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دانشگاه آزاد اسالمی ایران ،واحد شیراز
چکيده
منظومهي هفتپیکر به لحاظ ساختار داستانی و قصهگوییهاي پیدرپی که در متن
روایت اصلی رخ میدهند ،روند ویژهاي را در شخصیتپردازي و حادثهآفرینی طی
میکند .داستانهاي تودرتو بیش از آنکه در پی رسیدن به آخرین حادثه یا آخرین گام
در شکلگیري داستان باشند ،مسیر پنهان شخصیت اصلی این داستان ،یعنی بهرام را
شکل میدهند؛ گویا همهي آنچه روایت اصلی را میسازد ،تنها براي تغییر ،تکامل،
آرامشبخشی و به نهایت رسیدن بهرام است؛ از این رو میتوان این منظومه را با رویکرد
نقد روانشناختی مبتنی بر قصهدرمانی تحلیل کرد .در این پژوهش ،متن داستان به شیوهي
استقرایی مورد بررسی قرار گرفت .آنچه مسلم است ،تکتک راویان درون متن با
قصهگویی ،بهرام را در مسیر پشت سر گذاشتن دردها ،رسیدن به آرزوها و حتی
پیشگیري از خطاهاي رفتاري ،یاري میرسانند .قصهگوییها در تنهي روایت اصلی ،نه
براي پیشبرد حادثه و نه در جهت شخصیتپردازي است؛ بلکه قصهها به طور مستقیم،
با الیههاي درونی و بیرونی شخصیت بهرام در ارتباطند.

واژههای کليدی :هفتپیکر ،قصهدرمانی ،بهرام ،نقد روانشناختی
 .1مقدمه
هفتپیکر داستانی افسانهاي ،لبریز از قصههاي پیدرپی و شخصیتهاي گوناگون است
که در روند داستان در کنار هم جان میگیرند و به سمت اندیشهاي برتر حرکت میکنند.
هویت افسانهاي  -تاریخی بهرام که قهرمان اصلی این منظومه است ،در پیوند با اسطورهي
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میترا ،به این داستان ویژگیهاي خاصی بخشیدهاست .نظامی در طرح این منظومه با تکیه
بر افسانههاي کهن و کاربرد «کهنالگو»ها در فرایند شخصیتپردازي و حادثهپردازي،
مخاطب را در برابر قهرمانان و دنیاي افسانهاي ویژهاي قرار میدهد که در آن ،هریک از
شخصیتها خود ،راوي روایتی دیگرند .بافت روایی ویژهي این افسانه به گونهاي است
که به تحلیلگران آثار ادبی فرصت نقد روانشناسانهي این اثر را میبخشد؛ چرا که
هفتپیکر بر بناي آگاهیها و ناخودآگاهیهایی بنا شدهاست که در نهایت ،در هویت
بهرام ،به وحدت میرسند« .باید به خاطر داشت که گرچه آگاهی و ناآگاهی کارکردهاي
روانشناختی گوناگونی پیش رو مینهند ،هردو جلوههاي یک روان یگانهاند( ».مورنو،
)13 :1376
«ارتباط روانشناسی به عنوان دانشی که به بررسی ذهن و رفتار انسان میپردازد با
ادبیات که موضوع آن ،انسان و اندیشهها و احساسهاي اوست ،چنان نزدیک است که
شاخه اي به نام «روانشناسی ادبی» بر اساس مشترکات این دو دانش به وجودآمدهاست.
هدف این شاخه ،مطالعهي روانشناختی صاحب اثر ،مطالعهي فرایند آفرینش ادبی،
شناخت اصول و نشانههاي روانشناسی موجود در اثر ادبی و بررسی تاثیر ادبیات بر
خوانندگان یک اثر ادبی است(».ولک و وارن)82 :1373 ،
در میان همهي رویکردهاي نقد ادبی ،رویکرد نقد روانشناختی به دلیل پیچیدگی آن،
بحثبرانگیزترین نوع نقد است .رابطهي روانکاوي با ادبیات ،امروزه به جاي رابطهي
پزشک و بیمار ،رابطهي دو نظام اندیشه است که با زبانی شدن ساختار ناخودآگاهی و با
متن شدنِ روان ،یا به تعبیر دیگر بیان آن چه در روان فرد می گذرد در شکل واژگانی ،به
یکدیگر نزدیک میشوند و یکدیگر را به پرسش میگیرند .یکی ناخودآگاهِ آن دیگري
است و اینیک ،از راه آن دیگري سخن میگوید .در این رابطه یکی از کاربرديترین
شیوههاي نقد روانشناختی «نقد روانشناسی فرهنگی» است که یونگ آن را پیریزي
کردهاست« .در این شاخه از نقد ادبی ،دیگر متن بر مدار نویسنده و آسیبنگاري روانی
او نمیچرخد؛ بلکه خوانندهاي می طلبد که تصویري از خویشتن را در متن ببیند یا
بیافریند( ».یاوري)39 :1374 ،
در این پژوهش ،شخصیت بهرام و چگونگی تحوّل او تا جایی که به کمال و فنا و
یا شاید به تعبیري دیگر ،به جاودانگی میرسد ،به شیوهي استقرایی ،بررسی شدهاست .از
آنجا که بیشترین روابط و گفتوگوهاي درون متن بر محور قصهگویی است و قصهها
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هدفمند و در جهت گرهگشایی از ذهن و دل بهرام (شخصیت اصلی داستان) بیان
میشوند ،میتوان سیر روایت و ساختار قصهپردازيهاي درون متن هفتپیکر را با
رویکرد قصهدرمانی تحلیل کرد .بیتردید در این تحقیق بر آن نیستیم که این اثر را به
طور کامل ،اثري با کارکرد قصهدرمانی بدانیم؛ بلکه با توجه به نمونههاي مشابه ِبسیاري
که در ادبیات تعلیمی و غنایی در زبان فارسی وجود دارد ،میتوان این را پذیرفت که
قصه با کارکرد رواندرمانی و پیشبرد انسانها به سوي کمال ،همواره در نظر بزرگان و
اندیشمندان ایرانی بودهاست .با توجه به نمونههایی که در پی آمدهاست ،تردیدي باقی
نمیماند که شخصیت بهرام ،کنشهاي او و آنچه در درون او رخ میدهد ،بیش از هر
چیز با قصههایی که میشنود ،ارتباط دارد .با این دیدگاه ،هفتپیکر نظامی با هدف کاربرد
آن در فرایند قصهدرمانی با در نظر گرفتن اسلوب نقد روانشناختی فرهنگی و ویژگیهاي
آرکیتایپی(کهنالگو) در ساختار روایتی افسانهها ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاست.
