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  چكيده
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  مقدمه
 ، بافت قـصوي   ،بررسي محتواي برخي آثار ادبي    با  ديد نقد ادبي كه طي آن       جيكي از انواع    

الگـويي اسـت كـه مبـاني          شود، نقد كهن     تأويل و رمزگشايي مي    نهااي آ  اساطيري و افسانه  
هايي كه در    بررسي آثار و پژوهش   . نظري آن توسط كارل گوستاو يونگ تدوين شده است        

رد بـا   سانه در ايران پديد آمده است، نمايانگر آن است كـه ايـن رويكـ              شنا  نقد روان  ةزمين
 يـاوري   ةكـه بـه عقيـد       پيوندي برجسته دارد؛ چنان    ف كور بوصادق هدايت و اثر غريبش      

كـاوان ايرانـي را بـه     شناسان و روان كه نام روانجاي آن شناختي در ايران به    نقد ادبي روان  «
چنـان   اي پيونـد خـورده اسـت كـه آن          ي نويـسنده  صادق هدايت، يعن  خاطر بياورد، به نام     

چنـان زيـست و مـرد كـه آن را غريـب و               نوشت كه ديگران از نوشـتنش درماندنـد و آن         
 ديگر در نقـدهاي  ة هنوز هم نام هدايت بيش از هر نويسند... گونه يافتند نابهنجار و غريب 

هـاي  جدا از ويژگـي   ،  بوف كور شود و هنوز هم پرداختن به        شناختي آثارش تكرار مي   روان
  ).29-30: 1386ياوري، ( »نمايد مأنوس و غريب مي نا، آنةرواني آفرينند

، )از قديم تا معاصر   (  زبان و ادب فارسي    ة حوز پذيرِ در برخورد ويژه با متون باز و تأويل       
اي را براي ناقدان ادبي و مخاطبـان گـشوده و چنـان        هاي تازه شناسانه چنان افق   نقد روان 

روز  هـا روزبـه     شـاخه  مـامي را مكشوف كرده است كـه ايـن نـوع رويكـرد، در ت             مستوراتي  
اهميـت نقـد    . گستردگي بيشتري يافته و بيش از پيش مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                

ايـن نگـرش تـازه،      «: تـوان گفـت    اي است كه مـي     شناسانه در خوانش متون تا اندازه      روان
و با طرح مطـالبي     ... ت بررسي كرده است   اي را در ادبيا    هاي وسيع و كامالً ناشناخته     حوزه
 بـه نقـد ادبـي،       ،ب ناخودآگاه شخصي و جمعي، صور مثالي و امثال آن در آثار ادبـي             در با 

  ).217: 1381شميسا، ( » پيشگويانه و رازآميز بخشيده استةعمق و نوعي جنب
 رمـزي و نمـادين    پژوهش حاضر كه كوشـشي اسـت در بـازخواني و دريافـت معـانيِ              

  بــه نمادشناســي و تحليــلِ،قندي، همگــام بــا طـرح داســتان ر ظهيــري ســمةمسـندبادنا 
ردازد و  پيهاي داستاني م  ها، مكان، زمان و موتيف    ها، شخصيت كنشالگويي حوادث،    كهن

اي از داستان در اختيار خواننـده قـرار          ابتدا خالصه . كند الگويي آن را تبيين مي     بافت كهن 
   .ستان داشته باشد تصويري اجمالي از داتا گرفته است
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 تعاريف و كليات
هاي  اگرچه پيش از فرويد، كساني چون روشفو كولند، شوپنهاور، نيچه و پير ژانه به قدرت              

رويد و شاگردش يونگ از نخستين كـساني بودنـد     ف ،اند رواني فراتر از خودآگاه اشاره كرده     
 ةسـال مطالعـات پنجـاه   .)11: 1370 شـاريه،  .نك(طورجدي به اين مقوله توجه كردند   كه به 

-كاوي شد؛ نظامي كـه اكنـون جـامع          روان  بزرگِ  نظامِ پيدايي فرويد بر روان آدمي، سببِ    
 فرويـد در    .)87: 1383جزايـري،   (رود    انسان به شمار مي     ذهنِ  پويا در شناختِ   ةترين شيو 

اي بر خاستگاه جنـسي اميـال ناخودآگـاه داشـت و              ويژه  تأكيدِ ،شناسي تحليلي خود   روان
 صميمانه، راه خـويش را از اسـتاد         ة بعد از شش سال رابط     ،ين امر سبب شد كه يونگ     هم

در عين اينكه بـر ديـدگاه فرويـد         «اين مكتب   .  بنيان نهد  يخود جدا كند و مكتب متفاوت     
گذاشت، قائـل    مبني بر وجود بعدي ناپيدا در روان انسان به نام ضمير ناخودآگاه صحه مي             

هـا و    ن انديـشه  اي كـه ديگـر نـه مبـي         اخودآگاه نيز بـود؛ گونـه     اي ديگر از ضمير ن     گونه به
 ةها و افكاري بود كه نـزد همـ         بلكه مخزن گرايش   ،هاي فردي نايافته و هراس   آرزوهاي كام 

شـناخت ايـن ضـمير ناخودآگـاه كـه يونـگ آن را              . ابناي بشر مـشترك بـوده و هـستند        
هـاي  اي و فرهنـگ    ظام اسطوره  گسترده در ن   ة ناميد، ازجمله با مطالع    »ناخودآگاه جمعي «

شمول را تدوين كرد كه در مكتـب او بـا نـام              جهان اي از تصاوير ذهنيِ    گوناگون، مجموعه 
 ،الگوها نه فقط راهي براي فهم رفتار عام بشر         تفحص در كهن  .  مشخص شدند  »الگو كهن«

ـ      بلكه همچنين شيوه   »  متـون ادبـي و آثـار هنـري بـوده و هـست              ةاي براي قرائـت نقادان
  .)8: 1384بيلسكر، (

 ةناخودآگـاه قـومي نـسبت بـه ناخودآگـاه شخـصي، طبقـ       «به موجب تعريـف يونـگ    
اي اسـت كـه    تري از ناخودآگاه است و سـاختمان آن از مـواد مجهـول و ناشـناخته      عميق

توان تـا حـدودي از       موجوديت ناخودآگاه قومي را مي    . شود خودآگاهي ما از آن پديدار مي     
هايي براي   در اين تعريف، غريزه عبارت است از انگيزه       . تنتاج كرد  رفتار غريزي اس   ةمشاهد
تـوان گفـت عمـل غريـزي، تـوارثي و            تـر مـي    به بيان دقيق   . خودآگاه كِ بدون محرّ  ،عمل

