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تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور
(با توجه به نظریة ژیلبر دوران)

چکیده
اسطوره از ديدگاه محققان به صورتهايي متفاوت تعريف شده و شاخصههايي متعدد براي
تعريف و يا تشخيص

اسطوره ووود دارد .در اين مقاله تعريف ما از اسطوره بنا بر ديدگاه

«ژيلبر دوران» نظريهپرداز معاصخرفرانسخوي اسخ ..اسطوره از نظر ژيلبر دوران ،مجموعهاي
ترکصب شده از نمادها ،کهنالگوها و محرکههاس ..همچنصن از نظر وي رابطهاي مصان تيصل
و اسطوره ووود دارد .به اعتقاد اسطورهشناسان ،از طرفي انسان مصل به واودانگي دارد و از
طرف ديگر زمان و گذر آن بزرگترين ترس انسخانهاسخ ..اسطوره براي از مصان برداشتن
اين زمان کشخخنده و رسخخصدن به واودانگي ،نقشخخي مه .دارد .اسخخطوره را ميتوان همچون
پخادزهري علصخه زمان و مرگ در نظر گرف ..بنا بر نظر ژيلبر دوران ،نصروي تيصل ميتواند
آثاري علصه مرگ خلق کند .حکص .نظامي يکي از خصالانگصزترين سخخخرايندگان در عرصخخخ
خصالپردازي به شخمار ميآيد .داستان بهرام گور نظامي ،داستاني سراسر مملو از نمادهاس..
در اين وسختار با بهرهگصري از نظري ژيلبر دوران و نصز بر اساس طبقهبندي و ساختاري که
ژيلبر دوران از تصاوير زمان (ترس) معرفي کرده ،نشان داده شده اس .که نظامي توانسته با
تيصل قوي خويش و خلق تصاويري بيبديل ،از بهرام چهرهاي آرماني ،مقدس و اسطورهاي
بصافريند.
کلیدواژهها :نظامي ،داسختان بهرام گور ،ژيلبر دوران ،اسطوره ،ساختارهاي منظوم روزانه و
منظوم شبان تيصلات.
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مقدمه

اسطوره از آن گونه واژههايي اسخ .که معناهايي ميتلف از آن برداشخ .ميشود .نامور مطلق در کتاب
درآمدي بر اسخطورهشخناسخي به طور مفصخل واژة اسخطوره را از منظر لغ.شخناسي بررسي کرده اس..
ايشخخان عنوان ميکند که امروزه اسخخطوره معادل مص 1.قرار گرفته اسخخ ..واژة مص .خود از واژة کهن
يوناني يعني مصتوس 2برگرفته شخده اسخ .و مصتوس به معناي رواي .و گاهي افسخانه به کار رفته اس..
بنا بر نظر ايشخخان و بصش ختر محققان ،اسخخاطصر از واژة يوناني هصسخختوري برگرفته شخخده اسخخ .و نه مص..
«بنابراين اسخخطوره معادل هصسخختوري به معناي تاريخ و داسخختان اسخخ ..متأسّ خفانه در ترومههايي که در
دوران متأخر صخخورت گرفته اسخخ .به واي اين که اسخخاطصر را معادل هصسخختوري در نظر بگصرند معادل
مص .در نظر گرفتهاند که شخخايد علّ .اصخخلي تووّه به مضخخامصن اين واژه در دورهاي بوده که اين
معادليابي انجام گرفته اسخ( ».نامورمطلق .)11 :1۳92 ،اسطوره از ديدگاه انديشمندان تعاريفي متفاوت
دارد .برخي از متفکّران غربي با گرايش به اصخخال .تاريخ و اسخخطورهزدايي از آنها ،اسخخطوره را متّه .به
بيمعنايي ميکنند؛ امّا «ژيلبر دوران» 3به اسخخطوره ارزش دوباره ميبيشخخد ،البته بدون اين که بيواهد
اصخال .تارييي را ناديده بگصرد .از نظر ژيلبر دوران رابطهاي مصان تيصّل و اسطوره ووود دارد« .اسطوره
و تيصّل همچون چهارراهي هسخختند که در آن مسخخايل تارييي ،اوتماعي و فلسخخفي با انگصزههاي
روانشخخناسخخي با ه .برخورد ميکنند . ...به همصن دلصل اسخخطوره نمونهاي بسخخصار خوب از سخخاختارهاي

تيصّل اسخ( ».عباسخي .)11 :1۳90 ،از طرفي ديگر ،دوران در کتاب سخاختارهاي انسخانشناسي تيصّل،
مقدّمه بر کهنالگوشخناسي عمومي ،اهمصّ .زمان را در تيصّل انسان نشان ميدهد .بنا بر باور او ،انسان با
تيصّل درمييابد که زندگياش به زمان محدود ميشخخود و متووّه اين حقصق .ميشخخود که «قادر نصسخ.
زمان ووود خود را براي همصشخخه کنترل کند . ...ژيلبر دوران با اين فرض که زمان در تار و پود انس خان
نفوذ دارد ،سخخعي کرد تا تأثصر زمان را بر ذهن انسخخان پصدا کند ... .به اعتقاد اسخخطورهشخناسخخان ،زمان براي
انسخخانهاي نيسخختصن ،همچون واقعصّتي گزنده در نظر گرفته شخخده اسخخ ،.زيرا گذر زمان با درد و رنج
ووودي و در نهاي .با مرگ مرتبط اسخخخ( ».همان .)3۳ :ژيلبر دوران براي گذر از اين رنج ،به نقش
مه ّ.اسخخطوره ميپردازد .وي اسخخطوره را همچون دارويي علصه زمان و مرگ ميداند و در حقصق .زمان
1- mythe
2- mythus
3- Gilbert Durand
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کشخنده را با داروي شفابيش اسطوره درمان ميکند .به اعتقاد دوران« ،شورش علصه مرگ ،از يک طرف
و کنترل زمان از طرف ديگر هر دو پشخخ .و روي يک سخخکه هسخختند .درحقصق .اين دو عمل نصروهاي
تيصّل و عکسالعملي دفاعي از طرف انسخخان علصه زمان و مرگ هسخختند» (همان« .)37 :اسخخطورهها در
انديشخ ژيلبر دوران نقشي مه .ايفا ميکنند چرا که مه.ترين تجلّي تيصّل در زبان ،اسطورهها هستند. ...
متجس خ.ترين شخخکل تيصّلي نصز محسخخوب ميشخخوند» (نامور مطلق،
ّ
اسخخطورهها با حضخخور زبان روايي،
« .)۳2 :1۳92حضخور اسطوره در نوشتار کاملاً تح .فرمان خواس.هاي نويسنده نصس ..باف .فرهنگي
در سطحي گسترده روي انتياب الگوهاي اسطورهاي تأثصر ميگذارد» (عبّاسي.)17 :1۳90 ،
بنا بر نظر ژيلبر دوران ،رابطهاي مصان تيصّل و اسخطوره ووود دارد و اسخطوره نمونهاي بسصار خوب
از سخخاختارهاي تيصّل اسخخ ..با تووه به اين که حکص .نظامي يکي از خصالانگصزترين شخخاعران اسخخ .و
بهرام گور در ادب پارسخي شخيصصتي اسطورهاي يافته ،به نظر ميرسد بتوان با بهرهگصري از ساختارهاي
نظام تيصل و بررسخي عناصخر تشکصلدهندة اسطوره از منظر ژيلبر دوران ،داستان بهرام گور نظامي را بر
طبق اين نظريخه تحلصخل کرد .در رابطخه بخا پصشخخخصنخ پژوهش بر پخاي نظري ژيلبر دوران کارهايي اند
صخخورت گرفته اسخخ ،.از ومله «تحلصل داسخختان سخخاداکو و هزار درناي کاغذي» از مصخخطفي صخخديقي،
«تحلصل صخورتهاي خصالي در شخخعر پايداري بر اسخخاس نقد ادبي وديد» از شخخريفي ولداني و شخخمعي،
«ترس از زمان نزد شخيصخص.هاي روايتي محمود دول.آبادي» از علي عباسي و عبدالرسول شاکري و
«نمادهاي منظوم روزانه و شبانه در شعر حافظ» از امصرحسصن ماحوزي.
بحث و بررسی

پصش از تحلصل داسختان رخروري اس .نگاهي گذرا به نظري ژيلبر دوران دربارة تعريف وي از اسطوره
و تيصل داشخته باشخص ..اسخطوره از نگاه ژيلبر دوران از سخه عنصخر اصخلي تشخکصل شده اس :.محرکه،
کهنالگو و نماد ( .)1تيصّل در نظري ژيلبر دوران از واژگان کلصدي اسخخ ..متفکّراني بزرگ و بنام از
ومله گاسخختون باشخخلار1و هانري کربن 2به مبحث تيصّل پرداختهاند ،ژيلبر دوران تح .تأثصر مسخختقص .و
غصرمسختقص .اين انديشخمندان تيصّل را سرچشم تمام تفکّر تعريف ميکند« .او ثاب .ميکند که تولصدات
تيصّل داراي معنايي ذاتي هسخختند که بازنمايي ما را از وهان تعصصن ميکنند .به اعتقاد او هسخخت تفکّر
1- Gaston Bashlar
2- Henry Corbin
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انسخاني از تيصّل شکل گرفته اس ..روش ژيلبر دوران در شناخ .تيصّل يک نويسنده ،مبتني بر بازيابي
قطبهاي تيصّلي و پصدا کردن رابط مصان قطبها و در انتها طبقهبندي آنهاسخ( ».عبّاسخي-۳9 :1۳90 ،
 .)00با روش علمي ژيلبر دوران ،خواننده قادر خواهد بود «بفهمد که چگونه ميتوان از ديدگاه تيصّل
به شبکهاي از صور قصاسي ،موروعي و سبک نوشتاري محاورهاي دس .ياف( ».همان.)۳ :
ژيلبر دوران ،براي تصخاوير هنري ارزشخي بسصار قا ل بود؛ پس از تحقصقات گسترده بر روي تصاوير
هنري به اين نتصجه رسخخصده بود که «تصخخوير -هر اندازه تنزّل يافته که بتوان تصخوّر کرد – در درون خود
حامل معنايي اسخخ .که آن معنا خارج از مفهوم تيصّلي ياف .نميشخخود .در نهاي .تنها معناي مجازي
اسخخخ .که گوياسخخخ ،.از نگاه او معناي حقصقي تنها يک مورد خاص و وزيي از وريان وسخخخص
معناييشخناختي اس .که واژهها (ريشهها) را وذب ميکند» (...« .)Durand, 1992: 19تمامي تفکّر به
روي تصخخويرهاي کلي اسخختوار اسخخ ،.نمونههاي آرماني نماهاي کلي يا امکانهاي عملي که ناخودآگاه،
تفکّر را ميپرورد .»...بنا بر نظري ژيلبر دوران« ،فوران انبوه تصخخويرها ،حتّي در مواردي با بصشخترين ابهام
و آشخفتگي ،همصشخه با منطقي با ه .مرتبط هسختند ،هر چند که آن منطق رعصف ،منطقي ک.مايه باشد»
(.)Ibid: 20
بر اسخاس اين تعريف ،ژيلبر دوران تمام تيصّلات انسخاني را در دو منظوم بسخصار بزرگ تقسص.بندي
ميکنخد :منظومخ روزان تيصّلات و منظوم شخخخبان تيصّلات .ژيلبر دوران يک سخخخري از تصخخخاوير را
زيرمجموع منظوم روزانه و يک سخخري تصخخاوير را زيرمجموع منظوم شخخبانه قرار ميدهد .رويکرد
وي در مورد تصخخاوير ،الهام گرفته از کارکردهاي عکسالعملشخخناسخخي اسخخ ..روش ژيلبر دوران براي
طبقهبندي تصخخاوير به اين شخخکل اسخخ .که وي عکسالعملهاي غالب را دسخختهبندي ميکند؛ وي با
شخخناسخخايي «گروههاي نماديني که با حرک.ها يا ژسخخ.هاي اصخخلي در ارتباط هسخختند و همچنصن
وسخ.وووي اشخصاي برگزيدهاي که به دور آنها يک سخري از نمادها سعي ميکنند به صورت طبصعي
متجلّي شخخخوند» (عباسخخخي )31 :1۳90 ،خوشخخخههاي تيصّلي را به دسخخخ .ميآورد .او بدين روش،
مجموعههايي از نمادها که يک درونماي کهنالگويي مشختر را گسخترش ميدهند و نصز ه .شکليها
يا دو قطبيها را از مصان تصاوير تعريف ميکند.
منظوم روزانه دو گروه از تصخاوير را در مقابل ه .قرار ميدهد؛ تصخاوير گروه نيسخ ،.تصاويري
اسخ .که ترس زياد از زمان را نشخان ميدهد و تصخاوير گروه دوم ،تصاويري اس .که آرزوي پصروزي
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و غلبه بر ارخطراب از زمان و مصل بالا رفتن و گذر کردن از شخرايط انسخاني را نشان ميدهد .تصاويري
که ترس از گذر زمان را نشخخان ميدهد ،در حقصق .به اين دلصل اسخخ .که انسخان به صخورت ناخودآگاه
گذر زمان را حس ميکند ،در نتصجه خود را به مرگ نزديکتر ميبصند ،اين تصخخاوير خود را به صخخورت
()2

