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  الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين  تحليل کارکرد کهن
  

  ∗∗زينب چوقادي   ∗به جعفريطّي
  
  دهيچک

خ اسـت کـه     يمت، بافته از تار و پود اسطوره، حماسه و تـار          ي گرانق يجي، نس ي ما شاهنامه فردوس   ي و ملّ  يسرگذشت قوم 
ن سه قـسمت چنـان      ي ا يدگيم کنند؛ اما در هم تن     يقس ت يخي و تار  ي، حماس يرياند آن را به سه بخش اساط       دهي کوش يبرخ

شان آن را بخـش     يـ  ا آنچـه  نمونـه    يبـرا . ديـ نما ي ناممکن مـ   يگر امر يکدي آن از    ي و مرز و جداساز    ن حدّ يياست که تع  
 ي و بـدو   ي قـوم  يين و کهن الگـو    يم نماد ي و مفاه  يريشه اساط ي زربفت از اند   ين به طراز  ّي دانند، مز  ي شاهنامه م  يخيتار
ن است  ي بهرام چوب  يا   افسانه -يخين داستانها، داستان تار   ي از ا  يکي.  است ي حماس يي رنگ و بو   ين دارا يان و همچن  يرانيا

 يشرويـ ن بخـش، بهـرام بـه پ       يـ در ا . افته اسـت  ي برجسته   ينمود» يت روان يند فرد ي فرا يالگو کهن« از آن    يکه در بخش  
ن يـ  ا يکند و در پ    يش مالقات م  ي خو يور در ناخودآگاه  کر مست ي پ ي پر يماي شود و با آن    ين م ي نماد ي، وارد قصر  يگور

ن سـودا   يـ پروراند و به دنبال ا     ي در سر م   ي پادشاه يد؛ چنان که سودا   يآ يد م ي پد يت و يم در شخص  ي عظ يلمالقات، تحوّ 
د و بهـرام    يـ پا ي نمـ  يريـ  د ين پادشـاه  يـ امـا ا  . ندينش يران م يز بر تخت حکومت ا    ي ن يشورد و چندگاه   يبر هرمزد شاه م   

 يحرمتـ  يران کهن است، بي اي در نظام فکري مقدس و اله يا هيک سو به شاه که بن ما      يرا از   يشود؛ ز  يکوم به مرگ م   مح
 ةرومند باشد، تنها فّري را شکسته و فراموش کرده است که پهلوان هرچند هم ن           ي هنجار پهلوان  يگر سو يکرده است و از د    

  .  برخوردار باشدي شاهةز فّر است که اي از آن کسير پادشاهي دارد و سريپهلوان
  
  هاي كليدي واژه

 .فرايند فرديت، سايه، آنيما، خود، نيبهرام چوب

  
  مقدمه

 ي آن به بررسي است که طيکردين، رويها و متون نماد   و افسانه  يري به متون اساط   ي نقد ادب  ة برجست يکردهاي از رو  يکي
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم، سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۲۴

 
 بشر  ۱»ي جمع يناخودآگاه«شه در   ي که ر  ي و فرهنگ  ي قوم شود و عناصر مشترک    ي اثر پرداخته م   ييالگو  کهن يرساختهايز

شـناس    ستم و بـه دنبـال مطالعـات گـسترده روان          يـ ژه از قرن ب   يکرد و ين رو يا. رديگ ي سرچشمه م  ي درون يدارد و از منبع   
 سـبب شـد تـا او بـه          ،ونگي نزد   يت برجسته ناخودآگاه قوم   ياهم. به وجود آمد  » ونگيکارل گوستاو    «يسيبرجسته سوئ 

 و  آمريكـا ها، آداب و رسوم و مناسک سرخپوسـتان          ر، افسانه يماران، اساط ي ب ياهاينه رؤ ين در زم  ياديش گسترده و بن   پژوه
 از  يا  مجموعـه  ين امـر منجـر شـد کـه و         يا.  بپردازد ي خودکاو   به ي طوالن ةک دور ي ي ط ،شيل در ناخودآگاه خو   ز تأمّ ين

ن يـ ونـگ ا  ي. داد ي را شـکل مـ     ي ناخودآگاه جمع  ي محتوا ي و دهيشمول را کشف کند که به عق       ن و جهان  ي نماد يفهايموت
  .دينام » الگو کهن«ب را ي غريمحتوا
 حـاکم و غالـب   ي خاصـ ير ذهنـ يرونـد کـه بـر تـصاو     يشمار مـ   بهيالگوها اشکال و قوالب کهن«ونگ يبر مطالعات   بنا

 افتـه ي  سـازمان  يأت مجتمـع صـورتها    يه را به    ير ذهن ين تصاو يا و توانمند هستند که ا     ي پو ي اشکال و قوالب   آنها. شوند  يم
ر يقـاً بـه اسـاط     ين گونه آنها را دق    يپراکنند و بد   ي و مقدم بر تجربه م     يرامون اصول قبل  ي، پ )ي و فلک  يهمچون صور نجوم  (

 خلـق   ي بـرا  يتي بالقوه و اسـتعداد و قـابل       يالوجود، رمز   ممکن يري، تصو ي مثال ين صورتها يک از ا  يهر  ... کنند يل م يتبد
ق و يت؛ بلکـه سـا  ير نـس ي تصويد توجه داشت که صورت مثاليبا.  با آن رموز استيالي خيرات و تصوراتي تصو ةسلسل

 يناشـدن  انيـ  نفـسه ب   ي ناشـناخته و فـ     يان صورت مثال  ينماد، وجه آشکار و نما    . نديآفر ير را م  ي است که تصو   يا کشاننده
 يتواند در جامه نمادهـا     ي م يهر صورت مثال  ن  يقي مستور است؛ اما به      ي فقط قالب و ساختار    ياست؛ چون صورت مثال   

تواننـد مجموعـه     ين نمادها بـه نوبـه خـود مـ         ي ظاهر شود و ا    يا نبات ي يواني، ح )يگر اجرام فلک  يا د ي(يديمختلف خورش 
). ۷۰-۷۱: ۱۳۷۰د،  يباسـت (»نـد ي گـرد آ   يا وسـته يپ هم ر به ي تصاو يها ل دهند و به شکل دسته     ي را تشک  ي گوناگون يصورتها

 از يبعض.  باشنديا ا منطقهي ي، کشوريالتيآنها ممکن است محدود به ا.  ندارند يصوصة بخ  سازنده و آموزند   الگوها کهن«
 از  يد بتـوان بـه برخـ      يابنـد و شـا    ي تـداوم    يتواننـد در خانـدان     ي از آنها مـ    ي باشند؛ بعض  يالگوها ممکن است جهان    کهن
  ).۲۰۵: ۱۳۷۳بهار، (»ز اشاره کردي ني طبقاتي رفتاريالگوها کهن
 ياريهـا و بـس   ر، افسانهياها، اساطي گسترده در خوابها، رؤيونگ که بازتابي برجسته مطرح توسط   يالگوها   از کهن  يکي