 .1 .1پيشينهی پژوهش
در رابطه با موضوع مورد نظر در این پژوهش ،مقاله یا کتابی که به طور مستقیم در این
زمینه پژوهشی انجام داده باشد ،دیده نشد .بتول واعظ و رقیه کاردل ایلواري در مقالهاي
با عنوان «نقد اسطورهشناختی گنبد سیاه هفتپیکر نظامی» (واعظ و کاردل ایلواري،
 )1394به تحلیل گنبد هفتم با رویکرد اساطیري پرداختهاند .در رابطه با تحلیل شخصیت
بهرام ،محمدعلی غالمینژاد و محمد تقوي و محمدرضا براتی ،در مقالهي خود با عنوان
«بررسی تطبیقی شخصیت بهرام در شاهنامه و هفتپیکر» (غالمینژاد؛ تقوي و براتی
 ،)1386ویژگیهاي عدالتخواهی ،رعیتپروري و  ...بهرام را در شاهنامه و هفتپیکر
مقایسه کردهاند .علی فالح و مرضیه یوسفی در مقالهاي با عنوان «تاثیر آنیما و تجلی آن
در هفتپیکر نظامی» (فالح و یوسفی ،)1392 ،پس از بررسی جایگاه آنیمایی زنان در
ذهن بهرام ،چنین نتیجهگیري کردهاند که هفتپیکر بستر مناسبی براي تجلی کهنالگوي
آنیما در فضاي داستان است .حمیدرضا دالوند نیز در مقالهاي با عنوان «هماننديهاي
قصهگویی شهرزاد و داستانسرایی حکیم نظامی (هزار و یک شب و هفتپیکر)» (دالوند،
 ،)1383به شباهت ساختار گفتوگوي دو شاهزاده ،بهرام و شهریار ،با زنان در داستان و
قصهگویی زنان در هر دو داستان پرداختهاست.
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 .2نگاهی گذرا برهفتپيکر
هفتپیکر یکی از منظومه هاي ماندگار نظامی گنجوي ،شاعر قرن ششم ،است که شامل
افسانههایی دربارهي زندگی بهرام ،پادشاه ساسانی ،است .در کتب تاریخی ،وي پادشاهی
محبوبِ خلق ،اهل رزم ،بزم و شکار معرفی شدهاست« .او اشعاري به زبان عرب میسرود
و به چندین زبان سخن میگفت .موسیقی را بسیار دوست داشت و به نوازندگان مقامهایی
عطا میفرمود .مردم را به نیکی میداشت و با آنان به داد رفتار میکرد( ».کریستین سن،
)376:1374
آنچه در افسانهي هفتپیکر رخمی دهد ،چنین است :بهرام ،فرزند یزدگرد ،از روزگار
کودکی به خواست پدر ،نزد نعمان در سرزمین عرب فرستاده میشود .وي در کنار این
ناپدري مهربان ،فنون رزم ،شکار و بزم را میآموزد .زوایاي کاخ خورنق و کنجکاويهاي
بهرام ،آغاز رشتهاي ست که او را تا انتهاي هفتگنبد می کشاند .بهرام در حجرهاي پنهان و
رازناک ،تصویري از دختران زیباي هفتاقل یم در حالی که بهرام را در آغوش کشیدهاند،
میبیند و این شاید به گونهاي ،آغاز شکلگیري افسانه ي شخصی اوست .بازماندگان
یزدگرد ،پس از مرگ وي ،بهرام را به بهانه ي پرورش یافتن نزد یک عرب ،شایستهي
پادشاهی ایران نمیدانند؛ اما پس از لشکرکشی بهرام و ربودن تاج از میان دو شیر ،او بر
تخت سلطنت مینشیند .کنیزي «فتنه» نام ،همنشین بزم اوست؛ اما بهرام به سوداي یافتن
دختران هفتپیکر ،راهی هفتاقلیم میشود و پس از آن که آنان را به بارگاه خود میآورد،
براي ایمن بودن از آسیب آسمان ،مهندسی «شیده» نام را میخواند و او هفتگنبد به
رنگ هاي سیاه ،زرد ،سبز ،سرخ ،فیروزه ،صندلی و سپید ،بنا میکند و گویا با این کار،
آسمان را به زمین میآورد و دیگر هیچ نیرویی ،بهرام و دختران هفتاقلیم را تهدید نمیکند.
بهرام هر شب را به ترتیب روزهاي هفته ،در یکی از این گنبدها و در کنار یکی از
آن زیبارویان ،سپري میکند .بانوي هر گنبد ،راوي قصهاي براي اوست .پس از هفتمین
شب که بهرام آخرین قصه را از زبان بانوي گنبد سپید میشنود ،داستان با یورش دوبارهي
خاقان چین ادامه مییابد و پس از آن ،بهرام از رفتار نمادین شبانی پند میآموزد و به
وزیر خود بدگمان میشود .هفت مظلوم با هفت روایت نزد بهرام میآیند و هفت قصهي
دیگر ،ذهن او را براي حرکت به سمت آخرین گنبد آماده میکنند .در پایان بهرام به قصد
شکار به صحرا میرود و این بار گوري از جنس دیگر ،او را به غاري راهنمایی میکند و
از آن پس هیچکس او را نمیبیند .مادر زمینی او را به آغوش خود فراخواندهاست؛ دودي
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از زمین به آسمان میرود و آنان که در پی بهرامند ،بر این گمان میمانند که او به آسمان
شد ...
آنکه او را بر آسمان رخت است

در زمین بازجستنش سخت است
(نظامی)733 :1385 ،

 .3قصهدرمانی
افسانه ،رؤیا و کوچههاي هفتخم قصههاي تودرتو ،امنترین سرزمین براي رهاساختن
ذهن و روان انسان از همه ي بندها ،دردها و حتی آرزوهاست .بیان قصه به فرد کمک
می کند تا از سطوح مختلف عاطفی و روانی خود عبور کند و به مراحل آگاهی و
ناخودآگاهی ذهن خود دستیابد .شیوهي ارتباط روانکاوانه از مسیر قصه ،موضوعی
است که امروزه مورد نظر بسیاري از روانشناسان است؛ از آن جمله به «میلتون اریکسون»
( )Milton H, Ericksonمیتوان اشاره کرد .وي از پیشروان سبک قصهدرمانی است.
«از جمله مفیدترین و مهمترین روشهاي اریکسون میتوان به ذهنخوانی اشاره کرد .او
با مشاهدهي دقیق رفتار و پاسخهاي بیمار ،به او این احساس را میدهد که از ذهنیت او
باخبر است و او را بهخوبی میشناسد .این شناخت منجر به یک رابطهي صمیمانه میشود.