 ةبـه عقيـد   . رسـد    ظهـور مـي    ةطور متحدالشكل به منص   ناخودآگاه است و در هر جايي به      
 اما باز اين فرايندهاي روانـي نياكـان         ،رسد يونگ، هرچند توارث از راه فيزيولوژي به ما مي        

هـاي اجـدادي، تنهـا بـه شـكل           اين آثار و نشانه   . اند ها را ايجاد كرده   اند كه اين راه    ما بوده 
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اين فرايندها هرچنـد تنهـا از       .  فرد راه يابند   توانند دوباره به خودآگاهِ    فرايندهاي رواني مي  
 ،هـا  شـوند و همچـون دريافـت       طريق تجربه و استنباط فردي وارد خودآگـاهي فـرد مـي           

 زيسته  ولي در حقيقت امر، چيزي جز آثار رواني پيش         ،آيند اكتسابات خاص وي به نظر مي     
 بـه عبـارت     .انـد   تجربه و استنباط فردي، تجلي و تجسم يافتـه         ةواسطنيستند كه اينك به   

أثر  كنوني عبارت است از جريان احـساس و تـ          ة مؤثر و برجست    هر تجربه و استنباطِ    ،ديگر
  .)46-48: 1350فوردهام، (» در يك بستر قديمي كه در گذشته ناخودآگاه بوده است

هـا و    سو و بررسي دقيـق افـسانه       ياهاي بيماران از يك   ؤها و ر   گسترده بر خواب   عةمطال
تـرين محتويـات      سبب كشف يكي از برجـسته      ،اساطير اقوام و ملل مختلف از سوي ديگر       

بـه موجـب    .  فرديـت روانـي ناميـد      ه وي آن را فرايندِ    ناخودآگاه قومي توسط يونگ شد ك     
 بـه   ،عنـوان مركـز خودآگـاهي      به »من«فرايندي است كه طي آن      «تعريف يونگ، فرديت    

در اين نقل و انتقال كـه       . شود ترين بخش ناخودآگاهي است، منتقل مي        كه دروني  »خود«
اسـت،  ) اهيخـود، ناخودآگـ   ( سـوي كليـت   به) من، خودآگاهي ( واقع حركت از جزئيت   در

هاي گوناگون شخصيت به شناخت و سازگاري بـا يكـديگر رسـيده و خودآگـاهي و                  سويه
شود  اين امر سبب پديد آمدن كليتي رواني مي       . شوند ناخودآگاهي با يكديگر هماهنگ مي    

ند از خودآگاه، ناخودآگاه فـردي      اهاي روان را كه عبارت      همة اليه  ،اي بزرگ  كه چون دايره  
عنـوان يـك     بـه  »دخـو « فرديـت، نقـش       فرايندِ در جريانِ . پوشاند  مي ،عيو ناخودآگاه جم  

هاي ناخودآگـاه، بـسيار برجـسته و ويـژه          كنندة كنش راهنماي دروني و يك مركز تنظيم     
  .)240-244: 1383يونگ، (» است

يابي به تعادل و    و دست » خود«به سوي   » من«حركت از   ،  كند كه يونگ بيان مي   چنان
ند از سـايه و     اهاي مختلف ناخودآگاهي است كه عبارت      زم انكشاف اليه  تكامل رواني، مستل  

الگوي سايه، آن بخـش از شخـصيت فـرد اسـت كـه وي تـرجيح                  كهن«. آنيما يا آنيموس  
نيافتـه   هاي تاريك، سازمان  دهد آن را آشكار نكند؛ بدين مفهوم كه سايه، شامل بخش           مي

 خـودش    آن در مـوردِ    ه فرد از تأييـدِ     يا به تعبير يونگ، هر چيزي است ك        ،شدهو سركوب 
 صـفات   زنـد و هميـشه از سـوي آن تحـت فـشار اسـت؛ چيزهـايي از قبيـلِ                    سر باز مـي   

 به بيان ديگـر     .)172-173: 1385پالمر،  (» تحقيرآميز شخصيت و ساير تمايالت نامتجانس     
ايـن  . ترين نسوج پنهان ناخودآگاه همانـا ريـشه در سـايه دارنـد            عميق«توان گفت كه     مي
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... ترين نياكان وحشي بشر اسـت      قسمت از ذهن ناهوشيار، انباشته از غرايز رفتاري ابتدايي        
 شخصيت در فرايند تطـابق خـود بـا          ةكنندعنوان نيروي تعديل   به »من«بنابراين چنانچه   

عالم پيرامون، در رام نمودن اين نيروي سركش توفيق نيابد، غرايز در جريـان آزادسـازي                
عي برخورد خواهند نمود كـه در ايـن صـورت سـبب دوري انـسان از         خود به موانع اجتما   

در «اين همـان حـالتي اسـت كـه يونـگ آن را             .)45: 1373تبريزي،  (» ن خواهند شد  دتم
 خـويش   چنين شخصي، همـواره در پرتـو      « وي   ةبه عقيد . نامد مي» تسخير نيروهاي سايه  

ا بـر ديگـران اثـر منفـي         كوشـد تـ    رود و در هر فرصتي مي      ميايستد و در دام خود فرو      مي
كنـد و     خود زندگي مـي     شأنِ  زيرا دونِ  ،در طول زمان هميشه بخت بر ضد اوست       . بگذارد

چنين فردي اگر مانعي در برابر خـود        . خود او نيست  شود كه در   داكثر به چيزي نائل مي    ح
كند كـه كـاري مفيـد انجـام داده           سازد و سرمستانه باور مي     نيابد، براي خويش مانعي مي    

  .)75: 1368يونگ، (» است
 يونگ بيشتر در ناخودآگاه فـردي قـرار دارد و           ةالگوي سايه كه به عقيد      كهن در مقابلِ 

الگوي ديگري در ناخودآگاه جمعي      بيننده دارد، كهن   خواب  فردِ جنسيتي همانند جنسيتِ  
الگو در زنان    اين كهن  .شود كه مربوط به خصوصيات جنسيتي متقابل روان است         يافت مي 