جا مطـرح شـد کـه         ند از آن  ين فرا يا. است» يت روان يند فرد يفرا «يالگو  دورانها دارد، کهن   يماز آثار ملل مختلف در تما     
 ي زنـدگ يافت که خواب نه تنها بـه چگـونگ  يشان دري ايل خوابهايدم و تحل از مر يادي تعداد ز  يونگ با مطالعه بر رو    ي«

افت که خواب در مجموع از ين درياو همچن.  آن استي از بافت عوامل رواني دارد؛ بلکه خود بخش يننده بستگ يخواب ب 
هـا و    کـه صـحنه  ييجـا    از آن  ي و ةديـ بـه عق  . نهـاد » تيند فرد يفرا«کند و نام آن را       يت م ي تبع يب و شکل باطن   يک ترک ي

 ي تـوال  يابد؛ اما اگر کـس    يگر در يکديتواند تداوم آنها را با       ي نم ين هر کس  يرايکند، بنا  ير م يي خواب هر شب تغ    يها هينما
ات آنها به تناوب آشکار     ي از محتو  يا ان دراز مورد مطالعه قرار دهد، متوجه خواهد شد که پاره          ي سال ي خود را ط   يخوابها
چه آنها   نند؛ که اگر چنان   يب يت را م  يک موقع يا  يت، منظره   يک شخص ي از مردم همواره خواب      يرايبس. شوند يد م يو ناپد 
توان  ين ميکنند؛ بنابرا ير ميي اما محسوس تغ   ، آنها آرام  يها هيد که نما  يم د يم، خواه يوسته مورد مطالعه قرار ده    يطور پ  را به 
وجـود   ده بـه  يچي پ يري، تصو يا  دوره يشهاين و گرا  يز مضام  ا يا ر پاره ي ما تحت تأث   يياي رؤ يجه گرفت که زندگ   ين نت يچن
ا جهت پنهـان    يش  ي گرا يا  را مورد مطالعه قرار دهد، در آن گونه        يک دوران طوالن  يده  يچير پ ي تصو يآورند و اگر کس    يم

 ،شـود  ي کـه موجـب مـ      ينـد يت اسـت؛ فرا   يـ باً نامحسوس فرد  ي تقر يند رشد روان  يکند که همانا فرا    ياما منظم مشاهده م   
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  ١٢٥/     الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين  نتحليل كاركرد كه
  

ان يبه ب ). ۲۴۰-۲۴۱: ۱۳۸۳ونگ،  ي(»ز متوجه آن بشوند   يگران ن يچنان که د   ترشود؛ آن  تر و پخته   يت فرد به مرور غن    يشخص
 يرويـ  ن ة فـرد بـه واسـط      يدايت برتر ناپ  يرسد، شخص  ي فرد فرا م   ي از زندگ  ي که نقطه اوج   يزمان«توان گفت    يگر به م  يد

تر جهـت    ي برتر و عال   يي به سمت و سو    يات فرد يشود تا ح   يسبب م ن امر   يا. شود ي م يرتر متجلّ يت حق يالهام بر شخص  
مطـرح  » يت روان يند فرد يفرا«، تحت عنوان    ين دگرگون يا. آورد يد م يت را پد  ي شخص ي درون ي از دگرگون  يا ابد و گونه  ي
  ).۷۳: ۱۳۶۸، همان(»شود يم

هـا و    ، در بـسياري از اسـاطير و قـصه         فرايند فرديت رواني عالوه بر اينكه نمودي برجسته در خوابهـا و رؤياهـا دارد              
اي از نمادهـاي مختلـف بـرتن     هاي اقوام و ملل مختلف نيز نمود يافته و به تناسب زمان و مكان و فرهنگ، جامـه           افسانه

ي ما يكي از مناسبترين بـسترها بـراي انتقـال ايـن درونمايـه كهـن       شاهنامه به عنوان سرگذشتنامه قومي و ملّ. كرده است 
ايـن داسـتان،    . يكي از داستانهاي موجود در اين اثر، داستان عجيب بهرام چوبين و گور اسـت              . مار مي رود  الگويي به ش  

 يالگوهـا  گر از کهن  ي د ياري، بس يت روان يند فرد يعالوه بر فرا  . داراي زيرساختي كهن الگويي و بافتي كامالً نمادين است        
ن عنصر  يرامون ا يپ. ما اشاره کرد  يتوان به آن   ياند که از جمله م     فتهاين بخش از شاهنامه نمود      يز در ا  يند ن ين فرا يمرتبط با ا  

  .  ن در ادامه مطالب الزم گفته خوهد شدي و نقش دوگانه آن در داستان بهرام چوبيبرجسته روان ناخودآگاه
  

  نيداستان بهرام چوب
ت ين روا يا.  به خود گرفته است    يا  و افسانه  ي فرا واقع  ين حال رنگ  ي است که در ع    يخي تار يتين، روا يداستان بهرام چوب  

، اخبـار الطـوال   ير ثعـالب ي، غـرر الـس  يخ طبـر  ير تار ير کتب نظ  ي در سا  ي را عالوه بر شاهنامه فردوس     يا  اسطوره -يخيتار
  .   افتيتوان  ينيز  م...  ويعقوبيخ ي، تارينوريد

 فردوسـي از    ةبه گفت . رساند گرگين مي بهرام، پور گشنسب، اسپهبدي از خاندان اشکاني است که نسب به آرش کمانگير و               
آن جهت به چوبينه ملقب شده که سيه چرده، بلند قامت و خشک اندام بوده است؛ اما اين لقب، عنواني است که در حقيقـت        

). ۲: ۱۳۸۰جيحـوني، (اسـت ) لـک لـک   (از جانب دشمنان و مخالفان از روي تحقير به وي داده شده و به معناي پرنده دراز پا                 
، لقب بهرام چوبين را ده بـار بـه صـورت           »نظم الجوهر «در کتاب خود موسوم به      » سعيد بن بطريق  «که    ق بنا بر اين   خالقي مطل 

ملقب به » آرش«در اوستا . باشد» شيباتير«يا » شيواتير«شده  اند، بر اين اعتقادند که ممکن است اين واژه، تحريف آورده» سونير«
XSVIWI-ISAV ۱۳۸۶ خالقي مطلق، .ک.ر( است»تيزتير« است که به معناي .(  

 ييشگويـ  است کـه بنـابر پ      ين در حال  يخواهد و ا   ي ساوه شاه از بهرام کمک م      ي سرکوب يت شاهنامه هرمز برا   يدر روا 
 خشم هرمـز و  يت اصل  علّ ييشگوين پ ي وي بر ساوه شاه آگاه است و هم        يروزي از شورش بهرام پس از پ      يشمر و  ستاره
ان و جـادوان در     يشگويـ ن پ ي سـنگ  ةيسا. شود ي او م  يفرستد و موجب دل آزردگ     يبهرام م  ي است که برا   يستي ناشا ةيهد

