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چکيده
مفاهیم اسطورهاي به دلیل گستردگیشان در عمق ساختارهاي ذهنی انسان ،قسمت وسیعی از
زیرساختهاي وجودي ما را تشکیل دادهاند .شکار نیز به منزلهي آیینی بنیادین و دیرینه و به دلیل
شاخصههاي اسطورهاي در دایرهي مفاهیم اسطورهاي میگنجد .از جهتی مثنوي هفتپیکر سراسر
مشحون از رمز و نمادهاي اسطورهاي است که در برخی موارد با شکار پیوندي وثیق برقرار
میکند .از دیدگاه رویکرد اسطورهشناختی ،بهرام در هفتپیکر تنها به دلیل آن که مؤلفههاي
شخصیت شکارگر اسطورهاي دارد ،در پی رسیدن به جایگاه ابرمرد است .این مقاله عالوهبر آن
که شکار را مفهومی اسطورهاي میداند ،از این رویکرد نیز زوایاي نهانی داستان و شناخت عمیقتر
آن را بر اساس اسطوره شکار نشان میدهد و بر آن است که هر زمان پیامی بنیادین یا رخدادي
عظیم در راه است ،از رهگذر اسطورهي شکار ،انتقال پیام صورت میپذیرد .از جهتی بنیاديترین
اسطوره که سبب قوام ،دلانگیزي و رازآلودبودن این داستان شده ،اسطورهي شکار است.