مـردان بـا    كـه در     درحـالي  ،شـود  ناميـده مـي   » آنيمـوس  «مردانه است و  اي جنسيتي   دار
 بدين ترتيب، هـر     .)173: 1385پالمر،  (شود   خوانده مي » آنيما «جنسيتي زنانه ظاهر شده،   

 پـس انـسان،     ؛كنـد  زني، مردي درون خود دارد و هر مردي را زني درونـي همراهـي مـي               
  .رود شمار مي  موجودي دوجنسيتي به

 زن   روانِ ة مرد و همزاد مردان     روانِ ةترتيب به همزاد زنان    آنيما و آنيموس كه به     ةواژ دو
يونـگ، همـزاد    . مـشتق شـده اسـت     » روح «ةشود، در اصل از معادل التين واژ       اطالق مي 

 ،دانـد و همـزاد مـذكر      در مردان مي  ) شورمندي يا عشق  (» اروس مادرانه « مؤنث را معادل  
 .)54: 1384بيلـسكر،   (شـمارد    در زنان برمي  ) خرد يا منطق  ( م كال يعني آنيموس را معادلِ   

داند كه حياتي مـستقل      تصوير روح و عامل زنده در انسان مي       «وي در تعريف آنيما آن را       
وخيزهـاي روح    هـا و افـت     جنبش ةواسط به اعتقاد او اگر به    . آفرين است  دارد و خود حيات   

. رفـت  شد و هرز مـي     بطالت و بيهودگي مي    يعني   ،ترين شهوات خود   بزرگ نبود، بشر اسيرِ  
آنيما بخش متقابل جنسي روان مرد است و تصوير جنس مخالف اوست كـه وي آن را در       
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شـناختي جـنس    بايد دانست كه اگرچه صفات روان  ... ناخودآگاه فردي و جمعي خود دارد     
هـا بـر     ا فرافكني ياها ي ؤ اما خود را در ر     ،ندامخالف در هر يك از افراد بشر عموماً ناخودآگاه        

تـوان   ويژه عشق با اولين نگاه را مي        به ،سازند و خداي عشق    افراد مخالف محيط آشكار مي    
  .)212-213: 1388رستگار فسايي، (»  آنيما توجيه كردةكم تا حدي با نظريدست

در وجه منفي،   . دو وجه مثبت و منفي است     داراي  شناسي يونگ، آنيما      به موجب روان  
گـسيخته و احـساساتي اسـت و گـاه بـه       خلـق، لجـام   لهوس، كـج تلون، بعنصري م«آنيما  

 يونگ،(» رحم، بدخواه، رياكار، هرزه و مرموز است       اصطالح حس ششمي شيطاني دارد و بي      
عنصر مادينـه، مـرد     «. توجه است  هاي مثبت آنيما نيز بسيار مهم و قابل         جنبه .)75: 1368

عملكرد مهم ديگر عنصر مادينه آن اسـت        . ددهد تا همسر مناسب خود را بياب       را ياري مي  
هاي پنهان ناخودآگاه عاجز شود، آنيمـا بـه         كه هرگاه ذهن منطقي مرد از تشخيص كنش       

تر عنصر مادينه اين است كه به ذهن         نقش حياتي . شتابد تا آنها را آشكار كند      وي مي ياري  
تـرين  ه بـه ژرف   هـاي واقعـي درونـي همـساز كنـد و را           دهد تا خود را بـا ارزش       امكان مي 

توان آن را راديويي درونـي انگاشـت كـه بـا             در اين صورت مي   .  وجود خود برد   هاي بخش
. گيرد كند و تنها صداي انسان بزرگ را مي         تنظيم طول موج، صداهاي بيگانه را حذف مي       

  و دنياي دروني، يعني    »من« خود، نقش راهنما و ميانجي را ميان         ةآنيما با اين دريافت ويژ    
 طور نقش بئاتريس   به عهده دارد و اين همان نقش جادوگران قبايل است و همين            ،»خود«

 »االغ طاليـي  «هنگامي كه در خواب آپوليـوس، مؤلـف نـامي           دانته يا نقش الهه ايزيس به     
عنصر مادينه زماني نقش مثبت     ... تر آشنا سازد    ظاهر شد تا او را با زندگي واالتر و روحاني         

هايي كه از    ها و نمايه  وخوها، خواهش اي جدي به احساسات، خلق     گونه گيرد كه مرد به    مي
هاي ادبي، نقاشي،    نوشتهصورت    مثالً به  ؛كند، توجه كند و به آنها شكل دهد        آن تراوش مي  

    .)281 و 278:  1383يونگ، (» هنرهاي تجسمي، موسيقي و يا رقص
ير ملل مختلف دريافـت     ها و اساط   افسانه ةكه گفته شد، يونگ با بررسي و مطالع       چنان

از ايـن ديـدگاه،    . الگوهاسـت  كه اين دسـته از آثـار، بـستري مناسـب بـراي تجلـي كهـن                
 دو نظـر  ،پيرامون اصـل ايـن اثـر   . رود ترين آثار نمادين به شمار مي   از برجسته  سندبادنامه

دانند و برخي    وجود دارد؛ برخي آن را از يادگارهاي ارزشمند دوران اشكاني و ساساني مي            
ــر، داراي اصــلي هنــدي اســت  م ــد كــه ايــن اث  .)173-188: 1377 ســلطانيه،.نــك(عتقدن
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 . شـشم هجـري اسـت      ة ظهيري سمرقندي از نويسندگان سـد      ة نوشت  موجود، ةسندبادنام
اي   كتاب فناروزي نوشته است كـه در چـشم وي بـه شـيوه              ةبر پاي «را  ظهيري اين كتاب    

 او ،روي ازايـن .اي ادبي پرداخته شـده اسـت   بهره از زيورها و ترفنده     پيرايه و بي   ساده و بي  
گونه كتـاب را از      اي برساخته و نگارين بنويسد و بدين      كوشيده است آن را ديگربار با شيوه      

هـا و   برگـردان جـز  .)164: 1380كـزازي، (» افتادن در مغـاك فراموشـي و نـابودي برهانـد          
رودكي و ازرقي نيز     چون   يهاي منثوري كه از سندبادنامه شده است، شعراي بزرگ        تهذيب

 .نـك (هاي آنها باقي مانده است      اند كه تنها ابياتي پراكنده از منظومه       كشيدهآن را به نظم     
هـايي چـون كتـاب      هاي مختلـف بـا نـام       در دوره  سندبادنامه .)10-15: 1380الديني،كمال