کنـد و از     يکـشد و او را بـاور نمـ         ي را م  ي جادوگر گربه چشم سرخ مو     ييبهرام از سو  . شود يده م ين داستان د  يسراسر ا 
ـ    ت رازيـ روا. نهـد  يشنهاد زن جادوي قصرنشين دل م  يگر به پ  ي د يسو ن در دل داسـتان بهـرام   يشآلـود زن تاجـدار قصرن
ه يـ  توج يا  اسـت، بـه گونـه      ين مـادر  ي سرزم ين اسپهبد با نام و نشان را که ناج        ي ا يتي شخص ياي است که دگرگون    بهانه
ر يپوشـاند، باورپـذ    ياش را مـ    يريتدب ي و ب  يه خودخواه ي درخشانش سا  يزدي ا ةکند و پشت کردن او را به شاه، که فرّ          يم
سـوزاند؛ زيـرا     يرد و بـر بخـت نگـونش دل مـ          يگ ي شاهنامه است که مخاطب بر او خشم نم        ياغيبهرام، تنها   . اندينما يم
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم، سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۲۶

 
ان يـ طره جـادوان و پر    ير و تحت س   ي دست تقد  ةچيره روز را باز   ين سردار ت  ياي بيان شده است كه ا      سرگذشت او به گونه   

  ).  ۱۹۲: ۱۳۶۴، يک عناصر.ر(نماياند مي
  

  نيداستان بهرام و زن تاجدار قصر نش
ش را فـرا    يان خـو  يشـود، سـپاه    ي هرمـزد شـاه واقـع مـ        يمهر ين که مورد ب   ين پس از ا   ي بهرام چوب  يت فردوس يبر روا بنا
ند؛ امـا بهـرام   يگـشا  ي دارند لب به ناسزا مـ    ي به و  يادي ز ةان که عالق  يسپاه. کند ي آنان بازگو م   يخواند و ماجرا را برا     يم

. رسـد  يم مـ  خـرّ يکند و به مرغزار ي پس از دو هفته قصر را ترک مي و.دارد ين کار بازشان م   يدهد و از ا    يآنان را پند م   
 يکنـد و بـه دشـت       ي عبـور مـ    يگور از گذرگاه دشوار   . پردازد يب آن م  يند و به تعق   يب ي م ييبايار ز ين مرغزار گور بس   يدر ا 
 از سـرداران    يکـ ينه،  يالن سـ  يـ ت  ي شود و به روا    يبهرام وارد قصر م   . درخشد يان آن م  ي در م  يرسد که قصر باشکوه    يم

شود و در ادامه  ين مالقات دگرگون مي پس از ايو. دهد ي ميکند که به او بشارت پادشاه   ي گفتگو م  ييباي ز يسپاه، با پر  
  .گردد ي خود باز ميخير تاريداستان به س

  
  وها در داستان بهرام و زن تاجدارالگ ل کهنيتحل
 پـر   يا شهيـ د و ب  يـ آ يند، به دشـت مـ     يب  ي که از هرمزد شاه م     يا يمتحر ين دو هفته پس از ب     يکه گفته شد، بهرام چوب     چنان

  :نديب يدرخت م
ــر گذشــت  ــرين ب ــه ب ــا دو هفت ــين ت  چن

  
 ســـپهبد ز ايـــوان بيامـــد بـــه دشـــت 

  )۳۹۹: ۱۳۷۹فردوسي، (                      
 

عـدد  . افتـه اسـت  ين ن بخـش از داسـتا     يـ ن در ا  ي کامالً نماد  ي دو هفته، عدد چهارده است که کاربرد       يمجموع روزها 
ن و  يتـر   از مقـدس   يکـ ي ،عـدد هفـت   . ن عدد را در خود دارد     ي ا ييقاً بار معنا  يچهارده، مجموع دو عدد هفت است و دق       

تـوان   ي آن مـ ة برجستيرود که نمودها ي دورانها به شمار م    يان و مذاهب در تمام    ي اقوام و اد   ين اعداد نزد تمام   يمحبوبتر
، قراء سبعه، هفت صفت خداوند، هفـت چـشمه بهـشت، هفـت دوزخ،               )آباء سبعه (يدر هفت روز هفته، هفت برج فلک      

 يم، ارتبـاط  ين مفـاه  يـ  از ا  ياري است که بـس    يا  ن برجسته يم نماد ي مفاه ين عدد دارا  يا. افتي... ب هفتگانه جهان و   يعجا
، مجموع دو عدد سـه و       ن اعداد يتر  از کامل  يکيعدد هفت به عنوان     .  دارد يت روان يند فرد ي فرا ي با کهن الگو   يناگسستن

سـه کـارکرد از     . شود ي چهارگانه روان م   يت است که شامل کارکردها    يعدد چهار و مضارب آن، نماد تمام      «. چهار است 
 ي بـا ناخودآگـاه    يريناپـذ  يي جـدا  يشود و کارکرد چهارم که وابـستگ       يکپارچه م ين کارکردها با قلمرو خودآگاه روان       يا

ت اسـت،   يـ گر اضافه شده و چهارگوشـه کـه نمـاد تمام          ير دانا به سه کارکرد د     يپ پ يتا يال شدن آرک  دارد، تنها پس از فعّ    
 از سـه  ييم شده است، طرحهـا ي ترس ۲ که از مانداالي متعدديل است که در طرحهاين دليرد و درست به هم    يگ يشکل م 

ز همچـون   يـ عدد سـه ن   ). ۱۲۰و۱۰۲: ۱۳۸۶،ياوري( »شود يده م يز د يره ن ي مهار شده در درون دا     يها گوشه و چهار گوشه   
بـه  . ت دارد يـ نـد فرد  ي برجـسته در رونـد فرا      ين جهان شمول است که نمـود      يم نماد يس با مفاه  عدد چهار از اعداد مقدّ    

سه به عنوان طاق    .  است يهان و آدم  ي در ارتباط با خداوند، ک     ي و روح  يعدد سه، نشانگر نظام فکر    «،  يموجب نمادشناس 
و )  با سر واحـد يسه ماه( ايناکرين از جمله سه شاخه، تريد و با انواع اشکال نماد     شو ياول، اغلب عدد آسمان ملحوظ م     
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  ١٢٧/     الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين  نتحليل كاركرد كه
  

عدد سه بر خـالف عـدد چهـار کـه عـدد             ). ۶۶۳-۶۶۴: ۳/۱۳۸۲ه و گربران،    يشوال(»شود ي با مثلث نموده م    يسادگبالبته  
حاصـل  .  مـذکر دارد   يتي رود و چون آسـمان، جنـس       يبه شمار م  ) خودآگاه(ث است، عدد آسمان   و مؤنّ ) ناخودآگاه(نيزم