ارتباط مؤثر که در انواع روان درمانیها نقش بزرگی بازي میکند ،در روش اریکسون از
طریق قصهگویی اعمال میشود .بیمار احساس امنیت خاطر کرده با اعتماد به نفس
بیشتري با دنیاي درون و بیرون خود برخورد میکند(».اریکسون)33-25 :1386،
فروید ( )Sigmund Freudو یونگ ( ،)Carl Gustav Jungهردو بهخوبی
میدانستند که میان رؤیا و افسانههاي پریان ،داستانهاي عامیانه و اسطورهها ،نزدیکی
وپیوندي ناگسستنی وجود دارد .در مکتب فکري یونگ «ناخودآگاهی گذشته از الیهي
فردي یعنی تجربههاي زیستهي هر فرد،الیههاي ژرفتري از روان را نیز دربرمیگیرد که
از نظرگاه یونگ ،فصل مشترک و میراث روانی همه افراد بشر است( ».یاوري)42:1374،
و از سویی ساختار قصه و داستان نیز بر آرزوها و اندیشههاي انسان در طول تاریخ متکی
است؛ بنابراین میتوان بین روانشناسی یونگی و تحلیل داستان ،ارتباط برقرارکرد .با این
نگرش که هر آفرینش هنري و هر کالم جادویی ،نشانی از ناخودآگاهی جمعی دارد،
تحلیل قصه از دید نقد روانکاوانه ،به دست یافتن ما به نیمهي پنهان اثر ،منجر میشود.
«شگفتانگیز است که نویسندگانی چون جیمز جویس و هرمان هسه ،آگاهانه آثار هنري
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خود را بر مبناي پیوند ادبیات و روانشناسی بنا کردهاند؛ چرا که اگر نویسندهاي با
اطالعات سطحی و ناقص از دانش روانشناسی بخواهد قصه یا نمایشنامهاي بنویسد ،به
احتمال زیاد فاقد خالقیت خواهد بود( ».صنعتی)8-7 :1381،
خالقیت و بیان هنري در قصه با فرایند جریان سیال ذهن (ارتباط آگاهانه با ذهن
مخاطب) کامل میشود و این روال بدون شناخت مخاطبان و اندیشهي آنان ،امکانپذیر
نیست .افسانهها و قصههاي کهن به دلیل ارتباط با ذهن تاریخی مردم در طول زمان بیش
از هر بیان هنري دیگر ،قابلیت تحلیل روانکاوانه دارند؛ بدین سبب که قصه ،آفریدهي
ناخودآگاه جمعی است و گویا نویسنده آنچه را که از طریق سنت ادبیات شفاهی دریافته،
بیان میکند و از این زاویه ،او خود نیز مخاطب قصه محسوب میشود« .از دید یونگ،
ناخودآگاهی جمعی ،گنجینهي تجربهي مشترک بشري است؛ یعنی ذهن هم مانند جسم
در طول قرون از دورههاي باستانی و ماقبل تاریخ ،تکامل و تحول پیدا کرده و مسایلی
چون عشق ،تولد ،مرگ و ...از همینجا زاده شدهاند .اینها در کنار هم انباشته شده و
حافظهي جمعی و وراي شخصی بشر را ساختهاند( ».وزیرنیا)30 :1380،
دست یابی به اذهان و درمان احساسات و عواطف افراد از طریق ادبیات ،عالوه بر
فرایند قصهدرمانی ،به شکلگیري «سایکودرام» نیز منجر شدهاست .در این شیوه ،فرد
نقش قهرمان داستان را به دوش میکشد و خود ،جویاي گرههاي ذهنی خویش میگردد؛
از آن جا که هستی بشر بر خالقیت استوار است ،همیشه کسی یا چیزي در حال خلق
کردن و خلق شدن است؛ اما «خالقیت متضمن خطاست؛ از این رو مورنو به تعریفی
کاربردي از سایکودرام میرسد :این شیوه راهی براي تمرین زندگیست؛ بیآنکه به خاطر
اشتباهاتمان تنبیه شویم( ».جونز )14 :1383،این نگرش را میتوان با دیدگاه ارسطو مبنی
بر ایجاد حس کاتارسیس در مخاطب ،همسو دانست .همین موضوع به ایجاد ارتباط
خاص و رویکرد ویژهي مردم به قصه و افسانه منجر میشود.
در ادبیات کالسیک ایران ،شاهکارهاي فراوانی میتوان یافت که از طریق بیان
داستانی ،با مخاطبان ارتباط ویژهاي برقرار کردهاند و به لحاظ ساختار بیانی و روانی خود،
مورد توجه منتقدان و مخاطبان آگاه بودهاند که از آن جمله به هفتپیکر نظامی میتوان
اشاره کرد .هفت پیکر ،داستان سیر و سلوک بهرام است براي به فرمان درآوردن دو جهان
درون و بیرون و دستیابی به آگاهی رهانندهاي که در نهایت ،وي رابه نیروهاي کیهانی
پیوند میزند« .سیر زندگی بهرام گور در هفتپیکر با مراحل سهگانهي خودشناسی و
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فردگردي در روانشناسی یونگ ،یعنی سازگاري با خود ،پیوستگی با جهان و یگانگی با
کیهان به تمامی منطبق است( ».یاوري )76 :1374،در این مقاله ،سعی برآن بوده تا با
تحلیل زوایاي قصه پردازي و تأثیر آن بر ذهن بهرام ،قهرمان اصلی داستان ،کاربرد
قصهدرمانی در هفتپیکر در جایگاه یک اثر ادبی ویژه ،بررسی شود.
 .4قصهگویی و ساختار قصهدرمانی در هفتپيکر
 .1 .4هفت بانو و آنيما در ذهن بهرام
در طرح اصلی داستان هفتپیکر ،هفت بانو از هفت اقلیم در شبهاي پیدرپی با
قصهگویی خود بهرام را به حریم امن آرامش رهنمون میشوند .تردیدي نیست که آنان
در روند تکاملی بهرام ،نقشی ویژه دارند و هریک از طریق داستانی خاص ،بهرام را به
سمت آخرین گنبد که رسیدن او به کمال آسمانی است ،هدایت میکنند؛ تا جایی که
میتوان این بانوان خردمند و زیبارو را نمادي از بخش آنیمایی ذهن بهرام دانست.
در نخستین قدم میتوان به شباهت آرکیتایپی میان این بانوان و شهرزاد قصهگو اشاره
کرد .در این هفت گنبد میان قصهگو ،شخصیتهاي درون قصه و حتی آب و رنگ حاکم بر
فضاي قصه ،ارتباط نمادین خاصی وجود دارد .نشانههاي نمادین در قصه از طریق تداعی
معانی با مخاطب ارتباط برقرار میکنند« .بر همین اساس است که نماد را میتوان الگوي
عینی تصاویر ذهنی به حساب آورد که ریشه در بخش عقالنی و عاطفی وجود انسان دارد.