واژههای کليدی :اسطوره ،ابرمرد اسطورهاي ،بهرام گور ،شکار.
 .1مقدمه
این پژوهش بر آن است که شکار در گذر روزگاران ،مفهومی اسطورهاي به خود گرفته
و با قداست و کارهاي فراعقالنی در پیوند بوده است .شکار در اغلب کتابها و سندهاي
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باقیمانده بهعنوان رسمی شاهانه یا ابزاري الزم ،براي کمال پهلوانی است .بیشتر پژوهشها
در این زمینه در قالب نگارگري و آثار تصویري بهجامانده از پادشاهان و پهلوانان است
که در کتب و مقاالتی به آنها پرداخته شده است .شکار بهعنوان یکی از قويترین
بنمایههاي رایج در طبیعت ،در بین همهي موجودات به نحوي تنیده شده است و جزء
اصلیترین ارکان تداوم بقا در میان موجودات محسوب میشود .شکار ،مفهومی
اسطورهاي است که در پژوهشهاي دیگر مورد مداقه قرار نگرفته است .ما در تصاویر و
روایات داستانی با شکار تنها بهعنوان حرفه یا تبحر خاصی روبهرو میشویم؛ اما از منظر
مفهومی اسطورهاي به آن توجه نمیکنیم .مفهوم اسطورهاي به این معنی که در شکار طی
روندي قدسی و ماورایی ،شخصیتی تبدیل به شکارگر میشود و این مفهوم تداوم پیدا
میکند .انسانها از بدو پیدایش مستثنی از موجودات نبودهاند و شکار جزء بنمایههاي
اصلی زیستی ،فکري و اسطورهاي آنان بوده است .شکار در تمام اقوام و قبایل انعکاس
داشته است و همواره شخصیتهایی بهعنوان شکارگر خودنمایی کردهاند؛ براي نمونه:
آرتمیس در یونان «ایزدبانوي شکار حیوانات وحشی در یونان ،بعدها با دیانا رومی یکی
پنداشته شده است( ».وارنر )321 :1389 ،نیروي او در شکارگري و رامکردن حیوانات به
حدي است که هرا کلس با آن عظمت جنگاوري ،در داستان «ماده گوزن زرین» از او
میترسد( .رک .گرین)117-116 :1392 ،
در اساطیر هند نیز «اندرا»( )Indraدر ردهي نمادهاي جنگاوري است .در اشعار ریگودا
خداي جنگجو و خداي طوفان و به وجود آورندهي باران سیالبی و رعدوبرق است .او داراي
سالحی به نام «وجره» به معنی رعد است؛ همچنین نوشندهي «شیره سومه» است که سبب
میشود شجاعت و جسارت او افزونگردد(.رک .ریگودا )75-72 :1377 ،در اساطیر
اسکاندیناوي و ژرمنها ،زیگفرید ،یکی از قهرمانان افسانهاي محسوب میشود که بهعنوان
شخصیت اصلی حماسهي ولسونگا ساگا ( ،)Völsunga sagaو یکی از پهلوانان سرود
نیبلونگها بهشمار میرود .او به علت کشتن اژدهاي فافنیر( )Fáfnirو شناکردن در خون آن
اژدها ،رویینتن شده بود)muller, 2002: 11( .
 .1 .1تعریف اسطوره
براي تبیین چارچوب پژوهش نخست باید تعریفی از اسطوره ارائه دهیم ،سپس بر اساس
آن مشخص کنیم که رابطهي ماهوي شکار و اسطوره چگونه است .گروهی از
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اسطورهشناسان ،ریشهاي قدسی و معنوي براي اسطوره قائل نیستند؛ همانند برخی از
روانکاوان و ساختارگرایان و پدیدارشناسان (رک .ستاري ،)6-4 :1376 ،اما گروه اعظمی
از آنها سرمنشاء اسطوره را امري قدسی میدانند و بر این باورند که اسطورهها «سر
نخهایی براي امکانات زندگی معنوي بشرند( ».کمبل )23 :1377 ،الیاده در این راستا
اسطوره را «نقلکنندهي سرگذشتی قدسی و مینوي میداند که راوي واقعهاي است که
در زمان اولین ،زمان شگرف بدایت همه چیز رخ داده است» (الیاده )14 :1386 ،و در
ادامه متذکر میشود که به دلیل قدسیبودن و فوقطبیعیبودن اسطورهها «سرمشق و
الگوي نمونهي همه کارها و فعالیتهاي معنیدار آدمی میشود( ».همان )15 :ابوالقاسم
اسماعیلپور اسطورهشناس ایرانی نیز اسطوره را «جلوهاي نمادین دربارهي ایزدان،
فرشتگان ،موجودات فوق طبیعی و بهطورکلی جهانشناختی که یك قوم به منظور تفسیر
خود از هستی به کار میبندد( ».اسماعیلپور )14-13 :1377،معرفی میکند.
در این مقاله نیز بر این باوریم که اسطوره ،در پیوند با قداست و کارهاي فراعقالنی
است و در ساختاري نظاممند حاوي پیامی از ادوار پیشین است که طالیع این بنمایهها
تا دوران کنونی نیز ادامه پیدا کرده است .شکار نیز بهعنوان بنمایهاي اسطورهاي در پیوند
با کارهاي فراعقالنی و درپیوند با قداست است .از دالیلی که میتوان شکار را در دایرهي
مفاهیم اساطیري دانست ،نخست این که شکارهایی که جنبهاي فراعقالنی داشتهاند
مخصوص پادشاهان و افراد خاص بوده است؛ از جهتی پادشاهان در ایران باستان داراي
«فره» ایزدي بودهاند .براي نمونه در اغلب تصاویري که از بهرام به جا مانده ،هالهاي به
دور سر او کشیده شده است که همان «فره» است .دیگر این که روایتهایی که دربارهي
جنگاوري و شکار این پادشاهان بیان میشود جنبهاي فراعقالنی دارد .براي نمونه در
داستان بهرام ،نبرد با اژدها ،شکار گور و در داستان فتنه ،نبرد با دو شیر و برداشتن تاج
از میان آنها اعمالی است که انجام آن از عهدهي مردم عادي بیرون است .از دیگرسو در
برخی از اقوام باور بر این بوده است که شکار سبب انتقال قدرت صید به صیاد میشود.
این نوع دریافت ،برداشتی اسطورهاي محسوب میشود.
 .2بهرام
 .1 .2بهرام تاریخی
در این پژوهش بیشتر از حیث اسطورهاي به شخصیت بهرام توجه میشود؛ اما نیمنگاهی
از جنبهي تاریخی به روشنشدن زوایاي داستان کمك میکند .ازآنجاکه بهطور مفصل در
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منابع دیگر به این وجه پرداخته شده و رسالت این پژوهش نیز بیشتر وجه اسطورهاي
بهرام است ،به نظر میرسد بیان مختصري بسنده باشد .بهرام پنجم یکی ازآن
شخصیتهایی است که انعکاس کارهاي سیاسی و اجتماعی وي کمتر در ادبیات وارد
شده و میتوان گفت بهرام از معدود پادشاهان ساسانی است که نام او در چندین کتیبه و
منبع بعد از اسالم (یعقوبی ،طبري ،دینوري) و متنهاي پهلوي مانند :زَنْدِوَهْمَنْیَسْن با
لقب «گور» آمده است .محبوبیت بهرام چنان بوده که بعضی از سلسلههاي ایرانی،
صفاریان ،آلبویه و شروانشاهان و آلمیکال و خاندانهاي قدرتمند پس از اسالم ،براي
بهدستآوردن مشروعیت سیاسی ،خود را به او منسوب میکردند .طبع رامشجوي ،ذوق
شاعرانه ،خوشباشی و اعمال پهلوانی ،از بهرام پادشاهی محبوب ساخته است( .رک.
کریستنسن)301 ،299 ،287 :1384 ،
بهرام فرزند یزدگرد ،به دلیل بیکفایتی پدرش تصمیم میگیرد ضعفهاي او را
جبران نماید .قرار بر آن میشود که او یك سال به صورت آزمایشی سلطنت کند و آنگاه
انتخاب پادشاه را به مشیّت الهی بسپارند و تاج را میان دو شیر گرسنه قرار دهند و در
نهایت از بین دو فرد یعنی بهرام و خسرو کسی که بتواند تاج را از میان دو شیر بردارد و بر
سر بگذارد بهعنوان پادشاه معرفی گردد( .رک .طبري ،1362،ج 618 :2؛ کریستنسن:1384 ،
 )278یزدگرد ،کودک خود را به نعمان منذر میسپارد .بهرام رهسپار سرزمین عرب میشود
و دایگانی براي او فرستاده میشود و در هجده سالگی همسر اختیار میکند و علوم کمان و
کمند و رزم را میآموزد و اسب اختیار میکند( .رک .طبري)616-614 :1362 ،
در روایتهاي تاریخی نیز به رغم این که مبنا بر صداقت و عقالنیت است ،شاهد
آنیم که وصفهاي بهکاررفته دربارهي بهرام همراه با اغراق و انجام کارهاي فراعقالنی
است .در جوامعالحکایات عوفی آمده« :روزي با نعمانمنذر به شکار رفته بود .شیري را
دیدند که در راه با گوري فروشده بود و میخواست که گور را بکشد .چون چشم بهرام
بر وي افتاد ،تیري بگشاد چنانکه از پشت شیر در رفت و از شکم گور درآمد و در زمین
سخت شد و شیر و گور هر دو بیفتادند و بمردند( ».عوفی )65 :1372،در تاریخ بلعمی
آمده« :بهرام تیر از کمان بگشاد و بر پشت شیر زد از شکمش بیرون آورد و بر پشت گور
اندر شد و به شکم او بیرون آمد و تیر به زمین اندر شد تا نیمه و یك ساعت همیلرزید
و خرگور و شیر هر دو بیفتادند و آن روز او را بهرام گور نام کردند(».بلعمی)82 :1385 ،
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 .2 .2بهرام اسطورهای
بهرام در پهلوي و فارسی دري امروزین ،شکل تغییریافتهي «ورثرغنه» است .واژهاي که
در اوستایی «مقاومتشکن» یا «ستیزهشکن» معنا میدهد .ورثرغنه از دو بخش تشکیل
شده است« .ورثره» در سانسکریت نام اژدهایی مخوف است و بخش دوم با «اهن» ودایی
همسان است که «شکستن ،کوفتن و نابودکردن» معنا میدهد به این ترتیب ورثرغنه
اوستایی همان «ورترههن» ودایی است که لقبی است براي خداي جنگاور و سلحشور
«هوا» ،یعنی ایندره؛ بنابراین بهرام در ایران ایزد جنگاوري محسوب شده که بر دشمنان
بزرگ و اژدها و دیوان پیروز شده است( .رک .وکیلی )128-120 :1395 ،ایندره یا همان
اندرا ایزدي دلیر و جنگاور است که در مانداالي ششم آمده« :اي اندرا ،اي قهرمان؛ تو با
دلیري خود «اهی» با عظمت را که در غاري مخفی شده بود و در پنهانی به سر میبرد و
آبهایی که منزلگاهش بود او را پوشیده بودند و در آسمان مانع از ریزش باران بود از
بین بردي(».ریگودا )71 :1377 ،اندرا پیشکار «ورونه» است او هماره سومه مینوشد و
در نشاط سومه ،دژهاي نودونه سالهي دیو خشکسالی را نابود میسازد .او پرندهاي است
واالتر از همهي پرندههاي کیهانشناسی ،شاهینی کشتیآسا و سرور همهي مرغان شکاري
است( .رک .اسماعیلپور)83 :1377 ،
ابرمرد در اساطیر همواره داراي مؤلفههایی است که او را از دیگر افراد متمایز میکند.
این مؤلفهها همانگونه که بیان شد ،بیشتر در نحوهي تولد ،رشد ،انجام کارهاي فراعقالنی
و پیوند ابرمرد با عالم قداست رقم میخورد .ابرمرد پیوسته در کوشش براي تحققبخشیدن
به آرمان شهرش است و در این مسیر از ابزارهاي مادي و نیروهاي فراطبیعی مدد جسته
تا به آرمانهاي خود نزدیك شود .ابرمرد با تولد و پرورشی خاص پا به عرصهي بلوغ
میگذارد و گرفتار مشکالت و آزمونهایی میشود که پس از دست و پنجه نرمکردن با
آنها و مساعدات قدسی ،سرانجام بر گرفتاريها و آزمونها چیره میشود .همچنین در این
مسیر ،هر ابرمرد به منظور تشبه و تقدس باید رفتارهاي ایزدان را تقلید کند .ابرمرد ،منحصر
به نوع خاصی از آیینها یا مکاتب نیست ،بلکه در هرکدام به نوعی بروز و ظهور پیدا میکند.
در این میان «جنبههایی از زندگی قابل بازماندن در یادها را دارد که مقدس باشد .آن چیزهایی
مقدس است که شبیه کردار ایزدان باشد .پس پهلوانان هم درواقع براي بقا و جاویدشدن خود،
روایات و کردارهاي ایزدان را تکرار میکردند( ».بهار)559 :1384 ،
بهرام که شخصیت اصلی روایت داستان هفتپیکر است ،تمامرخ در قالب ابرمرد
اسطورهاي میگنجد و در اسطورهي شکار خودنمایی میکند .اصلیترین شاخصهي بهرام،
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شکارگري اوست آن هم نه از نوع دیگر شکارگران عادي بلکه این مفهوم در رگ و
پوست او تنیده است و به پادشاهی او هویت میبخشد .این مفهوم در تمامی داستان
هفتپیکر ،روایت داستان را در شعاع خود قرار میدهد .به قول بري (:)Michael Berry
«او تنها یك شاه زمینی نیست ،بلکه قهرمانی به مفهوم قدیمی حماسهها ،یعنی اغلب
نیمه خدا یا در حال تجلی یك اصل الهی فعال با چهرهي انسان فانی شکوهمند است
چنانکه الیاده میگوید :گرایش اسطورهشناسی جهانی عبارت است از تبدیل پیچیدگی
چندگانه بازیگران تاریخ به بزرگنمونههاي کردار قهرمانانه که به کمك افسانهها جنبهي
تقدس به خود میگیرد .بدین ترتیب فردوسی و بعد از آن نظامی از رهگذر تصویرهاي
گوناگون خود از چهرهي خداي کهن ایرانی که زیر نقاب بهرام گور پنهان شده است ،پرده
بر میدارد( ».بري )77 :1385 ،در اغلب تصاویر ،بهرام با هالهاي که به دور سرش پیچیده
شده نشان داده شده است که این امر میتواند ناشی از «فره» شاهی یا همان تقدسی باشد که
براي پادشاه قائل بودهاند( .براي دیدن تصاویر رک .بهدانی و مهرپویا)15 -5 :1391،
در اوستا در وصف بهرام این گونه آمده است« :من نیرومندترین ،پیروزترین،
فرهمندترین ،نیكترین ،سودمندترین و درمانبخشترین آفریدگانم .من ستیهندگی را،
همه دشمنان را -چه جادوان و پریان چه کويها و کرپها در هم میشکنم( ».اوستا،
 )432-431 :1385در اوستا بیشتر جنبهي جنگاوري بهرام مورد توجه قرار گرفته است؛
براي نمونه« :بهرام اهوره آفریده را میستایم که ردههاي رزمآوران را از هم بپاشد؛ که
ردههاي رزمآوران را از هم بدرد؛ که ردههاي رزمآوران را یکسره از هم بپاشد ...که
ردههاي رزمآوران را یکسره به تنگنا افکند(». ...اوستا)444 :1585 ،
 .3شکار در نگاهی اسطورهای
در مستندات تاریخ پیش از بهرام نیز بنمایههاي شکار از صورتهاي ازلی و استفاده از
الگوهاي مشترک ذهنی بهرهمند شده است .در ذهن انسان آن دوران ،آرمانشهر ،جایی
است که عالوهبر زیباییهاي ظاهري و مهیابودن همهي لوازم براي زیستی برتر ،باید
جایگاهی جهت شکار و دستیافتن به نیاز فیزیولوژیکی و اقناع روح شکارگري آنها
باشد؛ براي نمونه «هخامنشیان به آنچنان پردیسی ،و مخصوصا زمینی آن ،اعتقاد نداشتند
و پردیسهاي زمینی را که بسیار بزرگ ،انباشته از گل و گیاه ،درخت و جانوران بودند،
مناسبترین جاي براي شکار یافتند .آنان باغهاي مقدس را شکارگاه خود قرار دادند».
(حصوري )30: 1385 ،و به دلیل آن که شاه در بیشتر اقوام باید از لحاظ نیروي جسمانی
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برتر از دیگر افراد باشد ،این ویژگی را در شکارگاه یا در نبرد با نیروها یا جانوران اهریمنی
به اثبات می رساند؛ براي نمونه« :شاه شکارچی یکی از خصایص ایدئولوژیك سلطنت
هخامنشی است .شاه شکارچی راهبر ،نخستین فرد در مبارزه و جنگ به حساب میآمد».
(کخ )42 :1380 ،عالوهبر این ،در دورهي ساسانیان نیز شکار جزو عادات سلطنتی بوده
است .در هنر نقرهکاري ظروف که مسلما مشهورترین کار ساسانیان در زمینهي فلزکاري
است ،شاه را در حال شکار تصویر میکردند .این ظروف موسوم به کاسههاي شکار
هستند« .اردمان ( )Erdmannعقیده دارد که در اینجا خواستهاند شاه بهعنوان شکارچی
نمایانده شود .گرابار ( )Grabarنیز هنگامی که صحنهي تصویر شکار را بهعنوان بیان و
جلوهي قدرت سلطنتی میداند ،چنین عقیدهاي دارد(».شیپمان)146 :1384 ،
پادشاهان در دورهي ساسانی عالقهي زیادي به شکار داشتهاند و بنا به سنت هخامنشی
پردیسهایی ساختهند که انواع جانوران را در آن نگهداري میکردند .در شکارگاههاي
سلطنتی حیواناتی از قبیل شیر ،پلنگ ،گورخر ،غزال ،طاووس ،شتر مرغ و خرگوش
نگهداري میشد .چنانکه شکارگاه خسروپرویز شاهد خوبی از این مثال است( .رک.
کریستینسن )290 :1384 ،بهرام گور در طلیعهي تاریخ نیز پادشاهی با نیروي فرابشري
معرفی شده است .در جنگ بهرام با شیران (رک .تاریخ طبري )119 :1362 ،و در شاهنامه
با دو شیر مقابله میکند که این امر بنا به نوع روایت داستان ،ملهم از امري قدسی است
که بهرام را در ردهي پادشاهان اسطورهاي قرار میدهد .در اینجا یکی از مؤلفههاي انسان
شکارگر یعنی قدرت جسمانی و امداد از نیروهاي آسمانی را میتوان از وجوه برجستهي
بهرام دانست .این میل تا حدي در وجود او قوت دارد که میتوان جنگاوري را با ذات
او عجین دانست( .رک .وثوقبابایی و مهرآفرین)40 :1394 ،

