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 چکيده

ن که در مت یدرپیپ يهاییگوو قصه یبه لحاظ ساختار داستان پیکرهفتي منظومه
 یط ینیآفرو حادثه يپردازیترا در شخص يایژهدهند، روند ورخ می یاصل یتروا
گام  ینآخر یاحادثه  ینبه آخر یدنرس یکه در پاز آن یشتودرتو ب يهاکند. داستانمی

هرام را ب یعنیداستان،  ینا یاصل یتپنهان شخص سیرداستان باشند، م یريگدر شکل
تکامل،  ییر،تغ يسازد، تنها برارا می یاصل یتچه رواي آنهمه یاگو ؛دهندشکل می

 کردیمنظومه را با رو ینتوان ارو می ینبهرام است؛ از ا یدنرس یتو به نها یبخشآرامش
ي یوهن پژوهش، متن داستان به شیکرد. در ا یلتحل یدرمانبر قصه یمبتن یشناختنقد روان

درون متن با  یانتک راوتک ،چه مسلم استقرار گرفت. آن یمورد بررس ییاستقرا
 یبه آرزوها و حت یدنپشت سر گذاشتن دردها، رس یربهرام را در مس یی،گوقصه

نه  ی،اصل یتي رواها در تنهییگورسانند. قصهمی یاري ي،رفتار ياز خطاها گیريیشپ
 یم،قها به طور مستاست؛ بلکه قصه يپردازیتشخصجهت  برد حادثه و نه دریشپ يبرا

 .ندبهرام در ارتباط یتشخص یرونیو ب یدرون يهایهبا ال

 یشناختنقد روان، بهرامی، درمانقصه پیکر،هفتهای کليدی: واژه

 
 مقدمه. 1

ن است هاي گوناگودرپی و شخصیتهاي پیاي، لبریز از قصهداستانی افسانهپیکر هفت
نند. کي برتر حرکت میاگیرند و به سمت اندیشهکه در روند داستان در کنار هم جان می

ي تاریخی بهرام که قهرمان اصلی این منظومه است، در پیوند با اسطوره -اي هویت افسانه
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 است. نظامی در طرح این منظومه با تکیههاي خاصی بخشیدهمیترا، به این داستان ویژگی
، پردازيپردازي و حادثهها در فرایند شخصیت«الگوکهن»هاي کهن و کاربرد بر افسانه

یک از دهد که در آن، هراي قرار میاي ویژهمخاطب را در برابر قهرمانان و دنیاي افسانه
است  ايي این افسانه به گونهی ویژهیرواها خود، راوي روایتی دیگرند. بافت شخصیت

ه بخشد؛ چرا کي این اثر را میشناسانهکه به تحلیلگران آثار ادبی فرصت نقد روان
است که در نهایت، در هویت هایی بنا شدهها و ناخودآگاهیپیکر بر بناي آگاهیهفت

اهی کارکردهاي باید به خاطر داشت که گرچه آگاهی و ناآگ»رسند. بهرام، به وحدت می
مورنو، « )اند.هاي یک روان یگانهجلوه نهند، هردوشناختی گوناگونی پیش رو میروان

1376 :13 ) 
ازد با پردشناسی به عنوان دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان میارتباط روان»     

که  هاي اوست، چنان نزدیک استها و احساسادبیات که موضوع آن، انسان و اندیشه
ت. اسبر اساس مشترکات این دو دانش به وجودآمده «شناسی ادبینروا»شاخه اي به نام 

ي فرایند آفرینش ادبی، شناختی صاحب اثر، مطالعهي روانهدف این شاخه، مطالعه
شناسی موجود در اثر ادبی و بررسی تاثیر ادبیات بر هاي روانشناخت اصول و نشانه

 (82: 1373ولک و وارن، «)ت.خوانندگان یک اثر ادبی اس
شناختی به دلیل پیچیدگی آن، ي رویکردهاي نقد ادبی، رویکرد نقد رواندر میان همه     

ي کاوي با ادبیات، امروزه به جاي رابطهي روانبرانگیزترین نوع نقد است. رابطهبحث
ی و با دآگاهي دو نظام اندیشه است که با زبانی شدن ساختار ناخوپزشک و بیمار، رابطه

متن شدنِ روان، یا به تعبیر دیگر بیان آن چه در روان فرد می گذرد در شکل واژگانی، به 
گیرند. یکی ناخودآگاهِ آن دیگري دیگر را به پرسش میشوند و یکدیگر نزدیک مییک

ترین گوید. در این رابطه یکی از کاربرديیک، از راه آن دیگري سخن میاست و این
ي ریزاست که یونگ آن را پی« شناسی فرهنگینقد روان»شناختی نقد روانهاي شیوه
ی نگاري رواندر این شاخه از نقد ادبی، دیگر متن بر مدار نویسنده و آسیب»است. کرده

طلبد که تصویري از خویشتن را در متن ببیند یا اي میچرخد؛ بلکه خوانندهاو نمی
 ( 39 :1374)یاوري، « بیافریند.

در این پژوهش، شخصیت بهرام و چگونگی تحّول او تا جایی که به کمال و فنا و        
است. از ي استقرایی، بررسی شدهرسد، به شیوهیا شاید به تعبیري دیگر، به جاودانگی می

ها گویی است و قصهوگوهاي درون متن بر محور قصهترین روابط و گفتجا که بیشآن
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ی از ذهن و دل بهرام )شخصیت اصلی داستان( بیان گشایگره جهتهدفمند و در 
پیکر را با هاي درون متن هفتپردازيتوان سیر روایت و ساختار قصهشوند، میمی

تردید در این تحقیق بر آن نیستیم که این اثر را به درمانی تحلیل کرد. بیرویکرد قصه
سیاري هاي مشابه ِبه به نمونهدرمانی بدانیم؛ بلکه با توجطور کامل، اثري با کارکرد قصه

توان این را پذیرفت که که در ادبیات تعلیمی و غنایی در زبان فارسی وجود دارد، می
ها به سوي کمال، همواره در نظر بزرگان و برد انساندرمانی و پیشقصه با کارکرد روان

اقی تردیدي ب است،هایی که در پی آمدهاست. با توجه به نمونهاندیشمندان ایرانی بوده
دهد، بیش از هر چه در درون او رخ میهاي او و آنماند که شخصیت بهرام، کنشنمی

اربرد پیکر نظامی با هدف کشنود، ارتباط دارد. با این دیدگاه، هفتهایی که میچیز با قصه
هاي یشناختی فرهنگی و ویژگدرمانی  با در نظر گرفتن اسلوب نقد روانآن در فرایند قصه

 است.بررسی قرار گرفته ها، مورد تحلیل والگو( در ساختار روایتی افسانهتایپی)کهنآرکی
 
 ی پژوهشپيشينه. 1. 1

در رابطه با موضوع مورد نظر در این پژوهش، مقاله یا کتابی که به طور مستقیم در این 
اي ایلواري در مقاله زمینه پژوهشی انجام داده باشد، دیده نشد. بتول واعظ و رقیه کاردل