سخه نماد نشان ميدهند :نمادهاي ريي .حصواني ،نمادهاي ريي .تاريکي ،نمادهاي ريي .سقوطي

(نمادهايي با ارزشگذاري منفي) .انسخخان براي گذر از اين ترس عکسالعمل موقعصّتي را انتياب کند
که اين عکسالعمل ها خود را به سخخه صخخورت نمادهاي وداکننده ،نمادهاي روشخخنايي و نمادهاي
عرووي( )۳نشخخان مي دهند (نمادهايي با ارزشگذاري مثب .).در حقصق .اين واکنش ،گونهاي عمل
وبرانيِ انسخخان به اين موقعصّ .اسخخ ..طبق نظر ژيلبر دوران ،در منظوم روزانه ،دو قطب مثب .و منفي
به هصچ عنوان با يکديگر تعامل برقرار نميکنند.
در منظوم شخخبان تيصّلات نصز تمامي تصخخاويري که تولصد ترس ميکنند بار ديگر تکرار ميشخخوند ،با
اين تفاوت که همه چصز به گونهاي تلطصف و تقريباً تهي از ترس ميشخخود .به عنوان نمونه ،حصوانهاي
اهلي و رام واي حصوانهاي درنده و وحشخي را ميگصرند و يا تصخوير دريده شدن با پوزة حصوان درنده
به صخورت بلعصده شخدن تغصصر شخکل مييابد ،تصخوير دهشتنا سقوط تبديل به تصوير حرکتي رو به
پايصن منتها آرام و قابل کنترل ميشخود .نويسخخنده براي نشخخان دادن اينکه همه چصز تح .کنترل اسخخ .از
کلمات تکراري اسختفاده ميکند .تيصّل شخب ،تاريکي و ظلم .در منظوم روزانه همصشخه با ترسي زياد
همراه اسخ ،.امّا همصن تصوير شب در منظوم شبانه تلطصف ميشود و حال .شهواني به خود ميگصرد.
بنا بر آنچه ژيلبر دوران ميگويد ،با ظاهر شخخدن اين تصخخاوير در تيصّل ،تيصّلکننده خود را به شخخکل
ناخودآگاه از گذر زمان حفظ ميکند و به شخخکل تيصّلي زمان را به کنترل خود درميآورد .ژيلبر دوران
براي نشخخان دادن بهتر اين دو منظومه و موشخخکافي بصشخختر تصخخاوير تيصّل ،در درون منظوم روزانه
سخخاختاري به نام «سخخاختارهاي ريي.پريشخخي يا قهرماني( »)0و در دل منظوم شخخبانه دو سخخاختار به نام
«سخاختارهاي ترکصبي يا دراماتصک( »)7و «سخاختارهاي اسرارآمصز يا آنتي فرازتصک( »)1را قرار ميدهد .وي
هر کدام از اين ساختارها را نصز به چهار ساختار ديگر تقسص .ميکند (.)3
حکص .نظخامي در مصان رواي .زندگي بهرام گور هف .افسخخخانه گنجانده اسخخخ ..اگرچه در ظاهر با
برداشختن اين هف .افسخانه خللي در داسختان وارد نميشود ،با تأمّل و نگاهي دقصق درخواهص .ياف .که
شخاکل اصخلي و واسط ۀ العقد اين گردنبند زيباي بهرامنامه همصن هف .افسخانه اسخ.؛ با مقايس ابتدا و
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انتهخاي رواي .بهرام ،خواننده تحوّلي بزرگ در درون بهرام مشخخخاهده ميکند .پرداختن به تحلصل هف.
افسخخخانه بنا بر نظري ژيلبر دوران در اين مقال نميگنجد( ،)1بنابراين در اين مقاله تنها به تحلصل داسخخختان
بهرام گور پرداخته ميشخود .منظوم هف.پصکر را ميتوان در سه بيش سازماندهي کرد :بيش نيس.
که شخامل علاق شخديد بهرام به شکار گور و نصز کارهاي بروست قهرمان در ارتباط با شکار اس.؛ و نصز
نشخان دادن دلاوري و شخجاع .بهرام که ونب با خاقان چصن و برداشختن تاج از مصان دو شخصر شرزه از
نمونههاي آن اسخخخ ..بيش دوم رفتن بهرام به هف .گنبد و شخخخنصدن داسخخختانهاي عبرتانگصز از زبان
شخاهدخ.هاس ..بيش سوّم به آگاهي رسصدن بهرام و رسصدگي به مظلومان و در انتها محو شدن بهرام
در غار اسخ ..در بيش نيسخ .رواي ،.عمل قهرمان به دور دو مصت( .ويژگي) ميگردد :مصت .شکار و
مصت .ونخب .بهرام مجهز بخه انواعي گونخاگون از نمخادهاي وداکننده اسخخخ .که نشخخخاندهندة قدرت و
ونگنخدگي اوسخخخ ..اين نمخادها عبارتند از :کمان تصراندازي ،شخخخمشخخخصر و ناچخ .حرف قهرماني بهرام
همچون مبارزهاي دا مي علصه «صخخورتهاي گوناگون زمان» سخخازماندهي شخخده اسخخ ..صخخورتهاي
گوناگون زمان در اين رواي .به کمک نمادهاي با ارزشگذاري منفي و مثب .نشخخان داده شخخده اسخخ..
اينک به عنوان شاهد مثال ابصاتي ذکر ميشود.
روزي بهرام براي شخخکار گور به صخخحرا ميرود و گوراني بسخخصار شخخکار ميکند .در اين مصان ماديان
گوري نظر او را ولب ميکند .شخخاعر در ابصاتي چند به توصخخصف اين ماديان گور ميپردازد .بهرام که از
ديدن اين گور به وود آمده اس .به دنبال آن ميرود تا اين که:
تخخا بخخه غخخاري رسخخخصخخد دور از دشخخخخ.

کخخه بخخر او پخخاي آدمخخي نخخگخخذشخخخخ)902( .

چخخون درآمخخد شخخخخکخخارزن بخخه شخخخخکخخار

اژدهخخا خخخفخختخخه ديخخد بخخر در غخخار ()90۳

کخخوهخخي از قخخصخخر پخخصخخچ پخخصخخچ شخخخخده

بخخر شخخخکخخار افخخگخخنخخي دلخخصخخر شخخخخده ()900

آتشخخخخي چخخون سخخخخصخخاه دود بخخه رنخخب

کخخاورد سخخخخر بخخرون ز دود آهخخنخخب ()907

چخون درخختي در او نخخه بخخار و نخخه برگ

مخخالخخک دوز و مخخصخخانخخجخخي مخخرگ ()901

غخخخاري

وخز هخخلخخاکخخش نخخه در وهخخان کخخاري ()903

بخخچخخ گخخور خخخورده سخخخخصخخر شخخخخده

بخخه شخخخخکخخارافخخگخخنخخي دلخخصخخر شخخخخده ()909

شخخخخه چخخو بخخر رهخخگخخذر بخخلخخا را ديخخد

اژدهخخا شخخخخد کخخه اژدهخخا را ديخخد ()910

از مخخصخخان دو شخخخخا هخخاي خخخدنخخب

وسخخخخ .مخقرارخخخخهاي فرا آهنخخب ()911

دهخخخنخخخي چخخخون دهخخخانخخخ

سال پنجاه.
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در کخخمخخان سخخخخنخخصخخد تخخوز نخخهخخاد

بخر سخخخصخخاه اژدهخخا کخمخصخن بگشخخخخاد ()913

اژدهخخخا ديخخخده بخخخاز کخخخرد فخخخرا

کخ مد از شخخخسخخخ .شخخخاه تصر دوشخخخا ()911

هر دو چشخخمه در آن دو چشخخ .نشخخسخخ.

راه بخخصخخنخخش بخخر آفخخريخخنخخش بسخخخخ)919( .

سخخخنخخان سخخخفخختخ شخخخخاه

سخخخفتخه شخخخد چشخخخ .اژدهخاي سخخخصاه ()920

چخون کخخه مصخخدان بر اژدهخخا شخخخخد تنخخب

شخخخخه درآمخخد بخخه اژدهخخا چخخو نهنخخب ()921

نخخاچخخيخخي رانخخد بخخر گخخلخخوش دلخخصخخر

چخون بخر انخخدام گخخور پخخنخخج خ شخخخصر ()922

اژدهخخخا را دريخخخد کخخخام و گخخخلخخخو

نخخاچخخ هشخخخخ.مشخخخخ .شخخخشپهلو ()92۳

بخخانخخگخخي از اژدهخخا بخخرآمخخد سخخخخيخخ.