بر این پایه ،منتقدان نیز در تحلیل روانشناختی از متن ادبی ناچارند رازهاي سربهمهر
نمادهاي آن را بگشایند( ».دادخواه تهرانی و محکیپور )162 :1384،از جمله پدیدههاي
نمادین در هفتپیکر ،به رنگ گنبدها و ارتباط آنها با داستانی که در آن گنبد خاص بیان
میشود ،میتوان اشاره کرد .در یک نگرش کلی ،سیر بهرام از گنبد سیاه در اولین روز هفته
تا گنبد سفید در آخرین روز ،نشانگر حرکت تدریجی او به سمت نور و سفیدي است.
 .2 .4آرزوی جاودانگی در آغاز قصه
در همهي گنبدها ،قصهگویی با دعا براي جاودانگی بهرام آغاز میشود و از آنجا که
قصه ،دست آورد جاودان ذهن بشر است ،هنگامی که بهرام به قصه گوش میدهد و با
شخصیتهاي درون آن یکی میشود ،به نوعی به حریم ابدیت نزدیک شدهاست:
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بـــاد بــاالي چار بالش مــــاه
گفـــت از اول کـه پنج نوبت شاه
همــه سرهــا بر آستانش بـــاد
تا جهـــان ممکن است جانش باد
(همان)617 ،
همه جانهــا فداي جـان تو باد
گفت کاي جان من به جان تو شاد
همــه عالم به درگهت محتــاج
گوهرت عقد مملکـــت را تـــاج
(همان)647 :
کـــور بــاد آنکه دیـــد نتواند
کــس بگــردت رسیــد نتوانـــد
لعـــل کـان را به کان لعل سپرد
چــون دعایــی چنین به پایان برد
(همان)657 :
هریک از دختران هفتاقلیم ،پیش از آغاز قصهگویی فضاي گنبد را با بوي عود و عطر،
آغشته میکنند .بیتردید این فضاي عطرآگین در روند ارتباطی ذهن شنوندهي داستان با
دنیاي افسانهاي آن ،تأثیري شگرف دارد:
دیده در نقش هفتپیکــر بست
چونکه بهرام شــد نشاطپرســـت
پیــش بانوي هند شد بــه سالم
ســـوي گنبـــدسراي غالیــهفــام
عــودسوزي و عطــرسازي کرد
تا شــب آنجا نشــاط و بازي کرد
(همان)617 :
 .3 .4قصهگوی قصهشنو
افسانهي هفتپیکر عالوه بر یک قصهي اصلی و یک راوي حقیقی (نظامی) ،شامل انبوهی
از قصههاي تودرتو است .هریک از شخصیتها به فراخور رخدادها و شرایط حاکم بر
داستان ،قصهاي تازه را آغاز می کنند و گویا خود ،راوي داستانی دیگرند .در آغاز هر
داستان ،نظامی به دختران هفتاقلیم ،هویتی پريوار میبخشد و از این طریق ،مخاطب
را به فضایی افسانهاي میکشاند .پري قصهگو ،خود آغاز یک ارتباط ذهنی و روانی است؛
از آن جمله در آغاز داستان «گنبد سبز»:
چتـــر سرسبــز برکشید به ماه
چونکــه روز دوشنبه آمد ،شاه
خواست تا از شکر گشاید تنگ
زآن خردمنــد سـرو سبزآرنـگ
بــر سلیمــان گشاد پردهي راز
پري آنگــه کــه برده بود نماز
(همان)646:
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چنانکه میبینیم نظامی آگاهانه از «خردمند سرو سبزآرنگ»« ،پري قصهگو»
میسازد و بهرام را چون سلیمان میبیند؛ گویا هردو در لحظهي قصهپردازي هویتی تازه
مییابند و این امر در ساختار قصهپردازي ،نقشی بسزا دارد .الین گرین ()Elin Green
در هنر و فن قصهگویی آن را شرط اصلی شکلگیري فرایند قصهپردازي میداند.
هر قصهگو خود ،مخاطب قصه نیز هست و با به کار بردن واژگان مناسب در فضاي
خاص ،آنچه را که شنیدهاست ،با تأثیري بیشتر براي دیگران بیان میکند .این جاست
که نحوهي بیان قصه نیز اهمیت مییابد؛ «یعنی اینکه چه ارتباطی بین لفظ ،معنی و ذهن
انسان وجود دارد که باعث به وجود آمدن احساس خاص در انسان میشود( ».عالمه،
)21 :1379
در ساختار هفت قصه از هفت بانو ،آنان در آغاز قصهگویی به این امر اشاره میکنند
که خود این قصه را از دیگري شنیدهاند .ساختار سلسلهوار شنیدن ،بازگو کردن و دوباره
شنیدن آن به وسیلهي بهرام ،به فرایند همذات پنداري و یکی شدن قصهگو با شنوندهي
قصه میانجامد .در این روند ،فاصلهاي میان گوینده و شنونده نیست و آنان در یک مسیر
آگاهی قرار میگیرند که در تأثیر قصه بر شخصیت بهرام و ایجاد تحول در او ،جایگاهی
ویژه دارد؛ براي نمونه ،به آغاز داستان «گنبد مشکین» میتوان اشاره کرد:
آنچـه زان به نگفت و کس نشنید
گفــت و از شــرم در زمین میدیـد
خــردکـاران و چابـکاندیشـــان
کـه شنیـــدم به خردي از خویشـان
(همان)617 :
یا در آغاز داستان «گنبد سپید»:
آنچــه از طیبت من آید راســت
گفت چون شه ز بهر طیبت خواست
پیـــرزن گرگ باشـــد او بره بود
مــادرم گفــت و او زنــی سره بود
برد مهمان که خانـــهش آبـــادان
کآشنایــــی مــــــرا ز همـــزادان
من و چون من فسانهگویـــی چند
درهــــم آویختیـــم خنداخنــــد
(همان)701 :
 .4 .4تأثير ساختار اسليمی در روند قصهدرمانی
در هفتپیکر ،شیوهي بیان قصه در قصه ،به بهرام که در روندِ داستان ،مخاطب اصلی
قصههاست و البته به مخاطب فرامتنی خود فرصت میدهد تا با عبور از مرز هر قصه،
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الیه هاي عاطفی و ناخودآگاه ذهن خود را ورق بزند و به ژرفاي آن دست یابد .دنیاي هر
قصه با شخصیتها و رویدادهایش ،افقی تازه پیش روي مخاطب میگشاید و او را یاري
میکند تا در کنار شخصیتهاي هر داستان ،بخشی از وجود خود را بشناسد و سیر تکاملی
خود را از درون طی کند .پیچیده شدن قصهها در یکدیگر ،به نوعی با نظام درهمتنیدهي
حوادث و افکار مختلف در ذهن انسان همانندي دارد .تأثیر و تأثر شخصیتهایی که در
فضاهاي تودرتو جان میگیرند با انسانها و پدیدههایی که هر لحظه و هر روز بر ذهن
انسان تأثیر می گذارند ،قابل قیاسند؛ از این رو ساختار اسلیمی (قصه در قصه) میتواند
یکی از کارکردهاي روانشناختی قصهگویی به شمار آید؛ براي نمونه میتوان به حکایت