)واعظ و کاردل ایلواري، « پیکر نظامیشناختی گنبد سیاه هفتنقد اسطوره»با عنوان 
خصیت اند.  در رابطه با تحلیل ش( به تحلیل گنبد هفتم با رویکرد اساطیري پرداخته1394

ن ي خود با عنوانژاد و محمد تقوي و محمدرضا براتی، در مقالهبهرام، محمدعلی غالمی
اتی نژاد؛ تقوي و بر)غالمی «پیکرو هفت شاهنامهبررسی تطبیقی شخصیت بهرام در »

پیکر و هفت شاهنامهپروري و ...  بهرام را در خواهی، رعیتهاي عدالت(، ویژگی1386
ی آن تاثیر آنیما و تجل»اي با عنوان اند. علی فالح و مرضیه یوسفی در مقالهمقایسه کرده

(، پس از بررسی جایگاه آنیمایی زنان در 1392)فالح و یوسفی، « یپیکر نظامدر هفت
الگوي پیکر بستر مناسبی براي تجلی کهناند که هفتگیري کردهذهن بهرام، چنین نتیجه

هاي همانندي»اي با عنوان آنیما در فضاي داستان است. حمیدرضا دالوند نیز در مقاله
دالوند، )« پیکر(و هفت شب یکهزار و ظامی )سرایی حکیم نگویی شهرزاد و داستانقصه

زاده، بهرام و شهریار، با زنان در داستان و وگوي دو شاه(، به شباهت ساختار گفت1383
 است.  گویی زنان در هر دو داستان پرداختهقصه
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 پيکرنگاهی گذرا برهفت. 2
هاي ماندگار نظامی گنجوي، شاعر قرن ششم، است که شامل پیکر یکی از منظومههفت
ي زندگی بهرام، پادشاه ساسانی، است. در کتب تاریخی، وي پادشاهی هایی دربارهافسانه

د سرواو اشعاري به زبان عرب می»است. محبوبِ خلق، اهل رزم، بزم و شکار معرفی شده
هایی فت. موسیقی را بسیار دوست داشت و به نوازندگان مقامگو به چندین زبان سخن می

 ن،کریستین س« )کرد.با آنان به داد رفتار میداشت و فرمود. مردم را به نیکی میعطا می
376:1374) 

دهد، چنین است: بهرام، فرزند یزدگرد، از روزگار میپیکر رخي هفتچه در افسانهآن     
شود. وي در کنار این نعمان در سرزمین عرب فرستاده میکودکی به خواست پدر، نزد 

هاي کاويآموزد. زوایاي کاخ خورنق و کنجناپدري مهربان، فنون رزم، شکار و بزم را می
و  اي پنهانکشاند. بهرام در حجرهگنبد میست که او را تا انتهاي هفتايبهرام، آغاز رشته

د، انیم در حالی که بهرام را در آغوش کشیدهاقلرازناک، تصویري از دختران زیباي هفت
ي شخصی اوست. بازماندگان گیري افسانهاي، آغاز شکلبیند و این شاید به گونهمی

 يي پرورش یافتن نزد یک عرب، شایستهیزدگرد، پس از مرگ وي، بهرام را به بهانه
 میان دو شیر، او بر اما پس از لشکرکشی بهرام و ربودن تاج از؛ دانندپادشاهی ایران نمی
نام، همنشین بزم اوست؛ اما بهرام به سوداي یافتن « فتنه»نشیند. کنیزي تخت سلطنت می

رد، آوکه آنان را به بارگاه خود میشود و پس از آناقلیم میپیکر، راهی هفتدختران هفت
نبد به گخواند و او هفتنام را می« شیده»براي ایمن بودن از آسیب آسمان، مهندسی 

 کند و گویا با این کار،هاي سیاه، زرد، سبز، سرخ، فیروزه، صندلی و سپید، بنا میرنگ
 کند.اقلیم را تهدید نمیآورد و دیگر هیچ نیرویی، بهرام و دختران هفتآسمان را به زمین می

بهرام هر شب را به ترتیب روزهاي هفته، در یکی از این گنبدها و در کنار یکی از      
اي براي اوست. پس از هفتمین کند. بانوي هر گنبد، راوي قصهآن زیبارویان، سپري می

ي ارهشنود، داستان با یورش دوبشب که بهرام آخرین قصه را از زبان بانوي گنبد سپید می
و به  آموزدپس از آن، بهرام از رفتار نمادین شبانی پند می یابد ومیخاقان چین ادامه 

ي آیند و هفت قصهشود. هفت مظلوم با هفت روایت نزد بهرام میوزیر خود بدگمان می
کنند. در پایان بهرام به قصد دیگر، ذهن او را براي حرکت به سمت آخرین گنبد آماده می

 کند وري از جنس دیگر، او را به غاري راهنمایی میرود و این بار گوشکار به صحرا می
است؛ دودي بیند. مادر زمینی او را به آغوش خود فراخواندهکس او را نمیاز آن پس هیچ
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مانند که او به آسمان رود و آنان که در پی بهرامند، بر این گمان میاز زمین به آسمان می
 شد ...    

                            
 

 
 درمانیقصه .3

ترین سرزمین براي رهاساختن هاي تودرتو، امنخم قصههاي هفتافسانه، رؤیا و کوچه
ي بندها، دردها و حتی آرزوهاست. بیان قصه به فرد کمک ذهن و روان انسان از همه

کند تا از سطوح مختلف عاطفی و روانی خود عبور کند و به مراحل آگاهی و می
کاوانه از مسیر قصه، موضوعی ي ارتباط روانیابد. شیوهناخودآگاهی ذهن خود دست

« ونمیلتون اریکس»شناسان است؛ از آن جمله  به است که امروزه مورد نظر بسیاري از روان
(Milton H, Erickson )درمانی است. روان سبک قصهتوان اشاره کرد. وي از پیشمی
خوانی اشاره کرد. او نتوان به ذههاي اریکسون میترین روشاز جمله مفیدترین و مهم»

ز ذهنیت او دهد که اهاي بیمار، به او این احساس را میي دقیق رفتار و پاسخبا مشاهده
شود. ي صمیمانه میشناسد. این شناخت منجر به یک رابطهخوبی میباخبر است و او را به

ز یکسون اکند، در روش ارها نقش بزرگی بازي میارتباط مؤثر که در انواع روان درمانی
اعتماد به نفس  شود. بیمار احساس امنیت خاطر کرده باگویی اعمال میطریق قصه

 (33-25: 1386اریکسون،«)کند.رون و بیرون خود برخورد میتري با دنیاي دبیش
 خوبیدو بههر (،Carl Gustav Jung)و یونگ ( Sigmund Freud)فروید      
 ها، نزدیکیهاي عامیانه و اسطورههاي پریان، داستاندانستند که میان رؤیا و افسانهمی

