است كه  پيكر هفت
                                                                                                 


  دانشگاه شهيد بهشتي ،ادبيات فارسياستاد زبان و  *
  m_malekp@yahoo.comدانشگاه بيرجند  ،دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي **


  29/8/1390 : يرش، تاريخ پذ5/6/1390: تاريخ دريافت
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ه، نقـد  صـورت گرفتـ  كه درپي كاوش و بررسي اين اثر ادبي  هايينقديكي از . شده است
ــا اســطوره اســطوره ــاوري. اســت )mythological criticism(شــناختي  اي ي در  ،حــورا ي


شـناختي   و ديگران اين اثر ادبـي را از ديـد اسـطوره    ،)1386ياوري، ( كاوي و ادبيات وانر
هـاي   شود وجوه كاركرد نماد در يكـي از حكايـت   سعي مي ،در اين مقاله. ندا هبررسي كرد


  .بررسي شود پيكر هفت
شد، امـا   هاي كهني است كه زماني در نزد اقوام باستاني حقيقت تلقي مي اسطوره داستان


 ةنحواسطوره توان گفت كه  مي .باور ندارد ها را آنو كسي  است اي يافته افسانهة امروزه جنب
و كوشـش   ؛رمز و راز داشته ةكه معموالً براي او جنب ستها ي بشر اعصار كهن از پديدهتلق


كه  ،اين باورها. )270، 269: 1388شميسا، (توضيح معماهاي زندگاني آن دوران است  براي
عملي زنـدگي   فكري و ةماي ، روزگاري اساس و بننمايد مي واقعيتر  كم  اي انسانامروزه بر


بـدان اعتقـاد راسـخ     باسـتان دورة  جاست كه بشـر  ت اسطوره از هميناهمي. بشر بوده است
  .شود بدوي محسوب مي امروزي اديانِ بشرِ ةماند اساطيرِ باقي ،درحقيقت. داشته است


 ،شـناس شـهير سوئيسـي    ، روان)C. G. Jung, 1875-1961( يونـگ كارل گوسـتاو  نظر  به
و  ،باززايش ،داري فردي محل نگه ةالي. داردفردي و جمعي  ةضمير ناخودآگاه انسان دو الي


شـامل   ،را جمعي مفاهيمي همگاني ةها و مفاهيم دوران كودكي است و الي يادآوري خاطره
 برآن استيونگ . دهد جاي مي در خود ،حيات بشر از نخستين ايام تاكنون ةمضامين بازماند


روح  ةاسير و نماينـد حال، بسيار   درعين ؛را داريمخود زندگي خاص  ةشيوما يك از  هر كه
 ،از نظـر يونـگ   .)وهفـت  بيست: 1387يونگ، (رسد  ها مي جمعي هستيم كه عمر آن به قرن


ر طـول  اند و د هاي ازلي از ابتداي هستي در وجود انسان خفته مضامين اساطيري و صورت
 ،اي عاميانه، رفتارهاي روانيه هيا، مراسم عبادي، قصؤر ني چونگوناگو هاي حوزهتاريخ در 
نـد  ا شوند و گوياي وضعيت رواني و نيازهاي روحي انسان ي ميهاي هنري متجل و خالقيت


 ةالگو ضمير ناخودآگاه روان آدمي است و مربوط است به الي جايگاه كهن .)9: 1387ترقي، (
 بر آنكند و  مقايسه مي» غريزه«الگو آن را با  يونگ براي تبيين كهن. ر ناخودآگاهجمعي ضمي


 درالبتـه غرايـز   . شـود  حـواس دريافـت مـي   بـا  غريزه كششي جسماني است كـه   كه است
هاي نمادين، حضور خود را آشكار  نمايه در شكل ،كند و اغلب ها هم بروز مي پردازي خيال
  .)96: 1377يونگ، (ام  ناميده» الگو كهن«را د و من همين بروز غرايز كن مي


ـ   الگوها و اسـطوره  گفتني است كهن چـه در آن اسـت شناسـايي     خودآگـاه مـا و آن   اهـا ب
 آورده است كهترقي . توان درك كرد صورت نماد مي بهفقط الگوها را  شود، بلكه اين كهن نمي
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8: 1387ترقـي،  (ري اسـت  زبان اسطوره و آيين تكرار اعمال خدايان و حوادث اسـاطي  نماد(. 
هـاي   و اسـطوره اسـت و ايـن زبـان در فرهنـگ     ) الگوها كهن(هاي ازلي  زبان صورت نماد


اغلـب   ،انـد  الگوهـا جهـاني   گرچه برخي از كهن .)14: همان(دهد  مختلف تغيير صورت مي
داللـت  ن ملـت  آ لگوي خـاص ا نمادهاي اساطيري براي هر ملتي مفهومي دارند كه بر كهن


اي  يك نام يا نمايه ؛ناميم يك اصطالح است چه ما نمادش مي آن معتقد است يونگ. دكنن مي
نمـاد شـامل   . داردخود معاني متناقضـي نيـز    ةكه افزون بر معاني قراردادي و آشكار روزمر


بنابراين يك كلمه يا يك نمايـه هنگـامي نمـادين     ؛چيزي گنگ، ناشناخته يا پنهان از ماست
ايـن كلمـه يـا نمايـه     . خود داشته باشد ةواسط ز مفهوم آشكار و بيشود كه چيزي بيش ا مي
 ص شود و نـه كـامالً  مشخ تدق تواند به تري دارد كه هرگز نه مي گسترده» ناخودآگاه« ةجنب


  ).23: 1377يونگ، ( كس هم اميدي به انجام اين كار ندارد توضيح داده شود و هيچ
بـا   ،منتقـدان ادبـي نيـز   ، آورده است كه گفتاري دربارة نقدشميسا، به نقل از نويسندة 


. انـد  درپي تحليل آثار ادبـي برآمـده   ،شناسان از آراي فرويد و يونگ و ديگر روان  استفاده
 آن ، بلكه كاشـف حقيقـي  نكرده استضمير ناآگاه را كشف او  كه بر آن بودخود فرويد 


كنـد   مـي داللت هم م ةهمين سخن بر اين نكت .)258: 1388شميسا، (ند ا شعرا و هنرمندان
 ةشناسان هاي روان بررسي بر اين اساس بود كهكه متون ادبي سرشار از ناخودآگاه است و 


كـه از آن بـه   ) شـناختي  اسطوره(اي  روش نقد اسطوره ،روي هر به. ت يافتمتون ادبي قو
شود يكي از رويكردهاي اصـلي   نيز تعبير مي )archetypical criticism(» الگويي نقد كهن«
آن را بايد از  سرآغازاي بيش از يك قرن دارد و  چه پيشينه اگر اين نقد،. د معاصر استنق


شناسـاني چـون سـر     هاي انسـان  انگليس و پژوهش )anthropology(شناسي  مكتب انسان
كه از اواخـر قـرن   دانست  )J. G. Frazer(و سر جيمز فريزر  )E. B. Taylor(تيلور  دادوار


 )Hellenists(هـاي   »هلنيسـت «اندكي پس از آغاز قـرن بيسـتم   شده بود و مطرح نوزدهم 
يونگ بود  هاي هبسياري از اين رشته بردند، اما با نظري ةهاي خود بهر در پژوهشكمبريج 