در سخخخر افتخخاد چون سخخختون درخخخ)920( .

سخخخخر بخخه آهخخن بخخريخخد از اهخخريخخمخخن

کشخخختخخه و سخخخر بريخخده بخخه دشخخخمن ()921

از دُمخخش بخخرشخخخخکخخافخخ .تخخا بخخه دمخخش

بخخچخ گخخور يخخافخخ .در شخخخخکخخمخخش ()923

چخخنخخبخخري کخخرد پخخصخخش يخخزدان پشخخخخ.

کخاژدهخخا کشخخخ .و اژدهخاش نکشخخخ)929( .

بخخه دو نخخو

اين ابصخات بخه منظومخ روزان تيصّلات اختصخخخاص دارد .در ابتدا نمادها با ارزشگذاري منفي ظاهر
ميشخخوند و زماني که قهرمان پصروز ميشخخود ،نمادها با ارزشگذاري مثب .به صخخحنه ميآيند .نمادهاي
ريي .حصواني به سخخه صخخورت خود را نشخخان ميدهد :الف :تصخخوير حصوان تيصّلي :اژدها ،ب :تصخخوير
حصوان ،قسخخخمتي از بدن حصوان و يا رفتار حصوان :گورخر ،نهنب ،پنج شخخخصر ،دريدن ،دُم ،چنبري کردن
پشخخخ ،.پ :تصخخخاوير کا وتصک :آتش ،دود ،دوز  ،بانب زدن .نمادهاي ريي .تاريکي :غار ،کوهي از
قصر ،سخصاه دود ،سخصاه اژدها و کور کردن چش.هاي اژدها ،ژيلبر دوران کورشدگي را از نمادهاي ريي.
تاريکي محسوب ميکند .نمادهاي ريي .سقوطي :در سر افتادن ،سر بريدن.
قهرمان داسخختان براي از مصان بردن بدي از نمادهاي وداکننده اسخختفاده ميکند .بهرام از مصان تصرهاي
خدنب ،دو شخا که همچون مقرارهاي بودند انتياب و در چش .اژدها فرو ميکند ،اژدها را با ناچيي
ميدرد و سخخرش را با شخخمشخخصر از بدنش ودا ميکند .يکي از ويژگيهاي منظوم روزانه اين اسخخ .که
قهرمان براي مبارزه با دشخمن ،خود را شخبصه دشخمن ميکند و يا خود را مجهز به سخلاحي شخخبصه سلا
دشمن ميکند؛ در ابصات بالا مشاهده ميکنص .که بهرام براي مبارزه با اژدها خود شبصه اژدها ميشود.
از بُعد نمادين ،اژدها نصرويي اهريمني اسخخ .به همصن وه .قهرمان بايد آن را نابود سخخازد تا بتواند
به انديشخههاي خدايي خود بنردازد و بدين وسصله خود را پا کند .به همصن دلصل بهرام پس از شکس.
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دادن و نابود کردن اژدها يزدان را سخناس ميگويد .از ديدگاه روانشناسي و از نظر يونب «غاري که ه.
دايرهوار اسخخخ .و ه .تاريک و رازآمصز ،نمادي اسخخخ .شخخخناخته شخخخده از قلمرو ناخودآگاهي و دنصاي
ناشخناخت درون . ...در هف .پصکر بر دهان اين غار اژدهايي نشخسخته و بهرام براي رسصدن به غار ،يعني
براي شخخناخ .دنصاي تاريک درون ،راهي وز درگصري با اژدها ندارد .آگاهي ،رهايي و آزادگي او در بند
اين اژدهاسخ ..نبرد با اژدها ،درگصر شدن با ارزشهاي درونيشدة وامعه و در بازپسصن تحلصل شکس.
دادن مخادر ،بريخدن از بنخد نخاف کودکي و رهصدن از هم بندها و زنجصرهايي اسخخخ .که کودکي بر پاي
آدمي مينهخد و راه را بر بزرگ شخخخدن و اسخخختقلخال از ديگران ميبندد» (ياوري .)1۳7 :1۳11 ،امّا اگر
بيواهص .بر طبق نظري ژيلبر دوران به اين تصخخاوير بنگري ،.اژدها حصواني تيصّلي اسخخ« .و از بعد رواني
ميتوان گفخ .حضخخخور اين حصوان تيصّلي در تيصّل راوي ،نشخخخان از ترس انسخخخان از گذر زمان دارد»
(عبّاسخخي .)103 :1۳90 ،در نتصجه قهرمان داسخختان با از مصان بردن اين حصوان تيصّلي ميخواهد بر ترس
خود غلبخه کنخد و در ادامخه ميبصنص .کخه بهرام بخه درون غخار ميرود؛ تصخخخوير غخار يکي از نمخادهاي
عصنيسخازي تصخوير پناهگاه اس .که اين تصوير مربوط به تيصّل خلوتگاه اس ..به عقصدة ژيلبر دوران،
«تجلّي اين تصخاوير وفاداري محک .به آرامش اوّلصه ،زنانه (يعني رح .مادر) و هضمي را نشان ميدهد»
(همان .)11۳ :بهرام براي رسخخخصدن به آرامش و در امان بودن به غار پناه ميبرد تا براي مدّتي خود را از
گذر زمان محفوظ بدارد .تنب و کوچک بودن غار نصز يادآور نمادهاي خلوتگاه دروني اس:.
شخخخخه دگخخربخخاره در گخخرفخختخخن گخخور

شخخخد در آن غخخار تنگنخخاي بخخه زور ()9۳2

در انتهاي داستان نصز ميبصنص .که بهرام دوباره به غار پناه ميبرد.
چون قخدر مخايخه شخخخد بخخه سخخخيتي و رنج

يخخافخخ .گنجي و برفروخخخ .چو گنج ()9۳۳

خسخخخخروانخخي نخخهخخاده چخخنخخديخخن خخخ.

چخخون پخخري روي بسخخختخخه از مخخردم ()9۳0

گخخورخخخان را چخخو گخخور در خخخ .کخخرد

رفخخ .از آن گورخخخانخخه ،پي گ .کرد ()9۳7

شخخخخه چخخو بخخر قفخخل گنج يخخافخخ .کلصخخد

و اژدهخخا را ز گخخنخخجخخيخخانخخه بخخريخخد)9۳1( ،

آمخخد از تخخنخخگخخنخخاي غخخار بخخرون

گشخخخخ .وخويخخاي راه و راهخنخمون ()9۳3

اين ابصات نشخخاندهندة حرک .تيصّلي شخخاعر از منظوم روزانه به منظوم شخخبانه اسخخ ..در منظوم
شخخبانه به تصخخاوير ظرف و مظروف ها با تصخخاوير تداخلشخخونده ميرسخخص.؛ در اين ابصات ،غار به خُمي
تشخخبصه شخخده که گويي قهرمان درون آن واي گرفته و در آنجاسخخ .که به گنج ميرسخخد .درحقصق .اين

سال پنجاه.
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«گنج خود اوسخخخ ..چنصن گنجي را بهرام در پخايان حماسخخخه با ورود به غار به آنجا بازميگرداند .زيرا
گنج ،سخرشخ .شاهانه ،گوهر ويژة کيخسرو ،پادشاه مقدّس اس .که به بهرام گور رسصده اس ..گنجي
اس .که به اين ترتصب به زهدان مادر خا بر ميگردد» (بري.)2۳0 :1۳17 ،
پس از پشخ .سخر گذاشختن تصاوير و نمادها با ارزشگذاري منفي نوب .به نمادها با ارزشگذاري
مثب .ميرسخخد .بهرام پس از يافتن گنج از غار تاريک به وهاني روشخخن بازميگردد .به اين ترتصب نماد
رييخ .تخاريکي وخاي خود را بخه نمخاد رييخ .روشخخخنايي ميدهد .همان طور که ميدانص ،.عروج با
نمادهاي ريي .روشخنايي پصوند دارد .بهرام پس از آن که از غار بصرون ميآيد صورت هف .پصکر را در
قصخخر خورنق ميبصند .هف .شخخاهدخ .را طلب ميکند .رفتن بهرام از گنبدي به گنبد ديگر و شخخنصدن
داسخخختخانهاي پندآموز همان عروج معنوي بهرام اسخخخ .و از لحاظ معنوي از هف.اقلص .آسخخخماني بالا
ميرود .البته لازم به ذکر اسخخ .که اين عروج ،با عرووي که ژيلبر دوران تعريف کرده متفاوت اسخخ،.
در اينجا با نمادهاي عرووي روبهرو نصستص ،.بلکه اين عروج ،عرووي معنوي اس..
تصخخاوير حصوانات در بهرامنامه بهوفور ديده ميشخخود و ميتوان گف .ريي .حصواني از پررنبترين
تصخاويري اسخ .که در اين داسختان ديده ميشخود .حضخور تصخاوير ريي .حصواني ،نشان از حضور
کهنالگوي حصواني در روان شخخاعر دارد .هنگامي که بهرام متووّه ميشخخود که پصري خسخخرو نام به واي
او بر تي .پادشاهي نشسته در نامهاي خطاب به ايرانصان مينويسد:
وخخاي مخخن گخخر گخخرفخخ .غخخدّاري

عخخنخخکخخبخخوتخخي تخخنخخصخخد بخخر غخخاري ()1191

اژدهخخايخخي رسخخخخخصخخد بخخر در غخخار

وانخگخخه از عخنکبوت خواهخخد بخخار ()1199

مخخور کخخي وخخنخخس وخخبخخر خخصخخل بخخود

پشخخخخه کخخي مخخرد پخخاي پصخخل بود ()1200

گخخور چخخنخخدان زنخخد تخخرانخخه دلخخصخخر

کخخه نخخنخخالخخد سخخخنخخصخخد مهرة شخخخصر ()1201

خخخر کخخه بخخا بخخالخخغخخان زبخخون گخخردد

چون بخه طفلخان رسخخخد حرون گردد ()120۳

مخخن چخخو شخخخخصخخر وخخوان ولخخايخخ.گخخصخخر

وخاي من کي رسخخخد بخخه روبخخه پصر ()1210

شخاعر ،قهرمان داستان را در قدرت و نصرومندي به حصوانات بزرگوثه تشبصه کرده و دشمنش را به
حصواناتي ناتوان و رخخعصف .از ديگر قسخخم.هاي بيش نيسخخ .که مملو از تصخخاوير نمادين اسخخ،.
تصاوير برگرفتن بهرام تاج را از مصان دو شصر اس..
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تخخاج زر در مخخصخخان دو شخخخخصخخر سخخخخصخخاه