  وسبعه، داستان هفت وزير، هفت فرزانـه، كتـاب مكرالنـساء        ءِسندباد حكيم، حكايت وزرا   
  .)74: 1385طالبيان و حسيني، ( شاهزاده و هفت وزير ناميده شده است ةقص

  
  سندبادنامه داستان ةخالص

صحايف معالي جهانداري را به مكارم اخـالق        «كورديس از پادشاهان قديم هند، مردي بود كه         
حميده موشح گردانيده بود و رداي مفاخر پادشـاهي را بـه مـĤثر اعـراق كـريم مطـرّز كـرده و            

 او به جمال عدل آراسته و اوصـاف او بـه كمـال عـدل مـشهور شـده، دولتـي مطـاع و                         زگارِرو
 بـا وجـود     .)31: 1362ظهيري سـمرقندي،    (» حشمتي مطيع، مدتي طويل و مملكتي عريض      

و اين امر سـبب آزردگـي خـاطر او شـده            بود  اين مكنت، خداوند فرزندي به وي عنايت نكرده         
نيـاز دراز كـرد و خالـصانه از          نيـاز بـه درگـاه بـي         خود، دستِ  كه به پيشنهاد همسر     تا اين  ،بود

خداوند درخواستش را اجابت كرد و پـسري بـه          . خداوند خواست تا فرزندي به وي عنايت كند       
! شاد باش و جاويـد زي «:  بختش را ديدند، گفتندةبينان، ستاروي عنايت فرمود كه چون طالع    

اين خاندان يادگار خواهد بود و نام بزرگ ايـشان را            ةتبار و از ملوك ماضي     كي اين فرزند، شرف   
   .)42-43: همان(» به رسوم حميده و اخالق مرضيه زنده خواهد گردانيد

تـا فرهنـگ و      آنگاه او را بـه مـؤدب سـپردند        . ساله شد  كودك را به دايه سپردند تا دوازده      
پادشاه كـه بـسيار     . وختاما او هيچ چيز نيام    ،  ده سال گذشت  . آداب پادشاهي را به وي بياموزد     

 ،پـس از شـور بـسيار      . نگران شده بود، فيلسوفان دربار را براي مشورت و استخارت خبـر كـرد             
اي  امـا نتيجـه    ،سـندباد دو سـال در تعلـيم او كوشـيد           .سرانجام شاهزاده را به سندباد سپردند     

 آن در. خبر شكست سندباد به شاه رسـيد و او بـار ديگـر مجلـس شـوري ترتيـب داد             . نگرفت
 شـاهزاده   را بـه   آداب ملوك و شرايط پادشاهان       همة شش ماه    درمجلس، سندباد قول داد كه      

 .اي مكعب براي شـاهزاده بنـا كردنـد        بعد از جلب اعتماد شاه، سندباد فرمان داد خانه        . بياموزد



١١٠   
  

  
 

    طيبه جعفري                                               
  
 1389 تابستان ، 12 شمارة      

هاي معامالت دنياوي، طب، موسـيقي و         علوم اعم از نجوم، گونه     ة جمل ،سپس بر پنج سطح آن    
پس شاهزاده را در مدت شش ماه بر سـبيل مواظبـت، مطالعـت فرمـود و                «.ا نگاشت هندسه ر 

به قـوت بـصر،     . ها تحمل كرد  ها نمود و مشقت   ها كشيد و مداومت   شاهزاده در مقاسات آن رنج    
شنيد تـا در ايـن مـدت،     م ميكَ حِ علوم و لطايفِ سمع، دقايقِ  ةديد و به حاس    اشكال و صور مي   

ـ            فوايد و عوايد و    ةجمل  او   محفـوظ و مـضبوطِ     ،رررر و د   عجايب و غرايب و بدايع و لطـايف و غُ
  .)65: همان(» گشت

 وقـت را   طالعِ تا درجاتِنهاد سندباد، اصطرالب به پيش آفتاب     شد،چون شش ماه سپري     
بـه شـاهزاده    درنيافت، پس    كه علت آن را      ديدروزه  او در طالع شاهزاده، نحوستي هفت     . بجويد
 آمـد شاهزاده به قـصر  . شدت روز سخن نگويد و خود نيز از بيم جان متواري             كه هف   داد فرمان

، بـه   شـت  در سـر دا    او را سوداي وصـال     ها مدت ر كه كي از كنيزكان قص   ي.  سكوت پيشه كرد   و
. برد  او را به وثاق خويش       به اذن و اجازة پادشاه     آنكه قادر است شاهزاده را به سخن آورد،          ةبهان

 اما شاهزاده كه تعرض بـه       كرد، ننگين خويش را مطرح       درخواستِ يزشدند، كن خلوت  به  چون  
 كه چون ايام نحوست     كرد او را تهديد     ،تقاضاي وي با ردِ   د،  يد حرم پدر را رسم جوانمردي نمي     

 جامه خـويش را     كرد،كنيزك كه احساس خطر     . به پايان رسد، ماجرا را براي شاه خواهد گفت        
 وي را داشـته      كـه شـاهزاده قـصد تعـرضِ        :رفت نزد شاه    ،خراشيده و موي بركنده و روي     دريد
  . است

،  طـي هفـت روز     ، شـاه   خردمنـدِ  هفت وزيـرِ  . دادشاه خشمگين شد و دستور قتل پسر را         
 بازگفتنـد    و دو داستان از مكر زنان و عاقبت تعجيل در اجراي فرمان            رفتنديك به نزد شاه     يك
 داسـتاني،    و با گفتنِ   آمدايان هر روز، كنيزك نزد شاه       دارند؛ اما در پ    او را از قتل شاهزاده باز       تا  

  هفـت وزيـرِ     با تـدبيرِ   ،هاي كنيزك رغم تالش  به ، بدين ترتيب  .كرداو را بر كشتن پسر تحريك       
. رسيد و كنيزك به سزاي خويش       گشود شاهزاده لب به سخن      گذشت؛ نحس   فرزانه، هفت روزِ  

 بـود،  تمامي علـوم و فنـون را آموختـه            ماجراي كنيزك، شاهزاده كه شش ماه      يپس از آشكار  
 شاه از حكومت كنارگيري كرد و تاج و         تأييد شد،  سندباد   ادعاي و چون    شدمورد امتحان واقع    
  . سپردتخت به شاهزاده 