ي ناخودآگاهی گذشته از الیه»وپیوندي ناگسستنی وجود دارد. در مکتب فکري یونگ 
رد که گیتري از روان را نیز دربرمیهاي ژرفي هر فرد،الیههاي زیستهفردي یعنی تجربه
( 42:1374)یاوري،« فصل مشترک و میراث روانی همه افراد بشر است.از نظرگاه یونگ، 

 هاي انسان در طول تاریخ متکیو از سویی ساختار قصه و داستان نیز بر آرزوها و اندیشه
 شناسی یونگی و تحلیل داستان، ارتباط برقرارکرد. با اینتوان بین رواناست؛ بنابراین می

م جادویی، نشانی از ناخودآگاهی جمعی دارد، نگرش که هر آفرینش هنري و هر کال
شود. ي پنهان اثر، منجر میکاوانه، به دست یافتن ما به نیمهتحلیل قصه از دید نقد روان

انگیز است که نویسندگانی چون جیمز جویس و هرمان هسه، آگاهانه آثار هنري شگفت»

که او را بر آسمان رخت است         در زمین بازجستنش سخت است                                          آن       

(733: 1385)نظامی،                                                                    
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با  ايچرا که اگر نویسندهاند؛ شناسی بنا کردهخود را بر مبناي پیوند ادبیات و روان
ه اي بنویسد، بنامهشناسی بخواهد قصه یا نمایشاطالعات سطحی و ناقص از دانش روان

 ( 8-7: 1381صنعتی،« )زیاد فاقد خالقیت خواهد بود. احتمال
خالقیت و بیان هنري در قصه با فرایند جریان سیال ذهن )ارتباط آگاهانه با ذهن      

پذیر ي آنان، امکانو این روال بدون شناخت مخاطبان و اندیشهشود مخاطب( کامل می
هاي کهن به دلیل ارتباط با ذهن تاریخی مردم در طول زمان بیش ها و قصهنیست. افسانه

ي کاوانه دارند؛ بدین سبب که قصه، آفریدهاز هر بیان هنري دیگر، قابلیت تحلیل روان
ه را که از طریق سنت ادبیات شفاهی دریافته، چناخودآگاه جمعی است و گویا نویسنده آن

از دید یونگ، »شود. کند و از این زاویه، او خود نیز مخاطب قصه محسوب میبیان می
ي مشترک بشري است؛ یعنی ذهن هم مانند جسم ي تجربهناخودآگاهی جمعی، گنجینه

ی کرده و مسایلهاي باستانی و ماقبل تاریخ، تکامل و تحول پیدا در طول قرون از دوره
ها در کنار هم انباشته شده و اند. اینجا زاده شدهچون عشق، تولد، مرگ و... از همین

 ( 30: 1380)وزیرنیا،« اند.ي جمعی و وراي شخصی بشر را ساختهحافظه
یابی به اذهان و درمان احساسات و عواطف افراد از طریق ادبیات، عالوه بر دست     

 است. در این شیوه، فردنیز منجر شده« سایکودرام»گیري به شکلدرمانی، فرایند قصه
گردد؛ هاي ذهنی خویش میکشد و خود، جویاي گرهنقش قهرمان داستان را به دوش می

 در حال خلقجا که هستی بشر بر خالقیت استوار است، همیشه کسی یا چیزي از آن
ن رو مورنو به تعریفی خالقیت متضمن خطاست؛ از ای»اما کردن و خلق شدن است؛ 
ه خاطر که بآنست؛ بیرسد: این شیوه راهی براي تمرین زندگیکاربردي از سایکودرام می

توان با دیدگاه ارسطو مبنی ( این نگرش را می14: 1383)جونز،« اشتباهاتمان تنبیه شویم.
بر ایجاد حس کاتارسیس در مخاطب، همسو دانست. همین موضوع به ایجاد ارتباط 

 شود.ي  مردم به قصه و افسانه منجر میص و رویکرد ویژهخا
توان یافت که از طریق بیان در ادبیات کالسیک ایران، شاهکارهاي فراوانی می     

، اند و به لحاظ ساختار بیانی و روانی خوداي برقرار کردهداستانی، با مخاطبان ارتباط ویژه
توان پیکر  نظامی مید که از آن جمله  به هفتانمورد توجه منتقدان و مخاطبان آگاه بوده

پیکر، داستان سیر و سلوک بهرام است براي به فرمان درآوردن دو جهان اشاره کرد. هفت
اي که در نهایت، وي رابه نیروهاي کیهانی یابی به آگاهی رهانندهدرون و بیرون و دست

 ي خودشناسی وگانهحل سهپیکر با مراسیر زندگی بهرام گور در هفت»زند. پیوند می
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شناسی یونگ، یعنی سازگاري با خود، پیوستگی با جهان و یگانگی با فردگردي در روان
( در این مقاله، سعی برآن بوده تا با 76: 1374)یاوري،« کیهان به تمامی منطبق است.

پردازي و تأثیر آن بر ذهن بهرام، قهرمان اصلی داستان، کاربرد تحلیل زوایاي قصه
 پیکر در جایگاه یک اثر ادبی ویژه، بررسی شود.درمانی در هفتصهق

 
 پيکردرمانی در هفتگویی و ساختار قصهقصه. 4

 هفت بانو و آنيما در ذهن بهرام . 1. 4

درپی با هاي پیاز هفت اقلیم در شبو پیکر، هفت باندر طرح اصلی داستان هفت
شوند. تردیدي نیست که آنان رهنمون میگویی خود بهرام را به حریم امن آرامش قصه

دارند و هریک از طریق داستانی خاص، بهرام را به  در روند تکاملی بهرام، نقشی ویژه
کنند؛ تا جایی که سمت آخرین گنبد که رسیدن او به کمال آسمانی است، هدایت می

 انست.بخش آنیمایی ذهن بهرام د زیبارو را نمادي از توان این بانوان خردمند ومی
گو اشاره تایپی میان این بانوان و شهرزاد قصهتوان به شباهت آرکیدر نخستین قدم می                

هاي درون قصه و حتی آب و رنگ حاکم بر گو، شخصیتکرد. در این هفت گنبد میان قصه
هاي نمادین در قصه از طریق تداعی فضاي قصه، ارتباط نمادین خاصی وجود دارد. نشانه

 توان الگويبر همین اساس است که نماد را می»کنند. معانی با مخاطب ارتباط برقرار می
عینی تصاویر ذهنی به حساب آورد که ریشه در بخش عقالنی و عاطفی وجود انسان دارد. 