بشقاب سیمین زراندودشده با نقش بهرام گور در حال شکار .قفقاز ،موزهي لیون ،قطر
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در پنج بشقاب فلزي ،بهرام گور در حال شکار دیده میشود که در این تصویر نقش
الهه یا سروشی را میبینیم که به یاري بهرام آمده است .این مسئله ناشی از این باور است
که بهرام را داري نیرویی فرازمینی میدانستهاند.
یکی از باورهاي بنیادین اسطورهاي دربارهي شکار به این موضوع مربوط میشود که
شکارچی در رویارویی با شکار و صید آن ،عالوهبر غلبهي جسمی ،بر نیروهاي درونی و
مرموز او نیز دست پیدا میکند .از همین حیث ،شاید التقاط با خون دشمنان بزرگ ،راهی
براي رسیدن به نیروي آنان و درنتیجه راهی براي جاودانهشدن و تهمتنشدن باشد.
در شاهنامه نیز بهرام شخصیتی شکارگر دارد و تقریبا در تداوم برخورد با صحنههاي
شکار همانند هفتپیکر است .یکی از عناصر شکارگري حرکت و سکنینگزیدن در
منطقهاي ،طی سالیان است .بهرام پیوسته در سیر و حرکت است؛ چنانکه در شاهنامه
میبینید همانگونه که موبدان براي او پی بینی میکنند در بیست سال نخست زندگی به
شکار و عشرت میپردازد .در این دوره هر زمان که قرار است بهرام با حادثه یا رویدادي
بدیع مواجه شود ،به طلب شکار به نخچیرگاهی میرود و به دنبال این حرکت با
رویدادهاي متفاوتی مواجه میشود؛ گاه شکار او گور یا شیري میشود و گاه به دلیل
گمشدن در بیشهزار و دلسپردن به پیشآمدها شکار او زیبارو یا زیبارویانی است که در
صفات دالویزي بیبدیلاند( .رک .فردوسی)978-951 :1385 ،
در شاهنامه نیز بهرام داراي «فره» است چنانکه هنگام غضب نسبت به دهی که به او
بیاعتنایی کردند ،آرزو می کند که ده ویران گردد و آبادي از آن ده برخیزد و سرانجام
سال بعد که بهرام بر آن ده میگذرد میبیند که ده ،ویران گشته و خشکسالی و هرجومرج،
روستا را فراگرفته است .در نهایت با دعاي خیر و برگزیدن فردي کاردان ،سرنوشت آنها
برمیگردد و سال بعد آبادانی به روستا بازمیگردد.
در اینجا اسطورهي شکار با اسطورهي قربانیشدن پیوند میخورد .از آن رهگذر که
شکار امري قدسی است ،سبب از بین رفتن نسلی و روي کار آمدن نسلی دیگر است .در
داستان بهرام نیز از آن جهت که بهرام صاحب فرزند است ،بهناچار باید شکار گردد و
راه را براي ورود فرزندان باز کند.
رفت و آن دل که داشت در بندش
خانـــــهي خاکــــــدان دو در دارد