  
  سندبادنامه شناختيِتحليل روان

ها از داشتن فرزند محروم بود،      شاه عادل هندوستان كه سال    كورديس،   ظهيري،   به روايتِ 
 شـهامت و    ةبا جمالِ كياست، كمالِ فراست داشت و به سرماي        «مايي همسرش كه    به راهن 
هنگام بـه   دهد و شب    نذورات و خيرات فراوان مي     ،)37: همان(» ي بود تحلّ حذاقت م  ةپيراي

نيـاز    بـي  نيـاز بـه درگـاهِ   رود و با زبان تضرع، عـرضِ  اي مبارك مي موضعي متبرك و بقعه 
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فـال بـه وي عطـا    جمـال و فرخنـده  خداوند فرزندي صاحبكند و در پي اين استغاثه،      مي
اسـت كـه    » نفس«الگوي    كهن شاه نمودِ شناسي يونگ، كورديس  به موجب روان  . نمايدمي

وحـدت  "  تجربـيِ يونـگ، نفـس را مفهـومِ   «. ها حضور دارد  در بسياري از اساطير و افسانه     
 كامالً آگاهانـه    ةند جنب توا الگو نمي  نامد و معتقد است كه اين كهن        فرد مي  "شخصيت كل 

داشته باشد؛ زيرا هم شامل آن چيزي است كـه فـرد قـرار اسـت در آينـده بـشود و هـم                        
ياها و اساطير بيـشتر بـه شـكل پادشـاه،           ؤنفس در ر  .  تجربيات قبلي وي است    ةدربرگيرند

 با اين نگرش،    .)52: 1384بيلسكر،  (» شود قهرمان، پيامبر، منجي و از اين قبيل متجلي مي        
 روشن و اهـورايي  ةسوي به راهنمايي  اوست كه  شخصيت   بالقوة ةجنب،   كورديس شاه  ندِفرز

، طي خلوت   )همسر كورديس شاه  ( آنيما كه صاحب معرفتي رمزي يا خردي پنهاني است        
شـب، تـصوير   «زيرا گيرد؛  و راز و نياز شبانه در مسير انكشاف و به فعليت رسيدن قرار مي 

شب ماننـد بـسياري از نمادهـا        . شود  ناخودآگاه است و در رؤياي شب، ناخودآگاه آزاد مي        
 ةگيـرد و جنبـ     وفـساد صـورت مـي     كه كـون   اي تاريك؛ جايي  جنبه: داراي دو جنبه است   

شـب در ارتبـاط بـا       . جوشـد  كه نور زندگي از آن بيـرون مـي         سازي براي روز؛ جايي    آماده
اريكي به معناي خلوص در هوش و خرد اسـت؛ در ارتبـاط بـا مفهـومي                 مفاهيمي چون ت  

چون خأل و تنگدستي به معناي خلوص در خاطره است و در ارتباط با خشكي و بايري به                  
 و  شواليه(» معناي خلوص در اميال و عواطف حسي و حتي خلوص در آرزوهاي برتر است             

شـاه  ه اسـت كـه دعـاي كـورديس        جانب در پي اين خلوص همه     .)30-31/ 4: 1385 گربران،
  . شود  و فرزندي نيكو به او داده ميگرددمستجاب مي

طبيعـتِ  هيـأتِ لطيـف   بنيـتِ معتـدل   مـستقيم « ةپس از تولد شاهزاده، وي را به دايـ        
شناسي يونگ، اين دايه نماد      به موجب روان  . سپارند تا او را نيكو بپروراند       مي »يجبلّت كريم

 در صـور مختلـفِ    ،   مانند هر صـورت مثـالي ديگـر        ،ادر مثالي م«. است» الگوي مادر  كهن«
ند از مادر واقعي، مادربزرگ، مـادرزن،       ااهم اين صور عبارت   . كند تقريباً نامتناهي تجلي مي   
شـوق و شـفقت     : نـد از  ا صفات منسوب به مادر مثالي عبارت     . ... مادرشوهر، دايه، پرستار و   

عت روحاني كه برتر از دليل و برهان است، هـر           مادرانه، قدرت جادويي زنانه، فرزانگي و رف      
كنـد   پروراند و مراقبت مي    ميآنچه  دهنده، هر آنچه مهربان است، هر        ي يار ةغريزه و انگيز  

پـرورش در دامـن      .)27 و   25: 1368يونـگ،   (» گيـرد  آنچه رشد و باروري را در بر مي       و هر   
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  فرجـامِ  ةطورقطع هميشه نمر  به« عدد دوازده     و  برجسته، دوازده سال به طول انجامد      ةداي
  .)264/ 3: 1382 و گربران، شواليه(»  يك دوره استيك عمل و پايانِ

در ايـن   . شـود   آغـاز مـي    شـاهزاده  دوم زندگي    ة دور ،ساله  دوازده ةپس از طي يك دور    
    مؤدب طي ده    .سپارند تا آداب و رسوم و فرهنگ پادشاهي بياموزد         بي مي دوره او را به مؤد 
 زيـرا بـه تعبيـر خـود         ،آورد تي در تعليم و تربيت شاهزاده به دست نمـي         سال هيچ موفقي  

در ساحت صبوت، به ميدان مسابقت، بر مركـب نهمـت، گـوي             « در آن زمان     ، او شاهزاده
   شهوت ربوده بود و عنان عقل و خرد به شيطان مزمـام  ، هـوا ة هوا داده و در هاويـ سِوِسو 

ظهيري (»  لهو و لعب بر خود الزم شمرده        غفلت سپرده و متابعتِ    خودكامي به دست غولِ   
 اين دوره از زنـدگي شـاهزاده،        ،شناسي يونگ   به تعبير روان   .)285-286: 1362سمرقندي،  

اي كـه تـسلط سـايه مـانع از           الگوي سايه است؛ دوره    چون و چراي كهن     استيالي بي  ةدور
هـا را  ر بخش شود و اين بخش از ناخودآگاهي، ساي       هاي شخصيتي فرد مي    رشد ساير جنبه  

  . دهد به عقب رانده و مجال بروز به آنها نمي
خاطر با هفت    شود، نگران و پريشان    وقتي شاه از غفلت و بازيگوشي شاهزاده باخبر مي        