مهر بهشناختی از متن ادبی ناچارند رازهاي سربر این پایه، منتقدان نیز در تحلیل روان
هاي ( از جمله پدیده162: 1384پور،)دادخواه تهرانی و محکی« گشایند.نمادهاي آن را ب
ها با داستانی که در آن گنبد خاص بیان به رنگ گنبدها و ارتباط آن ، پیکرنمادین در هفت

توان اشاره کرد. در یک نگرش کلی، سیر بهرام از گنبد سیاه در اولین روز هفته شود، میمی
 .سفیدي است و تا گنبد سفید در آخرین روز، نشانگر حرکت تدریجی او به سمت نور

 
 آرزوی جاودانگی در آغاز قصه. 2. 4
جا که شود و از آنگویی با دعا براي جاودانگی بهرام آغاز میي گنبدها، قصهدر همه 

دهد و با آورد جاودان ذهن بشر است، هنگامی که بهرام به قصه گوش میقصه، دست
 است:شود، به نوعی به حریم ابدیت نزدیک شدههاي درون آن یکی میشخصیت
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 اهــــاالي چار بالش مــاد بـــب ه پنج نوبت شاهـت از اول کـــگف
 ادـــا بر آستانش بــه سرهــهم ان ممکن است جانش بادـــتا جه

 (      617)همان،                                  
 ان تو بادـا فداي جــههمه جان گفت کاي جان من به جان تو شاد    

 اجــدرگهت محت ه عالم بهــهم اج          ـــت را تـــگوهرت عقد مملک
 (647)همان:                                                                                      

 د نتواندـــکه دیاد آنــور بـــک دـــد نتوانــردت رسیــس بگــک
 ان را به کان لعل سپردـل کـــلع  ی چنین به پایان بردــون دعایــچ

 (657)همان:                                                                                                 
گویی فضاي گنبد را با بوي عود و عطر، اقلیم، پیش از آغاز قصههریک از دختران هفت

ن با تاي داستردید این فضاي عطرآگین در روند ارتباطی ذهن شنوندهکنند. بیآغشته می
 اي آن، تأثیري شگرف دارد:دنیاي افسانه

 ر بستــپیکدیده در نقش هفت تـــپرسد نشاطــکه بهرام شچون
 ه سالمــش بانوي هند شد بــپی امــفهــدسراي غالیـــوي گنبـــس

 رسازي کردــعط ودسوزي وــع بازي کرد اط وــجا نشب آنــتا ش
 (617)همان:                                                                                             

 

 شنوگوی قصهقصه. 3. 4
ي اصلی و یک راوي حقیقی )نظامی(، شامل انبوهی پیکر عالوه بر یک قصهي هفتافسانه

رخدادها و شرایط حاکم بر  ها به فراخورهاي تودرتو است. هریک از شخصیتاز قصه
کنند و گویا خود، راوي داستانی دیگرند. در آغاز هر اي تازه را آغاز میداستان، قصه

و از این طریق، مخاطب  بخشدمی واراقلیم، هویتی پريداستان، نظامی به دختران هفت
ست؛ ا گو، خود آغاز یک ارتباط ذهنی و روانیکشاند. پري قصهاي میرا به فضایی افسانه

 «:گنبد سبز»از آن جمله در آغاز داستان 

 به ماه برکشید زــر سرسبـــچت شاه ه روز دوشنبه آمد،ــکچون
 گشاید تنگ خواست تا از شکر گـسبزآرن روـد ســزآن خردمن

 ي راز    پرده ان گشادــسلیم رــب ه برده بود نمازــه کــگپري آن
 (646)همان:                                                                                                 
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« گوپري قصه»، «سبزآرنگ سرو خردمند»بینیم نظامی آگاهانه از که میچنان         
پردازي هویتی تازه ي قصهلحظه در هردو گویا بیند؛چون سلیمان می بهرام را و سازدمی
( Elin Green) سزا دارد. الین گرینپردازي، نقشی بدر ساختار قصهر بند و این امیامی
 داند. پردازي میقصه گیري فرایندگویی آن را شرط اصلی شکلقصهفن  هنر ودر 

خود، مخاطب قصه نیز هست و با به کار بردن واژگان مناسب در فضاي  گوقصه هر        
است کند. این جتر براي دیگران بیان میشاست، با تأثیري بیچه را که شنیدهخاص، آن

ن که چه ارتباطی بین لفظ، معنی و ذهیعنی این»یابد؛ ي بیان قصه نیز اهمیت میکه نحوه
 )عالمه، «شود.انسان وجود دارد که باعث به وجود آمدن احساس خاص در انسان می

1379 :21) 
نند کگویی به این امر اشاره میدر ساختار هفت قصه از هفت بانو، آنان در آغاز قصه     

 وار شنیدن، بازگو کردن و دوبارهسلسله اند. ساختارکه خود این قصه را از دیگري شنیده
ي وندهگو با شني بهرام، به فرایند همذات پنداري و یکی شدن قصهشنیدن آن به وسیله

اي میان گوینده و شنونده نیست و آنان در یک مسیر . در این روند، فاصلهانجامدقصه می
گیرند که در تأثیر قصه بر شخصیت بهرام و ایجاد تحول در او، جایگاهی آگاهی قرار می

 توان اشاره کرد:می« گنبد مشکین»به آغاز داستان ویژه دارد؛ براي نمونه، 

 ه زان به نگفت و کس نشنیدـچآن دـدیرم در زمین میــت و از شــگف
 انـــاندیشکـاران و چابـردکــخ انـدم به خردي از خویشـــه شنیـک

 (617 :)همان                                                                                   
 «:گنبد سپید»یا در آغاز داستان 

 تــطیبت من آید راسه از ــچآن بهر طیبت خواست گفت چون شه ز
 د او بره بودـــرزن گرگ باشـــپی ی سره بودــت و او زنــادرم گفــم

 ادانـــش آبهـــبرد مهمان که خان زادانـــرا ز همــــــی مــــکآشنای
 ی چندـــگویمن و چون من فسانه دــــم  خنداخنـــم آویختیــــدره

 (701)همان:                                                                                 
 

 درمانیتأثير ساختار اسليمی در روند قصه. 4. 4
بیان قصه در قصه، به بهرام که در روندِ داستان، مخاطب اصلی  يپیکر، شیوهدر هفت

ا عبور از مرز هر قصه، بدهد تا هاست و البته به مخاطب فرامتنی خود فرصت میقصه
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هاي عاطفی و ناخودآگاه ذهن خود را ورق بزند و به ژرفاي آن دست یابد. دنیاي هر الیه
 گشاید و او را یاريادهایش، افقی تازه پیش روي مخاطب میها و رویدقصه با شخصیت

هاي هر داستان، بخشی از وجود خود را بشناسد و سیر تکاملی کند تا در کنار شخصیتمی
ي دهتنیدیگر، به نوعی با نظام درهمها در یکخود را از درون طی کند. پیچیده شدن قصه

ر هایی که ددارد. تأثیر و تأثر شخصیتحوادث و افکار مختلف در ذهن انسان همانندي 
هایی که هر لحظه و هر روز بر ذهن ها و پدیدهگیرند با انسانفضاهاي تودرتو جان می