کـرد مشغــــول کـــــار فرزندش...
تــــا یکــــی را بـــرد یکــــی آرد
(نظامی)681 :1377 ،
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روزي از تــاج و تخــت کــرد کنار
در چـــنان صیـــد و صیـد ساختنش

رفـت بـــا ویـــژگان خود به شکار
بـــود بـــر صیـد خویش تاختنش...
(همان)679 :

 .4اسطورهی شکار در هفتپيکر
هفتپیکر نظامی یکی از رمزيترین و پرنشانهترین مجموعه از داستانهاي پنجگنج است
که مفاهیم عمیق اسطورهاي با رویکرد تأویلی در آن منعکس شده است .در این اثر،
زیرساخت و ساختار فکري نظامی بر بنیاد اسطورههایی چون :اسطورهي آفرینش در ابعاد
روایتگونهي آن ،اسطورهي دایره ،اسطورهي بازگشت جاودانه و اسطورهي شکارگري
و ...بنا شده است.
همانگونه که بیان شد ،اسطورهها ،پاسخگوي برخی از نیازهاي بنیادین انسانها هستند
و از آن جهت که میل به زیستن و بقا جزء اصلیترین نیازها است ،از بدو پیدایش انسان،
توجه به شکار در خودآگاه و ناخودآگاه آدمی تنیده شده است؛ لذا شکار نیز کمکم تبدیل
به رسم و آیینی در قبایل شد و یکی از وجوه اصلی قهرمان و ابرمرد به شمار آمد.
در این میان ما با دو عنصر اساسی زمین و آسمان مواجهیم که هر یك متعلق به نوعی
نگاه اسطورهاي است .نخست ،زمین که نماد پرورشدهندگی و اسطورهي کشاورزي
است و در مقابل ،آسمان که نماد اسطورهي شکارگري محسوب میشود؛ به این دلیل که
هر چیزي از آسمان فرود میآید سبب دگرگونی در زمین میشود و به نوعی زمین را
مسخر خود میکند .به قول کمبل« :فردي که از آسمان میآید متعلق به فرهنگ شکارگري
است و فردي که از زمین میآید به فرهنگ کشاورزي تعلق دارد(».کمبل )164 :1386،در
همین خصوص پادشاهان ،برخی از پهلوانان و در مجموع افرادي که رابطهي نزدیکی با
زمین (که نماد باروري و مادینگی است) دارند ،متصل به عنصرهاي شکارگري میشوند
و افرادي که در این موازنه از قدرت فاعلی کمتري برخوردارند و بیشتر در اسارت تقدیر
و دیگر عناصر و اسباب طبیعی قرار دارند ،در حوزهي عنصرهاي شکارشده محسوب
میشوند .این بنمایه شاید از این موضوع سرچشمه میگیرد که اغلب شاهان یا پهلوانان
در شکارگري برجسته بودند و از جهتی در کتب اساطیري و حماسی به آنها نیرویی
فرازمینی داده شده است.
آنکـــه او را بـــر آسمان رخت است