ي را منـد  ارزشع و دوم قرن بيستم، مطالعات متنـو  ةكه اين رويكرد متحول شد و در نيم
 گر صورت تجليات فرهنگي، بيان به ،ها اسطوره ،از ديدگاه يونگ. در اين حوزه پديد آورد
بـه   123 -  122: 1388قـائمي،  ( بودنـد ها  ترين حاالت رواني انسان مضاميني حاوي عميق


ينـد آفريننـدگي عبـارت اسـت از     افر«: اسـت بـر آن  يونـگ   .)Walker, 1995: 4نقـل از  
و ســاخت و  ،دادن آن صــورت مثــالي، بســط و گســترش ناخودآگاهانــه بــه دميــدن جــان
ساخت و پرداخـت تصـوير ابتـدايي، بـه     . ق يابدطور كامل تحق كه اثر به اختنش تا آنپرد
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ـ   او. »اعتباري ترجمه و گزارشي به زبان زمان حاضر است سـبب   دان تأثير اثر هنـري را ب
 ةيات ناخودآگاه جمعـي و بيـنش اسـاطيري مشـترك همـ     گر تجل داند كه اين آثار بيان مي


اثر ادبي عقيده دارد كه او ترجمـان ناخودآگـاه جمعـي و     ةو درمورد پديدآورند ؛اند اقوام
  ).253، 252: 1388شميسا، ( صور مثالي براي مردم عادي است


به يـاري ناقـدان    بسياركار گرفت  به ،با تحليل ناخودآگاه روان انسان ،روشي كه يونگ
. دندانست مي گستردهمنتقداني ظهور كردند كه نقش اسطوره را در آثار ادبي بسيار . ادبي آمد


هـاي   ها قدم كه در راه شناخت اسطوره ،و يونگ ،)M. Eliade(الياده ميرچئا  ،پس از فريزر
 كالبدشناسـي فراي با كتاب . رسيد )H. N. Frye(مؤثري برداشتند، نوبت به نورتروپ فراي 


 .)135 -  134: 1386فر،  شايگان(نهاد  ،گرا ويژه نقد اسطوره نقد ادبي، به درتأثير عميقي  نقد
تر  روش آنان بيش. هاي يونگ در ادبيات پرداختند انش به تبيين و بسط نظريهفكر و و هما


شـناختي   الگويي در آثار ادبي استوار شد و نقد اسطوره تحليل همين نمادهاي كهن ةبر پاي
بينـد   سان مي ات يكاسطوره را با ادبي گير چشمجسارتي فراي با . الگويي رشد كرد و كهن
الگو اساساً  ست و يك كهنشكل ادبي ا ه اسطوره اصل ساختاري و سازماندهيد كگو و مي


فراي براي اشاره به چهـار   .)167: 1385گرين و ديگران، (است » ادبي فرد ةتجربعنصر «
» يتـوس م«بخشـند، از اصـطالح    كه به اعتقاد وي به اسـطوره سـاختار مـي    ،الگوي روايي
اند كه انواع ادبي بر  مباني ساختاري نوعيها  ين ميتوسوي، ا ديدگاهبنابر . كند استفاده مي


البته اين اصطالح برابرنهـاد فارسـي نـدارد و    . )357 -  356: 1387تايسن، (ها استوارند  آن
تـوان   مي ،دهي به آثار ادبي بر شكل مبني ،با توصيف عملكرد ميتوسفقط در نظرية فراي، 


  .را توضيح داد  آن
  


  حكايت يرنگبررسي و پ. 2
آگاهي بهرام از لشكركشي خاقـان  «: اين عناوين را داردمقالة حاضر شده در  بررسي حكايت


. »كار بازخواست بهرام از وزير ستم«و » گرفتن بهرام از شبان اندرز«اش  و ادامه» چين بار دوم
  :چنين استپيرنگ آن 


هـا،   سـبزه . كنـد  دهـد و وصـف مـي    ها و طراوت آن را نشان مي فصل بهار و زيبايي .1
 :1384نظـامي،  ( شـوند  خوبي وصف مـي  به شيوة نظامي به...  و ،باد بهاري ،ها درختان، گل


  .)4469 -  4431  بيت/ 607 -  603
كه لشكر چين قصد حملـه بـه حكومـت    دهد  ميخبر او به  هرفتمنهي به دربار بهرام  .2
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 در حـال  هكـ  ،شـاه . كـرده اسـت   شـكني بار ديگـر عهد  و خاقان چين يك داردشاه را  بهرام
بـا دشـمن    گيـرد  ميتصميم  اي انديشيدن پس از لحظه ه، جام را كنار گذاشتاست نوشي باده
پـنج  كنـد   ميسپاه را شمارش اما چون  ؛لشكر چين را شكست دهد ،مثل بار اول ،و نگدجب


كالفـه و   ،شـاه . يابـد  نمـي  جـا  ي در آنگنجـ رود  مـي گنجينه ه چون بو د بين يمنتر  تن بيش
 ،در ايـن قسـمت  . حلي است و كشف اين نكته كه مشكل از كجاست  نبال راهد به ،سردرگم


كه قهرمان  حالي در كند، ميبيان مورد وزير بد سلطان خواننده دربراي راوي داستان مطلبي را 
از منهيـان دربـار خـود    بهرام . استمانده چنان مبهوت  يا همان بهرام از آن خبر ندارد و هم


شـاه قـانع    دهند و بهـرام  ترس وزير بدسرشت پاسخي درخور نمي ها هم از پرسد، اما آن مي
  .)4540 -  4470بيت / 606 -  604: همان( شود نمي


تـا ز دل  «كنـد   تنهايي قصد شكار مي بهرام به ،»گرفتن بهرام از شبان اندرز«در قسمت  .3
تشـنگي بـر او غلبـه     ،بـه خانـه   و در راه بازگشـت  پس از صيد .»هم به خون بشويد خون


آن دود گرچـه  «: گويـد  مـي  .سربرآورده اسـت كه به فلك بيند  ميدودي  ،درپي آب. كند مي
سـگي  و  رسد ميبا دليل دود به خرگهي . »ش آب بايد خواستا هاز فروزند /تش خاستآ  ز
 ، كـه خانـه   د و صاحبوش ميوارد خانه . كند ميزده را در كنار آغل گوسفندان مشاهده  دار به


اي  جرعهبهرام  .كند مي را مهمان  ، اوخود ادةغذاي س اب ،وپذيرايي ام بهراز  ،پيري بودشبان 
شبان . داركشيدن اين سگ را به من بگو تا نانت را بخورم بهراز گويد كه  ميخورد و  ميآب 


 ،اي آشـنا شـد و   با گرگ مـاده  كه تا اينسگ خوبي بود ابتدا  دركه اين سگ گويد  ميبه او 
ايـن رمـز را   بهـرام   ،لحظـه   همـان . داد گوسفندان را به خوردش ميگرفتن از او،  كام برابردر


  .گردد ميازبه دربار ب ؛ پسدفهم يابد و مشكل مملكتش را مي درمي
 پيكـر  هفتشده از كل  انتخاب ةكار تا آخر قطع بازخواست بهرام از وزير ستم جا، در اين


ند بود  هدست او به زندان افتاد كه از را شاه وزير را مجازات و كساني بهرام. گيرد مي بررا در
كرده بال را گرفتار ها  خواهد كه بگويند چگونه وزير آن كند و از هفت نفر از آنان مي آزاد مي
بـا دريـافتن و    ،خاقـان چـين هـم    .كند ها را با جبران خسارت آزاد مي همة آن سپس. است
طلبـد   بهرام پـوزش مـي   شود و از از حمله منصرف مي ،شاه شدن از اتحاد مملكت بهرام آگاه