 ين اعداد به شمار م    ي، عدد هفت و دوازده است که کاملتر       )رمذکّ(و عدد سه  ) ثمؤنّ(جمع و حاصل ضرب دو عدد چهار      
ت و کمال به شـمار      ين نماد تمام  يرا در خود دارند و بنابرا     ) خودآگاه و ناخودآگاه  (ن دو عدد، مؤنث و مذکر     يرا ا يروند؛ ز 

ش ي خـو ينـ ييت و کمال در خان، مرحله و روز هفتم، سفر آ        يق فرد ي که قهرمان و سالک طر     ل است ين دل يروند و به ا    يم
  . برديان ميرا به پا

  :ابدي ي پر درخت ميا شهيد و بيآ يند، به دشت ميب يران مين دو هفته پس از آنچه از جانب شاه ايبهرام چوب
ــر درخــت  ــيش آمــدش پ ــشه پ  يکــي بي

  
 ســــزاوار ميخــــــــواره نيکبخــــت 

  )۳۹۹: ۱۳۷۹فردوسي، (                      
 

ا جنگـل مقـدس، محـل       يشه  يب«را  ي داند؛ ز  ي م ين ناخودآگاه ي بارز از سرزم   يشه و دشت را نماد    ي مکان، ب  ينمادشناس
سرچـشمه  .  مادرانـه اسـت  يشه نمـاد ين رو بياز ا. ک زهداني از طراوت، آب و گرما با هم، مثل          يا  است؛ خزانه  يزندگ

 کـه   يزيـ ن چ ينخـست ). ۱۵۲: ۲/۱۳۸۴ه و گربـران،     يشوال(» شود يا م ين مفهوم وارد رؤ   يشه اغلب با ا   يب. اتيک تجدد ح  ي
 جلـودار بهـرام و      ييمانند است که همچون راهنما     يبا و ب  ي ز يگور  شود، ي با آن مواجه م    ين ناخودآگاه يبهرام در سرزم  

  : خاص برسانديشود؛ تا آنها را به مکان يارانش مي
  مرغــزاريکــي گــور ديــد انــدر آن   

ــرم     ــرام ن ــد به ــي ران ــدر هم ــس ان  پ
  

 کـــز آن خـــوبتر کـــس نبينـــد نگـــار 
ــرم  ــچ گـ ــرد ايـ ــارگي را نکـ ــرو بـ  بـ

  )۳۹۹ :۱۳۷۹ فردوسي،(                      
 

ن حضور  يا). ۷۲۰-۷۲۱: ۱۳۸۰،  ي نظام .ک.ر(شود يده م يز د ي راه در داستان بهرام گور ن      يحضور گور به عنوان راهنما    
 چـون   ي هنـد  يهـا  ار و حماسـه   يـ ، سـمک ع   يارنامه عثمان مختـار   ينامه، شهر  بهمن:  آثار از جمله   گر از ي د ياريرا در بس  

در خواب مردان،   «) آهو(گور. ک است ي کامالً سمبل  ي، حضور يحضور گور در عرصه ناخودآگاه    . ديتوان د  يمهابهارت م 
). ۳۱۲: ۱/۱۳۸۴ه و گربـران،     يشوال(»  است ياو اساساً نماد زنانگ   . يزي و غر  يز، بدو يرمتماي است با حالت غ    يوانينماد ح 

ن يدر ا. ک درون استيز و تاري او با جهان رازآم   ييارويؤن ر يب، نخست يبا و دل فر   ي آنچنان ز  ين با گور  يدار بهرام چوب  يد
 ي منفـ  ي»ر دانـا  يپ «يمنيب و اهر   عنصر مخرّ  ي از نمودها  يکيتوان    ي مذکور، گور را م    ي از داستانها  ياريداستان و در بس   

 مـذکور و در     ين عنـصر کـه در داسـتانها       يـ ا.  زنانـه دارد   يتيما است، همچون او جنس    يجا که فرستاده آن    که از آن  دانست  
 ظـاهر  ي انـسان يأتيـ  شاهنامه در هيگر از داستانهاي دياري ظاهر شده است، در بس   يواني ح يأتي در ه  يداستان مورد بررس  

» نيگـرگ «ار و يدر داستان هفتخان اسفند » گرگسار«توان به    ي در گمراه ساختن قهرمان دارد که از جمله م         يشود و سع   يم
  .  ژه اشاره کرديژن و منيدر داستان ب

توانـد بـا    ي چهار کارکرد است که سـه کـارکرد از آن مـ     ي دارا ي همچون خودآگاه  يونگ، روان ناخودآگاه  ي ةديبه عق 
ن امـر سـبب     يـ مانـد و ا    ي وابـسته مـ    يدآگاهکپارچه شود؛ اما کارکرد چهارم، همچنان به بند ناف ناخو         يقلمرو خودآگاه   

کـه سـه کـارکرد روان         نيـ بـا وجـود ا    . شـود  يم) ليار و آش  ياسفند( آنها يتن  نيي با وجود رو   ي قهرمانان حت  يريپذ  شکست
 اسـت، در    ي بـاق  ي آنهـا همچنـان در روان ناخودآگـاه        يها شهيجا ر   شوند؛ اما از آن    يکپارچه م ي با خودآگاه    يناخودآگاه
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم، سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۲۸

 
ر يـ پ پ يـ تا ين صورت، آرک  يشوند که در ا    گانه  ي جدا و با کارکرد چهارم       يتوانند از ساحت خودآگاه    ي خاص م  يطيشرا

 بهرام را   يآنچه سه کارکرد روان ناخودآگاه    ). ۱۲۴: ۱۳۸۶،  ياوري(کند  ي م يکننده خود تجلّ    و گمراه  يطانيه ش يدانا در سو  
 هرمزد شاه به عنوان     يمهر ي آن شده است، ب    ي منف ةير دانا در سو   ي پ يشکاري پس رانده و سبب خو     ياز ساحت خودآگاه  

ان کـه  يـ گو شي را پين بدگمانير و شجاع خود بدگمان است و اياو نسبت به فرمانده دل .  است ين خودآگاه يحاکم سرزم 
ـ          ي همه چ  يياند؛ گو  وجود آورده   ر دانا هستند، به   ي پ ي از عنصر منف   يز نمود يآنان ن  ا ز دست به دست داده است تا بهرام را ب

  .  شوم سوق دهديش به سمت سرنوشتيهاي رشادتها و فرمانبرداريوجود تمام
 از يرسد و با سخت يک مي تنگ و باريکه به معبر نيافتد؛ تا ا ي به دنبال گور به راه ميت شاهنامه، بهرام به آراميبه روا
  :کند يآن عبور م

ــاه   ــاي نخجيرگـ ــشه در جـ ــدان بيـ  بـ
ــر گذشــت  ــان ب ــور ژي  ز تنگــي چــو گ