چون بخخه کخخام دو اژدهخخا يخخک مخخاه ()1217

مخيزدنخخد آن دو شخخخصخخر کخخصنخخه سخخخگخخال

بخر زمخصخن چخون دو اژدهخخا دنبخخال ()1213

فخختخخوي آن شخخخخد کخخه شخخخصخخردل بخخهخخرام

سخخخوي شخخخصران کند نيسخخخ .خرام ()1231

سخخخر صخخخخد شخخخصخر کخنخخده بخخود ز يخخال

بود عمرش هنوز بصسخخ .و دو سخخال ()1231

در کخخمخخر چسخخخخ .کخخرد عخخطخخف قخخبخخا

در دم شخخخصر شخخخد چو بخخاد صخخخبخخا ()1231

بخخانخخب بخخرزد بخخه تخخنخخدشخخخخصخخران زود

وز مخخصخخان دو شخخخخصخخر تخخاج ربخخود ()1239

چخون کخخه شخخخصخخران دلخخصخخرياش ديخخدنخخد

شخخخصرگصري و شخخخصرياش ديخخدنخخد ()1210

حخخمخخلخخه بخخردنخخد چخخون تخخنخخومخخنخخدان

دشخخخنخه در دسخخخ .و تصد در دنخخدان ()1211

شخخخخه بخخه تخخأديخبشخخخخان چو ر ي افگنخخد

سخخخر هخر دو بخخه زير پخخاي افگنخخد ()121۳

پخنخجخخهشخخخخان پخخاره کخرد و دنخخدان خرد

سخخخر و تخخاج از مصخخان شخخخصران برد ()1210

تمام نمادهاي زمان با ارزشگذاري منفي در اين ابصات آمده اسخ ..نماد ريي .حصواني :شصر ،اژدها.
تصخاوير کا وتصک :در دم شخصر شخدن چو باد صبا ،بانب برزدن و حمله بردن .نماد ريي .تاريکي :شصر
سخخصاه .نماد ريي .سخخقوطي :سخخر هر دو به زير پاي افکند .بنا بر تفسخخصر مايکل بري« ،دو وانور نظامي
نشخانههاي دو فرومايگي خشخ .و آز هسختند و تاج مصان دو شخصر عبارت اسخ .از گوهر سرش .خود
قهرمخان که گويي مصان دو آروارة دهان بزرگ يک اژدها ،بلعندة گنج دروني نفس ،قرار گرفته اسخخخ .و
بايد آن را رهانصد» (بري.)119 :1۳17 ،
در تيصّل شخاعر ،شخصر درّنده با صخف .سصاه همراه شده و نکت بروسته اين که شاعر بارها شصر را به
اژدها تشخبصه ميکند .در حقصق .نبرد بهرام با شخصر همان نبرد بهرام با اژدهاسخخ .و اين دو شصر ولوهاي
تازه از اژدهاسخ« ..تصوير حصوانات تيصّلي دو ونب اصلي از زمان را معرفي ميکنند .1 :گذر و حرک.
زمان .2 ،نابود کردن همه چصز از طريق زمان و تصخخوير حصوان تيصّلي اين دو ويژگي را در خود دارد.1 :
حصوان چصزي اسخخخ .که داراي ونبوووش اسخخخ ،.فرار ميکند و نميتوان او را گرف .2 ،.از طرفي
حصوان همان چصزي اسخخ .که ميدرد و پاره ميکند و درنتصجه ميکشخخد» (عبّاسخخي .)1۳ :1۳90 ،قهرمان
براي از پاي درآوردن شخصران بايد مجهّز به همان دلصري و شخجاع .شصر شود ،به همصن خاطر نظامي از
تعبصر (شصردل بهرام) استفاده ميکند.
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همان طور که پصشتر گفته شخخد ،عمل قهرماني بهرام به دور دو مصت( .ويژگي) ميگردد :مصت .شخخکار
و مصت .ونب .راو به مصت .شخکار بهتفصخصل صخحب .شخد و امّا مصت .ونب؛ هنگامي که شاه بهرام خبر
لشکرکشي خاقان چصن را ميشنود ،با تدبصري که به کار ميگصرد وي را ميفريبد:
شخخخخاه بخخا خصخخخ .حخخقخخهسخخخخازي کخخرد

مخخهخخره پخخنخخهخخان و مخخهخخرهبخخازي کخخرد ()1132

آتشخخخي خواسخخخخ .خصخخخ ،.دودش داد

خخخواب خخخرگخخوش داد و زودش داد ()113۳

بخخر سخخخرش نخخاگخخهخخان شخخخبخخصخخيخخون برد

گخخرد بخخالخخاي هخخفخخ .گخخردون بخخرد ()1137

در شخخخخبخخي تخخصخخره کخخز سخخخخصخخهکخخاري

کخخرد بخخا چشخخخخ.هخخا سخخخخصخخهمخخاري ()1131

شخخخخبخخي از پخخصخخش بخخرگخخرفخختخخه چخخرا

کخوه و صخخخحخرا سخخخصخخهتر از پر زا ()1133

گخفختخصخي صخخخخد هخزار زنخگي مسخخخخ.

سخخخو به سخخخو ميدويد تصد به دسخخخ)1131( .

در شخخخخبخخي عخخنخخبخخريخخن بخخديخخن خخخامخخي

کخخرد بخخهخخرام وخخنخخب بخخهخخرامخخي ()1111

بخخر دلخخصخخران چخخصخخن گشخخخخاد عخخنخخان

حملخهبر گخه بخه تصد و گخه بخه سخخخنان ()1112

از خخخدنخگخش کخخه خخخاره را ميسخخخفخخ.

چشخخخ .پخرهصز دشخخخمنخخان ميخفخخ)1110( .

کشخخخخ .چخنخخدان از آن سخخخنخخاه بخخه تخصر

کخخه زمصن نرم شخخخد ز خون چو خمصر ()1119

صخخخخبخخت چخخون تخخصخخد آفخختخخاب کشخخخخصخخد

طشخخخ .خون آمخخد از سخخخنهر پخخديخخد ()1191

از بسخخخي خخون کخخه خخون خخخدايش مرد

ووي خون رفخخ .و گوي سخخخر ميبرد ()119۳

وز بسخخخخي تخخن کخخه تخخصخخد پخخي مخخيکخخرد

زُهخره صخخخفخرا و زهخخره قخخي ميکرد ()1190

تخخصخخر مخخار وخخهخخنخخده در پخخصخخکخخار

بخخد بود چون وهنخخده بخخاشخخخخد مخخار ()1197

در هخ .افگنخخدشخخخخان بخخه صخخخخدم خ تصد

گخفختخي او بخخاد بود و ايشخخخخان مصد ()1300

تمام واژهها و عبارتهاي به کار رفته در اين ابصات ايجاد ترس و وحشخخ .ميکند :واژگان خصخخ،.
شخبصيون ،آتش ،ونب ،شخب تصره و تکرار واژة خون و ...تماماً وابسخته به قطب منفي هستند .نمادهاي
ريي .حصواني :خرگوش و مار و زا  .تصخاوير کا وتصک :ناگهان شبصيون زدن ،بلند شدن گرد و خا ،
سخوبهسخو دويدن صد زنگي مس ،.حمله بردن .تصاوير ريي .تاريکي :توصصف شبي تصره ،شبي که از
پر زا ه .سخخصاهتر اسخخ ،.شخخبي عنبرين؛ منتها منظور شخخاعر در اين وا بوي خوش عنبر نصسخخ ،.بلکه
سخصاهي آن مراد اسخ ..منظور از خفتن چشخ .دشخمنان کور شخدن آنان اس .و کورشدگي از تصاوير
ريي .تاريکي محسخوب ميشخود و نصز واژة خون .تصخاوير ريي .سخقوطي :کشتن و رييته شدن و

111

وستارهاي نوين ادبي (ادبصات و علوم انساني سابق)

شمارة اوّل

واري شخدن خون .تمام تصخاوير ترسخنا و تلخ اس ،.حتّي آمدن صبت؛ تعبصر شاعر از آمدن صبت نصز
منفي اس ..صبت به ونبوويي تشبصه شده که تصد کشصده و آسمان را خونصن کرده اس..
بر اسخخاس نظري ژيلبر دوران «منظوم روزانه اسخخاس خاً منظومهاي تضخخادي اسخخ ..منظوم روزانه دو
گروه بزرگ از تصخخاوير را در مقابل يکديگر قرار ميدهد :تصخخاوير گروه اوّل که به معناي ترس زياد از
زمان اسخ.؛ و تصاوير گروه دوم که آرزوي پصروزي و غلبه بر ارطراب از زمان و مصل بالا رفتن و گذر
کردن از شخرايط انسخاني اس( ».همان .)12 :در تيصّل شاعر تنها راه رهايي از دشمن نبرد قهرآمصز اس..
به باور او در وريان اين رويارويي بهرام با شخبصيون زدن و با اسختفاده از ونبافزارهاي برنده و کنشخي
قهرآمصز ميتواند پصروز شخود .در صخورتي که در نصم دوم داسختان بهرام ،از آن وايي که تيصّل شاعر در
منظوم شخخبانه در وريان اسخخ ،.بهرام بدون درگصري و ونب به پصروزي ميرسخخد .با بررسخخي و تحلصل
بيش نيسخ .منظوم بهرام نامه مشخي