  .)4868 -  4541  بيت/ 618 -  606: همان(
  


  هاي اين حكايت ويژگي. 3
توان يك  منظوم را نمي اين اثرِ و تر است منظوم بايسته براي اين روايت» حكايت« گذاري نام
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كنـد،   تبيـين مـي   داسـتان كوتـاه در ايـران   گونه كه پاينده در كتاب  آندانست؛ زيرا » داستان«
 ذكـر . )135 -  107/ 1: 1389پاينـده،  ( ندارد يك ژانر ادبي مثابة اي يك داستان را بهه ويژگي
زيرا اين  كند، كمك ميهاي اين حكايت براي ورود به بحث اصلي مقاله  برخي ويژگي كوتا


  .شود اي ادبي بررسي مي مقاله درپي كاوشي ادبي است و اسطوره در گونه
روشـن نيسـت وقـايع    . منـد اسـت   ارتي غيرزمانعب ؛ بهي ندارداين حكايت زمان خاصـ 


ايـن  يابـد كـه    درمـي  فقطمخاطب  مثالً ؛ذكرشده در داستان در چه زماني اتفاق افتاده است
  :رخ داده استدر فصل بهار داستان 


 شاه انـجم ز حوت شد بـه حــمل    و زحـلچون به تثـليث مــشتري
 )4431 بيت/ 603: 1384نظامي، (


  :يابد يا مخاطب درمي
 شـت شب تاريك فـرش خـود بنو    بـامـدادان كه روز روشـن گــشت


...   
ــام    بارگـــه بـــر ســـپهر زد بهـــرام ــق ع ــر خالي ــرد ب ــار خــود ك  ب


  )4631 -  4629 بيت/ 609: همان(
افروزي كرد و در  بهرام در چه تاريخي مجلس كند كه مثالً شاه راوي بيان نمي ،روي هر به


 .ي به خاليق بار دادچه بامداد
كند كه ايـن   راوي روشن نمي. مند نيست عبارتي مكان به ؛مكان است روايت مذكور بيـ 


 . گنبد در كدام شهر و كدام كاخ از هفت ؛دهد رخ مي كجارويداد در 
هـاي عـام و    هـا خصـلت   تيافته ندارد و شخصـي  هاي فرديت ـ اين حكايت شخصيت


. چـون پادشـاهان ديگـر    هـم  بيشابهرام در اين حكايت پادشاهي است كم. همگاني دارند
جـوي   جنـگ  ،حال  عين در ،نشيند و كند و به طرب مي گساري مي مانند ديگر پادشاهان مي


 :قدرتي فراوان است صاحبرود و  به شكار مي. قابلي است
 غصه را دست بسـت و غـم را پـاي     كــه بــودش رايكــرد صــيدي چنــان


 گـردد بـاز   خواست تـا سـوي خانـه     چون ز صـيد پلنـگ و شـير و گـراز
  )4549 -  4548 بيت/ 606: همان(


 ... و ،قاصد ،چوپان ،هاي يك وزير و خاقان چين وزيري است با ويژگي »روشن راست«
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ن نـد كـه جايگاهشـان را نشـا    دار هـايي عـام   ند ويژگـي ا هاي اين روايت شخصيت ديگركه 
. خوب دارند يا بديا خوي . دنا خصلتي مطلق نمايندةها  تاين شخصي ،گذشته اين از. دهد مي
 روشـن تجسـم سـياهي    راست مثالً. توان در نظر گرفت ها نمي آن  وسطي براي خصلت حد


  .هايي همه نيك بر عكس، چوپان خيرخواه و سفيد مطلق و با خصلت ،و مطلق است
از طبقات واالي  ،آيند شمار مي گر اصلي اين روايت به كه كنش ،هاي اصلي تـ شخصي


 .اند جامعه
كننـده در   تعيـين  اتيدادهاي كامالً تصادفي در اين حكايـت كـه تـأثير   وجود روـ 


 .پيرنگ دارند
اما در اين حكايت ، ت و كنش مظروفظرف است و شخصيعادل در داستان م پيرنگـ 
 .پيرنگ در خدمت محتوا و هدف نهايي داستان استگونه نيست و  اين


اسـت و ايـن آگـاهي را بـه      چيز آگـاه  همهاين راوي از . راوي داستان داناي كل استـ 
  . رساند مخاطب مي


كيفيتي منظوم يافتـه اسـت؛    ،ها هنجارافزايي ةواسط به ،حكايت رفته در اين  كار بهزبان ـ 
ـ    و سجع كه به اعتقاد فرماليسـت  ،جناس ،قافيه ،هنجارهايي چون وزن زبـان   ةهـا بـر برون


جازي نيز در اين روايـت روشـن   كاركرد م ،اين بر عالوه. كنند استوارند و زبان را منظوم مي
تازنـد و   چنـان مـي   هاي نظامي در اين مـتن منظـوم روايـي هـم     و استعاره اتتشبيه. است
بب همـين كيفيـت   س بلكه به ،سبب خود حكايت نه به ،شده در مخاطب ايجادت تر لذ بيش


 .منظوم و شعري است
انش بـه قـول   دهد كه خيالي و آرمـاني اسـت و پايـ    مي  اين حكايت جهاني را نشانـ 


بهـرام  . رسـد  ها به انجامي خوب مـي  ها و كشاكش رنج ةهم. شود مي »خير بهختم «معروف 
فـرخ و   ،خواهـد و پادشـاه   شاه پوزش مي خاقان چين از بهرام. كشد كار را مي وزير خيانت


 .نشيند تخت بازمي رب ،شاد
كـه   حـالي  در. دشو اي در نوشتار راوي ديده مي برخي اعتقادات سنتي ديني يا اسطورهـ 


داند، اما اين بـال   و راوي نيز مياست روشنِ وزير به پادشاه رسيده  فريب و بدي از راست
 :ها چرخ جفاپيشه است داند و معتقد است سبب اين بدي  را به چرخ و فلك مرتبط مي


ــه ــد جفاپيشــ ــد گنبــ  كرد چنـدان كـه بايـد انديشـه  از بــ
 ا زمانـه پـيش نبـردجهد خود ب  ره به سامان كار خـويش نبـرد


  )4543 -  4542 بيت :همان(
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  كاركرد نماد در اين حكايت. 4
ها در متن بايد از زبان  الگوها و روابط آن چه در درآمد گفته شد، براي شناخت كهن طبق آن
ت، نمـاد  حكايـ  ندر مـت  ،كه چگونـه يـك عنصـر    اين. ه نماد است، استفاده كردك ،اسطوره


 .اين عنصر در پيرنگ داستان نقش اصلي را ايفا كنـد . 1: ردداصه دو مشخشود  ميمحسوب 
اي كه در مـتن قـرار    هر كلمه ،بنابراين. اين عنصر در متن تكرار و بر آن تأكيد شده باشد. 2


نمـاد در بررسـي   منزلـة   بـه تـوان آن را   ، لزومـاً كـاركرد نمـادين نـدارد و نمـي     است گرفته
بخش  سهشده، به  ذكرگذاري در پيرنگ  شماره با ،متن حكايت. كار برد الگوهاي متن به كهن