  

ــ  ــه پ ــدر آمــــد يکــي تنــگ راهب  يش ان
ــت   ـــد و راغ و دش ــد آمــ ــان پدي  بياب

  )۳۹۹ :۱۳۷۹ فردوسي،(                      
 

 و  ين و ضرور  ي کامالً نماد  يا ، مرحله يت روان ي به کمال و فرد    يابيان دست يگذشتن از راه، سوراخ و معبر تنگ، در جر        
گر به  ي د يآن سو (شود يگر باز م  ي د يآنچه به سو  : شناخته است ک نا يمنفذ و محل ورود به      «ن مرحله، نماد    يا. مهم است 

ه يشوال( ») است يدا و علن  يگر به نسبت آنچه پ    ي د يآن سو (شود ي پنهان باز م   يا آنچه به سو   ي) نسبت آنچه ملموس است   
است کـه در    ن  ي نماد يد است و عبور از آن، تولّ      يگر زهدان مادر   انيا معبر تنگ، نما   يسوراخ  ). ۶۵۴: ۳/۱۳۸۲و گربران،   

 را  ينـ ييد و آ   مجـدّ  يدبهرام با عبور دشوار از معبر تنگ، تولّ       . نهد ي م يگر و البته بزرگتر پا    ي د يياي دن ة آن فرد به عرص    يپ
 اسـت  يا  مرحلـه يز و ضرور  يعبور دشوار، رازآم  . ش مالقات کند  ي درون خو  يمايکند؛ تا پس از آن بتواند با آن        يتجربه م 

 نمونه در داستان    يبرا. شود يده م يت است، د  ي فرد ييالگو ه آنها کهن  ي که درونما  ييو داستانها  از افسانه ها     ياريکه در بس  
 هزارتـو   يار دشـوار، در چاهـسار     ي بـس  يکر، قهرمان ماهان نام قصه، پس از پشت سر نهادن مراحل          يگنبد پنجم از هفت پ    

  :شود ين از آن خارج مي استراحت چنيافتد و پس از اندک يم
 د داده چـــرخ بلنـــد اي ديـــ رخنـــه

ــور    ــواره ن ــه آن ف ــه ک ــد آگ ــون ش  چ
ــوراخ  ــاد در سـ ــاخن نهـ ــگ و نـ  چنـ
ــردن    ــا گ ــرق ت ــه ف ــد ک ــان ش ــا چن  ت

  

 نــــور مهتــــاب را بــــــدو پيونــــد 
ــا دور   ــاه از آنجـ ــاه و مـ ــد از مـ  تابـ

ــي ــراخ  تنگـ ــرد فـ ــه زور کـ  اش را بـ
ــي ــردن  مـ ــرون کـ ــست از آن بـ  توانـ

  )۸۲۷: ۱۳۸۰نظامي، (                         
 

 تنـگ غـار بـه       ي دشـوار از ورود    يز است، پس از عبـور     ي که مادر شبد   يانيز ماد ي ن ين نظام يريب خسرو و ش   به موج 
  ).۷۵: ۱۳۸۵، ي نظام.ک.ر(ابدي يد، دست ميآ يز از آن به وجود مي که شبدياهيسنگ س

.  اسـت يدآگـاه ن ناخويشود که نماد سـرزم  يابان و باغ و دشت مواجه مين پس از گذشتن از تنگ راه، با ب يبهرام چوب 
  :نديب يه مي باشکوه و پرمايکه از دور کاخ ني تا اسپرد ي به دنبال گور همچنان راه ميو

ــد   ــل بنگريـ ــرام يـ ــت بهـ  از آن دشـ
 بـــر آن کـــاخ بنهـــاد بهـــرام روي   

  

 يکـــي کـــاخ پرمايـــه آمـــــد پديـــد 
ــدر و راه   ــيش ان ــور پ ــان گ ــوي هم  ج

  )۳۹۹ :۱۳۷۹ فردوسي، (                     
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  ١٢٩/     الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين  نتحليل كاركرد كه
  

ن اسـت  ي کامالً نمادين کاخ باشکوه، محليا. شرو او استي که گور همچنان پيرود؛ در حال يمت آن کاخ م   بهرام به س  
ا يـ ها  ياها کاخ معموالً بر بلند    يها و رؤ   هخ و قصّ  يبنا بر توار  «را  يتواند بدان برسد؛ ز    يکه بهرام تنها با عبور از آن تنگ راه م         

قـصر ماننـد تمـام    .  بدان دشـوار اسـت  ي محکم است که دسترسيحلّ م،قصر.  مسطح جنگلها قرار گرفته است     يدر فضا 
 کـاخ در وسـط مزرعـه،        يريـ ت قرارگ يوضـع .  مافوق اسـت   ير قدرت ي که تحت تأث   يتيکند؛ اما امن   يت م يجاد امن يها ا  خانه

بـرد؛   يور م کند و آن را د     يا جدا م  ي دن ير قسمتها ي که آن را از سا     يکند؛ حصار  ي آن را محصور م    يها به نوع    ا تپه يجنگل  
ن مکان، نماد قدرت، ثروت،     يا.  است يي ماورا يدر ضمن کاخ از جمله نمادها     . اند يافتنيهمانند آرزوها که دور و دست ن      

ن و آسمان را به هم ارتباط       ين، زم يرزميکاخ سه سطح ز   . زديگر ي م ي فان ي است که از عادات انسانها     يزيعلم و هر آن چ    
و ) قـدرت و علـم    (، آگـاه  )راز(ناخودآگاه: ، نشانه سه سطح روان است که عبارتند از        يل روانشناخت يدهد و از نظر تحل     يم
  ). ۵۰۵-۵۰۷: ۱۳۸۵/ ۴ه و گربران، يشوال(»)ا آرمانيگنج (آگاه شيپ

دهـد، مـورد     ي که در جنگ با ساوه شاه از خود نـشان مـ            يا يرين با تمام رشادت و دل     ي، بهرام چوب  يت فردوس يبه روا 
ار دارد کـه  يـ م و قدرتمند در اختي عظيرک است و لشکريرومند و زيار ن ي بس ياو پهلوان . شود يقع م ران وا ي شاه ا  يمهر يب

ه هرمـزد شـاه و      يـ رو و توان، بهرام جرأت شـورش عل       ين ن يبا تمام ا  . زار از شاه قدرناشناس هستند    ي و ب  ي و ي حام يهمگ
 ينـ ي و ع  يکاخ تمثل صـور   . پرورد يش م ي دور در ذهن خو    ييتصاحب تاج و تخت او را ندارد و آن را به صورت آرزو            

. شـود   يرو مـ  ه  با آن روب  ) گور (ي نهفته ناخودآگاه  يروهاي بهرام است که او به کمک ن       ين آرزو در ساحت ناخودآگاه    يا
م ي او است و پس از خـروج از کـاخ، تـصم            ي روان ناخودآگاه  يماي از آن  ين که وجه  ي قصرنش ةدار با ملک  يبهرام بعد از د   