در زمیـــن بازجستنـــش سختست
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در زمیـــن جــــرم و استخوان باشد

وآسمانــــی بـــــر آسمـــان باشد
(نظامی)681 :1377،

بهرام در هفتپیکر وجه ابرمرد و انسان آرمانی و مؤلفههایی که یك ابرمرد باید داشته
باشد را به خود اختصاص میدهد .دو ویژگی اصلی ابرمرد ،یعنی قداست و انجام کارهاي
فراعقالنی جزء ویژگیهاي اصلی اوست .در آغاز داستان آمده است :اگرچه یزدگرد ،پدر
بهرام جلوهاي شاهانه و آسمانی نداشته است ،اما بهرام درست برعکس اوست و فره و
شوکت پادشاهی در ذات او وجود دارد:
صلـــب شاهــــان همیـــن اثر دارد

بچه یا سنگ یــــا گهـــــر دارد...

گوهـر و سنـــگ شد به نسبت و نام

نسبــــت یزدگـــــرد بــــا بهرام
(همان)519 :

در جاي دیگر داستان ،انجام کارهاي خارقالعاده همانند :برداشتن تاج از میان دو شیر
که عملی قهرمانی است و از هر عهده هر انسان عادي برنمیآید ،سبب تمایز او از دیگر
افراد میشود؛ از جهتی بهرام خاستگاه نیروي انجام این کار را از خداوند میداند نه صرفا
از خود:
شیـــر بــــا شیـــر در هـم افکندند

گـور بهــــرام گـــــور میکندند...

از خــــدا دانـــم آن نـه از شمشیر
تاجبـــرداشتن ز کــــام دو شیــــر
(همان)543 :
(همان:غار رهنمون
همچنین بهرام در داستان کشتن اژدها ،نخست توسط گوري به دهانهي

میشود تا اینکه بچهي گور را از چنگ اژدها 543
برهاند) و سرانجام ،با کشتن اژدها که نماد
اهریمن است ،بچهي گور را از شکم اژدها بیرون میکشد و پاداش این عمل دستیابی به
گنجی است که گور رهنماگر آن میشود:
گور و بهرام گور و دیگر کس
گور از پیش و گور خان از پس
کــه بر او پاي آدمی نگذشت
تا به غاري رسید دور از دشت
چون درآمد شکار زن به شکـار

اژدهــا خفته دید بر در غــار

(همان)529 :
از جهتی همین تمایل به صید سبب دستیابی او به گنج میشود:
یافت گنجی و برفروخت چو گنج
چون قدر مایه شد به سختی و رنج
(همان)530 :
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«غار» ،همان مقام تنهایی یا ناخودآگاه انسان است که همیشه تحت سیطرهي نیروي
عظیم اهریمنی است که غلبه بر این نیرو به آسانی امکانپذیر نیست؛ اما شخصیت
اسطورهاي و ابرمرد ،قادر به پیروزشدن بر این وجه از ناخودآگاه یا تنهایی خود است و
جالب آن که پاداش این چنین پیروزي عظیم ،گنجی بیحد و اندازه است که بهرهي بهرام
میشود .به قول یاوري« :غار که هم دایرهوار است و هم تاریك و رمزآمیز نمادي است
شناختهشده از قلمرو ناخودآگاهی و دنیاي ناشناختهي درون» (یاوري)132-131 :1374 ،
در افسانهي «گنبد پیروزه» نیز شروع داستان به رنج افکندن ماهان ،از تمثیل غار استفاده
شده است؛ گویی مراحل در تنگنا افتادن ماهان هر یك به غاري تاریك شبیه است که
باید با مشقت از هرکدام عبور کند .غار در این روایت نیز بازتاب امیال و ویژگیهاي
شخصیتی متضاد ماهان میتواند باشد.
غــــار بــــر غار دید منزل خویش

مـــار هــــر غـار از اژدهایی بیش

شب چو نقـــش سیاهـــکاري بست

(نظامی)622 :1377 ،
روزگــــار از سپیـــــدکاري رست

بیخـــود افتــــاد بــــر در غاري

هــــر گیاهــــی به چشم او ماري
(همان)

غار ،نماد جایی است که اندیشههاي وحدانی بر قلب انسان نزول میکند و انسان
می تواند خود را با روح ازلی در ساختاري واحد ببیند .جایی که سرانجام کار هر انسان
آگاهی به آنجاست .تنهایی مقام و مرتبهاياست که انسان به شناخت و درک وحدت
میرسد .پیامبر اسالم (ص) نیز در غار و تنهایی خویش به درک نابی از وحدت میرسد
و شعار «ال اله اال اهلل» و پیامهاي غیبی در اینجاست که بر جان او طنین میاندازد .از لحاظ
تصویرشناسی ،غار جایی است که انسان در تاریکی آن ،دیگر خود را نمیبیند و هویت
ظاهري او رنگ می بازد و از طرفی هویت حقیقی انسان بر او تجلی میکند که همان
دریافت او از روح کلی جاري در کائنات است.
طول و عرض وجود بسیار است

و آنچه در غور ماست این غار است
(همان)683 :

گور نیز در هفتپیکر اگرچه شکار محسوب میشود ،از جهتی میتواند هدایتگر
بهرام به سوي گنج باشد:
واژدهــــا را اسیــــر گور کند
شه که با خود حساب گور کند
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الجـــرم عاقبــت به پا رنجش

هم سالمـت دهند و گم گنجش
(همان)531 :

پس از کشتهشدن اژدها نیز به تعبیري شاید گنج واقعی ،دیدن هفتپیکر است که
راهی به سوي کمال غایی به بهرام مینمایاند و او را به مقام ابرمرد در تمامی وجوه ارتقا
میدهد .بهرام هنگامی که از خورنق و دیدار خانهاي که تمثال هفتپیکر بر آن نقش بسته
بود ،فارغ میشد و به دشت میآمد گویی انگیزه و شور شکار در او قوت میگرفت و
زمانی میتوانست آرام بگیرد که به دیدار هفتپیکر در کاخ باز میگشت:
تا بـــرون شد سـر شکارش بود

کآمد آن خانــه غمگسارش بود
(همان)533 :