تواند گذارند، قابل قیاسند؛ از این رو ساختار اسلیمی )قصه در قصه( میانسان تأثیر می
ایت توان به حکه میگویی به شمار آید؛ براي نموناختی قصهنشیکی از کارکردهاي روان

، به «زنی از قصر بهشت»گفتن دختر ملک اقلیم اول اشاره کرد. او حین بیان داستان 
هاي این قصه با پیرزن سخن کند و خود، چون یکی از شخصیتي سیاه او اشاره میجامه

 شود: اش را جویا میپوشیگوید و از او راز سیاهمی

 ه را سپیدکار شويــن سیـوی    ا را به قصه یار شوي  ـــه مـــبه ک
 شـی آیت سیاهی خویـــمعن خواهی خویشی ز نیکـــبازگوی

 (618)همان:                                                                                        

پوش که وي از ندیمان اوست، اشاره ي خود به پادشاهی سیاهگاه زن در بیان قصهآن
اه شود. شاي دیگر میي اوج داستان، پیرزن از پادشاه، جویاي قصهکند و باز در نقطهمی

ر اي دیگکشاند و خود از او قصهپوش میدر پاسخ او، سخن را به داستان غریبی سیاه
 کند: د شده و شاه را در دنیاي قصه رها میگو ناپدیشنود. قصهمی

 د ز برمـش گوي دورانـــداست ر آن داستان غنود سرمــون بـــچ
 م آن بُد که من شوم شیداـــبی داـــه ناپیــت و قصـــگو رفقصه

 دق از هر سویی فروکردمـــبی وجو کردمچند از این قصه جست
 (620)همان:                                                                                                             

راي ي داستان را بپیکر آن است که شنوندههاي ساختار اسلیمی هفتیکی از ویژگی     
کند و این امر به طور ناخودآگاه به یکی شدن و شنیدن داستان، بسیار مشتاق می

انجامد. این شیوه در روند هاي درون متن میتر مخاطب با شخصیتپنداري عمیقهمذات
رساند. خاطبان را در کنار او به آرامش و حس کاتارسیس میداستان، ابتدا بهرام و سپس م

و سخن گبانوي قصه«: حکایت گفتن دختر ملک اقلیم دوم در گنبد زرد»همچنین است در 
کند که از زنان بیمناک است و پیرزنی گوژپشت را با پادشاهی از سرزمین عراق آغاز می
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شاه  آید ونهاد، نزد شاه مینیزي نیکگاه که ککند تا آنو بداندیش در کار وي افسون می
بلقیس و » يشود. او در پاسخ، قصهي اوست، از دختر رازي را جویا میباختهکه دل
 کند: را آغاز می« سلیمان

 ه بُد بلقیســان نشستـــبا سلیم  گفت وقتی چو زهره در تسدیس      
 (641)همان:                                                                                                                                                   

یان سلیمان براي یکدیگر حکایاتی ب شگفت اینجاست که دراین داستان نیز، بلقیس و و
 کنند.می

 استاي بگشاد و از زمین برخـپ طفل کاین قصه گفته آمد راست          
 (642 )همان:                                                                                                                           

درپی جان هایی که پیدرطرح، به کمک شخصیتنظامی در این ساختار طرح     
حکایت کردن دختر »مچنین است در زند. ههاي ذهنی مخاطب را کنار میگیرند، پردهمی

فریب است، ؛ راوي از پادشاهی که او را دختري دل«ملک اقلیم چهارم در گنبد سرخ
گوید. دختر براي دوري از خواستارانِ بسیار، به خواست خود در حصاري سخن می

« خسرو و شیرین»گردد. بانوي حصاري، ماجرا را به سمت داستان حصین مقیم می
 کشاند: می

 اد و قصر شیرین راــور فرهـــگ ن راـــر نوآییـــدم آن پیکـــدی
 اي نگشت پدیدجُست و سررشته ه صد هزار کلیدــره را بـــآن گ

 (662)همان:                                                                                          
یرین در ش»ي او با و رابطه« بانوي حصاري»تایپی آرکیدر این داستان عالوه بر تأثیر 

ي بیان، پذیرد. این نگرش و شیوهدرقصه نیز تأثیر می، مخاطب از روند قصه«قصر سنگی
 درمانی است.هاي اساسی در ساختار قصهیکی از ویژگی

  
 ها های قصهیکی شدن با شخصيت. 5. 4

پیکر، روندي ها در هفتها و آرزوهاي آنها و غمپنداري مخاطبان با شخصیتهمذات
پنداري از مخاطب با بهرام آغاز ویژه دارد. در این ساختار، این همسویی و همذات

ر اي که داي دیگر، بانوي هر اقلیم و بهرام نیز در جایگاه مخاطبان قصهشود؛ در الیهمی
که انها چنهاي درون قصهشوند. شخصیتها یکی میشخصیت حال گفتنِ آن هستند، با

 پیوندند. شوند و خود به این اشخاص تازه میاي دیگر میذکر شد، هریک راوي قصه
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پیکر ناگهان خود را در میان انبوهی از ي هفتوار، خوانندهدر این روند سلسله     
ي و خود را در حالی که همهبیند اشخاص که هریک وامدار بخشی از هویت اویند، می

سیر، یابد. در این مگنبد میدررنگ هفتاند، در دنیاي رنگعواطفش فرصتِ رهاشدن یافته
کند؛ از آن جمله در روایت گو به صراحت خود را با قهرمان اصلی یکی میگاه حتی قصه

با  گونه، دختر اقلیم چهارم که از سرزمین سقالب است، خود را این«بانوي حصاري»
 کند:قهرمان یکی می

 رد گرد حصار خویش به سازـــک ر نازـاري از ســـآن عروس حص
 اري شدــوي حصـــام او بانـــن واري شدــون در استــتن چسیم

 چ دژ بانوان ندیده به خوابـــهی و بانوي سقالبــاو در آن دژ چ
 (658)همان:                                                                                

 

 بخش پس از گره داستان های آرامشتوصيف. 6. 4
 کنند، همواره این نظامگنبد در هر شام براي بهرام روایت میهایی که بانوان هفتر قصهد

گونه ي اوج قصه و گره آن با بیان فضاهاي بهشتکند که نقطهتوجه مخاطب را جلب می
کند؛ براي سخن از رهایی و امید، به سمت امنیت و آرامش ذهنی مخاطب حرکت مییا 

اند و هاي داستان در هم گره خوردهي حلقهگاه که همه، آن«گنبد سیاه»نمونه، در داستان 
ي قصه را به نوعی ظلمت و شاید نمادي از ناآگاهی پوشان، شنوندهسیر در سیاهی سیاه