 ي هر چند کوتاه، تاج شاه     ي شود مدت  ي او موفق م   .مزد شاه شورش و تاج و تخت او را از آن خود کند            ه هر ي عل ،رديگ يم
  :ه زنديران بر سر نهد و بر تخت قدرت تکيا

 چـــو بهـــرام زان کـــاخ آمـــد بـــرون
 مــنش را دگــر کــرد و پاســخ دگــر    

  

 تـــو گفتـــي بباريـــد از چـــشم خـــون 
ــر     ــرآورد س ــروين ب ــه پ ــي ب ــو گفت  ت

  )۴۰۲ :۱۳۷۹ فردوسي،(                      
 

دهد  يارانش که همراه او آمده است، مي از يکيش را به يشود؛ سپس اسب خو يک قصر مي گور نزدييبهرام به راهنما  
  :ابدي يجا م شود و آنچه در آن ياده وارد قصر مي و پييو خود به تنها

 يکــي طــاق و ايــوان فرخنــــــده ديــد
ـ نهـــ  وان او تخـــت زرـاده بـــه ايــ

ــت  ــرآن تخ ــاي روم ب ـــي ز ديب   فرشــ
ـــدار  ــي تاجـــ ــر زن ــستــــه بروب  نش

ــت زّر ــر تخـ ــاه بـ ــي زيرگـ ــن يکـ  يـ
  

ـ                دـکزان سـان بـه ايـران نـه ديـد و شني
 اي در گهــــر ر پايــهنــشانده بــه هــ  

ـــه پي ــوه همــ ــرش گ ـــومک  ر و زّر ب
 ون بهـار  به بـاال چـو سـرو و بـه رخ چـ            

ــستـــ ــنشـ ــه بـ ــپاهر او پهلـ  وان سـ
  )۴۰۱ :۱۳۷۹ سي،فردو(                      

 

آورده » ينه بـا دختـر پـر      يخبـر بهـرام شـوب     «ر عنوان   ين را ز  ين بخش از داستان بهرام چوب     يش ا يخ خو ي در تار  يبلعم
ن يب بهرام چـوب ي عجي که هرمزد شاه، راز ماجرا    ي زمان يبه موجب شاهنامه فردوس   ). ۷۷۷: ۱۳۷۸/ ۲،  ي بلعم .ک.ر(است

  :ديگو ين مي چنيپرسد، و ي است، از موبد ماز آن آگاه شده» نيخّراد ز«را که توسط 
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم، سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۳۰

 
 چنــين گفــت موبــد بــه شــاه جهـــــان

ــرام را خوانـــ   ــو بهـ ــتيچـ  د از راسـ
 اس شنــــهمــان کــاخ، جادوســتاني  

ــترگي   ــرام را آن سـ ــه بهـ ــکـ  ود نمـ
 چو برگشت ازو پـرمنش گـشت و مـست         

  

ــور، ديــ   ــه آن گ ــان ـک ــود در نه  وي ب
ـ  پدي  د انـدر دلـش کــــــاستي      د آمــ

ـ    ي ناســپاسادو زنــبــدان تخــت جـ
ــت بزرگــ    ــاج و تخ ــان ت ــودچن  ي نم

 ه دســتد بـــچنــان دان کــه هرگــز نيايــ
  )۴۰۵ :۱۳۷۹ فردوسي،(                      

 

 يـي روي ن ين رو يـ  خود ظـاهر شـده و از ا        ي منف ةي در سو  را او ي نامد؛ ز  ي جادوگر م  ين را زن  ي قصرنش يموبد، شاهبانو 
 در سـر    ي شـاه  ي آورد؛ تـا او سـودا      يننده در بهرام به وجـود مـ       ک راني و ي و غرور  يشه است که مست   ي و جادوپ  يمنياهر

ش از زرتـشت اسـت کـه    ي اعصار کهن پ ةش شد ي ستا ي، او پر  ي سرکارات ةديبه عق . ن سودا جان ببازد   ي ا يبپروراند و در پ   
 يستن ناگسـ  ي ارتبـاط  يي و جـادو   يمنـ ياره شده و با اهر    ي زشت و پت   ي گوناگون، موجود  يها زهيبعدها در اثر عوامل و انگ     

توانـد   ي او نمـ ين رويره شده است و از ا    ي مردان چ  ة و اخالق بر جامع    يماني و نر  يين زمان، پارسا  يرا در ا  يافته است؛ ز  ي
ناچـار در قالـب معتقـدات        ب پس. هراس و شرم، يار و محبوب را از ميان يالن و مردان برگزيند             همچون گذشته، آشکارا و بي    

ان ساخته و پرداخته شده است، در جاهاي خلوت و تاريک يا در خواب و وهم ظـاهر                  اي که در ذهن بيمارگونه موبد      اسطوره
   ).۲۳: ۱۳۸۵سرکاراتي، (»کند گرفته مي زده و پري نماياند و آنان را پري شود و زيبايي خويش را بر آنان مي مي

 جـادوگر کـه بـا       ي صورت زن  نه اغلب به  ي از آثار بازمانده از اقوام مختلف، عنصر ماد        ياريونگ در بس  يقات  يبر تحق بنا
 ين رو ياز ا ) ۲۷۱: ۱۳۸۳ونگ،  ي(ده شده است  ير کش يدر ارتباط است، به تصو    ) ناخودآگاه( ارواح ياي مرموز و دن   يروهاين

 ير ناخودآگـاه  ين بخش از ضم   ي، ا يان و از جمله در داستان مورد بررس       ي پر يها ها و قصه   ر و افسانه  ي از اساط  ياريدر بس 
که در هفـت     شود که کشتن او چنان     يرت ظاهر م  يس تهيبا صورت و عفر   ي ز يبه صورت جادوگر  ن خود   يدر کارکرد نخست  

  . دن پهلوان استي مهم در راه به کمال رسيشود، آزمون يده ميد... ار ويخان رستم، هفت خان اسفند
: ۱۳۷۳س،  ي و کـرت   ۱۸۸: ۱۳۸۲،  ي رضـ  .ک.ر(من اسـت  ي اهر يها  از کرده  ي، جادو و جادوگر   يبه موجب متون زرتشت   

ن کـار او وارد آوردن رنـج و مـرگ و            يخراب کردن و فساد کردن و بد شکل کردن است و بزرگتـر            «را هدف او    ي؛ ز )۲۲
ن ي قصرنـش ي شـاهبانو .)۸۳-۸۴: ۱۳۸۲، يلآموزگار و تفضّ(»دگان خدا استي آشکار بر انسان، سردسته آفر    يفساد و تباه  