  :جا به كاركرد نماد در متن اشاره خواهد شد در اين ،مبناي آن بر ،تقسيم شده است كه
  


  )4469تا  4431 هاي بيت] (1[كاركرد نماد در بخش  1.4
 ،زمـان حكايـت  . اسـت  »حمـل «تـرين كلمـه    برجسـته  ،در بخش اول اين حكايت :حمل


در  ،بنـابراين . ن بخش در توصيف اين زمان و طبيعت آن آمـده اسـت  فروردين است و اي
هـاي آن   و وابسـته  ،نـوروز  ،بهـار  ،آن بر عالوه. پيرنگ داستان نقشي اصلي و كاركردي دارد


فروردين نماد نوزايي و حيات و . در اين بخش فراوان آمده است هو گيا ،برگ ،چون سبزه
  .زايش است


 حمـل اه انجم ز حـوت شـد بـه    ش  و زحـلچون بـه تثليـث مشـتري
  )4431 بيت /603 :همان(


ــالم راســت  ينـــــوروزاعتـــــدال هـــــواي ــه ع ــروزي رو شــد ب  اف
ــرو   از قبالــــة نــــونــــوروزيبــــاد ــه گ ــاد جــان ب ــاحين نه ــا ري  ب


 )4436 -  4435 بيت :همان(


ــمامه ــمايل شـ ــاياز شـ ــارهـ  قيامـــت ســـتاره كـــرد نثـــاربـــي  بهـ
  )4447 بيت :همان(


آب زندگاني تكرار شده و بارهـا هـم آب و    ،در اين بخش ):ب حياتآ(آب زندگاني 
آب نماد باروري و رشد است و رود نمـاد مـرگ و تولـد    . چشمه و تري و رود آمده است


تـرين نمـاد ضـمير     آب رايـج  ،به نظـر يونـگ   .)162: 1385گرين و ديگران، (دوباره است 
  .)همان(ناخودآگاه است 







 55   پائين مصطفي ملكو  كاظم دزفوليان


  1391ول، بهار و تابستان ، شمارة اسوم، سال نامة ادب پارسي كهن


ــبزة ــرس ــتخض ــواني ياف ـــ  وش ج ــدگانيمةچشـ ــت آب زنـ  يافـ
  )4432بيت  /603 :1384نظامي، (


 بر شـقايق بـه خـون نوشـته بـرات      آب حيــاتالــوحي گــل بــهكاتــب
  )4449بيت  :همان(


ــه     نيــلي شـدرودچشمـــهناف هر ــبيلي ب ــر س ــبيليه ــد سلس  ش
  )4433 بيت :همان(


ــكوه  بآرا زرود  بـــرف كـــافوري از گريـــوة كـــوه ــده داد شــ  ديــ
  )4439 يتب :همان(


  .قلعة آب در اين بخش آمده استو  تر سِو تركيباتي مانند نرگ
آن عنصري كه مكرراً در بخش اول اين حكايت آمده است بـاغ و ملزومـات    ديگر :باغ


مانند سبزه، رياحين، رستني، نرگس، بنفشه، سرو، شمشاد، نيلوفر، غنچه، سوسـن، شـنبليد،   
 و ان، سمن، بيد، گل، بلبل، فاختگـان، قمـري،  سنبل، خيري، ياسمن، سيسنبر، درخت، ارغو


  :ندهستكبك يادآور باغ عدن نيز 
ــت   كشــتبــر حــواليدراجبانــگ ــع بي ــرده تقطي ــاي  ك  بهشــته


 در شب آورد و خواند حرفي چنـد   نامـــة زنـــدبهشـــتاززنـــدباف
  )4467 -  4466 بيت/ 604 :همان(


ــاغ ــدهب ــبند ش ــوح نقش ــون ل ــاط   چ ــاهي نش ــرغ و م ــد  م ــد ش  همن
  )4469 بيت: همان(


 در حكـم درخت هـم   .)165: 1385گرين و ديگران، (باغ نماد بهشت و باروري است 
ينـدهاي  املزومي براي باغ تكرار شده و نماد حيات كيهان و تداوم آن و رشد و تكثيـر و فر 


  .)همان(است  يشي و باززاييزا
سبب باغ  سبزي به اين بخش از حكايت به وضوح سبز است و اين ةزمين پس :رنگ سبز


  .)163: همان(سبز نماد باروري و اميد است . آيد چشم مي و بهار در اين بخش به
 حاويچه گفته شد و نمادهاي مكرري كه ذكر آن رفت، بخش اول اين حكايت  بر آن بنا


. شـود  رو مي آرماني روبه يحكايت با جهان ةباروري و باززايي است و خوانند ةنماد برجست
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در قالـب  : كننـد  خود را اساساً به دو طريق ترسيم مـي  الت رواييها تخي ي، انسانبه نظر فرا
جهـان آرمـاني، كـه از    . هاي جهـان واقعـي   هاي جهاني آرماني و در قالب بازنمايي بازنمايي


جهان واقعي بهتر است، جهان معصوميت و وفور نعمت و خرسندي است كـه فـراي آن را   
 .)357، 356: 1387تايسن، (دهد  ارتباط مي» رمانس« وع ادبينامد و با ن مي» تابستان ميتوس«


اميد، باروري، باززايي، رشـد،   :ندا جهان آرماني حكايت بازنمايي ،تمامي نمادهاي اين بخش
هـاي جهـان آرمـاني و ميتـوس      صهند با مشخا ه نمادهاي اين بخشو تولد دوباره ك ،حيات
  .خواني دارند ان همتابست


  
  )4540تا  4470 هاي بيت] (2[ر بخش كاركرد نماد د 2.4


كـه   ،يونـگ درمـورد اجـزاي سـاختاري روان     ةبـر نظريـ   بنا: بهرام ةروشن نماد ساي راست
بينيم كه در اساطير و  الگويي مي ند، فرافكني نمادين سايه را كهنا هبرد ها آن را به ارث  انسان


شود، شـيطان   كه فرافكني مي يالگو در زمان اين كهن ةترين گون معمول. آثار ادبي وجود دارد
. ناشناخته و تاريك شخصيت اسـت  ةخطرناك نيم ةاست كه به قول خود يونگ معرف جنب


گرين و ديگـران،  (خواهيم سركوبش كنيم  تر خود ناهشيار ماست كه مي تاريك ة بخشساي
. اش شـده  بخش سـركوب  ؛سايه بخش پست شخصيت آدمي است ،عبارتي به .)182: 1385


خواهـد بـه آن وقـوف     ه نـدارد و نمـي  به اين اليه از شخصيتش توج ل گوناگونعل آدمي به
ها بـا   در خواب. شود ها ظاهر مي يابد، اما اين بخش پنهان از شخصيت در اساطير و خواب


در ادبيـات   .)265: 1388شميسـا،  (جـنس اسـت    خواب بيننده و در اساطير با قهرمان، هم
قهرمـان   هـاي پليـد ضـد    ر شـيطان يـا شخصـيت   تر د كاركرد سايه بيش ،كالسيك فارسي


  .شود مشاهده مي
: 1384نظـامي،  (روشن وزير ناخداترس و از خـدا دوري اسـت    در اين حكايت، راست


اسـت   »راستي كـوژ و روشـني تاريـك   / روشن و راستيش بس باريك« .)4488 بيت/ 604
ا بـه نـام نيـك    داده شـه ر «بهرام اسـت،   ةكه چون ساي ،اين وزير .)4490بيت/ 605 :همان(