این نکته حائز اهمیت است که تمامی داستان هفتپیکر در ساختاري اسطورهاي رقم
میخورد و در پیوند با عالمی قدسی است؛ زیرا این هفت فلك و خواست و امدادهاي آسمانی
است که ساختار حرکت بهرام به سوي ابرمردشدن و دنیاي آرمانی بهرام را رقم میزند:
که آن چنان است حکم هفت اختر
هفت شهزاده را ز هفــت اقلیـــم
ما نه این دانه را به خــود کشتیــم

کاین جهانجوي چون برآرد سر
در کنــــار آورد چــو در یتیم
آنچه اختـر نمـــود بنوشتیـــم
(همان)532 :

در این داستان ،بردوختن گوش و سم گور به یکدیگر مستقیما با اسطورهي شکارگري
پیوند میخورد؛ زیرا انجام این گونه اعمال به هیچوجه از عهدهي انسانهاي عادي بر
نمیآید و عملی فراعقالنی محسوب میشود:
تیر شه بـــرق شـــد جهان افروخت

گوش و سم را به یکدگر بر دوخت

(همان)550 :
و کشتن شیر و گاو را با یك تیر که این امر سبب میشود تا او را بهرام گور بنامند:
سفته بر سفت شیر و گـور نشســت
بعـد از آن شیـــر زور خواندنــدش

سفت و از هر دو سفت بیرون جست
شـــاه بهــــرام گـــور خوانـدندش
(همان)528 :

از دیگر دالیلی که میتوان بهرام را شخصیتی اسطورهاي دانست ،این که مرگ او به
گونهاي تحت تأثیر نیروهاي ماورایی و مرگی متفاوت است و منشأ آن در ساختار تولد،
زندگی و مرگ دیگرگونهي شخصیتهاي اسطورهاي است .خبر مرگ بهرام دو بار توسط
سروش به گوش یاران و مادر او میرسد:
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بانگی آمد که شاه در غار است
چون ز هاتف چنین شنید پیام

بازگردیـــد شاه را کار است...
مهر برداشـــت مادر از بهرام
(نظامی)344 :1377 ،

 .5رمزگشایی از «گور»
یکی از بارزترین و برجستهترین نمادها در هفتپیکر ،کلمهي «گور» است که در برخی
از موارد در معنی صید از هرگونهاي صدق میکند .این مقاله بر آن است که داستان
هفتپیکر در اغلب مواردي که اتفاق خاص یا پیامی بنیادین در راه است ،با شکار پیوند
میخورد .اسطورهي شکارگري یکی از اسطورههاي بنیادین است؛ بدین معنا که در اغلب
داستانهاي اسطورهاي ،مایههایی از آن را میتوان مشاهده کرد .این اسطوره گاه در معنی
شکار حیوانات افسانهاي (اژدها ،دیو) ،گاه در مورد حیوانات طبیعی مانند شکار گور و
شکار مار (که جلوهاي نمادین دارند) و گاه با نگاه تأویلی در شکار دشمن قابل بررسی
است .براي نمونه ،مادهگور در کشتن اژدها ،رهنمونگر اصلی بهرام است که او را به در
غاري هدایت میکند و بهرام که جلوهاي اهریمنی در اژدها (دشمن) میبیند ،شکار گور
را رها کرده به شکار اژدها میپردازد:
کشته و سر بریده به دشمن
سر به آهن برید از اهریمن
(همان)530 :
گور در این قسمت از داستان ،داراي دو نقش است؛ نخست ،گور به معناي گورخر
و دیگر ،گور به معناي رهنماگر به نابودي:
بیگمان شد که گور کیــــن اندیش
چنبري کرد پیش یـــزدان پشـــت

خواندش از بهر کینه خواهی خویش
کاژدها کشت و اژدهـاش نکشـــت
(همان)

سرنوشت بهرام از ازل با شکار گور پیوند خورده است و این امر صرفا اکتسابی نیست:
با دگـــر کارهـــاش کار نبود
کارش اال مـی و شکـــار نبـــود
مرده را کی بـــود ز گور گزیر
مـــرده گـــور بود در نخچیـــر
(همان)526 :

این ارتباط دوسویه یعنی :انسان شکارگر و انسان شکارشونده بازخوردي گسترده در
اذهان داستاننویسان داشته و این مضمون که زمان بهعنوان شکارگر است به گونههاي
مختلف در ادبیات فارسی بروز پیدا کرده است:
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در چنیـــن گورخانـــه موري نیست
شــــاه از آن گـــور برنتافــت ستور

کــه بـــر او داغ دست زوري نیست
(همان)527 :
چـــون تـــوان یافتــن عنان از گور
(همان)529 :

گور و بهرام با هم بازي میکنند .یكبار او اسیر بهرام است و دیگربار بهرام فریفته و اسیر
گور میشود .اگر اژدها بر دهانهي غار نبود ،پایان داستان بهرام در این مرحله رقم میخورد؛
زیرا که این گور همان گوري است که در انتهاي داستان او را به ابدیت رهنمون میکند .اما
در اینجا با این بنمایه مواجه میشویم که کشتن اژدها (اهریمن) سبب تولدي دیگر براي
بهرام میشود و این مضمون نیز در باور اسطورهاي در اقوام مختلف به گونهاي دیگرگون
بروز داشته است .براي نمونه در داستان زیگفرید ،کشتن اژدها نشانهي نوزایی و رستاخیز
بوده است( .رک .فریزر )402 :1383 ،یا در افسانههاي یونانی آمده است« :در یکی از قصههاي
پنتامرون ملکهاي برادر دوقلویی داشت که اژدها بود و ستارهشناسان گفتند که عمر او به
اندازهي عمر اژدها خواهد بود و مرگ یکی از آنها مرگ دیگري را در پی خواهد داشت.اگر
اژدها میمرد ،تنها راه زندهکردن دوبارهي ملکه آن خواهد بود که شقیقهها ،سینهها ،مچها و
دماغش را به خون اژدها آغشته کند(».همان )771 :در داستان گنبد چهارم نیز شخصیت اصلی
داستان با جامه در خون زدن و در خون شستشوکردن که آیینی اسطورهاي محسوب میشود،
تبدیل به ابرمرد و تهمتن میشود و در برابر همهي فتنهها و همهي جنگاوران پیروز میگردد:
جامه را سرخ کرد کاین خون است
چون به دریاي خـــون درآمد زود
گفت رنج از براي خـــود نبـــرم

و این تظلم ز جور گردون است
جامه چون دیده کرد خون آلود...
بلکه خونخواه صد هزار ســرم
(نظامی)614 :1377 ،