گفتن دختر ملک اقلیم اول اشاره کرد .او حین بیان داستان «زنی از قصر بهشت» ،به
جامهي سیاه او اشاره میکند و خود ،چون یکی از شخصیتهاي این قصه با پیرزن سخن
میگوید و از او راز سیاهپوشیاش را جویا میشود:
ویـن سیــه را سپیدکار شوي
به کـــه مـــا را به قصه یار شوي
معنـــی آیت سیاهی خویـش
بازگویـــی ز نیکخواهی خویش
(همان)618 :
آنگاه زن در بیان قصهي خود به پادشاهی سیاهپوش که وي از ندیمان اوست ،اشاره
میکند و باز در نقطهي اوج داستان ،پیرزن از پادشاه ،جویاي قصهاي دیگر میشود .شاه
در پاسخ او ،سخن را به داستان غریبی سیاهپوش میکشاند و خود از او قصهاي دیگر
میشنود .قصهگو ناپدید شده و شاه را در دنیاي قصه رها میکند:
داستـــانگوي دور شـد ز برم
چـــون بــر آن داستان غنود سرم
بیـــم آن بُد که من شوم شیدا
قصهگو رفـــت و قصــه ناپیـــدا
بیـــدق از هر سویی فروکردم
چند از این قصه جستوجو کردم
(همان)620 :
یکی از ویژگیهاي ساختار اسلیمی هفتپیکر آن است که شنوندهي داستان را براي
شنیدن داستان ،بسیار مشتاق میکند و این امر به طور ناخودآگاه به یکی شدن و
همذاتپنداري عمیقتر مخاطب با شخصیتهاي درون متن میانجامد .این شیوه در روند
داستان ،ابتدا بهرام و سپس مخاطبان را در کنار او به آرامش و حس کاتارسیس میرساند.
همچنین است در «حکایت گفتن دختر ملک اقلیم دوم در گنبد زرد» :بانوي قصهگو سخن
را با پادشاهی از سرزمین عراق آغاز میکند که از زنان بیمناک است و پیرزنی گوژپشت
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و بداندیش در کار وي افسون میکند تا آنگاه که کنیزي نیکنهاد ،نزد شاه میآید و شاه
که دلباختهي اوست ،از دختر رازي را جویا میشود .او در پاسخ ،قصهي «بلقیس و
سلیمان» را آغاز میکند:
با سلیمـــان نشستــه بُد بلقیس
گفت وقتی چو زهره در تسدیس
(همان)641 :
و شگفت اینجاست که دراین داستان نیز ،بلقیس و سلیمان براي یکدیگر حکایاتی بیان
میکنند.
پـاي بگشاد و از زمین برخاست
طفل کاین قصه گفته آمد راست
(همان)642 :
نظامی در این ساختار طرحدرطرح ،به کمک شخصیتهایی که پیدرپی جان
میگیرند ،پردههاي ذهنی مخاطب را کنار میزند .همچنین است در «حکایت کردن دختر
ملک اقلیم چهارم در گنبد سرخ»؛ راوي از پادشاهی که او را دختري دلفریب است،
سخن می گوید .دختر براي دوري از خواستارانِ بسیار ،به خواست خود در حصاري
حصین مقیم میگردد .بانوي حصاري ،ماجرا را به سمت داستان «خسرو و شیرین»
میکشاند:
گـــور فرهــاد و قصر شیرین را
دیـــدم آن پیکـــر نوآییـــن را
جُست و سررشتهاي نگشت پدید
آن گـــره را بــه صد هزار کلید
(همان)662 :
در این داستان عالوه بر تأثیر آرکیتایپی «بانوي حصاري» و رابطهي او با «شیرین در
قصر سنگی» ،مخاطب از روند قصهدرقصه نیز تأثیر میپذیرد .این نگرش و شیوهي بیان،
یکی از ویژگیهاي اساسی در ساختار قصهدرمانی است.
 .5 .4یکی شدن با شخصيتهای قصهها
همذاتپنداري مخاطبان با شخصیتها و غمها و آرزوهاي آنها در هفتپیکر ،روندي
ویژه دارد .در این ساختار ،این همسویی و همذاتپنداري از مخاطب با بهرام آغاز
میشود؛ در الیهاي دیگر ،بانوي هر اقلیم و بهرام نیز در جایگاه مخاطبان قصهاي که در
حال گفتنِ آن هستند ،با شخصیتها یکی میشوند .شخصیتهاي درون قصهها چنانکه
ذکر شد ،هریک راوي قصهاي دیگر میشوند و خود به این اشخاص تازه میپیوندند.
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در این روند سلسلهوار ،خوانندهي هفتپیکر ناگهان خود را در میان انبوهی از
اشخاص که هریک وامدار بخشی از هویت اویند ،میبیند و خود را در حالی که همهي
عواطفش فرصتِ رهاشدن یافتهاند ،در دنیاي رنگدررنگ هفتگنبد مییابد .در این مسیر،
گاه حتی قصهگو به صراحت خود را با قهرمان اصلی یکی میکند؛ از آن جمله در روایت
«بانوي حصاري»  ،دختر اقلیم چهارم که از سرزمین سقالب است ،خود را اینگونه با
قهرمان یکی میکند:
کـــرد گرد حصار خویش به ساز
آن عروس حصـــاري از سـر ناز
نـــام او بانـــوي حصــاري شد
سیمتن چــون در استــواري شد
هیـــچ دژ بانوان ندیده به خواب
او در آن دژ چــو بانوي سقالب
(همان)658 :
 .6 .4توصيفهای آرامشبخش پس از گره داستان
در قصههایی که بانوان هفتگنبد در هر شام براي بهرام روایت میکنند ،همواره این نظام
توجه مخاطب را جلب میکند که نقطهي اوج قصه و گره آن با بیان فضاهاي بهشتگونه
یا سخن از رهایی و امید ،به سمت امنیت و آرامش ذهنی مخاطب حرکت میکند؛ براي
نمونه ،در داستان «گنبد سیاه» ،آنگاه که همهي حلقههاي داستان در هم گره خوردهاند و
سیر در سیاهی سیاهپوشان ،شنوندهي قصه را به نوعی ظلمت و شاید نمادي از ناآگاهی
کشاندهاست ،راوي ،قصه را از زبان قهرمان اصلی با این سخنان ادامه میدهد:
شکــــر کردم که بهترک بودم
چون از آن ماندگی برآســـودم
دیدم آن جایگاه را پس و پیش
باز کردم نظر به عادت خویش
سبــزه بیدار و آب خفته در او
صدهزاران گل شکفتـــه در او
بوي هـــر گل رسیده فرسنگی
هر گلی گونهگونــــه از رنگی
بـــادي آسودهتـــر ز بـاد بهار
بــادي آمـــد ز ره فشاند غبار
(همان)625-624 :
چنانکه می بینیم ،راوي ،جغرافیاي مکانی داستان را با بوي سبزه و روشناي آب و نسیمی
آرام که میتوان آن را روي گونهها حس کرد ،می آراید و هرگز مخاطب را اسیر در حلقههاي
گمشدهي قصه رها نمی کند .این جغرافیاي آرام ،فرصتی است براي مخاطب تا فضاي ذهنی
خود را در پی یکی شدن با قهرمان به سمت آرامش درونی و اعتماد هدایت کند.