وخت، ملـك  سـ  سـاخت، مصـلحت مـي    فتنـه مـي  او  .)4491 بيـت  :همان) (فريب( »غرور
هـاي سـايه در ايـن     تمـامي ويژگـي   .)4495 بيـت  :همـان ( انـدوخت  و مال مي ،جست مي


انتهـاي خـود و غلبـه بـر      براي رسيدن به شهوت بي) سايه(اين وزير : دارد شخصيت جاي
كار سايه در روان است و  ،شدن و ارضاي غرايز مستولي .كند هاي ديگر روان تالش مي جنبه


. شـود  هاي روان چيره مي فريبد و در درگيري بخش شاه را مي. جز اين انتظاري از او نيست
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گـرفتن تمـام كارهـاي شـاه      و انجـام نزديكي بـه او  در  ،مكرراً ،شاه ةوزير با ساي هماني  اين
  :ر متن روشن استد...  و وزيردست  به


ــه جــور هــم   نايـــب شـــه ز روي سرمســـتي ـــا او ب  دســتي كــرد ب
ــي  بــه جفــايي كــه او نمــودش راه ــور م ــاه ج ــت ش ــر رعي ــرد ب  ك
 كـس نشـمرد   كس را به هيــچ هيچ  تا به حدي كـه خواري از حد بـرد


ــي  كـــارگي پـــي افشـــردنددر ســـتم ــي  م ــه م ــد و خان ــد گرفتن  بردن
  )4523 -  4520 بيت/ 606 :همان(


 ؛خـود شـاه اسـت    ةاز نفس لوامه يا ساي ،واقع در ،شود بر رعيت شاه وارد ميستمي كه 
بـه فرمـان   را مردم  اموال گرفتنهاي روانش چيره شده است و  جنبه بر ديگر  شاهي كه سايه


شاه مشغول به نوش و . ستاوبر روان  هشد چيره ةاندوزي ساي شهوت مال پذيرد و مي وزير
  :ناز نيز نمود همين غلبه است


 بـه بيـداد كرد دست دراز]وزير[او  شه چو مشغول شد به نوش و به ناز
  )4494بيت  /605: همان(


الگـويي اسـت،    كهنترين نماد  كه در اين بخش مهم ،يهكاركرد نماد سا بر عالوه:  سياه
رنـگ سـياه   . دتـرين كـاركرد نمـادين در ايـن بخـش از حكايـت را دار       رنگ سياه بـيش 


سايه است و هم تصويرهاي خشن و سـياه   ةسبب غلب هم به ،اين قسمت شده در بازتابيده
، زنجيـر، ناخداترسـي،   )بهـرام (دنـدان   چون فتنه، بال، خصم، جنگ، سليح و سپه، شير بي


قـدر تصـاوير سـياه در ايـن      آن. ديـو و زدگان،  ادب، غم ، شوخ، گستاخ، بي)فريب( غرور
 ا را ذكر كرد و به ذكـر ايـن چنـد بيـت    ه  آن ةتوان هم بخش داستان فراوان است كه نمي


هـاي   گفتهسبب چيرگي سايه بر روان، به  به ،پادشاه نقل و) سايه( كه وزير شود قناعت مي
  :كند عمل مياو 


 نشـــكني رونـــق رياســـت خـــويش  جهد آن كن كـه از سياسـت خـويش
ــس ــنايي كــ ــه آشــ ــي بــ  كس خـود تيغ خـود شناسـي و بـس     نفريبــ


ــاده ــت ب ــد ماس ــه امي ــه ب ــتش  مــن قلــم دارم و تــو تيـــغ بــه دســت  پرس
ــر  از تـــو قهـــر آيـــد و ز مـــن تـــدبير ــي ه ــويم گرفتن ــه گ ــر ك  ســت، بگي
ــي  محتشـــم را بـــه مـــال مـــالش كـــن ــ ب ــون س ــه خ ــندرم را ب  گالش ك
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 از بـــدان جــان ســتان، ز نيكــان مــال  نيك و بـد هر دو هست بر تو حـالل
ــا  خوار كن خلق را به جـاه و بـه چيـز ــا بم ــز  ت ــق عزي ــم خل ــه چش  ني ب


  )4518 -  4512 بيت :همان(
 ســخني جــز گرفــت و گيــر نبــود   در ده و شـــهر جـــز نفيـــر نبـــود
 كس را نه ملك ماند و نـه مـال  هيچ  تا در آن ممـلكت به انـدك ســال


  )4525 -  4524 بيت/ 606 :همان(


رنـگ   آشفتگي مملكـت بهـرام شـده و    ، سببكرده در اين بخش از حكايت غلبه ةساي
. اسـت شـده  اند و ملك به نـابودي كشـانده    خت شدهبمردم بد. سياهي بر آن پاشيده است


گـرين و  (و اندوه است  ،ها، مرگ، ضمير ناهشيار، شر نماد آشوب، ناشناخته) ظلمت(سياه 
در ايـن   ،نمودي از ضمير ناهشيار منزلة به ،تأثير و كاركرد نماد سايه .)163: 1385، ديگران


روشنِ وزيـر بـروز كـرده     فرافكني اين نماد در سيرت راست. شهود استبخش حكايت م
حكايـت بـا نمـاد سـياهي      ها و شر و انـدوه نيـز در ايـن بخـشِ     آشوب و ناشناخته. است


  .بازتابانده شده است
 شـدن  رو اصـلي آن روبـه   ةي نمادهاي اين بخش گفته شد، مشخصـ چه در بررس بر آن بنا


نظر فـراي   ذكر شد كه به ،در بررسي نماد بخش اول ،تر يشپ. خواننده با جهاني واقعي است
هـاي   در قالـب بازنمـايي  : كنند خود را اساساً به دو طريق ترسيم مي ها تخيالت روايي انسان


و  ،اطمينـان نداشـتن   ،تجربـه  جهان واقعي جهان. هاي جهان واقعي و بازنماييجهان آرماني 
» طنـز  /آيروني« ةنامد و با نوع ادبي دوگان مي» ميتوس زمستان«شكست است كه فراي آن را 


انگيزِ  هاي حيرت هاي اصلي مغلوب پيچيدگي تشخصي ،واقعي در اين جهان. دهد ميارتباط 
تايسن، (شود  بشر ترسيم مي روي و ناسازگاري ز حماقت و زيادهجهاني ا و شوند زندگي مي


ت ر ساحت روح شخصـي سايه ب ةو غلب ،نمادهاي آشوب، ترس، اندوه .)358 -  357: 1387
اين نمادها همه بر جهان . خوان است هم» ميتوس زمستان«در اين بخش حكايت، با  ،اصلي


  .كنند واقعي داللت مي
  
  )4868تا  4541 هاي بيت] (3[بخش  كاركرد نماد در 3.4


 ةاز مفـاهيم تكرارشـد  ) الگـوي تحـول و رسـتگاري    كهـن (الگوي قهرمان  كهن: قهرمان
قهرمـان سـفري   : وجـو  جسـت . 1: الگـو سـه مرحلـه دارد    اين كهن .اساطير ايراني است
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اهـاي  بـه كارهـاي نـاممكن دسـت بزنـد، معم      گيرد كه در آن بايـد  مي  طوالني در پيش
 ؛ناپـذير غلبـه كنـد تـا مملكـت را نجـات دهـد        پاسخ را حل كند، و بر موانعي غلبـه  بي
معنوي، يعني براي نيل  قهرمان در گذر از جهل و خامي به بلوغ اجتماعي و: پاگشايي .2