نکتهي درخور توجه این است که علیرغم یادآوري نکردن نظامی ،غاري که در
انتهاي داستان ،بهرام را در خود فرومیبرد ،همان غاري است که اژدها بر در آن کشته
میشود؛ اما این بار قربانی وجود ندارد و قربانی خود بهرام است و راه بازگشتی براي او
باقی نمیماند .دلیل این که هیچکس توانایی ورود به غاري تنگ و دشوار را ندارد نیز این
است که سرانجام زندگی بهرام و گور در هم تنیده شده است و تنها این دو باید در این
مکان به وحدت و همزیستی برسند:
رخنهي ژرف داشـــت چــون ماهی

هیـــچ کــس را نــه بر درش راهی
(همان)680 :
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در جاي دیگر ،شکار گور سبب میشود تا از معشوق اصلی خود «فتنه» جدا بماند و
پس از فراز و نشیب بسیار در حرکت بهرام براي صید ،در زمانی دیگر مژدهي زندهبودن
و دیدار مجدد معشوق خود را درمییابد:
بـــرد ســوي شکار صحرا رخت
شاه بهـــرام روزي از ســـر تخت
صید بین تا چگونه صیدش ساخت
پیشتر ز آنکه رفت و صید انداخت
(همان)553 :

شکار در هفتپیکر در برخی موارد چه مستقیم و چه غیرمستقیم دربارهي دستیابی
به جنس مخالف استفاده شده است و در اغلب موارد دستیابی به زنان با رنگ و بوي
شکار آمیخته شده است:
کـــردم آهنـــگ بر امیـــد شکار

تـــا در آرم عـــروس را به کنار
(همان)589 :

در افسانهسرایی دختر اقلیم چهارم با داستان دختري مواجه میشویم که به سادگی
تن به ازدواج با کسی نمیدهد و بدین منظور ،شروطی دشوار و مرگآور براي
خواستگاران اتخاذ میکند که سبب جانبازي بسیاري از هواخواهان او میشود .تنها کسی
که میتواند بر افسونهاي دختر چیره شود و شروط را گرهگشایی کند ،جوان شکارگري
است که روزي براي صید راهی شکارگاه میشود و نوشنامهي دختر پادشاه را میبیند و
صید را رها کرده و به دنبال برآوردن خواستهاي دختر و صید او میرود.
روزي از شــهر شــد به ســوي شــکار

تـا شـــکفتـه شـــود چو تـازه بهـار

دیــد یــك نوشنــامــه بر در شـــهر

گرد او صـــد هزار شـــیشـــهي زهر
ســـــــــــــــ
ـاخـــــــــــــت)612
(همان:

این شکار از دیگر شکارها متفاوت است و طالب آن باید توانایی آن را داشته باشد
که بهطورکل از سر جان خویش برخیزد .این نگاه هنري به شکار در برخی از افسانهها،
ریشه در نیاز عمیق روانکاوانهي انسان به جنس مخالف است که ریشهي آن به داستان
آفرینش حضرت آدم بازمیگردد .آن زمانی که ابتالي شجرهي ممنوعه پیش میآید و نگاه
تصویرشناسی به میوهي ممنوعه و رمزگشایی از آن میتواند ،راهگشاي ما در این
خصوص باشد :براي نمونه نگاه مشترک به شکل ظاهري گندم و سیب و جنبهي آنیمایی
و برداشتهاي مشابه نویسندگان دیگر راهگشاي ما در این زمینه خواهد بود( .رک.
ذوالفقاري و غالمی)74-72 :1395 ،
بر چنین قلعه مرد یابـــد بار

نیست نامرد را در این دژ کار
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هر که را این شکار میبابـــد

نه یـکی جـــان هزار میباید
(نظامی)611 :1377 ،

در نهایت ،پایان کار بهرام و راهبر آخرین او نیز گوري است که در طلب صیدش به غا ِر
ابتداي داستان هدایت میشود و این بار صید ،صیاد را براي ابد در دام خود اسیر میکند:
گنــــج کیخسروي رساند غار
اسب در غار ژرف راند سوار
و او همآغـــوش یار غار شده
شــاه را غـــار پردهدار شده
(همان)680 :

بهرام در شکارگري به هیچوجه خللپذیر نیست؛ یعنی تا انتهاي عمر شکارگر باقی
میماند مگر هنگامی که بخت و اقبال آسمانی مانع آن باشد:
چــــو آگه گشت بهـــــرام جهانگیــر
ولـــی چـــون بخــت روباهی نمودش

بـــه جنـــگ آمد چو شیر آید به نخچیر
ز شیري و جهانگیري چه سودش ساخت
(همان)186 :

از این زاویه ما شاهد رخدادن تراژدي هستیم؛ زیرا شخصیتی که همواره غالب بوده و
طبیعت او بر این نسق قوام یافته است ،در برابر قوهي قهریه طبیعت قرار میگیرد و در
هم شکسته میشود .به قول اسالمی ندوشن :از طرفی تراژدي در اساطیر ،اغلب در مورد
ابرمرد و انسانهاي بزرگ اتفاق میافتد .انسانهایی که در برابر قدرت طبیعت میایستند،
مبارزه میکنند و در نهایت شکست میخورند( .رک .ندوشن )301 :1370 ،به قول دیگر:
«تنها آدمیان بزرگ شایستهي آنند که تراژدي در زندگی آنها داخل شود و آن نتیجهي
استعداد بشر براي رنجکشیدن است .آدمیان همه شبیه به هم احساس نمیکنند .روحهایی
کوچك هست و روحهایی بزرگ .تراژدي آنجاست که روح بتواند مهترانه احساس کند
چون بشر در برابر تقدیر ناتوان است ،نبرد او برانگیزانندهي تراژدي میشود .خالصه آنکه
تراژدي مبین ارادهي بشر است( ».همان) حال اگر تقابل انسان و طبیعت سبب گردد که
در یکی از بزرگترین مفاهیم اسطورهاي ،اسطورهي باروري ،وقفه ایجاد شود ،در اینجاست
که تراژدي در غمبارترین حالت خود اتفاق میافتد.
ز شیري کردن بهرام و زورش

جهان افکند چون بهرام گورش
(همان)187 :

نظامی با بیان نمادین و با بهرهگیري از بنمایههاي اسطورهاي شکار نشان میدهد که
انسان ،هر اندازه سرشناس و شکارگر قهاري باشد ،در نهایت در کام شکارگري مطلق به
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نام مرگ خواهد افتاد .در اینجا نیز اسطورهي شکار به وضوح عرض اندام میکند و مرگ
بهعنوان شکارگري بیبدیل و بالمنازع خودنمایی میکند و بهرام را در کام خود فرومیبرد:
کدامیــن سرو را داد او بلنــدي
بسا شیر شکار و گرگ جنگـــی
بزن تیري بدین کوژ کمان پشت
فلك را تا کمــان بیزه نگــردد