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 .7 .4قصهدرمانی و آرکیتایپ در ساختار هفتپيکر
آنچه الین گرین در هنر و فن قصهگویی از دید هنر ادبیات دربارهي انتخاب قصهي
خوب و شیوهي درست قصهگویی مطرح میکند و از دیگرسو روانشناسانی چون «میلتون
اریکسون» ( )Milton Ericksonبا نگرش روانکاوانه از آن بهره میبرند ،با تکیه بر
تعاریف روانشناسانی چون فروید ویونگ ،از ذهن و روان انسان ،ما را بر آن میدارد تا
باور کنیم هرچه ساختار قصه و هویت اشخاص آن با ناخودآگاه جمعی و آنچه یونگ
از آن به آرکیتایپ تعبیر میکند ،تطبیق بیشتري داشته باشد ،فرایند قصهگویی کاربرد
درمانی بیشتري مییابد؛ چراکه «یکی از معیارهاي مهم در ارزشیابی طبقهبنديهاي
شخصیت ،تعمیمپذیري آنها در بین زبانها و فرهنگهاست( ».فراهانی)182:1387 ،
قصههایی که با تکیه بر شخصیتها یا حوادث شناختهشدهي ذهن بشر در طول
تاریخ ،نوشته شدهاند ،رابطهي قويتر و صمیمانهتري با مخاطبان برقرار میکنند؛ از این
رو میتوان منتظر تأثیر بیشتر این نوع از داستانها بود .استفاده از کهنالگو در طرح و
ساختار هفتپیکر بسیار دیده میشود .از آغاز داستان ،راویان قصهها «شهرزاد قصهگو» را
تداعی میکنند .رابطهي بهرام با پدر و دور شدن او از حریم کاخ و خانوادهي شاهی،
گویاي آرکیتایپ ذهنی اسطورهي زال است و از سویی نامهربانی پدر و بازماندگان او،
داستانهاي اساطیري چون اسفندیار و گشتاسب و توطئهي مرگ اسفندیار به وسیلهي
پدرش را تداعی میکند و به نوعی کمرنگ ،با الگوي دیرینهي «ادیپ شهریار» مرتبط
میشود .در داستان «گنبد سیاه» ،راز سیاهپوشان وگرهگشایی این راز در سیاهی و پیوند
تصویري آن با آب حیات در ظلمات ،کهنالگوي اسکندر و ظلمات را به ذهن میآورد.
اینچنیـن قصه با که شاید گفت
رفتی و دیدي آنچه بـــود نهفـت
رفــت و آورد پیش من شب تار
رو پرند سیـــاه پیـــش مـــن آر
این حکایت به پیش من برگفت
چون خداوند مــن ز راز نهفـــت
رفتـــم انــدر سیاهــی ظلمات
با سکنــدر ز بهـــر آب حیـــات
چتر سلطان از آن کننـــد سیــاه
در سیاهـــی شکـــوه دارد مــــاه
(نظامی)637 :1385،
در زیر بناي داستان ،شیفتگی بهرام به هفتپیکر منقوش در حجرهاي از کاخ خورنق،
تداعی آرکیتایپ شیرین و خسرو در آغاز آن داستان است؛ هنگامی که هریک شیفتهي
تصویري از دیگري میشوند و یا بسیاري از قصههاي پریان در سنت ادبیات شفاهی که
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گره و اوج داستان ،تنها با دیدن تصویري از معشوق آغاز میگردد .همچنین است در
پایان زندگی بهرام و رفتن او به غار که خود ،در عرفان شرقی ،نماد رازناکیهاي دل است
و با آرکیتایپ اصحاب کهف و عروج آنان از غار به آسمان یا پایان کار کیخسرو در
دنیاي اساطیري شاهنامه مرتبط است.
در بیشتر داستانهاي هفتپیکر ،سفر قهرمانان ،اصلیترین حوادث را دربرمیگیرد
که در ذهن مخاطب ،از سویی با سفر به مثابه راه کمال انسان در اندیشه و عرفان شرق،
هماهنگ میشود و از سویی دیگر ،وجود راهنمایی در این راه ،آرکیتایپ خضر را به
ذهن متبادر میسازد .در حکایت «گنبد پیروزه» ،داستان «ماهان مصري و گرفتار شدن او
در میان دیوان افسونگر» با گرفتاري یوسف در مکر زنان مصر ،هماهنگ شدهاست و
راوي در اثناي سخن ،جايجاي ،نام یوسف را براي تداعی این امر ذکر میکند:
منظري خوبتر ز ماه تمـــام
بود مردي به مصــــر ماهاننام
هنــــدوي او هــزار یغمایی
یوسف مصریان بـــه زیبایـــی
(همان)669 :
یا در ادامهي داستان که ماهان در چاه دیوان اسیر میشود ،نظامی اینگونه زوایاي
ناخودآگاه ذهن مخاطب را به تفکر وامیدارد:
ناشده کس مگـر که سایهي او
چاهســـاري هزارپایـــه در او
چون رسن پایش اوفتاده ز کار
شـد در آن چـاهخانه یوسفوار
(همان)675 :
در این قصه ،عبور ماهان از دشواريهاي پیدرپی و رویارویی او با دیوان و پلیدان،
مسیر هفتخان را به ذهن متبادر میکند و از آنجا که ماهان بر امید نیکی ،این راه را
برگزید و از سر مستی به خطا گرفتار شد ،این عبور با دشواريهاي هفت شهر عشق قابل
انطباق است .در بخشی از داستان که ماهان ،ماهرویی را به قصدِ در آغوش گرفتن
میبوسد ،دگردیسی ماهرو به عفریتهاي پلید ،آرکیتایپ ضحاک و روییدن مارها از محل
بوسهي ابلیس را تداعی میکند.