 ةمايـ اين هفت حكـيم، وجهـي برجـسته از درون         . نشيند  دربار به شور مي    ة برجست حكيمِ
 يونـگ،   ةبه عقيـد  . نمايانند مي را باز  »الگوي پير دانا   كهن« زيرا   ، هستند بادنامهدسننمادين  
اسـت كـه خـرد و فرزانگـي از          » خـود  «ة دانـا يكـي از نمودهـاي برجـست          پيرِ تايپِآركي
 پيـر دانـا كـه معمـوالً در هيـأت سـاحر،              ةچهـر «. رود  او به شمار مي    ةهاي برجست  ويژگي

 معرفت،  نِشود، مبي  طبيب، روحاني، معلم، استاد، پدربزرگ و يا هرگونه مرجعي ظاهر مي          
 اخالقـي    خـوبِ   خـصايلِ   نمايـانگرِ  ،ديگر و از طرف     ،تفكر، بصيرت، ذكاوت، درايت و الهام     

شـود كـه     او همـواره در وضـعيتي ظـاهر مـي         . نيتي و ميل به يـاوري اسـت       ازقبيل خوش 
ريزي و امثـال آن ضـروري اسـت؛ امـا            بصيرت، درايت، پند عاقالنه، اتخاذ تصميم و برنامه       

 بصيرت   پير دانا با تأملي از سرِ       حضورِ ،در اين صورت  . ايي آن را ندارد   تنهايي توان  شخص به 
 ،روانـي   درون خـودِ  كنشي روحي و يا نـوعي عمـل خودبـه          ،يا فكري بكر و به عبارت ديگر      

 خـودِ  خودبـه  يـافتنِ  يعنـي عينيـت    ، پير دانا  ةمداخل. تواند قهرمان را از مخمصه برهاند      مي
 خود در آن حـد قـادر بـه           آگاهانه به خوديِ   ة كه اراد  رو ضروري است  آن  از ، مثالي صورتِ

العاده جهت كـسب توفيـق حاصـل    اي كه اين قدرت فوق  گونه به ،كردن شخصيت يكپارچه
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، ايـن وزيـران هفـت نفـر         سـندبادنامه   بـه روايـتِ    .)112-117: 1368يونگ،  (» آيد، نيست 
ـ     «به موجب نمادشناسي    . هستند ـ     سـيارات    ة منظومـ  لِّهفـت، نمايـانگر كُ  لِّو مالئـك، كُ
در ... خـصوص در نظـام روحـي اسـت           نيروهـا بـه    لِّ نظام اخالقي و كُ    لِّ آسمان، كُ  طبقاتِ

ارتباط با عدد چهار كه نماد زمين است و عدد سه كه نماد آسمان است، هفـت نمايـانگر                   
 كليتـي در  ،در سراسر جهان، عدد هفت، نماد يك كليـت  ... حركت است  درحال  جهانِ لِّكُ

   .)560 و557-558 /5 :1387 و گربران، شواليه(» و پويايي استحال حركت 
شاه پس از مشورت با پيران فرزانه و حكيم دربار، فرزند خود را به يكـي از ايـشان بـه        

بر ما به فضل و علم راجح است و در ميـان           « ايشان    خودِ ةسپارد كه به گفت    نام سندباد مي  
 را بـر افـادت علـوم و افاضـت حكمـت و              تر نيست كي روزگار او     ما كسي از وي مستجمع    

  طبـعِ   او را تـأثيرِ     مـسيحاست و نظـرِ      دمِ س او را خـواصِ    فَنَ... دانش مستغرق داشته است   
گـذرد و    مياز سپردنِ شاهزاده به سندباد       دو سال    .)46: 1362ظهيري سمرقندي،   (» كيميا

ـ  استيالي سـايه كـه بـه       ةبدين ترتيب دور  . آموزد چيزي نمي او همچنان    اي نمـادين،    هگون
زني ايـن نيـروي منفـي و          و زمان واپس   يابد پايان مي  انجاميده است، دوازده سال به طول     

  .رسد اهريمني فرامي
. دهـد  رسد و او بار ديگر مجلـس شـوري ترتيـب مـي              سندباد به شاه مي     شكستِ خبرِ

 بـه  را ملـوك و شـرايط پادشـاهان     آدابِةدهد كه طـي شـش مـاه جملـ     سندباد قول مي 
 ةسـال  دوازدهة زيـرا شـاهزاده دور  ، سندباد قطعاً عملـي خواهـد شـد     قولِ .ده بياموزد شاهزا

)  حكـيم ده سال نزد معلم اول و دو سال نزد سندبادِ       ( خبري را پشت سر نهاده     غفلت و بي  
  اين زمـانِ   حالِاو  .  عقل و تجربه   ة ديگري در زندگي او فرا رسيده است؛ دور        ةو اكنون دور  

موسم صبوت گذشـت و هنگـام عقـل و تجربـت رسـيد؛              «:كندتوصيف مي  چنين   راخود  
 حكمـت اقبـال     ازاخالق جاهالن اعراض نمودم و بر كسب علم و تحصيل دانـش و ادخـارِ              

 و عالم علم نوراني و علم در وي آب حيـات و             است جهل ظلماني  مِكردم و بدانستم كه عالَ    
وهر در وي حكمـت و      اند؛ و لعل و گ      موجودات چون سنگ و سفال و خزف و صدف         ةجمل

 انـساني بـالغ   ،سـاله   دوازدهة دو دور  سر نهادنِ  شاهزاده با پشتِ   .)285: همان(» دانش است 
از اتحاد خودآگاه با محتويات ناخودآگاه      «شده است و بايد به كمال برسد؛ كمالي كه تنها           

 نامـد، زاده    مـي  "رفتـار متعـالي روان    "شود و از همين اتحاد آنچـه يونـگ           ذهن ناشي مي  
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 آن بـه واالتـرين هـدف خـود يعنـي آگـاهي كامـل از                 ةوسيلتواند به  شود و انسان مي    مي
  .)226: 1383يونگ، (»  دست يابدخود ةامكانات بالقو

سازند تا او شـش مـاه در         اي به شكل مكعب براي شاهزاده مي       به دستور سندباد، خانه   
مكعـب  .  است، بياموزد  آن بنشيند و تمامي علم دوران را كه بر پنج سطح آن نوشته شده             

 .)17: 1380هـال،   (» نمـاد ثبـات و پايـداري اسـت        «اين نگاره   . شكلي كامالً نمادين است   
 تمامي بار نمادين عـدد چهـار و         ةو دربرگيرند ) مربع( مكعب، متشكل از شش چهارگوشه    

 ةگوشـ  هچهار، عددي مؤنث و نماد سرزمين ناخودآگاهي است كه بـا سـ            . چهارگوشه است 
. آوردشود و هفت را كه نماد تماميت و كمال است، پديـد مـي             هي جمع مي  مذكر خودآگا 

اي متـشكل از چنـدين     بنـابراين مكعـب كـه نگـاره    .چهارگوشه نيز نمـاد تماميـت اسـت      
مكعـب كـه يكـي از نمادهـاي        . شـود  چهارگوشه است، نماد تماميت و كمال محسوب مي       

يونـگ،  (دهـد   دف نـشان مـي    يابي به اين هـ    هاي انسان را براي دست    تعالي است، كوشش  
1383 :226(.   