که بــازش خم نـــداد از دردمندي
(همان)187 :
که شــد در زیـــر این روبه پلنگی
(همان)193 :
که چندین پشت در پشت ترا کشت
شکـــار کــــس در او فربه نگردد
(همان)194 :

 .6گور از نگاه زیباییشناسی
از حیث زیباییشناسی کاربرد کلمهي گور در داستان هفتپیکر درخور بررسی است .از
دالیل اصلی برجستهشدن این کلمه ،برجستگی دوسویه و معنایی و جناس تامی است که
در سرتاسر داستان خودنمایی کرده و توانسته است طی قرون همچنان بر زبان مردم نسل
به نسل ادامه پیدا کند :گور به معناي گورخر و دیگر به معناي آرامگاه ابدي .در این
تناسب یکی از عمیقترین ساختارهاي زندگی بیان شده است؛ این که همه موجودات به
نحوي هم شکارگرند و هم شکارشونده و استفاده از این جناس زیبا توانسته است در
عمیقترین شکل این مفهوم اسطورهاي را در اذهان فارسیزبانان جاودانه کند:
شـــاه از آن گور برنتـافت ســـتور

چــــون توان یافتن عنان از گور

مرده گـور بــــود در نخچیــــر

(همان)529 :
مرده را کـــی بــود ز گور گزیر

شه کـــه با خود حساب گور کند

(همان)526 :
و اژدهــا را اسیـــر گــــور کند
(همان)531 :

همچنین تضاد مفهومی گور که مظهر مرگ است با زنده یا زندگی جلوهاي زیبا و
عمیق در ذهن خوانندگان دارد:
چون کمنــد شکـــار بگرفتــــی

گــــور زنــــده هــزار بگرفتی
(همان)527 :

نکتهي درخور توجه اینکه هرگاه در داستان بهرام ،صیادي از هرنوع به شکار گور
میرود ،در نهایت به گونهاي شکار میشود؛ براي نمونه هنگامی که اژدها بچهي گوري
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را شکار کرده در نهایت توسط راهنمایی مادر گور و توسط بهرام نابود میشود یا زمانی
که شیري قصد شکار گور را دارد ،توسط بهرام با تیر شیر و گور به هم دوخته میشوند:
ســفته بر ســفت شــیر و گور نشــســت

ســفت و از هر دو ســفت بیرون جســت
(همان)552 :

واجآرایی «ش» در کلمات «شاه»« ،شیر» و «شکار» :همانطور که پیشتر از این گفته
شد ،تنها شاه در جایگاه شکارگر اسطورهاي قرار دارد و جالب آنکه شاه و شکار در
برخی موارد در کنار هم به کار رفتهاند و این واجآرایی به ناخواسته در پیوند عمیق
اسطورهاي این دو عنصر نیز موثر است:
روز فــــردا چــــو در شمار آید

شـــاه بـــا شیـــر در شکـار آید

تاج برداشتـــن از میـــان دو شیر

(همان)543 :
از خـــدا دانــم آن نــــه از شمشیر

شــــاه روزي شکــــار کرد پسند

(همان)545 :
در بیابـــان پســـت و کـــوه بلند

شـــاه بهــرام روزي از سر تخت

(همان)549 :
بـرد ســـوي شکــار صحرا رخت

شه چو آید بدین طــرف به شکــار

(همان)553 :
از رکابـــش چــو فتح دست مدار
(همان)552 :

در برخی از ابیات واجآرایی «ش» گویی فضاي شکار و هیجانِ راهیشدن براي شکار
را در ذهن خواننده تداعی میکند:
روزي از شــهر شــد به ســوي شــکار

تـا شـــکفتـه شـــود چو تـازه بهـار
(همان)614 :

 .7نتيجهگيری
این مقاله ،شکار را محوريترین مفهوم پویا در ساختار هفتپیکر میداند و بر آن است
که عامل جالبخشیدن به مفاهیم عمیقی مانند مرگ ،جاهطلبی ،زندگی دوباره و ...در تعامل
با مفهوم شکار شکل میگیرد .شکار در این مقاله از آن روي مفهومی اسطورهاي محسوب
میشود که با امور فراعقالنی پیوند میخورد و از جهتی با امر قدسی مرتبط میشود؛
همچنین عالوهبر الگوسازي شخصیت شکارگر ،شکار را مقدمهي بیان پیامی ناب قرار
داده است که یکسره بر اسطورهايبودن این مفهوم صحه میگذارند.
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شکار در هفتپیکر محور شخصیت بهرام است که داراي فره ایزدي است .بهرام
همواره به دنبال شکار است و به واسطهي شکار ،رازها و پیامهایی به او نمایانده میشود
که مبانی هستیشناسی و رموز عمیق زندگی را براي او آشکار میکند .هنگامی که شکار
گور سبب میشود که بهرام به دهانهي غار راه پیدا کند و به نبرد با اژدها بپردازد ،او با
کشتن اژدها هم به خود و هم به بچهي گور زندگی دوباره میبخشد که این امر اسطورهاي
نیز میتواند ریشه در نوزایی و تولد دوبارهي او داشته باشد و اگر غیر از این بود ،بهرام
به داخل غار راه پیدا میکرد و پایانی زودهنگام براي داستان رقم میخورد .رخداد پایانی
داستان نیز در پیوند با غار رخ میدهد و بهرام در همین قسمت به خویشتن و تنهایی
ابدي وصل میشود و در اینجاست که بهرام ،به دلیل دارابودن تمامی وجوه ابرمرد تنها و
بینیاز از هرچیز به خاستگاه خود بازمیگردد.
داستان هفتپیکر ،از دیدگاهی عرصهي جدال دو اسطورهي شکار ،یعنی بهرام و مرگ
است که در نهایت مرگ به منزلهي شکارگر واقعی و بالمنازع به بهانهي شکار ،بهرام را
براي ابد به کام خود فرومیبرد .عالوهبر اینها در داستان «فتنه» ،شکار ،عامل جدایی
بهرام از فتنه (کنیز بهرام) میگردد و در نهایت انتهاي داستان حاوي پیامی است که سبب
فهم برتر بهرام از هستی میگردد .در داستان گنبد چهارم نیز تنها شکارگري که به قصد
شکار در آن حوالی آمده بود ،توانست دل به صیدي بزرگتر یعنی شکار دختر ببندد و با
این واسطه به خواست حقیقی خود یعنی به وصال دختر دست پیدا کند.
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