همسفري و جدال خیر و شر به مثابه دو قهرمان داستان «بانوي گنبد صندلی» ،پیکار
اهریمن و اهورا را در آسمان اندیشهي مخاطبان بازسازي میکند .آنچه ذکر شد و
نمونههاي دیگري که در متن موجود است ،حاکی از سیر آگاهانهي نظامی در دنیاي
ناخودآگاهی جمعی است؛ به این معنا که او در بناي قصههایی که از زبان هفت راوي و
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حتی در ادامهي داستان ،حکایاتی که از زبان هفت مظلوم بیان میکند ،به فرایند ذهنی
مخاطبان و آگاهی جمعی آنان نظر داشتهاست .تردیدي نیست که همذاتپنداري مخاطبان
با چنین آثار داستانی ،بسیار عمیقتر است؛ بنابراین تأثیر رواندرمانی اینگونه آثار نیز بیش
از دیگر انواع داستان خواهد بود.
نظامی در بیان فرجام کار بهرام به این امر اشاره میکند که دگرگونی بهرام ،ناشی از
زندگی در دنیاي قصه و شنیدن داستانهاي هفت راوي است:
کز فسون و فسانه گوش گرفت
گنبـــد مغز شاه جوش گرفت
او ره گنبـــدي دگــر برداشت
هفتگنبد بر آسمان بگذاشـت
(همان)731 :
 .8 .4قصهدرمانی از طریق تأثير متقابل شخصيتهای درون داستان
یکی از مواردي که به مخاطب هفتپیکر و در متن داستان ،به مخاطب اصلی قصهها یعنی
بهرام ،کمک میکند تا وي در سیر تکاملی ذهن خود و عبور از ناخواستهها و خواستههاي
روانیاش ،مسیري شفافتر را طی کند ،روابط درونی شخصیتهاست.
رابطهي بهرام با پدر و تناقض آشکار میان هویت عاطفی و فردي این دو که از ابیات
آغازین هفتپیکر توجه مخاطب را جلب میکند ،یکی از زیرساختهاي داستانی
قصههایی است که دختران هفتاقلیم براي بهرام روایت میکنند .حضور قهرمانانی که
بدون پشتوانهي پدري و پادشاهی ،گام در راههاي خطیر مینهند ،او را یاري میکنند تا
فاصلهي میان خود و پدرش را که نظامی اینگونه بیان میدارد ،بپذیرد و از این سد عاطفی
عبور کند:
در یکی سنگ و در یکی گهر است
آسمـــان را تــرازوي دوسر است
گه گهر بر سر آورد گـــه سنـــگ
از تــرازوي او جهــــان دورنـگ
بچـــه یــا سنـــگ یا گهـــر دارد
صلب شاهــان همیــن اثـــر دارد
گـــاه لعلـــی ز کهربـــارنگــــی
گاهی آیـد ز گوهـــري سنگـــی
نسبـــت یزدگـــرد بــــا بهـــرام
گوهر و سنـگ شد به نسبت و نام
(همان)536 :
بیشباهتی و بیمهري یزدگرد به بهرام و خأل عاطفی بهرام در رابطه با پدر ،در تعامل
قهرمانان داستانهاي «گنبد پیروزه» و «گنبد صندلی» بیش از دیگر قصهها ،جبران میشود.
به این مفهوم که در روند داستانهاي این دو گنبد ،قهرمان که نمادي از بهرام است ،مورد

124

ـــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،10شمارهی  ،2تابستان ( 1397پياپی)36

حمایت مردي پیر قرار میگیرد .در داستان «بانوي اقلیم چهارم» ،ماهان مصري به فریب
دیوان ،گام در راهی مخوف و دردناک مینهد و در مرحلهي چهارم از سفر خود که به
تنهایی با دیدن نور به سمت باغی حرکت میکند ،در گوشهاي از باغ با پیرمردي روبهرو
میشود که او را چون فرزند خود میداند و حتی به ماهان پیشنهاد میکند که اگر شرط
مردِ پیر مبنی بر سکوت و ماندن در جایگاهی که وي آماده کرده بود را بپذیرد ،او را چون
فرزند خود گرامی خواهد داشت:
بــــه حریــــم نجـــات پیوسته
پیر گفـــت اي ز بند غـــم رستــه
در تـــو دل بستـــهام به فرزندي
چون تو را دیـــدم از هنرمنــــدي
دست عهدي بــده به ایــن پیمان
گر وفا میکنـــی بدیـــن فرمـــان
خاربن کی سزاي سروبن اســـت
گفت ماهان چهجاي این سخناست
بنده گشتــم بدیـــن خداونــدي
چون پذیرفتـــیام بـــه فرزنــدي
(همان)679 :
در پایان نیز تنها ماندن ماهان هم از پدر حقیقی و هم از پیر و تکیهي او بر خداوند و
راه یافتن به واسطهي راهنماي الهی (خضر) ،بیشترین اثر را در ذهن بهرام و حل گره
عاطفی او به پدر دارد .همچنین است در داستان «گنبدصندلی» که در آن «خیر» که با
فریب «شر» چشمهاي خود را از دست داده و در شرف هالک است ،به وسیلهي دختري
کُرد نجات مییابد و در ادامهي داستان ،پدر آن دخترک زیبارو« ،خیر» را چون فرزند خود
میداند و از او میخواهد که نزد ایشان بماند و داماد او باشد.
روابط شخصیتهاي قصهها که در بیشتر موارد ،در مسیر یک سفر در کنار هم قرار
میگیرند و گفتوگوي میان آنان و از سویی برخورد اندیشههاي متفاوت ،فرصت
کمالاندیشی را به مخاطب می دهد؛ چراکه زندگی ،خود یک سفر است و حرکت قهرمانان
داستان در سفر ،مشکالت و بیمهاي آنان ،با زندگی حقیقی مخاطبان ،همسویی دارد؛ از
آن جمله ،در ماجراي «گنبد سبز» که دختر اقلیم سوم داستان «بشر و ملیخا» را روایت
میکند و هریک نتیجهي اندیشه و عملکردهاي خود را میبینند و ملیخا افسانهي
شخصیاش را در خانهي بُشر مییابد.