 مثبـت و    يـي روياه، ن يک و سـ   يـ رو تار يـ ن ن يـ  است؛ اما در برابـر ا      يمنيشه اهر ين اند ي برجسته از ا   يداستان بهرام، تجسم  
ـ يشه ا يـ  اند ةيما ر و شر که بن    ي و کهن خ   يا ابد؛ تا جدال اسطوره   يد حضور   يز با يش ن يرانديخ رد و  يـ  اسـت، شـکل گ     يران

 در داسـتان  ييان بعـد اهـور   يـ م ا ، خواهر خردمند و فرزانه بهرام، تجسّ      »هيگرد«. زديمن برخ يگر به نبرد با اهر    ياهورا بار د  
  :کند يف مين توصي او را چنيرود که فردوس يشمار م  بهيمورد بررس

ــوان  ـــور پهلــ ــردة نامـــ ــس پــ  پــ
 خردمنـــد را گرديـــــه نـــام بـــود   
 چو از پـرده گفـت بـرادر شنيـــــــد         
 بر آن انجمـن شـد سـري پـر سخــــن           

ــواهر شني  ــو آواز خـ ــرادر چـ ـــبـ  دــ
ــار، ايراني   ــم ز گفتـ ــان هـ ـــچنـ  انــ

ــي  ـ يک ــ ــود روشـ ــواهرش ب  ن روان خ
ــام بهـــــ  ــوددالرام و انجـــ  رام بـــ

ــد   ــش بردمـ ــين دلـ ــفت وز کـ  برآشـ
ــ ــان پــ ــاير ز گفتزبــ ــارهــ  ن کهــ

 ز گفتـــار و پاســـخ فـــــــرو آرميـــد
 انـبماندنـــد يکـــســــر ز بـــيم زيـــ
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  ١٣١/     الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين  نتحليل كاركرد كه
  

ــ  ــس گردي ــت پ ــين گف ـــچن ــا سپـ  اهه ب
 ز گفتــــار خــــامش چــــرا مانديــــد
ــگ آوران  ــرانيد و جنــ ــران ســ  ز ايــ

ــد ي  ــه بيني ــسچ ـ رک ــ ــار ان ــه ک  درون ب
ــت اي  ــين گفـ ــسب ســـ چنـ  وارزدگشـ

 زبانهــاي مــا گــر شــود تيــغ تيـــز     
 همـــه کارهـــاي شـــما ايزديـــست   

  

 ده راهنـــکـــه اي نامــــــداران جوي 
 چنين از جگـر خـــــــون برافـشانديد       
 رانخردمنــــد و دانــــا و افــــسونگــ

 چه بازي نهيـد انـدرين دشـت خــــون         
ــان ي  ــه اي از گرانمايگــ ــکــ  ارادگــ

 ز دريـــاي راي تـــو گيـــرد گريـــز   
ــش  ــردي و ز دانـ ــز مـ  تسـ و بخرديـ

  )۴۰۹-۴۱۰: ۱۳۷۹ فردوسي،(               
 

 او همه   يگان است که کارها   ي از تبار گرانما   يادگاريزدگشسب،  ير ا يه ناِم داستاِن بهرام، به تعب     يِش گرد يراندي خ يمايآن
ن ير را از ب    ش يي جادو يکوشد تا ترفندها   ين داستان است، م   ير در ا  ياو که سمبل خ   .  خرد و دانش است    ي و از رو   يزديا

من درون يد اهـر  يابد، نخست با  ين خردمند فرزانه را در    ي ا يکه ندا   آن يرا بهرام برا  يست؛ ز يش کارساز ن  يببرد؛ اما اندرزها  
 ة همچنان در عرصيمني جادوگر اهريمايه و آنيب سا مخّريروهاين امر غافل است و ن    يش را نابود سازد؛ اما او از ا       يخو

ن درون خـود شـده اسـت؛ تـا بـه            يرت قصرنـش  يس  زشت يباروي ز يها  بهرام مست وسوسه   .ال هستند  او فعّ  يناخودآگاه
ق او  ک و مـشوّ   ز محـرّ  يـ انش ن يان سـپاه  يـ ن م يران را از آن خود کند و در ا        ي ا يهرمزد شاه حمله کند و تاج و تخت شاه        

 را که   يا ير غرور و جاه طلب    يروند، شمش  يبهرام به شمار م   » هيسا«ب   مخرّ يروهاي ن يروني و ب  ينيم ع آنها که تجسّ  . هستند
بندنـد؛ تـا مبـادا       يقت مـ  يدن حق يدن و شن  يدهند و چشم و گوش او را بر د         يقل م ي داده است، ص   ي به و  يمني اهر يمايآن

ه، بـه جنـگ بـا       ي سـا  يمنـ ي اهر يروهايک ن يما و به تحر   ي آن يسرانجام بهرام به جادو   . ه فرزانه در او اثر کند     يسخنان گرد 
را يـ کند؛ ز  ين شورش او را محکوم به مرگ م       يزند؛ اما ا   يه م ي تک ير شاه ي کوتاه بر سر   يگرچه مدت رود و ا   يهرمزد شاه م  

ن است و فراتر از آن نماد انسان اسـت؛ چـون            يپادشاه، نماد انسان نخست   «ران باستان   ي ا يبه موجب شاهنامه و متون مذهب     
 ين کـار در نـسلها     يـ  انسان منـسوب اسـت و ا       ني به نخست  ي و سرور  ين پادشاه يا. نات است يانسان، پادشاه و سرور کا    

 يران کـه در نظـام فکـر   يـ بهرام به سـاحت شـاه ا  ). ۱۳۷: ۱۳۷۹واحد دوست، (» شده است يريگين انسان پ  ين نخست يپس
  .ن تجاوز مرگ استي ايکند و سزا ي است، تجاوز مييس و اهورا مقّديا هي، بن مايرانيا

 يزيز دست بـه هنجـارگر     ي ن ين مربوط به نظام پهلوان    ييشکند؛ بلکه در آ    يران را م  ي ا يسات ملّ م مقدّ يبهرام نه تنها حر   
او «. ن داردّي معيافته است، پهلوان، نقش و کارکردي گسترده در شاهنامه  ي که بازتاب  يراني کهن ا  ةشيبه موجب اند  . زند يم

ن يـ  در ا،شدياند يونه که م گ ن رو همان  ياز ا .  است ي و نظم اجتماع   يان در موضوع کشوردار   يراني ا ي ذهن يمفصل دوگانگ 
ل باشـد، حـرف اول و آخـر از آن           يـ رومنـد و    يپهلوان هر چقدر هم ن    ) ۲۳۵: ۱۳۶۸،  يمختار(» مجاز است  ينظم اجتماع 

 ةشيـ ، هرگز اندي چون رستم و زال با وجود چنان قدرت و توانيشه است که پهلوانانين انديپادشاه است و بر اساس هم   
پس بهرام  . مانند ي م ين باق يران زم ين لحظه وفادار و خدمتگزار تاج و تخت شاهان ا         يآخرپرورانند و تا     ي در سر نم   يشاه