شخد که سخاختار نظام تيصّلي شاعر بصشتر متمايل به منظوم

روزانه اسخ :.علاق شخديد بهرام به شخکار گور خر؛ کشتن بهرام به يک تصر شصر و گور را؛ کشتن بهرام
اژدها را و گنج يافتن؛ برگرفتن بهرام تاج را از مصان دو شخخصر؛ شخخکار گورخر و دوختن گوش و سخخ.
گورخر با يک تصر؛ نبرد بهرام با خاقان چصن.
قهرمان منظوم روزانه «هرگز سخخرنوشخخ .محتوم را نميپذيرد و به عکس به مقابل با آن بر ميخصزد
و سخعي ميکند اين سخرنوش .را مغلوب کند» (عبّاسي .)172 :1۳90 ،قهرمان همواره در وس.وووي
فتت و پصروزي اسخخ .و واکنشخخي قهرمانانه و قهرآمصز دارد .در حقصق .قهرمان با صخخورتهاي ميتلف
زمان به نبرد ميپردازد .از بُعد روانکاوي و طبق نظر يونب نصز «زيرسخاخ .هف .پصکر در نصم نيس،.
داسخختان نبرد بهرام اسخخ .با نصروهاي سخخرکش و ناشخخناختهاي که هر يک بر پارهاي از روان او فرمان
ميرانند» (ياوري.)1۳۳ :1۳11 ،
بيش دوم داسختان مربوط به زماني اسخخ .که بهرام دختر پادشخخاهان هف .اقلص .را خواسخخته و هف.
گنبد که هر يک به رنب سخصارهاي که خاص آن روز هفته و آن اقلص .اسخ .براي بهرام شاه ساخته شده
و شخاهدخ.ها را در آن واي داده و هر روز هفته را نزد يکي از اين شخاهزاده خان.ها ميرود و از صبت
تا شخب با او به نشخاط و عصش ميگذراند و شخبهنگام داستاني از شاهدخ .ميشنود و پس از شنصدن
داسختان ،عروس شخبستانش را در آغوش ميگصرد و ميخسند .از بُعد روانکاوي« ،گوش فرا دادن بهرام
قصخههاي فرشختههايي دگرگونسخاز که راه به در شدن از اين آوردگاه را بر او آشکار ميکنند آزمون
به ّ
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خود شخدن بهرام اسخ .و دس .يابياش به کمال و تمامصّتي که از شناخ .دنصاي درون سر بر ميکشد»
(همان) ،امّا اگر بيواهص .بر طبق نظري ژيلبر دوران تحلصل کنص ،.ميتوانص .بگويص .سخخفر بهرام به گنبدها،
که شخرو آن از گنبد سخصاه اسخ .و پايان آن به گنبد سخنصد خت .ميشخود ،سفري عرووي اس ..ژيلبر
دوران در عمق منظومخ روزانخه «نمخادهخاي عرووي را معرفي ميکنخد که به وسخخخصل آنها انسخخخان به
حکمرانياي اوراني( )9ميرسخخخد ،تروصحاً ميتوان گف .به حکمراني آسخخخماني ميرسخخخد؛ وانگهي اين
نمادهاي عرووي نصز ،پصروزي و فتت قدرت اولص انسخان را در آسخمان نشان ميدهد .قدرتي که با پصروز
شخدن از بهش .از دس .داده بود» (عبّاسي .)17 :1۳90 ،در نتصجه قهرماني (بهرام) که در بيش نيس.
داسختان با نمادهاي با ارزشگذاري منفي دس .به گريبان بود حال با نمادهاي با ارزشگذاري مثب .در
ارتباط اسخخ ..در بيش نيسخخ( .منظوم روزانه) که ترس از زمان صخخورتهايي تهديدکننده به خود
گرفتخه بود (نمادهاي با ارزشگذاري منفي) حال براي وبران اين ارخخخطراب درونياي که با تصخخخاوير
حصواني ،تاريکي و سخقوطي ملموس شخده بودند ،صورتهاي تهديدکننده واي خود را به صورتهاي
ديگر زمان يعني نمادهاي عرووي و تماشايي ميدهند.
همان طور که ميدانص ،.بهرام در روز آدينه به گنبد سخخخنصد (نماد روشخخخنايي) ميرود و با نور پصوند
برقرار ميکند« .بعد از نمادهاي عرووي نوب .به نمادهاي تماشخخايي ميرسخخد که از انسخخان تماشخخاچي
درس .ميکنند؛ اين نمادها ،نمادهاي مربوط به نور و اندامهاي نور را طبقهبندي ميکنند» (همان).
گفخخ :.اصخخخل تو چصسخخخ .گفتخخا :نور

گفخ :.چشخخخ .بخد از تو گفتخا :دور ()0210

پ

از طرفي ديگر ،هر يخک از اين سخخخراهخا و گنبخدهخا نماد خلوتگاه دروني را در ذهن زنده ميکنند.
قهرمان داسخختان (بهرام) که در بيش نيسخخ .داسخختان مصان نمادهاي با ارزشگذاري منفي گرفتار شخخده
بود براي رسخخخصخدن به آرامش نصاز به پناهگاه دارد .بهرام با رفتن به اين خلوتگاهها در حقصق .خود را از
چنگال زمان حفظ ميکند .نکت بروسخته اين که درون هر يک از اين خلوتگاهها يک شاهدخ( .عنصر
مخادينه ،زن) ووود دارد و در پايان هر داسخخختان ،بهرام با در آغوش گرفتن (پصوند با) آن شخخخاهدخ .به
خواب ميرود (منظوم شبانه).
نکتهاي ديگر که نشخان ميدهد تيصّل شاعر از منظوم روزانه به منظوم شبانه سوق پصدا کرده اين اس.
که بهرام هر روز لباسي به رنب آن گنبد ميپوشد و صبت تا شب را همراه با شاهدخ .به شادي و نشاط و
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مينوشي ميگذراند؛ رنب ها ،شادي و نشاط ،عکسالعمل تغذيهاي و حال .شهواني همگي از خصوصصّ.
منظوم شبانه اس..
نکت قابل تووّه ديگر اين که بهرام با شرو فصل زمستان به سوي گنبدها ميرود:
روز خخخانخخه ،نخخه روز بسخخخختخخان بخخود

کخخاولخخصخخن روزي از زمسخخخختخخان بخخود ()11۳9

تخخاب سخخخخرمخخا کخخه بخخرد از آتخخش تخخاب

آب را تخخصخخد و تخخصخخد را کخخرد آب ()1107

و زمان بازگش .بهرام از گنبدها با شرو فصل بهار گره خورده:
چخخون بخخه تخخثخخلخخصخخث مشخخخختخخري و زحخخل

شخخخاه انج .ز حوت شخخخد بخه حمخل ()00۳1

سخخخخبخخزة خضخخخخروش وخخوانخخي يخخافخخ.

چشخخخمخ آب زنخخدگخخانخخي يخخافخخ)00۳2( .

يکي از زيرمجموعههاي منظوم شخبانه ،سخاختارهاي ترکصبي اسخ« ..اين نو ساختارها سعي دارند
مصان ارخخخداد از طريق عامل زمان (مثلاً بهار ،تابسخخختان ،پايصز ،زمسخخختان) ارتباط برقرار کنند .اين پصوند را
ميتوان به نوعي کنترل زمان يا کنترل سخخرنوشخخ .به حسخخاب آورد ...نمادهاي مربوط به سخخاختارهاي
ترکصبي تمخامخاً چرخهاي هسخخختند .اين نمادها به کمک آرزوي غلبه بر زمان و با اسخخختفاده از آهنبهاي
ميصخخخوص به زمان (براي نمونه آهنب شخخخب و روز ،آهنب زمسخخختان و بهار) به حرک .درميآيند»
(همان .)122 :حضخور زمانها نشخاندهندة اين اسخ .که زمانها در رواي ِ.تفسصرگون متن موثر هستند
و ايفاي نقش ميکنند.
با تووّه به اين تفسخخصر ميتوان نتصجه گرف .که شخخاعر بيدلصل به چرخ (زمسخختان و بهار) اشخخاره
نکرده ،بلکه «نزد بعضخي از هنرمندان ،زمسختان دورة مرگ نمادين اس ..زمستان فصلي اس .که در آن
فعلصّ.هاي کشخخخاورزي رو به کندي ميرود و در آن حرک .زندگي متوقّف ميشخخخود .در نظام تيصّلي
اين هنرمندان ،اين فصخخل ،زمان تنهايي ،بصماري و سخخوگواري اسخخ ..زمسخختان زماني اسخخ .که ارزشخخي
دوگانه در خود دارد :از يک سخخو مرگ و از سخخوي ديگر زندگي را در درون خود پنهان کرده اسخخ..
فصخلي اسخ .که پصامآور تغصصرات بزرگ اس( ».همان .)12۳ :در تيصّل شاعر ،قهرمان (بهرام) لازم اس.
براي غلبخه بر زمان به درون گنبدهاي گرم و آرامشبيش برود .پصش از آن که بيش سخخخوّم داسخخختان،
فروام کار بهرام ،را با تووّه به نظري ژيلبر دوران تحلصل کنص ،.در ابتدا لازم به نظر ميرسخخد مقدّمهاي در
باب چگونگي مرگ بهرام گور ذکر شخود .در مورد چگونگي مرگ بهرام رواي.ها بسصار ميتلف اس..
مورّخان نصز دربارة چگونگي مرگ بهرام با ه .اختلاف دارند؛ بصشخختر رواي.هاي تارييي در يک نکته
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اشخخترا دارند و آن به چاه افتادن و يا در باتلاق فرو رفتن بهرام اسخخ ..تنها فردوسخخي به مرگ طبصعي
بهرام اشخاره دارد و مورخاني از ومله عبدالعظص .ررخايي ،آرتور کريستنسن و همچنصن زرّينکوب در
اين مورد به نظر فردوسخي استناد ميکنند .مه.ترين منب فردوسي در قسم .مربوط به تاريخ ساسانصان،
کتاب معروف خداينامه اسخخ .و از آن وايي که «خداينامه سخخندي رسخخمي و متقن بوده ،از دوران
پادشخاهي بهرام گور تا زمان تألصف آن بصش از دو قرن نميگذشخته اس .و با تووّه به امان .فردوسي و
اعتبار و اصخخال .منب وي تا دلصلي محک .در دسخخ .نباشخخد ،ردّ گفتههاي او بسخخصار دشخخوار اسخخ».
(محجوب .)171 :1۳11 ،با تووّه به اين که «رمز عبارت از هر علام ،.اشخخخاره به کلمه ،ترکصب و
عبارتي اسخخ .که بر معني و مفهومي وراي آنچه ظاهر آن مينمايد دلال .دارد» (پورنامداريان:1۳1۳ ،
 .)0غار نصز در ادب فارسخي واژهاي رمزگونه اسخ ..بنا بر آنچه در تاريخ اديان نوشته شده ،غار همچون
کوه نماد محور و مرکز پرسختش اسخ ..مطابق اسخاطصر آشخور در برخي از دورههاي تمدّن ،بسخصاري از
غارها ،محراب به شخخمار ميرفته و در سخخنّ .شخخعري ،خلوت زاهدانه که براي پرسخختش و تمرکز در
عبادت انجام ميگصرد با غار تقارن يافته اسخخ ..پصامبر(ص) نصز براي عبادت به غار حراء ميرفتند و «بنا
بر شخاهنام فردوسخي ،کيخسخرو شاه افسانهاي پس از يک دوره پادشاهي شکوهمند و طولاني ،تاج و
تي .را رها ميکند و سخوار بر اسخب در دل توفاني از برف که براي همصشخه از چش .ديگران پنهانش
ميکند ،به کوهها پناه ميبرد» (بري.)2۳2 :1۳17 ،
اسخخخخب در غخخار ژرف رانخخد سخخخخوار