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 .5سرنوشت ،آرامش نهایی قصه
آنچه در قصه به حریمی امن منتهی میشود ،اعتقاد دنیايِ قصه به نیروي سرنوشت و
پیروزي نیکی بر بدي است و شاید یکی از علل کاربرد مؤثر قصه در درمان ذهن انسانها،
همین ویژگی قصه است .در هفتپیکر ،ساختار قصه همواره با تقابل نیروهاي متضاد
شکل میگیرد .پريها و دیوان مخوف در راهِ آدمیان قرار میگیرند؛ اما در نهایت ،لحظهاي
که قهرمان به خداوند و آن حقیقت ازلی روي میکند و سرنوشت را آنگونه که خداوند
خواستهاست ،با آغوش باز میپذیرد ،لحظهي رهایی و گشایش گره داستان است .براي
نمونه می توان به داستان «ماهان مصري» و تضرع او نزد خداي ،همچنین داستان «بشر
و ملیخا» اشاره کرد .در این داستان ،نظامی از زبان ملیخا چنین میگوید:
از حساب من و تو بیرون بود
نقش آن کارگه دگرگون بــود
بر سـر رشته کس نیفتادهاست
تا فلک رشته را گره دادهاست
(همان)656 :
 .6گرهگشایی داستان به وسيلهی داستان
بافت در هم تنیدهي قصهها در هفتپیکر به گونهاي است که در بسیاري از موارد ،یک
داستان خود نقطهي اوج و گرهگشایی داستان دیگر میشود و حتی نتیجهي اخالقی و
عاطفی هر قصه به وسیلهي قصهاي دیگر که از طریق کهنالگو یا ناخودآگاه جمعی با
مخاطبان ارتباط قويتري دارد ،بیان میشود .از آن جمله به ماجراي بلقیس و سلیمان در
داستان «گنبد زرد» و ابیاتی در توصیف اسکندر و ظلمات در پایان داستان «گنبد سیاه»
میتوان اشاره کرد.
 .7بهرام در آخرین گنبد
فرجام کار بهرام از زبان راوي حقیقی (نظامی) اینگونه آغاز میشود که وي بر اثر شنیدن
پند قصهها و دل سپردن به دنیاي قصه ،به آگاهی رسید.
آن صـــدا باز داد بـــا بهـــرام
گفت چون هفت گنبد از می و جام
داد از این گنبد روان خبــــرش
عقل در گنبـــد دمــــاغ ســـرش
از همـــه گنبدي برآرد گــــرد
دیـــد کایـــن گنبـــد بساط نورد
او ره گنبــــدي دگــر برداشت
هفت گنبد بر آسمـــان بگذاشــت
(همان)731:
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در پایان افسانهي بهرام ،هفت بانو جاي خود را به هفت موبد میبخشند و گنبدهایی
که آرامجاي بهرام با نوشین لبان بود به فرمان وي به آتشگاه بدل میشوند .آتش همهي
ناپاکیها و زمینیها را میسوزاند و تنها پاکی و قداست میماند .بهرام در پی گور تنهایی
به سوي غار می شتابد ،غار نماد دل ودنیاي درون اوست گویا از خود به خود میرسد،
آنگاه از جسمِ بهرام جز دودي بر آسمان باقی نمی ماند« .مادر خاک» سرنوشت محتوم را
به یاد مخاطبان میآورد و نظامی(راوي اصیل هفتپیکر) از پس هفت پرده بیرون میآید
و مخاطبان خود را در پایان این سفر اینگونه پند میدهد:
جان ببـــر تـــا ز مرگ جان ببري
از جهان پیــش از آن که در گذري
خاک برسرکنش کهخود خاک است
هـر عمـــارت که زیر افالک است
منبرت دار شـــد دلیـــر مبـــاش
بگــذر از دام او و دیـــر مبـــاش
زنـــده بر دار یک مسیح بس است
زنده رفتن به دار بر هـوس اســت
زهر در نوش و نوش در زهر است
حکم هر نیک و بد که در دهراست
(همان736 :و)737
نظامی پایان کار بهرام را در داستان هفتپیکر به مخاطب واگذار میکند تا او آنگونه
که می خواهد فرجام کار بهرام را در ذهنش بازسازي کند .در داستان این آخرین و شاید
شگرف ترین فرصت همذات پنداري ویکی شدن با متن براي مخاطب است.
 .8نتيجهگيری
هفتپیکر با بهرهبردن از شیوهي قصه در قصه و تکیه بر داستانهایی که با آرکیتایپ
ذهنی مخاطبان در طول تاریخ ارتباطی عمیق دارند ،از شمار برجستهترین آثار داستانی
منظوم در ادبیات فارسی است که میتواند به لحاظ روانشناختی ،بررسی شود و در فرایند
قصهدرمانی در شکل کاربردي ،مورد استفادهي روانکاوان قرار گیرد .ساختار درونی این
افسانه چنان است که شخصیتهاي درون داستانها ،خود با هدف درمانگري و
آرامشبخشی این حکایات را روایت کردهاند؛ اما سیر بهرام در جایگاه قهرمان اصلی
داستان و عبور او از جغرافیاي قصههاي گوناگون ،به شیوهاي است که میتواند براي
هریک از مخاطبان در اعصار مختلف و در روزگار ما مفید واقع شود.
در ساختار درون متن ،بهرام با شنیدن هر قصه ،گامی به سوي کمال برمیدارد .قصهها
پاسخی به پرسشهاي بهرام هستند .ساختار قصهگوییهاي درون داستان اصلی به گونهاي
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است که بهرام و مخاطب بیرون از قصه را با خود همراه میکند و راه گذر از تاریکی تا
رسیدن به نور و حقیقت را نشان میدهد.
هفتپیکر مشحون از تالش انسانها در جدال با دیوانِ درون و برون ،همسویی با
پري زادگان ،سفر براي رسیدن به آرزوهاي حقیقی و در نهایت ،یکی شدن با حقیقت
است .این ساختار تنگاتنگ میان شخصیتهایی که پیدرپی در هفتگنبد جان میگیرند،
به گونهاي است که گاه حتی نظامی با بهرامشاه یکی میشود و فاصلهاي میان راوي و
روایتشونده نیست؛ گویا هر مخاطب ،قصه را با روایتی تازه میخواند.
شناخت ماهیت روانشناسانهي این آثار از یکسو در حیطهي هنر ادبیات و نقد ادبی و از
سوي دیگر ،از دید دانش روانشناسی میتواند به شیوهاي کاربردي و عملی در جامعه مورد
استفاده قرار گیرد؛ چراکه انسانها از دیرباز با دنیاي قصه و افسانه مأنوس بودهاند و ساختار
قصهدرمانی به روانکاو فرصت میدهد که به جاي گفتوگوي مستقیم که گاه افراد را
مضطرب و حتی بیمناک میکند ،قصه و گفتوگوي قهرمانان را جانشین بخشی از
دیالوگ هاي خود و فرد مقابل خویش سازد .در این پژوهش امید بر آن است که بتوان از
مسیر ارتباط دو دانش اصیل ادبیات و روانشناسی به راهکارهاي عملی و کاربردي که با
فرهنگ جامعه مرتبطند ،براي حل گرههاي عاطفی و فکري انسانها بهرهبرد.
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