 کـه   يران در سـر دارد؛ تـاج و تختـ         ي ا ي تاج و تخت شاه    ي که سودا  ي از آن رو   يکي:  محکوم به مرگ است    ياز دو رو  
ن ي که از ا   ي وجود دارد و کس    ي است که به صورت توارث در خاندان شاه        يزدي ا يا هافتن به آن، داشتن فرّ    ي دست   ةالزم
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  ۱۳۹۰بهار ) ۹پياپي (، ۱ شمارة   سال سوم، سال چهل و هفتم، دورة جديد، پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،  /   ۱۳۲

 
ن جهـان   ين به مرگ، آن است کـه قـوان        يت بهرام چوب  يگر محکوم يت د علّ. تواند آن را به دست آورد      يست، نم يخاندان ن 
  .رون نهاده استيم خود بي از گليده گرفته و پاي را ناديپهلوان
  
  يريجه گينت

 حکومت هرمـزد    ةش در دور  يهايها و دالور  يکه جنگاور ران است   ي از پهلوانان خجسته و محبوب قوم ا       يکين  يبهرام چوب 
 دشـمنان  ي که او در براندازيکند؛ اما با وجود خدمت     يران کوتاه م  يمن ساوه نام را از مرز و بوم ا        ي، دست اهر  يشاه ساسان 

اه برود،   نزد ش  يکه به پوزش طلب     آن يشود و در ادامه به جا      يواقع م ، مورد غضب هرمزدشاه     يک نافرمان ي يکند، در پ   يم
 ير پادشاه يز بر سر  ي ن يکند و چند   ي به هرمزد شاه حمله م     ي شاه ينهد و به سودا    ي فراتر م  ي از مرام و مسلک پهلوان     يپا
شکند؛  ي، سالها با آن خو گرفته است، م       يرانيس را که ذهن و فرهنگ قوم ا       ن کار دو هنجار مقدّ    يزند و با ا    يه م يران تک يا

 از شاه   ي فرمانبردار  همچنين  را و  يگر مرام و مسلک پهلوان    ي د يکند و از سو    ين م يوهس شاه ت  ک سو به ساحت مقدّ    ياز  
 محبـوب و  ة وجهـ ،رسـد  ي به نظر مـ ين هنجارشکنيبا وجود ا.  نهد ي م ير پا ي است، ز  ي جهان پهلوان  يرا که اصل اساس   

م شـود و خـدماتش از   ياز او ترس منفور يا ، چهرهيراني قدرشناس ا  ةشيتر از آن است که در اند       خدمتگزار بهرام، برجسته  
اگونـه  ي  رؤيآورد و نقـش  يان مي را به ميي و جادويمني اهريروهاي ني، پايراني ايريت خالق و اساط ياد برود؛ پس ذهن   ي

  .    نگارد يخ ميان در تار و پود تاري پريو از نوع داستانها
 يروهـا يبهرام تـن بـه خواسـته ن       .  است و شرّ ر  ين خ يريگر از جدال د   ي د ين، نمود ي داستان بهرام چوب   يا بخش افسانه 

او .  شـنود يش را نمـ يه نام درون خوي فرزانه گرديماي آنة خردمندانييدهد و راهنما يش مي درون خويمنيب و اهر  مخّر
ـ     يمـ  ي غرور و جاه طلب    يش، مست جادو  ي خو ي ناخودآگاه يي و جادو  يمني اهر يمايک آن يبه تحر  توجـه بـه     يشـود و ب
ب ين ترتيکند؛ تا بد ي رود و تاج و تختش را غصب ميبه نبرد با هرمزد شاه م  )  فرزانه يمايآن(هي گرد  خردمندانه ييراهنما

 اسـت،   يدي، سپ ياهيان هر شب س   ي، پا يراني ا يي اهورا ينيب  شر باشد؛ اما از آنجا که به موجب جهان         يروي از آن ن   يروزيپ
 کـه مرتکـب شـده اسـت، بـه دسـت            يا يهنجارشـکن انـت و    ي خدماتش، بـه پـادافراه خ      يت بهرام با وجود تمام    يدر نها 

  .  از آن اهورامزدا باشديروز شود و برتري پمن شّرير بر اهري خيروي نگريشود؛ تا بار د يز کشته ميخسروپرو
  

  ها پي نوشت
اند؛ امـا     يونگ، ناخودآگاه جمعي، مخزني از مواد ناخودآگاهي است که هرگز به خودآگاهي نرسيده             ةبه عقيد :  ناخودآگاه جمعي  -۱

او ناخودآگاه جمعي را نمايانگر بنيان شخصي و غيرشخـصي روان و            . تصاوير ذهني کهني هستند که در ميان تمام انسانها مشترکند         
 خودآگاهي افراد بـا دنيـاي بيـرون و نيـز            ةدانست و از اين روي معتقد بود که مواجه         بسط خودآگاهي و ناخودآگاهي شخصي مي     

ر از نياکانشان است و اجداد بدوي تأثيري برجسته و قابل توجه بر عميقتـرين سـطح روان                  ا گذشته متأثّ  برخورد ناخودآگاهي آنها ب   
پـالمر،  ( دانـست  عا مـي يونگ، تکرار مداوم تصاوير ذهني کهن و جهاني نوع انسان را شاهدي بر اين مـدّ           . اند انسان برجاي گذاشته  

هـاي جهـان هـستي       هاي بالقوه بازنمايي پديـده      شيوه ةاث نياکان ما دربار   واقع ضمير ناخودآگاه جمعي را مير      وي در ). ۱۴۹: ۱۳۸۵
  ). ۶۴: ۱۳۸۴بيلسکر، (ناميد مي» ذهنيت بدوي«دانست و آن را  مي
مانداال که خاستگاه آن سرزمينهاي خاور دور است، نمودار نگاشت نمادين ساختار جهان است و به صـور مختلـف در                     :  مانداال -۲

واقـع   اما در .  مرکز است  -واژه سنسکريت مانداال به معني دايره     . شي و پيکرتراشي و رقص ظاهر مي شود       ترسيمات خطي و در نقا    
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  ١٣٣/     الگوها در بخشي از داستان بهرام چوبين  نتحليل كاركرد كه
  

ايـن نگـاره،    . اند، غالباً در يک يا چند مربـع محـاط اسـت            اين ساختار پيچيده دواير هم مرکز که همه دقيقاً ناظر به کانوني مرکزي            
ل و نمودار آفـاق     سوس و ملموس است و محملي براي تمرکز حواس و تأمّ          بازتاب يا بازنمايي تصوير جهان معنوي به شکلي مح        
  .)۱۰۶-۱۰۷: ۱۳۷۶به نقل از دوبوکور،  (دو انفس و راهي آئيني است که سالک بايد آن را بپيماي
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