هـاي بسـيار    اش، آزمـون  عياري از گروه اجتمـاعي  شدن به عضو تمام به پختگي و تبديل
: مجزاسـت  ةپاگشايي در اغلب مـوارد شـامل سـه مرحلـ    . گذراند دشواري را از سر مي


لگوي مـرگ   ا اي است از كهن نهوجو گو پاگشايي مانند جست. بازگشت و ،تغيير ،جدايي
ت به او وابسته است، بايـد  كه سعادت قبيله يا مل ،قهرمان: انبالگرد. 3و  ؛هد دوبارو تول


گـرين و  (خيـزي را بـه زمـين برگردانـد      گناهان مردم را بدهد و حاصـل  ةبميرد تا كفار
بهرام از . دارد وجودوجو و پاگشايي  جست ،در اين بخش داستان .)166: 1385ديگران، 


 ،با ديدن پير .جدايي شكل گرفته است .كرده استآغاز را وجو  زده و جست  رونيكاخ ب
هـاي قهرمـان و اعمـالش در     ويژگـي . گردد مي بازو به كاخ  گيرد در او صورت مي تغيير


از مجـازات   بعدوجو و پاگشايي و  روشني پيداست و پس از پايان جست وجود بهرام به
رود  رام به غاري ميطوري كه به ؛گيرد و غلبه بر آن، بالگردان هم شكل مي) سايه( وزير


الگـوي   كاركرد اصلي نمادها در اين بخش مربوط است بـه كهـن  . آيد و ديگر بيرون نمي
  .آيد كه در ادامه مي خردمند پيرقهرمان كه ذكر شد و 


 »كه بايد انديشه چندانكرد  /پيشه جفااز بد گنبد «زماني كه بهرام ): بيابان(رون از كاخ يب
تنگ چو شه «و ) 4543 -  4542 بيت/ 606: 1384نظامي، ( »ردره به سامان كار خويش نب«و 


بهـرام از كـاخ يـا     .)4544 بيـت  :همان( »شدي به شكار برونسواره  يك /آمدي ز تنگي كار
. زنـد  وجو بيرون مي جانشيني و سكون است، براي تغيير و جست نوعي نماد يك كه به ،خانه
عنصـري كـاركردي در پيرنـگ دارد و    بيابـان  . مخالف كاخ سبز بهـرام، بيابـان اسـت    ةنقط


انگـاري و نوميـدي اسـت     بيابان نماد مـرگ و نيسـت  . ستا شدنش نيز از همين سو نمادينه
وجـويي   جست ؛شود جا آغاز مي وجوي بهرام از اين جست .)165: 1385 ،گرين و ديگران(


  .روان ةغلبه بر ساي و خواهي براي دفع بال و عافيت
 ةكـنش حيـوان كـه نشـان    : شـود  اً از دو جنبه بررسي مـي نمادگرايي شكار طبيعت: شكار


پاي خداوند گرفتن رد وجوي صيد و پي جست وهاي پليد است؛  بردن جهل و گرايش بين از
كـه ذهـن    حـالي  در ،حكايت از بهرام در اين بخش). »شكار«ذيل : 1384گربران، و  شواليه(


كـاركرد نمـاد در بخـش     ←( ،آمـده دارد  ها و شر و آشوب پيش شي ناشي از ناشناختهمشو
بيـت  / 606: 1384نظـامي،  ( »تا ز دل هـم بـه خـون بشـويد خـون     «رود  ، به شكار مي])2[
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در ايـن بخـش    ازير ؛تأثير و كاركرد نماد شكار در پيرنگ داستان نقشي حياتي دارد). 4547
ايـن   ،طور كه ذكـر شـد   همان. شود وجوي او براي پاسخ به معماها آغاز مي است كه جست


رفـت حكايـت نقشـي     ها در پي آن يتأمل است كه هر دودرخور ار از دو منظرِ نمادين شك
زده و سـردرگم   بردن جهل و يافتن خداونـد بـراي غلبـه بـر ذهـن آشـوب       بين از: مهم دارد


  :شاه ضروري است بهرام
 غصه را دست بست و غـم را پـاي    كرد صيدي چنـان كـه بـودش راي


  )4548بيت  :همان(
خواست تا سـوي خانـه گـردد بـاز       پلنگ و شـير و گـرازچون ز صيد


  )4549بيت  /607 :همان(


ها  ساناست، دشمن و حريف ان نماد خداي شر »پلنگ« جالب است كه ،از سويي ديگر
نمـاد غايـت    »شير«و ) »پلنگ«ذيل : 1384گربران، و  شواليه( و نماد غرور ،و خدايان خوب


بهـرام بـا شـكار    . دي داردچنين كاركر هم »گراز«و ) »شير«ذيل : همان(غرور و خودپرستي 
مغـرور و   ،هسـاي  ةسـبب غلبـ   بـه  ،وشوي نفس خـود اسـت كـه    درپي شست ،واقعدر ،ها آن


  .خودپرست شده است
وجوي  جست. رود آب مي شود و پي تشنه مي ،وجو و پس از شكار در جست بهرام: آب


  :برد و نقشي مهم دارد حكايت را پيش مي آب پيرنگ
ــود     كــه تاختــه بــودنآتــك و تــاب ز در ــه ب ــنگي گداخت ــزش از تش  مغ
 تـر يافـت   آب تا بـيش جسـت، كـم     رد آن زمــين بـشـتــافترد بر گـ گ


  )4551 -  4550بيت / 607: 1384نظامي، (


. و باروري و رشـد اسـت   ،د دوباره، تطهير و رستگاريمرگ و تول ،راز خلقت آب نماد
آب حيات در بخش  ←(رفته  از دست اه آب حياتش رامبه .)162: 1385گرين و ديگران، (
  .دادن سايه نياز دارد را براي تطهير و شكست]) 1[


. داردكند كه نقشي مهم در پيرنـگ   وجو، بهرام دودي را مشاهده مي جست در اين: دود
  :كند آن را در ابياتي وصف مي نظامي


 ســـر بـــرآورده در گـــرفتن مـــاه     ديـــد دودي چـــون اژدهـــاي ســـياه
ــيچ ــه پـ ــر كوهـ ــه بـ ــانكوهـ ــيچ  كنـ ــك بسـ ــعود فلـ ــر صـ ــانبـ  كنـ
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ــد  آن دود گر چه ز آتش خواست:گفت  ش آب بايــد خواســت ا هاز فروزن
ــد   رگَخَ  چون بـر آن دود رفـت گـامي چــند ــيده بلنـ ــد بركشـ ــي ديـ  هـ


  )4555 -  4552بيت / 607: 1384نظامي، (


. چـه دود عـود و بخـور   و  چه دود قرباني باشـد  ؛ارتباط زمين و آسمان است دود نماد
عنصـري   پس از تطهيـر، اينـك،  . شود به طرف دود برود متقاعد مي  گونه است كه بهرام اين


 ،كنـد و ايـن دود   او را بـاز  ان بيايد تا بتواند گـره بازنشـدني  قهرم تواند به ياري ماورايي مي
  .تواند نمود آن باشد مي ،سبب ارتباط با آسمان به


پيرنگ حكايت  بلكه در كل ،تنها در اين بخش ين پير خردمند نهكاربرد نماد: پير خردمند
  :شود آغاز مي) شبان پير(خردمند  پاگشايي قهرمان از يافتن پير. بسيار ضروري است