گنج کصيسخخخروي رسخخخخانخخد بخخه غخخار ()0197

در وسخختاري چند در فرهنب ايران تحوّل اسخخاطصر بر چند پايه اسخختوار اسخخ :.الف) دگرگوني
ب) شخخکسخختگي پ) ادغام ت) ورود عناصخخر بصگانه .بر طبق اين تقسخخص.بندي ،در واق داسخختان ناپديد
شدن بهرام در غار و چاه با داستان ناپديد شدن کيخسرو ادغام شده اس..
بنا بر آنچه گفته شخد ،غار وايگاهي مقدّس اس .و بهرام گور نصز از ديد نظامي پادشاهي معمولي
نصسخ ،.بلکه پادشخاهي افسخانهاي و مقدّس اسخ.؛ در نتصجه ،او نصز همچون کيخسرو و قدّيسان به
درون غار ميرود .محجوب با تووّه به آنچه نظامي رواي .ميکند «ناپديد شخخخدن بهرام را به عاملي
ماوراء طبصعي نسخخب .ميدهد و مرگ او را نه مرگ که ورود به عالمي ديگر قلمداد ميکند» (محجوب،
.)17۳ :1۳11
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امّا بهراسخختي هدف نظامي از اين که پايان کار بهرام را بسخخصار متفاوتتر از مورّخان تعريف ميکند
چصسخ .شخايد نيسختصن موردي که به ذهن ميرسخد اين باشخد که نظامي شخاعري داستانسُراس .نه
مور  ،در نتصجه ميتواند هر گونه که ميخواهد داسخختانش را به پايان برسخخاند .امّا چرا در تيصّل او بهرام
بايد در غاري رود و داسختانش اين گونه رازآمصز به پايان برسخد اينجاس .که بار ديگر اه ّمصّ .تيصّل و
اين که چرا شخخاعر چنصن تيصّل کرده اسخخ .پررنب ميشخخود .قهرمان شخخاعر ،شخخاه ايران اسخخ .و نظامي
شاعري وطنپرس .و ايراندوس:.
هخخمخخه عخخالخخ .تخخن اسخخخخ .و ايخخران دل

نصسخخخخ .گوينخخده زين قصخخاس خجخخل ()۳70

چخخون کخخه ايخخران دل زمخخصخخن بخخاشخخخخد

دل ز تخخن بخخه بخخود يخخقخخصخخن بخخاشخخخخد ()۳71

از طرف ديگر نظخامي در زمخاني ميزيد که شخخخماري از حوادز از ومله اختلافات شخخخديد امراي
سخخخلجوقي و درافتخادن آنهخا بخه وخان يکديگر و رخخخعف آنان ،غلب غلامان و اتابکان ،حملات وديد
زردپوسختان به ارارخي ايران و نصز بيثباتي اورا  ،شصرازة امور حکومتي و اوتماعي را از ه .گسسته و
راحتي و امنصّ .گذشخته را از مردم سخلب کرده اسخ ..به همصن وه ،.بازگشخخ .به زمان سخخاسانصان و
شخکوه ايران ،وي را از اين آشخوب در امان نگاه ميدارد .در تيصّل شاعر ،بهرام شاهي اس .با دراي .و
شخجاع ،.درسخ .برعکس حکماي زمان نظامي .شخاهي اسخ .با قدرت که ميتواند اورا کشور را
سخر و سامان دهد .بهرام براي شاعر شيصصّتي اسطورهاي و چهرهاي آرماني اس ..بنابراين پايان زندگي
چنصن شخيصخصّتي نصز بايد رمزنا باشخد .قهرمان داستان او نه در باتلاق ميافتد نه در چاه و نه حتي در
بسختر ميمصرد .نظامي براي حفظ شاه ايران از مرگ (گذر زمان) ،او را به درون غاري رهنمون ميکند و
ميخواهد بهرام نصز همانند کيخسرو شاهي واويد باقي ماند.
دلاشخو بيشخي از زبان رمزي افسخانهها را به مضخمون ديرند اختصخخاص داده اس ..بنا بر نظر وي،
«محصخولات تيصّل ما از منب احساسات حقارت و مذلّتمان نشئ .ميگصرند ،براي بررسي تيصّل ميبايد
آن احسخاسخات را مطالعه کرد .آن احساسات بيشمارند ،امّا بعضي اساسياند و بعضي ديگر ثانوي  ...از
مجمو عقدههاي ما ،يک احسخخاس حقارت عمده و اعظ .بصرون ميزند که در واق محور اصخخلي نظام
ابداعات و مووب اسخاسي ارطرابها و احساس ناامني ماس .و آن ترس از مرگ اس ..امّا اين ترس
از راه روع .به اصخخل يا بنا به اصخخل بازگشخخ .پذيري در تيصّلات ما مجموعهاي از مضخخامصن ميآفريند
که با اصخخل ديرند و ديموم .مربوطند .در اسخخاطصر بزرگ ارباب انوا  ،انديشخخ ديرند و دوام به شخخکل

سال پنجاه.
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وعدة بعث بعد از موت درميآيد .آن اسخاطصر ،انسان واويد و بيمرگ را نمايش ميدهند که اين اذن را
يافته که در مجد و شوک .خدايان (اساطصري و ارباب انوا ) تا ابد انباز باشد» (دلاشو.)11 :1۳11 ،
بخا تووّه به اين مضخخخمون ،به نظر ميرسخخخد نظامي نصز در تيصّل خويش به منظور غلبه بر ترس از
مرگ و گذر از شخرايط انسخاني ،قهرمان اسخطورهاي داستانش را اين گونه واويد ساخته اس ..شاعر در
شخخر رفتن بهرام به غار گويي به دو نو تصخخويرپردازي ميپردازد :واژگان و عباراتي که به دور محور
شي

شاه ميچرخد همراه با نوعي رمزگونگي و قداس .بصان ميشود و به هصچ ووه منفي نصس:.

عخخاقخخبخخ .گخخوري از کخخنخخارة دشخخخخ.

آمخد و سخخخوي گورخخان بگذشخخخ)0113( .

شخخخخاه دانسخخخخ .کخخان فخخرشخخخختخخه پخخنخخاه

سخخخوي مخخصخنخوش مخينخخمخخايخخد راه ()0111

بخخخود غخخخاري در آن خخخخرابسخخخخختخخخان

خوشخخختر از چخاه يخ بخخه تخخابسخخختخان ()019۳

شخخخخخاه را غخخخار پخخخردهدار شخخخخخده

و او ه .آغوش يخخار غخخار شخخخخده ()0191

بخخانگي آمخخد کخخه :شخخخخاه در غخخار اسخخخخ.

بخخازگرديخخد ،شخخخاه را کخخار اسخخخ)0911( .

آن کخخه او را بر آسخخخمخخان رخخخ .اسخخخخ.

در زمصن بازوسخختنش سخخي .اسخخ)0921( .

در زمخخصخخن وخخرم و اسخخختخخيخخوان بخخاشخخخخد

و آسخخخمخخاني بر آسخخخمخخان بخخاشخخخد ()0923

امّا تصخخاويري که در خصخخوص نشخخان دادن حال و فکر سخخناه و اطرافصان شخخاه اسخخ .همگي منفي
اسخ ..چرا که اطرافصان و حتّي مادر شاه گمان ميبرند شاه مرده اس .و يا اتّفاقي ناگوار برايش ر داده
به همصن وه .تصاوير ترس از زمان (مرگ) در اشعار طنصنانداز ميشود:
خخخاصخخخخگخخانخخي کخخه اهخخل کخخار شخخخخدنخخد

شخخخاهوويخخان درون غخخار شخخخدنخخد ()0912

غخخار بخن بسخخختخخه بخود و کخخس نخخه پخخديخخد

عنکبوتخخان بسخخخي ،مگس نخخه پخخديخخد ()091۳

صخخخخد ره از آب ديخخده شخخخسخخخختخخنخخدش

بلکخه صخخخد بخخاره بخخاز وسخخختنخخدش ()0910

چخخون نخخديخخدنخخد شخخخخاه را در غخخار

بر در غخخار صخخخف زدنخخد چو مخخار ()0917

ديخخخدههخخخا را بخخخه آبتخخخر کخخخردنخخخد

مخخادر شخخخخاه را خخخبخخر کخخردنخخد ()0911

مخخادر آمخخد چخخو سخخخخوخخختخخه وخخگخخري

وز مصخخان گمشخخخده چنخخان پسخخخري ()0913
()09۳2

مخخادر خخخون ز وخخور مخخادر خخخا

کرد خود را بخخه درد و رنج هلخخا

چخخون تخخبخخش بخخرزد از دمخخاغخخش وخخوش

آمخخد آواز هخخاتخخفخخصخخش بخخه گخخوش ()09۳۳

کخخاي بخخه غخخفخخلخخ .چخخو دام و دد پخخويخخان

شخخخصخر مخرغخخان غخصخخب را وويخخان ()09۳0
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نمخادهاي ريي .حصواني :عنکبوت ،مگس ،مار ،دام و دد .تصخخخوير کا وتصک :ووش برزدن ،پويان.
نمادهاي ريي .سخقوطي :آب ديده رييتن .تصاوير منفي :سوخته وگر بودن ،وور ،درد ،رنج و هلا .
در تيصّل شخخاعر بهرام آن قدر مقدّس اسخخ .که نبايد در خا به دنبال او گشخخ ،.بلکه او همچون ديگر
قدّيسان آسماني اس .و وايگاه او آسمان اس( .نماد عرووي):
آن کخخه او را بر آسخخخمخخان رخخخ .اسخخخخ.

در زمصن بازوسخختنش سخخي .اسخخ)0921( .

در زمخخصخخن وخخرم و اسخخختخخيخخوان بخخاشخخخخد

واسخخخمخخاني بر آسخخخمخخان بخخاشخخخخد ()0923

يکي از سخاختارهاي منظوم شخبانه سخاختارهاي اسخرارآمصز اسخ ..ساختارهاي اسرارآمصز نصز چهار
سخاختار را پوشخش ميدهد؛ يکي از اين ساختارها ،وابستگي فرد به وهان و پصوند و ذوب شدگي کامل
با دنصا را نشخخخان ميدهد .تغصصر و تحوّل بهرام به يک وارونگي يا برعکسشخخخدگي قبلي که در ارتباط با
اعمال قهرمانياش اسخ .بسختگي دارد؛ يعني اين که اگر قبلاً عملکننده بود ،الان پذيرنده اس ..بهرام در
ابتداي داسخخختان به شخخخکار گورخر ميپرداخ ،.امّا در انتهاي داسخخختان با واگذار کردن خود به گورخر
پذيرنده شده اس ..او اين بار به دنبال گورخر ميرود امّا نه براي شکار:
عخخاقخخبخخ .گخخوري از کخخنخخارة دشخخخخ.

آمخد و سخخخوي گورخخان بگذشخخخ)0113( .