 دهد:ا از زبان قهرمان اصلی با این سخنان ادامه میاست، راوي، قصه رکشانده

 ر کردم که بهترک بودمــــشک ودمـــچون از آن ماندگی برآس
 جایگاه را پس و پیش دیدم آن باز کردم نظر به عادت خویش

 زه بیدار و آب خفته در اوــسب ه در اوـــصدهزاران گل شکفت
 گل رسیده فرسنگیر ـــبوي ه ه از رنگیــــگونهر گلی گونه

 اد بهارـر ز بـــتادي آسودهـــب د ز ره فشاند غبارـــادي آمــب
 (625-624)همان:                                                                                                           

 بوي سبزه و روشناي آب و نسیمیبینیم، راوي، جغرافیاي مکانی داستان را با که میچنان
هاي آراید و هرگز مخاطب را اسیر در حلقهها حس کرد، میتوان آن را روي گونهآرام که می

کند. این جغرافیاي آرام، فرصتی است براي مخاطب تا فضاي ذهنی ي قصه رها نمیشدهگم
 کند. خود را در پی یکی شدن با قهرمان به سمت آرامش درونی و اعتماد هدایت
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 پيکر تایپ در ساختار هفتدرمانی و آرکیقصه. 7. 4
ي ي  انتخاب قصهگویی از دید هنر ادبیات دربارهدر هنر و فن قصه الین گرینچه آن

یلتون م»شناسانی چون کند و از دیگرسو روانگویی مطرح میي درست قصهخوب و شیوه
برند، با تکیه بر کاوانه از آن بهره مینگرش روانبا  (Milton Erickson) «اریکسون

دارد تا انسان، ما را بر آن می شناسانی چون فروید ویونگ، از ذهن و روانتعاریف روان
چه یونگ باور کنیم هرچه ساختار قصه و هویت اشخاص آن با ناخودآگاه جمعی و آن

گویی کاربرد اشد، فرایند قصهتري داشته بکند، تطبیق بیشتایپ تعبیر میاز آن به آرکی
 هايبنديیابی طبقهیکی از معیارهاي مهم در ارزش»یابد؛ چراکه تري میدرمانی بیش

 (182:1387 )فراهانی،« هاست.ها و فرهنگها در بین زبانپذیري آنشخصیت، تعمیم
ي ذهن بشر در طول شدهها یا حوادث شناختههایی که با تکیه بر شخصیتقصه     

د؛ از این کننتري با مخاطبان برقرار میتر و صمیمانهي قوياند، رابطهاریخ، نوشته شدهت
ر طرح و الگو دها بود. استفاده از کهنتر این نوع از داستانتوان منتظر تأثیر بیشرو می

را « گوشهرزاد قصه»ها شود. از آغاز داستان، راویان قصهپیکر بسیار دیده میساختار هفت
ي شاهی، ي بهرام با پدر و دور شدن او از حریم کاخ و خانوادهکنند. رابطهعی میتدا

ي زال است و از سویی نامهربانی پدر و بازماندگان او، تایپ ذهنی اسطورهگویاي آرکی
ي ي مرگ اسفندیار به وسیلههاي اساطیري چون اسفندیار و گشتاسب و توطئهداستان

ط مرتب« ادیپ شهریار»ي رنگ، با الگوي دیرینهنوعی کمکند و به پدرش را تداعی می
گشایی این راز در سیاهی و پیوند پوشان وگره، راز سیاه«گنبد سیاه»شود. در داستان می

 آورد.الگوي اسکندر و ظلمات را به ذهن میتصویري آن با آب حیات در ظلمات، کهن

 که شاید گفتن قصه با ـچنیاین تـود نهفـــچه برفتی و دیدي آن
 ت و آورد پیش من شب تارــرف ن آرـــش مـــاه پیـــرو پرند سی

 این حکایت به پیش من برگفت تـــن ز راز نهفــچون خداوند م
 ی ظلماتــدر سیاهــم انـــرفت اتـــر آب حیـــدر ز بهــبا سکن

 اهــد سیـــچتر سلطان از آن کنن اهــــوه دارد مـــی شکـــدر سیاه
 (637: 1385)نظامی،                                                                                                   

ورنق، اي از کاخ خپیکر منقوش در حجرهدر زیر بناي داستان، شیفتگی بهرام به هفت    
ي که هریک شیفتهتایپ شیرین و خسرو در آغاز آن داستان است؛ هنگامی تداعی آرکی

هاي پریان در سنت ادبیات شفاهی که شوند و یا بسیاري از قصهتصویري از دیگري می
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گردد. همچنین است در گره و اوج داستان، تنها با دیدن تصویري از معشوق آغاز می
ت هاي دل اسپایان زندگی بهرام و رفتن او به غار که خود، در عرفان شرقی، نماد رازناکی

خسرو در تایپ اصحاب کهف و عروج آنان از غار به آسمان یا پایان کار کیکیو با آر
 مرتبط است.                     شاهنامهدنیاي اساطیري 

گیرد ترین حوادث را دربرمیپیکر، سفر قهرمانان، اصلیهاي هفتتر داستاندر بیش    
انسان در اندیشه و عرفان شرق، که در ذهن مخاطب، از سویی با سفر به مثابه راه کمال 

تایپ خضر را به شود و از سویی دیگر، وجود راهنمایی در این راه، آرکیهماهنگ می
ماهان مصري و گرفتار شدن او »، داستان «گنبد پیروزه»سازد. در حکایت ذهن متبادر می

 است وبا گرفتاري یوسف در مکر زنان مصر، هماهنگ شده« در میان دیوان افسونگر
 کند:جاي، نام یوسف را براي تداعی این امر ذکر میراوي در اثناي سخن، جاي

 امـــتر ز ماه تممنظري خوب نامر ماهانــــبود مردي به مص
 زار یغماییــدوي او هــــهن یـــه زیبایـــیوسف مصریان ب

 (669)همان:                                                                                                               
گونه زوایاي شود، نظامی ایني داستان که ماهان در چاه دیوان اسیر مییا در ادامه

 دارد:میناخودآگاه ذهن مخاطب را به تفکر وا

 او ير که سایهـناشده کس مگ ه در اوـــاري هزارپایـــچاهس
 ون رسن پایش اوفتاده ز کارچ وارخانه یوسفاهـد در آن چـش

 ( 675)همان:                                                                                                                    
دیوان و پلیدان، درپی و رویارویی او با هاي پیدر این قصه، عبور ماهان از دشواري

جا که ماهان بر امید نیکی، این راه را کند و از آنخان را به ذهن متبادر میمسیر هفت
ابل هاي هفت شهر عشق قبرگزید و از سر مستی به خطا گرفتار شد، این عبور با دشواري

رویی را به قصدِ در آغوش گرفتن انطباق است. در بخشی از داستان که ماهان، ماه
تایپ ضحاک و روییدن مارها از محل اي پلید، آرکیرو به عفریتهد، دگردیسی ماهبوسمی

 کند.ي ابلیس را تداعی میبوسه
پیکار  ،«بانوي گنبد صندلی»همسفري و جدال خیر و شر به مثابه دو قهرمان داستان      

و  چه ذکر شدکند. آني مخاطبان بازسازي میاهریمن و اهورا را در آسمان اندیشه
ي نظامی در دنیاي سیر آگاهانهاز هاي دیگري که در متن موجود است، حاکی نمونه

هایی که از زبان هفت راوي و ناخودآگاهی جمعی است؛ به این معنا که او در بناي قصه
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 کند، به فرایند ذهنیي داستان، حکایاتی که از زبان هفت مظلوم بیان میحتی در ادامه
 پنداري مخاطباناست. تردیدي نیست که همذاتن نظر داشتهمخاطبان و آگاهی جمعی آنا

ونه آثار نیز بیش گدرمانی اینتر است؛ بنابراین تأثیر روانبا چنین آثار داستانی، بسیار عمیق
 از دیگر انواع داستان خواهد بود. 