ــز     ســوي خرگــاه رانــد مركــب تيــز ــبح مهرانگي ــو ص ــري چ ــد پي  دي
ــتش   پيـــر چــون ديــد ميهمــان، برجســت ــه پرس ــت   ب ــان دربس ــري مي  گ


  )4559 -  4558 بيت: همان(


از  ،»... ،بينش دروني پيرو ل، دانش، تأم« فمعرو نماد تجسم اصل روحاني  ،پير خردمند
كند كه قهرمان  پير هميشه زماني ظهور مي. لحاظ خصوصيات اخالقي هم شايان توجه است


الت عميق يـا فكـري ميمـون    و فقط تأماست گرفته  بار قرار در وضعيتي العالج و مصيبت
توانـد خـود    اما چون قهرمان به داليل دروني و بيروني نمـي . از آن خارج كند تواند او را مي


آيد؛ يعني  مي اين كارها را بكند، دانش الزم براي جبران اين كاستي به شكل فكري مجسم در
  بــه نقــل از 165: 1385گــرين و ديگــران، (شــكل همــين پيرمــرد مــددكار و بافراســت  بــه


C. G. Yung, The Archetypes and the Collective Unconscious(. چو صبح مهرانگيز« پير «
صـفات نيكـي در صـورت و سـيرت      و صاحب چه ذكر شد منطبق بر آن داردهايي  ويژگي
  :شود كه اگر مهمان دست به نان نبرد رنجور مي طوري ؛نواز است ن وي مهما. است


ــه   هرچه در خانه داشت ماحضـري ــرد الب ــري پيشــش آورد و ك  گ
  )4562بيت  /607 :1384نظامي، (


ــه چــو ــانش ــدن ــبان را دي ــارة ش  شــربتي آب خــورد و دســت كشــيد  پ
 درسـت  بـه پــرسم، خبـر دهـي    چهآنز  نان آنگهي خورم كـه نخسـت:گفت


  )4566 -  4565 بيت: همان(
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ــت ــر گف ــاروي:پي ــوان زيب  چه رفت موي به مـوي گويمت آن  اي ج
  )4568بيت : همان(


بتواند بر او آيد تا  ه به ياري قهرمان مياستان رمزي سگ و گرگ و گلير با دپ ،روي هر به
  . سايه غلبه كند و مملكت خويش را از آشوب برهاند


سـگ  . ر شـده اسـت  حكايت رمـزي ذكـ   كل، هگل گرگ و و ماده در داستان سگ: سگ
چـين يـا    گرگ رمزي از خاقـان  شاه و ماده وزير، شبان رمزي از بهرام روشن رمزي از راست


كـه بـا شـهوت خـود     دانست شبان  بدكار ةتوان ساي سگ را دوباره مي. شوب كشور استآ
  :خواهد مملكت را به آشوب و سياهي بكشاند مي


ــرĤك  گرگــي ز دور ديــدم چســتمــاده  ســتس مــد و شــد ســگش براب
  )4593بيت / 608: همان(


ــ م  آمـــد و خفـــت و آرميـــد تـــنش ــر ح ــقه ــنش الس ــر ده  كوت ب
 القدوم خدمت خـويش ست حقج  ود ز پـيشگرگ چون رشوه داده ب


  )4598 -  4597 بيت: همان(


نسان و مراقب منزل خير است، زيرا سگ ياور نزديك ا :نمادگرايي سگ دووجهي است
حيوان نجـس و پسـت    ،در اين حالتكه، گرگ و شغال  ةخانواد است و هم شر ؛ امااوست


جـا   ي ارتباط نـدارد و در همـه  خاص جغرافياي ةاين مفاهيم به هيچ محدود. شود انگاشته مي
، ايـن   )J. P. Roux( ژان پـل رو  ةبه عقيد .)»سگ«ذيل : 1384گربران، و  شواليه(رواج دارد 


و مفيد  اميسگ را ح ،دوگانگي در نماد سگ در تفكر مردمان آسيا وجود دارد كه از سويي
رانـده از درگـاه    ةآن را ملعـون خـدا و نهايتـاً شـيطاني و فرشـت      ،دانند و ازسـوي ديگـر   مي
هنگام  ،جاست كه بعضي تاتارها عقيده دارند كه خداوند جالب اين .)615: همان(انگارند  مي


ا سگ خود را به دشمن فروخت ام ؛شيطان كرد اظت انسان از شرخلقت، سگ را مأمور حف
  .)615، 614: همان(هبوط انسان شد  سبب باعثو به همين 


ــت  ن اآو  بـــر امانـــت خيـــانتي بردوخـــت ــائني بفروخ ــه خ ــي ب  مين
  )4607بيت  /608 :1384نظامي، (


البته سـگ نيـا يـا    . شود گونه است كه تأثير نماد سگ در كاركرد حكايت روشن مي اين
  :اي شهواني دارد جنبه تاحديشود كه  ميدر نظر گرفته قهرماني 
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 دســت گــرگ بمانــد اي را بــهگلــه  سگ ملعون بـه شـهوتي كـه برانـد
  )4601بيت : همان(


كشتن هفت مـرد   اين كار معادلزيرا  ؛كشتن سگ حرام است ،در برخي جوامع اسالمي
 .)»سـگ «ذيـل  : 1384گربـران،  و  شـواليه ( سـگ هفـت جـان دارد   هـا،   آناعتقاد به . است
چـرا شـبان سـگ را    : يابد هاي حكايت نيز پاسخي درخور مي جاست كه يكي از پرسش اين


ـ   تدا نكشت و دست و پايش را بهمان ا دان بست و آويزانش كرد تا خودش جـان بدهـد؟ ب
  .شده است ي ميكه كشتن سگ حرام تلق سبب 


ــت ــاخ درخـ ــه ز شـ ــگي آويختـ  بسته چون سنگ دست و پايش سخت  سـ
  )4557بيت  /607 :1384نظامي، (


ــداني ــكنجه زنـ ــردمش در شـ ــده   كـ ــده بنـ ــد بنـ ــا كنـ ـــي تـ  فرمانـ
 مـن اسـت   اب گوسـفند بلكه قصـ   بنـد مـن اسـتراهسگ من گـرگ


ــت  آو  بـــر امانـــت خيـــانتي بردوخـــت ــائني بفروخ ــه خ ــي ب  ن امين
ــرد از چنــين بنــد  رخصت آن شد كه تا نخواهد مـرد  جــان نخواهــد ب


  )4608 -  4605بيت / 608: همان(


. هايي گفته شد نكته» گرگ ماده«مورد كاركرد در ،»سگ« در قسمت نمادگرايي: گرگ ماده
شاه  بار بر مملكت بهرام ود روشن چيرگي آشوب و شهوت زيانگرگ بر گله نيز نم ماده ةغلب


  :گرگ نماد شهوت و ميل جنسي و هرزگي است ماده. شاه است خود بهرامآن كه نمود است 
ــاده ــتم ــدم چس ــي ز دور دي  ســتسمــد و شــد ســگش برابــر Ĥك  گرگ


 ســگ دويــدش بـــه مهربــاني پــيش  زباني خـويشخواند سگ را به سگ
ــ ــرد او گشــت وگ ــي    افشــاندرد مــيگَ ــوس م ــه دب ــه دم و گ ــد گ  جنبان


ــرين گــرگ نشســت ــر س  كام دل رانـد و رفـت كـار از دسـت      عاقبــت ب
ــنش ــد تـ ــت و آرميـ ــد و خفـ ـكوت بــر دهــنش   مهــر حــقّ   آمـ السـ 