شخخخخاه دانسخخخخ .آن فخخرشخخخختخخه پخخنخخاه

سخخخوي مخخصخنخوش مخينخخمخخايخخد راه ()0111

گخخور در غخخار شخخخخد روان و دلخخصخخر

شخخخخاه دنبخخال او گرفتخخه چو شخخخصر ()0190

بهرام در انتها به درون غار ميرود و گويي با طبصع .که غار وز ي از آن اسخخ .پصوند برقرار ميکند،
آن را در آغوش ميگصرد و ديگر از غار بصرون نميآيد و از آن ودا نميشود:
شخخخخخاه را غخخخار پخخخردهدار شخخخخخده

و او هخخ.آغوش يخخار غخخار شخخخخده ()0191

يکي ديگر از تصخاوير تداخل شخونده در منظوم شخبانه ،تصاويري اس .که به دور صورتي از مادة
مادرانه متمرکز شخخده اسخخ« ..تجلّي اين تصخخاوير وفاداري محک .به آرامش اوّلص زنانه (يعني رح .مادر)
را نشخخان ميدهد» (عبّاسخخي .)1۳90 :11۳ ،در اين داسخختان نصز ما با کنش داخل شخخدن بهرام درون غار
مواوه هستص .و شاعر تصوير مادر را بروشني در ابصات آورده اس:.
هخر وسخخخخد را کخخه زير گردون اسخخخخ.

مخادري خخخا و مخخادري خون اسخخخ)0921( .

مخخخادر خخخخون بخخخنخخخرورد در نخخخاز

ازو سخخخختخخانخخد بخخاز ()0929

مخخادر خخخا

سال پنجاه.
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گخخرچخخه بخخهخخرام را دو مخخادر بخخود

مخخادر خخخا

12۳

مخخهخخربخخانتخخر بخخود ()09۳0

مخادر بهرام پس از اين کخه آواز هاتف غصبي را ميشخخخنود مهر از فرزند برميگصرد و او را به آغوش
مادر زمصني ميسخنارد .به نظر نگارنده ،شخاعر در نشخان دادن تصخاوير پاياني از شيصصّ .اسطورهاياش
شاهکار آفريده اس .و اين شاهکار نتصج تيصّل قوي حکص .نظامي اس..
تحلصل داسخختان بهرام از بُعد روانکاوي نصز صخخحّتي بر اين ادعاسخخ« :.سخخصر زندگي بهرام گور در
هف.پصکر با مراحل سخخهگان خودشخخناسخخي و تفرد در روانشخخناسخخي يونب ،يعني سخخازگاري با خود،
پصوسختگي با وهان و يگانگي با کصهان ،منطبق اس( ».ياوري )39 :1۳11 ،تصاوير مربوط به ساختارهاي
اسخخخرارآمصز نمخادهخاي خلوتگخاه را در ذهن زنخده ميکننخد .بر طبق نظريخ دوران ،نمخادهاي خلوتگاه
دربرگصرنده هسختند .فضخاهاي بسته و مقدّس يکي از نمادهاي اين گروه به حساب ميآيد؛ بنا بر آنچه در
سطور پصشصن ذکر شد ،غار در ادب فارسي وايگاهي مقدّس به شمار ميآيد .در حقصق .رفتن بهرام درون غار
نشخانگر اين مطلب اس .که بهرام شاهي مقدّس اس .و بايد به وايگاهي مقدّس نصز بازگردد .دلصلي ديگر که
نظامي را بر آن داشخخته تا داسخختان قهرمان اسخخطورهاياش را با رفتن وي در غار به اتمام برسخخاند ميتواند
نظر به اين مسخأله باشخد که «رستاخصز که از بطن مرگ ،حصات ميآفريند بسصاري از اقوام را بر آن داش.
تا زادگاه افسخخخانهاي خدايان خويش را ،پناهگاهي شخخخبصه دخمه و مغا و مدفن يعني غار يا شخخخکاف
صخيره و کوه بدانند ،به سخان زادگاه مصترا .به علاوه در زبان و آيصن رموز ،غار و شکاف (و از راه قصاس
همخ محخلهخاي تاريک) مترادف و ه.معني اندام زنانگي شخخخدهاند که انعقاد اسخخخرارآمصز نطفه در آنجا
صخخخورت ميگصرد . ...در اينجا مرگي واقعي که دو هسخخختي را از ه .ودا ميکند ،غرض نصسخخخ ،.بلکه
منظور مرگي رمزي اسخخ .که مصان دو مرحله از يک حصات ،فاصخخله مياندازد» (دلاشخخو.)100 :1۳11 ،
بهرام در درون گنبدها با آنصماي خود به سخخازگاري ميرسخخد و نابهنجاري و گسخخسخختگي وايش را به
وحدت و هماهنگي ميدهد .در پارة دوم داسخختان شخخاهد آرامش و يگانگي هسخختص.؛ بهرام از درون به
بصرون ميآيد و اين بار با وهان پصوند مييابد .بهرام پارة دوم فردي به مراتب فهص.تر و هشخخصارتر اسخخ.
و در انتهاي داسخختان بار ديگر شخخاهد پصوند هسخختص ،.امّا اين بار پصوند با نصروهاي کصهاني .بهرام به درون
غاري بيانتها ميرود .قهرمان داستان نظامي با پصوستن به نصروهاي کصهاني واويد ميماند.
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نمادهای منظومة روزانه در داستان بهرام گور
منظومة روزانة تخیّلات
با ارزشگذاری منفی

با ارزشگذاری مثبت

نمادهای ریخت حیوانی:

نمادهای جداکننده:

حیوان :گورخر ،نهنب ،تشخخبصه رقصب به عنکبوت و مور و کمان تصراندازي ،شمشصر ،ناچخ ،دشنه ،تصد
پشه ،خر ،پصل ،تشبصه رقصب به روباه ،خرگوش ،مار ،تشبصه
شب تاريک به زا  ،مگس ،دام و دد
حیوان تخیّلی :اژدها ،تشبصه کردن بهرام به اژدها
اجزا و حرکات حیوان :پنجه ،دُم ،چنبري کردن پشخخخ،.
دنبال زدن (شخخصران دُم خود را بر زمصن ميزدند) ،يال ،پاره
کردن ،بانب برزدن و حمله بردن
تصاااویر کاتوتی  :آتش ،دود ،دوز  ،بانب زدن و حمله
بردن ،در دم شخصر شدن چو باد صبا ،ناگهان شبصيون زدن،
بلند شخخدن گرد و خا  ،سخخو به سخخو دويدن صخخد زنگي نمادهای روشاانایی :يافتن گنج و بصرون آمدن بهرام از
غار تاريک به وهان روشخن ،رفتن بهرام به گنبد سنصد و
مس ،.ووش برزدن ،پويان
نمادهای ریخت تاریکی :غار ،کوهي از قصر ،دود سخخخصاه ،پصوند آن با نور
سخخصاه اژدها ،کور کردن چشخخ .اژدها ،شخخصر سخخصاه ،شخخب
تاريک ،خون ،توصخصف شخبي تصره ،شبي که از پر زا ه.
سخصاهتر اس ،.شبي عنبرين (منظور از نظر سصاهي اس .نه نماادهای ررو ::رفتن بهرام از گنبدي به گنبد ديگر
خوشبويي)

و شنصدن داستانهاي پندآموز همان عروج بهرام اس.

نمادهای ریخت ساقويی :در سر افتادن ،سر بريدن ،سر و از لحاظ معنوي از هف .اقلص .آسخخخماني بالا ميرود،
به زير پاي افکندن ،خون ،کشخختن ،رييته شخخدن و واري سخفر بهرام به گنبدها که شرو آن از گنبد سصاه اس.
تا رسصدن به گنبد سنصد
شدن خون ،آب ديده رييتن

سال پنجاه.
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منظوم شبانه

ساختارهاي اسرارآمصز يا تناقضي
ساختار 1

ساختار 2

ساختار 3

ساختار 4

بهرام هر شب از

نماد خلوتگاه دروني :گنبدها ،غار

رنبهاي گنبدها،

هر يک از گنبدها

گنبدي به گنبد ديگر

تنب

رنبهاي لباس

مصنصاتوري از افلا هستند

ميرود

واکنش تغذيهاي :مينوشي و

شاهدخ.ها ،رنبهاي

که نظامي با تيصّل خود

خوردنيهاي رنگارنب

لباس بهرام ،رنبهاي

آنها را به زمصن آورده

بهرام در انتها به درون غار ميرود

روزهاي هفته

و گويي با طبصع .که غار وز ي
از آن اس .پصوند برقرار ميکند،
آن را در آغوش ميگصرد و ديگر
از غار بصرون نميآيد
نمودار شمارة  -1ساختارهای منظومة روزانه در داستان بهرام گور
منظوم شبانه

ساختارهاي ترکصبي يا دراماتصک

واکنش مقاربتي:

ساختار۳

پصوند با شاهدخ.ها

بهرام با شرو فصل زمستان به سوي گنبدها ميرود
و بازگش .وي از گنبدها با شرو فصل بهار اس.

نمودار شمارة  -2ساختارهای منظومة شبانه در داستان بهرام گور
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نتیجهگیری

با بهرهگصري از سخخاختارهاي نظام تيصل و بررسخخي عناصخخر تشخخکصلدهندة اسخخطوره از منظر ژيلبر دوران
مشخي

شد که در بيش نيس .منظوم بهرامنامه ،ساختار نظام تيصّلي شاعر بصشتر متمايل به منظوم

روزانه اسخ ..با تووه به آنچه گفته شخد ،منظوم روزانه منظومهاي اسخ .که دو گروه بزرگ از تصاوير
را مقابل يکديگر قرار ميدهد؛ اين دو گروه از تصخخاوير در بيش نيسخخ .داسخختان مشخخهود بود؛ يعني
تصخاويري که نشخاندهندة ترس زياد از زمان اسخ .و در مقابل تصاويري که آرزوي پصروزي و غلبه بر
ارخطراب از زمان اس.؛ قهرمان در حقصق .با صورتهاي ميتلف زمان به نبرد ميپردازد و همواره در
وسخ.وووي فتت و پصروزي اسخ .و واکنشخي قهرماني و قهرآمصز دارد .در تيصّل شاعر تنها راه رهايي
از دشخمن نبرد قهرآمصز اسخ ..به باور او در وريان اين رويارويي بهرام با شخخبصيون زدن و با استفاده از
ونب افزارهاي برنده و کنشخي قهرآمصز ميتواند پصروز شخود .سفر بهرام به گنبدها ،که شرو آن از گنبد
سخصاه اس .و پايان آن به گنبد سنصد خت .ميشود ،سفري عرووي اس ..در بيش نيس .داستان ترس
از زمان صخخخورتهايي تهديدکننده به خود گرفته بود ،حال براي وبران اين ارخخخطراب درونياي که با
تصخخاوير حصواني ،تاريکي و سخخقوطي ملموس شخخده بودند ،صخخورتهاي تهديدکننده واي خود را به
صخخورتهاي ديگر زمان يعني نمادهاي عرووي و تماشخخايي ميدهند .قهرمان داسخختان براي رسخخصدن به
آرامش نصخاز بخه پنخاهگخاه دارد .بهرام با رفتن به اين خلوتگاهها در حقصق .خود را از چنگال زمان حفظ
ميکند .هر يک از اين سخراها و گنبدها نمادي اسخ .از خلوتگاه دروني .در اينجاسخ .که نشان ميدهد
تيصّل شخاعر از منظوم روزانه به منظوم شخبانه سوق يافته اس ..در نصم دوم داستان بهرام ،از آنجايي که
تيصّل شخخاعر در منظوم شخخبانه در وريان اسخخ ،.بهرام بدون درگصري و ونب به پصروزي ميرسخخد .در
پارة دوم داسختان شخاهد آرامش و يگانگي هستص.؛ بهرام از درون به بصرون ميآيد ودر انتهاي داستان بار
ديگر شخخاهد پصوند هسخختص ،.امّا اين بار با رفتن به درون غار با وهان و نصروهاي کصهاني پصوند مييابد .با
تووه به اين که يکي از سخخخاختارهاي اسخخخرارآمصز منظوم شخخخبانه ،وابسخخختگي فرد به وهان و پصوند و
ذوبشخدگي کامل با دنصا را نشخان ميدهد؛ تغصصر و تحوّل بهرام به يک وارونگي يا برعکسشدگي قبلي
که در ارتباط با اعمال قهرمانياش اسخ .بسختگي دارد؛ يعني اين که اگر قبلاً عملکننده بود ،الان پذيرنده
اسخخ ..بهرام در انتهاي داسخختان به درون غار ميرود و گويي با طبصع .که غار وز ي از آن اسخخ .پصوند
برقرار ميکند.