کند که دگرگونی بهرام، ناشی از نظامی در بیان فرجام کار بهرام به این امر اشاره می
 هاي هفت راوي است:زندگی در دنیاي قصه و شنیدن داستان

 کز فسون و فسانه گوش گرفت د مغز شاه جوش گرفتـــگنب
 ر برداشتــدي دگـــاو ره گنب تـگنبد بر آسمان بگذاشهفت

 (731)همان:                                                                                                               
 های درون داستان درمانی از طریق تأثير متقابل شخصيتقصه. 8. 4

ها یعنی پیکر و در متن داستان، به مخاطب اصلی قصهیکی از مواردي که به مخاطب هفت
هاي ها و خواستهکند تا وي در سیر تکاملی ذهن خود و عبور از ناخواستهبهرام، کمک می

 هاست. تر را طی کند، روابط درونی شخصیتاش، مسیري شفافروانی
ان هویت عاطفی و فردي این دو که از ابیات ي بهرام با پدر و تناقض آشکار میرابطه

هاي داستانی کند، یکی از زیرساختپیکر توجه مخاطب را جلب میآغازین هفت
کنند. حضور قهرمانانی که اقلیم براي بهرام روایت میهایی است که دختران هفتقصه

ا کنند تمی نهند، او را یاريهاي خطیر میي پدري و پادشاهی، گام در راهبدون پشتوانه
 دارد، بپذیرد و از این سد عاطفیگونه بیان میي میان خود و پدرش را که نظامی اینفاصله

 عبور کند:

 در یکی سنگ و در یکی گهر است رازوي دوسر استــان را تـــآسم
 گـــه سنـــگه گهر بر سر آورد گ گـان دورنــــرازوي او جهــاز ت

 ر داردـــگ یا گهـــا سنــه یـــبچ ردر داـــن اثــان همیــصلب شاه
 ی  ــــارنگـــی ز کهربـــاه لعلـــگ یـــري سنگـــد ز گوهـگاهی آی

 رامـــا بهــــرد بـــت یزدگـــنسب گ شد به نسبت و نامـگوهر و سن
 (536)همان:                                                                                                                   

مهري یزدگرد  به بهرام و خأل عاطفی بهرام در رابطه با پدر، در تعامل شباهتی و بیبی
شود. می ، جبرانهاهبیش از دیگر قص« گنبد صندلی»و « گنبد پیروزه»هاي قهرمانان داستان

هاي این دو گنبد، قهرمان که نمادي از بهرام است، مورد هوم که در روند داستانبه این مف
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، ماهان مصري به فریب «بانوي اقلیم چهارم»گیرد. در داستان حمایت مردي پیر قرار می
ي چهارم از سفر خود که به نهد و در مرحلهدیوان، گام در راهی مخوف و دردناک می

رو اي از باغ با پیرمردي روبهکند، در گوشهاغی حرکت میتنهایی با دیدن نور به سمت ب
کند که اگر شرط داند و حتی به ماهان پیشنهاد میشود که او را چون فرزند خود میمی

مردِ پیر مبنی بر سکوت و ماندن در جایگاهی که وي آماده کرده بود را بپذیرد، او را چون 
 فرزند خود گرامی خواهد داشت:

 ات پیوستهـــم نجــــه حریــــب هــم رستـــي ز بند غت اـــپیر گف
 ام به فرزنديهـــو دل بستـــدر ت ديــــدم از هنرمنـــچون تو را دی

 ن پیمانــده به ایــدست عهدي ب انـــن فرمـــی بدیـــکنگر وفا می
 تـــخاربن کی سزاي سروبن اس استجاي این سخنگفت ماهان چه

 ديــن خداونـــم بدیــبنده گشت ديــه فرزنـــام بیـــچون پذیرفت
 (679)همان:                                                                                                          

 ي او بر خداوند ودر پایان نیز تنها ماندن ماهان هم از پدر حقیقی و هم از پیر و تکیه
ترین اثر را در ذهن بهرام و حل گره ي راهنماي الهی )خضر(، بیشراه یافتن به واسطه

ا که ب« خیر»که در آن « گنبدصندلی»عاطفی او به پدر دارد. همچنین است در داستان 
ي دختري ود را از دست داده و در شرف هالک است، به وسیلههاي خچشم« شر»فریب 

را چون فرزند خود « خیر»ي داستان، پدر آن دخترک زیبارو، یابد و در ادامهرد نجات میکُ
 خواهد که نزد ایشان بماند و داماد او باشد. داند و از او میمی

سفر در کنار هم قرار  تر موارد، در مسیر یکها که در بیشهاي قصهروابط شخصیت     
هاي متفاوت، فرصت وگوي میان آنان و از سویی برخورد اندیشهگیرند و گفتمی

دهد؛ چراکه زندگی، خود یک سفر است و حرکت قهرمانان اندیشی را به مخاطب میکمال
هاي آنان، با زندگی حقیقی مخاطبان، همسویی دارد؛ از داستان در سفر، مشکالت و بیم

ت را روای« بشر و ملیخا»که دختر اقلیم سوم داستان « گنبد سبز»ر ماجراي آن جمله، د
ي بینند و ملیخا افسانهي اندیشه و عملکردهاي خود را میکند و هریک نتیجهمی

 یابد.شر میي بُاش را در خانهشخصی
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 سرنوشت، آرامش نهایی قصه. 5
دنیايِ قصه به نیروي سرنوشت و شود، اعتقاد چه در قصه به حریمی امن منتهی میآن

ها، پیروزي نیکی بر بدي است و شاید یکی از علل کاربرد مؤثر قصه در درمان ذهن انسان
پیکر، ساختار قصه همواره با تقابل نیروهاي متضاد همین ویژگی قصه است. در هفت

اي یت، لحظهگیرند؛ اما در نهاها و دیوان مخوف در راهِ آدمیان قرار میگیرد. پريشکل می
گونه که خداوند کند و سرنوشت را آنکه قهرمان به خداوند و آن حقیقت ازلی روي می