  )4597 -  4593 بيت: همان(


گوسفند در  .)34: 1380هال، ( و فروتني است ،گناهي، شكيبايي بي بره تجسم: گوسفند
رعيتي  ؛هستت هم رعي عرض رعيت دارد و البته نماد ي همكاركرد ،بخش از حكايت اين


اند و هميشه بايد منتظر تغيير در پادشاه باشند تا از  زجر ديده) پادشاه ةساي(دست وزير  كه به







  پيكر هفتكاركرد نماد در حكايتي از    64


  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال  ،نامة ادب پارسي كهن


زيرا زنـدگي   ؛شود تر مي نقش قهرمان در سلوك روحي برجسته ،رو اين از. آزارشان كم شود
سـبب   بـه  ،كه پادشاه بر وزير غلبه نكند ايـن گوسـفندان   تا زماني. ته استو بسه ات بيك مل


  .شوند ها مي گرگ شهوت سگ، اسير چنگال
 القدوم خدمت خـويش جست حق  گرگ چون رشوه داده بود ز پـيش
 پـــايش از بـــار دنبـــه آبلـــه بـــود  گوسفندي قوي كـه سـر گلـه بـود


 ه خورده بـود بسـي  چنين رشووين  تـرين نفسـيبرد و خوردش به كم
 دســت گــرگ بمانــد اي را بــهگلــه  سگ ملعون بـه شـهوتي كـه برانـد


  )4601 -  4598بيت / 608: 1384نظامي، (
سوم پاگشايي  ةگردد و مرحل به خانه بازمي ،بردن به رمز پير با پي ،گونه شد كه بهرام اين


  .شود يعني بازگشت انجام مي
كـه   ،شاه بهرام. گير است چشم »هفت«نمادين كاركرد  ،در اين بخش از داستان: هفت
را ) وجود خود بهـرام (مملكتش ) اش سايه(وزير  روشن خرد پير دريافته راست به ياري


فتـد و او را بـه    ا اش مي به آشوب و تباهي كشانده است، به فكر تنبيه سگ نفس يا سايه
كـت رو بـه آرامـش    كنـد و ممل  ديگر فرافكني نمـي سايه  ،از اين لحظه. اندازد زندان مي


وزيـر بـدكار    به دستوركه  همة كسانيبه نمايندگي از  ،شاه از هفت مظلوم بهرام. رود مي
كه در اين  ،بهرام. خواهد طلب داد كنند و شكايت خود را بگويند مي ،اند به زندان افتاده


چيـره شـده اسـت،    ) روشن راست(بدكار  ةيافته و بر ساي زمان به آب حيات خرد دست
  :كند دهد و آزادشان مي ميرا  دادشان


 آلـــود  كـــز دل دردنـــاك خـــون    شــه بــه زنــدانيان چنــين فرمــود
ــد كنــد  بنـــد خـــود را بـــدان كليـــد كنـــد  هــر كســي جــرم خــود پدي


ــديان ــرونبنـ ـــته بـ ــد جسـ  آمدنـــد از هـــزار شـــخص فـــزون  ز بنـ
ــر يكــي را ز حــال خــود پرســيد   ن جمله هفت شخص گزيـدآشاه از  ه


  )4658 -  4655بيت / 610: همان(
شـدن   وحدت سه و چهار، كاملدهندة  نشاننمادين،  اعداد نماد در بين ترين هفت، قوي


نماد خـود  (مملكت  ،در اين بخش .)164: 1385گرين و ديگران، (نظم مطلق است و دايره 
كه نمـادي از آشـوب    ،چين فرماست و خاقان سروسامان يافته و وحدت و نظم حكم) بهرام
  .رام پوزش خواسته استاز به ،است
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چه در بررسي نمادها در اين بخش حكايت گفتـه شـد، خواننـده بـا حركـت،       بنا بر آن
» وس بهـار ميتـ « روشني بازتاب و نظم سروكار دارد كه به ،جنبش، سفر تا رسيدن به وحدت


ميتـوس  «يعني حركت از  ،سمت جهان آرماني جهان واقعي به فراي حركت از جانب. است
كه  ،ت اصليشخصي. داند مي» ميتوس بهار«اصلي  ةصرا مشخ ،»ميتوس تابستان«به » ستانزم


هـاي   طريق چـرخش ، ازاست تهديدآميز جهانِ واقعي به دام افتاده اي از مشكالت در شبكه
فـائق آيـد و بـه     اسـت   شود بر اوضاعي كه او را گرفتار كـرده  ق ميموف ،رنگدر پيمتفاوتي 


ادر بـه  غالباً پوچ و مضـحك اسـت و قـ   » ميتوس بهار« قهرمان در اين ضد. شادكامي برسد
گشـايي   كنش نهايي و گره .)359: 1387تايسن، ( مبارزه با قهرمان يا شخصيت اصلي نيست


در ) و بازگشـت  ،تغييـر  ،جـدايي (نمادهاي سفر . شود اين حكايت در اين بخش تكميل مي
  . عرض است خوان و هم هم» ميتوس بهار«بخش سوم حكايت، با 


  
  گيري نتيجه .5


 پيكـر  هفـت در مـذكور   د نمادها در سه بخش ساختار حكايتچه در بررسي كاركر بنابر آن
  :وردها حاصل شده استاگفته شد، اين دست


رنگ سبز بنا به نقش مهمي كـه  و برج حمل، آب حيات، باغ،  ،در بخش اول حكايتـ 
الگوي بـاززايش و   بازتاب كهناند و  اند، نمادينه شده و تكرار شده  در پيرنگ حكايت داشته


فـراي يـادآور    ريچـارد  هـاي  آرماني در الگوي ميتـوس  اين جهان. ندا تولد و زندگي آرماني
 .ميتوس تابستان است


سـايه بـر    ةغلبـ و  ،اصلي در بخش دوم حكايت، نمادهاي آشوب، ترس، اندوه ةـ مشخص
 در ايـن جهـان  . شود ميرو  خواننده با جهاني واقعي روبه. ت اصلي استساحت روح شخصي


جهـاني از   .شود زندگي مي انگيز هاي حيرت مغلوب پيچيدگي) مبهرا(اصلي   تشخصي ،واقعي
 .ميتوس زمستان است گر انبياين بخش حكايت . شود بشر ترسيم مي روي و ناسازگاري زياده


شود؛ سـفري كـه شـامل سـه      بخش سوم ساختار اين حكايت با سفر قهرمان آغاز ميـ 
تغييـر و   و كه در پاگشايي قرار دارد، جدايي ،اين سه بخش. اي قهرمان است بخش اسطوره
 گوسـفند و  ،نمادهاي مهم اين بخش آب، دود، پير خردمنـد، سـگ، گـرگ   . بازگشت است


ميتـوس  (به جهـان آرمـاني   ) ميتوس زمستان(واقعي  اين نمادها سفر قهرمان از جهان. است
و  ،ينـد تغييـر، سـفر   افراي، ايـن بخـش كـه داراي فر    بنا بر نظر. كنند را ترسيم مي) نتابستا


 .ميتوس بهار است گر انبيطرف جهان آرماني است  حركت به
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گشـايي اسـت كـه     و گره ،افكني گره ،حكايت مذكور داراي سه بخش ساختاري زمينهـ 
  .هاي تابستان و زمستان و بهار است ميتوس رگ بيان
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