 ي را كـه    شود تا علـوم و فنـون       شكل مي  مكعبي ة خان شاهزاده به راهنمايي سندباد واردِ    
س و مبـارك اسـت كـه        پـنج از اعـداد مقـد      .  آن نوشته شده است، بيـاموزد      بر پنج سطحِ  

اي نمونـه    بـر  .توان يافـت    ملل و مذاهب مي    ، آن را در ميان تمامي اقوام      ةنمودهاي برجست 
 گـنج و  مـسِ اسالم براي اين عدد رجحاني خاص قائل شده اسـت كـه نمـاز پنجگانـه، خُ            

 و   شـواليه  .نـك  ( آن اسـت   ةاز نمودهاي برجـست   ... ، پنج شتر براي ديه و     ... غنيمت و  ،دفينه
   .)252 /2 :1384 گربران،

رسـد؛ امـا رمـوز غريـب          موعـود فـرا مـي      ةشود و لحظ   شش ماه با موفقيت سپري مي     
 ناپـذير  نحوست اجتناب اين   .نماياند روزه را در طالع شاهزاده مي     رالب، نحوستي هفت  اسط

 ة تـسليم آغـاز شـده بـود، بايـد بـا دور             ة دوم آموزش شاهزاده كه با دور      ة زيرا مرحل  است،
 يونگ، فرد   ة به عقيد  . با دوران رهايي پايان يابد     ، سوم ةگيري شود تا در مرحل    بازدارنده پي 

تواند عناصر متضاد شخصيت خود را بـا يكـديگر آشـتي             ين سه مرحله مي   تنها با گذر از ا    
اي كه از او انساني به تمـام معنـا و مـسلط بـر خـويش                  دهد و به تعالي دست يابد؛ تعالي      

، شاهزاده شش ماه    سندبادنامه به موجب روايت     ، از ديگر سو   .)235: 1383يونگ،   (سازد مي
 نمـادِ «عـدد شـش     با آنكـه    شغول بوده است و      مكعب به يادگيري علوم و فنون م       ةدر خان 
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 اما اين كمال حالتي بالقوه دارد كه ممكن است عقـيم بمانـد و در                ،كمالي قدرتمند است  
   .)4/55: 1385،  و گربرانشواليه(» اين حالت عدد آزمون ميان خير و شر خواهد بود

بـا نيرنـگ او    شاهزاده را دارد و       وصالِ شناسي يونگ، كنيزكي كه طمعِ    به موجب روان  
فرانسويان اين تجسم   «. برد، كسي نيست جز آنيماي منفي و شر        را به خوابگاه خويش مي    

پريــان دريــايي نــزد يونانيــان و آواي . نامنــد مــي شــوم زنِشخــصيت عنــصر مادينــه را 
هـاي خطرنـاك همـين        ويرانگر، جنبـه   مثابه سرابِ ها به هاي ساحل نزد آلماني   سنگ تخته

 هدف پنهـاني ناخودآگـاه از پديـد آوردن چنـين مـشكالتي، نـاگزير                ...عنصر مادينه است  
كردن فرد است به انكشاف و رشد خود با درآميختن بخش بزرگي از شخصيت ناخودآگاه               

  آنيماي  سندبادنامه به روايت    .)278 و   273-274: 1383يونگ،  (» ه خودآگا الِدر زندگي فع ،
افكنـد تـا او را از  كمـال بـاز دارد؛ امـا                يشوم و اهريمني، دامي شيطاني بر راه شاهزاده م        

شـود    سبب مـي ،هاي او هاي كنيزك و تن ندادن به خواسته      شاهزاده به وسوسه   توجهي بي
 ةانـد، وارد عرصـه شـوند و نقـش      درون شـاهزاده   تا هفت وزير كه نمودي از پيـر خردمنـدِ         

 بـه ك شـاه    هاي كنيزك در تحريـ    كوشش. دي بر آب كن   را نقشِ ) كشتن شاهزاده (كنيزك  
 هفت وزير خردمند بـراي جلـوگيري از قتـل وي،            ةروزهاي هفت كشتن شاهزاده و تالش   

  . شاهزاده است درونِنمادي از جدال نيروهاي خير و شرِ
پادشـاه  را بـر    )  آنيمـا   منفـيِ  عـدِ ب(  مكر زنان  ،سو  گانه از يك   هفت هاي وزيرانِ داستان
 ؛ اجراي حكم و اسير ديو خشم شـدن را          در شتاب عاقبت   ،سازد و از سوي ديگر     آشكار مي 

آيد و مكّارانـه بـا طـرح داسـتاني، ترفنـدهاي             اما در پايان هر روز، كنيزك نزد پادشاه مي        
آورد تـا بـاز      سازد و پادشاه را بر سر خشم مـي         رنگ مي  خيرخواهانه پير داناي دروني را بي     

ك بـراي شـاه تعريـف       هايي كـه كنيـز     داستان ةدرونماي. فرمان قتل شاهزاده را صادر كند     
 تأخير در   او از پيشيمانيِ  . هاي وزيران است   داستان ةمايكند، دقيقاً جهت مخالف درون     مي

)  كنيـزك ةمكر و حيلـ (سازد تا حقيقت  گويد و شاه را اسير ديو خشم مي  اجراي حكم مي  
 خـشم  عجله در اجراي حكمي كه از سر و پشيمانيِ) آنيما( وزيران از مكر زنان، اما  نبيند را

 پادشـاه توسـط    فريـبِ گويند تـا مـانعِ    و بدون تحقيق و بررسي الزم صادر شده است، مي         
 كـنشِ . آنيماي اهريمني درون او شوند و او را به سرمنزل كمال و فرديـت هـدايت كننـد     
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 خير و شر     در اصل نمادي از جدال هميشگي و ديرينِ        ،گانه و كنيزك  متقابل وزيران هفت  
  . اوج داستان را رقم زده استةبه چالش كشيده و نقط شاه را است كه كورديس