ي رهایی و گشایش گره داستان است. براي پذیرد، لحظهاست، با آغوش باز میخواسته
ر بش»و تضرع او نزد خداي، همچنین  داستان « ماهان مصري»نمونه می توان به داستان 

 گوید:کرد.  در این داستان، نظامی از زبان ملیخا چنین می اشاره« و ملیخا

 از حساب من و تو بیرون بود ودــنقش آن کارگه دگرگون ب
 استر رشته کس نیفتادهـبر س استتا فلک رشته را گره داده

 (656)همان:  
 

 ی داستانگشایی داستان به وسيلهگره. 6
اي است که در بسیاري از موارد، یک به گونهپیکر ها در هفتي قصهبافت در هم تنیده
و  ي اخالقیشود و حتی نتیجهگشایی داستان دیگر میي اوج و گرهداستان خود نقطه

الگو یا ناخودآگاه جمعی با اي دیگر که از طریق کهني قصهعاطفی هر قصه به وسیله
ر ي بلقیس و سلیمان دشود. از آن جمله  به ماجراتري دارد، بیان میمخاطبان ارتباط قوي

« بد سیاهگن»و ابیاتی در توصیف اسکندر و ظلمات در پایان داستان « گنبد زرد»داستان 
 توان اشاره کرد.می

 

 بهرام در آخرین گنبد. 7
 شود که وي بر اثر شنیدنگونه آغاز میفرجام کار بهرام از زبان راوي حقیقی )نظامی( این

 قصه، به آگاهی رسید. ها و دل سپردن به دنیاي پند قصه

 رام   ـــا بهـــدا باز داد بـــآن ص    و جامگفت چون هفت گنبد از می     
 رش  ــــداد از این گنبد روان خب    رشـــاغ ســــد دمـــعقل در گنب    
 ردــــه گنبدي برآرد گـــاز هم    د بساط نوردـــن گنبـــد کایـــدی   
 ر برداشتــدي دگــــاو ره گنب    تــن بگذاشهفت گنبد بر آسمـــا    

 (731)همان:                                                                                                                  
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هایی د و گنبدبخشني بهرام، هفت بانو جاي خود را به هفت موبد میدر پایان افسانه
ي مهشوند. آتش هجاي بهرام با نوشین لبان بود به فرمان وي به آتشگاه بدل میکه آرام
ماند. بهرام در پی گور تنهایی سوزاند و تنها پاکی و قداست میها را میها و زمینیناپاکی

 رسد،شتابد، غار نماد دل ودنیاي درون اوست گویا از خود به خود میبه سوي غار می
سرنوشت محتوم را  «مادر خاک»آنگاه از جسمِ بهرام جز دودي بر آسمان باقی نمی ماند. 

آید پیکر( از پس هفت پرده بیرون میآورد و نظامی)راوي اصیل هفتبه یاد مخاطبان می
 دهد:گونه پند میو مخاطبان خود را در پایان این سفر این

 ا ز مرگ جان ببريـــتر ـــجان بب ش از آن که در گذريــاز جهان پی
 خود خاک استخاک برسرکنش که ارت که زیر افالک استـــر عمـه

 اشـــر مبـــد دلیـــمنبرت دار ش اشـــر مبـــدی ذر از دام او وــبگ
 ده بر دار یک مسیح بس استـــزن تــوس اسـزنده رفتن به دار بر ه

 ر زهر استزهر در نوش و نوش د حکم هر نیک و بد که در دهراست
 (737و736 :)همان                                                                                                          

گونه کند تا او آنپیکر به مخاطب واگذار مینظامی پایان کار بهرام را در داستان هفت
خواهد فرجام کار بهرام را در ذهنش بازسازي کند. در داستان این آخرین و شاید که می

 شگرف ترین فرصت همذات پنداري ویکی شدن با متن براي مخاطب است. 
 

 گيرینتيجه. 8
تایپ یهایی که با آرکي قصه در قصه و تکیه بر داستانن از شیوهبردپیکر با بهرههفت

ی ترین آثار داستانذهنی مخاطبان در طول تاریخ ارتباطی عمیق دارند، از شمار برجسته
ند شناختی، بررسی شود و در فرایتواند به لحاظ روانمنظوم در ادبیات فارسی است که می

کاوان قرار گیرد. ساختار درونی این ي روانفادهدرمانی در شکل کاربردي، مورد استقصه
ها، خود با هدف درمانگري و هاي درون داستانافسانه چنان است که شخصیت

اند؛ اما سیر بهرام در جایگاه قهرمان اصلی بخشی این حکایات را روایت کردهآرامش
 تواند براياي است که میهاي گوناگون، به شیوهداستان و عبور او از جغرافیاي قصه

 ریک از مخاطبان در اعصار مختلف و در روزگار ما مفید واقع شود.ه
ها هدارد. قصدر ساختار درون متن، بهرام با شنیدن هر قصه، گامی به سوي کمال برمی     

اي ههاي درون داستان اصلی به گونگوییهاي بهرام هستند. ساختار قصهپاسخی به پرسش
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کند و راه گذر از تاریکی تا بیرون از قصه را با خود همراه میاست که بهرام و مخاطب 
 دهد. رسیدن به نور و حقیقت را نشان می

ها در جدال با دیوانِ درون و برون، همسویی با پیکر مشحون از تالش انسانهفت    
زادگان، سفر براي رسیدن به آرزوهاي حقیقی و در نهایت، یکی شدن با حقیقت پري

گیرند، گنبد جان میدرپی در هفتهایی که پیساختار تنگاتنگ میان شخصیتاست. این 
 اي میان راوي وشود و فاصلهشاه یکی میاي است که گاه حتی نظامی با بهرامبه گونه
 خواند.شونده نیست؛ گویا هر مخاطب، قصه را با روایتی تازه میروایت

ي هنر ادبیات و نقد ادبی و از سو در حیطهکي این آثار از یشناسانهشناخت ماهیت روان    
اي کاربردي و عملی در جامعه مورد تواند به شیوهشناسی میسوي دیگر، از دید دانش روان
ساختار  اند وها از دیرباز با دنیاي قصه و افسانه مأنوس بودهاستفاده قرار گیرد؛ چراکه انسان

وگوي مستقیم که گاه افراد را اي گفتدهد که به جکاو فرصت میدرمانی به روانقصه
وگوي قهرمانان را جانشین بخشی از کند، قصه و گفتمضطرب و حتی بیمناک می

هاي خود و فرد مقابل خویش سازد. در این پژوهش امید بر آن است که بتوان از دیالوگ
ا ه بشناسی به راهکارهاي عملی و کاربردي کمسیر ارتباط دو دانش اصیل ادبیات و روان

 برد. ها بهرههاي عاطفی و فکري انسانفرهنگ جامعه مرتبطند، براي حل گره
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