سال پنجاه.
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در تيصّل نظامي بهرام بايد در غاري رود و اين گونه رازآمصز داسخخختانش به پايان برسخخخد .اين چهرة
آرماني پاياني رمزنا ميطلبد .در نتصجه اينجاسخ .که بار ديگر اهمّصّ .تيصّل و اين که چرا شاعر چنصن
تيصّل کرده اسخ .پررنب ميشخود .قهرمان شاعر ،شاه ايران اس .و نظامي شاعري اس .وطنپرس .و
ايراندوسخ ،.با تووه به اورخا نابسخامان و پرآشخوب روزگار نظامي ،بازگشخ .به زمان سخاسانصان و
شخکوه ايران ،وي را از اين آشخوب در امان نگاه ميدارد .در تيصّل شاعر ،بهرام شاهي اس .با دراي .و
شخجاع ،.درسخ .برعکس حکماي زمان نظامي .شخاهي اسخ .با قدرت که ميتواند اورا کشور را
سخر و سخامان دهد .بهرام براي شخاعر شخيصخصّتي اسخطورهاي و چهرهاي آرماني اس ..بنا بر اين پايان
زندگي چنصن شخخيص خصّتي نصز بايد رمزنا باشخخد .قهرمان داسخختان او نه در باتلاق ميافتد نه در چاه و نه
حتّي در بسخخختر ميمصرد .او براي حفظ شخخخاه ايران از مرگ (گخذر زمخان) او را به درون غاري رهنمون
ميکند تا او براي همصشخه واويد باقي ماند .با تووّه به اين مضمون ،به نظر ميرسد نظامي نصز در تيصّل
خويش به منظور غلبه بر ترس از مرگ و گذر از شخخرايط انسخخاني ،قهرمان اسخخطورهاي داسخختانش را اين
گونه واويد ساخته اس..
پینوشت

 .1ژيلبر دوران محرکهها را به سخخه گروه تقسخخص .ميکند .1 :محرکههاي وداکننده و محرکههاي
عمودي  .2محرکههاي پايصنرو يا محرکههاي داخلشخخو  .۳محرکههاي آهنبدار .هر يک از اين
محرکخههخا در ارتبخاط با عکسالعملي (بازتابي) هسخخختند .محرکههاي وداکننده و محرکههاي
عمودي در ارتباط با عکسالعمل ورخعصّتي؛ محرکههاي پايصنرو يا محرکههاي داخلشو در پصوند
با عکسالعمل تغذيهاي يا بلعصدني و محرکههاي آهنبدار با عکسالعمل تولصد مثلي يا ونسخخي
در پصوند هسخختند .به نظر دوران طبصع .فعلي محرکهها يکي از ابزارهاي مه .براي تحلصل تيصّل
اسخخ ..براي بررسخخي يک نماد ،ماهصّ .فعلگون محرکهها به ما ميآموزد که بهتر اسخخ .به واي
پرداختن به شخخيء به عمل اين نماد يا به فعل آن تووّه کنص ..از نظر دوران کهنالگوها نسخخب .به
محرکهها در درو دوم اهمّصّ .قرار ميگصرند؛ کهنالگو واسخخطهاي اسخخ .مصان محرکههاي دروني
و تصخاوير به دس .آمده از محصطي که آن را در ميکنص ..به دلصل حوادز تارييي و وغرافصايي،
کهنالگو به نماد تنزّل مييابد .کهنالگو نصروي روان و سخرچشخم اصخلي نماد اس .که ميتوانص.
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ماندگاري و وهاني بودنش را تضخخمصن کنص.؛ در حالي که نمادها شخخکل تغصصر يافت کهنالگوها
هسختند .کهنالگوها و نمادها با تحريک محرکهها به شکل رواي .سازماندهي ميشوند که به اين
شکل روايتي ،اسطوره ميگويند (عبّاسي :1۳90 ،خلاصهاي از مطالب ص

 13تا .)31

 .2ريي.هاي حصواني :تصخخخوير حصوان واقعي و يا حصوان تيصلي ،يکي از اوزاي حصوان مانند چنب
زدن و يا صخداي حصوان مانند غريدن و يا هر تصخويري که در حال ونب و ووش باشد (تصوير
آشخوبنا يا کا وتصک) ،وزو تصاوير ريي .حصواني قرار ميگصرد .ژيلبر دوران تصاويري همچون
شخب تاريک و بيسختاره ،خون ،ناپاکي ،آب سصاه (سصل) ،تصاوير مربوط به کورشدگي و به طور
کلي تصخاويري از اين دسخ .را از نمادهاي ريي .تاريکي ميداند .مراد از تصخاوير سقوطي نصز
تصخاويري اسخ .که افتادن از بلندي ،يا نقط عروج به حضصض را نشان دهد« .تيصل سقوط نه به
اين معني اسخخ .که حتماً کسخخي از بلندي به زير آيد ،بلکه حس سخخرگصجه يا سخخردرد نصز حس
سقوط را ايجاد ميکند» (عباسي.)1۳ :1۳10 ،
 .۳نمادهاي وداکننده :وسخخايلي اسخخ .که به نوعي باعث محافظ .در برابر خطرات اسخخ ..واژگاني
چون خنجر ،شخخخمشخخخصر و گرز که ماهصتي متلاشخخخيکننده دارد ،در اين گروه قرار ميگصرد .با اين
نمادها بدي از خوبي و ناپاکي از پاکي ودا ميشخخود .نمادهاي روشخخنايي با نماهاي مربوط به نور
و روشخخنايي اسخخ ..واژگاني همانند خورشخخصد ،فلق ،نور ،آسخخمان ،مهتاب و ترکصباتي چون صخخبت
پصروزي ،کشخختي فتت و غصره زيرمجموع اين نماد اسخخ ..نمادهاي عرووي نوعي صخخعود کردن
اسخ.؛ خواه روحاني باشد خواه وسماني؛ مانند بهرام که پس از نابودي شصرها بر تي .مينشصند
و با بر سر گذاشتن تاج به اوج رسصدن خود را نشان ميدهد.
 .0اين ساختار نمادي را علصه زمان و مرگ به نمايش ميگذارد.
 .7سخخاختارهاي ترکصبي يا دراماتصک ميکوشخخد به کمک طبصع .چرخهاي زمان با او يکي شخخود و آن
را بنذيرد.
« .1نمادهاي سخخخاختار اسخخخرارآمصز و تناقضخخخي ،خطرها و تهديدهاي زمان را ک .مي کنند و آن ها را
ک .رنب و تلطصف مي کنند ،تا وايي که گاهي آن ها را به کمک فن تناقضسخخازي ،انکار و وارونه
ميکنند» (عباسي.)103 :1۳90 ،
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 .3دکتر عباسخي در کتاب سخاختارهاي تيصل از منظر ژيلبر دوران به طور مفصخل به شر ساختارها
پرداخته اس..
 .1نک« :تيصل در هف.پصکر نظامي و هش.بهش .امصرخسرو دهلوي».
 ouranienne« .9صخف ouranien .از اسخ ouranos .گرفته شخده اس .که نماد تجلي آسمان در
اسخطورهشخناسخي يونان اسخ ..اين صخف .آنچه را که ميصخوص الوهص .آسخماني اس .نشان
ميدهد Ouranos .خداي يوناني اس .که آسمان را متجلي ميسازد» (عباسي.)17 :1۳90 ،
کتابنامه
بري ،مايکل .)1۳17( .تفسصر مايکل بري بر هف.پصکر نظامي .تروم ولال علوينصا .تهران :ني.
بهار ،مهرداد .)1۳31( .وستاري چند در فرهنب ايران .چاپ سوم .تهران :فکر روز.
پورنامداريان ،تقي .)1۳1۳( .رمز و داسخخختانهاي رمزي در ادب فارسخخخي .چاپ پنج ..تهران :علمي و
فرهنگي.

سعصدي ،مري .)1۳90( ..پاياننام کارشناسي ارشد .تيصل در هف.پصکر نظامي و هش.بهش .امصرخسرو
دهلوي با تووه به نظري ژيلبر دوران.
عبخاسخخخي ،علي« .)1۳10( .طبقخهبندي تيصلات ادبي بر اسخخخاس نقد ادبي وديد (روش ژيلبر دوران)».
پژوهشنام علوم انساني دانشگاه شهصد بهشتي .شمارة  .29ص

.22-1

عباسي ،علي .)1۳90( .ساختارهاي نظام تيصل از منظر ژيلبر دوران .تهران :علمي و فرهنگي.
لوفر دلاشو .مارگري .)1۳11( ..زبان رمزي افسانهها .تروم ولال ستاري .تهران :توس .چاپ دوم.
محجوب ،محمدوعفر« .)1۳11( .گور بهرام گور» .ايران نامه .سال اول .شمارة  .2ص

.11۳-103

نامور مطلق ،بهمن .)1۳92( .درآمدي بر اسطورهشناسي .تهران :سين.
نظامي .)1۳11( .هف.پصکر .تصحصت وحصد دستگردي .به کوشش سعصد حمصديان .تهران :قطره.
ياوري ،حورا .)1۳11( .روانکاوي و ادبصات .تهران :سين.

Durand, Gilbert. (1992). Les structures anthropologiques du l’imaginare:
introduction a l’archetypologie; puf.