نهد كه او را درگير نيروهاي        نمادين را پشت سر مي     خوانيپادشاه طي هفت روز، هفت    
 امـا در    ،سـازد   عد منفي و مكار آنيما مي     و ب ) خشم و عجله در اجراي حكم     (  سايه اهريمنيِ

نماياننـد و   مي او ت فرديت را به    ناخودآگاهي، راه درس   ةاين جدال، نيروهاي مثبت و فرزان     
 هفتمـين   ،فرسـا  پس از چندين روز جـدال طاقـت       . شوند اش مي  اهريمن دروني غلبة   مانعِ

 كـه عـدد     - كند تا دور به پايان رسد و كمال        وزير دو داستان خود را براي شاه تعريف مي        
اثـري از   بدين ترتيب در روز هفتم ديگر       . شود  حاصل   - ترين نمود آن است    هفت برجسته 

تواند هفتمين داستان خـود      شود و او نمي    بازي او ديده نمي   گويي كنيزك و نيرنگ    داستان
 يعني رهايي بعد    ، سوم سير صعودي كمال    ة درون، مرحل  ةبا تدبير پير فرزان   . را تعريف كند  

گـشوده  نيـز    با رهايي شاهزاده از مرگ، گره داسـتان           تا شود  حاصل مي  ،از بازداشته شدن  
  .ام خوش آن رقم خوردو فرجشود 

ها پاسـخ   شود و چون به تمامي پرسش       شاهزاده امتحان مي   ، قضايا شدنِپس از روشن  
بـه  . نـشيند  جاي پدر بر تخـت مـي       شود، به  دهد و فرزانگي و كمال او ثابت مي        صحيح مي 
رسيده كه در قالب شاهزاده متجلـي شـده         كمالشناختي، شخصيت جديد و به    تعبير روان 
  .شود مي) شاهكورديس( اي نمادين، جانشين شخصيت پير و ناقص گذشته گونهاست، به

  
  گيرينتيجه

هاي بازمانده از اعـصار كهـن، روايتگـر بـه       همچون بسياري از اساطير و افسانه   سندبادنامه
هاي  وخم اي هندي را قهرمان پيچ     بار شاهزاده  فرديت رسيدن انسان است؛ داستاني كه اين      

شـاه اسـت؛ شـاهي عـادل و         او فرزند كورديس  . اي ديگر خلق كند    كند تا اسطوره    خود مي 
تا آنيماي فرزانه بـار ديگـر مجـالي          آزارد ها روحش را مي   فرزندي سال  پرهيزگار كه غم بي   
هـايش همچـون هميـشه      هـا و فرزانگـي     داستان بيابد و خردمندي    ةبراي حضور در عرص   

 نيـاز بـه درگـاه پروردگـار          عـرضِ   درونـش،  ةشاه به راهنمايي آنيماي فرزان    . راهگشا باشد 
داسـتان از  . شـود  فال مـي برد و به لطف او صاحب فرزندي زيباصورت و فرخنده     نياز مي  بي

  : نمادين از زندگي شاهزاده استة چهار دوراين پس روايتگرِ
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ايـن دوران   . دهنـد    كودكي كه شاهزاده را به كنيزكي گزيده مـي         ةسال دوازده ة دور -1
گونه اسـتقالل    هيچ ، او اهزاده به خويشان و اطرافيان است كه طي آن        نمايانگر وابستگي ش  

  .  الگوي مادر مثالي است  كهن حضورِحضور دايه در اين بخش، نمودِ. و فرديتي ندارد
 امـا او تـن بـه        ،سـپارند   ب مـي   نوجواني كه شاهزاده را به دو مؤد       ةسال دوازده ة دور -2

شناسـي    اين دوران را از ديـدگاه روان      . ماند مي ثمر هاي آنها بي  دهد و تالش  يادگيري نمي 
  .توان دوران تسلط نيروهاي غريزي و اهريمني سايه بر شخصيت قهرمان دانست يونگ مي

 اين دوران،   در.  تسليم در فرايند آموزش است     ةاي كه معادل مرحل     ماهه شش ة دور -3
ـ  نمـادي از پيـر خردمنـد و فرزا         كـه شود    شاهزاده تسليم امر سندباد مي     .  درون اوسـت   ةن

 آنچـه را    ةسازد و هم   شكل كه نمادي از تماميت و كمال است، مي        اي مكعب   سندباد، خانه 
بـا دقـت و تـأملي شايـسته،         نيز   شاهزاده   ؛نگارد شاهزاده بايد بياموزد، بر ديوارهاي آن مي      

  .آموزد همه را مي
 ةتـرين مرحلـ    دومين و ضروري  ( بازدارنده    دورانِ روزه كه نمودِ   هفت  نحوستِ ة دور -4

روزه   هفت  بايد سكوت كند تا نحوستِ     ، شاهزاده به راهنمايي سندباد  . است) فرايند آموزش 
 خير  اي و ديرينِ   آورد تا جدال اسطوره    اين سكوت، مجالي مناسب پديد مي     . به پايان رسد  

 فرزانـه،   هفت وزيـرِ  .  فرديت است، شكل گيرد    ةنامهاي اصلي نمايش   و شر كه يكي از پرده     
 جـدال بـر سـر مـرگ و زنـدگي            . نيروهاي شر  ة و كنيزك، نمايند   ند نيروهاي خير  ةنمايند

 شـهواني   ةشاهزاده است و از آنجاكه وي از زشـتي و پلـشتي دوري گزيـده و بـه خواسـت                   
شـود و شـاهزاده از مـرگ      نيروهاي خير ميكنيزك پاسخ منفي داده است، پيروزي از آنِ  

شـاهزاده  . رسـد   رهايي فـرا مـي     ة و مرحل  شود هفت روز سكوت سپري مي    . يابد رهايي مي 
جـاي او بـه       به ، پدر هاي پاسخ مناسب به سؤال    گويد و پس از دادنِ     تمامي ماجرا را باز مي    

 شاهزاده نمادي از جايگزيني شخـصيت       پادشاهيشناسي،   از ديدگاه روان  . نشيند تخت مي 
  . پير و ناقص گذشته است به جاي شخصيتِ، جديدةرسيدكمالمستقل و به
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